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TUOTTEIDEN JA AINEISTOJEN SEKÄ NIIHIN LIITTYVIEN PALVELUIDEN KÄYTTÖEHDOT (LISENSSI)

Yleistä
Tuotteiden ja aineistojen sekä niihin liittyvien palveluiden tuottaja ja tekijänoikeuden, tietokantasuojan ja muiden
aineettomien oikeuksien haltija on Geologian tutkimuskeskus (jäljempänä GTK, lisenssinantaja) tai sen
sopimuskumppanit. Käyttäjällä tarkoitetaan henkilöä tai organisaatiota, joka ottaa tämän lisenssin alaisen
aineiston ja niihin liittyvän palvelun käyttöön.
Mikäli aineistotuotteen käytöstä peritään maksu, lisenssi tulee voimaan kun maksu on sopimuksenmukaisesti
maksettu.
Aineistoa käytettäessä on aineiston tai sen osan sisältävän tai hyödyntävän palvelun yhteyteen liitettävä maininta
alkuperäislähteestä ja aineistoversion vuosiluku, esimerkiksi:
Petrofysiikan tietokanta © Geologian tutkimuskeskus 2012
tai esim.
sisältää Petrofysiikan tietokannan aineistoa muokattuna © Geologian tutkimuskeskus 2012
Valinnaisesti tulee merkitä joko a) Aineisto on esitetty muuttamattomana tai b) Aineistoa on muokattu.
Vastaanottamalla aineistoa tai käyttämällä palvelua käyttäjä hyväksyy tämän lisenssin ehdot.
Lisenssin ehdot
Mikäli muuta ei kirjallisesti aineiston käyttöoikeudesta ole nimenomaisesti sovittu tai aineistoon liittyvässä
palvelussa tai sen jakelun yhteydessä ole ehdoiksi asetettu, käyttöoikeus aineistoon myönnetään seuraavilla
ehdoilla:
Käyttöoikeudet
Tämä on maailmanlaajuisen, peruuttamattoman rinnakkaisen rajoitetun käyttöoikeuden myöntävä lisenssi, jolla
käyttäjä voi käyttää otsikossa yksilöityä aineistoa tai palvelua joko henkilökohtaiseen käyttöön tai
organisaationsa sisäisesti:
•

kopioida ja levittää organisaatiossa,

•

muokata ja hyödyntää,

•

yhdistellä muihin tuotteisiin, sekä

•

käyttää osana sovellusta tai palvelua.

GTK:n tarjoaman tämän lisenssin alaisen rajapintapalvelun tai vastaavan voi linkittää muihin yrityksen sisäisiin
palveluihin.
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Käyttöoikeus on maksuton tai maksullinen siten kuin siitä on erikseen sovittu ja lisenssi on voimassa 10 vuotta
aineiston lataamisesta tai vastaanottamisesta, jos voimassaolosta ei ole muuta erikseen sovittu. Käyttöoikeus ei
ole siirrettävissä eikä se ole yksinomainen.
Sallittu käyttö
Aineiston käyttö, esimerkiksi uudelleen luokittelu tai käyttäminen analyysien pohjana tai muutoin johdannaisena,
johon sisältyy sen muokkaaminen, muuttaminen, jäljentäminen, kopioiminen, painaminen, skannaaminen,
siirtäminen tai jakaminen on sallittua organisaation sisäisesti. Sisäiseksi käytöksi katsotaan myös julkaiseminen
intranetissä. Aineiston alkuperä on aina mainittava sitä esitettäessä. Kaikki muu kuin sisäinen käyttö, joko
sellaisenaan tai oman tuotteen osana kartoissa, julkaisuissa, kirjoissa, esitteissä, mainoksissa, multimediassa tai
millään muullakaan tavalla ilman GTK:n etukäteen myöntämää lupaa on kielletty. Viranomaiselle tarkoitetuissa
asiakirjoissa tai tieteellisessä julkaisutoiminnassa sekä opetustoiminnassa lähde mainiten aineistosta tehtyjen
kuvien käyttö on sallittu ilman erillistä lupaa. Aineiston käyttämisestä toisen lukuun esimerkiksi toimeksiantoon
perustuen yhteistyökumppanina tai alihankkijana on sovittava GTK:n kanssa erikseen.
Käyttäjän velvollisuudet ja vastuut
Käyttäjän on aineistoa tai siitä tehtyjä tuotteita käyttäessään:
•

liitettävä maininta GTK:n oikeuksista ko. aineistoon kohdan 'Yleistä' mukaisesti, sekä

•

esitettävä tämän lisenssin kopio tai linkki siihen.

Käyttäjän ja GTK:n välille ei tämän lisenssin myötä synny yhteistyö‐ tai liikesuhdetta. Käyttäjä ei saa aineiston
käytön yhteydessä ilmaista, että GTK tukisi tai suosittelisi kyseistä aineiston käyttötapaa.
Käyttäjä vastaa siitä, että näitä käyttöoikeusehtoja noudatetaan ja on velvollinen suojaamaan aineistoa näiden
ehtojen vastaiselta käytöltä. Mikäli ehtoja laiminlyödään tai toimitaan niiden vastaisesti, GTK:lla on oikeus
vahingonkorvaukseen.
GTK:n velvollisuudet ja vastuut
GTK vastaa siitä, että sillä on oikeus luovuttaa lisenssi.
Aineisto on lisensoitu sellaisenaan eikä GTK vastaa aineistossa tai palvelussa mahdollisesti esiintyvistä virheistä
eikä aineiston tai palvelun käytöstä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. GTK ei myönnä aineistolle
tai siinä olevien tietojen oikeellisuudelle tai ajantasaisuudelle takuuta.
GTK ei takaa, että aineisto tai palvelu olisi jatkuvasti saatavilla ja GTK voi lopettaa aineiston ja palvelun jakelun
ennalta ilmoittamatta. Lisenssi ei oikeuta tuotteen tai aineiston päivitykseen sen voimassaolo aikana.
Sovellettava laki
Tähän lisenssiin sovelletaan Suomen lakia.
Muutokset tähän lisenssiin
GTK voi milloin tahansa muuttaa jakelussa olevien aineistojen lisenssiehtoja tai soveltaa aineistoon eri lisenssiä.
Tämän lisenssiversion ehtoja sovelletaan kuitenkin edelleen niihin aineistoihin, jotka oli ennen lisenssin
muuttumista jo otettu käyttöön.
Aineiston omistajan yhteystiedot
geodata@gtk.fi

