
Kuvaussopimus, Joonas Nyrhinen Tmi 
VALITSEMALLA YRITYKSEN JOONAS NYRHINEN TMI KUVAAJAKSI, ASIAKAS HYVÄKSYY 
JA SITOUTUU NOUDATTAMAAN TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOJA. 

Sopimusta sovelletaan kuvauksen laajuuden mukaan. Jos esimerkiksi kuvaus on sovittu vain häävideoiden 
osalta, voi sopimuksen sisällöstä sivuuttaa kaiken valokuvaukseen liittyvän. Sopimus koskee lähinnä 
hääkuvauksia, mutta sitä voidaan soveltaa myös muihin kuvauksiin. 

1. Kuvaajan tiedot  

Valokuvaaja: TMI Joonas Nyrhinen, nyrhjo@gmail.com, 0442805945  

Kuvauksen laajuus ja sisältö:  

Kuvaajan kanssa sovitaan aina erikseen kuvauksen kestosta, sen sisällöstä sekä kuvausmuodosta 
(valokuvaus ja/tai videokuvaus. Kuvatessa häävideota asiakkaan kanssa sovitaan videon kesto ja 
asiakkaan mahdollisia tarkempia toiveita videon sisältöä koskien.  

Kuvauksen hinta:  

Kuvauksen hinta sovitaan aina asiakkaan kanssa tapauskohtaisesti niin, että kuvaaja antaa hinta-
arvion asiakkaan kuvaustarpeen mukaan. Alustavan hinnaston löytää kuvaajan nettisivuilta 
osoitteesta www.joonasnyrhinen.com. Jos kuvaus venyy alun perin sovitusta kestosta, on kuvaajalla 
oikeus periä lisäajasta 80 €/h. 

 

 

2. Sopimuksen sisältö 

 

2.1 Valokuvien käsittely ja määrä 

Kaikki asiakkaalle toimitettavat kuvat peruskäsitellään, joka tässä yhteydessä tarkoittaa sitä, että ne 
käydään läpi esimerkiksi valotuksen, valkotasapainon, kontrastin ja rajauksen osalta. Tarkempi 
käsittely ja manipulaatio (esim. esineiden poistaminen kuvasta tai ihon tasoittaminen) ei kuulu 
palveluun. Jos kuvauksen aikana otetaan potretteja, ne käsitellään tarkemmin mm. värien osalta.  

Valokuvia käsitellään asiakkaalle kuvauksen keston mukaan vähimmäismäärä, joka on 3–5 h 
kuvauksella 150 kuvaa. 5-8 h kuvauksella 225 kuvaa ja 8 h+ kuvauksella 300 kuvaa. Jos kuvaaja 
kuvaa sekä videota, että valokuvia samaan aikaan, voi kuvien määrä olla vähäisempi. Lyhyemmissä 
potrettikuvauksissa kuvia toimitetaan kuvaustilanteen mukaan, mutta kuitenkin vähintään 10 kpl.  



2.2 Videon editointi  

Asiakkaalle toimitettu häävideo leikataan tilatun häävideon pituiseksi (yleisesti 5-7 min +/-1 min 
lyhyessä häävideossa ja pidemmässä häävideossa 25-30 min +/-5 min). Valmiiksi leikattu häävideo 
toimitetaan nettikansioon (Google Drive), josta asiakas voi ladata/katsoa videon. Asiakkaalla on 
mahdollisuus pyytää pieniä rakenteellisia muutoksia häävideoon ilman lisämaksuja. Tämä voi olla 
esimerkiksi yksittäisten videoleikkeiden poistoa tai jonkun hetken lisäämistä videoon. Pienet 
muokkaukset tehdään mahdollisuuksien mukaan.  

Isompi muokkaus, kuten kappaleen/musiikin vaihto tai videon rakenteen suurempi muokkaus, on 
mahdollista lisäpyynnöstä. Ylimääräisestä isommasta editoinnista peritään lisämaksu 25e 
editointitunnilta. Mahdollisten muutosten jälkeen lopullinen häävideo toimitetaan asiakkaalle 
ladattavaksi.  

2.3 Valmiiden tuotteiden (kuvat, videot) toimitus  

Kuvaaja toimittaa valmiit lopputuotteet nettikansioon (Google Drive), josta asiakas voi ladata ne 
omalle tietokoneelle. Vaihtoehtoisesti lopputuotteet voidaan toimittaa myös postitse. Jos asiakas ei 
ole tyytyväinen kuvien käsittelytyyliin, kuvia on mahdollista käsitellä uudestaan. Tällöin 
asiakkaalta laskutetaan kuvien käsittelystä 25e editointitunnilta.  

Toimitettavien kuvien valinta on kuvaajan harkinnassa. Kuvat toimitetaan .jpg formaatissa ilman 
vesileimaa. Kuvaajan ei tarvitse esitellä kuvia, jotka kuvaajan näkemyksen mukaan eivät ole 
tarpeeksi hyviä teknisesti tai taiteellisesti. Video toimitetaan .mp4 formaatissa. Videon 
muokkauksista on kerrottu ylemmässä kappaleessa 2.2 Videon editointi.  

Tuotteiden toimitus pyritään tekemään viimeistään 1kk kuluessa kuvauspäivästä. Varsinkin 
alkusyksystä tuotteiden toimitus saattaa venyä ruuhkautuneiden editointijonojen johdosta. Kuvaaja 
sitoutuu toimittamaan valmiit lopputuotteet viimeistään 3kk päästä kuvauspäivämäärästä. 
Asiakkaan halutessa valokuvista toimitetaan viimeistään 5pv kuluessa muutama sneak peak -kuva, 
joita voi julkaista esim. Instagramissa.  

Kuvaajalta on mahdollisuus pyytää erikseen sovittavaa lisämaksua vastaan raakamateriaalia sekä 
valokuvista ja/tai videosta. Kuvaajalla on oikeus olla luovuttamatta raakamateriaaleja.  

 

2.4 Häävideon musiikki 

Häävideossa käytetään tekijänoikeusvapaata musiikkia. Tämä musiikki on yleensä maksullista, ja 
sitä on mahdollista ladata erilaisista kaupallisista palveluista. Kuvaaja valitsee itse musiikin 
häävideoon, jos asiakkaalla ei ole tarkempia toiveita musiikin suhteen. Asiakkaalla on mahdollisuus 
toivoa musiikille tyylilajia tai antaa esimerkkikappaleita, joiden perusteella kuvaaja yrittää tehdä 
mahdollisimman hyvän musiikki- tai kappalevalinnat.  

Asiakas saa halutessaan etsiä tekijänoikeusvapaata musiikkia kaupallisista palveluista ja valita sieltä 
mieleisen kappaleen/kappaleet, jota käytetään häävideossa. Lisenssivapaata musiikkia voi etsiä mm. 
näistä palveluista: Musicbed, Premiumbeat, Audionetwork ja Soundstripe. Usein tällaisissa 
palveluissa yksi kappale maksaa n. 50e tai alle, ja se laskutetaan asiakkaalta erikseen.  



Jos kuvaaja tekee musiikkivalinnat itse, niin musiikista ei aiheudu lisäkustannuksia, vaan ne on 
laskettu mukaan hinta-arvioon. Tekijänoikeudella suojattua musiikkia ei ole mahdollisuutta käyttää 
häävideon taustalla. 

 

3. Maksu 

Kuvaus maksetaan kahdessa osassa. Ensimmäinen osa laskutetaan, kun kuvauspäivään on aikaa n. 
6kk. Ensimmäinen osa on n. 10 %, ja se toimii varausmaksuna. Jos asiakas peruu kuvauksen ja 
häihin on aikaa alle 6kk, ei maksua palauteta. Varausmaksu laskutetaan, koska kuvaaja kieltäytyy 
kaikista muista päivää koskevista työtarjouksista. Lisäksi, jos asiakas vaihtaa hääpäivää, joka 
kuvaajan kalenteriin ei sovi, niin ensimmäistä osaa maksusta ei palauteta. Loppuosa, n. 90 %, 
erääntyy n. kaksi viikkoa lopullisten tuotteiden (kuvien ja/tai videoiden) toimituksen jälkeen.  

Matkakorvaukset sisällytetään asiakkaalle annetussa hinta-arviossa. Ne ovat karkeasti 0.3e/km 
lähimmältä paikkakunnalta näistä: Tampere, Heinola tai Järvenpää. 

 

4. Tekijänoikeudet 

Kaikki tekijänoikeudet säilyvät kuvaajalla, ja hän saa käyttää valmiita tuotteita (kuvat ja videot) 
portfoliossaan sekä muussa hääkuvaukseen liittyvässä markkinoinnissa ilman erillistä lupaa. 
Asiakas saa maailmanlaajuisen, ikuisen ei-kaupallisen lisenssin toimitettuihin tuotteisiin, joka 
periytyy asiakkaan jälkipolville. Asiakas saa julkaista tuotoksia, teettää paperikuvia ja muita 
fyysisiä tuotteita missä tahansa ei-kaupallisessa tarkoituksessa. Kaupalliseen tarkoitukseen pitää 
neuvotella erillinen lisenssi tämän sopimuksen ulkopuolella. Jos asiakas muokkaa itse toimitettuja 
tuotteita, pitää siitä erikseen mainita tuotteen yhteydessä, jos se esitetään julkisesti 

 

5. Kuvien tyyli, kattavuus ja mahdollinen tuhoutuminen 

Asiakas on nähnyt kuvaajan aiempia töitä portfoliossa, mutta hyväksyy sen, että kuvaustyyli voi 
muuttua ajan myötä tai olosuhteiden takia. Kuvaaja ei takaa, että tuotokset ovat tyyliltään 
samanlaisia kuin aiemmat. 

Asiakkaan on mahdollista toivoa kuvienkäsittelyn tyyliä tai kuvausasentoja etukäteen. Esimerkiksi 
Pinterestin kautta on mahdollisuus toimittaa kuvaajalle omia toiveita kuvaustyylistä tai asennoista. 
Kuvaaja päättää kuitenkin tuotteiden taiteellisen tyylin vallitsevien olosuhteiden mukaan oman 
harkintansa mukaisesti. 

Johtuen häiden nopeatempoisesta luonteesta ja vieraiden arvaamattomista liikkeistä, mitään 
yksittäistä tapahtumaa ei voi taata kuvattavan. Kuvaaja ei ole korvausvelvollinen, jos jotain tiettyä 
tapahtumaa ei ole ikuistettu. Jos kuvat tai videot tuhoutuvat kokonaan tai osittain kuvaajasta 
riippumattomasta syystä, kuten laiterikko, kuvaaja on velvollinen vahingonkorvauksiin korkeintaan 
maksetun rahamäärän verran. Kuvaaja on kuitenkin velvollinen huolehtimaan materiaalin 
huolellisesta varmuuskopioinnista.  



Varmuuskopiointivelvollisuus päättyy 6kk häiden jälkeen, eikä kuvaajalla ole sen jälkeen 
velvollisuutta säilyttää asiakkaan kuvia. Kuvaaja lähtökohtaisesti säilyttää kaikkia materiaaleja 
pidempään. Asiakkaalla on mahdollisuus tiedustella materiaaleja myöhemminkin, jos ne jostain 
syystä tuhoutuvat asiakkaalla. Nettigalleriasta asiakkaan tulee ladata kaikki materiaali tomaan 
tietokantaan, sillä ne eivät säily galleriassa ikuisesti! 

 

7. Muita huomioita 

Hääkuvauksen sovitun keston ollessa 8 h tai pidempään asiakas on lähtökohtaisesti velvollinen 
tarjoamaan ruokaa kuvauspäivän aikana. Jos ruokaa kuvaajalle ei ole ruokaa tarjolla ja kuvauksen 
kesto on yli 8 h, on tästä ilmoitettava etukäteen. Kuvaajalla ei ole mitään erityisruokavaliota. 

 

7. Sopimuksen purku 

6.1 Kuvaussopimuksen purku, jos kuvauspäivään on aikaa yli 6kk 

Kuvaajalla tai asiakkaalla on mahdollisuus purkaa kuvaussopimus viimeistään 6kk ennen 
kuvauspäivään ilman mitään seurauksia. Sopimuksen purkuun ei tarvitse tällöin avata syytä sen 
enempään niin kuvaajan tai asiakkaankaan puolesta. Kuvaajalla ei sopimuksen purun jälkeen ole 
velvollisuuksia asiakasta kohtaan.  

6.2 Kuvaussopimuksen purku, jos kuvauspäivään on aikaa alle 6kk 

Jos kuvausajankohtaan on aikaa alle 6kk, asiakkaalla on oikeus purkaa kuvaussopimus kirjallisesti. 
Kuvaajalla ei sopimuksen purun jälkeen ole velvollisuuksia asiakasta kohtaan, eikä jo maksettuja 
rahoja palauteta. Kuvaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos asiakas hyväksyy sopimuksen 
purkamisen kirjallisesti TAI yksipuolisesti vain, jos kuvaajalle tulee ylitsepääsemätön este.  

6.3 Kuvaajan ylitsepääsemätön este kuvaukselle  

Ylitsepääsemätön este tarkoittaa sellaista tilannetta, jota ei voi ennakoida ja jonka takia kuvaaja ei 
fyysisesti pysty kuvaamaan häitä esimerkiksi vakavan loukkaantumisen tai kuoleman takia. 
Lähtökohtaisesti kuvaajan on pyrittävä järjestämään tilaisuuteen toinen vastaava kuvaaja. Mikäli 
kuvaaja ei pysty järjestämään toista kuvaajaa ylitsepääsemättömän esteen sattuessa, on hän 
velvollinen palauttamaan kaikki maksetut rahat. Kuvaaja ei ole velvollinen maksamaan siinä 
tapauksessa ylimääräistä vahingonkorvausta. Jos joudutaan turvautumaan korvaavaan kuvaajaan, 
niin lopullisesta summasta sovitaan tapauskohtaisesti asiakkaan kanssa. 

6.4 Kuvaustilanteessa uhkaavat tekijät 

Kuvaaja sitoutuu kuvaamaan hääjuhlia ennalta sovitun ajan. Kuvaajalla on kuitenkin oikeus 
keskeyttää kuvaus ennen sovitun ajan loppumista, jos joku hääseurueesta käyttäytyy väkivaltaisesti 
tai uhkaavasti joko kuvaajaa tai kuvaajan kalustoa kohtaan. 

 



8. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen 

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään 
ratkaisemaan sovittelemalla. 

 

9. Sopimuksen lisäykset ja muutokset 

Kaikki lisäykset ja muutokset sopimukseen on tehtävä kirjallisesti. 
 

 


