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KYSin tiedepalvelukeskus 

(TPK) 
• Terveyden tutkimuksen hallinnon asiantuntija- ja tukipalvelu 

– neuvonta, koulutus, käytännön tuki 

– sopimus-, lausunto- ja lupa-asiat, rahoituksen haku, tilastotiede 

ja tutkimuseettiset kysymykset 

• Palvelut valmistelu-, toteutus- ja päätösvaiheeseen 

• Henkilöstö: 

– Tutkimuspäällikkö Kirsi Luoto 

– Kehittämispäällikkö Arja Halkoaho 

– Erva-biostatistikko Tuomas Selander 

– Erva-tutkimuskoordinaattori Emmi Reijula 

– Tutkimusassistentit Irma Ihalainen, Anu Bruun, Helena 

Pehkonen, Maire Anttonen, Jatta Pitkänen ja Heli Laine 
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Tutkimuseettinen toimikunta 

• Henkilöstö: 

– puheenjohtaja LT dos Mikael Fraunberg 

2päivää/kk 

– kehittämispäällikkö Arja Halkoaho n.70% 
• Tutkimuseettisen toimikunnan toimintaan liittyvät tehtävät, toiminnan 

suunnittelu sekä kehittäminen ja asiantuntijana toimiminen. KYS-

Erva alueen tieteellisen tutkimuksen toiminnan kehittäminen,  

suunnittelu ja koulutus/opetus.  

 

– tutkimusassistentti Anu Bruun 50% 
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Kansallinen lainsäädäntö 

• Perustuslaki (731/1999) 

• Henkilötietolaki (523/199, 986/2000) 

• Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta (488/1999, 
295/2004, 794/2010) 

• Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 

• Potilasvahinkolaki (585/1986) 

• Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) 

• Laki ihmisen elimien ja kudoksien lääketieteellisestä 
käytöstä (101/2001, 547/2007, 778/2009, 277/2013) 

• Biopankkilaki (688/2012) 
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9.10.2017 

Terveystieteellisen 

tutkimuksen ennakkoarviointi 
• TUKIJA: arvioi kliiniset lääketutkimukset tai siirtää ne 

alueelliselle tutkimuseettiselle toimikunnalle 

• Alueellinen tutkimuseettinen toimikunta: kliiniset 
lääketutkimukset ja muut Laki lääketieteellisestä 
tutkimuksesta (488/1999)  mukaiset tutkimukset 

• Yliopistojen eettiset toimikunnat mm. UEF, muu 
ihmistieteiden tutkimusten ennakkoarviointi 

     http://www.uef.fi/uef/tutkimusetiikka 

• Tulee muuttumaan 
http://stm.fi/documents/1271139/5100257/14.7.2017+l%C3%A4%C3%A4ke
tieteellinen+tutkimus+ja+kliininen+l%C3%A4%C3%A4ketutkimus+HE.pdf/b
546dfd8-6eeb-47c3-b42e-e389a53766ca 
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9.10.2017 

Alueelliset tutkimuseettiset 

toimikunnat  

Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta (488/1999, 295/2004, 

794/2010) 

• Lääketieteellisellä tutkimuksella tarkoitetaan sellaista 

tutkimusta, jossa puututaan ihmisen tai ihmisen alkion 

taikka sikiön koskemattomuuteen ja jonka 

tarkoituksena on lisätä tietoa terveydestä, sairauksien 

syistä, oireista, diagnostiikasta, hoidosta, ehkäisystä 

tai tautien olemuksesta yleensä (2§) 

• Ennen tässä laissa tarkoitettuun tutkimukseen ryhtymistä 

on tutkimussuunnitelmasta ja tutkimussuunnitelman 

muutoksesta saatava eettisen toimikunnan myönteinen 

lausunto (3§) 



Tutkimushankkeen arviointi 
(17§) 

• Tutkimushankkeen arvioi ennakolta ja antaa siitä lausunnon se 

alueellinen eettinen toimikunta, jonka alueella tutkimuksesta 

vastaava henkilö toimii tai jonka alueella tutkimus on 

pääasiassa tarkoitus suorittaa. Kliinisestä lääketutkimuksesta 

lausunnon antaa valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen 

toimikunta, jollei se siirrä lausunnon antamista alueellisen eettisen 

toimikunnan tehtäväksi. 

• Toimikunnan on lausuntoaan varten selvitettävä, onko 

tutkimussuunnitelmassa otettu huomioon tässä tai muussa 

laissa taikka lain nojalla annetut lääketieteellistä tutkimusta 

koskevat säännökset tai määräykset. Lausunnossa on esitettävä 

perusteltu näkemys siitä, onko tutkimus eettisesti hyväksyttävä. 

• Toimikunnan jäsenet toimivat virkavastuulla (23§) 
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Tutkimuksesta vastaava 

henkilö (TVH) 
• Lääketieteelliseen tutkimukseen saa ryhtyä vain, kun 

tutkimuksesta vastaa lääkäri tai hammaslääkäri, jolla on 

asianmukainen ammatillinen ja tieteellinen pätevyys. 

(5§) 

• Kun kyseessä on muu kuin kliininen lääketutkimus, 

tutkimuksesta vastaavana voi toimia myös muu kuin 

lääkäri tai hammaslääkäri, jos henkilöllä on kyseisen 

tutkimuksen edellyttämä ammatillinen ja tieteellinen 

pätevyys. Pääsääntönä on tohtorin tutkinto.  

• TVH toimii virkavastuulla (23§) 

9.10.2017 9 



9.10.2017 

Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 
(488/1999, 295/2004, 794/2010) 6§ 

• Ihmiseen kohdistuvaa lääketieteellistä tutkimusta ei saa suorittaa 
ilman tutkittavan kirjallista, tietoon perustuvaa suostumusta.  

• Tutkittavalle on annettava riittävä selvitys hänen oikeuksistaan, 
tutkimuksen tarkoituksesta, luonteesta ja siinä käytettävistä 
menetelmistä. Hänelle on myös annettava riittävä selvitys 
mahdollisista riskeistä ja haitoista. Selvitys on annettava siten, että 
tutkittava pystyy päättämään suostumuksestaan tietoisena 
tutkimukseen liittyvistä, hänen päätöksentekoonsa vaikuttavista 
seikoista. 

• Tutkittavalla on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa 
ennen tutkimuksen päättymistä. Hänelle on annettava tieto tästä 
oikeudesta ennen tutkimuksen aloittamista. Suostumuksen 
peruuttamisesta ja tästä seuraavasta tutkimuksesta luopumisesta ei 
saa aiheutua kielteisiä seurauksia tutkittavalle. 

• Henkilötietojen käsittely suostumuksen peruuttamisen jälkeen (6a§) 
– tiedot mihin tutkittava on antanut suostumuksen 

– välttämätöntä  

– tutkittavalla on tästä tieto suostumusta antaessa 
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9.10.2017 

Erityissäädökset 

Vajaakykyinen tutkittavana 
  

•  Henkilö, joka ei mielenterveyden häiriön, kehitysvammaisuuden tai muun 
vastaavan syyn vuoksi kykene pätevästi antamaan suostumustaan 
tutkimukseen, voi olla tutkittavana vain, jos samoja tieteellisiä tuloksia ei 
voida saavuttaa muilla tutkittavilla ja jos tutkimuksesta on vain vähäinen 
vahingon vaara tai rasitus tutkittavalle. Esim. dementiaa sairastavat 

 

Raskaana olevat tai imettävät naiset: 
• Tuloksia ei voida saavuttaa muilla tutkittavilla 

• Odotettavissa suoraa terveydellistä hyötyä naisen, syntyvän lapsen tai 
sukulaisen terveydelle tai raskaana oleville tai imettäville naisiille tai sikiöille, 
vastasyntyneille tai imeväisikäisille lapsille 

 

Vangit, Oikeuspsykiatriset potilaat 

• Odotettavissa suoraa hyötyä hänen terveydelleen tai sukulaisensa tai 
muiden vankien ja oikeuspsykiatristen potilaiden  terveydelle 
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9.10.2017 

Alaikäinen tutkittavana 

• Alaikäinen saa olla tutkittavana vain, jos samoja tieteellisiä tuloksia 
ei voida saavuttaa muilla tutkittavilla ja jos tutkimuksesta on vain 
vähäinen vahingon vaara tai rasitus alaikäiselle. 

• Lisäksi edellytetään, että: 

 1) tutkimuksesta on odotettavissa suoraa hyötyä hänen 
terveydelleen; tai 

 2) tutkimuksesta on odotettavissa erityistä hyötyä iältään tai 
terveydentilaltaan samaan ryhmään kuuluvien henkilöiden 
terveydelle. 

• Jos alaikäinen on täyttänyt 15 vuotta ja ikäänsä, kehitystasoonsa 
sekä sairauden ja tutkimuksen laatuun nähden kykenee 
ymmärtämään tutkimuksen tai tutkimustoimenpiteen merkityksen ja 
kysymys on tutkimuksesta, josta on odotettavissa suoraa hyötyä 
hänen terveydelleen, riittää siihen hänen tietoon perustuva 
kirjallinen suostumuksensa. Tällöinkin huoltajalle on ilmoitettava 
asiasta.  
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Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin 

tutkimuseettinen toimikunta 

• Kokoukset kerran kuussa (ei heinäkuu) 

• Asiakirjojen jättöpäivät toimikunnan 

nettisivuilla 

https://www.psshp.fi/tutkimus/tutkimuseetti

nen-toimikunta 

–  tutkimus- tutkimuseettinen toimikunta-

kokousajat  

– Toimitettavat asiakirjat 
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Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin 

tutkimuseettinen toimikunta 

• Puheenjohtaja LT, dos Mikael Fraunberg 

• Varapuheenjohtajat LT, dos Taru Kuittinen ja LT, dos Veijo Saano 

• 18 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet 

• Tutkimuslain mukaan toimikunnassa on oltava:  
– Toimikunnassa on oltava edustettuna tutkimusetiikan, lääketieteen, terveys- tai hoitotieteen 

ja oikeustieteen asiantuntemus. Vähintään kahden jäsenistä on oltava maallikkojäseniä.  

– Eettisessä toimikunnassa tulee olla edustettuna tai kuultavana pediatrian alan asiantuntija 

silloin, kun se käsittelee alaikäiselle tehtävää kliinistä lääketutkimusta, sekä asianomaista 

sairautta ja potilasryhmää edustava asiantuntija, kun se käsittelee vajaakykyiselle aikuiselle 

tehtävää kliinistä lääketutkimusta. Kuulemisen sijasta eettinen toimikunta voi pyytää 

kirjallisen lausunnon asianomaista alaa edustavalta asiantuntijalta 

• Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin toimikunnassa edustus: neurokirurgia, 

kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede, farmakologia, anestesia –ja 

tehohoito, geriatria, psykiatria, silmätaudit, sisätaudit, biostatistikko, 

hoitotiede, kirurgia, pediatria, synnytys –ja naistentaudit, oikeustiede, 

liikuntalääketiede, patologia, kansanterveystiede ja kliininen ravitsemustiede 

sekä 2 maallikkojäsentä.  
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Asiakirjojen 

Palautuspäivä 
Työvaliokunta 

Tutkimuseettinen 
toimikunta 

Lausunnot 
tutkijoille, sposti 

ja kirje 

1 vrk 2 vko 2-3 pv 

Puheenjohtajat ja sihteerit 
- uudet tutkimukset, esittelijät 
- muutosilmoitukset, raportit, 
ilmoitukset 
- muut ajankohtaiset asiat 
-tulleet lisäselvitykset 

Tutkimus voi saada: 
- puoltavan lausunnon 
- jäädä pöydälle 
- ehdollisen puoltavan   
lausunnon: lisäselvitykset 
tarkastaa joko TVK tai 
kehittämispäällikkö 
- kielteisen päätöksen 
- ei käsitellä 

Kokouskutsu ja kaikki 
lausuntohakemusten 
asiakirjat jäsenille  

Pöytäkirja ja 
lausunto 

Neuvonta tutkijoille 

Neuvonta tutkijoille 



Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin 

tutkimuseettinen toimikunta 

• Kokouksen päätökset: 
– pöydälle, merkittävä eettinen ongelma. Voidaan kutsua tutkija 

kuultavaksi, pyytää asiantuntija lausunto, tutkijalle annetaan 

mahdollisuus korjata tutkimussuunnitelmaa 

– lisäselvitykset: työvaliokunnan, puheenjohtajan tai 

kehittämispäällikön tarkastettavaksi 

– ei anneta lausuntoa, ei toimikunnan alaan kuuluva tutkimus 

– kielteinen lausunto: niin merkittävä eettinen ongelma, ettei 

tutkimusta voida hyväksyä 

• mikäli tutkija haluaa toimittaa kielteisen päätöksen saaneen 

lausuntohakemuksen uudelleen toimikunnan käsiteltäväksi, toimikunnan 

tulee tutkijan pyynnöstä pyytää TUKIJAn lausunto.  

– toimikunta voi pyytää lisäselvityksiä kliinisissä lääketutkimuksissa ainoastaan 

yhden kerran 
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Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin 

tutkimuseettinen toimikunta vuosi 2016 

• Toimikunnalle toimitettiin yhteensä 383 

lausuntohakemusta, joista uusia tutkimuksia oli 115 kpl 

• Lisäselvityksiä pyydettiin 88:een lausuntohakemukseen  

• Pöydälle jäi 17 tutkimusta 

• Kaksi tutkimusta sai kielteisen päätöksen 
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Lausuntohakemusprosessi 

2009-2013 
– n= 349 lausuntohakemusta 

– lääketieteellinen tutkimus 

(tutkimuslain mukainen tutkimus) 

– 4 % sai heti puoltavan lausunnon 

– 77 % ehdollinen: lisäselvitykset 

tarkastettavaksi 

työvaliokunta/kehittämispäällikkö 

– 18 % pöydälle, lisäselvitysten 

jälkeen hyväksyntä 

– 1% kielteinen lausunto 

– lisäselvityksistä 78 % kohdistui 

tutkimussuunnitelmaan 

 

 
Happo S, Halkoaho A, Lehto S,  Keränen T. 2016. 

The effect of study type on research ethics 

committees´queries in medical studies. Research 

Ethics DOI: 10.1177/1747016116656912 

 

 

– lisäselvitykset kohdentuivat: 

• tutkimuksen tarkoitus ja 

oikeutus 28% 

• tutkimusmenetelmät 52% 

• tutkittaviin liittyvät 52% 

• riski/hyöty 26% 

– lisäselvityksistä  91 %  kohdistui 

tiedotteeseen ja 

suostumusasiakirjaa 

• Prosessiin kulunut aika 2009-2013 

– kliiniset lääketutkimukset: käsittelyaika 

keskimäärin 46 vuorokautta, joista 

toimeksiantajalla 24 vuorokautta ja 

toimikunnalla 22 vrk 

– muut lääketieteelliset tutkimukset: 

käsittelyaika keskimäärin 73 

vuorokautta, joista tutkijalla 47 

vuorokautta ja toimikunnalla 26 vrk. 
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Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin 

tutkimuseettinen toimikunta, muu kuin kliininen 

lääketutkimus 

• Lausuntohakemus liitteineen 

– tutkimussuunnitelma (tarvittaessa 

suomenkielinen tiivistelmä) 

– TVHn arvio tutkimuksen eettisistä 

näkökohdista 

– tiedote ja suostumus tutkimukseen 

– tieteellisen tutkimuksen rekisteriseloste 

– muu tutkittaville annettava materiaali 

– erityisryhmät esim. lapsille omat asiakirjat 
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Mihin kiinnitetään huomio 

eettisessä ennakkoarvioinnissa 

• Tukijan ohje: Tukijan muistilista eettisen 

toimikunnan jäsenille ja tutkijoille 

• Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin 

tutkimuseettisen toimikunnan ohje: Mihin 

tutkimuseettinen toimikunta kiinnittää 

huomiota arvioidessaan 

lausuntohakemuksia. 
https://www.psshp.fi/documents/11427/49841/Mihin+tutkimuseettinen+toimikunta+kiinnitt%C3%A4%C3%A4%20huomiota+a

rvioidessaan+lausuntohakemuksia.pdf/03f57f82-5f0e-4b3d-b7d6-b035fecbfa22 
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Tiedote tutkimuksesta 

• Tutkimuksen nimi 

• Tutkimuksen tarkoitus 

• Tieto että kyseessä on tutkimus 

• Osallistumisen vapaaehtoisuus ja oikeus keskeyttää  

• Tutkimuksen tarkoitus, tutkittavien lukumäärä, 
valintakriteerit, toimenpiteet, menetelmät 

• Tutkimuksen kulku tutkittavan näkökulmasta 

• Muut hoitovaihtoehdot  

• Tutkimukseen liittyvät hyödyt ja riskit 

• Tutkimuksen vaikutus elämään yleensä 

• Järjestelyt tilanteissa, joissa ilmenee jotain 
odottamatonta,  

• Vakuutukset ja vahingonkorvauksiin liittyvät järjestelyt 
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Tiedote tutkimuksesta 

• Yksityisyyden ja henkilötietojen suojaaminen 
luottamuksellisuus, tietojen käsittely, säilyttäminen ja 
hävittäminen (Henkilötietolaki) 

• Tutkimustuloksien käyttötarkoitus ja tuloksista 
tiedottaminen 

• Mitä tietoja tutkittavalle annetaan 

• Tietojen luovuttaminen, kansallinen ja kansainvälinen 
yhteystyö (Henkilötietolaki) 

• Rahoituslähteet ja taloudelliset sidonnaisuudet 

• Tutkittavalle maksettavat korvaukset 

• Tutkimuksen toteuttaja, toimeksiantaja, rekisterinpitäjä 

• Lisätiedot ja lisätietojen antaja 

• Tutkijoiden yhteystiedot 
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Suostumus tutkimukseen 

• Lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain 6 §:ssä tarkoitetun 
suostumusasiakirjan tulee sisältää: 

  1) tutkittavan nimi, henkilötunnus tai syntymäaika ja osoite; 

 2) selvitys lain 6 §:n 2 momentin mukaisen selvityksen antamisesta 
tutkittavalle sekä tietojen antajasta; 

 3) selvitys siitä, mistä muualta tutkittavaa koskevia tietoja tullaan 
keräämään; 

 4) selvitys siitä, kenelle tutkimuksen aikana kerättyjä tietoja voidaan 
luovuttaa sekä miten tietojen luottamuksellisuus on suojattu; 

 5) tutkittavan vapaaehtoinen suostumus; sekä 

 6) maininta oikeudesta peruuttaa suostumus ilman, että peruutus vaikuttaisi 
tutkittavan oikeuteen saada tarvitsemaansa hoitoa. 

• Henkilötietolaki: 

 1) Informoitu (24§) 

 2) Vapaaehtoinen, yksilöity, ja tietoine tahdon ilmaisu, jolla henkilö hyväksyy 
henkilötietojensa käsittelyn (3§) 

 3) Yksiselitteinen (8§) 

 4) Nimenomainen (12§) 
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Lausunto  
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Tutkimussuunnitelma: 
1. Tutkimuksen tarkoitus 
2. Menetelmät 

Koskemattomuus 
ja saatava tieto 

                Tutkimuksen eettinen ennakkoarviointi 

Julkaisu, rahoittaja 

Tieteellinen tutkimus 

Laki lääketieteellisestä 
tutkimuksesta  

TENKn ohjeet 

Alueellinen 
tutkimuseettinen 
toimikunta 

Yliopiston 
tutkimuseettinen 
toimikunta 

Ei tarpeellista 



Lupa tutkimukselle 

• Antaa aina organisaatio, ei 

tutkimuseettinen toimikunta 

• KYS: eTutkija 

https://www.psshp.fi/tutkimus/tutkimuksen-

toteuttaminen/organisaatiolupa 

• THL, KELA ym. 

• Muuttumassa: SOTE-tiedon toissijainen 

käyttö, yksi portaali.  

• Useita lakimuutoksia 
9.10.2017 25 

https://www.psshp.fi/tutkimus/tutkimuksen-toteuttaminen/organisaatiolupa
https://www.psshp.fi/tutkimus/tutkimuksen-toteuttaminen/organisaatiolupa
https://www.psshp.fi/tutkimus/tutkimuksen-toteuttaminen/organisaatiolupa


9.10.2017 

Lisätietoa 

• Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettinen 

toimikunta www.psshp.fi 

• Itä-Suomen yliopiston tutkimuseettinen toimikunta 

• TUKIJA, Valtakunnallinen lääketieteellinen 

tutkimuseettinen toimikunta  

 www.tukija.fi/fi 
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