5.3.2008

Rekisteritutkimuksen tukikeskuksen johtoryhmän kokous
Pöytäkirja
Aika:
Paikka:

14.02.2008 klo 13.00-15.00
Stakes, Lintulahdenkuja 4, 1. krs, Nauris & Lanttu,

Läsnä:
Hilkka Riihimäki, TTL, pj 1 - 4, 9 - 11
Timo Klaukka, KELA, pj 5 - 8 (13.00 - 14.30)
Matti Heikkilä, Stakes (13.00 - 13.40)
Olli Nylander, Stakes
Irma-Leena Notkola, ReTki
Marianne Johnson, ReTki, sihteeri

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Hilkka Riihimäki avasi kokouksen 13.05.
2. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.
4. Vuoden 2008 puheenjohtajan valinta
Johtosäännön mukaan vuosittainen puheenjohtajuus kiertää ReTkin rahoittajaorganisaatioiden
välillä. Vuoden 2006 puheenjohtajana toimi Stakesin Matti Heikkilä ja vuoden 2007
puheenjohtajana TTL:n Hilkka Riihimäki. Nyt ehdotettiin vuoden 2008 puheenjohtajaksi KELA:n
Timo Klaukkaa. Ehdotus sai kannatusta ja Timo Klaukka valittiin ReTkin vuoden 2008
puheenjohtajaksi. Keskusteltiin varapuheenjohtajuudesta ja sovittiin että jatketaan samalla ad hoc
menettelyllä kun aikaisemmin.
5. Toiminta- ja talous: katsaus alkuvuoteen
Irma-Leena kertoi loppuvuoden 2007 ja alkuvuoden 2008 toiminnasta, johon oli kuulunut mm.
vierailu Yhteiskuntatieteellisessä tietoarkistossa Tampereella sekä ReTkin lupasivujen suunnittelua.
ReTkiin on haettu korkeakouluharjoittelijaa kevääksi. Tähän mennessä ( yksi päivä ennen hakuajan
umpeutumista) on saatu yhdeksän hakemusta. Hilkan ja Irma-Leenan tammikuussa lähettämä aloite
sektoritutkimuksen neuvottelukunnalle rekistereiden etäkäyttöhankkeesta synnytti johtoryhmässä

laajaa keskustelua ReTkin mandaatista, rahoituspohjasta sekä etäkäyttöhankkeen
eteenpäinviemisestä. (kts. kohta 6).
6. Rekisterien etäkäyttöhanke
Hilkka kertoi käyneensä TTL:n asioiden yhteydessä useampia keskusteluja rekisteritietojen
etäkäytöstä valtionhallinnon edustajien kanssa. Yhdessä tällaisessa keskustelussa Opetusministeriön
ylijohtaja Sakari Karjalainen kehotti ReTkiä tekemään aloitteen rekisterien etäkäytöstä
sektoritutkimuksen neuvottelukunnalle. Hilkka ja Irma-Leena lähettivät tammikuussa
neuvottelukunnalle aloitepaperin, jossa ehdottivat työryhmän asettamista, koordinaattorin
palkkaamista ja etäkäyttöjärjestelmän rakentamista. Neuvottelukunnan sihteeri on myöhemmin
soittanut Irma-Leenalle ja ilmoittanut, että tämäntyyppisiä rahoja ei ole neuvottelukunnalta
saatavissa, mutta neuvottelukunta pyrkii kuitenkin viemään ajatusta eteenpäin omien kanaviensa
kautta.
Johtoryhmä piti tärkeänä, että löydetään jokin taho joka lähtisi viemään kunnolla eteenpäin
rekisterien etäkäyttöhanketta. ReTkin rooli on tämän tahon löytäminen, ei itse hankkeen vetäjänä
toimiminen. Johtoryhmässä ehdotettiin, että ReTki valmistelisi valtiovarainministeriölle
esitettäväksi paperin , jossa tuodaan esille (1) rekisteritutkimuksen toteuttamisen nykytilanne ja
erityisesti siihen liittyvät, mm. lainsäädännön moninaisuudesta johtuvat, ongelmat ja hankaluudet,
(2) tavoitteena oleva etäkäyttöön perustuva toimintamalli ja (3) vaihtoehtoisia menettelytapoja
tavoitteen saavuttamiseksi. Tavoitteena voisi jopa olla että etäkäyttö liittyisi koko valtionhallinnon
tietohuoltoon. Tätä paperia johtoryhmän jäsenten tulisi voida kommentoida sähköpostitse ennen
seuraavaa kokousta.
7. Toimintasuunnitelma 2008, versio 8.2.2008
Toimintasuunnitelma oli jaettu osallistujille etukäteen. Toimintasuunnitelmaan oli kirjattu
lisähenkilön palkkaaminen ReTkiin puoleksi vuodeksi, jotta ReTki vaihtoehtoisesti voisi viedä
verkkokouluhankkeen loppuun tai panostaa etäkäyttöhankkeeseen vieläkin voimakkaammin.
Johtoryhmässä oltiin yksimielisiä siitä, ettei puolen henkilövuoden lisäresurssillakaan saada
etäkäyttöasiaa eteenpäin, vaan rahoitus ja tekijät on löydettävä muualta. Palkkaukseen käytettävissä
oleva raha päätettiin käyttää henkilön palkkaamiseen verkkokouluhankkeeseen.
Tutkimuksen teolle on ReTkin muun toiminnan ohessa ollut vaikeata löytää aikaa. Ehdotettiin, että
ReTkin henkilöstö pyrkisi ainakin hakeutumaan tutkimusten ohjausryhmiin, jotta kosketus
rekisteritutkimuksen kenttään säilyisi. Konkreettisena ehdotuksena Olli toi esiin lääkehoito- ja
raskausprojektin ohjausryhmän, jonka asiantuntijajäseneksi hän kehotti Irma-Leenaa hakeutumaan.

8. Toimintakertomus 2007/ luonnos
Toimintakertomuksen luonnos jaettiin kokouksen osallistujille. Hilkka ehdotti että sen voisi lähettää
viimeistelyn jälkeen sähköpostitse johtoryhmän jäsenille ja ensi kokouksessa kertomusta voisi
käydä tarkemmin läpi. Kappaleeseen Rekisteritutkimuksen tila Suomessa hän peräänkuulutti
indikaattoreita, jotka voisivat näyttää ReTkin impaktia . Näitä voisivat olla lukumäärätiedot
haetuista käyttöluvista eri virastoissa ja tiedot ReTkin koulutustilaisuuksiin osallistuneiden
taustaorganisaatioista (eri organisaatioista tulleiden lukumäärät).

9. Vuoden 2008 kokousajat
Johtoryhmän jäsenille oli etukäteen lähetetty ehdotukset loppuvuoden kokousajankohdista:
22.5.2008 klo 13-15 Collegium
22.8.2008 klo 13-15 Collegium
20.11.2008 klo 13-15 Collegium
Kokousajat hyväksyttiin, mutta Olli huomautti että Terve- sos messut ovat samanaikaisesti
ensimmäisen ehdotetun kokouksen kanssa. Kokousajankohtaa on ehkä siirrettävä.
10. Muut mahdolliset asiat
Hilkka on pyytänyt TTL:ta valitsemaan hänen seuraajansa ReTkin johtoryhmään. Irma-Leena
muistutti että TTL:n on myös nimitettävä uusi varajäsen.
ReTki täyttää 5 vuotta tänä vuonna. Ehdotettiin että syksyllä ministeriöiden kanssa järjestävä
Rekisteritiedot päätöksentekoa palvelemaan - seminaari voisi olla ReTkin 5-vuotisjuhlaseminaari.

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.57.

___________________________
Hilkka Riihimäki, pj 1-4, 9-11

________________________
Marianne Johnson, sihteeri

________________________
Timo Klaukka, pj 5-8

