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Maanmittauslaitoksen aineistojen käyttöoikeus on tarkoitettu suomalaisten korkeakoulujen
opetus- ja tutkimuskäyttöön. Opetuskäytöllä näissä käyttöehdoissa tarkoitetaan digitaalisten
aineistojen käyttöä korkeakoulujen kurssi- ja harjoitustyömateriaalina sekä opinnäytetöiden
tekemisessä. Tutkimuskäytöllä näissä käyttöehdoissa tarkoitetaan digitaalisten aineistojen
käyttöä korkeakoulujen tutkimustoiminnassa.

Aineiston käyttäjän tulee olla joko työ- tai opiskelusuhteessa suomalaiseen korkeakouluun.
Aineiston käyttäjä sitoutuu näihin aineistoon liittyviin yleisiin käyttöehtoihin sekä aineistoon
liittyviin erityisehtoihin.

1 AINEISTON YLEISET KÄYTTÖEHDOT

Aineiston omistus- ja tekijänoikeudet säilyvät Maanmittauslaitoksella. Aineistosta saa ottaa
normaalin varmuuskopion. Aineistoa ei saa luovuttaa edelleen tutkimus- ja opetustoiminnan
ulkopuolisille kolmansille osapuolille ilman Maanmittauslaitoksen erillistä lupaa.

Aineiston kaupallisesta jakelusta tai julkaisemisesta on sovittava Maanmittauslaitoksen kanssa
erikseen. Maanmittauslaitoksen kanssa tulee myös erikseen sopia aineiston kaupallisesta hyö-
dyntämisestä kolmannen osapuolen toimeksiannosta.

Aineistoa on mahdollista käyttää tutkimukseen tai opetukseen liittyvässä julkaisutoiminnassa.
Aineiston julkaisun yhteydessä tulee noudattaa normaalia viittauskäytäntöä sekä näissä käyttö-
ehdoissa määriteltyjä aineiston alkuperäismerkintöjä koskevia ohjeita. Käytettäessä aineistoa
julkisessa Internet palvelussa tulee palvelun olla opetus- tai tutkimuskäytössä.

2 AINEISTOON LITTYVÄT ERITYISEHDOT

Maanmittauslaitoksen aineistoja saa luovuttaa väliaikaisesti korkeakoulujen ulkopuolisille tut-
kimus- tai opetustoimintaan osallistuville tahoille tutkimus- tai opetustoimintaan liittyvää
käyttöä varten.

Aineistojen omistus- ja tekijänoikeudet koskevat myös aineistoista tuotettuja johdannaisia ja
jatkojalosteita alkuperäisten aineistojen osalta.

Käytettäessä aineistoa opetus- tai tutkimuskäyttöön tarkoitetussa Internet-palvelussa, tulee ai-
neiston irrotus estää mahdollisuuksien mukaan. Jos aineisto voidaan irrottaa palvelusta, tulee
aineistoon liittyvät käyttöoikeudet olla näkyvissä palvelun yhteydessä.

3 KÄYTTÄJÄN VELVOLLISUUDET JA KÄYTTÖAIKA

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä yleisiä käyttöehtoja sekä aineistoon liittyviä erityisehto-
ja. Käyttöehdot hyväksynyt käyttäjä on vastuussa aineistojen käytöstä ja hävittämisestä näiden
yleisten käyttöehtojen sekä aineistokohtaisten erityisehtojen mukaisesti.



Käyttöehtojen hyväksymisen yhteydessä käyttäjän tulee hyväksyä, että aineistolataus käyttäjä-
tietoineen rekisteröidään. CSC raportoi pyydettäessä käyttäjien tekemistä aineistolatauksista
Maanmittauslaitokselle.

Aineiston käyttöoikeus jatkuu niin kauan kun käyttäjällä on työ- tai opiskelusuhde suomalai-
sessa korkeakoulussa. Käyttöoikeuden poistuessa päättyy myös oikeus ladattuihin aineistoi-
hin. Tällöin käyttäjä on velvollinen hävittämään aineiston sekä kaikki siitä tehdyt kopiot ja
muunnelmat. Muusta jatkokäytöstä on käyttäjän sovittava suoraan Maanmittauslaitoksen
kanssa.

4 VÄÄRINKÄYTÖKSET JA ERIMIELISYYDET

Jos käyttäjä syyllistyy käyttöehtojen vastaiseen toimintaan, on hän velvollinen poistamaan
aineiston käytöstä välittömästi. Väärinkäytöstapauksissa käyttäjä on velvollinen vahingon-
korvauksiin Maanmittauslaitokselle. Korkeakoulu ei ole vastuussa yksittäisen käyttäjän mah-
dollisesti tekemistä väärinkäytöksistä. Aineiston käyttöoikeuden myöntäjänä toimiva CSC ei
ole vastuussa aineiston käyttäjän tekemistä väärinkäytöksistä. Väärinkäytöstapauksissa CSC
tekee tarvittavat tekniset toimenpiteet käytön estämiseksi.

Aineiston käyttöehdoista aiheutuvat erimielisyydet, samoin kuin muutkin käyttöehtoja ja nii-
den tulkintaa koskevat asiat pyritään ensisijaisesti selvittämään osapuolten välisillä neuvotte-
luilla. Osapuolina näissä yleisissä käyttöehdoissa sekä aineistokohtaisissa erityisehdoissa
ovat Maanmittauslaitos ja aineiston käyttäjä. Mikäli erimielisyyksistä ei neuvotteluteitse
päästä sovintoon, erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Käyttöehtoihin so-
velletaan Suomen lakia.

5 AINEISTOON VIITTAAMINEN JA ALKUPERÄISMERKINNÄT

Maanmittauslaitoksella on tekijänoikeuslain (1961/404) mukainen tekijänoikeus digitaaliseen
aineistoonsa. Osoituksena tästä tulee aineiston alkuperän kertova maininta esiintyä lähteenä
asiaan kuuluvissa yhteyksissä. Aineistoa julkaistaessa on sen yhteydessä oltava aina merkintä,
© Maanmittauslaitos, 200X (jossa 200X on asianomainen aineistovuosi).

Aineistoon viitattaessa Maanmittauslaitos suosittelee käyttämään seuraavanlaista viittauskäy-
täntöä: Aineiston nimi, Maanmittauslaitos, asianomainen aineistovuosi.

Esimerkiksi:
- Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan (2008) mukaan Raasunmäki on 140 m korkea.
- Raasunmäki on 140 m korkea (Maastotietokanta, Maanmittauslaitos, 2008).
- According to Topographic Database of National Land Survey of Finland (2008) Raasun-

mäki is 140 m high.
- Raasunmäki is 140 m high (Topographic Database, National Land Survey of Finland,

2008).


