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Eettisyys on olennainen 
osa tutkimusta alusta 
loppuun

Eettisyys on 
oikeudellisten
vaatimusten 
kunnioittamista

Eettisyys on takuu 
laadukkaalle
tutkimukselle
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Itsearviointi

Self-
Assessment

Ennakko-
tarkastus

Pre-
screening/ 
Screening

Asiantuntija-
arviointi

Assessment



Ohje eettisen 

itsearvioinnin 

suorittamiseen

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/ethics/h2020_hi_ethics-self-assess_en.pdf


Guidance

How to complete your ethics self-assessment



Itsearvioinnin/etukäteisarvioinnin suorittamisen 

vaiheet ohjeen mukaan

Esimerkki: 



Hakemuksen tekninen osa = technical annex, 

section 5

• Kuvailu, miten 

hakemuksessa on 

huomioitu kansalliset 

eettiset ja oikeudelliset 

vaatimukset

• Selvitys, miten näistä 

asioista tullaan 

huolehtimaan 

• Pääsääntö on, että 

lain vaatimat 

dokumentit on 

hankittava ja 

säilytettävä. 

Esitysvelvollisuus 

pyydettäessä. 



Ethics Appraisal, overview

Call deadline

Ranking

Grant 
signature

Project 
end

1. self-
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3. screening

4. assessment

Submission Evaluation (merit) Grant preparation Project execution

Invitation 
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5. implementation in GA 6. monitoring of GA

all 
proposals

main/reserve list
proposals



• Jos dokumentit ovat 

olemassa 

hakemusvaiheessa, 

silloin

• Viimeistään ennen 

kuin se työ alkaa, 

johon lupa tai muu 

dokumentti liittyy

• PO tarkistaa



Itsearvioinnista tarkistukseen

• GAP-vaiheen alkaessa eettisten vaatimusten tarkistus 

voi olla suoritettuna tai sitten ei:

– Pending

– Cleared

– (No ethics requirements => ei toimintavelvoitteita

GAP-vaiheessa)

– Conditionally cleared



Itsearvioinnista tarkastukseen





Ethics Deliverables

• GAP-vaiheessa tarkastetaan eettiset vaatimukset

• Jos niitä on ja ne listautuvat projektille, mahdolliset 

statukset ovat:

– Ready

– Ongoing

– Cancelled

• Projektin alkamisen jälkeen eettiset vaatimukset 

muuttuvat automaattisesti “ethics deliverables” ja niistä 

tulee projektille työpaketti WP Ethics requirements

 Erillisiä lomakkeita komissiolle ei ole, vaan koko 

eettisten velvoitteiden ja dokumenttien tarkastusprosessi

“pyörii” projektin sivuilla portaalissa.



Ennakkoarvioinnin jälkeen…

• Tietyt merkittäviä eettisiä asioita sisältävät projektit 

siirretään eettiseen tarkastukseen (Assessment), jonka 

suorittaa asiantuntija tai asiantuntijat.

• Lopullinen ratkaisu on silloin

– hyväksytään tai

– hylätään

• Eettisten velvoitteiden noudattaminen on asia, joka 

voidaan tarkistaa (audit)



• Kaikkien hakijoiden on suoritettava eettinen itsearviointi

• Eettistä itsearviointia varten on ohje ja kysymyspatteri

• Tarkemmat perusteet, prosessi ja ohjeet löytyvät FT:n

(Funding and Tender Opportunities Portal) kohdasta 

Support – Guidance & Manuals – Online Manual – Ethics

(sisältöpuu vasemmalla)

• Jos hakemus menestyy evaluoinnissa, suoritetaan 

tarvittaessa tarkempi tarkastelu (Screening) ja erityisissä 

tapauksissa eettisten velvoitteiden arviointi (Assessment)

• Dokumentaatio edellytetään pääsääntöisesti esitettäväksi 

viimeistään, kun siihen liittyvä toiminta aloitetaan

Yhteenveto

http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/ethics_en.htm

