VALOKUVAN
KÄYTTÖOIKEUDEN
LUOVUTUKSEN VAKIOEHDOT

1. Valokuvan määritelmä
"Valokuva" tarkoittaa kaikkea sitä materiaalia, jolle valokuvaaja on
viimeistellyt ottamansa kuvan. Esimerkiksi diapositiivi, negatiivi,
valokuvavedos, CD-ROM tai mikä tahansa fyysinen tai elektroninen
materiaali, jolla kuva on, on valokuva.

2. Tekijänoi keus (copyright)
Tekijänoikeus valokuvaan jää valokuvaajalle tekijänoikeuslaissa
mainitussa laajuudessa.

3. Valokuva-aineiston omistusoikeus
Valokuvan fyysiset kappaleet ovat valokuvaajan omaisuutta.
Käyttöoikeuden loputtua kyseinen kuvamateriaali on palautettava
valokuvaajalle alkuperäisessä kunnossa 30 päivän kuluessa. Mikäli
valokuvan kappale on myyty sellaisenaan käytettäväksi, esim.
valokuvateoksena seinällä tms. tarkoitukseen, sen julkaiseminen
ilman valokuvaajan lupaa on kielletty.
4. Käyttöoi keuden laajuus
Valokuvan käyttöoikeus luovutetaan tilaajalle vain ennalta
sovittuihin tarkoituksiin, medioihin, maantieteellisiin alueisiin ja
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, ja tällä tavalla myönnetty mahdollinen lupa peruuntuu
automaattisesti ellei laskua ole eräpäivään mennessä maksettu.
Tilaaja ei voi myydä tai luovuttaa käyttöoikeutta kolmannelle
osapuolelle. Valokuvaajalla on oikeus käyttää samaa valokuvaa
samanaikaisesti oman työnsä mainostamisessa. Sovi tun
yksinoikeusajan jälkeen valokuvaaja voi uudelleen myydä valokuvan
käyttöoikeuden haluamallaan tavalla.

9. Este ja viivästys
Mikäli toimeksianto osoittautuu tekijästä riippumattoman, ennaltaarvaamattoman ylivoimaisen esteen johdosta mahdottomaksi
suorittaa, on tekijällä oikeus korvaukseen hänelle kertyneistä kuluista
ja jo tehdystä työstä.
Mikäli toimeksiannon suorittaminen viivästyy ylivoimaisesta esteestä
johtuen, tulee tekijän välittömästi ilmoittaa asiasta tilaajalle toimeksi
annon jatkamisesta tai keskeyttämisestä sopimiseksi. Mikäli
toimeksianto keskeytetään, sovitaan tekijälle mahdollisesti
syntyneiden kulujen korvauksesta.
Mikäli toimeksiannon toteuttaminen viivästyy tekijästä johtuvasta
muusta kuin ylivoimaisesta esteestä johtuvasta syystä, on tilaajalla
tehtävän kannalta olennaisen viivästymisen sattuessa oikeus
vahingon korvaukseen. Korvauksen määrä ei kuitenkaan voi ylittää
sovittua tai kohtuullista palkkiota.
Mikäli tilaaja peruuttaa tai keskeyttää toimeksiannon muusta kuin
tilaajasta johtuvasta ylivoimaisesta esteestä, on tekijä oikeutettu
saamaan korvausta syntyneistä kuluista ja vahingosta, kuitenkin
enintään sovitun tai kohtuullisen palkkion rajoissa.
Mikäli tilaaja tai tekijä peruuttavat tai keskeyttävät toimeksiannon
toisesta osapuolesta riippumattomasta syystä, on peruutukseen tai
keskeytykseen syytön osapuoli oikeutettu syntyneiden kulujen ja
vahingon korvaamiseen, kuitenkin enintään sovitun tai kohtuullisen
palkkion rajoissa.
10. Sähköinen taltiointi
Käyttöoikeuteen kuuluvaa tuotantoprosessia lukuun ottamatta
valokuvaa ei saa tallentaa millään tavoin sähköisessä, digitaalisessa
tms. muodossa ilman valokuvaajan lupaa. Valokuvan manipulointi
tai vain sen yksittäisen osan käyttö on kielletty ilman valokuvaajan
lupaa.

11. Reprodusointi

5. Luottamuksellisuus

Valokuvaajalla on yksinomainen oikeus valmistaa ottamastaan
valokuvasta jäljennöksiä, kopioita, duplikaatteja tms.

Valokuvaaja sitoutuu pitämään salassa toimeksiannon yhteydessä
hänelle luovutetut tiedot ja materiaalit. Poikkeuksena se tieto, jolla
hänen on informoitava kuvauksen suorittamiseen osallistuvia
malleja, alihankkijoita tms.

12. Tekijän nimi
Valokuvaajan nimi on mainittava tekijänoikeuslaissa mainitulla
tavalla.

6. Kolmannen osapuolen vaatimukset
Mikäli kuvauksessa käytetään kuvauskohteita, joihin kolmansilla
osapuolilla on tekijänoikeus tai muu immateriaalioikeus, tilaajan on
hankittava luvat niiden kuvaamiseen ja tilaaja vastaa niiden
kuvaamisesta aiheutuvista kustannuksista.

7. Lisäkustannukset

13. Sovintomenettely
Tästä valokuvan käyttöoikeuden luovutuksesta mahdollisesti
aiheutuneet riitatapaukset pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan
Suomen Asianajajaliiton v. 1998 vahvistamalla sovintomenettelyllä,
jossa puolueeton sovittelija avustaa riidan osapuolia löytämään
erimielisyyksiin sovintoratkaisun.

Mikäli tilaaja tekee sovittuun toimeksiantoon sellaisia muutoksia tai
lisäyksiä, jotka aiheuttavat valokuvaajalle lisäkustannuksia tai
lisätyötä, tilaajan on maksettava nämä valokuvaajan normaalien
taksojen mukaan jo hyväksytyn kustannusarvion lisäksi.
8. Muistutukset
Valokuvaajan työtä ei voi hylätä tyyliin tai sommitteluun liittyvillä
syillä. Muistutukset on lähetettävä valokuvaajalle todisteellisesti
7 päivän kuluessa toimituksesta. Muussa tapauksessa toimitus
katsotaan hyväksytyksi.
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