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Tutkimusetiikan EU-projekteja
Research ethics

Research integrity
HEIRRI Higher Education
Institutions and
Responsible Research
and Innovation

PRINTEGER Promoting
integrity as an integral
dimension of excellence
in research
RRI Tools Towards an
open science and
innovation system
that tackles the societal
challenges of our world

SATORI Stakeholders
acting together on the
ethical impact assessment
of research and innovation
SIENNA Stakeholderinformed ethics for new
technologies with high
socio-economic and human
rights impact
EnTIRE Mapping
Normative Frameworks for
EThics and Integrity of
REsearch

ENERI European

MoRRI Monitroing
Responsible Research Network of Research
Ethics and Research
and Innovation

Integrity

DEFORM Define the
global and financial
impact of research
misconduct
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Yritysyhteistyö ihmistieteissä:
- uusia haasteita
ja kehittyviä käytäntöjä
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Yhteiskunta- ja humanistiset
tieteet ja yritysyhteistyö
• EC in the R&I family DGs for the use of the High Level
Group on maximising the impact of EU R&I programs
(2/2017)
• “The evidence base and innovative solutions put
forward by the SSH communities in collaboration with
innovators, entrepreneurs and other key stakeholders
are important building block…”
• Science|Business Network of universities, companies
and innovation organisations: Research Strategies: The
Next Framework Programme. 12.10.2016 Brussels:
• Humanistis- ja yhteiskuntatieteellinen tutkimus osaksi
yritysyhteistyön keskeisiä teemoja (digitaalinen
terveydenhuolto, turvallisuus ja teknologia,
energiaratkaisut, kuljetus ja logistiikka, avoimet
innovaatiot)
Käyttäytymistieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi
/ Esityksen nimi
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Yhteistyön motiivit ja hyödyt
Tutkijan näkökulma

Yrityksen näkökulma

Uudet tutkimusmahdollisuudet

Uusin tieto/perustutkimus

Mahdollisuus tutkimustulosten
hyödyntämiselle / tiedon käytännön
sovellus

Kompetenssien hyödyntäminen (tutkijat)

Pääsy mukaan kehittämään uusia
teknologioita tai niiden sovelluksia

Kilpailukyvyn parantaminen sekä
resurssien säästäminen/tehokas
hyödyntäminen

Mahdollisuus kehittää
tutkimusmenetelmiä

Rekrytointikanava (lahjakkaat
opiskelijat)

Rahoituksen tarve

Prestiisi

(e.g. Harman & Sherwell, 2002)
Käyttäytymistieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi
/ Esityksen nimi
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Yritysyhteistyön koetut riskit
yliopiston/tutkijan näkökulmasta
• Tutkimuksen objektiivisuuden ja riippumattomuuden
menettäminen
• Tutkimustulosten kaupallistamiseen liittyvät
ennakoimattomat seuraukset
• Tutkijan älyllisen työn redusoituminen tekniseksi
toteutukseksi
• Lahjakkaiden tutkijoiden osallistuminen opetukseen
vähenee
(Harman, 2001)
Käyttäytymistieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi
/ Esityksen nimi
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Eettiset periaatteet

Ihmistieteitä koskevat eettiset
periaatteet (TENK, 2009)

Yritykset (Kaptain, 2004)

- Tutkittavan itsemääräämisoikeuden
kunnioittaminen

- Velvollisuudet osallisia kohtaan
(osakkaat, asiakkaat, yhteiskunta
jne)

- Yksityisyys ja tietosuoja
- Yrityksen arvot
- Vahingoittamisen välttäminen
- Työntekijöiden toiminta ja käytös

Käyttäytymistieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi
/ Esityksen nimi
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Eettisiä haasteita IEEAtoimikunnan näkökulmasta
1. Tulosten avoimuus ja julkaiseminen
• Ei-toivotut tutkimustulokset, tulosten julkaisematta
jättäminen tai viivästyminen

2. Tutkimusprosessin laajuus
3. Osallistumisen vapaaehtoisuus

4. Tieteellisen tutkimuksen ja tuotekehittelyn
rajanveto; tutkimuksen oikeutus
5. Hyödyn jakautuminen tasapuolisesti ja
oikeudenmukaisesti
(Isomäki et al., 2007; Harman, 2001; Harman & Sherwell, 2002; Weissman, 2001;
tiedekunta / Henkilön nimi
Blumenthal et al.,Käyttäytymistieteellinen
1996)
/ Esityksen
nimi
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Helsingin yliopiston varainhankinnan ja
yritysyhteistyön eettiset periaatteet
• Lainsäädäntö ja arvot ohjaavat varainhankintaa sekä yritysyhteistyötä
• Luottamus on varainhankinnan ja yritysyhteistyön ytimessä
• Lahjoittaminen ja yhteistyökumppanuudet pidetään erillään muista
prosesseista
• Sopimukset määrittelevät yhteistyötä
•

•
•
•
•

Yhteistyössä tehtävässä ja julkisin varoin osittainkin rahoitetussa
tutkimuksessa huomioidaan, ettei yliopisto saa käyttää valtiolta saamaansa
budjettirahoitusta tai muuta julkista rahaa yritysten tukemiseen. Sen vuoksi
yritys ei tällaisessa tutkimuksessa saa yksinoikeuksia tuloksiin vaan tulokset
julkaistaan ja hyödynnetään rahoitusehtojen sekä yliopiston periaatteiden
mukaisesti.

Läpinäkyvyydellä minimoidaan riskejä
Henkilöstön toiminta rakentaa luottamuksen
Tietosuoja takaa luottamuksellisuuden
Eettisesti epäselvät tapaukset selvitetään
Käyttäytymistieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi
/ Esityksen nimi
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”Check list” yritysyhteistyönä tehtävään
ihmistieteelliseen tutkimukseen (pois lukien
lääketieteellinen tutkimus) (Luonnos 3.3.2017)
Otteita check-lististä:
• Onko sovittu, miten tulokset julkaistaan? Lähtökohtaisesti
päätösvalta tieteellisestä julkaisemisesta tulee säilyttää
yliopistolla (tutkimusryhmällä).
• Onko tietosuoja- ja tietoturva-asiat huomioitu lain ja
Helsingin yliopiston ohjeiden mukaisesti (linkki tulossa)?
• Onko tutkittaville maksettavan palkkion suuruus
määritelty? Tutkittaville aiheutuvat kulut voidaan aina
korvata, mutta varsinainen palkkio voi pääsääntöisesti olla
arvoltaan enimmillään joitakin kymmeniä euroja.
• Onko tutkittavilta saatu kirjallinen suostumus yrityksen
kanssa tehtävään tutkimukseen osallistumisesta ja
henkilötietojen käsittelystä?
Käyttäytymistieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi
/ Esityksen nimi
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•Kiitos!
• Yhteydenotot:
Erika.lofstrom@helsinki.fi
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