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Disclaimer

Kõnealused seisukohad on autori isiklikud ega esinda Tartu Ülikooli, 
TÜ eetikakeskuse ega TÜ inimuuringute eetika komitee ametlikke 
seisukohti. 
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Eesti teaduseetika süsteem - mis meil on 
ja mida meil (veel?) pole?

• On koodeksid ja head tavad 

• On tegutsevad eetikakomiteed

• On lootus olukorra muutuseks:
• RITA4 uuring „Teaduseetika 

järelvalve ja toetamise riikliku 
süsteemi loomine Eestis“ (TÜ 
RAKE)

• Eetikakomiteede töörühm 

• Aset leidnud ja meedias 
kajastatud skandaalid, mis 
asutusi tegutsema on pannud

• Enamus ei ole seadusega 
reguleeritud, seega palju 
halli ala, eriti SSH puhul 

• Ei ole ühtset (riiklikku) 
süsteemi

• Ei ole piisavalt 
(finants)ressursse 
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Koodeksid ja head tavad

Eesti enda dokumendid:

Eesti teadlaste eetikakoodeks (Eesti Teaduste Akadeemia, 2002)

Eesti hea teadustava (2017)

Rahvusvahelised:

Nt Euroopa teadlaste eetikakoodeks (ALLEA 2017)
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Uuringueetika komiteed Eestis

Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komitee - tegutseb al. 1990, kõik 
inimuuringute valdkonnad

Tervise Arengu Instituudi inimuuringute eetikakomitee - tegutseb al. 
1992, varem terviseuuringud, al. september 2019 ka käitumis- ja 
sotisaalteaduste alased uuringud

Loomkatseprojekti loakomisjon Maaeluministeeriumi juures

Eesti bioeetika ja inimuuringute nõukogu (loomisel)

Kooskõlastused TÜ Eesti Geenivaramu ja Tervise 
Infosüsteemist isikuandmete väljastamise puhul 
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Kust võib tulla eetikakomitee kooskõlastuse 
nõue?

Seadus

Nt IKS paragrahv 6

Muud põhjused
Uuringuprojekti rahastaja nõue

Rahvusvahelise teadusajakirja nõue
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Millal võiks kooskõlastust küsida?
(eetikakomitee vaade)

• Töö eesmärk: uue, üldistatud teadusliku teadmise saamine 

• Sekkuv metoodika
• Kehaline sekkumine

• Psühholoogiline sekkumine 

• Uuritav on identifitseeritav (päriselus nt intervjuu, fookusgrupp või siis 
andmete alusel)

• Riskide esinemine suuremal kujul kui minimaalne (füüsilised, 
psühholoogilised, informatsioonilised)

• Haavatavad grupid (nt alaealised, aga ka nt tudengid, vangid, 
kaitseväelased, hooldekodude patsiendid, põgenikud, 
rahvusvähemused)



Millal kooskõlastust ei ole vaja

• Kui uurimistöös kasutatakse andmed, mis on avalikult 
kättesaadavad (nt publikatsioonid, andmed avalikust arhiivist)

• Andmed, mis on saadud avatud andmebaasidest või teistelt 
teadlastelt ning kus on tegemist anonüümsete andmetega (ning 
on teada, et andmete kogumise ajal oli andmesubjektidelt 
võetud vastav teavitatud nõusolek)



H2020 ja eetika

Tee kindlaks rahastaja eetikanõuded

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

• Mida on vaja esitada koos taotlusega?
• ethics self-assessment

• Mis tuleb esitada hiljem?
• Nt data management plan

• Mis dokumendid tuleb säilitada, olles valmis esitama 
komisjonile kui küsitakse?

• Nt eetikakomitee kooskõlastus(ed), informeeritud nõusoleku vormid jmt
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Kuhu pöörduda küsimuste korral?

• Eetikakomitee kooskõlastuse osas – komiteede poole

vt: https://www.ut.ee/et/teadus/eetikakomitee ning 
https://www.tai.ee/et/instituut/taiek ja kontaktid: 
eetikakomitee@ut.ee ja eetikakomitee@tai.ee

• Andmekaitse küsimused – nii oma asutuse andmekaitse 
spetsialist, asutuse IT osakond, kui ka eetikakomitee (sõltub 
küsimusest)

• Avatud andmed ja andmehaldusplaan – TÜ raamatukogu 
(https://utlib.ut.ee/avatud-teadus-open-science, 
https://utlib.ut.ee/andmehaldusplaan)

11

https://www.ut.ee/et/teadus/eetikakomitee
https://www.tai.ee/et/instituut/taiek
mailto:eetikakomitee@ut.ee
mailto:eetikakomitee@tai.ee
https://utlib.ut.ee/avatud-teadus-open-science
https://utlib.ut.ee/andmehaldusplaan


Tänan tähelepanu eest!
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