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Arvioinnin tavoite 

Arvioinnin tavoitteena oli arvioida hankkeen:  

■ tavoitteita – tehdäänkö oikeita asioita? 

■ toteutusta – tehdäänkö asioita oikein? 

■ vaikutuksia – seuraako hankkeen toteuttamisesta toivottuja asioita? 
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Arvioinnin tavoite 

Q3/2013 Q4/2013 Q1/2014 Q2/2014 Q3/2014 Q4/2014 Q1/2015 Q2/2015 Q3/2015 Q4/2015 

ARVIOINTI 1 

ARVIOINTI 2 

TORI-

HANKE 

PÄÄTTYY 

ARVIOINTI 3 



© 2015 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved. 3 

 

Hankkeen tavoitteet ja niiden toteutuminen 

 

Valtionhallinnon toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten (ICT) tehtävien 

kokoamishankkeen (TORI-hanke) tavoitteena on koota sekä valtion ICT-palvelukeskusten että 

valtion virastojen toimialariippumattomat tieto- ja viestintätekniset tehtävät yhteen siten, että 

■ tehtävien kokoamisesta voidaan selvästi osoittaa koituvan kokonaistaloudellista säästöä 

valtionhallinnossa 

■ palveluiden toimintavarmuus ja palvelukyky turvataan myös siirtymävaiheessa 

■ uusi toimialariippumattomia tieto- ja viestintäteknisiä palveluja valtionhallinnolle tuottava 

palvelukeskus voi aloittaa toimintansa hankkeen valmisteleman suunnitelman mukaisessa 

aikataulussa 

■ muutoksessa noudatetaan valtion hyvää henkilöstöpolitiikkaa sekä valtioneuvoston 

periaatepäätöstä valtion henkilöstön aseman järjestämisestä organisaation muutostilanteessa ja 

sen nojalla annettuja ohjeita ja päätöksiä. 

TORI-hankkeen perustavoite, koota valtionhallinnon toimialariippumattomat tieto- ja 

viestintätekniset (ICT) tehtävät yhteen, on hyvä ja siinä on onnistuttu.  
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Hankkeen tavoitteet ja niiden toteutuminen 

Tavoite: Tehtävien kokoamisesta voidaan selvästi osoittaa koituvan kokonaistaloudellista 

säästöä valtionhallinnossa 

• Tehtävien siirrot Valtoriin on toteutettu siten, että siirtojen yhteydessä ei ole muutettu toimintatapoja 

ja prosesseja. Vasta siirtojen toteuttamisen jälkeen on käynnistetty ja toteutettu useita toimenpiteitä, 

jotka tähtäävät uuden tavoitetilamallin luomiseen ja sitä kautta toiminnan tehostamiseen. 

• Tällä hetkellä ei voida selkeästi todentaa, onko TORI-hankkeen aikana saatu aikaan säästöjä 

toimialariippumattomissa ICT-kustannuksissa.  

• Vaikka toiminnan kehittämiseksi on menossa useita toimenpiteitä, ei ole helposti arvioitavissa 

kuinka suuret säästöt jo menossa olevat toimenpiteet tuovat. 

• Pidämme tärkeänä, että kustannussäästötavoitteen toteuttamiseksi on olemassa selkeä 

suunnitelma ja sen toteutumista seurataan. 

Tavoite: Palveluiden toimintavarmuus ja palvelukyky turvataan myös siirtymävaiheessa 

• Siirtoprojektit ovat toteutuneet kokonaisuutena arvioiden hyvin.  
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Hankkeen tavoitteet ja niiden toteutuminen 

Tavoite: Uusi toimialariippumattomia tieto- ja viestintäteknisiä palveluja valtionhallinnolle 

tuottava palvelukeskus voi aloittaa toimintansa hankkeen valmisteleman suunnitelman 

mukaisessa aikataulussa 

• Valtorin toiminnan käynnistyminen ja ensimmäisten siirtojen toteuttaminen viivästyi hieman 

suunnitellusta mm. lainsäädäntömuutosten viivästymisen takia.  

• Hankkeen toimikautta jatkettiin 25.11.2014 tehdyllä päätöksellä vuodella joulukuun 2015 loppuun.  

• Hankkeen laajuuden ja monimutkaisuuden huomioiden aikataulun voidaan kuitenkin arvioida 

toteutuneen kokonaisuutena arvioiden hyvin. Aikataulussa tapahtuneet muutokset voivat kuitenkin 

hidastaa kustannussäästötavoitteen toteutumista.  

Tavoite: Muutoksessa noudatetaan valtion hyvää henkilöstöpolitiikkaa sekä valtioneuvoston 

periaatepäätöstä valtion henkilöstön aseman järjestämisestä organisaation muutostilanteessa 

ja sen nojalla annettuja ohjeita ja päätöksiä. 

• Henkilöstösiirrot Valtoriin ovat sujuneet hyvin ja hyvää henkilöstöpolitiikkaan noudattaen. 

• Haastatteluissa tuotiin erityisesti esiin, että poikkihallinnollisen YT-ryhmän työskentelyyn oltiin 

tyytyväisiä.  

 



Thank you 
Presentation by Janne Vesa 
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