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1. TAUSTAA
Näiden peruutusehtojen pääperiaate on mahdollistaa
tapahtumateollisuuden eri toimijoille peruutusturva koronaepidemian
aikana ja yritysten määräaikaisen kustannustuen mukaisen
tapahtumatakuun puitteissa. Ehdot on luotu palvelemaan
tapahtumajärjestäjiä ja tapahtumajärjestämisen alihankkijoita, sekä
tapahtumiin liittyvän ekosysteemin erilaisia toimijoita, jotka ovat
tapahtumatakuun piirissä.
1.6.2021 voimaan astunut laki yritysten määräaikaisesta kustannustuesta
annetun lain muuttamisesta tapahtumatakuu:
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210435
Em. muutoslakia edeltänyt hallituksen esitys, jossa esitetään lain
perustelut:
www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_79+2021.aspx?fbclid
=IwAR1P3vWX6c9YXYtICPtzzu-3UizEGbQUcLZeIOsT_MNsmNj5ocyEgqTjvF
g
2. PERUUTUSEHTO
a) Tilaajalla tarkoitetaan sopimuksen osapuolta, joka hankkii omaan tai
muun tahon lukuun tapahtuma-alaan liittyviä laitteita ja/tai palveluita.
Palveluntuottajalla tarkoitetaan sopimuksen osapuolta, joka harjoittaa
elinkeinoa tapahtuma-alalla tarjoamalla erilaisia palveluita ja/tai
harjoittamalla laitteiden vuokraustoimintaa.
b) Sopimuksella tarkoitetaan kahden tai useamman elinkeinonharjoittajan
ja/tai muun yhteisön, kuten yhdistysten ja säätiöiden, välille tehtävää
hankintasopimusta, jossa palveluntuottaja tuottaa tilaajan lukuun
palvelu-, vuokraus- ja/tai muun vastaavan elinkeinoon liittyvän toimen.
c) Sopimuksen perusedellytyksenä on, että tilaaja on hakeutunut tai
hakeutuu 1.6.2021 – 31.8.2021 välillä tapahtumatakuun piiriin
Valtiokonttoriin tekemällään hakemuksella, ja on ilmoittanut
palveluntuottajana toimivan alihankkijansa Valtiokonttorin järjestelmään.

d) Tilaajan tulee yksilöidä ilmoituksessaan sopimuksen toinen osapuoli /
toiset osapuolet, hankittavien palveluiden kuvaus, sekä palveluiden arvo
Valtiokonttorin ohjeistuksen mukaisesti.
e) Palveluntuottaja on itsenäisesti vastuussa takuuedellytysten täyttymisestä
omalla kohdallaan (mm. toteutuneiden kulujen todentamisesta), sekä
täysimääräisesti myös omasta alihankintaketjustaan tämän sopimuksen
hengen ja tapahtumatakuun ehtojen mukaisesti siltä osin kuin
palveluntuottaja käyttää alihankkijoita.
f) Palveluntuottaja on velvollinen toimittamaan tilaajalle pyydettäessä oman
arvoketjunsa alihankkijoiden nimet ja muut tarvittavat tilaajavastuutiedot.
g) Osapuolten välisen sopimuksen synnyttyä peruutusehdolle ei ole
aikamääreistä aikarajaa, pois lukien yritysten määräaikaisesta
kustannustuesta annetun lain 5b §:n mukainen aikamääre takuutuen
hakemiselle.
h) Mahdollisessa tapahtuman peruuntumistapauksessa tilaaja ilmoittaa
palveluntuottajalle viivytyksettä ja kirjallisesti peruuntumisesta ja siihen
johtaneista lainsäädäntöön ja/tai viranomaispäätöksiin tai -suosituksiin
liittyvistä rajoituksista.
i) Kukin sopimuksen osapuoli tekee itsenäisesti suoraan Valtiokonttoriin
korvaushakemuksensa takuutuen täyttymisehtojen mukaisesta
peruutuksesta tai kapasiteetin olennaisesta muutoksesta.
j) Valtiokonttorilta hakemuksensa perusteella maksusitoumuksen saanut
tapahtumatakuun piirissä oleva palveluntuottaja ei veloita omien
peruutusehtojensa mukaisesti tilaajalta suoraan kustannuksia, jotka ovat
jo aiheutuneet tai ovat pian aiheutumassa ilman niiden
pysäyttämismahdollisuutta, elleivät sopimuksen osapuolet etukäteen
erikseen kirjallisesti sovi sellaisten veloittamismahdollisuudesta (esim.
valmistamiseen tai suunnitteluun liittyviä töitä, materiaaleja).
k) Palveluntuottajan arvoketjussa alapuolella syntyvät kustannukset ovat
palveluntuottajan pakollisia alihankintakuluja, eikä niihin sovelleta
erikseen Valtiokonttorin hakemusta, vaan palveluntuottaja sopii
itsenäisesti takuutuen hengen mukaiset peruutusehdot omien
alihankkijoidensa kanssa ja korvaa syntyneet kustannukset niille samassa
suhteessa, kuin miten saa korvausta itselleen aiheutuneista
kustannuksista.

l) Mikäli tilaaja on maksanut kustannuksista suoraan palveluntuottajalle,
vastaa tilaaja itsenäisesti näiden kustannusten korvausten
hakemisesta Valtiokonttorilta oman tukihakemuksensa puitteissa ja
palveluntuottaja vähentää nämä sille jo maksetut kustannukset
omasta tukihakemuksestaan.
m) Nämä tapahtumatakuuta koskevat peruutusehdot voidaan
yhteisesti sopia liitettävän osaksi osapuolten välillä voimassa olevia,
aiemmin solmittuja sopimuksia siltä osin, kun sopimusten kohteena
olevat tapahtumat täyttävät tapahtumatakuun kriteeristön.
Aiemmat sopimukset eivät automaattisesti tule näiden peruutusehtojen
piiriin, vaan tämän peruutusehdon käyttämisestä tulee aina sopia
osapuolten välillä kirjallisesti yhdessä.

