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Ylijohtaja Tapio Kosunen
Tieteiden talo, 4.5.2017

The European Code of Conduct for Research
Integrity
Komissaari Moedas 24.3.2017:
• “The Commission’s recent White Paper on the Future of Europe shows that
we need knowledge and innovation to respond to global challenges and to
address the needs of people in the European Union.”
• “The public needs full trust in science, and this can only be achieved if the
highest level of research ethics and integrity are guaranteed. This goes
hand in hand with our Open Science agenda to ensure open access to
scientific publications and data. (…) I am sure it will serve as a model for
organisations and researchers across Europe.”

Tutkimuseettisen ohjeen tiedepoliittinen
merkitys
• Luottamuksen rakentaja yhteiskunnan ja tutkimuksen välillä.
• Mahdollistaa osaltaan tutkimustiedon helpon saatavuuden ja laajan
hyödynnettävyyden.
• Ohje on ainakin toistaiseksi sitova vain tietyissä yhteyksissä, kuten EU:n
tutkimuksen puiteohjelmien rahoitussopimuksissa , mutta sen henki on
aiempaa velvoittavampi.
• Tiivistyvää yhteistyötä tarvitaan osaamisen vahvistamiseksi ja
vaikuttavuuden parantamiseksi
– Korkeakoulut, tutkimuslaitokset elinkeinoelämä
– Tutkimusetiikan toimijat

TENK - Suomen malli edelläkävijänä
• Suomalainen tiedeyhteisö on osoittanut edelläkävijyyttä tutkimuseettisissä
asioissa.
• ”Suomen malli” on kansainvälisesti todettu toimivaksi ja esimerkilliseksi,
itsesäätelyyn perustuvaksi järjestelmäksi.
• Suomen HTK-ohje on vaikuttanut uuden eurooppalaisen ohjeen
muotoiluihin ja henkeen.
• Suomeen on juuri rakennettu myös edistyksellinen eettisten kysymysten
tukihenkilöverkosto. Suomalaisen tiedeyhteisön tulee jatkossakin toimia
edelläkävijänä.
• Rikkomusten ennalta ehkäisemisen on tärkeää.
• Kun uutta ohjeistoa noudatetaan, jälkiselvittelyn tarve vähenee.
• Selkeiden pelisääntöjen puuttuminen voisi horjuttaa luottamusta
tieteeseen.

Tutkimuksen laatu ja vaikuttavuus
• Kansainvälisyyden vahvistaminen, tutkimuksen avoimuus sekä kilpailu
rahoituksesta tukevat laadun vahvistamista.
• Tekijyyden määrittely, vastuullinen tiedeviestintä, tutkimuksen koko
elinkaari edellyttävät toimintakulttuurin muutosta tieteen tekemisessä ja
julkaisemisessa.
• Rehti ja vastuullinen tutkijayhteisö viestii itsestään selkeästi ja avoimesti ja
tuottaa luotettavaa tutkittua tietoa yhteiskunnan käyttöön.

Ministeriö on sitoutunut pitämään
tutkimuseettisiä asioita näkyvästi esillä
• Ministeriö ohjaa hallinnonalansa toimijoita itsesääntelyyn ja omavalvontaan
tutkimuseettisten periaatteiden noudattamisessa.
• Hyvän tieteellisen käytännön periaatteet ja niiden noudattaminen ovat
esillä jokaisen yliopiston ja ammattikorkeakoulun kanssa käydyissä
neuvotteluissa ja sopimuksissa.
• Kauden 2017-2020 sopimuksissa on kirjattu tavoitteeksi ”Avoimen tieteen ja
tutkimuksen sekä hyvän tieteellisen käytännön toteuttaminen”.

Korkeakoulujen visio 2025 sopimuksissa
Hallitusohjelma

Suomi 2025
– yhdessä rakennettu
Turvallinen
Suomi

OKM-kk
sopimukset

Uudistuva
Suomi

Kestävän talouden
Suomi

Suomalainen korkeakoululaitos on vuonna 2025 kansainvälisesti
kilpailukykyinen, mahdollistaa korkeaan osaamiseen perustuvan
suomalaisen yhteiskunnan uudistumisen ja tuottaa osaamista
globaalien ongelmien ratkaisemiseen.
Vahvat korkeakouluyksiköt
osaamisen perustana

Laadukkaasta koulutuksesta
nopeammin työelämään

Korkeakouluyhteisön
kehittäminen

•

Suomi
osana Eurooppaa

Asemoituminen osana
kansallista korkeakoulu- ja
tutkimusjärjestelmää ja
kansainvälisesti

Tutkimuksella ja
innovaatiotoiminnalla kilpailukykyä,
hyvinvointia ja vaikuttavuutta

Korkeakoulun tehtävä, profiili ja
vahvuusalat

Tutkintotavoitteet

Rahoitus

Raportointi
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Sovittavat tutkintotavoitteet
Koulutuslaajennuksista ja uudelleen
suuntauksista sekä
opettajankoulutustarpeista

Miksi korkeakoulutuksen ja tutkimuksen
2030 visio?

Maailma on muuttunut.
Me olemme muuttuneet.
Tarvitsemme yhteisen
pitkäjänteisen kehittämissuunnan.
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Hallitusohjelma:
Suomi 2025 – yhdessä rakennettu
• Suomi on avoin ja kansainvälinen, kieliltään ja kulttuuriltaan
rikas maa. Suomen kilpailukyky rakentuu korkealle osaamiselle,
kestävälle kehitykselle sekä ennakkoluulottomalle
uudistamiselle kokeiluja ja digitalisaatiota hyödyntäen. Suomi
on maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta.
• Suomalaisten osaamis- ja koulutustaso on noussut, mikä tukee
suomalaisen yhteiskunnan uudistumista ja mahdollisuuksien
tasa-arvoa. Suomi on koulutuksen, osaamisen ja modernin
oppimisen kärkimaa.

Kohti korkeakoulutuksen ja tutkimuksen
visiota 2030
– Visiotyön tarkoituksena on tuottaa tulevaisuuskuva, joka
mahdollistaa laadukkaan, vaikuttavan ja kansainvälisesti
kilpailukykyisen suomalaisen korkeakoulujärjestelmän
kehittämisen vuoteen 2030 mennessä.
– Visiotyössäkin yhtenä osatavoitteena on tulevaisuuden rehti
ja vastuullinen tutkijayhteisö, joka toimii avoimesti ja
tuottaa luotettavaa tutkittua tietoa yhteiskunnan käyttöön.
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Korkeakoulutus ja tutkimus 2030 -visiotyön
eteneminen
TAUSTAMATERIAALIT

SIDOSRYHMÄKESKUSTELUT

HAASTE

Visiotyöpaja (henkilöstö ja
opiskelijat), Tampere 3.4.
Visiotyöpaja (henkilöstö ja
opiskelijat), Helsinki 12.4.
Korkeakoulujen ja tiedelaitosten
johdon seminaari 5.5.

Keskustelutilaisuus
/ seminaari
visiotyöstä

VERKKOAIVORIIHI III

Visiotyöpaja (henkilöstö ja
opiskelijat), Vaasa 24.3.

VERKKOAIVORIIHI II

Käynnistysseminaari 17.3.

VERKKOAIVORIIHI 9.-15.4.

MUU
MATERIAALI

SIDOSRYHMÄKESKUSTELUT

JULKISTUS
Syyskuu 2017

Visiotyö –seminaari 14.6.
.

.

.

Kiitos!

