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Tutkimuksesta vastaavan henkilön (TVH) arvio tutkimuksen eettisyy-

destä 

Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta1 ja Helsingin julistuksen periaatteet ovat lähtökohtana ihmisillä tehtä-

vissä tieteellisissä tutkimuksissa. TVH:n arvio tutkimuksen eettisyydestä on tärkeä asiakirja, kun eettinen toi-

mikunta arvioi tutkimussuunnitelmaa lausuntoaan varten.  

TVH:n tulee pohtia arviossaan tutkimuksen eettisyyttä tutkimusetiikan eri näkökulmista ja esittää perusteltu näke-
mys siitä. Lausunnossa ei tarvitse toistaa muiden asiakirjojen (kuten tutkimussuunnitelman tai sen tiivistelmän) 
sisältöä. Arvionsa lopuksi TVH:n tulee ilmaista selkeästi perusteluunsa nojautuen, mitä mieltä hän tutkimuksen 
eettisyydestä on (pitääkö tutkimusta eettisenä?).  

TVH:n lausunnossa tulee olla päivämäärä ja TVH:n nimi. 

Tutkimuksen eettisyyttä määrittäviä asioita TVH:n arvion tueksi: 

Tutkimussuunnitelma: 

▪ Kysymyksenasettelun relevanssi. (Vastaako tutkimus tutkimusongelmaan?)  
▪ Tutkimusotoksen koon riittävyys (voimalaskelma) sekä missä määrin valittujen potilaiden sairaus edustaa 

todellista tutkimuksen kohteena olevaa sairautta.  
▪ Tutkimusmenetelmien soveltuvuus tutkimusongelman selvittämiseen (Käytettyjen haastattelulomakkei-

den tai laboratoriomenetelmien validius?) sekä tutkijoiden osaaminen niiden käytössä. 

Hyöty-riski-suhde: 

▪ Tutkimuksen hyödyt ja mahdolliset haitat (erityisesti tutkittavan kannalta). 
▪ Tutkittaviin kohdistuvat fyysiset riskit (esim. toimenpiteet, haittavaikutukset, kipu) sekä  

psyykkiset haitat ja epämukavuudet (huoli, pelko, epävarmuus). 
▪ Arkielämään vaikuttavat käytännölliset haitat (esim. erityisruokavalio).  
▪ Tutkittavien turvallisuudesta huolehtiminen tutkimuksen aikana (haittavaikutusten seuranta, komplikaa-

tio- ja hätätilavalmius) ja tutkimuksen jälkeen (tutkittavien vakuutusturva).  
▪ Käypää hoitoa koskevien suositusten noudattaminen tutkimuksessa. 
▪ Toimintatavat, jos tutkimuksessa todetaan sattumalöydös (esim. poikkeava laboratoriolöydös), erityisesti 

jos tutkittavana on terveitä vapaaehtoisia.  

Vapaaehtoisuus ja tietoinen suostumus:  

▪ Vapaaehtoisen osallistumisen turvaaminen (tutkittavien rekrytointi). 
▪ Selvitys tietoisen suostumuksen hankinnasta (Kuka informoi ja kuka ottaa suostumuksen vastaan?) sekä 

muun kuin kirjallisen suostumuksen perustelut? 
▪ Tutkimustiedotteen ymmärrettävyys tutkittavalle. (Kuinka hyvin tutkittavat ymmärtävät tiedotteen poh-

jalta, mihin he lupautuvat?) 
▪ Suostumuksen pyytämistä koskevat menettelyt erityisesti lapsiin kohdistuvissa tutkimuksissa. (Pyyde-

täänkö suostumus molemmilta huoltajilta?) 

 
1 Tutkimuslain 5 § Tutkimuksesta vastaava henkilö sisältö tarkemmin liitteessä 1.  
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Perustelut erityisryhmän käytölle tutkimuksessa: 

▪ Tutkimuksen kohdistuminen erityisryhmiin (vajaakykyiset, alaikäiset, raskaana olevat tai imettävät naiset 
sekä vangit) tai muihin henkilöryhmiin, joiden vapaaehtoisuus voidaan kyseenalaistaa (asevelvolliset, tut-
kimuksesta vastaavien henkilöiden alaiset/opiskelijat) ja kuinka heidän vapaaehtoisuutensa on turvattu?  

▪ Selvitys siitä, miksi tutkimusta ei voida suorittaa muilla tutkittavilla.  
▪ Koituuko tutkimuksesta suoraa hyötyä tutkittavalle, hänen sukulaiselleen tai muille samaan ryhmään 

kuuluville?  

Tietosuojasta huolehtiminen ja henkilötietojen käsittely: 

▪ Tietosuojakysymykset 
▪ Kerättävien tietojen tarpeellisuus tutkimuksen kannalta 
▪ Tietojen ja näytteiden tuhoaminen tutkittavan vaatimuksesta 

Taloudelliset resurssit: 

▪ Tutkimuksen taloudelliset resurssit sekä tutkijoiden ja muun tutkimushenkilökunnan korvauksiin liittyvät 
kysymykset. 

▪ Ulkopuolisten rahoittajien maksamien palkkioiden ja korvausten kohtuullisuuteen. 

Muut tutkimukseen liittyvät eettiset huolenaiheet: 

▪ Perimän tutkimukseen liittyvät erityiskysymykset (Kuinka menetellään, jos todetaan sairauteen johtava 
geenivirhe, tuloksista informointi jne.?). Selvityksen tulee sisältää asiat, jotka sisältyvät TUKIJA:n ohjei-
siin http://www.etene.org./tukija/dokumentit/DNAaus4.pdf  

 

  

http://www.etene.org./tukija/dokumentit/DNAaus4.pdf
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Liite 1 Tutkimuslain 5 § Tutkimuksesta vastaava henkilö 

 

Lääketieteelliseen tutkimukseen saa ryhtyä vain, kun tutkimuksesta vastaa lääkäri tai hammaslääkäri, jolla on asi-
anmukainen ammatillinen ja tieteellinen pätevyys. Kun kyseessä on muu kuin kliininen lääketutkimus, tutkimuk-
sesta vastaavana voi toimia myös muu kuin lääkäri tai hammaslääkäri, jos henkilöllä on kyseisen tutkimuksen 
edellyttämä ammatillinen ja tieteellinen pätevyys. (10.9.2010/794) 
 
Tutkimuksesta vastaavan henkilön on huolehdittava siitä, että tutkimusta varten on käytettävissä pätevä henkilö-
kunta, riittävät välineet ja laitteet ja että tutkimus voidaan muutoinkin suorittaa turvallisissa olosuhteissa. Hänen 
on myös varmistettava, että tämän lain säännökset, tutkittavan asemaa koskevat kansainväliset velvoitteet sekä 
tutkimusta koskevat määräykset ja ohjeet otetaan huomioon tutkimusta tehtäessä. 
 
Tutkimuksesta vastaavan on keskeytettävä tutkimus heti, kun tutkittavan turvallisuus sitä edellyttää. Jos tutki-
musta toteutettaessa ilmenee tutkimuksen toteuttamiseen tai tutkimuslääkkeeseen liittyviä uusia tietoja, joilla on 
merkitystä tutkittavien turvallisuudelle, on tutkimuksesta vastaavan ja toimeksiantajan toteutettava välittömästi 
tutkittavien suojelemiseksi tarvittavat varotoimenpiteet. Tällaisista uusista tiedoista ja niiden perusteella toteute-
tuista toimenpiteistä on toimeksiantajan viipymättä ilmoitettava eettiselle toimikunnalle. Kliinisiä lääketutkimuk-
sia koskevista tiedoista ja toimenpiteistä on lisäksi ilmoitettava välittömästi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämis-
keskukselle. (16.10.2009/780) 

 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990488#a10.9.2010-794
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990488#a16.10.2009-780

