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Kansalliskirjastossa toimiva Kansallinen elektroninen kirjasto, FinELib, solmii 
sopimuksia elektronisten aineistojen käyttöoikeuksista kustantajien ja 
välittäjien kanssa kirjastojen puolesta. On tärkeää, että sekä lisenssinsaajana 
oleva organisaatio että aineistojen käyttäjät tuntevat aineistojen käyttöehdot ja 
noudattavat niitä. 

Mikä lisenssisopimus on ja miksi niitä tarvitaan?  

Elektronisen aineiston lisenssisopimus on käyttöoikeussopimus, jolla sovitaan 
e-aineiston käytöstä määrätyin ehdoin maksua vastaan. Sopimuksen osapuolina 
ovat lisenssinantaja (aineistontarjoajana toimiva kustantaja tai välittäjä) ja 
lisenssinsaaja (esim. yliopisto kirjaston taustaorganisaationa). 
Lisenssisopimuksia tarvitaan, koska lisensioitavaan aineistoon, elektronisiin 
lehtiin ja tietokantoihin, kohdistuu tekijöiden yksinoikeuksia eli ne ovat 
tekijänoikeus- ja tietokantasuojan alaisia.  

Käyttäjät ja käyttöoikeudet  

FinELibin kaikissa aineistosopimuksissa määritellään käyttäjät ja käyttöehdot 
ja sopimuksiin pyritään saamaan ainakin seuraavat käyttöoikeudet.  

Käyttäjät  

FinELibin lisensioituja aineistoja voivat käyttää kussakin aineistosopimuksessa 
mukana olevien organisaatioiden tutkijat, muu henkilökunta ja opiskelijat. 
Tämän lisäksi kirjastojen paikallisasiakkaat ovat oikeutettuja käyttämään 
lisensioituja aineistoja. Kirjaston paikallisasiakkailla ei useinkaan ole kaikkia 
samoja käyttöoikeuksia kuin organisaation omalla henkilökunnalla ja 
opiskelijoilla.  

Useat sopimukset sallivat aineiston käytön oman kampuksen lisäksi 
etäkäyttönä esim. kotoa käsin, mikäli oma organisaatio mahdollistaa 
autentikoidun etäkäytön. Helsingin yliopistossa henkilökunnalla ja 
opiskelijoilla on mahdollisuus etäkäyttää FinELib-aineistoja.  

Käyttöehdot  

FinELib-aineistoja saa käyttää tutkimus-, opetus- ja opiskelutarkoitukseen. 
Käyttäjät voivat selailla aineistoa ja tehdä tiedonhakuja, tulostaa paperille ja 
kopioida levykkeelle tai kovalevylle yksittäisiä artikkeleita tai muita yksittäisiä 
aineiston osia. Monissa sopimuksissa on sallittu myös aineiston lähettäminen 

  

http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2004/02/index.html
http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkoaineistot/index.html#proxy


kollegalle tieteellisen kommunikoinnin nimissä. Useat sopimukset sallivat 
aineistojen käytön oman organisaation käyttöön tehdyissä kurssipaketeissa. 
Kurssipaketteja voi tehdä painettuina, jotkut sopimukset sallivat myös 
elektronisten kurssipakettien valmistaminen.  

Aineistoja ei yleensä saa antaa muille kuin sen käyttöön oikeutetuille eikä 
aineistoa saa myydä tai luovuttaa edelleen. Systemaattinen aineiston 
tallentaminen on myös kaikissa sopimuksissa kielletty. Käyttäjät eivät saa 
muuttaa tai modifioida aineistoa, tehdä johdannaistöitä aineiston materiaalista, 
poistaa tai muuttaa aineistossa olevia tekijänoikeus- tai muita huomautuksia tai 
yhdistää aineistoa johonkin muuhun aineistoon. Aineiston kaupallinen käyttö 
on kaikissa sopimuksissa kielletty.  

Käyttöehdot kuitenkin vaihtelevat aineistoittain, joten aina kun käyttöehdoista 
ei ole täyttä selvyyttä, asia tulee tarkistaa kunkin aineiston osalta FinELibin 
sopimustiivistelmistä, joissa on lyhyesti kuvattu käytön ehdot ja rajoitukset. 
Ellei asia selviä sopimustiivistelmästä, asia tulee selvittää alkuperäisestä 
sopimustekstistä omasta kirjastosta.  

Tiedottaminen  

Lisenssinsaajana oleva organisaatio on sopimusten mukaan velvollinen 
huolehtimaan siitä, että loppukäyttäjät tietävät, mitä aineistoilla saa tehdä ja 
mitä ei, sekä puuttumaan epäiltyihin väärinkäytöksiin. FinELib auttaa 
organisaatiota tiedottamisvelvoitteensa täyttämisessä laatimalla FinElibin 
kautta lisensioiduista aineistoista sopimustiivistelmät.  

Väärinkäytökset  
Vakavimmat väärinkäytöstapaukset liittyvät ns. robottikäyttötapauksiin, joissa 
pyritään imuroimaan koko aineisto tai suuri osa siitä yhdellä kertaa. Useilla 
aineistojen tarjoajilla on automaattinen seurantajärjestelmä, joka paljastaa 
väärinkäytösyrityksen. Tällaisessa tapauksessa aineiston tarjoaja voi vaatia, 
että väärinkäytökseen syyllistyneeltä poistetaan oikeus käyttää aineistoa. 
Räikeissä väärinkäyttötapauksissa aineiston tarjoajalla on oikeus purkaa 
sopimus, joten pahimmassa tapauksessa organisaatio voi menettää kokonaan 
käyttöoikeuden aineistoon.  

Kirjastot ovat kirjaston käyttösäännöissä määritelleet asiakkaan oikeuksia ja 
velvollisuuksia, mutta aika harvoissa käyttösäännöissä lienee tällä hetkellä 
mainintaa elektronisten aineistojen väärinkäytösten seuraamuksista. Kirjaston 
asiakas voitaisiin esim. kirjastokortin luovuttamisen yhteydessä sitouttaa 
hyväksymään kirjaston käyttösäännöt, joissa puolestaan voitaisiin määrätä 
tutustumaan lisenssiehtoihin ennen kuin käyttää aineistoja, noudattamaan niitä 
sekä vastaamaan oman toimintansa aiheuttamista vahingoista.  
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