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Sidonnaisuudet

• Yksityisvastaanotto (6t/vko) Mehiläisessä
• Ammatinharjoittajana, vuokralaisena

• Luottamustoimia:
• TENK

• Suomen lääkäriliitto



Tapauksen kulku 1

• 25.11.2011 arviointipyyntö Journal of Clinical Research and Bioethics-
lehdestä (prof. MN, editorial boardin jäsen)

• Huono artikkeli -> hylkäysehdotus johon yhtyivät toinen arvioija ja 
MN

• Sattumahavainto: artikkeli oli julkaistu sellaisenaan!
• ” Received October 14, 2011; Accepted November 15, 2011; Published 

November 25, 2011”



Tapauksen kulku 2

• Mitä oli tapahtunut? 
• MN oli sairaana ja siksi prosessissa viivettä

• Lehti oli pyytänyt yhden arvion (JP) informoimatta MN:a

• JP: ” The manuscript brings a very informative and critical review on  … The text is well 
written, with no spelling or grammar errors, what makes it easy to follow by the 
readers.”

• JP: ei YHTÄÄN julkaisua ko. aiheesta



Journal of Clinical Research and Bioethics

• Lehdellä ei päätoimittajaa (2011)

• MN:n saamat sähköpostit allekirjoitti Mahoobi

• PL:n saamat sähköpostit allekirjoitti Datta M /Associate Managing
Editor

• "editors and editorial board“: 50 nimeä, kuka on mitä?



Mitä tein?

• Sähköposti n. 25 editorial boardin jäsenelle ja lehdelle

• Lehti ei reagoinut mitenkään

• Moni oli huolissaan lehden epämääräisistä prosesseista

• Kukaan ei oikein tiennyt kenen kanssa kommunikoi

• Osa oli tuloksetta yrittänyt päästä eroon jäsenyydestä

• Yksi boardin jäsen oli tunnettu plagioija

• Yhdelle tarjottiin ”ylennystä” kun hän kysyi hankalia kysymyksiä



OMICS

• “OMICS Group hosts over 500 leading-edge peer reviewed Open 
Access Journals and organizes over 300 International Conferences
annually all over the world. “

• Monissa lehdissä hyvin vähän sisältöä

• “Inofficial impact factor …”

http://www.omicsonline.org/international-scientific-conferences/


Johtopäätöksiä

• OA on tuonut nämä lieveilmiöt mukanaan

• Selvät tapaukset ovat helppoja mutta harmaa alue on laaja

• Taustalla: 
• Julkaisemisen paine

• Kvantitatiiviset mittarit

• ”Helppo raha” tekijöille

• Tutkimusetiikan puute/ohuus


