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Helsingin kaupungin Stadin ammattiopisto ja aikuisopisto tuottajana ja allekirjoittanut kuvauspaikan 

haltija ovat tehneet seuraavan sopimuksen:  

 

 
Kuvauspaikka  

 

 
Tuotanto 
 

 
 

 
Tuottaja / Oppilaitos 

Helsingin kaupunki / Opetusvirasto 
Stadin aikuisopisto ja ammattiopisto 

 
Kuvausaika 

 
Tilavarauksen, aikataulun tai muun sopimuksen mukaan.  
 

 

1. OIKEUDET  

Tällä sopimuksella kuvauspaikan haltija luovuttaa vastikkeetta oikeutensa kuvauspaikan esittämiseen 

em. tuotannon yhteydessä oppilaitoksen käyttöön. 

Oppilaitoksella eli tuottajalla on lupa käyttää kuvauksissa tallennettua materiaalia korvauksetta 

seuraavasti:  

 

• Tuottajalla on oikeus levittää ja esittää valmiin tuotannon ja/tai sen osia tai versioita 

julkisesti eri välineissä ja tehdä siitä kopiota kaupallisiin ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin 

parhaalla katsomallaan tavalla. 

• Tuottajalla on oikeus käyttää kuvattua materiaalia kokonaan tai osia tai versioita omassa 

markkinoinnissaan. 

• Tuottajalla on oikeus levittää taltioitua materiaalia tuotannon määrittelemässä asiayhteydessä 

esim. fiktiossa, haastattelussa, insertissä, dokumentissa, sosiaalisen median julkaisussa tai 

muussa vastaavassa audiovisuaalisessa käyttötarkoituksessa. Lisäksi luvallista on 

materiaalin julkaisu ja jakelu oppilaitoksen kaupallisissa markkinointi- ja tiedotustarkoituksissa 

(oppilaitoksen tapahtumat ja tilaisuudet sekä opetuskäyttö), sosiaalisen median kanavilla, 

alan festivaaleilla kotimaassa ja ulkomailla.   

 

Kuvauspaikan haltija saa käyttää valmista tuotantoa sovitulla tavalla oman työnsä 

promootiotarkoituksessa. 

 

2. KORVAUSVASTUU, VAKUUTUKSET JA MUUT ASIAT 

 
Tapaturmien korvaaminen 
Helsingin kaupungin vakuutukset kattavat kaikki koulun opiskelijat siinä toiminnassa, joka on merkitty 

oppilaitoksen toimintasuunnitelmaan. Tapiola-yhtymän ryhmätapaturmavakuutus kattaa tapaturmat, 

jotka sattuvat varsinaisena kouluaikana työsuunnitelmassa hyväksyttyjen, esimerkiksi leirikoulujen ja 

retkien yhteydessä, näyttelykäynneillä ja matkoilla suorinta tietä oppilaitokseen ja oppilaitoksesta 

kotiin tai vastaavasti käytännön harjoittelutyöhön. Pohjola-yhtiöiden lakisääteinen tapaturmavakuutus 

kattaa käytännön harjoittelutyössä sattuneet tapaturmat ja ammattitaudit. 

 
Opiskelijan aiheuttamien vahinkojen korvaaminen 
Kuvauspaikalla tapahtuneen vahingon korvausvelvollisuus määräytyy vahingonkorvauslain mukaan. 

Vahingonkorvauslain 3 luvun 1§ mukaan, jos opiskelija aiheuttaa virheellään tai laiminlyönnillään 

vahinkoa opetukseen liittyvässä työssä, on se, kenen lukuun työ suoritetaan, velvollinen korvaamaan 

vahingon. 

 



KUVAUSPAIKAN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 
Stadin ammattiopisto ja aikuisopisto, Muotoilijankatu 3, 00560 Helsinki  

 

 

 

Toissijainen korvausvelvollisuus määräytyy siten, että opiskelija on velvollinen korvaamaan määrän, 
joka harkitaan kohtuulliseksi ottamalla huomioon vahingon suuruus, teon laatu, vahingon aiheuttajan 
asema, vahingon kärsineen tarve sekä muut olot. Jos opiskelijan viaksi jää vain lievä tuottamus ei 
vahingonkorvausta ole tuomittava. Lievässä tuottamuksessa ei ole vahingonkorvausvelvollisuutta. 
Törkeässä tuottamuksessa vahingonkorvausta sovitellaan ja tahallisuudesta on täysi 
vahingonkorvaus. Suurin osa opiskelijoista kuuluu alansa ammattiliittoihin ja saavat jäsenetuna myös 
vastuuvakuutusturvaa. 
 

3. ERIMIELISYYDET  

Mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan asiamiesten kesken neuvottelemalla tai tarpeen niin 

vaatiessa välimiesmenettelyllä. 

 

4. SOPIMUKSEN VOIMAANTULO, HYVÄKSYMINEN JA ALLEKIRJOITUS  

Tämä sopimus katsotaan allekirjoituksin tulleen voimaan välittömästi.  

 

5. SOPIMUSKAPPALEET  

Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta.  

 

 

Helsingissä Helsingissä 

 
 
 

 

Allekirjoitus ja nimenselvennys Allekirjoitus ja nimenselvennys 

Oppilaitoksen edustaja  
 

 

 


