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Rekisteritutkimuksen tukikeskuksen johtoryhmä

Aika 21.10.2005 klo 9.04 - 10.05

Paikka Stakes, Lintulahdenkuja 4, Collegium, 1. krs

Läsnä Matti Heikkilä, Stakes, pj
Arpo Aromaa, KTL
Hannu Hämäläinen, Stakes, 4-10
Timo Klaukka, KELA
Hilkka Riihimäki, TTL
Mika Gissler, Stakes
Ari-Pekka Sihvonen, Stakes
Leni Soikkonen, Stakes, siht.

Poissa Seija Ilmakunnas, ETK, asiantuntijajäsen
Jussi Simpura, TK, asiantuntijajäsen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.04.

2. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin johtoryhmälle etukäteen lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin 16.6. pidetyn kokouksen pöytäkirja.

4. ReTkin toiminnan jatko ja rahoitus

Mika Gissler kertoi, että ReTkin sopimus kiertää parhaillaan allekirjoitettavana sopimuskumppaneilla. Sopi-
mus on toistaiseksi voimassaoleva, mutta keskuksen toiminta arvioidaan viiden vuoden kuluttua. ReTkillä
tulee olemaan edelleen ohjausryhmä, jonka jäsenistö koostuu sopimusosapuolten Stakesin, Kansanterveys-
laitoksen, Kansaneläkelaitoksen ja Työterveyslaitoksen edustajista.

5. ReTkin uuden päällikön haku- ja valintaprosessi

Mika Gissler toimii ReTkin päällikkönä kuluvan vuoden loppuun ja voi jatkaa tehtävässä myös siihen asti,
kunnes uusi päällikkö aloittaa työnsä. Johtoryhmä keskusteli päällikön paikan haku- ja valintaprosessista.
Pöydälle kokouksessa oli jaettu luonnos hakuilmoitukseksi ja tehtäväprofiiliksi. Todettiin, että hakuilmoi-
tukseen tehdään muutamia muutoksia ja päällikön paikka laitetaan hakuun, kun ReTkin sopimus on allekir-
joitettu.
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6. ReTkin verkkosivut, tilannekatsaus

Leni Soikkonen kertoi, että Stakesin verkkojulkaisujärjestelmän toimittaja 2ndHead Oy on luvannut, että
uusi järjestelmä on käyttöönotettavissa joulukuun puolivälissä. ReTkin sivujen osalta aikataulu pysyy ennal-
laan ja sivujen siirto Stakesin järjestelmään voitaneen aloittaa vuoden vaihteen jälkeen.

Stakesin kielitiimi on toimittanut ReTkin pyytämistä sivuista ruotsin- ja englanninkieliset käännökset ReT-
kille, ja englanniksi ReTkin verkkosivuista on nyt näkyvissä osa. Loppujen sivujen tekeminen on työn alla.
Johtoryhmä ehdotti, että Mika Gissler lukisi vielä käännökset läpi ennen niiden julkaisemista.

7. Verkkokurssiaineisto, tilannekatsaus

Ari-Pekka Sihvonen kertoi, että verkkokurssiaineiston layoutista on valmistunut ensimmäinen versio. Mika
Gissler ja Ari-Pekka Sihvonen ovat ehdottaneet siihen joitakin muutoksia. Yhden sisällöntuottajan osio on
valmis, muut ovat työn alla. Aineiston sisällysluettelo on pysynyt suunnitellun mukaisena. Aineiston on
määrä olla valmis vuoden loppuun mennessä.

Mika Gissler lisäsi, että layout on tyyliltään hillitty ja käyttöliittymästä on pyritty tekemään helppokäyttöi-
nen. Aineiston sisältöä on tarkoitus jatkossa kehittää ja laajentaa. Aineiston tuottamisesta on keskusteltu
Oulun yliopiston kohorttitutkijoiden kanssa ja lisää aineistoja on tulossa mahdollisesti KTL:stä, TTL:stä ja
Tilastokeskuksesta.

Johtoryhmä kommentoi verkko-opetusaineiston tämänhetkistä sisältöä ja teki ehdotuksia sen kehittämisek-
si, esim ryhmittelyyn liittyen. ReTkin olisi myös hyvä suunnitella sitä, miten verkkokurssiaineistoa kehite-
tään ja pidetään ajan tasalla ensimmäisen version valmistumisen jälkeen.

8. Pohjoismainen kokous, tilannekatsaus

Nordic Meeting on Register-based Health  Research pidettiin  Kalastajatorpalla  22.-23.9.  Leni  Soikkonen
kertoi, että kokouksessa oli osallistujia 153, ja ulkomaalaisten osuus oli 52 prosenttia. Osallistujia oli kai-
kista Pohjoismaista, mutta myös Virosta, Englannista, Hollannista, Italiasta, Ranskasta ja Australiasta. Ab-
strakteja esitettiin yhteensä 55, joista 34 suullisesti ja 21 postereina.

Osallistujat antoivat kokoukselle yleisarvosanaksi 3 eli hyvä (asteikko 4=very good, 3=good, 2=adequate,
1=poor). Rekisteritutkijoille suunnatuille pohjoismaisille/kansainvälisille kokouksille nähtiin olevan tarvetta
myös jatkossa. Ruotsalaiset lupautuivat mahdollisesti seuraavan parin vuoden päästä pidettävän kokouksen
järjestäjiksi.  Hannu Hämäläinen lisäsi,  että  kokous oli  tärkeä  ulostulo ReTkille kansainvälisesti.  ReTkin
ensi vuoden toimintasuunnitelmaan tulisi miettiä ReTkin kansainvälisen toiminnan strategiaa.

Leni Soikkonen esitteli lyhyesti kokouksen budjettitilannetta. Lopulliset toteutuneet menot eivät ole vielä
selvillä, koska kaikki laskut eivät ole tulleet tai niitä ei ole vielä kirjattu. Tällä hetkellä näyttää kuitenkin sil-
tä, että kokouksen budjetti tulee olemaan ylijäämäinen.

9. META (Muut esille tulevat asiat)

ReTki järjesti 3.10. Oulussa yhteistyössä Oulun yliopiston kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitok-
sen kanssa iltapäiväseminaarin sosiaali- ja terveysrekisterien käytöstä tutkimuksessa. Mika Gissler kertoi,
että paikalla oli noin 40 osallistujaa ja palautteiden perusteella tilaisuus oli onnistunut. 

Mika Gissler ja Ari-Pekka Sihvonen pitivät 14.10. esitykset Valtakunnallisen kliinisen tutkijakoulun, Duo-
decimin ja Suomen Akatemian TERTTU-hankkeen järjestämässä koulutuspäivässä Helsingissä. Osallistujia
tilaisuudessa oli noin 100. 
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Kuopion yliopiston lääketieteellinen tutkijakoulu aikoo ottaa teemaksi  seminaarisarjassaan  rekisteritutki-
muksen ja on pyytänyt ReTkistä luennoijaa 11.5. pidettävään tilaisuuteen. Mika Gissler on ilmoittanut voi-
vansa olla varanimenä, kunnes ReTkin uuden päällikön nimi on selvillä.

Ari-Pekka Sihvosen ja Mika Gisslerin artikkelin rekisterien käytöstä sosiaalitieteissä on määrä ilmestyä Yh-
teiskuntapolitiikka-lehden joulukuun numerossa.

Hannu Hämäläinen kertoi, että kansallisten rekisteriaineistojen luovuttamisesta ulkopuoliseen kaupalliseen
käyttöön liittyviä kysymyksiä on pohdittu epävirallisessa työryhmässä ja työryhmältä on tulossa ehdotus tie-
tojen luovuttamisen pelisäännöiksi.

Timo Klaukka toi esiin toiveen, että ReTki aktivoituisi tutkimuspoliittisissa ja tutkimusten rahoitukseen liit-
tyvissä kysymyksissä ja pyrkisi pitämään esillä tutkijoiden näkökulmaa suhteessa rekisterinpitäjiin. Johto-
ryhmä ehdotti, että ReTki järjestäisi aluksi pienimuotoisen kokouksen tai laajennetun ReTkin johtoryhmän
kokouksen, johon kutsuttaisiin ulkopuolisia asiantuntijoita keskustelemaan asiasta.

10.Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen

ReTkin johtoryhmän seuraavan kokouksen ajankohdaksi sovittiin torstai 1.12. klo 8.00.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.05.

______________________ ________________________
Leni Soikkonen Matti Heikkilä
sihteeri puheenjohtaja


