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TORI-hankkeen poikkihallinnollisen yhteistoimintaryhmän kokous 

 

Aika 17.10.2012, klo 14-16 

 

Paikka Valtiovarainministeriö, Aleksanterinkatu 36A, neuvotteluhuone Aleksi 

 

Osallistujat Sari-Anne Hannula VM  

Sami Kivivasara VM  

Miia Lehmus-Niemi SM 

Mika Peltoniemi PLM, Sinikka Vahvaselän sij. 

Virve Avonius JHL ry 

Iiris Karlsson Pardia ry 

Jukka Aaltonen Pardia ry 

Rauno Selenius JUKO ry 

 

Poissa: 

Miia Kannisto VM, 

Rauno Marttila JUKO ry 

Sinikka Vahvaselkä PLM  

Heikki Haukirauma TEM 

Jorma Viiala JHL ry 

 

Asiantuntijana läsnä: 

 Jukka Mäkipää VM 

1 Kokouksen avaus 

Kokouksen puheenjohtajana toimi Sari-Anne Hannula. 

Kokouksen sihteerinä toimi Sami Kivivasara. 

2 Poikkihallinnollisen yhteistoiminnan järjestäytyminen 

Todettiin, että Pardia ry on nimennyt edustajikseen Iiris Karlssonin ja Jukka 

Aaltosen. JUKO ry:n edustajat ovat Rauno Selenius ja Rauno Marttila. JHL 

ry:n edustajat ovat Virve Avonius ja Jorma Viiala. 

 

Valtiovarainministeriöstä edustajina ovat Sari-Anne Hannula ja Sami Kivi-

vasara julkisen hallinnon ICT-toiminnosta ja Miia Kannisto valtion työ-

markkinalaitoksesta.  
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Valtiovarainministeriö ja henkilöstöä edustavat pääsopijajärjestöt ovat var-

sinaisia poikkihallinnollisessa yhteistoiminnan osapuolia. Laaditun sopi-

muksen mukaan yhteistoimintaan osallistuvat myös työ- ja elinkeinominis-

teriön, puolustusministeriön sekä sisäasiainministeriön edustajat. Näitä ta-

hoja edustavat Sinikka Vahvaselkä puolustusministeriöstä, Miia Lehmus-

Niemi sisäasiainministeriöstä ja Heikki Haukirauma työ- ja elinkeinominis-

teriöstä. 

 

Päätettiin, että varsinaisten jäsenten sijaan voi tarvittaessa kokoukseen tulla 

varajäsen. Kahden jäsenen läsnäolo ei ole kuitenkaan edellytyksenä asioi-

den käsittelylle kokouksissa. Varajäseniä ei nimetä erikseen, vaan edustaja 

ilmoittaa ennalta mahdollisen kokoukseen osallistuvan varajäsenen. 

 

Pysyväksi asiantuntijaksi ryhmään kutsuttiin projektijohtaja Jukka Mäkipää 

valtiovarainministeriön julkisen hallinnon ICT-toiminnosta. 

 

3 TORI-hankkeen ohjausryhmän 22.10.2012 asialistalla olevien asioiden käsittely 

Kokouskutsun liitteenä oli ohjausryhmän asialista liitteineen. 

 

Sari-Anne Hannula esitteli ohjausryhmän asialistalla olevat asiat. 

 

Keskustelua tuotiin esiin seuraavia asioita: 

 

Henkilöstön asemaan liittyen kiinnitettiin huomiota siihen, että palvelukes-

kuksen toimintamalliin siirtyessä toiminnan ja tehtävien roolit muuttuvat. 

Alustavien suunnitelmien mukaan toimipaikat säilyvät lähtökohtaisesti ny-

kyisinä – palvelukeskus toimii valtakunnallisesti. Palvelukeskuksen pää-

paikka päätetään erikseen myöhemmin.  

 

Hankkeen tilanteesta informoitiin seuraavaa: 

 

Asiakasfoorumi pidettiin 12.9.2012. Osallistujia oli runsaasti sekä paikan 

päällä että nettilähetyksen välityksellä. 

 

Henkilöstöfoorumi on suunniteltu pidettäväksi loppuvuoden aikana. Tilai-

suuteen kutsutaan avoimesti tietohallintohenkilöstöä sekä tietohallinto- ja 

henkilöstöjohtoa. Paikan päälle mahtuu noin 200 henkilöä. Lisäksi ja tilai-

suus videoidaan. Henkilöstöfoorumi pidetään siinä vaiheessa, kuin syksyn 

aikana linjattavista asioita on tarvittavat päätökset tehty. 

 

Hankkeen verkkohaastattelu on auki 21.10.2012 saakka. Tarkoituksena on 

jakaa tietoa ja saada palautetta, kysymyksiä, huolia ja riskejä. Tehdään yh-

teenveto ja analyysin jälkeen annetaan vastauksia esiin nousseisiin kysy-

myksiin. 

 

Nykytilan kartoitus 24 valtionhallinnon yksiköstä on tehty. 

 

Organisaatiomuodon linjaamisen valmistelu 
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Henkilöstöjärjestöt kiinnittivät huomioita siihen, että henkilöstön asemaan 

vaikuttavia asioita ei ole arvioitu riittävästi organisaatiomuodon vaihtoehto-

jen selvittelyssä. Tällaisia asioita ovat ainakin palvelussuhteen ehtoihin, ku-

ten työaikaan ja lomiin sekä eläke-etuihin liittyvät kysymykset sekä riski 

avaintekijöiden menettäminen muutoksen aikana. Keskustelussa kiinnitet-

tiin huomiota myös siihen, että organisaatiomuodon muuttuminen yhtiöksi 

voidaan kokea erityisen suureksi muutokseksi, koska organisaatiokulttuurin 

ja toimintamallien muuttuminen sinällään on jo iso muutos.  

 

Lisäksi keskustelussa esitettiin, että yhtiömuotoon menemisessä henkilöitä 

voi pelottaa myös työpaikan säilyvyyteen liittyvät huolet. Tähän liittyen 

tuotiin esiin, että henkilöstön vähentäminen ei tule olemaan keinona tuotta-

vuuden parantamisessa palvelukeskuksen toiminnassa missään organisaa-

tiomuodossa muutoin kuin siltä osin, mitä ns. luonnollinen poistuma ja 

määräaikaisuuksien hallinta mahdollistaa. Keskeisin säästöpotentiaalin to-

teuttamiskeino on palveluiden ostokustannusten vähentäminen.  

Mika Peltoniemi poistui 15:05. 

Toimintamallien ja -tapojen muuttumiseen liittyvää keskustelua jatkettiin 

tuomalla esiin, että muutos tuo tullessaan tarpeen uudelleenkouluttautua. 

Yhteisen toimintamallin ja toimintaprosessien luominen on useamman vuo-

den muutos. 

 

Todettiin, että ohjausryhmälle esitetään keskustelusta seuraava yhteenveto: 

Toiminnan organisointimallia koskevassa vertailussa henkilöstövaikutuksia 

ei ole arvioitu riittävästi tai ei juuri lainkaan. Henkilöstöä huolestuttaa eri-

tyisesti palvelussuhteen ehtojen säilyminen ja muutokset niissä sekä ylipää-

tään tuleva iso muutos. 

 

Toiminnan käynnistämisen alustavaan suunnitelmaan ja siihen kuuluvaan 

valmistelutyöhön liittyen tuotiin esiin, että TORI-palvelukeskuksen palve-

lukartta pitää olla määritelty ennen kuin siirtyvä henkilöstö voidaan määrit-

tää. 

 

Keskusteltiin käynnistämisvaiheen toteuttamiseen liittyen siitä, miten muu-

tosprojekti resursoidaan. Todettiin, että alustava suunnitelma on resursoida 

muutosprojekti esisijaisesti palvelukeskuksen omalla henkilöstöllä. Toisin 

sanoen vastaanottava organisaatio ottaa vahvasti vastuulleen myös muutok-

sen hallintaa.  

4 Muut asiat 

Keskusteltiin siitä, miten poikkihallinnollinen YT-ryhmä viestii toiminnas-

taan. Sovittiin, että TORI-hankkeen viikkotiedotteeseen lisätään yhteenveto 

poikkihallinnollisen YT-ryhmän kokouksessa käsitellyistä asioista. Tästä 

kokouksesta kerrotaan organisaatiomuodon linjaamiseen liittyvästä keskus-

telusta ja esitetyistä huomioista ja huolista henkilöstön asemasta muutok-

sessa. 

5 Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16. 
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Seuraava ohjausryhmän kokous on joulukuussa, jota ennen pidetään YT-

ryhmän kokous. Tarkempi kokousajankohta sovitaan heti, kun on alus-

tava tieto ohjausryhmän kokousajankohdasta. 

 

Liitteet  TORI-hankkeen ohjausryhmän asialistalla olevat asiat: esityslista ja liitteet 

 

Jakelu TORI-poikkihallinnollisen yhteistoimintaryhmän jäsenet ja asiantuntijat 

TORI-hankesivut 


