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Reference material for the research ethical questions

✓

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettiset
✓
suositukset (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto
Arene ry):
http://www.arene.fi/wpcontent/uploads/Raportit/2018/arene_ammattikorkeakoul
ujen-opinnaytetoiden-eettisetsuositukset.pdf?_t=1526903222

Ethical recommendations for thesis writing at
universities of applied sciences (The Rector´s
Conference of Finnish Universities of Applied Sciences
[Arene]):
http://www.arene.fi/wpcontent/uploads/Raportit/2018/ETHICAL%20RECOMME
NDATIONS%20FOR%20THESIS%20WRITING%20AT
%20UNIVERSITIES%20OF%20APPLIED%20SCIENCE
S.pdf

✓

Opinnäytetyöprosessin eettiset suositukset muistilista opiskelijalle ja ohjaajalle
(Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry):
http://www.arene.fi/wpcontent/uploads/Raportit/2018/areneopinnaytetyoprosessin-eettiset-suositukset_muistilistatopiskelijalle-ja-ohjaajalle.pdf?_t=1526903222

✓

Ethical Guidelines for Thesis Work – Checklists for
Students and Supervisors (The Rector´s Conference
of Finnish Universities of Applied Sciences [Arene]):
http://www.arene.fi/wpcontent/uploads/Raportit/2018/arene_ethical-guidelinesfor-thesis-work_checklistsfor_students_and%20supervisors.pdf?_t=1526903222

✓

Eettinen ennakkoarviointi Suomessa:
✓
http://www.tenk.fi/fi/eettinen-ennakkoarviointi-suomessa

Ethical review in Finland:
http://www.tenk.fi/en/ethical-review-in-finland

✓

Tutkimuseettinen ennakkoarviointi Lapin
✓
yliopistokonsernissa (LUC-konserni, Lapin
ammattikorkeakoulu & Lapin yliopisto):
https://www.ulapland.fi/FI/Tutkimus/Tutkimuksen-laatuja-etiikka/Eettinen-ennakkoarviointi
•
Tutkimusetiikan tukihenkilötoiminta
https://www.tenk.fi/fi/tutkimusetiikantukihenkil%C3%B6t
•
TENKn suositukset tukihenkilötoiminnalle
https://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/TENKin_suosit
ukset_tukihenkil%c3%b6ille.pdf
o
Ks. myös: https://youtu.be/56aSDTvm7MY
•
LUC-konsernin tutkimusetiikan tukihenkilöt:
o
Lapin AMK: Leena Viinamäki
o
Lapin yliopisto: Petra Falin

Ethical review in Lapland University Consortium
(LUC) (Lapland University of Applied Sciences & the
University of Lapland):
https://www.ulapland.fi/EN/Research/Research-qualityand-ethics/Ethical-review
•
Research Integrity Advisers
https://www.tenk.fi/en/research-integrity-advisers
•
Recommendations of the Finnish National
Board on Research Integrity TENK for
Research Integrity Advisers
https://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/TENK_Resear
ch_Integrity_Advisers_2018.pdf
o
See also: https://youtu.be/AV9tkVGUXAc
•
Research Integrity Advisers of the LUC
Consortium
o
Lapland University of Applied Sciences:
Leena Viinamäki
o
University of Lapland: Petra Falin

✓

Aineistonhallinnan käsikirja [verkkojulkaisu].
Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [ylläpitäjä
ja tuottaja]:
http://www.fsd.uta.fi/aineistonhallinta/fi/index.html

✓

Data Management Guidelines [Online]. Tampere:
Finnish Social Science Data Archive [distributor and
producer]:
http://www.fsd.uta.fi/aineistonhallinta/en/index.html

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa (HTK-ohje)/Responsible conduct
of research and procedures for handling allegations of misconduct in Finland:
http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf
✓

Tietosuojavaltuutetun toimisto:
https://tietosuoja.fi/etusivu

✓

The Office of the Data Protection Ombudsman:
https://tietosuoja.fi/en/home

✓

Tutkimuseettinen neuvottelukunta:
http://www.tenk.fi/

✓

The Finnish National Board on Research Integrity
(TENK): http://www.tenk.fi/en

✓

Vastuullinen tiede. Tutkimusetiikka ja tiedeviestintä
Suomessa:
https://www.vastuullinentiede.fi/

✓

Responsible Research. Your guide to research
integrity and science communication:
https://www.vastuullinentiede.fi/en

