
VALOKUVAMALLISOPIMUS
1 SOPIJAPUOLET JA SOPIMUKSEN KOHDE

Alla mainitut Valokuvaaja ja Malli ovat tehneet tässä sopimuksessa sovituin ehdoin sopimuksen
Mallista otettujen valokuvien käytöstä ja kuvausjärjestelyistä.

Malli:

Nimi .................................................................. Syntymäaika   ..................................
Osoite   ..................................................................................................................................................
Email ................................................................... Puhelin  .............................................

Valokuvaaja: .................................................................................................................................................................................

2 SOPIMUKSEN KOHTEENA OLEVAT VALOKUVAT
 Sopimuksen kohteena ovat Mallista ..../....  200_   otetut valokuvat.
 Sopimuksen kohteena olevat valokuvat on yksilöity liitteessä.
 muut yksilöimistavat:

3 KUVAUSJÄRJESTELYT
Malli vastaa seuraavista kustannuksista:

meikkauskustannukset
kampauskustannukset
 kuvauksissa käytettävät vaatteet
 Valokuvaaja vastaa kaikista kuvaustilanteeseen liittyvistä kustannuksista.

4 KUVAUSPALKKIO
 Mallille ei makseta kuvauksesta mallipalkkiota.
 Mallille maksetaan kuvauksesta mallipalkkiota kertakorvauksena _____ •.  Valokuvaaja toimittaa

mallipalkkiosta ennakonpidätyksen, mitä varten Mallin on toimitettava Valokuvaajalle voimassaoleva
verokortti. Valokuvaaja maksaa veroilla vähennetyn palkkion mallin tilille __________________ 14 päivän
kuluessa kuvausten päättymisestä. Mikäli Valokuvaaja ei saa Mallin verokorttia ajoissa, mallipalkkiosta
toimitetaan ennakonpidätys 60 % suuruisena.

 Mallillekorvataan matkakulut
 Mallille toimitetaan mallipalkkioksi _____ kappaletta ______x______ cm kuvia yksityiskäyttöä varten.
 Mallille toimitetaan mallipalkkioksi _____ kappaletta kuvia tiedostoina  CD:llä

5 VALOKUVISTA SAATAVAT TUOTOT
 Valokuvien käyttöoikeuksien myynnistä saatavat tuotot kuuluvat yksinomaan Valokuvaajalle.
 Valokuvien käyttöoikeuksien myynnistä saatavat tuotot jetaan tasan Valokuvaajan ja Mallin kesken

6 VALOKUVIEN KÄYTTÖOIKEUSEHDOT JA VALOKUVAAJAN VASTUU

Valokuvien käyttöoikeusehdot ja Valokuvaajan vastuu määräytyvät liitteenä olevien käyttöoikeusehtojen mukaan.

7 SOPIMUKSEN LIITTEET
Tähän sopimukseen kuuluvat sen erottamattomina osina seuraavat liitte(et):
1. Valokuvien käyttöoikeusehdot

8 SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISEMINEN
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta aiheutuvat riidat, joista ei päästä
neuvottelemalla yksimielisyyteen, ratkaistaan Valokuvaajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

9 ALLEKIRJOITUKSET
Paikka ja aika: ...........................................................................................................

.......................................................... .........................................................
Valokuvaaja                           Malli

(Alle 18-vuotiaalta huoltajan allekirjoitus.) .........................................................
Mallin huoltaja



VALOKUVIEN KÄYTTÖOIKEUSEHDOT

10 SOVELTAMINEN
10.1 Nämä ehdot ovat erottamaton osa valokuvamallisopimusta. Näitä ehtoja sovelletaan Mallista
otettujen valokuvien käyttöön ja käyttöoikeuden luovutukseen.
10.2 “Valokuvat” tarkoittavat valokuvamallisopimuksessa yksilöityjä, Valokuvaajan Mallista ottamia
valokuvia.

11 TEKIJÄNOIKEUDET
11.1 Kaikki Valokuvien tekijänoikeudet ja tekijänoikeuslain 49 a §:n mukaiset oikeudet ovat Valokuvaajalla.
Valokuvaaja saa vapaasti luovuttaa näitä oikeuksia eteenpäin kokonaan tai osittain.

VALOKUVIEN KÄYTTÖOIKEUS
11.2 Valokuvaajalla on Valokuviin vapaa käyttöoikeus. Valokuvaajalla on oikeus luovuttaa Valokuvien
käyttöoikeus kokonaan tai osittain eteenpäin mainonta-, markkinointi-, sisällöntuotanto- tai muihin
tarkoituksiin.
11.3 Malli saa teettää jäljennöksiä Valokuvista henkilökohtaisiin markkinointitarkoituksiinsa (esimerkiksi
mallikansio, henkilökohtaiset internet-sivut tai muut esitteet), mutta ei saa luovuttaa näitä kuvia
käytettäväksi muussa mainonnassa, markkinoinnissa, sisällöntuotannossa tai tiedottamisessa.

12 MALLIN SUOSTUMUS OMAN KUVANSA KÄYTTÖÖN MAINONNASSA JA MARKKINOINNISSA
12.1 Malli antaa suostumuksensa siihen, että Valokuvaaja saa käyttää, luovuttaa edelleen käytettäväksi
tai luovuttaa edelleen välitettäväksi Valokuvia mainonta-, markkinointi-, sisällöntuotanto- ja
tiedottamiskäyttöön.
12.2 Suostumus kattaa Valokuvien käytön kaikkialla maailmassa ja kaikissa mediamuodoissa.
Käyttöön ei tarvita Mallilta mitään jälkikäteistä hyväksyntää.

13 VALOKUVIEN KÄYTTÖ JA KUVAAJAN VASTUU
13.1 Valokuvaaja vastaa siitä, että hän ei käytä Mallista otettuja Valokuvia lain tai hyvän tavan vastaisiin
käyttötarkoituksiin.
13.2 Valokuvaaja vastaa siitä, että luovuttaessaan Mallista otettujen Valokuvien käyttöoikeuksia eteenpäin
hän vaati oikeuksien vastaanottajalta sitoumuksen siitä, että Valokuvia ei käytetä tai luovuteta
käytettäväksi lain tai hyvän tavan vastaisiin käyttötarkoituksiin.
Hyvän tavan vastaiseksi käyttötarkoitukseksi katsotaan seksi-, seuralais- tai niihin verrattavien
palveluiden-, tuotteiden- tai julkaisujen mainonta, markkinointi tai tiedottaminen.


