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Puhemiesneuvoston kokoushuone

Läsnä

Puhemies Paula Risikko
11 varapuhemies Tuula Haatainen

Kansanedustaja Jukka Kopra
Kansanedustaja Eero Heinäluoma
Kansanedustaja Silvia Modig
Eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola
Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio
Tieto- ja viestintäjohtaja Marjo Timonen
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 PÄÄTÖSLUETTELOT
Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi ja vahvisti puhemiehen ja 11 varapuhemiehen
päätökset:

1. 11 varapuhemies nimitti VTM Jonna Laurmaan valiokuntaneuvoksen virkaan (VL
13) 7.5.2018 alkaen ja määräsi hänet toimimaan ulkoasiainvaliokunnan
apulaissihteerinä kuluvan vaalikauden loppuun asti. Koeaika on kuusi kuukautta.
2.

Puhemies nimitti ylitarkastaja Arto Mäkelän valiokuntaneuvoksen (VL 13)
määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.5.-27.11.2018 ja määräsi hänet toimimaan
tämän ajan tarkastusvaliokunnan apulaissihteerinä sekä peruutti Mäkelän
määräyksen toimia valtiovarainvaliokunnan apulaissihteerinä 7.5.2018 alkaen.

3. Puhemies määräsi valiokuntaneuvos Heidi Silvennoisen tarkastusvaliokunnan
sihteeriksi 1.5.-27.11.2018 ja että tältä ajalta Silvennoiselle maksetaan palkkaa
vaativuusluokka 14:n mukaisesti.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin puhemiehen päätösluettelot 3-5/2018.
Liitteet A-C 3 §, dnrot 7/11/2018, 63/11/2018 ja 60/11/2018
Merkittiin, että muut hakemukset olivat kokouksessa nähtävinä (päätösluettelo

3/2018).

Pääsihteerin esittelystä:

4§

KANSAINVÄLISEN ASIAIN SIHTEERIN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISEEN VIRKASUHTEESEEN
Kansliatoimikunta nimitti Eeva Lahden kansainväliselle osastolle kansainvälisten
asiain sihteerin (VL 11) määräaikaiseen virkasuhteeseen 7.6.2018-31.3.2019.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin kansainvälisen osaston johtaja Kuusisen muistio.
Liite A 4 §, dnro 62/11/2018

5§

NAISILLE SUUNNATTU INNOVAATIOPALKINTO 2018
Kansliatoimikunta päätti naisille suunnatun innovaatiopalkinnon myöntämisestä
tieteellisesti merkittävästä innovaatiosta teknologian tai talouden alalta 1. kesäkuuta
2018 julkistettavin perusteluin.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin hallintojohtaja Rauhion muistio.
Liite A 5 §, dnro 6/02/2018
6§

EDUSKUNNAN VIRKAEHTOSOPIMUKSEN TÄYDENTÄMINEN 2018-2020
Kansliatoimikunta
-

hyväksyi eduskunnan tuottavuusohjelmaa tukevat muutokset tarkentavaan
virkaehtosopimukseen eduskunnan virastojen palkkausjärjestelmästä ja siihen
liittyen tammikuussa 2019 maksettavaksi tulevan palkan kertaerän

-

hyväksyi muutoksen tarkentaviin virkaehtosopimuksiin Valtiontalouden
tarkastusviraston henkilöstön lounasedusta sekä liukuvasta työajasta

-

totesi, että voimassaolevien virkasopimusten perusteella eduskunnan
palkkausjärjestelmän ulkopuolisten virkamiesten palkkoja tarkistetaan
Eduskunnan virkaehtosopimuksen 2018-2020 mukaisesti.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin hallintojohtaja Rauhion muistio ja eduskunnan
virkaehtosopimus 2018-2020.
Liitteet A-B 6 §, dnro 2/10/2018
7§

KANSANEDUSTAJIEN AVUSTAJIEN TYÖEHDOT 2018-2020
Kansliatoimikunta
-

-

totesi, että eduskunnan kanslian ja kansanedustajien avustajia edustavan
Eduskunnan akavalaiset ry:n neuvottelijoiden kesken ei ole saavutettu
neuvottelutulosta
päätti, että kansanedustajien avustajien palkkoja ja korvattavaa hammashoitoluontaisetua tarkistetaan vastaavasti kuin eduskunnan virkamiesten palkkoja
eduskunnan virkaehtosopimuksen mukaan

-

päätti korottaa eduskunnan ulkopuolella työtä tekevien avustajien lounasedun
nimellisarvon 7,20 euroon 1.6.2018 alkaen ja vuoden 2019 alusta lukien tehdä
siihen tarkistukset, jotka vastaavat verohallituksen lounasedun muutoksen
enimmäismäärää

-

teki kansanedustajien avustajista tekemäänsä päätökseen (KTK 11.10.2010 § 5)
muutoksia seuraavasti: 2.3. Koeaika (18.5.2017 § 8), 2.8. Palkkaus, kohta 1 ja 2
ja 2.9. Työaika kohta 1 (KTK 1.12.2016 § 10) sekä teknisluontoisia korjauksia.

-

merkitsi tiedoksi avustajien neuvottelijoiden kirjeen.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin hallintojohtaja Rauhion muistio, KTK:n päätös
kansanedustajan avustajista (KTK 11.11.2010 § 5) ja Eduskunnan akavalaiset ry:n
kirje.
Liitteet A-C 7 §, dnro 5/10/2018

8§

KERHOJEN JA TOIMINTARYHMIEN ESITYKSET
Kansliatoimikunta päätti oikeuttaa Tutkijoiden ja kansanedustajien Tutkas-seuran
maksamaan saamastaan avustuksesta enintään 12 kansanedustajalle Islantiin
suuntatuvan opintomatkan majoitus ja matkakuluja enintään 600 euroa osallistujaa
kohden.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin hallintojohtaja Rauhion muistio.
Liite A 8 §, dnrot 17/22/2017, 7/22/2018
Merkittiin, että avustushakemukset olivat kokouksessa nähtävinä.
9§

YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUKUNNAN UUSI JÄSEN
Kansliatoimikunta päätti nimetä Eduskunnan virkamiesyhdistys ry:n valitseman
eduskunnan virastojen yhteistoimintaneuvottelukunnan varsinaiseksi jäseneksi
tutkija Leena Kerkelän.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin hallintojohtaja Rauhion muistio ja ote Eduskunnan
virkamiesyhdistyksen hallituksen pöytäkirjasta.
Liitteet A-B 9 §, dnro 8/02/2016
10 §
EDUSKUNNAN TILINTARKASTAJIEN TILINTARKASTUSKERTOMUKSET VUODELTA 2017
Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi eduskunnan tilintarkastajien
tilintarkastuskertomukset eduskunnan, Ulkopoliittisen instituutin ja Valtiontalouden
tarkastusviraston tileistä.
Tilintarkastajilla ei ole huomauttamista kirjanpitoihin, tilinpäätöksiin,
toimintakertomuksiin eikä hallintoon nähden tilikaudelta 1.1.-31.12.2017.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin tilintarkastuskertomukset eduskunnan, Ulkopoliittisen
instituutin ja Valtiontalouden tarkastusviraston tileistä
Liitteet A-C 10 §, dnro 10/22/2018
11 §
EDUSKUNNAN TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT VUODELLE 2018
Kansliatoimikunta hyväksyi eduskunnan tilintarkastajien puheenjohtajan palkkioksi
edelleen 3 080 € (256,67 € kuukaudessa) sekä varapuheenjohtajan ja jäsenen
palkkioksi 2 800 € (233,33 € kuukaudessa) siten, että palkkioiden maksatus alkaa
1.5.2018 lukien.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin tarkastuspäällikkö Kurikan muistio ja eduskunnan
tilintarkastajien kirje.
Liitteet A-B 11 §, dnro 8/22/2018

12 §
VIRKANIMIKEMUUTOKSET

Kansliatoimikunta päätti 1.6.2018 alkaen muuttaa hallinto- ja palveluosastolle
sijoitetut
suunnittelijan viran (virkanumero 00205) erityisasiantuntijan viraksi
palvelusihteerin viran (virkanumero 00130) käyttötyönjohtajan viraksi
ja 1.1.2019 alkaen
puusepän viran (virkanumero 00412) korjaustyönohjaajaksi.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin palvelukeskuksen päällikkö Hannulan muistio.
Liite A 12 §, dnro 4/10/2018

Merkitään tiedoksi

13 §
TASA-ARVO-JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMAN TOIMENPITEIDEN TOTEUTUMINEN 20172019
Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi raportin eduskunnan kanslian tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelman 2017-2019 toteutumisesta.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin hallintojohtaja Rauhion muistio.
Liite A 13 §, dnro 12/02/2016
14 §
PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖSLUETTELOT

Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi puhemiehistön päätösluettelot 8-19/2018.
Liitteet A-L 14 §
15 §
PÄÄSIHTEERIN PÄÄTÖSLUETTELOT

Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi pääsihteerin päätösluettelot 5-15/2018
Liitteet A-K 15 §

16 §
HALLINTOJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELOT
Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi hallintojohtajan päätösluettelot 10-22/2018
Liitteet A-M 16 §
17 §
MATKAKERTOMUKSET
Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi matkakertomukset, jotka on laadittu
1. tulevaisuusvaltiokunnan matkasta Pariisiin ja Brysseliin 1.-4.10.2017,
laatijana valiokuntaneuvos Hietanen (dnro 85/151/2017)
2. ulkoasiainvaliokunnan matkasta Tallinnaan 21.-22.3.3018, laatijana
valiokuntaneuvos Larvala (dnro 199/151/2018)
3. lakivaliokunnan matkasta Romaniaan 8.-12.5.2017, laatijana
valiokuntaneuvos Tuokila (dnro 116/151/2016).
Merkittiin, että matkakertomukset olivat kokouksessa nähtävinä.

Eduskunnan pääsihteeri

Eduskunnan hallintojohtaja

~

Pertti Rauhio

(flc:A <zÖ~/LU
Palvelukeskuksen päällikkö

Outi Hannula

C{

