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oimituskunta on viime vuoden aikana päivittänyt Dosiksen kirjoitusohjeet. Ne ovat nyt
saatavilla sekä suomeksi että englanniksi aikakauskirjan sivuilla www.dosis.fi/julkaisuntiedot. Erityisesti kiinnitimme huomiota ohjeiden
helppolukuisuuteen. Tätä silmällä pitäen laadimme
ohjeiden alkuun taulukon, josta pääpiirteet selviävät
helposti. Olemme huomanneet esimerkiksi, että kirjoitusten pituudet ovat aika lailla vaihdelleet samankin kategorian sisällä, emmekä ole pitäneet kovin
tiukasti kiinni annetuista sanamääristä. Nyt jatkossa pyydämme kirjoittajia itseään kiinnittämään tähän
enemmän huomiota. Tätä tulee avustamaan käsikirjoituksiin laadittava aloitussivu, josta tulee käydä ilmi
seuraavat seikat:
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› käsikirjoituksen otsikko
› käsikirjoituksen tyyppi: alkuperäistutkimus,
katsaus, tieteellinen kommentti, väitöskirjakatsaus, kirje tai vastaus
› kirjoittajien tiedot: tittelit, oppiarvot ja toimipaikat
› kirjeenvaihdon vastuuhenkilön sähköpostiosoite
› käsikirjoituksen ja tiivistelmän sanamäärät
› kirjoittajien sidonnaisuudet. Jos sidonnaisuuksia
ei ole, merkitään ”Ei sidonnaisuuksia”
Toinen merkittävä asia, jonka suhteen tulemme
jatkossa olemaan entistä tarkempia, on kirjoitukseen
ja kirjoittajiin liittyvien sidonnaisuuksien ilmoittaminen. Se on tästä syystä nostettu esiin jo käsikirjoituksen aloitussivulla. Sidonnaisuudet tulee esittää
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Miltä kuulostaisi
Dosis-webinaari?

kaikissa käsikirjoitustyypeissä. Tieteellinen julkaiseminen on yksi tärkeimmistä tavoista levittää tutkimustuloksia ja saada ne yhteiseksi hyödyksi – oli sitten kyseessä alkuperäistutkimus, katsaus, tieteellinen
kommentti, ohjeistus tms. Tieteellisen tutkimuksen
tekevät mahdolliseksi sen rahoittajat, jotka voivat olla julkisia, esimerkiksi Suomen Akatemia, Business
Finland, EU, Suomen valtio, tai yksityisiä, kuten yritykset ja teollisuus. Tutkimuksen ja sen suorittajien/
käsikirjoitusten laatijoiden tulee tuoda esiin rahoituslähteet läpinäkyvästi, täydellisesti ja totuudenmukaisesti tutkimustuloksia julkaistaessa. Tällä tavoin
taataan tiedejulkaisujen, tutkijoiden ja lukijoiden välisen molemminpuolisen luottamuksen säilyminen.
Luottamuksen merkitystä ei voi liikaa korostaa tieteellisessä toiminnassa.
Tieteellistä julkaisemista ohjaavat tiedeyhteisöt,
ja useat tällaiset yhteisöt ovat laatineet ohjeistuksia sidonnaisuuksien ilmoittamisesta. Dosiksessa
neuvomme kirjoittajia hyödyntämään esimerkiksi
ICMJE:n (International Committee of Medical Journal Editors) sivulta löytyvää sidonnaisuuslomaketta (www.icmje.org/conflicts-of-interest). Dosiksen
artikkeleihin liittyviä ilmoitettavia sidonnaisuuksia
ovat:

Toimituskunnan jäsenten kesken on syntynyt ajatus ruveta järjestämään kaksi kertaa vuodessa Dosis-webinaareja. Ajatus on vastikään syntynyt ja vaatii
kypsyttelyä sekä sisällön että käytännön järjestelyjen
suhteen. Alustavasti ajatuksena olisi, että jokaisesta
numerosta valittaisiin mielenkiintoinen artikkeli,
jonka kirjoittajat kutsuttaisiin pitämään webinaari
Farmasialiiton jäsenille. Selvittelemme myös mahdollisuutta open access -vaihtoehdolle. Yhteen webinaariin sisällyttäisimme aina kaksi esitystä – näin
webinaareja järjestettäisiin kaksi per vuosi. Valinnan
aiheista tekisi toimituskunta. Valintaan vaikuttaisivat aiheen tärkeyden ja uutuuden lisäksi sosiaalisessa
mediassa tapahtuneiden jakojen ja näkyvyyden osoittama lukijoiden kiinnostus. Niinpä muistutamme
tässä yhteydessä, että jakaessanne Dosis-artikkeleita
somessa muistaisitte liittää mukaan #dosisfarma merkinnän. Sen avulla pystymme seuraamaan artikkeleiden levikkiä. Miltä ajatus webinaarista kuulostaa?
Antakaa palautetta dosis@farmasialiitto.fi osoitteeseen tai kun tapaatte toimituskunnan jäseniä. Jakakaa toki Dosiksen artikkeleita somessa #dosisfarma
merkinnän kera!

› lääke- tai terveysalan yrityksiltä saadut
konsultaatiopalkkiot
› toistuvat lääke- tai terveysalan yritysten
maksamat luento- tai suunnittelupalkkiot
› lääke- tai terveysalan yritysten maksamat
kongressimatkat
› lääke- tai terveysalan yrityksiltä tai näiden
rahastoista saatu apuraha tai muu
käsikirjoitukseen liittyvä tutkimusrahoitus.
Tutkimusrahoitus voidaan myös
vaihtoehtoisesti mainita kiitoksissa
› merkittävän määräysvallan tuottavat
osakeomistukset lääke- tai terveysalan yrityksissä
› jäsenyydet lääke- tai terveysalan yritysten tai
potilasyhdistysten toimielimissä tai johdossa
› artikkeliin liittyvät haetut tai myönnetyt patentit
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Hyvää Vol36 Dosis-vuotta toivottaen:
➔ Anneli Ritala-Nurmi
➔ Katri Hämeen-Anttila
➔ Antti Kataja
➔ Anne Lecklin
➔ Minna Matikainen
➔ Joni Palmgren
➔ Marika Pohjanoksa-Mäntylä

4

© Suomen Farmasialiitto ry

© Suomen Farmasialiitto ry

5

© DOSIS

1/2020

