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Toimikunnan lausunto 61/2020 lausuntopyynnöstä 31/2020: ”Emotions in Digital Media –
käyttöliittymän vaikutukset verkkokommentoijan arvioituihin tunteisiin ja käyttäytymiseen”
(professori Veikko Surakka/tutkijatohtori Aleksi Syrjämäki, viestinnän ja informaatiotekno-
logian tiedekunta)

     Toimikunnan lausunto: Toimikunta on käsitellyt lausuntopyynnön kokoukses-
     saan 20.9.2020 ja pyytää huomioimaan seuraavat seikat ja selvityksen seu-
     raavista asioista:

· Tutkimuksen aineisto kerätään Profilic-alustan avulla. Ovatko tutkijat varmistuneet,
että alustan tietosuojakäytänteet vastaavat yliopiston tietosuojakäytänteitä, kun
henkilöitä rekrytoidaan tutkimukseen? Onko prolific-tutkimusalusta tietosuojan ja
tietoturvan osalta turvallinen?

· Profilic-alustaan liittyen olisi tarpeen selvittää myös se, missä kerättyä aineistoa
säilytetään, kenellä on pääsy siihen ja kuinka kauan aineistoa säilytetään.

· Aineistonhallintasuunnitelmassa todetaan, että aineisto anonymisoidaan. Eikö ai-
neisto ole kuitenkin lähtökohtaisesti anonyymiä, jos tutkittavien henkilötiedot eivät
tule tutkijoiden tietoon?

· Miten menetellään osallistumispalkkion suhteen niissä  tilanteissa, joissa henkilö
keskeyttää tutkimuksen?  Maksetaanko palkkio vai ei?  Edellä mainittu on aiheel-
lista mainita myös tiedotteessa.

· Tiedotteessa tulisi selventää toteamusta by Finnish law: mitä määritelmä käytän-
nössä tarkoittaa tutkimukseen osallistujan kannalta?

· Tiedotteessa tulisi mainita, että jotakin henkilötietojen käsittelyssä joitakin henkilö-
tietoja voi tulla esiin prolific-tutkimusalustaa käytettäessä.

· Kyselylomakkeessa tutkittavien taustatiedoissa selvitetään rekrytoitavan sukupuoli
ja ikä, onko tämä tarpeellista (vrt. pyrkimys henkilötietojen käsittelyyn minimiin/vält-
tämätön tieto).

· Henkilötietojen käsittelyyn liittyvän riskien arvioinnin osalta lausuntopyynnössä to-
detaan, että tutkimuksessa ei käsitellä arkaluonteisia tietoja. Toimikunta toteaa,
että riskien tulee tehdä aina eikä se ole sidoksissa siihen, käsitelläänkö ainoastaan
arkaluonteisia tietoja, linkki ohjeeseen: https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/vastuullinen-
tiede/hyva-tieteellinen-kaytanto/ihmistieteiden-eettinen-ennakkoarviointi#expander-
trigger--d3e3856f-dcad-4173-90dd-381a63671f81
Riskien arviointi on kohdassa 4 ja linkki sieltä edelleen riskien arvioinnin ohjee-
seen. Toimikunta pyytää riskejä koskevan analyysin tutkimukseen liittyen.

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

Selvitys edellä mainitusta pyydetään lähettämään toimikunnan sihteerille
(heikki.eilo@tuni.fi) toimikunnan puheenjohtajan, esittelijän ja sihteerin tarkistusta varten.
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