TIETO- JA KUVAPALVELUHINNASTO
voimassa 1.4.2021 alkaen
maksutapa: lasku (ei laskutuslisää)

kaikki hinnat sis. alv 24 %

TIETOPALVELU
Lyhyt tiedonhaku tai dokumenttien esille ottaminen
Laajempi tiedonhaku tai tutkimuspalvelu (yli 3 tuntia)
Aineistojen tutkimus ja käyttö museon tiloissa
Dokumenttien skannaus tai kopiointi

maksuton
sopimuksen mukaan
maksuton
sopimuksen mukaan

KUVAPALVELU
Kuvapalvelun hinta koostuu toimitusmaksusta sekä mahdollisesta käyttömaksusta
ja/tai digitointi-/valokuvausmaksusta
A) Kuvien palvelumaksut
Kuvatiedoston toimitus
Paljousalennus 5+ kuvaa
Paljousalennus 10+ kuvaa
Paljousalennus 15+ kuvaa
(Paljousalennus enintään -50%)
Esineen, taideteoksen, kuvan tai asiakirjan
valokuvaus museon toimesta

15 €/kuva
- 10%
- 20%
- 30%
30 €

B) Kuvien käyttömaksut
Ei-kaupallinen käyttö
1) Yksityinen käyttö

maksuton

2) Julkinen yleishyödyllinen käyttö

maksuton

Esimerkiksi kuvan pitäminen valokuva-albumissa tai
omassa käytössä olevan tilan seinällä.
Kuvan tilaaja, maksaja ja käyttäjä on yksityishenkilö.

Yleishyödyllinen käyttö esimerkiksi museo- tai
opetustoiminnassa, tieteellisessä tutkimuksessa,
opinnäytetyössä, omakustanteessa, historiikissa,
suku- tai kotiseutukirjassa tai käyttö esim. julkisen tilan somisteena.
Kuvan tilaaja, maksaja ja käyttäjä voi olla
yksityinen, yhdistys, yritys tai julkinen toimija.

Kaupallinen käyttö
1) Kuvitus ja tiedonvälitys

25 € / kuva

2) Erilliset myyntituotteet

50 € / kuva

3) Mainos- ja markkinointikäyttö

75 € / kuva

4) Laajempi tuotanto, myynti ja tuotteistaminen

sopimuksen mukaan

Lehdet, kirjat, verkkojulkaisut, esitteet,
kalenterit, kutsukortit, TV, elokuvat, video
esim. kirjan kansikuvat, postimerkit, postikortit, julisteet
esim. messut ja myyntiesitteet ym. myynnin edistäminen

PALVELUT
Tietopalvelu
K.H.Renlundin museo palvelee muita museoita, yhteisöjä ja yksittäisiä asiakkaita oman
asiantuntijuutensa ja resurssiensa puitteissa. Tietopalvelupyynnön toivotaan olevan selkeä ja rajattu
ja pyynnön käsittelyyn tulee varata tarpeeksi aikaa, yleensä 1-3 viikkoa. Mikäli aihe vaatii laajempaa
tutkimustyötä, asiakkaan kanssa sovitaan työhön enimmillään käytettävä aika ja tästä muodostuva
hinta.

Valokuvakokoelmat
Valokuvakokoelmistamme on mahdollista tilata kuvia erilaisiin käyttötarkoituksiin. Perimme
kuvapalvelusta kuvapalveluhinnaston mukaisen toimitusmaksun sekä mahdollisen käyttömaksun
kuvan käyttötarkoituksen mukaan. Jos kuvatilaus sisältää useita eri kuvia, toimitusmaksu ja
mahdollinen käyttömaksu maksetaan jokaisesta kuvasta erikseen.

Arkistokokoelmat
Tutkijat ja muut kiinnostuneet voivat sopimuksen mukaan tutustua arkistokokoelmien aineistoihin
museon tiloissa. Aineistoa ei lainata ulos. Arkistomme sijaitsee museon toimiston yhteydessä
osoitteessa Vingenkatu 18A. Museo vastaa myös Kokkolan kotiseutuarkistoon talletetusta
aineistosta. Kotiseutuarkisto sijaitsee osoitteessa Vaasantie 6 ja on avoinna sopimuksen mukaan.

Taide- ja esinekokoelmat
Kuvaamme kokoelmiemme teoksia ja esineitä tilauksesta esimerkiksi kuvituskäyttöön, jolloin
perimme palvelusta kuvapalveluhinnaston mukaisen maksun. Kokoelmaesineitä ja -teoksia on
sopimuksen mukaan mahdollista kuvata itse erillisellä kuvausluvalla. Itse otettujen kuvien eikaupallinen käyttö on maksutonta.
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K.H.Renlundin museo välittää asiakkaidensa käyttöön vain kuvia, joihin sillä on täydet käyttöoikeudet.
Museo perii aineiston käytöstä voimassaolevan kuvapalveluhinnaston mukaiset maksut.
Maksu on kuvakohtainen ja kertaluonteinen.
Kuvatilauksesta ja kuvien käyttötarkoituksesta sovitaan kirjallisesti tilaajan kanssa.
Aineistojen toimitusaika sovitaan museon kanssa, yleensä 1-3 viikkoa.
Kuvatiedosto toimitetaan digitaalisena kuvatiedostona ensisijaisesti sähköpostitse tai
pilvipalvelun kautta.
Kuvatilaus maksetaan laskulla (ei laskutuslisää).
Aineisto luovutetaan asiakkaalle vain kopiona. Asiakkaalla on aineistoon kertakäyttöoikeus
tilaussopimuksessa määriteltyyn tarkoitukseen. Käytön jälkeen kuvatiedosto on hävitettävä. Asiakas
voi sopia tilaamansa aineiston uusintakäytöstä erillisellä sopimuksella (esim. muu käyttötarkoitus,
kirjan uusintapainos), tuolloin käyttömaksu on 50 % alkuperäisestä käyttömaksusta.
Asiakkaalla ei ole oikeutta myydä tai luovuttaa aineistoa eteenpäin kolmannelle osapuolelle.
Museo toimittaa asiakkaalle kuvasta digitaalisen nk. arkistotiedoston. Asiakas vastaa itse
käyttötarkoituksen mukaisesta kuvankäsittelystä. Julkaistavia kuvia ei saa kuitenkaan muokata tai
rajata niin, että alkuperäisen kuvan luonne muuttuu, ilman erillistä sopimista kuvaajan ja/tai museon
kanssa. Mahdollisista kuvan muutoksista ja muokkauksista on hyvän tavan mukaisesti mainittava
kuvan käytön yhteydessä.
Kuvan yhteydessä on mainittava tekijän ja/tai kuvaajan, kokoelman ja omistajan nimi, jos tiedossa.
Tarkempi viitteen muoto käy ilmi tilaussopimuksesta.
Asiakkaalla on vastuu tekijänoikeuslainsäädännön noudattamisesta ja yksityisyyden suojan
kunnioittamisesta kuvien käytössä ja julkaisussa. Henkilökuvien käyttö markkinoinnissa ja
mainonnassa on kielletty ilman kuvassa olevan henkilön suostumusta.
Asiakas vastaa itse mahdollisista Kuvastolupien (taideteoskuvat) hankkimisesta ja -korvausten
maksamisesta.
Pyydämme toimittamaan K.H.Renlundin museon kirjastoon vapaakappaleen painetusta julkaisusta,
jossa kuvaa on käytetty.

Tilaukset ja tiedustelut: museo.tietopalvelu(at)kokkola.fi Lisätiedot: www.kokkola.fI/museot

