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OPPAAN TARKOITUS

Oletko pohtinut vaihtoehtoja perinteiselle tavalle julkaista tietokirjasi? Haluaisitko julkaista 

sähköisessä muodossa? Ovatko tekijänoikeudet hankalia ymmärtää ja tuntuuko sinusta, että 

vaikka verkko on täynnä materiaalia ja mahdollisuuksia, mitään ei saa tehdä loukkaamatta toi-

sen tekijänoikeutta?

Tämä opas on laadittu nykyajan tietokirjailijalle selkeyttämään sähköisiä julkaisumah-

dollisuuksia. Lisäksi se tarjoaa apua siihen, miten verkosta löydettyä aineistoa voi hyödyntää 

tietokirjoissa syyllistymättä tekijänoikeusloukkaukseen. Oppaan tarkoitus on avata vaihtoeh-

toja perinteisille kustannustavoille ja tarjota tietoa paitsi näiden vaihtoehtojen mahdollisuuk-

sista, myös riskeistä.

Oppaassa esitellään erityisesti avointa, eli Open Access -julkaisemista ja avointa lisen-

sointia, etenkin niin kutsuttua Creative Commons -lisensointia. Oppaan loppuun on koottu lisä-

lukemisto, jonka avulla voit tutustua käsiteltyihin aiheisiin tarkemmin.

MIKÄ CREATIVE COMMONS? 

MIKÄ OPEN ACCESS?

Tietokirjailija voi harkita avointa julkaisemista vaihtoehtona perinteiselle kustantamiselle, jos-

sa sopimus tehdään kustantajan kanssa ja usein kustantajan ehdoilla. Avoin julkaiseminen ja 

avoimet lisenssit ovat saman ilmiön eri muotoja. Ne liittyvät jakamiskulttuuriin, vastavuoroi-

suuteen ja ajatukseen, että tiedon ja taiteen tulee olla kaikille avoimesti saatavilla.

Avointa Open Access -julkaisemista, lyhyesti OA-julkaisemista, käytetään etenkin 

tieteellisten julkaisujen saattamiseen kaikkien saataville ilmaiseksi. Avoimet lisenssit, kuten 
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 Creative Commons -lisenssit, lyhyesti CC-lisenssit, taas ovat käytössä laajemmalti ja niiden 

 tarkoitus on poistaa esteitä kaikenlaisten teosten vapaan käytön tieltä.

Open Access -julkaiseminen ei tarkoita, että tekijä luopuisi tekijänoikeuksistaan julkai-

semisen yhteydessä. Open Access -julkaisemisen tarkoitus on ensisijaisesti varmistaa vain se, 

että kaikki saavat lukea avoimesti julkaistuja teoksia. Open Access -julkaisu voi olla, ja usein 

onkin, suojattu tekijänoikeudella aivan kuten mikä tahansa perinteisin menetelmin julkaistu 

teos. Creative Commons -lisensointi sen sijaan tarkoittaa, että tekijä on halunnut luopua osasta 

tekijänoikeudella suojatuista oikeuksistaan.

Avoin julkaiseminen tai avoimen lisenssin käyttö voi olla perusteltua muun muassa, 

mikäli tekijänpalkkiota ei ole saatavissa, sitä kertyy vain vähän tai kirjailijalle on tekijänpalk-

kiota tärkeämpää saavuttaa mainetta ja saada teoksensa leviämään mahdollisimman laajalle. 

Etenkin Open Access -julkaiseminen voi myös sallia tekijälle enemmän valinnanvapautta kuin 

kustantajasta riippuvainen perinteinen julkaiseminen.

On kuitenkin huomattava, että avoimeen julkaisemiseen ja avoimiin lisensseihinkin liitty-

vät omat ongelmansa. Open Access -julkaisualustoja on monenlaisia, eivätkä kaikki alan toimijat 

ole täysin vilpittömiä. Creative Commons -lisenssiä taas ei ole syytä liittää teokseensa ennen kuin 

ymmärtää täysin, mitä se itse asiassa tarkoittaa ja millaisia vaikutuksia sillä on teoksen hyödyn-

tämiseen jatkossa. Tietokirjailijan onkin syytä olla selvillä, mitä Creative Commons tai muu avoin 

lisenssi sekä Open Access -julkaiseminen tarkoittavat ja mitä riskejä niiden käyttöön sisältyy.

Toisaalta tietokirjailijan on hyvä tietää avoimista lisensseistä ja avoimesta julkaisemi-

sesta siitäkin syystä, että ne tarjoavat lukuisia mahdollisuuksia käyttää muiden teoksia, vaikka 

itse ei välttämättä haluaisi saattaa omaa teostaan vapaasti muiden saataville tai käyttöön.
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Creative Commons -lisenssit
Kaikki teokset, kuten taideteokset, tekstit ja usein myös valokuvat ovat automaattisesti tekijän-

oikeudella suojattuja. Tekijänoikeuden suoja tarkoittaa, että kukaan ei voi ilman tekijän lupaa 

käyttää kyseisiä teoksia sellaisenaan omassa teoksessaan, vaikkapa tietokirjassa. Teosten käyttö 

lähteinä ja niihin viittaaminen on toki aina sallittu, mutta tekijä voi halutessaan antaa toiselle 

luvan käyttää tekemäänsä teosta laajemminkin. Tätä lupaa kutsutaan lisenssiksi. Lisenssin voi 

antaa vaikka vain yhdelle henkilölle kerrallaan, mutta sen voi antaa myös avoimena, jolloin 

kyseistä teosta voi käyttää kuka tahansa, joka teoksen jostain löytää ja haluaa sitä hyödyntää. 

Tällöin kyseessä on niin kutsuttu avoin lisenssi.

Avoin lisenssi merkitään teoksen yhteyteen aivan kuten muukin tekijänoikeusmerkin-

tä. Tämän voi tehdä esimerkiksi kirjoittamalla tekstinsä yhteyteen, että tekstiä saa halutessaan 

käyttää. Lisenssin antaminen käy kuitenkin helpommin käyttämällä maailmanlaajuisesti käy-

tössä olevia avoimen lisensoinnin muotoja. Tästä tunnetuin esimerkki on vuonna 2001 perus-

tettu Creative Commons  -järjestelmä.

Avoimeen lisensointiin kuuluu eri asteita, ja käyttölupa voi olla myös rajoitettu. Tällöin 

teoksen tekijä on lisenssiehdoilla ilmoittanut, miten hänen teostaan saa käyttää. Tekijä voi esi-

merkiksi ilmoittaa, että hänen teostaan saa kyllä käyttää, mutta ei kaupalliseen tarkoitukseen. 

Jos tekijä on asettanut tällaisen rajoituksen, ei teosta voi sellaisenaan, kokonaisena teoksena, 

käyttää esimerkiksi tietokirjassa, jos kirjaa aiotaan myydä.

Mikään Creative Commons -lisenssi ei kuitenkaan vaikuta siihen, etteikö teosta voisi nor-

maalisti siteerata. Teosten osien käyttäminen lähteenä on sallittua riippumatta siitä, onko teos täy-

sin tekijänoikeuden suojaama vai onko tekijä halunnut poistaa joitakin tekijänoikeuden asettamia 

rajoitteita avoimella lisensoinnilla. Creative Commons -lisenssi kuitenkin mahdollistaa aineiston 

käytön laajemmin kuin sitaattisäännöt sallivat. Kokonaisen kuvan käyttö ei kuulu sitaattioikeuden 

piiriin, mutta Creative Commons -lisensoitua kuvaa sen sijaan voi käyttää sellaisenaan.
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Creative Commons -järjestelmä on yksi jakamistalouden ilmentymistä, mikä tarkoit-

taa, että ihmiset ovat valmiita antamaan ilmaiseksi omia teoksiaan toisten käyttöön siitä hy-

västä, että saavat myös itse käyttää ilmaiseksi toisten teoksia. Järjestelmän perustajat halusivat 

luoda tekijöille mahdollisuuden käyttää avoimia lisenssejä, koska he pitivät epäkäytännöllisenä 

sitä, että tekijänoikeuslaki rajoitti teosten käyttöä silloinkin, kun tekijät olisivat halunneet sallia 

teostensa käytön laajalti.

Ennen avoimia lisenssejä jokaisen, joka halusi käyttää toisen teosta, oli pyydettävä sii-

hen tekijältä erikseen lupa. Samoin tekijän oli myönnettävä jokaiselle pyytäjälle lupa erikseen, 

vaikka tekijä olisi halunnut myöntää luvan yleisesti kaikille. Nykyään verkossa on saatavilla yli 

miljardi teosta, joihin tekijät ovat antaneet Creative Commons -lisenssin.

Joskus kirjailijan yhteistyökumppanit, kirjaprojektin rahoittajat tai kirjailijoiden työn-

antajat saattavat edellyttää, että kirjailija julkaisee teoksensa verkossa ilmaiseksi avoimella 

lisenssillä. Tämä voi olla kirjailijan kannalta hankala tilanne, koska silloin kun teos on kaikkien 

saatavilla ilmaiseksi, ei tekijä välttämättä saa teoksestaan mitään tuloa.

Open Access -julkaiseminen
Usein etenkin tieteelliset artikkelit julkaistaan kustantajan sähköisessä palvelussa, jota pääse-

vät lukemaan vain tietokannan käyttöoikeudesta maksaneet. Tyypillisiä maksajia ovat yliopis-

tot, sillä käyttöoikeus voi olla hyvinkin kallis eikä siihen yksityishenkilöillä olisi varaa. Yliopisto-

jen edustajat ovatkin olleet huolissaan siitä, kuluvatko yliopistokirjastojen budjetit kokonaan 

arvostettujen tieteellisten lehtien käyttöoikeuksista maksettaviin korvauksiin.

Arvostettujen, ja kalliiden, julkaisujen vastapainoksi kehitetyllä Open Access -julkaise-

misella tarkoitetaan oman aineiston julkaisemista verkossa siten, että se tulee vapaasti kaik-

kien saataville. Open Access -julkaistuja teoksia saa kuka tahansa lukea eikä lukemisesta tarvit-

se maksaa mitään. Käytännössä Open Access -julkaiseminen toteutetaan siten, että kirjoittaja 
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valitsee itselleen mieluisen Open Access -julkaisuja tuottavan toimijan, jonka kautta julkaisee 

teoksensa esimerkiksi elektronisessa lehdessä.

Open Access -julkaisualustoja on lukuisia. Monet suuret, perinteikkäät kustantamot 

ylläpitävät omaa Open Access -julkaisupalvelua perinteisen kustantamotoiminnan rinnalla. Osa 

julkaisualustoista on tuntemattomampien tahojen ylläpitämiä.

Jotkut kustantajat toteuttavat Open Access -julkaisuja myös niin, että ne julkaisevat 

kirjoituksen ensin vain omassa tietokannassaan, jolloin sitä pääsevät lukemaan vain tietokan-

nan käytöstä maksavat tahot ja tämän jälkeen, mikäli kirjoittaja haluaa sallia kaikille avoimen 

pääsyn julkaisuunsa, hän voi ”ostaa” oman julkaisunsa avoimeksi maksamalla kustantajan mää-

rittämän hinnan avoimuudesta.

Open Access -julkaisemista käytetään ainakin toistaiseksi lähinnä tieteellisten tekstien 

julkaisemiseen, sillä se, että tekijä ei saa tekijänpalkkiota avoimista julkaisuista ei akateemisessa 

maailmassa ole mitään uutta. Tutkijat saavat palkkionsa joko palkan muodossa tai apurahana, 

eivät kirjoituspalkkiona, vaikka kirjoitus julkaistaisiinkin perinteisin menetelmin kaupallisesti. 

Tästä syystä avoin julkaiseminen ei akateemiselle kirjoittajalle merkitse palkkiosta luopumista.

Open Access -julkaisemisen hyvänä puolena korostuu tiedon jakamisen tärkeys ja tie-

teen vapaus. Toisaalta Open Access -julkaiseminen voi olla myös ongelmallista. Näin on etenkin, 

jos esimerkiksi tutkijoita painostetaan yliopiston tai yliopistojen rahoittajien toimesta julkaise-

maan avoimesti. Tämä ei ole hyväksyttävää, vaan kirjailijan on saatava itse päättää, miten hän 

teoksensa julkaisee.

Moni kirjoittaja voi haluta julkaista nimenomaan arvostetussa tieteellisessä lehdessä, 

joka voi olla tutkijan meritoitumisen näkökulmasta äärimmäisen tärkeää. Ainakaan kaikki avoi-

men julkaisemisen julkaisualustat eivät ole saavuttaneet sellaista asemaa, että niissä julkaise-

minen olisi julkaisijalle yhtä arvokas meriitti kuin perinteisessä tieteellisessä lehdessä julkai-

seminen. Tästä syystä yliopiston vaatimus avoimuudesta voi olla hieman ristiriitainen. Joskus 
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kirjoittajalla voi olla mahdollisuus myös julkaista teoksensa sekä arvostetussa lehdessä, että 

Open Access -julkaisuna.

Open Access -julkaiseminen voi olla vaihtoehto myös muille kuin yliopistomaailmassa 

kirjoittaville. Tietokirjailija voi harkita sitä yhtenä tapana saada oma teoksensa julkaistuksi. Näin 

on etenkin, mikäli tietokirjailija haluaa saattaa oman teoksensa kaikkien saataville eikä pidä tär-

keänä saada teoksesta taloudellista etua ainakaan suoraan. Toki Open Access -julkaiseminen voi 

avata ovia siten, että se saattaa mahdollistaa myös taloudellisen edun pitkällä aikavälillä, kun 

kirjailija on esimerkiksi ensin kartuttanut mainetta Open Access -julkaisuillaan.

Open Access -julkaisemisen erot perinteiseen, kustantajan ehdoilla tehtävään julkai-

semiseen riippuvat myös paljon siitä, minkä palveluntarjoajan kirjailija julkaisulleen valit-

see. Open Access -julkaiseminen pitkään kustannusalalla toimineen yrityksen kautta saattaa 

muistuttaa läheisesti perinteistä julkaisemista, kun taas alalle vain avoimia palveluita tar-

joamaan perustetun yrityksen välityksellä julkaiseminen voi erota perinteisestä julkaisemi-

sesta paljonkin.

Open Access -julkaisemisessakin kannattaa kuitenkin olla tarkkana. Verkossa on lukui-

sia epärehellisin motiivein toimivia Open Access -julkaisualustoja. Alustan valinta kannattaakin 

tehdä huolella: kannattaa tarkastaa, että palvelu on luotettava ja arvostettu ja että sen toimin-

ta esimerkiksi vertaisarviointimenettelyssä on asianmukaista. Osa Open Access -palveluista on 

muun muassa siinä määrin epävirallisia, että yliopistot eivät hyväksy niissä julkaistuja tekstejä 

osaksi väitöskirjatutkimusta.

Jos avoimesta julkaisemisesta tulee pääsääntö, voi jatkossa olla riskinä myös politiik-

kamuutos, jonka myötä yhä useammilla aloilla kirjailijat eivät enää saa lainkaan korvauksia 

teoksistaan. Riskeistä huolimatta avoimella julkaisemisella voi olla tekijälle suurtakin hyötyä, 

silloin kun tekijä on vapaaehtoisesti ja tietoisesti päättänyt jakaa teoksensa kaikkien saataville 

ilmaiseksi.
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Avoin julkaiseminen on mahdollista myös ilman mitään valmista Open Access 

 -palvelua. Tekijä voi esimerkiksi julkaista teoksensa omilla kotisivuillaan. Tällöin tiedon levit-

täminen julkaisun olemassaolosta jää kirjoittajan tehtäväksi, kun taas valmiissa Open Access 

-alustoissa on usein esimerkiksi hakukone, jota käyttäen artikkelin aihetta koskevaa tietoa etsi-

vät päätyvät lukemaan julkaisua helposti.

Milloin kirjailijan kannattaa julkaista teoksensa 
Open Access -julkaisuna tai Creative Commons -lisenssillä?
Lähtökohtaisesti avoimen lisenssin liittäminen omaan teokseen tai teoksen avoin julkaisemi-

nen tarkoittaa, että kirjailija ei saa teoksestaan palkkiota. Avoin lisensointi ja avoin julkaisemi-

nen voivat kuitenkin olla kirjailijalle eduksi muilla tavoin. Kirjailijan kannattaa suosia näitä jul-

kaisutapoja etenkin, jos hänelle on erityisen tärkeää, että teos leviää mahdollisimman laajalle.

Open Access -julkaisemisen katsotaan olevan myös nopeampi tapa saada teoksen-

sa julkaistuksi kuin perinteiset julkaisumallit. Kun teos saadaan nopeasti julki ja jos se leviää 

laajalle, voi kirjailija saada huomattavasti enemmän julkisuutta teokselleen kuin perinteiseen 

julkaisemiseen tukeutuva kirjailija. Tunnettuus puolestaan voi olla kirjailijalle arvokasta esimer-

kiksi hänen käynnistäessään seuraavaa kirjaprojektiaan. Sen myötä hän voi saada uusia yhteis-

työkumppaneita ja lisäksi saavuttaa aikaisempaa paremman neuvotteluaseman näiden kanssa.

Kirjailijan kannattaakin teostaan julkaistessaan aina punnita, mitkä seikat hänelle ovat 

tärkeimpiä ja punninnan tuloksen perusteella valita itselleen sopivin julkaisuvaihtoehto.

Tulevaisuudessa Open Access -julkaiseminen ja avoimet lisenssit saattavat tarjota 

kirjailijoille uudenlaisia mahdollisuuksia. Ne voisivat muun muassa toimia kirjailijan markki-

nointikanavana sitenkin, että kirjailija voisi julkaista vaikkapa pienen osan kirjoituksestaan saa-

dakseen lukijoiden mielenkiinnon heräämään, jonka jälkeen lukijat voisivat ostaa käyttöönsä 

kirjoituksen loppuosan.
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MITEN KÄYTTÄÄ CREATIVE COMMONS 

JA OPEN ACCESS -AINEISTOA?

Creative Commons -symbolien selitykset
Creative Commons -lisenssin olemassaolo ilmaistaan usein teosten yhteyteen liitetyillä sym-

boleilla. Liittämällä teoksensa yhteyteen lisenssisymboleiden yhdistelmän, tekijä ilmaisee, mil-

laisilla ehdoilla hän haluaa sallia oman teoksensa käytön. Julkaisun yhteydessä lisenssi tulee 

ilmaista myös sanoin. Seuraavassa ovat lisenssisymbolien selitykset.

TÄMÄ ON CREATIVE COMMONSIN SYMBOLI. Se liitetään niihin teoksiin, 

joiden osalta tekijä on halunnut antaa muille jonkinsisältöisen avoimen li-

senssin käyttää omaa teostaan. Jos näet tämän symbolin, tiedät, että joil-

lain ehdoilla saat käyttää teosta, mutta tämä ei yksin vielä kerro lisenssin 

sisällöstä vaan sinun on katsottava myös, mitä muita symboleita aineiston 

yhteyteen on liitetty. Usein Creative Commons -lisenssi ilmoitetaan pelkillä 

kirjaimilla CC.

LIITTÄMÄLLÄ TÄMÄN SYMBOLIN teoksensa yhteyteen, tekijä ilmoit-

taa, että teosta saa käyttää, mutta sen yhteydessä on mainittava tekijä ja 

ilmoitettava lähde, mistä teoksen on ottanut. Lisäksi on kerrottava käytön 

yhteydessä, millä Creative Commons -lisenssillä tekijä on sallinut teoksensa 

käytön ja esitettävä linkki näihin lisenssiehtoihin (esimerkiksi  https://crea-

tivecommons.org/licenses/by/4.0). Jos muokkaat tällä lisenssillä merkittyä 

teosta, sinun on käytön yhteydessä myös ilmoitettava, miten olet muokan-

nut teosta. Usein lisenssi ilmaistaan kirjaimilla BY. Sanoin ilmaistuna se on 

joko  ”ByAttribution” tai ”Nimeä”.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
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TÄLLÄ LISENSSILLÄ TEOSTA EI SAA KÄYTTÄÄ KAUPALLISEEN tarkoi-

tukseen. Kaupallisen tarkoituksen määritelmä on melko laaja: mikä tahan-

sa sellainen aineisto, josta käyttäjän pitää maksaa, kuten myytävänä oleva 

tietokirja, julkaistaan kaupallisessa tarkoituksessa. Myös markkinointi kat-

sotaan kaupalliseksi tarkoitukseksi, joten tällä symbolilla varustettua kuvaa 

et voi laittaa tietokirjasi mainokseen. Usein lisenssi ilmaistaan kirjaimilla NC. 

Sanoin ilmaistuna se on joko ”NonCommercial” tai ”EiKaupallinen”.

TÄLLÄ LISENSSILLÄ TEOSTA SAA KÄYTTÄÄ vain sellaisena kuin se on 

alkuperäisessä lähteessään. Siispä tätä teosta ei saa muuttaa eikä muokata 

millään tavalla. Teoksen muuttaminen toiseen tiedostomuotoon sekä kuvan 

koon muuttaminen mittasuhteita rikkomatta lienevät kuitenkin sallittuja. 

Usein lisenssi ilmaistaan kirjaimilla ND. Sanoin ilmaistuna se on joko ”No-

Derivatives” tai ”EiMuutoksia”.

TÄLLÄ LISENSSILLÄ TEOSTA SAA KÄYTTÄÄ, mutta mikäli liität sen omaan 

teokseesi, on sinun jaettava se samoilla ehdoilla kuin alkuperäinen teos on 

jaettu. Jos lisenssiehdoissa on tämän symbolin lisäksi mikä tahansa muu sym-

boli, on myös sinun jaettava teoksesi vastaavilla ehdoilla. Usein lisenssi ilmais-

taan kirjaimilla SA. Sanoin ilmaistuna se on joko ”Share Alike” tai ”JaaSamoin”.

TÄLLÄ LISENSSILLÄ VOIT KÄYTTÄÄ TEOSTA MITEN HALUAT. Tekijä 

on luovuttanut teoksen vapaaseen yleiseen käyttöön (public domain) luo-

pumalla kaikista tekijänoikeuksistaan, joista kunkin maan lainsäädännön 

mukaan on mahdollista luopua. Esimerkiksi Suomen laki edellyttää, että niin 

kutsuttuja moraalisia oikeuksia kunnioitetaan aina. Usein lisenssi ilmaistaan 

kirjainyhdistelmällä CC0.
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Usein Creative Commons -lisenssi muodostuu eri symbolien yhdistelmistä. Näillä tekijä ilmai-

see, millä ehdoilla hän antaa muille oikeuden käyttää omaa teostaan.

TÄLLÄ LISENSSILLÄ TEOSTA SAA KÄYTTÄÄ, kunhan ilmoittaa käytön 

yhteydessä tekijän nimen ja teoksen lähteen, ei käytä teosta kaupalliseen 

käyttöön eikä tee siihen muokkauksia. Kirjaimilla tämä lisenssi ilmoitetaan: 

CC BY-NC-ND.

Joskus lisenssisymbolien yhteydessä on myös jokin numero, esimerkiksi CC BY-NC-ND 4.0. Crea-

tive Commons -järjestelmää on kehitetty jatkuvasti ja numerot lisensseissä kertovat kulloin-

kin käytössä olleesta lisenssiversiosta. Eri versioiden sisältö, eli se, mitä kulloinkin lisenssillä 

on sallittu, voi hieman vaihdella. Erot lisenssiversioiden välillä selviävät Creative Commons 

 -järjestelmän verkkosivuilta.

Näin haet käytettävissä olevaa aineistoa
Verkosta löytyy monenlaista avoimesti lisensoitua aineistoa. Tietokirjailijalle suurin hyöty on ta-

vallisimmin Creative Commons -lisensoiduista kuvista, joita voi käyttää esimerkiksi kirjan kuvi-

tuksena silloin kun lisenssiehdot sen sallivat. Sähköiseen kirjaan voi puolestaan liittää vaikkapa  

Creative Commons -lisensoitua ääntä tai videota.

Seuraavaksi esitellään, miten tietokirjailija voi löytää kirjaansa kuvituskuvia Creative 

Commonsin hakukoneella Flickr-kuvapalvelusta. Oppaan loppuun on myös koottu linkkilista eri 

palveluista, joista voi hakea avoimesti lisensoitua aineistoa.

Esimerkissä haetaan kuvitusta myyntiin tulevaan tietokirjaan. Kyse on siis kaupallises-

ta käytöstä, jolloin haun ulkopuolelle rajataan ne teokset, joiden lisenssi kieltää kaupallisen 

käytön. Esimerkin kuvat ovat ruudunkaappauksia Flickr- ja Creative Commons -sivustoilta.
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MITÄ TULEE HUOMIOIDA, KUN KÄYTÄT CREATIVE 

COMMONS TAI OPEN ACCESS -AINEISTOA?

Kun itse käytät toisen tekemää teosta…
Varmista, että aineisto, jota haluat käyttää, on verkossa Creative Commons -lisenssillä laillisesti. 

Käytännössä tämä tarkoittaa, että aineiston tekijä on itse ladannut sen verkkoon. Laillisuudes-

ta varmistuminen voi monesti olla äärimmäisen vaikeaa, mutta terveellä järjelläkin pääsee jo 

pitkälle. Suhtaudu lisenssiin varauksella, jos löydät esimerkiksi saman aineiston useammasta 

lähteestä, ja tekijäksi on ilmoitettu eri lähteissä eri henkilöt. Laittomasti verkkoon ladattua ai-

neistoa ei saa käyttää.

Muista, että esimerkiksi valokuvat tunnetuista taideteoksista voivat harvoin olla Creati-

ve Commons -lisensoituina. Valokuvien osalta on huomattava, että jos haluat käyttää valokuvaa 

esimerkiksi taideteoksesta, on sinun saatava lupa sen käyttämiseen sekä taideteoksen tekijältä 

että valokuvan ottajalta. Tällöin, vaikka valokuvan ottaja olisi antanut avoimen lisenssin käyttää 

valokuvaa, on erikseen varmistuttava siitä, että myös kuvassa näkyvän teoksen tehnyt taiteilija 

on antanut suostumuksensa siihen, että hänen teoksestaan otettua valokuvaa saadaan käyttää.

Muista noudattaa kunkin teoksen yhteydessä erikseen ilmoitettuja lisenssiehtoja. Mi-

käli lisenssiehdoissa esimerkiksi kielletään kaupallinen käyttö, et voi sellaisenaan käyttää ai-

neistoa kirjassasi, mikäli se tulee myyntiin. Siteeraaminen ja teoksen käyttö lähteenä on kuiten-

kin aina sallittu, mutta esimerkiksi kokonaisen kuvan käyttäminen tietokirjassa ei ole yleensä 

enää ”siteeraamista”.

Huomioi, että Suomessa tekijä ja lähde pitää aina mainita, riippumatta siitä, edellyte-

täänkö tätä Creative Commons -lisenssiehdoissa. Näin myös silloin, kun tekijä on antanut teok-

sensa käyttöön CC0-lisenssillä.
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Huomioi, että voit vapaasti lukea Open Access -julkaistua aineistoa teoksesi tausta- 

aineistoksi, mutta et välttämättä voi käyttää teosta sellaisenaan omassa teoksessasi, sillä avoi-

mesti julkaistu teos ei tarkoita, että se olisi julkaistu myös avoimella lisenssillä. Voit tietenkin 

käyttää lähteenä ja siteerata mitä tahansa aineistoa, mutta avoimesti julkaistut teokset ovat 

usein helpommin saatavilla.

Muista mainita aina käyttämäsi teoksen tekijä ja lähde, josta olet ottanut teoksen. 

Suomessa näin on tehtävä riippumatta siitä, liittyykö teokseen avoin lisenssi vai ei. Creative 

Commons  -aineiston yhteydessä, ilmoita myös linkki siihen lisenssiin, joka aineistoon liittyy 

(esimerkiksi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

Muista, että vaikka teoksen tekijä olisikin lisenssiehdoin antanut luvan muokata teos-

taan, teosta ei saa muuttaa siten, että se muuttuisi tekijää loukkaavaksi. Teosta ei saa myöskään 

liittää sellaiseen asiayhteyteen, että se voisi loukata tekijää. Tämä pätee Suomessa myös silloin, 

kun tekijä on julkaissut teoksensa CC0-lisenssillä.

Kun laitat oman teoksesi kaikkien saataville…
Muista, että kuka tahansa voi lukea tekstisi ilmaiseksi, jos julkaiset sen Open Access -julkaisuna. 

Se, miten muut voivat muutoin käyttää teostasi, riippuu siitä, millä lisenssillä julkaiset teoksen. 

Jos et julkaise teostasi Creative Commons -lisenssillä, ovat muiden käyttömahdollisuudet yhtä 

rajoitetut kuin minkä tahansa perinteisesti julkaistun teoksen. Jos sen sijaan julkaiset teoksesi 

Creative Commons -lisenssillä, luot poikkeuksia tekijänoikeuteesi ja siten sallit teoksesi käytön 

laajemmin. Harkitse tarkoin, millaisen lisenssin myönnät teokseesi, eli miltä osin olet valmis 

luopumaan tekijänoikeudestasi.

Muista, että jos annat Creative Commons -lisenssin, etkä kiellä teoksesi muokkaamis-

ta, joku voi myös muokata tekstiäsi ja julkaista tekstisi muokattuna omissa nimissään ellet ole 

maininnut lisenssiehdoissa, että sinut alkuperäisenä tekijänä tulee mainita. Mahdollista on 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0


21

myös, että joku muokkaa teostasi loukkaavalla tavalla. Vaikka loukkaava muokkaaminen onkin 

kiellettyä, voi siihen puuttuminen olla työlästä. Lisäksi et automaattisesti saa tietoa siitä, onko 

joku käyttänyt teostasi. Avoimilla lisensseillä julkaistujen teosten tekijöiden voikin olla vaikea 

valvoa, käyttääkö joku hänen teostaan.

Muista, että jos laitat teoksesi verkkoon, et voi sitä varmuudella sieltä enää poistaa. 

Joku on saattanut esimerkiksi tehdä kopion teoksestasi ja voi näin laittaa kopion uudelleen saa-

taville, vaikka omalta osaltasi olisitkin poistanut teoksesi. Creative Commons -lisenssiä tai Open 

Access -julkaisua voikin olla jälkikäteen vaikea tai mahdoton peruuttaa.

Tiedosta, että kaikki Open Access -palveluntarjoajat eivät välttämättä ole yhtä arvos-

tettuja kuin perinteiset julkaisijat. Lisäksi Open Access -toimijat eivät aina ole yhtä sitoutuneita 

esimerkiksi markkinoimaan palvelussaan olevia teoksia kuin perinteiset kustantajat. Toisaalta 

nykyään kirjailija vastaa kirjansa markkinoinnista entistä enemmän myös perinteisten kustan-

tajien kanssa toimiessaan.

Tarkista huolella, että käyttämäsi Open Access -palvelu on luotettava. Verkossa on 

löydettävissä listauksia epäluotettavista tai ”arveluttavista” Open Access -palveluntarjoajis-

ta. Usein se, että toimijan julkaisemiin teoksiin on tehty paljon viittauksia, kertoo julkaisijan 

hyvästä maineesta. Näiden viittausmäärien perusteella julkaisijoita on arvioitu niin sanotulla 

Impact Factor -asteikolla. Karkeasti asteikko toimii siten, että mitä korkeampi Impact Factor, 

sitä arvostetumpi lehti.
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LISÄTIETOA

CREATIVE COMMONS SUOMEN VERKKOSIVUSTO
http://www.creativecommons.fi

LYHYT CREATIVE COMMONS -TIETOISKU OPERIGHT-SIVUSTOLLA
http://www.operight.fi/artikkeli/luvat/mika-creative-commons-lisenssi

AVOIN TIEDE JA TUTKIMUS -HANKE (ATT)
Valtakunnallinen, vuosille 2014–2017 sijoittuva opetus- ja kulttuuriministeriön

johtama laaja-alainen kehityshanke, jonka tiimoilta on julkaistu erinäisiä julkaisuja
muun muassa avoimesta julkaisemisesta

http://avointiede.fi/tietopankki

AVOIMEEN TIETEESEEN LIITTYVÄÄ KÄSITTEISTÖÄ
http://avointiede.fi/keskeinen-sanasto

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN
AVOIMEN TIETEEN JA TUTKIMUKSEN TIEKARTTA

http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2014/liitteet/okm20.pdf?lang=fi

SUOMEN OPEN ACCESS -TYÖRYHMÄN FINNOA:N TIETOISKU
http://www.finnoa.fi/?page_id=14

SUOMEN AKATEMIAN SUOSITUS KOSKIEN AVOINTA JULKAISEMISTA
http://www.aka.fi/avoin_julkaiseminen

http://www.creativecommons.fi
http://www.operight.fi/artikkeli/luvat/mika-creative-commons-lisenssi
http://avointiede.fi/tietopankki
http://avointiede.fi/keskeinen-sanasto
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2014/liitteet/okm20.pdf?lang=fi
http://www.finnoa.fi/?page_id=14
http://www.aka.fi/avoin_julkaiseminen/
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PALVELUITA, JOIDEN AVULLA LÖYDÄT 

AVOIMESTI LISENSOITUA AINEISTOA

WIKIMEDIA COMMONS
Creative Commons -lisensoituja kuvia ja mediatiedostoja

https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page

YLEN ELÄVÄ ARKISTO FLICKR:SSÄ
Ylen arkistokuvia 1920–1960-luvuilta

https://www.flickr.com/photos/ylearkisto

THE BRITISH LIBRARY FLICKR:SSÄ
Miljoonia vanhoja vapaasti käytössä olevia kuvia

https://www.flickr.com/photos/britishlibrary

UNSPLASH
Ilmainen kuvapankki
https://unsplash.com

PEXELS
Ilmainen kuvapankki

https://www.pexels.com

PIXABAY
Ilmainen kuvapankki
https://pixabay.com

NEW OLD STOCK
Vanhoja kuvia ja arkistokuvia

http://nos.twnsnd.co

https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
https://www.flickr.com/photos/ylearkisto
https://www.flickr.com/photos/britishlibrary
https://unsplash.com
https://www.pexels.com
https://pixabay.com
http://nos.twnsnd.co
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