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Rekisteritutkimuksen tukikeskuksen johtoryhmä

Aika 17.8.2004 klo 8.35 - 9.50

Paikka Stakes, Lintulahdenkuja 4, kokoushuone Collegium, 1. krs

Läsnä Matti Heikkilä, Stakes, pj
Arpo Aromaa, KTL
Hannu Hämäläinen, Stakes
Seija Ilmakunnas, ETK, asiantuntijajäsen
Timo Klaukka, KELA
Hilkka Riihimäki, TTL
Jussi Simpura, TK, asiantuntijajäsen
Jari Haukka, Stakes
Leni Soikkonen, Stakes, siht.

Lisäksi Jukka Kontto
Ari-Pekka Sihvonen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen kello 8.35. 

2. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin johtoryhmälle etukäteen lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. ReTkin rahoitukseen
liittyvät asiat päätettiin käsitellä muiden esille tulevien asioiden yhteydessä.

3. Edellisen kokouksen  pöytäkirja

Todettiin, että edellisen 10.2.2004 pidetyn kokouksen pöytäkirja on hyväksytty ja lähetetty tiedoksi jäsenille
ja varajäsenille sähköpostitse 24.2.

4. Ari-Pekka Sihvosen ja Jukka Konton esittely

Ari-Pekka Sihvonen kertoi johtoryhmälle koulutuksestaan ja työkokemuksestaan. Hän on väestötieteilijä ja
työskennellyt aiemmin mm Helsingin yliopistossa Sosiologian ja Kansanterveystieteen laitoksilla. Tällä
hetkellä hän viimeistelee väitöskirjaansa. Ari-Pekka tulee ReTkiin 1.9.04-28.2.05 tekemään sosiaalialan
rekisterien kartoitustyötä ja edistämään niiden tutkimuskäyttöä. Hänen työhuoneensa tulee olemaan
Sosiologian laitoksen tiloissa ja ReTki maksaa laitokselle huoneesta ja puhelin- ja tietoliikenneyhteyksien
käytöstä vuokraa.

Jukka Kontto kertoi opiskelevansa kolmatta vuotta tilastotiedettä Helsingin yliopistossa. ReTkissä hän on
ollut harjoittelijana touko- ja kesäkuun ja jatkaa elokuun loppuun, ja on työskennellyt
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psykoosilääketutkimukseen liittyvien rekisteriaineistojen parissa. Tutkimuksessa on mukana Stakesin,
KTL:n ja Kelan lisäksi Niuvanniemen sairaala, joka maksaa Jukan palkkion. 

5. ReTkin osavuosikatsaus

Jari Haukka raportoi ReTkin toiminnasta ja toiminnan tuloksista kuluvan vuoden alusta tähän mennessä.
ReTkin 3.6. yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa järjestämässä geneettisen epidemiologian
symposiossa Maija Kleemola Tietosuojavaltuutetun toimistosta oli esittänyt, että Suomeen voisi olla
tarpeen perustaa keskus, joka olisi vastuussa rekisterien yhdistelyssä muodostuvista avaimista ja joka ehkä
jossain määrin koordinoisi rekisterien yhdistämistä tutkimustarkoituksiin. Jari Haukka kertoi käyneensä
16.8. keskustelemassa asiasta Maija Kleemolan kanssa Tietosuojavaltuutetun toimistossa. Keskustelun
lopputulos oli, että ReTki voisi tehdä selvityksen, joka sisältäisi analyysin nykytilanteesta eli miten
rekisterien yhdistelyssä tällä hetkellä toimitaan, arvion yhdistelyjen määrästä vuosittain ja kannanoton
siihen, onko tarvetta keskukseen, jossa avaimia säilytettäisiin ja joka koordinoisi rekisterien yhdistämistä
tutkimustarkoituksiin. 

Johtoryhmä keskusteli Tietosuojavaltuutetun toimiston esityksestä ja pohti, mitä hyötyä yhdistelyn
keskittämisestä mahdollisesti olisi. Esim pienille rekisterinpitäjille keskuksesta voisi olla hyötyä, koska
tietopyynnöt rasittaisivat niiden omia resursseja vähemmän, jos yhdistäminen olisi keskitetty. Keskuksen
perustaminen vaatisi toisaalta muutoksia lainsäädäntöön. Johtoryhmä pohti ReTkin roolia asiassa, ja
ehdotti, että ReTki tekee Maija Kleemolan esittämän sosiaali- ja terveysalan rekistereitä koskevan suppean
selvityksen Tietosuojavaltuutetun toimistolle ja pitää asiassa yhteyttä Maija Kleemolaan.

Osavuosikatsauksen lopuksi puheenjohtaja totesi, että ReTkin aikaansaannosten lista on vaikuttava, etenkin
kun ottaa huomioon, että henkilökuntaa on vain kaksi henkilöä.

6. ReTkin nettisivut

Jari Haukka kertoi ReTkin internetsivujen tämänhetkisestä tilanteesta. Stakesin verkkojulkaisujärjestelmän
käyttöönsaanti viivästyi huomattavasti vuonna 2004, joten ReTki joutui etsimään muita vaihtoehtoja
sivujensa toteuttamiseksi. ReTki lähetti keväällä tarjouspyyntöjä järjestelmätoimittajille ja sai muutamia
tarjouksia, mutta ne olivat kaikki liian kalliita suhteessa ReTkin taloudellisiin resursseihin. Tämän jälkeen
Jari Haukka otti yhteyttä KTL:ään ja tiedusteli mahdollisuutta saada tehdä ReTkin sivut KTL:n
julkaisujärjestelmällä ja julkaista sivut KTL:n palvelimella. Kesäkuussa KTL myönsi ReTkille luvan liittää
ReTkin sivut KTL:n palvelimelle KTL:n verkkojulkaisujärjestelmän kautta. KTL ei laskuta ReTkiä
julkaisujärjestelmänsä käytöstä. Ratkaisun on tarkoitus olla väliaikainen, ja sivut voidaan siirtää tarvittaessa
KTL:stä muualle. ReTki pyrkii julkaisemaan sivut mahdollisimman pian ja tiedottaa siitä johtoryhmälle ja
mahdollisimman laajalti muille yhteistyökumppaneille.

7. META (= Muut esille tulevat asiat)

Johtoryhmä keskusteli ReTkin toiminnan loppuarvioinnista ja jatkorahoituksesta. Vuonna 2005 ReTki
toimii vielä Suomen Akatemian rahoituksella. ReTkin toiminta on arvioitava vuoden 2005 alkupuolella, ja
jos arvioinnin tuloksena on, että ReTkin toiminta jatkuu, on toiminnalle saatava rahoitus. ReTkin rahoitus
voitaisiin ottaa esim Stakesin vuoden 2006 budjettiin Tieto2005:n yhteyteen tai jakaa aiesopimusosapuolten
budjetteihin.

Ilmoitusasiat:

Tilastokeskus valmistelee omista tilasto- ja rekisteriaineistoistaan kuvauksia. Luonnos valmistunee syksyn
aikana. Tilastokeskuksessa asiaa hoitaa Pekka Myrskylä.
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Tilastokeskus ja Suomen tilastoseura järjestävät Pohjoismaisen Tilastokokouksen Turussa 18.-21.8.2004.

8. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohta

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.50. Johtoryhmän seuraava kokous päätettiin pitää pe 19.11. klo
13.00.

_______________________ _______________________
Leni Soikkonen Matti Heikkilä
sihteeri puheenjohtaja


