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TORI-hankkeen poikkihallinnollisen yhteistoimintaryhmän kokous 

 

Aika 2.5.2013, klo 10.00-11.30 

 

Paikka Valtiovarainministeriö, Mariankatu 9, nh. K1 Pullonkaula  

 

Läsnä Jukka Aaltonen, Jorma Viiala, Sinikka Vahvaselkä, Miia Kannisto, Rauno 

Selenius, Sari-Anne Hannula 

1 Kokouksen avaus 

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

väksyttiin. 

2 Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 

3 TORI-hankkeen ohjausryhmän 2.5.2013 asialistalla olevien asioiden käsittely 

Sari-Anne esitti hankkeen tilannekatsauksen.  

 

Siirtosuunnitelman julkisuudesta todettiin, että asiakirja ei ole TORI-

sivustolla, mutta siitä tehty esitys on. 

 

Siirtoprojektien läpivientiä varten on valmisteltu mallidokumentteja, joiden 

mukaisesti projektin tehtäviä voi suunnitella ja seurata. Tehdyt pohjat eivät 

eroa palvelukeskuksien ja ns. perusvirastojen välillä. Pohjia voidaan sovel-

taa siten, että kaikkia asioita ei joka virastossa tarvitse samalla tavalla käsi-

tellä.  

 

Tarkoitus on viedä vielä ennen kesää siirtosuunnitelma hyväksyttäväksi 

kansliapäällikkökokoukseen. 

 

Keskusteltiin rahoituksen suunnittelusta sekä virastojen budjettivalmistelun 

tuesta. Molemmat nähtiin erittäin tärkeinä tulevan palvelukeskuksen rahoi-

tuspohjan ja toiminnan siirtojen kannalta. 

 



       2 (3) 

 

 

Perustamisvaiheen tehtäviä varten ollaan hankkimassa henkilöresursseja 

hallinnon sisäisillä palveluostoilla. Tällä hetkellä haetaan 7 osaajaa. 

 

Henkilöstöfoorumi pidetään 27.5.2013. 

 

Hankkeen tehtäviin on palkattu projektiassistentti Tiia Jalonen. 

 

Sari-Anne esitteli viraston erityisiin piirteisiin liittyvän selvityksen ehdo-

tuksia. Viraston toimintaa johtaisi valtioneuvoston nimittämä hallitus ja hal-

lituksen nimittämä toimitusjohtaja. Viraston johtoryhmässä olisi henkilös-

tön edustaja. 

 

Viraston toimintaedellytyksiä on haettu myös sisäisen kirjanpidon ja las-

kentatoimen menetelmistä. 

 

Henkilöstöpolitiikkaan liittyen on tehdyssä selvityksessä todettu, että valti-

on pääasiallinen palvelussuhteen laji on virkasuhde. Tehtävien ja palvelus-

suhteen luonteen perusteella ja palvelussuhteiden ehtoihin liittyvän vertai-

lun perusteella päätetään tulevasta palvelussuhteen lajista virastossa.  

 

Palkkausjärjestelmän valmistelun osalta todettiin, että aikataulu on haasta-

va. Todettiin, että olisi todennäköisesti hyvä käyttää olemassa olevia pohja-

na.  

 

Virasto kuuluu valtion sopimusjärjestelmän piiriin. Vertailemalla VES:n 

ehtoja ICT-alan työehtosopimuksien ehtoihin pyritään löytämään palvelu-

keskuksen toimintaa parhaiten soveltuvia käytäntöjä. 

 

Esitettiin kysymys siitä, miten suhtaudutaan mahdollisen siirtymishetken 

lähellä eläköityviin henkilöihin. Lähtökohdaksi todettiin, että siirtyviä teh-

täviä tekevät siirtyvät. Todettiin kuitenkin, että tämä voisi olla virastokoh-

taisesti selvitettäviä asioita. 

 

Esitettiin kysymys, onko tarkoitus erikseen säätää henkilöstön aseman jär-

jestämisestä tässä tapauksessa. Todettiin, että lähtökohtaisesti noudatetaan 

valtion virkamieslain säännöksiä. Erityissäännöksiin ei pitäisi olla tarvetta 

kuin työsopimussuhteisten osalta. 

4 YT-ryhmän terveiset hankkeen ohjausryhmälle 

Ohjausryhmälle viedään YT-ryhmät seuraavat viestit: 

- Palkkausjärjestelmän tekemisen aloittaminen ja sen valmiiksi saaminen 

mahdollisimman nopeasti on henkilöstöjärjestöjen näkökulmasta erittäin 

tärkeää. 

- Lisäksi on valmiiksi varauduttava siihen, miten toimitaan, jos sopimusta 

palkkausjärjestelmästä ei siirtojen hetkellä ole. 

- Päätös palvelussuhteen lajista on myös syytä ensivaiheessa saada tehtyä. 

5 Muut asiat 

Muistutettiin aiemmin YT-ryhmässä sovitusta virastoille toimitettavasta 

YT-menettelyjä koskevasta ohjeistosta ja informaatiopaketista. 
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6 Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous 

Seuraava kokous sovittiin alustavasti pidettäväksi 17.6.2013. 

 

 

Liitteet TORI-hankkeen ohjausryhmän asialistalla 2.5.2013 olevat asiat 

 

  


