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TENKin tehtävät
• Edistää hyvää tieteellistä käytäntöä ja 

tutkimusetiikkaa
• Ennaltaehkäisee tiedevilppiä
• Valvoo ja tilastoi tiedevilppitutkintaa

Suomessa; antaa lausuntoja HTK-
prosesseista

• Koordinoi ihmistieteiden alan
tutkimuksen eettistä ennakkoarviointia

• Tiedotus, kv-yhteistyö (mm. ENRIO) 



HTK-ohje
• Ensimmäinen kansallinen ohje julkaistiin 1994
• ”Hyvä tieteellinen käytäntö ja loukkausepäilyjen 

käsitteleminen Suomessa” (2012)
• Tiedeyhteisö on Suomessa laajasti sitoutunut HTK-

ohjeeseen
• Ohjeen vaikuttavuus perustuu tiedeyhteisön 

vapaaehtoiseen sitoumukseen
• HTK-ohjetta noudatetaan Suomessa kaikilla 

tieteenaloilla 

Ohjeen rakenne:
• Hyvän tieteellisen käytännön kuvaus
• Hyvän tieteellisen käytännön loukkaukset
• Menettelyohjeet hyvän tieteellisen käytännön 

loukkausepäilyjen käsittelemiseksi



Tutkimuseettisen 
neuvottelukunnan suositus 
tekijyydestä sopimiseen



Tutkimusetiikan 
tukihenkilöjärjestelmä
Järjestelmä perustettu 2017
122 tukihenkilöä 65 organisaatiossa



Ihmistieteiden eettinen 
ennakkoarviointi
Ohje päivitetty 2018-2019



University of Oulu

• Hyvä tieteellinen käytäntö ja 
loukkausepäilyjen 
käsitteleminen Suomessa (2012)

• Ihmistieteiden eettinen 
ennakkoarviointi (2009; 2019)  

• Etiikan päivät
 Vastuullinen tiede –verkkosivu

(www.responsibleresearch.fi; 
www.vastuullinentiede.fi)

 Tutkimusetiikan barometri 2018: 
Tutkimusyhteisössä kaikki hyvin? 

 Seminaarit

www.tenk.fi

http://www.responsibleresearch.fi/
http://www.vastuullinentiede.fi/


University of Oulu

 Template for researcher’s CV (2012) 
(TENK, UNIFI, Rectors’ Conf. of Finnish 
Univ. of Applied Sciences, Academy of 
Finland)

 Template for reporting allegations of 
violation of responsible conduct of 
research (RCR)

 Supervision of doctoral dissertations 
and their review process in Finland 
(2016), special emphasis on research 
integrity

 Tutkimuseettisen neuvottelukunnan 
suositus tekijyydestä sopimiseen

www.tenk.fi



Kiitos ja antoisaa 
kevättapaamista! 

www.tenk.fi

Vastuullinentiede.fi

s-posti: tenk@tenk.fi

Tutkimuseettinen neuvottelukunta
Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki

http://www.tenk.fi/
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