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Lausunto 10/2021 lausuntopyynnöstä 11/2021: ”TransParent – MaternalBrain” (TransParnt –MaternalBrain, akatemiatutkija, dosentti Mikko Peltola)
Toimikunta on käsitellyt lausuntopyynnön kokouksessaan 22.2.2021 ja edellyttää lausunto-pyynnön toimikunnan uuteen käsittelyyn ja pyytää huomioimaan seuraavat asiat:

· Tiedote on hyvin pitkä ja raskaslukuinen. Olisiko sitä mahdollista lyhentää ja selventää esim.toistoa vähentämällä?
· Tiedote tutkittaville s. 19: Tiedotteessa tulisi selkeästi kertoa, kuinka paljon kukin osatehtävävie osallistujalta aikaa. Jollain tavalla tiedot ovat siellä, mutta esim. taulukkomuotoinen koosteosatehtävistä ja niiden viemistä ajoista olisi hyvä.
· Tiedote tutkittaville s. 24: Tiedotteessa puhutaan tutkimuksen keskeyttämisestä. Lausunnonpyytäjän tulisi selventää, onko kyseessä tilapäinen keskeyttäminen vai tutkimussuostumuksenperuuttaminen.
· Suostumus, s. 34: ”Tutkimusta varten olen antanut tutkijoille oman lapseni videokuvaa käytettäväksiomassa laboratoriotutkimuksessani.” Sanamuotoa tulisi selventää – onko osallistuja jo tässä vaiheessa

antanut ennakkoon videokuvaa lapsestaan?
· Puhelinkysely, s. 36: Tulisi selvittää, mitä tapahtuu puhelinhaastattelulla kerätyille tiedoille,mikäli henkilö ei sovellu tutkimukseen.
· Tutkimukseen liittyvässä hyödyt ja haitat –kappaleessa on tarkasti kuvattu magneettikuvanta-misen turvallisuus, mutta ei mainita mitään siitä, jos kyselylomakkeet aiheuttavat ahdistusta,riittämättömyyden tai huonouden tunnetta äitinä selviytymisestä. Millaista apua tutkittava äitivoi saada tällaisessa tilanteessa? Kyselylomakkeet täytetään verkossa, mutta olisi hyvä kertoatutkittavalle, miten niiden tietosuoja on varmistettu, koska lomakkeissa kysytään arkaluonteisiatietoja.
· On mahdollista, että tutkittavalle nousee tästä tutkimuksesta ahdistusta esim. liittyen hänen jahänen vauvansa kiintymyssuhteeseen. Saako tutkittava jotakin tietoa kiintymyssuhteesta vaijääkö kaikki ikään kuin ilmaan? Tutkimukseen osallistuminen voi nostaa mieleen monenlaisiakysymyksiä, etenkin kun ihminen on herkässä tilassa synnytyksen jälkeen.
· Onko vieraan vauvan kuva valokuva vai digikuvaa ja miten se lähetetään äidille katseltavaksi?Sähköpostin/puhelimen kautta digikuvana vai mahdollisesti printtikuvana postitse?  Onhanlupa käyttää vieraan kuvaa (tekijänoikeus kuvan ottajalla)
· Tieto siitä, voiko vauvan ottaa mukaan laboratorioon kuvantamiskerroilla?
· Miten osallistujat pääsevät lukemaan tutkimustuloksia (yleisellä, ei yksityisellä tasolla)?

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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Tampere 23.2.2021

Kirsti Uusi-Rasi     Puheenjohtaja Kirsti Uusi-Rasi
Heikki Eilo     Sihteeri Heikki Eilo


