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Kuvapalveluiden hinnasto
Museovirasto perii toimitetuista kuvista digitointi-/toimitusmaksun. Erillisiä käyttömaksuja peritään
vain poikkeustapauksissa. Museovirasto julkaisee asiakkaiden tilauksesta digitoidut kuvat oman
aikataulunsa mukaisesti verkkopalveluihin kaikkien käytettäväksi, jos kuvien näyttämiseen/käyttämiseen ei liity rajoitteita.

Digitointi/toimitusmaksu, kuvakohtainen
Sisältää tarvittavan digitoinnin ja/tai digitaalisen tallenteen toimittamisen latauspalvelun kautta,
300 ppi, RGB, TIFF

A3/A2 kokoon asti (kamerasta saatava suurin koko)

Veroton hinta
16,13

alv 24 %
3,87

Hinta
20,00

Kaitafilmien ja vastaavan liikkuvan kuvan digitointikustannuksista sovitaan tapauskohtaisesti.

Muut kuvapalvelut
Erityisiä toimia vaativat laajat kuvahaut ja tietopalvelu. Ensimmäinen ½ tuntia on maksuton. Tuntiveloitus tiedon esille hakemisesta, vaikka pyydettyä tietoa ei löytyisi, minimiveloitus ½ tuntia.
Jokaiselta alkavalta ½ tunnilta maksuttoman ajan jälkeen.

31,45

7,55

39,00

Kuvausmaksu
Kuvakokoelmien valokuvaajien kuvaustyö, tuntiveloitus
Minimiveloitus ½ tuntia

62,90
31,45

15,10
7,55

78,00
39,00

Hinta veloitetaan, kun Museoviraston kokoelmia kuvataan asiakkaan tilauksesta asiakkaan ertyistarpeet huomioiden. Hintaan lisätään digitaalisen tallenteen (300 ppi, RGB, TIFF) toimittaminen
20,00 euroa / kuva (sis. alv.)
Kuvatiedostojen tallennus
CD-ROM / DVD

10,48

2,52

13,00

Muistitikku

10,48

2,52

13,00
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Käyttömaksut vain erikseen ilmoitetuissa poikkeustapauksissa
Käyttömaksu on kuvakohtainen ja se peritään vain erikseen ilmoitetuissa poikkeustapauksissa.
Käyttömaksu mahdollistaa myös kaupallisen käytön saman tuotteen eri versioissa ja muuttamattomissa uusintapainoksissa tilauksessa määriteltyyn tarkoitukseen. Verkkokäytössä kuvat on esitettävä pienennettynä.

Käyttömaksu
Käyttömaksu mainos- ja markkinointitarkoitukseen määritellään
tapauskohtaisesti, esim. lehtimainoksessa alkaen
Kaitafilmin ja muun liikkuvan kuvan käyttömaksu, alkava minuutti / tallenne

Veroton hinta alv 24 % Hinta
40,32
9,68
50,00
161,29

38,71

200,00

137,10

32,90

170,00

Toimitusehdot
Toimitusajat ja -maksut
•
•
•
•

1–15 kuvan tilauksilla korkeintaan 8 työpäivää
16–30 kuvan tilauksilla korkeintaan 14 työpäivää
laajemmilla tilauksilla sopimuksen mukaan
esinekuvausten toimitusajat erillisen sopimuksen mukaan

Pienlaskutuslisä laskulla maksettaessa 10,00 euroa (sis.alv), jos tilauksen summa alle 30,00 euroa.
Pakkaus- ja postituskulut todellisten kulujen mukaisesti, vähintään 3,00 euroa.

Kuvien käyttöön liittyvät ehdot
Asiakas vastaa tekijänoikeuksien ja yksityisyyden suojan kunnioittamisesta. Henkilökuvien käyttö
markkinoinnissa ja mainonnassa on kielletty ilman kuvassa olevan henkilön suostumusta.
Asiakas vastaa käyttötarkoituksen mukaisesta kuvankäsittelystä. Mahdollisista kuvan muutosista
ja muokkauksista on hyvän tavan mukaisesti mainittava kuvan käytön yhteydessä. Kuvan yhteydessä on mainittava tekijän ja/tai kuvaajan, alakokoelman ja erityiskokoelman, kokoelman ja
omistajan nimi, jos tiedossa.
Museovirasto pyrkii julkaisemansa tiedon oikeellisuuteen. Kuvien tiedoissa voi kuitenkin olla puutteellisuuksia ja virheitä. Virheen huomatessanne pyydämme ottamaan yhteyttä Kuvakokoelmien
asiakaspalveluun. Kuvia ja tietoja julkaistaessa on asiakkaan vastuulla varmistaa niiden oikeellisuus.
Kuvausluvalla itse otettujen kuvien käyttö opinnäytteessä on maksutonta, jos niihin ei liity muita
rajoituksia.
Pyydämme toimittamaan Museoviraston kirjastoon vapaakappaleen painetusta julkaisusta, jossa
kuvaa on käytetty.

