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TORI-hankkeen poikkihallinnollisen yhteistoimintaryhmän kokous 

 

Aika 27.3.2014 klo 10 - 11.30 

Paikka: Valtiovarainministeriö, Mariankatu 9, nh Pullonkaula 

 

Osallistujat:  Sari-Anne Hannula, Valtori 

Kimmo Suopajärvi, Valtori 

Timo Saastamoinen, VM 

Jorma Viiala, JHL 

Rauno Marttila, JUKO 

Rauno Selenius, JUKO 

Heikki Haukirauma, TEM 

Iiris Karlsson, Pardia 

Virve Avonius, JHL 

Sinikka Vahvaselkä, PLM 

Miia Kannisto, VM, Valtion työmarkkinalaitos 

Tiia Jalonen, VM, kokouksen sihteeri 

1 Kokouksen avaus 

Kokous avattiin klo 10.00. 

Pidettiin esittelykierros ja todettiin paikallaolijat. 

 

2 Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Pöytäkirja 29.1.2014 kokouksesta hyväksyttiin. 

3 TORI-hankkeen poikkihallinnollisen yhteistoimintaryhmän kokoonpano ja muutokset 

Todettiin, että Valtori on nimennyt henkilöstöjohtaja Kimmo Suopajärven 

edustajakseen TORI-hankkeen poikkihallinnolliseen yhteistoimintaryh-

mään. 

 

Osa poikkihallinnollisen yhteistoimintaryhmän jäsenistä on siirtynyt Valto-

rin palvelukseen, minkä myötä ryhmässä on nyt näkemystä sekä Valtoriin 

jo siirtyneistä että vielä siirtyvistä organisaatioista. 
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Koska Valtorissa ei ole vielä yhteistoimintaelintä, on Valtorin nykyistä ja 

tulevaa henkilöstöä koskevien asioiden tilannekatsaus hyvä käydä läpi 

poikkihallinnollisessa yhteistoimintaryhmässä. Todettiin myös, että poikki-

hallinnollisen yhteistoimintaryhmän tehtävänä on keskittyä pääosin vielä 

siirtyvää henkilöstöä koskeviin asioihin. 

4 Palkkausjärjestelmän valmistelun tilanne 

Käsiteltiin asiakohdassa 5. 

5 Henkilöstöasioihin liittyvien neuvottelujen tilanne 

Valtorissa noudatettavasta työehtosopimuksesta on saatu neuvottelutulos ja 

sopimus on allekirjoituskierroksella. 

 

Valtori on jatkossa työnantajan neuvotteluosapuoli kaikissa Valtorin henki-

löstön aseman järjestämistä koskevissa neuvotteluissa. Järjestöjen edustajat 

pysyvät samoina. 

 

Luottamusmiestoimintaa koskevan sopimuksen osalta keskeisenä neuvotte-

lukohteena on luottamusmiesten määrä. 

 

Sopimus työsuojelun yhteistoiminnasta saataneen valmiiksi nopealla aika-

taululla. 

 

Yhteistoimintaa koskevan sopimuksen osalta Valtori perehtyy uuteen yh-

teistoimintalakiin ja käy läpi sopimusaukkoja. Sopimus yhteistoiminnasta 

tehdään, mikäli siihen on tarvetta. Tarve asettaa yhteistoimintatoimikunta 

on kuitenkin välitön. Virasto vastaa toiminnan lainmukaisuudesta ja toi-

minnasta yhteistoimintalain mukaisena. 

 

Palkkausjärjestelmän valmisteluvastuu on Valtorilla. Palkkausjärjestelmän 

valmisteluryhmä on valmistellut viitetehtäviä ja henkilökohtaisen pal-

kanosan arviointikehikon. 

 

Valtorilla on tarve sopia varallaolon järjestämisestä. 

6 TORI-hankkeen ohjausryhmäkokouksen 1.4.2014 asiat 

Käytiin läpi ohjausryhmän kokouksen asiat. 

Sari-Anne Hannula esitteli Valtorin ajankohtaiskatsauksen. 

 

Valtorin asiakasneuvottelukunta on tarkoitus asettaa niin, että toimikausi 

alkaa 1.4.2014. 

 

Käsiteltiin sisäministeriön esitys Haltikin siirron ajankohdasta ja valtiova-

rainministeriön päätösesitys asiasta TORI-ohjausryhmälle. Järjestöjen nä-

kemys on, että Haltikin siirto tulee tehdä vuoden 2015 loppuun mennessä. 

Järjestöjen edustajat toivat esille, että Haltikin henkilöstö haluaa siirtyä 

Valtoriin mahdollisimman pian TORI-hankkeen aikataulua noudattaen. 

 

Järjestöjen näkemys on, että Valtorin palkkausjärjestelmän rakentaminen 

vie aikaa, minkä vuoksi tulisi ottaa käyttöön väliaikainen palkkausjärjes-
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telmä. Palkkatasojen tulisi olla selvillä kun tehtävien yhtenäistäminen alkaa 

as is -vaiheen jälkeen. 

 

7 YT-ryhmän terveiset hankkeen ohjausryhmälle 

Tilannekatsaus Valtorin henkilöstöasioista käsitellään yhteistoimintaryh-

mässä jatkossakin. 

 

Yhteistoiminta tulee järjestää Valtorissa lainmukaisesti mahdollisimman 

pian. Neuvotteluissa avoimina olevat sopimukset tulee saada välittömästä 

valmiiksi. 

 

Järjestöjen mukaan Haltikin henkilöstö toivoo, että Haltikin alkuperäinen 

siirtoaikataulu pidetään ja siirto tapahtuu mahdollisimman pian. 

 

Oikeudenmukainen palkkausjärjestelmä tulee saada valmiiksi mahdolli-

simman pian. 

8 Muut asiat 

Ei muita asioita. 

9 Seuraava kokous 

Seuraavan kokouksen suunniteltu ajankohta on 8.5.2014 klo 9.30-11.00. 

10 Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 11.30. 

 

 

 


