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TORI-hankkeen poikkihallinnollisen yhteistoimintaryhmän kokous 

 

Aika 8.11.2013 klo 10 – 11.30 

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

Läsnä  Sari-Anne Hannula 

  Miia Kannisto 

  Jukka Aaltonen 

  Heikki Haukirauma 

  Sinikka Vahvaselkä 

  Aaro Hallikainen (Rauno Seleniuksen sijaisena) 

  Tiina Kukkonen-Suvivuo (klo 10.50 asti) 

 

1 Kokouksen avaus 

Sari Anne Hannula avasi kokouksen klo 8.05. 

2 Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Hyväksyttiin 9.9.2013 ja 1.10.2013 kokousten pöytäkirjat. 

3 Palkkausjärjestelmän valmistelun tilanne 

Palkkausjärjestelmää valmisteleva työryhmä kokoontuu kaksi kertaa vii-

kossa. Työryhmässä on valmisteltu viitetehtäviä. Työryhmässä on päädytty 

laatia VPJ-järjestelmän mukainen palkkausjärjestelmä Palkkavaaka järjes-

telmän pohjalle. 

 

Palkkausjärjestelmää ei saada valmiiksi ennen 1.1.2013. Henkilöstö tulee 

siirtymään euromääräisellä palkalla VES:n allekirjoittamispöytäkirjan 15 

§:n mukaisesti. 

 

Lähtökohtaisesti vain toimitusjohtaja ei kuulu palkkausjärjestelmään. 

 

Tuotiin esiin, että viitetehtävien soveltumista eri virastoista siirtyvien tehtä-

viin olisi hyvä saada näkemyksiä myös suoraan virastoista siten, että siellä 

asiaa voitaisiin käsitellä työnantajan ja henkilöstön edustajien kesken. 

4 Henkilöstöasioihin liittyvien neuvottelujen tilanne 
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Torstaina 7.11.2013 käynnistettiin palvelussuhteen ehtojen ja niiden yh-

teensovittamisen, palkkausjärjestelmän sekä yhteistoiminnan, työsuojelun 

yhteistoiminnan ja luottamiestoiminnan neuvotteluryhmät. 

 

Palkkausjärjestelmään liittyviin neuvotteluihin ei ole vielä vuoden 2013 ai-

kana tarvetta, koska palkkausjärjestelmän valmistelut ovat vielä kesken. 

Tavoitteeksi palkkausjärjestelmän valmistumiselle asetettiin toukokuu 

2014. 

 

Kiinnitettiin huomiota siihen, että palkkausjärjestelmän kustannusvaikutus 

pitää kokonaisuudessaan tietää, kun palkkausjärjestelmä hyväksytään. Tästä 

voi tulla aikatauluhaaste, koska siirtyviä virastoja on myös vuonna 2015. 

 

Yhteistoiminnan järjestämiseen liittyen keskusteltiin hajautettuun toimin-

tamalliin soveltuvasta yhteistoiminnan järjestämisestä. 

 

Työsuojelun yhteistoimintaan liittyen keskusteltiin myös hajautettuun toi-

mintamalliin soveltuvan yhteistoiminnan järjestämisestä. Esimerkkinä to-

dettiin, että toimipisteessä voi olla joissain tapauksessa vain yksi henkilö. 

Erityisesti tuotiin esiin työn järjestämiseen ja työnjohtamiseen liittyvät nä-

kökohdat. 

 

Nostettiin esiin tarve luottamusmiestoiminnan jatkuvuudelle siirtymävai-

heessa. 

 

Palvelussuhteen ehtoihin liittyviä neuvotteluja jatketaan siten, että marras-

kuussa pidetään kokous kerran viikossa. Neuvotteluissa keskusteltiin mm. 

siitä, mikä voisi olla molemmille osapuolille hyvä palvelussuhteiden järjes-

tämiseen liittyvä asia. 

 

Työnantajalta odotetaan selkeätä ehdotusta neuvottelujen pohjaksi. 

5 TORI-hankkeen ohjausryhmäkokouksen 12.11.2013 asiat 

Sari-Anne Hannula kertoi hankkeen tilannekatsauksen. 

 

Kysyttiin, miten hallinnon tukipalvelut resursoidaan. Toimintojen siirroissa 

siirtyy myös siirtyviin ICT-tehtäviin liittyviä tukipalvelutehtäviä tekevät. 

 

Palvelukeskuksen työnjohtokyvyn varmistaminen esitettiin huolena, koska 

henkilöiden nykyisten henkilöiden tehtävät jakautuvat sekä siirtyviin että 

virastoihin jääviin tehtäviin. 

 

Sami Kivivasara kertoi lainsäädäntötyön tilanteen. Hallituksen esitys on 

hallintovaliokunnan käsiteltävänä ja lain nojalla annettavia asetuksia val-

mistellaan. 

 

  



       3 (3) 

 

 

6 YT-ryhmän terveiset hankkeen ohjausryhmälle 

Viitetehtävien soveltumista eri virastoista siirtyvien tehtäviin olisi hyvä 

saada näkemyksiä myös suoraan virastoista siten, että siellä asiaa voitaisiin 

käsitellä työnantajan ja henkilöstön edustajien kesken. 

 

Henkilöstöllä on oltava tiedossa työsuhteen keskeiset ehdot 1 kuukautta en-

nen siirtoja ja näissä asioissa on vielä täsmentämistä. 

7 Muut asiat 

Ei muita asioita. 

8 Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään joulukuun ohjausryhmän kokousta ennen.  

9 Kokouksen päättäminen 

 

Liitteet Ohjausryhmän liitemateriaali 

 


