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1. SUOSITUKSEN SOVELTAMINEN JA TOIMEKSIANTO
Tieteellinen julkaiseminen on tutkijoille tärkeä meritoitumisen tapa. Tieteellisissä
yhteisjulkaisuissa käytännöt vaihtelevat tieteenalakohtaisesti sen suhteen, ketkä merkitään
julkaisun kirjoittajiksi ja muiksi tekijöiksi. Jos tutkimusta tehdään ryhmässä, ei aina ole
selvää, missä järjestyksessä ja keiden nimet julkaisun tekijä- tai kirjoittajaluetteloon tulisi
merkitä. Tällöin tekijyydestä saattaa syntyä kiista, jota on jälkikäteen hankala selvittää.
Kiistojen ennaltaehkäisemiseksi Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) päätti vuonna
2016 laatia Suomessa työskentelevien tutkijoiden käyttöön suosituksen tieteellisten
yhteisjulkaisujen tekijyydestä sopimiseksi. Suositus täydentää TENKin yhdessä
tiedeyhteisön kanssa laatimaa Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten
käsitteleminen (2012) -ohjetta.
Suositus on yleisohje, joka on tarkoitettu otettavaksi huomioon kunkin tieteenalan
vakiintuneiden käytänteiden rinnalla. Suosituksessa ei esimerkiksi määritellä
yksityiskohtaisesti, keiden nimet tutkimusjulkaisussa tulee mainita. Suosituksessa ei
myöskään käsitellä tekijänoikeuslaissa säädettyä tekijänoikeutta eikä aineiston omistus- tai
käyttöoikeuksia.
Yksittäiset tieteenalat tai esimerkiksi tieteelliset seurat voivat suosituksen pohjalta laatia
omia suosituksiaan, jotka voidaan julkaista TENKin verkkosivuilla.
Suosituksen laatineen työryhmän puheenjohtajana toimi TENKin varapuheenjohtaja,
yliopistonlehtori Pekka Louhiala (Helsingin yliopisto) ja muina jäseninä tieteenalaasiantuntija Katja Fält (Tietoarkisto), professori Rainer Oesch (Helsingin yliopisto),
suunnittelija Janne Pölönen (Julkaisufoorumi) ja pääsihteeri Sanna Kaisa Spoof (TENK).
Sihteerinä toimi projektipäällikkö Iina Kohonen (Vastuullinen tiede -hanke, TENK ja
Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta TJNK).
Suositus pohjautuu tutkimusorganisaatioiden TENKille toimittamiin tietoihin hyvän
tieteellisen käytännön loukkausepäilyistä sekä eri tutkimusalojen tekijyyden määrittelyä
selvittävään kyselyyn, jonka TENK lähetti Tieteellisten seurain valtuuskunnan
jäsenseuroille syksyllä 2016.
Suositus löytyy TENKin verkkosivuilta myös ruotsiksi ja englanniksi. Se on valmistunut
osana opetus- ja kulttuuriministeriön vuosina 2015–2018 rahoittamaa hanketta Tiedon
jakaminen luo vaikuttavuutta: tekijyys, tiedon kuratointi ja hyvät tiedeviestinnän käytänteet
(OKM/122/524/2015).
Suositus hyväksyttiin TENKin kokouksessa 14.12.2017. Se luovutettiin opetusministeri
Sanni Grahn-Laasoselle 24.1.2018.
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2. TEKIJYYS OSANA HYVÄÄ TIETEELLISTÄ KÄYTÄNTÖÄ
Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) saa tiedon kaikista Suomessa tehdyistä hyvän
tieteellisen käytännön (HTK) loukkausilmoituksista. Viime vuosina tekijyyskiistat ovat olleet
kasvussa niin Suomessa kuin maailmanlaajuisestikin. Kiistat tulee selvittää ennen kuin
käsikirjoitus lähetetään julkaistavaksi, sillä pahimmillaan ne johtavat hyvän tieteellisen
käytännön (HTK) loukkaustutkintaan. Syntyviin kiistoihin liittyy usein vääriä odotuksia ja
huonoa tai olematonta kommunikointia tutkimushankkeen jäsenten kesken. Niiden
selvittäminen on jälkikäteen hankalaa, jos tutkimusjulkaisun tekijöitä ei ole sovittu
etukäteen. Tämän suosituksen on tarkoitus helpottaa keskustelua tekijyydestä.

2.1. Mitä on tekijyys/kirjoittajuus tutkimusjulkaisussa
Tekijyydellä tarkoitetaan tässä suosituksessa kaikkea toimintaa tutkimustiedon
tuottamiseksi ja mahdollistamiseksi. Tutkimusetiikan näkökulmasta tekijällä/kirjoittajalla
(author) tarkoitetaan henkilöä, joka on osallistunut tieteellisen artikkelin tai muun julkaisun
tekoon niin merkittävällä panoksella (contribution), että hänet tulee mainita julkaisun tekijätai kirjoittajaluettelossa. Kirjoittajaluetteloon tai toimittajaksi merkityt henkilöt voivat lisätä
asianomaisen julkaisun julkaisuluetteloonsa.
Kaikkea osallisuutta ei tarvitse huomioida kirjoittajaluettelossa eikä kirjoittajaluettelossa
maininta aina edellytä varsinaista julkaisun kirjoitustyötä. Mikäli julkaisua varten tehty työ
ei ole laadultaan sellaista, että henkilö tulisi mainita kirjoittajaluettelossa, voidaan hänen
panoksensa kuvailla julkaisun kiitoksissa (acknowledgements). On myös huomioitava,
että vaikka osallisuus ei oikeuttaisi mainintaan kirjoittajaluettelossa, saattaa henkilöllä olla
tekijänoikeus tiettyihin julkaisun osiin, esimerkiksi kuvitukseen.
Tieteenalakohtaiset käytännöt vaihtelevat sen suhteen, kuka merkitään julkaisun
kirjoittajaluetteloon. Julkaistun artikkelin tekstin kirjoittamisen lisäksi esimerkiksi
tutkimuksen ideointi tai suunnittelu, tutkimusaineiston tuottaminen, analyysi tai tulkinta,
työssä hyödynnettyjen materiaalien tai menetelmien kehittäminen, kokoomateoksen
toimittamiseen tai esimerkiksi tutkimusta havainnollistavien kuvien laatiminen ovat kaikki
ovat kaikki kontribuutioita, joiden merkitsemisestä julkaisuun tulee sopia.
Yksittäisen julkaisun tekijyydestä sovittaessa on tärkeää, että sovittu käytäntö on
asianomaisen tieteenalan yleisesti hyväksymä ja että kaikki, joita asia koskee, ovat
valinnasta tietoisia. Etenkin monitieteisissä ja kansainvälisissä hankkeissa
tieteenalakohtaiset erot on hyvä tiedostaa ja niiden yhteensovittamisesta on neuvoteltava
hyvissä ajoin.
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Kiistojen ennaltaehkäisemiseksi TENK suosittelee, että tutkimushankkeisiin
osallistuvat tutkijat ja muut yhteisjulkaisujen laatijat aloittavat vastuullisen tutkijan
tai tutkimusryhmän johtajan johdolla keskustelun tekijyyden periaatteista jo
tutkimuksen suunnitteluvaiheessa, hyvissä ajoin ennen käsikirjoituksen tarjoamista
julkaisijalle.
Periaatteista on hyvä myös sopia kirjallisesti ja keskustelua tulee käydä koko
tutkimushankkeen ajan toistuvasti niin, että käsikirjoituksen valmistuttua kaikille on selvää,
millainen kontribuutio oikeuttaa esimerkiksi nimen mainintaan kirjoittajaluettelossa ja millä
periaatteella tekijöiden järjestys luettelossa syntyy.

2.2. Kirjoittajuuden mukana tulee myös vastuu sisällöstä
Tutkimustyöhön osallistunut saa tekijyyden myötä tunnustuksen tekemästään työstä,
mutta samalla hän sitoutuu kirjoittajana ottamaan vastuun julkaistun tutkimuksen sisällöstä
ja sen tuloksista. Jollei julkaisussa toisin mainita, jakavat kirjoittajaluettelossa mainitut
tekijät vastuun koko julkaisusta yhteisvastuullisesti.
Monitieteisissä tai laajoissa tutkimushankkeissa tutkimusjulkaisuun saattaa sisältyä hyvin
eriytyneitä tutkimusosia, jolloin voi käytännössä olla mahdotonta vaatia kaikkia
kirjoittajalistaan merkittyjä ottamaan vastuu työn jokaisesta vaiheesta. Tällöin yksi
mahdollisuus on avata tekijöiden roolia (contributorship) julkaisun kirjoittajaluettelon
yhteydessä. On kuitenkin hyvä, että ainakin yksi valittu niin sanottu vastaava
tekijä/kirjoittaja (guarantor) ottaa vastuun koko julkaisun sisällöstä.

2.3. Tekijyys ei liity työsuhteeseen
Vaikka tekijyydestä voidaan pitkälti sopia, ei niin sanotusta tekijänkunniasta, oikeudesta
tulla tunnustetuksi tekijänä, voida luopua työsopimuksissa tai muissa sopimuksissa. Tämä
on tärkeää paitsi tutkijan ansioitumisen kannalta, myös tekijyyden myötä syntyvän
tutkimuseettisen vastuun tähden. Lausunnoissaan TENK on linjannut, ettei ole merkitystä,
millaisessa opiskelija- tai palvelussuhdeasemassa henkilö on tai on ollut, kun arvioidaan,
tulisiko hänet mainita julkaisun tekijänä. Kysymys tekijyydestä riippuu yksinomaan siitä,
millaisen tieteellisen panoksen henkilö on antanut tutkimuksessa esitettävän tiedon
tuottamiseen.

2.4. Väitöskirjan tekijyys
Väitöskirjaan liittyvistä tekijyyskysymyksistä on sovittava hyvissä ajoin. Mikäli
artikkeliväitöskirja koostuu yhteisartikkeleista, on ohjaajien lausunnosta tai muusta
selvityksestä käytävä ilmi, mikä on ollut väittelijän oma osuus artikkelissa ja sen taustalla
olleessa tutkimushankkeessa. Väittelijä ja ohjaaja sopivat ohjaussopimuksessa
artikkeliväitöskirjassa noudatettavista tekijyyden periaatteista ja siitä, miten esimerkiksi
mahdollisten avustajien osuus huomioidaan.
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Väittelijällä on aina tekijänoikeus väitöskirjaansa. Tämä koskee sekä monografian että
artikkeliväitöskirjan tekijää. Lisätietoja löytyy TENKin ja Suomen yliopistot UNIFI ry:n
laatimista suosituksista, jotka käsittelevät tutkimuseettisiä näkökohtia väitöskirjan ohjausja tarkastusprosessiin.

3. TEKIJYYTEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA SUOSITUKSIA
3.1. Tekijyys HTK-ohjeessa
Kaikki Suomen yliopistot ja suurin osa tutkimuslaitoksista sekä ammattikorkeakouluista
ovat sitoutuneet Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen
loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa -ohjeeseen (HTK-ohje 2012).
HTK-ohjeessa otetaan kantaa tekijyyteen seuraavasti:
-

Tutkimushankkeessa tai tutkimusryhmässä sovitaan ennen tutkimuksen aloittamista
tai tutkijoiden rekrytointia kaikkien osapuolten – niin työnantajan, vastuullisen
tutkijan (principal investigator) kuin ryhmän jäsenten – oikeudet, tekijyyttä koskevat
periaatteet, vastuut ja velvollisuudet sekä aineistojen säilyttämistä ja
käyttöoikeuksia koskevat kysymykset kaikkien osapuolten hyväksymällä tavalla.

HTK-ohjeen mukaan hyvää tieteellistä käytäntöä loukkaa
-

muiden tutkijoiden osuuden vähättely julkaisuissa, kuten mainitsematta jättäminen,
sekä puutteellinen tai epäasiallinen viittaaminen aikaisempiin tutkimustuloksiin
tekijyyden manipulointi esimerkiksi sisällyttämällä tutkimukseen osallistumattomia
henkilöitä tekijäluetteloon tai niin sanotun haamukirjoittajan tekemän työn
hyväksyminen tutkijan omiin nimiin.

Loukkaukset voivat olla joko vilppiä tai piittaamattomuutta hyvästä tieteellisestä
käytännöstä.
Tekijyyteen liittyvät periaatteet on sovittava ennen käsikirjoituksen lähettämistä julkaisijalle.
Jos tekijyydestä syntyy kiistaa käsikirjoituksen julkaisijalle lähettämisen jälkeen eikä
asiassa päästä sopuun, on asia selvitettävä virallisessa HTK-prosessissa. Asiaa ei voi
jälkikäteen sovitella esimerkiksi tarjoamalla korvaavaa tekijyyttä toisessa julkaisussa.

3.2. Tekijyys tutkijan ansioluettelossa
Nimi kirjoittajaluettelossa on tutkijalle ansio, jonka hän voi merkitä julkaisuluetteloonsa.
Suomessa tutkimusorganisaatiot ja tutkimusta rahoittavat tahot edellyttävät, että heille
osoitetut tai heidän tutkijayhteisössään laaditut hakuasiakirjat (hakemus, ansioluettelo,
julkaisuluettelo, portfolio) noudattavat hyvää tieteellistä käytäntöä.
Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK), Suomen yliopistot UNIFI ry,
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry ja Suomen Akatemia ovat yhdessä
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laatineet mallin hyvän tieteellisen käytännön mukaiseksi ansioluetteloksi. Tutkijan
ansioluettelomallilla pyritään ohjeistamaan ansioluettelon laatijaa tutkimuseettisestä
näkökulmasta siten, että ansiot tulisivat esille mahdollisimman kattavasti,
totuudenmukaisina ja vertailukelpoisina.
Merkitessään julkaisujaan ansio- tai julkaisuluetteloonsa tutkijan on huolehdittava, että
myös kaikki tekijyyteen liittyvät yksityiskohdat (mm. tekijöiden järjestys) ovat kuten
julkaisuun on merkitty. Jos epäillään, että tekijäluetteloa on ansioluettelossa, muissa
hakuasiakirjoissa tai niiden käännöksissä vääristelty, asia voidaan käsitellä TENKin
ohjeiden mukaisesti HTK-loukkausepäilynä.

3.3. Kansainvälisiä ohjeita
Monet julkaisijat ohjeistavat tekijyydestä omilla ohjeillaan. Laajasti tunnettu esimerkki on
lääketieteellisten tiedelehtien päätoimittajien (International Committee of Medical Journals
Editors, ICMJE) ohjeistus (ns. Vancouver-ohje), jossa suositellaan tekijyyden määrittelyyn
seuraavia neljää kriteeriä:
1. merkittävä osallistuminen (substantial contribution) tutkimuksen ideointiin ja
suunnitteluun, aineiston keräämiseen tai aineiston analysoimiseen ja tulkintaan
2. artikkelin luonnosteleminen tai sen kriittinen tarkistaminen siten, että on
merkittävästi vaikuttanut sen sisältöön
3. lopullisen julkaistavan version hyväksyminen ja
4. vastuun ottaminen työn jokaisesta vaiheesta varmistaen, että hyvää tieteellistä
käytäntöä on noudatettu työn kaikissa vaiheissa.
ICMJE-ohjeistuksen tarkoitus ei ole sulkea pois mahdollisia tekijöitä. Ohjeissa todetaan,
että kaikille, jotka ovat osallistuneet tutkimuksen ideointiin ja suunnitteluun, aineiston
keräämiseen tai aineiston analysoimiseen, pitää tarjota mahdollisuus osallistua
tutkimuksen perusteella kirjoitettavan käsikirjoituksen suunnitteluun, arviointiin ja
lopulliseen hyväksymiseen, ja näin ollen mahdollisuus mainintaan kirjoittajaluettelossa.
Eurooppalaisten tiedeakatemioiden yhteistyöjärjestö ALLEA (All European Academies)
julkaisi keväällä 2017 uudistetun version tutkimuseettisestä toimintaohjeesta The
European Code of Conduct for Research Integrity – Revised edition. Ohje ottaa tekijyyteen
kantaa seuraavasti:
-

-

-

All authors are fully responsible for the content of a publication, unless otherwise
specified.
All authors agree on the sequence of authorship, acknowledging that
authorship itself is based on a significant contribution to the design of the research,
relevant data collection, or the analysis or interpretation of the results.
Authors acknowledge important work and intellectual contributions of others,
including collaborators, assistants, and funders, who have influenced the reported
research in appropriate form, and cite related work correctly.
All authors disclose any conflicts of interest and financial or other types of
support for the research or for the publication of its results.
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Lisää ohjeita, suosituksia ja kirjallisuutta tekijyydestä on lueteltu tämän suosituksen
lopussa.

4. TEKIJYYTEEN JA SEN LOUKKAAMISEEN LIITTYVIÄ
KÄSITTEITÄ
Anastaminen (misappropriation)
Anastaminen on vilppiä, ja sillä tarkoitetaan toisen henkilön tutkimustuloksen, -idean, suunnitelman, -havaintojen tai -aineiston oikeudetonta esittämistä tai käyttämistä omissa
nimissä.
Avoin yhteiskirjoittajuus/-tekijyys
Avoimessa yhteiskirjoittamisessa tutkimusjulkaisua työstetään usean tutkijan voimin
yhteistyönä avoimesti verkossa. Usein kaikki tekijät saavat nimensä kirjoittajaluetteloon.
Haamukirjoittaja/-tekijä (ghost author, ghost writer)
Termillä voidaan tarkoittaa kahta asiaa: Haamukirjoittajalla tai -tekijällä voidaan tarkoittaa
sovitusti toisen henkilön puolesta kirjoittavaa, nimettömäksi jäävää tekijää. Joskus termillä
myös viitataan henkilöön, joka tutkimuspanoksensa puolesta tulisi merkitä tekijäksi, mutta
jonka nimi puuttuu luettelosta. Kumpikaan käytäntö ei ole hyvän tieteellisen käytännön
mukaista. Ks. myös medical writer.
Ennen käsikirjoituksen tarjoamista julkaistavaksi tulee aina huolehtia, että kaikki
tutkimukseen osallistuneet ovat tietoisia kirjoittajalistaan valituista tekijöistä ja heidän
järjestyksestään sekä siitä, että he hyväksyvät tämän valinnan.
HTK, hyvä tieteellinen käytäntö (responsible conduct of research, RCR)
HTK on lyhenne ilmaisusta hyvä tieteellinen käytäntö. Se tarkoittaa tiedeyhteisön
hyväksymiä toimintatapoja, kuten rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta
tutkimustyössä, tulosten tallentamisessa ja esittämisessä sekä tutkimusten ja niiden
tulosten arvioinnissa, eettisiä tiedonhankintamenetelmiä sekä toisten tutkijoiden työn
kunnioittamista. TENK valvoo Suomessa HTK:n noudattamista, ja sen laatima ohjeistus
Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa eli HTK-ohje
on julkaistu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Sähköinen versio ohjeesta on
tutkimuseettisen neuvottelukunnan verkkosivuilla, ja painettua ohjetta voi tilata maksutta
neuvottelukunnalta.
Itsensä plagiointi (autoplagiarism, self-plagiarism)
Itsensä plagiointi on hyvän tieteellisen käytännön loukkaus, ja sillä tarkoitetaan samojen
tulosten julkaisemista useita kertoja näennäisesti uusina. On kuitenkin täysin sallittua
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käyttää omaa, aiemmin julkaistua tekstiä toistamiseen, jos sen yhteydessä tavalla tai
toisella viittaa tai mainitsee, missä kyseistä tekstiä on aikaisemmin käyttänyt tai sen on
julkaissut. Myös omaan julkaistuun teokseen tulee viitata samoin ehdoin kuin muiden
tutkimuksiin (ks. plagionti), ja asia on huomioitava myös ansio- ja julkaisuluettelossa
esimerkiksi julkaisujen käännösversioiden kohdalla.
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.
Kiitokset (acknowledgements)
Tutkimuksen tekoon osallistuu usein henkilöitä, joiden panos ei ole niin merkittävä, että se
edellyttäisi nimen mainitsemista kirjoittajaluettelossa. Tällöin heidät voi mainita julkaisun
kiitokset-osiossa tai esipuheessa. Kiitoksissa voidaan mainita esimerkiksi tutkimuksen
ohjaajia, arvioijia, kommentoijia, rahoittajia tai teknisiä tutkimusavustajia.
Lahjakirjoittaminen/-tekijyys (gift/honorary/guest authorship)
Lahjakirjoittaminen/tekijyys viittaa käytäntöön, jossa tekijyys ”annetaan lahjaksi” henkilölle,
joka ei tosiasiassa ole osallistunut julkaistavan tutkimuksen tekoon kirjoittajalistassa
mainitsemisen oikeuttavalla panoksella. Toisinaan lahja annetaan vastalahjan toivossa,
mutta aina lahjan saaja ei edes tiedä asiasta, ja hänen nimensä lisätään
kirjoittajaluetteloon ainoastaan nostamaan julkaisun tieteellistä arvoa. Toisinaan
tilanteeseen liittyy valta-asetelma, esimerkiksi jatko-opiskelijan ja senioritutkijan välillä.
Tekijyyden lahjoittaminen ei ole hyvän tieteellisen käytännön mukaista. On tärkeää
tiedostaa, että henkilöt, jotka merkitään julkaisun kirjoittajaluetteloon, ovat vastuussa sen
sisällöstä silloinkin, jos epäillään HTK-loukkausta.
Medical writer
Termillä viitataan erityisesti lääketieteellisessä tutkimuksessa käytettyyn kirjoittajaan, joka
toimii käsikirjoituksen teknisenä toimittajana. Hän ei yleensä ole osallistunut tutkimuksen
tekoon muulla panoksella eikä häntä mainita tekijänä.
Merkittävä panos (substantial contribution)
Monet tekijyysohjeet suosittavat, että oikeus mainintaan kirjoittajaluettelossa syntyy
ainoastaan, mikäli panos tutkimuksen tekoon on ollut merkittävää (substantial).
Määritelmät tästä kuitenkin vaihtelevat tieteenalakohtaisesti. Tietyille aloille on tyypillistä,
että ainoastaan julkaisun varsinainen kirjoittaminen oikeuttaa nimen lisäämiseen
kirjoittajaluetteloon, toisilla esimerkiksi aineiston hankintaan, analyysiin, aiheen ideointiin
tai tutkimusprosessiin liittyvä työ edellyttää mainintaa kirjoittajaluettelossa. Joillakin aloilla
henkilön panos voidaan katsoa merkittäväksi, mikäli hänen kokemuksensa, tietonsa,
taitonsa tai muu luova panoksensa on saanut aikaan julkaisussa esiteltävän tieteellisen
löydön.
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TENK ei ota kantaa tieteenalakohtaisiin eroihin merkittävän panoksen määrittelemisessä.
On kuitenkin tärkeää, että etenkin monitieteisissä ja kansainvälisissä tutkimushankkeissa,
joissa käsitykset tekijyyteen oikeuttavasta panoksesta saattavat poiketa toisistaan,
sovitaan asiasta hyvissä ajoin. Asia on syytä ottaa esille aina, kun tutkimusryhmään tulee
uusia henkilöitä tai tilanne muuttuu muulla tapaa.
Piittaamattomuus
Piittaamattomuus hyvästä tieteellisestä käytännöstä luokitellaan Suomessa HTKloukkaukseksi. Se ilmenee törkeinä laiminlyönteinä (gross negligence) ja holtittomuutena
tutkimustyön eri vaiheissa.
Plagiointi (plagiarism)
Plagiointi on vilppiä. Plagioinnilla eli luvattomalla lainaamisella tarkoitetaan jonkun toisen
julkituoman tutkimussuunnitelman, käsikirjoituksen, artikkelin tai muun tekstin tai sen osan,
kuvallisen ilmaisun tai käännöksen esittämistä omana. Plagiointia on sekä suora että
mukaillen tehty kopiointi, jota ei asianmukaisen viittauksen avulla osoiteta oikealle tekijälle.
Saalistavat julkaisut (predatory publications)
Saalistavilla julkaisuilla viitataan lehtiin ja muihin julkaisuihin, jotka esiintyvät tieteellisinä,
mutta laiminlyövät tiedekustantajalle kuuluvan vastuun esimerkiksi vertaisarvioinnista.
Toiminta perustuu aggressiiviseen markkinointiin ja kirjoittajilta perittäviin maksuihin.
Sidonnaisuudet
Rahoituslähteet ja tutkimuksen suorittamisen kannalta merkitykselliset muut
sidonnaisuudet on ilmoitettava tutkimukseen osallistuville ja ne myös raportoidaan
tutkimuksen tuloksia julkaistaessa. Tutkijat myös pidättäytyvät kaikista tieteeseen ja
tutkimukseen liittyvistä arviointi- ja päätöksentekotilanteista, jos on syytä epäillä heidän
olevan esteellisiä.
Tekijänoikeus
Tekijänoikeudellinen tekijyys-käsite on sidottu teoksen muotoon. Alkuperäinen tekijä on
se, joka on luovalla panoksellaan vaikuttanut teoksen, esimerkiksi julkaisun tai
taideteoksen, syntymiseen ulkoisesti havaittavaan muotoon (Tekijänoikeuslaki 1 §).
Tekijyydestä voidaan tekijänoikeuslain mukaan pitkälti sopia. Teoksen muoto ja
ajatussisältö voivat olla joskus vaikeasti erotettavissa, ja siksi myös tekijänoikeudesta on
syytä sopia erikseen.
Koska tekijänoikeus suojaa teoksen muotoa, ei abstraktille idealle yleensä saa teossuojaa
tekijänoikeuden kautta. Tutkimusetiikan näkökulmasta tekijyys kuitenkin ulottuu muodon
lisäksi myös teoksen sisältöön ja ideaan. Esimerkiksi tutkimusidean tai julkaistun tekstin
lainaaminen ilman viittausta alkuperäislähteeseen voidaan katsoa anastukseksi tai
plagioinniksi, myös silloin, kun lainaus ei ole sanasta sanaan alkuperäislähteestä kopioitu.
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Tekijöiden järjestys kirjoittajaluettelossa
Kirjoittajaluetteloon merkittyjen yhteisartikkelin tekijöiden nimien järjestyksen merkitys
vaihtelee tieteenalakohtaisesti. Tieteenalasta riippuen voidaan painottaa esimerkiksi
ensimmäistä ja/tai viimeistä tekijää. Usein ensimmäiseksi merkitään tutkija, joka on tehnyt
suurimman osan työstä, ja viimeisenä on työnohjaaja tai tutkimusryhmän johtaja. Toisilla
aloilla noudatetaan aakkosellista järjestystä.
TENK suosittelee noudattamaan tieteenalan vakiintunutta ja tiedeyhteisön hyväksymää
käytäntöä pitäen huolen, että valittu järjestys on kaikkien tekijöiden tiedossa ja kaikkien
hyväksymä. Erityisen tärkeää etukäteen sopiminen on monitieteisissä ja kansainvälisissä
hankkeissa tieteenalojen erilaisten käytäntöjen tähden.
Tekijöiden roolit (contributorship) ja muut vastuut
Toisinaan julkaisun on tuottanut niin laaja tai monitieteinen ryhmä, että on kohtuutonta
vaatia kaikkia tutkimuseettiseen vastuuseen jokaisesta tutkimuksen osasta. Yksi tapa
asettaa kirjoittajalistassa mainitut tekijät vastuuseen ainoastaan omasta osuudestaan on
luetella tutkimuksen alussa jokaisen tekijän osuus tutkimuksessa. Mikäli tekijät listataan
heidän roolinsa mukaan, on tärkeää, että ainakin yksi tekijä ottaa vastuun koko julkaisusta
(ks. vastaava kirjoittaja/tekijä). Liitteessä 3 on esimerkki Åbo Akademin sähköisestä
lomakkeesta, jolla kirjoittajaluettelon järjestyksestä ja tekijöiden rooleista voi sopia ennen
käsikirjoituksen lähettämistä julkaisijalle.
Toimittajuus
Toimittajuuteen voi liittyä sekä tekstin tekninen muokkaus että sisällöllinen/tieteellinen
kontribuutio. Tieteellisten kokoomateosten yhteydessä tulee tapauskohtaisesti sopia,
mahdollisesti jo hankkeen alkaessa, mikä edellyttää henkilön merkitsemistä joko
toimittajaksi, päätoimittajaksi tai toimituskunnan jäseneksi tai että hänen työpanoksensa
huomioidaan esimerkiksi kiitoksissa (acknowledgements).
Yhteyskirjoittaja/tekijä (corresponding author)
Yhteyskirjoittajalla viitataan henkilöön, joka hoitaa kanssakäymisen julkaisijan kanssa.
Hänen yhteystietonsa ovat julkaistun artikkelin yhteydessä, ja on hänen vastuullaan, että
tieto kulkee julkaisijan ja muiden tekijöiden välillä. Termin käyttö vaihtelee eri tieteenaloilla,
ja yhteyskirjoittaja saattaa toimia myös vastaavana kirjoittajana (guarantor).
Vastaava kirjoittaja/tekijä (guarantor)
Vastaavalla kirjoittajalla/tekijällä viitataan tekijään, joka ottaa päävastuun koko julkaisun
sisällöstä. Vastaava kirjoittaja/tekijä on erityisen tärkeä monitieteisissä tai muutoin
laajoissa yhteisjulkaisuissa, joissa yksittäisten tutkijoiden ei voida olettaa voivan arvioida
kaikkien tekijöiden osuutta. Useimmiten roolin ottaa tutkimusryhmän johtaja tai joku toinen
senioriasemassa oleva tutkija. Ks. myös yhteyskirjoittaja (corresponding author).
Jokainen tutkija on vastuussa siitä, että tutkijayhteisössä noudatetaan hyvää tieteellistä
käytäntöä myös tekijyyskysymyksissä. Tutkimusryhmissä on pidettävä huoli siitä, että
myös tutkijanuransa alussa olevat ovat tietoisia tutkijayhteisöä sitovista säännöistä.
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Vilppi
Vilppi tieteellisessä toiminnassa merkitsee tiedeyhteisön ja usein myös
päätöksentekijöiden harhauttamista. Se on väärien tietojen tai tulosten esittämistä
tiedeyhteisölle tai niiden levittämistä esimerkiksi julkaisussa, tieteellisessä kokouksessa
pidettävässä esitelmässä, julkaistavaksi tarkoitetussa käsikirjoituksessa, oppimateriaalissa
tai rahoitushakemuksessa. Vilppiä on myös toisten tutkijoiden tekemän työn anastaminen
tai esittäminen omana tutkimuksena.
Vertaisarviontitunnus
Vertaisarviointitunnus on Tieteellisten seurain valtuuskunnan rekisteröimä tavaramerkki,
jolla suomalaiset tiedekustantajat voivat merkitä julkaisemansa tieteellisen
ennakkoarvioinnin läpikäyneet artikkelit ja kirjat. Tunnus kertoo, että kyseisen julkaisun
vertaisarviointi on toteutettu kansainvälisen tiedeyhteisön noudattamien laadullisten ja
eettisten vaatimusten mukaisesti (ks. myös saalistavat lehdet).

5. MUISTILISTA TUTKIMUSHANKKEEN OSAPUOLILLE TEKIJYYDESTÄ
SOPIMISEKSI
5.1. Tutkimuksen suunnitteluvaiheessa
Sopikaa tekijyyden periaatteet
Tutkimushankkeen osapuolten oikeudet, vastuut ja velvollisuudet tulee sopia kaikkien
osapuolten hyväksymällä tavalla heti hankkeen alussa. Tutkimuksen myötä syntyvien
julkaisujen tekijät eivät usein ole vielä tiedossa eikä esimerkiksi julkaisujen
kirjoittajalistassa mainittujen tekijöiden keskinäistä kirjoittajajärjestystään ole aina
mahdollista sopia tutkimuksen alkuvaiheessa. Tekijyyden periaatteet voidaan kuitenkin
sopia jo ennen tutkimustyön alkamista.
Sopimusta tulee tarkistaa ja täydentää hankkeen edetessä. Vastuu sopimisesta on
projektin johtajalla tai hankkeen vastuullisella tutkijalla. Tekijyydestä sovittaessa on
pidettävä huoli, että se ei ole ristiriidassa hyvän tieteellisen käytännön kanssa.
Sopimus voi olla vapaamuotoinen, ja sopimusmuistioon kirjataan ainakin
-

hankkeen osapuolet, allekirjoituspäiväys ja voimassaoloaika
mitä kirjoittajuuteen, toimittajuuteen tai muuhun tekijyyteen oikeuttava panos
hankkeessa tarkoittaa
millä perusteella henkilö saa nimensä kiitoksiin (acknowledgements) tai hänet
huomioidaan muulla tavoin
millä periaatteella kirjoittajaluetteloon merkittyjen tekijöiden järjestys määräytyy.

Tutkimustyöhön osallistuvien henkilöiden tekijyyttä ja työpanosta voi arvioida esimerkiksi
liitteen 1 taulukkoa työkaluna käyttäen.
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Varautukaa kiistoihin
Kiistat tulee selvittää ennen kuin käsikirjoitus lähetetään julkaistavaksi, sillä pahimmillaan
ne johtavat hyvän tieteellisen käytännön (HTK) loukkaustutkintaan. Kirjatkaa, kuinka
toimitaan mahdollisissa kiistatilanteissa. Jos tekijyydestä syntyy erimielisyyttä, apua
sovitteluun voi pyytää esimerkiksi tutkimusorganisaation tutkimusetiikan tukihenkilöltä.
Pitäkää huoli, että kaikki hankkeeseen osallistuvat tuntevat hyvän tieteellisen käytännön
periaatteet.
Tehkää aineistonhallintasuunnitelma
Tutkimuksessa kerättävän aineiston käyttöoikeuksista ja hallinnasta sekä mahdollisesta
arkistoinnista tai muusta pitkäaikaistaltioinnista, aineistoon viittaamisesta, mahdollisesta
jatkokäytöstä tai hävittämisestä tutkimuksen jälkeen voidaan sopia erillisellä sopimuksella.
Tutkimusaineistoihin voi liittyä myös tekijänoikeudellisia seikkoja. Lisätietoja
aineistonhallinnasta löytyy esimerkiksi Tietoarkiston ylläpitämästä Aineistonhallinnan
käsikirjasta.
Keskustelkaa hankkeen julkaisuaikataulusta ja mahdollisista julkaisukanavista
Hankkeen jäsenillä on erilaisia motiiveja julkaisemiseen. Osalla aikatauluun voi vaikuttaa
esimerkiksi väitöstyön eteneminen. On myös hyvä tiedostaa, että kaikki julkaisut eivät
noudata eettisesti kestäviä julkaisuprosesseja. Suomessa säännöllistä tieteellistä
julkaisutoimintaa harjoittava kustantajat voivat hakea vertaisarviointitunnuksen, joka
kertoo, että kyseisen julkaisun vertaisarviointi on toteutettu kansainvälisen tiedeyhteisön
noudattamien laadullisten ja eettisten vaatimusten mukaisesti.

5.2. Tutkimustyön aikana
Sopikaa kirjoittajaluettelon nimien järjestys
Sopikaa soveltuvin osin, keiden nimet merkitään kirjoittajaluetteloon sekä nimien järjestys.
Tehkää sopimus kirjallisesti hyvissä ajoin ja jokaisen julkaisun kohdalla erikseen.
Tarkistakaa todellinen kontribuutio julkaisuvaiheessa. Huolehtikaa, että jokainen tutkijana,
vastuuhenkilönä tai avustajana hankkeeseen osallistuva henkilö on tietoinen, miten
hankkeen aikana tuotettavien julkaisujen tekijyys on sovittu. Apuna kirjoittajien
sopimisessa voi käyttää esimerkiksi liitteen 2 esimerkkitaulukkoa. Liitteessä 3 on esimerkki
Åbo Akademin sähköisestä lomakkeesta, jolla kirjoittajaluettelon järjestyksestä ja
tekijöiden rooleista voi sopia.
Tarkistakaa ja täydentäkää tutkimushankkeen alussa laadittua sopimusta
Tekijyyskysymykset on syytä ottaa esille aina, kun tutkimusryhmään tulee uusia henkilöitä
tai tilanne muuttuu muulla tapaa. Vastuu keskustelun ylläpidosta on hankkeen tai
tutkimusryhmän johtajalla tai vastuullisella tutkijalla.
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5.3. Tutkimuksen julkaisuvaiheessa
Huolehtikaa, että kaikki hyväksyvät valinnat
Tarkistakaa ennen jokaisen käsikirjoitusversion tarjoamista julkaistavaksi, että kaikki
tutkimukseen osallistuneet ovat tietoisia kirjoittajalistasta ja hyväksyvät siihen ja kiitoksiin
merkityt henkilöt sekä teoksen mahdolliset toimittajat ja heidän järjestyksensä.
Sopikaa, kuka toimii yhteyshenkilönä (corresponding author) kirjoittajien ja kustantajan
välillä.
Huolehtikaa, että jokainen kirjoittajaluetteloon merkitty tekijä on hyväksynyt käsikirjoituksen
viimeisen, julkaisijalle lähetettävän version. Hyväksymisen voi hoitaa esimerkiksi
sähköpostitse, jotta sen voi jälkikäteen tarkistaa.
Muistakaa tutkimuseettinen vastuu
Muistuttakaa tekijöitä tekijyyden mukanaan tuomasta tutkimuseettisestä vastuusta. Jollei
julkaisussa toisin mainita, ovat kirjoittajaluetteloon merkityt henkilöt vastuussa koko
artikkelin sisällöstä yhteisvastuullisesti. Jokaisen pitää tehdä oma kriittinen arvionsa siitä,
täyttyvätkö tekijyyden kriteerit hänen omalla kohdallaan ja antaako luvan nimensä
käyttämiseen. Ilmoittakaa kirjoittajien sidonnaisuudet.

5.4. Tutkimushankkeen päätyttyä
Huolehtikaa tutkimuksessa muodostuneesta aineistosta
Sopikaa, miten tutkimuksessa syntyvä aineisto säilytetään turvallisesti tutkimuksen aikana
ja mitä sille tapahtuu tutkimuksen jälkeen. Huolehtikaa, että aineisto on tallennettu tai
hävitetty asianmukaisesti tietosuojasta huolehtien. Aineiston tallentamisesta jatkokäyttöä
varten ks. Tietoarkiston ylläpitämä Aineistonhallinnan käsikirja.
Tekijyys näkyviin myös laajalle yleisölle viestiessä
Pitäkää huoli, että tekijyys merkitään oikein myös konferenssiesitelmien ja opetuksen
yhteydessä tai kun tutkimuksesta viestitään tiedeyhteisöä laajemmalle yleisölle esimerkiksi
sosiaalisessa mediassa.
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OHJEITA, SUOSITUKSIA JA KIRJALLISUUTTA

Ohjeita ja suosituksia
•

•

•

•

•
•
•

•
•
•

•

•

ALLEA - All European Academies: The European Code of Conduct for Research
Integrity, revised edition, 2017 http://www.allea.org/wpcontent/uploads/2017/03/ALLEA-European-Code-of-Conduct-for-Research-Integrity2017-1.pdf
COPE: Committee on Publication Ethics: Code of conduct and best practice
guidelines for journal editors, 2011 https://publicationethics.org/resources/codeconduct
Council of Science Editors (CSE): White Paper on Promoting Integrity in Scientific
Journal Publications, Authorship and Authorship Responsibilities, 2012
https://www.councilscienceeditors.org/resource-library/editorial-policies/white-paperon-publication-ethics/2-2-authorship-and-authorship-responsibilities/
International Committee of Medical Journals Editors, ICMJE: Recommendations for
the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical
Journals, 2016 http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf
Office of Research Integrity: Authorship Guidelines, 2010
http://www.uaf.edu/ori/responsible-conduct/authorship/
Suomen Akatemia: Suomen Akatemian malli julkaisuluetteloa varten, 2017:
http://www.aka.fi/julkaisuluettelo/
Swiss Academies of Arts and Science: Authorship in scientific publications. Analysis
and recommendations, 2013 http://www.akademienschweiz.ch/en/index/Publikationen/Archiv/Richtlinien-Empfehlungen.html
Tekijänoikeuslaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404
Tietoarkisto: Aineistonhallinnan käsikirja
http://www.fsd.uta.fi/aineistonhallinta/fi/index.html
Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK), Suomen yliopistot UNIFI ry,
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry ja Suomen Akatemia: Tutkijan
ansioluettelomalli, 2013
http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/tutkijan_ansioluettelomalli_260613.pdf
Tutkimuseettinen neuvottelukunta: Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen
käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2012
http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf
Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) ja Suomen yliopistot UNIFI ry:
Tutkimuseettisiä näkökohtia väitöskirjan ohjaus- ja tarkastusprosessiin.
Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ja Suomen yliopistot UNIFI ry:n suosituksia
yliopistoille, 2016
http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/TENK_UNIFI_ohjeistus_vaitoskirjaprosessi.pdf
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•

•

•

Albert Tim, Wager Elizabeth. How to handle authorship disputes: a guide for new
researchers COPE Report. 2003:32–4
https://publicationethics.org/files/2003pdf12_0.pdf
Louhiala Pekka, Saloheimo Pertti, Launis Veikko. Kuka on kirjoittaja?
Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2014;130(3):198-9
http://www.duodecimlehti.fi/lehti/2014/3/duo11476
Marušić A, Bošnjak L, Jerončić A. A systematic review of research on the meaning,
ethics and practices of authorship across scholarly disciplines. PLOS One. 2011;9;
e23477:1–17
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0023477
Osborne Jason W, Holland Abigail. What is authorship, and what should it be? A
survey of prominent guidelines for determining authorship in scientific publications.
Practical Assessment, Research & Evaluation.2009; Vol 14¸15
http://pareonline.net/pdf/v14n15.pdf
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LIITE 1. TAULUKKO TYÖKALUKSI TEKIJYYDEN POHTIMISEEN

MUU TAPA

NIMEÄ EI MAINITA

NIMI KUVATEKSTISSÄ

NIMI ALAVIITTEESSÄ
TMS.

x

NIMI KIITOKSETOSIOSSA

Hankkeen suunnittelu
Rahoituksen hankkiminen
Tutkimusryhmän vastaava
tutkija/johtaja
Tutkimusryhmän jäsen
Aineiston
kerääminen/tuottaminen
Haastatteleminen
Aineiston analysoiminen
Litterointi ym.
haastatteluaineiston tekninen
toimittaminen
Julkaistavan tekstin
kirjoittaminen
Käsikirjoituksen
kommentointi
Tekstin toimittaminen
Valokuvaus
Muu kuvitus
Tekstin kääntäminen
Väitöskirjan ohjaaminen
Muu kontribuutio

NIMI TOIMITTAJANA TAI
TOIMITUSKUNNAN
JÄSENENÄ

MILLÄ KONTRIBUUTIOLLA
VOI SAADA NIMENSÄ
TIETEELLISEN JULKAISUN
TEKIJÄKSI
(rastitus viitteellinen)

NIMI KIRJOITTAJALUETTELOSSA

Alla olevan taulukon avulla yhteisjulkaisua suunnittelevat voivat pohtia erilaisia tekijyyteen liittyviä
rooleja ja sitä, miten niistä palkitaan. Esimerkkirastitus viitteellinen.

x
x

x

x
x

x

x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
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LIITE 2 ESIMERKKI KIRJOITTAJALUETTELON LAATIMISEEN

Allekirjoittaneet hyväksyvät, että julkaistavaksi tarjottavan käsikirjoituksen tekijöitä ovat alla
olevassa luettelossa mainitut henkilöt esitetyssä järjestyksessä. Allekirjoittajat myös vakuuttavat,
että heidän tiedossaan ei ole sellaisia tästä kirjoittajaluettelosta puuttuvia henkilöitä, joiden
kontribuutiota käsikirjoitukseen voitaisiin pitää tekijyyden arvioisena.
Kirjoittajaluettelossa mainituista tekijöistä ja heidän järjestyksestään voidaan keskustella ja sopia
alustavasti jo tutkimuksen alkuvaiheessa. Nimet ja niiden järjestys tulee tarkistaa toteutuneen
kontribuution mukaan ennen valmiin käsikirjoituksen lähettämistä. Kaikkien allekirjoittaneiden tulee
hyväksyä valinta.

Vastuullinen tekijä
Käsikirjoituksen nimi
Julkaisusarjan tai kustantajan nimi
TEKIJÖIDEN NIMET JA HEIDÄN KONTRIBUUTIONSA
Nimi

Tekstin
kirjoittaminen/
muokkaaminen

Tutkimuksen
ideointi/
suunnittelu

Tutkimusaineiston
tuottaminen

Aineiston
analyysi/
tulkinta

Muu
kontribuutio,
mikä?

Päiväys

Allekirjoitus

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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LIITE 3 ÅBO AKADEMIN ESIMERKKI SOPIMUSMALLIPOHJASTA TEKIJYYDEN
MÄÄRITTÄMISEKSI

Åbo Akademi on ottanut käyttöön oheisen lomakkeen tekijyydestä sopimiseksi (kuvakaappaus
1.12.2017).
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