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1§

Esittelijänä toimii eduskunnan hallintojohtaja, ellei toisin mainita.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin, että Teams-yhteydellä
kokoukseen osallistuivat Antti Rinne, Juho Eerola, Heli Järvinen ja Anders
Adlercreutz.

2§

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
Kansliatoimikunta hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
Pääsihteerin esittelystä:
3§
MÄÄRÄYS TOIMIA OSASTON JOHTAJANA
Kansliatoimikunta päätti pääsihteerin esittelystä eduskunnan työjärjestyksen 72§ 5
momentin nojalla määrätä tietopalvelupäällikkö Antti Rautavan toimimaan oman
toimensa ohella tieto- ja viestintäosaston johtajana 1.1.-31.12.2021, kuitenkin

enintään niin kauan kuin tehtävä täyt etää n tai yksikön organi saatiouudi stuksen
vaatimat toimenpiteet on saatu päätöks ee n.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin hallintojohtaja Rauhion mui stio.
Liite 1 § 3, dnro 103/11/2020

4§
PUHEMIEHEN PÄÄTÖSLUETTELO
Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi j a vahvisti puhemi ehen pää töks en:

Nimitys suunnittelijan määräaikaiseen virkasuhteeseen
Puh emies nimitti filo sofian m aiste ri Päivi Penn ala-Nymanin ti etohallintotoimistoon
suunnittelijan määräaikaiseen virka suhteeseen 4.1.-2.7.2021, kuitenkin enintään niin
kauan kuin viran vakinainen haltija on virkavapaana.
Pöytäkirjan liittee ksi otettiin puh emieh en päätösluettelo 19/2020.
Dnro 97 /11/2020

5§
RYHMÄKANSLIAMALLIN LISÄTUKI VUODELLE 2021
Kansliatoimikunta päätt i, että Kokoomuksen edu skuntaryhm äll e maksetaan vuonn a
2021 avu staj at ukea niin sa notun ryhm äka nsliamallin osittai se ksi tot euttam iseksi .
Tuki maksetaan kuukausittain ed usk untaryhm än otett ua ryhmäkansliamallin
käyttöön j a se m äärä ytyy ryhm äka nsli amallin avu staj ansa siirtävi en edustajien
lukum ää rän mukaa n.
Pöytäkirjan liitt eeks i otettiin hallintojohtaja Rauhion muist io ryhm äka nsli amallin
li sä tu est a sekä suunnittelup ää llikkö Luukan muistio ryhmäk ansli amalli ssa ol evi st a
avu staji sta maksettava korvaus ed uskunt aryhmill e.
Liitteet 1-2 § 5 , dnro 19/10/2020

6§
EDUSKUNNAN KANSLIAN VUODEN 2020 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHAYLITYSTEN HYVÄKSYMIN EN
Kansliatoimikunta hyväksyi keskuskanslian j a tarkastustoimen vuod en 2020
määrärahojen ylitykset.
Pöytäkirjan liitteeks i otettiin suunnittelupää llikkö Luukan mui st io.

Liite 1 § 6 , dnro 2/21/2019
7§
MAA-ALUEIDEN VUOKRAAMINEN HELSINGIN KAUPUNGILTA
Kansliatoimikunta päätti eduskunnan kanslian hankintasää nnön (KTK 23.3.2017 § 4)
7 §:n noj all a, että Helsingin kaupungin kanssa tehdään m aan vuokra sop imus liittee nä
ol evan maanvuokrasopimusluonnoksen mukaisesti.
Vuokratta van alu ee n tarkistettu pinta -ala on 5 287 m2 (sop imuksen liitteen ä ol evan
kartan alu eet 1-4) j a kiinteä vuo sivuokra sop imuksen alkam ishetke ll ä on 37 164
euroa (alv O %).
Mä äräa ikainen vuokrasop imu s on päättymässä 31.12.2020. Kyseisille alueille on
sijoitettu Eduskuntatalon turvallisuuteen liittyvi ä kiinteitä rakenteita ja osa alueista
toimii ed uskunn an liikenn ekä ytös sä, joten maanvuokrasopimusta on tarpeen j atkaa.
Sopimus on toistaiseksi voima ssa ol eva 1.1.2021 alka en j a se on irti sa nottavissa
kuuden kuukauden irti sa nomisaj all a. Vuokra-alueen kunnossapitovastuu kuuluu
ed uskunnall e ja kunnossapidon la atuu n on asetettu kaupungin toimesta tiettyjä
vaatimuksia.
Pöyt äkirj an liitt eeks i otettiin kiinteistöpäällikkö Turusen muistio, kartta sekä
m aan vuokrasop imu sluonnos.
Liitteet 1-3 § 7, dnro 39/ 23 /20 20
8§
VIRKANIMIKEMUUTOKSET

Kansliatoimikunta päätti

1. muuttaa hallinto- j a palveluosasto n palvelukeskuksen yht eiset toiminnon kahden
palveluasiantuntijan virat (00465 j a 00377 ) hankinta-asiantuntijan viroiksi
1.1.2021 alkaen.
2. muutta a kansainvälisen osaston avoinn a olevan kansainvälisten as iain neuvokse n
virk a (00035) kansainvälisten as iain sihtee rin viraks i 1.1.2021 alkaen.
3. muuttaa hallinto- j a palveluosaston kiinteistötoimiston siivou styönjoht aji en
virat (00298, 00468 ja 00299) palveluesimiehen viroi ks i 1.1.2021 alkaen.
Pöytäkirjan liittee ksi otettiin palvelukeskuksen päällikkö Hannulan,
kansainvälisen osaston johtaj a Kuusisen sekä kiinteistöpäällikkö Turu sen
muistiot.
Liitteet 1- 3 § 8, dnrot 20/10/2020, 16/10/2020 j a 17/10/2020

9§
TIETOLIIKENNEPALVELUIDEN HANKINTA
Kansliatoimikunta päätti,
1. että eduskunnan kanslian hankintasäännön (KTK 23.3.2017 § 4) 7 §:n nojalla
eduskunnan tietoliikennepalveluiden toimittajaksi valitaan Elisa Santa Monica Oy.
2. että hallintojohtajalle annetaan valtuudet solmia asiasta sopimus eduskunnan
kanslian ja Elisa Santa Monica Oy :n välillä.
Elisa Santa Monica Oy:n tarjous sai vertailussa eniten pisteitä ja on siten
tarjouskilpailun voittaja.
Elisa Santa Monica Oy:n tarjouksessa esitetty vertailuhinta on 2 194 920 euroa (alv 0
%) vuodet 2021-2024 kattavalla sopimuskaudella.
Hankintaan liittyy myös eduskunnan kanslian mahdollisuus valita optiona toimittajan
palvelunhallintatyökalun (ITMS) integrointi eduskunnan vastaavaan työkaluun
hintaan 70 750 euroa (alv 0 %). Lisäksi hankintaan liittyy jonkin verran henkilötyön
ostamista.
Kilpailutuksen oikeudenmukaisuuden ja tasapuolisuuden takaamiseksi, laite- ja
ohjelmistotukipalvelut määriteltiin optioksi, jota ei huomioida tarjousten vertailussa.
Ohjelmistotukipalveluista tehdään erilliset hankinnat laitekohtaisesti. Niiden arvioitu
maksimi summa vuo sille 2021-2024 on noin 1400 000 euroa.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin liite 1 perustelumuistio, liite 2 tarjouspyyntö, liite 3
osallistumishakemusten avauspöytäkirja, liite 4 tarjousten avauspöytäkirja, liite 5
tarjousten vertailu, liite 6 tarjous, liite 6 a) tarjouksen saate, liite 6 b) tarjouksen
vaatimusmäärittelyt 2.1.-2.4., liite 6 c) tarjouksen hintalomake 3.1.-3 .6. (pl 3.2. ja
3.5.), liite 6 d) tarjouksen projektisuunnitelma, liite 6 e) tarjouksen asiakasratkaisu,
liite 6 f) tarjouksen kommentit, liite 6 g) tarjouksen hinnasto, liite 7 sopimusrakenne
sekä liite 8 pääsopimusluonnos.
Tarjouksen liitteet 3.2. ja 3.5 . ovat salassa pidettäviä Julkl (621/1999) 24.1. §:n 7
kohdan ja Tiedhl (906/2019) 18 § nojalla .
Merkittiin, että Elisa Santa Monica Oy:n tarjouksen salassa pidettävät liitteet 3.2 ., ja
3.6., perustelumuistion ja sopimusluonnoksen muut liitteet se kä Telia Cygate Oy:n
tarjous oli kokouksessa nähtävinä .
Liitteet 1-8 § 9, dnro 48/241/2020

10 §
MUUTOS OHJEESEEN KOSKIEN EDUSKUNNAN KERHOJEN JA TOIMINTARYHMIEN AVUSTUKSIA
Kansliatoimikunta päätti

1. hyväksyä Eduskunnan urheilukerhon golfjaoston osallistumisen vuosittain
järjestettävään Euroopan parlamenttien väliseen golfturnaukseen (EPGT)
samoilla ehdoilla kuin Eduskunnan urheilukerhon edustajat osallistuvat
Pohjoismaisiin parlamenttihiihtoihin ja neljän maan jalkapalloturnaukseen ja, että
osallistumisoikeus Euroopan parlamenttien väliseen golfturnaukseen lisätään
ohjeeseen Eduskunnan kerhojen ja toimintaryhmien avustuksista.
Ohjeeseen lisätään myös päivitetyt tiedot laskujen maksu käytännöstä.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin palvelukeskuksen päällikkö Hannulan muistio,
Eduskunnan urheilukerhon kirje muutosesityksestä kansliatoimikunnalle sekä ohje
eduskunnan kerhojen ja toimintaryhmien avustuksista.
Li itteet 1-3 § 10, dnro 1/20/2018
11 §
EDUSKUNNAN KERHOJEN JA TOIMINTARYHMIEN AVUSTUKSET VUODELLE 2021
Kansliatoimikunta päätti
1. hyväksyä eduskunnassa toimivien kerhojen ja toimintaryhmien avustuksina
vuodelle 2021 jaettavaksi yhteensä 71 400 euroa, josta 16 000 euroa Tutkijoiden
ja kansanedustajien Tutkas-seuralle
2. jättää edellä mainittuun tarkoitukseen varatusta 80 000 euron määrärahasta
myöhemmin nyt avustuksia saavien kerhojen ja toimintaryhmien avustusten
mahdollisiksi korotuksiksi vuodelle 2021 yhteensä 8 600 euroa.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin hallintojohtaja Rauhion muistio ja eduskunnan kerhojen
ja toimintaryhmien avustukset vuodelle 2021 määrärahataulukko .
Merkittiin, että kerhojen ja toimintaryhmien avustushakemukset oli kokouksessa
nähtävänä .
Liitteet 1-2 § 11, dnro 4/22/2020

12

§

LOUNASEDUN KORVAAMINEN 1.1.-30.6.2021
Kansliatoimikunta päätti, että eduskunnan kanslian ja eduskunnan oikeusasiamiehen
kanslian henkilöstölle korvataan virkaehtosopimukse n mukaisen lounasedun siltä
osin kuin etu on jäänyt käyttämättä etätyön vuoksi. Korvaus suoritetaan
palkanmaksun yhteydessä niille palvelusuhteessa oleville henkilöille, jotka ovat
etätyössä ajalla 1.1.-30.6.2021.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin hallintojohtaja Rauhion muistio.
Liite 1 § 12, dnro 18/10/2020

13

§

PÖYTÄKIRJATOIMISTON OSA-AIKAISTEN ERITYISASIANTUNTIJOIDEN TYÖAJAN MUUTOS 80
PROSENTTIIN
Kansliatoimikunta päätti, että pöytäkirjatoimiston osa-aikaisten
erityisasiantuntijoiden virkojen numerot (00565, 00562, 00072, 00074, 00075 ja
00073) työaika muutetaan 1.1.2021 lukien pysyvästi 80 prosenttiin
säännöllisestä virka -ajasta eli keskimäärin 29 tuntia viikossa neljän viikon
tasoitusjaksolla .
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin toimistopäällikkö Peltolan muistio.
Liite 1 § 13, dnro 13/19/2020

14 §
SISÄISEN TARKASTUKSEN TYÖOHJELMA VUODELLE 2021
Kansliatoimikunta hyväksyi sisäisen tarkastuksen työohjelman vuodelle 2021.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin tarkastuspäällikkö Kurikan muistio.
Liite 1 § 14, dnro 3/09/2020

Merkitään tiedoksi

15

§

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON TARKASTUSSUUNNITELMA 2021-2025
Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi Valtiontalouden tarkastusviraston
tarkastussuunnitelman 2021-2025 .
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin Valtiontalouden tarkastusviraston
tarkastussuunnitelma.
Liite 1 § 15, dnro 5/21/2020

16 §
EDUSKUNTARYHMIEN RYHMÄKANSLIARAHAN KÄYTÖN JA KIRJANPIDON TARKASTUS VUODELTA

2019
Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi eduskuntaryhmien ryhmäkansliarahan käytön ja
kirjanpidon tarka stuksen vuodelta 2019.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin tarka stuspäällikkö Kurikan muistio.

Liite 1 § 16, dnro 5/22/2020
17 §
PÄÄSIHTEERIN PÄÄTÖSLUETTELO
Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi pääsihteerin päätösluettelon 17/2020 .
Liite 1 § 17
18 §
HALLINTOJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELOT
Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi hallintojohtajan päätösluettelot 45 -46/2020.
Liitteet 1-2 § 18
Palvelukeskuksen päällikön esittelystä
19 §
OIKAISUVAATIMUS TEHTÄVÄN VAATIVUUDENARVIOINTIIN
Kansliatoimikunta päätti muuttaa oikaisupyynnön perusteella arkistoamanuenssi
Terttu Mämmelän tehtävän vaativuusarvioinnin yhteispisteytystä 132,5 pisteeseen,
jolloin tehtävän vaativuusluokka muuttuu tasolle yhdeksän (vl 9) .
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin palvelukeskuksen päällikkö Hannulan muistio ja
Mämmelän oikaisuvaatimus liitteineen.
Liitteet 1-2 § 19, dnro 37 /13/2020
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Eduskunnan hallintojohtaja

~~~
Palvelukeskuksen päällikkö
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