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Terveydenhuollon toimintayksiköille (johtaville lääkäreille) Tyksin erityisvastuualueella jaettavaksi yksikön 
tutkijoille 
 
 
 
 
VUODEN 2019 TIETEELLISET JULKAISUT 
 
 

Terveydenhuoltolain (61§) mukaan yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen myönnetään 
valtion rahoitusta erityisvastuualueiden tutkimustoimikunnille, jotka päättävät 
tutkimusrahoituksen myöntämisestä tutkimushankkeille.  
 
Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut terveydenhuoltolain mukaisesti valtakunnallisen 
arviointiryhmän, jonka tehtävänä on arvioida terveyden tutkimuksen laatua, määrää ja 
tuloksellisuutta sekä painoalueiden ja tavoitteiden saavuttamista. Arvioinnin perusteella 
jaetaan rahoitus erityisvastuualueille aina nelivuotiskausittain. 

 
Julkaisutiedonkeruusta saadaan tutkimustoiminnan laadun (JuFo-julkaisupisteet) ja määrän 
eräs mittari.  Tyksin erityisvastuualueen tieteellisten artikkelien (julkaisujen) tallentaminen 
tehdään Julki-järjestelmään maan muiden erityisvastuualueiden mukaisesti. Näin julkaisujen 
tallentaminen saadaan yhtenäiseksi ja vertailukelpoiseksi. Julkaisut kerätään samojen 
periaatteiden mukaan kuin edellisinäkin vuosina, koska uutta asetusta asiasta ei ole.  
 
Pyydän teitä ystävällisesti toimittamaan julkaisutietonne Liitteen 1 ohjeiden mukaisesti 
5.1.2020 mennessä. Toivomme teidän lähettävän listoja jo aiemminkin, jotta voidaan 
helpottaa tallennusruuhkaa täällä meillä. Tallennusaika on erittäin rajallinen johtuen 
kansallisen Virta-ohjelman aikataulusta.  
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Liite 1 Ohje vuoden 2019 julkaisujen keruusta  

Julkaisutiedonkeruu koskee tutkimus- ja kehittämistoiminnan seurannan kannalta merkittäviä julkaisuja. 
Julkaisujen tulee täyttää seuraavat kriteerit: 

• Julkaisun tulee sisältää uutta, tieteellistä tai ammatillista sisältöä. 

• Julkaisu perustuu kirjoittajan tekemään tutkimus- tai asiantuntijatyöhön. 

• Kirjoittajalla on yhteys terveydenhuollon yksikköön. 

• Julkaisun tulee olla julkisesti kenen tahansa saatavilla (maksusta tai maksutta). 

• Lehdellä tulee olla kirjoittajasta riippumaton toimituskunta tai julkaisija, joka päättää lehdessä 
julkaistavista julkaisuista. 

 
Tällaisia julkaisuja ovat mm. tieteellisissä lehdissä julkaistut alkuperäis- ja katsausartikkelit, pääkirjoitukset ja 
kirjeet, oppikirjat, tieteelliset ja ammatilliset kirjat (sekä erillisteokset että toimitetut teokset) ja niiden luvut, 
väitöskirjat, julkaistut konferenssiesitykset ja myönnetyt patentit. 
 
Julkaisutietojen hyväksikäytön kannalta on erittäin tärkeää, että ne julkaisujen kirjoittajat tunnistetaan, 
jotka ovat terveydenhuollon yksikön henkilökuntaa. Pääsääntönä on, kirjattavaksi hyväksytään vain ne 
julkaisut, joissa tutkijan nimi ja organisaatio esiintyvät julkaisun varsinaisten kirjoittajien joukossa.  
Konsortiokirjoittajuus (consortium) tai ryhmäkirjoittajuus (study group) hyväksytään, jos konsortio tai 
tutkimusryhmä esiintyy kirjoittajanimenä ja konsortion tai tutkimusryhmän osallistujaluettelo ja kunkin 
osallistujan affiliaatiot on julkaisussa purettu auki. Mikäli tutkijan nimi esiintyy esimerkiksi vain 
Acknowledgements-osiossa, julkaisua ei hyväksytä tutkijalle kirjattavaksi.  

 
Tiedot julkaisuista kerätään seuraavasti: 

− laatikaa julkaisuista luettelo, jossa julkaisun kohdalla ilmoitetaan julkaisun tekijät, 
julkaisun nimi, julkaisuvuosi, julkaisufoorumin (=lehden) nimi, volyyminumero ja 
julkaisun sivunumerot 

− lähettäkää luettelo sähköpostitse (marjukka.heinio-silfergren@tyks.fi) 

 

Pyydän teitä ystävällisesti toimittamaan julkaisuluettelonne 5.1.2020 mennessä. 

 

 


