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Eettisen toimikunnan nimi- ja rakennemuutos
Ei-lakisääteisten tutkimusten ennakkoarviointi
Turun yliopisto on sitoutunut Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK)
laatimiin humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen
tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin ohjeisiin. Sitoutuminen sisältää
velvoitteen tutkimuseettisen ennakkoarvioinnin järjestämiseen.
Turun yliopistossa toimiva eettinen toimikunta ennakkoarvioi ihmisiin
kohdistuvien, ei-lakisääteisten tutkimushankkeiden eettisyyttä ja antaa niistä
lausuntoja. Lisäksi toimikunnan tehtävänä on aktivoida ja ylläpitää
tutkimusetiikkaan
liittyvää
keskustelua
yliopistossa
sekä
toimia
asiantuntijaelimenä yliopistossa esiin tulevissa tutkimuseettisissä tilanteissa, ei
kuitenkaan hyvän tieteellisen käytännön (HTK) loukkausepäilyjen käsittelyssä.
Eettinen toimikunta arvioi TENKin ohjeistuksen mukaan myös terveydenhuollon
toimintayksiköissä
tehtäviä
ihmistieteiden
tutkimuksia,
joiden
ennakkoarvioinnista ei erikseen säädetä lainsäädännössä. Terveystieteellisten
tutkimusten ennakkoarvioinnin osuus on noin kaksi kolmasosaa kaikista eettisen
toimikunnan tekemistä ennakkoarvioinneista.
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin eettinen toimikunta ennakkoarvioi
lakisääteisten ihmiseen kohdistuvien lääketieteellisten tutkimushankkeiden
eettisyyttä ja laillisuuden toteutumista niissä. Sairaanhoitopiirin eettisessä
toimikunnassa käsiteltävät tutkimushankkeet määrittelee laki lääketieteellisestä
tutkimuksesta, minkä lisäksi toimikunnalla on muita lakisääteisiä
lausunnonantotehtäviä.
Eettisen toimikunnan nimi- ja rakennemuutos
Tällä päätöksellä Turun yliopiston eettisen toimikunnan nimi muutetaan Turun
yliopiston ihmistieteiden eettiseksi toimikunnaksi ja toimikunta jaetaan kahteen
jaostoon tutkimusten ennakkoarviointien perusteella seuraavasti:
 terveystieteellisten tutkimusten jaosto, joka ennakkoarvioi kaikki eilakisääteiset terveystieteelliset tutkimukset ja
 ihmistieteellisten tutkimusten jaosto, jonka tehtävänä on humanistisen
sekä yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellisiä menetelmiä käyttävien
tutkimusten ennakkoarviointi sekä eettisen ennakkoarvioinnin ja
toimikuntatyön kehittäminen.
Ihmistieteiden eettinen toimikunta antaa lausunnon suunnitellun tutkimuksen
eettisestä hyväksyttävyydestä. Varsinaisen luvan tutkimuksen toteuttamiselle
antaa kohdeorganisaatio. Suostumuksen tutkimukseen osallistumisesta antavat
yksittäiset tutkittavat tai heidän lailliset edustajansa.
Toimikunnalla voi olla myös muita tehtäviä kuin tutkimusten ennakkoarviointi.
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Ihmistieteiden eettisen toimikunnan jäsenet
Ihmistieteiden eettisen toimikunnan jäsenet nimitetään jaostoittain kolmeksi
vuodeksi kerrallaan. Ensimmäinen toimikausi on 1.10.2019 – 30.9.2022.
Toimikunnan molemmissa jaostoissa on puheenjohtajan lisäksi seitsemän
jäsentä. Jaostojen kokouksissa ovat mukana myös Turun yliopiston eettisten
asioiden valmistelija ja lakimies.
Terveystieteen jaosto kokoontuu 12 kertaa ja Ihmistieteiden jaosto 6-8 kertaa
vuodessa.
Toimikuntatyön resursointi
Turun yliopiston ihmistieteiden eettisen toimikunnan kustannuksiin osallistuvat
Turun yliopisto ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri erikseen solmittavan
sopimuksen mukaisesti.
Turun yliopiston ihmistieteiden eettisen toimikunnan antamat lausunnot ovat
maksuttomia Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Turun yliopiston tutkijoille
(ja tohtorikoulutettaville). Muille annettavista lausunnoista peritään maksu.
Tutkimussuunnitelman ennakkoarvioinnista peritään 2850 euron ja
tutkimussuunnitelman muutoksesta 900 euron lausuntomaksu.
Ihmistieteiden eettisen toimikunnan työn valmistelua ja koordinointia varten
palkataan täysipäiväinen valmistelija.
Toimikunnan puheenjohtajille ja jäsenille maksetaan yliopiston käytänteistä
poiketen palkkio. Eettinen ennakkoarviointi on toimikunnan määräaikaisuudesta
huolimatta yliopiston pysyvä toiminto, jota tarjotaan myös yliopiston ulkopuolisille
tahoille. Tehtävä on haastava ja aikaa vievä. Jaostojen puheenjohtajien palkkio
on 300 euroa/kokous ja jäsenten 100 euroa/kokous. Lisäksi jaostojen
puheenjohtajat ja jäsenet voivat käyttää 200 €/v. kouluttautumiseen. Valmistelija
ja kokouksiin osallistuva lakimies eivät saa kokouksiin osallistumisesta palkkiota.
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