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Kuka puhuu?

OTK 

Tutkija, HIIT/SoberIT

 RIPOS

Risks and prospects in Open Source

www.ripos.org

Väitöskirja tekeillä Joensuun yliopistossa taloustieteen 
laitoksella

Tekijänoikeuden taloudellinen tehokkuus

Creative Commons Finland: mukana projektissa

Electronic Frontier Finland
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Creative Commons:
Yleistä

Hankkeen taustalla Harvardin ja Stanfordin 
yliopistot

Tavoitteena
Luoda vakiosopimuksia, jotka antavat teoksiin 
tekijänoikeutta laajemmat oikeudet

Minimoida transaktiokustannukset ts.“tehdä lakimiehet 
työttömiksi”

“Palauttaa tasapaino tekijänoikeuteen” ja osoittaa vääräksi 
väitteet, että nykyisen laajuinen tekijänoikeus on välttämätön 
sisällöntuotannolle



Kansainvälistyminen
Hanke kansainvälistynyt - iCommons

Prosessi lisenssien kääntämiseen ja 
muokkaamiseen kansalliseen 
lainsäädäntöön
Tällä hetkellä valmis 14:sta maassa:



Kansainvälistyminen 
Prosessi käynnissä 9:ssä maassa:

Prosessin vaiheet:
1. Käännös ja sovitus
2. Kommentointi
3. Käännös takaisin Englanniksi ja 

hyväksyntä



iCommons Finland

Hanke HIIT:n alaisuudessa

Jukka Kemppinen, Herkko Hietanen, 
Ville Oksanen
1.0 ja 2.0 lisenssien suomentaminen
Verkkosivun ja materiaalien 
suomentaminen





iCommons Finland 

TAIK tulossa mukaan 2005

jaettu hankkeen koordinointi HIIT:n 
kanssa

Toistaiseksi ei itsenäistä rahoitusta

EU-hanke (Network of Excellence) 
suunnitteilla

BBC + Eurooppalaiset iCommons-
hankkeet













<!-- /Creative Commons Lisenssi -->

<!--

<rdf:RDF xmlns="http://web.resource.org/cc/"
    xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
<Work rdf:about="">
   <license rdf:resource="http://creativecommons.org/licenses/by/1.0/fi/" />
</Work>

<License rdf:about="http://creativecommons.org/licenses/by/1.0/fi/">
   <permits rdf:resource="http://web.resource.org/cc/Reproduction" />
   <permits rdf:resource="http://web.resource.org/cc/Distribution" />
   <requires rdf:resource="http://web.resource.org/cc/Notice" />
   <requires rdf:resource="http://web.resource.org/cc/Attribution" />
   <permits rdf:resource="http://web.resource.org/cc/DerivativeWorks" />
</License>

</rdf:RDF>

-->



Muut lisenssit





Creative Commons 
ja koulutus

Soveltuu työkaluna erinomaisesti 
koulutussektorille:

Tuotetaan runsaasti materiaaleja, joilla ei itsenäistä 
taloudellista merkitystä (“opintomonisteet”)

Runsaasti ilmaista aineistoa saatavilla töiden pohjaksi

Tunnistetaan kansainvälisesti

Käytössä Suomessa:

“Laajasti” yksittäisten  tutkijoiden toimesta

Organisaatioista lähinnä HIIT (mm. omassa julkaisusarjassa)



Avoimen tieteellisen 
julkaisutoiminnan 

työryhmä
Suositukset yliopistoille:

perustavat yksin tai yhdessä muiden korkeakoulujen ja 
tutkimuslaitosten kanssa avoimia elektronisia julkaisuarkistoja;

antavat tukea ja neuvontaa avointen elektronisten julkaisuarkistojen 
kokoelmien kartuttamisessa ja huolehtivat näiden arkistojen 
ylläpidosta; 

tiedottavat tutkijoilleen ja opiskelijoilleen avointen tiedelehtien ja 
avointen elektronisten julkaisuarkistojen tarjoamista 
mahdollisuuksista;

tarjoavat kaikki omiin julkaisusarjoihinsa tulevat tieteelliset julkaisut 
saataville avointen elektronisten julkaisuarkistojensa kautta..

suosittavat opiskelijoille ja jatko-opiskelijoille tieteellisten 
opinnäytetöiden tallentamista suomalaisiin avoimiin elektronisiin 
julkaisuarkistoihin



Science Commons

Kokonaispaketti tiedeyhteisön käyttöön

Tiedon julkaisen ja arkistointi

Open Access-lehdet, esimerkiksi Public 
Library of Science (PLoS)
Erityislisenssit ja välineet arkistointia varten

Lisensointi ja teknologian siirrot

Raakadatan jakelu

Lisätietoja: http://science.creativecommons.org/



Esimerkkejä 
käyttöönotosta













Samuli Torssosen 
lopputyö

Pirkanmaan AMK:n medianomi-ohjelma

Traileri Starwreck-elokuvalle 

Elokuva julkaistaan kanssa CC-lisenssillä



Lisätietoja:

Ville Oksanen

ville.oksanen@hiit.fi

www.hiit.fi/de/creativecommons/

http://creativecommons.org/


