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NÄYTTEILLEASETTAMISTA KOSKEVAT YLEISET EHDOT

Kuntamarkkinoiden järjestämisessä 2019 ovat osallisina seuraavat tahot:
- Tapahtuman tuottaja (”Tuottaja”):
KL-Kustannus Oy, Toinen linja 14, 00530 Helsinki
- Näyttelynrakentaja:
Globex, Kumitehtaankatu 5, 04260 Kerava
- Näytteilleasettaja:

1. Näytteilleasettamisesta sopiminen
Näytteilleasettaja ja Tuottaja sopivat näytteilleasettamisesta. Tuottaja toimittaa
Näytteilleasettajalle osallistumista koskevan vahvistuksen sekä yleiset ehdot sähköpostilla.
Sopimusvahvistus muuttuu molempia osapuolia sitovaksi 7 vrk:n kuluttua sopimusvahvistuksen
päiväyksestä jos kummallakaan osapuolella ei ole aihetta huomautuksiin. Sopimusvahvistuksen
mukana
Näytteilleasettajalle
lähetetään
palvelutunnukset
ekstranet-palveluun.
Näytteilleasettaja syöttää näytteilleasettajanimensä, logonsa ja messuviestinsä extranettiin,
josta ne julkaistaan verkkosivulle www.kuntamarkkinat.fi.
Vuonna 2018 tehdyt vahvistukset vuoden 2019 tapahtumaan tuottaja laskuttaa kahdessa
erässä seuraavasti: 1. erä 40% osastohinnasta 31.1.2019 ja 2. erä 60% osastohinnasta
31.5.2019
Vuonna 2019 tehdyt vahvistukset vuoden 2019 tapahtumaan tuottaja laskuttaa seuraavasti:


1.1.-30.4.2019 vahvistetut varaukset laskutetaan kahdessa erässä; 40 % heti
vahvistuksen jälkeen ja toinen erä 60 % 31.5.2019.



30.4.2019 jälkeen tehdyt varaukset laskutetaan yhdessä erässä heti kun vahvistus on
tullut voimaan.

Mikäli osastolle tulee useampi näytteilleasettaja, on siitä sovittava sopimusta tehdessä
Tuottajan kanssa. Kaikille näytteilleasettajille tehdään oma sopimus. Kaikkien näytteilleasettajien
tulee toimittaa Tuottajalle tämän pyytämät yhteystiedot.
Mikäli sopimuksentekohetken jälkeen Näytteilleasettaja haluaa osastolleen lisäksi muita
näytteilleasettajia, on hänen siitä sovittava Tuottajan kanssa. Tässä tapauksessa muilta
osallistujilta peritään 500 €:n (+alv) suuruinen alanäytteilleasettajamaksu.
Näytteilleasettajalla on oikeus tuotteidensa esittelyyn tai jakeluun ainoastaan varaamallaan
osastolla.
2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus
Kuntamarkkinat on Suomen Kuntaliiton ja KL-Kustannus Oy:n järjestämä tapahtuma kunta-alan
toimijoille. Kuntamarkkinat järjestetään vuosittain Kuntatalolla. Normaalisti virastokäytössä
oleva Kuntatalo muuntuu Kuntamarkkinoiden ajaksi tapahtumapaikaksi ja tämä vaatii
erityisjärjestelyjä mm. tilojen ja kulkureittien suhteen.
Kuntatalolle kokoontuu tapahtuman aikana noin 6500-7500 vierailijaa sekä noin 200
näytteilleasettajaa. Tapahtuma koostuu seminaareista, tietoiskuista sekä näyttelyosastoista.
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3. Näytteilleasettamista koskevan osallistumisen peruuttaminen ja osaston käyttöoikeuden palautuminen
Tuottajalle
Näytteilleasettajalla on oikeus peruuttaa osallistumisensa tai pienentää osastokokoa 7
vuorokauden kuluessa Tuottajan lähettämän vahvistuksen päiväyksestä. Peruutus tai muutos
pitää tehdä kirjallisesti. Mikäli peruutus tai osastokoon pienentäminen tapahtuu myöhemmin, on
Tuottajalla oikeus velottaa 50% vahvistetusta osallistumishinnasta. Jos sopimus on tehty 30.6.
jälkeen ja Näytteilleasettaja peruu tai pienentää osastokokoa, Tuottajalla on oikeus periä
maksut täysimääräisenä vahvistetun osallistumismaksun mukaisesti.
Osaston käyttöoikeus palautuu Tuottajalle, mikäli Näytteilleasettaja peruuttaa osallistumisensa,
ei suorita osallistumismaksuja määräajassa, ei ota näyttelytilaa käyttöönsä viimeistään
tapahtumaa edeltävänä päivän klo 16.00 mennessä tai rikkoo muutoin osallistumisehtoja.
Tuottajalla on oikeus myydä näyttelytila uudelleen.
4. Näyttelyosasto ja sen rakentaminen
Näytteilleasettajalle toimitetaan asemapiirros, josta ilmenee näyttelyosaston sijainti.
Näyttelyosaston sijainti määrätään ottaen huomioon turvallisuusnäkökohdat ja
näyttelynrakentajan ohjeet.
Näyttelynrakentaja huolehtii näyttelyosaston peruskalusteiden pystyttämisestä. Näyttelyosaston
peruskalustus määritellään kohdan 1 tarkoittamassa vahvistuksessa. Näytteilleasettajan omien
rakenteiden käyttämiseen tulee saada Näyttelynrakentajan lupa. Näytteilleasettajan tulee ottaa
huomioon paloturvallisuutta koskevat säännökset ja määräykset. K-kerroksessa sijaitsevien
tilojen osalta Näytteilleasettajan tulee varautua omia rakenteita asentaessaan lattiapinnan
kallistuksiin.
Näytteilleasettaja vastaa kustannuksellaan näyttelyosaston rakentamiseen liittyvien omien
rakenteiden asentamisesta ja näyttelyosaston somistamisesta sekä purkamisesta.
Näytteilleasettajan tulee etukäteen hyväksyttää näyttelytilan rakentamista ja somistamista
koskeva suunnitelma Näyttelynrakentajalla, mikäli osastopaikka on K-kerroksessa ja
osastopaikka on nk. lattiapaikka. Muussa tapauksessa Näyttelynrakentajalla tai Tuottajalla on
oikeus tehdä muutoksia rakenteisiin ja somisteisiin.
Rakennukseen ei saa asentaa kiinnikkeitä, tms. laitteita, jotka voivat vahingoittaa rakennuksen
rakenteita. Osastoja ei saa tyhjentää eikä purkaa ennen virallisen purkuajan alkamista.

5. Tekniset järjestelyt ja liitynnät sekä siivous
Tuottaja vastaa alueen yleisvalaistuksesta ja siivouksesta.
Näytteilleasettajan tulee laatia osastolla tarvittavista sähköliittymistä suunnitelma ja hyväksyttää
se Näyttelyrakentajalla. Näytteilleasettajan tulee sopia erillisellä lomakkeella Tuottajan kanssa
näyttelyosastolla tarvittavien sähkö- ja tietoliikenneyhteyksien järjestämisestä ja asennustöistä.
Näytteilleasettaja tilaa ekstranetistä tietoliikenneyhteydet osastolleen. Kaikki sähköasennukset
suoritetaan Tuottajan toimesta. Tietoliikenneyhteyksissä tarvittavat asennustyöt suorittaa
Kuntaliiton tytäryhtiö FCG:n ict-yksikkö. Tuottaja laskuttaa Näytteilleasettajaa
asennuspalveluista tapahtuman jälkeen. Sähköjännite on 380V, 50 Hz.

Kuntamarkkinat 11.-12.9.2019

Yleiset ehdot

3 (3)

6. Yleinen järjestys ja turvallisuus
Tuottaja vastaa näyttelyalueen vartioinnista ja yleisestä järjestyksestä. Paloturvallisuuden vuoksi
näyttelytiloissa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta.
Näytteilleasettajan henkilökunnan tulee käyttää tunnuskorttia, josta tulee ilmetä asianomaisen
henkilön ja Näytteilleasettajan nimi. Kortti on pidettävä näkyvästi esillä näyttelyn aikana, kuten
myös näyttelytiloja rakennettaessa ja purettaessa.

7. Vastuu vahingoista
Tuottaja ei vastaa käyttämiensä aliurakoitsijoiden Näytteilleasettajalle aiheuttamista
vahingoista. Tuottaja ei vastaa Näytteilleasettajan omaisuuden häviämisestä, katoamisesta eikä
tuhoutumisesta. Näytteilleasettajan tulee huolehtia omaisuutensa tarpeellisesta vakuuttamisesta. Tuottaja ei vastaa välillisistä vahingoista. Näytteilleasettaja vastaa oman toimintansa
ja käyttämiensä aliurakoitsijoiden aiheuttamista kaikista vahingoista.
Tuottaja ei vastaa sähköjen tilapäisen katkoksen tai force majeure tilanteiden aiheuttamista
vahingoista.
Näihin yleisiin ehtoihin liittyvät erimielisyydet ratkaistaan ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa.

8. Myyntitoiminta
Näytteilleasettajat eivät saa harjoittaa vähittäismyyntiä näyttelyn aikana ellei siitä ole sovittu
tapahtuman Tuottajan kanssa. Kuntatalon ravintoloitsijalla on yksinoikeus ravintolatoimintaan.

