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Läsnä:
professori emeritus Markku Ojanen, pj.
yliopettaja Pekka Kalli, vpj.
professori Raija-Leena Punamäki
professori Veikko Surakka
professori Päivi Åstedt-Kurki
erikoistutkija Kirsti Uusi-Rasi
yliopistonlehtori Johanna Kujala
hallintopäällikkö Heikki Eilo, siht.

1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen pöytäkirjan
tarkastaminen: todettiin
2. Ilmoitusasiat:
Terveiset TENKistä, jossa alueellisten toimikuntien edustajia
pyydettiin keskustelemaan alaikäisiin kohdistuvasta
tutkimuksesta sekä kouluissa tapahtuvan tutkimuksen eettisen
ennakkoarvioinnin tarpeesta ja ohjeistuksesta.
Heikki Eilo kertoi, että tapaamisessa tuli esille, että
valtakunnallisen nuorisotutkimusverkoston aloitteesta
perustetaan valtakunnallinen nuorisotutkimukseen

keskittynyt eettinen toimikunta, joka käsittelee
nuorisotutkimusverkoston piiristä tulevia lausuntopyyntöjä.
TENK on saanut organisaatioonsa koulutussuunnittelijan,
jonka tehtävänä on koordinoida ja valmistella
tutkimuseettistä koulutusta.
3. Lausuntopyyntö
8/2014:
”Graffitisubkulturen
efter
nolltoleransen” (tohtoriopiskelija, PM Malin Fransberg,
sosiaalipsykologia, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)
Päätös/lausunto:
Toimikunta antaa puoltavan lausunnon, ei eettisiä ongelmia.
Toimikunta toteaa, että se antaa lausunnon tutkimuksen
tämänhetkisestä tilanteesta, eikä toimikunta ota kantaa
esimerkiksi pro gradu –tutkielman eettisiin kysymyksiin.
Toimikunta
edellyttää,
että
tutkimussuunnitelmaa
suunnitelmaa täydennetään seuraavilla asiakirjoilla:
-suostumuslomake, joka pyydetään haastateltavilta
-rekisteriseloste
Edellä
mainitut
asiakirjat
toimikunnan sihteerille.

pyydetään

lähettämään

4. Lausuntopyyntö 9/2014: ”Monikulttuurinen sosiaali- ja
terveydenhuollon työyhteisö kulttuurienvälisen oppimisen
ympäristönä”, tohtoriopiskelija, YTM Kaisa Niiranen,
kasvatustieteiden yksikkö)
Päätös/lausunto:
Toimikunta antaa puoltavan lausunnon, ei eettisiä ongelmia.
Toimikunta pyytää kiinnittämään huomiota kuitenkin
seuraaviin kohtiin ja edellyttää, että tutkimussuunnitelmaa
täydennetään seuraavilla seikoilla:

-Rekisteriselosteessa tulisi aineiston säilytyskohtaan merkitä
sama teksti kuin se on kohdassa 7.2. (sellaisenaan) ja lisäksi
tulisi mainita se, kuinka tutkimusaineisto hävitetään.
-Sivulla 16 on maininta ”saatteeksi tutkimukseen
osallistuville”, joka tulisi korjata muotoon: ”tiedote
tutkimukseen osallistuville”.
-Sivulla 7, kolmannen kappaleen toisella rivillä todetaan:
”Seuraavassa vaiheessa kerätään tarkentavaa aineistoa
haastattelemalla mahdollisimman laajasti työyhteisön
edustajia sekä perehtymällä työyhteisön toimintaan ja siihen
vaikuttaviin asiakirjoihin. Toimikunta pyytää tarkempaa
tietoa näistä asiakirjoista: ovatko kyseessä julkiset ja missä
määrin salaiset asiakirjat, missä määrin kyseessä ovat
asianosaiset, tuleeko heiltä pyytää lupa asiakirjoihin yms.
-Tutkijaa pyydetään kuvaamaan tarkemmin organisaatiota ja
sen kohdejoukkoa: mikä organisaatio, keitä tutkimukseen
osallistuu aktiivisesti, keitä havainnoidaan, missä määrin
tutkimussuunnitelmassa mainitut potilaat osallistuvat
tutkimukseen?
5. Muita asioita ei ollut.
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