
Missä tilanteessa tutkimus tarvitsee aina eettisen ennakkoarvioinnin? 

Tutkijan tulee pyytää ihmistieteiden eettiseltä toimikunnalta eettinen ennakkoarviointilausunto, 

jos tutkimukseen sisältyy jokin seuraavista TENKin ohjeessa mainituista tutkimusasetelmista 

(lisätietoja https://tenk.fi/sites/tenk.fi/files/Ihmistieteiden_eettisen_ennakkoarvioinnin_ohje_2019.pdf). 

1. Tutkimukseen osallistumisessa poiketaan tietoon perustuvan suostumuksen periaatteesta. 

2. Tutkimuksessa puututaan tutkittavien fyysiseen koskemattomuuteen. 

3. Tutkimus kohdistuu alle 15-vuotiaisiin ilman huoltajan erillistä suostumusta tai 

informointia, jonka perusteella huoltajalla olisi mahdollisuus kieltää lasta osallistumasta 

tutkimukseen. 

4. Tutkimuksessa tutkittaville esitetään poikkeuksellisen voimakkaita ärsykkeitä. 

5. Tutkimuksessa on riski aiheuttaa tutkittaville tai heidän läheisilleen normaalin arkielämän 

rajat ylittävää henkistä haittaa. 

6. Tutkimuksen toteuttaminen voi merkitä turvallisuusuhkaa tutkittaville tai tutkijalle tai 

heidän läheisilleen. 

Jos tutkimus sisältää jonkin edellä mainituista tutkimusasetelmista eikä ennakkoarviointia ole 

tehty, kyseessä voi olla hyvän tieteellisen käytännön (HTK) loukkaus, joka mahdollisesti joudutaan 

selvittämään HTK-loukkausepäilyjen käsittelyprosessissa.  

 

Tarkennuksia tutkimusasetelmista, jotka vaativat aina eettisen ennakkoarvioinnin 

1. Tutkimukseen osallistumisessa poiketaan tietoon perustuvan suostumuksen periaatteista  

Tämä toteutuu silloin, kun osallistuminen ei ole vapaaehtoista tai tutkittaville ei anneta riittävästi 
tai oikeaa tietoa tutkimuksesta. Tutkimuksen toteuttaminen voidaan kuitenkin katsoa eettisesti 
hyväksyttäväksi, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:  

 tutkittavia informoidaan asianmukaisesti henkilötietojen käsittelystä tutkimusasetelman 

niin salliessa  

 tutkimus on perusteltu eikä sitä voida toteuttaa niin, että tutkittavilta pyydetään 
suostumus osallistua tutkimukseen  

 aineiston keruu ei aiheuta vaaraa tai haittaa tutkittaville    

 tutkittaville selostetaan mahdollisuuksien mukaan tutkimuksen sisältö ja sen tarkoitus heti, 
kun se on tutkimuksen kannalta mahdollista  

Eettisen toimikunnan arviointia ei kuitenkaan edellytetä seuraavien aineistojen tutkimiseen: 

 tiedot ovat julkisia tai julkistettuja  
 rekisteri- ja asiakirja-aineistot  

 arkistoaineistot  
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2. Tutkimuksessa puututaan tutkittavien fyysiseen koskemattomuuteen 
  
Esimerkkejä tästä ovat mm. fyysisen kunnon mittaaminen, fysiologisen näytteen otto, 
elintarvikkeen tai muun nieltävän valmisteen nauttiminen tai fyysisen vapauden rajoittaminen 
esim. teknologian avulla.   

Kun tutkimuksessa puututaan fyysiseen koskemattomuuteen, tulee aina tarkastaa, onko kyseessä 
lääketieteen tutkimuslain mukaan arvioitava vai ihmistieteiden eettiselle toimikunnalle kuuluva 
tutkimus.  
Toimikunta arvioi tutkimuksesta tutkittaville mahdollisesti aiheutuvia haittoja (riskit, haitat ja 
niiden todennäköisyys) suhteessa hankkeella tavoiteltavaan tietoarvoon.  
Tutkimus tulee suunnitella ja toteuttaa niin, että mahdolliset riskit ja haitat minimoidaan.  
 
3. Tutkimus kohdistuu alle 15-vuotiaisiin ilman huoltajan erillistä suostumusta tai informointia, 
jonka perusteella huoltajalla on mahdollisuus kieltää lasta osallistumasta tutkimukseen   
 
Jos alle 15-vuotiaita tutkitaan ilman huoltajan erillistä suostumusta tai informointia, on 
varmistettava, että tutkimus ei aiheuta tutkittaville haittaa, ja että tutkittavaksi pyydettävät 

alaikäiset pystyvät ymmärtämään tutkimuksen aiheen ja sen, mitä tutkimukseen osallistuminen 
heiltä konkreettisesti edellyttää. Lisäksi vähintään toisen seuraavista edellytyksistä on 
toteuduttava:   

 Tutkitaan asioita, joista ei saada kattavaa tietoa, jos lasten osallistumiseen tarvitaan 
huoltajan suostumus (esim. perheväkivalta, sosiaaliset ongelmat)  

 Tutkitaan asioita, joista alaikäiset tutkittavat eivät halua huoltajan tietävän (esim. 
päihteiden käyttö, seksuaalinen suuntautuminen ja vastaavat)  

 
4. Tutkimuksessa tutkittaville esitetään poikkeuksellisen voimakkaita ärsykkeitä  

Tällaisia ärsykkeitä voivat olla esim. väkivaltaa tai pornografiaa sisältävät materiaalit. 
Poikkeuksellisen voimakkaita ärsykkeitä voivat aiheuttaa myös tutkimusasetelmat, joissa 
tutkittaville esitetään tarkoituksellisesti heidän arvomaailmalleen täysin sopimattomia ajatuksia ja 
materiaaleja.   

5. Tutkimuksessa on riski aiheuttaa tutkittaville tai heidän läheisilleen normaalin arkielämän 
rajat ylittävää pitkäaikaista henkistä haittaa  

  
Riski voi syntyä esim. silloin, jos tutkimus liittyy tutkittavien tai heidän läheistensä traumaattisiin 

kokemuksiin. Tutkimustilanteisiin saa kuitenkin sisältyä samankaltaisia tunteita, kuin 
tavanomaisessa arkielämässä esiintyy.   

6. Tutkimukset, joiden toteuttaminen voi merkitä turvallisuusuhkaa tutkittavalle tai tutkijalle tai 
heidän läheisilleen   

Turvallisuusuhka voi syntyä esim. perheväkivaltaa koskevissa tutkimuksissa tai tutkimuksissa, jotka 
toteutetaan kriisitilanteessa tai -alueella. Myös tietoturvariskit voivat olla turvallisuusuhka, jos 
tutkittavien henkilötietoja esimerkiksi kerätään ja yhdistetään useista eri lähteistä.  
 


