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TORI-hankkeen laajennetun poikkihallinnollisen yhteistoimintaryhmän kokous 

 

Aika 22.8.2013 klo 9.30-11.30 

Paikka: Valtiovarainministeriö, Mariankatu 9, nh Jakovara 

 

Osallistujat  ICT-johtaja Timo Valli, valtiovarainministeriö, JulkICT-toiminto 

Hankepäällikkö, projektijohtaja Sari-Anne Hannula, valtiovarainminis-

teriö, JulkICT-toiminto 

Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara, valtiovarainministeriö, JulkICT-

toiminto 

Neuvottelujohtaja Harri Sirén, Pardia ry 

Pääluottamusmies Rauno Selenius, JUKO ry 

Neuvottelujohtaja Seija Petrow, valtiovarainministeriö, henkilöstö- ja hal-

lintopolitiikkaosasto 

Kehitysjohtaja Heikki Haukirauma, työ- ja elinkeinoministeriö 

Pääluottamusmies Rauno Marttila, JHL ry 

Vanhempi hallitussihteeri Sinikka Vahvaselkä, puolustusministeriö 

Työmarkkinalakimies Miia Kannisto, valtiovarainministeriö, henkilöstö- ja 

hallintopolitiikkaosasto 

Hallintolakimies Anssi Virtanen, Haltik / TORI-hanke (henkilöstöhallinto) 

Pääluottamusmies Iiris Karlsson, Pardia ry 

Jukka Aaltonen, Pardia ry 

Hallintopäällikkö Aarno Lankinen, Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus / 

TORI-hanke (henkilöstöhallinto) 

Projektiassistentti Tiia Jalonen, valtiovarainministeriö, JulkICT-toiminto 

 

1 Kokouksen avaus 

Kokous avattiin klo 9.31. 

Pidettiin lyhyt esittelykierros. 

Asialista hyväksyttiin. 

2 Palvelussuhteen lajia koskeva vertailu 

Sami Kivivasara esitteli palvelussuhteen vertailun taustat, pääperiaatteet 

sekä toistaiseksi tehdyt johtopäätökset. 

Vertailua on tehty valtion virka- ja työehtosopimusten puitteissa. 
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Vertailussa on huomioitu mm. palvelukeskuksen keskeisten toiminnallisten 

vaatimusten täyttymistä tukevia palvelussuhteen ehtoja. 

Todettiin, että toiminnallisten vaatimusten sekä yleisen vertailun valossa 

kumpikaan palvelussuhteen laji ei ole merkittävästi toista parempi vaihto-

ehto, vaan valintaan vaikuttaa se, mitä tekijöitä painotetaan.   

Asiasta tulee tehdä päätös ennen lakia koskevan hallituksen esityksen 

eteenpäin viemistä.  

 

 

Käydyssä keskustelussa nousi esiin mm. seuraavia asioita: 

 

Ehdotettiin, että toimialariippumattomia ICT-tehtäviä tekevä henkilöstö 

siirtyisi uuteen palvelukeskukseen nykyisillä työsuhteillaan ja TORIssa oli-

si siirtojen jälkeen kahta eri palvelussuhdetta. TORI-hankkeessa tahtotilana 

on kuitenkin valita palvelukeskukselle vain yksi palvelussuhteen laji. 

 

Todettiin, että valmistelumateriaalissa käytetty termi palvelussuhteen räätä-

löinti ei tarkoita määräaikaisia tehtäviä eikä yksilötasoista räätälöintiä, vaan 

yleisten palvelussuhteen ehtojen räätälöintiä niin, että palvelukeskus pystyy 

toimimaan tehokkaasti ja vastaamaan asiakkaidensa tarpeisiin. 

 

Todettiin, että pitkät virkavapaudet ovat harkinnanvaraisia, joten niitä ei 

käytetä vertailun perusteluissa. 

 

Tuotiin esille, että valtion virka- ja työsuhteen ehdot ovat hyvin yhteneväi-

set.  

 

Keskusteltiin tulevan ICT-palvelukeskuksen työnjohtamisen kulttuurin 

suuntaviivoista sekä virka- ja työsuhteen kulttuurien eroista. TORI-

hankkeessa tavoitteena on luoda uuteen palvelukeskukseen aidosti toimiva 

sopimis- ja palvelukulttuuri sekä erinomainen työilmapiiri. Samalla todet-

tiin, että työn tekemisen kulttuuriin ja henkilöstön tyytyväisyyteen vaikute-

taan myös toimivalla palkkausjärjestelmän soveltamisella sekä erityisesti 

onnistuneella johtamisella. 

 

Muistutettiin, että vertailuperusteluissa on syytä huomioida, että sekä virka- 

että työsuhteissa työajan sijoittelu on toiminnan tarpeiden mukaan mahdol-

lista. 

 

Lopuksi todettiin, että keskustelu on ollut hyvää ja kommentteja otetaan 

huomioon jatkovalmistelussa. 

 

 

3 Palkkausjärjestelmän laatimisen ja neuvottelujen suunnitelma 

Ns. TORI-lakia koskevassa hallituksen esityksessä tavoitteena on, että 

palkkausjärjestelmä on valmis 1.1.2014, kun uusi palvelukeskus aloittaa 

toimintansa.  
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Anssi Virtanen esitteli ehdotuksen palkkausjärjestelmää ja henkilöstön 

aseman järjestämistä koskevien valmistelujen ja neuvottelujen etenemis-

suunnitelmaksi.  

 

Keskusteltiin etenemisjärjestyksestä ja järjestöjen osallistumisesta valmiste-

lutyöhön.  

 

Keskustelun kuluessa esitettiin muun muassa, että uusi palkkausjärjestelmä 

tulisi käyttöön vasta kun kaikki siirrot on tehty. Todettiin, että tarkoitus on 

siirtyä yhtenäiseen palkkausjärjestelmään mahdollisimman pian. Myös val-

tion yleisenä periaatteena on, että palkkausjärjestelmän tulisi olla valmis 

kun virasto aloittaa toimintansa. 

 

Päätettiin, että järjestöt osallistuvat valmisteluun heti alkuvaiheessa ja koo-

taan 3-4 työ- ja neuvotteluryhmää seuraavanlaisilla tehtävillä: 

 

1. Palkkausjärjestelmään liittyvä taustatyö, jossa kartoitetaan siirtyvien vi-

rastojen ja palvelukeskusten nykyiset järjestelmät ja suurimmat erot 

2. Palkkausjärjestelmästä neuvottelu 

3. Palvelussuhteen ehdoista neuvottelu 

4. Yhteistoiminta- työsuojelu- ja luottamushenkilötoiminnasta neuvottelu 

 

Hanke lähettää pääsopijajärjestöille nimeämispyynnön edellä mainittuihin 

työryhmiin.  

 

4 Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Pöytäkirja hyväksyttiin. 

5 TORI-hankkeen ohjausryhmäkokouksen 27.8.2013 asiat 

Käytiin läpi ohjausryhmän kokouksen asiat. 

 
Todettiin tilannekatsaus ja seuraavat toimenpiteet hallituksen esityksen käsittelys-

tä: 

Hallituksen esityksen luonnos laiksi valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten 

palvelujen järjestämisestä oli lausunnoilla 3.6. – 10.7.2013. Lausuntoja on otettu 

huomioon esityksen jatkovalmistelussa.  

TORI-hankkeen ohjausryhmä käsittelee luonnosta kokouksessaan 27.8.  

Lakiluonnoksesta lausuntoja antaneet on kutsuttu lain kuulemistilaisuuteen, 

joka pidetään 27.8. ohjausryhmän jälkeen. 

Ohjausryhmän jälkeen HE luonnosta käsitellään vielä hallinnon ja aluekehi-

tyksen ministerityöryhmässä 5.9. sekä kunnallistalouden- ja hallinnon neu-

vottelukunnassa 10.9. 

Henkilöstövaikutusten arviointia täydennetään vielä. Myös siirtymäsään-

nöstä täydennetään valittavan palvelussuhteen lajin mukaisesti. 
Tavoitteena on, että valtioneuvosto antaisi hallituksen esityksen 16.9.2013 

 

6 YT-ryhmän terveiset hankkeen ohjausryhmälle 

Ohjausryhmälle viedään seuraavat viestit YT-ryhmältä: 
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- Perustetaan neljä työryhmää valmistelemaan ja neuvottelemaan palkka-

usjärjestelmää ja palvelussuhteen ehtoja. Näihin ryhmiin tulevat mu-

kaan myös työntekijäjärjestöjen edustajat. 

- YT-ryhmä toivoo, että palvelukeskuksen tulevan johdon koulutukseen 

otetaan mukaan myös myöhemmin siirtyvät organisaatiot. 

- ICT-palvelukeskuksen yhtenäisen kulttuurin luominen nopeasti on tär-

keää ja vaatii käytännön toimenpiteitä. 

7 Muut asiat 

- 

8 Seuraava kokous 

Seuraava YT-ryhmän kokous pidetään ennen seuraavaa ohjausryhmää.  

Työryhmien neuvottelujen edetessä pidetään tarvittaessa myös ylimääräisiä 

YT-ryhmän kokouksia. 

 

9 Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 11.32. 

 

 


