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Pilvipalvelut
● Tiedostoja kuten tekstidokumentteja ja valokuvia

 voi synkronoida digitaaliseen pilveen ja käsitellä selaimella tietokoneelta 
(läppäri) tai mobiililaitteelta (tablet-laite, älypuhelin jne). 

● Esim.
● Google Drive, iCloud, OneDrive
● Dropbox
● Useimmat somepalvelut

● Palveluun kirjaudutaan omalla käyttäjätunnuksella (yleensä sähköpostiosoite) 
ja salasanalla (account, tili).

● Tiedostoihin voi antaa oikeuksia muille käyttäjille.
● Tiedostoja voi jakaa tietyille käyttäjille tai kaikille linkin saaneille.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Google_Drive
https://fi.wikipedia.org/wiki/ICloud
https://fi.wikipedia.org/wiki/OneDrive
https://fi.wikipedia.org/wiki/Dropbox
https://pixabay.com/fi/cloud-computing-pilvi-j%C3%A4rjestelm%C3%A4-2153286/


Google Drive
● Tiedostojen yhdessä kirjoittaminen ja jakaminen
● Tarvittaessa voidaan ladata eri muodoissa (tekstitiedostot docx, odt, pdf)
● Myös valmiiden tiedostojen tallentaminen ja jakaminen (esim. pdf)
● Valokuvat Google Kuvat - tai Photos -palvelussa,

näkyvät myös Google Drivessa 
● Google Kuvien käyttäminen Google Driven kanssa
● Muiden jakamien tiedostojen siirtäminen My Driveen
● Kansiointi
● Oikeuksien antaminen (luku, kommentointi, editointi)

https://support.google.com/photos/answer/6156103
https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AGoogle-Photos-icon-logo.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Logo_of_Google_Drive.svg


Oletko muokannut Wikipediaa?

● Vapaa tietosanakirja
○ Sisältö jaettu CC BY-SA -lisenssillä  
○ Vastuulliset ylläpitäjät (nyt 38 henkilöä)

● Muista lähteet! 
○ Mistä tieto löytyy? Tiedon pitää löytyä jostain muualta.
○ Älä kopioi suoraan lähteistä vaan muokkaa tekstiä.

● Esimerkkejä
○ Suomalaiset naisjärjestöt
○ Tuija Brax
○ Women’s rights in Brazil
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https://fi.wikipedia.org/wiki/Luokka:Suomalaiset_naisj%C3%A4rjest%C3%B6t
https://fi.wikipedia.org/wiki/Tuija_Brax
https://en.wikipedia.org/wiki/Women%27s_rights_in_Brazil
https://fi.wikipedia.org/wiki/Isovanhemmat#/media/File:The_First_Steps_1893.jpg


Wikipedian muokkausohje



Suomi.fi
viranomaispalvelut kertakirjautumisella

● Julkisen hallinnon palvelut yhden luukun taakse.
● Palvelussa kansalainen voi tarkistaa omat tietonsa eri viranomaisten 

rekistereistä ja asioida useiden julkisen hallinnon toimijoiden palveluissa 
yhdellä kirjautumisella. 

● Tulossa Suomi.fi-viestit, korvaavat vaiheittain viranomaisten lähettämän 
paperipostin.

Lähde: eSuomi.fi
● Kirjautumalla pääsee näkemään mm. omat henkilö-, ajoneuvo-, kiinteistö- ja 

kaupparekisteritiedot.
● Myös terveyspalveluiden Omakanta
● Kansalaiselle valtavasti käyttökelpoista tietoa ja linkkejä eteenpäin.

https://pixabay.com/fi/suomi-kartta-maa-eurooppa-23572/
https://www.suomi.fi/
https://esuomi.fi/
http://www.kanta.fi/omakanta


Muutamia kiinnostavia verkkopalveluja
● SKS:n muistitiedon keruut
● Luovuta yksityisarkistosi 

Kansallisarkistoon
● Helmet, pääkaupunkiseudun kirjastot
● HSL:n Reittiopas
● VR, Suomen juna-aikataulut ja lippujen osto
● Lippuja tapahtumiin

○ Lippu.fi
○ Ticketmaster, ent. Lippupalvelu
○ Kansallisteatteri

By Museokeskus Vapriikki [CC BY 2.0 
(http://creativecommons.org/licenses/by
/2.0)], via Wikimedia Commons

http://www.finlit.fi/fi/arkisto-ja-kirjasto/keruut
https://www.arkisto.fi/fi/palvelut/yksityisarkistojen-vastaanottaminen
https://www.arkisto.fi/fi/palvelut/yksityisarkistojen-vastaanottaminen
http://www.helmet.fi/
https://www.reittiopas.fi/
https://www.vr.fi/
http://www.lippu.fi/
https://www.ticketmaster.fi/
http://www.kansallisteatteri.fi/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ARadio%2C_Maestro_842M%2C_ASA_Radio_Oy%2C_1950%2C_Turku._Tampereen_museot._Kuva_Marika_Tamminen%2C_Vapriikin_kuva-arkisto._(16271774347).jpg


Tekijänoikeus 
● Suojaa teoskynnyksen ylittäviä tuotoksia.
● Koskee teoksen julkista käyttöä.
● Syntyy materiaalin tekijälle.
● Lisäksi lähioikeus: esitykset, ääni- ja videotallenteet, valokuvat, 

tietokannat ja luettelot, tv- ja radiolähetykset 
● Toikkanen, Oksanen: Opettajan tekijänoikeusopas (Finn Lectura 2011)
● Kopiokissa-sarjakuva
● Kopiraitti, Kopioston ja OKM:n tuottama tekijänoikeusopas
● Creative Commons -lisenssi 
● Julkaisetko materiaalia? Video ja vuokaavio avuksi
● Toikkanen, Vilmusenaho: 10 ohjetta ympäristöään kuvaavalle (CC BY)

Yamashita Yohei, CC on Orange, CC BY 
2.0, lähde Wikimedia Commons

http://www.opettajantekijanoikeus.fi/
http://www.opettajantekijanoikeus.fi/kopiokissa/
http://www.kopiraitti.fi
http://creativecommons.fi
https://creativecommons.fi/valitse/
http://www.opettajantekijanoikeus.fi/2011/05/10-ohjetta-ymparistoaan-kuvaavalle/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AYamashita_Yohei_-_CC_on_Orange_(by).jpg




Creative Commons -lisenssit

Nimi 
mainittava

Nimi 
mainittava, 
jaa samoin

Nimi 
mainittava, ei 
kaupalliseen 
käyttöön

Nimi mainittava, 
ei johdannaisia

Public domain, 
tekijänoikeudeton

https://pixabay.com/en/creative-commons-licenses-icons-by-783531/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CC-Zero-badge.svg


Avoimia digitaalisia sisältöjä
● Wikipedia, Wikiopisto, Wikikirjasto
● Wikimedia Commons, CC BY-SA-lisenssi
● Pixabay, Opencliparts, CC0-lisenssi
● Helsingin kaupunginmuseon kuvia, CC BY-lisenssi
● Avoindata.fi, avoimen tiedon palvelu
● Some-säiliöt ja sisältöjen käyttöluvat (esim. Flickr, YouTube, SlideShare)
● TED, asiantuntijapuheenvuoroja maailmalta (ei kaupalliseen käyttöön)
● Khan Academy, opetusvideoita (ei kaupalliseen käyttöön)
● MOOC-lista, massiivisia avoimia verkkokursseja
● Ylen Digitreenit: Näin löydät vapaasti käytettäviä kuvia
● Avoimia sisältöjä verkosta (Itä-Suomen yliopiston ohje)
● Googlen kuvahaku -> Työkalut -> Käyttöoikeudet

Lapinlahden sairaala, R.Roos, 
Helsingin kaupunginmuseo, 
lisenssi CC BY 4.0

Eija Kalliala: Näkymä 
Lapinlahden Lähteen ikkunasta 
19.9.2017, lisenssi CC BY-SA

https://fi.wikipedia.org/
http://fi.wikiversity.org/wiki/Etusivu
http://fi.wikibooks.org/
http://commons.wikimedia.org/wiki/Etusivu
https://pixabay.com/
https://openclipart.org/
https://www.helsinkikuvia.fi/
https://www.avoindata.fi/
https://www.flickr.com/creativecommons/
https://www.youtube.com/
https://www.slideshare.net/
http://www.ted.com/
https://www.khanacademy.org/
http://www.mooc-list.com/
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/01/12/digitreenit-14-vapaasti-kaytettavat-kuvat
https://wiki.uef.fi/pages/viewpage.action?pageId=15008154
https://www.helsinkikuvia.fi/search/record/?search=lapinlahden%20sairaala&page=3
https://www.flickr.com/photos/eijakalliala/37139751666/in/dateposted-public/






Avoin jakaminen, esim. Flickr



Tietosuoja
● EU:n tietosuoja-asetus GDPR (General Data Protection Regulation)

○ Astui voimaan 24.5.2016
○ Sovelletaan siirtymäajan jälkeen 25.5.2018 alkaen

● GDPR:n mukaan kuluttajalla on oikeus 
○ tietoihinsa (dataansa), niiden oikaisemiseen ja poistamiseen 
○ infoon tietojensa (datansa) loukkauksista
○ oikeus siirtää tietonsa toiseen palveluun (ei vielä toukokuussa 2018) 

● Lisätietoa (pääasiassa rekisterinpitäjän näkökulmasta): 
○ Tietosuojavaltuutetun sivustolla: EU:n tietosuojauudistuksesta 
○ Arjen tietosuoja
○ Rekisteröidyn oikeudet
○ Kuntaliitto: Yleinen tietosuoja-asetus
○ Hanselin tietosuojaohje

https://en.wikipedia.org/wiki/General_Data_Protection_Regulation
http://www.tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus.html
http://tietosuoja.vahtiohje.fi/fi/#/front
http://www.tietosuoja.fi/fi/index/rekisteroidylle/rekisteroidynoikeudet.html
https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2017/yleinen-tietosuoja-asetus
https://www.hansel.fi/uutiset/tietosuojaopas-auttaa-huomioimaan-hankintojen-uude


Lähde: Viestintävirasto

Kyber- ja tietoturva

https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/tietoturvanyt/2017/01/ttn201701051436.html

