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Kansanedustaja Antti Lindtman
Kansanedustaja Arja Juvonen
Kansanedustaja Jari Myllykoski, 1–7 §
Kansanedustaja Antero Laukkanen, 7–14 §
Apulaispääsihteeri Timo Tuovinen
Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio
Tieto- ja viestintäjohtaja Marjo Timonen
Apulaistiedotuspäällikkö Rainer Hindsberg, 7 §
Kansliatoimikunnan sihteeri, palvelukeskuksen päällikkö Outi Hannula, 1–13 §
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§
EDUSKUNNAN KANSLIAN TOINEN RISKIENHALLINTA 2019
Kansliatoimikunta päätti
− hyväksyä osastojen ja sisäisen tarkastuksen tekemät riskiarvioinnit ja päätti, että
osastot jatkavat toiminnassaan riskien pienentämistä ja poistamista sekä
tiedostavat riskienhallinnan kaikkea toimintaa edistävän merkityksen
− palauttaa osastojen riskiarvioinnit osastoille toimenpiteitä varten siten, että
riskejä edelleen pienennetään ja/tai poistetaan sekä arvioidaan mahdollisia uusia
riskejä ja reagoidaan niihin.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin turvallisuusjohtaja Savolan muistio sekä osastojen ja
sisäisen tarkastuksen riskiarvioinnit.

Liitteet A–B 3 §, dnro 4/21/2018
Merkittiin, että liite B (osastojen ja sisäisen tarkastuksen riskiarvioinnit) on salassa
pidettävä Julkl (621/1999) 24.1 §:n 7 ja 9 kohtien mukaan. Liite oli kokouksessa
nähtävänä.
4§
EDUSKUNNAN KANSLIAN LIIKUNNAN OHJAUSAPALVELUJEN HANKINTA
Kansliatoimikunta päätti eduskunnan kanslian hankintasäännön (KTK 23.3.2017 § 4)
7 §:n nojalla, että eduskunnan liikunnanohjauspalveluiden tuottajaksi valitaan Into
Lifestyle Oy. Hankinnan vuosiarvo on noin 50 000 euroa (alv 0 %) ja hankinnan
kokonaisarvo on noin 200 000 euroa (alv 0 %).
Sopimuskausi alkaa 1.1.2020 ja se päättyy 31.12.2023. Sopimusta voidaan jatkaa
yhdellä (1) optiovuodella.
Hankintamenettely: Koska hankinnan kohteena on hankintalain (1397/2016) liitteen
E sisältämä palvelu ja hankinnan arvioitu arvo alittaa hankintalain 25 §:ssä mainitun
kansallisen kynnysarvon, ei hankinnan kilpailuttamiseen sovelleta hankintalakia.
Tarjouskilpailu toteutettiin eduskunnan kanslian hankintasäännön (KTK 23.3.2017 §
4) mukaisesti.
Arviointiperuste: kokonaistaloudellinen edullisuus
Eduskunnan liikunnan ohjauspalveluiden hankintaa koskeva sopimus allekirjoitetaan
tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan kanssa hankintapäätöksen oikaisuvaatimukselle
varatun määräajan päättymisen jälkeen.
Hankinta on eduskunnan kanslian toiminta- ja taloussuunnitelman 2019 mukainen ja
katetaan hallinto- ja palveluosaston palvelukeskuksen toimintamäärärahasta.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin perustelumuistio, eduskunnan viikkoliikuntakalenteri
syksy 2019, eduskunnan kanslian tarjouspyyntö, tarjousten vertailutaulukko, Into
Lifestyle Oy:n tarjous ja pienhankintaa koskeva oikaisuohje.
Liitteet A–F 4 §, dnro 18/249/2019
Merkittiin, että Into Lifestyle Oy:n tarjouksen liitteet: kuntotestaus, sijaisjärjestelyt ja
nimetyt liikunnanohjaajat ovat salassa pidettäviä JulkL (621/1999) 24.1. §:n 20
kohdan mukaan. Liitteet olivat kokouksessa nähtävinä.
Merkittiin, että muut tarjoukset olivat kokouksessa nähtävinä.
5§
PIKKUPARLAMENTIN LÄHIALUEIDEN MAANVUOKRASOPIMUSTEN HYVÄKSYMINEN
Kansliatoimikunta päätti eduskunnan kanslian hankintasäännön (KTK 23.3.2017 § 4)
7 §:n nojalle, että Helsingin kaupungin kanssa tehdään maanvuokrasopimus liitteenä
olevan maanvuokrasopimusluonnoksen mukaisesti.

Sopimus koskee Pikkuparlamentin ajoyhteyden aluetta, rakennuksen ja sitä
ympäröivän aidan välistä aluetta sekä piha-alueen koillisosaa. Vuokrasopimuksen
kustannus neljälle vuodelle laskettuna on 6 150,60 € (alv 0 %). Sopimus on
kymmenelle vuodelle ja sen kokonaisarvo on 61 506 € (alv 0 %).
Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (Hankintalaki, 1397/2016) ei
koske maan vuokrausta. Tämän hankinnan toteuttamiseen sovelletaan eduskunnan
kanslian hankintasääntöä (KTK 23.3.2017 § 4).
Eduskuntakiinteistöjen ympäristön maanvuokrauksiin on osoittaa määräraha
kiinteistötoimiston toimintamenojen talousarviossa.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin kiinteistöpäällikkö Nokelan muistio, maanvuokrasopimusluonnos ja karttaliite.
Liitteet A–C 5 §, dnro 64/23/2017
6§
MUUTOKSET EDUSKUNNAN KANSLIAN PALVELUAIKAPÄÄTÖKSEEN
Kansliatoimikunta päätti, että kansliatoimikunnan 8.2.2018 § 8 päätöksestä
eduskunnan kanslian palveluajoista kumotaan väliaikaiseksi tarkoitetut 6 § 3
momentti ja 13 § 2 momentti.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin hallintojohtaja Rauhion muistio ja päätös eduskunnan
kanslian palveluajoista.
Liitteet A–B 6 §, dnro 1/00/2015
7§
MUUTOKSET EDUSKUNNAN VIERAILIJAOHJEESEEN
Asia poistettiin listalta jatkovalmisteluja varten.
Merkitään tiedoksi
8§
EDUSKUNNAN KIRJELMÄ TILINTARKASTAJIEN KERTOMUKSESTA VUODELTA 2018
Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi eduskunnan kirjelmän eduskunnan
tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksesta Ulkopoliittisen instituutin eduskunnan
tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta
vuodelta 2018, EK 7/2019 vp - K 7/2019 vp sekä tarkastusvaliokunnan mietinnön
TrVM 1/2019 vp.
Eduskunnan kirjelmä ja tarkastusvaliokunnan mietintö olivat kokouksessa nähtävinä.
Dnro 16/22/2019

9§
KERHOJEN JA TOIMINTARYHMIEN AVUSTUSTEN KÄYTTÖ
Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi eduskunnassa toimivien kerhojen ja
toimintaryhmien avustusten käytön vuonna 2018.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin tarkastaja Myllyvuoren muistio liitteineen.
Liite A 9 §, dnro 17/22/2017
10 §
PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖSLUETTELOT
Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi puhemiehistön päätösluettelot 16–18/2019.
Liitteet A–C 10 §
11 §
PÄÄSIHTEERIN PÄÄTÖSLUETTELOT
Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi pääsihteerin päätösluettelot 40–43/2019.
Liitteet A–D 11 §
12 §
HALLINTOJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELOT
Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi hallintojohtajan päätösluettelot 30–31/2019.
Liitteet A–B 12 §
13 §
MATKAKERTOMUKSET
Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi matkakertomukset, jotka on laadittu
1. ulkoasianvaliokunnan vierailusta Osloon 26.–27.9.2019, laatijana
valiokuntaneuvos Larvala (dnro 34/151/2019)
2. työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan matkasta Tukholmaan 11.–13.9.2019,
laatijoina valiokuntaneuvokset Kinnunen ja Tuominen (dnro 40/151/2019)
3. valtiovarainvaliokunnan matkasta Varsovaan 24.–25.9.2019, laatijoina
valiokuntaneuvokset Ikävalko, Lahti ja Nuutila (dnro 29/151/2019).
Merkittiin, että matkakertomukset olivat kokouksessa nähtävinä.
____________

14 §
MUUTOS VAATIVUUDENARVIOINTIRYHMÄN KOKOONPANOON
Kansliatoimikunta päätti, että palvelukeskuksen päällikkö Outi Hannula nimetään
1.11.2019 alkaen toistaiseksi työnantajaa edustavaksi varajäseneksi
vaativuudenarviointiryhmään. Nimitettävän uuden henkilöstöpäällikön ottaessa
tehtävänsä vastaan tämä tulee Outi Hannulan sijaan.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin hallintojohtaja Rauhion muistio.
Liite A 14 §, dnro 10/02/2017
______________

Eduskunnan hallintojohtaja

Pertti Rauhio

Palvelukeskuksen päällikkö

Outi Hannula

