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TORI-hankkeen poikkihallinnollisen yhteistoimintaryhmän kokous 

 

Aika 17.6.2013, klo 10.00 - 11.30 

 

Paikka Valtiovarainministeriö, Mariankatu 9, nh. K1 Pullonkaula  

 

Läsnä Jukka Aaltonen, Iiris Karlsson, Tiina Kukkonen-Suvivuo, Rauno Selenius, 

Heikki Haukirauma, Sami Kivivasara, Sari-Anne Hannula, Kari Pessi 

1 Kokouksen avaus 

Sari-Anne Hannula avasi kokouksen klo 10.00. Kokouksen esityslista hy-

väksyttiin. 

2 Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Todettiin, että siirtosuunnitelma on edellisen kokouksen jälkeen viety 

TORI-verkkosivuille. 

 

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 

3 TORI-hankkeen ohjausryhmän 18.6.2013 asialistalla olevien asioiden käsittely 

Sari-Anne esitti hankkeen tilannekatsauksen. 

 

Palvelukeskuksen perustamisaikataulua on siirretty kesästä 2013 siihen, 

kun laki tulee voimaan. 

 

HE-luonnos ja palvelukeskusta koskeva asetusluonnos on lausunnoilla 

10.7.2013 saakka. 

 

Suunnitteluun on saatu lisää henkilöresursseja ostopalveluna muista viras-

toista. Suunnittelu on jaettu kahteen tiimiin: TORI-hallinto ja TORI -

operatiivinen toiminta. 

 

TORI-toimintasiirtojen aikataulu on kansliapäällikkökokoukseen 24.6.2013 

asialistalla. 

 

Henkilöstöfoorumissa 29.5.2013 oli yli 80 osallistujaa. 



       2 (2) 

 

 

 

Esitettiin kysymys, siirtääkö ensimmäisten siirtojen mahdollinen myöhäs-

tyminen kokonaisaikataulua vai vain ensimmäisiä siirtoja. Kari Pessi vasta-

si, että mikäli käytännön siirtotoimenpiteet ensimmäisten siirtojen osalta 

viivästyvät jonkin verran, ei se muuta kokonaisaikataulua. Jos esimerkiksi 

lainsäädäntö viivästyy puolella vuodella, on sillä todennäköisesti vaikutusta 

myös kokonaisaikatauluun. 

 

Lainsäädäntöryhmän toimikauden jatkolle 30.12.2013 saakka haetaan ohja-

usryhmässä puoltoa. 

 

Ensimmäisten siirtyvien virastojen ja palvelukeskusten siirtoprojektien 

käynnistystilaisuudet pidetään touko-elokuussa. 

 

Esitettiin, että samalla paikkakunnalla olevien siirtyvien henkilöiden ver-

kostoitumista ennen siirtoja voitaisiin jotenkin tukea. 

 

Kiinnitettiin huomiota siihen, että siirtoja ohjattaisiin siten, että viraston 

kaikki TORI-palvelut siirtyvät samassa yhteydessä. Tähän liittyy se, että vi-

raston jäljelle jäävien tehtävien järjestäminen, organisointi ja resursointi 

suunnitellaan etukäteen. Hyviä esimerkkejä ovat ne virastot, jotka organi-

soivat siirtyvät toiminnot omaksi kokonaisuudeksi ennen siirtoja. 

 

Kari Pessi esitteli suunnitelman hankearvioinnista. 

 

Sari-Anne Hannula esitteli riskienhallinnan suunnitelman. Riskityöpaja pi-

dettiin 3.6.2013. 

 

4 YT-ryhmän terveiset hankkeen ohjausryhmälle 

Ohjausryhmälle viedään YT-ryhmät seuraavat viestit: 

- On pidettävä huolta siitä, että myös pienten virastojen siirrot ja tehtävien 

järjestelyt onnistuvat. 

- Paikkakuntakohtaisia verkostoitumisia järjestetään syksyn aikana. 

- Toivotaan, että palkkausjärjestelmän ja palvelussuhteen ehtoihin liittyvät 

yhteiset valmistelut käynnistetään mahdollisimman pian. 

5 Muut asiat 

Keskusteltiin palkkausjärjestelmän valmistelusta ja suunnittelun etenemi-

sestä. Ennen kesälomia pyritään sopimaan neuvottelujen käynnistämisaika-

tauluista. 

6 Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään alustavasti elokuun viimeisellä viikolla. 

 

 

Liitteet TORI-hankkeen ohjausryhmän asialistalla 18.6.2013 olevat asiat 

 

  


