EDUSKUNTA
KANSLIATOIMIKUNTA

Aika

Torstai 10.9.2020

Paikka

Puhemiehen edustustila

Läsnä

1 varapuhemies Antti Rinne

PÖYTÄKIRJA

6/2020

11 varapuhemies Juho Eerola

Kansanedustaja Antti Lindtman
Kansanedustaja Arja Juvonen
Kansanedustaja Jukka Kopra
Kansanedustaja Eeva Kalli
Kansanedustaja Heli Järvinen
Kansanedustaja Jari Myllykoski
Kansanedustaja Anders Adlercreutz
Kansanedustaja Antero Laukkanen
Eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola
Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio
Tiedotuspäällikkö Petteri Nyman
Tietohallintopäällikkö Ari Apila, 6 §
Kansliatoimikunnan sihteeri, palvelukeskuksen päällikkö Outi Hannula

Esittelijänä toimii eduskunnan hallintojohtaja, ellei toisin mainita.

1§
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2§
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
Kansliatoimikunta hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
3 §
PUHEMIEHEN PÄÄTÖSLUETTELOT
Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi ja vahvisti puhemiehen päätökset:

Kansainvälisten asiain sihteerin nimitys määräaikaiseen virkasuhteeseen

Eduskunnan varapuhemies nimitti Pirjo-Liisa Heikkilän kansainvälisten asian
sihteerin (VL 11) määräaikaiseen virkasuhteeseen 9.6.2020 lukien kuitenkin
enintään siihen asti, kun kansanedustaja Anu Vehviläinen toimii
puhemiehenä.
Dnro 179/11/2019

Eduskunnan viestinnän, tietopalvelun sekä kirjasto- ja arkistotoimen uudistus
Puhemies asetti eduskunnan kansliaan työryhmän selvittämään
eduskuntaviestinnän, eduskunnan tietopalvelutoiminnan sekä kirjasto- ja
arkistotoiminnan organisointia.
Kokonaistarkastelun tavoitteena on:
kartoittaa tieto- ja viestintäosaston palveluiden sisältö, tarkoitus ja nykytila,
kartoittaa palvelujen volyymit, arvio niiden tuottamiseen käytetyistä resursseista
ja arvio palvelujen vaikuttavuudesta,
arvioida asiakastarpeet huomioon ottaen nykyisten palvelujen tarve
tulevaisuudessa, palvelujen käytön trendit ja uusien palvelujen kehittämistarpeet
(erit. digitaaliset palvelut) sekä palveluihin liittyviä resurssitarpeita,
arvioida palvelujen päällekkäisyyksiä ja eri palvelujen liittymiä toisiinsa,
muodostaa mainittujen kartoitusten ja arviointien perusteella
palvelukokonaisuuksia, joihin on koottu saman tyyppiset tai toisiinsa läheisesti
liittyvät palvelut,
arvioida nykyisen organisointimallin vahvuudet ja heikkoudet, sekä hankkia
vertailevaa tietoa muiden parlamenttien organisointimalleista,
tehdä ehdotus tai vaihtoehtoisia ehdotuksia palvelutuotannon organisoinnista.
Työryhmän jäsenet:
hallintojohtaja Pertti Rauhio, hallinto- ja palveluosasto (puheenjohtaja)
tietopalvelupäällikkö Antti Rautava, sisäinen tietopalvelu
johtava tutkija Jan-Henrik Pursiainen, sisäinen tietopalvelu
kirjaston johtaja Antti Virrankoski, eduskunnan kirjasto
johtava tietoasiantuntija Erika Bergström, eduskunnan kirjasto
vs. viestintäpäällikkö Petteri Nyman, eduskuntatiedotus
tiedottaja Tiina Virtanen, eduskuntatiedotus
Työryhmä voi nimetä itselleen sihteeristön, kuulla asiantuntijoita ja tarvittaessa
hankkia ulkopuolista konsulttiasiantuntemusta.
Työryhmän määräaika on 31.12.2020.
Liitteeksi otettiin hallintojohtaja Rauhion muistio.
Dnro 9/02/2020

Kansainvälisten asiain sihteerin nimitys virkaan
Varapuhemies nimitti valtiotieteiden maisteri Venja Henningsenin kansainvälisten
asiain sihteerin (VL 11) virkaan 17.8.2020 alkaen. Koeaika on kuusi kuukautta.

Dnro 24/11/2020
Puhemies päätti kansanedustajien Päivi Räsäsen ja Kai Mykkäsen liittämisestä
koronajohtoryhmään

Koronajohtoryhmän tehtävänä on tehdä päätöksiä eduskunnan valtiopäivätoiminnan
ja hallinnon järjestelyistä, joilla turvataan eduskunnan toiminta COVID-19-epidemian
aiheuttamilta riskeiltä.
Koronajohtoryhmän päätökset käsitellään viipymättä puhemiesneuvostossa siltä
osin, kun ne koskevat eduskunnan työjärjestyksen 6 §:n mukaisia tehtäviä ja
kansliatoimikunnassa siltä osin, kun ne koskevat työjärjestyksen 73 § mukaisia
tehtäviä. Koronajohtoryhmän perustamisesta ja tehtävistä on kuultu
eduskuntaryhmiä.
Koronajohtoryhmään kuuluvat puhemies, ensimmäinen varapuhemies, toinen
varapuhemies, eduskunnan pääsihteeri, eduskunnan apulaispääsihteeri, eduskunnan
hallintojohtaja, vastaava työterveyslääkäri, eduskunnan turvallisuusjohtaja,
tiedotuspäällikkö ja sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän pääsihteeri.
Kansanedustajat Räsänen ja Mykkänen liittyvät koronajohtoryhmään 19.8.2020.
Työryhmän toimikausi on alkanut 17.3.2020 ja jatkuu toistaiseksi.
Dnro 6/02/2020
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin puhemiehen päätösluettelot 15-18/2020.

4§
VALIOKUNTIEN ASIANTUNTIJOILLE MAKSETTAVIEN PALKKIOIDEN KOROTUS
Kansliatoimikunta päätti, että valiokuntien kuulemille tohtorin tutkinnon
suorittaneille asiantuntijoille maksetaan palkkiota 780 euroa ja muille asiantuntijoille
710 euroa 15.9.2020 jälkeen annetuista asiantuntijalausunnoista. Palkkio voidaan
maksaa puolitoista- tai kaksinkertaisena kansliatoimikunnan 5.4.2018 päätöksen
mukaisesti.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin pääsihteeri Paavolan muistio.
Liite 1 § 4, dnro 3/22/2020
5§
RAKENNUS-JA MAALAUSTÖIDEN VUOSISOPIMUSURAKKA 2020-2024 (2026)
Kansliatoimikunta päätti eduskunnan kanslian hankintasäännön (KTK 23.3.2017 § 4) 7
§:n mukaisesti, että Eduskuntakiinteistöt, rakennus- ja maalaustöiden
vuosisopimusurakka 2020-2024 (2026) -kilpailutuksen vuosisopimusurakoitsijaksi
valitaan RKV-Tekniikka Oy.
Sopimuskausi alkaa 1.11.2020 ja se päättyy 31.12.2024.

Tämän hankintapäätöksen kustannukset ovat arviolta noin 270.000 € vuodessa ja
yhteensä enintään 1.620.000 € sopimuskauden kuluessa. Eduskunnan kanslialla on
mahdollisuus jatkaa sopimusta korkeintaan kahdella optiovuodella aina vuoden 2026
loppuun saakka.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin kiinteistöpäällikkö Turusen muistio, tarjousten
avauspöytäkirja, tarjousten vertailu ja RKV-Tekniikka Oy:n tarjous.
Liitteet 1-4 § 5, dnro 3/23/2020
Merkittiin, että tarjoukset olivat kokouksessa nähtävinä.

6§
VERKKOPALVELUN SAAVUTETTAVUUDEN KEHITTÄMISEN JATKAMINEN
Kansliatoimikunta päätti hankkia eduskunnan kanslian hankintasäännön (KTK
23.3.2017 § 4) 7 §:n nojalla Elisa Oyj:n tarjouksen mukaisesti internetin
saavutettavuusmuutostöiden enintään kolmen kuukauden asiantuntijaresurssin
hintaan 155.676 € (alv 0 %).
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin suunnittelija Wilenuksen muistio, tarjouspyyntö ja Elisa
Oyj:n tarjous.
Liitteet 1-3 § 6, dnro 82/241/2020

7§
VIRKANIMIKEMUUTOKSET
Kansliatoimikunta päätti

1. muuttaa hallinto- ja palveluosaston kiinteistötoimiston
palveluasiantuntijan viran (virka 60063) varasto- ja logistiikkaasiantuntijan viraksi 1.9.2020 alkaen,
2. muuttaa hallinto- ja palveluosaston it-palveluiden palveluneuvojan
viran (virka 00473) it-asiantuntijan viraksi 1.9.2020 alkaen,
3. muuttaa palvelukeskuksen palveluneuvojan viran (virka 00137)
osastosihteerin viraksi 1.9.2020 alkaen.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin kiinteistöpäällikkö Turusen muistio ja palvelukeskuksen
päällikkö Hannulan muistiot.
Liitteet 1-3 § 7, dnrot 10/10/2020, 11/10/2020 ja 12/10/2020

8§
TYÖNANTAJAN VIRKAMIESEDUSTAJAT VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTOSSA
Kansliatoimikunta vahvisti eduskunnan virkamiehistä annetun lain 46 §:n 2 momentin nojalla Valtiontalouden tarkastusvirastossa työnantajan edustajiksi 1.10.2020
alkaen seuraavat tarkastusviraston virkamiehet:
Pääjohtaja Tytti Yli-Viikari;

Johtaja Jaakko Eskola
Johtaja Leena Juvonen
Johtaja Mikko Koiranen
Johtaja Matti Okko
Johtaja Anna-Liisa Pasanen
Johtaja, hallinto ja resurssit Tuula Sandholm
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin Valtiontalouden tarkastusviraston kirje.
Liite 1 § 8, dnro 10/19/2020
Merkitään tiedoksi
9§
PÄÄSIHTEERIN PÄÄTÖSLUETTELOT

Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi pääsihteerin päätösluettelot 9-13/2020.
Liitteet 1-5 § 9
10 §
HALLINTOJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELOT
Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi hallintojohtajan päätösluettelot 25-34/2020.
Liitteet 1-10 § 10

Hallintojohtaja

Palvelukeskuksen päällikkö

