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LIPUNMYYNTIJÄRJESTELMÄN LISÄKYSYMYKSET JA VASTAUKSET 
 
 
Kysymys nro 1 Kuinka suuri osuus arvioidusta 109 000 kpl lipunmyynnistä on ennakko-

myyntiä muissa kanavissa kuin Kahvila Kirja tai Kulttuurikeskus Virta? 
 

Vastaus:  
Ei ole arvioitu. 
 
 

Kysymys nro 2  Kuinka suuri osuus lipuista myydään Kino Virran näytöksiin? 
 

Vastaus:  
Arviolta yli 95 %. 
 

Kysymys nro 3  Lipunmyyntijärjestelmä + vaatimusmäärittely, välilehti D. 
"Järjestelmän pitää keskustella nykyisen kassajärjestelmän kanssa vaadi-
tun aikataulun mukaisesti." 
Voitteko tarkentaa mitä kaikkea keskustelemisella tarkoitetaan? 

 
Vastaus:  
Järjestelmässä pitää olla rajapinnat nykyisen kassajärjestelmän kanssa vaa-
ditun aikataulun mukaisesti. 

 
Kysymys nro 4  Lipunmyyntijärjestelmä + vaatimusmäärittely, välilehti D. 

"Elokuvayrittäjälle voidaan antaa oikeus omien näytösten kirjaamiseen ja 
lippupohjien tekemiseen/muokkaamiseen." 
Tarkoitetaanko kirjaamisella, että elokuvayrittäjä voi tehdä tapahtumia jär-
jestelmään itsenäisesti vai että näytöksien järjestäjäksi järjestelmään mer-
kitään elokuvayrittäjä vai jotakin muuta? Jos muuta niin mitä? 

 
Vastaus:  

  Elokuvayrittäjä voi tehdä tapahtumia itsenäisesti. 
 
 
Kysymys nro 5  Lipunmyyntijärjestelmä + vaatimusmäärittely, välilehti D. 

"Kutsuvierasnäytökset". 
Tarkoitetaanko tällä, että järjestelmään voidaan tehdä tapahtumia, jotka 
eivät ole julkisesti myynnissä? Jos ei, niin mitä tällä ylläpitomäärityksellä 
tarkoitetaan? 

  
Vastaus:  

  Kyllä 
 
Kysymys nro 6  Lipunmyyntijärjestelmä + vaatimusmäärittely 
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Lomakkeella käytetyt termit eri osapuolista, toimijoista ja teknisistä ratkai-
suista eivät ole yhteneväiset. Voiko termit muuttaa liitteeseen yhteneväi-
siksi mahdollisten väärinkäsitysten välttämiseksi? Voiko termeistä toimit-
taa määritelmät väärinkäsitysten välttämiseksi? 
 
Ristiin ja epäselvästi käytettyjä termejä ovat mm.: 
Kunta, tilaaja, käyttäjä, asiakas, järjestelmä, järjestelmäkokonaisuus, sovel-
lus, sovellukset ja käyttöliittymä. 
 
Vastaus:  
Tarjouksen jättäjä voi tarvittaessa tarjouksessa tarkentaa epäselviksi kokemiaan 
termejä.  

 
 
Kysymys nro 7  Lipunmyyntijärjestelmä + vaatimusmäärittely, välilehti G. 

"Selainpohjaiset käyttöliittymät eivät edellytä käyttäjän selaimeen asen-
nettuja lisäosia." 
Sallitaanko esim. lippukirjoittimen ajuri selainpohjaisessa järjestelmässä ja 
käyttöliittymässä selaimen lisäosana? 

 
Vastaus:  
Tarkennetaan vaatimusmäärittelyä: 
 
Loppuasiakkaalta (kuluttajalta) ei saa edellyttää lisäosan asentamista selaimeen. 
Lipunmyyntipisteessä (esim. kirjasto) lisäosan asentaminen on sallittua.  


