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European Network of Research Ethics 

and Research Integrity (ENERI) 2016-19

1. Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (Koordinaattori)

2. Austrian Agency for Research Integrity / ENRIO (WP leader)

3. European Network of Research Ethics Committees EUREC 

4. All European Academies (European Federation of Academies of 
Sciences and Humanities) ALLEA 

5. Vilniaus Universitetas

6. Universiteit Maastricht (WP leader)

7. Institute for Advanced Studies/Institut für höhere Studien und 
wissenschaftliche Forschung (AT) (WP leader)

8. Universitetet i Bergen 

9. University of Helsinki / Centre for Research and Development of 
Higher Education (WP leader)

10. National Technical University of Athens (WP leader)

11. Aarhus University
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ENERIn yleiset taustat ja 

tavoitteet

• Connecting ethical review and monitoring of integrity given their common 

outlook on good scientific practice and lacks of: 

• Communication

• Harmonization

• Training and certification

• Merging the fields will pick up overlapping issues and create synergies 

and add value to research and society.

• Creating platform of an innovative cooperation among existing networks of 

networks and umbrella organizations of research integrity offices and 

research ethics committees.

• ENERI as a platform will serve as a European “hub” for research 

ethics and research integrity. 
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ENERI e-platform

ETHICSWEB

SYNAPSE

ENRIO

EUREC

EXISTING PROJECTS EXISTING PORTALS

SATORI

PRINTEGER
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Lisäksi hankkeessa keskeistä:

• Not re-inventing the wheel, but pulling together existing

evidence / outcomes from other related projects and 

utilising existing portals

• Design core and advanced curricula to facilitate expert-

level RI & RE training

• Certification of experts

• Creating expert database

• Extending capacity building to countries that lack or have

emerging ethics infrastructures
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•Kiitos!

• Yhteydenotot:

• Erika.lofstrom@helsinki.fi
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Lähteitä

• Ferguson, A. & Master, Z (2016). Multisite Research 

Ethics Review: Problems and Potential Solutions. 

BioéthiqueOnline 2016, 5/7 http://bioethiqueonline.ca/5/7

• LERU universities’ input on the revision of the European 

Code of Conduct for Research Integrity. (August 2016). 

Report of Integrity Group.

• Littler, K. (2013). Ethics Review in International 

Collaborations/ Consortia. Towards an International Ethics

‘Safe Harbour’: Testing the Accelerator. 

http://www.p3g.org/sites/default/files/site/default/files/4-

%20Ethics%20Review%20in%20International%20Consort

ia.pdf
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H2020

• EU-projektien edellyttämä eettinen valvoja/neuvonantaja

• Mikä on tämän rooli? 

• Mikä on eettisen toimikunnan ja neuvonantajan välinen 

suhde? Voiko eettinen toimikunta toimia eettisten 

valvojien/neuvonantajien valvojana?

• Mitä kompetensseja/koulutusta neuvonantajalta 

edellytetään?

• Komissio edellyttää eettistä ennakkoarviointi projektin 

alussa, mutta tutkijat eivät pysty vielä tekemään 

lausuntopyyntöä, koska esim. tutkimuksessa käytettävät 

aineistonkeruumenetelmät eivät ole vielä tiedossa.
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Pari esimerkkitapausta

• Case: Kahdella yliopistolla on yhteinen tutkimushanke. 
Kumman yliopiston toimikunta antaa lausunnon (varsinkin 
jos ohjeistus ja käytännöt eroavat yliopistojen välillä, esim. 
suostumus, tiedotteet, yksityisyyden suoja)?

-> Käytännössä tutkijat ovat pyytäneet lausuntoa 
toimikunnaltamme Suomessa toteutettavan tutkimuksen 
osalta. Muissa maissa toteuttavien osien osalta ko. maan 
asianomainen eettinen taho on antanut lausunnon. Myös jos 
HY on koordinaattorina, eikä partneritaholla ole eettistä 
infrastruktuuria, toimikunta ottaa hankekokonaisuudesta 
lausuntopyynnön käsiteltäväksi. 

-> Erityisesti nuoria ja lapsia koskevan tutkimuksen eettiset 
ohjeistukset eroavat suuresti.
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• Case: kenttätyö tehdään toisessa maassa mutta 

yliopistoa tai muuta vastaavaa tahoa ei ole mukana. 

Mistä lausunto? Täytyykö ”väkisin” löytää jokin 

yliopisto tai tutkimuslaitos , joka antaisi paikallisen 

lausunnon? 

-> HY:n IEEA on antanut lausunnon. Vastuulliset 

tutkijat ovat olleet HYn tutkijoita, mutta heillä on 

saattanut olla paikallisia avustajia. Olemme 

kehottaneet tutkijoita tutustumaan kohdemaan eettisiin 

käytäntöihin. 



www.helsinki.fi

Lausunto useasta toimikunnasta

• Aikaa vievää

• Erilaiset dokumentaatiovaatimukset 
lausuntopyynnössä

• Keskenään erilaiset kriteerit ja vaatimukset 
tutkimuksen eettisten näkökulmien suhteen

• Toimikuntien välillä ei yhteistyötä 

• Ristiriita ohjeiden yhdenmukaisuuden ja paikallisen
kontekstin vaatimusten/tarpeiden välillä

• Lait ja eettiset ohjeistukset eroavat, esim. Opt-out / 
opt-in vaihtoehdot laajojen tietokantojen
tutkimuskäytössä
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ALLEAN ohjeistuksen uudistus

• Tutkimusyliopistojen liiton kannanotto: ”The Guidelines for 

Good Practice (section 2.3) should include the fact that 

researchers need to comply with their 

national/institutional rules regarding ethics review.” 

• Avoiding heavy-handed steering and regulation¹

• ¹LERU, 2015. Europe needs ongoing efforts to promote research integrity. 

http://www.leru.org/files/general/2015_09_28_Europe%20needs%20ongoing

%20efforts%20to%20promote%20research%20integrity.pdf

http://www.leru.org/files/general/2015_09_28_Europe needs ongoing efforts to promote research integrity.pdf

