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1. Soveltamisala
Janne
Hämäläinen,
jäljempänä
tekijä
tai
valokuvaaja
ja
allekirjoittaneet
osapuolet,
jäljempänä asiakas tai ostaja, sopivat, että
toimeksiannossa sovelletaan jäljempänä sovittuja
periaatteita, mikäli muusta ei ole kirjallisesti
osapuolten kesken sovittu. Nämä ehdot on laadittu
selkiyttämään toimeksiantoa, niin ostajan, kuin
tekijän näkökulmasta.
Toimeksiannon suorittamiseen liittyvät suoranaiset
kulut ja kustannukset sisällytetään palkkioon.
Palkkiossa otetaan erikseen huomioon ostajalle
luovutettavien käyttöoikeuksien laajuus aineistoon,
mikäli se poikkeaa näistä myyntiehdoista.
Aineistolla tarkoitetaan toimeksiannon kohteena
olevaa ja tekijänoikeudellista valokuvaa tai muuta
materiaalia.

2. Toimeksiannosta sopiminen
Toimeksiannosta tehdään ostajan ja tekijän välillä
sopimus,
mikäli
mahdollista
kirjallisena.
Toimeksiannosta sovittaessa määritellään sen
kohteena olevan aineiston laatu, laajuus,
valmistumisaika, hinta ja muut mahdolliset
toimeksiantoon sisältyvät ehdot. Toimeksianto
alkaa kun ostaja hyväksyy tekijän tekemän
tarjouksen.

3. Myyntihinta ja sen suorittaminen
Myyntihinta on tekijän ja ostajan välillä sovittu
palkkio. Jos palkkiosta ei ole sovittu, on palkkio
tekijän veloittama käypä hinta. Sen määrittelyssä
otetaan huomioon toimeksiannon laatu, laajuus ja
se, että tekijä on itsenäinen yrittäjä tai
ammatinharjoittaja.
Maksuajasta
sovitaan
osapuolten
kesken
toimeksiannon yhteydessä. Palkkion tarkka
maksuaikataulu löytyy toimeksiannosta. Yleinen
aikataulu palkkion maksamisesta on:
-

-

Ostaja maksaa ennakkoon tekijälle
varausmaksun (100€) ja vasta tämän
maksusuoritus
vahvistaa
varauksen.
Varauspalkkiota ei palauteta vaikka
toimeksianto peruuntuu.
Loppusumma maksetaan toimeksiannon
päätyttyä. Yleisesti ostajalla on kaksi
viikkoa
aikaa
suorittaa
maksu
toimeksiannon päätyttyä. Mikäli maksua ei
suoriteta,
toimeksianto
katsotaan
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lopetetuksi ja ostaja on velvollinen
palauttamaan tekijälle kaiken hänelle
toimitetun aineiston. Palkkion tarkka
maksuaikataulu löytyy toimeksiannosta tai
laskusta.

4. Tekijän yksinoikeus toimeksiannon aikana
Ostaja ymmärtää että tekijä on toimeksiannon
aikana
yksinoikeutettu
valokuvaaja.
Tämä
tarkoittaa että ostaja ei voi tehdä toista
toimeksiantoa samaan työtehtävään ilman tekijän
lupaa.
Ostaja
myös
ymmärtää,
että
juhlatilaisuudessa vieraat saattavat tietämättään
pilata tekijän ottamia valokuvia ottamalla kuvia
samanaikaisesti.
Tämä on tärkeää huomioida erityisesti silloin, kun
kyseessä on esim. virallinen häämuotokuva.
Ostaja on velvollinen ilmoittamaan vieraille, että
vieraat saavat ottaa valokuvia vasta sen jälkeen,
kun tekijä on ottanut tarvittavat valokuvat tai
kunnes tekijä antaa siihen luvan.

5. Hyvät tavat
Toimeksiannon aikana sekä tekijä että ostaja
sitoutuvat noudattamaan hyviä käytöstapoja.
Ostaja vastaa myös siitä, että kuvaustilanteessa
esim. juhlapaikalla mahdolliset muut ihmiset
noudattavat hyviä käytöstapoja, eivätkä aiheuta
häiriötä kuvaajalle. Jos kuvaajaa kohtaan
osoitetaan häiritsevää käyttäytymistä (esim.
alkoholin vaikutuksen alaisena), on ostaja
velvollinen huomauttamaan tästä kyseisen häiriön
aiheuttajalle. Tarvittaessa ostaja on velvollinen
poistamaan kyseisen henkilön kuvauspaikalta. Jos
ostaja ei huomautuksista huolimatta puutu em.
tilanteisiin, on tekijällä oikeus purkaa toimeksianto
välittömästi ja vaatia ostajalta kohtuullista
korvausta (kohta 6.).
Esimerkki: Sukulaismies ei malta pysyä pois
kuvasta koska haluaa olla osa jokaista kuvaa.
Tämä häiritsee olennaisesti kuvaajan työtä jolloin
ostaja kehottaa miestä lopettamaan. Mies
ymmärtää ja kuvausta voidaan jatkaa normaalisti.
6. Kohtuullinen korvaus
Korvaustilanteissa
tekijä
on
velvollinen
korvaamaan asiakkaalle korkeintaan asiakkaan jo
tekijälle maksaman palkkion, pois
lukien
mahdollinen varausmaksu joka on peruuttamaton.
Asiakas on velvollinen korvaamaan tekijälle
korkeintaan toimeksiannossa määrätyn palkkion.
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7. Este ja viivästys
Mikäli
toimeksianto
osoittautuu
tekijästä
riippumattoman,
ennalta
arvaamattoman
ylivoimaisen esteen johdosta mahdottomaksi
suorittaa, on tekijällä oikeus kohtuulliseen
korvaukseen hänelle kertyneistä kuluista. Tekijä
voi
myös
järjestää
toisen
valokuvaajan
suorittamaan toimeksiantoa, mutta ei voi taata,
että tämä onnistuu aikataulullisista tai muista
syistä. Jos toinen tekijä suorittaa annetun
työtehtävän,
katsotaan
tämä
toimeksianto
peruutetuksi
ja
ostajan
tehneen
uuden
toimeksiannon toisen tekijän kanssa.
Mikäli toimeksiannon suorittaminen viivästyy
ylivoimaisesta esteestä johtuen, tulee tekijän
välittömästi
ilmoittaa
asiasta
ostajalle
toimeksiannon jatkamisesta tai keskeyttämisestä
sopimiseksi.
Mikäli toimeksianto keskeytetään, sovitaan tekijälle
mahdollisesti syntyneiden kulujen korvaamisesta.
Mikäli toimeksiannon toteuttaminen viivästyy
tekijästä johtuvasta syystä, on ostajalla tehtävän
kannalta olennaisen viivästymisen sattuessa
oikeus vahingon korvaukseen. Korvauksen määrä
ei kuitenkaan voi ylittää sovittua tai kohtuullista
korvausta (kohta 6.).
Esimerkki: Toimeksiannossa on sovittu palkkioksi
tuhat euroa (1000 €). Kuvaaja sairastuu äkillisesti,
eikä kykene suorittamaan rippijuhlien kuvausta.
Asiakas on maksanut kuvaajalle koko palkkion
ennakkoon. Toimeksiannossa erikseen sovittiin,
ettei varausmaksua ole. Kuvaaja onnistuu
kuitenkin järjestämään toisen kuvaajan paikalle
samaan hintaan. Kuvaaja palauttaa asiakkaalle
palkkion ja asiakas maksaa palkkion toiselle
kuvaajalle.

8. Toimeksiannon peruutus
Toimeksianto voidaan puolin ja toisin perua
kahden viikon sisällä vahvistuksesta ilman erityistä
syytä. Ostaja voi tämän jälkeen perua
toimeksiannon ainoastaan ylivoimaisen esteen
(Force Majeure) tapauksessa.
Kuvaajan kohdalla peruutus noudattaa kohdassa
seitsemän (7.) mainittuja seikkoja.
Esimerkki: Asiakas on hyväksynyt kuvaajan
tarjouksen ylioppilaskuvan ottamisesta. Asiakas
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kuitenkin sairastuu vakavasti ennen kuvausta.
Asiakas on maksanut kuvaajalle sadan euron
palkkion. Kuvaaja palauttaa asiakkaalle vähintään
50€ (100€ - varausmaksu).
Esimerkki: Asiakas on hyväksynyt kuvaajan
tarjouksen muotokuvan ottamisesta. Asiakas
kuitenkin muuttaa mielensä päivää ennen
kuvausta huonon rahatilanteen vuoksi. Asiakas on
maksanut kuvaajalle varausmaksun kahdensadan
euron
palkkiosta.
Koska
peruutus
tulee
viimetingassa, asiakas on velvollinen maksamaan
koko palkkion (200 €). Kyseessä on tekijän
elinkeino ja kyseiselle päivälle olisi voitua sopia
toinen toimeksianto.

9. Ostajan oikeudet toimeksiannon kohteena
olevaan aineistoon
Toimeksiannosta sovittaessa osapuolet sopivat
aineiston käyttöoikeuksien laajuudesta. Yleiset
valokuvan käyttöoikeuksien ehdot on kirjattu
erillisellä liitteellä. Tiivistettynä käyttöoikeudet ovat
seuraavat:
Valokuvan käyttöoikeus luovutetaan tilaajalle vain
ennalta
sovittuihin
tarkoituksiin,
medioihin,
maantieteellisiin alueisiin ja tiettyyn ajanjaksoon.
Mikäli käyttöoikeutta halutaan laajentaa, siitä sekä
maksettavasta lisäkorvauksesta on sovittava
valokuvaajan kanssa ennen tällaista lisäkäyttöä.
Valokuvan käyttöoikeus alkaa sitä koskevan
laskun maksupäivästä. Valokuvaa ei saa käyttää
millään tavoin ennen laskun maksamista ilman
erillistä, valokuvaajalta saatua lupaa. Tällä tavalla
myönnetty
mahdollinen
lupa
peruuntuu
automaattisesti, jos laskua ei ole eräpäivään
mennessä maksettu. Tilaaja ei voi myydä tai
luovuttaa käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle.
Vaikka valokuvaaja on pidättänyt itselleen
oikeuden kuvaan, valokuvaamalla valmistetun
muotokuvan tilaajalla (ostaja) on oikeus antaa lupa
muotokuvan julkaisemiseen
sanomalehdessä,
aikakauskirjassa
tai
elämänkerrallisessa
kirjoituksessa, jollei valokuvaaja erikseen ole
pidättänyt itselleen oikeutta kieltää sitä. Tekijällä
on oikeus tulla nimen ja esittelyn yhteydessä
mainituksi
vapaana
journalistina
kussakin
käyttöyhteydessä
vallitsevan
käytännön
mukaisesti.

Valokuvaajalla on oikeus käyttää valokuvaa
samanaikaisesti oman työnsä mainostamisessa
(esim. internet Port-foliossa, kilpailuissa jne.).
Toimeksiannossa voidaan määritellä, että sovitun
yksinoikeusajan jälkeen valokuvaaja voi uudelleen
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eri korvausta edellyttää kohtuullisessa ajassa sen
korjaamista
tai
täydentämistä
sopimuksen
mukaiseksi.

Esimerkkejä (Kyllä tai Ei):
Asiakas on maksanut laskun ja saanut hääkuvat.
Asiakas haluaa kuvan paikalliseen sanomalehteen
esille. Kyllä, sopimus sallii tämän. Kuvaajan nimi
on oltava kuitenkin mainittuna.
Kuvaaja laittaa internet sivuilleen kuvia asiakkaan
häistä. Kyllä, sopimus sallii tämän koska kyse on
tekijän oman työn mainostamisesta. Asiakas voi
kieltää tämänkin erikseen.
Kuvaaja päättää myydä kuvat eteenpäin ilman
asiakkaan lupaa. Ei, sopimus kieltää tämän.
Tähän vaaditaan aina asiakkaan lupa.

Ostaja kuitenkin ymmärtää ja hyväksyy, että
toimeksiantoa voi olla mahdoton mallintaa tai
toistaa myöhemmin. Mikäli puutteellista tai
virheellistä aineistoa ei aikataulu syistä voida
korjata tai täydentää, on tekijä velvollinen
hyvittämään ostajalle kohtuullisen korvauksen
(Kohta 6.).
Muistutukset
on
lähetettävä
valokuvaajalle
todisteellisesti seitsemän (7) päivän kuluessa
toimituksesta. Muussa tapauksessa toimitus
katsotaan hyväksytyksi.

12. Erimielisyyksien ratkaiseminen
Asiakas päättää lähettää hääkuvansa viikkolehden
Hassut Kuvat kilpailuun ja saa tästä 50 euron
palkkion. Ei, tämä on kiellettyä. Asiakas ei omaa
tekijänoikeuksia tai tarvittavia käyttöoikeuksia
kuvaan. Lupaa voi kysyä kuitenkin kuvaajalta.

Toimeksiantosuhdetta
koskevissa
erimielisyystapauksissa osapuolet neuvottelevat
ensin keskenään. Jos ratkaisua ei erimielisyyksiin
löydy, voidaan toimeksianto peruuttaa ja osapuolet
ovat oikeutettuja kohtuullisiin korvauksiin (kohta 6).

10. Aineiston arkistointi
13. Voimassaolo
Ostaja on toimeksiannon päätyttyä velvollinen
säilyttämään aineistoa. Vaikka tekijällä on
varmuuskopiot aineistosta, ei tekijä voi taata että
aineistoa on saatavilla toimeksiannon päätyttyä.
Erikseen voidaan sopia, että tekijä arkistoi
määräajaksi aineiston. Tästä peritään kuitenkin
erikseen
määritelty
korvaus.
Arkistoinnissa
aineistosta otetaan kaksi varmuuskopiota, joita
säilytetään sovittu määräaika kahdessa toisistaan
maantieteellisesti poikkeavassa paikassa. Jos
aineistoa ei tekijän arkistoinnista huolimatta ole
saatavilla median rikkoutumisen tai muun syyn
vuoksi, on tekijä velvollinen korvaamaan ostajalle
arkistoinnista aiheutuneet kulut.

Nämä toimitus- ja myyntiehdot ovat voimassa
toistaiseksi. Asiakas sitoutuu noudattamaan ehtoja
ne luettuaan. Muutoksia ehtoihin voidaan
hyväksymisen jälkeen tehdä vain kummankin
osapuolen suostumuksella.

11. Puutteellinen tai virheellinen suoritus
Valokuvaaja yrittää parhaansa mukaan ottaa
asiakkaan toiveiden mukaisia kuvia. Koska
valokuvaus yleensä tapahtuu kontrolloimattomissa
olosuhteissa, valokuvaaja ei voi taata että asiakas
saa juuri toivomansa valokuvan. Valokuvaajan
työtä ei voi hylätä tyyliin tai sommitteluun liittyvillä
syillä.
Mikäli suoritettu toimeksianto on puutteellinen tai
virheellinen, ostaja voi ilman
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