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Valtiosihteeri Tuomo Puumala

OKM; Työryhmän asettaminen valmistelemaan periaatteet turvallisten tapahtumien
järjestämiseksi
Opetus- ja kulttuuriministeriö on 22.10.2020 asettanut työryhmän laatimaan periaatteet
turvallisten tapahtumien järjestämiseksi Suomessa.
Työryhmän toimikausi on 2.11.2020-31.3.2021.

Tausta

Covid-19 epidemia on vaikuttanut laajasti taiteen ja kulttuurin sekä liikunnan toimialoihin ja
toimijoiden toimintamahdollisuuksiin heti epidemian alusta, kuluvan vuoden maaliskuun puolesta
välistä alkaen. Sama koskee laajemminkin tapahtuma-alaa. Tapahtumat ovat jo kärsineet
merkittäviä taloudellisia menetyksiä alan ollessa kokonaan suljettuna keväällä. Vaikka rajoitukset
ovat lieventyneet, on tapahtumien järjestäminen käynnistynyt viiveellä rajoitusten purkamisen
jälkeen. Tautitilanteen jatkuessa epävakaana voi tapahtuma-alan vaikeuksien arvioida jatkuvan
ainakin kuluvan syksyn ajan.
Useat eri toimialojen järjestöt, ainakin kulttuurin ja liikunnan alalla, ovat laatineet
turvallisuusohjeita jäsenistölleen täydentämään viranomaisten antamia määräyksiä ja suosituksia.
Tapahtumien järjestämisestä vastuussa olevat tahot ovatkin usein toimineet aktiivisesta
huolehtiessaan asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuudesta. Tämä viestii kävijöille
vastuullisuudesta, mikä puolestaan saa kävijät edelleen käymään tilaisuuksissa.
Tapahtuma-ala on laaja ja sisältää hyvin erilaisia toimijoita. Samoin tapahtumapaikat ja niiden
olosuhteet, tapahtumien kestot, yhteistyökumppanit ja tietysti myös yleisömäärät vaihtelevat
suuresti. Osa tapahtumista on pienimuotoisia ja osa laajoja, kymmenien tuhansien kävijöiden
tapahtumia.
Turvallisuuden edistämiseksi tehty hyvä työ ei ole vielä tavoittanut tarpeellisessa määrin kaikkia
tapahtumia ja tapahtumien järjestäjiä. Hyvät käytänteet ja muu turvallisuuden edistämiseksi jo
tehty työ onkin syytä voida levittää kaikille tapahtumien järjestämisestä vastuussa oleville tahoille.
Samaan aikaan tarvitaan lisäksi muutakin tietoa tapahtuma-alalle siitä, miten ala kokonaisuutena
voi toimia entistä vastuullisemmin.
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Aiemmat tapahtumia koskevat selvitykset
Tapahtumia koskevia selvityksiä on tehty ainakin opetus- ja kulttuuriministeriön sekä
Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön Cuporen toimesta. Opetus- ja
kulttuuriministeriön asettama työryhmä julkaisi vuonna 2015 muistionsa Kansallinen taide-ja
kulttuuritapahtumaohjelma dnro OKM/31/040/2015.
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75151/tr21.pdf
Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö, Cupore on julkaissut neljä festivaaleja koskevaa
tutkimusta, joista kolme ensimmäistä vuonna 2016 ja viimeinen vuonna 2019:
Festivaalien Suomi, Cuporen julkaisuja 29
https://www.cupore.fi/fi/julkaisut/cuporen-julkaisut/festivaalien-suomi
Festivaalien ja tapahtumien edistäminen valtion kulttuuripolitiikassa, katsaus tietopohjaan,
valtionavustuksiin ja vaikuttavuuteen, Cuporen verkkojulkaisu 35
https://www.cupore.fi/fi/julkaisut/cuporen-julkaisut/kaisa-herranen-ja-sari-karttunen-festivaalienja-tapahtumien-edistaminen-valtion-kulttuuripolitiikassa
Eurooppalaisia festivaalistrategioita ja –avustusohjelmia, Cuporen työpapereita 3
https://www.cupore.fi/fi/julkaisut/tyopaperit/eurooppalaisia-festivaalistrategioita-jaavustusohjelmia
Taide- ja kulttuurifestivaalien vaikuttavuus, Cuporen verkkojulkaisuja 52
https://www.cupore.fi/fi/julkaisut/cuporen-julkaisut/taide-ja-kulttuurifestivaalien-vaikuttavuus

Tehtävä

Työryhmän tehtävänä on edistää tapahtuma-alan turvallisuutta
-

kokoamalla hyviä käytänteitä kotimaasta ja ulkomailta,
laatimalla alalle turvallisuutta edistävät yleiset periaatteet, ja
laatimalla suunnitelma periaatteiden ja hyvien käytänteiden välittämiseksi alan toimijoille.

Työryhmä voi järjestää työpajoja, seminaareja ja muita työhönsä liittyviä tapahtumia sekä kuulla
asiantuntijoita. Työssä voidaan käyttää myös osallistavan viestinnän keinoja.

Työryhmän kokoonpano
Opetus- ja kulttuuriministeriö nimeää puheenjohtajaksi valtiosihteeri Tuomo Puumalan,
varapuheenjohtajaksi ylijohtaja Riitta Kaivosojan sekä työryhmän jäseniksi seuraavat henkilöt:
Paula Vesala, muusikko
Aki Riihilahti, toimitusjohtaja, Helsingin Jalkapalloklubi
Kai Amberla, toiminnanjohtaja, Finland Festivals ry
Maria Sahlstedt, johtaja, Tapahtumateollisuus ry
Rosa Meriläinen, pääsihteeri, Kulta ry
Mikko Salonen, toimitusjohtaja, Suomen Olympiakomitea ry
Jake Hannula, Agent/ Promoter, Warner Music Live
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Pasi Pohjola, johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö
Petra Tarjanne, neuvotteleva virkamies, työ- ja elinkeinoministeriö
Emmi Saarikivi, asiantuntijalääkäri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Ari Järvenpää, poliisitarkastaja, Poliisihallitus
Marko Peltonen, yksikön päällikkö, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Petri Määttä, vt kirkkoneuvos, Kirkkohallitus
Johanna Selkee, erityisasiantuntija, Kuntaliitto
Tiina Kivisaari, johtaja, opetus- ja kulttuuriministeriö
Anne Mattero, neuvotteleva virkamies, opetus- ja kulttuuriministeriö
Työryhmän sihteereinä toimivat asiantuntija Tiina-Kaisa Haanpää ja ylitarkastaja Hannu Tolonen,
molemmat opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Kustannukset ja rahoitus
Työryhmän kulut maksetaan opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenomomentilta 29.01.01. va.
6000003111.
Työryhmä työskentelee virkatyönä. Työryhmän jäsenten matkakulut kokouksiin korvataan
edullisimman matkustustavan mukaisesti. Mahdollisten kokouspalkkioiden maksamisessa
noudatetaan valtiovarainministeriön suositusta kokouspalkkioiksi (VM/913/00.00.01/2017).
Työryhmän jäsenen tehtävästä ei makseta palkkiota eikä päivärahoja silloin, kun jäsen osallistuu
työryhmän työhön taustayhteisönsä edustajana.

Kulttuuri- ja tiedeministeri

Annika Saarikko

Neuvotteleva virkamies

Tuija Päivärinta

Jakelu

OKM Opetus- ja kulttuuriministeriö, Tuomo Puumala

Tiedoksi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Marko Peltonen
Poliisihallitus, Ari Järvenpää
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Markku Tervahauta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Emmi Saarikivi
Kirkkohallitus, Pekka Huokuna
Olympiakomitea, Mikko Salonen
TEM Työ- ja elinkeinoministeriö, Raimo Luoma
TEM Elinkeinoministeri, Mika Lintilä
STM Sosiaali- ja terveysministeriö, Pasi Pohjola
STM Sosiaali- ja terveysministeriö, Kirsi Varhila
STM Perhe- ja peruspalveluministeri, Krista Kiuru
STM Sosiaali- ja terveysministeri, Aino-Kaisa Pekonen
KULTA ry, Rosa Meriläinen
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OKM Ministeriön johto, Anita Lehikoinen
OKM NUOLI Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto, Tiina Kivisaari
OKM NUOLI Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto, Esko Ranto
OKM NUOLI Liikunnan vastuualue, Hannu Tolonen
OKM KUPO Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto, Riitta Kaivosoja
OKM KUPO Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue, Anne Mattero
OKM KUPO Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue, Tiina-Kaisa Haanpää
TEM IYR Osaaminen innovaatiot ja uudistuminen, Petra Tarjanne
Tapahtumateollisuus ry, Maria Sahlstedt
Finland Festivals ry, Kai Amberla
Warner Music Live, Jake Hannula
Kirkkohallitus, Petri Määttä
Kuntaliitto, Johanna Selkee
Helsingin jalkapalloklubi, Aki Riihilahti
Muusikko, Paula Vesala

