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YHTEISTYÖSOPIMUS – TUSKA-FESTIVAL TAPAHTUMA 2019-2021  

Sopijapuolet: 

 

Finnish Metal Events Oy (jäljempänä tapahtuma) 

Y-tunnus: 1989985-3 

 

yhteyshenkilö: Moona Tikka, moona@fme.fi 

 

Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki) 

Y-tunnus: 0201256-6 

 

Kaupunginkanslia, Viestintäosasto 

yhteyshenkilö: Sari Myllyniemi, sari.myllyniemi@hel.fi  

          

                  

1. Sopimuksen tarkoitus ja tausta  
Helsingin kaupunki solmii Finnish Metal Events Oy:n kanssa tapahtumayhteistyö-sopimuksen 

koskien Tuska-festival tapahtumaa 28.–30.6.2019. Sekä vastaavana ajankohtana vuosina 

2020 ja 2021 järjestettäviä Tuska-festival -tapahtumia. Tällä sopimuksella mahdollistetaan 

osaltaan vuosittaisen tapahtuman toteuttaminen Helsingissä. 

Helsingin kaupungin vuosien 2017–2021 ”Maailman toimivin kaupunki” – kaupunkistrategian 

mukaisesti Helsinki on kansainvälinen, elävä ja kiehtova tapahtumien Helsinki. Helsinki on 

monipuolinen ja kansainvälisesti vetovoimainen kulttuuri-, urheilu- ja tapahtumakaupunki. 

Yhteistyön tavoitteena on kasvattaa Helsingin positiivista tunnettuutta ja vahvistaa brändiä 

niin kotimaassa kuin ulkomailla.  

2. Tuska-festivals yhteistyön vastikkeet Helsingille  
3.1.  Oikeudet 

 Tapahtuman tuottamien valokuvien ja videoiden käyttöoikeus kotimaisessa ja 
kansainvälisessä Helsingin markkinoinnissa ilman lisäkustannuksia. Tapahtuma 
huolehtii valokuvien ja videoiden käyttö- sekä editointioikeuksista. 
 

3.2.  Näkyvyys tapahtuma-alueella 

 Helsinki-näkyvyys tapahtuma-alueella Helsinki ”meeting point” alueiden muodossa. 
Tapahtuma vastaa ”meeting point” -alueiden suunnittelusta yhdessä kaupungin 
Uusix-verstaiden kanssa. Suunnitelma hyväksytetään Helsingillä.   Helsinki vastaa 
tuotantokustannuksista.  

 Helsinki-näkyvyys tapahtuman pyörätuolikatsomoissa. Katsomoiden somistus ja 
Helsingin näkyvyys niissä toteutetaan yhdessä Uusix-verstaiden kanssa. Helsinki 
vastaa tuotantokustannuksista katsomoiden pystytykseen ja somistukseen liittyen. 
 

3.3.  Promootiovideo pääscreenillä 
Helsinki saa tapahtuman ajaksi n. 30 sekunnin videoajan tapahtuman pääscreenillä 
ajettavaksi yleisölle päivittäin.  
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3.4.  Muu Helsinki-näkyvyys 

 Helsinki-tunnus-näkyvyys kaikissa painomateriaaleissa. 
 

3.5.  Sisältöyhteistyö  

 Tapahtuma tuo Helsingin esiin omilla verkkosivuillaan yhdessä sovitulla tavalla.   

 Tapahtuma sitoutuu omissa tiedotustilaisuuksissa, tiedotteissa, 
markkinointimateriaaleissa ja viestintäkanavissa kertomaan yhteistyöstä Helsingin 
kanssa ja liittämään Helsinki-brändiä tukevia nostoja sekä kuvamateriaalia. Näiden 
osalta suunnitelma tehdään yhdessä. 

 Helsinki voi halutessaan isännöidä yhteisesti sovitun mediatilaisuuden ja/tai 
yhteistyöyritysten workshop-tilaisuuden. 

 Tapahtuma tuo esiin Helsinkiä omissa some-kanavissaan ajankohtaisilla ja kv vieraita 
kiinnostavilla aiheilla #Helsinki/#myhelsinki 

 
3.6. Tapahtumaliput ja kutsut VIP-tilaisuuksiin ja sidosryhmätapaamisiin 

 Tapahtuma toimittaa Helsingille 10 kpl tapahtumalippua / tapahtumapäivä sekä 5 kpl 
VIP -lippua / tapahtumapäivä.  

 Helsingin edustajat kutsutaan mahdollisiin tapahtuman järjestämiin 
tiedotustilaisuuksiin, yhteistyöyritysten ja sidosryhmien tilaisuuksiin ja 
oheistapahtumiin. 

 
3.7. Tapahtumatutkimus ja loppuraportti 

 Tapahtumatutkimus, sisältäen vaikuttavuustutkimuksen, toimitetaan Helsingin 
Kaupungille välittömästi sen valmistuttua.  Helsingin kaupungilla on mahdollisuus 
vaikuttaa tutkimuksen kysymyksiin. 

 Tapahtuman loppuraportti sisältäen talousraportin toimitetaan Helsingin kaupungille 
välittömästi sen valmistuttua. 

 
4. Sopimuskorvaus ja muut Helsingin vastikkeet tapahtumalle 

Helsingin kaupungin vastikkeet Tapahtumalle sopimuksen voimassaoloaikana: 

Liite 1 

Helsinki vastaa liitteessä 1 eritellyistä vastikkeista ja yhteistyötoimenpiteistä. 

Helsinki vastaa omista toteutukseen liittyvistä kustannuksista.    

5. Muu yhteistyö 
5.1. Uusix -hanke 

Tapahtuma toteuttaa osana 2019 yhteistyötä hankkeen kaupungin Uusix-verstaiden kanssa. 
Hankkeessa Uusix-verstaiden työntekijät ja pajaohjaajat perehdytetään Tuskaan, ja he toteuttavat 
tapahtuma-alueelle tapaamisalueen sekä pyörätuolikatsomoiden somistuksen. Lisäksi Uusix saa 
myyntipisteen Tuskan Expoon. Helsinki vastaa hankkeen suunnittelu- ja koordinointikuluista. 

 
5.2. Yhteiskuntavastuullinen työllistäminen 

2020 Tapahtumassa toteutetaan yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa hanke työttömien 

työkokeilusta. Tapahtuman yhteydessä toteutettavan yhteiskuntavastuullisen työllistämisen 

laajuudesta sovitaan yhdessä. Tapahtuman järjestäjä määrittelee työkokeilun tehtävät ja 

tarvittavan osaamisen niihin. Helsingin kaupungin työllisyyspalvelut vastaa sopivien 

työttömien hankkimisesta tapahtuman järjestäjän määrittelemiin tehtäviin. Lisäksi kaupunki 

järjestää tapahtumaa edeltävän työkokeilun ja koulutuksen, joiden avulla luodaan valmiuksia 

tapahtuman työtehtäviin.  
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6. Tietosuoja-asetuksen huomioiminen  
Mikäli sopijapuolten yhdessä järjestämien tapahtumien yhteydessä tapahtuma kerää ja 
käsittelee EU:n yleinen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä Tietosuoja-asetus) mukaisia 
henkilötietoja tulee tapahtuman huolehtia tietosuoja-asetuksen mukaisista velvoitteista ja 
toimia rekisteripitäjänä. Henkilötiedot käsittävät henkilön nimi-, nimike-, organisaatio- ja 
sähköpostietoja.  
Tapahtuma käsittelee henkilötietoja tapahtuman viestintä ja markkinointitarkoituksessa 
tapahtuman ennakkomarkkinoinnin ja varsinaisen tapahtuman aikana sekä tapahtuman 
jälkeen käyttötarkoituksen ja säilytysajan mukaisesti. Sopijapuolet eivät saa luovuttaa 
henkilötietoja kolmansille osapuolille.  
 

7. Vastuut  
Tuska-festivals on vastuussa tapahtuman lainmukaisesta järjestämisestä ja vakuuttaa 

toimivansa tapahtumajärjestelyissään Suomen lain ja muiden turvallisuudesta annettujen 

ohjeiden edellyttämällä tavalla. 

Tapahtuma on velvollinen ottamaan toiminnalleen vastuuvakuutuksen.  

Tapahtuma on vastuussa järjestämäänsä tapahtumaan osallistuvien turvallisuudesta.  

8. Luvat ja suostumukset 
Tapahtuma vastaa omalla kustannuksellaan kaikkien Yhteistyön toteuttamisen edellyttämien 
lupien, ilmoitusten ja suostumusten hankkimisesta. 

9. Erimielisyydet ja sovellettava laki 
Mikäli osapuolille tulee erimielisyyttä tämän sopimuksen toteuttamisesta tai sisällöstä, 

ratkaistaan erimielisyys ensisijaisesti osapuolten kesken neuvottelemalla. Mikäli neuvottelut 

eivät johda tulokseen, ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa. Sopimukseen 

sovelletaan Suomen lakia. 

10. Ylivoimainen este 
Sopijapuolet vapautetaan tämän sopimuksen mukaisten velvollisuuksien laiminlyönnin 

seurauksista, mikäli laiminlyönti johtuu syistä, joihin sopijapuolet eivät voi vaikuttaa ja jotka 

estävät sanottujen velvollisuuksien täyttämisen (”Vapauttavat eli Force Majure -syyt”). 

Vapauttavaksi syyksi voidaan katsoa sota, sotatoimet, viranomaisten toimenpiteet, 

työtaistelu, ja näihin verrattavat syyt. Sopijapuoli, joka hakee vapautusta ylivoimaisen esteen 

vuoksi, tulee viipymättä tiedottaa asiasta kirjallisesti toiselle sopijapuolelle.  

11. Sopimuksen voimassaolo ja purkaminen 

Tämä sopimus tulee voimaan sen allekirjoituksella. Sopimuksen voimassaolo päättyy, kun 

sopimukseen kirjatut velvoitteet on täytetty, kuitenkin viimeistään 31.12.2021.  

Mikäli yksi osapuoli laiminlyö olennaisesti tämän sopimuksen mukaisia velvoitteitaan, eikä 

toisten osapuolten kirjallisesta huomautuksesta huolimatta täytä sopimuksen mukaisia 

velvoitteitaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa huomauksesta, loukatuilla osapuolilla 

on oikeus purkaa tämä sopimus päättymään välittömästi. Helsingillä on oikeus purkaa tämä 

sopimus päättymään välittömästi, mikäli tapahtuma perutaan. 
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12. Vahingonkorvaus 

Osapuoli on velvollinen korvaamaan toisille osapuolille sopimusrikkomuksella tai 

sopimusvelvoitteensa laiminlyönnillä aiheuttamansa välittömät vahingot. Osapuolet eivät 

vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Edellä mainitut vastuunrajoitukset eivät koske 

vahinkoa, joka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella. 

13. Allekirjoitukset 
Tämä sopimus on laadittu kahtena (2) saman sisältöisenä kappaleena, joista yksi (1) jää 

kullekin sopijapuolelle. 

 

Helsingissä 18.6.2019 

 

 

 
_____________________          ________________________ 

               

Liisa Kivelä            Eeka Mäkynen 

viestintäjohtaja  CEO 

Helsingin Kaupunki  Finnish Metal Events  
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  Liite 1  

Helsingin vastikkeet TUSKA-Festival 2019 -tapahtumalle ja muu yhteistyö  

Helsinki vastaa tässä liitteessä eritellyistä vastikkeista ja yhteistyötoimenpiteistä, jotka ovat laskennalliselta 

arvoltaan 43 750 euroa (alv. 0%). Summaa ei makseta tapahtumalle. Helsinki vastaa omista toteutukseen 

liittyvistä kustannuksista.     

  

1 Osapuolten suunnitteluvelvollisuudet  

Helsinki osoittaa asiantuntijat osallistumaan tämän sopimuksen toteutuksen suunnitteluun, jotta mukaan 

saadaan paras asiantuntemus Helsinki-markkinoinnista.   

Tapahtuma nimittää yhteyshenkilöt koordinoimaan ja suunnittelemaan tämän sopimuksen toteutusta Helsingin 

kanssa.  

2 Yhteinen suunnittelu  

Osapuolet suunnittelevat yhteistyössä tämän sopimuksen mukaisen viestinnän ja toteutuksen hyödyntäen 

Helsingin käytettävissä olevia medioita ja viestintäkanavia.   

  

3 Outdoor-markkinointi  

Helsinki varaa tapahtumalle mainospinnat Helsingin outdoor- markkinoinnin vuosisopimukseen kuuluvista Clear 

Channelin pinnoista seuraavasti:  

Downtown Digital –näytöt:   

Varaus viikko: 26/2019. 21 diginäyttöä kävelykeskustassa. 10 sekunnin spotti.   

Aineiston suunnittelu tehdään yhdessä Helsingin kanssa.   

Adshel -mainospinnat 2019:   

Varaus viikko: 26/2019. Näkyvyyspaikkoja on 125.  

Aineiston suunnittelu tehdään yhdessä Helsingin kanssa.    

  

Mainospintoja tai näkyvyyttä aineistoissa ei voida antaa kolmansille osapuolille.   

Yllä olevat mainospintamäärät ovat viitteellisiä, Helsinki varaa oikeuden muutoksiin esim. tilanteissa, joissa 

pintoja on huollossa.  

4 Tapahtuman infra, yleisöpalvelut  

Helsinki vastaa seuraavista tapahtuman yleisöpalveluiden infrakuluista:  

• yleisön vuokratoiletit  

• yleisön vesipisteet  

• jätehuolto yhdessä sovittavilta osin (kierrätyspisteiden roska-astiat) Ylläkuvattujen 

toimenpiteiden yhteisarvo enintään 3 750€.  

5 Muu yhteistyö  

5.1  Helsinki vastaa Suvilahden tapahtuma-alueen kunnostuskuluista koskien siirtymäaluetta välillä 

RediSuvilahti. Kunnostus pitää sisällään alueen korkeuserojen tasaamisen ja materiaalien 

yhtenäistämisen, alueiden yleisen siistimisen sekä kanttikivien, pystytolppien ja puun poistamisen 

erikseen määritetyltä alueelta.    

  

   


