
LIITE 1 LAUSUNTOPYYNTÖLOMAKE  

 

LAUSUNTOPYYNTÖ FOLKHÄLSANIN TUTKIMUSKESKUKSEN EETTISELLE TOIMIKUNNALLE  

Tutkimuksen vastuullinen johtaja: 

Tutkimusryhmä: 

Yhteystiedot, osoite ja sähköposti:  

Tutkimushankkeen nimi: 

Tieteenala(t): 

Mahdollinen peruste salassa pidettävyydelle: 

 

Lausuntopyynnön peruste: 

Rastita sopiva vaihtoehto. Rasteja voi olla yksi tai useampi. 

[ ] Tutkimukseen osallistumisessa poiketaan tietoon perustuvan suostumuksen periaatteesta 

[ ] Tutkimuksessa puututaan tutkittavien fyysiseen koskemattomuuteen 

[ ] Tutkimus kohdistuu alle 15-vuotiaisiin ilman huoltajan erillistä suostumusta tai informointia, 

jonka perusteella huoltajalla olisi mahdollisuus kieltää lasta osallistumasta tutkimukseen 

[ ] Tutkimuksessa tutkittaville esitetään poikkeuksellisen voimakkaita ärsykkeitä 

[ ] Tutkimuksessa on riski aiheuttaa tutkittaville tai heidän läheisilleen normaalin arkielämän rajat 

ylittävää henkistä haittaa  

[ ] Tutkimuksen toteuttaminen voi merkitä turvallisuusuhkaa tutkittaville tai tutkijalle tai heidän 

läheisilleen. 

[ ] Rahoittaja tai yhteistyökumppani vaatii eettisen toimikunnan lausuntoa. 

[ ] Tuloksia on tarkoitus julkaista lehdissä, jotka vaativat eettisen toimikunnan lausuntoa. 

[ ] Muu syy; perustelut: 

 

Mikäli tutkimushanke on tutkimuslain (laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 488/1999 ja 

794/2010) soveltamisalan raja-alueella, perustele tähän, miksi kyseessä ei ole lääketieteellinen 

tutkimus. Ohje*: jotta kyseessä olisi tutkimuslain alainen tutkimus, seuraavien (molempien) edellytysten 

tulee toteutua: 1) tutkimuksessa puututaan ihmisen fyysiseen tai psyykkiseen koskemattomuuteen ja 2) 

tutkimuksen tarkoituksena on lisätä tietoa terveydestä, sairauksien syistä, oireista, diagnostiikasta, 

hoidosta, ehkäisystä tai tautien olemuksesta yleensä.  
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Vakuutan, että seuraavat antamani tiedot ovat oikein: 

Aineistonkeruuta ja tutkittavien rekrytointia ei ole aloitettu.    

Tutkimuksessa noudatetaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö-

ohjeistusta.  

Jos tutkimus tai aineiston keruu tehdään Suomen ulkopuolella, kohdemaan eettisen 

ennakkoarvioinnin käytännöt on selvitetty.  

Tutkimus ei ole laissa (laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 488/1999 ja 794/2010*) määriteltyä 

lääketieteellistä tutkimusta.  

 

Paikka, aika ja tutkimuksen vastuullisen johtajan allekirjoitus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 488/1999 ja 794/2010. Tutkimuslain sovellusalaan kuuluu lääketieteellinen tutkimus, jossa 

puututaan ihmisen fyysiseen tai psyykkiseen koskemattomuuteen ja jonka tarkoituksena on lisätä tietoa terveydestä, sairauksien 

syistä, oireista, diagnostiikasta, hoidosta, ehkäisystä tai tautien olemuksesta yleensä. Hallituksen esityksen (HE 65/2010 vp) mukaan 

”tällaisilla tutkimuksilla tarkoitetaan hoito- ja terveystieteellistä tutkimusta mukaan lukien liikuntatieteellinen tutkimus ja 

ravitsemustieteellinen tutkimus. Fyysiseen koskemattomuuteen puuttumista ovat esimerkiksi verinäytteiden ottaminen, fyysistä 

rasitusta sisältävät tutkimukset sekä tutkimukset, joissa pyritään vaikuttaman terveyteen tai sairauksien riskiin tai oireisiin. 

Psyykkiseen koskemattomuuteen puuttumista on, jos tutkimuksesta voi aiheutua vaaraa tutkimushenkilön henkiselle 

hyvinvoinnille.” 

 


