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http://www.flickr.com/photos/symmetry_mind/2409356213/


AVOIMET LISENSSIT

• Julkinen aineisto netissä ei ole 
vapaata riistaa.

• Käyttölupa on erikseen 
annettava.

• Maailman yleisin avoimen 
sisällön lisenssi on Creative 
Commons, CC.



Ylimääräisten yksinoikeuksien vaihtaminen 
lisänäkyvyyteen

>400 000
musiikkikappaletta

>300 000 000
valokuvaa

http://www.jamendo.com/en/creativecommons
http://www.flickr.com/creativecommons/


Yhteistyötä organisaatiorajojen yli

>15 000 000
artikkelia

>23 000 000
mediatiedostoa

http://fi.wikipedia.org
http://commons.wikimedia.org






KUN 
TUOTAT, 

SOVI 
OIKEUKSISTA

CC-lisenssin käyttö tekee 
sopimisesta helppoa

Tutustu valmiisiin 
sopimusmalleihin

http://www.opettajantekijanoikeus.fi/aineisto/sopimusmallit-avoimeen-sisallontuotantoon/
http://www.flickr.com/photos/wrobel/281135463/
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BY: ByAttribution, Nimeä
Tekijän nimi tai nimimerkki 
ilmoitettava tämän toivomalla 
tavalla.

Mainittava lisenssi, jolla teos 
jaettu.

Linkki alkuperäiseen 
julkaisupaikkaan.

Muunnelmissa mainittava 
sekä alkuperäinen tekijä että 
muunnelman tekijä ja jotenkin 
ilmaistava, mitä kumpikin on 
tehnyt. s. 
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ND: NoDerivatives, EiMuutoksia

Kieltää muunnelmien 
tekemisen.

Teosta voi levittää vain 
alkuperäisessä muodossaan.

s. 
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SA: ShareAlike, JaaSamoin

Vaikuttaa vain, jos teosta 
muunnellaan ja se 
julkistetaan.

Julkistettu muunnelma on 
julkaistava samalla lisenssillä.

Varmistaa, että vapaus säilyy 
myös jatkokehitellyissä 
versioissa.

s. 
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NC: NonCommercial, EiKaupallinen

Rajaa lisenssin antamat 
kopiointi-, muuntelu-, levitys-, 
välitys- ja esitysoikeudet 
koskemaan vain 
epäkaupallista toimintaa.

Ongelmallinen ehto, koska 
epäkaupallisuus on hankala 
määrittää.

s. 
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KUN KÄYTÄT 
CC-LISENSOITUA TEOSTA

Teoksen hakeminen
• Kopioi itse teos itsellesi.
• Jos teoksessa ei näy tekijän nimeä, ota se erikseen talteen.
• Noudata tekijän toivetta tulla mainituksi tietyllä tavalla.
• Ota talteen osoite, josta teoksen sait.
• Ota talteen lisenssi, jonka alaisena teos on.
Teoksen hyödyntäminen
• Mainitse tekijän nimi hyvän tavan mukaisesti.
• Digitaalisessa aineistossa linkitä alkuperäiseen lähteeseen.
• Mainitse lisenssi ja digitaalisessa aineistossa linkitä lisenssiin.
• Jos muuntelit teosta, mainitse myös oma nimesi ja osoita, mitkä 
ovat omia muutoksiasi.



Materiaalin uudelleenjärjestelyn ja yhdistämisen muuhun 
aineistoon

Esimerkkien ja harjoitusten täydentämisen tai korvaamisen

Parannetun aineiston jatkolevityksen ja yhteiskehittelyn

Aineiston hyödyntämisen opiskelijoiden projekteissa, jotka 
voidaan myös julkaista koululuokan ulkopuolelle.

Avoin oppimateriaali 
mahdollistaa:



Muista myös avoin data

Kun sisältö on määrämuotoista, on se myös koneellisesti 
käsiteltävissä, siis dataa. Jos se on CC-lisensoitua, on se avointa 
dataa.

Netti on pullollaan avoimia tietoaineistoja eli taulukoita ja 
tietokantoja (esim. avoindata.fi, THL, Pääkaupunkiseutu, 
Tampere, Oulu, Kansallisgalleria)

https://www.avoindata.fi/
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastotietokannat/avoin-data
http://www.hri.fi/fi/
http://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/tietoa-tampereesta/avoin-data.html
http://www.ouka.fi/oulu/oulu-tietoa/avoin-data
http://www.kansallisgalleria.fi/avoin-data/


LISÄÄ TIETOA
www.opettajantekijanoikeus.fi

www.creativecommons.fi

tarmo.toikkanen@iki.fi

Tutustu CC-logoilla varustettuihin tuotteisiin:
store.creativecommons.org

http://www.opettajantekijanoikeus.fi
http://www.opettajantekijanoikeus.fi
http://www.creativecommons.fi
mailto:tarmo.toikkanen@iki.fi
https://store.creativecommons.org/

