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Tuleeko sinusta ketterä kioski -yrittäjä? Toimi näin: 

1. Selvitä ja huolehdi toimintaasi liittyvät viranomaisvelvoitteet ja lain edellyttämät 
rekisterit ajan tasalle. 
- Elintarvikkeisiin liittyvät velvoitteet, verovelvoitteet, työnantajavelvoitteet, 
sosiaaliturva-asiat, eläkeasiat, kaupparekisteri, ennakkoperintärekisteri, 
työnantajarekisteri ja arvonlisäverovelvollisten rekisteri. 
- Kaupunkiympäristön toimialan alueidenkäyttö antaa ainoastaan oikeuden 
maa-alan käyttöön.  
- Nyrkkisääntönä on, että torit, joilla on perinteistä toritoimintaa, ovat 
tukkutorin hallinnassa, liikuntapaikat ja rannat ovat liikuntapalveluiden 
hallinnassa, tonttialueet ovat kaupunkiympäristön toimialan tonttiyksikön 
hallinnassa sekä lisäksi yksityiset tahot saattavat omistaa yleisiä alueita. 

2. Kaupunkiympäristön toimiala edellyttää riittävän vastuuvakuutusturvan 
hankkimista. 
- Hanki toimintaasi riittävä vastuuvakuutusturva ja huolehdi vakuutusmaksujen 
maksamisesta. 

3. Jos toimit työnantajana, selvitä keskeiset työehdot ja työehtosopimuksen 
soveltaminen. 

4. Huomioithan suunnitellussa toiminnassasi ja tuotevalikoimassasi sähkön, 
viemärin ja vesiliitännän puuttumisen. 

5. Huomioithan, että sopimus antaa vain rajoitetun oikeuden käyttää aluetta. 
Mikäli kioskialueilla on muuta kaupungin myötävaikutuksella järjestettävää 
toimintaa, kioski ei voi olla alueella. 

6. Huomioithan, että kioski on asiallinen ja täyttää sopimuksessa edellytetyt 
vaatimukset. Kioski on oltava rekisteröity pyörillä kulkeva ajoneuvo tai 
vetolaite. Teltasta tapahtuva myynti tapahtuu lähtökohtaisesti toreilla samoin 
kuin torituotteiden myynti. Lisätietoa saa Helsingin tukkutorilta. 

7. Tutustu tarkasti sopimuksen ehtoihin. Kaupunkiympäristön toimiala tarkistaa 
kootusti annettuja ilmoituksia ja valvoo sopimuksen ehtojen noudattamista. 
Sopimuksen sanktiopykälät koskevat myös annettuja ilmoituksia. 
- Sopimuksen tekemisen yhteydessä on esitettävä todistus verojen 
maksamisesta (tai niitä koskeva maksusuunnitelma) ja kaupparekisteriote, 
jotka voivat olla korkeintaan 3 kk vanhoja. 

8. Kaupunkiympäristön toimiala käy yhdessä kioskiyrittäjien kanssa sopimuksen 
läpi ennen sopimuksen tekemistä paikan päällä kaupunkiympäristön toimialan 
toimipisteessä. Sopimuksen läpikäymistilaisuuksia järjestetään erikseen 
ilmoittautuneille tarpeen mukaan. Ilmoittautumiset lähetetään osoitteeseen 
hkr.ulkoilma@hel.fi. 

9. Kun tulet tekemään sopimuksen kaupunkiympäristön toimialan 
asiakaspalveluun, ota mukaasi henkilöllisyystodistus ja riittävä selvitys 
oikeudesta edustaa kioskiyrittäjää. 
- Jos toimit yhtiön nimissä, valmistaudu esittämään selvitys oikeudesta edustaa 
yritystä. Oikeus selviää yleensä kaupparekisteriotteesta, yhtiöjärjestyksestä, 
pöytäkirjaotteesta, valtakirjasta tai vastaavasta. 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/tontit/tilat/Tukkutorin+vuokrattavat+tilat/
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- Sopimuksia tehdään korkeintaan 31.1.2018 saakka. Sopimuksen voi tehdä 
yhdeksi tai useammaksi kuukaudeksi kerrallaan. Sopimuksen mukainen korvaus 
1860 euroa (sisältää arvonlisäveron 24 %) 31.1.2018 asti tai 248 euroa 
(sisältää arvonlisäveron 24 %) kuukaudessa maksetaan asiakaspalveluun 
sopimusta tehtäessä. Maksuvälineinä kelpaavat yleisimmät maksukortit tai 
käteinen raha. Laskuttaminen ei ole mahdollista. 
- Varmistahan, että pystyt antamaan sopimuksen etusivulle kirjattavat tiedot. 

10. Sopimuksesta tehdään kaksi samanlaista kappaletta, yksi kummallekin 
osapuolelle. 

 

http://www.hel.fi/static/hkr/luvat/ketterat_kioskit/kettera_sopimus.pdf
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