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Kaisa Haapakoski: Tilaustutkimus, tutkijan
luovuus ja keksinnöt

Kaisa Haapakoski, kuvaaja Petteri Kivimäki

Filosofi Jaakko Hintikka kirjoitti (1984) luovasta ihmisestä, jollainen voi olla myös vakavasti otettava
tieteilijä. Tällainen ihmiskäsitys on mielenkiintoinen suhteessa nykyisiin yliopistojen ulkopuolista
rahoitusta koskeviin käytäntöihin. Ulkopuolelta saatu tutkimusraha turvaa yliopistoissa ja niiden
tutkimuksessa sekä osan tutkimuksen toteuttamisesta, että valtiolta saadun perusrahoituksen
muodostumisesta.

Tilaustutkimuksissa vakavat tieteen etiikkaan ja integriteettiin liittyvät kysymykset ovat olleet
harvakseltaan pinnalla (esim. jo Bruun 1991, Raatikainen 2002). Näiden osalta yliopistoilla onkin jo
vakiintuneita toimintamalleja, sopimusten huolellista läpikäyntiä ja lakiasiantuntemusta.

On kuitenkin pitkällä aikavälillä erittäin mielenkiintoista, jos tilaustutkimuksissa ja niihin liittyvissä
akateemisissa sopimuskäytännöissä ei kiinnitetä nykyistä laajempaa huomiota tutkijan luovuuteen ja
keksintöihin. Nämä ovat myös tieteilijän vapauksiin ja ehkä myös jonkinlaisiin hyveisiin liittyviä osasia.

Vakavalle luovalle tutkijalle tilaustutkimuskaan ei ole vain instituutioiden välistä oikeuksien ja
sopimusten neuvottelua, vaan elävää ja joskus jopa uutta keksivää tutkimustoimintaa. Tutkijan
luovuutta ei ehkä sopimuksissa juurikaan mainita. Sen sijaan keksintöjen osalta yliopistojen käytännöt
saattavat siirtää tutkijoiden immateriaalioikeuksia itselleen ja tutkimushankkeita koordinoiville
instituutioille. (esim. oikeuksiensiirtosopimuspohjat)

Luovan tutkijan näkökulmasta hyvässä tilaustutkimuksessakin voisi käyttää tieteellistä luovuutta ilman
pelkoa siitä, että sattuu vahingossa rikkomaan sopimuksia tai keksimään jotain, mihin ei enää ole
immateriaalioikeuksia. Toisaalta, ehkä vakavan tutkijan ei tarvitse ottaa henkilökohtaisesti sitä, että
instituutiot keksivät oikeuksien ja velvollisuuksien sääntelyä niiden välisessä ostotoiminnassa.
Vaikeaa voi kuitenkin olla, jos tutkija olisi häntä koskevan sopimuksen kirjoittamisen tilanteessa eri
mieltä tai sijoittuisi aivan toisenlaiseen eettiseen keskusteluun.

Joissain tapauksissa on tärkeää tietää, keneltä kysyä miten keksinnöt syntyivät ja miten kaikki
tapahtui. Jos asia olisi vain instituutioiden välinen oikeus-velvollisuus kysymys, ei tutkijalla olisi



velvollisuutta vastata. Instituutioilla ei toisaalta ole tietoa ja vastauksia edellä mainitun kaltaisiin
kysymyksiin. Tilaustutkimukseenkin liittyy kaikenlaista etiikkaa, myös tutkijan harjoittamaa.
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