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Rekisteritutkimuksen tukikeskuksen johtoryhmä 
 
Aika 13.4.2005 klo 13.00 - 14.55 
 
Paikka Stakes, Lintulahdenkuja 4, kokoushuone Selleri, 1. krs 
 
Läsnä Matti Heikkilä, Stakes, pj, 5-10 
 Hannu Hämäläinen, Stakes, pj, 1-4 
 Arpo Aromaa, KTL 
 Seija Ilmakunnas, ETK, asiantuntijajäsen 
 Hilkka Riihimäki, TTL 
 Jussi Simpura, TK, asiantuntijajäsen, 1-7 
 Ari-Pekka Sihvonen, Stakes 
 Leni Soikkonen, Stakes, siht. 
 
Lisäksi  Veijo Notkola, Kuntoutussäätiö, 1-5 
 Suvi Virtanen, KTL ja Tampereen yliopisto, 1-5 
 
Poissa Matti Heikkilä, Stakes, 1-3 
 Hannu Hämäläinen, Stakes, 6-10 
 Timo Klaukka, KELA  
 Jussi Simpura, TK, asiantuntijajäsen, 8-10 
 
1. Kokouksen avaus 
 
 Hannu Hämäläinen avasi kokouksen kello 13.00 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. 
 
2. Esityslistan hyväksyminen 
 
 Hyväksyttiin johtoryhmälle etukäteen lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 
 Hyväksyttiin 28.1. pidetyn kokouksen pöytäkirja. 
 
4. ReTkin päällikkötilanne 
 
 Hannu Hämäläinen totesi, että hakemuksia ReTkin päällikön tehtävään tuli työpaikkailmoituksessa mainit-

tuun määräaikaan mennessä kaksi. Tehtävään valittu henkilö veti kuitenkin hakemuksensa pois perustellen 
kieltäytymistään päällikön paikan lyhyellä määräaikaisuudella. Eri vaihtoehtojen pohtimisen ja keskustelu-
jen jälkeen johtoryhmä piti parhaimpana vaihtoehtona sitä, että kehittämispäällikkö Mika Gissler StakesTie-
don tulosalueelta toimisi ReTkin määräaikaisena päällikkönä 15.4. alkaen vuoden loppuun asti. Mika Giss-
lerillä on myös muita tehtäviä, jotka liittyvät ReTkin toimintaan ja tukevat sitä, ja hänen toimenkuvaansa on  
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nyt muokattu siten, että hänen pääasiallisena tehtävänään on vuoden loppuun ReTkin päällikkyys. Kun 
ReTkin jatkorahoitus varmistuu, päällikön paikka laitetaan hakuun. Johtoryhmä antoi tukensa sille, että Mi-
ka Gissler toimii ReTkin päällikkönä 15.4.2005 alkaen vuoden 2005 loppuun asti. 

 
5. ReTkin evaluaatio 
 
 Puheenjohtaja Matti Heikkilä totesi, että ReTkin arviointiraportin pohjalta virastojen pääjohtajat tulevat 

päättämään sitoutumisesta ReTkin toiminnan jatkamiseen. Arvioinnin ovat tehneet ReTkin johtoryhmän toi-
meksiannosta toimitusjohtaja Veijo Notkola (Kuntoutussäätiö) ja dosentti, akatemiatutkija Suvi Virtanen 
(KTL ja Tampereen yliopisto). Veijo Notkola esitteli raportin johtoryhmälle.  

 
 Arvioinnin lopputuloksena on, että ReTkin toiminta on lähtenyt liikkeelle hyvin ja keskus on täyttänyt sille 

lyhyellä tähtäimellä asetetut tavoitteet. Arvioitsijoiden kanta on, että Rekisteritutkimuksen tukikeskusta tar-
vitaan jatkossakin. Toiminnan jatkoa suunniteltaessa keskuksen tavoitteita, arvoja, missiota ja visiota olisi 
hyvä miettiä vielä kertaalleen ja suunnitella toimintaa eteenpäin esim viiden vuoden tähtäimellä. 

 
 Puheenjohtaja kiitti Veijo Notkolaa ja Suvi Virtasta perusteellisesta arvioinnista ja raportin esittelystä. Joh-

toryhmä kävi raportista lyhyen keskustelun ja totesi, että raportti antaa hyvän pohjan jatkopohdinnoille, kun 
ReTkin toiminnan jatkosta ja sen rahoituksesta päätetään. Johtoryhmä totesi, että arviointiraportin voi jakaa 
ReTkin johtoryhmässä edustettuina olevien virastojen pääjohtajille. 

 
6. Verkkokurssiaineisto, tilannekatsaus 
 
 Ari-Pekka Sihvonen kertoi verkkokurssiaineiston tilanteesta, että aineiston tuottamisesta ja sijoittamisesta 

SVY:n portaaliin on allekirjoitettu sopimus Stakesin ja Suomen virtuaaliyliopiston (SVY) välillä. Aineiston 
sisällöntuottajien kanssa solmittavat sopimukset ovat tekeillä. Tuotantopäällikkö Eva-Maria Hakola Taide-
teollisesta korkeakoulusta ottaa yhteyttä sisällöntuottajiin ja antaa heille opastusta kirjoittamiseen. Suurin 
osa sisällöntuottajista on luvannut aloittaa aineiston tuottamisen keväällä ja alkukesästä. 

 
7. Rekisterit sosiaalitieteissä -raportin esittely 
 
 Ari-Pekka Sihvonen esitteli tekemäänsä selvitystä "Rekisteritietojen käyttö sosiaalitieteellisessä tutkimuk-

sessa Suomessa 2000-luvun alussa". Eniten sosiaalitieteellisissä tutkimuksissa oli käytetty Tilastokeskuksen 
rekistereitä. Noin 40 prosenttia vastaajista oli käyttänyt VRK:n, Kelan ja Stakesin rekistereitä. Yleisimmät 
ongelmat rekistereiden käytössä liittyivät rekisteritietojen käyttölupien saamisen hitauteen tai vaikeuteen, 
teknisiin ongelmiin rekisteritietojen käytössä ja yhdistelyssä ja epäselvyyteen rekisterien tietosisällöstä. Sel-
vitystä tehtäessä kertyi myös bibliografia rekisteritietoja hyödyntävistä sosiaalitieteellisistä tutkimuksista ja 
tutkimushankkeista. Lisäksi kerättiin toiveita ja ehdotuksia siitä, miten ReTki voisi edistää rekisterien käyt-
töä sosiaali- ja yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa. 

 
 Johtoryhmä piti selvitystä hyvänä ja totesi, että selvitystä ei tässä vaiheessa laiteta laajaan jakeluun. ReTki 

tekee selvityksestä viimeistellyn, julkaisukelpoisen version. 
 
8. Pohjoismainen kokous, tilannekatsaus 
 
 Leni Soikkonen raportoi pohjoismaisen kokouksen Nordic Meeting on Register-based Health Research 

2005:n tilanteesta. Kokouksen markkinointiesite on valmistunut ja esite jaettiin johtoryhmälle. Esite on saa-
tavissa sekä PDF:nä että paperisena. Kokouksesta on tähän mennessä tiedotettu mm eri yhdistysten ja seuro-
jen sähköpostilistoilla ja tapahtumakalentereissa Suomessa ja ulkomailla, ReTkin ja muiden tahojen verk-
kosivujen kautta ja ReTkin pitämissä tilaisuuksissa. Kokouksen scientific committeen jäsenet saavat esitteen 
sekä PDF:nä että painettuna ja jakavat esitettä jatkossa tahoillaan. ReTki tiedottaa jatkuvasti kokouksesta  
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esim uutiskirjeissään ja jakaa esitettä ja pyytää myös kokouksissa käyviä stakeslaisia auttamaan esitteen ja-
kamisessa.  

 
 Ilmoittautumisia on tullut toistaiseksi vain muutama, samoin kuin abstraktejakin. Leni Soikkonen kertoi, että 

committeen ulkomaisilta jäseniltä on tullut viestejä, että syksyllä järjestetään useita kilpailevia kokouksia, 
joten tiedotusta ja markkinointia tulisi tehostaa entisestään. Johtoryhmä kehotti tiedottamaan kokouksesta 
toistuvasti seurojen ja yhdistysten sähköpostilistoilla. 

 
 ReTki haki kokoukselle lisärahoitusta Suomen Akatemialta, mutta sai hakemukseensa kielteisen päätöksen. 

Johtoryhmä ehdotti, että ReTki voisi mahdollisesti yrittää vielä hakea lisärahoitusta esim Pohjoismaiden mi-
nisterineuvoston kautta. 

 
9. META (Muut esille tulevat asiat) 
 
 Ari-Pekka Sihvonen kertoi, että Valtakunnallisesta kliinisestä tutkijakoulusta on otettu yhteyttä ja pyydetty, 

että ReTki tulisi mukaan tutkijakoulun 13.-14.10. järjestämään rekisteritutkimuspäivään. ReTkille ei koituisi 
kustannuksia osallistumisesta. 

 
 Johtoryhmälle jaettiin ReTkipäiväkirja 2005, jossa on listattu ReTkin toimintaa vuoden alusta lähtien. 
 
10. Kokouksen päättäminen 
 
 Puheenjohtaja totesi lopuksi, että ReTkin toiminnasta on nyt tehty arviointi ja johtoryhmä on saanut arvioin-

tiraportin ja käynyt keskustelun raportista. Toukokuisen pääjohtajien kokouksen jälkeen ReTkin johtoryhmä 
pitää kokouksen, jossa myös Mika Gissler on mukana. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.55. 
 
 
 
 
______________________ ______________________ ________________________ 
Leni Soikkonen Hannu Hämäläinen  Matti Heikkilä  
sihteeri puheenjohtaja, 1-4  puheenjohtaja, 5-10 


