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TORI-hankkeen poikkihallinnollisen yhteistoimintaryhmän kokous 

 

Aika 29.1.2014 klo 12.30 – 14.00 

Paikka: Valtiovarainministeriö, nh. Tienhaara, Mariankatu 9 K1-kerros 

 

Aaro Hallikainen (Rauno Marttilan sijaisena) 

Jukka Aaltonen 

Iiris Karlsson 

Heikki Haukirauma 

Sinikka Vahvaselkä 

Rauno Selenius 

Sari-Anne Hannula, PJ 

Sami Kivivasara, sihteeri 

 

1 Kokouksen avaus 

2 Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Iiris Karlsson lisätään läsnä olleeksi 13.12.2013 kokouksessa. 

Pöytäkirja hyväksyttiin. 

3 Palkkausjärjestelmän valmistelun tilanne 

Työryhmä on valmistellut järjestelmää koko syksyn 2013. Työssä on tehty 

perusselvityksiä, vertailtu järjestelmiä ja valittu sovellettava järjestelmä. Li-

säksi on määritelty viitetehtäviä ja henkilökohtaisen palkanosan tekijöitä. 

 

Palkkausjärjestelmän neuvotteluryhmä kokoontui 29.1.2014. 

 

Neuvotteluissa käsitellään muun muassa viitetehtävien ryhmittelyä vaati-

vuusluokkiin, vaativuusluokkien palkan määrittämistä ja laaditaan esitys 

palkkausjärjestelmää koskevaksi sopimukseksi. 

 

Keskustelussa puheenjohtaja toi muun muassa esiin, että Valtorin näkökul-

masta on tärkeää saada sovellettava palkkausjärjestelmä virastoon mahdol-

lisimman pian. Keskustelussa tuotiin esiin, että erityisen haasteen aiheuttaa 

siirtymäaika ja useista virastoista eri lähtökohdista tulevat työntekijät, jol-

loin palkkausjärjestelmän soveltaminen tasapuolisesti on haasteellista. 
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Nostettiin esiin, että palkkausjärjestelmän neuvotteluja on vauhditettava 

kaikin keinoin. Esitettiin myös Haltikin palkkausjärjestelmän ottamista 

käyttöön soveltuvin osin väliaikaisena ratkaisuna. 

4 Henkilöstöasioihin liittyvien neuvottelujen tilanne 

Henkilöstön palvelussuhteen ehtojen neuvotteluryhmä sekä luottamusmies-

sopimuksen, työsuojelun yhteistoimintasopimuksen ja yhteistoimintasopi-

muksen neuvotteluryhmä ovat kokoontuneet useamman kerran. 

 

Palvelussuhteen ehtojen neuvottelut ovat kesken. Työnantaja on 29.11.2013 

ilmoittanut palvelussuhteen keskeiset ehdot siirtyville henkilöille. Tämä il-

moitus uusitaan ennen tammikuun loppua. 

 

Nostettiin esiin, että yhteistoiminnan osalta on ainakin sovittava se, miten 

yhteistoiminta organisoidaan Valtorissa. 

 

Keskustelussa nostettiin esiin, että työsuojelun alueiden lisäksi myös joil-

lain paikkakunnilla, joissa on paljon henkilöstöä, voisi olla työsuojeluval-

tuutettu. Yhteisten työpaikkojen työsuojelun hoitaminen on myös hoidetta-

va huolellisesti. 

5 TORI-hankkeen ohjausryhmäkokouksen 30.1.2014 asiat 

Puheenjohtaja kävi läpi hankkeen tilannetta. Kivivasara kertoi asetuksen 

valmistelun tilanteen. 

 

Keskustelussa nostettiin esiin, että siirtoprojekteissa muun muassa Valtorin 

hoitamien palvelujen ja tehtävien sisältö on saattanut vaihdella. 

6 YT-ryhmän terveiset hankkeen ohjausryhmälle 

Palkkausjärjestelmän tulisi olla käytettävissä mahdollisimman pian tai ottaa 

käyttöön väliaikainen palkkausjärjestelmä. 

 

Palvelussuhdeasiat ja yhteistoimintaa, työsuojelua ja luottamusmiestoimin-

taa koskevat sopimukset tulisi olla valmiina 1.3.2014. 

 

Poikkihallinnon yt-ryhmä esitti, että Valtorin YT-ryhmässä käsitellään Val-

torin yhteistoimintaan kuuluvat asiat, kunnes Valtorin edustuksellinen yt-

toiminta on käynnistynyt. 

7 Muut asiat 

8 Seuraava kokous  

Seuraava kokous pidetään ennen seuraavaa TORI-ohjausryhmän kokousta. 

9 Kokouksen päättäminen 

 

  


