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Kuka olen ja sidonnaisuudet

 LT, Lääkärilehden lääketieteellinen päätoimittaja 2016–

 Lääketieteellisen Aikakauskirjan Duodecimin toimitussihteeri 2002–
2009

 European Journal of Neurology, Associate Editor 2006–2019

 International Journal of Clinical Practice, Editorial Boardin jäsen 2012–

 Sidonnaisuudet
• Osakeomistus: Orion



Erilaiset julkaisukulttuurit

 Humanistisissa tieteissä artikkelilla yleensä muutamia 
kirjoittajia

 Fysiikassa jopa tuhansia

 (bio)lääketiede siltä väliltä (biopankkitutkimukset)
• Tekijyyden määrittely

• Tieteellisen pätevyyden määrittäminen

• Tämän esityksen näkökulma



Esimerkkejä

”Tutkijan artikkelin aineistoa käytettiin meta-analyysissä. Meta-

analyysia varten aineistoa täytyi jonkin verran analysoida uudelleen. 

Tämän teki kuitenkin toinen alkuperäisartikkelin tekijä. Tutkija 

merkittiin meta-analyysin kirjoittajaluetteloon, samoin lisäanalyysit 

tehnyt.”

Louhiala P, Saloheimo P, Launis V. Kuka on kirjoittaja? Duodecim 
2014;130(3):198─9



(107 + 1)



Tekijyyden rikkeet

 Lahja- tai kaupantekokirjoittajuus (gift authorship)

 Kunniakirjoittaja (honorary author)

 Peitekirjoittaja (guest author)

 Haamukirjoittaja (ghost author)

 Kirjoittaja puuttuu



Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen 
käsitteleminen Suomessa (TENK)

Tutkimushankkeessa tai tutkimusryhmässä sovitaan ennen tutkimuksen 

aloittamista tai tutkijoiden rekrytointia kaikkien osapuolten – niin 

työnantajan, vastuullisen tutkijan (principal investigator) kuin ryhmän 

jäsenten – oikeudet, tekijyyttä koskevat periaatteet, vastuut ja 

velvollisuudet sekä aineistojen säilyttämistä ja käyttöoikeuksia koskevat 

kysymykset kaikkien osapuolten hyväksymällä tavalla. Tutkimuksen 

edetessä sopimuksia voidaan tarkentaa.



”Muita vastuuttomia menettelyjä”

Tutkimustyössä voi esiintyä myös muita vastuuttomia menettelyjä. 

Esimerkkeinä voidaan mainita:

• tekijyyden manipulointi esimerkiksi sisällyttämällä tutkimukseen 

osallistumattomia henkilöitä tekijäluetteloon tai niin sanotun 

haamukirjoittajan tekemän työn hyväksyminen tutkijan omiin nimiin



ICMJE:n kriteerit
(International Committee of Medical Journal Editors)

1. Kirjoittaja osallistuu merkittävästi (substantial contributions) 
tutkimuksen alkuun saattamiseen ja suunnitteluun tai aineiston 
keräämiseen tai aineiston analysoimiseen ja tulkintaan; JA

2. Kirjoittaja luonnostelee artikkelin tai tarkistaa sen kriittisesti siten, 
että hän merkittävästi vaikuttaa sen sisältöön (for important
intellectual content); JA

3. Kirjoittaja hyväksyy lopullisen julkaistavan version; JA

4. Kirjoittaja ottaa vastuun artikkelin kaikista osa-alueista ja sitoutuu 
osallistumaan siinä ilmenevien mahdollisten epäselvyyksien, kuten 
väärinkäytösepäilyjen, selvittämiseen.

(http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-
responsibilities/defining-the-role-of-authors-and-contributors.html)



Ongelmat

 Voivatko monikeskustutkimusten kymmenet tekijät täyttää kaikki 
ehdot?
 Kuka pääsee mukaan?

 Entä tutkimuksen kannalta välttämättömät osaprosessit: 
laboratoriotyö, reagenssit, tietokoneohjelmat – kirjoittaminen 
(medical writers)?

 Mitä tarkoittaa ”merkittävä osallistuminen”?

 Tekijyys tuo yhä enemmän ”krediittiä”, yhä vähemmän vastuuta.

 Kirjoittajaluettelo / Acknowledgements?

 ”Liikaa” julkaisuja?



Ratkaisuyritys 1: ohjeita

 Marušić A ym. (BMC Medicine 2014;12:197):
1. Perusta kirjoittajuusryhmä (tutkimuksen keskeisimmät 

tekijät).

2. Määritä ja sovi kirjallisesti ICMJE:n kriteerien mukaan, 
millainen osallistuminen on ”merkittävä”.

3. Seuraa systemaattisesti ja dokumentoi osallistuminen.

4. Kutsu merkittävästi osallistuneet kirjoittajiksi.

5. Varmista kirjoittamis- ja julkaisemisprosessin edetessä, 
että kirjoittajat täyttävät loputkin ICMJE:n kriteerit.



Ratkaisuyritys 2: kontribuutio (vallankumous)

 Ei keinotekoista erottelua, vaan kaikki osallistuminen 
julkaistaan (vrt. elokuvat). (Rennie D ym. 1997, Smith 
R 1997).

 Guarantor, ”takaaja”. 

 Monet lehdet julkaisevat kirjoittajien osallistumisen 
(contributions).

 Ei pikavoittoja: pätevyyttä ei voisi enää arvioida 
pelkästään julkaisuja (sitaatioita, indeksejä…) 
laskemalla.

→ Romuttaisi nykyisen käytännön.


