12.3.2010

Rekisteritutkimuksen tukikeskuksen johtoryhmän kokous
Pöytäkirja
Aika:
Paikka:

12.3.2010 klo 9:00-11:00
THL, Lintulahdenkuja 4, Nauris & Lanttu

Läsnä:

Päivi Leino-Arjas, TTL, pj
Markku Heliövaara, THL
Ulla Hämäläinen, Kela (5-7)
Hilkka Riihimäki, asiantuntijajäsen
Irma-Leena Notkola, ReTki
Marianne Johnson, ReTki/CSC, sihteeri

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9:14.
2. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Keskusteltiin pöytäkirjamerkintöjen informaatiotasosta – ei pelkästään edellisen kokouksen pöytäkirjaan
liittyen vaan yleisemmin. Toisaalta pidettiin hyvänä, että pöytäkirjat sisältävät informaatiota kokouksissa
käydyistä keskusteluista, mutta pöytäkirjoja pidettiin jossain määrin liian yksityiskohtaisina julkiseen levitykseen. Sovittiin, että jatkossa tuotetaan kahta pöytäkirjaa kokouksista: toinen johtoryhmää ja muita yksityiskohtaisempaa tietoa vaativia tarpeita (kuten esimerkiksi arviointi) varten, toinen julkiseen jakeluun nettiin. Sovittiin, että muokataan edellisen kokouksen pöytäkirjaa vähemmän seikkaperäiseksi muutamista
kohdista. Muilta osin edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.
4. Erikoissuunnittelijan sijaisen rekrytointi
ReTkin erikoissuunnittelijan ulkoinen haku päättyi 23.2.2010. Kokouskutsun yhteydessä johtoryhmän jäsenille oli lähetetty ReTkiin 23.2 mennessä tulleet 12 hakemusta sekä hakijoista tehty yhteenvetotaulukko.
Haastatteluihin pyydettiin kolme hakijaa, joista yksi kuitenkin perui hakemuksensa ennen haastattelua.
Hakemuspaperien ja haastattelun perusteella Irma-Leena Notkola ehdotti valittavaksi TtM Tarja Vainiolaa.
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Johtoryhmä keskusteli asiasta ja päätti antaa Irma-Leenalle valtuudet tehdä valinnan. Hakuajan jatkamista
ei kannatettu.
5. ReTkin arviointi
Irma-Leena oli valmistellut arviointiasiaa edellisessä kokouksessa sovitulla tavalla. Hän oli tiedustellut kahdelta arvioijaehdokkaalta mahdollisuutta toimia arviojana ja saanut molemmilta alustavasti myönteisen
vastauksen. Hän oli myös laatinut muistion, johon hän oli hahmotellut arvioinnin toteuttamista. Muistiosta
käytiin vilkasta keskustelua. Todettiin, että se muodostaa hyvän rungon arviointisuunnitelmalle. Siihen ehdotettiin joitakin muutoksia ja täydennyksiä, minkä jälkeen se olisi valmis esiteltäväksi ReTkin rahoittajalaitoksille. Käytiin keskustelua arviointisuunnitelman hyväksyttämisestä rahoittajalaitoksissa. Sovittiin, että
johtoryhmän jäsenet vievät suunnitelman tiedoksi/hyväksyttäväksi omissa laitoksissaan oman laitoksensa
toimintatapojen mukaisesti. Irma-Leena valmistelee maaliskuun aikana jo jaossa olleen paperin pohjalta
arviointisuunnitelman, johon johtoryhmän jäsenet voivat pyytää kommentteja/hyväksyntää omilta laitoksiltaan. Samalla rahoittajalaitoksia voidaan informoida syyskuun alkuun kaavaillusta palautekeskustelusta,
jossa olisi hyvä olla paikalla muitakin kuin vain ReTkin henkilöstö ja johtoryhmän jäsenet. Sovittiin myös,
että ReTkissä jatketaan arvioinnin valmistelua laatimalla vuoden 2009 toimintakertomus ja itsearviointiraportti.
6. Muut mahdolliset asiat
Todettiin, että biopankkilaki on parhaillaan lausuntokierroksella.
Retkin henkilöstö osallistui 11.3. Tietosuojavaltuutetun toimistossa pidettyyn STM-Kela-piirin lupaviranomasiten yhteistyökokoukseen. Kokouksessa keskusteltiin etäkäyttöhankkeen yhteyteen suunnittelusta
sähköisestä lupahakemusjärjestelmästä, joka mahdollistaisi luvan hakemisen yhdellä hakemuksella useilta
viranomaisilta. Tietosuojavaltuutettu piti ajatusta tällaisesta sähköisestä järjestelmästä erittäin hyvänä.
Tuotiin esille, että THL:ssä järjestetään THL:n sisäinen infotilaisuus, jossa käydään läpi THL:n tutkimuksiin
liittyviä sisäisiä menettelytapoja (omien rekisterien käyttöluvat ja eettinen ennakkoarviointi) ja tutkimuksen
tukipalveluja. Myös ReTki esittelee tilaisuudessa palvelujaan ja kertoo menettelytavoista tilanteissa, joissa
THL:n tutkijat haluavat käyttää muiden viranomaisten rekisteritietoja aineistonaan. Vastaavanlaista sisäistä
koulutusiltapäivää suunnitellaan myös Kelassa. Keskusteltiin mahdollisuuksista järjestää eri laitosten yhteisiä keskustelutilaisuuksia tutkijoille, joissa keskusteltaisiin laitosten aineistoista ja niiden käyttömahdollisuuksista. ReTki voisi järjestää tällaisia tilaisuuksia.
Keslusteltiin ReTkin johtoryhmän kokousten lukumäärästä ja ajankohdista vuonna 2010. Seuraava kokous
sovittiin pidettäväksi toukokuun ensimmäisellä viikolla. Arvioinnin palautekokous päätettiin pitää syyskuun
alkupuolella.
7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.10.
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