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Rekisteritutkimuksen tukikeskuksen johtoryhmä
Aika

10.2.2004 klo 15.00 - 16.20

Paikka

Stakes, Lintulahdenkuja 4, kokoushuone Collegium, 1. krs

Läsnä

Hannu Hämäläinen, Stakes, pj
Timo Klaukka, KELA
Jussi Simpura, TK, asiantuntijajäsen
Jari Haukka, Stakes
Leni Soikkonen, Stakes, siht.

Poissa

Matti Heikkilä, Stakes, pj
Arpo Aromaa, KTL
Hilkka Riihimäki, TTL
Seija Ilmakunnas, ETK, asiantuntijajäsen

1. Kokouksen avaus
Hannu Hämäläinen toimi puheenjohtajana ja avasi kokouksen kello 15.00.
2. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin johtoryhmälle etukäteen lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Todettiin, että
kohdassa 7 muissa esille tulevissa asioissa käsitellään esityslistapostin mukana tiedoksi jaettua
Rekisteritutkimusiltapäivän ohjelmaa.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin 22.1.2004 kokouksen pöytäkirja.
4. Tarkennettu toimintasuunnitelma 2004 - 2005
Jari Haukka esitteli Rekisteritutkimuksen tukikeskuksen toimintasuunnitelmaa 2004 - 2005, johon oli tehty
johtoryhmän edellyttämät tarkennukset. Johtoryhmä keskusteli toimintasuunnitelmasta ja ehdotti tekstiin
pientä tarkennusta sivulle 2. Henkilötyövuosia toimintasuunnitelmaan ei ole merkitty, ja johtoryhmä totesi,
että vaikka henkilötyövuosia ei toimintasuunnitelmaan merkittäisikään, ReTkin henkilöstö voisi seurata
työajan käyttöään esim kuukausittain toimintasuunnitelmassa esitettyjen päätoimintojen (verkoston
luominen, portaali, koulutus ja neuvonta, omat tutkimushankkeet) tasolla, jotta nähtäisiin, miten työaika
jakautuu eri toimintojen välillä.
Johtoryhmä kävi keskustelun toimintasuunnitelman liitteinä olevista taloussuunnitelmasta ja verkostoimistilaisuuksista. Johtoryhmä totesi, että ReTkin taloussuunnitelmaa on nyt tarkennettu riittävästi, ja tarkempi
suunnitelma auttaa ReTkiä toiminnan suunnittelussa. Sosiaalialan rekisterien selvitystyöhön pitäisi alkaa
etsiä sopivaa henkilöä tai yhteistyöorganisaatiota, jotta työ saataisiin mahdollisimman pian käyntiin.
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Päätettiin, että ReTki laittaa lähiaikoina ReTkin johtoryhmän jäsenille sähköpostikyselyn, jossa pyydetään
ehdotuksia selvitystyön tekijäksi sopivasta yhteistyökumppanista.
Verkostoimistilaisuuksia johtoryhmä piti oikeansuuntaisena toimintamuotona. Tilaisuuksissa pidetyistä
esityksistä saadaan myös koottua materiaalia, joka voidaan laittaa ReTkin verkkosivuille näkyviin.
Johtoryhmä ehdotti muutamia uusia tilaisuuksien aihepiirejä toimintasuunnitelman liitteessä listattujen
aihepiirien lisäksi. Aihepiiriehdotuksia johtoryhmän jäsenet voivat toimittaa lisää Jari Haukalle tai Leni
Soikkoselle.
Johtoryhmä hyväksyi ReTkin toimintasuunnitelman 2004 - 2005 liitteineen. Päätettiin, että Jari Haukka ja
Leni Soikkonen seuraavat kuukausittaista työajankäyttöään toimintasuunnitelman päätoimintojen tasolla ja
raportoivat johtoryhmälle asiasta.
5. ReTkin esitetekstiluonnos
Johtoryhmä hyväksyi esitetekstin. Puheenjohtaja mainitsi, että esite julkaistaan ensin lyhyempänä versiona,
ja ReTkin verkkosivujen valmistuttua esitteeseen tullaan lisäämään verkkosivuja käsittelevä osio. ReTki on
tehnyt myös oman liikemerkin saamisesta esityksen Stakesin johtoryhmälle, joka käsittelee esitystä 11.2.
kokouksessaan.
6. ReTkin verkkosivujen rakenne ja sisältö pääpiirteittäin
Jari Haukka kertoi lyhyesti ReTkin verkkosivujen rakenteesta ja sisällöstä. Stakesin verkkojulkaisujärjestelmän valmistuminen on viivästynyt järjestelmätoimittajasta johtuvista syistä, mutta erillissivustojen,
kuten ReTkin sivujen, julkaiseminen on mahdollista, vaikka koko Stakesin verkkosivujen julkaisu
viivästyisikin suunnitellusta aikataulusta.
7. META (= Muut esille tulevat asiat)
Jari Haukka esitteli Rekisteritutkimusiltapäivän tarkentunutta ohjelmaa.
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.20.

_______________________
Leni Soikkonen
sihteeri

_______________________
Hannu Hämäläinen
puheenjohtaja

