
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KUVAUSSOPIMUS 

 

 

 

1. Kuvaus ja kuvaajan tyyli 

Valokuvaus studiossa/miljöössä. Asiakas on nähnyt kuvaajan aiempia töitä ja hyväksyy kuvaajan tyylin sekä 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 

hyväksi ja eduksi! 

Kuvaaja luovuttaa asiakkaalle valitun kuvatiedostopaketin mukaisen määrän kuvatiedostoja. Yksityiseen käyttöön 

tulevat kuvat toimitetaan korkealaatuisina jpeg-kuvina. Kuvauspakettiin ei sisälly kuvatuotteita.  

 

2. Kuvien valinta 

Kuvauksen jälkeen toimitan sähköpostitse linkin salasanasuojattuun Shootproof-nettigalleriaan koevedokset, josta 

pääsette valitsemaan juuri teille sopivan määrän kuvia. Kuvatiedostoja mahdollisuus valita 5kpl, 10kpl, 15kpl, 20kpl, 

30kpl tai koko galleria. Koevedoksia ei saa ladata eikä tallentaa itselle (mukaan lukien kuvakaappaukset). Koevedokset 

ovat keskeneräisiä kuvia ja ne ovat vain kuvien valintaa varten. 

Kuvien valinta tulee tehdä yhden (1) viikon aikana siitä hetkestä lukien, kun kuvaaja on toimittanut linkin internet-

galleriaan koevedosten valitsemiseen. Mikäli valinta tehdään myöhemmin, voi valmiiden kuvien toimitusaika pitkittyä. 

Koevedosgallerian kuvat ovat suurimmalta osin editoituja, vasta valitsemiinne kuviin teen lopullisen viimeistelyn. Teen 

galleriaan sekä värillisiä että mustavalkoisia luonnoksia. Valitut kuvat käsittelen ja viimeistelen tyylini mukaisesti. Kuvien 

valinnan jälkeen toimitan sähköpostiinne laskun valitsemistanne kuvista alla olevan hinnaston mukaisesti. 

 

3. Valmiiden kuvien toimitus  

Saatte valmiit kuvat käyttöönne maksettuanne kuvatiedostopaketin. Saatte kuvat korkealaatuisina yksitellen editoituina 

jpeg-tiedostoina salasanasuojattuun Shootproof-nettigalleriaan. Toimitan kuvista täysikokoiset kuvat kuvien 

teettämistä, tulosteita ja muita kuvatuotteita varten sekä erikseen skaalatut kuvat some-käyttöä varten. Valmiit kuvat 

toimitan 2–4 viikon kuluessa valinnasta sesongista riippuen. Saatte oikeuden ladata kuvat galleriasta itsellenne yhden 

(1) kerran. Voitte tulostaa, kopioida ja teettää uusia kuvia toimitetuista valmiista kuvista rajattomasti.  

 

 

Kuvaaja: Iida Salenius / Illusia Photography 

Y-tunnus: 2878923-4 

Sähköposti: illusiaphotography@outlook.com 

Puhelin: +358 40 583 6324 

Asiakkaan nimi:  

Osoite:  

Sähköposti:  

Puhelin:  



   
 

 

4. Kuvien käyttöoikeus asiakkaalla 

Asiakas saa ikuisen ei-kaupallisen lisenssin kuvien käyttöön.  Asiakas saa siis kuvat omaan yksityiseen käyttöönsä ja saa 
oikeuden teettää paperikuvia ja muita fyysisiä tuotteita rajattomasti omaan käyttöön missä tahansa ei-kaupallisessa 
tarkoituksessa.  

Asiakas saa erikseen web-resoluutioiset, joita saa julkaista omilla sosiaalisen median kanavilla. Valokuvaajan nimi on 
mainittava tekijänoikeuslain edellyttämällä tavalla julkisen käytön yhteydessä, esim. Facebook ja Instagram (Kuva: Iida 
Salenius / Illusia Photography). Asiakas ei saa muokata kuvia millään tavalla (rajaus ym. käsittely, esimerkiksi 
Facebookin profiilikuvan rajaus!) tai käyttää kuvia mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen (kilpailut, mainokset lehdet), 
ellei toisin sovita. 

Luvaton kuvien julkaisu muualla kuin yllä eritellyissä kanavissa on tekijänoikeusrikkomus. Tekijänoikeuden loukkaus voi 
johtaa vastuuseen. Edellä mainitut ohjeet kuvien julkaisusta ja muokkauksesta koskevat kaikkia, jotka kuvia jakavat 
(mm. sukulaiset, ystävät). 

Alkuperäisiä korkearesoluutioisia kuvia EI SAA julkaista sosiaalisessa mediassa tai omilla verkkosivuilla. 

 

5. Tekijänoikeudet 

Tekijänoikeudet säilyvät kuvaajalla. Kuvaajalla on oikeus esitellä teoksia portfoliossaan sekä muussa kuvaukseen 
liittyvässä markkinoinnissa ilman erillistä lupaa 5 vuoden ajan. Kuvaaja ei luovuta kuvia kolmansille osapuolille eikä 
mainitse kuvattavien nimiä kuvien yhteydessä. 

 

6. Varausmaksu ja peruutus 

Kuvausmaksu toimii varausmaksuna ja se maksetaan varauksen yhteydessä vahvistaen kuvausaikavarauksen. 
Kuvausmaksun asiakas saa sähköpostiin PDF-dokumenttina. Kuvausmaksua ei palauteta, jos asiakas peruu kuvauksen. 
Kuvauksen voi siirtää maksutta kerran. 

 

7. Maksu ja matkakulut 

Asiakas saa laskun kuvauksesta ja kuvatiedostopaketista valittuaan kuvat. Lasku maksetaan eräpäivän mukaan ennen 

valmiiden kuvien luovutusta. Matkakulut 0,50€ / km lisätään hintaan yli 10 km matkoilla laskettuna Vantaan 

Kartanonkoskelta. 

 

 

Paikka ja aika:  

 

________________________________________________________ 

Asiakaan allekirjoitus ja nimenselvennys 


