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YLEISET SOP IM USEHD OT 

 

Alla esitetyt yleiset ehdot ovat voimassa, ellei asiakkaan kanssa ole toisin kirjallisesti sovittu. 

KU VAU KSEN HINT A J A PALVE LUN S ISÄ L TÖ 

Valokuvauksen ajantasainen hinta on esitetty tanssittava.fi/valokuvaus sivulla. Valokuvaus maksetaan etukäteen. 
Kuvauksen varaus on sitova, kun varausmaksu on suoritettu.  

Ilmoitetut hinnat sisältävät alv 24%. Hinnaston ulkopuolelle jäävistä tuotteista ja palveluista on sovittava etukäteen 
valokuvaajan kanssa. 

Valokuvauksen sisältö 

 Kuvauksen kesto noin 1,5h. Kuvausaika alkaa siitä, kun kuvaaja saapuu paikalle. 
 Valokuvauksen hintaan sisältyy matkakulut korkeintaan 15 km etäisyydelle Pirkkalasta. Pidemmälle 

ulottuvista kuvausreissuista voidaan sopia erikseen lisäkorvaus matkustukselle. 
 Kuvauksen jälkeen saat nähtäväksesi kuvavedokset, joista valitset 10 haluamaasi kuvaa lopullista 

jälkikäsittelyä varten. 
 Kuvauksen lopputuloksena saat 10 valmista kuvaa käyttöösi noin 10 Mpix tiedostona. 

On toivottavaa, että kuvattava valitsee ja tuo kuvaukseen oman vaatetuksen ja mahdollisen rekvisiitan. Jos kuitenkin 
jotain tärkeää puuttuu, tulee siitä mainita kuvaajalle ajoissa, jotta voidaan varmistaa löytyisikö sellaista lainaan. 
 

TEKIJÄ NO IKEU D ET J A K ÄYTTÖO IK EUD ET  

Kaikki tekijänoikeudet säilyvät valokuvaajalla ja hän saa käyttää kuvia portfoliossaan, kuvakilpailuissa sekä 
muussa valokuvaukseen liittyvässä markkinoinnissa ilman erillistä lupaa. Valokuvaaja sitoutuu 
kunnioittamaan asiakkaan yksityisyyttä ja käyttämään tilannekohtaista harkintaa kuvien esillepanossa. 

Asiakas saa ostamiinsa kuvatuotteisiin vapaat käyttöoikeudet henkilökohtaiseen käyttöön. Mikäli kuvia 
haluaa jakaa sosiaalisessa mediassa, on valokuvaajan nimi mainittava valokuvan julkaisun yhteydessä 
tekstillä Kuvaaja: Niina Manninen, @niinamphotography tai #tanssittavavalokuvaus. Kaupallinen käyttö 
ilman erillistä sopimusta on kielletty. Kaupalliseksi käytöksi luetaan kaikki yritysten markkinointi niin 
painetussa kuin digitaalisessa mediassa, mukaan lukien lehtikäyttö. 

VA LOK UVI EN  TYY LI ,  K ATTAVU US J A SÄ ILY TYS  

Asiakas on nähnyt valokuvaajan aiempia töitä, mutta hyväksyy sen, että kuvaustyyli voi muuttua ajan myötä 
tai olosuhteiden takia. Valokuvaaja ei takaa, että kuvat ovat tyyliltään samanlaisia kuin aiemmat kuvat. 
Jokainen Tanssittavan valokuvan kuvaus ja tavoitteet ovat erilaisia ja kuvauksen lopputulos on riippuvainen 
myös kuvauspaikasta ja sääolosuhteista, joten valmiita kuvia ei voi suoraan vertailla. Valokuvaaja pyrkii 
ottamaan huomioon asiakkaan toiveet valokuvauksen lopputuloksesta, mutta kuvien lopullinen tyyli saattaa 
hieman muuttua kuvaajan oman harkinnan mukaisesti.  

Kuvauspakettiin kuuluvat asiakkaan valitsemat 10 kuvaa peruskäsitellään, joka tässä yhteydessä tarkoittaa 
sitä, että ne käydään läpi valotuksen, valkotasapainon, kontrastin ja rajauksen osalta, mutta tarkempi 
käsittely ja manipulaatio (esim. esineiden poistaminen kuvasta tai ihon tasoittaminen) ei kuulu palveluun. 
Laajemmat kuvamanipulaatiot voidaan sopia tapauskohtaisesti erillishinnalla. 

Valokuvaaja on velvollinen huolehtimaan kuvien huolellisesta varmuuskopioinnista. 
Varmuuskopiointivelvollisuus päättyy 12kk kuvaustapahtuman jälkeen, eikä valokuvaajalla ole sen jälkeen 
velvollisuutta säilyttää asiakkaan kuvia. 
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VA LOK UVI EN  TOI MI TUS J A K OEV ED OKS ET  

Asiakas saa koevedokset kahden viikon sisällä kuvauksesta galleriaan nähtäväksi ja valittavaksi lopullista 
käsittelyä ja viimeistelyä varten.  Koevedoskuvia ei saa käyttää, eikä koevedoksista saa ottaa 
kuvakaappauksia. Valokuvaaja käsittelee asiakkaan valitsemat vedokset. Valmiit kuvat asiakkaalle 
toimitetaan sopimuksen mukaan 1-4 viikon kuluessa vedoksien valinnasta edellyttäen, että kuvauspalvelusta 
koituva lasku on suoritettu. 

Valokuvat toimitetaan kahdessa eri resoluutiossa asiakkaalle; täys- ja internetresoluutio JPEG (sRGB) 

-Täysresoluutio ilman kuvaajan logoa (kuvatulosteisiin ja -tuotteisiin) 
-Internetresoluutio kuvaajan logolla (Facebook, Instagram, email jne.) 
 
Asiakas saa kuvansa nettigalleriaan ladattavaksi. Ohjeet lataukseen tulevat erillisessä sähköpostissa. 

PERUU TU SEHDO T J A  PERUU TE TUN  KU V A UKSEN MAK SU N H YVIT YS  

Kuvaajalla on oikeus peruuttaa sovittu valokuvauskeikka ns. Force majeure -tapauksissa, kuten lähipiirin 
kuolemantapauksen, onnettomuuden, sairastumisen, luonnonmullistuksen tai muun yllättävän kuvauksen estävän 
tapahtuman sattuessa. Kuvaaja sitoutuu ilmoittamaan asiakkaalle välittömästi, mikäli peruuntuminen on välttämätön 
tehdä ja sitoutuu tarjoamaan lisämaksutta uutta aikaa peruuntuneen ajan tilalle. 
 
Myös kuvattavalla on oikeus peruuttaa sovittu kuvaus ja saada täysi hyvitys em. Force Majeure -tapauksissa. Jos 
asiakas peruu kuvauksen ilman erityisen painavaa syytä, maksua ei palauteta.  
 
Asiakkaalla on myös mahdollisuus siirtää kuvauspäivää seuraavalla tavalla: 
 

 Kuvauspäivän voi siirtää maksutta kerran korkeintaan kahden kuukauden päähän alkuperäisestä 
kuvauspäivämäärästä. Kuvauspäivän siirto on sovittava kuvaajan kanssa viimeistään 7 vrk ennen sovittua 
kuvauspäivää. Uusi päivämäärä kuvaukselle sovitaan erikseen kuvaajan kalenterin vapaiden aikojen 
mukaisesti. 

 Mikäli kuvauspäivän haluaa siirtää alle 7 vrk ennen sovittua kuvauspäivämäärää tai asiakkaalle tulee tarve 
siirtää kuvauspäivää useammin kuin kerran, kuvaajalla on oikeus pidättää puolet maksetusta kuvausmaksusta 
ja tarjota uutta kuvausaikaa sen hetkisen kuvaushinnaston mukaisesti.  

 
 

LA HJ AKO RTI T  

Mikäli kuvauksen hankkii lahjakortin muodossa toiselle, on lahjakortti käytettävä ja valokuvaus toteutettava 
ostopäivämäärästä 12kk sisällä, mikäli valokuvaajan kanssa ei muuta kestoa ole ostotilanteessa erikseen sovittu. 
 

ASIA KKA AN V A STU U  

Asiakkaan vastuulla on myös saapua sovittuun kuvauspaikkaan ajoissa huomioiden kuvauksen sovittu kokonaiskesto. 
Asiakkaan vastuulla on taata valokuvaajalle työrauha ja toimia yhteistyössä valokuvaajan kanssa etukäteen sovitulla 
tavalla siten, että onnistuneen valokuvauksen edellytykset täyttyvät. Muussa tapauksessa valokuvaaja ei vastaa 
toimitettujen kuvien laadusta.  

SO PIMU SEH TOJ EN  MU U TOKSET  

Kuvaajalla on oikeus päivittää sopimusehtoja ja tarvittaessa lisätä tarkennuksia ehtoihin. Varausvaiheessa asiakkaalle 
lähetetään tilaushetkellä voimassaolevat sopimusehdot, jotka asiakas hyväksyy maksaessaan kuvauksen.  


