
VALOKUVAT JA KUVAUSPALVELUT 
 
 

Sähköiset palvelut    

 veroton alv 24 % verollinen 

Digitoidun kuvan tallennemaksu 14,52 3,48 18,00 

Valokuvan skannaus ja käsittely tallenteeksi, max A4 14,52 3,48 18,00 

Valokuvan skannaus ja käsittely tallenteeksi, max A3 16,13 3,87 20,00 

Valokuvan skannaus ja käsittely tallenteeksi, max A2-A1 25,81 6,19 32,00 

Toimitusmaksu 4,03 0,97 5,00 

Skannaus katselukuviksi (pieniresoluutioinen jpg-kuva) 6,45 1,55 8,00 

Valokuvien digitaalinen tulostus, 13x18 cm 16,13 3,87 20,00 

Valokuvien digitaalinen tulostus, A4 20,16 4,84 25,00 
Valokuvan tulostus kopiopaperille 4,03 0,97 5,00 

 

Käyttöoikeusmaksut (kuvakohtainen) 
 
 

Yksityishenkilöt (ei kaupallista käyttöä) 4,03 0,97 5,00 

Yritykset, yhteisöt ja muut toimijat (kertajulkaisuoikeus) 20,16 4,84 25,00 
Yritykset yhteisöt ja muut toimijat (monimediakäyttö) 58,06 13,94 72,00 

 
Kuvien laaja tai kaupallinen käyttö sovitaan erikseen. 

Käyttömaksusta myönnetään alennusta tilattaessa kuvia samaan kohteeseen. 
Jos määrä on 10–19 kpl > alennus 10 %, 20–39 kpl > alennus 20 % ja yli 40 kpl > alennus 30 % 

 
Muut kuvapalvelut kulujen mukaan. 

 

Toimitusaika ja -kulut 

 
Museo perii kuvien toimituksesta ja käytöstä voimassa olevan hinnaston mukaiset maksut. 
Kuvatilaukset toimitetaan sopimuksen mukaan, kuitenkin niin, että toimitusaika on vähintään kaksi 
viikkoa. Laajojen aineistotilausten toimitusaikataulusta sovitaan erikseen. 

    Kiireellisyyslisää peritään 50 % tilauksen hinnasta, mikäli toimituksen aikataulu poikkeaa normaalista 

toimitusajasta. Toimituskulut peritään tilaajalta. 

Käsittelykulut peritään syntyneiden kustannusten mukaan myös, jos tilaus teetetään ulkopuolisella. 

 

Toimitus- ja käyttöehdot 

 
Kuvat toimitetaan tilaajalle kuva- ja käyttöoikeustietoineen kertajulkaisuoikeudella tai 

monimediakäyttöön. Monimediakäyttö tarkoittaa saman kuvan käyttöä saman tuotteen eri 

versioissa tilauksessa määritellyn tarkoituksen mukaisesti. 
Oikeutta ei saa myydä eikä siirtää. 

 
Kuvia julkaistaessa on niiden yhteydessä aina mainittava museon ja valokuvaajan nimi. 

Asiakkaalla on selonottovelvollisuus kuvien tekijänoikeuksista ja niiden hallinnasta sekä 
vastuu yksityisyyden suojan kunnioittamisesta kuvien käytössä. 



Kuvan tilaaja vastaa mahdollisista Kuvasto-maksuista ja muista tekijänoikeudellisista korvauksista. 

 
Kuvien käyttäjällä on velvollisuus luovuttaa museolle korvauksetta tuote, jossa on museon 
kokoelmia käytetty hyväksi. 

 
Alkuperäiskuvia ja -negatiiveja ei luovuteta museon ulkopuolelle. 

 
Käytön jälkeen kuvat on palautettava museolle ja sähköpostitse toimitetut kuvat hävitettävä. 
Palautuksen yhteydessä on ilmoitettava jokaisen kuvan osalta sen toteutunut käyttö. 

 

Kuvaukset  

veroton alv 24 % verollinen 

 
1. tunti 

 
47,58 

 
11,42 

 
59,00 

lisätunnit 29,03 6,97 36,00 
 

Hinta ei sisällä julkaisuoikeutta, kopio- eikä materiaalikustannuksia. 


