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Rekisteritutkimuksen tukikeskuksen johtoryhmä
Aika

2.12.2004 klo 12.05 - 14.00

Paikka

Stakes, Lintulahdenkuja 4, kokoushuone Collegium, 1. krs

Läsnä

Matti Heikkilä, Stakes, pj, 1-5
Hannu Hämäläinen, Stakes, pj, 6-11
Hilkka Riihimäki, TTL
Jussi Simpura, TK, asiantuntijajäsen, 1-8
Jari Haukka, Stakes
Ari-Pekka Sihvonen, Stakes
Leni Soikkonen, Stakes, siht.

Poissa

Arpo Aromaa, KTL
Matti Heikkilä, Stakes, 6-11
Seija Ilmakunnas, ETK, asiantuntijajäsen
Timo Klaukka, KELA
Jussi Simpura, TK, asiantuntijajäsen, 9-11

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 12.05.
2. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin johtoryhmälle etukäteen lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin 17.8. pidetyn kokouksen pöytäkirja.
4. ReTkin talousarvio 2005
Jari Haukka kertoi, että ReTkille jää käytettäväksi ensi vuonna n 280 000 euroa eli budjetti on ylijäämäinen.
Syynä ylijäämäisyyteen on ollut, että ReTkin verkkosivujen tuottamisesta ei ole aiheutunut kuluja, koska
sivut saatiin tehtyä ja julkaistua KTL:n julkaisujärjestelmällä ja palvelimella. ReTki on toiminut pääasiassa
kahden henkilön voimin, joten palkkakustannuksetkin ovat pysyneet budjetoitujen mukaisina.
Johtoryhmä totesi, että on parempi, että budjetti on yli- kuin alijäämäinen. Tavoitteena tulee kuitenkin olla,
että vuonna 2005 ReTkin budjetti menee nollille ja koko Akatemian myöntämä rahoitus käytetään, koska
ReTkin rahoituskausi päättyy vuoden 2005 lopussa ja rahoja ei voida siirtää enää käytettäväksi vuonna
2006. Johtoryhmä kävi keskustelun erilaisista jäljellä olevan rahan käyttökohteista ja ehdotti, että ReTki
tuottaisi vuonna 2005 rekisteritutkimusta käsittelevän verkko-opetusaineiston yhteistyössä yliopistojen
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kanssa. Aineiston tuottaminen ja ylläpito tilattaisiin ulkopuolisilta asiantuntijoilta. ”Rekisteriverkkokoulu”
tulisi myös saada mukaan tutkintovaatimuksiin.Yliopistot olisi saatava mukaan opetusaineiston
suunnitteluun ja ylläpitoon. Mahdollisiksi yhteistyöyliopistoiksi ehdotettiin Helsingin yliopiston sosiologian
laitosta ja Tampereen yliopiston terveystieteen laitosta.
Sovittiin, että ReTki lähtee ripeästi selvittämään mahdollisuuksia verkko-opetusaineiston tuottamiseksi ja
on yliopistotahojen lisäksi yhteydessä Tilastokeskuksen asiantuntijoihin. Tilastokeskus on tuottanut verkkoopetusmateriaalin omien tilastoaineistojensa käytöstä ja mm Pekka Myrskylä on ollut aineiston tuotannossa
mukana. Jari Haukka laatii opetusaineiston tuottamisesta johtoryhmän seuraavaan kokoukseen
suunnitelman, joka sisältää myös kustannusarvion. Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa,
jossa käsitellään lisäksi ReTkin vuoden 2005 budjettia kokonaisuudessaan. Jari Haukka laatii ReTkin
mahdollisimman tarkan ensi vuotta koskevan budjetin seuraavaan kokoukseen.
Johtoryhmä päätti pitää ennen joulua kokouksen, jossa käsitellään ReTkin vuoden 2005 tarkennettua
budjettia, verkko-opetusaineiston tuottamista koskevaa suunnitelmaa ja kustannusarviota sekä uutta versiota
rekisterien yhdistelyä koskevasta selvityksestä. Johtoryhmän seuraava kokous pidetään tiistaina 21.12. klo
10.00 Stakesissa.
5. ReTkin evaluaatio
Suomen Akatemia tekee ReTkin toiminnasta oman arviointinsa. Akatemian arvioinnin lisäksi ReTkistä
voidaan teettää lisäksi muun tahon suorittama arviointi joko valitsemalla kaksi ulkopuolista asiantuntijaa
arvioitsijoiksi tai tilaamalla arviointi Terveyden edistämisen keskukselta. Arviointiraportin tulisi olla
valmis toukokuun loppuun mennessä 2005.
Johtoryhmä keskusteli ReTkin mahdollisen jatkorahoituksen budjetoinnista. Aiesopimus on kirjoitettu
ehdollisena, eli ReTkin toimintaa jatketaan, jos toiminnan jatkaminen loppuarviointeihin perustuen
todetaan hyödylliseksi. Jatkorahoitus voitaisiin sijoittaa joko Stakesin vuoden 2006 budjettiin Tieto 2005:n
yhteyteen tai aiesopimusosapuolten omin budjetteihin. Rahoituksen sijoittaminen Tieto 2005:n yhteyteen ei
edellyttäisi arviointiraportin valmistumisen odottamista.
Jari Haukka selvittää seuraavaan kokoukseen Suomen Akatemian nykyisen arviointimenettelyn ja onko
Akatemian ja muiden tahojen arviointien yhdistäminen mahdollista. Hän tiedustelee myös johtoryhmän
ehdottamilta asiantuntijoilta, voisivatko he toimia arvioitsijoina ja valmistelee seuraavaan kokoukseen
ehdotuksen arvioinnissa käytettävistä peruskysymyksistä.
6. Pohjoismainen rekisterikokous 2005
Jari Haukka kertoi, että kokousta varten on varattu tilat Kalastajatorpasta 22.-23.9.2005 ja 22.9. illallista
varten Kaapelitehtaalla sijaisevasta Ravintola Hima&Salista. Leni Soikkonen tekee kokouksen nettisivut
KTL:n julkaisujärjestelmällä ja ne ovat parhaillaan työn alla. Sivut julkaistaan tammikuussa 2005, jolloin
myös muu tilaisuuteen liittyvä tiedottaminen käynnistyy. Kokouksen osallistujamääräksi on arvioitu 150
henkeä.
Johtoryhmä totesi, että pohjoismaisen rekisteritutkimuskokouksen kulut pitäisi pystyä kattamaan
osallistujamaksuilla. ReTki voisi hakea rahoitusta ensisijaisesti Suomen Akatemialta kokouksen
järjestämiseen. Myös NOMESCOlta ReTki voisi anoa lisärahoitusta.
7. Tutkija Ari-Pekka Sihvosen sosiaalialan rekisteriselvityksen tilanne
Ari-Pekka Sihvonen kertoi, että sosiaalialan rekisteriselvitystä varten on tehty sähköinen kyselylomake
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KTL:n julkaisujärjestelmällä ja tutkijoita on pyydetty vastaamaan kyselyyn. Selvityksen on määrä valmistua
helmikuun 2005 lopussa.
8. Selvitys rekisterien yhdistelystä
Jari Haukka esitteli selvitystään ”Rekisteritietojen yhdistely sosiaali- ja terveysalan tutkimuksessa
Suomessa”. Johtoryhmä keskusteli selvityksestä ja totesi selvityksen hyväksi. Jari Haukka tekee vielä
keskustelun pohjalta muutamia muutoksia tekstiin ja tuo selvityksestä uuden version johtoryhmän
seuraavaan kokoukseen.
9. Etiikkaseminaari 9.3.2005
Jari Haukka kertoi, että ReTki ja Lääkäriliitto järjestävät yhteistyössä etiikkaa ja rekisteritutkimusta
käsittelevän seminaarin 9.3.2005 Lääkäriliitossa.
10.META (= Muut esille tulevat asiat)
Muita asioita ei ollut.
11.Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohta
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.00. Johtoryhmän seuraava kokous on ti 21.12. klo 10.00.

_______________________
Leni Soikkonen
sihteeri

_____________________
Matti Heikkilä
puheenjohtaja 1-5

______________________
Hannu Hämäläinen
puheenjohtaja 6-11

