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Ansioluettelon kehitys

Nimikirjalain muutos 1989 ->   valtaosa 
tieteellisistä, opetuksellisista ja 
hallinnollisista ansioista löytyy itse 
laaditusta ansioluettelosta

Julkaisuluettelo
Opetusportfolio -> yliopistoportfolio



Tutkimuseettinen neuvottelukunta

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen 
loukkausten käsitteleminen (2002) 

• tiedeyhteisön omat eettiset ohjeet 
käytännöistä, joita ei säädellä laeilla

• piittaamattomuus hyvästä tieteellisestä 
käytännöstä

• tutkimusvilppi



Hyvä tieteellinen käytäntö

1. Toimintatapoina rehellisyys, yleinen huolellisuus ja 
tarkkuus (tutkimus, tallentaminen, esittäminen ja arviointi)

2. Eettisesti kestävät tiedonhankinta-, tutkimus- ja 
arviointimenetelmät (vaihtelu tieteenaloittain) sekä
avoimuus julkaisemisessa;

3. Muiden tutkijoiden työn ja saavutusten asianmukainen 
huomioon ottaminen;

4. Tutkimuksen suunnittelu, toteuttaminen ja raportointi 
tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten mukaan;



Hyvä tieteellinen käytäntö

5. Tutkimusryhmän jäsenten asema, oikeudet, osuus 
tekijyydestä sekä vastuut ja velvollisuudet määritelty;

• tutkimustulosten omistajuus
• aineistojen säilyttäminen 
• sovitun kirjaaminen
• ennen tutkimuksen aloittamista/tutkijan rekrytoimista

6. Rahoituslähteiden ja sidonnaisuuksien ilmoittaminen;
7. Hyvä hallintokäytäntö ja henkilöstö- ja taloushallinto.



Noudattavatko ansioluettelot 
tutkimuseettisiä periaatteita?

Havaittuja ongelmia mm
-väitöskirjojen ohjauksen ilmoittaminen
-julkaisuluettelon virheet
-nimikkeiden käännökset
-itse laadittujen analyysien, saavutusten ja 

visioiden luotettavuus 



Väitöskirjat

Itsensä nimittäminen väitöskirjan 
ohjaajaksi 

Yhteisohjausten kirjaaminen
Väitöskirjojen ohjausryhmät
Pro gradu -tutkielmat (Master's thesis)



Julkaisuluettelo

Ohjeiden seuraaminen
Mikä on alkuperäisjulkaisu (vertais-

arviointi)?
Käsikirjoitusten ilmoittaminen 
Samojen nimikkeiden esiintyminen 

useampaan kertaan
Tekaistut julkaisut



SA: Julkaisuluettelon laadinta
1 Artikkelit kansainvälisissä aikakausilehdissä, joissa referee-

käytäntö 
2 Artikkelit kansainvälisissä tieteellisissä kokoomateoksissa ja

konferenssijulkaisuissa, joissa referee-käytäntö 
3 Artikkelit kotimaisissa aikakausilehdissä, joissa referee-

käytäntö 
4 Artikkelit kotimaisissa tieteellisissä kokoomateoksissa ja 

konferenssijulkaisuissa, joissa referee-käytäntö 
5 Tieteelliset monografiat
6 Muut tieteelliset julkaisut, kuten artikkelit tieteellisissä lehdissä 

ja kongressijulkaisuissa, joissa ei ole referee-käytäntöä sekä 
julkaisut yliopisto- ja laitossarjoissa



TY Lääk tdk: Julkaisuluettelon laadinta
1 Artikkelit kansainvälisissä aikakausilehdissä, joissa referee-

käytäntö 
2 Artikkelit kansainvälisissä tieteellisissä kokoomateoksissa, 

joissa referee-käytäntö 
3 Artikkelit kotimaisissa aikakausilehdissä, joissa referee-

käytäntö 
4 Artikkelit kotimaisissa tieteellisissä kokoomateoksissa, joissa 

referee-käytäntö 
5 Kansainväliset oppikirjat ja luvut tällaisissa
6 Kotimaiset oppikirjat ja luvut tällaisissa
7 Muut tieteelliset julkaisut (vapaaehtoinen)
8 Abstraktit (vapaaehtoinen), patentit (vapaaehtoinen



Nimikkeiden käännökset

Selvän ohjeistuksen puuttuminen
Erityisiä ongelmia ns "keskikategorian 

virkojen" ja dosentuurin 
kääntämisessä englanninkielelle 
(assistant/associate/adjunct
professor, docent)

Muut kuin filosofian tohtorit (LT, LKT)



Nimikkeiden käännökset

Instituutioiden nimet 
(ammattikorkeakoulu)

Professori -> Tutkimusprofessori (oik. 
tutkimusjohtaja, jolla professorin 
arvo)

Marie Curie Chair



Sähköpostin "nimikortit"

NN
Tutkimuspäällikkö, dosentti / Head of Research, Adjunct Professor
X-ammattikorkeakoulu / X University of Applied 

Sciences

Assoc.prof. NN, MDPhD
University of Y, Y, Finland

(= Dosentti NN, LT
Y:n yliopisto)

Lisäksi ennakoituja tohtorinimikkeitä yms



Itse laadittujen analyysien, 
saavutusten ja visioiden 
(portfolion) luotettavuus

Ovatko itse laadittuja? (ammattilaisiakin on tarjolla)
Kuvaavatko saavutukset omia vai muiden 

saavutuksia?
Ovatko positiiviset ja negatiiviset palautteet 

huomioitu tasapainoisesti?



Muita ongelma-alueita

Nimikkeiden käyttö (mvs) 
virkasuhteen päätyttyä

Julkaisuluetteloiden vertailun vaikeus 
(hakijan rooli yhteisjulkaisuissa)? 



Kysymyksiä

Tuleeko Tutkimuseettisen 
neuvottelukunnan ohjeet 
yksiselitteisesti ulottaa kattamaan 
ansio- ja julkaisuluettelot?

Tarvitsemmeko kansallista ohjeistusta 
ansio- ja julkaisuluetteloiden sekä 
(yliopisto)portfolioiden  laadintaan? 



Jatkokysymyksiä
ja kommentteja

www.tenk.fi
myös vanha pro.tsv.fi/tenk toimii
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