
      

 

Pöytäkirja  
ReTki/Jory 

 7.7.06               1(3) 

      
 

 
 
 
 
 
Rekisteritutkimuksen tukikeskuksen johtoryhmän kokous 
 
Aika:  Perjantai 16.6.2006 klo 8.30 
 
Paikka:  Stakes, Lintulahdenkuja 4, Collegium, 1. krs 
 
Läsnä:  Matti Heikkilä, Stakes (1-5), pj (1-5) 
 Markku Heliövaara, KTL 
 Ulla Hämäläinen, Kela  

Timo Klaukka, Kela 
 Olli Nylander, Stakes (4-); pj (6-) 
 Irma-Leena Notkola, ReTki  

Joanna McCormack, Stakes, siht. 
 
Poissa:  Anna Kattainen, KTL 
 Kristiina Mukala, TTL 

Hilkka Riihimäki, TTL 
 
 

1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 08.35. 

 
 

2. Esityslistan hyväksyminen 
 
Hyväksyttiin johtoryhmälle etukäteen lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

 
 

3. Osallistujien esittelykierros  
 
 
4. ReTkin toimintakertomus 2005  
Puheenjohtaja kävi lyhyesti läpi toimintakertomuksen. Keskustelussa todettiin, että toimintakertomus on 
asianmukainen, joskin joiltakin osin tavanomaista yksityiskohtaisempi. Johtoryhmä kiinnitti kuitenkin 
huomiota siihen, että toimintakertomuksesta puuttuu kokonaan verkkokoulu, johon kuitenkin käytettiin 
paljon ReTkin resursseja vuonna 2005. Irma-Leena Notkolaa pyydettiin lisäämään toimintakertomukseen – 
kohdaksi 4.4. – kertomus verkkokouluun liittyneestä toiminnasta. 
 
 
5. ReTkin toimintasuunnitelma 2006 
 
Toimintasuunnitelmasta käytiin vilkasta ja laaja-alaista keskustelua.  Puheenjohtaja nosti 
toimintasuunnitelmasta esiin muutamia kohtia, joihin tulisi vuonna 2006 panostaa enemmän tai joiden 
tilanne tulisi selvittää: (1) sosiaalialan aineistojen esittelyn ja niihin liittyvän osaamisen parantaminen; (2) 
verkkokouluasia; (3) Stakesin, KELAn ja Tilastokeskuksen yhteishanke toimeentulotuen, työttömyysturvan 
ja asumistuen tietojen yhdistämisestä. Verkkokoulu herätti myös mielipiteitä, mutta sitä koskeva keskustelu 
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siirrettiin kohtaan 6. 
 
Keskustelussa tuotiin esiin paljon näkökohtia, jotka liittyvät ReTkin rooliin ja profiiliin (joista oli tarkoitus 
keskustella varsinaisesti esityslistan kohdassa 8) enemmänkin kuin vuoden 2006 toimintaan. Tässä 
keskustelussa nostettiin esiin mm. seuraavia näkökohtia  ReTkin roolin laajentamisesta: (1) Aktiivisempi 
yhteiskunnallinen vaikuttaminen, erityisesti tutkimus- ja rahoituspolitiikkaan vaikuttaminen; (2) ReTki olisi 
sateenvarjo, jonka alla rekisteritutkimuksen keskeiset toimijat (tutkijat, rekisterinpitäjät, lupaviranomaiset) 
voisivat tavata; (3) aineistojen saatavuuden parantaminen vaikuttamalla rekisterinpitäjiin (hinnoittelu, 
toimitusajat ym.); (4) rekisterien käytön edistäminen sosiaalitieteissä; (5) aineistojen yhdistely maksullisena 
palveluna.  
 
Irma-Leena Notkola kertoi Ruotsin päätöksestä satsata runsaskätisesti rekisteritutkimukseen lähivuosina – 
vuosittain 83 miljoonaa kruunua (n. 9 milj. euroa), josta 25 miljoonaa kruunua (n. 2,7 milj. euroa) 
tutkimukseen (http://forska.vr.se [2006 nr 1]). Tutkimuksen lisäksi rahaa panostetaan runsaasti 
rekisteritutkimuksen infrastruktuuriin (dokumentaation parantamiseen, rekisterien saatavuuden ja 
käytettävyyden lisäämiseen yms.). Tämä ruotsalaispäätös haastaa Suomenkin satsaamaan lisää 
rekisteritutkimukseen. 
 
6. Katsaus alkuvuoden toimintaan 
 
Helmikuun alusta ReTkin päällikkönä toiminut Irma Leena Notkola esitteli ReTkin alkuvuoden toimintaa. 
Toiminnan painopiste on ollut jo vakiintuneissa  perustoiminnoissa – koulutus, neuvonta, www-sivusto. 
ReTki järjesti yhdessä TTL:n ja STUK:n kanssa rekisteritutkimusiltapäivän rekisterien käytöstä säteily- ja 
työterveystutkimuksissa 15. helmikuuta. ReTki on lisäksi kouluttanut kevään aikana Kuopion yliopiston 
jatkokoulutettavia kahdessa tilaisuudessa sekä FINOHTAn henkilökuntaa ja Global Health –
opiskelijaryhmää Stakesissa. Neuvontaa on annettu puhelimitse ja sähköpostitse. Erityisesti sihteerin 
alkuvuoden työpanoksesta suuri osa on kulunut ReTkin www-sivuston siirtämiseen KTL:n verkkosivuilta 
Stakesin uusille (2.6. avautuneille) verkkosivuille. ReTkin sivustoa on tässä yhteydessä pyritty tietyiltä osin 
selkeyttämään. Sisältöä ei kuitenkaan juuri ole lisätty lukuun ottamatta sosiaalitieteiden 
rekisteritutkimuksen bibliografian mukaan ottamista sivustolle.  
 
ReTki on nostanut lievästi profiiliaan erillisenä valtakunnallisena toimintayksikkönä muuttamalla 
sähköpostiosoitteeksi etunimi.sukunimi@rekisteritutkimus.fi  (ennen etunimi.sukunimi@stakes.fi). Tällä 
muutoksella halutaan viestittää sitä, että ReTki ei ole osa Stakesia, vaan erillinen, itsenäinen, neljän 
tutkimuslaitoksen yhteisesti rahoittama valtakunnallinen tukikeskus. ReTki toimii Stakesissa ja se näkyy 
mm. postiosoitteessa. Lisäksi ReTkin kuuluminen hallinnollisesti Stakesiin näkyy siten, että ReTki löytyy 
myös Stakesin kautta, esim. Stakesin uusilta www-sivuilta löytää helposti ReTkin sivut. 
 
ReTki on selvittänyt verkkokoulun tilannetta kevään aikana. Irma-Leena Notkola esitteli johtoryhmälle 
verkkokoulun sivuston tämänhetkistä tilaa ja esitti käsityksenään, että toteutus on monessa suhteessa varsin 
vaatimaton. Johtoryhmän jäsenet olivat varsin yksimielisesti sitä mieltä, että verkkokoulun visuaalinen ilme 
on lattea ja että verkkokoulumateriaalin toimitustyössä ei ole käytetty hyväksi verkkoympäristön tarjoamia 
mahdollisuuksia. Johtoryhmän mielestä verkkokoulua  ei voi laittaa tuotantoon nykyisessä muodossa.  
Irma-Leena Notkola lupasi lähettää linkin verkkokoulun testisivulle johtoryhmän jäsenille sähköpostitse ja 
toivoi jäseniä lähettämään vielä lisää kommentteja tarkemman tutustumisen jälkeen. Lopulliset päätökset 
verkkokoulusta tehdään seuraavassa kokouksessa.  
 
 
 

http://forska.vr.se/
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7. Henkilöstötilanne ja toiminnan painopisteet 2006 
 
Irma-Leena Notkola kertoi, että Leni Soikkonen lopetti työnsä ReTkin sihteerinä 2.6.2006. Paikan 
täyttäminen on ollut Stakesin johdossa vireillä siitä lähtien, kun Leni irtisanoutui. Olli Nylanderin Irma-
Leena Notkolan ehdotuksesta ReTkin tilannetta mietittiin kuitenkin uudelta pohjalta ja päädyttiin sellaiseen 
ratkaisuun, että ReTkin toinen kokoaikainen paikka varataan vuoden 2007 alusta alkaen henkilölle, joka 
pystyy osallistumaan ReTkin sisällölliseen perustoimintaan päällikön assistenttina. ReTkin sihteerin 
tehtävät hoidetaan siten, että joku Stakesin sihteereistä toimii osa-aikaisesti ReTkin sihteerinä 
(palkkauksesta 10–20% ReTkistä). 
 
Vuoden 2006 loppupuoleksi palkataan elo-syyskuussa työntekijä, jonka päätehtävänä on ReTkin internet-
portaalin kehittäminen ja parantaminen. Osallistujille jaettiin Irma-Leena Notkolan kokoama lista portaalin 
kehittämisideoista ja heidän toivottiin kommentoivan listaa siihen tutustuttuaan.   
 
8. Keskustelua ReTkin profiilista ja strategiasta 
 
Aikapulan vuoksi tämä kohta jäi käsittelemättä.     
 
9. Muut mahdolliset asiat 
 
Ei muita asioita. 
 
10. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.30. 
 
 

 
 

 
______________________    ________________________ 
Joanna McCormack    Matti Heikkilä 
sihteeri     puheenjohtaja (1-5) 
 

 
 
    ________________________ 
     Olli Nylander 
    puheenjohtaja (6-10) 
 
 


