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Rekisteritutkimuksen tukikeskuksen johtoryhmän kokous 

Pöytäkirja 

Aika:  24.3.2009  klo 13.00-15.00 

Paikka:  THL, Lintulahdenkuja 4, 1. krs, Collegium,  

Läsnä: Timo Klaukka, KELA, pj 

Markku Heliövaara, THL 

Päivi Leino-Arjas, TTL 

Olli Nylander, THL  

Hilkka Riihimäki (asiantuntijajäsen) 

Jussi Simpura, THL (1-6, 8) 

Irma-Leena Notkola, ReTki 

Marianne Johnson, ReTki, sihteeri 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Timo Klaukka avasi kokouksen kello 13.06.  

 

2.  Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan. Myöhemmin kokouksen aikana sovittiin että kohta 8, Toimintakerto-

mus, käsitellään heti kohdan 6, Toimintasuunnitelma, jälkeen.  

 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. Puheenjohtaja halusi kuulla ReTkiltä selvityksen kahdesta edel-

lisessä kokouksessa käsitellystä asiasta ja niiden jatkotoimista. 

 1) RetTkin asema THL:ssä:  

Irma-Leena Notkola kertoi keskustelleensa asiasta THL:n hallintojohtaja Penttisen kanssa. Penttinen oli ollut 

samaa mieltä ReTkin johtoryhmän kanssa siitä, ettei ReTki kuulu THL:n ilmoittautumismenettelyyn, ja to-

dennut, ettei ReTkin asemaan ole tulossa THL:n suunnasta muutosta.   

2) ReTkin esittäytyminen THL:n uudelle johdolle:  

 Sovittiin että ReTkin johtokunnan puheenjohtaja, päällikkö ja THL:n asiantuntija esittelevät ReTkiä THL:n 

johdolle samalla kun esitellään ReTkin ehdotus THL:n edustuksesta ReTkin johtoryhmässä.  Tästä enemmän 

kohdassa  5. 
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4. Toiminta- ja talouskatsaus 

Toiminta- ja talousasiat käytiin läpi kokouksessa jaetun liitteen mukaisesti. Toimintaan on kuulunut varsin-

kin THL:n tutkimuslupakäytäntöjen määrittelemistä (loppuraportti  jätetty 20.3) ja rekisterien etäkäyttö-

hankkeen eteenpäin viemistä (tästä enemmän kohdassa 7).  Puheenjohtaja kertoi, että Kelassa on myös 

mietitty tutkimuslupakäytäntöjä ja varsinkin lääkeyritysten rahoittamia  tutkimuksia on pidetty ongelmalli-

sina. THL:ssä johto ottaa tapauskohtaisesti kantaa tällaisiin tutkimuksiin. 

ReTkiin toimintaan on vaikuttanut KTL:n ja Stakesin fuusiosta johtuva THL:n verkkosivujen uusimisprojekti. 

Projektin viivästymisen takia valmiina olevaa verkkokoulumateriaalia ei ole voitu viedä nettiin. Verkkotoi-

mittajien ja verkkoprojektin vetäjän kanssa pidetyssä kokouksessa ReTkille on luvattu mahdollisuus testata 

DocBook-merkintäkieltä, jonka kautta olemassa olevaa materiaalia voidaan työstää helposti verkkoon siir-

rettävään muotoon. Verkkotoimittajat testaavat myös ohjelman soveltuvuutta omaan työhönsä. Verkkoon 

on avattu ReTkin verkkosivujen käytettävyyttä koskeva käyttäjäkysely. Tietoa tästä on lähetetty myös ra-

hoittajaorganisaatioiden viestintävastaaville.   

ReTkiin on valittu uusi korkeakouluharjoittelija Katariina Peltonen. Katariina aloittaa elokuun puolessavälis-

sä ja hän jatkaa dokumentaatioprojektia.  

 5. Keskustelua THL:n edustajista ReTkin johtoryhmässä 

Kokouksessa kysyttiin nykyisten THL:n edustajien jatkoajatuksista. Jussi Simpura pyysi, ettei häntä enää 

nimitetä johtoryhmään, kun taas Olli Nylander ja Markku Heliövaara olivat halukkaita jatkamaan.  Jaason 

Haapakoski ei ollut paikalla.  

Sovittiin, että ReTki ehdottaa THL:n johdolle seuraavien henkilöiden nimittämistä ReTkin johtoryhmään: 

varsinaisiksi jäseniksi Päivi Hämäläinen ja Markku Heliövaara sekä varajäseniksi Jaason Haapakoski ja Olli 

Nylander.  Jaasonilta ja Päiviltä on vielä kysyttävä heidän mielipidettään. Pidettiin oikeana, että laitosten 

edustus on suhteessa rahoitusosioon ja koska THL: rahoitusosio on 50 %, tulee THL:llä olla kaksi varsinaista 

jäsentä ryhmässä. Hilkka Riihimäki ehdotti,  että tämä kirjataan ReTkin johtosääntöön.  ReTkin tekemistä 

henkilöehdotuksista laaditaan lyhyt kirje THL:n johdolle. Kirje esitetään samalla kun ReTkin toimintaa esitel-

lään THL:n johdolle. Tapaaminen olisi hyvä saada sovituksi huhtikuulle.  

6. Toimintasuunnitelma 2009, toinen käsittely 

Irma-Leena oli vienyt edellisessä kokouksessa tulleet muutosehdotukset vuoden 2009 toimintasuunnitel-

maan.  Dokumenttia pidettiin nyt hyvänä ja tarpeeksi konkreettisena. Tarkemmassa osiokohtaisessa läpi-

käynnissä johtoryhmällä oli vielä joitakin kommentteja kuten: 

Kohta 1, kappale 2: Johtoryhmä toivoi, että ReTki korostaisi itsenäistä toimintaa suhteessa THL:ään  ja 

muuttaisi kohdan  ”ReTki jatkaa uuden laitoksen tieto-osastossa” seuraavanlaiseksi  ”…tieto-

toimintakokonaisuuden yhteydessä sijaitsevissa tiloissa”. 

Jakoa kohtiin 6 ja 7, Seminaarit ja Verkostot , pidettiin hieman ristiriitaisina. Irma-Leena puolusteli jakoa 

sillä, että seminaarit ovat avoinna kaikille, varsinkin rekisteritutkijoille, kun taas verkostotapaamisille on 

erilainen kohdejoukko ja sen tavoitteet poikkeavat seminaarien ja koulutustapahtumien tavoitteista. 
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Johtoryhmä keskusteli pitkään kohdasta 8, Tutkimus. Nyt toimintakertomuksessa mainitaan REDD-tutkimus 

esimerkkinä rekisteritutkimuksesta, jossa ReTki on ollut mukana. REDD-hankkeesta haluttiin enemmän 

tietoa, mikäli sitä käytetään tässä yhteydessä esimerkkinä. ReTkin mahdollisesta osallistumisesta tutkimus-

hankkeisiin keskusteltiin. Todettiin, että mikäli hankkeisiin osallistutaan, ne priorisoidaan ja etusijalle asete-

taan menetelmällisesti kiinnostavat tutkimukset, joissa tehdään uudentyyppistä rekisteritutkimusta. ReTkin 

työntekijöiden osallistumista omalla työpanoksella rekisteritutkimushankkeisiin pidettiin kannatettavana, 

mutta samalla todettiin kuitenkin se tosiasia,  ettei  muuhun toimintaan silloin jää paljon resursseja. Tästä 

syystä toiminnassa joudutaan jatkuvasti arvioimaan, mihin käytettynä resurssit parhaiten  edistävät  rekis-

teritutkimusta. Joka tapauksessa meneillään olevia ja uusia rekisteritutkimuksia ehdotettiin ReTkille seurat-

tavaksi. Pidettiin hyvänä ideana, että ReTkin nettisivuille tulisi malliesimerkkejä tutkimuksista, joissa rekis-

teritutkimuksen asetelmia on hyödynnetty tai hyödynnetään. Irma-Leena kertoi, että ReTkillä on suunni-

telmissa ryhtyä seuraamaan rekistereihin perustuvien tutkimusten julkistamista. Näihin tulisi linkit ReTkin 

verkkosivuilta.  Keskustelussa päädyttiin toteamaan, että toimintasuunnitelmaan voi kohdassa Tutkimus 

kirjata yleisellä tasolla, että ReTki seuraa tutkimushankkeita, erityisesti uutta, kiinnostavaa ja innovatiivista 

rekisteritutkimusta.  

Sovittiin että toimintasuunnitelma hyväksytään näillä tarkennuksilla. 

7. Etäkäyttöhankkeen tilanne 

Irma-Leena jakoi CSC:n ja ReTkin yhteistyönä tehdyn hanke-esityksen, joka on 20.3 jätetty OPM:lle. Hanke-

ehdotuksessa pyydetään rahoitusta CSC:lle kahden - kolmen henkilön palkkaamiseksi puoleksitoista vuo-

deksi. THL:n asettamien henkilökehysten takia arveltiin, että voisi olla ongelmallista palkata uutta henkilöä 

ReTkiin. Tämän takia rahoitus tulee CSC:lle, joka voi ostaa ReTkiltä työpanosta. Hankkeen tarkoitus on teh-

dä yksityiskohtainen suunnitelma etäkäyttöjärjestelmästä. 

Samanaikaisesti Tutkimus- ja innovaationeuvostossa on ollut hieman erilainen, enemmän Tilastokeskuksen 

suunnitelmiin perustuva ehdotus, jota ilmeisesti ollaan viemässä hallituksen kehysriiheen.  

Hilkka Riihimäki piti Suomea liian pienenä maana kahdelle samasta asiasta kilpailevalle suunnitelmalle. Ir-

ma-Leena on kuitenkin ymmärtänyt että OPM ja TIN (Tutkimus- ja innovaationeuvosto) keskustelevat asias-

ta keskenään. 

8. Toimintakertomus 

Toimintakertomus jaettiin kokouksessa. Sovittiin että toimintakertomus lähetetään sähköisessä muodossa 

johtoryhmän jäsenille, jotka kahden viikon sisällä toimittavat muutosehdotuksensa ReTkille. 

9. Muut mahdolliset asiat 

Irma-leena oli saanut sähköpostiviestin juuri ennen johtoryhmän kokousta, jossa pyydettiin Irma-Leenalta 

puheenvuoroa biopankkiseminaariin 28.5 

10. Seuraava kokous 

Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi maanantaina 18.5.2009 klo 13.00 - 15.00.  

11. Kokouksen päättäminen 
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 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.50. 

 

  

 

 

 

 


