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Rekisteritutkimuksen tukikeskuksen johtoryhmän kokous 

Pöytäkirja 

Aika:  25.11.2011 klo 13.00 – 15.00 

Paikka:  THL, Lintulahdenkuja 4, 1. krs, Maa-artisokka  

Läsnä: Päivi Leino-Arjas, TTL,  

Markku Heliövaara, THL, puheenjohtaja 

Päivi Hämäläinen, THL  

Ulla Hämäläinen, Kela  

Hilkka Riihimäki 

Johanna Seppänen, TTL 

Irma-Leena Notkola, ReTki 

Tero Mehtänen, ReTki 

Marianne Johnson, ReTki, sihteeri 

 

1. Kokouksen avaus  
    

Puheenjohtaja Markku Heliövaara avasi kokouksen kello 13.08.  

2. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista sovittiin muutettavan siten että kohta 6 Dokumentaatioprojekti käsitellään ennen kohtaa 5 

Sopimusneuvottelut ja että kohtaa 7 Neuvottelupäivä ei käsitellä 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.  

4. Toiminta- ja talouskatsaus  

Toiminta- ja talousasiat kaudelta 4.10. – 24.11.2011 käytiin läpi kokouksessa jaetun liitteen mukaisesti. 

Todettiin, että ReTkin 23.11, yhdessä FSD:n ja SYKE;n kanssa järjestämä seminaari oli ollut onnistunut. 

Seminaareista tiedottamista rahoittajalaitoksissa olisi hyvä tehostaa. Nyt ei ollut osallistujia TTL:stä. 

Esitykset julkaistaan FSD:n verkkosivuilla, josta linkki ReTkin sivuilta. 

6. Dokumentaatioprojekti  

Johtoryhmän jäsenille oli jaettu kokouskutsun yhteydessä ReTkin harjoittelijan Tero Mehtäsen tekemä 

koonnos TEM:in työhallinnon henkilöasiakasrekisteristä ja tilastojärjestelmästä. Tero jakoi kokouksessa 



lisäksi taulukon työhallinnon tilastojärjestelmän muuttujista ja niissä vuosina 1991 – 2011 tapahtuneista 

muutoksista. Tero kertoi, että historiatietojen esille kaivaminen oli ollut haasteellista ja aikaa vievää, ja näin 

näki, että työn tuloksesta varmasti on hyötyä tutkijoille. Johtoryhmä piti raporttia hyvin laadittuna ja yhtyi 

Teron käsitykseen sen hyödyllisyydestä. Ulla Hämäläinen ehdotti lisättäväksi viittauksen Kelan tilastolliseen 

vuosikirjaan, jossa on hyvin tuotu esille vuosien varrella toiminnassa tapahtuneita muutoksia. 

ReTkissä olleet korkeakouluharjoittelijat ovat nyt dokumentoineet 8 rekisteriä. Tuotokset ovat ReTkin 

kirjahyllyssä mapeissa. Tarkoituksena on että kerätyt tiedot viedään nettiin tutkijoiden käytettäväksi. Irma-

Leena totesi, että vielä tarvitaan työpanosta, jotta kartoitetut rekisterit olisivat yhtäläisesti dokumentoitu. 

On myös syytä käydä vielä keskustelua rekisteripitäjien kanssa heidän näkemyksestään nettiin viemisestä.  

5. Sopimusneuvottelut (ReTkin tulevaisuusnäkymät) 

Keskustelu avattiin tuoreella uutisella THL:n johtoryhmän 23.11. tekemästä päätöksestä: THL lopettaa 

ReTkin toiminnan rahoittamisen eikä siten enää jatka sopimusneuvotteluja muiden neuvotteluosapuolten 

kanssa. THL:n johtoryhmän pöytäkirjaan päätös on kirjattu seuraavasti:  ” ReTKen toiminta loppuu ja 

ReTKen voimavaroja suunnataan THL:n omaan työhön, ei Midras-tyyppiseen etäkäyttöpalvelun 

tutkimuslupaprosessien määritysten tekemiseen. Keskitymme SOTERKO-yhteistyöhön, yhteistyö 

Tilastokeskuksen kanssa on tärkeätä. ” THL:n pääjohtajan allekirjoittama kirje THL:n päätöksestä lähetetään 

muille rahoittajalaitoksille lähipäivinä. 

Päivi Hämäläinen kertasi sopimusneuvottelujen kulkua tämän vuoden aikana: 

Keväällä rahoittajalaitokset kokoontuivat ja sopivat nykyisen sopimuksen irtisanomisesta ja 

uuden sopimuksen valmistelemisesta tulevaisuudessa aina vuosi kerralla. Thl otti tuolloin 

kannan, ettei se halua jatkaa 50 % rahoitusta, vaan rahoitus tulisi jakaa tasaisesti 

rahoittajalaitosten kesken. Varsinaista sopimusneuvottelua siirrettiin syksyyn, jolloin 

laitosten budjettikehykset olisivat tiedossa. Alkusyksystä THL teki Kelaan 

rahoitushakemuksen KKRL 12§-rahoituksesta  (ks. ReTkin joryn 3.10.2011 pöytäkirja). 

Rahoitushakemus ei tuottanut tulosta. Tämän jälkeen käynnistettiin kolmikantaneuvottelut 

kokouksella 26.10.2011. Neuvotteluissa lähtökohtana oli, että ReTkin budjetti supistuu 

150 000 euroon (50 000 e/rahoittajalaitos). Kokouksessa linjattiin kaksi mahdollista 

etenemislinjaa. Toisen mallin mukaan OKM:ää kysyttäisiin mukaan ReTkin toiminnan 

(lisä)rahoittajaksi kaudelle 2012 – 2013. Irma-Leena Notkola valtuutettiin käymään alustavia 

keskusteluita OKM:n kanssa OKM:n mahdollisesta osallistumisesta.  Toisen mallin mukaan 

toimintaa jatkettaisiin nykyisellä rahoittajapohjalla vuosi kerrallaan. Tästä sovittiin, että THL 

valmistelee sopimusluonnoksen saatuaan muilta osapuolilta kuvaukset ReTkin tehtävistä 

vuodelle 2012.  Kela ja TTL ehdottivat, että ReTkin tehtävänä olisi nykyisten tehtävien lisäksi 

toteuttaa TURE-raportissa ReTkille ehdotetut toiminnat [ sähköisen lupapalvelun 

kehittäminen ja web-pohjaisen tutkijafoorumin perustaminen osana kansallisen 

rekisteritutkijan etäkäyttöympäristön kehittämistä yhdessä Tilastokeskuksen ja CSC:n kanssa 

(sihteerin lisäämä selitys)]. Sopimusluonnos laadittiin THL:ssä ja se lähetettiin 

kommentoitavaksi Kelaan ja TTL:ään. Sekä neuvotteluissa että sopimusluonnoksen 

kommenteissaan Kela ja TTL ovat tuoneet esiin, että ne eivät halua siirtää ReTki-resurssejaan 

SOTERKO-yhteistyöhön. Tähän liittyen THL:n johtoryhmä teki päätöksen siirtää ReTkin 

voimavarat  SOTERKO-yhteistyöhön ja keskittyä ydintehtäviinsä eikä olla mukana 

kehittämässä yleishyödyllistä etäkäyttöjärjestelmää.  



Keskusteluissa tuotiin esille, että THL:n päätös tuli hyvin myöhään. Sopimuskautta on tässä vaiheessa 

jäljellä vain kuukausi. Muiden rahoittajalaitosten edustaja ihmettelivät myös THL:n päätöksen sanamuotoa. 

Siinä todetaan, että ReTkin toiminta lopetetaan, vaikka THL ei yksin voi tällaista päätöstä tehdä. 

Keskustelussa Päivi Hämäläinen toi esiin, että kyseessä oli  THL:n omaa toimintaa koskeva asian käsittely ts. 

THL omalta osaltaan lopettaa ReTki toimintaan osallistumisen. Keskusteltiin myös SOTERKO-käänteistä. 

Päivi Hämäläisen mukaan ajatuksena oli ollut, että ReTki olisi voinut työskennellä SOTERKOn sihteeristössä, 

mutta hallinnollinen rakenne ei ole tätä mahdollistanut. TTL ja Kelan edustajien mukaan THL:n 

sopimusluonnos oli kirjoitettu niin kuin se koskisi rahoitusta SOTERKO-toimintaan eikä ReTkiin. Kela ja TTL 

olisivat toimineet kaavailussa yhteistyössä rahoittajina ja alihankkijoina. Tällaista he eivät voineet hyväksyä, 

vaan molemmat laitokset esittivät, että SOTERKO-yhteistyö otettaisiin osaksi ReTkin toimintaa. Ihmeteltiin, 

miksi THL on halunnut unohtaa ReTKin SOTERKO-suunnittelussa eikä esimerkiksi maininnut sanallakaan 

ReTkiä SOTERKOn toimintasuunnitelmassa. Kuitenkin ReTki toteuttaa toiminnallaan osaa SOTERKOlle 

kirjatuista tehtävistä. Päivi Leino- Arjas kysyikin Päivi Hämäläiseltä, mitkä ovat ReTkin ja SOTERKON 

rajalinjat. Onko kyse siitä, että SOTERKOssa ei sitouduta MIDRAS-tyyppisen etäkäyttöjärjestelmän 

kehittämiseen?  Päivi Hämäläinen toi esille, että SOTERKOn toimintakenttä on paljon laajempi kuin ReTkin, 

koska sen piirissä ovat kaikki tietovarannot, ei vain rekisterit. Ja SOTERKOssa pidetään hyvin tärkeänä, että 

Tilastokeskus on mukana sen toiminnassa. Irma-Leena Notkola korjasi tässä yhteydessä THL:n johtoryhmän 

päätökseen liittyvässä muistiossa esitetyn väitteen, jonka mukaan TURE-työryhmän raportti ei olisi ollut 

yksimielinen. Vaikka työryhmä ei päässyt tässä vaiheessa yhteisymmärrykseen tulevan etäkäyttöpalvelun 

hallintomallista, työryhmän loppuraportti, jossa ehdotetaan lähivuosille paloittaista eri toimijoille (CSC, 

ReTki, Tilastokeskus) vastuutettua etenemismallia, oli täysin yksimielinen. Yhteiseksi, myös 

Tilastokeskuksen hyväksymäksi, tavoitteeksi asetettiin MIDRAS-toimintamalliin pohjautuva 

yhteistoiminnallinen etäkäyttö. 

Keskusteltiin myös käytännön asioista kuten ReTkin verkkosivujen lakkauttamisesta/siirtämisestä sekä 

ReTkin muun ’omaisuuden’ jakamisesta, mikäli ReTkin toiminta loppuu. Yhtenä vaihtoehtona ehdotettiin, 

että tällöin jokainen rahoittajalaitos saisi käyttää ReTkin tuotoksia, miten haluaa.  Mikäli ReTki säilyy 

toimijana, sen tulisi voida pitää syntyneet tuotokset. Kun selviää, jatkuuko ReTkin toiminta, nykyisten 

rahoittajalaitosten tulee sopia, miten tuotosten suhteen toimitaan. ReTkin työntekijöiden työsuhde THL:ään ei 

katkea vaikka ReTkin toiminta loppuisi, koska työsuhteet (MJ ja I-LN) eivät ole määräaikaisia (niitä ei ole 

sidottu ReTkin rahoitukseen).  Hilkka Riihimäki piti hyvin tärkeänä, että ReTkin toiminta jatkuu. Hän toivoi, 

että rahoituslaitoksissa käydään keskusteluita siitä, että ReTki saisi pitää sen minkä on rakentanut. Hän 

ehdotti myös, että rahoittajalaitosten tulisi turvata ReTkin toiminta, kunnes uusi organisaatio saadaan 

pystyyn. Johtoryhmä  päätti tehdä esityksen rahoittajalaitoksille kolmen kuukauden jatkorahoituksesta (1.1. 

– 31.3.2011).  Tämä jatkoaika on välttämätön uuden rahoituspohjan etsimiselle ja toimintojen siirtämiselle 

toiseen organisaatioon.   Päivi Hämäläinen ei katsonut THL:n linjajohdon edustajana voivansa osallistua 

edellä esitetyn asian päätöksentekoon, eikä näin ollen osallistu esityksen tekemiseen. 

8. Muut mahdolliset asiat 

Seuraavaa kokousta pidetään joulukuussa. Irma-Leena etsii sopivaa ajankohtaa. 

9. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.54. 

  


