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Asialista:
1.Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastus:
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja edellisen kokouksen pöytäkirja
tarkistettiin
2.Ilmoitusasiat:
Toimikunnan puheenjohtaja kertoi alueellisten eettisten toimikuntien
puheenjohtajien ja sihteerien tapaamisesta Helsingissä 2.12. 2013.
3. Lausunto 30/2013 liittyen lausuntopyyntöön 20/2013: ”Miten se toimii?
Ääni, puhe ja viestintä – päiväkodin äänenkäytön ja puheviestintätilanteiden
parantaminen” (FT yliopistonlehtori Leena Rantala, yhteiskunta- ja
kulttuuritieteiden yksikkö)
Päätös/lausunto: Toimikunta antaa puoltavan lausunnon. Ei eettisiä
ongelmia. Toimikunta kiinnittää huomiota kuitenkin siihen, että
aineistonhallintasuunnitelmassa on mainittu äänitallenteiden säilyttäminen,
mutta rekisteriselosteessa ei ole mainintaa. Rekisteriselosteessa ei ole
myöskään mainintaa siitä, kuinka kauan tietoja säilytetään ja miten tiedot
tuhotaan.
Toimikunnan sihteerille pyydetään lähettämään täydennetty rekisteriseloste,
jossa edellä mainitut seikat on huomioitu. Tutkimus voidaan kuitenkin
tutkimussuunnitelman kuvauksen mukaan toteuttaa esitetyllä tavalla.

3.Päätös/lausunto
31/2013
liittyen
lausuntopyyntöön
21/2013:
”Viidesluokkalaisten lasten digitaalisen pelaamisen yhteys terveyteen”
(TtM-opiskelija Riina Viitala ja dosentti Anne Konu, terveystieteiden
yksikkö)
Päätös/lausunto:
Lausuntopyyntö/tutkimussuunnitelma
on
kokonaisuudessaan
eettisen
arvioinnin
kannalta
ongelmallinen.
tutkimussuunnitelman eettinen pohdinta on puutteellista ja lisäksi
toimikunnan käsityksen mukaan tutkimussuunnitelmassa on myös muita
seikkoja, joihin edellytetään kiinnitettävän huomiota:
Tiedotteet tulisi lähettää erikseen vanhemmille, oppilaille ja
opettajille, tiedotteissa tulisi mainita kysymysten laadusta, sillä osa
kysymyksistä on jossain määräin arkaluonteisia, joten ne voivat
aiheuttaa henkistä ahdistusta. Suostumus tulee siis pyytää myös
vanhemmilta, sillä kyseessä on alle 15-vuotiaita tutkittavia. Lisäksi on
syytä huolehtia siitä, että lapset voivat vastata kysymyksiin
itsenäisesti.
Toimikunta edellyttää, että toimikunnalle lähetetään uusi lausuntopyyntö,
jossa edellä mainittuihin seikkoihin on kiinnitetty huomiota, sillä toimikunta
ei tässä vaiheessa voi antaa puoltavaa lausuntoa. Lausuntopyyntö pyydetään
lähettämään dosentti Anne Konun nimissä, sillä hänet voidaan katsoa
vastuulliseksi tutkijaksi.
4.Lausunto 32/2013 liittyen lausuntopyyntöön 22/2013: ”Emootioiden
kehollisuus
ja
emootioiden
säätely:
kehityspsykologinen
näkökulma/Representation of emotions in the body and emotion regulation:
on a developmental study” (professori Jari Hietanen, yhteiskunta- ja
kulttuuritieteiden yksikkö)
Päätös/lausunto: Ei eettisiä ongelmia. Tiedotteet ja lomakkeet ovat kaikilta
osin kunnossa Vain kohdassa ”tiedote tutkittavan vanhemmalle/huoltajalle,
sivulla 9, kohdassa ”vapaaehtoisuus tulisi vielä erikseen todeta, että
”tutkimuksen keskeyttämisestä ei koidu teille mitään haittaa”. Lisäksi
rekisteriselosteessa tulisi huomioida seuraavat seikat:
-maininta, kuinka kauan tietoja säilytetään
-tulisi kertoa, kuinka tiedot (myös sähköiset) tuhotaan
-kohdassa 9/”tiedot ovat salassa pidettäviä” tulisi olla rasti.

Uusittu rekisteriseloste pyydetään lähettämään sihteerille.

5. Lausunto 33/2013 liittyen lausuntopyyntöön 23/2013: ”Katsekontaktin
affektiiviset vaikutukset/Affective influences of eye contact” (professori Jari
Hietanen, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)
Päätös/lausunto: Ei eettisiä ongelmia. tiedotteet ja lomakkeet ovat kaikilta
osin kunnossa. Rekisteriselosteessa tulisi kuitenkin huomioida seuraavat
seikat:
-maininta, kuinka kauan tietoja säilytetään
-tulisi kertoa, kuinka tiedot (myös sähköiset) säilytetään
-kohdassa 9/”tiedot ovat salassa pidettäviä” tulisi olla rasti.
Uusittu rekisteriseloste pyydetään lähettämään sihteerille.
Merkittiin, että puheenjohtajan sijaisena toimi asiaa käsiteltäessä Veikko
Ikonen.
6. Lausunto 34/2013 liittyen lausuntopyyntöön 24/2013: ”Politics of
paper(lessness) is in Europe and the Mediterranean: Inquiring mobility,
borders, and solidarity” (YTT Anitta Kynsilehto, tutkijakollegium)
SALASSAPITO
7. Toimikunnan kokousajat kevätlukukaudella 2014:
-ma 27.1. 2014, klo 10 lukien
-ma 3.3. 2014, klo 10 lukien
-ma 31.3. 2014, klo 10 lukien
-ma 28.4. 2014 klo 10 lukien
-ma 26.5. 2014 klo 10 lukien
-ma 16.6. 2014 klo 10 lukien

