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VALOKUVAUSPALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT  

1. Yleistä 

Asiakkaalla tarkoitetaan valokuvauspalveluja tilannutta yksi-
tyishenkilöä, yritystä tai sen edustajaa. 

Valokuvaajalla tarkoitetaan Milla Karhumäki, yksityinen elin-
keinoharjoittaja –yrityksen (Y-tunnus: 2960871-4, jäljempänä 
”Milla x Markus”) elinkeinonharjoittajaa/palveluksessa olevaa 
työntekijää, joka suorittaa Asiakkaan kanssa sovitut valoku-
vauspalvelut.  

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikissa Milla x Markus 
-yrityksen valokuvauspalveluissa, ellei Asiakkaan kanssa ole 
toisin kirjallisesti sovittu. Valokuvauksen varaamalla Asiakas 
hyväksyy valokuvauspalvelujen yleiset sopimusehdot.  

Asiakas on tutustunut Valokuvaajan portfolioon ja hyväksyy 
portfolion mukaisen kuvaustyylin sekä kuvankäsittelytavan. 
Asiakas ymmärtää, että kuvaustyyli voi kuitenkin muuttua ja 
kuvien lopullinen tyyli määrittyy Valokuvaajan oman taiteelli-
sen näkemyksen mukaan.  

2. Valokuvauksen varaaminen ja varausmaksu 

Asiakas varaa ja sopii valokuvauksen Valokuvaajan kanssa kir-
jallisesti. Hääkuvaus varausten yhteydessä Asiakas maksaa 
varausmaksun, joka vähennetään lopullisesta Valokuvauspal-
velun hinnasta.  

3. Valokuvauksen hinta ja maksuehdot 

Voimassa olevat hinnat on esitetty internetsivuilla (https://
www.millaxmarkus.fi) kohdassa ”Hinnasto”. Kaikki hinnat on 
ilmoitettu arvonlisäverollisina (alv 24 %). Hinnaston ulkopuo-
lelle jäävien tuotteiden ja palveluiden hinnoista sovitaan Valo-
kuvaajan kanssa erikseen. 

Hintaan sisältyy valokuvien peruskäsittely, joka tarkoittaa 
muun muassa valotuksen, valkotasapainon ja kontrastin pa-
rantelua sekä kuvan rajaamista. Pienet ihovirheet näpyt ja 
mustelmat kuuluvat myös peruskäsittelyyn. Yksityiskohtai-
semmasta kuvankäsittelystä (kuten esineiden poistaminen ku-
vasta) ja siitä aiheutuvista lisäkustannuksista on sovittava Va-
lokuvaajan kanssa erikseen.  
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Hinnaston mukaisen kuvaushinnan lisäksi Valokuvaajalla on 
oikeus veloittaa matkakuluina 0,50 euroa/km yli kymmenen 
(10) kilometrin ylittävistä matkoista kuvauspaikalle laskettuna 
Milla x Markus -yrityksen toimipisteestä, joka sijaitsee osoit-
teessa Yrjönkatu 2, 28100 Pori.  

4. Kuvausajan siirtäminen ja peruuttaminen 

Asiakkaalla on oikeus veloituksetta siirtää sovittua kuvausai-
kaa yhden (1) kerran. Kuvausajan siirtämisestä on ilmoitettava 
Valokuvaajalle viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sovittua 
kuvausaikaa hääkuvausten osalta ja viimeistään kolme (3) 
vuorokautta ennen sovittua kuvausaikaa muiden kuvausten 
osalta.  

Varausmaksua ei palauteta, jos kuvaus peruuntuu Asiakkaasta 
johtuvasta syystä (esim. Asiakas itse peruu kuvauksen).  

Peruuttamattomasta kuvausajasta veloitetaan Hinnaston mu-
kainen kuvausmaksu.  

5. Valokuvien toimittaminen Asiakkaalle  

Potrettikuvausten jälkeen Valokuvaaja toimittaa Asiakkaalle n. 
kahden (2) viikon kuluessa sähköpostitse linkin koevedosgalle-
riaan. Koevedosgalleria on auki 14vrk ajan kuvien valintaa var-
ten, jonka jälkeen lisäpäivistä aukiololle veloitetaan 10€/vko. 
Häägalleriat toimitetaan sesongista riippuen max kuuden (6) 
viikon kuluessa.  

Koevedosgallerian kuvat eivät ole viimeisteltyjä kuvatiedosto-
ja, vaan tarkoitettu ainoastaan lopullisten kuvien valitsemista 
varten. Koevedosgallerian kuvia ei ole lupa kopioida tai julkais-
ta.  

Valokuvaaja on velvollinen säilyttämään kuvista varmuusko-
pion kolme (3) kuukautta kuvaustapahtumasta, minkä jälkeen 
kuvien varmuuskopiointi on Asiakkaan vastuulla.  

6. Valokuvien oikeudet 

Kuvien tekijänoikeudet säilyvät Valokuvaajalla. Valokuvaajalla 
on oikeus käyttää kuvia portfoliossaan, blogissaan ja muussa 
Milla x Markus -yritykseen liittyvässä markkinoinnissa sekä 
osallistua kuvilla esimerkiksi valokuvanäyttelyihin tai -kilpailui-
hin, ellei Asiakkaan kanssa ole erikseen toisin sovittu.  
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Asiakkaalla on oikeus käyttää ostamiaan valokuvatuotteita 
henkilökohtaisessa käytössä ja julkaista niitä esimerkiksi sosi-
aalisessa mediassa. Julkaisun yhteydessä on mainittava Valo-
kuvaaja. 

Valokuvatuotteiden kaupallinen käyttö ilman erillistä sopimusta 
on kielletty. Kaupalliseksi käytöksi katsotaan muun muassa 
kaikki markkinointi sekä painetussa että digitaalisessa medias-
sa.  

7. Asiakkaan vastuu ja vahingonkorvausvelvollisuus 

Asiakkaan tulee taata Valokuvaajalle työrauha sekä toimia 
etukäteen sovitulla tavalla yhteistyössä Valokuvaajan kanssa 
siten, että Valokuvaajalla on edellytykset onnistuneisiin valo-
kuviin. 

Valokuvaaja keskittyy valokuvaamiseen eikä pysty valvomaan, 
mitä taustalla tapahtuu. Asiakas on vastuussa Valokuvaajan 
omaisuudelle aiheuttamastaan vahingosta. Asiakas on vas-
tuussa myös lasten/lemmikkien aiheuttamista vahingoista Va-
lokuvaajan omaisuudelle.  

8. Erimielisyyksien ratkaiseminen ja sovellettava laki 

Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti 
ratkaisemaan osapuolten keskinäisin neuvotteluin. 

Jos erimielisyyttä ei saada osapuolten kesken sovituksi, kulut-
taja-asiakas voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan rat-
kaistavaksi. Ennen asian saattamista kuluttajariitalautakunnan 
käsittelyyn on Asiakkaan suositeltavaa olla yhteydessä kulutta-
janeuvontaan, sillä kuluttajariitalautakunta voi jättää asian kä-
sittelemättä, ellei kuluttaja ole ensin ollut yhteydessä kulutta-
janeuvontaan.    

Erimielisyys voidaan saattaa myös ensimmäisenä oikeusastee-
na Satakunnan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.  

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.  
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