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TORI-hankkeen poikkihallinnollisen yhteistoimintaryhmän kokous 

 

Aika 11.5.2015 klo 9.30 – 11.00 

Paikka: Valtiovarainministeriö, Mariankatu 9, nh Nousukausi 

 

Osallistujat  Iiris Karlsson, Pardia 

Heikki Haukirauma, TEM 

Jorma Viiala, JHL 

Sinikka Vahvaselkä, PLM 

Tiina Kukkonen-Suvivuo, SM 

Virve Avonius, JHL 

Kimmo Suopajärvi, Valtori (videolla) 

Jukka Aaltonen, Pardia (videolla) 

Tuomo Pigg, VM 

Tiia Jalonen, VM 

 

 

 

1 Kokouksen avaus  

Kokous avattiin klo 9.31. 

2 Edellisen kokouksen pöytäkirja  

Edellinen kokous pidettiin 4.2.2015 ja sen pöytäkirja lähetettiin sähköpos-

titse 10.2.2015. 

 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

3 Valtorin henkilöstöasioiden tilannekatsaus 

Kimmo Suopajärvi esitteli Valtorin henkilöstöasioiden ajankohtaiset asiat. 

 

Palkkausjärjestelmätyötä on jatkettu. 1.4.2015 toteutetun organisaatiouudis-

tuksen myötä tulleet uudet tehtävät huomioidaan viitetehtävien päivitykses-

sä.  Haasteena on palkkausjärjestelmän rahoitusmalli. Tavoitteena on aloit-

taa neuvottelut palkkausjärjestelmäsopimuksesta kesälomien jälkeen. 
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Organisaatiouudistuksessa kuultiin henkilöstön toiveita sijoittumisesta uu-

dessa organisaatiossa.  

 

Jukka Aaltosen mukaan organisaatiouudistus oli henkilöstön kannalta hyvä, 

koska ns. as is -vaihe oli kestänyt jo pitkään. Myös henkilöstön kokoaminen 

paikkakunnittain yhteen toimitilaan on ollut hyvä asia.  

 

Todettiin, että Valtorin riskienhallintapäällikkö siirtyy määräajaksi työkier-

toon ja sijaisen rekrytointi on käynnistynyt.  

 

Keskusteltiin Valtorin roolista valtionhallinnon turvallisuuskulttuurin uu-

distamisessa.  

4 TORI-hankkeen ohjausryhmäkokouksen 12.5.2015 asiat  

Tuomo Pigg esitteli hankkeen ohjausryhmän kokouksen asiat.  

 

Tuomo Pigg totesi, että Haltikin siirtoajankohdasta on käyty keskusteluja ja 

yhteinen tahtotila on näillä näkymin saavutettavissa jo pian.  

 

Käytiin lyhyesti läpi Ilmatieteen laitoksen siirron määräaikainen poik-

keama. Heikki Haukirauma totesi, että Valtorin asiakasneuvottelukunta 

asetti kannanotossaan rajaukselle ehdon, että mikäli rajauksen perusteena 

oleva yhteispohjoismainen säätuotantojärjestelmähanke ei Ilmatieteen lai-

toksen osalta toteudu, rajaus tulee tarkastella välittömästi uudelleen. 

 

Käytiin läpi TORI-suunnittelutiimin ja sittemmin Valtorin projekteihin 

käyttämät työmäärät ja projektipalautteiden keskiarvot. Siirrot ovat sujuneet 

pääosin hyvin. Haasteena on ollut to be -mallin rakentamisen viivästymi-

nen. TORI-hankkeen ja siirtojen hyödyt saadaan mitattua ja toteutumaan 

ainoastaan uusien yhteisten palveluiden kautta.  

 

Heikki Haukirauma totesi, että tuotteistuksessa tulee ottaa vahvasti huomi-

oon asiakkaiden tarpeet. Valtori ei saa keskittyä pelkästään omaan riskien-

hallintaan, vaan siitä ovat riippuvaisia myös asiakkaat. Näin ollen Valtorin 

palvelukulttuurin pitää myös kehittyä ja se pitäisi myös huomioida uutta 

riskienhallintapäällikköä rekrytoitaessa.  

 

Kimmo Suopajärvi totesi, että muutamilla paikkakunnilla keskitetään hen-

kilöstöä samoihin toimitiloihin jo melko nopeasti (Turku, Vaasa, Lappeen-

ranta). Helsingissä henkilöstö siirtyy 1.10. alkaen Lintulahdenkujalle. Mui-

den paikkakuntien osalta edetään toimitilasuunnitelman mukaisesti. Myös 

tulevat siirrot on yritetty huomioida toimitilojen suunnittelussa. Siirtojen 

henkilömäärät selviävät kuitenkin vasta joitakin viikkoja ennen siirtoa, jo-

ten ennakointi on tältä osin haastavaa.  

 

Sovittiin, että selvitetään, voidaanko Valtorin tulossopimus lähettää YT-

ryhmälle tutustuttavaksi.  
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5 YT-ryhmän terveiset hankkeen ohjausryhmälle  

 Valtionhallinnon turvallisuuskulttuuria tulisi kehittää. Valtorin rooli tässä 

työssä on merkittävä, koska virastoista on tekninen osaaminen siirtynyt 

Valtorille. 

 Valtorin henkilöstön rakenne ja osaaminen tulee kartoittaa sekä henkilöil-

le pitää tehdä koulutussuunnitelmat hankintastrategian suunnittelun rinnal-

la (mitä tuotetaan itse ja mitä ostetaan kumppaneilta).  

o Siirtojen yhteydessä mahdollisesti syntynyttä asiantuntijavajetta 

olisi hyvä paikata oman henkilöstön koulutuksella. 

 YT-ryhmä oli huolissaan tuotteistamisen viivästymisestä. Ryhmä oli kui-

tenkin iloinen siitä, että tuotteistaminen on nyt lähtenyt täydellä teholla 

liikkeelle. Tässä työssä tulee huomioida asiakastarpeet ja Valtorin oma 

osaaminen.  

 YT-ryhmä lähetti kiitokset siirtoprojektien hyvästä läpiviennistä ja koros-

ti, että myös jäljellä olevat projektit tulisi viedä läpi vastaavalla tasolla.  

 Palkkausjärjestelmän valmistelu on kestänyt todella pitkään johtuen siitä, 

että to be -vaiheeseen siirtyminen on kestänyt. Nyt kun to be -vaihe on 

käynnistynyt, neuvottelut pitää saada pikaisesti käyntiin. Yhteistoiminta-

ryhmä on huolissaan palkkausjärjestelmien rahoittamiseen liittyvien haas-

teiden mahdollisista vaikutuksista neuvotteluiden venymiseen. 

6 Muut asiat 

Ei muita asioita. 

7 Seuraava kokous  

Kokousajankohdaksi on esitetty 9.9.2015 klo 12.00 - 13.30. 

 

Todettiin, että kokousaika saattaa aikaistua viikolla, mikäli hankkeen ohja-

usryhmän kokousta aikaistetaan. 

8 Kokouksen päättäminen  

Kokous päätettiin klo 10.50. 

 

 

 


