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1. Jukka T. Salonen avasi kokouksen.
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka T. Salonen, sihteeriksi Tapio Luostarinen ja
pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Jaakko Kaprio ja Markku Kuusi.
3. Kokouksen osanottajat esittelivät itsensä.
4. Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi (liite 1).
5. Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun, jonka aiheena oli Suomen epidemiologian seuran tai
Sosiaalilääketieteen yhdistys ry:n (SLY) yhteydessä olevan jaoksen perustaminen. Epidemiologien
yhdistymisaikeen kannustimena oli kesäkuussa Bergenissä pidettävä The 1st Nordic Conference in
Epidemiology. Muilla Pohjoismailla on alan seura. Muualla on herättänyt kummastusta, etteivät Suomen
epidemiologit ole järjestäytyneet. Yhteyksiä eri aloja edustavien epidemiologien välille kaivattiin lisää.
Oma seura olisi verkostoitumisen etu. SLY:n yhteydessä olevan jaoksen arveltiin olevan hallinnollisesti
keveämpi. Jaos voisi hyödyntää SLY:n tiedotuskanavia.
6. Päätettiin yksimielisesti perustaa Suomen epidemiologian seura ry.
7. Käytiin pykälä pykälältä läpi Suomen biostatistiikan seura ry:n sääntöjen pohjalta tehty
sääntöehdotus. Harkittiin akateemista loppututkintoa jäsenyyden ehdoksi ja opiskelijajäsenyyttä, mutta
niistä luovuttiin. Hallitustyön jatkuvuutta kannatettiin.
8. Hyväksyttiin sääntöehdotus Suomen epidemiologian seura ry:n säännöiksi muutamin muutoksin (liite
2).
9. Kaikki läsnäolijat liittyivät Suomen epidemiologian seuran jäseniksi allekirjoittamalla seuran
perustamiskirjan.
10. Valittiin seuran puheenjohtajaksi Jukka T. Salonen, sihteeriksi Tapio Luostarinen, rahastonhoitajaksi
Jussi Kauhanen ja muiksi hallituksen jäseniksi Jouni J.K. Jaakkola, Markku Koskenvuo, Pekka Nuorti ja
Hilkka Riihimäki sekä varajäseniksi Tom Forsén, Hannu Hausen, Tiina Salminen ja Jaakko Tuomilehto.
Toimihenkilöiden valinnassa pyrittiin epidemiologian alakohtaiseen ja maantieteelliseen edustavuuteen.
11. Puheenjohtaja aloitti yleiskeskustelun seuran toiminnasta. Ehdotettiin, että seura voisi järjestää
säännöllisesti Epidemiologian päivät toukokuussa mahdollisesti jo vuodesta 2001 lähtien. Seura voisi olla
esillä Lääkäripäivillä. Kansainvälisiin kattojärjestöihin liittymistä harkittiin. Suomen biostatistiikan

seurassa asia on ratkaistu niin, että seuran jäsenet voivat liittyä henkilöjäseniksi, mutta seura ei liity
kattojärjestöihin. Pyydettiin selvittämään, voisiko Suomen toimintaa esitellä The International
Epidemiological Associationin www-sivulla ja voisiko seura käyttää SLY:n tiedotuskanavia. Seuran
toiminnassa toivottiin paneuduttavan epidemiologien toimintaedellytyksiin. Esille otettiin pääsy
rekisteriaineistoihin, rekisteriaineistojen yhdistelyn helpottaminen ja perehtyneenä annettu suostumus.
Toivottiin keskustelua epidemiologian koulutuksen tilasta Suomesta. Ehdotettiin, että kahden vuoden
kuluttua muodostettaisiin valtakunnallinen epidemiologian tutkijakoulu. Epidemiologia on kuitenkin yksi
noin kymmenestä kansanterveyden tutkijakoulun tieteenalasta. Menestymisedellytykset ovat paremmat
suurella, monitieteisellä tutkijakoululla. Seuran toivottiin osallistuvan epidemiologien jatko- ja
täydennyskoulutukseen. Esitys on kansanterveyden tutkijakoulun näkökulmasta hyvä ehdotus, koska
ammatissa toimivat eivät mahdu tutkijakoulun kursseille. Toivottiin, että seura perustaisi oman wwwkotisivun. Toivottiin myös, että seura rekisteröitäisiin mahdollisimman pian.
12. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.10
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