TAMPEREEN YLIOPISTO
TAMPEREEN ALUEEN IHMISTIETEIDEN
EETTINEN TOIMIKUNTA
Kokouspöytäkirja/
julkinen
Kokousaika: ma 23.9.2013, klo 10.00-11.34
Kokouspaikka: Kahveri
Läsnä: Ojanen (pj.), Åstedt-Kurki, Värri, Kujala, Väänänen-Vainio-Mattila, Uusi-Rasi,
Eilo (siht.)
Asialista:
1.Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastus: Puheenjohtaja avasi
kokouksen ja edellisen kokouksen pöytäkirja tarkistettiin
2.Ilmoitusasiat:
-Todettiin, että Työterveyslaitoksen järjestämä eettisesti kestävän
tutkimussuunnitelman laadintaa koskeva koulutustilaisuus on siirtynyt. Asiasta
informoidaan myöhemmin myös toimikunnan jäseniä.
- Toimikunnan sihteeri kertoi, että Suomen Akatemia on sitoutunut TENKin ohjeisiin
ja että se edellyttää ja olettaa, että organisaatio itse arvioi tutkimuksen eettisyyttä
koskevan lausuntopyyntötarpeen.

3. Lausuntopyyntöön 12/2013: ”Mobility as Normality: Lifestyle migrant children and
teenagers in Goa, India and expatriate children in Finland” (Tutkijatohtori Mari Korpela,
yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)
Päätös/lausunto: Ei eettisiä ongelmia. Toimikunta kiinnittää lausuntopyynnössä huomiota
seuraaviin seikkoihin, joiden osalta toimikunta edellyttää tarkemman selvityksen:
Lausuntopyynnössä/tutkimussuunnitelmassa ei tarkemmin kerrota aikaisemmasta
tutkimuksesta, josta olisi lausunnon kannalta olennaista tietää. Tästä pyydetään
tarkempi selvitys.
Lausuntopyynnössä ei selkeästi käy ilmi se, mitä tietoja/aineistoja
Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon annetaan.
Liittyykö tutkimukseen yhteistyökumppaneita, jotka saavat käyttää tietoja. Jos
muutkin kuin tutkija itse saavat aineistoa nähtäväkseen, tästä tulisi kertoa sekä
lapsille että vanhemmille.
Toimikunnan käsityksen mukaan tutkimusta tehtäessä lapsille ei kerrota sitä, että
myös vanhemmille annetaan nähtäväksi tekstit, jotka tutkimuksen tuloksista
syntyvät. Asiasta tulisi tiedottaa myös lapsia.

Kaikille vanhemmille annettavassa tiedotteessa tulisi mainita, että haastattelun
lisäksi lapset osallistuvat myös muunlaisiin tehtäviin (piirtäminen, valokuvaus,
videointi), ja että niiden pohjalta järjestetään näytöksiä.
Edellä mainitut selvitykset ja korjaukset pyydetään lähettämään toimikunnan sihteerille.
Puheenjohtaja ja sihteeri tarkistavat korjaukset.

4. Lausuntopyyntöön 13/2013: ”Liike elämään –tutkimus henkilöstöliikunnan
kehittämiseksi työpaikoilla (TtT, dosentti Minna Aittasalo, UKK-instituutti)
Päätös/lausunto: Ei eettisiä ongelmia. Toimikunta katsoo, että tutkimuksessa ei puututa
sillä tavoin henkilöiden fyysiseen koskemattomuuteen, että sitä olisi syytä pitää eettisenä
ongelmana.
5. Muut asiat:
Todettiin, että toimikunnan sihteeri selvittää mahdollista moodle-alustaa.
Todettiin, että kotisivuilla tulisi mainita selkeästi, että lausuntopyynnössä tulisi mainita
se, millä perusteilla eettisen toimikunnan lausuntoa pyydetään.
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