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TORI-hankkeen poikkihallinnollisen yhteistoimintaryhmän kokous 

 

Aika 4.9.2014 klo 9.00 – 10.30 

Paikka: Valtiovarainministeriö, Mariankatu 9, nh Nousukausi 

 

Osallistujat:  Iiris Karlsson, Haltik / Pardia 

  Tiina Kukkonen-Suvivuo, SM 

  Rauno Selenius, JUKO 

  Timo Saastamoinen, VM 

  Tiia Jalonen, VM 

  Miia Kannisto, VM, työmarkkinalaitos 

  Kimmo Suopajärvi, Valtori 

 

 

1 Kokouksen avaus  

Kokous avattiin klo 9.07.  

2 Edellisen kokouksen pöytäkirja  

Hyväksyttiin 22.8.2014 pidetyn edellisen kokouksen pöytäkirja. 

3 Valtorin henkilöstöasioiden tilannekatsaus 

Henkilöstöjohtaja Kimmo Suopajärvi esitteli Valtorin henkilöstöasioiden 

ajankohtaiset asiat.  

 

Keskeistä on mm.  

- Palkkausjärjestelmätyö on etenemässä ja kehityskeskustelut ovat käyn-

nissä.  

- Yhteistoimintaryhmä toimii toistaiseksi osittain tilapäisjäsenin. 

- Työsuojeluvaalit ovat alkamassa. 

- Järjestöt ovat asettaneet osan luottamusmiehistään.  

- Varallaolon ehdoista on päästy yhteisymmärrykseen järjestöjen kanssa.  

- Jaksotyön käytön tarpeellisuudesta on esitetty järjestöille perustelut. 

Järjestöt eivät ole kiistäneet perusteita. Tavoitteena työehtosopimus, 

jossa sovitaan jaksotyön mahdollisuudesta tietyissä tehtävissä.  

- Toimitilastrategia on käynnissä.  
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4 TORI-hankkeen ohjausryhmäkokouksen 9.9.2014 asiat  

Todettiin, että siirtoprojektien ohjausta pyritään keskittämään jatkossa hal-

linnonaloittain.  

 

Käytiin läpi KPMG:n arviointiraportin pääkohdat.  

 

Todettiin, että henkilöstö- ja asiakasviestinnän tulee olla yhtenäistä ja lä-

pinäkyvää, jotta myös henkilöstö sitoutuu to be -malliin.  

 

Käytiin läpi TORI-siirtoihin ja Valtorin asiakkuuteen liittyvä poikkeamien 

ratkaisumallikaavio. 

 

Keskusteltiin TORI-hankkeen jatkamisen perusteista. Todettiin, että hanke 

ja sen ohjausryhmä ovat hyvä tuki siirtojen toteuttamiselle ja hankkeelle on 

luotu toimiva eskalointimalli mahdollisiin haastetilanteisiin. Lisäksi hank-

keella on tärkeä rooli, kun siirtopäätökset valmistellaan ja esitellään valtio-

neuvostolle. Myös poikkihallinnollisen yhteistoimintaryhmän työ koetaan 

tärkeäksi. 

 

5 YT-ryhmän terveiset hankkeen ohjausryhmälle  

- Poikkihallinnollinen YT-ryhmä näkee tarpeelliseksi jatkaa työskentelyä 

TORI-hankkeen muodossa vuoden 2015 loppuun asti.  

- Palkkausjärjestelmän valmistuminen on tärkeää. 

- Siirtyvien henkilöiden Valtorin lähiesimiesten läsnäolo siirtoprojektien 

henkilöstöinfoissa nähdään tärkeänä.  

- Valtorin tulee panostaa henkilöstöjohtamiseen jo siirtoprojektivaihees-

sa.  

- Nähdään tärkeänä, että kaikilla tasoilla edistetään 24/7-toiminnan mah-

dollistamista. Toivotaan, että sopimusten sisällöistä ja työn käytännön 

järjestelyistä viestitään henkilöstölle selkeästi jo siirtoprojektivaiheessa.  

 

6 Muut asiat  

Todettiin, että Valtorin yhteistoiminnan käynnistyessä kokonaisuudessaan, 

tulee selkeästi rajata, mitä asioita käsitellään siellä ja mitä hankkeen poik-

kihallinnollisessa yhteistoimintaryhmässä.  

7 Seuraava kokous  

10.10.2014 klo 9-10.30. 

8 Kokouksen päättäminen  

Kokous päätettiin klo 10.39. 

 

 

 


