
     

 

 
 
TIEDOTE TUTKIMUKSESTA     12.9.2022 
 
 
Tutkimus – Sisäisen totuuden arviointi: miten sukupuoli-identiteettiä arvioidaan 
 
 

Pyydämme teitä osallistumaan tähän tutkimukseen, jossa tutkitaan, miten asiantuntijat arvioivat 
yksilöiden sisäisiä kokemuksia ja tunteita. Teitä pyydetään osallistumaan tutkimukseen, koska olette 
osallistuneet, osallistutte parhaillaan tai olette hakeutumassa sukupuolenkorjaushoitoihin. Tämä 
tiedote kuvaa tutkimusta ja teidän mahdollista osuuttanne siinä. Perehdyttyänne rauhassa tähän 
tiedotteeseen teille järjestetään mahdollisuus esittää kysymyksiä tutkimuksesta. Jos päätätte osallistua 
tutkimukseen, teiltä pyydetään suostumus tutkimukseen osallistumisesta.  

 
Tutkimuksen tarkoitus 
 

Tämä tutkimus tuottaa tietoa siitä, miten asiantuntijat pyrkivät arvioimaan vaikeasti havainnoitavia 
asioita, kuten yksilön kokemusta omasta sukupuoli-identiteetistään. Olemme erityisen kiinnostuneita 
sukupuolenkorjausprosessiin pyrkivien henkilöiden arviointiprosessista, johon sisältyy alustavat 
haastattelut, tutkimusjakso sekä seurantajakson lopulla suoritettava toinen hoitoneuvottelu. Nämä 
arviointiprosessit asettavat sekä arviointeja suorittavat että arvioinnin kohteena olevat henkilöt erittäin 
haastavaan tilanteeseen. Tutkimuksessa pyritään tuomaan esiin sekä arvioitavien että asiantuntijoiden 
näkemyksiä ja kokemuksia näistä prosesseista. Tulokset edistävät päätöksenteon ja arvioinnin 
läpinäkyvyyttä, joka on välttämätöntä valistuneen yhteiskunnallisen keskustelun edistämisen sekä 
eettisesti kestävien arviointimenetelmien kehittämisen kannalta. 
 
Tampereen alueen ihmistieteiden eettinen toimikunta on arvioinut tutkimussuunnitelman ja antanut 
siitä puoltavan lausunnon. Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen alueellinen 
eettinen toimikunta on arvioinut tutkimussuunnitelman ja antanut siitä puoltavan lausunnon. 
 

Tutkimuksen toteuttaja 

 
Hankkeen vastuututkijoina toimivat YTT Valtteri Vähä-Savo Tampereen yliopistosta ja YTT Johanna 
Hiitola Oulun yliopistosta. Oulun yliopisto toimii hankkeessa rekisterinpitäjänä, joka vastaa tutkimuksen 
yhteydessä tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta.  

 
Tutkimuksen kulku 
 

Tutkimus aloitetaan 1.9.2022 ja se päättyy aikaisintaan 30.6.2024. Hankkeelle haetaan parhaillaan 
lisärahoitusta. Jos hankkeelle myönnetään lisärahoitusta, tutkimus päättyy vasta 31.8.2028. Asiasta 
tiedotetaan hankkeen nettisivuilla. Tutkimuksen aikana haastatellaan sukupuolenkorjaushoitojen 
arviointiprosesseihin pyrkiviä, niihin parhaillaan osallistuvia ja niihin jo aiemmin osallistuneita 
henkilöitä. Lisäksi haastatellaan hoitoarviointeja suorittavia asiantuntijoita.  
 
Haastattelut ovat vapaaehtoisia ja luottamuksellisia. Tutkimukseen osallistuminen on mahdollista 
rajata yhteen 1-2 tuntia kestävään haastatteluun. Olemme kiinnostuneet arviointiprosessista sekä 
siihen liittyvistä kokemuksista ja näkemyksistä. 
 
 
 



     

 

 
Haastattelun yhteydessä teemme muistiinpanoja ja, jos annatte luvan, nauhoitamme haastattelun. 
Haastattelu kirjoitetaan myöhemmin tekstitiedostoksi eli litteroidaan.  
 
Jos haluatte kertoa kokemuksistanne tutkimusryhmälle, mutta ette tahdo osallistua haastatteluun, 
voitte myös lähettää meille vapaamuotoisen kirjoitelman. Voimme halutessanne myös tarjota 
kysymyksiä kirjoittamisen tueksi.  
 
Emme kerää muita teitä koskevia tietoja kuin ne, jotka itse vapaaehtoisesti luovutatte 
tutkimusryhmämme jäsenille. Voimme sopia osallistumisenne laajuudesta haastattelun yhteydessä. 
Teidän ei tarvitse etukäteen sitoutua mihinkään. 

 
Tutkimukseen liittyvät hyödyt sekä mahdolliset riskit ja haitat 
 

Tutkimukseen osallistumisesta ei ole teille välitöntä hyötyä. Tutkimuksen tuloksia voidaan kuitenkin 
hyödyntää arviointikäytäntöjen eettisessä kehittämisessä sekä apuna valistuneen yhteiskunnallisen 
keskustelun edistämisessä. Ne voivat myös auttaa nostamaan esiin arviointiprosessiin osallistuvien 
henkilöiden kokemia ongelmia.  
 
Voitte koska tahansa keskeyttää tutkimuksen tai rajoittaa osallistumisenne laajuutta.  

 
Henkilötietojen käsittely ja tietojen luottamuksellisuus 

 
Henkilötietojanne käsitellään ylläkuvattua tieteellistä tutkimusta varten. Henkilötietojen käsittelyn 
oikeudellisena perusteena on tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohta 1 e, yleistä etua koskevan tehtävän 
suorittaminen. Lisäksi tässä tutkimuksessa arkaluontoisten henkilötietojen käsittely perustuu 
tietosuoja-asetuksen 9 artiklan kohtaan 2 j, yleisen edun mukainen tieteellinen tutkimustarkoitus. 
 
Tutkimuksessa rekisteriin tallennetaan vain tutkimuksen tarkoituksen kannalta välttämättömiä 
henkilötietojanne. Teistä kerättyjä tietoja ja tutkimustuloksia käsitellään luottamuksellisesti 
henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tutkimuksessa yksittäisen 
tutkimushenkilön nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot korvataan yksilöllisellä tunnistekoodilla. Teidän 
tietonne säilytetään tutkimusaineistossa koodattuna ja teihin viitataan niissä vain tunnistekoodilla tai 
pseudonyymin eli keksityn peitenimen avulla. Tutkimusaineisto ja teidän tietonne sen osana myös 
analysoidaan koodattuna ja pseudonymisoituna, jolloin yksittäinen henkilö ei ole niistä suoraan 
tunnistettavissa ilman erillistä koodiavainta. Tätä koodiavainta eli tietoa, jonka avulla yksittäisen 
tutkittavan henkilöllisyys ja hänen tutkimustietonsa voidaan yhdistää toisiinsa, säilyttävät 
tutkimushankkeen vastuututkijat Valtteri Vähä-Savo ja Johanna Hiitola. Näitä tietoja ei anneta 
ulkopuolisille henkilöille.  
 
Yksittäisen tutkittavan tunnistaminen ei ole mahdollista tutkimustulosten julkaisuista tai selvityksistä.  

 
Tutkimuksessa kerättyä aineistoa käsittelevät tutkimusryhmämme jäsenet. Tutkimusryhmäämme 
kuuluvat Johanna Hiitola, Valtteri Vähä-Savo ja Venla Koivuluhta. Lisäksi hankkeeseen saatetaan palkata 
lisää tutkijoita. Tutkijoita sitoo vaitiolovelvollisuus: emme saa kertoa haastatteluissa saaduista tiedoista 
niin, että teidät voitaisiin tunnistaa. Salliessanne haastattelusta tehdyn äänitteen litteroi luotettava 
litterointipalvelu. Palveluntarjoajan kanssa allekirjoitetaan aineiston käsittelysopimuksen, joka 
velvoittaa käsittelemään aineistoa eettisesti ja tietoturvallisesti. 

 
Digitaalinen aineisto säilytetään Tampereen ja Oulun yliopiston verkkoasemalla käyttäjätunnuksella ja 
salasanalla suojattuna (käytössä kaksivaiheinen tunnistus), joista se jaetaan tietoturvallisesti  
 



     

 

 
tutkimusryhmän kesken. Tiedostoista mahdollisesti tulostettavia aineisto-otteita säilytetään lukituissa 
kaapeissa lukittujen työhuoneiden sisällä yliopistolla. Niitä ei siirretä työhuoneiden ulkopuolelle.   
 
Teitä koskevien tietojen säilytyksestä vastaavat Valtteri Vähä-Savo ja Johanna Hiitola. Tietojenne 
säilytysaikaa sääntelee lainsäädäntö sekä tutkimuseettiset periaatteet. Tutkimuksen yhteydessä 
kerättyjä tietoja säilytetään hankkeen päättymiseen asti. Hankkeelle on myönnetty Koneen säätiön 
rahoitus ajalle 1.8.2021-31.7.2024. Hankkeelle haetaan parhaillaan jatkorahoitusta. Aineistoa 
säilytetään käyttötarpeen mukaan. Hankkeen vastuulliset johtajat arvioivat käyttötarpeen vuosittain 
käyttäen kriteereinä aineiston tarvetta keskeneräisten artikkelien viimeistelyssä sekä avoinna olevia 
jatkorahoitushakuja. Kun rahoitusta ei enää haeta eikä artikkeleita enää työstetä, hanke katsotaan 
päättyneeksi.   
 
Tutkimuksen päätyttyä kerätty aineisto hävitetään täysin yliopistojen aineistonhävityspalvelujen avulla. 
Äänitteet hävitetään jo projektin kuluessa litteroinnin jälkeen.  

 
Tutkimustulokset julkaistaan pääasiassa kansallisissa ja kansainvälisissä yhteiskuntatieteellisissä 
journaaleissa. Lisäksi toimitetaan englanninkielinen vertaisarvioitu kirja. Tuloksia julkaistaan myös 
laajalle yleisölle ja päätöksentekijöille suunnatuissa julkaisuissa. 

 
Vapaaehtoisuus  

 
Tähän tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Voitte kieltäytyä siitä tai keskeyttää tutkimuksen, 
milloin tahansa tutkimuksen aikana syytä ilmoittamatta ilman, että siitä koituu teille mitään haittaa. 
Tutkimuksesta kieltäytyminen tai sen keskeyttäminen ei vaikuta oikeuteenne saada tilanne 
edellyttämää hoitoa.  
 
Voitte myös peruuttaa antamanne suostumuksen milloin tahansa tutkimuksen aikana ilman 
perusteluita ilmoittamalla siitä tutkimusryhmälle. Suostumuksen peruuttamisesta ei koidu teille mitään 
haittaa.  
 
Jos haluatte keskeyttää tutkimuksen, teitä koskevat tiedot hävitetään. 

 
Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

 
Teillä on oikeus saada informaatio teistä kerätyistä tiedoista, mihin niitä on käytetty, kenelle niitä on 
luovutettu ja mitä tarkoitusta varten ja pyytää tietojenne oikaisemista tai täydentämistä esimerkiksi, 
jos havaitsette niissä virheen tai ne ovat puutteellisia tai epätarkkoja. Teillä on myös oikeus pyytää 
tietojenne poistamista tieteellisestä tutkimuksesta (”oikeus tulla unohdetuksi”) tai niiden käytön 
rajoittamista ja vastustaa käsittelyä ilmoittamalla siitä tutkimushenkilökunnalle. Tieteellisen 
tutkimuksen yhteydessä näitä oikeuksia voidaan kuitenkin rajoittaa. Esimerkiksi lainsäädäntö voi 
velvoittaa rekisterinpitäjän säilyttämään tutkimustietonne tietyn määräajan rekisteröidyn oikeuksista 
riippumatta ja sallii poikkeukset rekisteröidyn oikeuksista, silloin kun se on välttämätöntä tieteellisten 
tutkimustulosten ja tutkittavien turvallisuuden varmistamiseksi. 

 
Teillä on oikeus ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan Oulun yliopistossa: dpo@oulu.fi. 
  
Teillä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsotte, että henkilötietojenne käsittelyssä 
rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Suomessa valvontaviranomainen on 
tietosuojavaltuutettu. 
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Tietosuojavaltuutetun toimisto 
Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki, PL 800, 00531 Helsinki  
 
Puhelinvaihde: 029 566 6700 
Sähköposti: tietosuoja@om.fi 

 

Tutkimuksen kustannukset ja taloudelliset selvitykset 

 
Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta palkkiota.  

 
Tutkittavien vakuutusturva 

 
Hanke ei tarjoa tutkittaville vakuutusturvaa. 

 
Tutkimustuloksista tiedottaminen 
 

Tutkimushankkeen puitteissa tuotetuista julkaisuista tiedotetaan hankkeen nettisivuilla: 
https://innertruthevaluation.com/ 

 
 Hankkeen suppeampi suomenkielinen kuvaus löytyy täältä:  

https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/sisaisen-totuuden-arviointi 
 
 
Lisätiedot ja tutkijoiden yhteystiedot 
 

Mahdollisia kysymyksiä tutkimuksesta pyydämme teitä esittämään hankkeen vastuututkijoille: 
 
Valtteri Vähä-Savo    Johanna Hiitola   
Tampereen Yliopisto   Oulun yliopisto   
Kalevantie 4, 33100 Tampere  Pentti Kaiteran Katu 1, 90014 Oulu  
050-3298821    02-94483748   
valtteri.vaha-savo@tuni.fi   johanna.hiitola@oulu.fi  
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