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STT:N UUTISKUVAPALVELUSOPIMUKSEN (LKS) YLEISET SOPIMUSEHDOT
ALKAEN 1.4.2022
1. Yleistä
STT toimittaa Asiakkaalle sopimuksen mukaiset kuvapalvelut digitaalisessa muodossa. Asiakas maksaa
toimituksesta STT:lle aiheutuvat tietoliikennekustannukset.
Uutiskuvapalvelu koostuu STT:n valitsemista omasta uutiskuvatuotannosta sekä STT:n kansainvälisten
kuvatoimitussopimusten perusteella hankkimasta ulkomaisesta kuvatuotannosta. Uutiskuvapalveluun
sisältyy myös eri puolilla maata ja maailmaa sijaitsevien kuvaajien materiaalia. Uutiskuvapalveluun sisältyvien kuvien lukumäärä vaihtelee päivittäin uutistapahtumien mukaan. STT pyrkii kattavaan uutiskuvapalveluun.
Asiakas sitoutuu toimittamaan sopimusmediassa mainitun lehden vapaakappaleen ja/tai takaamaan
STT:lle vapaan pääsyn verkkojulkaisun palveluihin. STT pyrkii takaamaan, että Asiakkaalla on mahdollisuus käyttää STT:n omaa uutiskuvatuotantoa myös sopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeen Lehtikuvan sähköisen kuva-arkiston kautta, kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaista korvausta vastaan.
Asiakas sitoutuu vastaanottamaan kuvien IPTC-metatiedoista ainakin seuraavat kentät kokonaisuudessaan (suluissa Lehtikuvan toimittaman tiedon enimmäispituus kussakin kentässä):
2:40 Special Instructions (pituus 256 merkkiä)
2:80 Creator (32 merkkiä)
2:105 Headline (256 merkkiä)
2:110 Provider (32 merkkiä)
2:115 Source (32 merkkiä)
2:116 Copyright Notice (128 merkkiä)
2:120 Caption (2000 merkkiä)
2:214 Publishing Rights (1 merkin mittainen numeroarvo välillä 0-9)
2. Uutiskuvapalvelun kuviin liittyvät julkaisu- ja muut oikeudet
Kaikkien STT:n toimittamien uutiskuvien julkaisuoikeus on rajoitettu kuvien toimitukselliseen käyttöön.
Kuvia ei saa manipuloida.
Uutiskuvapalvelun kuvat toimitetaan kaikki kertajulkaisuoikeudella. Uutiskuvapalvelun kuviin ei sisälly
arkistointioikeutta. Asiakas saa uutiskuvapalvelun kuviin 30 vuorokauden tuotantosäilytysoikeuden kuvan saapumispäivästä lukien.
Asiakas saa julkaista Uutiskuvapalvelun kuvia Palvelusopimuksessa määritellyssä sopimusmediassa sopimuksen määrittelemässä laajuudessa.
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Julkaistut kuvat saa arkistoida ainoastaan osana sitä toimituksellista kokonaisuutta, jossa kuva on julkaistu sopimuksen mukaisesti. Kuvien irrottaminen toiseen julkaisuyhteyteen on kielletty. Kuvien jälleenmyyntioikeus on STT:llä.
STT sallii rajatun käyttöoikeuden Lehtikuvan kuvapalvelussa välittämiin kuviin sopimusmedian brändin
alla toimivilla sosiaalisen median tileillä. Sosiaalisella medialla tarkoitetaan tässä yhteydessä yhteisöpalveluita, kuten Facebook, Twitter ja Instagram, mutta kuvien käyttöoikeus sosiaalisessa mediassa ei sisällä
julkaisuoikeutta Whatsappissa tai sen kaltaisissa sovelluksissa, eikä blogialustoilla.
Asiakas sitoutuu kreditoimaan Lehtikuvan kuvat sosiaalisessa mediassa näiden sopimusehtojen kohdassa 5. Respektioikeus määritetyllä tavalla sekä huolehtimaan siitä, että krediitti on näkyvillä kaikissa
julkaisuyhteyksissä. Lisäksi Asiakas sitoutuu pienentämään kuvan kokoon, jossa pidempi sivu on maksimissaan 1024 pikseliä.
3. Tilauskuvauspalvelun julkaisuoikeudet
Asiakas saa kaikkiin tilauskuvauspalvelun perusteella tilaamiinsa kuviin ensijulkaisuoikeuden ja jatkuvan
toimituksellisen käyttöoikeuden kuvauksen tilanneessa sopimusmediassa sopimuksen voimassaoloajaksi.
Asiakkaalla ei ole oikeutta kuvien jälleenmyyntiin eikä oikeutta käyttää kuvia kuvaajan moraalisia oikeuksia loukkaavalla tavalla. Kuvien jälleenmyyntioikeus on STT:llä.
4. Kuvien julkaisuoikeuksien rajoitukset
Asiakas ymmärtää, että STT pyrkii mahdollisimman kattavaan palveluun ja tämän vuoksi STT voi joutua ostamaan yksittäisiä kuvia normaalia rajoitetuimmilla oikeuksilla. STT:n ja sen alihankkijoiden sopimukset saattavat pitää sisällään määräyksiä, joiden mukaan STT:n on rajoitettava Asiakkaalle myöntämiään oikeuksia.
Sopimuksen voimassaolon päätyttyä Asiakas sitoutuu välittömästi poistamaan kaikista arkistoistaan ja
varastoistaan kaikki STT:n tämän sopimuksen perusteella saamansa valokuvat.
Asiakas sitoutuu noudattamaan kuviin liitettyjä tai STT:n määräämiä taikka välittämiä julkaisurajoituksia.
Asiakas sitoutuu noudattamaan kuviin liitettyjä (esim. "online out" tai "no internet") tai STT:n määräämiä taikka välittämiä julkaisurajoituksia.
Kuvien julkaiseminen automaattisesti ilman toimituksellista käsittelyä on kielletty, jos
• kuvan kuvauksessa esiintyy sana ”HUOM”, ”embargo”, ”no internet” tai ”online out”, TAI
• kuvan 2:214 Publishing Rights -kentässä esiintyy numeroarvo 4.
Asiakas vastaa kuvien käyttöyhteyden laillisuudesta ja kuvien julkaisuun liittyvien lupien ja suostumusten
hankkimisesta sekä yleisen käytännön ja hyvien tapojen noudattamisesta kuvia julkaistessaan.
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Kuvan kuvauksen (kenttä 2:120 Caption) julkaiseminen automaattisesti kuvatekstinä ilman toimituksellista käsittelyä on kielletty.
Lehtikuvan uutiskuvatuotantoa ei saa asettaa automaattisesti julkaistumaan verkkosivuille tai asiakkaan
sosiaalisen median tileille esim. kuvafeedinä.
5. Respektioikeus
Asiakas sitoutuu liittämään kaikkiin julkaisemiinsa kuviin tekijä-/lähde- tms. merkinnän (credit line/by
line) samassa muodossa kuin se on kuvaan liitettynä Asiakkaan saadessa kuvan STT:ltä (esim. Lehtikuva/kuvaajan nimi tai Lehtikuva/AFP).
6. Myyjän vastuu
STT sitoutuu tekemään parhaansa, että sopimuksessa tarkoitetut palvelut ovat sopimuksen mukaisesti
Asiakkaan käytettävissä. STT vastaa Asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta vain, jos vahinko on välitön ja
tahallisesti aiheutettu.
7. Ylivoimainen este
Osapuolet eivät ole vastuussa viivästyksestä, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Seuraavia seikkoja
pidetään vapautumisperusteena, mikäli ne tapahtuvat sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen ja estävät
sen täyttymisen: sellainen ylivoimainen ja ennalta arvaamaton seikka, johon asianomaiset eivät voi vaikuttaa, kuten lakko, tietoliikenneyhteyksien katkeaminen, tulipalo, sota, liikekannallepano tai vastaavaa
suuruusluokkaa olevat odottamattomat tapahtumat.
Osapuolella, joka tahtoo vedota edellä tarkoitettuun esteeseen, on velvollisuus viipymättä kirjallisesti
ilmoittaa siitä, samaten kuin esteen lakkaamisesta, toiselle osapuolelle.
Mikäli tämän kohdan mukaisesti viivästys kestäisi kauemmin kuin kolme (3) kuukautta, on kummallakin
osapuolella oikeus purkaa sopimus ilman, että toisella osapuolella on oikeutta vahingonkorvaukseen.
8. Maksuehdot
STT laskuttaa Asiakasta Uutiskuvapalvelusta kuukausittain etukäteen. Maksuehto on 10 päivää netto
laskun päiväyksestä lukien. Maksun viivästyessä yliajalta veloitetaan 8% vuotuista viivästyskorkoa
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9. Sopimuksen ehtojen ja hintojen muuttaminen
Mikäli STT:n ja tämän sopimuksen piiriin kuuluvan kuvatoimittajan välinen sopimus purkautuu siten,
ettei STT voi toimittaa Asiakkaalle sopimuksen mukaista palvelua, tämän sopimuksen osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan sopimuksen tarkistamisesta.
Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannuslisäykset ja -vähennykset korottavat ja alentavat hintoja vastaavasti määräysten voimaantulohetkestä lukien.
10. Luottamuksellisuus
Tästä sopimuksesta, sen liitteistä tai sen perusteella laadituista asiakirjoista saa antaa tietoja ulkopuoliselle vain kummankin osapuolen etukäteisellä suostumuksella.
11. Erimielisyydet
Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet pyritään selvittämään ensi kädessä osapuolten välisin neuvotteluin. Ellei riitaisuuksia pystytä ratkaisemaan neuvottelemalla, ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa.
12. Sopimuksen siirto
Asiakas ei saa ilman STT:n etukäteistä suostumusta siirtää tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle.
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