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TORI-hankkeen poikkihallinnollisen yhteistoimintaryhmän kokous 

 

Aika 21.5.2014 klo 9.30 – 11.00 

Paikka: Valtiovarainministeriö, Mariankatu 9, nh Pullonkaula 

 

Osallistujat:  Timo Saastamoinen, VM 

Tuomo Pigg, VM 

Tiia Jalonen, VM, sihteeri 

Sari-Anne Hannula, Valtori 

Heikki Haukirauma, TEM 

Rauno Selenius, JUKO 

Sinikka Vahvaselkä, PLM 

Tiina Kukkonen-Suvivuo, SM 

Jukka Aaltonen, Pardia 

 

1 Kokouksen avaus  

Kokous avattiin klo 9.33. 

Todettiin, että Sari-Anne Hannula edustaa Valtoria Kimmo Suopajärven ol-

lessa estynyt. 

2 Edellisen kokouksen pöytäkirja  

Hyväksyttiin 27.3. pidetyn edellisen kokouksen pöytäkirja. 

3 Valtorin henkilöstöasioiden tilannekatsaus 

Sari-Anne Hannula esitteli Valtorin tilannekatsauksen.  

 

Valtorin ja pääsopijajärjestöjen kesken on saatu neuvottelutulos seuraavista 

sopimuksista: 

- Sopimus työsuojelun yhteistoiminnasta Valtorissa 

- Sopimus luottamusmiestoiminnan järjestämisestä Valtorissa 

- Sopimus yhteistoiminnan järjestämisestä Valtorissa 

 

Neuvottelut varallaolon ehdoista sekä työaikalain 7 § mukaisen jaksotyön 

käytön mahdollistamisesta Valtorissa ovat alkaneet. 
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Pääsopijat ovat ilmaisseet myös halunsa sopia Valtion yleisen virka- ja työ-

ehtosopimuksen työaikoja koskevan sopimuksen 6 a§ mukaisista joustavis-

ta työaikajärjestelyistä sekä em. sopimuksen 7 ja 7a § mukaisesta työaika-

pankista.  

 

Palkkausjärjestelmätyö jatkuu. Tavoitteena on päästä neuvottelemaan so-

pimuksesta loppuvuodesta 2014 ns. maanmittauslauseketta käyttäen.  

 

Valtorin henkilöstöstrategian laatiminen aloitetaan yhdessä henkilöstön 

kanssa. Lisäksi valmistelussa ovat henkilöstöresurssien hallintamalli sekä 

työhyvinvoinnin hallinta- ja kehittämismalli.  

 

Todettiin, että neuvotelluissa ja neuvoteltavissa sopimuksissa tulee ottaa 

huomioon Valtorin rakentuessa mahdollisesti esiin tulevat muutostarpeet.  

 

Kaikki pääsopijajärjestöt ovat perustaneet uusia yhdistyksiä Valtorin käyn-

nistymisen johdosta.  

 

Toukokuun lopussa Valtorissa toteutetaan henkilöstökysely (VM Baro).  

 

Valtorissa on käynnistetty mm. toimitilastrategian valmistelu sekä yhteistyö 

muiden palvelukeskusten kanssa. Johdon maakuntakierros on käynnissä 

16.5.-13.6.2014 yhteensä 12 paikkakunnalla ympäri Suomea. 

 

Todettiin, että Valtorin asiakasneuvottelukunnalla tulisi omaa tehtäväänsä 

varten olla käytössä laajasti tietoa mm. Valtorin taloudenpidosta.  

 

 

4 TORI-hankkeen ohjausryhmäkokouksen 22.5.2014 asiat  

Timo Saastamoinen esitteli TORI-hankkeen katsauksen ja ohjausryhmän 

kokousaineiston.  

   

Tukes on esittänyt, että sen siirtoprojektin käynnistäminen siirretään 0,5 

vuodella eteenpäin. Todettiin, että kaikki siirtoprojektit on tärkeä käynnis-

tää aikataulussa.   

 

TEM:n siirron osalta valmistaudutaan kahteen siirtopäivään Rakennerahas-

ton siirtopäivän ollessa vasta vuoden 2015 alussa.  

 

VM:ssä valmistelussa olevaan Valtorin ohjausfunktioon vaikuttavat sekä 

tietohallintolaki, TORI-laki että TUVE-laki. Lisäksi tulee huomioida mah-

dollinen tietoviraston perustaminen.  

 

Todettiin, että siirtoprojektien resursoinnissa on ollut haasteita, mikä on 

viivästyttänyt projektien etenemistä.  

 

5 YT-ryhmän terveiset hankkeen ohjausryhmälle  

- Selvitetään jaksotyön sopimusneuvottelujen perusteet. 
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- Henkilöstön sitoutumisen kannalta siirtoprojektit olisi tärkeä toteuttaa 

suunnitellulla tavalla ja tarpeettomasti aikatauluja venyttämättä.  

- Siirtoprojekteihin tulee varata riittävä ja osaava projektihenkilöstö sekä 

Valtorissa että siirtävässä virastossa. 

- Siirtoprojekteissa on huolehdittava yhdenmukaisesta ja siirtoihin kan-

nustavasta viestinnästä.  

.  

6 Muut asiat  

Ei muita asioita. 

7 Seuraava kokous  

Seuraava kokousaika sovitaan TORI-ohjausryhmän kokousaikataulun tar-

kennuttua. 

8 Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 11.00. 

 

 

 


