
 

  
 

KUVAUSEHDOT 

Asiakas on tutustunut kuvaajan portfolioon ja hyväksyy portfolion mukaisen kuvaustyylin 

sekä tavan jälkikäsitellä kuvat.  

Kuvien peruskäsittely kuuluu kuvauksen hintaan. Peruskäsittelyyn kuuluu esimerkiksi 

pienten näppyjen, haavojen ja mustelmien poistot.  

Sen sijaan peruskäsittelyyn eivät kuulu esimerkiksi taustanvaihdot, asioiden poistot 

kuvasta, suuremmat ihon/ehostuksen/vartalon/vaatteiden muokkaukset jne.  

Olethan täsmällinen tullessasi kuvaukseen, sillä myöhästyminen vähentää kuvausaikaa. 

Studiolla ei ole erillistä odotustilaa ja haluamme tietysti kaikille kuvausrauhan.                                                              

Miljöökuvauksissa säävaraus. Ennen kuvausta sovitaan, siirretäänkö miljöökuvausaikaa 

tarvittaessa toiseen ajankohtaan vai siirretäänkö kuvaus studiolle. 

Vanhemmat ovat vastuussa lapsesta/lapsista/lemmikeistä kuvauksen aikana sekä 

mahdollisesta kuvaajan omaisuudelle aiheutetusta vahingosta. Kuvaaja keskittyy 

kuvaamiseen, eikä pysty vahtimaan samalla mitä taustalla tapahtuu. Jos studiolla hajoaa 

jotain asiakkaan toimesta, on hän tällöin korvausvelvollinen. 

Kuvauksen aikana kuvaus muilla kameroilla on kielletty. Behind the scenes -kuvia saa 

ottaa erikseen sovittaessa. 

Mitään tiettyjä kuvia/poseerauksia ei voida taata etukäteen, sillä kuvauksen sujuminen 

riippuu myös kuvattavista. Jo kuvauksen suunnittelun yhteydessä on toiveet kuvien 

suhteen hyvä tuoda ilmi. 

Kaikki hinnat sisältävät alv 24%. 

Kilometrikorvaus yli 5km matkalta studiolta tai kuvaajan kotoa on 0,50€/km. 

Kuvauksen jälkeen asiakkaalle toimitetaan näytille koevedokset kuvien valintaa varten. 

Koevedokset eivät ole vielä viimeisteltyjä kuvatiedostoja, ja ne ovat tarkoitettu vain kuvien 

valintaa varten. Koevedoksia ei ole lupa kopioida eikä julkaista.  

Koevedokset ovat nähtävillä nettigalleriassa n. 3-4 viikon kuluessa kuvauksesta ja 

koevedosgalleria on auki 7vrk ajan kuvien valintaa varten. Lisäpäivät gallerian aukiololle 

10€/vko. 

Meidän tarina -kuvauspaketti ei sisällä vedosgalleriaa, vaan asiakkaalle toimitetaan 

suoraan valmis kuvagalleria. Galleria sisältää sekä värillisiä kuvia, että myös jonkin verran 



 

  
mustavalkoisia kuvia kuvaajan valitsemissa suhteissa. Toiveet värin suhteen esitetään 

etukäteen. Värikäännökset valmiin gallerian toimituksen jälkeen onnistuu lisäkuvien 

hinnalla.  

Ostaessaan kuvatiedoston asiakas saa laajan ei-kaupallisen käyttö- ja tulostusoikeuden, 

jolloin hän saa julkaista kuvia netissä tai teettää digitaalisista tiedostoista mm. paperikuvia 

omaan käyttöönsä. Asiakas ei voi myydä tai luovuttaa käyttöoikeutta kolmannelle 

osapuolelle (koskee sekä nettikokoisia tiedostoja että isoja kuvatiedostoja). 

Lopulliset asiakkaan valitsemat sähköiset kuvatiedostot toimitetaan, kun lasku 

kuvatiedostoista on maksettu. 

Valmis kuvagalleria on ladattava talteen 7 vrk kuluessa linkin saapumisesta. Linkkiä pystyy 

halutessaan esittelemään tämän ajan puitteissa myös muille nähtäville. Lisäpäivät 

gallerian aukiololle 10€/vko. Gallerian uudelleen avaus 15€. 

Kuvaajalla säilyy kaikki tekijänoikeudet, toimitettuja kuvia ei saa muokata edelleen ja 

kuvaaja tulee mainita kuvan yhteyteen kuvia julkaistaessa. Kuvaajalle jää oikeus käyttää 

kuvia portfoliossaan sekä markkinoinnissa. 

Asiakas on vastuussa kuviensa varmuuskopioimisesta itse. 

Kuvausaikaa voi siirtää painavasta syystä esimerkiksi sairastapauksissa veloituksetta 

kerran, mutta siirtämisestä täytyy ilmoittaa viimeistään 24h ennen kuvausta. Sairaana ei 

kuitenkaan pidä tulla kuvaukseen sekä tartuntavaaran että kuvauksen onnistumisen 

vuoksi. 

Asiakas hyväksyy kuvausehdot varaamalla kuvauksen. Varatessaan kuvauksen asiakas 

maksaa kuvausmaksun. Kuvausmaksua ei palauteta, jos asiakas peruu kuvauksen. 

Tarvittaessa kuvausajankohtaa voi siirtää veloituksetta kerran. 

 


