
   
 

 

 

 

 

 

HÄÄKUVAUSSOPIMUS 

 
 

Kuvaaja: Iida Salenius / Illusia Photography 

Y-tunnus: 2878923-4 

Sähköposti: illusiaphotography@gmail.com 

Puhelin: +358 40 583 6324 

Asiakkaan nimi:  

Osoite:  

Sähköposti:  

Puhelin:  

 

Kuvauspäivä:  Kuvauspaikat:  

Kuvauksen hinta:  Kuvausaika:  

 

1. Tuote-erittely:  

Valokuvaus hääpäivänä klo ___ alkaen iltaan klo ___ saakka. Kuvaukseen sisältyy valmisteluiden, vihkimisen, 

hääpotrettien ja hääjuhlan kuvaus. Valokuvaaja luovuttaa asiakkaalle 300–400 kpl peruskäsiteltyä dokumentaarista 

hääkuvaa. Kuvaaja tekee kaikkiin toimitettaviin hääkuviin oman tyylin mukaisen peruskäsittelyn, joka tässä yhteydessä 

tarkoittaa sitä, että ne käydään läpi valotuksen, valkotasapainon, kontrastin ja rajauksen osalta kuvaajan tyylin 

mukaisesti, mutta tarkempi käsittely ja kuvamanipulaatio (esim. ihon tasoittaminen, esineiden poistaminen) eivät kuulu 

palveluun ilman lisämaksua. Dokumentaariset hääkuvat toimitetaan 2kk kuluessa häistä.  

Kuvaaja toimittaa verkkogalleriaan hääpaista otetuista potrettikuvista vähintään 30 kuvan monipuolisen gallerian 

laadukkaasti käsiteltyinä. Potrettikuvat toimitetaan neljän (4) viikon kuluessa häistä.  

2. Kuvien käyttöoikeus asiakkaalla: 

Asiakas saa maailmanlaajuisen, ikuisen ei-kaupallisen lisenssin toimitettuihin kuviin, joka periytyy asiakkaan jälkipolville.  
Asiakas saa siis kuvat omaan yksityiseen käyttöönsä ja saa oikeuden teettää paperikuvia ja muita fyysisiä tuotteita 
rajattomasti omaan käyttöön missä tahansa ei-kaupallisessa tarkoituksessa.   

Valokuvaajan nimi on mainittava tekijänoikeuslain edellyttämällä tavalla julkisen käytön yhteydessä, esim. Facebook, 
Instagram, blogit ja muut verkkosivut (esim. ”Kuva: Iida Salenius/Illusia Photography” tai @illusiaphotography).  Asiakas 
ei saa muokata kuvia millään tavalla (rajaus ym. käsittely, esimerkiksi Facebookin profiilikuvan rajaus!) tai käyttää kuvia 
mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen (kilpailut, mainokset, lehdet).   

Luvaton kuvien julkaisu muualla kuin omilla sosiaalisen median kanavilla ja blogissa (esim. lehdet, mainokset, esitteet 
ym. julkaisut) on tekijänoikeusrikkomus. Tekijänoikeuden loukkaus voi johtaa vastuuseen. Edellä mainitut ohjeet kuvien 
julkaisusta ja muokkauksesta koskevat kaikkia, jotka kuvia jakavat (mm. sukulaiset, ystävät). 

3. Kuvien luovuttaminen asiakkaalle 

Asiakas saa kuvat itselleen Shootproof-palvelun kautta salasanalla suojatusta galleriasta. Asiakas saa antaa häävieraille 
oikeuden katsella kuvia. Kuvien latausoikeus on vain asiakkaalla. Huomioitavaa on, että sopimus kuvien käytöstä koskee 
asiakkaan lisäksi myös häävieraita ja muita henkilöitä. Kuvaaja ei luovuta salasanaa kolmansille osapuolille. 

4. Tekijänoikeudet 

Tekijänoikeudet säilyvät kuvaajalla. Kuvaajalla on oikeus esitellä teoksia omassa portfoliossaan ja sekä muussa 
hääkuvaukseen liittyvässä markkinoinnissa ilman erillistä lupaa. Kuvaaja ei luovuta kuvia kolmansille osapuolille eikä 
mainitse kuvattavien nimiä kuvien yhteydessä. 



   
 

 

5. Kuvien tyyli, kattavuus ja mahdollinen tuhoutuminen 

Asiakas on nähnyt kuvaajan aiempia töitä, mutta hyväksyy sen, että kuvaustyyli voi muuttua olosuhteiden takia. Kuvaaja 
ei takaa, että kuvat ovat tyyliltään samanlaisia kuin aiemmat kuvat. Kuvaaja päättää kuvien taiteellisen tyylin vallitsevien 
olosuhteiden mukaan oman harkinnan mukaisesti, aina asiakkaan eduksi. 

Toimitettavien kuvien valinta on täysin kuvaajan harkinnassa. Kuvat toimitetaan korkealaatuisina JPG-formaatin kuvina, 
kuvien raakatiedostoja ei toimiteta. Asiakkaalla ei ole oikeutta nähdä kaikkia päivinä otettuja kuvia, jos ne eivät kuvaajan 
näkemyksen mukaan ole tarpeeksi hyviä teknisesti tai taiteellisesti. 

Johtuen häiden nopeatempoisesta luonteesta ja vieraiden arvaamattomista liikkeistä, mitään yksittäistä tapahtumaa ei 
taata kuvattavan. Kuvaaja ei ole korvausvelvollinen, jos jotain tiettyä tapahtumaa ei ole ikuistettu. Suunnitelmien ja 
aikataulujen muuttuessa kuvaaja ei ole velvollinen järjestämään aikaa aiemmin suunnitellun kuvaushetken 
toteuttamiselle, esim. potretti-/yhteiskuvat. 

Jos kuvat tuhoutuvat kokonaan tai osittain kuvaajasta riippumattomasta syystä, kuten laiterikko, kuvaaja on velvollinen 
vahingonkorvauksiin korkeintaan maksetun rahamäärän verran. Kuvaaja on kuitenkin velvollinen huolehtimaan kuvien 
huolellisesta varmuuskopioinnista. Varmuuskopiointivelvollisuus päättyy 6kk häiden jälkeen, eikä kuvaajalla ole sen 
jälkeen mitään velvollisuutta säilyttää asiakkaan kuvia. 

6. Ruokailu 

Jos asiakas ei järjestä kuvaajalle yli 4h kuvauksen aikana ruokailua, pitää siitä tiedottaa vähintään viikkoa ennen häitä. 
Tällöin kuvaaja pitää 30 minuutin kestoisen ruokatauon päivän aikana. 

7. Matkakulut 

Matkakulut sisältyvät hintaan, kun kuvauspaikat (esim. kirkko ja juhlapaikka) ovat, kuten ilmoitettu. Mikäli kuvauspaikat 
muuttuvat niin, että matkat pitenevät, on hääpari velvollinen korvaamaan ylimääräiset matkakulut 0,50€/km. 

8. Varausmaksu 

Varausmaksu 200€ maksetaan varauksen vahvistuksen yhteydessä ja vähennetään loppulaskun summasta. 
Varausmaksua ei palauteta, jos asiakas peruu kuvauksen. 

9. Peruutusehdot ja sopimuksen purku 

Asiakas voi perua kuvauksen ja sopimuksen kirjallisesti 1 kk ennen hääpäivää, jolloin kuvauksen loppusummaa ei tarvitse 

maksaa. Sen jälkeen tehdystä peruutuksesta peritään 50% maksu alkuperäisestä hinnasta. Kuvaajalla ei ole sopimuksen 

purun jälkeen mitään velvollisuuksia asiakasta kohtaan eikä mitään jo maksettuja rahoja palauteta.  

Kuvaaja voi perua kuvauksen ja purkaa sopimuksen vain vakavassa sairaustapauksessa tai muussa 

ylitsepääsemättömässä tapauksessa, joita ovat esim. kuolemantapaukset, onnettomuudet, luonnonmullistukset ja 

muut vastaavat tilanteet, joita ei voi ennakoida ja jonka takia kuvaaja on fyysisesti estynyt pääsemään paikalle. Jos 

kuvaaja ei pysty järjestämään toista kuvaajaa ylitsepääsemättömän esteen sattuessa, on hän velvollinen palauttamaan 

kaikki maksetut rahat. Kuvaaja ei ole velvollinen maksamaan siinä tapauksessa ylimääräistä korvausta. 

Kuvaaja on sitoutunut kuvaamaan sovitun ajan. Kuvaajalla on kuitenkin oikeus keskeyttää kuvaus ennen sovittua 

päättymisaikaa, jos joku hääseurueesta käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti kuvaajaa tai kalustoa kohtaan. 

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen 

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan 

sovittelemalla. Viime kädessä erimielisyydet ratkaistaan Vanaan käräjäoikeudessa. 

10. Allekirjoitukset 

 

Paikka ja aika:  

Asiakas       Valokuvaaja 

 

__________________________________________ _________________________________________ 


