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Kansalliset suositukset

▪ JHS 189

▪ ”Uudelleenkäytön oikeudet Suomen julkishallinnon avoimiin 

tietoaineistoihin suositellaan myönnettäviksi avoimella 

käyttöluvalla, joka kuuluu Creative Commons -

lisenssiperheeseen. Suositeltava käyttölupa on Creative 

Commons Nimeä 4.0 (CC BY 4.0; 

https://creativecommons.org/licences/by/4.0/deed.fi). 

Tapauksissa, jolloin datan yksilöiminen ja datan tuottajan 

tietojen ilmoittaminen ei ole tarpeellista, voidaan käyttää 

myös CC0-lisenssiä

(https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/). Tällöin 

data on vapaasti käytettävissä ja jalostettavissa ilman mitään 

rajoitteita.”

http://docs.jhs-suositukset.fi/jhs-suositukset/JHS189/JHS189.html
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Kansallisten hankkeiden linjaukset

▪ KDK-hankkeen lisäksi ATT-hanke on linjannut, että 
metatiedot julkaistaan CC0-lisenssillä.

▪ ”Tutkimusdatan ja -julkaisujen jatkokäyttöä ei rajoiteta 

tarpeettomasti ja niiden käyttöehdot tuodaan selkeästi esille. 

Noudatetaan yleisiä, standardimuotoisia lisenssejä (suositus CC 

BY 4.0. ), jotka ovat koneluettavia. Metatiedot julkaistaan CC0 

–lisenssillä.”

▪ Lisätietoa http://avointiede.fi/tiedon-saatavuus

http://avointiede.fi/tiedon-saatavuus
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Kansainväliset esimerkit

▪ Metatietoja CC0-lisenssillä avanneita organisaatioita, 
palveluita tai hankkeita mm.

▪ European Library

▪ Deutsche National Bibliothek

▪ British Library

▪ Kungliga Biblioteket

▪ CERN Library

▪ Europeana

▪ Digital Public Library of America

▪ Harvard Library 

http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/access
https://portal.dnb.de/metadataShop.htm
https://wiki.creativecommons.org/wiki/Case_Studies/British_Library
http://librisbloggen.kb.se/2011/09/21/swedish-national-bibliography-and-authority-data-released-with-open-license/
https://blog.creativecommons.org/2010/12/09/cern-library-releases-its-book-catalog-into-the-public-domain-via-cc0-and-other-bibliographic-data-news/
http://www.europeana.eu/portal/rights/terms.html
http://dp.la/
http://library.harvard.edu/open-metadata
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Miksi juuri CC0?

▪ Selkeä, standardimuotoinen, koneluettava lisenssi avoimelle 
metatiedolle.

▪ Rajoittavampaa lisenssiä (esim. BY-ehto) vaikea noudattaa 

yhdessä tuotetun metatiedon kohdalla:

▪ mistä tieto, mitä kukin taho on tuottanut?

▪ Kehityskulut ja tulevaisuudenvisiot, kuten:

▪ yhdessä KAM-sektoreilla tuotetut toimijoiden kuvailutiedot.

▪ linkitetty avoin data.

▪ Takaa avatulle datalle mahdollisimman suuret 

hyödyntämismahdollisuudet ja vaikuttavuuden.

▪ Yhteentoimivuus, ei esteitä datan yhdistelylle.

▪ Hyödyntäjällä ei epävarmuutta oikeudesta käyttää dataa.
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Lisäluettavaa

▪ Lars Svensson: Licensing Library and Authority Data Under 
CC0: The DNB Experience. 

▪ myös Lars Svenssonin haastattelu mm. syistä vaihtaa

rajoittavammasta lisenssistä CC0:aan: One year later: Linked 

Open Data in the German National Library.

▪ Artikkeli kirjastometadatan tekijänoikeudenalaisuuteen 

liittyvistä kysymyksistä (amerikkalainen juridinen näkökulma): 
Metadata and Copyright.

https://www.w3.org/2013/04/odw/odw13_submission_57.pdf
http://openglam.org/2013/04/19/one-year-later-linked-open-data-in-the-german-national-library/
http://lj.libraryjournal.com/2013/02/opinion/peer-to-peer-review/metadata-and-copyright-peer-to-peer-review/
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CC0 ja Finna

▪ Finnan lähtökohtana on metatiedon avoimuus ja 
yhteiskäyttöisyys.

▪ Finna.fi:n sisältämä kuvailutieto on avattu CC0-lisenssillä 
hyödynnettäväksi avoimen rajapinnan kautta. 

▪ BY-ehtoa noudattamaan velvoittaminen hankalaa Finnassa

▪ samoja aineistoja tarjoaa usea eri organisaatio.

▪ Avoin data keskiössä Finnan strategiassa

▪ Finna hyödyntämisen väylänä: uusien sovellusten rakentaminen, 
integrointi muihin palveluihin, linkittyminen kansallisiin 
infrastruktuureihin…

▪ Keskitetyn datan avaamisen etuja

▪ laaja aineisto saavutettavissa saman rajapinnan kautta samoin 
ehdoin.
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CC0 ei koske ja CC0 (BY) -näkökulma

▪ CC0 ei koske Finnassa

▪ Käyttörajoitetuksi yksilöityä metadataa, joka rajataan pois 

Finna.fi:stä.

▪ Kirjastoaineistojen kuvailutietoihin sisältyviä tiivistelmätekstejä ja 

Finnan käyttäjien tuottamaa, kertovaa tekstiä sisältävää 

kuvailutietoa, joita ei tarjota hyödynnettäväksi avoimen rajapinnan 

kautta.

▪ Linkitettyjä resursseja eli Finnan kautta saataville tuotavia 

digitaalisia aineistoja.

▪ ks. Avoimen rajapinnan käyttöehdot.

▪ Finna.fi:n rajapinnan ei-velvoittava käyttösuositus: käytettyjä tietoja 

tuottaneet organisaatiot ja tietojen lähde mainitaan.

▪ ks. Dan Cohenin CC0 (BY) -kirjoitus tällaisen suosituksen eduista.

https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=53839664
http://www.dancohen.org/2013/11/26/cc0-by/
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Käyttörajoitettu metatieto

▪ Käyttörajoitetun metatiedon yksilöintiin on ohjesivu Finna-
wikissä.

▪ Suositellaan tietuekohtaista yksilöintiä KUMEA-ryhmän ohjeen 

mukaan.

▪ Myös kokoelmakohtainen yksilöinti mahdollista.

▪ Kaikille tuotantoon siirtyneille kirjastoille on löydetty ratkaisu.

▪ E-kirjojen metatiedosta on oma infosivu, joka sisältää mm.

▪ FinELib-aineistojen kustantajilta/välittäjiltä selvitetyt tiedot.

▪ Ohjeita muiden aineistojen mahdollisten käyttörajoitusten 

selvittämiseksi.

https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=51842347
https://www.kiwi.fi/display/Finna/e-kirjojen+metatieto
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Esimerkkejä käytöstä: oppimisympäristöt



KANSALLISKIRJASTO

Esimerkkejä käytöstä: Finto
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Kiitos!

maria.virtanen@helsinki.fi


