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TORI-hankkeen poikkihallinnollisen yhteistoimintaryhmän kokous 

 

Aika 3.12.2014 klo 14.00 – 15.30 

Paikka: Valtiovarainministeriö, Mariankatu 9, nh Pullonkaula 

 

Osallistujat   Timo Saastamoinen, VM 

  Tuomo Pigg, VM 

  Tiia Jalonen, VM 

  Sinikka Vahvaselkä, PLM 

  Tiina Ferm, SM 

  Heikki Haukirauma, TEM 

  Iiris Karlsson, Pardia 

  Aaro Hallikainen, JUKO 

  Kimmo Suopajärvi, Valtori 

 

1 Kokouksen avaus  

Kokous avattiin klo 14.01.  

Todettiin, että Valtorin katsaus käsitellään heti kokouksen alussa. 

 

2 Valtorin henkilöstöasioiden tilannekatsaus 

Valtorin ja pääsopijajärjestöjen välillä on 26.11. saavutettu yhteisymmärrys 

työn järjestämisestä jaksotyönä. 

 

Palkkausjärjestelmän valmistelutyö saataneen päätökseen 15.12. mennessä. 

Tavoitteena on saada aikaan sopimus Valtorin palkkausjärjestelmästä ns. 

maanmittauslauseketta käyttäen. 

 

Työsuojelutoiminta, luottamusmiestoiminta sekä yhteistoiminta on käynnis-

tetty.  

 

Kaikki (muut kuin johdon tehtävät) Valtorissa toistaiseksi täytettäväksi tar-

koitetut tehtävät on laitettu haettavaksi valtion sisällä. Tavoitteena on ollut 

tarjota kaikille TORI:n vaikutuspiirissä oleville tasaveroinen mahdollisuus 

hakea Valtorissa avoimeksi tuleviin tehtäviin. 
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Työpaikkaruokailun tuki on päätetty järjestää verovapaana lounaskorttirat-

kaisuna johon yhdistettiin myös liikunta- ja kulttuurituki  

 

Pardia toi esille, että henkilöstöltä on tullut hyvää palautetta siitä, että Val-

torissa on saatu henkilöstöasioita hyvin eteenpäin. Viesti henkilöstöltä jär-

jestöjen suuntaan on ollut hyvin positiivinen.  

 

Esimiestyön tärkeys siirtovaiheessa on noussut esiin siirtojen palautteiden 

kautta. Todettiin, että asiasta on jo keskusteltu Valtorin sisällä ja siihen tul-

laan keskittymään jatkossa vielä tarkemmin.  

 

Todettiin, että siirtojen myötä Valtoriin on siirtynyt pääosin enemmän työtä 

kuin niiden tekijöitä, joten henkilöstökustannusten noususta ei ole vaaraa. 

 

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa rakennetaan parhaillaan Valtorissa ja 

sen 1. versio on tarkoitus käsitellä johtoryhmässä joulukuun lopussa. Toi-

mintosiirrot ovat vielä kesken, joten se tuo haastetta suunnitelman tekoon. 

 

Keskusteltiin määräaikaisista työsuhteista ja määräaikaisista tehtävistä.  

 

Todettiin, että Valtorin vakinainen johto on nyt valittu kokonaisuudessaan. 

3 Edellisen kokouksen pöytäkirja  

Edellinen kokous pidettiin 10.10.2014 ja sen pöytäkirja lähetettiin sähkö-

postitse 20.10.2014.  

 

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 

4 TORI-hankkeen ohjausryhmäkokouksen 4.12.2014 asiat  

Käytiin läpi siirtojen tilanne ja seuraavaksi 1.1. ja 1.2.2015 (osittain myös 

1.6.2015) siirtyvä kokonaisuus. 

 

Todettiin, että SM:n hallinnonalojen virastojen siirtoaikataulu on vielä tar-

kentamatta.  

 

Keskusteltiin siitä, että siirtoprojekteissa on jouduttu tilanteeseen, jossa siir-

tosopimus hyväksytään vasta kun palvelusopimus on hyväksytty vain vähän 

ennen siirtohetkeä, minkä seurauksena henkilöstön vastaanottamiseen liit-

tyvät toimet jäävät liian tiukalle aikataululle.  

 

Heikki Haukirauma muistutti, että ministeriöt ovat tehneet Valtorin kanssa 

puitesopimukset, joiden pohjalta tarkennettavaa on vain palvelusopimusten 

yksityiskohdissa.  

 

Todettiin, että siirtymä as is -vaiheen ja to be -vaiheen välillä ei ole ns. 

”yhden yön ihme”.  

 

Henkilöstön ja työtehtävien kannalta siirtyminen on ollut melko mutkatonta 

kun siirto on tehty as is.  
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Tuotiin esille, että myös loppuvaiheen siirtoprojektit tulisi hoitaa yhtä huo-

lella kuin ensimmäiset projektit ja siirtävää virastoa kuunnellen.  

 

Todettiin, että TORI-hankkeen toimikautta on jatkettu 31.12.2015 asti. 

5 YT-ryhmän terveiset hankkeen ohjausryhmälle  

To be -vaiheen vaikutukset henkilöstöön (tehtävät, palkkaus ym.) tulisi sel-

kiyttää.  

Vielä toteutettavissa siirroissa tulee huolehtia siitä, että henkilöstön vas-

taanotto tapahtuu vähintään yhtä laadukkaasti kuin jo toteutuneissa projek-

teissa siirron koosta riippumatta.  

Valtorin toimintakulttuurin jalkauttaminen henkilöstön keskuuteen nähdään 

tärkeänä.  

Määräaikaisuuksiin liittyvää viestintää tulisi selkiyttää siirtoprojekteissa ja 

niiden jälkeen.  

Poikkihallinnollisen YT-ryhmän työtä tulee jatkaa TORI-hankkeen päätty-

miseen asti.  

6 Muut asiat  

Lisättiin edelliseen keskusteluun huomio, että myös siirtävällä organisaati-

olla on vastuu määräaikaisuuksiin liittyvästä viestinnästä. 

 

Lisäksi todettiin, että melko iso osa ulkoasianministeriöstä VNHY:lle siir-

tymässä olevista ICT-toiminnoista kuuluisi Valtorille. Pyrkimyksenä on jär-

jestää asiat niin, että ns. TORI-henkilöstö ei joutuisi siirtymään kahta kertaa 

(VNHY → Valtori). 

7 Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään 4.2.2015 klo 9-10.30 (Pullonkaula). 

8 Kokouksen päättäminen  

Kokous päätettiin klo 15.40. 

 

 

 


