
KUVAUSSOPIMUS, HÄÄT 

Valokuvaaja Suvi Kärkäinen 

Y-tunnus: 2734514–8 

Asiakas (molempien nimet):      

 

Puhelinnumero:     

 

Laskutusosoite:        

 

Kuvauksen hinta 1120 €, sisältää arvonlisäveron 24 %.  

▪ Varausmaksu on 20 % kuvauksen hinnasta (224 €), varausmaksusta asiakas saa laskun 14 

päivän maksuajalla. Mikäli varausmaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, eikä 

asiakas vastaa kuvaajan yhteydenottoon 14 päivän sisällä, voi kuvaaja varata kyseisen 

päivän toiselle asiakkaalle. 

▪ Varausmaksua ei palauteta, mikäli kuvaus peruuntuu asiakkaan toimesta. Kuvauksen 

peruuntuessa asiakkaan toimesta, asiakas saa varausmaksun arvoisen lahjakortin 

kuvauspalveluihini (voimassaoloaika 6 kuukautta).  

Kuvauksen siirtyessä toiseen ajankohtaan joka kuvaajalla on vapaana, ei uutta 

varausmaksua tarvitse maksaa. Varausta voi siirtää yhden kerran.  

▪ Varausmaksun osuus vähennetään lopullisesta laskusta.  

▪ Loppulasku erääntyy maksettavaksi viikkoa ennen hääpäivää. Mikäli laskua ei ole maksettu 

eräpäivään mennessä, eikä asiakkaaseen saa yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse, ei 

kuvaajalla ole velvollisuutta saapua paikalle eikä palauttaa varausmaksua. 

Lisätunnit etukäteen sovittuna 90 € / alkava tunti, sis. alv. 24 % 

Kilometrikorvaus 150 km päähän Loimaalta (keskusta) sisältyy hintaan, ylimenevältä matkalta 

laskutetaan 0,90€ / km sis. alv. 24%  

Kuvaukseen sisältyy suunnittelutapaaminen. 

▪ Samat kilometrirajat koskevat myös tapaamista.  

▪ Tapaamisen yhteydessä voidaan kuvata lyhyt parikuvaus, josta asiakas saa itselleen 10 

kuvaajan valitsemaa jälkikäsiteltyä kuvatiedostoa. 

▪ Mikäli tapaamista ei pystytä järjestämään kasvotusten, voidaan se pitää myös 

etäyhteyksien avulla. Tällöin kuvaaja ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle lyhyen 

parikuvauksen osuutta.  

Kuvia toimitetaan vähintään 400 peruskäsiteltyä dokumentaarista kuvaa sekä vähintään 20 

huolellisesti käsiteltyä potrettikuvaa. 



▪ Peruskäsittely ei sisällä ihon käsittelyä, eikä asioiden poistamista/lisäämistä kuvaan. 

Potrettikuvien käsittelyyn kuuluvat myös nämä vaiheet, kuvaajan harkinnan mukaan, ellei 

asiakas toisin pyydä. 

▪ Asiakas on tutustunut kuvaajan portfolioon. Asiakas ymmärtää että kaikki häät ja 

olosuhteet ovat kuitenkin toisistaan poikkeavat, joka voi aiheuttaa kuviin myös pientä 

tyylillistä eroavaisuutta.   

▪ Johtuen häiden nopeatempoisesta luonteesta ja vieraiden arvaamattomista liikkeistä, 

mitään yksittäistä tapahtumaa ei taata kuvattavan. Kuvaaja ei ole korvausvelvollinen, jos 

jotain tiettyä tapahtumaa ei ole ikuistettu. 

Kuvaaja on paikalla 8 tunnin ajan. 

▪ Kuvausaikaan lasketaan mukaan myös siirtymiset paikasta toiseen.  

▪ Kuvaajalla on oikeus 30 minuutin pituiseen ruokataukoon, jonka ajaksi hän voi poistua 

juhlapaikalta. Vaihtoehtoisesti asiakas voi tarjota kuvaajalle ruoan paikan päällä, jolloin 

kuvaaja pystyy samalla seuraamaan juhlaa ja tarvittaessa keskeyttämään ruokailun 

kuvaamisen vuoksi. Jälkimmäisessä tapauksessa ruoan ei tarvitse olla samaa mitä 

juhlavieraille tarjotaan. 

Ensimmäiset kuvat toimitetaan asiakkaalle nettigalleriassa viimeistään 7 päivää hääjuhlan jälkeen. 

▪ Kuvaaja valitsee n. 30 kuvaa, sisältäen sekä potretteja että dokumentaarisia kuvia. 

Kaikki kuvatiedostot asiakas saa itselleen muistitikulla, joka toimitetaan yhdessä Fine art-kuvien 

kanssa.  

▪ Kuvaaja vie tuotteet postin kuljetettavaksi viimeistään kolme viikkoa hääjuhlan jälkeen, 

edellyttäen että kaikki laskut ovat maksettu. 

▪ Kuvatiedostot toimitetaan jpg-formaatissa ja sRGB-väriavaruudessa, kuvista ei toimiteta 

raakatiedostoja.  

▪ Pakettiin sisältyy 10 Fine art-valokuvaa, jotka kuvaaja valitsee, koossa 10x15cm. 

Kuvien tekijänoikeus säilyy kuvaajalla 

Asiakas ei saa käsitellä verkossa tai muualla julkaistavia kuvia uudelleen (esimerkiksi erilaisilla 

filttereillä).  

Omaan käyttöön vedostettavia kuvia asiakas saa käsitellä haluamallaan tavalla (esimerkiksi 

kiitoskortit) 

Asiakkaalla on oikeus julkaista ja vedostaa kuvia henkilökohtaiseen, ei kaupalliseen, käyttöön. 

▪ Kaupallinen käyttö tarkoittaa tilannetta jossa asiakas hyötyy kuvista rahallisesti tai 

tavaroiden/palveluiden muodossa. 

▪ Kuvia ei voi luovuttaa kolmannen osapuolen kaupalliseen käyttöön, esimerkiksi kilpailuiden 

yhteydessä, ilman kuvaajan erillistä lupaa. 

▪ Samoin ehdoin kuvia voi luovuttaa sukulaisten ja ystävien käyttöön.  



Kuvaajalle jää oikeus julkaista hääparin ja juhlapaikan kuvia verkkosivuillaan, instagramissa, 

facebookissa sekä omassa markkinoinnissaan. Asiakkaiden nimiä ei julkaista kuvien yhteydessä. 

Kuvaaja ei julkaise verkkosivuillaan, tai sosiaalisen median kanavissaan kuvia, joista vieraat ovat 

tunnistettavissa, ilman hääparin kautta pyydettyä erillistä lupaa. 

▪ Kuvaaja voi kuitenkin lisätä myös näitä kuvia salasanalla suojattuun galleriaan, joka 

lähetetään mahdollisten uusien hääasiakkaiden nähtäväksi.  

Kuvaaja huolehtii, että hänellä on kuvauspäivänä käytössään asiaankuuluva kalusto: Kaksi 

kameraa, riittävästi muistikortteja sekä vara-akut. 

Jos kuvat tuhoutuvat kokonaan tai osittain, kuvaajasta riippumattomasta syystä kuten laiterikko, 

kuvaaja on velvollinen vahingonkorvauksiin korkeintaan maksetun rahamäärän verran. 

Kuvaaja vastaa kuvien huolellisesta varmuuskopioinnista kuuden kuukauden ajan hääjuhlan 

jälkeen.  Tämän jälkeen asiakas on vastuussa kuvien varmuuskopioinnista. 

Kuvaaja voi purkaa sopimuksen, jos asiakas hyväksyy sopimuksen purkamisen kirjallisesti. 

Kuvaaja voi purkaa sopimuksen yksipuolisesti VAIN ylitsepääsemättömän esteen sattuessa. 

▪ Ylitsepääsemätön este tarkoittaa tilannetta jota ei voi ennakoida, ja jonka takia kuvaaja ei 

fyysisesti pysty kuvaaman häitä, esimerkiksi vakava loukkaantuminen. 

▪ Kuvaaja on tällöin velvollinen palauttamaan kaikki maksetut rahat, myös varausmaksun, 

mutta ei ole velvollinen ylimääräisiin vahingonkorvauksiin.  

 

Allekirjoitukset 

 

        

Asiakas,     Asiakas, 

 

    

Kuvaaja, Suvi Kärkäinen 

 

       

Päivämäärä    Paikka 

 


