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• Nykyinen rekisteritutkimuksen toimintamalli hankala
tutkijoiden näkökulmasta
• FMAS-palvelut suunniteltu helpottamaan rekisteritutkimusta:
tavoitteena saada aikaan uudenlainen tutkijapalvelu, joka
helpottaa rekisteritietojen ja tilastoaineistojen
tutkimuskäyttöä tutkimusprosessin kaikissa vaiheissa
• Uudet palvelut parantaisivat merkittävästi julkishallinnon
tietojen löydettävyyttä, saavutettavuutta ja käytettävyyttä.
• FMAS-hankekokonaisuuden rahoitus on ollut katkonaista ja se
uhkaa jäädä suunnitelmaksi rahoitusvajeen takia

Rekisteritutkimuksen nykyinen toimintamalli
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Kansallinen rekisteri- ja mikroaineistojen tutkijapalvelu
Finnish Microdata Access Services FMAS
[Tutkimusinfrastruktuurien tiekartalla oleva hanke]
Ohjaus

Metatietokatalogi/Datakatalogi (Tilastokeskus)
-federoitu metatietorekisteri ja hakupalvelu
-rekisteritason metatiedot
-muuttujatason metatiedot
-historiatiedot
-Ohjaus: VM:n metatietopalvelu, JHS-suositus
Yhteentoimivuus: (1) viranomaisten metatietovarannot; (2)
FMAS yhteislupapalvelu; (2) FMAS etätyöpöytä

Sähköinen yhteislupapalvelu (Kansallisarkisto)
- asiointipalvelu: käyttöluvat viranomaisilta
- yksi lomake/tutkimus
- toimii samalla lupakäsittelyyn liittyvien
viranomaisten asiakirjojen säilytys- ja hakupalveluna
- tuottaa julkista tietoa rekisterien tutkimuskäytöstä
Yhteentoimivuus: (1) FMAS etätyöpöydän
käyttöoikeudet; (2) FMAS metatietokatalogi

Etätyöpöytä (Tilastokeskus)
-aineistojen luovutus, tallennus
-aineistojen tilastollinen analyysi
-tulosten luovutus
-ohjelmat (SPSS, STATA, R, SAS ym);
”koodipankki”; ym välineistöä

Informaatio- ja tukipalvelu (Kansallisarkisto)
-web-portaali
-tutkijoiden help desk, myös muille kuin
etätyöpöydän käyttäjille
-rekisteritutkimuksen edistäminen
-koulutus
- tutkijafoorumit: tutkijoiden vaikutuksen
turvaaminen
-yhteistyön koordinointi

Kansallisarkiston Isaacusesituotantohankkeen tavoitteet
• Lähtökohtana ovat FMAS-kokonaisuutta varten suunnitellut
o sähköinen käyttölupapalvelu ja
o tuki- ja informaatioportaali.

• Nämä aiemmin suunnitellut ja aloitetut palvelut toteutetaan
loppuun tässä hankkeessa kuitenkin niin että fokus
hyvinvointi- ja terveysdatassa (rekisteritieto ja muu data).
LISÄKSI
•

•

Alkujaan rekisteritutkimukseen suunniteltua sähköistä lupapalvelua
laajennetaan pilottihankkeena lääketieteellisen tutkimuksen edellyttämään
eettiseen arviointiin.
Sähköistä lupapalvelua konseptoidaan muihin palveluoperaattorin
toiminnan piiriin kuuluviin tarkoituksiin.
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Isaacus-esituotantohankkeen tavoitteet/päätuotokset
(1) Sähköinen käyttölupapalvelu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aidosti sähköinen asiointipalvelu, kattaa koko lupaprosessin
kansallinen palvelu tutkijoille, muille hyödyntäjille ja viranomaisille
rekisteritiedot, terveys- ja sosiaalipalvelutuotannon data, biopankkidata
vahva tunnistautuminen: KaPA-ratkaisu
yhden luukun palvelu: luvat eri viranomaisilta saman palvelun kautta
yksi hakemus per yksi tutkimus
asiakirjojen asianhallinta; kyseessä monitoimijaprosessi
tuottaa julkista tietoa aineistojen käytöstä ja lupaprosessin kestosta
kieliversiot (suomi ja englanti)
laajennetaan pilottina lääketieteellisten tutkimusten eettisen arvioinnin
prosessiin

(2) Informaatio- ja tukiportaali
•

tietoa rekisteritutkimuksen toteuttamisesta sekä muista hyvinvointi- ja
terveysalan tutkimusten käynnistämiseen ja toteuttamiseen liittyvistä
vaatimuksista, lupa- ja hakumenettelyistä ja palveluista

HYÖYDYT: Palvelut helpottavat ja edistävät käyttörajoitteisten hyvinvointi- ja
terveysaineistojen yhdistämistä ja yhteiskäyttöä kansallisesti ja kv:sti

Tiimi
• Erikoistutkijat:
Päivi Holmström
Olli Nummela
Noora Sipilä
• IT-(erikois)suunnittelijat:
Suvi Lumivirta
Sami Nousiainen
Henri Tenhunen
• Projektipäällikkö: Irma-Leena Notkola
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Siirrytään demoon…..
esittäjänä Henri Tenhunen

Kiitos!

3.2.2016
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