EDUSKUNTA
KANSLIATOIMIKUNTA

Aika:

Torstai 23.2.2017

Paikka:

Puhemiesneuvoston kokoushuone

Läsnä:

Puhemies Maria Lohela

PÖYTÄKIRJA
2/2017

I varapuhemies Mauri Pekkarinen, 5-14 §
II varapuhemies Arto Satonen

Kansanedustaja Eero Heinäluoma, 1-8 §
Kansanedustaja Anne Louhelainen

Kansanedustaja Heli Järvinen

Kansanedustaja Jari Myllykoski

Kansanedustaja Stefan Wallin, 7-14 §

Eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola
Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio
Tieto- ja viestintäjohtaja Marjo Timonen, 1-10 §

Turvallisuusjohtaja Jukka Savola, 11 §

Kansliatoimikunnan sihteeri, kansliasihteeri Virpi Juutinen

Esittelijänä toimii eduskunnan hallintojohtaja, ellei toisin mainita.

1§

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

2§

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Kansliatoimikunta hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

3§

PUHEMIEHEN PÄÄTÖSLUETTELO

Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi ja vahvisti OTK Liisa Vanhalan nimityksen valio-

kuntaneuvoksen (VL 13) määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.1.-31.12.2017. Samal-

la puhemies määräsi Liisa Vanhalan toimimaan tämän ajan perustuslakivaliokunnan apulaissihteerinä.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin puhemiehen päätösluettelo 4/2016.
Liite A 3 §, dnrO 120/11/2016

Pääsihteerin esittelystä:

4§
TEHTÄVÄKIERTO
Kansliatoimikunta määräsi henkilöstöpäällikkö Laitisen suostumuksensa mukaisesti ja
eduskunnan virkamiehistä annetun lain 25 §:n nojalla tehtäväkiertoon ulkoasiainministeriöön henkilöstöhallinnon tehtäviin 1.3.2017-31.12.2017.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin hallintojohtaja Rauhion muistio ja luonnos tehtäväkiertosuunnitelmasta.
Liitteet A-B 4 Q, dnrO 17/11/2017

Pöydälle jätetty asia 9.2.2017:

5§

KHOIN PÄÄTÖS VlERAlLlJALISTOISTA
Kansliatoimikunta

1.

2.

kumosi 18.12.2014 § 7 tekemänsä päätöksen eduskunnan vierailijoista koottu-

jen tietojen (vierailijalistojen) julkisuudesta

velvoitti eduskunnan kanslian turvallisuusosaston antamaan julkisiksi katsotut

tiedot (vierailijalistat) Joonas Pekkaselle ja Linus Långille näiden esittämien
pyyntöjen mukaisesti.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin hallintojohtaja Rauhion ja turvallisuusjohtaja Savolan

muistiot.

Liitteet A-B 5 Q! dnrOt 38/05/2014, 44/05/2014

Merkittiin, että korkeimman hallinto-oikeuden päätökset 20.12.2016 taltio 5423 ja
20.12.2016 taltio 5424 olivat kansliatoimikunnassa nähtävinä.

6§
TEHTÄVIEN VAATIVUUDENARVIOINTIRYHMÄN TÄYDENTÄMINEN

Asia jätettiin pöydälle ja käsitellään 9.3.2017 kokouksessa.
Dnro 11/10/2017

7§

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017-2019 JA KIRJE KANSLIATOIMIKUNNALLE

Kansliatoimikunta
1. hyväksyi eduskunnan kanslian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman
2.

merkitsi tiedoksi kansliatoimikunnalle lähetetyn kirjeen.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin hallintojohtaja Rauhion muistio, eduskunnan kanslian
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja kansliatoimikunnalle lähetetty kirje.
Liitteet A-C 7 å, dnro 12/02/2016

8§

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020

Kansliatoimikunta
1.
hyväksyy eduskunnan kanslian vuosien 2017-2020 toiminta- ja taloussuunni-

telman noudatettavaksi kanslian toiminnassa ja taloudessa sekä niiden
suunnittelussa

2.

pitää voimassa aiemman päätöksen avoimeksi tulevien virkojen täyttölupa-

menettelystä ja edellyttää kanslian toimintayksiköiden uusien virkojen perustamisen sijaan hoitavan virkarakenteen muutokset ja henkilöstötarpeet
3.

ensisijaisesti virkajärjestelyin ja -muutoksin sekä

merkitsee tiedoksi toiminta-ja taloussuunnitelman liitteenä olevan, kanslian
johtoryhmässä vahvistetun tietohallintotoimiston vuosien 2017-2020 hankesalkun.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin hallintojohtaja Rauhion ja suunnittelupäällikkö Luukon
muistio ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2020.
Liitteet A-B 8 §, dnro 7/21/2016

9§

EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHEN KANSLIAN, IHMISOIKEUSKESKUKSEN JA ULKOPOLIITTISEN
INSTITU UTIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT 2017-2020 SEKÄ VALTIONTALOUDEN
TARKASTUSVIRASTON TARKASTUSSUUNNITELMA 2017-2021

Kansliatoimikunta käsitteli ja merkitsi tiedoksi eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian, Ihmisoikeuskeskuksen ja Ulkopoliittisen instituutin toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 2017-2020 sekä Valtiontalouden tarkastusviraston vuosien 2017-2021
tarkastussuunnitelman.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin hallintojohtaja Rauhion muistioja eduskunnan oi-

keusasiamiehen kanslian, Ihmisoikeuskeskuksen, Ulkopoliittisen instituutin toimintaja taloussuunnitelma 2017-2020 sekä Valtiontalouden tarkastusviraston vuosien
2017-2021tarkastussuunnitelman.
Liitteet A-D 9 §, dnro 7/21/2016

10§
EDUSKUNNAN KANSLIAN TULOSSUUNNITELMA 2017

Kansliatoimikunta

l. hyväksyy kanslian toimintayksiköiden tulossuunnitelmat ja niihin liittyvät tulostavoitteet
2. hyväksyy liitteen 1 mukaisen vuoden 2017 talousarvion yhteenvetotaulukon

siten, että kansliatoimikuntaan nähden sitovia ovat seuraavat loppusummat:

liitteissä 2 ja 4 mainitut valiokuntien ja kansainvälisen osaston hallinnoimien
matkojen määrärahajaot, tarkastus- ja tulevaisuusvaliokuntien tutkimusrahat
ja niihin liittyvät painatus-ja käännöskulut sekä toimintayksiköiden määrärahat, joista viime mainituista poikkeuksena eduskunnan kanslian pääsihteerin
esikunta sekä hallinto-ja palveluosaston esikuntatoimintojen määrärahojen
loppusummat

hyväksyy tehtyjen päätösten mukaisesti henkilöstön siirtojen edellyttämät
määrärahasiirrot toimintayksiköiden välillä

merkitsee tiedoksi tietohallintotoimiston, istuntoyksikön, kansainvälisen osas-

ton ja työterveysaseman ennakkovaroitukset toimintamenojen määrärahojen
ylittämisestä sekä kiinteistötoimiston ilmoituksen mahdollisesta peruskor-

jauksen toimintamenojen määrärahan ylittämisestä sekä
oikeuttaa hallinto-ja palveluosaston korjaamaan tulossuunnitelman ja sen
liitteiden kieliasua.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin hallintojohtaja Rauhion ja suunnittelupäällikkö Luukon

muistio ja tulossuunnitelma 2017.

Liitteet A-B 10 Q, dnro 4/21/2016

11§

EDUSKUNNAN KANSLIAN RISKIENHALLINTA 2017
Kansliatoimikunta
1. hyväksyy osastojen ja sisäisen tarkastuksen tekemät riskiarvioinnit ja niiden
pohjalta laaditun riskienhallintaraportin 2017 sekä
2. päättää palauttaa osastojen riskiarvioinnit osastoille toimenpiteitä varten siten, että riskejä edelleen pienennetään ja/tai poistetaan sekä arvioidaan

mahdollisia uusia riskejä koko suunnitelmakauden aikana

toteaa, että kaikkien osastojen tulee huolehtia osaltaan siitä, että osastojen
välisen yhteistyön puutteisiin, tiedon käsittelyyn, tiedon tuottamiseen, tiedon

välittämiseen ja tietoverkon kyberturvallisuuteen sekä henkilöstön jaksami-

seen liittyviin riskeihin kiinnitetään erityistä huomiota, koska em. alueet ovat
edelleen joko suoraan tai välillisesti esillä osastojen tekemissä riskiarvioin-

neıssa.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin turvallisuuspäällikkö Savolan muistio, riskien arvioinnissa käytetyt kriteeristöt ja arviointilomake sekä osastojen ja sisäisen tarkastuksen riskiarvioinnit.
Liitteet A-D 11§,dnr0 7/21/2016

Merkittiin, että Savolan muistion liitteet C ja D ovat salaisia JulkL 24 §:n kohtien 6 ja 7
mukaan. Liitteet olivat kokouksessa nähtävinä.

Merkitään tiedoksi:

12 §
PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖSLUETTELOT

Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi puhemiehistön päätösluettelot 1-3/2017.
Liitteet A-C 12 Q

13 §
PÄÄsıHTEERıN PÄÄTÖSLUETTELOT

Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi pääsihteerin päätösluettelot 4-6/2017 sekä pääsihteerin päättämät henkilöstöasiat.
Liitteet A-D 13 Q

14 §
HALLINToJoHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELOT
Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi hallintojohtajan päätösluettelot 9-12/2017.
Liitteet A-D 14 Q
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