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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Markku Heliövaara avasi kokouksen kello 9.05.
2. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.
4. Toiminta- ja talouskatsaus
Toiminta- ja talousasiat kaudelta 1.4.-10.6.2011 käytiin läpi kokouksessa jaetun liitteen mukaisesti. Eniten
aikaa vaatinut toiminta - etäkäyttöjärjestelmän edistäminen MIDRAS- ja TURE-ryhmissä käsiteltiin
kokouksessa asialistan kohdassa 6.
Irma-Leena Notkola totesi, että tämän periodin toiminnasta on suunnitelmista poiketen jäänyt pois
toimintakertomuksen kirjoittaminen. Syynä tähän on TURE-työryhmän loppuraportin valmisteluun tarvittu
suuri ReTkin panostus. Toimintakertomus kirjoitetaan juhannuksen jälkeisinä viikkoina.
Keskusteltiin ReTkin ja CSC:n järjestämästä pohjoismaisesta seminaarista, syksyllä yhdessä FSD:n kanssa
järjestettävän seminaarin järjestelyistä sekä ReTkin osallistumisesta esitelmien pitäjinä muiden järjestämiin
tilaisuuksiin. Irma-Leena oli osallistunut BBMRI-yhteistyöryhmän järjestämään syöpähoidon laaturekisteriä
esittelevään tilaisuuteen. Todettiin, että laaturekisterien tila Suomessa on epämääräinen, ja ehdotettiin,
että ReTki voisi seuraavaksi kehittämishankkeeksi etäkäytön edistämisen jälkeen ottaa laaturekisterien

standardisoinnin aktiivisen eteenpäinviemisen. Irma-Leena kertoi, että THL:ssä on kaavailtu
laaturekistereiden mukaan ottamista alkamassa olevaan terveydenhuollon henkilörekistereitä koskevan
lainsäädännön kokonaisuudistukseen. Tässä yhteydessä keskusteltiin myös rekisterien laadun seurannan
tarpeellisuudesta, ja Irma-Leena kertoi, että Reijo Sund (THL) on kirjoittamassa katsausartikkelia HILMOrekisterin laatuarvioinneista.
ReTkissä on myös pyritty aktiivisesti seuraamaan julkishallinnon kokonaisarkkitehtuurikeskustelua. VM:n
valmistelema kokonaisarkkitehtuuripaketti on parhaillaan lausuntokierroksella.
5. Etäkäyttöhankkeen tilannekatsaus
MIDRAS- loppuraportti oli jaettu johtoryhmän jäsenille kokouskutsun yhteydessä. Myöhemmin oli jaettu
myös koonnos loppuraporttiin tulleista kommenteista. Marianne esitti yhteenvedon kommenteista.
Keskustelua herätti tietosuojavaltuutetun kommentti EU:n tietosuojadirektiivin uusimisesta, jossa yhdeksi
keskeiseksi periaatteeksi nostetaan ns. ’accountability’-periaate. Johtoryhmä kehotti ReTkiä seuraamaan
tätä.
VM:n asettaman TURE-työryhmän (Tilastokeskuksen ja Midras-projektin etäkäyttöjärjestelmien
yhteiskehittämistä valmisteleva työryhmä) toiminta-aika on päättymässä kesäkuun lopussa ja ryhmässä on
valmisteltu ehdotusta kansallisen etäkäyttöjärjestelmän hallinnointi- ja rahoitusmalliksi. Irma-Leena esitteli
edellisen viikon TURE-kokouksessa jaettua muistiota, joka oli syntynyt OKM:n, STM:n ja VM:n edustajien ja
TURE-ryhmän puheenjohtajan välisessä kokouksessa. Muistiossa ehdotettiin ensisijaisesti Tilastokeskusta
etäkäyttöjärjestelmän hallinnoijaksi. OKM perusteli haluttomuuttaan ottaa hanketta hallinnonalalleen sillä,
että OKM:llä ole tarvittavia resursseja eikä myöskään sopivaa virastoa. Johtoryhmä esitti huolensa ehdolla
olevasta etäkäyttöjärjestelmän hallintomallista. Ehdotettiin, että ReTki olisi aktiivisesti yhteydessä uuteen
opetusministeriin, kunhan uusi hallitus on muodostettu. Olisi hyvä tuoda esille, että OKM olisi oikea
ministeriö etäkäyttöjärjestelmälle, koska etäkäyttöjärjestelmä edistäisi tutkimusta ja koska eri
tutkimusinfrastruktuurien yhteentoimivuus on tärkeää. Johtoryhmä piti myös tärkeänä, että TUREloppuraportti laitettaisiin lausuntokierrokselle.
6. ReTkin arvioinnin jatkotoimet rahoittajalaitoksissa
Johtoryhmälle oli kokouskutsussa jaettu rahoittajalaitosten ReTkin sopimusta koskevat
irtisanomisilmoitukset. Rahoittajalaitosten huhtikuussa pitämästä kokouksesta ei ole vielä tullut
pöytäkirjaa. Nina Knape THL:stä tulee elokuussa aloittamaan rahoittajalaitosten seuraavan kokouksen ja
uuden sopimuksen valmistelun. Ehdotettiin, että myös OKM olisi hyvä saada ReTkin rahoittajaksi,
esimerkiksi rahoittamaan vuodeksi ReTkin työtä tutkimusinfrastruktuurin kehittämiseksi ( esim sähköinen
lupahakemusprosessi). Keskusteltiin myös mahdollisuudesta kääntyä yliopistojen puoleen kirjeitse ja kysyä
kiinnostusta ReTkin toiminnan rahoittamiseen.
7. Muut mahdolliset asiat
Seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan sähköpostitse. Johtoryhmä toivoi saavansa samalla informointia
TUREryhmän linjausten edelleen kehittymisestä.
10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.10.

