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ReTki/Jory

Rekisteritutkimuksen tukikeskuksen johtoryhmä
Aika

28.01.2005 klo 10.05 - 11.30

Paikka

Stakes, Lintulahdenkuja 4, kokoushuone Palsternakka, 1. krs

Läsnä

Matti Heikkilä, Stakes, pj
Hannu Hämäläinen, Stakes
Arpo Aromaa, KTL, 5-8
Timo Klaukka, KELA
Jussi Simpura, TK, asiantuntijajäsen
Jari Haukka, Stakes
Leni Soikkonen, Stakes, siht.

Poissa

Hilkka Riihimäki, TTL
Seija Ilmakunnas, ETK, asiantuntijajäsen
Ari-Pekka Sihvonen, Stakes

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.05 ja kertasi lyhyesti edellisen kokouksen asioita. Todettiin, että
ReTkin arvioitsijoiksi ovat lupautuneet Suvi Virtanen Tampereen yliopistosta ja Veijo Notkola Kuntoutussäätiöstä.
2. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin johtoryhmälle etukäteen lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin 21.12. pidetyn kokouksen pöytäkirja.
4. Tutkimushankkeet 2005
Jari Haukka kertoi, että ReTkin vuoden 2005 taloussuunnitelmasta on poistettu virusinfektioiden vaikutuksiin liittynyt tutkimushanke, mutta REDD-hankkeeseen hän esittää kohdennettavaksi ReTkin budjetista
11.288 euroa. Johtoryhmä oli saanut etukäteen kirjalliset perustelut REDD-hankkeen liittymisestä ReTkin
toimintaan. Johtoryhmä keskusteli hankkeen liittymisestä toimintaan ja päätyi siihen, että koska hankkeessa
tuotetaan koulutusaineistoa ReTkin käyttöön, voidaan hankkeen katsoa liittyvän ReTkin toimintaan ja hyödyttävän ReTkiä. Johtoryhmä päätti, että ReTkin budjetista voidaan kohdentaa REDD-hankkeen atksuunnittelijan palkkaukseen 11.288 euroa.
Jari Haukka totesi, että muihin tutkimushankkeisiin ei vuoden 2005 budjetissa ole varattu rahaa, koska verkko-opetusaineiston tuottamisesta koituviin kustannuksiin on jätettävä riittävästi pelivaraa.
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5. Verkkokurssiaineisto rekisteritutkimuksesta
Jari Haukka esitteli verkkokurssiaineiston tarkennettua sisältösuunnitelmaa (versio 21.1.2005), Suomen
virtuaaliyliopiston (SVY) ja Taideteollisen korkeakoulun (TaiK) laatimia alustavia tuotanto-, projekti- ja ylläpitosuunnitelmia ja arviota kustannuksista ja työmääristä. Alustavan arvion mukaan kustannukset ReTkille SVY:n ja TaiKin palveluista olisivat noin 17.500 euroa (ALV:tä ei peritä). ReTkin puolelta projektipäällikkönä toimisi Ari-Pekka Sihvonen. Kokonaisuudessaan opetusaineistoprojekti olisi valmis 31.12.2005
mennessä.
Johtoryhmä keskusteli aineiston ylläpidosta. SVY:n suunnitelmassa todetaan, että materiaalin ylläpidosta
sovitaan 31.12.2005 Stakesin ja SVY:n välisellä erillisellä ylläpitosopimuksella. Jari Haukka esitti, että materiaalin ylläpito voitaisiin hoitaa joko niin, että SVY toimii ylläpitäjänä tai että sisällöntuottajat ylläpitäisivät omaa aineistoaan. Johtoryhmä pohti ylläpidossa mahdollisesti ilmeneviä ongelmia, esim sisällöntuottajan muutto ulkomaille tms ja kehotti ReTkiä kiinnittämään erityistä huomiota ylläpitokysymyksiin.
Aineiston sisällön koordinoinnista johtoryhmä totesi, että se voisi itse toimia koordinaattorina, eikä mitään
erillistä ”tieteellisen opetuksen boardia” tarvittaisi. Johtoryhmä saisi esim vuosittain ehdotuksen aineiston
sisällöstä ja pystyisi näin koordinoimaan kokonaisuutta.
Jari Haukka esitteli johtoryhmälle SVY:n lähettämiä malleja sopimuksiksi. Yhteistyösopimus solmittaisiin
Stakesin ja SVY:n palveluyksikön välillä. TaiK toimisi projektissa SVY:n alihankkijana. Stakes solmisi sisällöntuottajien kanssa tekijänoikeussopimukset ja siirtäisi sisällön julkaisuoikeudet itselleen. Sisällöntuottajille maksettaisiin palkkiot.
Johtoryhmä totesi, että esitys on valmisteltu erittäin perusteellisesti ja päätti hyväksyä esityksen verkkoopetusaineiston tuottamisesta yhteistyössä SVY:n ja TaiKin kanssa. Laadittavat sopimukset viedään Stakesin juristien tarkistettaviksi. Toiveena johtoryhmä esitti, että opetusaineistodemo olisi tulevana Stakespäivänä marraskuussa esityskunnossa.
6. ReTkin toimintakertomus 2004
Puheenjohtaja totesi, että on hyvä, että ReTkin toimintakertomus on toiminnan tässä vaiheessa yksityiskohtainen, koska sillä on merkitystä ReTkin toiminnan arvioinnin kannalta. Johtoryhmä hyväksyi ReTkin vuoden 2004 toimintakertomuksen.
7. META (= Muut esille tulevat asiat)
Johtoryhmä sai tiedoksi Jari Haukan laatiman selvityksen ”Rekisteritietojen yhdistely sosiaali- ja terveysalan
tutkimuksessa Suomessa”, johon on tehty johtoryhmän 2.12. kokouksessa ehdottamat muutokset. Jari Haukka toimittaa selvityksen tietosuojavaltuutetun toimistoon.
Jari Haukka kertoi, että Nordic Meeting on Register-based Health Research 2005:n nettisivut ovat valmistuneet ja julkaistaan ensi viikolla. Sivujen osoite on www.nordicreg.org. ReTkin omilta sivuilta on linkki pohjoismaisen kokouksen sivuille. Rahoitusta kokoukselle ReTki on hakenut Suomen Akatemiasta.
Johtoryhmä oli saanut jo ennen kokousta tiedon ReTkin päällikön Jari Haukan irtisanoutumisesta. Jari
Haukka kertoi lähtevänsä toiseen työpaikkaan ja olevansa 18.2. viimeistä päivää fyysisesti paikalla ReTkissä. Pohjoismaisen kokouksen suunnittelussa Jari on kuitenkin mukana edelleen. Hannu Hämäläinen kertoi,
että ReTkin päällikön tehtävästä laitetaan työpaikkailmoitus mm Helsingin Sanomiin ja sähköpostilistoille.
Puheenjohtaja toivoo myös johtoryhmän jäseniltä esityksiä sopivista päällikköehdokkaista. Koulutusvaatimuksena on tohtorin tutkinto. Matti Heikkilä ja Hannu Hämäläinen haastattelevat hakijat ja tuovat esityksensä valittavasta henkilöstä ReTkin johtoryhmään.
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Hannu Hämäläinen esitti, että ReTkin arvioinnin aikataulua aikaistettaisiin ja että Jari Haukka hoitaisi arviointiprosessin läpiviemisen. Sovittiin, että Jari Haukka ottaa hoitaakseen arviointiprosessin ja kysyy arvioitsijoilta Suvi Virtaselta ja Veijo Notkolalta, sopiiko heille aikataulun muuttaminen siten, että arviointi olisi
tehty maaliskuun 2005 loppuun mennessä.
Hannu Hämäläinen kiitti Tiedon tulosalueen puolesta Jari Haukkaa tuloksellisesta toiminnasta ReTkin päällikkönä ja toivotti hänelle menestystä uusien haasteiden parissa.
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.30.

_______________________
Leni Soikkonen
sihteeri

________________________
Matti Heikkilä
puheenjohtaja
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