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1. Oikeudet 
Tilaaja saa luovutettuihin kuviin vapaat käyttöoikeudet oman yrityksen käyttöön. Valokuvia saa ilman eri suostumusta 

käyttää kaikkiin luvallisiin, myös kaupallisiin tarkoituksiin ja kaikissa medioissa ilman alueellisia rajoituksia.  
 

Jos kuvia julkaistaan esim. sosiaalisessa ja / tai sähköisissä medioissa, valokuvaaja toivoo, että kaikkiin kuviin merkitään 

valokuvaaja näin ”@valokuvaaja_mikko”, printtimediaan näin ”Valokuvaaja Mikko”. Valokuvaajan maininta tilaajan 

oman harkinnan mukaan silloin, kun se on asiayhteyteen sopiva. 

 

Valokuvaajalla säilyvät kaikkien kuvien tekijänoikeudet. Hän voi käyttää kuvia omassa mainonnassaan, portfoliossaan, 
blogissaan, kuvakilpailuissa sekä muussa valokuvaukseen liittyvässä markkinoinnissa ilman erillistä lupaa. 

 

Kuvia saa luovuttaa kolmansille osapuolille, kun asiasta sovitaan valokuvaajan kanssa. 

 

2. Mitä rahalla saa 
Hinta sisältää edellä mainitun mukaisen käyttöoikeuden kuviin. Hinta pitää sisällään kuvankäsittelyn perusmuodossa 

(valotus, valkotasapaino, kontrasti ja rajaus). Tarkempi käsittely ja kuvamanipulaatio (esim. esineiden poistaminen 

kuvasta tai ihon käsittely) tehdään lisämaksua vastaan. Kuvat on käsitelty valokuvaajan parhaan näkemyksen mukaan. 

Toimitettavien kuvien valinta on valokuvaajan harkinnassa. Kaikkia valokuvia ei toimiteta, jos ne eivät valokuvaajan 

näkemyksen mukaan ole tarkoitukseen sopivia. 
 

Valokuvaaja toivoo, ettei valmiita kuvia muokata itse jälkikäteen (esim. erilaisilla sosiaalisen median valmiilla filttereillä 

tai vastaavilla sovelluksilla). 

 

Kuvia toimitetaan noin ____________kappaletta.  

 
Valokuvaaja on velvollinen huolehtimaan kuvien varmuuskopioinnista. Varmuuskopioiden säilytysvelvollisuus kuitenkin 

päättyy 6kk kuvaushetken jälkeen, eikä valokuvaajalla ole sen jälkeen mitään velvollisuutta säilyttää tilaajan kuvia.  

 

3. Voimassaoloaika 
Tarjous on voimassa kaksi viikkoa tarjouksen päiväyksestä. Sopimuksesta tarjousaikaa voidaan pidentää. 

 

4. Peruutusehdot / varausmaksu 
Tilaajalla on oikeus purkaa kuvaussopimus kirjallisesti ennen kuvausta. Valokuvaajalla ei ole sopimuksen purkamisen 
jälkeen mitään velvollisuuksia tilaajaa kohtaan, eikä mitään jo maksettuja rahoja palauteta. Valokuvaajalla on oikeus 

purkaa sopimus, jos tilaaja hyväksyy sopimuksen purkamisen kirjallisesti TAI yksipuolisesti vain, jos valokuvaajalle tulee 

ylitsepääsemätön este. Ylitsepääsemätön este tarkoittaa sellaista tilannetta, jota ei voi ennakoida (force major). Mikäli 

valokuvaaja ei pysty järjestämään toista valokuvaajaa ylitsepääsemättömän esteen sattuessa, on hän velvollinen 

palauttamaan kaikki maksetut rahat. Valokuvaaja ei ole velvollinen maksamaan siinä tapauksessa ylimääräistä 

vahingonkorvausta. Valokuvaajalla on oikeus keskeyttää valokuvaus ennen sovitun ajan loppumista, jos joku 
kuvausseurueesta käyttäytyy uhkaavasti tai väkivaltaisesti joko valokuvaajaa, hänen avustajiaan tai kuvaajan kalustoa 

kohtaan.  

 

5. Aikataulu 
Kuvat toimitetaan neljän viikon kuluessa kuvauspäivästä, kunhan loppulasku on maksettu. Loppulaskun viivästyessä, 

toimitetaan kuvat kahden viikon kuluessa siitä, kun suoritus näkyy valokuvaajan yrityksen tilillä. 

 

6. Mahdollinen kuvausrekvisiitta / muut kuvausjärjestelyt 
Tilaaja varaa kuvauspaikalle kaiken tarvittavan kuvausrekvisiitan. Valokuvaaja voi, kun asiasta erikseen sovitaan, myös 

hoitaa kuvausrekvisiitan ym. lavasteiden ja koristeiden hommaamisen ja kuvauspaikalle toimittamisen. Tällöin laskuun 

lisätään tarvikkeiden ostohinta sekä työhön käytetty aika sekä km-korvaukset ym. toimeksiannosta aiheutuneet kulut. 
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Jos tilaaja järjestää kuvauspaikalle henkilöitä kuvattavaksi, tilaaja myös vastaa siitä, että kuvattava henkilö (tai huoltaja, 

jos kuvattava alle 18-vuotias) on antanut luvan kuvien käyttöön, myös kuvaajan käyttöön. 

7. Kuvien toimitustapa 
Kuvat toimitetaan lähtökohtaisesti pilven kautta. Sähköisessä muodossa toimitettavat kuvat ovat nettikokoa 2048px 

(pitkäsivu). Tarvittaessa voidaan ilman eri maksua toimittaa kuvat myös printtioptimoituina. 

 

8. Hinta 
- Yritykset + 24% alv. 
- Yksityiset sis.  24% alv. 

- Lisäksi matkakulut alk. 50snt / km + alv 24%. 

- Päivärahat verottajan ilmoittamien ehtojen mukaisesti. 

 

9. Maksuehdot 
Kuvaus maksetaan laskulla kahdessa osassa. Varausmaksu, 50% arvioidusta loppulaskusta, erääntyy yhden viikon 

päästä siitä, kun toimeksiannosta on sovittu. Jos kuvauspäivä on alle 7 vrk sisällä sopimuksen hyväksymisestä, niin 

varausmaksun eräpäivä on heti. Loppulasku (loppu 50%) ja muut aiheutuneet kulut erääntyvät maksettavaksi kahden 

viikon päästä kuvaushetkestä.  
 

Jos laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, kuvaajalla ei ole velvollisuutta toimittaa kuvia. Kuvauksen hinta 

koskee vain sopimuksessa olevan kohteen kuvaamista eikä maksettua kuvausta voida vaihtaa muuhun kuvaukseen. 

Lisäksi tilaaja vastaa valokuvaajan matkakuluista, parkkimaksuista sekä mahdollisista lauttamaksuista ja muista 

ennakoimattomista ja valokuvaajasta riippumattomista matkakuluista kuvauspaikoille. 

 

 

10. Tilaaja 

 
Nimi:     

 

Osoite:     

 
Puhelinnumero: 

 

Sähköpostiosoite: 

 

Kuvaus päivämäärä: 

  
Kuvauspaikan osoite: 

 

 
 

           ------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------- 
           Päiväys         Päiväys  

 

 
 

 
           ------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------- 

           Asiakkaan allekirjoitus ja nimenselvennys  Kuvaajan allekirjoitus ja nimenselvennys 
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