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• Perustettu asetuksella 1991
• OKM nimittää jäsenet tiedeyhteisön 

ehdotuksesta kolmivuotiskausiksi
• Puheenjohtajina toimineet Keijo Paunio, 

Gustav Björkstrand, Eero Vuorio, Krista 
Varantola, Riitta Keiski

• Itsenäinen ja riippumaton asiantuntijaelin
• Sihteeristö Tieteellisten seurain 

valtuuskunnan (TSV) yhteydessä

Tutkimuseettinen 
neuvottelukunta (TENK)



• Edistää hyvää tieteellistä käytäntöä ja 
tutkimusetiikkaa Suomessa

• Ennaltaehkäisee tiedevilppiä
• Valvoo ja tilastoi tiedevilppitutkintaa

Suomessa; antaa lausuntoja HTK-
prosesseista

• Koordinoi ihmistieteiden alan tutkimuksen
eettistä ennakkoarviointia

• Tiedotus, kv-yhteistyö (mm. ENRIOn
puheenjohtajuus 2018 -) 

TENKin tehtävät



HTK-ohje 1/3
• Ensimmäinen kansallinen ohje 

julkaistiin 1994
• Laadittu yhdessä tiedeyhteisön kanssa
• ”Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen 

loukkausepäilyjen käsitteleminen 
Suomessa” (2012)

• Kieliversiot suomi-ruotsi-englanti; 
nyt myös kiina, venäjä, espanja



HTK-ohje 2/3
• Ohjeen vaikuttavuus perustuu 

tiedeyhteisön vapaaehtoiseen 
sitoumukseen 

• Koskee kaikkia tieteenaloja, TKI-
toimintaa ja taidealoja 

• Tutkijoiden noudatettava kaikessa 
toiminnassaan kuten opetus- ja  
asiantuntijatehtävissä sekä mediassa 



HTK-ohje 3/3
Ohjeen rakenne:

• Hyvän tieteellisen käytännön kuvaus

• Hyvän tieteellisen käytännön 
loukkaukset

• Menettelyohjeet hyvän tieteellisen 
käytännön loukkausepäilyjen 
käsittelemiseksi (HTK-prosessi)



Ohjeen mukainen hyvä
tieteellinen käytäntö, esim.
6. Tutkimusryhmässä ja -hankkeessa sovittava 

kirjallisesti etukäteen, ennen tutkijoiden 
rekrytoimista: 
• kaikkien osapuolten – myös työnantajan –

vastuut, oikeudet ja velvollisuudet sekä 
tekijyyden periaatteet

• tutkimusaineistojen käyttöoikeudesta ja 
säilyttämisestä sovittava myös hankkeen 
päätyttyä



Hyvän tieteellisen käytännön
loukkauskategoriat Suomessa

1. Vilppi tieteellisessä toiminnassa

2. Piittaamattomuus hyvästä tieteellisestä   
käytännöstä

- - - - -

Muita vastuuttomia menettelyjä





HTK 2012 –ohjeen soveltaminen  1
”Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tulee huolehtia 

siitä, että hyvään tieteelliseen käytäntöön 
perehdyttäminen ja tutkimusetiikan opettaminen 
ovat kiinteä osa niiden antamaa perus- ja 
jatkokoulutusta. 

Hyvän tieteellisen käytännön turvaamiseksi 
korkeakoulujen tulee tarjota tutkimuseettistä 
täydennyskoulutusta myös opettajille ja 
opinnäytetöiden ohjaajille, tutkijoille, 
tutkimusryhmän johtajille sekä muille 
asiantuntijoille.”



Opetusvideo HTK-prosessista

http://www.tenk.fi/fi/video-tiedevilpin-tutkinnasta-suomessa



The European Code of Conduct for Research
Integrity.  ALLEA 2017. 

EU-rahoituksen hakijoiden sitouduttava!  



Muut TENKin ohjeet ja suositukset 1

• Ihmiseen kohdistuvan tutkimukset eettiset periaatteet ja 
ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa (päivitetty 2019) 

• Tutkimuseettisiä näkökohtia väitöskirjan ohjaus- ja tarkastusprosessiin, 
Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ja Suomen yliopistot UNIFI ry:n 
suosituksia yliopistoille (2016)

• Tieteellisten julkaisujen tekijyydestä sopiminen. Tutkimuseettisen 
neuvottelukunnan suositus (2018)

• Tutkimusetiikan tukihenkilötoiminta. Suositukset tutkimusetiikan 
tukihenkilöille ja heidän taustaorganisaatioilleen (2017)



Muut TENKin suositukset ja julkaisut 2

• Ari Salminen & Lotta Pitkänen 2019: Tutkimusyhteisöissä kaikki hyvin? 
Tutkimusetiikan barometri 2018. 

• Vastuullinen tiede -verkkosivusto. TENK ja Tiedonjulkistamisen 
neuvottelukunta TJNK (2018) www.vastuullinentiede.fi

• Tutkijan ansioluettelomalli, laadittu yhdessä Suomen Akatemian, 
Suomen yliopistot ry (UNIFI) ja Ammattikorkeakoulujen 
rehtorineuvoston (Arene) kanssa (päivitetään 2020) 



Tutkimusetiikan tukihenkilöjärjestelmä

• TENKin kouluttamat tutkimusetiikan tukihenkilöt kaikissa HTK-
sitoutuneissa organisaatioissa vuodesta 2017

• Tukihenkilön tärkein tehtävä on tarjota oman organisaationsa henkilökunnalle 
luottamuksellista neuvontaa tilanteissa, joissa epäillään tiedevilppiä

• Tukihenkilötoiminnan toivotaan madaltavan kynnystä HTK-ilmoituksen 
tekemiseen vakavissa vilppiepäilyissä

• Tukihenkilö voi antaa HTK-prosessiin liittyviä neuvoja ja tukea osapuolille 
prosessin kuluessa  keskustelu on luottamuksellista, tukihenkilöt ovat 
puolueettomia ja kummankin tutkijaosapuolen käytettävissä. 





Tutkimusetiikka Suomessa

- Hyvä tieteellinen käytäntö HTK (research integrity)
- tiedevilpin itsesääntelyjärjestelmä (TENK valvoo)

- Tieteenalakohtainen tutkimusetiikka (research ethics; 
laiminlyönnit rinnastuvat tiedevilppiin): 

- laki lääketieteellisestä tutkimuksesta (TUKIJA; ETENE)
- ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja 

ihmistieteisen eettinen ennakkoarviointi (TENK valvoo; 
tutkimusorganisaatiot sitoutuvat) 

- Myös organisaatio-, ammatti- ja alakohtainen etiikka 
- esim. opettajat, JSN, SUEK

- ”Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus” (TSV & 
tutkimusyhteisö 2019) 



Tutkijan vastuullinen arviointi, yleistä

- vastuullinen tiede –käsite (responsible research) 
yleistymässä maailmalla tutkimusetiikan rinnalle

- vastuullinen metriikka (tutkimuksen arvioinnin ja 
tutkijan arvostuksen pitäisi perustua tutkimuksen 
laadun arviointiin, ei julkaisukanavaan; Suomessa 
toimijana JuFo) 

- kv. Dora-julistus 2015 
- Tutkimusetiikan maailmankongressin Hong Kong 

Manifesto 2019  (www.WCRI2019.org) 
- Suomessa ”Suositus vastuulliseen tutkijanarviointiin”. 

TSV 2019 (tutkimusorganisaatiot sitoutunevat) 



Tutkijan vastuullinen arviointi Suomessa

- TUTKIJALLE: 
- ”Tutkijan ansioluettelomalli” (TENK, Suomen Akatemia, UNIFI ja 

Arene 2012; päivitys 2020) 

- TUTKIMUSORGANISAATIOILLE: 
- ”Suositus vastuulliseen tutkijanarviointiin” (TSV & 

tutkimusyhteisö 2019)  
- Myös ”Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus” (TSV & 

tutkimusyhteisö 2019) 



Suositus vastuulliseen tutkijanarviointiin,  
TSV 2019

- Yleiset periaatteet kaikkeen arviointiin: 
- läpinäkyvyys, integriteetti, tasapuolisuus, arvioijan pätevyys, 

monimuotoisuus

- Hyvät käytännöt
- Arviointiprosessin rakentaminen (mm. kriteerit, aineistot, 

yhdenvertaisuus, arvioijien valinta)
- Tutkimuksen arviointi (tieteellinen laatu, avoin saatavuus, 

eettisyys)
- Tutkijan tehtävien monimuotoisuus (mm. opetus, 

tutkimusyhteisöt, yvv)
- Tutkija arvioinnin osallisena (itsearvionti) 



Tutkijan ansioluettelomalli ja HTK 2012 -ohje

- ”Suomessa tutkimusorganisaatiot ja tutkimusta 
rahoittavat tahot edellyttävät, että heille osoitetut tai 
heidän tutkijayhteisössään laaditut hakuasiakirjat 
(hakemus, ansioluettelo, julkaisuluettelo, portfolio) 
noudattavat hyvää tieteellistä käytäntöä. 

- Jos epäillään, että tutkija paisuttelee tai vääristelee 
ansioitaan ansioluettelossa, muissa hakuasiakirjoissa 
tai niiden käännöksissä, voidaan asia käsitellä 
tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeiden 
mukaisesti epäilynä hyvän tieteellisen käytännön 
loukkauksesta.” 



www.tenk.fi

Vastuullinentiede.fi

s-posti: tenk@tenk.fi

Tutkimuseettinen neuvottelukunta
Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki


