TAMPEREEN YLIOPISTO
TAMPEREEN ALUEEN IHMISTIETEIDEN
EETTINEN TOIMIKUNTA

Kokouskutsu
18.12.2017

Kokousaika ma 18.12.2017, klo 10.00–
Kokouspaikka: Kahveri, päätalo
Läsnä: Uusi-Rasi (pj.), Haaparanta, Serola, Kylliäinen, Huttunen,
Kukkonen, Nikunen, Väänänen, Lilja, Eilo (siht.)
1.Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen sekä edellisen
kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen: avattiin, todettiin ja
tarkastettiin,
2. Ilmoitusasiat: Oikeusministeriön (TATTI-työryhmän) ehdotus
tietosuojalaiksi, linkki:
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/80098
Todettiin.
3. Lausuntopyyntö 26/2017: “Suostumus ja tahdonvastaisuus
lastensuojelun päätöksenteossa: sosio-legaalinen tarkastelu”
(professori Tarja Pösö, sosiaalityö, yhteiskuntatieteiden tiedekunta)
Toimikunnan lausunto: Toimikunta on käsitellyt
lausuntopyyntönne kokouksessaan 18.12.2017. Toimikunta pyytää
seuraavat selvitykset:
• Tutkimukseen osallistuvilta sosiaalityöntekijöiltä ei pyydetä
kirjallista suostumusta, miksi ei?

• Sosiaalityöntekijöille ja perheille osoitetuissa tiedotteissa
tulisi olla maininta, että tutkimuksen voi keskeyttää milloin
tahansa syytä ilmoittamatta.
• Sosiaalityöntekijälle menevässä tiedotteessa olisi hyvä
kohteliaasti todeta aluksi pyyntö osallistua tutkimukseen.
• Sosiaalityöntekijöiden tiedotteessa on myös hyvä kertoa heti
alussa, mitä tutkimukseen sosiaalityöntekijän osalta kuuluu ja
vasta sen jälkeen kertoa tutkimuksen taustoista ja
yhteistyötahoista.
• Lisäksi sosiaalityöntekijöille menevässä tiedotteessa voisi
kappaleen kolme (3)/rahoittaja ja tekijät siirtää kappaleen
loppuun
• Perheille menevässä tiedotteessa olisi hyvä todeta myös
pyyntö osallistua tutkimukseen aluksi ja tämän jälkeen
selostus hankkeesta ennen muuta osuutta.
• Perheiden suostumuksesta puuttuu myös maininta, että
tutkimuksen voi keskeyttää missä vaiheessa tahansa syytä
ilmoittamatta.
• Vanhemmilta ja lapsilta ei pyydetä kirjallista suostumusta
osallistua tutkimukseen. Toimikunta katsoo, että suostumus
tulisi jollakin tapaa kuitenkin dokumentoida. Toimikunta
pyytää jonkin toimintamallin tähän, esim. litteroinnin
yhteydessä todetaan tms.? Suostumuksen dokumentointi
niissä tapauksissa, joissa nauhoitusta ei käytetä, jää myös
epäselväksi.
• Kuinka kauan tutkimusaineistoa säilytetään ja milloin se
hävitetään? Rekisteriselosteen kohta kolme (3) tulisi korjata
tutkimuksen keston osalta.
• Rekisteriselosteen kohtaan yhdeksän (9) tulisi merkitä rastilla
rekisterin suojauksen periaatteet ATK:lla käsiteltävien
tietojen osalta.

• Tutkimuksessa on todettu, että tutkimukseen osallistuvat
sosiaalityöntekijät saavat korvauksen, mutta toisaalta
todetaan, että rahoitus saadaan yhteisen seminaarin
järjestämiseen? Korvausasia jää jollakin tapaa hieman
hämäräksi. Pyydetään täsmentämään.
• Tutkimuksen osassa kolme (intressiryhmien
keskustelutilaisuudet) intressiryhmät keskustelevat
asiantuntijoina tutkimuksesta. Ilmeisesti heiltä ei pyydetä
suostumusta, vai pyydetäänkö se myöhemmin? Toimikunta
pyytää perustelun tästä.
Selvitys edellä mainituista pyydetään lähettämään toimikunnan
sihteerille toimikunnan puheenjohtajan, esittelijän ja sihteerin
tarkistusta varten (heikki.eilo@uta.fi).
4. Lausuntopyyntö 27/2017: ”Naisvoimistelu ja
kaatumisvammojen ehkäisy – pitkäaikaisen
naisvoimisteluharrastuksen yhteys iäkkäiden naisten vakaviin
kaatumisvammoihin 20 vuoden seurannassa” (dosentti,
erikoistutkija Kirsti Uusi-Rasi, liikuntatiede, UKK-instituutti)
Lausunto 53/2017 lausuntopyynnöstä 27/2017: “Naisvoimistelu ja
kaatumisvammojen ehkäisy – pitkäaikaisen
naisvoimisteluharrastuksen yhteys iäkkäiden naisten vakaviin
kaatumisvammoihin 20 vuoden seurannassa” (dosentti,
erikoistutkija Kirsti Uusi-Rasi, liikuntatiede, UKK-instituutti)
Toimikunnan lausunto: Toimikunta antaa puoltavan lausunnon. Ei
eettisiä ongelmia.
5. Lausuntopyyntö 28/2017: Research project: ”The Construction
and Curation of Digital Identities by International Students:

Facebook as a Third Space to reconcile Multicultural Identities and
Multicultural audiences” (tohtoriopiskelija Lin Malone,
kasvatustiede, kasvatustieteiden tiedekunta)
Statement 54/2017 pursuant to the statement request 28/2017:
“Research project: ”The Construction and Curation of Digital
Identities by International Students: Facebook as a Third Space to
reconcile Multicultural Identities and Multicultural Audiences”
(doctoral student, multicultural studies (educational sciences) Lin
Malone, Faculty of Education, The University of Tampere)
The committee´s statement: The committee requests the following
clarifications:
• In the statement request there is a mention about ethnography
as a research method: should it be clarified somehow,
because the term is not necessarily clear to all the participants
of the study,
• The information letter should be specified. There is a
mention that participants may feel embarrassed when they
know that they are objects of the study. It is better to state
that “the personality and personal data is anonymized, it is
possible, however, that person recognizes the characteristics
of the personality which may cause embarrassment….”
• It is mentioned in the data management plan that the research
data will be abolished after the research has been completed
or finished. Is the data abolished right after finishing the
study or after a while?
Please submit the answers and revised information letter
to the Committee´s secretary by email: heikki.eilo@uta.fi
The revisions will be checked by the chair, the person presenting
the case officially and the secretary.

6. Tampereen alueen ihmistieteiden eettisen toimikunnan kokousajat
kevätlukukaudella 2018:
• 29.1.2018
• 19.2.2018
• 19.3.2018
• 23.4.2018
• 21.5.2018
• 18.6.2018 (tämä kokous optiona, jos lausuntopyyntöjä tulee)
7. Muut asiat: –

