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1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.05. ReTkiin palkattu uusi verkkotoimittaja Saana 
Vesterinen esitteli lyhyesti itsensä. 
 
2. Esityslistan hyväksyminen 
 
Johtoryhmän jäsenille etukäteen lähetetty esityslista hyväksyttiin kokouksen 
työjärjestykseksi. 
 
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 
Ei huomautettavaa. 
 
4. Toiminta ja talous 
 
Irma-Leena Notkola kertoi ReTkin ajankohtaisista asioista.  
 
ReTkiin ollaan etsimässä ”erikoissuunnittelija”-nimikkeellä asiantuntijaa Irma-Leenan 
työpariksi. Irma-Leena pyysi kannanottoa rekrytointi-ilmoituksen sisältöön valittavan 
henkilön työnkuvasta ja toimen kestosta. Päätettiin, että hakuilmoituksessa painotetaan 
sosiaali- ja yhteiskunnallisen tutkimuksen asiantuntijuutta. Työsuhteen kestoa pohdittiin 
pitkään. Johtoryhmän kannaksi tuli, että henkilöä haetaan pysyvään (toistaiseksi voimassa 
olevaan) työsuhteeseen, koska ReTkin rahoituspohja antaa tähän mahdollisuuden ja näin 
saadaan parempia hakijoita..  
 



ReTkin kuluneen vuoden taloutta tarkasteltiin Irma-Leena Notkolan tekemän selvityksen 
pohjalta. Rahaa ei ole kulunut niin paljon kuin oli budjetoitu. Pääsyinä tähän ovat Irma-
Leenan alkuvuoden osa-aikainen työpanos sekä sihteerin irtisanoutumisesta johtunut 
henkilövajaus. Verkkokouluhanke ei ole edennyt suunnitelmien mukaisesta, minkä vuoksi 
siihen ei ole käytetty rahaakaan.  
 
Irma-Leena Notkola kertoi olleensa kuultavana STM:n biopankkityöryhmässä. ReTki on 
ilmoittautunut vuoden 2007 alussa järjestettäville lääkäripäiville näytteilleasettajaksi. 
Ohjelmaa suunnitellaan parhaillaan.  
 
 
5. Verkkokoulun tilanne 
 
Irma-Leena Notkola on käynyt keskusteluja verkkokoulun sisällöstä Kristiina Mukalan 
kanssa. Riitta Luodon (Tampereen yliopisto) kanssa keskusteluaika on sovittu 30.10. 
iltapäiväksi. Kuten edellisessä johtoryhmän kokouksessa sovittiin, tähänastinen SVY:n ja 
TaiKin tuottama tuote otetaan vastaan sellaisena kuin se nyt on ja hankkeen loppuun 
viemisestä tehdään uusi sopimus. Irma-Leena Notkola ja Mika Gissler neuvottelivat 
asiasta SVY:n  Hannu Peltolan kanssa 18.10. Neuvottelussa sovittiin alustavasti, että 
SVY:ltä pyydetään tarjoukset kahdesta eri vaihtoehdosta: toisessa SVY tuottaa tarvittavan 
teknisen alusta ja TaiK toteuttaa raakamateriaalin viennin alustalle; toisessa 
vaihtoehdossa SVY tuottaa ainoastaan teknisen alustan ja verkkokoulun materiaali 
viedään ReTkin toimesta tekniselle alustalle.  
 
 
6. Neuvottelukunnan tarve 
 
Olli Nylander esitti toiveensa saada ReTkille johtoryhmän lisäksi neuvottelukunnan. 
Neuvottelukunnan jäseniksi kutsuttaisiin Tilastokeskuksen, yliopistojen ja korkeakoulujen 
asiantuntija-edustajia. Neuvottelukunnan olisi tarkoituksena kokoontua pari kertaa 
vuodessa. Neuvottelukunnan edustajien kautta olisi myös mahdollista saada hyviä 
vinkkejä ja kontakteja em. tahoihin. 
 
Tilastokeskuksen roolista rekisteritutkimuksessa puhuttiin paljon. Tilastokeskus koettiin 
tärkeäksi yhteistyötahoksi. Hilkka Riihimäki kertoi omasta kokemuksestaan siitä, että 
yliopistot (Tre, Hki, Kuopio) suhtautuvat ReTkiin positiivisesti ja olivat aikanaan valmiita 
maksamaan ReTkin kuluja käytön mukaan. Markku Heliövaara mietti, löytyykö halutuilta 
taholta motivaatiota neuvottelukunnan tapaiseen työhön. 
 
Neuvottelukunnan sijaan todettiin vuosittaisen neuvottelupäivän järjestäminen toimivaksi 
tavaksi saada muita tahoja mukaan rekisteritutkimuksen kehittämiseen. Neuvottelupäiville 
kutsutaan rekisteritutkimuksella tärkeiden tahojen (mm. Tilastokeskus, 
Tietosuojavaltuutettu, VM, VATT, ETK, ETLA; PT, valtiokonttori) edustajia, mutta 
tilaisuuteen olisivat tervetulleita myös muut tahot. 
 
 
7. Johtosääntö 
 
ReTkiä koskevan päätöksenteon ja eri vastuutahojen (ReTkin johtoryhmä, päällikkö ja 
Stakesin organisaatio) roolien selkiyttämiseksi Irma-Leena Notkola oli laatinut luonnoksen 
ReTkin johtosäännöksi. Johtosäännön kirjoittaminen todettiin hyväksi työvälineeksi 
selkeyttämään pelisääntöjä. Johtosääntöluonnosta käytiin kohta kohdalta läpi. Sovittiin, 



että Irma-Leena Notkola kirjoittaa ehdotetut korjaukset ja lisäykset johtosääntöön ja 
lähettää korjatun version johtoryhmän jäsenille sähköpostitse kommentoitavaksi ja 
toimittaa sen myös Stakesin juristille luettavaksi. Sähköpostikirjeenvaihdon pohjalta 
viimeistelty versio pyritään hyväksymään seuraavassa johtoryhmän kokouksessa. 
 
Puheenjohtaja Matti Heikkilä poistui kokouksesta kohdan 7 käsittelyn aikana klo 13.22. 
Puheenjohtajana jatkoi Hilkka Riihimäki. 
 
8. Muut mahdolliset asiat 
 
Irma-Leena Notkola jakoi paperiversiona REDD-projektin julkaisun 'How to carry out 
register-based health services research in Finland?'. Julkaisu on saatavana myös pdf-
tiedostona. 
 
Seuraavassa johtoryhmän kokouksessa on tarkoitus käsitellä johtosääntöä, 
erikoissuunnittelijan rekrytointia sekä vuoden 2006 toimintasuunnitelmaa. Kokouksen 
ajankohdaksi ehdotettiin 11.12 iltapäivä, 14.12 iltapäivä tai 7. ja 8.12 aika vapaa. 
Kysely kokouksen ajankohdan sopivuudesta lähetään sähköpostitse ReTkistä. 
 
Kokous päättyi klo 14.10.  
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