Rekisteritutkimuksen tukikeskuksen johtoryhmän kokous
Pöytäkirja

Aika: 14.3.2007 klo 13-15
Paikka: Stakes, Lintulahdenkuja 4, kokoushuone Collegium
Paikalla:
Matti Heikkilä, Stakes, pj 1-3
Hilkka Riihimäki, TTL, pj 4-13
Markku Heliövaara, KTL
Ulla Hämäläinen, Kela
Kristiina Mukala, TTL
Irma-Leena Notkola, ReTki
Marianna Johnson, ReTki
Saana Vesterinen, ReTki, sihteeri

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Matti Heikkilä avasi kokouksen 13.05.

2. Esityslistan hyväksyminen
Irma-Leena Notkola pyysi, että kohta 10. Rekisteritietojen luovuttamisen perusteet
siirretään seuraavaan johtoryhmän kokoukseen. Esityslista hyväksyttiin tällä muutoksella.

3. Vuoden 2007 puheenjohtajan valinta
Johtosäännön mukaan vuosittainen puheenjohtajuus kiertää ReTkin
rahoittajaorganisaatioiden välillä. Vuoden 2006 puheenjohtajana on toiminut Stakesin Matti
Heikkilä. Matti ehdotti vuoden 2007 puheenjohtajaksi TTL:n Hilkka Riihimäkeä. Ehdotus
sai kannatusta ja Hilkka Riihimäki valittiin ReTkin vuoden 2007 puheenjohtajaksi.

4. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen
Matti Heikkilä huomautti, että hänen saapumisensa kokoukseen on merkitty väärin.
Korjataan merkintä oikeaksi pöytäkirjaan. Hilkka Riihimäki kommentoi aikaisemmassa
kokouksessa käsiteltyä asiaa ReTkin maksullisista palveluista. Pöytäkirja hyväksyttiin Matti
Heikkilän saapumisajan muutoksella.

5. Toiminta ja talous: katsaus alkuvuoteen
Irma-Leena kertoi alkuvuoden tapahtumista. Erikoissuunnittelija Marianne Johnson aloitti
ReTkissä 1.2.2007. Saana Vesterinen jatkaa osa-aikaisena verkkotoimittajana ReTkissä.
Viime kokouksissa käsiteltyä johtosäännön kohtaa ReTkin rekrytointipolitiikasta pitää vielä
hioa uudelleen Stakesin lakimiehen Jarmo Huotarin kanssa. Irma-Leena käy tätä
keskustelua Jarmo Huotarin kanssa.
ReTkiin on haettu korkeakouluharjoittelijaa syksyksi. Tähän mennessä on saatu
kahdeksan hakemusta.
Kristiina Mukala toivotti ReTkin tervetulleeksi osallistuman syksyllä TTL:n järjestämille
Työterveyspäille. Hilkka Riihimäki kaipasi kompaktia ReTkin esittely -power pointia, jota
voisi käyttää esitellessä ReTkin toimintaa. Olli Nylander kaipasi esitystä myös ruotsiksi ja
englanniksi.

6. Verkkokoulun tilanne
Verkkokoulua on edistetty työryhmällä Kristiina Mukala, Riitta Luoto ja Irma-Leena
Notkola. Verkkokoulun materiaalin pilotti järjestetään Tampereen yliopiston
terveystieteiden opiskelijoiden Rekisteritutkimukset -kurssilla. Kurssilta saadun palautteen
pohjalta verkkokoulua kehitetään edelleen.
Todettiin, että verkkokoulu on ollut todella pitkä ja aikaa vievä projekti. Projektin kaikkien
osapuolten henkilöt ovat vaihtuneet projektin aikana. Nähtäväksi jää, saadaanko siihen
sijoitetulle rahalle ja ajalle vastinetta. Hilkka Riihimäki muistutti, että yliopistojen rehtorit
ovat olleet kiinnostuneita ReTkistä ja tätä kiinnostusta kannattaa käyttää verkkokoulun
markkinoinnissa yliopistoille.

7. Toimintasuunnitelma 2007
Toimintasuunnitelma oli jaettu osallistujille etukäteen. Irma-Leena esitteli ReTkin toiminnan
painopisteet vuodelle 2007.
Keskusteltiin siitä, tarvitseeko ReTkillä olla strategia johtosäännön ja toimintasuunnitelman
lisäksi. Lopputulemana todettiin, että strategia edustaisi ReTkin pitkän tähtäimen
suunnitelmaa ja sellainen tulee tehdä. Keskusteltiin myös ReTkin henkilökunnan
osallistumisesta tutkimustyöhön. Lopuksi todettiin, että tutkimustyöhön osallistuminen on
tarpeellista, koska millään muulla tavalla ei voi olla ajan tasalla rekisteritutkimuksen teosta.
Todettiin myös, että tutkimuksiin osallistuminen on myös verkottoitumista tutkijoiden
maailmaan.
Keskustelun lopuksi toimintasuunnitelma vuodelle 2007 hyväksyttiin.

8. Toimintakertomus 2006/Luonnos
Toimintasuunnitelman luonnos jaettiin kokouksen osallistujille. Sovittiin, että jokainen
antaa siitä palautetta Irma-Leena Notkolalle sähköpostitse.

9. Maksullinen toiminta
Keskusteltiin maksullisen toiminnan problematiikasta. Viime kokouksen pöytäkirjassa
todettiin, että ReTkin peruspalvelut ovat maksuttomia kaikille. Pohdittiin, missä menee
maksuttoman ja maksullisen palvelun raja.
Lopuksi sovittiin, että Irma-Leena tekee maksullisen palvelun linjausehdotuksia
seuraavaan johtoryhmän kokoukseen ja niiden pohjalta jatketaan keskustelua.

10. Rekisteritietojen luovuttamisen periaatteet
Ei käsitelty, ks. kohta 2.

11. Vuoden 2007 kokousajat
Sovittiin vuoden 2007 kokousajat seuraaviksi:
29.5.2007 klo 13-15
13.9.2007 klo 13-15
13.12.2007 klo 13-15
Mikäli tarvetta, voidaan kokouksia järjestää lisää.
Tarkka kokouspaikka ilmoitetaan kokouskutsun yhteydessä.

12. Muut mahdolliset asiat
Irma-Leena kertoi rekisteritutkimukseen liittyvistä ReTkin ulkopuolisten tahojen
järjestämistä koulutuksista. Tiedot näistä tapahtumista löytyvät ReTkin verkkosivujen
pääsivulta www.rekisteritutkimus.fi.

13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00.

__________________________
Matti Heikkilä, pj 1-3

__________________________
Saana Vesterinen, sihteeri

___________________________
Hilkka Riihimäki, pj 4-13

