
LIPUNMYYNTISOPIMUS / TILAISUUSTIETOLOMAKE 
Kanneltalon (myöhemmin Esityspaikan) ja alla mainitun Järjestäjän välinen sopimus 

TILAISUUDEN VASTUULLINEN JÄRJESTÄJÄ 
Järjestäjäorganisaatio (virallinen nimi) Y-tunnus (henkilötunnus, jos järjestäjä on yksityishenkilö) 

Postiosoite, postinumero ja postitoimipaikka Yhteyshenkilö 

Puhelinnumero Sähköpostiosoite 

Tilinumero (IBAN) BIC-koodi (SWIFT) 

Lippupiste aloittaa lipunmyynnin viimeistään kymmenen (10) arkipäivän kuluessa siitä, kun kaikki tässä 
lipunmyyntisopimuksessa pyydetyt, sekä muut lipunmyynnin aloittamiseen vaadittavat tiedot on vastaanotettu, ellei 
sopimuksessa olla sovittu myöhäisemmästä myynninaloitusajasta. 

TAPAHTUMAN TIEDOT 
Tapahtuman tiedot tulostuvat lippuun. Lippupaperina käytetään Lippupiste Oy:n vakiolomaketta 

Tilaisuuden nimi: (max 40 merkkiä) 

Lisätieto lippuun, esim. esiintyjä: (max 40 
merkkiä) 

Mainosteksti rivi: (max 30 merkkiä) 

Tilaisuuden aika:  Viikonpäivä:  Päivämäärä: Kellonaika: 

Muut esityspäivät ja 
kellonajat:  
(tai erillisellä 
liitteellä) 

Viikonpäivä:  Päivämäärä: Kellonaika: 

Viikonpäivä:  Päivämäärä: Kellonaika: 

Viikonpäivä:  Päivämäärä: Kellonaika: 

Viikonpäivä: Päivämäärä: Kellonaika: 

TAPAHTUMAPAIKKA-, KATSOMO- JA PAIKKATIEDOT 

Tapahtumapaikka:  KANNELTALO, teatteri- ja 
konserttisali 

Sali: 227 paikkaa & 8 pyörätuolipaikkaa, katsomokartta 
liitteenä 

Paikkanumerointi Numeroitu katsomo: Numeroimaton katsomo: 

Myyntiin tulevat paikat (tilavuokraajilta 0,80 €/lippu): 

Tapahtumanjärjestäjälle varattavat liput (tilavuokraajilta 0,80 €/lippu):   kpl 

Varattavat paikat eriteltynä (rivi ja paikkanumerot): 

Liput varataan järjestäjäoptioon. Sovithan lippujen noudosta/toimituksesta erikseen kumppanituki@lippu.fi kanssa. 

Lippuja voidaan tulostaa myös Järjestäjän omaan myyntiin. Järjestäjän omaan myyntiin tulostettavista lipuista sovitaan 
Lippupisteen kumppanituen kanssa: kumppanituki@lippu.fi. 

mailto:kumppanituki@lippu.fi


LIPPUJEN HINNAT JA LIPPUTYYPIT 
Lipputyyppi Euroa Lisätietoja 

Peruslippu 

Opiskelija 

Eläkeläinen 

Työtön 

Varus-/siviilipalvelusmiehet: 

Lapsi Ikäraja:   (esim. 3-16v.) Alle  v. veloituksetta 

Ryhmälippu Ryhmän minimikoko:   henkilöä 

Pyörätuoli / näkövammainen Saattaja maksutta:  

Teatteri- ja media-ala (TeMe) 

Muu: 

Muu: 

Täytä taulukkoon käytössä olevat lipputyypit ja hinnat. Ilmoittamiisi hintoihin lisätään Lippupisteen kuluttajilta perimät 
palvelumaksut, jolloin lipun kokonaishinta muodostuu ilmoittamastasi hinnasta + palvelumaksusta. 
Palvelumaksu on 0,50 €, kun lipun hinta on alle 10 euroa. 
Palvelumaksu on 1,50 €, kun lipun hinta on 10,01 - 21,00 euroa.  
Palvelumaksu on 3,00 €, kun lipun hinta on yli 21,00 euroa. 

Esimerkki: Jos ilmoitat lipun hinnaksi 15 euroa, lipun ulosmyyntihinnaksi muodostuu 16,50 euroa. Kaikessa viestinnässä 
asiakkaalle ilmoitetaan lipun kokonaishinta 16,50 euroa (sisältää palvelumaksun + mahdollinen toimitusmaksu). 

Lippujen hintaan sisältyy voimassa oleva arvonlisävero, joka tulostuu lippuun. 

Olemme arvonlisävelvollisia: Kyllä:  Ei, emme ole arvonlisävelvollisia: 

MUUT TAPAHTUMAN TIEDOT 

Lipunmyynti alkaa:  Tapahtuman julkistus (saa näkyä verkkokaupassa):    alkaen 
Tilaisuuden kesto:   h  min, väliaika   min (sis. esityksen aikaan) 

Ikäraja:   (S = sallittu, K-16, K-18 jne) 

Verkkokauppaan lisättävä tapahtuman esittelyteksti, esiintyjät yms. (tähän kenttään tai erillisenä liitteenä): 

Järjestäjän www-sivut:  

Lippupisteen verkkokauppaan voidaan laittaa kuvia ja tekstiä tapahtumasta:  
Pääkuva (222x222 px), luettelokuva (60x60 px) ja julistekuva (142x180 px, max. 20 KT). Sivulle voidaan myös lisätä näyttävämpi 
suuri tapahtumakuva (984 x 333 px). Kuvien tulee olla jpg-muodossa. 
Kuvat lähetetään We Transfer –palvelun https://wetransfer.com/ kautta osoitteeseen kanneltalo.info@hel.fi

Kuvia on lupa käyttää Lippupisteen medioissa. Lippupiste pidättää itsellään myös oikeuden käyttää sille luovutettua 
kuvamateriaalia Fanticketin tekemistä varten, ja julkaista se järjestäjän viivytyksettä antaman hyväksynnän jälkeen. 

Kategoria-luokitus Lippupisteen verkkokaupassa (voit valita vain yhden kategorian): 

Konsertti Rock & Pop Kulttuuri, Teatteri Viihde 
Klassinen musiikki Jazz & Blues Baletti Sirkus 

Viihdekonsertti Hard Rock Kabaree Klubit 

Kansanmusiikki Dance Komedia Show 

Iskelmä- ja tanssimusiikki Rock & Pop Ooppera, operetti Stand up 

Sotilasmusiikki Musikaali Ravintolaviihde 

Draama 

Tanssi Muu 
Kesäteatteri Perhetapahtuma 

Farssi, satiiri Näyttelyt, messut 

Lastennäytelmä Elämänhallinta 

https://wetransfer.com/
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RAPORTOINTI 
Haluan seurata tapahtumani/tapahtumieni myynnin kasvua ja saada automaattisen myyntiraportin sähköpostiini 

maanantaisin:  tiistaisin:  keskiviikkoisin:  torstaisin:  perjantaisin:  lauantaisin:  sunnuntaisin: 

sähköpostiosoite/osoitteet johon raportti lähetetään:  

LIPUNMYYNTISOPIMUSEHDOT 

Lipunmyyntisopimus on esityksen järjestäjän ja Esityspaikan välinen sopimus, jolla järjestäjän pääsyliput asetetaan myytäväksi 
Lippupiste Oy:n lipunmyyntijärjestelmään. Lipunmyyntisopimuksen täyttämisen ja allekirjoittamisen jälkeen Esityspaikka asettaa 
liput viimeistään kymmenen (10) arkipäivän kuluessa Lippupisteen järjestelmään myyntiin ellei sopimuksessa toisin sovita. 
Esityksen järjestäjä vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja virheellisten tietojen vahingoista sekä siitä, että esityksen 
markkinoinnissa hintatietojen osalta noudatetaan kaikilta osin kuluttajasuojalain ja sen nojalla annetun hintamerkintäasetuksen 
määräyksiä. Esityspaikka ja Lippupiste vastaavat omalta osaltaan aiheuttamistaan virheistä ja vahingoista. Esityksen järjestäjä 
vastaa esityksen tiedotuksesta, markkinoinnista ja kaikista esityksen peruuntumisesta aiheutuneista kuluista.  

Järjestäjä voi itse myydä esityksensä lippuja, mutta järjestäjällä ei ole oikeutta käyttää muuta valtakunnallista lipunmyyntiketjua 
kuin Lippupistettä.  

Esityspaikka perii järjestäjältä kokonaistoimituskuluna 0,80 euroa per tulostettu lippu tai 40€/esitys ammatillisilta lasten ja 
nuorten kulttuuritapahtumilta. Mikäli esitys peruuntuu, Esityspaikka perii järjestäjältä edellä mainitun toimituskulun per lippu.
Lippupiste ei peri järjestäjältä erillistä välityspalkkiota lipunmyynnistä. Esityspaikka laskuttaa toimituskulut järjestäjältä 
esityksen jälkeen. Lippupiste toimittaa järjestäjälle myyntiraportin tapahtuman jälkeen ja lopputilityksen kymmenen (10) 
arkipäivän kuluessa esityksestä. 

LIPPUPISTE on suojattu Lippupiste Oy:lle tavaramerkkinä ja toiminimenä. Järjestäjän on ilmoittelussaan käytettävä 
Lippupisteen nimeä ja logoa sekä noudatettava näiden käytössä Lippupisteeltä saamiaan ohjeita. Lippupiste asettaa 
maksullisen puhelinnumeronsa 0600 900 900 (1,98 €/min+pvm) myös tämän esityksen käyttöön. Lippuja myydään myös 
reaaliajassa kaikissa Lippupisteen myyntipisteissä ympäri Suomea sekä internetissä.  

Ilmoittelussa tulee kuluttajansuojalain mukaisesti näkyä selkeästi ja havaittavalla tavalla puhelinpalvelun minuuttihinta ja 
ilmoittelussa on käytettävä kokonaishintoja. Kokonaishinnan perään on merkittävä: + mahdollinen toimitusmaksut (alk. 1 € 
www.lippu.fi) tai + mahd.toim.mak. (alk. 1 € www.lippu.fi). Järjestäjä on velvollinen korvaamaan Esityspaikalle sekä 
Lippupisteelle kuluttajansuojalain vastaisesta mainonnastaan tai markkinoinnistaan aiheutuvat vahingot.  

Lippupiste myy lippuja Esityspaikan tekemän ja järjestäjän allekirjoittaman sopimuksen mukaisesti. Kaikki liput ovat saman 
hintaisia ostokanavasta riippumatta. Lipun hinta on sama, kun se lunastetaan Helsingin kulttuurikeskuksen lippumyymälästä, 
Lippupisteen myyntipisteistä tai verkkokaupasta. Kaikki liput sisältävät palvelumaksun. 
Palvelumaksun osuus lippujen hinnoissa:  

- Palvelumaksun määrä on 0,50 €, kun lipun hinta on alle 10 euroa.
- Palvelumaksun määrä on 1,50 €, kun lipun hinta on 10,01 - 21,00 euroa. 
- Palvelumaksun määrä on 3,00 €, kun lipun hinta on yli 21,00 euroa.

Esityksen peruuntuessa, Lippupisteen myyntipisteistä ostettujen lippujen palvelumaksua ei palauteta asiakkaalle lipun 
takaisinoston yhteydessä. Esityspaikan myyntipisteestä ostettujen lippujen palvelumaksu palautetaan asiakkaalle lipun 
takaisinoston yhteydessä. 

Lippupisteen myyntipisteiden ja R-kioskin kautta ostettuihin lippuihin lisätään 2 € toimitusmaksu per toimitus. 
Lippupisteen verkkokaupan, www.lippu.fi kautta ostettuihin printtilippuihin lisätään 1 € toimitusmaksu per toimitus. 
R-kioskin kautta ostettuihin/noudettuihin lippuihin lisätään 1 € toimitusmaksu per lippu.
Esityspaikan omassa lipunmyynnissä ei peritä toimitusmaksua.
Lisätietoa toimitusmaksuista löytyy osoitteesta: www.lippu.fi/toimitusmaksut. 

Lippupisteen tapahtumamarkkinointi (myös ulkopuoliset mediat) 
Tavoita helposti tapahtumistasi kiinnostuneet kuluttajat ja yritykset. Lippupiste tarjoaa kumppaneilleen monipuolisia 
markkinointi- ja mediaratkaisuja niin omissa kuin yhteistyökumppaneiden medioissa. Kehitämme tarjoamaamme jatkuvasti, 
jolloin tarjolla on aina taatusti tehokkaat ja mitattavat ratkaisut.  

Saat Lippupisteen medioista -40 % kumppanialennuksen.  
Olethan yhteydessä Lippupisteen markkinoinnin yhteyspäällikkö Marjo Mikkoseen, digitoimisto@lippu.fi tai 010 633 1129. 

http://www.lippu.fi/
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Lippupisteen graafiset ohjeet ja logot  
Voit ladata osoitteesta www.lippu.fi/graafisetohjeet 

Järjestäjä voi lähettää tapahtumansa esitteitä Lippupisteen myyntipisteisiin. 

Lipunmyyntitilanteesta ja kaikista esityksen lipunmyyntiin liittyvistä asioista 
saat tietoa kumppanituesta kumppanituki@lippu.fi.  

SOPIMUKSEN PALAUTUS 
Tallenna täytetty lomake omalle koneellesi ja lähetä se sähköpostitse osoitteeseen kanneltalo.info@hel.fi

Postiosoite: Kanneltalon lipunmyynti on avoinna Käyntiosoite: 

Kanneltalo  
PL 42402 
00099 Helsingin kaupunki 

tuntia ennen lipunmyynnillisiä esityksiä & 
keskiviikkoisin klo 12-15.30 ja klo 16-19 

Kanneltalo 
Klaneettie 5 
00420 Helsinki 

http://www.lippu.fi/graafisetohjeet
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