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Aika

Torstai 21.11.2019

Paikka

Puhemiesneuvoston kokoushuone

Läsnä

Puhemies Matti Vanhanen
1 varapuhemies

Tuula Haatainen

11 varapuhemies Juho Eerola
Kansanedustaja Jukka Kopra, 1-15 §
Kansanedustaja Eeva Kalli
Kansanedustaja Heli Järvinen
Kansanedustaja Jari Myllykoski
Kansanedustaja Anders Adlercreutz, 1-5 §
Eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola
Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio
Tiedottaja Jenny Thuneberg
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 PÄÄTÖSLUETTELO
Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi ja vahvisti puhemiehen päätöksen mukaisesti
Visitor 6 -vierailupalvelutyöryhmän nimeämisen vaalikaudeksi 2019-2022.
Työryhmän toimeksianto on:
Arvioida nykyisten vierailupalveluiden toimivuus, ehdottaa muutoksia palveluihin,
päivittää vierailijaohje sekä luoda suuntaa vierailupalveluiden pitkäjänteisen
kehittämisen tueksi.

Työryhmän kokoonpano:
Varapuhemies Juho Eerola, puheenjohtaja
Kansanedustaja Katja Taimela
Kansanedustaja Jukka Kopra
Ryhmäkanslioiden edustaja, viestintäasiantuntija Pirkko Määttälä
Kansanedustaja Jari Myllykoski
Hallintojohtaja Pertti Rauhio
Turvallisuusjohtaja Jukka Savola
Tieto- ja viestintäjohtaja Marjo Timonen
Apulaistiedotuspäällikkö Rainer Hindsberg
Järjestelmäasiantuntija Mikko Breilin
Virastoesimies Aleksi Hosioja
Tiedotussihteeri Lotta Myllymäki, sihteeri
AIR:n edustaja, poliittinen avustaja Merja Pulliainen
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin puhemiehen päätösluettelo 8/2019.
Liite A 3 §, dnro 22/02/2019

Pääsihteerin esittelystä

4§

PALVELUPÄÄLLIKÖN NIMITYS
Kansliatoimikunta nimitti Master of Arts Rainer Hindsbergin palvelu päällikön (VL 11)
virkaan 1.1.2020 lukien.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin palvelukeskuksen päällikkö Hannulan muistio,
haku ilmoitus, hakijaluettelo, hakijoiden perustiedot sisältävä yhteenvetotaulukko ja
Hindsbergin hakemus liitteineen.
Liitteet A-E 4 §, dnro 191/11/2019
Merkittiin, että muiden hakijoiden hakemukset olivat kokouksessa nähtävinä.
5§

JOHTAVAN ERITYISASIANTUNTIJAN NIMITYS
Kansliatoimikunta nimitti tradenomi (YAMK) Pirjo-Riitta Heinäaron johtavan
erityisasiantuntijan (VL 12) virkaan 7.1.2020 alkaen. Koeaika on kuusi kuukautta.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin tietohallintopäällikkö Apilan muistio, haku ilmoitus,
hakijaluettelo, hakijoiden perustiedot sisältävä yhteenvetotaulukko, haastateltujen
ansioyhteenveto ja Heinäaron hakemus liitteineen.
Liitteet A-F 5 §, dnro 180/11/2019

Merkittiin, että muiden hakijoiden hakemukset olivat kokouksessa nähtävinä.

6§
EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2023
Kansliatoimikunta päätti

1. hyväksyä eduskunnan kanslian vuosien 2020-2023 toiminta- ja
taloussuunnitelman noudatettavaksi kanslian toiminnassa ja taloudessa sekä
niiden suunnittelussa,
2. pitää voimassa aiemman päätöksen avoimeksi tulevien virkojen
täyttölupamenettelystä sekä
3.

merkitä tiedoksi toiminta- ja taloussuunnitelman liitteenä olevan, kanslian
johtoryhmässä vahvistetun tietohallintotoimiston vuosien 2020-2023
hankesalkun.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin hallintojohtaja Rauhion ja suunnittelupäällikkö Luukan
muistio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2023.
Liitteet A-B 6 §, dnro 3/21/2019

7§
EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHEN KANSLIAN, IHMISOIKEUSKESKUKSEN JA ULKOPOLIITTISEN
INSTITUUTIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE 2020-2023 SEKÄ
VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON MÄÄRÄRAHALASKELMA VUOSILLE 2020-2024
Kansliatoimikunta merkitsi eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian,
Ihmisoikeuskeskuksen ja Ulkopoliittisen instituutin vuosien 2020-2023 toiminta- ja
taloussuunnitelmat sekä Valtiontalouden tarkastusviraston vuosien 2020-2024
määrärahalaskelman tiedoksi ja noudatettaviksi virastojen toiminnassa ja taloudessa
sekä niiden suunnittelussa.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin hallintojohtaja Rauhion ja suunnittelupäällikkö Luukan
muistio sekä eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian, Ihmisoikeuskeskuksen ja
Ulkopoliittisen instituutin vuosien 2020-2023 toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä
Valtiontalouden tarkastusviraston vuosien 2020-2024 määrärahalaskelma.
Liitteet A-E 7 §, dnro 3/21/2019

8§
EDUSKUNNAN KANSLIAN VUODEN 2020 TULOSSUUNNITELMA
Kansliatoimikunta päätti

1. hyväksyä kanslian toimintayksiköiden tulossuunnitelmat ja niihin liittyvät
tu lostavoitteet,

2. hyväksyä liitteen 1 mukaisen vuoden 2020 talousarvion yhteenvetotaulukon
siten, että kansliatoimikuntaan nähden sitovia ovat keskuskanslian,

valiokuntasihteeristön, hallinto- ja palveluosaston, kansainvälisen osaston, tietoja viestintäosaston, turvallisuusosaston, tarkastustoimen ja tietosuojavastaavan
määrärahojen loppusummat,
3. merkitä tiedoksi turvallisuusosaston, eduskuntatiedotuksen, kansainvälisen
osaston, valiokuntasihteeristön sekä kiinteistötoimiston ilmoitukset
mahdollisesta määrärahan ylittymisestä sekä
4. merkitä tiedoksi turvallisuusosaston ilmoituksen mahdollisesta peruskorjauksen
toimintamenomäärärahan ylittymisestä.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin hallintojohtaja Rauhion ja suunnittelupäällikkö Luukan
muistio sekä yhteenveto eduskunnan kanslian tulossuunnitelmien tavoitteista
vuodelle 2020.
Liitteet A-B 8 §, dnro 2/21/2019
9§

VIRKANIMIKEMUUTOKSET

Kansliatoimikunta päätti
1. siirtää hallinto- ja palveluosaston palvelukeskuksesta avoimena oleva
palveluneuvojan virka (00154) turvallisuusosastolle 1.12.2019 alkaen ja muutti
palveluneuvojan virkanimikkeen turvallisuusasiantuntijaksi 1.12.2019 alkaen,
2. muuttaa tietohallintotoimistoon sijoitetun tietoturvapäällikön viran (00592)
erityisasiantuntijan viraksi 1.12.2019 alkaen,
3. muuttaa 1.1.2020 alkaen:
- palveluneuvojan viran (00182) it-asiantuntijaksi
- palveluneuvojan viran (00133) it-asiantuntijaksi
- palveluasiantuntijan viran (00505) it-asiantuntijaksi
- palveluasiantuntijan viran (00444) it-asiantuntijaksi
- palveluasiantuntijan viran (00206) it-asiantuntijaksi
- palveluasiantuntijan viran (00374) it-asiantuntijaksi
- palveluasiantuntijan viran (00188) it-asiantuntijaksi
- palveluasiantuntijan viran (00209) it-asiantuntijaksi
- palveluasiantuntijan viran (00445) it-asiantuntijaksi
- palveluasiantuntijan viran (00201) it-asiantuntijaksi.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin turvallisuusjohtaja Savolan, tietohallintopäällikkö Apilan
ja palvelupäällikkö Råmanin muistio.
Liitteet A-C 9 §, dnrot 10/10/2019, 11/10/2019 ja 12/10/2019

10 §
EDUSKUNNAN KANSLIAN LIIKUNNAN OHJAUSPALVELUJEN HANKINTA/ OIKAISUVAATIMUS
Merkitään tiedoksi oikaisuvaatimus, joka koski eduskunnan kanslian liikunnan
ohjauspalvelujen hankintapäätöstä. Oikaisuvaatimuksen tekijä on Virkisteri Oy.
Merkittiin, että perustelumuistio liitteineen on salassa pidettävä Julkl (621/1999)
24.1 §:n 20 kohdan mukaan. Perustelumuistio ja liitteet olivat kokouksessa
nähtävinä.
Dnro 18/249/2019

11 §
EDUSKUNNAN KANSLIAN LIIKUNNAN OHJAUSPALVELUJEN HANKINTA/ HANKINTAPÄÄTÖS
Kansliatoimikunta päätti eduskunnan hankintasäännön (KTK 23.3.2017 § 4) 7 §:n
nojalla, että eduskunnan liikunnanohjauspalveluiden tuottajaksi valitaan Virkisteri
Oy.

Sopimuskausi alkaa 1.1.2020 ja se päättyy 31.12.2023. Sopimusta voidaan jatkaa
yhdellä (1) optiovuodella.
Hankinnan vuosiarvo on noin 50 000 euroa (alv O %) ja hankinnan kokonaisarvo on
noin 200 000 euroa (alv O %).
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
Hankinta on eduskunnan kanslian toiminta- ja taloussuunnitelman 2019 mukainen ja
katetaan hallinto- ja palveluosaston palvelukeskuksen yhteiset toiminnot -toimintamäärärahasta.
Eduskunnan liikunnan ohjauspalveluiden hankintaa koskeva sopimus allekirjoitetaan
tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan kanssa hankintapäätöksen oikaisuvaatimukselle
varatun määräajan päättymisen jälkeen.
Tämä päätös korvaa kansliantoimikunnan 24.10.2019 tekemän päätöksen (KTK
24.10.2019 § 4) eduskunnan kanslian liikuntapalveluiden hankinnasta.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin palveluasiantuntija Ketosen perustelumuistio,
eduskunnan viikkoliikuntakalenteri syksy 2019, eduskunnan kanslian tarjouspyyntö,

tarjousten vertailutaulukko, Virkisteri Oy:n tarjous ja pienhankintaa koskeva
oikaisuohje.
Liitteet A-F 11 §, dnro 18/249/2019
Merkittiin, että Virkisteri Oy:n tarjouksen liitteet: kuntotestaus, sijaisuusjärjestelyt 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.
12 §
8-RAKENNUKSEN SAUNAN KÄYTTÖOIKEUS
Kansliatoimikunta päätti eduskuntakiinteistöjen kaikkien saunojen olevan eduskunnan kanslian ja eduskuntaryhmien kanslioiden koko henkilöstön ja muiden vakiintuneiden käyttäjäryhmien käytössä aukioloaikojen puitteissa.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin hallintojohtaja Rauhion muistio.
Liite A 12 §, dnro 68/23/2019
13 §
MUUTOKSIA EDUSKUNNAN VIERAILIJAOHJEESEEN (JÄTETTY PÖYDÄLLE 24.10.2019)
Kansliatoimikunta päätti Visitor 6 -vierailupalvelutyöryhmän esityksen mukaan, että
vierailijaohjeessa olevasta edustajakohtaisesta vierailijakiintiöstä luovutaan
toimimattomana.
Kiintiöiden sijasta puolet virka-ajalla toteutettavista opastusajoista siirretään
kalenteriin, johon vain kansanedustajilla ja avustajilla ja ryhmäkanslioiden
henkilökunnalla on pääsy. Loput opastusajoista ovat kaikkien vapaasti varattavissa.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin apulaistiedotuspäällikkö Hindsbergin muistio ja
vierailijaohje.
Liitteet A-B 13 §, dnro 4/02/2018

14 §
MUUTOKSIA EDUSKUNNAN TARKENTAVIIN VIRKAEHTOSOPIMUKSIIN
Kansliatoimikunta, edellyttäen, että muutokset hyväksytään eduskunnan kanslian
virkamiehiä edustavissa yhdistyksissä, hyväksyi
1. muutoksen sopimukseen eduskunnan kanslian työajoista
2. muutoksen sopimukseen eräistä henkilökunnan eduista
3. pöytäkirjatoimiston sivutoimisen henkilökunnan palkkauksen ehdoista tehdyn
sopimuksen irtisanomisen
4. sopimuksen yhteistoiminnasta työsuojelussa eduskunnan kansliassa ja tähän
liittyen Eduskunnan kanslian ja eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian
työsuojelun yhteistoimintasopimuksen irtisanomisen
ja että kansliatoimikunta päätti henkilökunnan hammashoitokorvauksen suuruudeksi
300 euroa vuodelle 2020.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin hallintojohtaja Rauhion muistio ja muistio muutoksista
tarkentaviin virkaehtosopimuksiin.
Liitteet A-B 14 §, dnro 2/10/2018
15 §
TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN ASETTAMINEN
Kansliatoimikunta päätti nimetä eduskunnan kanslian työsuojelutoimikuntaan
seuraavat henkilöt:
-

työnantajaa edustaviksi kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen ja
turvallisuusjohtaja Jukka Savola

-

virkamiesyhdistysten päätösten mukaisesti henkilöstön edustajiksi
Eduskunnan ammattiosasto ry:stä Vuokko lsoniemi-Bergin, Mika Kivisen ja
Krista Taavitsaisen sekä Eduskunnan virkamiesyhdistys ry:stä Timo Turjan ja
Marja Wallinin

-

Avustajat ilman rajoja AIR-verkoston päätöksen mukaisesti Joona Ikosen

-

siirtymäaikana eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaa edustavaksi
kansliapäällikkö Päivi Romanovin

ja päätti valtuuttaa työsuojelutoimikunnan yksimielisellä päätöksellään
täydentämään itseään yhdellä Eduskunnan virkamiesyhdistys ry:n nimeämällä
jäsenellä.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin hallintojohtaja Rauhion muistio.
Liite A 15 §, dnro 23/02/2019

Merkitään tiedoksi

16 §
MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN KIRJE

Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi maa- ja metsätalousvaliokunnan kirjeen, jossa se
esittää, että eduskunta siirtyisi kertakäyttöisissä juoma-astioissa biopohjaisista raakaaineista valmistettuihin ja biohajoaviin juoma-astioihin.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin maa- ja metsätalousvaliokunnan kirje.
Liite A 16 §, dnro 3/9/2019

17 §
EDUSKUNNAN KANSLIAN VUODEN 2019 TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI 1.1.-31.10.2019

Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi vuoden 2019 talousarvion seurantaraportin 1.1.-

31.10.2019.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin suunnittelupäällikkö Luukan muistio.
Liite A 17 §, dnro 2/21/2018

18 §
HANKERAPORTTI TIETOHALLINNON KEHITTÄMISHANKKEISTA 1.1.-30.10.2019

Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi hankeraportin tietohallinnon
kehittämishankkeista 1.1.-31.10.2019.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin suunnittelupäällikkö Luukan muistio.
Liite A 18 §, dnro 2/21/2018

19 §
PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖSLUETTELOT

Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi puhemiehistön päätösluettelot 21-22/2019.
Liitteet A-8 19 §

20 §
PÄÄSIHTEERIN PÄÄTÖSLUETTELO

Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi pääsihteerin päätösluettelon 45/2019.
Liite A 20 §

21 §
HALLINTOJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELOT
Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi hallintojohtajan päätösluettelot 35-37 /2019.
Liitteet A-C 21 §

Eduskunnan pääsihteeri
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Outi Hannula

