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TORI-hankkeen poikkihallinnollisen yhteistoimintaryhmän kokous 

 

Aika 18.12.2012, klo 13-15 

 

Paikka Valtiovarainministeriö, Aleksanterinkatu 36A, neuvotteluhuone Kivalte-

ri  

 

Läsnä   Miia Kannisto 

Rauno Marttila 

Iiris Karlsson 

Jukka Aaltonen 

Rauno Selenius 

Sinikka Vahvaselkä 

Heikki Haukirauma 

Jorma Viiala 

Tiina Kukkonen-Suvivuo 

Sami Kivivasara 

Sari-Anne Hannula 

 

1 Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00. 

Edellisen kokouksen pöytäkirja on hyväksytty sähköpostitse aiemmin. 

2 TORI-hankkeen ohjausryhmän 22.10.2012 asialistalla olevien asioiden käsittely 

Sari-Anne esitteli hankkeen tilannekatsauksen ohjausryhmäaineiston poh-

jalta. Tilanteesta käydyssä keskustelussa nostettiin esiin seuraavia näkökoh-

tia: 

Esimerkiksi verkkokyselyssä ja henkilöstöfoorumissa henkilöstön on vai-

kea ottaa kantaa, koska asiat ovat vielä keskeneräisiä. 

 

Henkilöstöllä on paljon kysymyksiä siitä mitä, TORI tekee ja mitkä ovat 

sen palveluja.  
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TORI-hankkeen VATU-tavoitteista ja –mittareista ei ole annettu riittävästi 

informaatiota. Tämä olisi kiinnostava tieto erityisesti nykyisille palvelukes-

kuksilla tämän hetkisen tavoiteasetannan kannalta. 

 

Kokonaiskustannusanalyysiä pitäisi laajentaa myös välillisten kustannusten 

arviointiin ja siihen miten jo tehdyt investoinnit voidaan palvelukeskukseen 

siirryttäessä realisoida. 

 

Toimintoja ei lähtökohtaisesti ole tarkoitus keskittää fyysisesti. 

 

Mikäli perustettavaan palvelukeskukseen tulee haettavia tehtäviä, hakupro-

sessien ei pidä olla käynnissä jatkuvasti siirtymäaikana. 

 

Organisoitumisesta on syytä tehdä koko siirtymäajan kattava suunnitelma 

siten, että henkilöstö- ja osaamistarpeet huomioidaan. 

 

On huomioitava myös tukitehtävissä olevien siirtyminen, jotta toimintaky-

ky säilyy. Tuki on suunniteltu saada pääasiassa nykyisestä henkilöstöstä. 

Joitain tehtäviä voi olla myös uusia heti toiminnan käynnistyessä, esim. tie-

tyt kehitystehtävät. 

 

Vanhojen mallien tai nykyisen toiminnan käyttäminen pohjana ei ole hyvä 

lähtökohta organisaatiouudistuksessa. 

 

Turvallisuuskriittisten palvelujen hoitaminen pitää erityisesti huolehtia. 

Voisi ottaa lähtökohdaksi sen, että nämä tehdään omalla työllä. 

 

Rahoituksen ja liiketoiminnan järjestämisessä on huomioitava pääomitus-

tarpeet sekä rahoituksen ohjaus, seuranta ja läpinäkyvyys. Lähtökohtana on, 

että palvelukeskus vastaa maksujen ja palvelujen kilpailukyvystä. 

 

Lainsäädäntötyön aikana kuullaan myös henkilöstöjärjestöjä. 

 

Toiminnan suunnittelu- ja käynnistysvaiheeseen tullaan näillä näkymin rek-

rytoimaan henkilöitä nykyisistä palvelukeskuksista ja muista virastoista. 

Tässä otetaan huomioon se, että henkilöillä on aito halu olla osana käynnis-

tyksen suunnittelua ja toimeenpanoa. Henkilöstöä on tässäkin vaiheessa 

kohdeltava tasapuolisesti ja noudatettava avoimuutta. 

 

   

3 Terveiset ohjausryhmälle 

YT-ryhmän terveisinä ohjausryhmälle viedään seuraavat asiat: 

 VATU-tavoitteista informoiminen 

 Olemassaolevan toiminnan turvaamisen ja toiminnan jatkuvuuden 

turvaamisen tärkeys 

 Henkilöstöjärjestöjen kuuleminen lainsäädäntötyön aikana 

 Rekrytointien hyvä hallinta, tasapuolisuus ja avoimuus 

 Myös palvelukeskuksiin ja virastoihin jäävien henkilöiden asemasta 

on huolehdittava 
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4 Henkilöstöfoorumi 19.12.2012 

Todettiin henkilöstöfoorumissa käsiteltävät asiat.  

 

Jorma Viiala poistui klo 14.30 

 

5 Muut asiat 

Jatkosuunnittelussa huomioidaan myös vaikutus ns. toimialariippuvia pal-

veluja tekevien henkilöiden tehtäviin. Tämä suunnittelu on käynnistetty ai-

nakin TEM:n ja OM:n hallinnonaloilla. Keskusteltiin siitä, miten tätä asiaa 

voidaan koordinoida ja tukea. Nostettiin esiin kysymys poikkihallinnollisen 

YT-ryhmän roolista esim. ohjeiden antamisessa virastojen omaan henkilös-

tösuunnitteluun ja omiin YT-menettelyihin. Todettiin, että ohjeita ja tiedo-

tettavia asioita kootaan ja asioista lähetetään viestejä hankkeen aikana suo-

raan virastojen henkilöstöjohdolle ja -suunnittelijoille. 

 

Miia Kannisto poistui 14.50 

 

Nostettiin esiin, että YT-menettelyjen rooli muutoksen aikana on virastoille 

epäselvä asia – tästä on syytä ohjeistaa. 

6 Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15. 

 

 

Liitteet TORI-hankkeen ohjausryhmän asialistalla olevat asiat 

 

  


