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0. Tutkimuseettisen toimikunnan perustaminen ja toiminnan käynnistäminen Itä-Suomen
yliopistossa
Itä-Suomen yliopisto (UEF) on sitoutunut valtakunnallisen Tutkimuseettisen neuvottelukunnan
(TENK) ihmistieteisiin luettavien tutkimusalojen eettisiin periaatteisiin. Siten
yliopistoon perustettiin akateemisen rehtorin päätöksellä 7.1.2010 Itä-Suomen yliopiston
tutkimuseettinen toimikunta.
Kevään 2010 aikana toimikunta määritteli tehtäväänsä liittyviä käytänteitä, toimintalinjoja,
ohjeistuksia ja työnjakoa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kanssa. Toimikunnan pääasiallisiksi
tehtäviksi muodostuivat Itä-Suomen yliopistossa toteutettavien ihmisiin kohdistuvien eilääketieteellisten ja tarvittaessa myös muiden tutkimusten ennakkoarviointi, tutkimuseettisen
koulutuksen järjestäminen ja ohjeistusten laatiminen, asiantuntijaelimenä toimiminen mahdollisissa
tutkimuseettisissä ongelmatilanteissa, tutkimuseettisen keskustelun ylläpitäminen yliopistossa sekä
kansallisen tutkimuseettisen ohjeistuksen valmistelun seuraaminen ja siihen osallistuminen.
Yhteiskokouksissa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettisen toimikunnan kanssa UEF:n
tutkimuseettinen toimikunta päätyi työnjakoon, jossa osa sairaanhoitopiirin aiemmin käsittelemistä
tutkimuseettisistä ennakkoarviointitehtävistä siirtyi yliopiston toimikunnalle. Niin sanotuissa
rajatapauksissa toimikuntien sihteerit ja tarvittaessa puheenjohtajat ovat neuvotelleet siitä,
kumman toimikunnan alaan ennakkoarviointi hakemus kuuluu.
Syksyn 2010 aikana yliopiston tutkimuseettinen toimikunta valmisteli ja julkisti UEF:n Internetsivustolla kuvauksen toimikunnan kokoonpanosta ja tehtävistä sekä ohjeistuksen
ennakkoarvioinnista ja sitä varten tarvittavan lomakkeen. Lomake ja sen täyttöohje, mukaan lukien
välttämättömiä liitteitä koskevat tiedot, ovat olleet tutkijoiden saatavilla sekä suomen että englannin
kielellä osoitteessa http://www.uef.fi/uef/ohjeet-ja-lomakkeet. Ensimmäiset
ennakkoarviointilausunnot toimikunta antoi syyslukukauden 2010 aikana.
1.Toimikunnan kokoonpano, kokoukset, pöytäkirjat ja muistiot
Itä-Suomen yliopiston (UEF) tutkimuseettisessä toimikunnassa ovat edustettuina kaikki yliopiston
neljä tiedekuntaa. Vuoden 2011 aikana toimikunnan jäseniä ovat olleet seuraavat henkilöt:
professori Risto Turunen (pj) ja professori Päivi Atjonen (fil.tdk); professori Jukka Juutilainen,
yliopistonlehtori Sinikka Parkkinen (31.8.saakka) ja professori Riitta Julkunen-Tiitto (1.9.-, lumet
tdk); professori Kirsi Vähäkangas (vpj) ja professori Jukka Pelkonen (31.8. saakka) ja lehtori Sari
Voutilainen (1.9.-) TT-tdk:sta; professori Mirjami Paso (vapaana tehtävästä 1.9.–31.12.) ja
professori Vilma Hänninen (yhka tdk); Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettistä
toimikuntaa UEF:n toimikunnassa ovat edustaneet professori Anna-Maija Pietilä ja professori
Tapani Keränen. Toimikunnan opiskelijajäsenenä on toiminut YTM Mari Vesalainen. Toimikunnan
sihteerinä on toiminut erityisasiantuntija Hannu Berlin hallintokeskuksesta. Sen lisäksi, että
professori Paso on ollut toimikunnassa yhka tdk:n edustajana, hän on ollut toimikunnan erityinen
juridinen asiantuntija.
Vuoden 2011 aikana tutkimuseettinen toimikunta on kerran kuukaudessa heinäkuuta lukuun
ottamatta. Toimikunta joutui kahdesti päätösvaltaisuuden puutteen vuoksi jatkamaan kokousta
sähköpostikokouksena asianmukaisten päätösten aikaansaamiseksi. Kokoukset on järjestetty
videokokouksina Joensuun ja Kuopion kampusten välillä. Niiden keskimääräinen kesto on ollut
puolitoista tuntia.

Hakijoiden on tullut toimittaa lausuntopyynnöt suunnitellun tutkimuksen tutkimuseettisestä
ennakkoarvioinnista sihteerille kahta viikkoa ennen kokousta sähköisenä pdf -tiedostona liitteineen.
Tarvittaessa lausunnonhakija on voitu kutsua kokoukseen paikalle toimikunnan kuultavaksi, mihin
käytäntöön turvauduttiin kerran laajan EU-rahoitteisen monikansallisen tutkimushankkeen
tapauksessa.
Käsiteltävien asioiden julkisuudesta toimikunta on noudattanut 13.5.2011 alkaen seuraavia
periaatteita: Kokousten pöytäkirjat julkistetaan Itä-Suomen yliopiston Internetsivuilla. Pöytäkirjoissa
mainitaan tutkimussuunnitelmista haettujen eettisten ennakkoarviointien hakijat ja lausunnon
lopputulos yleisellä tasolla. Kokouksista laaditaan valmistelumuistiot, joka sisältävät tarkemmat
tiedot hakemusten sisällöistä ja lausunnoista perusteluineen. Valmistelumuistiot arkistoidaan vain
toimikunnan käyttöön. Rajaamalla tutkimushankkeiden julkisuutta eettisen ennakkoarvioinnin
vaiheessa toimikunta suojelee hankkeita mahdolliselta tutkimusideoiden anastamiselta. Rajoitusta
pidetään voimassa, kunnes tutkimus on käynnistynyt ja tutkija/tutkimusryhmä on sen julkistanut.
Mikäli toimikunnan kokouksiin on tulostettu asiakirjoja, puheenjohtaja ja sihteeri huolehtivat, että ne
kaikki kokouksen päätteeksi tuhotaan.
Pöytäkirjojen ja muistioiden/valmistelumuistioiden alkuperäiset paperiversiot ovat toimikunnan
sihteerin hallussa lukolliseen tilaan arkistoituina. Kun asian käsittelystä on kulunut kolme vuotta,
dokumentit arkistoidaan UEF:n keskusarkistoon.
Toimikunnalla on ollut käytössään suljettu levyalue, jonne vain toimikunnan jäsenillä on pääsy ja
jonne kokousten kaikki asiakirjat on tallennettu. Hakemusasiakirjojen alkuperäiset versiot ovat
pöytäkirjojen ja muistioiden tapaan sihteerin hallussa asianmukaisesti arkistoituina, kunnes ne
siirretään UEF:n keskusarkistoon.
2. Toimikunnan käsittelemät lausuntopyynnöt, ennakkoarviot ja muut lausunnot vuonna
2011
Vuoden 2011 aikana Itä-Suomen yliopiston tutkimuseettinen toimikunta on suorittanut
hakemuksesta 22 tutkimushankkeen eettisen ennakkoarvioinnin.
Lausuntopyynnön tieteenala:
Farmasia
Hoitotiede
Kasvatustiede
Lääketiede
Ravitsemustiede
Terveyshallintotiede
Yhteiskuntatieteet

4
9
1
2
1
2
3

Lausuntopyynnön peruste:
Tieteelliset julkaisut
Väitöskirjat
Pro gradut (tavoitteena julkaisu)

9
7
6

Toimikunta ei ole arvioinut pro gradujen tutkimussuunnitelmia muutoin kuin tapauksissa, jolloin
kyseisestä tutkimuksesta on ollut tavoitteena laatia julkaisu osana laajempaa tutkimushanketta ja
suunniteltu julkaisufoorumi on edellyttänyt julkaisemisen ehdoksi eettisen ennakkoarvioinnin.

Käsittelyn tulos:
Myönteinen lausunto ilman lisähuomautuksia
Myönteinen lausunto huomautuksilla harkita joitain seikkoja
Myönteinen lausunto ehdollisena, vähäisin korjausvaatimuksin
(puheenjohtaja ja sihteeri ovat tarkistaneet tehdyt korjaukset)
Lausuntopyyntö palautettiin hakijalle korjausvaatimuksin varustettuna

9
5
4
4

Kaikki lausuntopyynnöt, joiden tutkimussuunnitelmiin toimikunta on edellyttänyt korjauksia, ovat
tulleet vuoden 2011 aikana hyväksytyiksi.
3. Käsitellyistä eettisistä ennakkoarvioinneista tehtyjä erityisiä huomioita
Tutkimuseettisen ennakkoarvioinnin kannalta yleisimpien puutteiden välttämiseksi toimikunta
suosittaa erityisen huomion kiinnittämistä seuraaviin seikkoihin:
Tutkimussuunnitelman tulee olla riittävän tarkka ja yksityiskohtainen kokonaiskuvan aikaan
saamiseksi koko tutkimusprosessista ja sen eri vaiheista.
Erityisesti aineistojen säilytystä, arkistointia ja/tai tuhoamista koskevat toimenpiteet tulee kuvata
tutkimussuunnitelmissa tarkasti.
Mikäli toisin ei ole tutkittavien kanssa sovittu, tulee tutkittavien anonymiteetti turvata huolellisesti
kaikissa tutkimuksen vaiheissa. Tutkimuksissa, joissa aineistona on monimuotoista
tutkimusmateriaalia esim. kuvia, videoita ja Internet-kotisivustoja, tulee aineiston keruu, säilytys ja
arkistointi suunnitella erityisen huolellisesti. Tutkimussuunnitelmissa pelkät toteamukset, että
”tullaan noudattamaan yliopiston vallitsevia käytäntöjä”, ei ole riittävää suunnittelua. Kun
tutkimusmateriaali sisältää tutkittavien tunnistettavuuden kannalta arkaluonteista tietoa, ei tutkijan
koti ole aineiston säilyttämiselle riittävän turvallinen paikka. Aineistot tulee säilyttää
tutkimusyksikön valvotuissa ja lukituissa tiloissa.
Tieto siitä, että tiedot ovat vain tutkijan käytössä, tulee ilmetä niin tutkimussuunnitelmassa kuin
tutkittaville jaettavissa tiedotteissa ja muissa asiapaperissa. Tutkittaville suunnatuissa
asiapapereissa tulee välttää turhaa monimutkaista ja vaikeasti ymmärrettävää sanastoa.
Tutkittaville jaettavissa tiedotteissa ja suunnitelmissa tulee mainita, että tutkittava voi
tutkimusprosessin missä tahansa vaiheessa keskeyttää osuutensa siihen ja vaatia luovuttamansa
tiedot poistettaviksi tutkimusaineistosta.
Yleisenä ohjaavana periaatteena tulee olla se, että tutkittava tietää, mihin häneltä kerättävää tietoa
käytetään.
Jos tutkimuksessa käytetään koe-kontrolliryhmäasetelmia, joissa varsinaiset koehenkilöt saavat
tutkimukseen osallistumisesta jotain etua, tulee kontrolliryhmälle pyrkiä jossain vaiheessa
tarjoamaan vastaavat etuudet.
Jos tutkittavan lisäksi tietoa kerätään niin sanotuilta kolmansilta osapuolilta (esim. vanhemmat,
tukihenkilöt), tulee kaikkien osapuolten olla tietoisia tästä toimintatavasta.
Jos on syytä olettaa, että tutkimustilanne aiheuttaa tutkittavalle normaalista arkielämästä
poikkeavaa haittaa tai harmia, tutkijan tulee etukäteen suunnitella mekanismit tilanteen
käsittelemiseksi. Tilanteessa saattaa olla aiheellista informoida etukäteen terveydenhuollon
organisaatiota.

4. Yhteistyö, koulutus ja vierailut
UEF:n tutkimuseettinen toimikunta on tehnyt yhteistyötä ennen muuta Pohjois-Savon
sairaanhoitopiirin tutkimuseettisen toimikunnan kanssa muun muassa neuvottelemalla yhteisistä
toimintalinjoista ja eräistä yksittäisistä ennakkoarviointihakemuksista, joiden kohdalla on haettu
määrittelyä lääketieteellisen, ei-lääketieteellisen ihmisiin kohdistuvan ja muun tutkimuseettistä
ennakkoarviointia edellyttävän tutkimuksen välille. Rajanveto on koskenut eräitä farmasian ja
hoitotieteen alan tutkimuksia.
Alueellisen tutkimuseettisen ennakkoarvioinnin järjestämiseksi Itä-Suomessa UEF:n
tutkimuseettinen toimikunta on ollut yhteydessä Savonia ammattikorkeakouluun Kuopiossa ja
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakouluun Joensuussa. Neuvottelut yhteistoiminnan aloittamisesta
ovat vielä alkuvaiheissa, mutta askeleena eteenpäin yliopiston toimikunnan varapuheenjohtaja ja
sihteeri osallistuivat 4.10.2011 Savonia ammattikorkeakoulun järjestämään tutkimuseettiseen
seminaariin Kuopiossa.
Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ja muiden tutkimuseettisten organisaatioiden (ETENE, TJNK)
järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja tapahtumiin UEF:n eettinen toimikunta on osallistunut
seuraavasti:
TENK:n kevätseminaari ja eettisten toimikuntien tapaaminen Helsingissä 17.- 18.5.2011
(puheenjohtaja ja sihteeri).
TENK:n syysseminaariin Helsingissä 21.9.2011 (sihteeri).
ETENE:n, TJNK:n ja TENK:n järjestämä Etiikan päivä -tapahtuma Helsingissä 16.11.2011
(sihteeri).
.
Tutkimuseettinen neuvottelukunta vieraili Itä-Suomen yliopistossa 21.10.2011. Tilaisuudessa,
johon useat tutkimuseettisen toimikunnan jäsenet osallistuivat, esiteltiin TENK:n edustajille
tutkimuseettisen ennakkoarvioinnin järjestelyjä ja käytänteitä Itä-Suomen yliopistossa.
Koulutuksen osalta toimikunta järjesti 21.3.2011 jatko-opiskelijoille suunnatun tutkimuseettisen
seminaarin Kuopion kampuksella. Seminaari videoitiin Joensuun ja Savonlinnan kampuksille.
Seminaarin alustajia olivat TENK:n pääsihteeri Sanna-Kaisa Spoof, yhteiskuntatieteellisen
tietoarkiston kehittämispäällikkö Arja Kuula, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettisen
toimikunnan sihteeri Arja Halkoaho sekä UEF:n tutkimuseettisen toimikunnan puheenjohtaja ja
sihteeri. Lisäksi toimikunta osallistui aktiivisella panoksella ja vastasi pääosin luentojen sisällöstä
UEF:n tutkimusneuvoston järjestämässä UEF:n jatkokoulutettaville suunnatussa
tutkimuseettisessä koulutustapahtumassa 27. – 28.10.2011.
.

