Miksi lataisin ©-infon?

Mikä on ©-info?
©-info on verkkosivuilta löytyvä kuvake, joka kertoo sivustolla olevien
sisältöjen tekijä- ja käyttöoikeustiedot. Useimmilta verkkosivuilta tällainen
tieto puuttuu. Monille nettiaineistojen käyttäjille saattaakin olla hämärää
se, ettei netissä olevia sisältöjä saa kopioida ja jakaa ilman lupaa.
©-infon tarkoitus on helpottaa tekijä- ja käyttötietojen löytymistä
verkkosivuilta. On kaikkien edun mukaista, että tekijätiedot ja
käyttöoikeudet ovat helposti löydettävissä ja sisältöjä voidaan
hyödyntää tekijänoikeuksia kunnioittaen.

Verkkosivustojen sisältö on tekijänoikeuden
suojaamaa. Käyttäjille on usein epäselvää, miten
verkkosisältöjä saa kopioida, jakaa ja käyttää.
Joillakin sivustoilla sallituista käyttötavoista
kerrotaan sivuston käyttöehdoissa tai sisällön
yhteydessä, joillakin sivuilla sallituista
käyttötavoista ei mainita lainkaan.
Selvitystemme mukaan* sivustonne
sisältöä kopioidaan ja käytetään paljon
opetuksessa ja muussa työkäytössä.
©-infon alta käyttäjä löytää tekijä- ja
käyttöoikeustiedot nopeasti ja helposti.
Näin käyttäjä voi käyttää verkkosisältöjä
vastuullisesti ja tekijänoikeuksia kunnioittaen.
* Kopiosto tekee säännöllisesti kopiointiselvityksiä oppilaitoksissa, kunnissa, julkishallinnossa sekä yrityksissä
ja muissa organisaatioissa. Selvityksillä tutkitaan, millaisia sisältöjä ja mistä lähteistä opettajat ja työntekijät
kopioivat ja jakavat opetus-, tutkimus- ja muussa työkäytössä.

Kenelle ©-info on tarkoitettu?

Miten lataan ©-infon verkkosivuille?

©-info on tarkoitettu verkkosivujen ylläpitäjille, sisällön tekijöille ja sisältöjen
käyttäjille. ©-info helpottaa tekijä- ja käyttötietojen löytämisessä ja viestimisessä.

©-info asentamista varten tarvittavan
koodin saat ladattua c-info.fi-verkkosivulta.
©-infon käyttöönotto on maksutonta.

Mitä tietoa ©-info
-kuvakkeesta löytyy?
©-info-kuvaketta klikkaamalla aukeaa
ikkuna, josta löytyy sivustosi sisällön
tekijä- ja käyttöoikeustiedot.

Mitä kuvakkeen käyttö edellyttää
verkkosivun ylläpitäjältä?
Verkkosivun ylläpitäjältä kuvakkeen
käyttö ei vaadi muuta kuin kuvakkeen
asentamista sivustolle.

Helppoa ja ilmaista!
©-infon käyttöönotto on maksutonta,
ja kuvake voidaan liittää mille tahansa
verkkosivulle. Kuvakkeen voi liittää myös
verkkosivujen yksittäisiin valokuviin.

©-infon voit lisätä nettisivuille esimerkiksi
sivun alalaidan footeriin tai selaajan mukana
liikkuvana kelluvana kuvakkeena. Voit katsoa
c-info.fi ja kopiosto.fi -verkkosivuilta, miltä
kuvake näyttää alafooterissa ja kelluvana.
Lomakkeelta valitaan sivustosi sisältöä
koskeva käyttöoikeus, esimerkiksi voit sallia
vapaan kopioinnin ja käytön ei-kaupallisessa
opetuksessa, linkittää sivuston omiin käyttö
ehtoihin, viitata Kopioston kopiointilupaan
tai ilmoittaa käyttämäsi CC-lisenssin.

Kuvakkeen koodin lataaminen
1. Täytä lomakkeelle sivuston ja sisällön
tekijäntiedot: www.c-info.fi/lataa-c-info/
2. Valitse sisältöjen käyttöoikeus.
3. Valitse kuvakkeen tyyli.
4. Saat sähköpostiisi koodin, joka liitetään
verkkosivustollesi tai sisällön yhteyteen.
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Pyydä tarvittaessa kuvakkeen asentamiseen
apua verkkosivustosi ylläpitäjältä. Me
Kopiostossa autamme myös mielellämme.
Lisätietoa

www.c-info.fi | Johtaja Sari Ahonen, sari.ahonen@kopiosto.fi, 09 4315 2326
Lisensiointipäällikkö Kirsi Salmela, kirsi.salmela@kopiosto.fi, 09 4315 2349
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