
 

 

YLEISET OSALLISTUMISEHDOT  

 
MINÄ OLEN MESSUT   
Näytteilleasettaja (jäljempänä Näytteilleasettaja) sitoutuu osallistumaan Minä Olen 
messutapahtumaan (jäljempänä Messut) sekä noudattamaan Minä Olen Keskus Oy:n (jäljempänä 
Messujärjestäjä/Järjestäjä) alla olevia sopimusehtoja sekä niiden täydennykseksi annettuja 
erityisehtoja ja muita ohjeita hyväksymällä sopimusehdot ja maksamalla paketin 
verkkokaupassa. 
 

 1. ILMOITTAUTUMINEN NÄYTTEILLEASETTAJAKSI 

Sitova ilmoittautuminen näytteilleasettajaksi tehdään ostamalla haluttu näytteilleasettajapaketti 
Minä Olen Messujen verkkokaupasta.  
 
Maksu- ja sopimusehdot  
 
Verkkokauppa  
 
Minä Olen Keskus (y-tunnus 2447571-3) myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille Suomeen ja 
EU- alueelle. Pidätämme oikeuden hintojen ja toimituskulujen muutoksiin.  
Tuotteet tilataan verkkokaupassa siirtämällä ne ostoskoriin ja maksamalla ostoskorin sisältö 
verkkokaupan kassalla. Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti. Tilatessasi 
verkkokaupasta sinun edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen kulloinkin voimassa oleviin 
toimitusehtoihin ja tietosuojaselosteeseemme.  
 
Maksaminen  
Verkko- ja lippukaupan maksujenvälityksen toteuttaa Stripe Inc ja Klarna Bank AB yhteistyössä 
pankkien ja luottolaitosten kanssa. Palvelun käyttö ei vaadi rekisteröitymistä tai lisämaksujen 
suorittamista. Klarna Bank AB (publ.):lla on Ruotsin Finanssivalvonnan (Finansinspektionen) 
myöntämä toimilupa luottolaitosten palveluiden tarjoamiseen. Tiedot Klarnan merkitsemisestä 
Ruotsin Finanssivalvonnan rekisteriin sekä siitä, missä maissa Klarnalla on oikeus tarjota 
palveluitaan, on Ruotsin Finanssivalvonnan kotisivuilla.  
Kaikki tiedonsiirto ja rahaliikenne on SSL-suojattu, eli kukaan ulkopuolinen voi nähdä tietojasi. 
Maksunsaajana näkyy joko Stripe INC, Wix.com, Klarna Bank AB (tai toiminimemme Minä Olen 
Keskus Oy).  
 
Maksutavat  
Verkkopankkien verkkomaksupainikkeet  
Voit maksaa tilauksen minkä tahansa suomalaisen pankin verkkomaksupainikkeen kautta. Kun 
käytössäsi on oman pankkisi antamat käyttäjätunnukset ja olet maksamassa nettiostoksiasi, siirryt 
verkkokauppamme sivuilta hetkeksi omaan pankkiisi ja maksat valitsemasi tuotteet suoraan omalta 
tililtäsi. Maksunsaajana näkyy Klarna Bank AB, joka huolehtii verkkokauppamme 
maksujenvälityksestä.  



 

 

Korttimaksut ja MobilePay (Visa, Visa Electron, MasterCard ja Business Eurocard)  
Maksaminen verkkokaupassamme on vaivatonta ja turvallista. Korttimaksamisen ja MobilePay-
maksamisen verkkokaupassamme tarjoaa Wix.com yhteistyössä Stripe Inc maksuvälittäjän kanssa. 
Maksutapahtuman aikana luottokorttitietoja käsitellään aina suojatussa verkkoyhteydessä. 
Korttinumeroita ei tallenneta verkkokaupan tai Wix.com tietojärjestelmiin vaan ne käsitellään 
teknisen palveluntuottajan Stripe Inc toimesta.  
 
Maksunvälittäjän yhteystiedot  
 
Klarna Bank AB (publ.), Sveavägen 46, 111 34 Tukholma, puhelinnumero: +46 8 120 120 00, faksi: 
+46 8 120 120 99, sähköpostiosoite: asiakas@klarna.fi, on ruotsalainen pankki, joka on merkitty 
Ruotsin yritysrekisteriin yritystunnuksella 556737-0431.  
 
Tilaus- ja maksuvahvistus  
Onnistuneen tilauksen jälkeen sähköpostiisi lähetetään tilausvahvistus, joka sisältää ohjeistuksen 
koskien näytteilleasettajapaikkaa.  
 
Toimituskulut  
Emme peri erillisiä toimituskuluja sähköisistä tuotteista. Voimassa olevat toimituskulut ja maksut 
näet aina tilauksen yhteydessä kohdasta, “toimituskulut”.  
 
Vaihto- ja palautusehdot  
Maksettuja lippuja ei vaihdeta eikä lunasteta takaisin.  
 

 2. NÄYTTEILLEASETTAJAT    

Järjestäjällä on oikeus hylätä ilmoittautuminen, mikäli se katsoo, että tuotteet tai palvelut ovat 
ristiriidassa Messujen yleisilmeen kanssa. 

Näytteilleasettajalla ei ole ilman Messujärjestäjän kirjallista lupaa tai oikeutta vuokrata tai 
luovuttaa edelleen messupaikkaansa tai sen osaa. 
 

3. NÄYTTEILLEASETTAJIEN TUOTTEET, PALVELUT JA NIIDEN MARKKINOINTI 

Näytteilleasettaja saa asettaa näytteille vain ne tuoteryhmät, jotka Messujärjestäjä on hyväksynyt 
Näytteilleasettajan tekemän messuilmoituksen perusteella. Messujärjestäjällä on oikeus poistaa 
tuotteet, mitkä eivät täytä edellä olevaa ehtoa. Edellä oleva koskee myös Näytteilleasettajan 
palveluita. 

Messujärjestäjällä on oikeus poistaa myös tuotteet, jotka voivat olla vaaraksi muille 
Näytteilleasettajille tai yleisölle. 

Mikäli tuotteita tai palveluita markkinoidaan tavalla, mistä aiheutuu häiriötä muille 
näytteilleasettajille tai Messujärjestäjälle, Messujärjestäjä voi kieltää tällaisen markkinoinnin. 
 
 



 

 

4. NÄYTTELYOSASTO 

Näytteilleasettaja on oikeutettu kussakin näytteilleasettajapaketissa kerrottuun sisältöön. Pakettiin 
kuulumattomista lisäpalveluista on sovittava Järjestäjän kanssa. Lisäpalvelut veloitetaan erikseen. 

5. PERUUTUS- JA MAKSUEHDOT 

Messupaikka maksetaan kokonaisuudessaan verkkokaupassa, ellei näytteilleasettajapaketin 
tiedoissa toisin ilmoiteta. Mahdolliset lisäpalvelut veloitetaan erikseen. 

Ostetulla messupaikalla ei ole peruutusoikeutta. 

Nämä peruutus- ja maksuehdot koskevat myös tilattua osastoratkaisua kokonaisuudessaan.  

Maksumuistutuksesta perimme 6 €. 
 

6. MESSUPAIKAN KÄYTTÖOIKEUDEN PALAUTUMINEN MESSUNJÄRJESTÄJÄLLE 

Messupaikka palautuu Messujärjestäjälle, mikäli Näytteilleasettaja: 

• rikkoo olennaisesti osallistumisehtoja tai niiden täydennykseksi annettuja ohjeita 

Milloin messupaikan käyttöoikeus on palautunut Messujärjestäjälle 6. kohdan mukaan, on 
messujärjestäjällä oikeus periä messuihin liittyvät maksut täysimääräisinä Näytteilleasettajalta. 

Mikäli messupaikan käyttöoikeus on palautunut Messujärjestäjälle, on tällä oikeus vuokrata 
messupaikka eteenpäin tai käyttää sitä muulla haluamallaan tavalla. 
 

7. MESSUPAIKAN TIEDOT  

Näytteilleasettaja vastaa oman messupaikkansa tietojen toimittamisesta Messujärjestäjälle.  

Näytteilleasettaja vastaa kaikista osastolleen itse tilaamista /hankkimista /toimittamista 
palveluista, töistä ja tarvikkeista. 

Näytteilleasettajatiedot on toimitettava Järjestäjälle ilmoittautumisen yhteydessä. 
 
Messujärjestäjä sulkee messuosaston näytteilleasettajan puolesta messujen päätyttyä. 
Näytteilleasettajatiedot säilyvät Minä Olen Messujen nettisivuilla siihen saakka, kunnes vuoden 
2022 näytteilleasettajat julkaistaan.  
 

8. VAHINGOT JA VAKUUTUS 

Näytteilleasettaja vastaa asianmukaisten henkilö- ja omaisuusvakuutusten hankkimisesta. 

 

9. INTERNETYHTEYS JA LINKIT 

Näytteilleasettaja vastaa itse tarvittavien yhteyksien (kuten internet ja videoyhteys) hankinnasta ja 
tarvittavista työkaluista kuten esimerkiksi tietokoneen hankinnasta, mikäli niille on tarve. 
Messujärjestäjä ei vastaa mahdollisen sähkökatkon aiheuttamista vahingoista. 



 

 

10. TEKIJÄNOIKEUDET 

Näytteilleasettaja vastaa esittämiensä elokuvien ennakkotarkastuksesta, kuten myös elokuvien, 
video-ohjelmien ja muiden kuvaohjelmien kuin myös äänilevyjen ja muiden tallenteiden ja teosten 
käyttöön liittyvistä tekijänoikeuslain edellyttämistä luvista ja maksuista. 
 
11. FORCE MAJEUR 

Messujärjestäjällä on oikeus peruuttaa messutapahtuma, mikäli messutapahtumaa ei voida 
järjestää sovittuna aikana ylivoimaisesta esteestä johtuen. Järjestäjä ei vastaa viivästyksistä, 
haitasta ja vahingoista, jotka johtuvat messutapahtuman peruuttamisesta ylivoimaisen esteen 
vuoksi. Ylivoimaisena esteenä pidetään Järjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevaa 
tapahtumaa, jota Järjestäjä ei ole voinut kohtuudella ottaa huomioon sopimuksentekohetkellä ja 
jonka seurauksia Järjestäjä ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa.  

Ylivoimaisena esteenä pidetään mm. viranomaismääräyksiä, yleisen energiantuotannon 
keskeytystä, tulipaloa tai muuta vastaavaa messualustan käyttöä estävää tapahtumaa, 
luonnonmullistusta, maanjäristystä, sotaa, tai kapinaa, muuta pandemiaa tai poikkeustilaa tai 
muuta syytä, jonka vuoksi messutapahtumanosallistujien ja/tai näytteilleasettajien turvallisuus 
saattaa vaarantua. Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi 
esteeksi myös silloin, kun Järjestäjä on itse sen kohteena tai siihen osallisena. Messujärjestäjän 
alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös vapauttamisperusteeksi. 

Mikäli messut peruutetaan Messujärjestäjästä riippumattomista syistä, Näytteilleasettaja maksaa 
varaamastaan paikasta 20%.  
 
13. MUUT EHDOT 

Järjestäjän ilmoittamiin hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero. Minä Olen Keskus Oy 
lähettää laskut ulkomaisille näytteilleasettajille ilman arvonlisäveroa edellyttäen, että 
näytteilleasettaja on ilmoittanut VAT-numeronsa etukäteen. Jos yrityksellä ei ole VAT-numeroa tai 
jos VAT-numeroa ei ole ilmoitettu, laskut lähetetään alv-verollisina Suomen verokannan mukaan. 

Viivästyskorko on 11%. 

Suomenkielisiä osallistumisehtoja pidetään perustana mahdollisia tulkintatapauksia käsiteltäessä. 


