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vaatimukset lippujen hinnan ilmoittamisesta 

ja Lippupisteen logon käytöstä!

GRAAFINEN



LIPPUJEN HINNAN ILMOITTAMINEN ILMOITTELUSSA

MAINONNASSA TULEE AINA ILMOITTAA PÄÄSYLIPUN KOKONAISHINTA.
Välityskaupassa lipun hintaan lisätään palvelumaksu eli hinta ilmoitetaan AINA 
palvelumaksun kera kokonaisuudessaan. Komissiokaupassa myyntipalkkio sisältyy 
lipun hintaan eli hinta ilmoitetaan yhtenä kokonaishintana, ilman mainintaa palvelu-
maksuista.

MUISTA NÄMÄ:
1)  Lipun kokonaishinta on ilmoitettava AINA, kun käytät Lippupisteen 
 puhelinpalvelunumeroa joko logona tai tekstinä ilmoituksessa

2) Lippupisteen puhelinpalvelun numeron yhteydessä palvelun minuutti-
 hinnat tulee olla AINA riittävän isolla fontilla ohjeidemme mukaan, jotta 
 ne olisivat luettavissa.

3) Mikäli ilmoituksessa on lippu.fi-logo (tai teksti) ilman puhelinpalvelunumeroa, 
 lipun hintaa ei ole pakko mainita. Mikäli lipun hinta on kuitenkin mukana 
 ilmoituksessa, se on AINA ilmoitettava kokonaishintana eli palvelumaksun kera.

Yllä olevat ohjeet perustuvat kuluttajasuojalakiin ja niitä on noudatettava AINA.
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Vain välityskaupassa: Mikäli lippujen perushintaan lisätään Lippupisteen palvelumaksu 
Lippupisteen myyntikanavissa, ja lippujen hinnat ovat esim. 10 € + palvelumaksu 1,50 €, ja 
40 € + palvelumaksu 3,50 € 

MERKITSE HINNAT NÄIN:
Liput alk. 11,50 €
Liput 11,50 € / 43,50 €
Liput alk. 11,50 € (sis. palvelumaksut)
Liput 11,50 € / 43,50 € (sis. palvelumaksut)

HINTOJA EI SAA MERKITÄ NÄIN: 
Liput 10 €
Liput 10 € + palvelumaksu

MERKITSE HINNAT NÄIN



Logot löytyvät osoitteesta www.lippu.fi /graafisetohjeet sekä Kumppani-Extranetistä.

Kuluttajasuojalain mukaan lipun hintaa ei ole pakko mainita, mikäli ilmoituksessa 
on vain verkkokaupan osoite. Jos ilmoitatte lipun hinnan mainoksessa, se tulee AINA 

ilmoittaa lippu.fin kokonaishintana (ks. ohje edellisellä sivulla).

lippufi_keltainen.zip 

• mustavalkoinen, tummalle ja vaalealle pohjalle 
• CMYK, tiedostomuodot: 
        - eps 
        - pdf 
        - png

lippufi_keltainen.zip 

• nelivärinen
• CMYK, tiedostomuodot: 
        - eps 
        - pdf 
        - png 

LIPPU.FI-LOGOT ILMOITUKSIIN JA MAINONTAAN
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HUOM! Valkoista logoa käytetään ainoastaan ilman 
mustaa taustalaatikkoa!



Muista: Kuluttajasuojalain mukaan lippujen kokonaishinnat tulee mainita AINA, kun käytätte näitä logoja!
Jotta puhelinpalvelun hinta on kuluttajasuojalain edellyttämällä tavalla nähtävissä, on 

palvelumero-logon minimileveys 37 mm/47 mm. Lipun hinta tulee AINA 
ilmoittaa lippu.fin kokonaishintana (ks. ohje s. 1).

lippufi_nro_keltainen.zip 

• nelivärinen
• CMYK, tiedostomuodot: 
        - eps 
        - pdf 
        - png 

lippufi_nro_mv.zip 

• mustavalkoinen, tummalle ja vaalealle pohjalle 
• CMYK, tiedostomuodot: 
        - eps 
        - pdf 
        - png

LIPPU.FI-LOGOT ILMOITUKSIIN JA MAINONTAAN
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HUOM! Valkoista logoa käytetään ainoastaan ilman 
mustaa taustalaatikkoa!

minimileveys 47 mm

minimikorkeus 
7,3 mm

minimileveys 37 mm
1,98 €/min + pvm

minimikorkeus 
5,7 mm

Logot löytyvät osoitteesta www.lippu.fi /graafisetohjeet sekä Kumppani-Extranetistä.



4

HINTATIETOJEN ILMOITTAMINEN 
SUOMEN LAIN MUKAAN

Tapahtumien markkinoinnissa ilmoitetaan tapahtuman hinta selkeällä ja helposti 

havaittavalla tavalla ja että tapahtuman hintatietojen ilmoittamisen osalta noudate-

taan kuluttajansuojalain (1978/38) ja sen nojalla annetun hintamerkintäasetuksen 

(1999/1359) säännöksiä. Lisäksi ilmoittelusta tulee käydä ilmi, kuka on vastuullinen 

tapahtumanjärjestäjä ja että Lippupiste Oy toimii tapahtuman lippujen välittäjänä tai 

myyjänä. Lippupiste Oy:n maksullisen puhelinpalvelun hintatiedot tulee olla tapahtu-

manjärjestäjän markkinoinnissa esillä selkeällä ja helposti havaittavalla tavalla, ja 

hintatiedon on sisällettävä palvelumaksu.

Lippupisteen maksullisen puhelinpalvelun osalta tapahtumanjärjestäjä vastaa, että 

puhelinpalvelun hinta ilmoitetaan käytettävästä mediasta riippumatta riittävän suuriko-

koisena, selkeänä ja helposti havaittavalla tavalla. 

OHJEISTUKSEN TAVOITTEET, KOHDERYHMÄ JA KÄYTTÖ

Ohjeistuksen tavoitteena on varmistaa, että tapahtumanjärjestäjien mainonta on kuluttaja-suoja-

lain mukaista. Ohjeet selkeyttävät ja yhtenäistävät kaikkien tapahtumanjärjestäjien mainontaa ja 

lippujen hinnan ilmoittamista siinä.

Lippupisteen Graafinen ohjeistus sisältää yksityiskohtaiset ohjeet siitä, miten lipunmyyntikana-

van tiedot ja tapahtumalippujen hinnat tulee ilmoittaa kuluttajasuojalain mukaisesti. Lisäksi se 

kattaa keskeiset Lippupisteen yritysilmeeseen liittyvät linjaukset.

Lisätietoja ohjeistuksesta antaa Lippupisteen markkinointi.


