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Kansallinen OA-linjaus

 Suomalaisen tutkimusyhteisön tutkimusjulkaisujen avoimen 

saatavuuden linjauksen luonnoksessa Creative Commons -

lisenssien käyttö yksi strategisista tavoitteista 

https://avointiede.fi/sites/avointiede.fi/files/Julkaisu-strategia-luonnos.pdf
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Plan S:n periaatteet ja toimenpideohjelma

 Eurooppalaisten tutkimusrahoittajien aloitteesta syntyneen Plan S:n 

periaatteissa ja toimenpideohjelmassa CC-lisensseillä keskeinen 

rooli

https://www.coalition-s.org/principles-and-implementation/
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Avoin julkaiseminen ja lisenssit

 Lisenssejä koskevat linjaukset liittyvät keskusteluun avoimen 

julkaisun määritelmistä 

 Millaista avoimuutta tavoitellaan tai edellytetään?

 Mikä on oikeaa avoimuutta ja mikä ei?
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Budapestin julistuksen OA-määritelmä

 Budapestin julistus julkaistiin helmikuussa 2002 (ks. 

https://www.budapestopenaccessinitiative.org/read)

 By "open access" to this literature, we mean its free availability 

on the public internet, permitting any users to read, download, 

copy, distribute, print, search, or link to the full texts of these 

articles, crawl them for indexing, pass them as data to software, 

or use them for any other lawful purpose, without financial, legal, 

or technical barriers other than those inseparable from gaining 

access to the internet itself. The only constraint on reproduction 

and distribution, and the only role for copyright in this domain, 

should be to give authors control over the integrity of their work 

and the right to be properly acknowledged and cited. 

https://www.budapestopenaccessinitiative.org/read
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Berliinin julistuksen OA-määritelmä

 Berliinin julistus julkaistiin lokakuussa 2003 (ks. 

https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration)

 Open access contributions must satisfy two conditions:The

author(s) and right holder(s) of such contributions grant(s) to all 

users a free, irrevocable, worldwide, right of access to, and a 

license to copy, use, distribute, transmit and display the work

publicly and to make and distribute derivative works, in any

digital medium for any responsible purpose, subject to proper 

attribution of authorship (community standards, will continue to

provide the mechanism for enforcement of proper attribution and

responsible use of the published work, as they do now), as well

as the right to make small numbers of printed copies for their

personal use.

https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration
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Creative Commons -lisenssit

 Em. julistuksissa ei mainita Creative Commons -lisenssejä 

 Ensimmäiset CC-lisenssit julkaistiin joulukuussa 2002

 Käyttö yleistyi vähitellen viime vuosikymmenen loppua kohti

 Tällä hetkellä ollaan CC-lisenssien versiossa 4.0

 Lisäksi erillinen CC0-lisenssi, jolla tekijä voi luopua oikeuksistaan 

teokseen siinä määrin kuin se on lain puitteissa mahdollista
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CC-lisenssien tarjoamat hyödyt

 CC-lisenssit ovat standardoituja ja koneluettavia

 Helpottavat oleellisesti aineistojen 

käyttöoikeuksien ilmaisemista ja jatkokäyttöä

 CC-lisenssit eivät välttämättä riitä kaikkiin 

mahdollisiin tapauksiin

 Rinnalla myös muita ratkaisuja – esim. 

Europeanan ja DPLA:n etenkin 

kulttuuriperintöaineistojen tarpeisiin kehittämä 

Rights Statements

 Eivät lisenssejä vaan tapa ilmaista erilaisia 

käyttöoikeuksia standardoidussa muodossa

https://rightsstatements.org/en/
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Lisenssit avoimessa julkaisemisessa

 Open access -liikkeen keskuudessa paljon keskustelua ja eriäviä 

mielipiteitä CC-lisenssien välttämättömyydestä

 Peter Suber (2008): Gratis OA ja Libre OA

 Gratis OA: Julkaisu on avoimesti saatavilla

 Libre OA: Julkaisu on avoimesti saatavilla ja lisensioitu 

jatkokäytön mahdollistavalla avoimella lisenssillä

 Julkaisujen lisenssiksi suositellaan yleensä CC BY:ta

 EiKaupallinen (NC) ja EiMuutoksia (ND) jakavat mielipiteitä

 Julkaisujen metadatan osalta CC0-lisenssi käytännöllisin ratkaisu

 Julkaisujen abstraktit eivät tosin välttämättä kuulu lisenssin piiriin

https://sparcopen.org/our-work/gratis-and-libre-open-access/
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Tieteenalojen ja julkaisukulttuurien erot

 Leirijako Libre OA:ta vaativien ja Gratis OA:han tyytyvien välillä 

noudattaa osin tieteenalarajoja

 Luonnontieteissä CC BY:n käyttäminen on yleensä suhteellisen 

ongelmatonta

 Julkaisut ovat pääosin standardimuotoisia artikkeleita, yleensä 

ryhmätyönä tuotettuja

 Humanisteilla ja yhteiskuntatieteilijöillä enemmän huolenaiheita

 Julkaisut usein tekijöidensä persoonallisen työn tuloksia

 Lehtiartikkelien rinnalla julkaistaan myös monografioita

 Etenkin CC BY-lisenssin sallima tekstien kaupallinen 

hyödyntäminen ja uudelleenkäyttöön liittyvät väärinkäytön 

mahdollisuudet (julkaisun kontekstilla on väliä!) koetaan 

ongelmiksi
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Kustantajat ja lisenssit

 OA-lehdissä CC-lisenssien käyttäminen jo arkipäivää - esim. yksi 

DOAJ:in Seal of Approvalin ehdoista 

 Perinteiset kustantajat reagoineet avointen julkaisujen lisenssejä 

koskeviin kysymyksiin eri tavoin

 Osalla ollut omia kustantajakohtaisia lisenssejä

 Osa käyttää jatkokäyttöä rajoittavaa CC-lisenssiä (esim. CC BY-

NC-ND)

 Osa kustantajista ryhtynyt tarjoamaan mahdollisuutta käyttää 

CC-lisenssiä lisähintaa vastaan

 Kustantajien kanssa neuvoteltavissa transformatiivisissa

sopimuksissa voidaan sopia myös CC-lisenssien käytöstä

https://doaj.org/faq#seal
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Rinnakkaistallenteiden lisenssit

 Esim. kansallinen julkaisujen avoimen saatavuuden linjauksen 

luonnos edellyttää CC-lisenssiä myös rinnakkaistallenteille

 Kustantajan kanssa solmittu sopimus estänyt usein julkaisun 

rinnakkaistallennetun version CC-lisensioinnin

 Alun perin ideana oli, että tutkija sopisi kustantajan kanssa 

rinnakkaistallennuksen kannalta riittävistä oikeuksista 

 Nykyään toimitaan yhä enemmän Sherpa/Romeo-palveluun 

tallennettujen lehtikohtaisten ehtojen pohjalta

 Oikeus rinnakkaistallenteiden CC-lisensseihin mukaan kirjastojen 

lisenssisopimuksiin?

 Jos kustantajan palvelussa julkaistulla artikkelilla CC-lisenssi, 

rinnakkaistallentamisessakaan ei ole ongelmaa

 Lainsäädännölliset ratkaisut?
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Lisää käytännön haasteita

 Julkaisuihin saattaa sisältyä monenlaisia elementtejä, joista osa 

lisensioitavissa avoimesti ja osa ehkä ei

 Esim. kuvia, kaavioita tai sitaatteja

 Julkaisuun sisältyvien erilaisten oikeuksien ilmaisemiseen liittyvät 

metadataa koskevat käytännöt vielä puutteellisia

 Saattaa johtaa vääriin tulkintoihin
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Plan S:n toimenpideohjelma

 Plan S:n toimenpideohjelma pyrkii etsimään kompromissia eri 
intressien välillä

 Lisäksi toisaalla myös linjaus metadatan julkaisemisesta CC0:na



KANSALLISKIRJASTO

Periaatteet ja käytännön elämä…

 Etenkin metadatan osalta käytännöt ovat olleet melko villejä

 Metadataa haravoidaan mm. OAI-PMH-rajapinnan kautta 

rutiininomaisesti palvelusta toiseen, vaikka sillä ei aina ole CC0-

lisenssiä

 Haravointia tekevät palvelut saattavat kuitenkin antaa eri puolilta 

kokoamalleen metadatalle jatkokäyttöä varten CC-lisenssin

 Brittiläinen CORE-hakupalvelu tarjoaa omassa palvelussaan 

muualta haravoituja avoimia sisältöjä, "koska ne ovat avoimia 

julkaisuja”

 Osa palveluista pyrkii toimimaan sääntöjen mukaisesti 

 Esim. Finna.fi:ssä kaiken metadatan pitää olla CC0:aa

https://core.ac.uk/
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Lisenssit OKM:n julkaisutiedonkeruusssa

 Suomessa OKM:n julkaisutiedonkeruun OA-määritelmä edellyttää 

tällä hetkellä vain Gratis OA:ta

 Julkaisujen lisensseistä ei ole toistaiseksi kerätty tietoja

 Julkaisujen OA-statusta koskevien tietojen keruussa ollaan 

kuitenkin siirtymässä uuteen attribuuttipohjaiseen malliin

 Tässä yhteydessä julkaisun eri versioiden (pre print, 

rinnakkaistallenne, kustantajan palvelussa ilmestynyt versio) 

lisenssitiedoille omat kentät
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Muuttuvat määritelmät

 Paljon huomiota herättäneessä 

artikkelissa (Piwowar et al. 2018)

kultaisen OA:n rinnalle lanseerattiin 

uusi kategoria, pronssi-OA

 Pronssi-OA kattaa sekä 

viivästetyn OA:n että OA-kanavat 

joiden artikkeleilla ei CC-lisenssiä

 CC-lisenssi nähdään tässä pysyvän 

avoimuuden takeena

 Esim. OA-lehtien vanhat artikkelit 

muuttuvat tässä mallissa 

takautuvasti pronssi-OA:ksi, jos 

niille ei ole aikanaan annettu CC-

lisenssiä

https://doi.org/10.7717/peerj.4375
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Tutkijat ja avoimen julkaisemisen lisenssit?

 Mitä tutkijoiden pitäisi tietää CC-lisensseistä ja avoimesta 

julkaisemisesta?

 Yleisessä tietämyksessä vielä paljon puutteita, koulutukselle 

tilausta

 Etenkin jos lisenssien käytössä siirrytään vapaaehtoisuudesta 

velvoitteisiin, tutkijalle pitää antaa realistinen kuva lisenssien 

tarjoamista mahdollisuuksista ja niihin liittyvistä haasteista 

 Miten toimitaan sellaisissa tapauksissa, jossa CC-lisenssin 

soveltaminen ei ole syystä tai toisesta mahdollista?
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Kiitos!


