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Folkhälsanin tutkimuskeskuksen ihmistieteiden eettinen toimikunta  

Eettisellä ennakkoarvioinnilla tarkoitetaan suunnitteilla olevan tutkimuksen sellaista arviointia, 

jossa painotetaan tutkimuksesta tai sen tuloksista tutkittavalle henkilölle mahdollisesti koituvan 

haitan ennakointia. Ennakkoarviointia ei siis voi tehdä aineiston keräämisen jo käynnistyttyä, tai 

kun tutkittaviin on otettu tavalla tai toisella yhteyttä. Tutkija vastaa aina itse tutkimuksensa 

eettisistä ja moraalisista ratkaisuista sekä tutkimuksessaan mahdollisesti ilmenevistä riskeistä, eikä 

arviointi koskaan siirrä vastuuta tutkimuksen eettisyydestä eettiselle toimikunnalle. Toimikunnan 

lausunto ei ole myöskään sitova hallinnollinen päätös. Tutkija ottaa viime kädessä itse vastuun 

tutkimuksestaan. Tietosuojaan liittyvistä ratkaisuista kantaa vastuun tutkimuksen rekisterinpitäjä. 

Sairaanhoitopiirien yhteydessä toimivat alueelliset eettiset toimikunnat arvioivat lääketieteellistä 

tutkimusta, jota koskevat säännökset on Suomessa määritetty tutkimuslaissa (Laki 

lääketieteellisestä tutkimuksesta 488/1999 ja 794/2010, ks. hakemuksen Liite 1). Folkhälsanin 

ihmistieteiden eettinen toimikunta tekee ennakkoarviointeja ja antaa lausuntoja Folkhälsanin 

tutkimuskeskuksen niille tutkimushankkeille, jotka eivät kuulu lääketieteellistä tutkimusta 

koskevan lain piiriin. Näihin lukeutuvat esimerkiksi humanististen alojen ja yhteiskuntatieteiden 

ohella ihmiseen kohdistuva luonnontieteellinen tutkimus, ja joissain tapauksissa myös ihmiseen 

kohdistuva, ei-kajoava terveys- tai lääketieteellinen tutkimus.  

Folkhälsanin tutkimuskeskuksen eettisen toimikunnan ennakkoarviointi perustuu tutkimuseettisen 

neuvottelukunnan (TENK) antamaan ohjeistukseen (2019) 

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

noudattamiseen suomalaiset tiede- ja tutkimusorganisaatiot ovat sitoutuneet Samfundet 

Folkhälsan i svenska Finland rf mukaan lukien.  

Folkhälsanin ihmistieteiden eettinen toimikunta tekee tutkimushankkeiden ennakkoarviointeja, 

myös projekteihin, joissa tutkimuksen julkaisufoorumi, rahoittaja tai kansainvälinen yhteistyötaho 

arviointia edellyttää.  

Folkhälsanin eettinen toimikunta pyrkii toiminnassaan läpinäkyvyyteen ja haluaa edistää eettisen 

arvioinnin avoimuutta, mutta sallii salassapidon sellaisissa tapauksissa, joissa esim. tutkimuksen 

rahoittajan kanssa tehtävät sopimukset sitä edellyttävät. Salassa pidettävyys koskee mm. 

tutkimussuunnitelmaa.  

Huomioithan ennen lausuntopyynnön laatimista:  

• Arvioitavan tutkimuksen tulee olla osa Folkhälsanin tutkimuskeskuksen toimintaa 

(vastuullisen johtajan työnantaja on pääsääntöisesti Folkhälsan, Folkhälsan toimii 

tutkimuksen rekisterinpitäjänä ja hankkeen rahoitus osoitetaan Folkhälsanille).  

• Toimikunta ei käsittele jo aloitettuja tutkimuksia. 

• Tutustuthan huolellisesti lausuntopyynnön ohjeisiin ja varmistat, että olet liittänyt 

lausuntopyyntöön kaikki vaaditut liitteet. 

• Mikäli sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä toimikunnan sihteeriin. 

 

https://tenk.fi/sites/tenk.fi/files/Ihmistieteiden_eettisen_ennakkoarvioinnin_ohje_2019.pdf
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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  
 
2. Tutkimuksessa puututaan tutkittavien fyysiseen koskemattomuuteen 
  

https://tenk.fi/sites/tenk.fi/files/Ihmistieteiden_eettisen_ennakkoarvioinnin_ohje_2019.pdf


  

 

3 

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.  



  

 

4 

Lausuntopyyntöohje – mitä asioita eettinen toimikunta arvioi hakemuksesta 

Toimikunta arvioi TENKin ohjeiden mukaisesti tutkimuksen eettistä hyväksyttävyyttä eettisten 

periaatteiden näkökulmasta. Nämä periaatteet ovat vahingoittamisen kielto, 

itsemääräämisoikeus ja yksityisyydensuoja. Vahingolla tarkoitetaan tutkittavalle (joka voi olla myös 

ryhmä, organisaatio tai muu oikeushenkilö) aiheutettavaa fyysistä, psyykkistä, sosiaalista tai 

taloudellista haittaa, joka on vastoin tutkittavan etua ja joka samalla rikkoo hänen oikeuksiaan. 

Esimerkkinä tällaisesta vahingosta voi olla fyysisen tai psyykkisen vamman aiheutuminen, 

sosiaalisten suhteiden kariutuminen tai opiskelun ja työnsaannin vaikeutuminen. Myös tietosuojan 

vaarantuminen voi vahingoittaa tutkittavia monin tavoin. 

Tutkimus tulee toteuttaa siten, että minimoidaan tutkimuksesta tutkittaville mahdollisesti koituvat 

riskit ja haitat. Eettisessä ennakkoarvioinnissa tarkastellaan tutkimuksen toteutustapaa riskien ja 

vahingon välttämisen näkökulmasta. Tämän vuoksi kaikki mahdolliset riskit ja haitat tulee kuvata 

hakemuksessa niin, että toimikunta kykenee arvioimaan tutkimuksen eettisyyttä punniten 

tutkittaville koituvia mahdollisia riskejä ja haittoja suhteessa tutkimuksella tavoiteltavaan 

tietoarvoon. Toimikunnalle tulee myös selvittää millä tavoin tutkittaville koituvia riskejä ja haittoja 

pyritään lieventämään tutkimuksen aikana tai jälkikäteen (fyysiset ja henkiset haitat) tai estämään 

(tietosuoja) ne kokonaan.  

Tutkijoita pyydetään tutustumaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimiin ihmistieteisiin 

luettavien tutkimusalojen eettisiin periaatteisiin ennen hakemuksen tekemistä: 
https://tenk.fi/sites/tenk.fi/files/Ihmistieteiden_eettisen_ennakkoarvioinnin_ohje_2019.pdf 

  

Lausuntopyyntöhakemuksen liitteet  

Lausuntopyyntölomakkeeseen tulee liittää seuraavat asiakirjat, jotka toimitetaan toimikunnalle 

yhtenä pdf-tiedostona. Erillisiä liitteitä ei käsitellä.  

1. Lausuntopyyntölomake  

2. Tutkimussuunnitelma ja sen tiivistelmä 

3. Tutkimuksesta vastaavan henkilön arvio tutkimuksen eettisyydestä 

4. Aineistonhallintasuunnitelma (aineiston käsittely-, säilytys- ja arkistointisuunnitelma) 

5. Tietosuojailmoitus 

6. Tutkittaville henkilöille toimitettava tiedote 

• Jos tutkimuksessa poiketaan tietoon perustuvan suostumuksen periaatteesta, 

perustelut tälle ratkaisulle on esitettävä liitteessä 3 (Arvio tutkimuksen eettisyydestä)  

7. Tutkittavan suostumus/suostumukset (”eettinen suostumus” osallistua tutkimukseen, 

”juridinen suostumus” henkilötietojen käsittelyyn) 

8. Tutkittaville annettava materiaali (esim. rekrytointi-ilmoitus, kysely- ja 

tietojenkeruulomakkeet ja haastattelurunko) 

9. Tietosuojan vaikutustenarviointi: ennakkoarviointilomake (pakollinen) ja 

vaikutustenarviointilomake (tarvittaessa) 

https://tenk.fi/sites/tenk.fi/files/Ihmistieteiden_eettisen_ennakkoarvioinnin_ohje_2019.pdf
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Ohjeet lausuntopyyntöhakemuksen liitteiden laatimiseen 

1. Lausuntopyyntölomake (Liite 1) 

• Lomakkeessa tulee esittää perustelut sille, minkä vuoksi eettisen arvioinnin 

lausuntopyyntöä haetaan juuri ihmistieteiden eettiseltä toimikunnalta. Tarvittaessa tulee 

esittää myös perustelut sille, ettei kyseessä ole lääketieteellinen tutkimus, johon 

sovelletaan tutkimuslakia (laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 488/1999 ja 794/2010). 

• Jotta kyseessä olisi lääketieteellinen tutkimus, seuraavien molempien edellytysten tulee 

toteutua: 1.) tutkimuksessa puututaan ihmisen fyysiseen tai psyykkiseen 

koskemattomuuteen ja 2. tutkimuksen tarkoituksena on lisätä tietoa terveydestä, 

sairauksien syistä, oireista, diagnostiikasta, hoidosta, ehkäisystä tai tautien olemuksesta 

yleensä.  

• Fyysiseen koskemattomuuteen puuttumista on esimerkiksi 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 tai tavanomaisen arkielämän ylittävää haittaa tutkittavan henkiselle hyvinvoinnille, 

mitä tutkittava ei itse kykene arvioimaan.  

• Toimikunta haluaa edistää eettisen arvioinnin läpinäkyvyyttä, mutta sallii salassapidon 

sellaisissa tapauksissa, joissa esim. tutkimuksen rahoittajan kanssa tehtävät sopimukset 

sitä edellyttävät. Lomakkeessa tulee esittää perustelut salassapidolle.  

2. Tutkimussuunnitelma ja sen tiivistelmä (Liite 2)  

Vapaamuotoisessa tutkimussuunnitelmassa tulisi käsitellä seuraavat asiat: 

• Tutkimuksen tausta, tarkoitus, tavoite ja merkitys  

• Tutkimusasetelma ja -menetelmät 

• Tutkittavien rekrytointi sisältäen tärkeimmät tutkittavien poissulku- ja sisäänottokriteerit 

• Tutkimuksen kulku sisältäen toimenpiteiden, haastattelujen, testien ym. kuvauksen 

• Tutkimusryhmä, henkilökunta ja tutkimuspaikka 

o yhteistyön osapuolet ja työnjako 

o onko tutkimus osa laajempaa kokonaisuutta 

• Tutkimuksen aikataulu ja julkaiseminen 

• Tutkimuksen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma 

3. Tutkimuksesta vastaavan henkilön vapaamuotoinen arvio tutkimuksen eettisyydestä (Liite 3) 

• Voit pohtia toteutuvatko esim. seuraavat eettiset arvot tutkimuksessa:  

▪ tutkimuksen tulee huomioida perustuslain mukaiset oikeudet: oikeus elämään sekä 

henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen, liikkumisvapaus, 

uskonnonvapaus, sananvapaus, omaisuuden suoja ja oikeus yksityisyyteen  

▪ tutkimuksen tulee kunnioittaa aineellista ja aineetonta kulttuuriperintöä sekä 

luonnonperintöä ja luonnon monimuotoisuutta 
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▪ tutkimus tulee toteuttaa siten, ettei siitä aiheudu tutkittavina oleville ihmisille, 

yhteisöille tai muille tutkimuskohteille merkittäviä riskejä, vahinkoja tai haittoja 

• Pohdi tutkimuksen etiikkaa sen kaikkien vaiheiden osalta. Mitä eettisiä kysymyksiä liittyy 

tutkittavien rekrytointiin, menetelmiin, aineiston keräämiseen, analyyseihin, tulkintaan, 

tietojen säilytykseen ja arkistointiin sekä tulosten julkaisuun. Sisältyykö tutkimukseen ja 

tuloksiin sosiaalisen vastuun elementti.  

• Arvioi tutkimukseen sisältyviä riskejä tutkittavien näkökulmasta (esim. fyysiset, 

psykologiset, sosiaaliset ja taloudelliset riskit) ja niiden toteutumisen todennäköisyys.  

• Kerro riskien hallinnan keinoista ja arvioi niiden riittävyyttä. Kerro myös miten toimitaan, 

jos riski toteutuu.  

• Pohdi tutkimuksen tuottamaa hyötyä suhteessa tutkimukseen mahdollisesti liittyviin 

haittoihin, vahinkoihin ja riskeihin.  

• Ota kantaa siihen, noudattaako tutkimus lain, asetusten, suositusten ja sopimusten 

asettamia määräyksiä ja periaatteita. 

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

• Mikäli tutkimuksessa rekrytoidaan erityisryhmiin kuuluvia henkilöitä (vajaakykyiset, 

alaikäiset, raskaana olevat tai imettävät naiset sekä vangit ja oikeuspsykiatrian potilaat), 

kerro millä perusteella erityisryhmien rekrytointi tutkimukseen on oikeutettua. Huomioi, 

että erityisryhmiä koskeva tutkimus katsotaan oikeutetuksi vain silloin, kun tutkimus vastaa 

kyseisen ryhmän esim. hyvinvointia koskeviin tarpeisiin eikä tutkimusta voida toteuttaa 

muilla ryhmillä.  

4. Aineistonhallintasuunnitelmalomake (Liite 4) 

Aineistonhallintasuunnitelma (aineiston käsittely-, säilytys- ja arkistointisuunnitelma) sisältää 

kuvauksen henkilötietojen käsittelystä tutkimuksen koko elinkaaren aikana. Tietosuoja-asetuksen 

mukaan rekisterinpitäjän velvollisuus on osoittaa, että se noudattaa ja toteuttaa asetuksen 

vaatimuksia henkilötietojen käsittelyn suhteen. Rekisterinpitäjänä Folkhälsanin tutkimuskeskus 

tallentaa kaikkien projektiensa aineistonhallintasuunnitelmat, sillä tutkimusaineiston käsittely on 

myös tutkimuskeskuksen vastuulla.  Suunnitelma on hyvä laatia niin, että siitä on hyötyä myös 

muille (esim. aineistojen uudelleen hyödyntämisessä ja tarpeettomien tietojen ja materiaalien 

hävittämisessä).  

Voit laatia aineistonhallintasuunnitelman käyttäen kaavakepohjaa (Liite 4) tai muuta vastaavaa 

dokumenttia.  Aineistonhallintasuunnitelmassa voi tarvittaessa viitata muihin hakemuksen 

dokumentteihin, esim. tietosuojailmoituksen (Liite 5) sisältö on osittain sen kanssa päällekkäinen.    

Toimikunta arvioi kuitenkin aineistonhallintasuunnitelmaa lähinnä eettisten periaatteiden 

näkökulmasta (rekisteröityjen/tutkittavien vahingoittamisen kielto, itsemääräämisoikeus ja 

yksityisyydensuoja) ja kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin: 

• Tutkimuksessa kerättävien henkilötietojen tarpeellisuus ja tietolähteet 

• Tietojen luottamuksellisuus 

• Ketkä käsittelevät arkaluonteisia tietoja, henkilötietojen säilytys ja hävittäminen  

• Henkilötietojen pseudonymisointi (koodaus) ja koodiavaimen säilytys 

• Tutkittavien tiedonsaantioikeuden toteutuminen 

https://tenk.fi/sites/tenk.fi/files/Ihmistieteiden_eettisen_ennakkoarvioinnin_ohje_2019.pdf
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• Tietojen jakamisessa, luovutuksessa ja siirrossa noudatettavat periaatteet 

 

5. Tietosuojailmoituslomake (Liite 5) 

Tietosuojailmoituksen tarkoitus on antaa rekisteröidyille tietoa siitä, miten heidän henkilötietojaan 

käsitellään tutkimuksessa. Ilmoituksen tulee olla selkeä ja helposti ymmärrettävä. Jos keräät tiedot 

suoraan tutkittavilta, anna ilmoitus heille tietojen keräämisen yhteydessä. Mikäli tämä ei ole 

mahdollista tai henkilökohtaisen ilmoituksen toimittaminen kullekin tutkittavalle on kohtuuttoman 

työlästä, tietosuojailmoituksen voi asettaa osallistujien nähtäville tutkimuksen verkkosivuille. 

Osallistujia tulisi tällöin informoida verkkosivuista esim. tutkittaville jaettavassa tiedotteessa. 

Tutkimuksen rekisterinpitäjänä Folkhälsan edellyttää, että tietosuojailmoitus toimitetaan 

tallennettavaksi tutkimuskeskukseen.  

Tietosuojailmoituksen eettisessä ennakkoarvioinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti siihen, että 

henkilötietojen käsittelylle on valittu oikea oikeusperuste.  

Tutkimustoiminnassa on huomattava, että suostumusta ei voida käyttää henkilötietojen 

käsittelyperusteena silloin, jos tutkittava on heikommassa asemassa esimerkiksi sairauden, 

vanhuuden tai alaikäisyyden vuoksi (https://tietosuoja.fi/henkilotietojen-kasittelyperusteen-

valinta-ja-lainmukaisuuden-varmistaminen). 

Huomioithan tietosuojalainsäädännön henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet. 

Henkilötietoja on: 

• käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi 

• käsiteltävä luottamuksellisesti ja turvallisesti 

• kerättävä ja käsiteltävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten 

• kerättävä vain tarpeellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden 

• päivitettävä aina tarvittaessa ‒ epätarkat ja virheelliset henkilötiedot on poistettava tai 

oikaistava viipymättä 

• säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on 

tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten 

 

6. Tutkittaville toimitettava tiedote (Liite 6) 
 

Tiedotteen tulee olla selkeä ja ymmärrettävä. Vaikeatajuiset tieteelliset käsitteet tulisi selittää 
maallikolle ymmärrettävällä tavalla. Tiedotteesta tulee selkeästi käydä ilmi se, mihin tutkimukseen 
osallistuja suostuu. Alaikäisille tutkittaville informaatio tulee suunnitella heidän ymmärrystasoaan 
vastaavaksi. Mikäli tutkimuksessa puututaan tutkittavien fyysiseen koskemattomuuteen, 
informoinnissa tulee soveltuvin osin noudattaa lääketieteellistä tutkimusta koskevia ohjeita. Käytä 
apunasi seuraavaa muistilistaa tutkittaville kerrottavista asioista:  

 

• Tutkimusryhmä, vastaava tutkija, yhteyshenkilö ja yhteystiedot 

• Tutkimuksen tarkoitus (tutkimuksen aihe ja tavoite) 

o tutkimuksen mahdollinen hyöty tutkittaville  

Commented [EOE1]: Nämä asiat voisi laittaa linkkinä myös 
aineistonhallinta suunnitelman kohdalle. kohta 4. sivu 6. 

https://tietosuoja.fi/henkilotietojen-kasittelyperusteen-valinta-ja-lainmukaisuuden-varmistaminen
https://tietosuoja.fi/henkilotietojen-kasittelyperusteen-valinta-ja-lainmukaisuuden-varmistaminen
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• Tarvittaessa rekrytointiperuste, sisältäen tiedon siitä, mistä tutkittavien yhteystiedot on 

saatu.  

• Tutkimuksen kulku: tietoa tutkimuksen toteutuksesta, mitä tutkimukseen osallistuminen 

konkreettisesti tarkoittaa ja kuinka aineistonkeruu toteutetaan. Kokeellisissa tutkimuksissa 

on annettava riittävästi tietoa koeasetelmasta.  

• Tutkimuksesta mahdollisesti aiheutuvat haitat ja epämukavuudet 

o nämä on ilmoitettava, vaikka mahdollisuus olisi pieni. Myös riskin mahdollisuus on 

arvioitava. 

• Tutkimustulokset ja niistä tiedottaminen, mitä tai minkä tyyppisiä tuloksia on 

odotettavissa, saavatko tutkittavat henkilökohtaiset tuloksensa itselleen tai muuta 

palautetta tutkimuksesta.  

• Osallistumisen vapaaehtoisuus sisältäen maininnan siitä, että tutkittava voi keskeyttää 

osallistumisensa milloin vain syytä ilmoittamatta ja ilman kielteisiä seurauksia. Tässä 

yhteydessä on suositeltavaa mainita, että mahdollinen keskeyttäminen ei estä siihen asti 

kerättyjen tietojen käyttämistä tutkimuksessa edelleen 

• Tutkimusaineiston käsittelyn luottamuksellisuus: kuinka toteutetaan 

• Tutkittavien informointi rekisteri- ja asiakirjatietojen yhdistämisestä tutkittavan antamiin 

tietoihin (esim. mistä muista rekistereistä tutkittavista kerätään tietoja).  

• Tutkittavien yksityisyys tutkimusjulkaisuissa 

• Tutkimusaineiston jatkokäytöstä ja arkistoinnista informoiminen 

 

7. Tutkittavien suostumuslomake (Liite 7a, b ja c) tai selvitys miten suostumus annetaan ja 

dokumentoidaan  

Keskeinen eettinen periaate on, että tutkittavilta pyydetään tietoon perustuva suostumus. Tällä 

varmistetaan osallistumisen vapaaehtoisuus. On myös tärkeää varmistaa tutkittavan olevan 

tietoinen siitä, että hän voi milloin tahansa ilman minkäänlaisia kielteisiä seurauksia peruuttaa 

suostumuksensa.   

Huomioi, että suostumus osallistua tutkimukseen ei ole sama asia kuin suostumus, jota 

käytetään henkilötietojen laillisena käsittelyperusteena. Suostumuslomakkeen laadinta riippuu 

siitä, mitä tietosuojailmoituksessa on valittu henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteeksi (yleinen 

etu vai tutkittavan suostumus), sekä siitä tarvitaanko tutkimuseettisistä syistä suostumus 

tutkimukseen osallistumisesta. Silloin kun tutkittavilta kerätään tietoja alusta asti anonyyminä, 

tietosuojalainsäädäntö ei koske tutkimusta. Tietoon perustuva suostumus on eettisenä 

vaatimuksena kuitenkin pyydettävä tutkittavilta aina. 

Vaikka tutkimukseen osallistuminen edellyttäisi tutkittavan suostumusta, on suositeltavaa käyttää 

tieteellisessä tutkimuksessa yleistä etua henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena. Tässä 

tapauksessa tutkittavalle tulee selkeästi ilmoittaa, että hänen henkilötietojensa käsittelyn 

oikeusperuste on yleinen etu ja, että hänen suostumuksensa koskee tutkimukseen osallistumista. 

Kolme mallipohjaa eri tilanteisiin: 

• Suostumus osallistua tutkimukseen, kun henkilötietojen käsittelyperuste yleinen etu 

(Liite 7a) 
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• Suostumus osallistua tutkimukseen ja henkilötietojen käsittelyyn, kun henkilötietojen 

käsittelyperuste tutkittavan suostumus (Liite 7b)  

• Suostumus osallistua tutkimukseen, kun henkilötietoja ei käsitellä (Liite 7c) 

 

Mikäli tutkimuksessa ei käytetä suostumuslomaketta, laadi selvitys, miten suostumus annetaan 

ja dokumentoidaan.  

 

Suostumus osallistua tutkimukseen (Liite 7a) 

Eettinen suostumus osallistua tutkimukseen koskee tilanteita, joissa tutkittava on 
tutkimusvuorovaikutuksessa tutkijaan (esim. tutkittava on haastateltavana, osallistuu muuten 
tietoja antamalla tai on havainnoinnin kohteena). Suostumuksen tarkoitus on suojata esimerkiksi 
tutkittavan fyysistä koskemattomuutta tutkimustilanteissa kuten fyysisen kunnon mittaaminen, 
fysiologisennäytteen otto, ravintovalmisteen nauttiminen tai fyysisen vapauden rajoittaminen 
esimerkiksi teknologian avulla. 

Osallistumissuostumus voidaan pyytää myös suullisesti tai sähköisesti, mutta mieluiten kirjallisesti. 

Jälkikäteen tulee pystyä osoittamaan, että suostumus on saatu ja että se täyttää suostumukselle 

asetetut vaatimukset. Suostumus voidaan myös äänittää tai videoida.  

Alaikäisten osallistumissuostumus. Keskeinen eettinen periaate on, että lapsen tulee saada 

vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. Alle 15-vuotiaan tutkimukseen 

osallistumisesta päättää ensisijaisesti huoltaja (hyväksyy/allekirjoittaa suostumuksen), mutta 

ensisijaisesti alaikäinen tutkittava itse antaa suostumuksensa osallistua tutkimukseen. Jos nuori on 

täyttänyt 15 vuotta, tutkimukseen osallistumiseen riittää hänen oma suostumuksensa. Tällöinkin 

huoltajia tulee informoida, jos tutkimusasetelma tai -kysymykset sen sallivat. 

Vajaakykyisten osallistumissuostumus. Suostumuksen voi allekirjoittaa lähiomainen, muu 

läheinen tai laillinen edustaja. Vaikka tutkimukseen osallistuminen edellyttäisi laillisen edustajan 

hyväksyntää, vajaakykyinen henkilö antaa suostumuksensa osallistua tutkimukseen ensisijaisesti 

itse. 

Suostumus henkilötietojen käsittelyyn (Liite 7b) 

Pätevä juridinen suostumus on vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen tahdonilmaisu, 

jolla tutkittava hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn, antamalla suostumusta ilmaisevan lausuman 

tai toteuttamalla selkeästi suostumusta ilmaisevan toimen. Rekisteröity ei siis voi antaa 

suostumustaan vaikenemalla, valmiiksi rastitetuilla ruuduilla tai jättämällä jotakin tekemättä. Jos 

pyydät suostumusta sähköisesti, pyynnön on oltava selkeä ja tiivis. Esimerkiksi ruudun 

rastittaminen verkkosivustolla on tarpeeksi yksiselitteinen ja selkeä tahdonilmaisu. Suostumusta 

pyydettäessä on myös kerrottava mahdollisuudesta peruuttaa suostumus. 

Jos tutkittava peruuttaa suostumuksensa, ja henkilötietojen käsittelyperusteena on ollut 

tutkittavan suostumus, tutkimusryhmän on lopetettava henkilötietojen käsittely siltä osin kuin 

käsittely on perustunut suostumukseen. Tutkimusryhmän on myös poistettava kaikki 

suostumuksen perusteella kerätyt tiedot peruuttamisen jälkeen. Jos henkilötietojen käsittelyn 
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oikeusperusteeksi on valittu yleinen etu ja tutkittava peruuttaa suostumuksensa, voi siihen asti 

kerättyä aineistoa edelleen käyttää tutkimuksessa.  

Jos käsitellään erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja (ks. arkaluonteisia henkilötietoja 

Tähän linkki kohdan 9 Vaikutustenarviointi alla olevaan listaan) tunnisteellisina ilman 

pseudonymisointia, tutkittavalta tulee pyytää nimenomainen suostumus. Tämän voi antaa 

kirjallisella tai sähköisellä allekirjoituksella tai kaksivaiheisella varmistuksella (kuten 

sähköpostiviesti yhdistettynä tekstiviestillä lähetettyyn vahvistuskoodiin).  

Arkaluonteisten henkilötietojen (Tähän linkki kohdan 9 Vaikutustenarviointi alla olevaan listaan) 

käsittely pseudonymisoituna on mahdollista ilman tutkittavan suostumusta siinä tapauksessa, että 

tietoja käsitellään tieteellistä tutkimusta tai tilastointia varten. Tällöin rekisteröidyn oikeudet tulee 

taata (esim. tutkittavan oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä) ja henkilötietojen käsittelyyn 

liittyvät riskit tulee saada hyväksyttävälle tasolle. Tämä edellyttää aina vaikutustenarvioinnin (liite 

9a Tietosuojan ennakkoarviointi ja Liite 9b Vaikutustenarviointi) tekemistä. Siinä tapauksessa, että 

rekisteröity on nimenomaisesti saattanut kyseiset arkaluonteiset tiedot julkisiksi, suostumusta ei 

tarvita. 

8. Tutkittaville annettava materiaali  

Kaikki tutkittavalle annettava materiaali (kuten rekrytointi-ilmoitus, kyselylomakkeet, 

tietojenkeruulomake ja haastattelurunko) tulee liittää hakemukseen (Liitteet 8a, b, c). 

9. Tietosuojan vaikutustenarviointi (ennakkoarviointilomake Liite 9a ja 

vaikutustenarviointilomake Liite 9b) 

Lainsäädännön vaatima tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi on tehtävä silloin, kun 

henkilötietojen käsittely todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin rekisteröityjen/tutkittavien 

oikeuksille ja vapauksille (https://tietosuoja.fi/vaikutustenarviointi).  

Henkilötietojen käsittelyyn katsotaan liittyvän korkea riski silloin kun:  

• käsitellään arkaluonteisia henkilötietoja:  

• terveyttä koskevat tiedot 

• geneettiset tiedot 

• rotu tai etninen alkuperä 

• poliittiset mielipiteet 

• uskonnollinen tai filosofinen vakaumus 

• ammattiliiton jäsenyys 

• seksuaalinen suuntautuminen tai käyttäytyminen 

• biometriset tiedot henkilön tunnistamista varten 

• tietojen käsittely on laajamittaista  

• tutkimuksessa yhdistetään useita eri tietokokonaisuuksia eri rekistereistä 

• tutkimushenkilöissä on ns. heikommassa asemassa olevia, esim. lapsia, iäkkäitä, potilaita, 

työntekijöitä, turvapaikanhakijoita 

 

https://tietosuoja.fi/vaikutustenarviointi
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Ennakkoarviontilomakkeen (Liite 9a) avulla selvitetään, tuleeko sinun tehdä tutkimuksellesi myös 

varsinainen tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi (lomake liite 9b). Hakemukseen tulee aina 

liittää ennakkoarviointilomake ja tarvittaessa vaikutustenarviointilomake. 

 

Vaikutustenarviointilomakkeen tarkoitus on kuvata projektissa tapahtuva henkilötietojen käsittely, 

selvittää kuinka tietosuoja-asetusta noudatetaan, tunnistaa käsittelystä mahdollisesti aiheutuvat 

riskit ja niiden vaikutukset rekisteröidyille, arvioida niiden todennäköisyyttä ja vakavuutta, sekä 

suunnitella riskiä pienentävät toimenpiteet. Vaikutustenarvioinnissa tarkastellaan myös 

rekisteröityjen mahdollisuutta kontrolloida tietojensa käsittelyä, ja sitä rajoitetaanko 

tutkimuksessa mahdollisesti tietosuoja-asetuksen mukaisia rekisteröityjen oikeuksia.  

 

 


