
         14.4.2016 

Hyvä tieteellinen käytäntö LUT:ssa 

Eeettisesti kestävä tieteen tekeminen on kaiken tieteellisen toiminnan lähtökohta tieteenalasta riippumatta. 

Ihmistieteissä tutkimuksen teko edellyttää yleensä tutkimuseettisen toimikunnan ennakkoarviointia ja 

lausuntoa. LUT:n tutkimusaloilla menettelytavat ovat väljempiä, eikä tutkimuksen toteuttaminen yleensä 

vaadi ennakkoarviointia, kun tutkija sitoutuu käyttämään tutkimuksenteossa hyviä tieteellisiä käytäntöjä1. 

Hyviä tieteellisiä käytäntöjä noudattamalla toteutettu tieteellinen tutkimus on eettisesti hyväksyttävää ja 

luotettavaa ja sen tulokset uskottavia. Hyvien tieteellisten käytäntöjen noudattaminen on myös tärkeä osa 

yliopiston tieteellisen tutkimuksen laadunhallintaa. Hyvän tieteellisen käytännön periaatteet löydät 

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan sivuilta. 

Vaikka tutkimuseettistä ennakkoarviointia ei tutkimusaloillamme pääsääntöisesti edellytetä, on hyvään 

tieteelliseen käytäntöön ja tutkimuseettisiin asioihin kiinnitettävä erityistä huomiota, kun tutkimukseen 

osallistuu ihmisiä, tutkimus liittyy ihmisten käyttäytymiseen tai kun ihmisiä ja heidän käyttäytymistään 

seurataan ja/tai testataan koeasetelmissa ja/tai tiedonkeruussa. Myös tieteen avoimuuden lisääntyminen 

tuo mukanaan uusia tutkimuseettisiä kysymyksiä esimerkiksi lupapolitiikan tai muiden keräämän datan 

hyödyntämiseen liittyvien kysymysten muodossa. 

Jos olet epävarma siitä, tarvitaanko tutkimuksesi osalta eettistä ennakkoarviointia tai lausuntoa, ota yhteyttä 

tutkimuseettisten asioiden esittelijään. Joissain tapauksissa tutkimuskohde, tutkimuksen rahoittaja tai 

yhteistyökumppani voi myös edellyttää ennakkoarviointia tai tutkimustuloksia suunnitellaan julkaistavan 

tiedelehdessä, joka edellyttää eettistä ennakkoarviointia. Ota myös näissä tapauksissa yhteyttä 

tutkimuseettisten asioiden esittelijään. 

Lausuntoa vaativien eettisten asioiden käsittely LUT:ssa 

Lausunnon suunnitellun tutkimuksen eettisestä hyväksyttävyydestä antaa LUT:ssa tutkimuksesta vastaava 

vararehtori eettisten asioiden esittelijän esityksen perusteella. Esitys laaditaan yhteistyössä yliopiston 

lakimiehen ja eettisten asioiden esittelijän toimesta.  Lausunnon ohjeellisena lähtökohtana ovat 

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimat eettiset periaatteet. Periaatteisiin on hyvä perehtyä ennen 

lausuntopyynnön laatimista. 

Lausunnon perusteeksi tarvitaan tyypillisesti seuraavat asiakirjat2: 

1. Saatekirje (perustelu lausuntopyynnölle ja tutkimuksesta vastaavan henkilön yhteystiedot) 

2. Tutkimussuunnitelma ja sen tiivistelmä (englanninkielisessä tutkimuksessa tiivistelmä suomeksi) 

3. Tutkimuksesta vastaavan henkilön arviointi tutkimuksen eettisyydestä 

4. Tiedote tutkittaville 

5. Tutkittavien allekirjoitettavaksi tarkoitettu suostumuslomake (Suostumuslomake edellytetään 

tiedotteen lisäksi, jos tutkimusaineistoa analysoidaan tunnisteellisena ja aineisto sisältää 

arkaluonteisia tietoja.) 

6. Tutkimukseen osallistuvien tutkijoiden sitoumus tutkimusaineiston eettisesti kestävään käsittelyyn 

7. Muu tutkittaville annettava materiaali (haastattelurunko, päiväkirjat, kyselylomakkeet ym.) 

 
1 TENK: Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyt Suomessa 
2 TENK: Ennakkoarvioinnin lausunnonpyyntöohje 
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8. Aineistonhallintasuunnitelma (aineiston käsittely-, säilytys- ja arkistointisuunnitelma) 

9. Aineiston hävittämissuunnitelma 

10. Tietosuojavaltuutetun mallin mukainen rekisteriseloste, mikäli tutkimuksessa kerätään 

tunnisteellisia tietoja. Rekisteriseloste toimitetaan asiakirjapalveluihin (asiakirjat@lut.fi). 

Lausuntopyyntö toimitetaan eettisten asioiden esittelijälle vähintään kaksi viikkoa ennen lausunnon tarvetta. 

Voit myös ottaa yhteyttä LUT:n eettisen asioiden esittelijään jo lausuntopyyntöä valmistellessasi ja kysyä 

tarkennuksia ennakkoarvioinnin tarpeeseen ja lausuntopyynnön sisältöön liittyen. 

Hyvän tieteellisen käytännön loukkausten käsittely LUT:ssa 

Hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyiden käsittelyssä käytetään Tutkimuseettisen neuvottelukunnan 
ohjetta hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausepäilyjen käsittelemisestä (HTK-ohje). Hyvä 
tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan 
ohje 2012. 

HTK-ohjeen tavoitteena on edistää hyvää tieteellistä käytäntöä (tutkimustyössä?) ja samalla varmistaa, että 

loukkausepäilyt voidaan käsitellä asiantuntevasti, oikeudenmukaisesti ja mahdollisimman nopeasti. Ohjetta 

sovelletaan Suomessa kaikilla tieteenaloilla. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje Hyvästä tieteellisestä 

käytännöstä ja sen loukkausepäilyjen käsittelemisestä Suomessa toimii myös opetustoiminnassa keskeisenä 

eettisen toiminnan arvioinnin välineenä. 

 LUT:n menettelyohjeet opiskelun vilppitapausten varalle 

Niissä tapauksissa, joissa opiskelussa ja opinnoissa tapahtuvia tutkimuseettisiä vilppiepäilyjä ei tutkita TENK:n 

HTK-prosessin mukaisesti, noudatetaan LUT:n menettelyohjeita opiskelun vilppitapausten varalle. Tämän 

ohjeen tarkoituksena on kuvata tieteellisen käytäntöön ja sen opiskelun yhteydessä tapahtuvaan 

loukkaamiseen liittyviä käsitteitä ja prosesseja LUT:ssa. Ohje ulottuu kaikkeen LUT:ssa tapahtuvaan 

opiskeluun. Opintoja koskevissa vilppitapauksissa ota yhteyttä opiskelijapalveluiden päällikköön. 

Lisätietoja Tutkimuseettisistä kysymyksistä 

LUT:n Tohtorikoulu on hankkinut lisenssin Tutkimuseettisiä asioita käsittelevälle kurssille. Lisenssi on 

voimassa ainakin vuoteen 2018 asti. Kurssi on jatko-opiskelijoiden lisäksi avoin kaikille LUT:n opiskelijoille ja 

henkilökunnalle. Kurssin teemoina käsitellään esimerkiksi keskeisiä tutkimuseettisiä kysymyksiä, eettisesti 

kestävän tutkimussuunnitelman laatimiseen liittyviä kysymyksiä, tutkimuksen tekoa ohjaavia eettisiä 

periaatteita ja tutkijan vastuita tutkimuseettisistä lähtökohdista tarkasteltuna. 

 

Eettisten asioiden käsittelystä LUT:ssa vastaavat: 

Jari Hämäläinen Victoria Kompanets 

Tutkimuksesta vastaava vararehtori Eettisten asioiden esittelijä 

jari.hamalainen@lut.fi victoria.kompanets@lut.fi 

Minna Ranta Terhi Virkki-Hatakka 

Opintoasioiden päällikkö          LUT Tohtorikoulu, tutkimuseettisten asioiden kurssi 

minna.ranta@lut.fi terhi.virkki-hatakka@lut.fi 
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