Creative Commons -lisenssi ja sen käyttö

Creative Commons (CC) on lisenssi, jolla määritetään tekijänoikeuksien käyttöä. CC lisensseillä tekijä voi
määrätä mitkä tekijänoikeuslain suomista yksinoikeuksista tekijä pitää itsellään ja mitkä jakaa muille.
-

Lähtökohtana on se, että kaikilla on oikeus tehdä teoksesta kopioita, esittää ja näyttää teos julkisesti
sekä levittää ja välittää teosta eteenpäin tai tehdä siitä johdannaisteoksia. Näitä kuitenkin voidaan
rajoittaa käyttämällä erilaisia ehtoja.

-

Creative Commons -lisenssijärjestelmä sisältää neljäs erilaista ehtoa, ja näistä ehdoista johdetaan kuusi
erilaista päälisenssiä. Nämä neljä pääehtoa ovat:

Nimeä (BY, ByAttribution)
= Tekijän tai oikeudenomistajan nimi mainitaan asianmukaisesti, muutoin teosta saa käyttää vapaasti.
Epäkaupallinen (NC, NonCommercial)
= Teosta saa käyttää vapaasti vain kun sitä ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin.
Ei muutoksia (ND, NoDerivatives)
= Teosta saa käyttää vapaasti mutta siitä ei saa luoda johdannaisteoksia.

Tarttuva/Jaa samoin (SA, ShareAlike)
= Teoksesta tehtyjä johdannaisteoksia saa levittää vain samalla lisenssillä kuin alkuperäistä teosta.
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-

Neljästä edellä mainitusta pääehdosta yhdistelemällä saadaan päälisenssit, jotka tarkentavat
tekijänoikeuksien käyttöä useammasta ehdosta. Päälisenssit kirjoitetaan siten, että ensimmäisenä on
kirjainyhdistelmä CC, jota seuraa välilyönti ja väliviivoilla eroteltu luettelo lisenssiehtojen lyhenteistä
(esim. CC BY-ND, Nimeä-EiMuutoksia). Ehdoista ensimmäinen on aina BY.

Creative Commons -merkintä CC BY

-

Nämä yhdistelemällä saadut päälisenssit ovat:
o Nimeä (CC BY)
o Nimeä-Tarttuva (CC BY-SA)
o Nimeä-EiMuutoksia (CC BY-ND)
o Nimeä-Epäkaupallinen (CC BY-NC)
o Nimeä-Epäkaupallinen-Tarttuva (CC BY-NC-SA)
o Nimeä-EiMuutoksia-Epäkaupallinen (CC BY-NC-ND)

-

Peruslisenssien lisäksi Creative Commons:lla on olemassa myös CC0-lisenssi, jolla tekijä voi luopua
kaikista oikeuksistaan teokseen.
Creative Commons -merkintä CC0

-

CC lisenssillä lisensoituja teoksia voi etsiä osoitteesta http://search.creativecommons.org/ valitsemalla
haluamansa median josta hakea (esim. YouTube). Teoksia voi etsiä myös eri kielillä (huomaa tämä
vaihtoehto sivun alaosassa). Älä kuitenkaan oleta että etsimäsi teos on varmasti CC lisensoitu.

CC lisensoidun sisällön käyttö edellyttää siinä pyydettävien tietojen mainitsemista! CC lisensoituja teoksia
etsiessäsi sinun tulee vierailla kyseisellä sivulla, jonne teos on ladattu. Ohjeet kuvitettuna alapuolella.

CC Search –työkalulla, Google Images –palvelusta teoksien etsiminen. Haku tapahtuu painamalla Enteriä.
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Hakutulokset.

Valittu kuva. Käy sivulla –painike on korostettu punaisella värillä.

Sivusta riippuen, jonne kuva on ladattu, voi tieto merkintätavasta olla erilainen. Esimerkiksi ylläoleva kuva on
ladattu Pixbay-sivustolle, jossa merkitsemistapa löytyy kuva oikealta puolelta selkeältä ja näkyvältä paikalta.
Jos käyttöoikeuksia ei ole näkyvissä, kuva ei luultavasti ole oikeasti CC lisensoitu tai kuva ei ole alkuperäisellä
sivustollaan. Jos et ole varma kuvan käyttöoikeuksista, ota yhteyttä sen mahdolliseen luojaan. Mikäli
yhteydenotto ei onnistu tai siitä huolimatta ei voida olla varmoja tekijän alkuperästä, älä käytä teosta.

Kuvan käyttöoikeudet.
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