
Yritysyhteistyössä tehtävän TKI-hankkeen tutkimuseettinen itsearviointi  
 
Tämän itsearvioinnin tarkoituksena on helpottaa yritysyhteistyötä ihmistieteellisessä TKI-
toiminnassa (ei koske lääketieteellistä tutkimusta). Yrityksillä ei välttämättä ole riittävää osaamista 
huolehtia tutkimuseettisten näkökulmien huomioimisesta, ja siksi tutkimusetiikasta huolehtiminen 
on ensisijaisesti ammattikorkeakoulun vastuulla osana TKI-toiminnan laadunhallintaa. 
 
 
 Eettiset ohjeet ja periaatteet 

 
Yritysyhteistyökumppanin kanssa käydään läpi seuraavat ohjeet ja periaatteet ja huolehditaan, 
että kaikki osapuolet ovat sitoutuneita noudattamaan niitä: 
 

• Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa (HTK-ohje 
2012)  

• Humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettiset 
periaatteet ja ehdotus eettisen ennakkoarvioinnin järjestämiseksi (Tutkimuseettinen 
neuvottelukunta, 2009) 

• Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettiset suositukset (Ammattikorkeakoulujen 
rehtorineuvosto Arene ry 2018) 

• Mahdolliset tieteenala- ja ammattialakohtaiset eettiset normistot (tutkijan ja tutkimuksen 
kohteen välisen suhteen määrittely tmv.) 
 
 

 Eettinen ennakkoarviointi ja tutkimusluvat 
 
Mikäli TKI-hankkeessa tarvitaan tutkimuslupia tai tutkimus kuuluu eettisen ennakkoarvioinnin 
piiriin, huolehditaan tutkimusluvat ajoissa kuntoon ja lausunto haetaan eettiseltä toimikunnalta. 
Yritykseltä tarvitaan lupa, jos tutkimuksen kohteena on ihminen ja yrityksessä tapahtuva toiminta. 
Mikäli tutkimuksen toteutus edellyttää eettistä ennakkoarviointia, ammattikorkeakoulu 
tutkimusosapuolena huolehtii, että tutkimukselle pyydetään lausuntoa eettiseltä 
ennakkoarviointitoimikunnalta.  
 
 
 HAMKin työntekijöiden (ja opiskelijoiden) ja yrityksen sidonnaisuudet 

 
TKI-hankkeen kannalta mahdolliset sidonnaisuudet tulee ilmoittaa esimiehelle ja mahdollinen 
esteellisyysongelma ratkaistaan Hallintolain (434/2003) yleisten esteellisyysperiaatteiden ja 
esteellisyysnormien mukaisesti. Tutkimuseettiset kysymykset ratkaistaan Tutkimuseettisen 
neuvottelukunnan HTK-ohjeen (2012) mukaisesti ja HAMKin strategisten linjausten mukaisesti. 
Epäselvissä tilanteissa esimies ottaa yhteyttä vararehtori Janne Salmiseen.  
 
 
 
 
 
 



 Tulosten omistajuus, hyödyntäminen ja julkaiseminen 
 
Yritysyhteistyökumppanin kanssa sovitaan, mitkä ovat tutkimuksen tuloksia, kuka omistaa tulokset 
ja miten osapuolet voivat hyödyntää tuloksia. Jos TKI-hanke on osittainkin julkisin varoin 
rahoitettu, ei yritys voi saada yksinoikeuksia tuloksiin, koska HAMK ei saa käyttää valtiolta 
saamaansa budjettirahoitusta yritysten tukemiseen.  

 
Tulosten julkaisemisesta tulee sopia niin, että sopimuksissa turvataan aina tutkijoiden oikeus 
tieteelliseen/ammatilliseen julkaisemiseen.  Muilla TKI-hankeen osapuolilla on tarkistusoikeus. 
Tapauksissa, joissa on tarve suojata tutkimustuloksia esimerkiksi liikesalaisuussyistä tai 
immateriaalisen suojan hakemiseksi, salaaminen on määräaikaista ja mahdollisimman 
lyhytkestoista. Tieteellisten julkaisujen kirjoittamiseen osallistuvat henkilöt ja heidän osuudestaan 
julkaisussa sovitaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan suositusten mukaisesti.  
 
 
 Aineistonhallintasuunnitelma 

 
TKI-hankkeessa laaditaan asianmukainen aineistonhallintasuunnitelma DMPTuuli-työkalulla. 
Aineistojen käsittelyssä noudatetaan Hyvä aineistonhallintatapa HAMKissa -periaatteita ja HAMKin 
aineistonhallintaohjeita sekä tietosuoja- ja tietoturvaohjeita.  
 
 
 Tutkimukseen osallistuminen tutkittavan näkökulmasta 

 
TKI-hankkeessa arvioidaan tutkimuksen hyödyt ja riskit tutkittavalle. Tutkimukseen rekrytoitavien 
osallistujien valinta tulee olla eettisesti perusteltua. Tutkijan vastuulla on arvioida tutkimuksen 
vaikutuksia tutkittavan näkökulmasta ja informoida henkilötietojen käsittelystä. Riskillä 
tarkoitetaan esimerkiksi haittaa tai vahinkoa tutkittavalle tutkimuksen aikana tai myöhemmin. 
Mikäli tutkittavat ovat yrityksen työntekijöitä, edustajia tai jäseniä, tarvitaan yrityksen 
tutkimusluvan lisäksi myös tutkittavilta suostumus tutkimukseen.  
 
 
 Kirjallinen sopiminen 

 
Ennen TKI-hankkeen aloittamista tehdään hankkeesta ja toteutuksesta sopimus, jossa sovitaan 
keskeisistä hankkeeseen liittyvistä pelisäännöistä kuten esimerkiksi: 

o aihe ja aikataulu 
o osapuolten tehtävät ja vastuut 
o kustannukset ja rahoitus 
o tausta-aineistot ja käyttöoikeudet 
o tulosaineistot ja niiden omistus-, käyttö- ja jatkokäyttöoikeudet 
o salassa pidettävä ja luottamuksellinen aineisto  
o riskit, vahingot ja vastuunrajoitukset 

   
 
Projekti-, hanke- tai tutkimussuunnitelma liitetään kirjallisen sopimuksen yhteyteen. TKI-
hankkeissa käytetään HAMKin hanketoiminnan valmiita sopimusmalleja. 



 

HAMKin itsearviointiohje pohjautuu seuraaviin asiakirjoihin: 
• Tutkimuseettisten näkökulmien muistilista yritysyhteistyössä tehtävään 

ihmistieteelliseen TKI-toimintaan (ei lääketieteellinen tutkimus) Metropolia AMK.  
• Tutkimuseettinen tarkistuslista yritysyhteistyönä tehtävään ihmistieteelliseen 

tutkimukseen (Vastuullinen tiede -toimitus) 
https://www.vastuullinentiede.fi/fi/tutkimuksen-suunnittelu/tutkimuseettinen-
tarkistuslista-yritysyhteisty%C3%B6n%C3%A4-teht%C3%A4v%C3%A4%C3%A4n-
ihmistieteelliseen-tutkimukseen 

• EU Grants: Horizon 2020 Guidance. How to complete your ethics self-assessment: V6.1 – 
04.02.2019 (European Commission) 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/ethic
s/h2020_hi_ethics-self-assess_en.pdf 
 

Lisää aiheesta:  

Helsingin yliopiston tutkimuseettisten näkökulmien ”check list” yritysyhteistyönä tehtävään 
ihmistieteelliseen tutkimukseen (pois lukien lääketieteellinen tutkimus)  

https://www.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/check_list_yritysyhteistyona_tehtavassa_ih
mistieteellisessa_tutkimuksessa_fi.pdf 

Humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettiset periaatteet 
ja ehdotus eettisen ennakkoarvioinnin järjestämiseksi (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2009) 
http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/eettisetperiaatteet.pdf 

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa (HTK-ohje 2012) 
http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf 

A research ethics check-list in the humanities and social and behavioural sciences (medical 
research excluded) for research conducted in cooperation with companies 
https://www.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/check_list_yritysyhteistyona_tehtavassa_ih
mistieteellisessa_tutkimuksessa_en.pdf 

The European Code of Conduct for Research Integrity (2017), Revised ed. ALLEA: Berlin. 
http://www.allea.org/wp-content/uploads/2017/05/ALLEA-European-Code-of-Conduct-for-Re-
search-Integrity-2017.pdf    
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