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1. Hankkeen tausta  
TORI-hanke 

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori aloitti toimintansa 1.3.2014. Valtion ICT-toimintojen kokonaismenot olivat 
vuonna 2012 yhteensä 759 milj. euroa. Vuonna 2012 toimialariippumattomia ICT-tehtäviä teki valtiohallinnossa noin 1300 
henkilöä ja kokonaismenot koko valtionhallinnossa olivat noin 348 milj. euroa (2012). Toimialariippumattomia ICT-
palveluita tuottavia tai järjestäviä yksiköitä on yli 80.  

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. 

Hankkeesta on annettu uusi asettamispäätös 28.4.2014. TORI-hankkeen toimikausi on 7.5.2012 - 31.12.2014.  

Talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjauksen (26.11.2012) mukaisesti TORI-hankkeelle tulee suorittaa riippumaton 
arviointi, jota toistetaan määräajoin hankkeen loppuun saakka. Arvioinnit kohdistuvat TORI-hankkeen valmisteluun ja 
toimeenpanoon vuosina 2012–2014. 

Tämä on toinen arviointi TORI-hankkeesta ja se on tehty 16.4. – 29.8.2014 välisenä aikana ja kuvaa sen hetkistä 
tilannetta TORI-hankkeessa. 
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2. TORI-hanke 
Johdon yhteenveto 1/2 

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori aloitti toimintansa 1.3.2014. Tällöin 400 valtionhallinnon ICT-ammattilaista 
siirtyi Valtorin palvelukseen. Valtori vastaa jatkossa Aluehallinnon tietohallintopalveluyksikön (AHTi), Oikeushallinnon 
tietotekniikkakeskuksen (OTTK) ja Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) asiakkailleen aiemmin tuottamista 
toimialariippumattomista ICT-palveluista. Lisäksi Valtorin vastuulle siirtyivät sosiaali- ja terveysministeriön, 
oikeusministeriön hallinnonalan, Valtiokonttorin, Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen (Palkeet), 
Verohallinnon, ELY-keskusten, TE-toimistojen, maistraattien sekä aluehallintovirastojen toimialariippumattomat ICT-
tehtävät. Tullista siirtyi Valtoriin 29 henkilöä 1.5.2014 ja samaan aikaan myös Valtoriin kuuluvat tehtävät ja toiminnot  
valtiovarainministeriöstä, maa- ja metsätalousministeriöstä, valtioneuvoston kansliasta sekä puolustusministeriöstä 
siirrettiin sinne. Valtori toimii maantieteellisesti hajautetulla toimintamallilla eri puolilla Suomea. Päätoimipaikka sijaitsee 
Jyväskylässä.  

TORI-hankkeen perustavoite, koota valtionhallinnon toimialariippumattomat tieto- ja viestintätekniset (ICT) tehtävät 
yhteen, on hyvä. 

Siirtoprojektit ovat toteutuneet kokonaisuutena arvioiden hyvin. Palveluiden toimintavarmuus ja palvelukyky on pystytty 
turvamaan siirtymävaiheessa. Valtorin suorittaman palautekyselyn perusteella siirtoprojektien kokonaisarvio oli 3,72 
(asteikolla 1-5), mitä voidaan pitää hyvänä tuloksena. Parhaimmat yksittäiset arviot annettiin ohjausryhmätyöskentelystä 
ja TORI-projektipäällikön toiminnasta. Eniten kehittämistä nähtiin palveluryhmätyöskentelyssä. 

Toiminnan käynnistyminen ja ensimmäisten siirtojen toteuttaminen viivästyi hieman suunnitellusta mm. 
lainsäädäntömuutosten viivästymisen takia. Siirtoprojektien on suunniteltu jatkuvan vielä vuoden 2015 aikana. 
Hankkeen loppuaikaa (31.12.2014) ei kuitenkaan ole muutettu, vaikka hanke on myöhässä alkuperäisestä aikataulusta ja 
siirtoprojektit ovat vielä kesken tämän vuoden lopussa.  

Valtori on mitannut henkilöstön työtyytyväisyyttä. Kokonaisarvoisana oli 3,1 (asteikolla 1-5). Tulos ei vastaa tavoiteltavaa 
tasoa. Parhaimmiksi alueiksi koettiin työilmapiiri ja yhteistyö (3,73). Eniten kehitettävää nähtiin palkkauksessa (2,58), 
kehittymisen tuessa (2,66), tiedon kulussa (2,80) ja muutosten läpiviennissä Valtorissa (2,83). 
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2. TORI-hanke 
Johdon yhteenveto 2/2 

Hankkeen avulla on arvioitu voitavan saavuttaa noin 47 miljoonan euron vuosittainen toiminnan tehostaminen. 
Tehostamishyödyt on arvioitu saavutettavan täysimääräisesti vuonna 2018. Tehostamispotentiaalin realisoituminen 
edellyttää yhtenäisten palvelujen, prosessien, organisaation, toimittajahallinnan ja teknologioiden määrittämistä ja 
toteuttamista eli tavoitetilan mallin luomista. 

Valtorilla on suunnitelmissa, käynnistymässä tai menossa useita toimenpiteitä, jotka tähtäävät tavoitetilan mallin 
luomiseen ja toiminnan tehostamiseen. Tällaisia toimenpiteitä ovat mm. palvelujen ja palvelutuotannon 
yhtenäistäminen, palveluhallintajärjestelmäprojekti, kokonaisarkkitehtuurityö, toiminnanohjausjärjestelmäprojekti, 
palvelutuotannon yhtenäistäminen, lisenssihallinnan kehittäminen sekä hankintojen kehittäminen. Useimmat 
tehostamiseen ja tavoitetilan mallin luomiseen tähtäävät toimenpiteet ovat hyvin alkuvaiheessa. Näemme merkittäväksi 
riskiksi, että suunniteltuja hyötyjä ei saavuteta, mikäli tavoitetilan mallin luominen viivästyy. 

Toiminnan tehostamistavoitteiden saavuttamiseksi pidämme erittäin tärkeänä, että toimenpiteet  

• kootaan yhteen 

• aikataulutetaan 

• vastuutetaan 

• resursoidaan 

• niille määritellään taloudelliset tehostamistavoitteet 

• etenemistä ja tuloksia seurataan säännöllisesti sekä valtiovarainministeriössä että Valtorin johdossa ja hallituksessa  
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3. Arvioinnin toteutus 
Toimeksiannon tavoite 

Arvioinnin tavoitteena on arvioida hankkeen:  

• tavoitteita – tehdäänkö oikeita asioita? 

• toteutusta – tehdäänkö asioita oikein? 

• vaikutuksia – seuraako hankkeen toteuttamisesta toivottuja asioita? 

Arvioinnin tavoitteena on tuottaa tietoa ja palautetta TORI-hankkeen ohjausryhmälle TORI-hankkeen etenemisestä, 
vaikutuksista ja mahdollisista tarvittavista lisätoimista. 

Tässä toisessa väliraportissa arviointi kohdistuu erityisesti palvelukeskuksen perustamis- ja käynnistysvaiheeseen 
vuosina 2013–2014. 
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3. Arvioinnin toteutus  
Hankkeen tuloksia tarkastellaan seuraavien osa-alueiden näkökulmasta 

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 

• Palvelun laadun paraneminen 

• Hallinnollisen taakan väheneminen 

• Mahdolliset ei-toivotut vaikutukset 

Hyötyjen realisoituminen 

Asiakkuuden hallintamalli 

Prosessien tehostuminen 

Taloudelliset hyödyt 

• Kustannussäästöt 

• Lisätuotot 

• Vaihtoehtoiskustannukset 

Kustannukset 

Hyötyjen realisoituminen  Hankkeen rahoitus 

Henkisten voimavarojen hallinta 

Hankkeen aikana & hankkeen 
jälkeen 

• Omistajan 
osaaminen/kyvykkyys 

• Asiakkaiden 
osaaminen/kyvykkyys 

• Hankkeen 
osaaminen/kyvykkyys 

• Toimittajan kyvykkyys 

 

Lainsäädäntö ja linjaukset 

Ratkaisuvaihtoehtojen 
tarkastelu 

Tavoitetila ja toiminnan 
muutokset 

Riskit 

Tietoturva 

Vaikuttavuus Tuottavuus, taloudellisuus ja tehokkuus 

Ihmiset, kyvykkyys & osaaminen 
Toteutettavuus – Palvelu-
/toimintamalli 

Yhteentoimivuus 

Palvelujen ja prosessien 
yhteentoimivuus 

Yhteydet muuhun kehittämiseen 

Toiminta-, tietojärjestelmä- ja 
teknologia-arkkitehtuuri 

Yhteentoimivat sopimukset, 
kustannukset, pääomat, 
henkilöt, tehtävät ja työtavat 

Hankkeen aikataulu 

Hankkeen ohjaus ja -menetelmät 

Hankkeen budjetti 

Hankkeen laajuus ja sisältö 

Riskit 

Viestintä 

 

 

Toteutettavuus – Hankkeen 
toteutus 

Hankeen tavoitteet: 
• Kokonaistaloudellinen säästö 
• Suunnitelman mukainen aikataulu 
 
Palvelukeskuksen tavoitteet: 
• Kilpailukykyinen hinta ja laatu  
• Terve rahoitusrakenne 

Hankeen tavoitteet: 
• Palveluiden toimintavarmuus ja 

palvelukyky siirtymävaiheessa 
• Noudatetaan valtion hyvää 

henkilöstöpolitiikkaa 
 
Palvelukeskuksen tavoitteet: 
• Valtion toimialariippumattomat ICT-

palvelut ovat kilpailukykyisiä, 
laadukkaita, ekologisia, 
tietoturvallisia ja asiakastarpeet 
täyttäviä  

Palvelukeskuksen tavoitteet: 
• Arvostettu ICT-työpaikka  
• Oikea osaaminen  

Palvelukeskuksen tavoitteet: 
• Tehokkaat, yhtenäiset palvelut, 

prosessit ja teknologiat  
• Yhteentoimivat kokonaispalvelut  

Palvelukeskuksen tavoitteet: 
• Tarvetta vastaavat ja uusiutuvat 

palvelut  
• Hallittu siirtyminen yhteisiin 

poikkihallinnollisiin palveluihin 

Palvelukeskuksen tavoitteet: 
• Onnistuneen hankehallinnan kautta 

TORI-palvelukeskus tuottaa 
valtionhallinnon 
toimialariippumattomat ICT-palvelut 
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3. Arvioinnin toteutus  
Havaintojen luokittelu 

 

 

Havaintoja luokiteltiin seuraavan mukaisesti: 

Korkea riskitaso tai ongelma. Erityisen vaativa ongelma, 
Vaikuttaa todennäköisesti merkittävästi aikatauluun, kustannuksiin tai lopputulokselle 
asetettujen tavoitteiden toteutumiseen. Huomattavia korjaavia toimenpiteitä suositellaan. 
 
Keskitasoinen riski tai ongelma. Voi vaikuttaa aikatauluun, kustannuksiin tai lopputulokselle 
asetettujen tavoitteiden toteutumiseen. Vaatii huomiota, joten tiettyjä parannuksia 
suositellaan. 
 
Pieni riski / hyvä käytäntö. Hyvin kontrolloitu aihealue. Pieniä tehokkuusparannuksia 
saatetaan silti suositella. 
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3. Arvioinnin toteutus  
Toimeksiannon toteutus  

Arviointi toteutetaan kolmessa 
vaiheessa vieressä esitetyn 
kokonaisaikataulun mukaisesti.  
 
Jokainen arviointi koostuu 
seuraavista vaiheista: suunnittelu, 
tiedon keräys sekä analysointi ja 
raportointi. 
 
Arvioinnin aikana on haastateltu 
hankejohdon lisäksi Valtorin, 
hallinnonalojen ja sidosryhmien 
edustajia.  
 
Arviointi pohjautuu lisäksi saatuun 
dokumentaatioon. 
 
Kolmannen arvioinnin 
toteutusajankohtaa tarkastellaan 
uudelleen, mikäli hankkeen 
toimikausi pitenee. 
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4. TORI-hankkeen arviointi – Yksityiskohtaiset havainnot  
Keskeisimmät toisen arviointikierroksen havainnot 1/2 

1. Siirtoprojektit ovat sujuneet hyvin tehtyjen suunnitelmien mukaisesti ja palveluissa ei ole tapahtunut siirtojen 
johdosta palvelutason alenemista. Sopimusten siirrot ovat pääosin onnistuneet, joitakin sopimuksia on jäänyt 
toistaiseksi asiakasvirastolle. Tulevien siirtojen osalta riskinä on siirtoon tarvittavien projektipäällikkö- ja muiden 
henkilöresurssien riittävyys sekä Valtorissa että asiakasvirastoissa. 

2. Siirtoprojekteissa Valtorin ja asiakasvirastojen välillä voi muodostua erilaisia käsityksiä siirtojen toteutuslaajuudesta 
tai aikataulusta. Kaikille osapuolille ei ole selkeää kuinka tämänkaltaiset ristiriitatilanteet ratkaistaan. 

3. Haastatteluissa tuli esiin puutteita asiakasrajapinnan resursoinnissa ja toiminnassa. Asiakasrajapinnan hoidossa tulisi 
varmistaa esimerkiksi väliaikaisin henkilöstöjärjestelyin, että kaikkien suurempien asiakkaiden osalta asiakkuuden 
hoidossa on ainakin nykytilavaiheessa asiakkaan toiminnan osaamista. Asiakasrajapinnaan toiminnan tulisi olla 
proaktiivista asiakkaiden suuntaan. 

4. Palveluiden yhtenäistämisestä ja palvelutuotannon prosessien tehostamisesta ei ole suunnitelmia, joita olisi 
kommunikoitu asiakkaille. Tehtyjen palvelusopimusten mukaan nykytilavaiheesta (As-Is) pitäisi siirtyä 
tavoitetilavaiheeseen (To-Be) ja yhteisten palvelujen käyttöön marraskuussa 2014. Suunnitelmat tulisi saada valmiiksi 
mahdollisimman pian, jotta ne voidaan kommunikoida asiakkaille.  Palveluiden tavoitetilavaiheen hinnoittelu tulisi olla 
valmis tämän vuoden aikana, jotta se voidaan huomioida keväällä 2015 tehtävissä budjettiraameissa. Riskinä on, että  
keväällä 2014 siirrettyjen virastojen osalta palvelusopimukset jatkuvat nykytilavaiheen mukaisina vielä vuoden 2015. 

5. Toiminnan käynnistämiseen ja investointeihin on varattu määräraha. Tarkastuksen aikana ei ollut yksityiskohtaisesti 
todettavissa, mihin kohteisiin määräraha on tarkoitus käyttää. Vuoden 2015 budjettiin liittyvät asiat, kuten 
investointisuunnitelma, ovat  Valtorin hallituksen käsittelyssä 5.9. 
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4. TORI-hankkeen arviointi – Yksityiskohtaiset havainnot  
Keskeisimmät toisen arviointikierroksen havainnot 2/2 

6.  Valtorin tulee pystyä siirtyneillä resursseilla 

• hoitamaan nykyistä  palvelutuotantoa  

• tekemään uusia siirtoja 

• yhtenäistää ja kehittää palveluita 

• huolehtia viraston hallinnon rakentamisesta ja toiminnasta 

• tukea virastojen substanssijärjestelmien kehittämistä 

 Valtorin tulee organisaatiorakenteessaan ja resursoinnissa huomioida palvelutuotannon, siirtojen sekä palveluiden 
yhtenäistämisen ja kehittämisen tarpeet. Riskinä on, että siirrot ja palvelutuotanto vievät resurssit palvelujen 
yhtenäistämiseltä ja kehittämiseltä sekä substanssijärjestelmien kehittämisen tuelta. 

 Vaikka Valtorilla onkin tällä hetkellä runsaasti kehitystarpeita, pysyvien hallinnollisten resurssien lisäämiseen tulee 
suhtautua kriittisesti. Mahdollinen suuri hallinnollinen organisaatio voi vaarantaa hankeen taloudellisten tavoitteiden 
saavuttamisen. 

7.  Valtorin hallintamalli on vielä keskeneräinen. Valtorin hallituksen, Valtiovarainministeriön ja asiakasneuvottelukunnan 
roolit vaativat vielä täsmentämistä. 

8.  Valtorin asiakaslaskutus on viivästynyt erityisesti Valtorin alihankkijoiden laskujen osalta. Tämä vaikeuttaa sekä 
asiakkaiden että Valtorin taloustilanteen raportointia. 

9.  Henkilöstön siirtymisessä työsopimusten tekeminen ja työehdoista sopiminen viivästyivät ja näitä asioita on 
jouduttu käymään läpi siirtojen jälkeen. Valtorilla ei vielä ole sopimusta 24/7 –toiminnasta. Henkilöstöasioiden 
hoitoon on saatu rekrytoitua lisää työntekijöitä, mikä parantaa Valtorin kykyä vastaanottaa uusia henkilöitä tulevissa 
siirroissa. Henkilöstötyytyväisyyden tilanne ei ole tavoitetason mukainen ja sen kehittämiseen tulee tehdä 
suunnitelmat. 
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Havainto Luokitus 

1.1. 
Palveluiden 
laatutaso 
 
 
 
 
 
 
 

Palvelujen siirto ja nykytilavaiheen (As-Is) aloitus on sujunut siirrettyjen virastojen osalta hyvin eikä siirrosta 
aiheutuneita palvelukatkoksia ole esiintynyt. 
 
Palvelutason laadun säilyttämiseen tulee panostaa edelleen seuraavissa siirroissa. 
 

1. 2. 
Henkilöstön 
huomioiminen 

Valtori-palvelukeskuksen ylimmän johdon tehtävät on täytetty määräaikaisesti ja uutta toimitusjohtajaa haetaan 
parhaillaan. Vasta uuden toimitusjohtajan valinnan jälkeen päästään valitsemaan vakinaista ylintä johtoa.   
Vakinaisen johdon nimitys viivästyy turhan pitkään. 
 
Siirretyt henkilöt ovat pääosin siirtohetken mukaisissa  (vanhan organisaatiorakenteen mukaisissa) rakenteissa ja 
tehtävissä. Valtorin keskijohdon ja päälliköiden rekrytointia ollaan käynnistämässä. Edelleen on epäselvää, miten 
varmistetaan, että kaikkia siirtyviä henkilöitä kohdellaan tasapuolisesti siten, että myös tulevissa siirroissa henkilöt 
voivat hakeutua osaamistaan vastaaviin päällikkö- ja esimiestehtäviin.  
 
Valtoriin tulisi nimittää vakinainen johto mahdollisimman pian. 
 
Avaintehtäviä täytettäessä ja uutta organisaatiota muodostettaessa on tärkeätä, että kaikilla tulevaan 
palvelukeskukseen siirtyvillä henkilöillä on yhtäläinen mahdollisuus hakea eri tehtäviin. Tasapuolisuutta tehtävien 
haussa voidaan toteuttaa esim. laittamalla Valtorin paikat  uudelleen henkilöstön haettaviksi silloin, kun kaikki 
siirrot on tehty.  
 

4. TORI-hankkeen arviointi – Yksityiskohtaiset havainnot  
Vaikuttavuus 
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Havainto Luokitus 

1.3.Asiakastar-
peiden 
huomioiminen 

Asiakastyytyväisyydestä on tehty ensimmäinen tutkimus ja se osoittaa, että asiakastyytyväisyys siirtojen jälkeen 
on hyvä. 
 
Haastatteluissa ilmeni kuitenkin, että kaikilta osin Valtorin asiakashallinta ei toimi halutulla tavalla. Osalla 
asiakaskunnasta on käynyt siten, että Valtorin nykyiset asiakaspäälliköt eivät tunne asiakkaan toimintaa ja 
asiakkaalta ei ole siirtynyt ketään toimintaa tuntevaa Asiakkuudenhallintayksikköön.  
 
Asiakasneuvottelukunta on perustettu, mutta sen rooli ja tehtävät suhteessa muihin Valtorin hallintamalliin 
kuuluviin organisaatioihin (Valtionvarainministeriö strateginen ohjaus ja Valtorin hallitus) ovat vielä osittain 
avoimet. Asioiden käsittelyjärjestyksestä Asiakasneuvottelukunnan ja Valtorin hallituksen kanssa ei myöskään 
ole sovittu. 
 
Asiakkuudenhallintayksikkö tulee resursoida riittävästi heti alussa ja jokaista asiakkuuden hoitoa varten tulisi 
osoittaa henkilöitä, jotka tuntevat asiakkaan toiminnan. Asiakkuuden hallintaa tulisi vahvistaa ainakin alussa 
väliaikaisjärjestelyin siirrettävien organisaatioiden henkilöillä, jotka tuntevat asiakkaiden ICT-ympäristön. 
 
Asiakasneuvottelukunnan, Valtorin hallituksen ja Valtionvarainministeriön tulee käydä keskenään läpi roolit,  
keskinäinen työnjako ja asioiden käsittelyjärjestys sekä tarkentaa tarvittaessa epäselvät kohdat Valtorin 
työjärjestyksessä. 
 
 
 
 

4. TORI-hankkeen arviointi – Yksityiskohtaiset havainnot  
Vaikuttavuus 
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Havainto Luokitus 

2.1. Toiminnan 
nykytila-analyysi 

Siirtojen yhteydessä on tehty siirrettävien virastojen osalta tarkennetut  DD -lomakkeet (due diligence), joissa 
siirtyneiden virastojen tilanne on kuvattu nykytila-analyysiä tarkemmin. Liiketoimintasuunnitelma on päivitetty 
maaliskuussa. 
 
DD-lomakkeiden tiedot pitäisi viedä Valtorin tietojärjestelmiin, joista lähtötilanne voidaan selvittää. 
Tarvittavien tietojärjestelmien hankintaan tulee nopeuttaa (sopimusrekisteri, laiterekisteri, 
kustannuslaskentajärjestelmä). 
 

2.2. Kustannus-
laskenta 
 
 
 

Kustannuslaskennan kehittäminen on vielä kesken ja sitä vaikeuttavat myös nykyiset ongelmat laskutuksen 
kanssa. Kustannuslaskennan kehittämistä ei ole mainittu Valtorin kehittämissuunnitelmassa. 
 
Valtorin tulee panostaa heti alussa voimakkaasti kustannuslaskentaa ja luoda vahva pohja yhteiselle 
kustannuslaskennalle, johon hinnoittelu voidaan perustaa. Kustannuslaskennan tulee olla läpinäkyvää, jotta 
palvelujen hinnoittelu voidaan perustella asiakkaille.  

4. TORI-hankkeen arviointi – Yksityiskohtaiset havainnot  
Tuottavuus, taloudellisuus ja tehokkuus 
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 Havainto Luokitus 

2.3. Tuottavuus 
hyötyjen 
realisoituminen 

Valtorilla on suunnitelmissa, käynnistymässä tai menossa useita toimenpiteitä, jotka tähtäävät tavoitetilamallin 
(To-Be) luomiseen ja toiminnan tehostamiseen. Näitä toimenpiteitä ovat mm. palveluhallintajärjestelmäprojekti, 
kokonaisarkkitehtuurityö, toiminnanohjausjärjestelmäprojekti, palvelutuotannon yhtenäistäminen, 
lisenssihallinnan kehittäminen, hankintojen kehittäminen – erityisesti työasemien ja puhelinten osalta. 
Useimmat tehostamiseen ja tavoitetilamallin luomiseen tähtäävät toimenpiteet ovat hyvin alkuvaiheessa. 
Suunniteltuja hyötyjä ei saavuteta, mikäli tavoitetilamallin luominen viivästyy. 
 
Uudessa keväällä 2014 tehdyssä liiketoimintasuunnitelmassa Valtorin kustannukset v. 2016 ovat 256,4 milj. € ja 
ne vähenevät noin 10 milj. € per vuosi. Aikaisemmassa liiketoimintasuunnitelman versiossa  kustannusten 
lähtötaso v. 2016 oli 292,3 milj. €. Uudessa liiketoimintasuunnitelman versiosta ei selviä, mistä tasosta 
tavoitteeksi asetettu tehostamispotentiaali on laskettu ja missä aikataulussa se saavutetaan. 
 
Kustannussäästöjen saavuttaminen ilman Valtoriin siirrettävän henkilöstömäärän asteittaista vähentämistä voi 
olla epärealistinen. Liiketoimintasuunnitelmassa henkilöstön määrä on v. 2015  1201 henkilöä, josta se vähenee 
noin 20 henkilöä per vuosi. 
 
Toiminnan tehostamistavoitteiden saavuttamiseksi pidämme erittäin tärkeänä, että toimenpiteet  
• kootaan yhteen 
• aikataulutetaan 
• vastuutetaan 
• resursoidaan 
• niille määritellään taloudelliset tehostamistavoitteet 
• etenemistä ja tuloksia seurataan säännöllisesti sekä hankeen johdossa että Valtorin johdossa ja 

hallituksessa  

2.4. 
Rahoitusmalli 

Valtorin rahoitusmallin toimivuudesta ei ole vielä näyttöjä. Palvelujen yhtenäistäminen tulee vaatimaan  
investointeja, joihin tulee varautua tulevissa budjeteissa. Vuoden 2015 budjettiesityksessä on Valtorille esitetty 
10 milj. € määrärahaa investointeihin. 
 
Investoinneille pitää olla riittävästi rahaa varattuna  vuoden 2015 ja 2016 budjeteissa, jotta palveluita ja 
tuotantoympäristöä voidaan yhtenäistää. 

4. TORI-hankkeen arviointi – Yksityiskohtaiset havainnot  
Tuottavuus, taloudellisuus ja tehokkuus 
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Havainto Luokitus 

2.5. Palveluiden 
ja prosessien 
kustannus-
tehokkuus 
 
 
 

Valtorin kustannustehokkuuden parantamisessa keskeisiä tekijöitä ovat palveluiden yhtenäistäminen ja 
palveluprosessien tehostaminen. Tällä hetkellä Valtori elää ensimmäisten siirtojen jälkeistä nykytilavaihetta 
(As-Is), jossa näitä toimenpiteitä ei ole vielä käynnistetty. Asiakkaat odottavat tällä hetkellä Valtorilta 
suunnitelmia tavoitetilavaiheeseen siirtymisestä. 
 
Palvelujen, toimintatapojen ja prosessien yhtenäistämiseen tuleekin panostaa heti ensimmäisistä siirroista 
lähtien. Suunnitelmat siirtymisestä To- Be vaiheeseen tulisi esittää asiakkaille mahdollisimman pian. Valtorin 
organisaatiossa ja resursoinnissa tulisi huomioida jako siirtoprojekteihin, palveluiden ylläpitoon sekä uusien 
palveluiden  tuottamiseen ja palveluprosessien kehittämiseen. 
 

2.6. Virastoihin 
jäävä 
toimialariippuvan 
ICT-toiminnan 
uudelleen- 
järjestely 

Valtoriin tehtävien siirtojen jälkeen virastoihin jää toimialariippuva ICT-toiminta. Valtion talouden 
kokonaistuottavuustavoitteiden saavuttamiseksi tulisi nämä toiminnot järjestää tehokkaalla tavalla ja 
huolehtia, että toimiva yhteistyö Valtorin kanssa käynnistyy. Jatkossa tulee myös varmistaa, että pidemmällä 
aikavälillä virastoihin ei muodostu päällekkäistä toimintaa Valtorin tarjoamien palveluiden kanssa. 
 
Tämä on rajattu TORI-hankkeen  ulkopuolelle, mutta on oleellinen asia ICT-kustannusten  vähentämisen 
kannalta. Virastojen tulee huolehtia vastuulleen jäävien kustannusten pienentämisestä.  
 
JulkICT-toiminnan tulisi määritellä toimenpiteet virastojen ICT-kustannusten yhtenäiseen raportointiin ja 
seurantaan. 

2.7 Laskutus Valtori ei ole kyennyt laskuttamaan kaikkia siirrettyjen toimittajasopimusten laskuja asiakkailtaan, mikä 
aiheuttaa ongelmia asiakkaiden talousseurantaan. Ongelmina ovat olleet mm: 
- Virheet laskutusosoitteissa 
- Laskujen kohdistaminen asiakkaan toiminnoille 
- Viiveet laskujen lähettämisessä 
Valtorin kehittämissuunnitelmassa on mainittu ”myyntilaskutusprosessin tehostaminen ja ajantasaistaminen”, 
mutta tälle kehittämiskohteelle ei ole määritelty suunnitelmassa tavoitteita. 
Laskutus tulisi saada pikaisesti kuntoon ja sen tekemiseen tulee suunnata riittävästi resursseja. 

4. TORI-hankkeen arviointi – Yksityiskohtaiset havainnot  
Tuottavuus, taloudellisuus ja tehokkuus 
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Havainto Luokitus 

3.1. Osaamisen 
siirtäminen 

Tähän mennessä tehdyissä siirroissa on pääsääntöisesti siirtynyt sitä henkilöstöä, joka on ollut 
toimialariippumattomissa tehtävissä. Hallintohenkilöstön sijoittamisessa ja siirroissa on ollut  jonkin verran 
tulkinnanvaraisuutta. 
 
Siirtoprojekteissa pitää jatkossakin varmistaa, että toimialariippumattomia tehtäviä tekevät henkilöt siirtyvät  
Valtoriin. Osaamiskapeikot tulisi tunnistaa jo siirtoprojektin yhteydessä. Asiantuntijaosaamisen lisäksi 
siirroissa pitää varmistaa, että myös tarvittava johtamisosaaminen siirtyy tai rekrytoidaan tarvittaessa 
ulkopuolelta. 

3.2. Muutoksen 
johtaminen 
 
 
 

Hankkeessa on ollut resurssivajetta henkilöstösiirtojen suunnitteluvaiheessa. Valtoriin on saatu palkattua 
henkilöstöjohtaja ja henkilöstön siirtoihin on myös resursoitu henkilöitä, jolloin Valtorin valmiudet 
vastaanottaa uusia henkilöitä on selvästi parantunut. Henkilöstön keskuudessa on suoritettu 
tyytyväisyystutkimus, jossa mitattiin henkilöstön lähtötilan tyytyväisyys. Kokonaisarvoisana, 3,1, on selkeästi 
alle vuosille 2014 ja 2015 asetetun tavoitteen, joka on 3,5. 
 
Henkilöstöasioiden hoitaminen tulee vaatimaan edelleen erittäin suuren johtamispanostuksen, jotta uuden 
viraston toiminnalle saadaan kunnollinen pohja. Henkilöstötyytyväisyyden tulokset tulee analysoida tarkasti ja 
laatia ohjelma tyytyväisyyden korjaamiseksi. 

4. TORI-hankkeen arviointi – Yksityiskohtaiset havainnot  
Ihmiset, kyvykkyys ja tehokkuus 
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Havainto Luokitus 

4.1. Rajaus 
toimialariippuviin 
ja  
-riippumattomiin 
 
 
 

Raja toimialariippuvien ja -riippumattomien tehtävien välillä ei ole kaikissa tilanteissa selkeä. Palvelujen 
toimintavarmuuden ylläpitämiseksi on keskeistä, että Valtori ja yksittäiset virastot pystyvät myös 
tulevaisuudessa toimimaan hyvässä yhteistyössä ja kumppanuusmallilla. Erityisesti pienten virastojen on 
vaikea jakaa vähiä resursseja toimialariippuviin ja -riippumattomiin osiin. 
 
Ensimmäisissä siirroissa on ollut olemassa olevia ICT-palvelukeskuksia tai suuria virastoja, joissa toimintoja 
toimialariippuviin ja -riippumattomiin oli jo valmiiksi eriytetty, joten tähän ongelmaan ei ole törmätty 
ensimmäisissä siirroissa. 
 

4.2. Arkkitehtuuri 
 
 

Valtorin tulisi määritelmänsä mukaisesti operoida toimialariippumattomien ICT-ratkaisujen kanssa. On 
kuitenkin huomioitava, että Valtori tulee tarjoamaan palveluita hyvin laajalle asiakaskunnalle, joiden 
teknologia-arkkitehtuurit erovavat suuresti toisistaan. Haasteena on, kuinka tätä laajaa kenttää kyetään 
operoimaan ja tarjoamaan palveluita tehokkaasti sekä laadukkaasti. 
 
Valtorin kehittämisyksikössä aloitti 9.6 pääarkkitehti, jonka tehtävänä on Valtorin kokonaisarkkitehtuurin 
kehittäminen. 
 
Valtorin  teknologia-arkkitehtuuria tulee jatkossa pyrkiä optimoimaan, jotta tuotantoympäristöstä saadaan 
mahdollisimman tehokas. Arkkitehtuuriratkaisut pitää tehdä kuitenkin yhdessä asiakkaiden kanssa 
huomioiden toimialariippuvien ratkaisuiden tarpeet. 

4. TORI-hankkeen arviointi – Yksityiskohtaiset havainnot  
Yhteentoimivuus 
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Havainto Luokitus 

4.3. Sopimukset Sopimuksista on saatu siirrettyä suurin osa. Joissakin sopimuksissa on tullut ongelmia siirtojen kanssa ja osa 
on toistaiseksi jäänyt asiakasvirastojen vastuulle, mutta niissäkin hallintavastuu on pyritty siirtämään  
Valtorille. 
 
Sopimusten siirroissa pitää erityisesti huomioida kokonaisvaltaisten palveluiden sopimukset (esim. SaaS-
palvelut) sekä erilaisten erityisjärjestelmien sopimukset ja miettiä, missä tilanteessa niiden siirtäminen 
Valtorin vastuulle on tarkoituksenmukaista. 
 

4. TORI-hankkeen arviointi – Yksityiskohtaiset havainnot  
Yhteentoimivuus 
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Havainto Luokitus 

5.1. 
Ratkaisuvaihto-
ehtojen 
tarkastelu 

Hankkeessa ei ole tehty vertailuja erilaisten toimintamallien suhteen. Lain yleisperusteluissa kuvataan 
palvelujen nykytilaa ja kansainvälisiä esimerkkejä ICT-peruspalvelujen järjestämisestä eri maissa, mutta ei 
tarkastella erilaisia vaihtoehtoja ICT-peruspalvelujen toteuttamiseksi. Vaihtoehtoja voisivat olla esim. 

• Palveluiden hankkiminen markkinoilta ja hankittujen palvelujen käytön velvoitus hallinnonaloille 
• Hallinnonalakohtainen tai muu klusterointi nykyisten palvelukeskusten ympärille ja peruspalvelujen 

ohjattu harmonisointi 
Ainoa toimintamallin suhteen tehty vaihtoehtotarkastelu oli yhtiö- ja virastomallin välillä. 
 
 
Valtorin tehokkuutta tulee jatkossa verrata säännöllisesti ICT-palveluja markkinoilla tarjoaviin toimijoihin. Jos 
valitulla toimintamallilla ei päästä asetettuihin tehokkuustavoitteisiin, tulee toimintamallin vaihtoa myös 
harkita. 
 
 

5.2. Turvallisuus 
ja varautuminen 
 

TUVE-palvelut edellyttävät korotetun ja korkean turvallisuuden ja varautumisen vaatimuksia, jotka vaativat 
palvelutuotannolta omat toimintatavat ja prosessit. Korotetun ja korkean turvallisuuden ja varautumisen 
vaatimukset nostavat palveluiden ylläpidon kustannuksia ja pelkona on, että kustannukset leviävät myös 
muihin palveluihin, joissa näitä vaatimuksia ei ole. 
 
Hankkeessa on päätetty, että TUVE-palvelujen tuotanto eriytetään Valtorin muusta tuotannosta, jotta 
normaalin turvallisuuden ja varautumisen vaatimien palvelujen tuotantokustannukset eivät nouse.  
 
Palveluiden tuotteistuksessa ja hinnoittelussa eri turvallisuuden ja varautumisen tasojen kustannukset pitää 
suunnata niihin palveluihin ja palvelutasoihin, joihin ne kohdistuvat. 
 

4. TORI-hankkeen arviointi – Yksityiskohtaiset havainnot  
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Havainto Luokitus 

6.1. 
Lainsäädäntö  
 
 

Valtorin perustamiseen liittyvä  laki saatiin voimaan  30.12.2013 ja siihen liittyvä asetus 20.2.2014, joten 
Valtori saatiin perustettua kaksi kuukautta alkuperäisestä aikataulusta myöhässä. 
 
Laissa on määritelty Valtorin ohjaukseen ja toimintaan uusia malleja, joita ei ole käytännössä kokeiltu muissa 
virastoissa, kuten palvelukeskuksen hallintomalli ja investointien käsittelymalli. Näiden mallien toimivuudesta 
ei ole olemassa käytännön kokemusta, mikä saattaa vaikeuttaa Valtorin toimintaa. Tässä vaiheessa ohjaus- 
ja toimintamallien toimivuutta on liian aikaista arvioida. 
 
Valtorin käynnistyksen yhteydessä tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että uudet mallit saadaan 
halutulla tavalla käyttöön ja alkuinvestointeihin on varauduttu valtion budjetissa.  

6.2. Hankkeen 
aikataulu 
 
 
 

Hanke on pysynyt tähän mennessä melko hyvin alkuperäisessä aikataulussa, vaikka Valtorin perustaminen 
myöhästyi kaksi kuukautta. 
 
Siirtoaikatauluja on tarkistettu perustamisen myöhästymisen johdosta, mutta TORI-hankkeen 
päättymisaikataulua ei ole muutettu ja hanke päättyy 31.12.2014, vaikka useat siirtoprojektit ovat vielä 
kesken. 
 
Hankkeen päättämisajankohtaa tulisi siirtää vastaamaan siirtoprojektien päättymistä. 

4. TORI-hankkeen arviointi – Yksityiskohtaiset havainnot  
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Havainto Luokitus 

6.3. Hankkeen 
valmistelu 

Hankkeen valmistelu on tapahtunut pienellä ryhmällä, minkä johdosta kaikki osapuolet eivät ole täysin 
sitoutuneita hankkeeseen. Vasta vuonna 2013 laajennettiin toimintapohjaa ja kesällä perustettiin 
valmistelutiimit (17 henkilöä).  
 
Aikaisemmassa arviossa ja varsinkin siinä tehdyssä WEB-kyselyssä näkyy hyvin voimakkaasti virastojen 
sitoutumattomuus tehtävään muutokseen, mikä on johtunut valitusta hankkeen valmistelutavasta. Hankkeen 
valmistelussa ei ole kunnolla osallistettu esim. olemassa olevien palvelukeskusten henkilöstöä tehtävään 
valmistelutyöhön. On mahdollista, että sitoutumattomuus näkyy siirroissa ja niiden jälkeen alentuneena 
motivaatiotasona, kun hankkeen tavoitteita ei ole sisäistetty. 
 
Tässä arviossa on haastateltu vain siirtyneiden virastojen edustajia, joiden sitoutuminen Valtorin palveluihin 
on hyvä. Tästä on osoituksena myös siirtojen asiakaspalaute ja ensimmäisen 
asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset. Vielä siirtymättömien virastojen sitoutumisen tasoa ei ole arvioitu. 
 
Valtoriin siirtyvän henkilöstön sitouttamiseen ja motivointiin tulee panostaa siirtojen yhteydessä, jotta 
henkilöstötyytyväisyys saadaan nostettua tavoitetasolle. Asiakashallintaan tulee panostaa  edelleen, jotta 
asiakastyytyväisyys saadaan pidettyä tavoitetasolla. 
 
 

6.4.Hankkeen 
hallinnan 
menetelmät 

Hankkeen hallinnassa on noudatettu hyvin yleisiä hakehallinnan ja projektihallinnan menetelmiä. 
Dokumentointi on myös pääosin hoidettu hyvin ja se löytyy keskitetysti hankkeen sharepoint-järjestelmästä.  

4. TORI-hankkeen arviointi – Yksityiskohtaiset havainnot  
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6.5. Hankkeen 
laajuus ja 
resursointi 

TORI-hanke on organisoitu uudelleen Valtorin perustamisen jälkeen. Varsinaisesti TORI-hankkeessa on  
Valtiovarainministeriön JulkICT -toiminnossa osapäiväisesti kaksi henkilöä ja kokopäiväinen hankeassistentti. 
Kaikki hankkeen operatiiviset resurssit ovat Valtorin tai siirtyvien virastojen organisaatioissa. 
 
Valtorin perustaminen toteutettiin melko pienin resurssein. Valtorin tulee pystyä siirtyneillä resursseilla 
1) hoitamaan nykyistä  palvelutuotantoa  
2) tekemään uusia siirtoja 
3) yhtenäistää ja kehittää palveluita 
4) huolehtia viraston hallinnon rakentamisesta ja toiminnasta 
5) tukea virastojen substanssijärjestelmien kehittämistä 
 
Valtorin tulee organisaatiorakenteessaan ja resursoinnissa huomioida palvelutuotannon, siirtojen sekä 
palveluiden yhtenäistämisen ja kehittämisen tarpeet. Riskinä on, että siirrot ja palvelutuotanto vievät resurssit 
palvelujen yhtenäistämiseltä ja kehittämiseltä sekä substanssijärjestelmien kehittämisen tuelta. 
  
Vaikka Valtorilla onkin runsaasti kehitystarpeita, pysyvien hallinnollisten resurssien laajentamiseen tulee 
suhtautua kriittisesti. Mahdollinen suuri hallinnollinen organisaatio voi vaarantaa hankeen taloudellisten 
tavoitteiden saavuttamisen. 

6.5. Viestintä Viestintää on kiitelty siitä, että sitä on tehty koko hankkeen aikana laajalti ja avoimesti. TORI-hankkeen 
sivuilla on ollut tarjolla hankkeeseen liittyvää materiaalia ja hankkeen etenemisestä on tiedotettu 
säännöllisesti.  
 
Viestintä on Valtorin perustamisen jälkeen eriytynyt hankkeen tekemäksi viestinnäksi (VM:n TORI-sivusto) ja 
Valtorin tekemäksi viestinnäksi (Valtorin sivusto). 
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