
QEP JA MASTER QEP - ARVONIMIEN HAKEMINEN 
 
Miten arvonimen hakijan tulee toimia: 

- Hakijan tulee ansaita elantonsa ammattivalokuvaajana, joko yrittäjänä tai palkkasuhteessa. 
Lisäksi valokuvauksen tulee ollut elinkeinona vähintään kolmen vudoen ajan 

- Olla jäsen kansallisessa ammattivalokuvaajien järjestössä, joka on FEP:in jäsenjärjestö 
- Hyväksyä FEP:n eettinen ammattiohjeistus 
- Toimittaa 12 kuvan hakusarjan QEP-arvonimeä varten, Master QEP-arvonimeä varten 20 

kuvaa. Master QEP on ylempi arvonimi, jota vain QEP:n haltijat voivat hakea 
- FEP:n nettisivujen www.europeanphotographers.eu kautta kirjaudutaan järjestelmään, 

jonne täytetään nettisivuilla ilmoitettujen hakuaikojen puitteissa sähköinen 
ilmoittautumiskaavake. Kaavake tulostetaan vielä rekisteröitymisprosessin päätteeksi ja 
lähetetään kuvapaketin paketin. 

- Sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä kuvat ladataan järjestelmään, kuvat julkaistaan, 
mikäli haku hyväksytään arviointitilaisuutensa. Kuvien lataus järjestelmään korva aiemmin 
version, jossa kuvapaketin mukana piti lähettää joko kuvatiedostot sisältävä cd tai 
muistitikku.  

- Maksaa hakumaksu suoraan FEP:lle, maksutiedot löytyvät sähköisestä järjestelmästä. 
QEP:n hakumaksu on 150€, Master QEP:n 250€. Kuvasarja käsitellään hakutilanteessa vain, 
mikäli FEP on vastaanottanut tililleen hakumaksun. 

 
 
Ohjeet kuvasarjaa varten 

- Kuvasarjan tulee olla perillä hakukaavakkeessa ilmoitetussa osoitteessa viimeistään päivää 
ennen arviointitilaisuutta 

- Kuvasarjan tulee edustaa jotakin hakijan erityisosaamisaluetta, kuten esimerkiksi muoto-, 
hää-, mainos-, luonto-, reportaasi- tai teollisuuskuvaus. 

- Kuvasarjan kuvat voivat olla väri-tai mustavalkokuvia tai yhdistelmä niistä. 
- Kuvat tulee olla pohjustettu esim. kapalevylle. Kukin kuva tulee pohjustaa omalle 

alustalleen (siis yhteensä 12kpl/20kpl). Työn lyhyemmän sivun tulee olla vähintään 30cm 
pitkä ja pidempi sivu ei saa ylittää 50cm 

- Kuvat eivät saa olla kehystettyjä. Yhden kuvasarjan maksimipaino on 2,5kg 
- Kuvasarjan kuvat tulee numeroida selkeästi, lisäksi järjestys tulee vahvistaa vielä 

kuvallisella ohjeella kuvien järjestyksestä 
- Kuvasarja tulee toimittaa käsittelyn helpottamiseksi uudelleenkäytettävässä laatikossa tai 

salkussa, jonka ulkomitat eivät saa ylittää 55x60cm. Tätä suurempia laatikoita/salkkuja ei 
voida palauttaa. 

 
Yleisiä ohjeitä QEP ja MASTER QEP -hakuun 

- Kaikki arvonimien hakijat saavat kirjallisen palautteen jurylta. Arvioinnin läpäisseille FEP 
toimittaa kunniakirjat. Lista arvioinnin läpäisseistä kuvaajista julkaistaan FEP:n nettisivuilla.  

- Hakijoiden anonymiteetti säilyy koko arvioinnin ajan 
- FEP:n toimihenkilö eivät aseta arvioitaviksi sellaisia kuvasarjoja, joiden 

  kuvat eivät ole kuvaohjeen mukaisia 
hakijan jäsenyyttä FEP:n kansalliseen jäsenjärjestöön ei ole voitu varmistaa 
hakumaksua ei ole maksettu 

- Puutteellisia hakusarjoja ei myöskään palauteta hakijalle 



- Arviointitilaisuuden järjestämiseksi tarvitaan vähintään 20 QEP-hakua (tai vaihtoehtoisesti 
15 QEP ja 5 MASTER QEP hakua). Mikäli riittävää määrä kuvasarjoja ei ole 
arviointitilaisuuden järjestämiseksi, siihen mennessä toimitetut hakusarjat siirretään 
odottamaan seuraavaa mahdollista arviointitilaisuutta 

 
Kuvasarjojen palautus 

- Kuvasarja palautetaan hakijalle kaavakkeessa merkittyyn osoitteeseen, mikäli hakija on 
maksanut palautusmaksun 60€ (maksuyhteystiedot samat kuin itse hakumaksussa), joka 
kattaa palautuksesta koituvat postituskulut. 

-  
Kehotamme tutustumaan hakuohjeisiin huolella sekä ottamaan yhteyttä kansalliseen 
jäsenjärjestään ennen kuvasarjan lähettämistä. Useat kansalliset jäsenjärjestöt tarjoavat 
mentorointia kuvasarjan ja hakemuksen tekemiseen 
 
Tekijänoikeudet 

- Kuvasarjan tekijänoikeudet säilyvät kuvaajalla. FEP kuitenkin varaa itselleen oikeuden 
käyttää mitä tahansa kuvista omiin mainostarkoituksiinsa esim. kilpailujensa ja projektiensa 
yhteydessä, tästä käytöstä ei makseta ei makseta erillistä korvausta.  

- On erittäin tärkeää, että hakijalla on asiakkaan, mallin tms. relevantin tahon (mielellään 
kirjallinen) lupa kuvien käyttämiseen arvonimihaussa  

-  
Arviointi 

- QEP-jury muodostetaan QEP- ja MASTER QEP -arvonimen omaavista valokuvaajista, joita 
kansalliset järjestöt ovat ehdottaneet tuomaristoon. Tuomaristo puheenjohtaja valitse 
juryn jäsenet näiden joukosta. Hakijan tulee saada enemmistö tuomariston jäsenistä 
puolelleen arvonimihaun onnistumiseksi. (QEP haussa 3/5 ja MQEP haussa 5/7) 

 
 


