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• Jo muinaiset roomalaiset
• Kaivettiin digikuoppa
• Mitäs sitten tapahtuikaan?
• Moni kakku päältä kaunis



Tilannekatsaus v. 2021
• Organisaatiotiedon kerääminen 

• esihenkilö – tiimin jäsen -ketjut
• Ajankohta: 15.4.–14.5.

• Toimintatapamuutosten läpikäynti toimialojen 
HR:n kanssa 19.4.–7.5.2021

• Testaajien, koekäyttäjien ja kouluttajien 
tunnistaminen toimialoilta 30.4. mennessä

• Järjestelmän toiminnallinen testaus 
• Koulutus: 17.5.–28.5.2021
• Toiminnallinen testaus: kesäkuu 2021

• Koulutusmateriaalien täydennys 
ja katselmointi

• Koekäyttäjien koulutus: 23.8.–3.9.2021
• Osallistuminen koekäyttöön syys-lokakuussa
• Loppukäyttäjäkoulutukset marras-joulukuussa

29.10.2022

4Kuva: Jussi 
Hellsten



• Todellisuus on tarua ihmeellisempää
• Tunnelma alkaa tiivistyä
• Tikulla silmään
• Katastrofi on valmis
• Vieläkään ei kuulla



Sarastian kohdalla on kiinnitettävä huomio 
resursseihin ja viestintään sekä käyttöönotossa että 
käytössä myöhemmin niin työyksiköissä kuin HR:ssä
Talpassa. Henkilöstö ei välttämättä ole innostunut 
omaa työtään lisäävästä järjestelmästä. Lisäksi 
järjestelmän tulee tuottaa työsopimuslain ja 
kunnallisen viranhaltijalain mukaiset palkkalaskelmat. 
Plussaa olisi se, että palkkalaskelma olisi
ymmärrettävä.

Kaupungin digijory 4.11.2022, Jukka Talvitie



Työnantajaa ei kiinnostanut kuulla henkilöstöä

1. Kun työnantaja on esitellyt Sarastian käyttöönottoa yt-pöydissä (hety, hety/tyty, 
pj-tapaamiset), ovat henkilöstön edustajat tuoneet jokaisessa keskustelussa -
joista ei pidetä pöytäkirjaa tai muistiota - esille huolensa Sarastiaan siirtymisestä. 
Resurssiasia Talpan henkilöstön riittävyydestä on ollut myös esillä.

2. Työnantaja totesi joka kerta, että nykyiset resurssit ovat riittävät. 

3. Järjestöille tullut viesti HR-henkilöstöltä ja Talpasta sekä muista kunnista oli 
päinvastainen, mutta työnantaja ei halunnut tätä kuulla.

4. Jaana Alaja ja Jukka Talvitie kokosivat muiden kaupunkien 
pääluottamusmiehiltä kaksisivuisen listan ongelmakohdista koulujen ja 
rehtoreiden näkökulmasta marraskuussa 2021. – Mitään ei ole tapahtunut!



Työnantaja eskaloi ongelman

Välinpitämättömän kriisinhallinnan ja kriisiviestinnän 
seurauksena tilanne on eskaloitunut monin tavoin

a.Talpan asiakaspalvelun ruuhkautuminen 
b.Rikosilmoitukset sekä kantelut eduskunnan 

oikeusasiamiehelle
c.Suorat viestit työntekijöiltä johdolle ja poliitikoille
d.Yhteydenotot toimitettuun mediaan 
e.Viestintä sosiaalisessa mediassa



Henkilöstö edellytti johdolta 19.5.2022

• 1. Esihenkilöt olisivat keränneet tiedon epätoivoisista tilanteista, jotta 
pahimmat virheet, olisi voitu korjata välittömästi. 

• 2. Henkilöstölle olisi kerrottu suoraan työyksiköissä eikä intrassa, 
kuinka toimia.

• Kaikki olisivat ymmärtäneet, että ensin hoidetaan epätoivoiset 
tilanteet ja odotetaan muiden virheiden osalta syksyyn. 

• Nyt tilanne eskaloitiin suoraan Talpan asiakaspalveluun muutamalle 
kymmenelle työntekijälle eikä hyödynnetty noin 2000 esihenkilöä. 



Eikä työnantaja ota opiksi!

Henkilöstötoimikunnassa kesäkuussa henkilöstön edustajat 
toistivat toiveen esihenkilöiden käyttämisestä varmistamaan 
oikean viestin perille menon sekä löytämään palkanmaksun 
virheistä johtuvista toimeentulon ongelmista kärsivät 
työntekijät, jotta heidän tapauksensa voitaisiin priorisoida 
virheiden korjaamisessa. Työnantaja ei pitänyt tätä vieläkään 
hyvänä ajatuksena. Ilmeisesti työnantajan mielestä 
esihenkilöillä on parempaa tekemistä kuin varmistaa 
palkanmaksun oikeellisuus.



Henkilöstön edustajat edellyttivät työnantajalta

i.Viivästyneistä maksuista korvataan automaattisesti 
viivästyskorot ilman, että työntekijän on niitä erikseen 
anottava.

ii.Työnantajan on ohjeistettava työntekijöitä, joiden 
työsuhde on päättymässä, kuinka toimia Sarastia-
järjestelmästä saatavien tietojen kanssa. 



Lisää huolia

1.Nyt pelkona on palvelutoiminnan vaikeutuminen, koska 
määräaikainen henkilöstö ei uskalla hakeutua töihin 
Helsingin kaupungille

2.Osaavan määräaikaisen henkilöstön puute uhkaa murtaa 
vakinaisen henkilöstön jaksamisen.

3.Selvitys ongelmista on jatkuvasti esillä kaupungin 
toimielimissä.



Johtaminen katoaa isossa organisaatiossa
• Toimialat eivät johda ongelmatilanteita, vaan pallottavat vastuun 

kaupunginkanslialle ja päinvastoin.

• Helsinki ei ota ongelmia vakavasti. Organisaatiota vaivaa itseriittoinen 
poisselittämisen kulttuuri kuten käy ilmi Enroosin ja Turpeisen 
kirjoituksesta (HS 18.6.2022). 

• Ongelmat eivät johdu tiedonsiirron puutteista tai manuaalisen työn 
määrästä, vaan muutoksen johtamisesta. 

• Henkilöstö ennakoi näitä ongelmia ja on kertonut johdolle myös aikaisem-
mista ongelmista palkanmaksussa. Silti Talpan resurssit ovat liian pienet. 

• Nyt asiaan on havahduttu ja piikki on auki (HS 23.6.2022). 



Missä meni pieleen?

• Johtiko kukaan?
•Toimijat omissa siiloissaan:
• Talpa, HR-kanslia, Digipuoli, Sarastia

•Toimintaympäristön tuntemus
•Ei kuultu tekijöitä – todellakaan – olisiko 
kannattanut?




