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Kuvien käyttöoikeudet  

• Toimittamalla kuvan annatte siihen vastikkeettoman käyttö- ja 

muunteluoikeuden S-ryhmän käyttämissä myynti- ja 

markkinointikanavissa.  

 

• Kuvien käyttöoikeus jatkuu niin kauan kun kyseistä tuotetta myydään 

S-ryhmän käyttämissä myyntikanavissa ja myymälöissä. 

 

• Mikäli kuvien käyttö- tai muunteluoikeuksilla on rajattu 

päättymispäivä, on tästä ilmoitettava kuvien toimituksen yhteydessä. 

 

• Toimittamalla kuvan vahvistatte, että toimittajalla on yksinoikeus 

kuvaan ja sen luovuttamiseen tässä kerrottuun tarkoitukseen, eikä 

tällä loukata minkään kolmannen tahon oikeutta.  

 

• Jos kolmas taho esittää loukkausväitteen tai –vaatimuksen, Ostaja 

voi puolustautua vaatimuksia vastaan parhaaksi katsomallaan 

tavalla. Toimittaja sitoutuu tukemaan Ostajaa tässä kaikin 

kohtuullisesti käytettävissä olevin keinoin. Toimittaja korvaa Ostajalle 

loukkauksesta tai väitetystä loukkauksesta aiheutuneet vahingot 
 
 
 
 

 

 
 



Yleistä tuotekuvista 

• Tuotekuva on tärkeä ja olennainen osa tuotetietoa 

 

• SOK Vähittäiskaupan tavoite on tarjota kuluttajille kaikista verkkokanavissa 

olevista tuotteista tuotekuva 

 

• Verkkokanavien lisäksi SOK Vähittäiskauppa hyödyntää tuotekuvia muun 

muassa sisäisissä prosesseissa sekä markkinointikanavissa 

 

• Ensisijainen vaatimus toimitettaville kuville on hi-res –kuva, joka mahdollistaa 

kuvan hyödyntämisen niin printtimedioissa kuin verkkokanavissa 

• Vain ja ainoastaan jos hi-res -kuvaa ei ole mahdollista toimittaa tulee 

noudattaa vähimmäisvaatimuksia, jotka kattavat minimitarpeet kuvien 

esittämiselle verkkokanavissa 

 

• Tuotteesta voidaan näyttää enintään 5 kuvaa; nk. pääkuva ja täydentävät kuvat, 

esimerkiksi tuote eri suunnista kuvattuna. 

 

• Market- ja rautakaupan tuotekuvat toimitetaan ellei tuotekuvapyynnössä muuta 

mainita: 

•  marketcontent@sok.fi  
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Tuotekuvan formaatti (laatuvaatimus) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvien nimeäminen 

• Toimittaja nimeää kuvat tuotteen EAN-koodilla. Vähintään yksi (1), enintään viisi (5) 

tuotekuvaa per EAN-koodi. Kuvat nimetään  

• <EAN>.jpg (pakollinen)  

• <EAN>_kuva2.jpg  

• <EAN>_kuva3.jpg  

• <EAN>_kuva4.jpg 

• <EAN>_kuva5.jpg  

 

• Oletuskuvana esitetään aina <EAN>.jpg. Esimerkki: 6419275075042.jpg 

 

• EAN-koodin tulee olla 13 numeroa pitkä, jos tuotteen EAN-koodi on lyhyempi, lisätään sen 

eteen tarvittava määrä nollia esimerkki 0000123456789.jpg 

 
• Jos kuvaa ei ole tarkoitus käyttää tuotekuvana verkkonäkymissä tai kuva ei ole tuotekuva 

(vaan esim. tunnelmakuva) niin kuvaa ei saa nimetä yllämainituilla tavoilla. Nimeä tällainen 

kuva: <EAN>_TUOTENIMI_MARKKINOINTI.jpg  

 

• Jos kuvan aiheella tai tuotteella ei ole ean-koodia, nimeä sopivalla termillä. 

 

• Kuvan nimessä ei saa käyttää ääkkösiä.  

 

 

 

 

 

Vaatimukset ja nimeäminen: 
 

VAIN jos edellinen ei ole mahdollinen 

(minimikokoiset kuvat): 

Kuvan leveys tai korkeus: min. 435 px 

Kuvan resoluutio: min. 72 dpi 

Väri: RGB 

Kuvan tausta: valkoinen (RGB 255) 

Tallennusmuoto: .jpg tai .tif 

 

Ensisijainen vaatimus  

(hi-res –kuvat, printti / zoomattavat):  

Kuvan leveys tai korkeus: min. 1500 px 

Kuvan resoluutio: 240-300 dpi 

Väri: RGB 

Kuvan tausta: valkoinen (RGB 255) 

Tallennusmuoto: .jpg  tai .tif 

 

Näitä kuvia voidaan käyttää  sähköisissä 

kanavissa ja printtimainonnassa. 

 

HUOM! Verkkokaupan zoomikuvan 

minimivaatimus: 

 Kuvan leveys tai korkeus: min. 900 px 

 Kuvan resoluutio: min. 150 dpi 


