EDUSKUNTA
KANsLıAToıMıKUNTA
Aika:

Torstai 12.10.2017

Paikka:

Puhemiesneuvoston kokoushuone

Läsnä:

Puhemies Maria Lohela

PÖYTÄKIRJA
14/2017

,I varapuhemies Mauri Pekkarinen, 1-4 §

ll varapuhemies Arto Satonen
Kansanedustaja Eero Heinäluoma

Kansanedustaja Markus Lohi
Kansanedustaja Heli Järvinen, 4-10 §

Kansanedustaja Silvia Modig

Kansanedustaja Päivi Räsänen, 4-10 §

Eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola
Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio
Tieto- ja viestintäjohtaja Marjo Timonen
Kansliatoimikunnan sihteeri, palvelukeskuksen päällikkö Outi Hannula

Esittelijänã 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§

VALIOKUNTANEUVOKSEN NIMITYS
Kansliatoimikunta nimitti O'I'I', VT, valiokuntaneuvos Matti Marttusen valiokuntaneuvoksen (vaativuusluokka 14) virkaan 1.1.2018 alkaen sekä määräsi Marttusen toimimaan perustuslakivaliokunnan sihteerinä kuluvan vaalikauden loppuun.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin apulaispääsihteeri Tuovisen muistio, luettelo hakijoista,
hakuilmoitus, perustiedot sisältävä yhteenveto hakijoista, ote perustuslakivaliokunnan pöytäkirjasta ja Marttusen hakemus.
Liitteet A-F 3 å, dnrO 91/11/2017

Merkittiin, että muiden hakijoiden hakemukset olivat kokouksessa nähtävinä.

4§

PÄÄTELAıTTEıDEN HALLINTAPALVELUIDEN HANKINTA
Kansliatoimikunta päätti eduskunnan kanslian hankintasäännön (KTK 23.3.2017 § 4)
7 §:n nojalla valita Eduskunnan päätelaitteiden hallintapalvelujen toimittajaksi Enfo
Oyjzn.

'Sopimuskausk l.l.2018-31.12.2022, jonka jälkeen eduskunnan kanslia voi käyttää
kahden (2) vuoden pituisen option.
Hinta (ilman arvonlisäveroa): Hankinnan arvioitu kokonaisarvo viiden vuoden aikana

on noin 2 100 000 euroa + arvonlisävero. Tämä arvio sisältää jatkuvan palvelun veloituksetja erikseen tilattavaa projektityötä.
Hankintamenettely: neuvottelumenettely.

Hankintapäätöksen jälkeen käydään kilpailutuksen voittajan kanssa sopimusneuvottelut eduskunnan kanslian sopimusluonnoksen pohjalta.
Hankinta on eduskunnan kanslian toiminta- ja taloussuunnitelman 2017 mukainen ja

katetaan eduskunnan toimintamenojen momentille numero 211001 varatusta määrärahasta.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin atk-päällikkö Leskisen perustelumuistio, eduskunnan
kanslian tarjouspyyntö, tarjousten avauspöytäkirja ja Enfo Oyjzn tarjous.
Liitteet A-D 4 Q, dnro 20/241/2017

Merkittiin, että eduskunnan kanslian tarjouspyynnön liitteet ja päätelaitteiden hallin-

tapalveluiden pääsopimuksen liitteet sekä muut tarjoukset olivat kokouksessa nähtä'vinä.

Merkittiin, että Enfo Oyjzn tarjouksen palvelukuvauksen liitteet ovat salassa pidettäviä julkisuuslain (621/1999) 24.1 §:n 20 kohdan mukaan.

Pöydälle 5.10.2017 jätetty asia:

5§

OIKAISUVAATIMUS TURVALLISUUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSEEN, VIERAILIJATIETOJEN JULKISUUS

Kansliatoimikunta totesi, ettei eduskunnan turvallisuusjohtajan 18.9.2017 tekemää
päätöstä voida oikaista riippumatta vaatimuksen perusteluista, koska oikaisuvaatimuksen kohteena olevat vierailijatiedot on hävitetty;
sekä päätti
-

että turvallisuusosaston päivittäin tekemät merkinnät eduskunnassa käyneistä
ovat julkisia asiakirjoja, jotka säilytetään merkinnän tekemispäivästä seuraavan
päivän klo 9.00 asti ja luovutetaan tietoa pyytäneelle

-

.-

että tietoa pyytäneellä julkisuuslain 16 §:n 3 momentissa säädetyt edellytykset
täyttävällä on oikeus saada tiedot eduskunnan vierailijoista kopiona, tulosteena
tai sähköisessä muodossa
että jatketaan niiden toimien valmistelua, joiden tavoitteena on turvata eduskun-

nassa yksityishenkilöinä vierailevien yksityisyydensuoja
-

että päätös tulee voimaan 13.10.2017.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin hallintojohtaja Rauhion muistio ja Jaakko Tiinasen oikai-

supyyntö.

Liitteet A-B 5 å, dnrOt 1/00/2017, 53/05/2017

6§

HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ LAITISEN TEHTÄVÄKIERRON JATKO

Kansliatoimikunta päätti, että henkilöstöpäällikkö Hannu Laitisen tehtäväkiertoa ul-

koministeriön henkilöstöhallinnon tehtävissä jatketaan 31.8.2018 asti.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin hallintojohtaja Rauhion muistio.
Liite A 6 ä, dnro 17/11/2017
Merkitään tiedoksi:

7§

EDUSKUNNASSA TOIMIVIEN KERHOJEN JA TOIMINTARYHMIEN AVUSTUSTEN KÄYTTÖ VUONNA
2016

Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi 21 eduskunnan kerhon ja toimintaryhmän
vuonna 2016 koskevien avustusten käyttöselvityksen.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin tarkastaja Myllyvuoren muistio liitteineen.
- Liite A § 7, dnro 50/22/2015

Merkittiin, että kerhojen ja toimintaryhmien käyttöselvitykset olivat kokouksessa
nähtävinä.

8§

PÄÄSIHTEERIN PÄÄTÖSLUETI'ELOT

=Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi pääsihteerin päätösluettelot 43-44/2017.
Liitteet A-B 8 å

9§

HALLINTOJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETI'ELOT

` Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi hallintojohtajan päätösluettelot 72-74/2017.
Liitteet A-C 9 å

10§

MATKAKERTOMUKSET
Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi matkakertomukset, jotka on laadittu
1. valtiovarainvaliokunnan maatalousjaoston matkasta Unkariin 12.-15.9.2017,

valiokuntaneuvos Nuutila (dnro 55/151/2017)

2.

ulkoasiainvaliokunnan matkasta Tallinnaan 7.-9.9.2017, valiokuntaneuvos
Jalonen (dnro 89/151/2017).

Merkittiin, että matkakertomukset olivat kokouksessa nähtävinä.
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