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Tutkijalla on kolme erisuuntaista perusvelvol-
lisuutta, velvollisuus tuottaa luotettavaa tietoa 
maailmasta, velvollisuus ylläpitää tieteellistä jul-
kisuutta ja velvollisuus kunnioittaa tutkittavien 
oikeuksia. Velvollisuudet saattavat joutua ristirii-
taan keskenään. Jotta ristiriitoja voitaisiin ratkoa, 
ne on ensin tunnustettava.

Tutkittavien oikeuksia ei saa loukata, mutta 
tutkittavien varjeleminen ei liioin saa johtaa tu-
losten vääristelyyn eikä tieteen julkisuuden rik-
komiseen.

Minkä tahansa normin tarkka sisältö syntyy tul-
kinnan kautta. On tärkeää estää tulkintamonopo-
lin syntyminen. On siis tärkeää, että erisuuntaiset 
pyrkimykset pääsevät vaikuttamaan tulkintapro-
sessiin. Niinpä on tarpeellista, että yksityisyyden 
suojaa koskevan lainsäädännön tulkintaan osallis-
tuvat sekä tietosuojavaltuutettu että Suomen Jour-
nalistiliiton lakimiehet. Vastaavasti on tärkeää, et-
tä tutkimuseettisiä säännöstöjä tulkitaan sekä tut-
kittavien että tutkijoiden näkökulmasta. 

Annikka Suonisen tietosuojavaltuutetun toi-
mistosta vuonna 1999 saaman tulkinnan mukaan 
vanhemmilta on pyydettävä lupa, jos alle 18-vuo-
tiailta kysytään muita kuin heitä itseään koskevia 
tietoja (Suoninen, henkilökohtainen tiedonanto 
24.3.2005). Tämän vuoksi Suonisen väitöskirja-
tutkimuksessa ei kerätty tietoja esimerkiksi vas-
taajien vanhempien koulutuksesta (Luukka & al. 
2001; Suoninen 2004). On ilmeistä, että edellä 
esitetty tulkinta vakavasti kaventaa sosiologisen 
tutkimuksen kysymyksenasetteluja. Yhtä selvää 
on, että tulkinnalle voidaan esittää vastatulkinta.

Tämä on vain yksittäinen esimerkki. Yleisesti 
on syytä pelätä, että henkilötietolain äärimmäi-
sen tiukka tulkintalinja ja lääketieteellistä tutki-
musta koskevan lainsäädännön perusteeton ve-
nyttäminen sosiaalitutkimukseen vakavasti hait-
taavat tutkimusta ilman, että tutkittavien asema 
tosiasiallisesti paranee.

Tuntuu ehkä turhalta kantaa huolta tulkinto-
jen kehittymisestä, kun eettisissä lautakunnissa 
on melkein pelkästään tutkijoita. On kuitenkin 
odotettavissa, että sekä tutkijajäsenet että lauta-
kuntien juridiset asiantuntijat nimenomaan täs-
sä roolissaan haluavat kaikin voimin varmistaa, 
että tulkinta ei loukkaa tutkittavien oikeuksia. 
Pohjois-Amerikan kokemukset viittaavat lisäksi 
siihen, että eettisten lautakuntien ote ajan mit-
taan yhä vain tiukkenee (Adler & Adler 2002, 
35; Anthony 2005). Vastapainoksi olisi toivotta-
vaa, että ainakin jotkut jäsenet ottaisivat asiakseen 
edustaa tieteellisen julkisuuden ja tutkimisen va-
pauden intressejä.

Huomioni kohteena ovat toisaalta tietoon pe-
rustuvan suostumuksen periaate ja toisaalta kiel-
to vahingoittaa tutkittavia ja siihen liittyvä tieto-
suoja. Käsittelemättä jäävät kaikki muut tutkijan 
ja tutkittavien suhteita koskevat kysymykset ku-
ten se, miten tutkijan tulee suhtautua tutkimien-
sa nuorten huumeiden käyttöön tai rasistiseen vä-
kivaltaan tai milloin tutkijan tulee ottaa kantaa 
tutkittavien keskinäisiin konfl ikteihin. Juuri tä-
mäntapaiset ongelmat ovat kenttätyön kiperim-
piä, mutta ne eivät ole tutkimuseettisen ennak-
kosäätelyn ulottuvilla.1

Taustaksi on ensin käsiteltävä tutkimuseettisten 
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1Kenttätyön moraali ja tutkimuksen normatiivinen 
säätely ovat kaksi eri asiaa. Ralph Bolton (1995, 148–
149) pohtii yhdynnän vaikutusta tutkijalle kertyvän 
tiedon autenttisuuteen: ”Yhdynnän jälkeen saatu tieto 
oli aina rikkaampaa, vilpittömämpää ja avoimempaa 
kuin etäämpää kerätty aineisto.” Bolton korostaa, että 
hän ei koskaan ryhtynyt sukupuolisuhteeseen pelkäs-
tään kerätäkseen aineistoa, vaan oli aina kiinnostunut 
partnereistaan ihmisinä. Tutkijan sukupuolinen suun-
tautuneisuus vaikuttaa kyllä hänen työhönsä (New-
ton 1993), mutta Ralph Boltonin hyvistä kokemuksista 
huolimatta on vankkoja perusteita välttää sukupuoli-
suhteita kentällä. Tätä normia ylläpitämään ei kuiten-
kaan tarvita valvonta- ja rangaistusjärjestelmää.
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painopisteiden viimeaikaisia muutoksia ja biolää-
ketieteellisen ja sosiaalitutkimuksen eroja.

Tutkimusetiikan painopisteiden muutos

Kun Norjan tieteen keskustoimikunta 25 vuot-
ta sitten käsitteli tutkimusetiikkaa, se tunsi vain 
kahdentyyppisiä ongelmia (Hovedkomiteen …, 
1981). Keskitysleirillä julmia kokeita tehneen lää-
kärin mukaan nimetyt Mengele-tapaukset liittyi-
vät tiedonhankintaa ja tutkittavien suojaa koske-
viin normeihin ja atomipommia kehitelleen pro-
jektin mukaan nimetyt Manhattan-tapaukset kä-
sittelivät tutkijan vastuuta tulosten sovellutuk-
sista. 2000-lukua lähestyttäessä painotukset kui-
tenkin muuttuivat, ja päähuomio alkoi kohdis-
tua tieteellisen vilpin esiintymiin, joita kai voisi 
kutsua Piltdown-tapauksiksi vuonna 1912 esiin 
kaivetun väärennetyn fossiilisen kallolöydön mu-
kaan.

Ensi näkemältä luulisi, että Piltdown-tapaukset 
eivät voi olla iso ongelma. Jos tieteellisen keskus-
telun ajatellaan olevan itseään korjaava prosessi, 
kai virheet ajan mittaan korjautuvat siitä riippu-
matta, ovatko ne tahallisia vai tahattomia tai mo-
raalisesti moitittavia vai eivät.

Outoa viime vuosien keskusteluissa on se, että 
Piltdown-tapauksia ei niinkään käsitellä tieteen 
sisäisinä ongelmina kuin tiedeinstituutioiden yh-
teiskuntasuhteita haittaavina tahroina.

Arvovaltaisen Euroopan tiedesäätiön koodin 
perustelut puhuvat vuolaasti siitä, miten kansa 
ei enää luota tieteeseen ja miten on ponnisteltava 
tieteen yhteiskuntasuhteiden parantamiseksi (Eu-
ropean Science Foundation, 2000, 1–2, 4–6, 14). 
On vaikea uskoa, että mainosala tai alkoholiteol-
lisuus kehystäisi ammattieettisiä koodistojaan yh-
tä defensiivisesti.

Ainakin 200 vuodelta on dokumentoitu suu-
risuuntaisia tieteellisiä huijauksia eikä ole mi-
tään perusteita olettaa, että huijaus olisi lisäänty-
nyt suhteessa tutkijoiden lukumäärään. Muuten-
kin tilanneanalyysi taitaa olla virheellinen: jos tie-
teenvastaisuus on lisääntynyt, syynä eivät ole tie-
teelliset huijaukset vaan yleinen edistysuskon hii-
puminen, yleiset ekologiset huolet ja bioteknii-
kan uusien mahdollisuuksien laukaisemat pelot.

Myös Ruotsin tutkimuseettisen komitean mie-
tinnössä kannetaan huolta siitä, luottaako kansa 
tutkimusinstituutioihin (Kommittén om forsk-
ningsetik, 1999, 6, 8, 14), ja samoja painotuksia 

on eräissä suomalaisissa puheenvuoroissa. Suo-
messa ihmiset vielä luottavat tieteeseen, mutta 
luottamuksen voi menettää hetkessä (Hallamaa 
& Lötjönen 2002, 374). ”Luottamus tieteeseen 
ja tutkimukseen voi säilyä vain, jos tutkimusyh-
teisö ja kaikki sen jäsenet sitoutuvat eettisesti kes-
täviin toimintatapoihin ja käytäntöihin” (Halla-
maa & Lötjönen 2002, 375).

On hyvä, jos kansa luottaa tieteeseen, mutta 
vielä tärkeämpää on, että tieteellisen tutkimuksen 
tulokset pitävät paikkansa. Tarjolla on onneksi 
myös tieteen sisäisiä perusteita kehittää hyvän tie-
teellisen käytännön loukkaamista koskevien epäi-
lyjen käsittelytapoja.

Sosiaalitutkimus ja biolääketieteellinen 
tutkimus

Ongelmalliseksi tilanne muuttuu, kun biolää-
ketieteellisen tutkimuksen suhdetoimintahuo-
let johtavat yleispätevyyttä tavoitteleviin muotoi-
luihin, jotka eivät ota huomioon käyttäytymis-
tieteellisen ja humanistisen tutkimuksen erityis-
piirteitä. Euroopan tiedesäätiön säännöstö ker-
too, että tieteen tehtävänä on ”lisätä – – ymmär-
rystämme fyysisestä, biologisesta ja sosiaalisesta 
maailmasta”, mutta näkökulma on kapeasti luon-
nontieteellinen. Niinpä tieteelliseen toimintaan 
”sisältyy teoreettisia ja kokeellisia tutkimuksia ja 
survey-tutkimuksia” (European Science Foun-
dation, 2000, 4). Mihin tässä sijoittuvat histo-
rialliset ja antropologiset tutkimukset? Tutkimus-
etiikkaa pohtineen ruotsalaisen parlamentaarisen 
komitean mietinnössä taas puhutaan yleisesti ih-
miskokeista, vaikka tarkoitetaan vain lääketieteel-
lisiä kliinisiä kokeita (Kommittén om forsknings-
etik, 1999, 8–9).

Ruotsin tieteen keskustoimikunnan verkko-
sivuilla arvioidaan, että lääketieteen etiikan oh-
jenuorat on ulotettava myös muille tieteenaloil-
le, koska ne ovat kehittyneet pisimmälle (CO-
DEX, 2005, 2). Myös suomalaisissa ohjeissa lää-
ketieteellistä tutkimusta koskevia säädöksiä veny-
tetään sosiaalitutkimukseen (Koskela 2004). On 
kuitenkin ainakin neljä hyvää syytä varoa lääke-
tieteen sääntöjen soveltamista sellaisinaan muil-
le tieteenaloille.

Ensinnäkin tyypilliseen lääketieteelliseen tut-
kimukseen sisältyvä interventio loukkaa ihmi-
sen koskemattomuutta paljon perusteellisemmin 
kuin tyypillinen sosiaalitieteellinen tutkimus. 
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Siksi lääketutkimukseen osallistuva potilas tarvit-
see yksityiskohtaisempaa tietoa tutkimuksen ase-
telmasta ja menetelmistä kuin lomaketutkimuk-
sen vastaaja. Esimerkiksi satunnaistetuissa lume-
kontrolloiduissa tutkimuksissa on tärkeä tietää, 
millä todennäköisyydellä potilas jää vaille vaikut-
tavaa hoitoa (Valtakunnallinen terveydenhuollon 
eettinen neuvottelukunta, 2001, 6).

Toiseksi lääketieteelliset ja sosiaalitieteelliset 
tutkimukset vaikuttavat tutkittaviin hyvin eri-
tyyppisten kausaaliketjujen kautta.

Kolmanneksi valtaa ja vallan käyttöä tutkivan 
yhteiskuntatieteilijän suhde tutkittaviinsa muis-
tuttaa enemmän lehtimiehen ja ministerin suh-
detta kuin lääkärin ja potilaan suhdetta.

Neljänneksi lääketieteellisessä ja sosiaalitieteel-
lisessä tutkimusprosessissa on usein suuria eroja. 
Tämä pätee erityisesti laadulliseen sosiaalitutki-
mukseen ja varsinkin osallistuvaan havainnoin-
tiin tai asiakirjalähteisiin perustuvaan tutkimuk-
seen. Sosiaalitutkimuksen kysymyksenasettelut 
ja tutkimusasetelmat ovat usein väljempiä, avoi-
mempia ja epämääräisempiäkin. Tietysti on hyö-
dyksi pakottaa tutkija kirjoittamaan suunnitel-
mansa mahdollisimman tarkasti. Kentälle lähte-
vä etnografi  ei silti koskaan voi antaa yhtä tarkkaa 
selostusta tavoitteistaan ja menetelmistään kuin 
kliinisen lääketutkimuksen tekijä.

Ei ole ollenkaan varmaa, että yhteiskuntatie-
teellistä tutkimusta on tarpeen säädellä lailla. 
Sitä vastoin on hyvä perehtyä toisaalta eri mai-
den käyttäytymistieteellisten seurojen ammatti-
eettisiin säännöstöihin (Association of So-
cial Anthropo logists of the UK and the Com-
monwealth, 1999; British Sociological Associa-
tion, 2002; American Anthropological Associa-
tion, 1998; American Sociological Association, 
1999) ja toisaalta Ruotsin, Norjan ja Kanadan 
toimikuntien ohjeisiin, joita yhteiskuntatieteili-
jät ja humanistit ovat olleet laatimassa (Huma-
nistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, 
1990; Den nasjonale forskningsetiske komité for 
samfunnsvitenskap og humaniora, 2003; Medi-
cal Research Council & al. 1998).

Tutkimukseen osallistumisen 
vapaaehtoisuus

Ihmistutkimuksen ensimmäinen pääperiaate on, 
että tutkimusta ei tehdä salaa eikä vastoin tutkit-
tavien tahtoa. Säännön tulkinnasta riippuu, mi-

ten yksityiskohtaista tietoa tutkimuksesta on an-
nettava, keiltä kaikilta suostumus on pyydettävä 
ja mitä poikkeuksia hyväksytään.

Suostumuksen muotovaatimukset vaihtelevat. 
Suomessa laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 
vaatii kirjallista suostumusta. Amerikan antropo-
logisen yhdistyksen eettisen säännöstön mukaan 
ratkaisevaa on suostumuksen laatu, ei sen muo-
to (American Anthropological Association, 1998, 
3). Sellaiset ryhmät kuin prostituoidut, huumei-
den käyttäjät tai ammattirikolliset voivat olla hy-
vinkin halukkaita osallistumaan tutkimukseen 
haluamatta silti panna nimeään suostumuspape-
riin (van den Hoonard 2002, 10).

Suomessa terveydenhuollon eettinen neuvot-
telukunta on antanut ohjeet siitä, mitä tutkitta-
valle annettavan tiedotteen tulee sisältää. Luette-
lo käsittää 30 kohtaa ja lukuisia alakohtia (Valta-
kunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvot-
telukunta, 2001).

Pirjo H. Mäkelä toteaa, että käytännössä lää-
ketutkimusten suostumusasiakirja ”pikemmin-
kin suojaa tutkijaa, tutkimuslaitosta ja tutkimuk-
sen rahoittajaa mahdollisilta syytteiltä” (Mäkelä 
2002, 22). Teksti on usein niin monisanainen ja 
vaikeaselkoinen, etteivät tutkittavat voi sitä ym-
märtää. Mäkelä kysyy myös, onko moraalisesti 
oikein jättää jokin sairaus tutkimatta, kun tarvit-
tavien resurssien kasvu tekee sen mahdottomaksi. 
Kliiniset lääketutkimukset ovat kallistuneet ko-
vasti, vaikka koehenkilöiden turvallisuus ja tie-
don laatu ovat parantuneet vain vähän jos ollen-
kaan ja tutkimusten kalleus näkyy myös lääkkei-
den hinnoissa.

Toisinaan myös yhteiskuntatieteitä varten laa-
ditut säännöstöt sisältävät yllättävän yksityiskoh-
taisia määräyksiä. Niinpä UNESCOn MOST-
ohjelman ohjeet sanovat, että tutkimuksen osan-
ottajille on annettava tieto tutkimuksen konteks-
tista, tarkoituksesta, luonteesta, menetelmistä, 
menettelytavoista ja rahoittajista (UNESCO, ei 
painovuotta). Erikoislaatuiselta tuntuu vaatimus, 
että tietoon perustuva yhteistyön mahdollistami-
seksi vastuullisen tutkijan on annettava selvitys 
omista eettisistä periaatteistaan kaikille tutkimus-
ryhmän jäsenille.

Ruotsin humanistis-yhteiskuntatieteellisen 
toimikunnan vahvistamien periaatteiden mu-
kaan tutkittaville on annettava tietoa kaikista 
niistä tutkimuksen piirteistä, joiden kohtuudella 
voidaan ajatella vaikuttavan heidän osallistumis-
halukkuuteensa. Erikseen todetaan, että tarjotta-
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van tiedon yksityiskohtaisuus voi vaihdella (Hu-
manistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, 
1990, 7).

On väärin uskotella, että tutkittavan asema 
on sitä parempi, mitä yksityiskohtaisempaa tie-
toa tutkimuksesta hänelle annetaan. Sosiaalitut-
kimuksissa riittää useimmiten, että lauseella tai 
parilla selostetaan, mitä tutkimus koskee.

Kun teimme kansainvälistä tutkimusta AA-liik-
keestä, kävimme kymmenissä avopalavereissa ja 
haastattelimme kymmeniä AA:n jäseniä (Mäkelä 
& al. 1996). Kerroimme olevamme tutkijoita ja 
haluavamme oppia ymmärtämään AA:n toimin-
tatapoja, mutta parhaalla tahdollammekaan em-
me olisi kyenneet antamaan niin tyhjentävää se-
lostusta kuin lääketutkimuksilta edellytetään.

Monissa säännöstöissä todetaan erikseen, että 
tietoon perustuvan suostumuksen vaatimus ei ole 
poikkeukseton. Amerikan sosiologisen yhdistyk-
sen mukaan suostumusta ei aina tarvita, jos tut-
kimus aiheuttaa vain hyvin vähän haittaa tutkit-
taville ja jos suostumuksen pyytäminen käytän-
nössä estäisi tutkimuksen tekemisen. Jos aineis-
to kerätään julkisella paikalla tai julkisista asiakir-
joista tai arkistoista, ei tutkittavien suostumusta 
myöskään tarvita. (American Sociological Asso-
ciation, 1999, 12.)

Ruotsin humanistis-yhteiskuntatieteellisen toi-
mikunnan vahvistamien periaatteiden mukaan en-
nalta annettavasta tiedosta voidaan luopua esimer-
kiksi osallistuvaan havainnointiin perustuvissa tut-
kimuksissa, tietyntyyppisissä psykologisissa kokeis-
sa ja muissa tutkimuksissa, joissa ennalta annettava 
tieto vaarantaisi tutkimuksen tavoitteet. Samoin 
katsotaan, että tutkittavien edustajien suostumus 
saattaa riittää niissä tapauksissa, joissa kysymykset 
eivät koske yksityisluonteisia tai muuten arkaluon-
teisia aiheita. Mahdollisten edustajien luettelo on 
aika pitkä: koulun johto, opettaja, työnantaja, am-
mattiyhdistys. (Humanistisk-samhällsvetenskapli-
ga forskningsrådet, 1990, 7–9.)

Kun yhteiskuntatieteilijä kartoittaa vallankäyt-
töä, asiaan perehtyneesti annetun suos tumuksen 
periaate ei kaikilta osin voi olla voimassa. Suo-
men Journalistiliiton ohjeissa korostetaan, et-
tä ”tiedot on pyrittävä hankkimaan avoimesti”, 
mutta poikkeuksellisia menetelmiä voidaan käyt-
tää, jos ”yhteiskunnallisesti merkittäviä seikkoja 
ei voida muutoin selvittää” (Suomen Journalisti-
liitto, 2005, 1). Saman täytyy päteä yhteiskunnal-
lisessa tutkimuksessa.

Sosiaalitieteissä on kuitenkin myös virtauksia, 

joille edes tietoon perustuva suostumus ei vie-
lä riitä. Amerikan antropologinen yhdistys aset-
ti työryhmän arvioimaan janomamien keskuu-
dessa tehtyjen tutkimusten moraalista hyväksyt-
tävyyttä. Työryhmä vaati, että antropologit siir-
tyvät suostumukseen perustuvasta tutkimukses-
ta yhteistyöhön perustuvaan tutkimukseen. Tut-
kija ei saa päättää edes tutkimusongelmista saa-
ti tulosten julkaisemisesta. (American Anthropo-
logical Association, 2002, I, 46; ks. myös Chris-
tians 2000.)

Suomessa näin äärimmäisiä kantoja ei ole esi-
tetty ainakaan näin näkyvästi, mutta meilläkin on 
keskusteltu siitä, miten tutkimussuhde on vaihto-
suhde. Puhe vastavuoroisuudesta johtaa helposti 
ajatukseen, että tutkijan on jotenkin oltava tut-
kittaville hyödyksi, koska he antavat hänen tutkia 
itseään (Hoikkala 1998, 87–88). Usein kuulee 
myös sanottavan, että osallistuvissa tutkimuksis-
sa tutkijan toiminta kentällä on tutkittaville mer-
kityksellisempää kuin siitä kirjoitettava akateemi-
nen työ. Näin epäilemättä on asian laita, mutta 
mitä johtopäätöksiä siitä voi tehdä? Myös loma-
ketutkimuksessa jokaisen itsensä täyttämä loma-
ke on hänelle tärkeämpi kuin tutkijan esiin aja-
ma taulukko tai tilastollinen malli. Tutkimusta ei 
tehdä tutkittavia varten vaan tiedon lisäämiseksi, 
siis oikeastaan tieteen vuoksi.

Suomessa aika monet nuorisotutkijat ovat 
omaksuneet nuorisotyöntekijän näkökulman, 
mikä vaikeuttaa viileän ja sivullisen tutkijan roo-
lin omaksumista. Tämä pätee myös niin sanot-
tuun kriittiseen nuorisotutkimukseen, sillä sen-
kin näkökulma on nuorisopoliittinen, tosin kään-
teisesti. Tilannetta kärjistää, että tutkittavat usein 
kuuluvat vaikeuksissa kamppaileviin erityisryh-
miin. Tuloksena on, että meillä on aika vähän hy-
viä sosiologisia kuvauksia eri nuorisoryhmistä.

Siinä ei ole mitään moittimista, että jotkut tut-
kijat haluavat auttaa tutkittaviaan jo itse tutki-
musprosessissa, mutta sitä ei pidä kohottaa ihan-
teeksi. Tutkijan ei tarvitse pyytää anteeksi sitä, et-
tä hän tekee työtään. Tutkija ei saa vahingoittaa 
tutkittaviaan, mutta hänen ei tarvitse olla heil-
le hyödyksi.

Tutkimussuhteen kahdenkeskisyyttä ei pidä 
korostaa liikaa. Tutkittaville ei pidä tehdä sellaisia 
lupauksia, jotka kaventavat tieteellistä julkisuut-
ta. Esimerkiksi vastaväittäjän täytyy voida pereh-
tyä väitöskirjan primaariaineistoon. Samoin on 
hyödyllistä varmistaa, että tutkimusapulaiset voi-
vat käsitellä aineistoa. Tutkittaville on myös syy-
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tä kertoa, miten aineisto tullaan arkistoimaan ja 
miten sen käyttöä valvotaan. Tutkittaville annetut 
lupaukset on pidettävä, mutta ei pidä antaa tur-
hia ja tyhmiä lupauksia.

Yksi suostumuksen alaan liittyvä ongelma kos-
kee aineistojen käyttöä jatkotutkimuksissa. Tie-
tosuojavaltuutetun toimiston ohjeen mukaan 
”jos tarkoituksena on, että tutkimuksessa kerät-
täviä tietoja voitaisiin käyttää myöhemmin muus-
sa tutkimuksessa, tähän tulee saada asianomaisen 
henkilön yksilöity, informoitu ja nimenomainen 
suostumus (kenelle, mihin tarkoitukseen ja mitä 
tietoja)” (Tietosuojavaltuutetun toimisto, 2001, 
11; ks. myös Kleemola 2000 & Koskela 2004). 
Käytännössä tätä on tulkittu niin, että tietojen 
jatkokäyttö on yksilöitävä hyvin tarkoin. Ei ole 
helppo ymmärtää, miten tämä ohje on johdettu 
henkilötietolaista ja miksi halutaan rajoittaa tut-
kittavien oikeutta määrätä itseään koskevien tie-
tojen käytöstä. Miksi tutkittava ei esimerkiksi sai-
si suostua siihen, että jokin hänen vastuullisena 
pitämänsä lääketieteellinen tutkimusyksikkö saa 
käyttää hänestä otettuja kudosnäytteitä mihin ta-
hansa tutkimukseen, jonka laitosta valvova tie-
teellinen elin on hyväksynyt?

Usein on mahdotonta sanoa ennalta, minkä-
laista tieteellistä käyttöä jollakin aineistolla saat-
taa olla 20 vuoden kuluttua. Monia kyselyaineis-
toja on voitu käyttää valaisemaan erilaisten elin-
tapojen vaikutuksia sairastavuuteen ja kuolleisuu-
teen, vaikka aineistot alun perin kerättiin aivan 
toisia tarkoituksia varten (Poikolainen 1983; Poi-
kolainen & Simpura 1983). Vuonna 1958 Ket-
til Bruun nauhoitti sosiologista väitöskirjaan-
sa varten ravintolan kabinetissa alkoholia nautti-
vien pienryhmien keskusteluja (Bruun 1959). 30 
vuotta myöhemmin aineistoa käytettiin Auli Ha-
kulisen johtamassa uraa uurtavassa lingvistisessä 
tutkimuksessa suomalaisen keskustelun keinois-
ta (Hakulinen 1989) ja 40 vuotta myöhemmin 
Anna-Liisa Lehessaaren (1997) fonetiikan alaan 
kuuluvassa väitöskirjassa alkoholin vaikutuksesta 
puheen prosodiikkaan.

Kielto vahingoittaa tutkittavia

Toinen tutkimuseettinen pääperiaate on kielto 
vahingoittaa tutkittavia. Tässä on pidettävä eril-
lään toisaalta tutkimukseen osallistuvat yksilöt ja 
toisaalta tutkimuskohteena oleva ryhmä.

Lääketieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tut-

kimuksen käynnistämät kausaaliketjut eroavat 
toisistaan. Jos jollekulle annetaan lääkettä, sillä 
voi olla sekä lyhyt- että pitkäaikaisia vaikutuk-
sia, mutta ne ovat erityyppisiä kuin jonkin lähi-
ön elämää koskevan tutkimuksen seuraukset. So-
siaalitutkimuksessa tutkittavien suojeleminen va-
hingolta on yksilötasolla ennen kaikkea tietosuoja-
kysymys.

Tutkimushyötyjä ja tietosuojariskejä on pun-
nittava vastakkain. Päivi Partanen arvioi kovien 
huumeiden käyttäjien määrää eri rekisterien si-
sältämien tietojen varassa. Tulokset julkaistaan ti-
lastollisina yhteenvetoina, joissa yksilöitä ei voida 
tunnistaa. Tietojenkäsittelyn ensivaiheessa rekis-
terien henkilötunnustiedot salakirjoitetaan ja al-
kuperäiset tunnistetiedot hävitetään. Rekisterien 
yhdistämisen jälkeen myös salakirjoitetut tunnis-
tetiedot hävitetään. (Alho & Partanen 2004.)

Stakesin tutkimuseettinen toimikunta päät-
ti huhtikuussa 2004, että tietoja kotikunnasta ei 
saanut kerätä vaan että ne oli korvattava maakun-
taa ja taajama-astetta koskevilla tiedoilla. Perus-
teena lienee ollut, että yhdistelemällä kuntatieto-
ja muihin tietoihin olisi eräissä tapauksissa voinut 
olla mahdollista tunnistaa se henkilö, jota tiedot 
koskevat. Päätös lienee johdettu eräistä henkilö-
tietolain tulkinnoista. Tässä arvioin sitä arkijärjen 
ja tietosuojan kannalta.

Tutkijalla pitää olla oikeus kerätä tietoja sellai-
sella tarkkuudella, jolla hän ei saisi niitä julkais-
ta. Toimikunnan päätös estää tutkijaa ryhmitte-
lemästä kuntia eri tavoin sen mukaan, mitä tut-
kimuksen kysymyksenasettelut vaativat. Parhaat 
ryhmittelyt selviävät vasta kokeilemalla. Lisäksi 
emme tänään voi tietää, minkälainen ryhmitte-
ly on tarkoituksenmukaisin muutaman vuoden 
kuluttua tehtäviä aikavertailuja varten, sillä huu-
meiden käyttö voi kehittyä vaikeasti ennakoita-
vin tavoin.

Tutkimushyötyyn verrattuna kuntatiedon tie-
tosuojariskit ovat häviävän pieniä. Ensinnäkin 
tutkijaa sitoo vaitiolovelvollisuus. Toiseksi yhdis-
teltyjen tietojen kytkeminen asianomaiseen yksi-
löön olisi hyvin vaivalloista. Kolmanneksi ei ole 
helppo kuvitella ketään, jolla olisi siihen intressiä. 
Neljänneksi samaan tulokseen voisi päästä muita 
tutkimuksessa kerättyjä tietoja yhdistelemällä.

Henkilötietolain tiukalla tulkinnalla ja venyt-
tämällä lääketietieteellistä tutkimusta koskevaa 
lainsäädäntöä yhteiskuntatieteisiin valtio haluaa 
suojata tutkittavia tutkijaa vastaan. Yhtä tärkeää 
olisi suojata tutkittavia valtiota vastaan.
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Kanadassa Simon Fraser -yliopiston jatko-opis-
kelija Russel Ogden oli opinnäytetyötään varten 
haastatellut henkilöitä, jotka olivat avustaneet 
AIDS-potilaiden itsemurhia. Vuonna 1994 hä-
net haastettiin kuolinsyytutkimuksen todistajak-
si. Vastoin oikeuden määräystä Ogden kieltäy-
tyi paljastamasta haastateltaviaan. Vaikka Kana-
dan kirjoitettu laki ei suojaa yliopistotutkijoiden 
tutkittavilta saamaa tietoa, Vancouverin kuolin-
syyntutkija johti eräistä etäisesti analogisista en-
nakkotapauksista päätöksen, jonka mukaan Og-
denilla oli oikeus salata tietonsa. (Lowman & Pa-
lys 2000.)

Ogden haastoi oikeuteen yliopistonsa keskus-
hallinnon, koska se ei ollut tukenut hänen taiste-
luaan akateemisen vapauden puolesta. Tuomiois-
tuin ei tuominnut yliopistoa korvaamaan Ogde-
nin oikeuskuluja, mutta tuomari moitti päätök-
sessään yliopiston ”yllättävää rohkeuden puutet-
ta” ja ”arkaa ja onttoa toimintaa”, vaikka Ogde-
nin haastaminen todistajaksi uhkasi akateemisen 
tutkimuksen vapautta. (Lowman & Palys 2000.)

Vuonna 1995 yliopiston tutkimuseettinen toi-
mikunta alkoi vaatia, että suostumuslomakkei-
siin sisällytettäisiin rajoitus, jonka mukaan tutkija 
saattoi joutua luovuttamaan tutkimustietoja tuo-
mioistuimelle. Tavoitteena ilmeisesti oli varmis-
taa, että yliopisto välttyisi mahdollisten haastei-
den aiheuttamilta oikeudenkäyntikuluilta. Kah-
ta vuotta myöhemmin kriminologit John Low-
man ja Ted Palys ilmoittivat toimikunnalle, että 
he eivät suostuisi rajoittamaan tutkimustietojen 
luottamuksellisuutta vaan uhmaisivat mahdollis-
ta oikeuden määräystä tulla todistajiksi. Toimi-
kunta kieltäytyi hyväksymästä kahta Lowmanin 
ja Palysin projektia. Kahden valitusvaiheen jäl-
keen toimikunnan päätös kumottiin ja vahvistet-
tiin Lowmanin ja Palysin oikeus käyttää rajoitta-
matonta luottamuksellisuuslauseketta. (Lowman 
& Palys 2000.)

Ivan Zinger, Cherami Wichmann ja D. A. And-
rews (2001) tutkivat eristysrangaistuksen psyyk-
kisiä vaikutuksia. Suostumuslomakkeessa todet-
tiin erikseen, että haastattelijoilla oli velvollisuus 
kertoa vankilan johdolle sellaisista tiedoista, jotka 
koskivat haastateltavan vangin tai vankilan tur-
vallisuutta (Zinger 1999). Tällaisiksi aiheiksi ni-
mettiin itsemurhasuunnitelmat, pakosuunnitel-
mat, muiden vahingoittaminen tai vankilan tur-
vallisuuden häiritseminen. On syytä kysyä, miten 
voidaan tutkia eristyssellin vaikutuksia, jos vastaa-
jat tietävät, että heidän itsetuhoisista tai aggressii-

visista aikeistaan raportoidaan vankilan johdolle 
(Palys & Lowman 2001).

Suomessa vastaavia tilanteita ei ole ollut. Il-
meinen puute kuitenkin on, että käyttäytymis-
tieteellisillä aineistoilla ei ole erityistä lain suo-
jaa. Lääkärin potilaskortistoon poliisi ei saa puut-
tua edes kotietsinnän yhteydessä, mutta samas-
sa tilan teessa poliisi saa vapaasti käyttää yhteis-
kuntatieteellisiä aineistoja, vaikka tutkija tiedot 
kerätes sään olisi taannut niiden luottamukselli-
suuden. Tämä on vakava epäkohta, sillä monis-
sa tutkimuksissa kerätään tietoja myös lainvas-
taisista teoista.

Pekka Hakkarainen keräsi 1980-luvulla huu-
mausaineiden käyttäjien vapaamuotoisia haas-
tatteluja eri paikkakunnilla (Hakkarainen 1987). 
Haastattelut tehnyt tutkimusapulainen joutui 
syytteeseen ja sai myöhemmin vankeustuomion 
törkeästä huumausaineiden salakuljetuksesta. 
Tutkimusapulaisen kotona tekemänsä etsinnän 
yhteydessä poliisi otti haltuunsa haastattelunau-
hoja ja muuta luottamuksellista tutkimusaineis-
toa. Kaikeksi onneksi huumepoliisi ymmärsi asi-
an periaatteellisen kantavuuden, palautti aineis-
ton kopioimattomana ja lupasi, että aineiston si-
sältämiä tietoja ei käytettäisi poliisin työssä.

Lääketieteellisillä interventioilla ei yleensä ole 
ryhmätason haittavaikutuksia, ellei nyt sitten jo-
kin rokotusohjelma karkaa käsistä ja aiheuta epi-
demiaa. Sosiaalitieteissä sitä vastoin joudutaan 
usein ottamaan huomioon myös ryhmätason vai-
kutukset.

Voi olla järkevää vaatia kategorisesti, että me-
disiininen tutkimus ei saa aiheuttaa mitään hai-
tallisia seurauksia. Sosiaalitieteellisen tutkimuk-
sen punninnassa kriteeriksi on ainakin ryhmäta-
solla kohotettava vain epäoikeudenmukaiset tai 
kohtuuttomat seuraukset. Jos konkurssirikoksia 
koskeva kriminologinen tutkimus ei riko tutkitta-
vien tietosuojaa mutta tehostaa poliisin työtä, asia 
on kohdallaan, vaikka se voi haitata tutkimus-
kohteina olleita konkurssirikosten tekijöitä.

Ryhmätason huolenpito tutkittavista ei saisi 
johtaa rusoreunaiseen raportointiin. Tapani Val-
konen esitteli ammattiliittojen toimitsijoille am-
mattiryhmien kuolleisuuseroja. Hän totesi, että 
kaikkein korkeimpia olivat tarjoiluhenkilökun-
nan kuolleisuusluvut ja että osaselitys luultavasti 
oli alkoholiehtoisissa kuolemissa. Hotelli- ja ra-
vintolahenkilökunnan liiton edustaja vaati kii-
vaasti, ettei tämänkaltaisia tietoja pitäisi julkais-
ta, koska ne mustaavat ammattikunnan mainetta. 
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Tästä huolimatta Suomessa julkaistaan ammatti-
ryhmittäisiä kuolinsyytietoja (Sauli 1979).

Astetta vaikeampi on kysymys siitä, mitä tieto-
ja etnisistä vähemmistöistä sopii julkaista. Tutki-
jan ensimmäinen velvollisuus on antaa oikeaa tie-
toa todellisuudesta. Kriteeriksi ei voi nostaa sitä, 
mitä tutkittavat itse ovat valmiita julkaisemaan. 
On tietysti ongelma, jos tutkimus voimistaa etni-
siin vähemmistöihin kohdistuvaa torjuntaa, mut-
ta kaunistelu tuskin auttaa asiaa. Vastaavia tieto-
ja leviää kumminkin huhupuheina ja arkitietona. 
Esimerkiksi opettajat ja monien muiden ammat-
tien edustajat lienevät hyvin perillä maahanmuut-
tajien ongelmista perheväkivaltaa, rikollisuutta ja 
päihteiden käyttöä myöten. Myös negatiivisista 
ilmiöistä voi kirjoittaa epäsentimentaalisesti ja sil-
ti ilman pahantahtoisuutta.

Kun tutkittavat ryhmät ovat pieniä, on yleen-
säkin vaikea pitää erillään yksilötason tietosuoja-
ongelmia ja ryhmätason vaikutuksia. 60- ja 70-
luvun asiakirjoihin ja osallistuvaan havainnoin-
tiin perustuvissa tutkimuksissa nimettiin yleen-
sä kohteena ollut hoitoyksikkö: Yläneen koulu-
koti (Bruun 1965), Lapinjärven huoltola (Säilä 
1967; Säilä & Mäkelä 1967), Helsingin nuoriso-
asema (Sirén 1977). Kuvaukset olivat tosia mutta 
eivät imartelevia. Henkilökunnan jäseniä ja asuk-
keja ei mainittu nimeltä, mutta kuvaukset oli-
vat sen verran yksityiskohtaisia, että henkilökun-
nan yksittäiset jäsenet olivat toisinaan tunnistet-
tavissa ammattinimikkeen tai muun tiedon va-
rassa. Sekä tutkimukset että niiden käynnistämä 
kontrolli poliittinen keskustelu aiheuttivat paljon 
pahaa mieltä kontrollityön tekijöille.

Rajanveto ei ole helppoa. Tutkimuskohteita ei 
turhan päiten pidä identifi oida. Toisaalta, jos leh-
timies tekee reportaasin jostakin liikeyrityksestä, 
virastosta tai hoitoyksiköstä, hän saa vapaasti ker-
toa havainnoistaan. Miksi tutkijalla ei olisi sama 
oikeus?

Ongelma on erityisen polttava monissa evalu-
aatiotutkimuksissa. Evaluoitavan hankkeen toi-
mijoita on usein niin vähän, että heidät on helppo 
tunnistaa, eivätkä he ole kovin isovaltaisia. Miksi 
siis tutkija lähtisi paljastamaan kaikkia heidän te-
kemiään tyhmyyksiä ja vääryyksiä? Vaarana vain 
on, että lopputuloksena on laajamittainen kau-
nistelu ja silottelu. Tilannetta kärjistää vielä se, et-
tä evaluaatiotutkijoiden työsuhteet usein ovat ly-
hyitä ja että seuraava pesti saattaa riippua ohjaus-
ryhmässä istuvasta evaluoitavan hankkeen käyn-
nistäjästä.

Aineiston keruu, säilytys ja arkistointi

Kvalitatiivisen tutkimuksen kulkua on vaikeam-
pi ennakoida kuin kvantitatiivisen tutkimuksen 
vaiheita (Mäkelä 1990). Tästä seuraa, että myös 
projektien eettinen ennakkotarkastus on vaikeaa. 
Tutkija saattaa kentällä kohdata moraalisia valinta-
tilanteita, joiden rinnalla kirjalliset suostumus-
rituaalit ovat vähämerkityksisiä, eikä mikään tut-
kimuseettinen toimikunta pysty näkemään saati 
ratkaisemaan niitä ennakolta. On kuitenkin yk-
si alue, jolla laadullisten tutkimusten suunnitte-
lua ja ennakkotarkastusta voidaan kehittää ja vie-
läpä niin, että se parantaa sekä tutkittavien tieto-
suojaa että tieteellistä julkisuutta. Kyse on aineis-
tojen keruun, säilytyksen ja arkistoinnin suun-
nittelusta.

Ison-Britannian talous- ja sosiaalitieteellinen 
toimikunta edellyttää, että kaikissa sen rahoit-
tamissa tutkimuksissa kerätyt aineistot tarjotaan 
arkistoitaviksi sähköisessä muodossa (Economic 
and Social Research Council, 2005). Tämä kos-
kee myös kvalitatiivisia aineistoja. Rahoitusohjel-
man viimeinen erä maksetaan vasta, kun aineis-
tot on luovutettu arkistoitaviksi toimikunnan yl-
läpitämän arkiston edellyttämässä muodossa. Ai-
neistot on tallennettava sellaisessa muodossa, että 
muut tutkijat voivat niitä käyttää. Tutkimusaika 
ja tutkimusrahoitus mitoitetaan niin, että ne riit-
tävät aineistojen arkistointikelpoisiksi muokkaa-
miseen. Kun aineisto arkistoidaan, luovuttaja voi 
määrätä, miten luottamuksellisena sitä on pidet-
tävä ja millä ehdoin se voidaan luovuttaa ulko-
puolisille tutkijoille.

Jo rahoitushakemuksen tulee sisältää selostus 
siitä, miten kerättävät aineistot, myös laadulliset, 
on tarkoitus arkistoida. Sinikka Aapola tosin tie-
si kertoa, että Englannin sosiologisen yhdistyk-
sen vuotuisen konferenssin käytäväkeskusteluis-
sa uusi järjestelmä oli kohdannut kritiikkiä. Syitä 
lienee kahdenlaisia. Jotkut ehkä haluavat varjella 
kahdenkeskisen tutkimussuhteen luottamuksel-
lisuutta. Käytännössä toinen peruste saattaa olla 
tärkeämpi, nimittäin se, että aineistojen keräämi-
nen arkistointikelpoisella tavalla on vaivalloista.

Kokenutkaan tutkija ei aina tiedä ennalta, min-
kä muotoista aineistoa hän tulee keräämään, siis 
mikä on havaintoyksikkö. Onko se keskustelu, 
kokous, tilanne, pidätys, pelivuoro vai jokin näi-
den yhdistelmä vai jokin muu yksikkö? Lisäksi 
tutkija joka tapauksessa tulee tekemään havain-
toja, joita hän ei saa ahdettua ennalta sovittuihin 
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yksiköihin ja joita varten hänellä pitää olla vapaa-
muotoinen kenttäpäiväkirja.

Kaikista hankaluuksista huolimatta on hyvä 
pyrkiä siihen, että tutkimussuunnitelmasta käy 
ilmi,

– miten aineisto säilytetään keruuvaiheessa,
– miten aineisto anonymisoidaan,
– miten aineisto arkistoidaan ja
– miten turvataan muiden tutkijoiden pääsy 

aineistoon.

Ehdotukset

Teen seuraavat ehdotukset:
– Mietitään keinoja käynnistää tieteensosiolo-

ginen tutkimus 90-luvun tutkimuseettisten kysy-
myksenasetteluiden taustoista ja vaikutuksista.

– Opetusministeriön tutkimuseettinen neuvot-
telukunta käynnistää eri tieteenalojen ja eri mai-
den tutkimuseettisiä säännöstöjä vertailevan kar-
toituksen.

– Westermarck-seura nimittää työryhmän sel-
vittämään, miten tutkimuseettisessä sääntelyssä 
parhaiten voidaan ottaa huomioon lääketieteelli-

sen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen erot.
– Mietitään keinoja käynnistää Helsingin yli-

opistossa oikeustieteellinen tutkimus siitä, miten 
parhaiten voidaan puolustaa tutkimuksen vapau-
den ja tieteellisen julkisuuden periaatteita tutki-
museettisessä päätöksenteossa.

– Stakesin tutkimuseettinen toimikunta muut-
taa tulkintalinjaansa tutkimuksen vapautta ja tie-
teellistä julkisuutta tukevaan suuntaan.

– Stakesin tutkimuseettinen toimikunta asettaa 
työryhmän laatimaan ohjeita laadullisten aineis-
tojen säilyttämiseksi ja arkistoimiseksi sekä siitä, 
miten tietojen keruuseen ja arkistointiin liitty-
viä kysymyksiä pitäisi käsitellä yliopistojen ope-
tuksessa.

– Mietitään keinoja edistää yhteiskuntatutkijan 
lähdesuojan parantamista.

– Alkoholitutkimussäätiö myöntää minul-
le apurahan pientä kyselyä varten, jossa 15–17-
vuotiailta nuorilta kysytään heidän vanhempiensa 
koulutusta. Tutkimuksen ei tarvitse olla kallis, 30 
vastaajaa riittää, mutta lähetän tietysti tietosuoja-
valtuutetun toimistolle asianmukaisen ilmoituk-
sen syntyneestä henkilörekisteristä.

TIIVISTELMÄ
Klaus Mäkelä: Sosiaalitutkimuksen eettinen säätely

Tutkimuseettisiä säännöstöjä on tulkittava sekä tut-
kittavien että tutkijoiden näkökulmasta. Tutkittavien 
oikeuksia ei saa loukata, mutta tutkittavien varjelemi-
nen ei saa johtaa tulosten vääristelyyn eikä tieteen jul-
kisuuden rikkomiseen.

Henkilötietolain ylitiukka tulkinta ja lääketieteellis-
tä tutkimusta koskevan lainsäädännön venyttäminen 
sosiaalitutkimukseen haittaavat tutkimusta, ilman että 
tutkittavien asema tosiasiallisesti paranee.

On ainakin neljä syytä varoa lääketieteen sääntöjen 
soveltamista sellaisinaan muille tieteenaloille:

1. Tyypilliseen lääketieteelliseen tutkimukseen sisäl-
tyvä interventio loukkaa ihmisen koskemattomuutta 
paljon perusteellisemmin kuin tyypillinen sosiaalitie-
teellinen tutkimus.

2. Lääketieteelliset ja sosiaalitieteelliset tutkimukset 
vaikuttavat tutkittaviin hyvin erityyppisten kausaali-
ketjujen kautta.

3. Valtaa ja vallan käyttöä tutkivan yhteiskuntatie-
teilijän suhde tutkittaviinsa muistuttaa enemmän leh-
timiehen ja ministerin suhdetta kuin lääkärin ja poti-
laan suhdetta.

4. Lääketieteellisessä ja sosiaalitieteellisessä tutki-
musprosessissa on suuria eroja. Tämä pätee erityises-
ti laadulliseen sosiaalitutkimukseen ja varsinkin osal-
listuvaan havainnointiin tai asiakirjalähteisiin perus-
tuvaan tutkimukseen. Sosiaalitutkimuksen kysymyk-
senasettelut ja tutkimusasetelmat ovat usein avoimem-

pia ja väljempiä.
On väärin uskotella, että tutkittavan asema on sitä 

parempi, mitä yksityiskohtaisempaa tietoa tutkimuk-
sesta hänelle annetaan. Sosiaalitutkimuksissa riittää 
useimmiten, että lauseella tai parilla selostetaan, mi-
tä tutkimus koskee.

Tutkija ei saa vahingoittaa tutkittaviaan, mutta hä-
nen ei tarvitse olla heille hyödyksi.

Tutkittaville ei pidä tehdä sellaisia lupauksia, jotka 
kaventavat tieteellistä julkisuutta.

Yksi suostumuksen alaan liittyvä ongelma koskee ai-
neistojen käyttöä jatkotutkimuksissa. Usein on mah-
dotonta sanoa ennalta, minkälaista tieteellistä käyttöä 
jollakin aineistolla saattaa olla 20 vuoden kuluttua.

Sosiaalitutkimuksessa tutkittavien suojeleminen va-
hingolta on yksilötasolla ennen kaikkea tietosuojaky-
symys. Tutkimushyötyjä ja tietosuojariskejä on pun-
nittava vastakkain. Tutkijalla pitää olla oikeus kerä-
tä tietoja sellaisella tarkkuudella, jolla hän ei saisi nii-
tä julkaista.

Medisiininen tutkimus ei saa aiheuttaa mitään hai-
tallisia seurauksia. Sosiaalitieteellisessä tutkimuksessa 
ryhmätason kriteeriksi on kohotettava vain epäoikeu-
denmukaiset tai kohtuuttomat seuraukset.

Ryhmätason huolenpito tutkittavista ei saa johtaa 
kaunisteluun.

On puute, että käyttäytymistieteellisillä aineistoil-
la ei ole lain suojaa. Yhteiskuntatutkijan lähdesuojaa 
on syytä parantaa.

Myös laadullisesta tutkimussuunnitelmasta pitäi-
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si käydä ilmi, miten aineisto säilytetään keruuvaihees-
sa, miten aineisto anonymisoidaan, miten aineisto ar-
kistoidaan ja miten turvataan muiden tutkijoiden pää-
sy aineistoon.

Tarvitaan työryhmä selvittämään, miten lääketie-
teellisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen erot on 
otettava huomioon tutkimuseettisessä sääntelyssä.
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