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TORI-hankkeen poikkihallinnollisen yhteistoimintaryhmän kokous 

 

Aika 4.2.2015 klo 9.00 – 10.30 

Paikka Valtiovarainministeriö, Mariankatu 9, nh Pullonkaula 

 

Osallistujat  Tuomo Pigg, VM 

  Tiia Jalonen, VM 

  Tiina Kukkonen-Suvivuo, SM 

Heikki Haukirauma, TEM 

Mika Peltoniemi, PLM 

  Jorma Viiala, JHL  

Rauno Selenius, JUKO 

  Iiris Karlsson, Pardia 

  Kimmo Suopajärvi, Valtori 

 

1 Kokouksen avaus  

Kokous avattiin klo 9.02. 

2 Edellisen kokouksen pöytäkirja  

Edellinen kokous pidettiin 3.12.2014 ja sen pöytäkirja lähetettiin sähköpos-

titse 8.12.2014. 

 

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.  

3 Valtorin henkilöstöasioiden tilannekatsaus 

Kimmo Suopajärvi esitteli Valtorin henkilöstöasioiden tilannekatsauksen. 

Valtorin henkilöstöasioissa ei ole edellisen kokouksen jälkeen tapahtunut 

merkittäviä muutoksia. Palkkausjärjestelmän työryhmä on päättänyt työnsä 

15.12.2014.  

 

Todettiin, että Valtion IT-palvelukeskuksen TORI-siirron mukana Valtoriin 

siirtyneitä, VNK:n toimialasidonnaisten järjestelmien ylläpitoa tekeviä hen-

kilöitä (5) on siirtymässä Valtorista VNHY:öön. Muutoskeskustelut on käy-

ty kaikkien kanssa.  
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Keskustelussa tuli esiin mm. 

- Palkkausjärjestelmän käyttöönoton myötä tuleva korotuksen tarve on 

haasteellinen mm. Valtorille asetettujen mittavien kokonaissäästötavoit-

teiden kannalta. 

- Pääsopijajärjestöt ovat sopineet keskenään, että uusien virastojen palk-

kausjärjestelmistä ei tehdä sopimuksia, ellei korotustarpeen kattamiseen 

saada lisärahoitusta. 

- Palkkausjärjestelmän osalta kokonaisuus on täysin valmis vasta TUVE-

tehtävien siirron jälkeen. TUVE-siirto tapahtuu vuoden 2016 aikana. 

- Teknisesti sopimusvalmius palkkausjärjestelmästä on jo pian. 

 

4 TORI-hankkeen ohjausryhmäkokouksen 5.2.2015 asiat  

Tuomo Pigg esitteli hankkeen ohjausryhmän asiat. 

 

Todettiin, että siirroissa on ylitetty puoliväli. 

Merkittävä määrä henkilöitä on vielä kuitenkin siirtymättä (esim. PV, SM 

ja Haltik, UM, VNHY).  

 

Keskustelussa tuli esiin mm. 

- SM:n hallinnonalan palveluiden TORI- ja TUVE-palveluiden rajapinnat 

on selkiytettävä pian.  

- Esimerkiksi ulkoasiainhallinnosta on VNHY:öön siirtymässä tehtäviä, 

jotka lain mukaan kuuluvat Valtorille. Näitä tehtäviä tekevien henkilöi-

den osalta joudutaan toteuttamaan kaksi siirtoa, mikä on selkeästi vies-

tittävä kyseiselle henkilöstölle.  

- Valtorin toimitilastrategian mukainen tavoite on, että vuoden 2016 lop-

puun mennessä henkilöstöllä on kullakin työssäkäyntialueella yhteiset 

toimipisteet. 

5 YT-ryhmän terveiset hankkeen ohjausryhmälle  

- Valtorin palkkausjärjestelmästä on sopimusvalmius alkukesään men-

nessä. Pääsopijajärjestöt ovat keskenään sopineet, että uusien virastojen 

palkkausjärjestelmistä ei tehdä sopimuksia, ellei sen tuomaan korotus-

tarpeeseen saada lisärahoitusta. YT-ryhmä toivoo, että lisärahoituksen 

tarve ratkaistaan keskitetysti. 

- SM:n hallinnonalan (Haltikin) ICT-palvelut on selkeästi rajattava 

TORI- ja TUVE-palveluihin. 

- VNHY:öön siirtyvälle henkilöstölle tulee selkeästi viestiä se, että 

TORI-tehtävät ja niitä tekevät henkilöt tulevat siirtymään tämän vuoden 

aikana Valtoriin TORI-lain mukaisesti. 

- YT-ryhmän näkemys on, että TORI-siirrot ovat toteutuneet tähän asti 

pääosin hyvin. Henkilöstön ja palveluiden kannalta ei ole tullut esiin 

suurempia ongelmia.   

6  Muut asiat  

Ei muita asioita. 
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7 Seuraava kokous  

Kokousajankohdaksi on esitetty 18.3.2015 klo 12.30 - 14.00. 

8 Kokouksen päättäminen  

Kokous päätettiin klo 10.25. 

 

 

 


