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Mihin kiinnittää huomiota arvioitaessa lausuntohakemuksia 

Mitä ihmistieteellinen eettinen toimikunta arvioi tutkimuksesta TENK:in ohjeen mukaan 

 Tutkimuksista tai sen tuloksista tutkittaville henkilöille, heidän läheisilleen ja tutkijalle 
itselleen mahdollisesti koituvat riskit ja haitat, 
 

 sekä niiden todennäköisyys suhteessa niiden välttämiseksi tehtyihin suunnitelmiin. 
 

 Tutkimuksella tavoitellun uuden tiedon merkitys suhteessa tutkimuksen mahdollisiin 
haittoihin ja riskeihin. 
 

 Tutkittavien riittävän selkeä informointi tutkimuksen sisällöstä, tutkittavan osallistumisesta 
ja henkilötietojen käsittelystä.  

 
 Aineistonhallintasuunnitelma, joka sisältää kuvauksen henkilötietojen käsittelystä 

tutkimuksen elinkaaren aikana. 
 

 Tutkittavien kirjallisen tai sähköisen osallistumissuostumuksen asianmukaisuus. 
 

 Tapa, jolla tutkittavien osallistumissuostumus pyydetään ja dokumentoidaan, jos kirjallista 

tai sähköistä suostumusta ei käytetä. 

 

YLEISTÄ LIITTYEN EETTISEEN ARVIOINTIIN  

Tässä kappaleeseen on kerrottu yleisiä arvioitavia seikkoja, joihin kiinnittää huomiota läpi koko 

hakemuksen. Jäljempänä on esitetty liitekohtaisia ohjeita (muisti-/tarkastuslistoja). 

Ihmistieteisiin luettavassa tutkimuksessa tietoarvon ja haittariskien keskinäinen arviointi ei tule 

olla luonteeltaan kustannus/hyöty -punnintaa.  

Arvioinnissa varmistetaan, ettei tutkimukseen sisälly turhia riskejä, jotka voitaisiin välttää 

vähentämättä tutkimuksen tieteellistä arvoa.  

Seuraavaksi arvioidaan, ovatko riskit moraalisesti hyväksyttäviä. Moraalisesti hyväksyttävän riskin 

rajaa voi nostaa, jos tutkimuksen tieteellinen arvo on erittäin suuri ja tutkimuksesta ei koidu 

tutkittaville haittaa, tai jos tutkittavat itse pystyvät arvioimaan mahdollisia haittoja heille 

annettavan informaation perusteella. 

Jos tutkimukseen ei liity suurempia riskejä (ns. normaalin arkielämän rajat ylittävien henkisten 

haittojen riskiä) eikä siinä rikota itsemääräämisoikeutta, tällöin toimikunta arvioi ensisijaisesti 

tutkittavien informointia sekä yksityisyyttä ja tietosuojaa koskevia seikkoja. 

Mikäli tutkimukseen liittyy erityinen riski loukata tutkittavan itsemääräämisoikeutta tai 

tutkimuksesta aiheutuu erityisiä haittoja tutkittavalle, arvioidaan myös käytettäviä 

tutkimusmenetelmiä suhteessa asetettuihin tutkimuskysymyksiin ja tutkimuksessa tavoiteltavan 

uuden tiedon merkittävyyteen. 
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Eettisessä arvioinnissa tulee myös kiinnittää huomiota erityisesti tutkittavien vapaaehtoisuuden 

turvaamiseen ja sen toteutumiseen. 

Osallistuuko tutkimukseen henkilöryhmiä, joiden vapaaehtoisuus voidaan kyseenalaistaa. Ts. 

tutkittavilla on tutkijaan/tutkivaan organisaatioon riippuvuussuhde, kuten asiakas-, työ-, tai 

palvelusuhde (esim. tutkittavina koululaiset, opiskelijat, asevelvolliset, tutkijoiden alaiset tai 

lapset). Myös tutkittavien taloudellinen asema voi vaikuttaa vapaaehtoisuuteen (taloudellisesti 

heikommassa asemassa olevat tutkittavat). Arvioinnissa huomioidaan kuinka näiden henkilöiden 

suostumuksen vapaaehtoisuus turvataan tutkimuksessa. 

Päättääkö tutkimukseen osallistumisesta joku toinen henkilö kuin tutkittava itse. Miten 

tutkimuksessa otetaan huomioon esimerkiksi alaikäisen tai vajaakykyisen oma mielipide. 

Hakemuksessa tulisi olla kerrottuna tapa miten se selvitetään.    

Vaihteleeko tutkittavien päätöksentekokyky, voiko se muuttua tutkimuksen aikana (esim. 

dementoituvat vanhukset tai murrosikäiset). Miten tämä huomioidaan. 

Onko tutkimuksen kulku selostettu niin, että tutkittava varmasti ymmärtää, mihin hän on 

vapaaehtoisesti sitoutumassa (osallistumiseen kuluva aika, haitat ja riskit).  

Tutkittavalle ei saa syntyä tunnetta osallistumisen pakollisuudesta, eikä pelkoa kielteisistä 

seuraamuksista, jos hän kieltäytyy osallistumasta tutkimukseen. 
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LIITEKOHTAISIA OHJEITA  

LAUSUNTOPYYNTÖLOMAKE (Liite 1) 

Lomakkeessa (rasti ruutuun) hakija esittää perustelut sille, minkä vuoksi hän hakee 

lausuntopyyntöä juuri ihmistieteiden eettiseltä toimikunnalta. Mikäli hakija ei ole perehtynyt 

TENK:in ohjeisiin, osa perusteista voi jäädä huomaamatta.  

 Onko hakija tunnistanut kaikki tutkimukseensa liittyvät haitat ja riskit: 
 

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. 

Tarkennukset edellä mainittuihin seikkoihin luettavissa TENK:in ohjeista (sivut 16 – 17 ja ruotsiksi 

37 – 38). https://tenk.fi/sites/tenk.fi/files/Ihmistieteiden_eettisen_ennakkoarvioinnin_ohje_2019.pdf 

 

Onko kyseessä lääketieteellinen tutkimus, joko kuuluu HUSin eettiselle toimikunnalle?  

Jotta kyseessä olisi lääketieteellinen tutkimus, seuraavien molempien edellytysten tulee toteutua:  

 1. tutkimuksessa puututaan ihmisen fyysiseen tai psyykkiseen koskemattomuuteen  

 2. tutkimuksen tarkoituksena on lisätä tietoa terveydestä, sairauksien syistä, oireista, 

diagnostiikasta, hoidosta, ehkäisystä tai tautien olemuksesta yleensä  

 molemmat ehdot toteutuvat, joten kyseessä on lääketieteellinen tutkimus 

 

Esimerkkejä auttamaan arviointia siitä onko tutkimus lääketieteellinen vai ei: 

− Fyysiseen koskemattomuuteen puuttumista on: esim. fyysisen kunnon mittaaminen, 

fyysistä rasitusta sisältävät tutkimukset, fysiologisen näytteen kuten verinäytteen otto, 

elintarvikkeen tai muun nieltävän valmisteen nauttiminen tai fyysisen vapauden 

rajoittaminen (esim. teknologian avulla). 

− Psyykkiseen koskemattomuuteen puuttuminen toteutuu, jos tutkimuksesta voi aiheutua 

vaaraa tutkittavan henkiselle hyvinvoinnille tai tavanomaisen arkielämän ylittävää haittaa, 

jota tutkittava ei itse kykene arvioimaan.  

− Lääketieteellistä tutkimusta on sellainen tutkimus, jossa tutkittavalle on asetettu diagnoosi 

ja toteutetaan interventio. Tutkimuslainalaista ei ole sellainen tutkimus, jossa tutkittavilla 

ei ole asetettu diagnoosia ja tutkittava pystyy arvioimaan intervention vaikutuksen. 

− Verikokeen ottaminen ei itsessään tee esim. liikunta- tai ravitsemustieteellisestä 

tutkimuksesta lääketieteellistä. 

https://tenk.fi/sites/tenk.fi/files/Ihmistieteiden_eettisen_ennakkoarvioinnin_ohje_2019.pdf
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− Esim. liikuntatieteellinen tutkimus, jonka kohteena on terveet koehenkilöt ja tavoitteena 

on lisätä tietoa suorituskyvystä, ei ole lääketieteellinen tutkimus, mutta jos tavoitteena on 

tutkia terveyttä, kyseessä voi olla lääketieteellinen tutkimus. 

− Tutkimus, joka kohdistuu psykologisiin ilmiöihin (kuten motivaatioon tai 

vuorovaikutukseen), ja jossa ei käytetä tavanomaisesta poikkeavia tutkimusmenetelmiä, ei 

ole lääketieteellinen tutkimus. Sitä vastoin, jos tutkimus kohdistuu psyykkisiin ongelmiin tai 

sairauksiin, kyseessä on lääketieteellinen tutkimus. 

TUTKIMUSSUUNNITELMA (Liite 2) 

Tutkimus, joka on kysymyksenasettelultaan tai menetelmiltään puutteellinen, on sinällään 
epäeettinen.  
Tutkimussuunnitelmasta tulisi käydä ilmi vähintään Folkhälsanin ohjeessa listatut asiat, jotta 
toimikunta kykenee hahmottamaan erityisesti tutkimuksen tarkoituksen/merkityksen, 
tutkimusasetelmat ja tutkimuksen konkreettisen kulun tutkittavien kannalta, ja täten 
muodostamaan mielipiteensä tutkimuksen eettisyydestä.  
 
Tutkimuksen tarkoitus, tutkimusasetelma- ja menetelmät  

 Onko tutkimus tarpeellinen ja perusteltu (aikaisempien tutkimusten huomiointi).  

 Onko tutkimus suunniteltu niin, että sillä on mahdollisuus vastata tutkimusongelmaan 

(validit lähtö- ja päätemuuttujat, otoskoko, arviointimenetelmät ja tilastolliset 

menetelmät). 

 Onko esitetty tutkimusasetelmat riittävän tarkasti.  

 

Tutkittavien rekrytointi ja valintakriteerit  

 Onko esitetty valinta- ja poissulkukriteerejä (otoskoko).  

 Onko erityisryhmiä: vajaakykyiset, alaikäiset, raskaana olevat, imettävät, vangit, 

oikeuspsykiatriset potilaat. Jos on:  

 Onko esitetty perustelut erityisryhmien mukaanotolle (voi olla esitetty liitteessä 3)  

− voidaanko tutkimus suorittaa muilla tutkittavilla.  

 Onko tutkimuksesta hyötyä tutkittavalle tai muille samaan ryhmään kuuluville henkilöille. 

 Onko tutkittavien joukko sellainen, ettei siitä voi tunnistaa yksittäisiä tutkittavia epäsuorien 

tai suorien tunnisteiden kautta. 

 Onko tutkittavien joukko sellainen, että sen avulla saavutetaan riittävä tietoarvo. 

Tutkimuksen kulku  

 Sisältääkö toimenpiteiden, haastattelujen, testien ym. kuvaukset. 

 Aikataulu tutkittavan kannalta – aiheutuuko tutkittaville kohtuutonta vaivaa 

osallistumisesta (haastattelujen, osallistumiskertojen lkm ja niiden kesto) 

 Aiheutuuko mahdollisia riskejä ja haittoja tutkittaville.  

 mm. myös epämiellyttävät kokemukset   

Tutkimuksen henkilökunta ja tutkimuspaikka  

 Tutkijoiden/henkilökunnan pätevyys.  
 Tutkijoiden sidonnaisuudet (rahoitus).  
 Tutkimuspaikan asianmukaisuus (mukaan lukien välineet ja laitteistot). 
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 Tutkimusyhteistyössä eri osapuolten työ- ja vastuujako – onko kerrottu tässä tai muualla. 
 

Tutkimuksen aikataulu ja julkaiseminen  

 Onko tutkimuksen aikataulu realistinen.  

 Tutkimuksen suunniteltu julkaisutapa ja -periaatteet (mitä julkaistaan ja missä). 

 Tutkimustuloksista tiedottaminen tutkittaville.  

 

TUTKIMUKSESTA VASTAAVAN HENKILÖN ARVIO TUTKIMUKSEN EETTISYYDESTÄ (Liite 3) 

Arviosta tulee selvitä vastaavan tutkijan kokonaisnäkemys siitä, miten eettiset näkökohdat 

otetaan tutkimuksessa huomioon ja miten niihin liittyvät ongelmat ratkaistaan. 

Henkilötietojen käsittelystä aiheutuvia riskejä ja haittoja tarkastellaan myös Liitteessä 9b 

Tietosuojan vaikutustenarviointi, joten osa asioista (erityisesti yksityiskohdat) voi olla esitettynä 

siinä.  

 Onko tarkasteltu lain, asetusten, suositusten ja sopimusten asettamien määräysten ja 

periaatteiden noudattamista tutkimuksessa – toteutuuko.    

 Onko tunnistettu mahdolliset haitat, riskit ja vaikutukset tutkittavan kannalta:  

 fyysiset ja psykologiset (esim. rasitus, epämukavuus, huoli, pelko, epävarmuus) 

 sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset 

 itsemääräämisoikeuden ja vapaaehtoisuuden vaarantuminen  

 tietosuojan/yksityisyyden suojan vaarantuminen (Liitteissä 9a ja b) 

 onko arvioitu niiden toteutumisen todennäköisyyttä.  

 Onko kerrottu riskien hallinnan keinoista ja arvioitu niiden riittävyyttä.  

 Onko pohdittu miten toimitaan, jos riski toteutuu.  

 Onko arvioitu odotettavissa olevaa hyötyä suhteessa tutkimukseen liittyviin haittoihin ja 

riskeihin.  

 Onko perusteltu miksi erityisryhmien rekrytointi tutkimukseen on oikeutettua. Tämä 

katsotaan oikeutetuksi vain silloin, kun tutkimus vastaa kyseisen ryhmän esim. hyvinvointia 

koskeviin tarpeisiin eikä tutkimusta voida toteuttaa muilla ryhmillä.  

 

AINEISTONHALLINTASUUNNITELMA (Liite 4) 

Suunnitelman tarkoitus: tämän dokumentin avulla Samfundet Folkhälsan kykenee osoittamaan, 

että rekisterinpitäjänä se noudattaa ja toteuttaa tietosuoja-asetuksen vaatimuksia henkilötietojen 

käsittelyn suhteen. Tämän vuoksi tutkimuskeskus arkistoi kaikkien projektiensa aineistonhallinta-

suunnitelmat. 

Tietosuojailmoituksen (Liite 5) sisältö on aineistonhallintasuunnitelman kanssa osittain 

päällekkäinen. Tietosuojailmoitus on tarkoitettu tutkittavien/rekisteröityjen informointiin, joten 

sen sisällön tarkastamiseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Samalla tulisi katsoa, ettei näiden 

kahden dokumentin välillä ole ristiriitaa annetuissa tiedoissa.  

Muuten toimikunta arvioi aineistonhallintasuunnitelmaa lähinnä eettisten periaatteiden 

näkökulmasta (tutkittavien yksityisyydensuoja ja oikeudet).  
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 Mitä juridisia seikkoja liittyy aineiston hallintaan – onko huomioitu 

 kuten tietosuoja-asetuksen ja tekijänoikeuslain noudattaminen  

 Miten aineiston käyttöoikeuksia hallinnoidaan – eri aineistoihin voi liittyä erilaisia 

käyttöoikeuksia ja sopimuksia. Onko näistä kerrottu. 

 Kerätäänkö tutkimuksessa vain tarpeellisia/välttämättömiä tietoja.  

 Onko kerrottu henkilötietojen tietolähteet:  

 yhdistetäänkö rekisteri- ja asiakirjatietoja tutkittavan antamiin tietoihin  

 Käsitelläänkö tutkimuksessa arkaluonteisia tietoja, miten tämä huomioidaan. 

 Onko kuvattu hankkeen salassapitokäytännöt.  

 Onko kerrottu tietojen arkistoinnista (säilytysaika) ja hävittämisestä.  

 Onko suunniteltu asianmukaiset tekniset tietoturvaratkaisut. 

 

TIETOSUOJAILMOITUS (Liite 5) 

 Onko ymmärretty mitä henkilötiedoilla GDPR:n mukaan tarkoitetaan.  

 Onko ymmärretty pseudonymisoinnin ja anonymisoinnin ero. 

 Onko ilmoitus maallikon ja kohderyhmän kannalta selkeä ja helposti ymmärrettävä.  

 Onko henkilötietojen käsittelylle valittu oikea oikeusperuste. 

− suostumusta ei voida käyttää käsittelyperusteena, jos tutkittavat ovat ns. 

heikommassa asemassa olevia (lapset, vanhukset jne.) 

 Onko arkistoinnille valittu oikea oikeusperuste. Jos aineisto arkistoidaan tunnistetiedoin, 

myös arkistoinnille on määriteltävä oma oikeusperuste.  

 Onko kerrottu, miten aineistoa säilytetään tutkimuksen kuluessa ja kuinka kauan sen 

päättymisen jälkeen.  

 

TIEDOTE (Liite 6) 

Muistilista tutkittaville kerrottavista asioista:  
 Tutkimusryhmä, vastaava tutkija, yhteyshenkilö ja yhteystiedot 

 Tutkimuksen tarkoitus, aihe ja tavoite ja mahdollinen hyöty  

 Tutkimuksen kulku: tietoa tutkimuksen toteutuksesta, mitä osallistuminen konkreettisesti 

tarkoittaa ja kuinka aineistonkeruu toteutetaan  

 Tutkimuksesta aiheutuvat haitat ja epämukavuudet 

 Tutkimustulokset ja niistä tiedottaminen  

 Osallistumisen vapaaehtoisuus ja maininta siitä, että tutkittava voi keskeyttää 

osallistumisensa milloin vain syytä ilmoittamatta ilman kielteisiä seurauksia 

  ja että mahdollinen keskeyttäminen ei estä siihen asti kerättyjen tietojen käyttämistä 

tutkimuksessa edelleen, mikäli henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on yleinen etu. 

 Kuinka tutkimusaineiston käsittelyn luottamuksellisuus toteutetaan.  

 Tutkittavien informointi rekisteri- ja asiakirjatietojen yhdistämisestä tutkittavan antamiin 

tietoihin (esim. mistä rekistereistä tutkittavista kerätään tietoja)  

 Toteutuuko tutkittavien yksityisyys tutkimusjulkaisuissa 

 Informointi tutkimusaineiston jatkokäytöstä ja arkistoinnista 
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Muuta huomioitavaa: 

 Onko tiedote selkeä ja helposti ymmärrettävä myös maallikolle ja onko myös kohderyhmä 

otettu huomioon tässä. 

 Informoidaanko tutkittavia riittävästi osallistumisesta, tutkimuksen sisällöstä ja kulusta 

sekä henkilötietojen käsittelystä.  

 Sisältääkö tiedote kaiken tarvittavat tiedon, jonka tutkittava tarvitsee voidakseen tehdä 

tietoon perustuvan päätöksen osallistumisestaan. 

 Vaarantaako kohtuuton osallistumispalkkio vapaaehtoisuuden (kohtuulliseksi katsotaan 

esim. elokuvaliput tai ateriakorvaus). 

 Koituuko tutkittaville osallistumisesta kustannuksia.  

 

SUOSTUMUSLOMAKKEET (Liite 7) 

• Suostumus osallistua tutkimukseen ei ole sama asia kuin suostumus, jota käytetään 

henkilötietojen laillisena käsittelyperusteena.  

 

• Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suositeltavaa käyttää yleistä etua, vaikka 

tutkimukseen osallistuminen edellyttäisi tutkittavan suostumusta. Tämä on kerrottu ohjeissa. 

 

• Suostumus osallistua tutkimukseen edellytetään silloin kun tutkittava on esim. 

haastateltavana, havainnoinnin kohteena tai osallistuu tietoja antamalla tai luovuttaa esim. 

sylkinäytteen (tutkijan ja tutkittavan välillä vuorovaikutussuhde). 

 

 Onko valittu oikea suostumislomake: valinta riippuu myös siitä, mitä on ilmoitettu 

henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteeksi.  

− Perusteena yleinen etu → liite 7a. Suostumus osallistua tutkimukseen. 

− Perusteena tutkittavan suostumus →  liite 7b. Suostumus osallistua tutkimukseen ja 

henkilötietojen käsittelyyn 

− Henkilötietoja ei käsitellä tutkimuksessa → liite 7c. Suostumus osallistua tutkimukseen. 

 

 Ymmärtääkö tutkittava lomakkeesta/lomakkeista mihin hän antaa suostumuksensa.  

 Käykö hakemuksesta ilmi millä tavoin alle 15-v lapsen suostumus pyydetään ja 

dokumentoidaan.  

 Informoidaanko huoltajia 15-v täyttäneiden osallistumisesta (jos tutkimusasetelma tai -

kysymykset sen sallivat).  

 Käykö ilmi millä tavoin vajaakykyisen tutkittavan suostumus pyydetään ja dokumentoidaan.  

 Yhdistetäänkö tutkimuksessa tutkimusaineistoa rekisteritietoihin tai muista tietolähteistä 

peräisin oleviin tietoihin.  

 Käsitelläänkö tutkimuksessa erityisiä henkilötietoja (aiempi termi arkaluonteisia tietoja) 

perustuen yleiseen etuun (lomakkeessa 7a mahdollisuus valita ”Ymmärrän, että 

tutkimuksessa käsitellään erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja”).  

 Tämä edellyttää aina vaikutustenarvioinnin (Liite 9b) tekemistä.  
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TUTKITTAVILLE JAETTAVA MUU MATERIAALI (Liitteet 8a, 8b jne.) 

Kuten rekrytointi-ilmoitus, kysely- ja tietojenkeruulomakkeet  

 

 Toteutuuko rekrytoinnissa osallistumisen vapaaehtoisuus – miten yhteydenotto tapahtuu.  

 Onko rekrytoitavien ja rekrytoijan välillä riippuvuussuhde – miten huomioitu.  

 Onko kerrottu mitä osallistuminen tarkoittaa konkreettisesti (siihen kuluva aika jne.) 

 Voiko tutkimus aiheuttaa epämukavia tuntemuksia tai vakavampiakin reaktioita 

vastaajassa (esim. koettua väkivaltaa käsittelevät tutkimukset) – onko näistä varoitettu 

ilmoituksessa. 

 Kerätäänkö tutkittavista tarpeetonta tietoa. Mitä henkilökohtaisemmasta tai 

arkaluonteisemmasta tiedosta on kyse, sitä tarkemmin tulisi miettiä tarvitaanko tietoa. 

 Kerätäänkö tietoja tutkittavien sukulaisista, esim. vanhempien tai isovanhempien tietoja. 

Tällöin on kyse heidän henkilötietojensa käsittelystä  – informoidaanko heitä tästä. 

 

 

ENNAKKOARVIOINTILOMAKE (Liite 9a) JA TIETOSUOJAN VAIKUTUSTENARVIOINTI (Liite 9b) 

• Mitä vaikutustenarviointi tarkoittaa: siinä kuvataan projektin henkilötietojen käsittelyä, 

arvioidaan sen tarpeellisuutta, oikeasuhteisuutta ja siitä aiheutuvia riskejä tutkittavalle, sekä 

tarvittavia toimenpiteitä, joilla riskeihin puututaan. Lopuksi arvioidaan, onko jäljelle jäänyt riski 

oikeutettu ja hyväksyttävissä käsillä olevissa olosuhteissa. 

• Ennakkoarviointilomakkeen avulla selvitetään tulisiko projektille tehdä vaikutustenarviointi  

• Lisätietoja https://tietosuoja.fi/vaikutustenarviointi 

 

Ennakkoarviointilomake (Liite 9a) 

• Hakemukseen tulee aina liittää ennakkoarviointilomake. Siinä on esitetty valmis lista kriteerejä 

vaikutuksenarvioinnin tekemiselle ts. milloin varsinainen arviointi on tehtävä. 

• Se on yleensä tehtävä, jos henkilötietojen käsittelyssä täyttyy kaksi seuraavista kriteereistä: 

 Laajamittainen käsittely (esim. tutkittavia 10000 tai paljon tietoa yksittäisistä henkilöistä) 

 Poiketaan rekisteröidyn oikeuksista – rajoitetaan tutkittavien oikeuksia 

 Yhdistetään tietoja eri tietolähteistä (esim. rekistereistä) 

 Tutkittavien alisteinen asema (lapset, vanhukset, potilaat, työntekijät) 

 Automaattinen päätöksenteko (tätä ei tapahdu yleensä tieteellisessä tutkimuksessa) 

 Tutkittavien arviointi ja pisteyttäminen 

 Tutkittavien järjestelmällinen valvonta 

 Uusien teknisten tai organisatoristen menetelmien innovatiivinen käyttö 

 Vaaran aiheutuminen (esim. tietovuodon seurauksena väkivallan tai vainoamisen uhka) 

 Tutkimuksessa käsitellään erityisiä henkilötietoja (aiemmin arkaluonteisiksi kutsutut) 

 terveyttä koskevat tiedot 

 geneettiset tiedot 

 rotu tai etninen alkuperä 

 poliittiset mielipiteet 

 uskonnollinen tai filosofinen vakaumus 

 ammattiliiton jäsenyys 

https://tietosuoja.fi/vaikutustenarviointi
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 seksuaalinen suuntautuminen tai käyttäytyminen 

 biometriset tiedot henkilön tunnistamista varten 

 

 Onko tunnistettu kaikki hankkeeseen liittyvät em. riskitekijät  

 Arvioinnin tulos tuleeko vaikutustenarviointi tehdä – onko tulkittu oikein 

 

Vaikutustenarviointilomake  

 Lomakkeessa tulisi olla perusteltuna kaikki ennakkoarvioinnissa tunnistetut henkilötietojen 

käsittelyyn liittyvät riskitekijät. Perusteltu niihin liittyen: 

 käsittelyn tarpeellisuus ja oikeasuhteisuus 

 onko arvioitu riskien todennäköisyyttä ja vakavuutta 

 riskin toteutumisen vaikutukset* tutkittavalle 

  tarvittavat riskiä pienentävät toimenpiteet  

  loppuarvio, onko jäljelle jäänyt riski oikeutettu ja hyväksyttävissä  

* vaikutukset voivat olla esim. taloudellisia, fyysisiä (terveyshaitta, väkivallan uhka), 

psyykkisiä (ahdistus, stressi, mielipaha), mainehaitta, identiteettivarkaus, lisävaiva, 

oikeuksien toteutumatta jääminen, yksityisyyden suojan loukkaus. 

 Mikäli tutkimuksessa käsitellään erityisiä henkilötietoja ja poiketaan/rajoitetaan 

rekisteröidyn oikeuksia (lueteltu Tietosuojailmoituksessa liitteessä 5), tulee 

tutkimusryhmän konsultoida tietosuojavaltuutettua. 

 Onko em. poikkeaminen perusteltua, onko kerrottu: 

 miksi poikkeaminen on tarpeen tieteellisen tutkimuksen tarkoitusten 

täyttämiseksi. 

 miten rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen todennäköisesti estäisi 

tieteellisen tutkimuksen tai tilastoinnin tarkoitusten saavuttamisen tai 

vaikeuttaisi sitä suuresti. 

 

• Rekisteröidyn oikeuksista ja niistä poikkeamisesta tieteellisessä tutkimuksessa voi lukea lisää: 

https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet-eri-tilanteissa https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-

oikeudet-tieteellisessa-tutkimuksessa 

 

MUITA OHJEITA 

Eettinen ennakkoarviointilausunto voi olla myönteinen, myönteinen ehdollisena 

(korjausvaatimuksin) tai kielteinen (korjausvaatimuksin). 

Toimikunta voi kehottaa myös korjaamaan joitain pienempiä asioita, mutta tällöin korjauksia ei 

tarvitse enää toimittaa toimikunnalle tarkistettavaksi. 

Mikäli toimikunta päättää ehdollisesta myönteisestä lausunnosta, se pyytää kokouksen jälkeen 

tutkijalta lisäselvityksiä ja korjauksia lopullisen lausunnon antamista varten. Korjaus- ja 

lisäselvityspyynnöt toimitetaan tutkijalle pöytäkirjan otteessa. Tehdyt korjaukset ja pyydetyt 

selvitykset toimitetaan sihteerille sähköpostitse merkittyinä sekä pöytäkirjanotteeseen että 

https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet-tieteellisessa-tutkimuksessa
https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet-tieteellisessa-tutkimuksessa
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lausuntopyyntöön. Kun puheenjohtaja ja sihteeri ovat tarkistaneet ja hyväksyneet tehdyt 

korjaukset, kirjoitetaan myönteinen lausunto. 

Jos eettinen toimikunta antaa tutkimuksesta kielteisen lausunnon, on tutkimussuunnitelmaa 

muutettava lausunnossa esitetyllä tavalla. Muutettu tutkimussuunnitelma on esitettävä eettiselle 

toimikunnalle käyttäen lausuntopyyntölomaketta. Mukaan tulee liittää saatekirje, jossa tutkija 

perustelee ja kuvailee tekemänsä muutokset. Lisäksi uuden lausuntopyynnön liitteisiin on selvästi 

merkittävä muutetut kohdat (esim. korostamalla lisätyt ja yliviivamalla poistetut kohdat). 

Jos ihmistieteiden eettinen toimikunta katsoo, että arvioitava tutkimussuunnitelma kuuluu 

lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain (488/1999) soveltamisalaan, se palauttaa 

suunnitelman perusteluineen tutkijalle ja ohjeistaa tätä ottamaan yhteyttä tutkimuslain mukaisen 

alueellisen lääketieteellisen eettisen toimikunnan sihteeriin. 

 


