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TORI-hankkeen poikkihallinnollisen yhteistoimintaryhmän kokous 

 

Aika 15.4.2013, klo 9-11 

 

Paikka Valtiovarainministeriö, Mariankatu 9, nh. K1 Tienhaara  

 

Läsnä  SinikkaVahvaselkä 

Rauno Selenius 

  Virve Avonius 

  Iiris Karlsson 

Jukka Aaltonen 

  Heikki Haukirauma 

  Miia Kannisto 

  Tiina Kukkonen-Suvivuo 

  Sari-Anne Hannula 

  Sami Kivivasara 

 

  Kari Pessi 

 

1 Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.05. 

 

Puheenjohtaja tiedusteli, onko jotain aihetta, josta erityisesti halutaan kes-

kustella. Seuraavat aiheet sovittiin ainakin läpikäytäviksi: 

- Palvelukeskuksen talouden hallinta. 

- Viraston palvelussuhteen ehtojen lähtökohdat. 

- Siirtosuunnitelma ja henkilöstön siirtymistilanteiden hallinta. 

 

Miia Kannisto saapui klo 9.11. 

2 Asiantuntijajäsenen vaihtaminen 

Jukka Mäkipää on siirtynyt valtiovarainministeriöstä muihin tehtäviin.  

 

Kutsuttiin Kari Pessi asiantuntijajäseneksi poikkihallinnolliseen yhteistoi-

mintaryhmään. 
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3 TORI-hankkeen ohjausryhmän 15.4.2013 asialistalla olevien asioiden käsittely 

TORI-erityisvirastona –työryhmän tilannekatsaus annetaan tiedoksi ohjaus-

ryhmälle ja ehdotukset käsitellään seuraavassa kokouksessa. VM:n sisäinen 

valmisteluryhmä on käsitellyt viraston toimintaedellytyksiin liittyviä eri-

tyiskysymyksiä taloushallinnon, henkilöstön palvelussuhteen järjestämisen 

ja ohjausmallin näkökulmasta. 

 

Aiheeseen liittyvässä keskustelussa nostettiin esiin seuraavia kysymyksiä: 

- Miten määräaikaiset virkasuhteet  siirtyvät?  

- Mikä on viraston rahoitusmalli? 

- Miten vuosille 2014-2015 päätetyt ICT-säästöt vaikuttavat palvelukeskuk-

sen rahoituspohjaan?  

- Mikä on asiakasviraston tosiasiallinen mahdollisuus hallita ja vaikuttaa 

laskutuksen suuruuteen riittävästi? 

 

Näihin kysymyksiin liittyen todettiin, että palvelukeskuksen laskutus perus-

tuu aina sopimuksen mukaisten palvelujen toimittamiseen. Lähtötilanteena 

on nykyiset kustannukset ja nykyinen palvelulaskutus.  

 

Sari-Anne Hannula esitteli hankkeen kokonaisaikataulun ja -suunnitelman. 

Palvelukeskus on tarkoitus perustaa suunnitelman mukaan asetuksella 

1.8.2013, jolloin viraston toimintaa voidaan ryhtyä käynnistämään ja val-

mistautumaan toimintojen siirtoihin. Ensimmäiset siirrot tapahtuvat vuoden 

2014 alussa. Toimintojen yhtenäistäminen aloitetaan kesällä 2014. Perus-

tamisvaiheen resursoinnin vahvistaminen rekrytoimalla seitsemän avain-

henkilöä ostopalveluna nykyisistä palvelukeskuksista ja virastoista on 

käynnistetty.  

 

Henkilöstöfoorumi pidetään 29.5.2013. Ajankohta on julkaistu. Agenda ja 

kutsu lähetetään avoimena myöhemmin. 

 

Kari Pessi esitteli liiketoimintasuunnitelman. Keskusteltiin ICT-

palvelukartan sisällöstä. Keskusteltiin ohjausmalliin liittyen, miten säädök-

sissä mm. työjärjestys ja hallituksen ja toimitusjohtajan valinta määritel-

lään. 

 

Hankkeen dokumenteissa esillä olleisiin alustaviin henkilöstölinjauksiin 

liittyen kiinnitettiin mm. huomiota siihen, että kirjaus asianomaisen pääalan 

työehtosopimuksen noudattamisesta on epäselvä, koska virastossa noudate-

taan lähtökohtaisesti valtion virka- ja työehtosopimuksia. Tästä esitettiin 

mahdollisena tulkintana se, että virastossa pyrittäisiin neuvottelemaan sel-

laiset palvelussuhteen ehdot, jotka soveltuisivat mahdollisimman hyvin 

ICT-toimialan palvelutuotantoon ja vastaisivat toimialalla yleisesti käytet-

täviä ehtoja ja käytäntöjä. Menettelytavat palvelussuhteen ehtojen määritte-

lemiseksi on selvitettävä. Asian tarkemmaksi selvittämiseksi on ensinnäkin 

tarkoitus tehdä riittävä vertailu nykyisten palvelussuhteen ehtojen ja yleis-

ten ICT-alan työehtojen välillä. Todettiin, että keskeiset asiat pitää olla sel-

villä ennen siirtojen käynnistämistä. 
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Keskusteltiin nykytilan kartoituksen perusteella tehdyn palvelukeskuksen 

tulevan taseen laskennan oikeellisuudesta ja merkityksestä toiminnan kan-

nattavuuden näkökulmasta. 

 

Kiinnitettiin huomiota huolellisen riskianalyysin tarpeellisuuteen. 

 

Kiinnitettiin huomiota siihen, miten liiketoimintasuunnitelmassa kuvataan 

se, mitä palvelukeskus itse tuottaa ja miten palvelutuotanto muutoin voi-

daan järjestää. 

 

Sari-Anne Hannula esitteli perustamissuunnitelman. Kiinnitettiin huomiota 

esitystapaan perustamisvaiheen tehtävissä. 

 

Kari Pessi esitteli siirtosuunnitelman. Esitettiin, että siirtoprojektien ohjaus-

ryhmässä ja projektin henkilöstöryhmässä olisi asiakasviraston henkilöstön 

edustaja, jotta avoimuus turvattaisiin. Painotettiin myös molempien, sekä 

siirtävän että vastaanottavan viraston vastuuta henkilöstöprosessin läpi-

viennistä.  

 

Siirtoprojektien ohjaukseen liittyen kiinnitettiin huomiota myös ministeri-

öiden vastuuseen ohjata projektien läpivientiä, ja että tämä huomioitaisiin 

ohjauksen valmistelussa. 

4 Viraston toiminnan erityisedellytykset henkilöstön näkökulmasta 

Yksi keskeinen ratkaistava asia on, ovatko henkilöt virkasuhteisia vai työ-

sopimussuhteisia. 

 

Esitettiin tarkemmin selvitettäväksi, onko virkojen perustaminen julkisen 

vallan käyttöä ja vaikuttaako tämä jollain tavalla valittavaan palvelussuh-

teen lajiin ja viraston johtamiseen. 

5 YT-ryhmän terveiset hankkeen ohjausryhmälle 

 Muistutetaan, että pääasiallinen palvelussuhde valtiolla on vir-

kasuhde 

 laaditaan palvelussuhteiden vertailu ja analysoidaan tehtävät 

virka- ja työsopimussuhteissa 

 Kiinnitetään huomiota TORIn taloudellisiin laskelmiin sekä miten 

vuoden 2014-2015 hallinnonaloilta vaaditut säästöt näkyvät laskel-

missa ja saadaan toteutettua 

 Esitetään, että yksittäisten siirtoprojektien ohjausryhmissä tulee olla 

henkilöstön edustaja 

 Kiinnitetään huomioita siihen, että yksittäisen siirron onnistunut to-

teutus on keskeistä henkilöstön motivoinnin kannalta 

6 Muut asiat 

Ei muita asioita. 

7 Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous 

Seuraava ohjausryhmä esitetään pidettäväksi 2.5.2013. 
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YT-ryhmän kokousajasta lähetetään erikseen viesti. 

 

 

Liitteet TORI-hankkeen ohjausryhmän asialistalla 15.4.2013 olevat asiat 

 

  


