PÖYTÄKIRJA
Aihe

Rekisteritutkimuksen tukikeskuksen johtoryhmän kokous

Aika

8.11.2010 kello 13.00 – 15.40

Paikka

THL, Lintulahdenkuja 4, kokoushuone Maa-artisokka, 1. kerros

Läsnä

Päivi Leino- Arjas TTL, puheenjohtaja
Jaason Haapakoski THL
Markku Heliövaara THL
Päivi Hämäläinen THL
Marianne Johnson CSC
Hennamari Mikkola KELA kello 14 →
Irma-Leena Notkola ReTki
Hilkka Riihimäki asiantuntijajäsen
Johanna Seppänen TTL
Tarja Vainiola ReTki, sihteeri

Poissa

Ulla Hämäläinen KELA
Pasi Moisio THL

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 13.00.
2. Etäkäyttöhankkeen esittely
Marianne Johnson esitteli etäkäyttöhanketta (MIDRAS- hanke) ja Ruotsin MONAetäkäyttöjärjestelmän demonstraatioversiota. (Tarkemmin lisäpöytäkirjassa.)
3. Esityslistan hyväksyminen
Puheenjohtaja ehdotti, että lisätään esityslistan kohdaksi 4 uusien jäsenten esittely.
4. Uusien jäsenten esittely
Kela on ehdottanut uudeksi varajäsenekseen terveysturvan tutkimuksen päällikkö Hennamari
Mikkolaa Ilona Autti-Rämön tilalle. Hennamari Mikkola kertoi lyhyesti taustastaan. Nykyisessä
tehtävässään Kelassa hän aloitti vuoden 2010 alussa. Vuosina 1995 – 2008 hän on työskennellyt
STAKESissa ja vuoden 2009 fuusioituneessa THL:ssä. Koulutukseltaan Hennamari Mikkola on
taloustieteilijä ja tutkimustaustaltaan rekisteritutkija. Hän väitteli terveystaloustieteestä Helsingin
kauppakorkeakoulussa vuonna 2002. Sairaaloiden hinnoittelukäytäntöjä käsittelevä väitöskirja
perustui mm. hoitoilmoitusrekisteriin.
Kelan varajäsenen muutos ja jo edellisessä kokouksessa todettu TTL:n varajäsenen muutos viedään
THL:n pääjohtajan päätettäväksi johtoryhmän kokoonpanoon tulleina muutoksina.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Edellisessä kokouksessa sektoritutkimuslaitosten konsortiohankkeen käsittely siirrettiin tähän
kokoukseen. Asia ei kuitenkaan ole tämän kokouksen listalla, koska konsortiotilanteesta ei ole
käytettävissä kuin hajatietoa. Asia käsitellään myöhäisempänä ajankohtana, kun asiakokonaisuus
on selkiytynyt.
Pöytäkirja hyväksyttiin.
6. Toiminta- ja talouskatsaus
Kokouksessa jaettiin kauden 27.9 .– 5.11. toimintaa koskeva liite. Irma-Leena Notkola kertoi, että
MIDRAS- hanke ja sen loppuraportin kirjoittaminen ovat näkyneet myös ReTkin työssä. ReTki
osallistuu etäkäyttöalustan pilotointiin Tarja Vainiolan väitöskirjan aineistolla. Pilottitutkimuksen
sisällöllisenä tavoitteena on selvittää, soveltuuko syöpäpotilaiden elinajan ennustamiseen
käytettävä Relative Survival -menetelmä tehohoitopotilaiden laatupainotteisten elinvuosien
laskemiseen. Lisäksi pilottitutkimuksen tavoitteena on demonstroida omien aineistojen vientiä
etäkäyttöalustalle ja mahdollisuuksia soveltaa toisella ohjelmistolla (R) kirjoitettuja ohjelmakoodeja
käytettäessä toista vähemmän ohjelmointitaitoa vaativaa tilasto-ohjelmistoa (SPSS). Marraskuun
alussa 1.11.2010 pidettiin viranomaisverkoston vuoden 2010 toinen kokous. Kokouksessa
keskusteltiin siitä, millaisia suostumuksia lupaviranomaiset edellyttävät sellaisissa tutkimuksissa,
joissa halutaan yhdistää tutkittavilta suoraan kerättyjä tietoja rekisteritietoihin. Käytännöt ovat
jossain määrin vaihtelevia ja tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio ehdottikin, että ReTki laatisi ryhmän
seuraavaan kokoukseen tarkastuslistan asioista, jotka tulee ottaa huomioon tällaisten tutkimusten
yhteydessä. Loppusyksyn kolmea seminaaria on valmisteltu ja ohjelmat ovat valmiit ja tiedotus- ja
ilmoittautumissivut on avattu ReTkin verkkosivuille. ReTkissä korkeakouluharjoittelijana ollut
Katriina Peltonen palkataan 15.11.2010 alkaen vuoden loppuun tutkimusavustajaksi.
ReTki on toiminut THL:n Tieto-osastolla hallinnollisesti suoraan osastojohtajan alaisuudessa.
Vuoden 2011 alussa ReTki siirtyy osastojohtajan päätöksellä Tieto-osaston Palvelujen tietovarannot
– yksikköön. Muutoksen perusteena on SADe- ja Kanta- hankkeiden alkaminen keväällä 2011,
minkä seurauksena osastojohtajan tehtävät laajenevat merkittävästi. I-L N esitti, että seuraavaa
sopimusta ja johtosääntöä varten tulisi arvioida, mikä olisi hallinnollisesti ReTkin optimaalinen
paikka. Talousasioissa todettiin, että vuoden 2010 määräraha ei tule kulumaan kokonaan. Rahaa on
kulunut suunniteltua vähemmän eritoten palkkoihin (erikoissuunnittelijan sijaisen työn alkaminen
vasta 22.3.2010 ja määräaikaiselle suunnittelijalle kaavailtujen tehtävien toteutumattomuus THL:n
verkkosivualustan valmistumisen viivästymisen takia).
7. ReTkin arviointiraportin esittely rahoittajalaitoksissa
TTL:ssa ReTkin arviointiraportin käsittely on kesken. Johtoryhmä käsittelee asiaa 21.11.2010 ja
käsittelyn perustaksi on kerätty kommentteja eri henkilöiltä.
Kelassa arviointiraporttia on käsitelty tutkimusosaston johtoryhmässä. Näkemys ReTkistä ja ReTkin
toiminnasta oli myönteinen.
THL:n johtoryhmä on käsitellyt ReTkin arviointiraporttia 3.11.2010. Johtoryhmässä oltiin
tyytymättömiä hallintomallin käsittelyyn raportissa, koska se ei täysin vastannut arvioinnin

toimeksiantoa. THL:n johtoryhmä päätti pyytää muilta sopijaosapuolilta ja Tilastokeskukselta
kirjallisen näkemyksen ReTkin toiminnan tulevaisuudesta ja kiinnostuksesta osallistua toiminnan
rahoitukseen. Lausuntokierroksen jälkeen järjestetään sopijaosapuolten kokous, jossa sovitaan
toiminnan tulevaisuuden suuntaviivat. Kokouksessa sovitun pohjalta Retki-sopimus ja johtosääntö
uudistetaan ennen kesäkuun 2011 loppua. Vuoden 2011 osalta budjetoidaan ReTkin toiminta
nykyisen sopimuksen mukaisesti entiseltä pohjalta.
8. ReTkin arviointi ja jatkotoimet
Arvioitsijoiden mukaan ReTkin resurssit ovat pienet ja he ehdottivat resurssien lisäämistä.
Pohdittiin, tarvitsisiko ReTki rahoitukseensa inflaatiotarkastuksen, koska rahoitus on ollut
samansuuruinen useita vuosia. Keskusteltiin myös mahdollisuuksista kasvattaa ReTkin resursseja
kolmeen henkilötyövuoteen. Arvioitsijat ehdottivat ReTkille nykyistä laajempaa toimenkuvaa ja
viranomaisasemaa. ReTkin viranomaisasema edellyttäisi lainsäädännöllisiä toimia ja
jatkoselvittelyjä. Kuitenkin olennaisinta ReTkin toiminnan näkökulmasta on se, mikä hallintomalli
parhaiten tukee ReTkin toimintaa yhteiskunnan palvelemiseksi. Toteutuessaan rekistereiden
etäkäyttö tulee todennäköisesti vaikuttamaan ReTkin toimintaan ja asemaan. ReTkin
tulevaisuuden näkymiä voitaisiin arvioida kolmesta eri näkökulmasta: toiminta jatkuu nykyisin
resurssein, nykytyyppisen ReTkin resursseja kasvatetaan tai ReTkistä tulee etäkäyttöjärjestelmän
hallinnoija. Otaksuttiin, että sopijaosapuolien johtoryhmillä on puutteelliset tiedot ReTkistä ja
ReTkin toiminnasta. Tämän vuoksi ehdotettiin, että ennen sopimusneuvotteluja ReTki esittelisi
toimintaansa sopijaosapuolten johtoryhmille. Tulevaisuudessa rahoituksen suhteen voisi myös
kartoittaa mahdollisia muita rahoituslähteitä nykyisten sopijaosapuolien lisäksi, esimerkiksi
Akatemian rahoitus. Kaikkiaan katsottiin, että nyt on hyvä ajankohta tarkastella ReTkin
tulevaisuuden visioita, koska myös TTL:ssa ja THL:ssä on tapahtunut organisatorisia muutoksia.
9. Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.40.

