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KOKOUSPÖYTÄKIRJA
20.1.2020

Kokousaika: ma 20.1.2020, klo 10.00–11.47
Kokouspaikka: keskustan kampus, Kalevantie 4,
kokoushuone ”kahveri”
Läsnä: Uusi-Rasi (pj.), Toiviainen, Ellonen, Lilja, Aittasalo, Kylliäinen, Ahtinen, Huttunen,
Serola, Marttila, Heikkilä, Eilo (siht.).

Kokouksessa mukana myös varajäsen varsinaisen jäsenen läsnä ollessa (Karinkanta)  ja
uusi tuleva jäsen 1.2.2020 lukien Nikusen tilalle (Lehmuskallio).

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen sekä edellisen kokouksen pöytäkirjan
tarkastaminen: avattiin, todettiin läsnäolijat ja tarkastettiin/hyväksyttiin edellisen ko-
kouksen pöytäkirja.

2. Ilmoitusasiat:
· Puheenjohtaja totesi, että toimikunnassa käsitellään tutkimussuunnitelmia, jotka

koskevat lain viranomaistoiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n
1 momentin 21) –kohdan mukaan opinnäytetyön tai tieteellisen tutkimuksen
suunnitelmaa tai perusaineistoa taikka teknologista tai muuta kehittämistyötä tai
niiden arviointia, jollei ole ilmeistä, että tiedon antaminen niistä ei aiheuta opin-
näytetyön, tutkimuksen tai kehittämistyön suorittamiselle taikka niiden hyödyn-
tämiselle tai sen asianmukaiselle arvioinnille tai tutkijalle taikka tutkimuksen tai
kehittämistyön toimeksiantajalle haittaa.

Edellä esitetyn johdosta tutkimussuunnitelmien sisällöstä keskustellaan ainoas-
taan toimikunnan sisäisesti, toimikunnan jäsenet eivät voi keskustella näistä
asioista toimikunnan ulkopuolella. He eivät voi  myöskään ilmaista toimikun-
nassa käsiteltäviä asioita ulkopuolisille.

· Lisäksi puheenjohtaja totesi, että toisen henkilön tutkimustuloksen, -idean, -
suunnitelman, -havaintojen tai –aineiston oikeudeton esittäminen tai käyttö
omissa nimissä on kielletty (edellä mainittu oikeudeton käyttö on määritelty
hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa –
ohjeistossa ns. anastamiseksi, joka on hyvän tieteellisen käytännön loukkaus).
Toimikunnan jäseniä pyydetään ottamaan myös edellä mainittu huomioon.

3. Toimikunnan uusien jäsenten esittäytyminen ja työtään jatkavien lyhyempi esittely: toi-
mikunnan jäsenet esittäytyivät ja kertoivat tutkimusalastaan ja –intresseistään.
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4. Kokouksen varapuheenjohtajan valinta kaudelle 1.1.2020–31.12.2022: varapuheenjoh-
tajaksi valittiin professori Päivi Åstedt-Kurki.

5. Eettisen toimikunnan työjärjestyksen hyväksyminen kaudelle 1.1.2020–31.12.2022
(työjärjestys moodlessa): hyväksyttiin työjärjestys.

6. Eettisen toimikunnan toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2019 (toimintakerto-
mus moodlessa): hyväksyttiin toimintakertomus.

7. Lausuntopyyntö 1/2020: ”Katse Taaperoon: Katsekontaktin vaikeudet autismikirjon häi-
riön varhaisessa tunnistuksessa ja vanhempien ohjauksessa” (akatemiatutkija, dosentti
Anneli Kylliäinen, psykologia, yhteiskuntatieteiden tiedekunta):

Toimikunnan lausunto: Toimikunta on  käsitellyt lausuntopyynnön kokouksessaan
20.1.2020 ja pyytää seuraavat selvitykset:

· Tutkimusaineistolle on määritelty 20 vuoden säilytysaika; miksi näin pitkä?
· Tutkittavalla on oikeus keskeyttää ja peruuttaa osallistumisensa tutkimukseen; käyte-

täänkö tutkimuksessa siihen mennessä kerättyä dataa, tästä ei ole informaatiota?
· Mitä käytetty ilmaus ”vertailuryhmä” tarkoittaa? Voisiko perheille avata, miksi heitä

pyydetään osallistumaan vertailuryhmään (tiedote 3)? Jääkö tämän ryhmän taapero
vaille tukea, mikäli hänellä havaitaan haasteita sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja
kehitysriskiä autistiseen käyttäytymiseen?

· Onko mahdollista, että lapsi kokee epämiellyttävänä myös antureiden laittamisen, ei
vain poistamisen, esim. jos lapsella havaitaan aistiyliherkkyys tai muu sensorinen
poikkeavuus?

· Onko lapselle tai vanhemmille muuta hyötyä vertailuryhmään osallistumisesta kuin pa-
laute lapsen kehitystasosta?
S. 20 ei ole merkitty toiseen tietosuojailmoitukseen sitä, kerätäänkö tutkimuksessa eri-
tyisiä (=arkaluonteisia) tietoja. Mikäli ei kerätä, tulee kyseinen kohta rastittaa, asia jää
muutoin epämääräiseksi.

Selonteko edellä mainituista seikoista pyydetään lähettämään toimikunnan sihteerille
sähköpostitse (heikki.eilo@tuni.fi) toimikunnan puheenjohtajan, esittelijän ja sihteerin
tarkistusta varten.

Mikäli ennakkoarviointilausunnon pyytäjä ei hyväksy Tampereen alueen ihmistieteiden
eettisen toimikunnan lausuntoa, hän voi pyytää asiasta lausuntoa TENKiltä
(tenk@tenk.fi).

8. Lausuntopyyntö 2/2020: ”Harjoitustehtävien palauttamiselle asetettavien aikarajojen
merkitys yliopistokurssin suorittamisessa” (professori Kaisa Kotakorpi, taloustiede, joh-
tamisen ja talouden tiedekunta):

mailto:heikki.eilo@tuni.fi


3 (4)

TAMPEREEN ALUEEN IHMISTIETEIDEN EETTINEN TOIMIKUNTA

33014 Tampereen yliopisto | Puh. 0294 5211 | Y-tunnus 2844561-8 | www.tuni.fi

Toimikunnan lausunto: Toimikunta on  käsitellyt lausuntopyynnön kokouksessaan
20.1.2020 ja pyytää seuraavat selvitykset:

· Toimikunta katsoo, että tutkimuksesta tulisi tehdä tiedote; ts. tiedote opiskelijaryh-
mälle, että kun kurssi aloitetaan, moodlessa olevia tietoja voidaan käyttää tutkimuk-
seen, sillä tutkimukseen osallistuu monta organisaatiota ja kyseinen tutkimuskulttuuri
ei välttämättä ole kaikkien organisaatioiden käytössä. Samalla on aiheellista todeta,
että osallistuminen ei vaikuta opintojen arviointiin ja että tutkimuksella kehitetään ope-
tusta.

· Käytetäänkö Turun ja Jyväskylän sekä muiden yliopistojen tietoja hyväksi ja millä ta-
voin? Milloin ja miten Turun ja Jyväskylän yliopistoja informoidaan ja miten opiskelija-
palautetta annetaan?

· Mitä tarkoittaa opiskelijatyyppi? Onko tarkoitus rakentaa opiskelijatyypitys?
· Kun tutkimus ja tutkimuskysymykset kurssin loppuvaiheessa tarkemmin avataan opis-

kelijoille ja heille tarjotaan mahdollisuus kieltää tietojensa käyttö tutkimuksessa, on
varmistettava, että tieto menee perille kaikille (ajankohta arvioinnin toteuttamisen jäl-
keen).

·  Miten ja missä vaiheessa opiskelijapalautetta kerätään? Opiskelijoille turvattava mah-
dollisuus vapaaseen palautteenantoon

· s.2: ”perustuen… kurssin yhteydessä annettuihin kyselyvastauksiin” Mitä kyselyvas-
tauksilla tässä tarkoitetaan? Tehdäänkö opiskelijoille tutkimukseen liittyen jokin erilli-
nen kysely? Jos tehdään, tästä olisi informoitava myös Moodlen lokitietojen tutkimus-
käytöstä informoimisen yhteydessä.

· Selonteko pyydetään myös siitä, yhdistetäänkö tutkimuksessa tietokokonaisuuksia ja
siinä määrin ja käsitelläänkö tutkimuksessa tietoja laajamittaisesti siten, että vaadittai-
siin henkilötietojen käsittelyyn liittyvä vaikutusten arviointi (ns. kahden (2) kriteerin täyt-
tyminen)

· Toteamus, lautakunnan kannan mukaan suostumusta ei tarvita?

Selonteko edellä mainituista seikoista pyydetään lähettämään toimikunnan sihteerille
sähköpostitse (heikki.eilo@tuni.fi) toimikunnan puheenjohtajan, esittelijän ja sihteerin
tarkistusta varten.

Mikäli ennakkoarviointilausunnon pyytäjä ei hyväksy Tampereen alueen ihmistieteiden
eettisen toimikunnan lausuntoa, hän voi pyytää asiasta lausuntoa TENKiltä
(tenk@tenk.fi).

9. Muut asiat  -

mailto:heikki.eilo@tuni.fi
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Pöytäkirjan vakuudeksi

Puheenjohtaja Kirsti Uusi-Rasi

Sihteeri Heikki Eilo


