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Puhemies Anu Vehviläinen
11 varapuhemies Juho Eerola, 1-10 §, 16-20 §
Kansanedustaja Antti Lindtman
Kansanedustaja Arja Juvonen, osallistui etäyhteyksillä
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Kansanedustaja Jari Myllykoski
Kansanedustaja Anders Adlercreutz
Kansanedustaja Antero Laukkanen
Eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola
Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio
Tiedotuspäällikkö Petteri Nyman
Suunnittelupäällikkö Inga Luukka, 7 §
Kiinteistöpäällikkö Sari Turunen, 8-11 §
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.

Pääsihteerin esittelystä:

3§
KANSALAISVIESTINNÄN PÄÄLLIKÖN NIMITYS
Kansliatoimikunta nimitti valtiotieteen maisteri, elintarviketieteen maisteri Liina
Hemmingin kansalaisviestinnän päällikön (VL 12) virkaan 13.8.2020 lukien. Koeaika
on kuusi kuukautta.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin tiedotuspäällikkö Nymanin muistio, hakuilmoitus,
hakija luettelo, hakijoiden perustiedot sisältävä yhteenvetotaulukko ja Hemmingin
hakemus.
Liitteet 1-5 § 3, dnro 226/11/2019
Merkittiin, että muiden hakijoiden hakemukset olivat kokouksessa nähtävinä.

4§

PUHEMIEHEN PÄÄTÖSLUETTELOT
Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi ja vahvisti puhemiehen päätökset:
Kevään 2020 kansliatoimikunnan kokoukset

Puhemies päätti, että kevään 2020 kansliatoimikunnan kokoukset 2.4., 23.4., 7.5.,
28.5. perutaan. Kansliatoimikunnan kokous pidetään 11.6.2020.
Matkatoimistopalveluiden asiakaskohtaisen sopimuksen jatkaminen

Puhemies päätti jatkaa eduskunnan asiakaskohtaista sopimusta (dnro 30/249/2017)
matkatoimistopalveluista CWT Finland Oy:n kanssa 31.5.2021 saakka.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin palvelukeskuksen päällikkö Hannulan muistio.
Dnro 30/249/2017
Salassa pidettävien ja turvallisuusluokiteltavien asiakirjojen käsittely ja luokittelu
eduskunnan kansliassa

Puhemies hyväksyi ohjeen salassa pidettävien ja turvallisuusluokiteltavien
asiakirjojen käsittelystä ja luokittelusta eduskunnan kansliassa. Ohje ei koske
valtiopäivätoimintaa. Ohje kumoaa kansliatoimikunnan päättämän ohjeen KTK
24.4.2014 § 3. Ohje tulee voimaan 14.4.2020.
Dnro 4/04/2020
Eduskunnan tilintarkastajien palkkiot vuodelle 2020

Puhemies päätti hyväksyä eduskunnan tilintarkastajien puheenjohtajan
vuosi palkkioksi 3 312 euroa (276,00 euroa kuukaudessa) sekä varapuheenjohtajan ja
jäsenen vuosipalkkioksi 3 011 euroa (250,92 euroa kuukaudessa) siten, että
palkkioiden maksatus alkaa 1.5.2020.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin tarkastuspäällikkö Kurikan muistio ja eduskunnan
tilintarkastajien kirje.
Dnro 2/22/2020
Yhteistoimintaneuvottelukunnan kokoonpanon muutos

Puhemies päätti muuttaa yhteistoimintaneuvottelukunnan asettamispäätöstä (KTK

12.9.2019

§

5) seuraavasti:

Virkamiesten kiintiöstä edustajaksi johtava tilintarkastaja Mika Halme (VTV)
hallintoylitarkastaja Anri Rantalan (eduskunnan kanslia) sijalle. Varaedustajaksi
vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Kaisu Lehtikangas (EOA) Mika Halmeen (VTV)
sijalle. Kansanedustajien avustajien kiintiöstä edustajana jatkaa kansanedustajan
avustaja Teija Makkonen. Varaedustajaksi kansanedustajan avustaja Hanna
Hyyryläinen.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin Eduskunnan akavalaiset ry hallituksen puheenjohtaja
Pasi Tervasmäen muistio.
Dnro 15/02/2019
Syksyn 2020 kansliatoimikunnan kokoukset

Puhemies päätti, että syksyn 2020 kansliatoimikunnan kokoukset pidetään torstaisin
klo 12.00 seuraavasti: 10.9., 24.9., 8.10., 22.10., 5.11., 19.11., 3.12. ja 17.12.2020.
Määräys toimia osaston johtajana

Puhemies päätti pääsihteerin esittelystä eduskunnan työjärjestyksen 72 § 5
momentin nojalla määrätä tietopalvelupäällikkö Antti Rautavan toimimaan oman
toimensa ohella tieto- ja viestintäosaston johtajana 18.5.-31.12.2020, kuitenkin
enintään niin kauan kuin virka täytetään.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin hallintojohtaja Rauhion muistio.
Dnro 30/11/2020
Virka nimikkeen muutos ja viran siirto

Puhemies päätti eduskunnan työjärjestyksen 72 § 5 momentin nojalla
muuttaa eduskunnan kirjastossa olevan palvelujohtajan viran (60048) virkanimikkeen
tiedotuspäällikön virkanimikkeeksi ja siirtää edellä sanotun viran eduskunnan
kirjastosta eduskuntatiedotu kseen.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin hallintojohtaja Rauhion muistio.
Dnro 5/10/2020

Virkanimikkeen muuttaminen

Puhemies päätti muuttaa asiakirjatoimiston asiakirjasihteerin viran (00093) 1.6.2020
alkaen asianhallintasihteerin viraksi.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin toimistopäällikkö Räisäsen muistio.
Dnro 6/10/2020
Nimitys tiedotuspäällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen

Puhemies nimitti verkkotuottaja Petteri Nymanin tiedotuspäällikön (VL 13}
määräaikaiseen virkasuhteeseen 18.5.-31.12.2020, kuitenkin enintään niin kauan
kuin virka täytetään.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin hallintojohtaja Rauhion muistio.
Dnro 34/11/2020
Kirjaston lainauspalveluiden avaaminen eduskunnan ulkopuolisille käyttäjille

Puhemies päätti väliaikaisesta muutoksesta kanslian aukiolopäätökseen. Eduskunnan
kirjasto avaa aineiston lainaus- ja palautuspalvelun eduskunnan ulkopuolisille
asiakkaille maanantaista 18.5.2020 alkaen. Nouto- ja palautuspalvelu on avoinna mape klo 12-15. Päätös on voimassa toistaiseksi.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin Eduskunnan kirjaston johtaja Virrankosken muistio.
Dnro 19/23/2020
Rakennus- ja maalaustöiden vuosisopimusurakka 2020-2024 {2026), osallistujien
valinta

Puhemies päätti eduskunnan kanslian hankintasäännön (KTK 23.3.2017 § 4)
7 §:n mukaisesti, että Rakennus- ja maalaustöiden vuosisopimusurakka 2020-2024
(2026) kilpailutuksen osallistujiksi valitaan seuraavat yritykset:
Are Oy, lnlook Sisustus Oy, PL Consept Oy, R4 Korjausurakointi Oy, Rakennusliike
Teuvo Hautala Oy, RKV-Tekniikka Oy ja Uudenmaan Takuurakenne Oy.
Rakennus- ja maalaustöiden vuosisopimuksen arvioitu kokonaiskustannus koko
sopimuskaudella (sisältäen optiovuodet) on noin 1 620 000 euroa (+ alv).
Vuosikorjaustöille osoitetaan vuosittain määräraha kiinteistötoimiston
toimintamenoista, KP-tili 43010000 Muut rakennusten korjaus- ja
ku nnossapitopalvelut.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin kiinteistöpäällikkö Turusen perustelumuistio, tarjousten
avauspöytäkirja ja osallistumishakemusten vertailu.
Dnro 3/23/2020
Valiokuntaneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen ja tehtävään
määrääminen

Puhemies nimitti OTM, pääsihteeri Päivi Salon valiokuntaneuvoksen (VL 13}
määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.9.2020-31.3.2021 ja määräsi hänet toimimaan
tämän ajan sosiaali- ja terveysvaliokunnan apulaissihteerinä.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin apulaispääsihteeri Tuovisen muistio.
Dnro 13/11/2020
Virkanimikkeen muutos

Varapuhemies päätti, että tiedotuspäällikön viran (60048) virkanimike muutetaan
tiedotuspäälliköstä viestintäpäälliköksi. Muutos tulee voimaan, kun nimitys avoinna
olevaan virkaan on tehty.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin eduskunnan hallintojohtaja Rauhion muistio.
Dnro 8/10/2020
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin puhemiehen päätösluettelot 7-14/2020.
5§

EDUSKUNNAN VIRASTOJEN VIRKAEHTOSOPIMUS 2020-2022
Kansliatoimikunta hyväksyi eduskunnan kanslian, eduskunnan oikeusasiamiehen
kanslian, Valtiontalouden tarkastusviraston sekä Eduskunnan virkamiesyhdistys ry:n
Eduskunnan ammattiosasto ry:n, Eduskunnan akavalaiset ry:n ja Valtiontalouden
tarkastusviraston virkamiesyhdistys ry:n neuvottelutuloksen eduskunnan
virkaehtosopimukseksi ja tarkentavien virkaehtosopimusten muutoksista sekä
määrää sopimusten mukaiset tarkistukset sopimuspalkkaisten virkamiesten
virkasuhteiden ehtoihin.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin hallintojohtaja Rauhion muistio.
Liite 1 § 5, dnro 7/10/2020

6§
EDUSKUNNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2020-2022

Kansliatoimikunta hyväksyi eduskunnan kanslian ja Eduskunnan akavalaiset ry:n
neuvottelutuloksen eduskunnan avustajia koskevaksi työehtosopimukseksi ajalle

1.4.2020-28.2 .2022.
Edustaja Laukkanen jätti asiakohtaan lausuman: Kansliatoimikunnan tulisi tarkistaa
kansanedustajien avustajien palkkausta työn vaativuutta vastaavaksi.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin hallintojohtaja Rauhion muistio.
Liite 1 § 6, dnro 9/10/2020
7§
EDUSKUNNAN TALOUSARVIOESITYS 2021
Kansliatoimikunta päätti
-

käydä yleiskeskustelun eduskunnan vuoden 2021 talousarvioesityksestä ja

-

hyväksyä eduskunnan vuoden 2021 talousarvioesityksen liitteiden mukaisesti.

Esitys tulee julkiseksi talousarviolain mukaisesti.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin suunnittelupäällikkö Luukan muistio liitteineen.
Liite 1 § 7, dnro 3/21/2020
Merkittiin, että Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian, Ihmisoikeuskeskuksen,
Ulkopoliittisen instituutin ja Valtiontalouden tarkastusviraston talousarvioehdotukset
olivat kokouksessa nähtävinä.
8§
LVI-TÖIDEN VUOSISOPIMUSURAKKA 2020-2024 - OSALLISTUJIEN VALINTA
Kansliatoimikunta päätti eduskunnan kanslian hankintasäännön (KTK 23.3.2017 § 4) 7
§:n mukaisesti, että Eduskuntakiinteistöt, LVI-töiden vuosisopimusurakka 2020-2024

(2026) -kilpailutuksen osallistujiksi valitaan seuraavat yritykset: Are Oy, Caverion
Suomi Oy, Cervius Group Oy, Consti Talotekniikka Service, ISS Palvelut Oy, RKVTekniikka Oy ja Suomen LVIS-Huolto Oy.
Hankinnassa noudatetaan hankintalakia (1397 /2016) ja eduskunnan kanslian
hankintasääntöä (KTK 23.3.2017 § 4), ja hankintamenettelynä on rajoitettu
menettely.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin kiinteistöpäällikkö Turusen muistio,
osallistumishakemusten avauspöytäkirja ja osallistumishakemusten vertailu.
Liitteet 1-3 § 8, dnro 4/23/2020
9§
LVI-TÖIDEN VUOSISOPIMUSURAKKA 2020-2024 - HANKINTAPÄÄTÖS
Kansliatoimikunta päätti eduskunnan kanslian hankintasäännön (KTK 23.3.2017 § 4) 7
§:n mukaisesti, että Eduskuntakiinteistöt, LVI-töiden vuosisopimusurakka 2020-2024

(2026) -kilpailutuksen vuosisopimusurakoitsijaksi valitaan Cervius Group Oy.
Sopimuskausi alkaa 1.10.2020 ja se päättyy 31.12.2024.
Tämän hankintapäätöksen kustannukset ovat arviolta noin 250 000 € vuodessa ja
yhteensä enintään 1 000 000 € sopimuskauden kuluessa. Eduskunnan kanslialla on
mahdollisuus jatkaa sopimusta korkeintaan kahdella optiovuodella aina vuoden 2026
loppuun saakka.
Hankintapäätöksen tultua lainvoimaiseksi voittaneen urakoitsijan kanssa solmitaan
kirjallinen sopimus.
Vuosikorjaustöille osoitetaan vuosittain määräraha kiinteistötoimiston
toimintamenoista.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin kiinteistöpäällikkö Turusen muistio, tarjousten
avauspöytäkirja ja tarjousten vertailu.
Liitteet 1-3 § 9, dnro 4/23/2020

Merkittiin, että tarjoukset olivat kokouksessa nähtävinä.

10 §
SÄHKÖTÖIDEN VUOSISOPIMUSURAKKA 2020-2024 - OSALLISTUJIEN VALINTA
Kansliatoimikunta päätti eduskunnan kanslian hankintasäännön (KTK 23.3.2017 § 4) 7
§:n mukaisesti, että Eduskuntakiinteistöt, Sähkötöiden vuosisopimusurakka 2020-

2024 (2026) -kilpailutuksen osallistujiksi valitaan seuraavat yritykset: Are Oy,
Assemblin Oy, Caverion Suomi Oy, Cervius Group Oy, Consti Talotekniikka Service,
Econel Oy, Lassila& Tikanoja Oyj ja Saipu Oy.
Hankinnassa noudatetaan hankintalakia (1397 /2016) ja eduskunnan kanslian
hankintasääntöä (KTK 23.3.2017 § 4), ja hankintamenettelynä on rajoitettu
menettely.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin kiinteistöpäällikkö Turusen muistio,
osallistumishakemusten avauspöytäkirja ja osallistumishakemusten vertailu.
Liitteet 1-3 § 10, dnro 5/23/2020
11 §
SÄHKÖTÖIDEN VUOSISOPIMUSURAKKA 2020-2024 - HANKINTAPÄÄTÖS
Kansliatoimikunta päätti eduskunnan kanslian hankintasäännön (KTK 23.3.2017 § 4) 7
§:n mukaisesti, että Eduskuntakiinteistöt, Sähkötöiden vuosisopimusurakka 2020-

2024 (2026) -kilpailutuksen vuosisopimusurakoitsijaksi valitaan Cervius Group Oy.
Sopimuskausi alkaa 1.10.2020 ja se päättyy 31.12.2024.
Tämän hankintapäätöksen kustannukset ovat arviolta noin 300 000 € vuodessa ja
yhteensä enintään 1 200 000 € sopimuskauden kuluessa. Eduskunnan kanslialla on
mahdollisuus jatkaa sopimusta korkeintaan kahdella optiovuodella aina vuoden 2026
loppuun saakka.
Hankintapäätöksen tultua lainvoimaiseksi voittaneen urakoitsijan kanssa solmitaan
kirjallinen sopimus.
Vuosikorjaustöille osoitetaan vuosittain määräraha kiinteistötoimiston
toimintamenoista.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin kiinteistöpäällikkö Turusen muistio, tarjousten
avauspöytäkirja ja tarjousten vertailu.
Liitteet 1-3 § 11 dnro 5/23/2020
Merkittiin, että tarjoukset olivat kokouksessa nähtävinä.

12 §
VALIOKUNTIEN ASIANTUNTIJOILLE MAKSETTAVIEN PALKKIOIDEN KOROTUS
Asia jätettiin pöydälle.
Dnro 3/22/2020

13 §
POIKKEUKSELLISET PALVELUAJAT KESÄLLÄ 2020

Kansliatoimikunta päätti kesän palvelujen ja toimintojen aukiolot muistion
mukaisesti.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin palvelukeskuksen päällikkö Hannulan muistio.
Liite 1 § 13, dnro 2/00/2020

Merkitään tiedoksi

14 §
TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMAN 2017-2019 KEHITTÄMISKOHTEIDEN
TOIMENPITEET

Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja
palkkauksellisen tasa-arvon saavuttamiseksi kaudella 2017-2019 tehdyt
toimenpiteet.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin hallintojohtaja Rauhion ja henkilöstöasiantuntija
Sinisalon muistio.
Liite 1 § 14, dnro 12/02/2016

15

§

EDUSKUNNAN KANSLIAN VUODEN 2020 TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2020

Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi eduskunnan vuoden 2020 talousarvion
seurantaraportin 1.1.-30.4.2020.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin suunnittelupäällikkö Luukan raportti liitteineen.
Liite 1 § 15, dnro 2/21/2019

16 §
HANKERAPORTTI TIETOHALLINNON KEHITTÄMISHANKKEISTA 1.1.-30.4.2020

Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi hankeraportin tietohallinnon
kehittämishankkeista 1.1.-30.4.2020.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin suunnittelupäällikkö Luukan muistio liitteineen.
Liite 1 § 16, dnro 2/21/2019

17 §
MAA- JA METSÄTALOUSVALIOl<UNNAN KIRJE

l<ansliatoimikunta merkitsi tiedoksi ja totesi asian tulevan käsittelyyn
ravintolatoimikunnassa.
Liite 1 § 17, dnro 2/9/2020
18 §
PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖSLUETTELOT

l<ansliatoimikunta merkitsi tiedoksi puhemiehistön päätösluettelot 7- 8/2020 .
Liitteet 1-2 § 18
19 §
PÄÄSIHTEERIN PÄÄTÖSLUETTELO

l<ansliatoimikunta merkitsi tiedoksi pääsihteerin päätösluettelon 8/2020.
Liite 1 § 19
20 §
HALLINTOJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELOT

l<ansliatoimikunta merkitsi tiedoksi hallintojohtajan päätösluettelot 7-2 4/2020.
Liitteet 1-18 § 20

Eduskunnan pääsihteeri

Eduskunnan hallintojohtaja

Palvelukeskuksen päällikkö

