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KOKOUSPÖYTÄKIRJA
17.2.2020

Kokousaika: ma 17.2.2020, klo 09.30–12.07
Kokouspaikka: keskustan kampus, Kalevantie 4,
kokoushuone ”kahveri”
Läsnä: Kirsti Uusi-Rasi (pj.), Päivi Åstedt-Kurki (vpja.), Sami Serola, Minna
Aittasalo, Marko Ahteensuu, Noora Ellonen, Päivi Heikkilä, Pauliina Alenius,
Niina Lilja, Veikko Ikonen, Liisa Mustanoja, Laura Huttunen, Elina Kautto,
Heikki Huttunen, Arja Halkoaho, Hanna Toiviainen, Aino Ahtinen, Anneli Kyl-
liäinen, Heikki Eilo (siht.)

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen sekä edellisen kokouksen
pöytäkirjan tarkastaminen: avattiin, todettiin, tarkastettiin/hyväksyttiin.

2. Ilmoitusasiat: -

3. Lausuntopyyntö 3/2020: ”Gender in Militarisation and Resistance, and the
Link to Interpersonal Violence in Palestine” (väitöskirjatutkija Bram de
Smet, rauhan-ja konfliktintutkimus/kansainvälinen politiikka, yhteiskuntatie-
teiden tiedekunta)

SALASSAPITO

4. Lausuntopyyntö 4/2020: ”The effect measurement light color and intensity
on the performance of optical wrist heart rate monitor” /mittausvalon värin
ja intensiteetin vaikutus optisen rannesykemittarin suorituskykyyn (profes-
sori Antti Vehkaoja, lääketieteellinen tekniiikka,  lääketieteen ja terveystek-
nologian tiedekunta)

Toimikunta on käsitellyt lausuntopyyntönne kokouksessaan 17.2.2020 ja
edellyttää, että lausuntopyyntö käsitellään uudelleen toimikunnan kokouk-
sessa. Selvitys pyydetään erityisesti seuraavista seikoista:
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· Tutkimuksen rahoittaja tulisi mainita tiedotteessa tutkittaville,
· tutkimussuunnitelmassa tulisi todeta, että tutkimukseen osallistuu tutkitta-

via eikä potilaita,
· Säilytetäänkö tutkimusdataa yliopistolla vai Pulsessa ja mitä dataa missä-

kin säilytetään ja kuinka kauan?
· Tutkimustiedotteessa tulisi mainita jotakin tietosuojasta ja tämän jälkeen

viittaus tietosuojailmoitukseen,
· henkilötietojen käsittelyyn liittyvä riskien arviointi on tehtävä, ohessa linkki

tietosuojavaltuutetun ohjeeseen. Riskien arviointi ei koske pelkästään eri-
tyisiä tietoja (=arkaluonteisia tietoja)

· Tutkimukseen rekrytoitaville tulisi esittää kyselylomake, josta voi määritellä
poissulkukriteereillä ne henkilöt, jotka eivät voi osallistua terveydellisistä
syistä tutkimukseen.

Selonteko edellä mainituista seikoista pyydetään lähettämään toimikun-
nan sihteerille sähköpostitse (heikki.eilo@tuni.fi) lausuntopyynnön uudel-
leen käsittelyä varten.

Mikäli ennakkoarviointilausunnon pyytäjä ei hyväksy Tampereen alueen
ihmistieteiden eettisen toimikunnan lausuntoa, hän voi pyytää asiasta lau-
suntoa TENKiltä (tenk@tenk.fi).

5. Lausuntopyyntö 5/2020: ”NADNIC-projektin työpaketti 2” (professori Arja
Rimpelä, kansanterveystiede, yhteiskuntatieteiden tiedekunta)

Toimikunta on käsitellyt lausuntopyyntönne kokouksessaan 17.2.2020 ja
pyytää selvityksen seuraavista asioista:

· Toimikunnan mielestä tutkimukseen osallistuvien lasten vanhempia on ai-
heellista informoida, vaikka heidän suostumustaan ei tarvitakaan,

· miten oppilaat valitaan tutkimukseen (erityisesti pyydämme täsmennystä
siihen, mikä on opettajien rooli tässä valinnassa (nyt lausuntopyynnössä
sanotaan, että ”oppilaat valikoidaan opettajien avulla”),

· täyttä anonymisointia ei tule luvata, vain pseudonymisointi,
· tutkimuksessa käsitellään henkilötietoja, joten tietosuojalomake ja aineis-

tonhallintasuunnitelma on tältä osin muutettava,
· myös riskien arvioinnissa on edellä mainittu otettava huomioon

mailto:heikki.eilo@tuni.fi
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· aineistonhallintasuunnitelmassa ei ole mainintaa aineiston hävittämisestä,
joten tämä tieto tulee sinne lisätä

· tutkimuksen tiedotteessa tulisi olla viittaus tietosuojailmoitukseen,
· tietosuojailmoituksessa rekisterinpitäjä on Tampereen yliopisto, tietosuoja-

vastaavaksi tulee määritellä DPO (Jukka Tuomela), henkilötietojen käsitte-
lyn oikeusperusteeksi tulee määritellä yleinen etu ja täsmentäväksi perus-
teeksi tieteellinen /historiallinen tutkimus,
tiedotteessa tulisi mainita, että tutkittava voi peruuttaa osallistumisensa
milloin tahansa ja keskeyttää tutkimuksensa (tällä tarkoitetaan tilapäistä
väliaikaista keskeytystä). Lisäksi tulee todeta, että siihen saakka kerättyä
aineistoa voidaan käyttää hyväksi tutkimuksessa.

· Tutkimuksessa todetaan, että tutkimus on osa koulun normaalia toimintaa.
Kyse ei ole varmaankaan tästä vaan pikemminkin siitä, että interventio ei
ole opetussuunnitelman mukaista työtä.

Selonteko edellä mainituista seikoista pyydetään lähettämään toimikun-
nan sihteerille sähköpostitse (heikki.eilo@tuni.fi) toimikunnan puheenjoh-
tajan, esittelijän ja sihteerin tarkistusta varten.

Mikäli ennakkoarviointilausunnon pyytäjä ei hyväksy Tampereen alueen
ihmistieteiden eettisen toimikunnan lausuntoa, hän voi pyytää asiasta lau-
suntoa TENKiltä (tenk@tenk.fi).

6. Lausuntopyyntö 6/2020: ”Tunteet läpi elämän” –projektin 2. osatutkimus”
(tutkijatohtori Heini Saarimäki,  hyvinvointitieteet, yhteiskuntatieteiden tie-
dekunta)

Toimikunta on käsitellyt lausuntopyyntönne kokouksessaan 17.2.2020 ja
pyytää selvityksen seuraavista asioista:

· Tutkittavia tulisi informoida selkeämmin tutkimuksen sisällöstä, tutkittavan
osallistumisesta ja henkilötietojen käsittelystä,

· tutkimustiedotteissa Tampereen alueen ihmistieteiden eettinen toimikunta
on nimetty väärin,

· tutkimusaineisto luvataan anonymisoida, mutta sisältää kuitenkin avoimia
vastauksia. Tutkittaville olisi kerrottava, että kyse on pseudonymisoinnista,
ei anonymisoinnista

mailto:heikki.eilo@tuni.fi
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· 10–17–vuotiaan suostumuksesta todetaan, että tutkittavan suostuminen
on vapaaehtoista huoltajan suostumuksesta huolimatta. Tässä yhteydessä
olisi selkeästi tuotava esiin, että lapsi ei voi osallistua, mikäli huoltaja sen
kieltää,

· 15-17-vuotiaiden nuorten huoltajille tiedottaminen, vaikka heidän suostu-
mustaan ei tarvita. Tulisi selventää, mikä on tiedote 15-17 -vuotiaille nuo-
rille.

· tiedotteessa ei käy selkeästi ilmi, voiko tutkimuksen keskeyttää jatkaak-
seen myöhemmin uudestaan vai tarkoittaako keskeyttäminen tutkimus-
suostumuksen kokonaan peruuttamista,

· tiedotteessa todetaan, että rekisterinpitäjä on Heini Saarimäki. Rekisterin-
pitäjä on kuitenkin Tampereen yliopisto,

· aineistonhallintasuunnitelmaan maininta, että aineiston omistaa Tampe-
reen yliopisto,

· aineiston säilytyksen kesto ja videoiden hävittäminen ei ole kerrottu
· tutkimustiedotteen (3–9 v) riskien kohdalla olisi kerrottava, miten haastatte-

lussa mahdollisesti koetut lapsen voimakkaat tunteet käsitellään. Huoltajan
on hyvä tietää, miten lapsen tunnekokemukset käsitellään heti niiden herä-
tessä; jälkikäteen yhteydenottomahdollisuus tutkijaan ei ole tässä riittävä,
sillä kyse on pienistä lapsista, jotka tarvitsevat tunteen käsittelyyn usein ai-
kuisen välitöntä apua,

· mikä teksti on tarkoitettu huoltajalle, mikä lapselle? Kielen sovittaminen
kullekin ikäryhmälle, esim. pienet lapset tuskin tietävät, mikä on diagnoosi

· Henkilötietoihin liittyvä riskien arviointi ja eettisiin periaatteisiin liittyvä eetti-
nen arviointi  on jossain määrin limittynyt toisiinsa; nämä pyydetään eritte-
lemään;  riskien arvioinnissa on osa eettistä pohdintaa: linkki riskien arvi-
ointiohjeeseen:

· Riskien arviointi –osuudessa tutkija toteaa, että mikäli lasten haastatte-
lussa tulee esille lapsen kehitystä vaarantavia tekijöitä, tutkija kertoo ete-
nevänsä lastensuojelulain mukaisesti: olisi hyvä lisätä tähän, että tutkija
keskustelee asiasta ensin huoltajan kanssa ja kertoo hänelle ilmoitusvel-
vollisuudesta,

· huoliteltu kieli –esim. ei vanhempi vaan huoltaja
· tietosuojailmoituksessa on puutteita, valmiin lomakkeen käyttäminen var-

mistaisi, että kaikki kohdat tulee täytettyä?
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Selonteko edellä mainituista seikoista pyydetään lähettämään toimikun-
nan sihteerille sähköpostitse (heikki.eilo@tuni.fi) toimikunnan puheenjoh-
tajan, esittelijän ja sihteerin tarkistusta varten.

Mikäli ennakkoarviointilausunnon pyytäjä ei hyväksy Tampereen alueen
ihmistieteiden eettisen toimikunnan lausuntoa, hän voi pyytää asiasta lau-
suntoa TENKiltä (tenk@tenk.fi).

7. Tarkistus  lausuntopyyntöön 7/2020: ”Emotions in Digital Media” (profes-
sori Veikko Surakka, ihmisläheinen teknologia, informaatioteknologian ja
viestinnän tiedekunta) – esittelee Uusi-Rasi  Huom! kyseessä on pieni li-
säys tutkimussuunnitelmaan. Tutkimussuunnitelma on aiemmin saanut toi-
mikunnan puoltavan lausunnon (lausunto 49/2019).

Meillä on puoltava lausunto tutkimukselle "Emotions in Digital Media - Re-
aktiot ja tuntemukset verkkouutisia ja -keskustelua kohtaan". Kokeessa mi-
tataan mm. kasvolihasten sähköistä aktiviteettia ja mietimme olisiko syytä
videoida tutkimukset sen varalta, jos datassa näkyy jotain epäselvää. Vide-
ointi olisi tarkoitus toteuttaa niin, että osallistujalle ei kerrota tästä etukä-
teen, jottei hän tule liian tietoiseksi tarkkailun kohteena olemisesta. Vide-
oinnista kerrottaisiin kokeen jälkeen ja osallistujalla olisi mahdollisuus va-
lita saako videoaineistoa käyttää analyysin tukena vai ei.

Jos teemme suunnitelmaan tällaisen muutoksen, niin kysyisin miten käsit-
tely menee. Meneekö se uuteen arviointiin vai käsitelläänkö tällainen muu-
tos toisella tavalla?

Tarkistus/Selvitys tästä on moodlessa nimellä ”Toimikunta.Annettu.Lau-
sunto”

Toimikunta on käsitellyt lausuntopyyntönne kokouksessaan 17.2.2020 ja
pyytää selvityksen seuraavista asioista:

· Mihin video laitetaan/missä ja miten kauan sitä säilytetään videoinnin jäl-
keen?

mailto:heikki.eilo@tuni.fi
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Selonteko edellä mainituista seikoista pyydetään lähettämään toimikun-
nan sihteerille sähköpostitse (heikki.eilo@tuni.fi) toimikunnan puheenjoh-
tajan, esittelijän ja sihteerin tarkistusta varten.

Mikäli ennakkoarviointilausunnon pyytäjä ei hyväksy Tampereen alueen
ihmistieteiden eettisen toimikunnan lausuntoa, hän voi pyytää asiasta lau-
suntoa TENKiltä (tenk@tenk.fi).

8. Lausuntopyyntö 7/2020: ”Viha ja julkisuus: päätöksentekoon vaikuttamaan
pyrkivä vihapuhe yhteiskunnallisesta ja oikeudellisesta näkökulmasta”
(professori Atte Oksanen, sosiaalipsykologia, yhteiskuntatieteiden tiede-
kunta)

Toimikunta on käsitellyt lausuntopyyntönne kokouksessaan 17.2.2020 ja
pyytää selvityksen seuraavista asioista:

· Miten laajasta rekrytoinnista käytännössä on kysymys, esim. kaikki journa-
listit, selonteko tästä ja muista ryhmistä,

· tutkimuksesta on tiedote, mutta saatekirje puuttuu, josta selviäisi tarkem-
min tutkimuksen tarkoitus,

· jos henkilö peruuttaa osallistumisensa tutkimukseen tai keskeyttää sen
(huom! keskeyttämisellä tarkoitetaan väliaikaista tutkimuksen keskeyttä-
mistä), tallentuvatko tiedot. Huom! kun henkilötietojen käsittelyn oikeuspe-
ruste on yleinen etu, voidaan siihen saakka kerättyjä tietoja käyttää tutki-
muksessa,

· päästäänkö tutkimuksessa anonymisointiin, voidaanko esim. tutkimukseen
osallistuvat johtotason henkilöt tunnistaa?

· Lausuntopyynnössä todetaan, että tutkimukseen sisältyy haastatteluja.
Mitä nämä ovat? Kuinka ne koeasetelman kannalta toteutetaan?

· Tutkimuksessa käsitellään laajahko määrä henkilötietoja ja myös erityisiä
tietoja. Toimikunnan käsityksen mukaan olisi aiheellista konsultoida tieto-
suojavastaavaa, onko henkilötietojen käsittelyyn liittyvä vaikutusten arvi-
ointi tarpeellinen tässä tutkimuksessa.

· Missä roolissa Helsingin yliopisto on tässä yhteydessä (tutkimuskonsortio-
nimike lausuntopyynnössä). Jos ja kun Tampereen yliopisto on rekisterin-
pitäjä ja vastaa henkilötietojen keruusta ja säilytyksestä yms., niin onko
Helsingin yliopistolla tässä tai jossakin muussa osin tutkimusta jokin rooli?

mailto:heikki.eilo@tuni.fi
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Selonteko edellä mainituista seikoista pyydetään lähettämään toimikun-
nan sihteerille sähköpostitse (heikki.eilo@tuni.fi) toimikunnan puheenjoh-
tajan, esittelijän ja sihteerin tarkistusta varten.

Mikäli ennakkoarviointilausunnon pyytäjä ei hyväksy Tampereen alueen
ihmistieteiden eettisen toimikunnan lausuntoa, hän voi pyytää asiasta lau-
suntoa TENKiltä (tenk@tenk.fi).

9. Toimikunnan lausuntojen antaminen pro gradu –ja kandidaatintutkielmiin
liittyen (uuden ohjeiston puheenjohtajana toiminut dosentti Arja Kuula-
Luumi on laittanut toimikunnan puheenjohtajalle ja sihteerille asiasta vies-
tin):
TENKin uutta ohjetta laadittaessa työryhmän lähtökohtana on ollut se, että
opinnäytteiden ohjaajat varmistavat, että opiskelijat eivät valitse sellaista
tutkimusasetelmaa, joka edellyttäisi eettistä ennakkoarviointia. Joissakin
tapauksissa tutkimusasetelma voi kuitenkin olla sellainen, että se vaatisi
ennakkoarvioinnin. Arviointia saattaa myös edellä mainituissa tapauksissa
edellyttää esimerkiksi jonkin artikkelin osalta tieteellinen lehti.

Toimikunta on hyväksynyt työjärjestyksen, jonka mukaan tutkimusasetel-
man niin vaatiessa opiskelija pyytää lausuntoa yhdessä ohjaajansa
kanssa, näin esimerkiksi pro gradu –tutkielman kyseessä ollessa. Toimi-
kunnan puheenjohtajan kanta on edellä mainituissa tapauksissa se, että
vain tutkimusasetelman kannalta poikkeuksellisen herkät/vaativat  pro
gradu –tutkielmat otetaan toimikunnan käsittelyyn: puheenjohtaja selostaa
asiaa ja toimikunta keskustelee asiasta.

Toimikunta keskusteli asiasta ja keskustelun perusteella todettiin, että pu-
heenjohtajan linjaus on tarkoituksenmukainen: ainoastaan tutkimusasetel-
maltaan arkaluontoisemmat pro gradu –tutkielmat otetaan eettiseen en-
nakkoarviointiin. Näin ollen TENKin HTK-ohjeistus on huomioitu ja mahdol-
lisilta HTK-loukkauksilta vältytään. Koska uuden eettistä ennakkoarviointia
koskevan  ohjeen mukaan eettiset periaatteet on otettava huomioon kaik-
kien opinnäytteiden ohjauksessa, jää  periaatteiden huomioon ottaminen
ohjaajien varaan muiden, ts. ei niin arkaluonteisiin aiheisiin liittyvien  pro
gradu -tutkielmien ja kandidaatintutkielmien ohjauksessa. Periaate olisi
kuitenkin se, että tutkielmien tekijät välttäisivät arkaluontoisimpia aiheita.

mailto:heikki.eilo@tuni.fi
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Myös Tietoarkiston valmiita tutkimusaineistoja voi käyttää hyväksi mahdol-
lisuuksien mukaan.
Pro gradu -tutkielmia ylempien akateemisten opinnäytteiden osalta eettistä
ennakkoarviointia tehtäisiin edelleen tutkimusasetelman ja tieteellisten leh-
tien sitä vaatiessa.
Toimikunnan puheenjohtaja voi antaa lausunnon, jossa on kuvattu eettisen
ennakkoarvioinnin periaatteet ottamatta kantaa kyseiseen tapaukseen sel-
laisissa tilanteissa, joissa tutkimus on jo tehty tai jossa esim. kandidaatin-
tutkielma olisi aiheeltaan arkaluonteinen, mutta eettistä arviointia ei tehdä
tai ole tehty. Kuvaus voidaan antaa myös joissakin muissa tapauksissa ti-
lanteen mukaan ja tapauskohtaisen harkinnan perusteella.

Muut asiat: -

Puheenjohtaja Kirsti Uusi-Rasi

Sihteeri Heikki Eilo


