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Jussi Simpura, Stakes (1-4)
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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Timo Klaukka avasi kokouksen kello 13.05.

2. Esityslistan hyväksyminen
Irma-Leena Notkola ehdotti että kohta 7, Rekisterien dokumentaatio, siirretään seuraavaan kokoukseen.
Muilta osin esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.
4. Toiminta- ja talouskatsaus
Toiminta- ja talousasiat käytiin läpi kokouksessa jaetun liitteen mukaisesti. Toimintaan on kuulunut
rekistereiden etäkäyttöhankkeeseen liittyvien jatkoselvitysten antoa, seminaareissa käyntiä ja biopankkilain
valmistelua. FSD:n kanssa järjestetty seminaari ’Erilaiset aineistot yhteiskuntatieteessä’ oli onnistunut ja
FSD:n kanssa on sovittu, että tällaista yhteistyötä jatketaan. Seminaarissa Marianne Johnson esitti alustavia
tuloksia aineistosta, johon on yhdistetty Stakesin lastensuojelurekisterin ja Tilastokeskuksen
työssäkäyntitilaston tietoja. Tällainen yhdistely ei nykylainsäädännön mukaan ole mahdollista kuin Stakesin
tutkijoille. Johtoryhmä piti tärkeänä, että tämäntyyppisiä selvityksiä pystytään tekemään ilman lakiesteitä

ja että on tärkeää tuoda yleiseen tietoon tällaiset lakiongelmat. Puheenjohtaja ehdotti, että
lastensuojeluaineistosta syntyisi kaksi eri raporttia: tutkimusraportti sekä muistio, jossa käydään läpi, miten
Stakesin tilastolaki ja yleinen tilastolaki estävät tämäntyyppisten tutkimusten toteuttamista .
ReTkin verkkokoulumateriaalia on toimitettu ja lisää materiaalia on pyydetty. Varsinaisesti verkkoon ei ole
vielä voitu viedä materiaalia koska THL:n verkkosivujen pohjat eivät vielä ole valmiina. ReTkillä on tekeillä
kysely verkkosivujen käyttäjille.
5 Etäkäyttöhankkeen tilanne
Edellisen kokouksen jälkeen etäkäyttöhanke on nytkähtänyt eteenpäin kahdella eri rintamalla. Irma-Leena
oli kokouskutsun liitteeksi lähettänyt johtoryhmän jäsenille tutkimusinfrastruktuurin kartoitusryhmän
pyytämän kansainvälisen arviointiryhmän raportin. Arviointiryhmä oli tunnistanut ReTkin (ja Stakesin ja
Tilastokeskuksen) olemassa oleviksi tutkimusinfrastruktuureiksi ja ehdottanut ReTkin
etäkäyttösuunnitelmaa otettavaksi mukaan Suomen tiekartalle uutena infrastruktuurina. Lopullinen
raportti valmistuu loppuvuodesta. Irma-Leena kertoi myös ReTkin osallistumisesta Tukholmassa pidettyyn
”Nordic Conference on Research Infrastructures”-konferenssiin, jossa otettiin useamman kerran esille
rekisterit tärkeänä pohjoismaisena tutkimusvalttina. Rekisteritutkimus oli myös yhden workshopin aiheena
(Utilising the Nordic Gold Mines – Infrastructure for Register-based Research in Health and Welfare) ja
sielläkin tuotiin esille tarve edelleen kehittää rekisteritutkimuksen infrastruktuureja..
Etäkäyttöhanke on hieman edennyt myös toisella rintamalla. Tilastokeskuksen selvitysmiesten laatima
raportti valmistui lokakuun lopussa. Siinä oli pitkä luku aineistojen tutkimuskäytöstä ja tutkimuspalveluiden
kehittämisestä. Mainittakoon, että selvitysmiesten ehdotuksiin kuului myös ReTkin mahdollinen siirtäminen
Tilastokeskukseen.
Hilkka Riihimäki kysyi, olisiko nyt hyvä hetki käydä Sitrassa, kun uusi yliasiamies on valittu. Olli Nylander toi
esiin myös Tekesin hankkeen mahdollisena rahoittajana. Sovittiin että odotetaan
infrastruktuurikartoituksen loppuraporttia ennen uusia ”lobbausyrityksiä”. Irma-Leena ehdotti, että ReTki
tekee strategian hankkeen eteenpäinviemisestä. Suunnitelma esitetään seuraavassa johtoryhmän
kokouksessa. Kansainvälinen infrastruktuuriarviointiryhmä ehdotti lausunnossaan, että etäkäyttöhankkeen
tulisi olla ”tutkijalähtöinen”. Johtoryhmässä todettiin, että tieteelliset seurat olisivat hyvä kontaktipinta
tutkijoihin.
Puheenjohtaja ehdotti taktiikaksi, että ReTki laatii etenemispaperin odotettaessa
infrastruktuurikartoituksen tuloksia. Johtoryhmä käsittelee paperin tammikuussa. Olli Nylander muistutti,
että esimerkiksi pyydettäessä Sitralta rahoitusta osalle hanketta, etukäteisvalmistelut on tehtävä huolella ja
asia on osattava esittää hyvin Sitrassa. Puheenjohtaja ehdotti että Suomen Akatemia voisi olla
taustatukena. Tiekartalla oleville ehkä kanavoidaan rahaa Suomen Akatemian kautta.
6. Vuoden 2009 toiminnan painoalueet
Irma-Leena jakoi paperin johon oli kirjannut ReTkin alustavia linjauksia ensivuoden toiminnan
painopisteiksi. Linjauksista keskusteltiin paperin pohjalta. Irma-Leena pyysi johtoryhmän jäseniä
ehdottamaan sähköpostitse seminaareihin teemoja, varsinkin joka toinen vuosi pidettävän
neuvottelupäivän teemaa. Hilkka ehdotti saman tien neuvottelupäivän teemaksi ”lait” ja yhden seminaarin
aiheeksi Pohjoismaiden rekisteritutkimuskäytäntöjen vertailua (eri maiden tutkijoiden kokemuksien kautta)
Yliopistojen ja Tilastokeskuksen mukanaoloa ReTkin toiminnassa tulevaisuudessa pidettiin tärkeänä, ja Olli

ehdotti toimintasuunnitelmaan kirjattavaksi että ReTki selvittää ensi vuonna näitä
yhteistyömahdollisuuksia.
8. Muut mahdolliset asiat
Irma-Leena kysyi johtoryhmän mielipidettä ReTkin viisivuotisen taipaleen juhlimista pikkujoulun merkeissä.
Juhliin kutsuttaisi mukaan nykyisiä ja entisiä ReTkin työntekijöitä ja johtoryhmän jäseniä. Todettiin että
yhteisen sopivan päivän löytäminen voi olla ongelmallista mutta kannatettiin ehdotusta. Vaihtoehtona
esitettiin joululounaan järjestämistä.

9. Seuraava kokous
Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi 20.1.2009 klo 13 - 15 Stakesin Collegiumissa.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.45.

