4§
EDUSKUNNAN KANSLIAN HANKINTASÄÄNTÖ

Kansliatoimikunta päätti hyväksyä eduskunnan kanslian hankintasäännön 2017 liitteen mukaisesti. Hankintasääntö tulee voimaan 1.4.2017.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin palvelukeskuksen päällikkö Hannulan ja hallintoylitar-

kastaja Rantalan muistio sekä eduskunnan kanslian hankintasääntö 2017.

Liitteet A-B 4 § dnro 1/20/2017

5§
RAVINTOLAPALVELUIDEN HANKINTA

Asia jätettiin pöydälle ja käsitellään 6.4.2017 kokouksessa.
Dnro 18/249/2017

6§

WINDOWS-KÄYTTÖJÄRJESTELMÄN PUHELIMIEN UUSIMINEN

Kansliatoimikunta päättää hyväksyä suunnitelman vaihtaa Windowskäyttöjärjestelmän puhelimet iOS- tai Android -käyttöjärjestelmien puhelimiin vuoden 2017 aikana.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin palvelukeskuksen päällikkö Hannulan muistio.
Liite A 6 å! dnro 13/242/2017

7§

EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS 2016
Kansliatoimikunta päätti

1. hyväksyä eduskunnan kanslian vuoden 2016 toimintakertomuksen ja tilinpäätöslaskelmat ja lähettää ne eduskunnan tilintarkastajille
2. oikeuttaa hallinto-ja palveluosaston tekemään toimintakertomukseen ja sen liitteisiin teknisiä ja kirjoitusasuun liittyviä korjauksia.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin hallintojohtaja Rauhion ja suunnittelupäällikkö Luukon
muistio sekä eduskunnan kanslian toimintakertomus.

Liitteet A-B 7 §, dnro 1/21/2017

8§
VUODEN 2018 KEHYSTALOUSARVIO JA TALOUSARVION LAADINTAPERIAATI'EET

Kansliatoimikunta päätti vuoden 2018 talousarvion laadinnassa
1. käyttää kehyslukuna
-

-

kanslian toimintamenoissa loppusummaa 49 285 000 euroa, joka vastaa liki-

main vuoden 2017 talousarvion toimintamenojen loppusummaa sekä

peruskorjauksen toimintamenoissa 2 232 000 euroa, peruskorjauksen inves-

tointimenoissa 4 000 000 euroa ja tietohallinnon Iaitehankinnoissa ja kehit-

tämishankkeissa 4 000 000 euroa, jotka perustuvat vuosien 2017-2020 toi-

minta- ja taloussuunnitelman vuoden 2018 määrärahamitoituksiin
2. noudattaa valtiontalouden kestävyysvajeen kattamisen säästöperiaatteita siten,

että harkinnanvaraisia menoja pienennetään ja uusien harkinnanvaraisten menojen esittämisestä pitäydytään

kehottaa pidättäytymään uusien virkojen esittämisiltä ja
kehottaa eduskunnan yhteydessä toimivia virastoja ottamaan huomioon soveltuvien osin edellä olevat laadintaperiaatteet.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin hallintojohtaja Rauhion ja suunnittelupäällikkö Luukon

muistio.

Liite A 8 §, dnro 2/21/2017

9§

EDUSKUNNAN PALVELUAIKAPAATÖKSEN MUUTTAMINEN

Kansliatoimikunta päätti, että

1.

seuraavat palvelut ja toiminnot pidetään suljettuina ajalla 10.-17.4.2017 (pääsiäistä edeltävä viikko):

Sibelius-Akatemian talon pääovet ja talossa sijaitseva kahvila
F-talon (Pikkuparlamentti) ravintola ja Kansalaisinfon kahvila
B-talon ja F-talon (Pikkuparlamentti) saunat

Palvelukeskuksen kokouspalveluiden ja palvelutorin asiointipisteet, pitäen näi-

den palvelut tarjolla puhelinpalveluina klo 9-15

työterveysasema on 13.4. avoinna klo 8.30-15
hallintojohtaja voi päättää
edellä mainittujen toimintojen sulkemisesta myös 26.5.2017 (helatorstaita seuraava perjantai) sekä

tämän kansliatoimikunnan päätöksen soveltamisesta sekä sitä koskevista yksittäisistä poikkeuksista.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin hallintojohtaja Rauhion muistio.

Liite A 9 §, dnro 1/00/2015

10 §

OHJE EPÄASIALLISEN KOHTELUN JA HÄIRINNÄN ESTÄMISEKSI

Kansliatoimikunta hyväksyi ohjeen epäasiallisen kohtelun ja häirinnän estämiseksi ja
valtuuttaa hallintojohtajan tekemään siihen tarvittavia teknisluontoisia muutoksia.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin hallintojohtaja Rauhion muistio, ohje epäasiallisen kohtelun ja häirinnän estämiseksi sekä lomake.
Liitteet A-C 10 dnro 18/10/2016
Merkitään tiedoksi:
11 §
PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖSLUETTELOT

Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi puhemiehistön päätösluettelot 9-12/2017

Liitteet A-D 11 Q

12 §
PÄÄsıHTEERıN PÄÄTÖSLUETTELOT
Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi pääsihteerin päätösluettelot 8-10/2017 sekä
pääsihteerin päättämät henkilöstöäsiat.
Liitteet A-D 12 §

13 §
HALLINToJoHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELOT
Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi hallintojohtajan päätösluettelot 17-19/2017.
Liitteet A-C 13 å
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