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• Perustettu asetuksella (1347/1991); aloitti 
1.2.1992: 30v. juhlavuosi käynnissä

• OKM nimittää jäsenet (10) tiedeyhteisön 
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• Edistää hyvää tieteellistä käytäntöä ja 
tutkimusetiikkaa

• Ennaltaehkäisee tiedevilppiä
• Valvoo ja tilastoi tiedevilppitutkintaa

Suomessa
• Koordinoi ihmistieteiden alan tutkimuksen

eettistä ennakkoarviointia
• Tiedotus, kv-yhteistyö (mm. ENRIO) 

TENKin tehtävät



Hyvä tieteellinen 
käytäntö (HTK)



HTK-ohje

• Ensimmäinen kansallinen ohje julkaistiin 1994

• ”Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen 
loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa” 
(2012; päivitys käynnissä)

• Suomi-ruotsi-englanti; 
toimitettu versio espanjaksi, kiinaksi ja venäjäksi; 
lyhyt opetusvideo myös ranskaksi

www.tenk.fi

http://www.tenk.fi/


HTK-ohje

• Tiede- ja tutkimusyhteisö on Suomessa laajasti 
sitoutunut HTK-ohjeeseen

• Ohjeen vaikuttavuus perustuu tiedeyhteisön 
vapaaehtoiseen sitoumukseen noudattaa ohjetta 
(tutkimusetiikan itsesääntelyjärjestelmä)

• Sisältää kuvauksen hyvästä tieteellisestä käytännöstä, 
sen loukkauksista, sekä prosessista niiden 
käsittelemiseksi

• HTK-prosessia noudatetaan Suomessa kaikissa 
tutkimusorganisaatioissa, jos epäillään tiedevilppiä 

• HTK-ohjetta noudatetaan Suomessa kaikilla 
tieteenaloilla



Hyvä tieteellinen käytäntö

• Toimintatapoina rehellisyys, yleinen huolellisuus ja 
tarkkuus

• Eettisesti kestävät tiedonhankinta-, tutkimus- ja 
arviointimenetelmät sekä avoimuus ja vastuullisuus 
julkaisemisessa

• Muiden tutkijoiden työn ja saavutusten 
asianmukainen huomioon ottaminen ja viittaaminen



Hyvä tieteellinen käytäntö
• Suomen malli on kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu pioneerimalli 

tutkimuseettisestä itsesääntelyjärjestelmästä.

Toimivaa itsesääntelyjärjestelmää varten tarvitaan vähintään seuraavat 
neljä osatekijää:

1. kansallinen, säännöllisesti päivitettävä ohje, jossa määritellään sekä 
tiedevilppi että prosessi, jolla vilppiepäilyt tutkitaan

2. yliopistot ja muut tutkimusorganisaatiot, jotka ovat sitoutuneet 
ohjeeseen (ja jotka tutkivat epäilyt ohjeen mukaisesti)

3. tutkijat, jotka ovat tietoisia ohjeesta ja noudattavat sitä

4. kansallinen komitea, joka laatii ohjeen ja käsittelee siihen liittyvät 
kantelut

Spoof, Sanna-Kaisa, 2018. ”Tutkimusetiikan itsesääntelyjärjestelmä – Suomen malli askel askeleelta” Luettavissa osoitteessa: 
https://vastuullinentiede.fi/fi/tutkimuksen-suunnittelu/tutkimusetiikan-itsesaantelyjarjestelma-suomen-malli-askel-askeleelta



HTK-loukkaukset
HTK-loukkauksilla tarkoitetaan epäeettistä ja epärehellistä 
toimintaa, joka vahingoittaa tieteellistä tutkimusta ja 
pahimmillaan mitätöi sen tulokset

1. Vilppi tieteellisessä toiminnassa (sepittäminen, 
havaintojen vääristely, plagiointi, anastaminen)

2. Piittaamattomuus hyvästä tieteellisestä käytännöstä 
(esim. muiden tutkijoiden osuuden vähättely, 
puutteellinen viittaaminen, harhaanjohtava raportointi..)

3. Muita vastuuttomia menettelyjä



Hyvän tieteellisen käytännön
loukkauskategoriat Suomessa

• Vilppi tieteellisessä toiminnassa:

– Sepittäminen (fabrication)

– Havaintojen vääristely  (falsification)

– Plagiointi  (plagiarism)

– Anastaminen  (misappropriation)

• Piittaamattomuus hyvästä tieteellisestä   
käytännöstä

• Muita vastuuttomia menettelyjä



Vilppi 1/4: Sepittäminen 
(fabrication)

Keksittyjen havaintojen tai tulosten 
esittäminen tiedeyhteisölle

• havaintoja ei ole tehty tutkimusraportissa 
kuvatulla tavalla tai menetelmällä

• tekaistujen tulosten esittäminen raportissa



Vilppi 2/4: Havaintojen 
vääristely (falsification)

Alkuperäisten havaintojen tarkoituksellinen 
muokkaus/esittäminen niin, että tulos vääristyy

• perusteeton tutkimustulosten muuttaminen tai 
valikointi

• johtopäätösten kannalta olennaisten tulosten 
esittämättä jättäminen



Vilppi 3/4: Plagiointi eli 
luvaton lainaaminen 
(plagiarism)

Toisen julkituoman tutkimussuunnitelman,

käsikirjoituksen, artikkelin tai muun tekstin 
tai sen osan, kuvallisen ilmaisun tai 
käännöksen esittäminen omanaan.

• Plagiointia on sekä suora että mukaillen 
tehty kopiointi.



Vilppi 4/4: Anastaminen 
(misappropriation)

Alkuperäisen tutkimusidean, -
suunnitelman, tutkimushavaintojen tai -
aineiston anastaminen toiselta tutkijalta.



Piittaamattomuus hyvästä
tieteellisestä käytännöstä

Esimerkiksi:
• muiden tutkijoiden osuuden vähättely; tekijyyteen liittyvät 

laiminlyönnit esim. yhteisartikkeleiden kirjoittajuus
• puutteellinen viittaaminen aikaisempiin

tutkimustuloksiin
• tulosten ja menetelmien harhaanjohtava raportointi
• ns. itsensä plagiointi 
• tiedeyhteisön harhaanjohtaminen



Muita vastuuttomia
menettelyjä

Esimerkiksi:
• tekijyyden manipulointi
• omien tieteellisten ansioiden paisuttelu
• tutkimusviittausten määrän keinotekoinen lisääminen 

esim. tutkimuksen lähdeluetteloa paisuttelemalla
• perätön ja ilkivaltainen ilmianto HTK-loukkauksesta
• yleisön harhauttaminen esittämällä julkisuudessa 

vääristeleviä tietoja tutkimuksen tulosten tieteellisestä 
merkityksestä



Esimerkkejä eri tyyppisistä piittaamattomuuksista
HTK:sta ja vastuuttomista käytännöistä, erit. 

• muiden tutkijoiden osuuden vähättely julkaisuissa, kuten 
mainitsematta jättäminen, sekä puutteellinen tai 
epäasiallinen viittaaminen aikaisempiin tutkimustuloksiin

• omien tieteellisten ansioiden paisuttelu esimerkiksi 
ansioluettelossa tai sen käännösversioissa, 
julkaisuluettelossa tai omilla verkkosivuilla

• tekijyyden manipulointi esimerkiksi sisällyttämällä 
tutkimukseen osallistumattomia henkilöitä tekijäluetteloon 
tai niin sanotun haamukirjoittajan tekemän työn 
hyväksyminen tutkijan omiin nimiin

HTK-loukkauksista moitteisiin:
Kategoriat:

1. Vilppi

2. Piittaamatto-
muus HTK:sta

3. Muut 
vastuutto-
muudet



Mitä toimintaa HTK koskee?

• Opetus ja ohjaus, rahoituksen haku, oman alan 
asiantuntijatyö, oppimateriaalit, 
asiantuntijanlausunnot, vertaisarviointi..

• Huom! Myös tiedeyhteisön ulkopuolella, esim. 
sosiaalinen media

• Lähtökohtana tieteen avoimuus ja läpinäkyvyys 
sekä tutkijoiden ja tutkimusorganisaatioiden 
keskinäinen luottamus. 



Vastuu hyvän tieteellisen
käytännön noudattamisesta 1/2

• Ensisijaisesti tutkijalla itsellään

• Tutkimusryhmällä ja sen vastuullisella 
tutkijalla

• Korkeakouluilla ja tutkimuslaitoksilla: 
tutkimuseettinen koulutus

• Yksikön ja laitoksen johdolla: työympäristön 
edellytykset ja kehittäminen



Vastuu hyvän tieteellisen
käytännön noudattamisesta 2/2

• Tieteellisillä seuroilla ja toimittajilla: tiedon 
välittäjänä ja tieteen edistäjinä toimiminen

• Rahoittajilla: tutkimuksen toimintaedellytysten 
luominen



Suositus tieteellisten
julkaisujen tekijyydestä

sopimiseen



Tieteellisten julkaisujen tekijyydestä
sopiminen 1/3

• Tekijä (author) = henkilö, joka on osallistunut 
tieteellisen artikkelin tai muun julkaisun tekoon 
niin merkittävällä panoksella (contribution), että 
hänet tulee mainita julkaisun tekijä- tai 
kirjoittajaluettelossa.

• Tieteellinen julkaiseminen on tutkijoille tärkeä 
meritoitumisen väylä. 

• Käytännöt vaihtelevat tieteenalakohtaisesti sen 
suhteen, ketkä merkitään julkaisun kirjoittajiksi



Tieteellisten julkaisujen tekijyydestä

sopiminen 2/3

• Toisinaan hankalia kiistoja, jotka 
pahimmillaan johtavat hyvän tieteellisen 
käytännön loukkaustutkintaan

• Tekijyyden myötä tulee myös vastuu: jollei 
julkaisussa toisin mainita, jakavat 
kirjoittajaluettelossa mainitut henkilöt 
vastuun koko julkaisusta yhteisvastuullisesti



Tieteellisten julkaisujen tekijyydestä
sopiminen 3/3

• Suositus laadittu kiistojen ennaltaehkäisemiseksi

• Opastaa sopimaan tekijyyden periaatteista 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa

• Yleisohje! Ei määritellä yksityiskohtaisesti, keiden 
nimet tutkimusjulkaisussa tulee mainita

• Ei käsitellä tekijänoikeuslaissa säädettyä tekijänoikeutta 
eikä aineiston omistus- tai käyttöoikeuksia

• Tieteellisten julkaisujen tekijyydestä sopiminen. 
Tutkimuseettisen neuvottelukunnan suositukset 2018 

https://tenk.fi/sites/tenk.fi/files/TENK_suositus_tekijyys.pdf


Esimerkki 1

• Aaron ja Beata kirjoittavat humanistisen alan 
yhteisartikkelin Turun yliopistolla 

• He sopivat työnjaosta etukäteen niin, että he 
käyttävät apunaan tekijyyssuosituksesta löytyvää 
työnjakolomaketta. 

• Julkaisussa kirjoittajien nimet ovat sovitussa 
järjestyksessä, eikä asiasta nouse muita 
erimielisyyksiä.



Materiaalit netissä

https://tenk.fi/fi/ohjeet-ja-aineistot/opetusmateriaalit

https://tenk.fi/fi/ohjeet-ja-aineistot/opetusmateriaalit


Esimerkki 2

• Myös Cecilia ja Daniel kirjoittavat humanistisen 
alan yhteisartikkelin Helsingin yliopistolla

• He eivät sovi tekijyydestä etukäteen, vaan Daniel 
lupaa lähettää tekstin ajoissa vertaisarviointiin.  

• Cecilia kokee tehneensä valtaosan urakasta, ja hän 
järkyttyy artikkelin julkaisusta, sillä Daniel on 
jättänyt C:n nimen pois tekijäluettelosta. 



Tutkimusetiikan 
tukihenkilöt



• TENK käynnisti tukihenkilöverkoston 2017

• Tutkimusetiikan tukihenkilö löytyy jokaisesta
HTK-ohjeeseen sitoutuneesta
tutkimusorganisaatiosta

• HTK-loukkausten tunnistaminen ja niiden
ehkäiseminen

• Hyvän tieteellisen käytännön edistäminen

Tutkimusetiikan 
tukihenkilöjärjestelmä

HTK-loukkausten tunnistaminen ja niiden ehkäiseminen



• Verkosto tarjoaa matalan kynnyksen kanavan
luottamukselliselle neuvonnalle tapauksissa, 
joissa on mahdollisesti kyseessä HTK-loukkaus

(tärkein tehtävä) 

• Tukihenkilöt voivat antaa luottamuksellista
ohjausta liittyen tutkimusetiikkaan tai eettisiin
kysymyksiin laajemmin

• Tukihenkilöt auttavat tunnistamaan, milloin
tapauksessa tarvitaan HTK-prosessia

Tutkimusetiikan 
tukihenkilöjärjestelmä

HTK-loukkausten tunnistaminen ja niiden ehkäiseminen



Tukihenkilön tehtävät

• neuvoo ja tukee oman organisaation tutkijoita

• HTK-loukkausta epäiltäessä opastaa HTK-prosessin kulusta ja 
ohjaa kääntymään asianomaisen organisaation ylimmän johtajan 
puoleen (rehtori, kansleri, johtaja)

• neuvoo tarvittaessa kirjallisen HTK-ilmoituksen laatimisessa 

• voi antaa prosessiin liittyviä neuvoja ja tukea osapuolille myös 
HTK-prosessin kuluessa

• tiedottaa säännöllisesti omasta toiminnastaan organisaation sisällä

• toimii tutkijoiden ja TENKin välisenä yhteyshenkilönä 



• tukihenkilö ei osallistu hyvän tieteellisen käytännön (HTK) 
loukkausepäilyjen käsittelyyn (ns. HTK-prosessiin)

• tukihenkilönä ei voi olla henkilö, joka toimii päättäjänä tai 
valmistelijana HTK-prosesseissa tai edellä mainittujen henkilöiden 
läheinen henkilö

• tukihenkilön ja neuvottavan suhde on luottamuksellinen. 
Tapaamisissa tai keskusteluissa syntynyttä aineistoa 
(muistiinpanoja, sähköposteja) ei saa käyttää mahdollisessa HTK-
tutkinnassa. 

Tukihenkilön tehtävät



- TENK kouluttaa tutkimusetiikan tukihenkilöt

Vuodesta 2017 eteenpäin TENK on kouluttanut 
124 tutkimusetiikan tukihenkilöä 64:ssä 
tutkimusorganisaatiossa. He tarjoavat 
tutkimusetiikkaan liittyvää ohjausta ja kanavan 
luottamukselliselle keskustelulle 
tutkimusetiikkaan liittyvissä asioissa. Lisätietoa:

• https://tenk.fi/fi/tiedevilppi/tutkimusetiikan-
tukihenkilot

• anni.sairio@tenk.fi (Iina Kohonen 
toimivapaalla)

RI Advisers “Class of 2017”

Tutkimusetiikan tukihenkilöiden verkosto
HTK-loukkausten tunnistaminen ja niiden ehkäiseminen

mailto:anni.sairio@tenk.fi


HTK-prosessi



HTK-PROSESSI

TENKin valvoma menettely on kolmi-
vaiheinen:

1. kirjallinen ilmoitus

2. esiselvitys

3. varsinainen tutkinta

Jos epäilty tai epäilyn esittäjä on tyytymätön 

menettelyyn tai sen tulokseen, hän voi 

pyytää asiassa lausuntoa TENKiltä.



Tiedevilppiepäilystä 
ilmoittaminen 1/2

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeen 
mukaan:

• Kuka tahansa voi tehdä ilmoituksen hyvän 
tieteellisen käytännön (HKT) loukkausepäilystä.

• Käytettävissä TENKin laatima ilmoituslomake 
vuodelta 2019

https://tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK-loukkausepailyn_ilmoituslomake.docx


Tiedevilppiepäilystä 
ilmoittaminen 2/2 

• Ilmoitus on tehtävä siihen organisaatioon, jossa 
epäilyn alainen tutkimus on tekeillä tai tehty.

• Ilmoitus tehdään omalla nimellä. 

• Perätön ja ilkivaltainen ilmianto HTK-
loukkauksesta voi itsessään olla HTK-loukkaus.

• Päätökseen tyytymätön epäilty tai epäilyn 
esittäjä voi pyytää TENKin lausunnon





TENKille ilmoitetut HTK-loukkausepäilyt 

ja todetut HTK-loukkaukset, lkm 

(suluissa YAMK-opinnäytteitä koskevien ilmoitusten osuus 

kokonaislukumäärästä)

2020 2019 2018 2017 2016

Tutkimusorganisaatioiden ilmoitukset uusista HTK-

loukkausepäilyistä 

40 (2) 34 (13) 40 (16) 21 20

Tutkimusorganisaatioissa päätökseen saadut HTK-

prosessit, joissa todettiin HTK-loukkaus: vilppi

6 (3) 13 (9) 12 (7) 1 2

Tutkimusorganisaatioissa päätökseen saadut HTK-

prosessit, joissa todettiin HTK-loukkaus: 

piittaamattomuus

9 (2) 6 (4) 7 (0) 4 1

Tutkimusorganisaatioissa päätökseen saadut HTK-

prosessit, joissa ei todettu HTK-loukkausta 

24 (0) 21 (6) 15 (0) 17 16



TENKille ilmoitetut HTK-

loukkausepäilyt, lkm 

(suluissa YAMK-opinnäytteitä koskevien ilmoitusten 

osuus kokonaislukumäärästä)

2021 2020 2019 2018 2017 2016

Tutkimusorganisaatioiden ilmoitukset uusista 

HTK-loukkausepäilyistä 

52 

(10)

40   

(2)

34 

(13)

40 

(16)

21 20





TENKin lausunnot, lkm

(suluissa YAMK-opinnäytteitä koskevien 

lausuntopyyntöjen ja lausuntojen 

lukumäärä)

2021 2020 2019 2018 2017 2016

Vastaanotetut HTK-prosessiin liittyneet 

uudet lausuntopyynnöt 

37 (7) 14 (2) 23 (10) 16 (2) 9 9

Annetut HTK-prosessiin liittyneet 

lausunnot; mukana myös eri 

lausuntopyyntöjä kuin ed. kohdassa

22 (0) 13 (0) 22 (12) 9 (0) 10 8

Vastaanotetut IEEA-prosessiin liittyneet 

uudet lausuntopyynnöt 

1 0 0 0 0 0

Annetut IEEA-prosessiin liittyneet 

lausunnot

1 0 0 0 0 0

Muut kuin HTK- tai IEEA-prosesseihin 

liittyneet asiantuntijalausunnot

7 1 2 1 1



Ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin uudistetut ohjeet

Ihmiseen kohdistuvan 
tutkimuksen eettiset 
periaatteet ja eettinen 
ennakkoarviointi Suomessa 

Tutkimuseettisen 
neuvottelukunnan ohje 2019



• Mitkä ovat ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet?

• Mitä on ihmistieteen eettinen ennakkoarviointi?

• Kenen vastuulla on eettinen tutkimustoiminta?

• Ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi ja HTK



Ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin uudistetut ohjeet

• Ensimmäinen kansallinen ohje vuonna 2009.

• Ohjeisiin ovat sitoutuneet lähes Suomessa toimivat 
korkeakoulut sekä tutkimuslaitokset.

• TENK koordinoi ihmistieteen eettisen ennakkoarvioinnin 
toimikuntien toimintaa.



Mikä ihmeen ihmistiede?

Kun tutkimuksen kohteena on ihminen ja inhimillinen 
toiminta:

• humanististen alojen ja yhteiskuntatieteiden ohella esim. ihmisiin 
kohdistuva luonnontieteellinen ja tekniikan alan tutkimus, 
taiteellinen tutkimus…



Ohjeen soveltamisala ja kattavuus

Ei kata tutkimuksia, joihin sovelletaan lääketieteellisestä 
tutkimuksesta annetun lain (488/1999) mukaista eettistä 
ennakkoarviointia

• Huom! myös (ei-invasiivinen) lääketieteellinen tutkimus voi 
käyttää ihmistieteellisiä menetelmä

• Ei sovellu henkilötietojen käsittelyn ohjeeksi, vaan tutkijan on 
noudatettava oman organisaationsa tietosuojaohjeita. Ks
myös https://tietosuoja.fi/tieteellinen-tutkimus

https://tietosuoja.fi/tieteellinen-tutkimus


Yleiset eettiset periaatteet

• Kaikilla tieteenaloilla tutkijaa ohjaavat yleiset eettiset 
periaatteet, mm. tutkittavan ihmisarvon, yksityisyyden, 
itsemääräämisoikeuden ja muiden oikeuksien 
kunnioittaminen 

• Tutkija toteuttaa tutkimuksensa aina niin, että siitä ei 
aiheudu tutkimuskohteille merkittäviä riskejä, vahinkoja 
tai haittoja

• Lähtökohtana perustuslaissa turvattu tieteen vapaus ja 
sen vastuullinen käyttäminen



Tutkimus on arvioitava ennakkoon jos:

1. osallistumisessa poiketaan 
tietoon perustuvan 
suostumuksen periaatteesta

2. puututaan tutkittavien 
fyysiseen 
koskemattomuuteen

3. kohdistuu alle 15-
vuotiaisiin ilman huoltajan 
erillistä suostumusta tai 
informointia (ks. kaaviot)

4. tutkittaville esitetään 

poikkeuksellisen voimakkaita 

ärsykkeitä

5. riski normaalin arkielämän 

rajat ylittävä henkiseen 

haittaan

6. turvallisuusuhka tutkittaville 

tai tutkijalle tai heidän läheisilleen



Ihmistieteellisen tutkimuksen eettinen
ennakkoarviointi

• Huom! Tutkimuksen eettinen ennakkoarviointi 
tehdään ennen aineistonkeruuta.

• Toimikunta määräytyy tutkijalle hänen työpaikkansa tai 
tutkimusorganisaationsa mukaan.



Ihmistieteellisen tutkimuksen eettinen
ennakkoarviointi

• Eettisessä ennakkoarvioinnissa tarkastellaan 
aineistonkeruun suunnitelmaa ja tutkimuksen suunniteltua 
toteutustapaa riskien ja vahingon välttämisen 
näkökulmasta.

• Tutkimussuunnitelmassa tulee aina käsitellä eettiset riskit 
ja suunnitellut toimintatavat haittojen ja vahinkojen 
välttämiseksi.



Kenen vastuu?

• Tutkija vastaa aina itse tutkimuksensa eettisistä ja 
moraalisista ratkaisuista. Ennakkoarviointi ei siirrä vastuuta 
tutkimuksen eettisyydestä eettiselle toimikunnalle.

• Ohjeisiin sitoutuneen organisaation vastuulla on 
työnantajana huolehtia, että sen tiedeyhteisöön kuuluvat 
tutkijat tuntevat tutkimusetiikkaan ja eettiseen 
ennakkoarviointiin liittyvät ohjeet ja suositukset ja että he 
noudattavat niitä



Kenen vastuu?

• Opinnäytetöiden ohjaajat vastaavat siitä, että heidän ohjattavansa 
perehtyvät eettisiin periaatteisiin, mutta 

– opinnäytetyön tekijä on itse vastuussa työnsä eettisyydestä.

– jos ennakkoarviointi on tarpeen, suositellaan, että opiskelija hakee sitä 
yhdessä ohjaajansa kanssa. 

• Ohje sitoo tutkijoita myös silloin, kun he toimivat 
kehittämishankkeissa, yritysyhteistyössä tai kansainvälisissä 
yhteishankkeissa 



Ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi ja HTK

Jos tutkimusasetelma olisi edellyttänyt ennakkoarviointia ja sitä ei 
ole tehty, kyseessä voi olla hyvän tieteellisen käytännön (HTK) 
loukkaus, ja se voidaan tarvittaessa selvittää HTK-loukkausepäilyjen 
käsittelyprosessissa.



Eettinen ennakkoarviointi on tutkijan apuna

• Tutkimuksiin sisältyy usein ennakoimattomia tekijöitä, eikä 
eettisiin kysymyksiin ole aina selkeästi yhtä ainoaa oikeaa 
ratkaisua. 

• Eettinen ennakkoarviointi auttaa 
– tunnistamaan tutkimusasetelmaan liittyvät eettiset haasteet 

ennen tutkimuksen aloittamista.
– pohtimaan keinoja tutkimuksesta mahdollisesti koituvien 

haittojen ja vahinkojen minimoimiseksi.



Ks. myös IEEA-video

https://tenk.fi/fi/ohjeet-ja-aineistot/opetusmateriaalit

https://tenk.fi/fi/ohjeet-ja-aineistot/opetusmateriaalit


Muut TENKin ohjeet ja 
suositukset
Tutkijan ansioluettelomalli
• laadittu yhdessä Suomen akatemian, Suomen yliopistot ry (UNIFI) ja Ammattikorkeakoulujen 

rehtorineuvoston (Arenen) kanssa (2020) 

Tutkimuseettisiä näkökohtia väitöskirjan ohjaus- ja tarkastusprosessiin
• Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ja Suomen yliopistot UNIFI ry:n suosituksia yliopistoille 

(2016)

Vastuullinen tiede -verkkosivusto
• www.vastuullinentiede.fi

https://tenk.fi/fi/ohjeet-ja-aineistot
https://tenk.fi/fi/ohjeet-ja-aineistot/opetusmateriaalit

http://www.vastuullinentiede.fi/
https://tenk.fi/fi/ohjeet-ja-aineistot
https://tenk.fi/fi/ohjeet-ja-aineistot/opetusmateriaalit


• TENKin, Vaasan yliopiston ja Vastuullinen tiede -projektin tekemä, 
anonyymi, sähköinen kysely

• Lähetettiin tammikuussa 2019 kaikille Suomen yliopistoille, AMK:ille ja 
tutkimuslaitoksille

• Toteutuskielet suomi, ruotsi ja englanti

• Raportin laativat Ari Salminen ja Lotta Pitkänen, julkaistiin toukokuussa
2019

• Saatavilla suomenkielisenä versiona sivuilta www.tenk.fi

• Lyhyesti tuloksista: 1) havaituista vilppitapauksista ja 2) uhista
tutkimusetiikalle

Tutkimusetiikan barometri 2018

http://www.tenk.fi/


Vastauksissa yleisimpinä koetut uhat :

• Julkaisupaine ja rahoituksen turvaaminen, eteneminen 

akateemisella urapolulla

• Datan hallinnan haasteet, erit. käyttö ja omistusoikeudet 

dataan

• Puutteelliset tiedot tutkijan oikeuksista.



• Uutta barometriä valmistellaan tehtäväksi tänä syksynä.

• Kohteena ensisijaisesti samat tahot kuin edellisessäkin kyselyssä, 

• tosin nykyään on tullut lisää HTK:hon sitoutuneita tahoja.

• Tavoitteena saada käsitys koko kentästä, 

• eli myös niistä tutkimusetiikan asioista, jotka eivät tule HTK-ilmoitusten
kautta ilmi.

• Koordinoitu tehtäväksi HTK-ohjeen päivityksen valmistelun yhteydessä

Tutkimusetiikan barometri 2022



ENRIO

• ENRIO: European Network of Research 
Integrity Offices 

• Perustettu verkostona 2008, 

• TENK toimi puheenjohtaja siirtymässä 
järjestöksi 2020, nyt rekisteröity Belgiaan

• Tapaamisia kahdesti vuodessa, eri 
jäsenmaissa

• Joka toinen vuosi järjestetään ENRIO-
kongressi

• www.enrio.eu

http://www.enrio.eu/


ENRIO 2021 Congress on Research Integrity Practice

• Syksyllä 2021 järjestettiin 
Eurooppalainen 
tutkimusetiikkakongressi (TENKin, 
ENRIOn ja Aalto yo:n toimesta)

• Seuraava kokous Pariisissa kesällä 
2023



Tutkimusetiikan eurooppalaiset 
käytännöt ja ohjeistus 

All European Academies ALLEA 2017 
- Euroopan komission tuella 

https://allea.org/wp-
content/uploads/2020/08/Finnish_European_Code_of_Conduct_digital-
final.pdf

https://allea.org/wp-content/uploads/2020/08/Finnish_European_Code_of_Conduct_digital-final.pdf


Tutkimuseettinen neuvottelukunta

www.tenk.fi

tenk@tenk.fi


