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  Jukka Mäkipää 

1 Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.05. 

2 Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksytään erikseen sähköpostitse. 

Kokousten pöytäkirjat julkaistaan TORI-nettisivuilla ja HAREssa. 

Edellisessä kokouksessa sovitusta VATU-hanketta koskevan tiedon ja-

kamisesta todettiin, että VATU-tavoitteiden kuvaus on saatavilla TORI-

nettisivuilla. 

3 TORI-hankkeen ohjausryhmän 27.2.2013 asialistalla olevien asioiden käsittely 

Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi organisaatiomuodosta ja siihen 

liittyvästä valmistelun edellytyksistä 13.2.2013 kokouksessaan. 

Todettiin, että selkeyden vuoksi on hyvä pitää mielessä, että tässä hank-

keessa ei ole tarkoitus luoda uutta virastoinstituutiota. Linjauksella tarkoite-

taan ennen muuta sitä, että tavoitteiden saavuttamisen vuoksi TORI-

virastolle on luotava erityisiä piirteitä toimintakäytännöissä ja tarvittaessa 

myös säännöksillä. 
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Keskustelussa tuotiin esiin kysymys siitä, miten rahoitusmallissa otetaan 

huomioon mahdollinen tappion tekeminen ja niiden kattaminen, toiminnan 

kehityskyvyn mahdollistaminen ja investointien jaksottaminen sekä oman 

taseen käsittely kestävällä ja jatkuvalla tavalla. 

 

Annettiin tiedoksi, että VM:n sisäisellä valmisteluryhmällä selvitetään vi-

raston erityisiin edellytyksiin liittyviä kysymyksiä ja lainsäädäntömuutos-

tarpeita. 

 

Keskusteltiin sitä, mitä laajapohjainen ja ammattitaitoinen ohjaus voisi joh-

tamismallina tarkoittaa. Sillä voitaisiin tarkoittaa esim. vastuullista hallitus-

ta tai johtokuntaa. Tämän asian valmistelussa tarkastellaan myös osakeyhti-

ön hallitusmallia ja aiempia virastoille luotuja johtamismalleja. 

 

Keskustelussa nousi esiin, että talouspoliittisen ministeriövaliokunnan hen-

kilöstöpolitiikkaa koskevat linjaukset vaativat selvennystä. Kysymyksinä 

esitettiin muun muassa, ovatko palvelussuhteet virastossa virkasuhteita vai 

työsopimussuhteita ja millä tavalla virastoa koskevat työ- tai virkaehtoso-

pimuksen ehdot valmistellaan. 

 

Huomiona ja selvitystä tarvitsevana esitettiin myös, että virkamieslain 

säännösten mukaan viran mukana siirtyy myös palkkarahat, mutta lähtö-

kohtaisesti tulevien palvelumaksujen laskennassa on mukana myös henki-

löstökustannukset. 

 

Keskusteltiin myös siitä, millä tavalla hankkeen eteneminen ja viraston pe-

rustaminen suunnitelman mukaisessa aikataulussa on mahdollista varmis-

taa. Todettiin, että rekrytointeja voidaan tehdä heti kun virasto on perustet-

tu. Ennen sitä toiminnan suunnittelua tehdään hankkeen nimissä.  

4 Henkilöstösuunnittelun eteneminen 

Annettiin tiedoksi valmistelun tilanne ja valmistelun organisointia koskevat 

suunnitelmat. TORI-hanke on käynyt keskusteluja ja sopinut Valtiokontto-

rin henkilöstöpalveluiden ja Kaiku-kehittäjien tuen ja palvelujen käyttämi-

sestä hankkeen valmistelussa. Tarkoituksena on myös hyödyntää ainakin 

viestintäkanavana hallinnonalojen ja virastojen henkilöstökoordinaattoreita. 

 

TORI-hankkeelle ollaan rekrytoimassa henkilöstökoordinaattoria. 

5 YT-ryhmän terveiset hankkeen ohjausryhmälle 

Päätettiin kertoa hankkeen ohjausryhmälle seuraavista asioista: 

 TALPOLin henkilöstöä koskevia linjauksia on syytä selkiyttää. 

Esimerkkikysymyksenä: siirtyvätkö henkilöt työehtosopimuksen vai 

virkaehtosopimuksen piiriin? 

 Poikkihallinnollisessa YT-ryhmässä pohdittiin resurssien ja rahan 

riittävyyttä ja tasapainottamista siten, että sekä siirtävälle virastolle 

jäävät palvelut että TORI-palvelukeskuksen palvelut voidaan tuot-

taa.  



       3 (3) 

 

 

 

6 Muut asiat 

Ei muita asioita. 

7 Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15. Seuraava kokous pidetään ennen 

seuraavaa ohjausryhmää (pöytäkirjalisäys: seuraava ohjausryhmä on so-

vittu pidettäväksi 15.4.2013). 

 

 

Liitteet TORI-hankkeen ohjausryhmän asialistalla 27.2.2013 olevat asiat 

 

  


