STT:n toimitus- ja käyttöehdot Lehtikuva-kuville*
1) Tekijänoikeus
a) Oy Suomen Tietotoimisto – Finska Notisbyrån Ab (myöhemmin STT) myöntää asiakkaalle/tilaajalle
(Asiakas) kertajulkaisuoikeuden kuville* etukäteen sovittuun tarkoitukseen. Julkaisuoikeudesta peritään
STT:n kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen korvaus.
b) Asiakas ei saa siirtää saamiaan oikeuksia kolmannelle osapuolelle.
c) Myönnetty käyttöoikeus ei ole yksinomainen.
d) Kuvien tekijänoikeus säilyy kuvaoikeuden haltijalla ja/tai STT:llä. Tekijänoikeudet eivät siirry kuvan
julkaisuoikeuden ostajalle (Asiakkaalle).
2) Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet
a) Asiakas vastaa kuvien käyttöyhteyden laillisuudesta ja kuvien julkaisuun liittyvien lupien ja suostumusten
hankkimisesta sekä yleisen käytännön ja hyvien tapojen noudattamisesta kuvia julkaistessaan. Samoin
Asiakas vastaa lupien hankkimisesta kuvissa esiintyvien nimien, henkilöiden, teosten, tavaramerkkien ja
yksityisomaisuuden osalta. Asiakas vastaa siitä, ettei kuvia julkaista kenenkään kunniaa tai yksityiselämää
loukkaavalla tavalla.
b) Kuvat ovat Asiakkaan vastuulla. Asiakas vastaa niistäkin kuvista, jotka kolmas on Asiakkaan
valtuuttamana ottanut vastaan ja/tai ladannut STT:n sähköisestä Lehtikuva-kuvakannasta. Lisäksi Asiakas
vastaa niistä kuvista, jotka Asiakkaan valtuutuksella tai ilman valtuutusta on ladattu Asiakkaan
käyttötunnuksilla. Postitse lähetetyt kuvat katsotaan toimitetuiksi, kun ne on annettu postin
kuljetettavaksi.
c) Julkaisuoikeuden myöntämistä varten Asiakkaan on ilmoitettava kuvan käyttötapa, julkaisu tai
mainosväline sekä loppukäyttäjä.
d) Uusinta- tai lisäkäytöstä on ilmoitettava etukäteen STT:lle. Jos kuva on julkaistu uudelleen ilman
etukäteisilmoitusta, veloitetaan uusintajulkaisusta kaksinkertainen hinta normaaliin uusintajulkaisuun
verrattuna.
3) Laskutus ja käyttöilmoitus
a) Kuvan lataus STT:n sähköisestä Lehtikuva-kuvakannasta on laskutusperuste.
b) Kuvan käyttöilmoituksena Asiakkaan on lähetettävä STT:lle maksuton tekijänoikeuskappale julkaisusta,
jossa kuvaa on käytetty tai linkki kuvan sähköiseen julkaisuun. Ellei Asiakas toimita käyttöilmoitusta 14
päivän kuluessa kuvan julkaisusta, on STT:llä oikeus periä hinnaston mukaiset käyttöseurantakulut.
c) Jos Asiakkaan virheellisesti tai puutteellisesti ilmoittamien laskutustietojen takia joudutaan Asiakkaalle
lähettämään uusi lasku tai hyvityslasku, on STT:llä oikeus periä voimassaolevan hinnaston mukainen
uudelleenlaskutuslisä.
4) Ohjeita ja rajoituksia kuvan julkaisuun
a) Kuvan markkinointikäytöistä on sovittava etukäteen.
b) Jos kuvaa on tarkoitus käyttää ulkomaisissa julkaisuissa tai kansainvälisessä levityksessä, on lupa tähän
aina hankittava etukäteen.

c) Kuvan tiedoissa mainittuja kuvakäytön rajoituksia on ehdottomasti noudatettava.
d) Kuvaa ei voi julkaista sellaisissa yhteyksissä (mm. sosiaalinen media), jotka edellyttävät kuvan
tekijänoikeuksien luovuttamista kolmannelle osapuolelle. Kuvan voi kuitenkin linkittää asiakkaan sivulta
sosiaaliseen mediaan. Muusta käytöstä on aina sovittava erikseen STT:n kanssa.
e) Kuvaa julkaistaessa on mainittava kuvalähteenä sekä valokuvaajan tai ulkomaisen kuvatoimiston että
Lehtikuvan nimi. Ellei kuvalähdettä mainita, korotetaan kuvan julkaisuhintaa 50 %.
f) Kuvaa ei saa manipuloida ilman STT:n lupaa.
5) Huomautukset ja kuvien säilytys
a) Tilausta koskevat huomautukset on tehtävä viiden arkipäivän kuluessa siitä, kun kuva on vastaanotettu,
tai välittömästi, kun kuva on ladattu STT:n sähköisestä Lehtikuva-kuvakannasta.
b) Kuvatiedostot on tuhottava heti käytön jälkeen, eikä niitä saa arkistoida.
6) STT:n vastuu
a) STT vastaa tahallaan tai törkeällä tuottamuksella aiheuttamastaan välittömästä vahingosta. STT:n vastuu
rajoittuu perittyyn kuvapalkkioon. STT ei vastaa välillisestä tai kolmannelle aiheutetusta vahingosta.

*Kuva voi tarkoittaa valokuvaa, videokuvaa, grafiikkaa tai niiden yhdistelmää.
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STT:n toimitus- ja käyttöehdot Lehtikuva-kuvauksille
(Julkaisukohtainen käyttöoikeus)
1) Tekijänoikeus
a) Oy Suomen Tietotoimisto – Finska Notisbyrån Ab (myöhemmin STT) antaa asiakkaalle/tilaajalle (Asiakas)
kuviin* ensijulkaisuoikeuden sekä jatkuvan käyttöoikeuden Asiakkaan julkaisussa sekä painetussa että
sähköisessä muodossa. Asiakas ei saa siirtää saamiaan oikeuksia kolmannelle osapuolelle.
b) Myönnetty käyttöoikeus ei ole yksinomainen.
c) Kuvien muut tekijänoikeudet säilyvät STT:llä.
d) Oikeudenluovutus ei koske moraalisia oikeuksia.
2) Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet
a) Asiakas vastaa kuvien käyttöyhteyden laillisuudesta ja kuvien julkaisuun liittyvien lupien ja suostumusten
hankkimisesta sekä yleisen käytännön ja hyvien tapojen noudattamisesta kuvia julkaistessaan. Samoin
Asiakas vastaa lupien hankkimisesta kuvissa esiintyvien nimien, henkilöiden, teosten, tavaramerkkien ja
yksityisomaisuuden osalta. Asiakas vastaa siitä, ettei kuvia julkaista kenenkään kunniaa tai yksityiselämää
loukkaavalla tavalla.
b) Kuvat ovat Asiakkaan vastuulla. Asiakas vastaa niistäkin kuvista, jotka kolmas on Asiakkaan
valtuuttamana ottanut vastaan. Postitse lähetetyt kuvat katsotaan toimitetuiksi, kun ne on annettu postin
kuljetettavaksi.
c) Kuvia julkaistaessa on mainittava kuvalähteenä valokuvaajan ja Lehtikuvan nimi.
3) Huomautukset ja STT:n vastuu
a) Tilausta koskevat huomautukset on tehtävä viiden arkipäivän kuluessa siitä, kun Asiakas on
vastaanottanut kuvat.
b) STT vastaa tahallaan tai törkeällä tuottamuksella aiheuttamastaan välittömästä vahingosta. STT:n vastuu
rajoittuu Asiakkaalta perittyyn maksuun. STT ei vastaa välillisestä tai kolmannelle aiheutetusta vahingosta.
c) STT ei säilytä Asiakkaalle toimittamiaan kuvia jälleenmyyntiin sopivaksi katsomiaan kuvia lukuun
ottamatta.

*Kuva voi tarkoittaa valokuvaa tai videokuvaa.
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STT:n toimitus- ja käyttöehdot Lehtikuva-kuvauksille
(Käyttöoikeus edelleenluovutusoikeudella)
1) Tekijänoikeus
a) Oy Suomen Tietotoimisto – Finska Notisbyrån Ab (myöhemmin STT) antaa asiakkaalle/tilaajalle (Asiakas)
kuviin* jatkuvan käyttöoikeuden edelleenluovutusoikeudella. Asiakas saa julkaista kuvia sekä painetussa
että sähköisessä muodossa ja luovuttaa julkaisuoikeuden kolmannelle osapuolelle tämän omaan käyttöön,
ei kuitenkaan myytäväksi.
b) Myönnetty käyttöoikeus ei ole yksinomainen.
c) Kuvien muut tekijänoikeudet säilyvät STT:llä.
d) Oikeudenluovutus ei koske moraalisia oikeuksia.
2) Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet
a) Asiakas vastaa kuvien käyttöyhteyden laillisuudesta ja kuvien julkaisuun liittyvien lupien ja suostumusten
hankkimisesta sekä yleisen käytännön ja hyvien tapojen noudattamisesta kuvia julkaistessaan. Samoin
Asiakas vastaa lupien hankkimisesta kuvissa esiintyvien nimien, henkilöiden, teosten, tavaramerkkien ja
yksityisomaisuuden osalta. Asiakas vastaa siitä, ettei kuvia julkaista kenenkään kunniaa tai yksityiselämää
loukkaavalla tavalla.
b) Kuvat ovat Asiakkaan vastuulla. Asiakas vastaa niistäkin kuvista, jotka kolmas on Asiakkaan
valtuuttamana ottanut vastaan. Postitse lähetetyt kuvat katsotaan toimitetuiksi, kun ne on annettu postin
kuljetettavaksi.
c) Kuvia julkaistaessa on mainittava kuvalähteenä valokuvaajan ja Lehtikuvan nimi.
3) Huomautukset ja STT:n vastuu
a) Tilausta koskevat huomautukset on tehtävä viiden arkipäivän kuluessa siitä, kun Asiakas on
vastaanottanut kuvat.
b) STT vastaa tahallaan tai törkeällä tuottamuksella aiheuttamastaan välittömästä vahingosta. STT:n vastuu
rajoittuu Asiakkaalta perittyyn maksuun. STT ei vastaa välillisestä tai kolmannelle aiheutetusta vahingosta.
c) STT ei säilytä Asiakkaalle toimittamiaan kuvia jälleenmyyntiin sopivaksi katsomiaan kuvia lukuun
ottamatta.

*Kuva voi tarkoittaa valokuvaa tai videokuvaa.
© STT 2.7.2013

STT:n toimitus- ja käyttöehdot Lehtikuva-kuvauksille
(Yksinoikeus)
1) Tekijänoikeus
a) Oy Suomen Tietotoimisto – Finska Notisbyrån Ab (myöhemmin STT) antaa asiakkaalle/tilaajalle (Asiakas)
yksinoikeudella kuvien kaikki tekijänoikeuslaissa tarkoitetut taloudelliset oikeudet, mukaan lukien
muuttamis- ja edelleenluovutusoikeus.
b) Oikeudenluovutus ei koske moraalisia oikeuksia.
2) Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet
a) Asiakas vastaa kuvien käyttöyhteyden laillisuudesta ja kuvien julkaisuun liittyvien lupien ja suostumusten
hankkimisesta sekä yleisen käytännön ja hyvien tapojen noudattamisesta kuvia julkaistessaan. Samoin
Asiakas vastaa lupien hankkimisesta kuvissa esiintyvien nimien, henkilöiden, teosten, tavaramerkkien ja
yksityisomaisuuden osalta. Asiakas vastaa siitä, ettei kuvia julkaista kenenkään kunniaa tai yksityiselämää
loukkaavalla tavalla.
b) Kuvat ovat Asiakkaan vastuulla. Asiakas vastaa niistäkin kuvista, jotka kolmas on Asiakkaan
valtuuttamana ottanut vastaan. Postitse lähetetyt kuvat katsotaan toimitetuiksi, kun ne on annettu postin
kuljetettavaksi.
c) Kuvia julkaistaessa on mainittava kuvalähteenä valokuvaajan ja Lehtikuvan nimi.
3) Huomautukset ja STT:n vastuu
a) Tilausta koskevat huomautukset on tehtävä viiden arkipäivän kuluessa siitä, kun Asiakas on
vastaanottanut kuvat.
b) STT vastaa tahallaan tai törkeällä tuottamuksella aiheuttamastaan välittömästä vahingosta. STT:n vastuu
rajoittuu asiakkaalta perittyyn maksuun. STT ei vastaa välillisestä tai kolmannelle aiheutetusta vahingosta.
c) STT ei säilytä Asiakkaalle toimittamiaan kuvia.

*Kuva voi tarkoittaa valokuvaa tai videokuvaa.
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