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Sisältö

» Open Accessin kasvu ja nykytilanne

» Julkaisijat vs. ResearchGate & Sci-Hub

» Työkaluja ja lähestymistapoja löytää artikkeleita maksumuurien 
ulkopuolelta

» Julkaisijasopimusten OA elementtien hyödyt tutkijoille ja kirjastoille



Mikä on ongelma?



Työkaluja ja lähestymistapoja löytää
aineistoja maksumuurien ulkopuolelta



Unpaywall selainlisäosa
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Miten hyvin selainlisäosa löytää pyydettyjä
aineistoja? 100 000 staunnaisen pyynnön otos

https://peerj.com/preprints/3119/Piwowar et al (2017)



Julkaisijoiden erot
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Open Access lehtien
artikkelimääräinen kasvu 2011-2016

https://waltcrawford.name/goaj2.pdfCrawford (2017)

» Vuonna 2016 julkaistiin yli
0.5 miljoonaa artikkelia
DOAJ-listatuissa
tiedelehdissä.

» Suurin osa artikkeleista
julkaistu
kirjoittajamaksullissa
lehdissä.



Milloin Scopuksessa olevat OA lehdet
aloittivat avoimen julkaisemisen?

Keskeneräistä tutkimusta
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Useimmiten avoimuus ei ole ilmaista, 
julkaisemisen kuluja pitää hallita
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Hybridi Open Accessin kasvu

» Noin 44 000 hybridi OA 
artikkelia julkaistiin
vuonna 2016.

» Näistä suurin osa viiden
suurimman julkaisijan
lehdissä.

» Osuus kaikista Scopuksen
artikkeleista n. 2%

https://peerj.com/articles/3878/Björk (2017)



Julkaisijat vs. Sci-Hub

» Palvelu luotu 2011

» Käyttää hyväksi yliopistojen käyttäjätileja ja 
kirjautumistietoja muodostaajseeb yhteyden
julkaisijoiden palvelimiin. Tallentaa artikkelit
omaan tietokantaan (LibGen).

» Elsevier haastanut oikeuteen Yhdysvalloissa
2015, ja määrätty saatavaksi 15$ milj. dollarin
korvaukset. Myös ACS haastanut oikeuteen.

» Toiminta jatkuu tästä huolimatta. Vaihtanut 
domain-tunnisteita usein.

http://www.sciencemag.org/news/2017/07/sci-hub-s-cache-pirated-papers-so-big-subscription-journals-are-doomed-data-analyst



Bohannon (2016)

“Over the 6 months leading up to March, Sci-Hub served up 28 
million documents, with Iran, China, India, Russia, and the United 
States the leading requestors.”



ResearchGate on Google Scholarin yleisin kokotekstin lähde.
Yli puolet RG:n sisällöstä rikkoo julkaisijoiden
rinnakkaistallennusehtoja

Jamali & Nabawi (2015)
http://dx.doi.org/10.1007/s11192-015-1642-2)

Jamali (2017)
https://doi.org/10.1007/s11192-017-2291-4



Julkaisijat vs. ResearchGate

» Syyskuussa 2017 STM Association 
kehottanut RG:tä yhteistyöhön
tekijäinoikeuksia rikkovan sisällön
poistamiseksi palvelusta

» Palvelusta putsattu jonkin verran
tiedostoja jo.

http://www.sciencemag.org/news/2017/10/publishers-take-researchgate-court-alleging-massive-copyright-infringement



Rinnakkaistallentamisen välttämisen kootut
selitykset

“Aikani ei riitä.”

“Kirjoitin artikkelin yhdessä muiden kanssa, minulla ei ole viimeisintä versiota.”

“Julkaiseminen riittää minulle. En välitä laajemmasta levityksestä.”

“Poistan aina käsikirjoitukset koneeltani heti kun artikkeli julkaistaan lehdessä.”

“Eihän kukaan käy meidän julkaisuarkistosta hakemassa niitä.”

“Olen epävarma mitä minulla on oikeus levittää.”

“Käsikirjoitusversiot eivät yhdenvertaisia julkaisijan version kanssa.”

“Ihmiset eivät tietäisi mihin versioon viitata.”

“Käytän jo muita verkkopalveluja artikkelien jakamiseen.”



Tulevaisuus: Open Access osana
julkaisijasopimuksia

» Tutkijoille
» Halvempaa

»Alennus tai kirjoittajalle kokonaan ilmainen keskittää rahankäyttöä ja säästää rahaa

» Helpompaa

»Ei rinnakkaistallentamiseen liittyvää vaivaa kirjoittajalle

» Nopeampaa

»Julkaisu on avoin heti eikä embargoajan jälkeen

» Avoimempaa

»Avoin julkaisu suoraan tiedelehdessä mahdollistaa/edellyttää usein CC lisenssien 
käyttöä
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