Tavastkengän Maa- ja kotitalousseura ry:n
digitaalisen kuva-arkiston käyttöhinnasto
Hinnasto pohjautuu Museoviraston kuvakokoelmien
käyttöhinnastoon.
Maksut käytetään Tavastkengän Maa- ja kotitalousseuran
toiminnan tukemiseen.
Kuvan kokonaishinta muodostuu tallenteen hinnasta ja
käyttömaksusta.
Yksityishenkilöille kokonaishinta on vähintään 10 euroa/kuva ja
muille asiakkaille vähintään 15 euroa/kuva. Alle 30 euron
tilauksiin tulee pienlaskutuslisä 5 euroa.

Digitaalinen kuva
Tiedosto vähintään 300 ppi / RGB

HINTA
5,00

KÄYTTÖMAKSUT
Käyttömaksu on kuvakohtainen. Käyttömaksu veloitetaan aina
kuvatilauksen yhteydessä.
Yksityishenkilöt
Yksityishenkilökäyttö sisältää kuvakopion pitämisen omassa
valokuva-albumissa tai vastaavassa, omassa käytössä olevan
tilan seinällä, opinnäytteessä ja omakustanteessa. Lisäksi
yksityishenkilökäyttö sisältää kuvan esittämisen
yksityishenkilön ylläpitämällä verkkosivulla sekä omilla
sosiaalisen median sivustoilla pienennettynä max kokoon 72 ppi,
1920 x 1080. Kuvan tilaajan, maksajan ja käyttäjän on oltava
yksityishenkilö.
Muut toimijat (esim. yhdistykset, yritykset)
Kertakäyttö
Monimediakäyttö (multikäyttö)
Monimediakäyttö tarkoittaa saman kuvan käyttöä saman tuotteen
eri versioissa ja muuttamattomissa uusintapainoksissa
tilauksessa määriteltyyn tarkoitukseen. Verkkosivulla kuvat on
esitettävä pienennettynä max kokoon 72 ppi, 1920 x 1080.
Näyttelyiden osalta monimediakäyttö mahdollistaa kuvan käytön
painettuna ja sähköisenä näyttelyn eri versioissa sekä siihen
kiinteästi liittyvässä näyttelyluettelossa.

5,00

10,00
20,00

Sopimusasiakkaat
Suurasiakkaiden kanssa voidaan sopia hinnoittelu ja laskutus
erikseen.
Kuvan käyttö mainos- ja markkinointitarkoitukseen
Käyttömaksu määritellään tapauskohtaisesti.

MUUT KUVAPALVELUT
Mustesuihkutuloste valokuvapaperille (mv/väri)
A4-koko

HINTA

10,00

Tulosteiden hintaan lisätään käyttömaksut yllä olevan hinnaston
mukaisesti.
Kuvatiedostojen tallennus
CD-ROM / DVD
Muistitikku
Lähetetyn linkin kautta lataaminen itse on maksutonta.
Laajat kuvahaut, tietopalvelu, kuvien käsittely ja korjaus
Tuntiveloitus
Minimiveloitus 0,5 tuntia
Pakkauskulut todellisten kulujen mukaisesti, vähintään 3,00
euroa.
TOIMITUSEHDOT
Käyttösopimus
Kuvien käytöstä laaditaan niiden luovuttamisen yhteydessä
erillinen käyttösopimus, kahtena kappaleena, yksi asiakkaalle ja
yksi yhdistykselle.
Käyttöoikeus
Asiakkaalla on kuvaan kertakäyttö/monimediakäyttöoikeus
kuvatilauksessa määriteltyyn tarkoitukseen. Oikeutta ei saa
myydä eikä siirtää. Asiakas vastaa kuvan julkaisuun liittyvien
lupien ja suostumusten hankkimisesta sekä yksityisyyden suojan
kunnioittamisesta kuvia käytettäessä. Tavastkengän Maa- ja
kotitalousseuran ja valokuvaajan/tekijän nimi on aina mainittava
kuvan yhteydessä, ellei toisin sovita.
Kuvakopioiden tallentaminen
Sopimuksen mukaisen käytön jälkeen digitaaliset kuvatiedostot
on hävitettävä.

10,00
10,00

30,00
15,00

