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Artikkeliväitöskirja tutkimusryhmässä 

 – kenelle tekijyys?  



Sisältö   

• Ohjeista  

 

• Esimerkkejä ja omia käytännön ‘ryhmätilanteita’  



OHJE HYVÄ TIETEELLINEN KÄYTÄNTÖ (HTK) 

• 3.kohta 

• Tutkijat ottavat muiden tutkijoiden työn ja saavutukset 

asianmukaisella tavalla huomioon niin, että he kunnioittavat 

muiden tutkijoiden tekemää työtä ja viittaavat heidän 

julkaisuihinsa asianmukaisella tavalla ja antavat heidän 

saavutuksilleen niille kuuluvan arvon ja merkityksen omassa 

tutkimuksessaan ja sen tuloksia julkaistessaan.  

 

• 6. kohta  

• 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. 



HTK: Mikä on piittaamattomuutta 

• Törkeä  laiminlyönti ((gross negligence ) ja holtittomuus 

• muiden tutkijoiden osuuden vähättely ja mainitsematta 

jättäminen    

 

 

• Muu vastuuton käytäntö 

•  tekijyyden manipulointi sisällyttämällä tutkimukseen 

osallistumattomia henkilöitä tekijäluetteloon tai niin 

sanotun haamukirjoittajan tekemän työn hyväksyminen 

tutkijan omiin nimiin 

 



Kuka on kirjoittaja (author) 

 

• Määritelty julkaisueettisissä periaatteissa  

• Pohjautuvat tiedejulkaisijoiden ja tieteellisten seurojen 

ohjeistukset ja suositukset  

• TENK:n ohjeet 

• Lääketiet.lehtien päätoimittajien toimikunnan  (ICMJC) ohjeet 

•  alussa Vancouverin ohjeisto (1979),  päivityksiä 

• Euroopan tiedesäätiön (ERC)  ohjeisto 

• Seuraavassa niiden yhteenvetoa 

 

 



Kirjoittaja (author) 
Luohiala, Saraheimo, Launis, Duodecim 2014) 

 
• Tutkimusryhmän jäsenellä on oikeus saada nimensä julkaisun 

tekijäksi mikäli hän täyttää kaikki seuraavat kolme ehtoa: 

• 1) Hän on ollut merkittävä tekijä (substantial contribution) 

tutkimussuunnitelman luomisessa ja suunnittelussa tai aineiston 

tuottamisessa tai aineiston analyysissa ja tulkitsemisessa ja 

• 2) hän on osallistunut artikkelin tai monografian kirjoittamiseen 

tai kriittisesti muokannut sen tieteellistä sisältöä ja 

• 3) hän on hyväksynyt lopullisen version julkaistavaksi 

 

• Mikäli henkilö ei täytä näitä ehtoja, mutta on muulla tavalla 

osallistunut tutkimustulosten tuottamiseen kuten 

tutkimusaineiston tuottamiseen tai teknisiin mittauksiin hänen 

nimensä mainitaan esipuheessa (Acknowledgment 

section). Vastuutonta tieteellistä menettelyä’ on tekijyyden 

manipulointi esimerkiksi sisällyttämällä tutkimukseen osallistumattomia 

henkilöitä tekijäluetteloon tai ns. haamukirjoittajan tekemän työn 

hyväksyminen tutkijan omiin nimiin. 



The ICMJE (Int Com Med J Editors) recommends that 

authorship be based on the following 4 criteria: 

• Substantial contributions to the conception or design of the work; or the 

acquisition, analysis, or interpretation of data for the work;  

                       AND 

•  Drafting the work or revising it critically for important intellectual 

content 

    AND  

• Final approval of the version to be published; 

    AND  

• Agreement to be accountable for all aspects of the work in ensuring 

that questions related to the accuracy or integrity of any part of the 

work are appropriately investigated and resolved 

 

In addition …. 



The ICMJE (Int Com Med J Editors) recommends that 

authorship be based on the following 4 criteria: 

 

.. In addition 

 to being accountable for the parts of the work he or she has done, an 

author should be able to identify which co-authors are responsible for 

specific other parts of the work. In addition, authors should have 

confidence in the integrity of the contributions of their co-authors.  

 

 

    Kirjoittajat ovat yhteisvastuussa!  

 

 



The ICMJE : Non-Author Contributors: 

• Contributors who meet fewer than all 4 of the above criteria for 

authorship should not be listed as authors, but they should be 

acknowledged.  

• Examples of activities that alone (without other contributions) do 

not qualify a contributor for authorship are acquisition of funding; 

general supervision of a research group or general administrative 

support; and writing assistance, technical editing, language 

editing, and proofreading.  

• Acknowledged individually or together (e.g. "Clinical Investigators" or 

"Participating Investigators"), and their contributions should be 

specified (e.g., "served as scientific advisors," "critically reviewed the 

study proposal," "collected data," "provided and cared for study 

patients", "participated in writing or technical editing of the manuscript"). 



Kirjoittajuudesta vielä  yhteenvetona, ICMJE   

 

• Attribution of authorship must be based on substantial contributions in a 

combination of: 

• Conception and design of the project, and/or analysis and 

interpretation of research data, and/or 

• Drafting significant parts of the work or critically revising it so as to 

contribute to the interpretation. 

• The right to authorship is not tied to position or profession and does 

not depend on whether the contribution was paid for or voluntary. It 

is not enough to have provided materials or routine technical 

support, or to have collected that data on which the publication is 

based. 

• Substantial intellectual involvement is required.  

• ‘Honorary authorship’ is discouraged.  



Esim 1: Toisen tutkijan työn vähättely (prosessi)  

• Tutkijatohtori X:n mukaan professori Y oli anastanut hänen 

tieteellisen työnsä . Lisäksi X:n mukaan yksi artikkeli oli julkaistu 

ja kahta käsikirjoitusta oli työstetty  vertaisarviointia varten 

hänen tietämättään 

• Y kiisti X:n vaatimukset tulla merkityksi kirjoittajaksi. 

Suoritetussa esiselvityksessä todettiin, että kahdessa 

kiistanalaisessa artikkelissa ei lainkaan viitattu X:ään eikä 

muutoinkaan mainittu hänen kontribuutiotaan 

• Yliopiston rehtori päätti, että professori Y sekä  kanssakirjoittaja 

Z olivat syyllistyneet piittaamattomuuteen hyvästä tieteellisestä 

käytännöstä 

  



Case 1. Artikkeli, jossa 250 kirjoittajaa? 

• Useista erillistä  tyypin 2 diabeteksen genetiikkaa selvittäneitä 

aineistoista on kerätty yhteistietokanta,  jossa 300 000 ihmisen 

tiedot. Käsikirjoitukseen kultakin ryhmältä  1-3 keskeisen tutkijan 

nimet.   

 

• K: Täyttyykö kirjoittajuus? 

 

• V: Kyllä, jos 3 (4) kohtaa täyttyvät. Kommentti: Ne yleensä 

täyttyvät, koska ainoa syy toimia yhdessä on se, että tarvitaan 

niin paljon aineistoa, jotta arvokas (myös hinnaltaan useiden 

kymmenien miljoonien eurojen aineistosta saatava) uusi tieto 

syntyy. Yhteishankkeeseen osallistuvilla ryhmillä on ’substantial 

intellectual involment’ , sillä ne pystyisivät tuottamaan tämän 

havainnon yksikin, mikäli niillä olisi tarpeeksi materiaalia.  



Case 2. Yksi ryhmä, paljon senioreita 

• Tohtorikoulutettava T  teki  4. vk:n osatyön  toisessa kaupungissa P:n 

ryhmässä 1990-luvulla. Kliinisen aineiston analyysi edellytti menetelmiä, 

joita saman ryhmän dosentti J oli kehittänyt vastikään. Dosentti J ei ollut 

mainittu tutkimussuunnitelmassa. Analyysivaiheessa ohjaaja P kertoi T:lle, 

että dosentti J on mukana sarjassa, mikä T piti kummallisena. Dosentti J 

osallistui tulosten arviointiin ja raportin kirjoittamiseen.  

• K: Oliko dosentti J kirjoittaja?  

• V: Kyllä, sillä dosentti J :n asiantuntemus oli välttämätöntä analyyseihin, 

tulkintaan ja raportointiin. T ei tätä tiennyt, eikä hahmottanut sitä, miten 

uutta ja epävarmaa metodologia vielä  oli. P ei ollut  tehnyt 

tutkimussuunnitelmaan kaikkien tutkimusryhmän jäsenten listausta ja 

kommunikoinut liian vähän kirjoittajuudesta T:n kanssa.   

• Suunnittelu ja etukäteen sopiminen 

• Ohjeet tutuiksi kaikille  

• Substantial Intellectual Involvement    

 

 



Case 3A  Yksi ryhmä, paljon tutkijoita  

• Tohtorikouluttavat  M,N,O  tekevät  väitöskirjatöitään isossa tutkimusryhmässä. 

Aineisto on osa laajaa kliinistä interventiotutkimusta , jossa mukana useita 

ohjaajia, ja post doc vaiheen tutkijoita.  

• M tehnyt  12kk, N 3kk ja O 1kk kliinistä tutkimustyötä, jossa  huomattavan 

vaativia menetelmiä käyttäen keränneet pohja-aineiston. Sen jälkeen M,N ja O 

analysoineet eri osa-alueita  (sydän, maksa, aivot), 12-18 kk.  Suunnitelma, että 

kukin kirjoittaa 3 erillistä artikkelia. O:n aineistot valmistuvat ensin ja M viittaa 

niihin omissaan ja saa ideoita tulosten tukintaan O:lta 

 

• K1: Monessako artikkelissa   M/N/O kirjoittajana?   

• V ?? 

• Suunnittelu ja etukäteen sopiminen  tekemisestä ja 

kirjoittajista! 

• ’author’-ohjeet tutuiksi 

 

 



Case. 3B Yksi ryhmä, paljon ihmisiä ja sikoja?  

• Tutkimus vuosia sitten,  jossa 30 sikaa  nukutetaan, operoidaan, kuvataan  ja 

kerätään paljon verinäytteitä. Mukana  6  lääk opiskelijaa ja lääk.lis, joista 2 

tekee  LT-tutkintoa, ryhmän toimintaa johtamassa väitellyt  tutkija. Hän ja 

italialainen päätutkija tekevät  pääosin analyysit ja käsikirjoitukset yhdessä 

kahden tohtorikoulutettavan kanssa.   

 

• K:  kirjoittajuus? 

 

• V:  Työpanokset vaihtelevat, ja ovat aiheesta tohtoriintutkinto tekevillä  

merkittävät,  muut opiskelijat avustavassa roolissa. Väitellyt käytännöntyön 

johtaja on mukana kaikissa artikkeleissa.      

 

• Suunnittelu ja etukäteen sopiminen ! 

• Myös nuorille tutkijoille ohjeet selviksi! 

 

 



Case  4 Yksi tutkimusryhmä, johon toinen mukaan   

• Kliinisen interventiotutkimuksen kuluessa suunnitellaan näytteiden 

analyysejä toisessa suomalaisessa yliopistossa, jonka professorin 

ryhmällä erityisosaamista. Tehdään etukäteen kirjallinen sopimus 

(annetusta , laitteen käytön kattavasta) hinnasta ja siitä, että 

professorin lisäksi pääanalyytikon nimi mukaan.  

• K: Onko menettely oikein?    

• V: Suomalainen professori vastaa analyyseistä ja niiden tulkinnasta 

sekä kommentoi  suorasukaisestikin tutkimusasetelmaa, tuloksia  ja  

käsikirjoitusta kokonaisuutena.  Kirjoittajuus toteutui professorin, mutta  

ehkä ei pääanalyytikon kohdalla 

 

• Suunnittelu ja etukäteen sopiminen myös haasteellista/vaikeaa 

ennenkuin tekeminen konkretisoituu!  

 



Kirjoittajien järjestys 

 

• Ei yhteneväisiä kansainvälisiä yleisohjeita 

• Alla JyY:n ohje:  

• Eri tieteenaloilla ja eri maissa on erilaisia käytäntöjä 

kirjoittajien nimien järjestyksestä. 

• Useissa maissa vakiintunut käytäntö on, että ensimmäisenä 

on nuori tutkija, joka on tehnyt suurimman osan työstä ja 

viimeisenä on työnohjaaja tai tutkimusryhmän johtaja. 

• Joillakin tieteenaloilla ja/tai tieteellisessä lehdissä nimet 

laitetaan aakkosjärjestykseen. 

• Jyväskylän yliopiston eettinen toimikunta ja tiedeneuvosto 

suosittelevat, että kirjoittajien nimien järjestyksessä 

noudatetaan tieteenalalla vakiintuneita käytäntöjä. 



Yhteenvetona tekijyydestä 

• HTK  osa kaikkea toimintaa  ja  tohtorikoulutettavalle 

oppimisprosessi 

• Ryhmätyöskentelyssä asioiden sopiminen etukäteen ja niiden 

kirjaaminen tärkeää  

• Kaikkien  tutkijoiden tiedettävä peruskäsitteet (esim ’kirjoittaja’) 

ja osattava soveltaa HKT:n ohjeita  

 

• Säännöllistä tutkimusetiikan  koulutusta tarvitaan 
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   Kiitos 


