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ASIAKASPALVELUSUUNNITELMA    27.11.2013 

KOTISEUTUARKISTON KUVAKOKOELMA   päivitetty   26.1.2022 

Euran kunta 

Kulttuuripalvelut 

PL 22 

27511 Eura 

Kulttuuripäällikkö Sirpa Wahlqvist p. 044 422 4825 

Kulttuurituottaja Terhi Puustelli p. 044 422 4828 

Yleistä kuvakokoelmista 

Kotiseutuarkiston kuvakokoelmiin kuuluvat valokuvien lisäksi negatiivit, diat, valokuva-albumit 

sekä sähköinen kuva-aineisto. Kuvien aiheet ovat pääsääntöisesti Eurasta, 1800-luvun loppupuolelta 

alkaen, mm. maisema- ja henkilökuvia.  

Oma laaja kokonaisuutensa on Kauttuan tehtaitten kuvakokoelma. Kuvien aiheena ovat 

teollisuuslaitokset (paperi- ja pakkausteollisuus), laitteet, työntekijät ja tuotteet sekä Kauttuan 

maisemat ja rakennukset. 

Kuva-arkiston aineistoa voidaan pääsääntöisesti käyttää tutkimukseen, opetukseen, tiedotukseen 

sekä julkaisutoimintaan.  

Kuvien ja negatiivien sähköinen luettelointi ja skannaaminen on meneillään. Kuva-aineistoa ei 

lainata. Siitä on mahdollisuus saada kopioita paperi- tai sähköisessä muodossa voimassa olevan 

hinnaston mukaan. 

Kuvien toimitus- ja käyttöehdot 

Euran kunta perii maksun kuvien hakuun ja toimittamiseen liittyvästä tietopalvelusta voimassa 

olevan hinnaston mukaan. Kuvatilaukset toimitetaan sopimuksen mukaan. Kotiseutuarkistolla ei ole 

arkistotyöntekijää, vaan kuvien hakua ja toimittamista varten joudutaan palkkaamaan aina erikseen 

työntekijä. 

Originaaliaineistoa ei lainata asiakkaille. Asiakas on vastuussa kuvan asianmukaisesta käytöstä 

ja tekijänoikeuksien kunnioittamisesta.   

Valokuvat luovutetaan asiakkaille kertakäyttöoikeudella vain sovittuun, kuvatilauslomakkeessa (ks. 

LIITE 3) mainittuun käyttötarkoitukseen. Uusintakäytöstä on sovittava kotiseutuarkiston kanssa. 

Kuvien käyttöoikeutta ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle. 

Kuvaa ei saa ilman erillistä lupaa muokata tai muunnella. Kuvien laadun parantamiseen liittyviä 

toimia, kuten kuvien rajaamista ei pidetä kuvan muokkaamisena tai muunteluna. Kuvia 

julkaistaessa tulee mainita Euran kotiseutuarkiston kuvakokoelma sekä valokuvaajan nimi, jos 

tiedossa. 
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Yleistä tekijänoikeuksista ja intimiteettisuojasta 

Asiakkaan tulee varmistua ennen kuvan käyttöä siitä, ettei kuvalla ole käyttörajoituksia. 

Asiakkaalla on myös vastuu tekijänoikeus- ja intimiteettisuojan kunnioittamisesta. 

Valokuvaajalle syntyy tekijänoikeus automaattisesti heti kuvan ottohetkellä, mitään oikeuden 

rekisteröintiä ei tarvitse suorittaa. Valokuvaa ei saa käyttää tai julkisesti esittää tai valmistaa siitä 

kappaleita ilman tekijänoikeuden haltijan tai hänen edustajansa lupaa, tässä tapauksessa Euran 

kunnan kotiseutuarkisto. 

Kuvapalvelun hinta 

Asiakkaalta peritään maksu kuvien hakuun ja toimittamiseen liittyvästä tietopalvelusta. Käytössä on 

tuntiveloitus, joka on 72 € (sis. alv. 24 %). Minimiveloitus on yksi tunti. Asiakas voi tiedustella 

palvelun arvioidun hinnan ennen toimeksiantoa.  

Jos asiakas luovuttaa valokuvia kotiseutuarkistoon ja/tai toimii tiedonantajana kuvien sisällöstä, 

ensimmäistä tuntia ei veloiteta ja toinen tunti on puolet kuvapalvelun tuntihinnasta eli 36 € (sis. alv. 

24 %). 
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LIITE 1 

TEKIJÄNOIKEUS- JA INTIMITEETTISUOJA 

Tekijänoikeus valokuvaan on voimassa 50 vuotta kuvan ottamisesta (= ei teoskynnyksen ylittävä 

valokuva) tai 70 vuotta kuvaajan kuolemasta (= teoskynnyksen ylittävä valokuva). Teoksen 

määritelmä: itsenäinen, omaperäinen teos. Käytännössä lähes kaikki kuvat ylittävät teoskynnyksen 

eli suoja-aika on 70 vuotta kuvaajan kuolemasta. 

Isyysoikeus: Tekijällä on tekijänoikeuslain nojalla oikeus tulla ilmoitetuksi teoksensa tekijänä sillä 

tavoin kuin hyvä tapa vaatii. Hyvä tapa on esim. © Ville Valokuvaaja/SKOY (Valokuvaajan nimi + 

hänen oikeuksiaan edustavan yhtiön nimi). Kreditin voi julkaista joko jokaisen kuvan yhteydessä, 

sivun tai aukeaman reunassa listamuodossa, artikkelin otsikon alapuolella, tai erillisessä "copyright-

laatikossa" esim. lehden tai kirjan lopussa. 

Moraaliset oikeudet: Valokuvaaja tulee ilmoittaa hyvän tavan mukaisesti ja valokuvaa ei saa 

muuttaa tai esittää valokuvaajaa loukkaavassa yhteydessä. Valokuvaaja voi halutessaan myydä 

kaupalliset tekijänoikeutensa, mutta moraalisia tekijänoikeuksia ei voi myydä tai siirtää, eli 

kuvaajan isyysoikeus ja moraaliset oikeudet säilyvät aina. 

suora lainaus: http://www.kuvapalvelu.com/ohjeita.php 

Pelkistetyt ohjeet: 

1. Jos mahdollista, kysy aina varmuuden vuoksi sekä kuvaus- että julkaisulupa kuvattavilta ja tilan 

haltijalta. 

2. Älä julkaise lupaa kysymättä kenenkään kuvaa mainoksessa tai markkinointimateriaalissa. 

3. Älä kuvaa ja varsinkaan älä julkaise kuvaa, jos joku ei halua itseään kuvattavan. 

4. Älä kuvaa ja varsinkaan älä julkaise kuvaa, jossa joku on loukkaavassa tilanteessa. 

5. Julkisella paikalla saa kuvata ja kuvat julkaista. Jos joku kieltää, niin voit tiedustella syytä. 

6. Muista tilatun muotokuvan kuvaajan ja tilaajan erityisoikeudet. Tee aina kirjallinen sopimus. 

7. Sopiminen kannattaa aina, helpointa se on tehdä etukäteen. 

suora lainaus: http://www.nikkemedia.fi/ivailu/sivut_ex/fotopykalat.pdf 

 

  

http://www.kuvapalvelu.com/ohjeita.php
http://www.nikkemedia.fi/ivailu/sivut_ex/fotopykalat.pdf
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LIITE 2 

KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 

Ennen kuin aletaan digitoida, on hyvä hankkia riittävät laajat käyttöoikeuden aineistoon. Aineistoa 

voidaan julkaista julkisessa tietoverkossa vain niiltä osin kuin aineiston tekijänoikeudet ovat 

rauenneet tai niitä julkaiseva taho on hankkinut riittävät käyttöoikeudet. 

Käyttöoikeussopimuksiin voidaan kirjata periaatteita aineiston käytöstä esimerkiksi tutkimukseen, 

opetukseen, tiedotukseen, julkaisutoimintaan, audiovisuaalisen tuotantoon ja mainontaan. Melko 

hyvät toimintamahdollisuudet saadaan, jos sovitaan, että kuvista voidaan valmistaa kopioita ja 

käyttää niitä korvauksetta omassa toiminnassa (tutkimus, opetus, tiedotus, julkaisutoiminta). 

Käyttöoikeussopimuksen laatijan muistilista: 

Sopimusosapuolet - oikeuksien luovuttaja: valokuvaaja, perikunta, tai esim. 

oikeudet hankkinut yhtiö 

- museo 

Sopimuksen tarkoitus - museon ja luovuttajan hyväksymät yhteiset tavoitteet, 

jotka saavutetaan aineiston liittämisellä julkiseen 

kokoelmaan. 

Sopimuskohde - tekstissä määrittely ja viite museon laatimaan listaan 

aineistoista, diaarituloste ym., joka sopimuksen 

numeroituna liitteenä 

Sopimuksella siirtyvät 

oikeudet 

- (omistusoikeus) 

- oikeus käyttää museon omassa toiminnassa 

- erilaisia käyttöoikeuksia:  

- oikeus näyttää julkisissa tietoverkoissa tiedotuskäytössä 

esimerkiksi näyttelytietojen yhteydessä 

- oikeus säilyttää verkkosivuilla arkistoitujen 

näyttelytietojen yhteydessä 

- oikeus näyttää julkisessa tietoverkossa kokoelmaluettelon 

yhteydessä 

- oikeus käyttää kuvapalvelussa eli välittää maksullisia 

kopioita kolmannelle osapuolelle 

- yksinoikeus eli kaikki tekijänoikeudet 

Korvaus oikeuksista - korvauksetta 

- kertakorvaus 

- prosenttikorvaus myyntituloista 

Sopimuksella siirtyvät 

velvollisuudet 

- luovuttaja voi haluta esimerkiksi säännöllistä näkyvyyttä 

kokoelmalle tai kokoelman muodostajalle 

Käyttörajoitukset - mitä halutaan rajoittaa ja kuinka pitkäksi aikaa? 

Sopimuksen voimassaoloaika - voidaan sopia, että sopimusta voi tarkistaa esimerkiksi 10 

vuoden välein, tai muuten se jatkuu kunnes 

tekijänoikeudet raukeavat 

lähde: Isomursu 2011 
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Euran kunnan kotiseutuarkisto                  

 

Valokuvien luovutussopimus ja käyttölupa 

 

Luovutan ________________________________________ valokuvat digitaalisina 

tiedostoina Euran kunnan kotiseutuarkiston tietokantaan.  

Euran kunta/kotiseutuarkisto saa käyttää kuvia esimerkiksi erilaisissa näyttelyissä, 

julkaisuissa ja tutkimuksissa. Euran kunnan kotiseutuarkistoon luovutettujen kuvien käytöstä 

päättää jatkossa Euran kunta/kotiseutuarkisto.  

Euran kunta/kotiseutuarkisto säilyttää valokuvia arkistossaan ja sitoutuu noudattamaan tämän 

sopimuksen ehtoja.  

Tästä sopimuksesta on laadittu kaksi kappaletta, toinen luovuttajalle ja toinen Euran kunnan 

kotiseutuarkistolle. 

 

 

 

 

 

 

 

Aika ja paikka Aineiston luovuttajan allekirjoitus ja nimenselvennös 

 

 

Aika ja paikka Aineiston vastaanottajan allekirjoitus ja nimenselvennös 

 

  

http://www.eura.fi/fi
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LIITE 3 

KUVATILAUSLOMAKE 

EURAN KUNNAN KULTTUURIPALVELUT  

KUVATILAUS 

 

 

TILAUSPVM.______ ARVIOITU TOIMITUSPVM.______ 

TILAAJA:________________________________________________________________ 

 

SÄHKÖPOSTIOSOITE:_____________________________________________________ 

LASKUTUSOSOITE:_______________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

TULOSTE   □ 

SÄHKÖINEN TALLENNE □ TOIMITUSTAPA:___________________ 

KOKO______ MÄÄRÄ______ 

 

KÄYTTÖTARKOITUS: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

TILATUT KUVAT: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Kuvien toimitus- ja käyttöehdot 

Euran kunta perii maksun kuvien hakuun ja toimittamiseen liittyvästä tietopalvelusta voimassa 

olevan hinnaston mukaan. Kuvatilaukset toimitetaan sopimuksen mukaan. Kotiseutuarkistolla ei ole 

arkistotyöntekijää, vaan kuvien hakua ja toimittamista varten joudutaan palkkaamaan aina erikseen 

työntekijä. 

Originaaliaineistoa ei lainata asiakkaille. Asiakas on vastuussa kuvan asianmukaisesta käytöstä 

ja tekijänoikeuksien kunnioittamisesta.   

Valokuvat luovutetaan asiakkaille kertakäyttöoikeudella vain sovittuun, tässä 

kuvatilauslomakkeessa mainittuun käyttötarkoitukseen. Uusintakäytöstä on sovittava 

kotiseutuarkiston kanssa. Kuvien käyttöoikeutta ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle. 

Kuvaa ei saa ilman erillistä lupaa muokata tai muunnella. Kuvien laadun parantamiseen liittyviä 

toimia, kuten kuvien rajaamista ei pidetä kuvan muokkaamisena tai muunteluna. Kuvia 

julkaistaessa tulee mainita Euran kotiseutuarkiston kuvakokoelma sekä valokuvaajan nimi, jos 

tiedossa. 

Yleistä tekijänoikeuksista ja intimiteettisuojasta 

Asiakkaan tulee varmistua ennen kuvan käyttöä siitä, ettei kuvalla ole käyttörajoituksia. 

Asiakkaalla on myös vastuu tekijänoikeus- ja intimiteettisuojan kunnioittamisesta. 

Valokuvaajalle syntyy tekijänoikeus automaattisesti heti kuvan ottohetkellä, mitään oikeuden 

rekisteröintiä ei tarvitse suorittaa. Valokuvaa ei saa käyttää tai julkisesti esittää tai valmistaa siitä 

kappaleita ilman tekijänoikeuden haltijan tai hänen edustajansa lupaa, tässä tapauksessa Euran 

kunnan kotiseutuarkisto. 

Kuvapalvelun hinta 

Asiakkaalta peritään maksu kuvien hakuun ja toimittamiseen liittyvästä tietopalvelusta. Käytössä on 

tuntiveloitus, joka on 72 € (sis. alv. 24 %). Minimiveloitus on yksi tunti. Asiakas voi tiedustella 

palvelun arvioidun hinnan ennen toimeksiantoa.  

Jos asiakas luovuttaa valokuvia kotiseutuarkistoon ja/tai toimii tiedonantajana kuvien sisällöstä, 

ensimmäistä tuntia ei veloiteta ja toinen tunti on puolet kuvapalvelun tuntihinnasta eli 36 € (sis. alv. 

24 %). 

 

 

Sitoudun noudattamaan Euran kotiseutuarkiston kuvakokoelman käyttöohjeita. 

 

________________________________________________________________________________ 

allekirjoitus    pvm.  paikka 
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