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ReTki/Jory

Rekisteritutkimuksen tukikeskuksen johtoryhmä
Aika

1.12.2005 klo 8.02 - 9.05

Paikka

Stakes, Lintulahdenkuja 4, Collegium, 1. krs

Läsnä

Hannu Hämäläinen, Stakes, pj
Arpo Aromaa, KTL
Seija Ilmakunnas, ETK, asiantuntijajäsen
Timo Klaukka, KELA
Hilkka Riihimäki, TTL
Mika Gissler, Stakes
Leni Soikkonen, Stakes, siht.

Poissa

Matti Heikkilä, Stakes, pj
Jussi Simpura, TK, asiantuntijajäsen
Ari-Pekka Sihvonen, Stakes

1. Kokouksen avaus
Hannu Hämäläinen ilmoitti toimivansa puheenjohtajana Matti Heikkilän sijasta ja avasi kokouksen kello
8.02.

2. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin johtoryhmälle etukäteen lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin 21.10. pidetyn kokouksen pöytäkirja.

4. ReTkin uuden päällikön haku- ja valintaprosessi, tilannekatsaus
Mika Gissler kertoi, että ReTkin päällikön tehtävän hakuilmoitus on julkaistu 20.11.2005 Helsingin Sanomissa sekä painettuna ilmoituksena lehdessä että sähköisessä muodossa verkkopalvelussa ja lähetetty useita
muita kanavia käyttäen laajalti tiedoksi mm työvoimatoimistoon, yliopistoihin ja tieteellisten seurojen jakelulistoille. Ilmoitus on julkaistu myös Stakesin inter- ja intranetissä ja ReTkin omilla verkkosivuilla. Tähän
mennessä paikkaan on tullut neljä hakemusta, joista tehtävään päteviä hakijoita on kolme. Hakuaika päättyy 5.12. Mika Gissler tekee hakijoista yhteenvedon 7.12. ja hakijat haastatellaan sen jälkeen.
Puheenjohtaja totesi, että on hyvä, että päällikön paikkaan on tullut päteviä hakijoita. Päätös valinnasta on
tarkoitus tehdä ReTkin johtoryhmän ylimääräisessä kokouksessa 15.12. Koska kaikki johtoryhmän jäsenet
eivät pääse kokoukseen 15.12., hakemukset lähetetään johtoryhmän jäsenille sähköpostitse ja pyydetään
kommentit ennen kokousta.

Pöytäkirja
ReTki/Jory

9.12.05

2 (3)

5. ReTkin budjetti, tilannekatsaus
Puheenjohtaja totesi, että ReTkin jatkorahoituksesta on saatu tehtyä sopimus ja ReTkin toimintaa voidaan
jatkaa. Mika Gissler raportoi ReTkin budjettitilanteesta. Tällä hetkellä näyttää siltä, että Akatemian rahaa
ei tule jäämään yli ja myös pohjoismaisen kokouksen budjetin ylijäämä (n 7 600 euroa) tulee käytettyä
vuonna 2005. Verkko-opetusaineiston tuottamiskustannuksista siirtyy maksettaviksi osa vuodelle 2006,
koska kaikki osiot eivät valmistu kuluvan vuoden aikana. ReTki tarkistaa budjettitilanteen vielä vuoden lopussa. Mika Gissler kertoi myös, että hän on luonnostellut ReTkin vuoden 2006 toimintasuunnitelmaa ja
budjettia, mutta uusi päällikkö tekee sitten omien näkemystensä mukaisen lopullisen toimintasuunnitelman
ja budjetin. Toiminta pystytään kuitenkin turvaamaan vuonna 2006 samantasoisena kuin kuluvana vuonna.
Johtoryhmä totesi, että vuoden 2006 budjettiin voidaan palata tarkemmin ensi vuoden kokouksessa.
Mika Gissler esitteli lyhyesti vuodelle 2006 laatimaansa toimintasuunnitelmaa. Toiminnan painopistealueita tulisivat olemaan ReTkin ja yliopistojen yhteistyö, koulutustilaisuuksien järjestäminen, ReTkin internetsivujen uudistaminen ja sivujen siirto Stakesin julkaisujärjestelmään sen valmistuttua alkuvuonna 2006,
verkko-opetusaineiston julkaiseminen vuoden 2006 alussa, tutkimushankkeet ja ruotsalaisten avustaminen
seuraavan pohjoismaisen rekisteritutkimuskokouksen suunnittelussa.
Johtoryhmä keskusteli ReTkin toiminnasta vuonna 2006 ja erityisesti ReTkin järjestämästä koulutuksesta.
ReTki on järjestänyt tähän mennessä koulutustilaisuuksia joidenkin tutkijakoulujen kanssa, mutta yhteistyömahdollisuuksia koko tutkijakoulusektorin kanssa ei ole kartoitettu eikä ReTkissä ole laadittu suunnitelmaa koulutustilaisuuksien järjestämisestä tutkijakoulujen kanssa. Johtoryhmä ehdotti, että ReTkin tulisi ottaa yhteyttä sopiviin tutkijakouluihin ja kartoittaa mahdollisuuksia järjestää rekisteritutkimuksesta koulutusta yhteistyössä yliopistojen ja tutkijakoulujen kanssa. Vuoden 2006 toimintasuunnitelmaan palataan johtoryhmän kokouksessa ensi vuoden puolella.

6. ReTkin tutkimushankkeet, tilannekatsaus
Tutkija Maarit Piirtola Turun yliopistosta on hakenut ReTkiltä rahoitusta tutkimushankkeelle nimeltä "Iäkkäiden murtumien rekisteröinnin kattavuus ja luotettavuus: Liedon murtuma-aineiston ja valtakunnallisen
hoitoilmoitusrekisterin välinen validointi". Mika Gissler esitteli Piirtolan hakemusta johtoryhmälle. Johtoryhmä keskusteli laajalti rekisteritutkimusten rahoituksesta ja Piirtolan hankkeen rahoittamisesta. Johtoryhmän näkemys oli, että aineistolähtöiselle eli rekistereitä hyödyntävälle tutkimukselle olisi pyrittävä perustamaan erillinen monitieteellinen tutkimusrahoitus, jonka tulisi kattaa sekä rekisteritutkimuksen menetelmiä
koskeva tutkimus että substanssilähtöinen lääke-, terveys- ja yhteiskuntatieteellinen tutkimus.
Johtoryhmä päätti, ettei myönnä rahoitusta Maarit Piirtolan hankkeelle, vaikka tutkimushanke on hyvin
suunniteltu ja rahoitussuunnitelma realistinen. ReTki on saanut Suomen Akatemian rahoituksen vuoden
2005 loppuun saakka, ja tästä rahoituksesta tutkimushanketta ei ole mahdollista rahoittaa, koska rahat ovat
lopussa. Vuoden 2006 alusta ReTkin perustoiminnan rahoituksesta vastaavat Kansaneläkelaitos, Kansanterveyslaitos, Stakes ja Työterveyslaitos. Laitosten edustajat katsoivat, ettei heidän rahoitusosuuttaan tulisi
käyttää ulkopuolisten tutkimushankkeiden rahoittamiseksi.

7. Verkkokurssiaineisto, tilannekatsaus
Mika Gissler kertoi, että noin puolet verkko-opetusaineiston osioista on valmiina. Käyttöliittymä on valmis
ja sitä tullaan testaamaan oikealla aineistolla. Osa aineiston tuottajille maksettavista palkkioista maksetaan
vuoden 2006 budjetista, mutta mahdollisimman suuri osa kustannuksista pyritään maksamaan Akatemian
rahoituksesta. Aineiston valmistuttua järjestetään julkistamistilaisuus. ReTkin pitää suunnitella myös aineiston muu markkinointi. Johtoryhmä muistutti, että ReTkin toimintasuunnitelmaan on lisättävä maininta julkistamistilaisuudesta ja aineiston muusta markkinoinnista.
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8. META (Muut esille tulevat asiat)
Mika Gissler kertoi, että ReTki on neuvotellut FINOHTAn kanssa koulutuksen järjestämisestä FINOHTAn
tarpeita ajatellen ensi vuonna maalis-huhtikuussa noin 20-30 hengelle. Seuraava ReTkin koulutustilaisuus
järjestetään 15.2.2006 klo 13.00-17.00 Stakesissa Helsingissä. Aiheena on rekisterien käyttö säteily- ja terveystutkimuksessa. ReTki alkaa markkinoida tilaisuutta lähiaikoina.
Johtoryhmän mielestä ReTki voisi kartoittaa tarkemmin koulutustarpeita rekisteritutkimuksessa esim Stakesin, KTL:n, Kelan ja TTL:n kanssa. ReTki voisi ottaa yhteyttä myös sairaanhoitopiireihin ja kysellä niiden
koulutustarpeista.
Timo Klaukka kertoi, että Kelan tietotuotanto on ruuhkautunut ja tietolupapyyntöjä on paljon jonossa. Näyttää siltä, että tutkijat pyytävät usein varmuuden vuoksi liikaakin tietoa, ja tämä aiheuttaa rekisterinpitäjille
runsaasti lisätyötä. Johtoryhmä pohti, mitä ReTki voisi tehdä tilanteen helpottamiseksi, ja ehdotti, että ReTki voisi keskustella rekisterinpitäjien kanssa, olisiko mahdollista laatia tutkijoille suosituksia ja ohjeistusta
hyvistä käytännöistä rekisteritietojen käyttölupien haussa. ReTki voisi yhteistyössä rekisterinpitäjien kanssa
koota myös tietoja tutkijoita varten siitä, kuinka kauan luvan haku kunkin rekisterinpitäjän tietoihin yleensä
kestää.
Hannu Hämäläinen ilmoitti, että Leni Soikkosen työsuhdetta ReTkissä tullaan jatkamaan ja kiitti häntä tähänastisesta yhteistyöstä.

9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja totesi, että ReTkin johtoryhmällä on vielä yksi kokous tänä vuonna: torstaina 15.12.2005 klo
12.00. Kokouksessa tehdään päätös siitä, kenet valitaan ReTkin päälliköksi. Uuden päällikön lisäksi ensi
vuonna aloittaa työskentelynsä myös uusi johtoryhmä. Nykyisen ReTkin johtoryhmän toimikausi päättyy
vuoden lopussa.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.05.

______________________
Leni Soikkonen
sihteeri

________________________
Hannu Hämäläinen
puheenjohtaja

