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Rekisteritutkimuksen tukikeskuksen johtoryhmä
Aika

21.12.2004 klo 10.10 - 11.40

Paikka

Stakes, Lintulahdenkuja 4, kokoushuone Collegium, 1. krs

Läsnä

Hannu Hämäläinen, Stakes, pj
Arpo Aromaa, KTL
Timo Klaukka, KELA
Mikko Pellinen, ETK, Seija Ilmakunnaksen sijasta
Hilkka Riihimäki, TTL
Jussi Simpura, TK, asiantuntijajäsen, 1-6
Jari Haukka, Stakes
Ari-Pekka Sihvonen, Stakes
Leni Soikkonen, Stakes, siht.

Poissa

Matti Heikkilä, Stakes, pj
Seija Ilmakunnas, ETK, asiantuntijajäsen
Jussi Simpura, TK, asiantuntijajäsen, 7-8

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.10 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi kokoukseen.
2. Esityslistan hyväksyminen
Todettiin, että kohdassa 7 keskustellaan 9.3.05 pidettävään Etiikkaseminaariin kutsuttavista. Hyväksyttiin
johtoryhmälle etukäteen lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin 2.12. pidetyn kokouksen pöytäkirja.
4. ReTkin tarkennettu talousarvio 2005
Puheenjohtaja kertoi lyhyesti ReTkin johtoryhmän viime kokouksessa käydystä keskustelusta. ReTkin
budjetti on ylijäämäinen. Johtoryhmä keskusteli viime kokouksessaan rahan käyttökohteista ja päätyi
ehdottamaan, että ReTki tuottaisi rekisteritutkimusta käsittelevän verkko-opetusaineiston yhteistyössä
yliopistojen kanssa. ReTkin budjetin käsittelyä ja keskustelua päätettiin tuolloin jatkaa ennen joulua
pidettävässä ylimääräisessä kokouksessa tarkennetun budjetin pohjalta.
Jari Haukka esitteli ReTkin taloussuunnitelmaa. Suunnitelma oli lähetetty etukäteen johtoryhmälle
esityslistan liitteenä. Pohjoismaista rekisterikokousta varten ReTki on hakenut rahoitusta Suomen
Akatemialta. Budjettiin on varattu lisäksi 3 000 euroa pohjoismaisen kokouksen menoja varten.
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Virtuaaliyliopiston opetusmateriaalin tuottamiseen kuluvat menot on arvioitu taloussuunnitelmaan, jossa on
muutamia esimerkkejä myös opetusosioiden mahdollisesta sisällöstä. Tutkimustoimintaan liittyen on
ehdolla kaksi hanketta, joissa ReTki maksaisi atk-suunnittelijan ja tutkijan palkkakustannukset.
Suunnitelmaan on varattu rahaa myös ReTkin www-sivujen kääntämiseen englanniksi. Kääntäminen on
mahdollista toteuttaa käyttämällä KTL:n käännöspalvelua. Suunnitelmaan on sisällytetty ehdotus Ari-Pekka
Sihvosen palkkaamiseksi koko vuoden 2005 ajaksi hoitamaan sosiaalialan rekisterien selvitystyötä ja
koordinoimaan verkko-opetusmateriaalin tuotantoa.
Puheenjohtajan ehdotuksesta johtoryhmä päätti keskustella opetusmateriaalin tuottamiseen, ReTkin
evaluaatioon ja tutkimushankkeisiin liittyvistä kysymyksistä ennen kuin päättää budjetista.
5. Verkkokurssiaineisto rekisteritutkimuksesta ja
6. ReTkin evaluaatio
Jari Haukka esitteli suunnitelmaa virtuaaliyliopiston opetusmateriaalin tuottamiseksi. ReTki on ollut
yhteydessä Tampereen yliopiston terveystieteen laitokseen ja Helsingin yliopiston sosiologian laitokseen ja
molemmat laitokset ovat kiinnostuneita yhteistyöstä ReTkin kanssa verkko-opetusaineiston tuottamisessa.
Taloussuunnitelmassa on mainittu muutamia alustavia ehdotuksia opetusosioiden aiheiksi. Aineisto on
tarkoitettu syventäviä opintoja suorittaville ja jatko-opiskelijoille. Aineistosta olisi linkit jo valmiina
oleviin opetuskokonaisuuksiin, esim Tilastokeskuksen aineistoon.
Johtoryhmä korosti, että ylläpidon hoitamiseen on kiinnitettävä alusta lähtien erityistä huomiota ja
yliopistot tulisi sitouttaa aineiston ylläpitoon. Yliopistot toimisivat aineiston ylläpitäjinä ja ReTki toimisi
rahoittajana. Sisältöä ReTkin tulisi pohtia kohderyhmien näkökulmasta ja miettiä myös aineiston
soveltuvuutta tenttimiseen. Sisältöä suunnitellessa olisi pohdittava, mitkä aiheet ovat keskeisiä juuri
rekisteritutkimuksen suunnittelun ja toteuttamisen kannalta. Rekisterien yhdistelemiseen liittyviin asioihin
olisi hyvä kiinnittää huomiota ja mukaan pitäisi saada konkreettisia esimerkkejä tutkimuksissa eniten
käytetyistä rekistereistä.
ReTkin toiminnan arviointiin liittyen Jari Haukka kertoi, että Suvi Virtanen Tampereen yliopistosta ja
Veijo Notkola Kuntoutussäätiöstä ovat suostuneet ReTkin arvioitsijoiksi. Johtoryhmä ehdotti, että
arvioinnin tekemiseen budjetoitaisiin vähintään 3 työpäivää arvioitsijaa kohti eli yhteensä 6 työpäivää.
Johtoryhmä keskusteli ReTkin rahoittaman tutkimustoiminnan yleisistä periaatteista ja
taloussuunnitelmassa tutkimustoimintaan varatun summan kohdentamisesta. Johtoryhmä totesi, että
rahoitettavien hankkeiden on palveltava ReTkin tarpeita ja liityttävä sen toimintaan. Hankkeiden
liittyminen toimintaan on perusteltava kirjallisesti.
Johtoryhmä hyväksyi ReTkin taloussuunnitelman kehykset vuodelle 2005. Verkko-opetusaineistoa ja
tutkimustoimintaa koskevia suunnitelmia käsitellään johtoryhmän seuraavassa kokouksessa. Jari Haukka ja
Ari-Pekka Sihvonen laativat opetusaineiston sisällöstä tarkemman suunnitelman seuraavaan kokoukseen.
Suunnitelma voidaan myös lähettää johtoryhmän jäsenille etukäteen sähköpostitse heti sen valmistuttua.
ReTkillä on tarkoitus pitää alustava suunnittelupalaveri aineiston tuottamiseen mahdollisesti osallistuvien
Verkkoyliopiston ja Taideteollisen korkeakoulun asiantuntijoiden kanssa 14.1. Taloussuunnitelmassa
ehdotetuista tutkimushankkeista Jari Haukka tekee seuraavaan johtoryhmän kokoukseen
tutkimussuunnitelmat (esim A4-sivu/hanke), joissa on esitetty perustelut, miten ehdotetut hankkeet liittyvät
ReTkin toimintaan.
7. META (= Muut esille tulevat asiat)
Johtoryhmä keskusteli ReTkin ja Lääkäriliiton 9.3.2005 järjestettävään Etiikkaseminaariin kutsuttavista
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tahoista. Sovittiin, että ReTki tekee keskustelun pohjalta ehdotuksen kutsuttavista ja lähettää listan
sähköpostitse kommentoitavaksi johtoryhmän jäsenille.
8. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohta
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.40 ja kiitti johtoryhmää ja ReTkin henkilökuntaa yhteistyöstä ja
työpanoksesta kuluneen vuoden aikana ja toivotti hyvää joulua. Johtoryhmän seuraavan kokouksen
ajankohdaksi ehdotettiin joko ensisijaisesti perjantaita 28.1. aamu- tai iltapäivää tai toissijaisesti
maanantaita 24.1. klo 11.00. Sihteeri tarkistaa, mikä ajankohta sopii Matti Heikkilälle ja informoi asiasta
johtoryhmää.

_______________________
Leni Soikkonen
sihteeri

________________________
Hannu Hämäläinen
puheenjohtaja

3 (3)

