
 
 

TEKIJYYSSEMINAARI 
 
 

Aika:  Keskiviikko 31.8.2005 klo 10.15—16.00 
Paikka:  Tieteiden talo, luentosali 104 (Kirkkokatu 6, Helsinki) 
Järjestäjä:  Tutkimuseettinen neuvottelukunta 
Ilmoittautuminen: 26.8.2005 mennessä info@tsv.fi, puhelin (09) 2286 9221 tai faksi (09) 2286 9291 
 
 
Seminaarin tausta 
 
Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeen Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen (2002) mukaan 
yksi tieteellisen tutkimuksen eettisen hyväksyttävyyden sekä sen luotettavuuden ja tulosten uskottavuuden edellytys on, 
että tutkimus on suoritettu hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla. Hyvän tieteellisen käytännön mukaista 
muun muassa on, että tutkimusryhmän jäsenten asema, oikeudet, osuus tekijyydestä, vastuut ja velvollisuudet sekä 
tutkimustulosten omistajuutta ja aineistojen säilyttämistä koskevat kysymykset on määritelty ja kirjattu kaikkien 
osapuolten hyväksymällä tavalla jo ennen tutkimuksen aloittamista tai tutkijan rekrytoimista ryhmään. Todellisuudessa 
tutkimuksen eteneminen ei useinkaan ole näin suoraviivaista eikä kaikista tutkimuksista ole etukäteen laadittu kirjallisia 
sopimuksia. 
 
Tutkimuseettinen neuvottelukunta joutuu pohtimaan tekijyyttä koskevia kysymyksiä käsitellessään tutkimuseettisiä 
kiistoja. Kiistojen taustalla on usein jo vuosia sitten alkanut tutkimusyhteistyö, jolloin hyvän tieteellisen käytännön 
ohjeistamista ei vielä juurikaan ollut. Tekijyyttä koskevat käytännöt ovat eri tieteenaloilla erilaisia . Näistä ja muistakin 
syistä Tutkimuseettinen neuvottelukunta katsoo, että aiheesta on tarkoituksenmukaista keskustella seminaarissa, jonka 
ohjelma on ohessa.  
 
 
Ohjelma 
 
Tutkimustulosten julkaisemista ja tekijyyttä koskevia käytäntöjä eri tieteenaloilla 
 
10.15—10.20  Seminaarin avaus  

Kansleri Eero Vuorio, Turun yliopisto 
Tutkimuseettisen neuvottelukunnan puheenjohtaja 

 
10.20—10.40  Lääketie de, bio- ja luonnontieteet 

Kansleri Eero Vuorio, Turun yliopisto 
Tutkimuseettisen neuvottelukunnan puheenjohtaja 

 
10.40—11.40  Humanistiset ja yhteiskuntatieteet 

Professori Irma Sorvali, Oulun yliopisto 
Tutkimuseettisen neuvottelukunnan HYMY-työryhmä 
 
Tutkimusaineistot ja tekijyys 
Arkistonhoitaja Arja Kuula, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, Tampereen yliopisto 
 
Julkisrahoitteisten tutkimusaineistojen avoimuus ja kansainvälinen tilanne — OECD:n 
Open Access –ohjeistus  
Johtaja Sami Borg, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, Tampereen yliopisto 
 

11.40—12.00  Teknilliset tieteet 
Professori Riitta Keiski, Oulun yliopisto 
Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunnan puheenjohtaja 

 
12.00—12.20  Tieteellisen julkaisun toimituskunnan edustajan näkökulma 

Professori Petri Kovanen, Ann. Med, Wihurin tutkimuslaitos 
 
12.20—12.45  Keskustelu 
 
12.45—13.30  Lounastauko 



 
 
Immateriaalioikeuksia koskevat kysymykset 
 
13.30—13.50  Immateriaalioikeuksia ja tekijyyttä koskevat kysymykset 

Professori Niklas Bruun, IPR University Center 
 
13.50—14.10  Kommenttipuheenvuoro 

Ylitarkastaja Petteri Kauppinen, Opetusministeriö 
 
14.10—14.30 Arvioitsijana toimivan asiantuntijan rooli — jos luottamuksellisesta asiakirjasta 

saatava tieto johtaa uuteen oivallukseen? 
Professori Markku Löytönen, Helsingin yliopisto 
Suomen Akatemian biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunnan jäsen 
 

 
14.30—14.50  Keskustelu ja kahvitus  
 
 
Open access –julkaisemista koskevat kysymykset 
 
14.50—15.10  Open access –julkaiseminen — oikeudellinen tausta ja tekijänoikeudet 

Professori Juha Karhu, Lapin yliopisto 
Tutkimuseettisen neuvottelukunnan jäsen 

 
15.10—15.30  Kommenttipuheenvuoro 

Professori Bo-Christer Björk, Hanken 
Suomen FinnOA-työryhmän puheenjohtaja 

 
15.30—16.00  Loppukeskustelu 


