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Paikka

Puhemiesneuvoston kokoushuone

Läsnä

Puhemies Paula Risikko
1 varapuhemies

Mauri Pekkarinen

Kansanedustaja Eero Heinäluoma, 1-5 §
Kansanedustaja Mika Niikko
Kansanedustaja Heli Järvinen, 1-5 §
Kansanedustaja Silvia Modig
Kansanedustaja Päivi Räsänen, 1-5 §
Eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola
Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio
Tieto- ja viestintäjohtaja Marjo Timonen
Puhemiehen erityisavustaja Tiina Rytilä-Broere
Suunnittelupäällikkö Inga Luukka, 1-5 §
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.

Pääsihteerin esittelystä:

3§
VALIOKUNTANEUVOKSEN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE (StV)
Kansliatoimikunta nimitti OTM, valiokuntaneuvos Päivi Salon valiokuntaneuvoksen
määräaikaiseen virkasuhteeseen (VL 13) 1.8.-30.11.2018 ja määräsi hänet toimimaan
tämän ajan sosiaali- ja terveysvaliokunnan apulaissihteerinä.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin apulaispääsihteeri Tuovisen muistio ja ote sosiaali- ja
terveysvaliokunnan pöytäkirjasta.
Liitteet A-B 3 §, dnro 54/11/2017

4§
HENKILÖSTÖPÄÄLLIKÖN VIRKAVAPAUSHAKEMUS
Kansliatoimikunta päätti myöntää henkilöstöpäällikkö Hannu Laitiselle palkatonta
virkavapautta ajanjaksolle 5.9.-31.12.2018.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin palvelukeskuksen päällikkö Hannulan muistio.
Liite A 4 §

5§
EDUSKUNNAN TALOUSARVIOESITYS 2019
Kansliatoimikunta päätti käydä yleiskeskustelun eduskunnan vuoden 2019
talousarvioesityksestä ja päätti panna sen pöydälle 14.6.2018 kokouksessa
tapahtuvaan päätöksentekoon.
Dnro 2/21/2018
Merkittiin, että eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian, Ihmisoikeuskeskuksen,
Ulkopoliittisen instituutin ja Valtiontalouden tarkastusviraston talousarvioehdotukset
olivat kokouksessa nähtävinä.

6§
SÄHKÖN HANKINTASOPIMUS
Kansliatoimikunta päätti eduskunnan kanslian hankintasäännön (KTK 23.3.2017 § 4)
7 §:n mukaan, että eduskunnan kanslia tilaa eduskuntakiinteistöissä käytetyn sähkön
Hansel Oy:n Sähkön hankinta ja avoin toimitus 2018-2022 ja Sähkön hintasuojaus ja
siihen liittyvät palvelut 2018-2020 (2022) -puitesopimusten perusteella.
Hankinnan arvioitu kokonaisarvo neljälle vuodelle laskettuna on n. 1 400 000 € + alv.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin kiinteistöpäällikkö Nokelan muistio.
Liite A 6 §, dnro 7/25/2018

7§
PALVELUAIKAPÄÄTÖKSEN MUUTOS (EDUSKUNNAN KIRJASTO)

Kansliatoimikunta päätti, että päätöstä eduskunnan kanslian palveluajoista
(palveluaikapäätös 8.2.2018, 1 § ja 5 §) muutetaan seuraavasti:
1.

Kanslia palvelee maanantaista perjantaihin klo 9.00-16.00, ellei jäljempänä toisin
määrätä.
Kansliassa ei työskennellä lauantaisin, sunnuntaisin eikä yleisinä vapaapäivinä,
jollei eduskunnan toiminnasta tai talon esittelystä muuta johdu. Eduskunnan
pääasialliset toimitilat on suljettu viikonloppuisin ja yleisinä vapaapäivinä.
Toimitilat on suljettu myös pääsiäisen alusviikon, istuntojen kesätauon, syksyn
istuntotauon ajan sekä joulun aatonaaton ja loppiaisen välisen ajan. Eduskunta
on suljettu yleisöltä valtiopäivien avajais- ja vaalikauden päättäjäisten sekä
tasavallan presidentin virkaanastujaispäivinä.
Eduskunnan turvallisuuspalvelut toimivat 24 tuntia vuorokaudessa.

2.

Eduskunnan kirjaston, arkiston ja kirjaamon palvelut
Eduskunnan kirjasto palvelee maanantaista perjantaihin klo 9.00-18.00,
arkipyhiä edeltävänä päivänä ja juhannusaatosta elokuun loppuun klo 9.00-

16.15. Lisäksi kirjasto voidaan kirjaston johtajan päätöksellä sulkea ulkopuolisilta
asiakkailta enintään 1-2 viikon ajaksi heinäkuussa.
Tietopalvelu, kaukopalvelu ja hankintapäivystys palvelevat maanantaista
perjantaihin klo 9.00-15.00.
Arkisto (arkisto-, tieto- ja kuvapalvelu) palvelevat maanantaista perjantaihin
klo 9.00-15.00.
Kirjaamo palvelee maanantaista perjantaihin klo 9.00-15.00.
Palveluaikapäätöksen muutos tulee voimaan 1.9.2018 ja on voimassa toistaiseksi.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin ote Eduskunnan kirjaston hallituksen päätösesityksestä.
Liite A 7 §, dnro 1/00/2015

8§

OHJE EDUSKUNTARYHMIEN ILMOITUKSISTA
Kansliatoimikunta vahvisti ohjeen eduskuntaryhmien ilmoituksista, seuraavasti:
Eduskuntaryhmien tulee välittömästi vaaleja edeltävänä ajanjaksona pidättäytyä
kaikista ilmoituksista, joissa ryhmään kuuluva edustajan nimi, kuva tai muu tunnus on
esillä. Tässä tarkoitettu ajanjakso on eduskuntavaalien osalta vaalikauden viimeisten
valtiopäivien loppumisesta vaalipäivään sekä kunnallis -ja maakuntavaalien osalta 30
päivän mittainen. Ohje tulee voimaan 1.6.2018 ja on voimassa toistaiseksi.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin hallintojohtaja Rauhion muistio.
Liite A 8 §, dnro 1/00/2018
9§
OHJE KOULUTUKSESTA JA KEHITTÄMISESTÄ EDUSKUNNAN KANSLIASSA

Kansliatoimikunta päätti hyväksyä eduskunnan kanslian koulutus- ja
kehittämisohjeen. Ohje on käsitelty eduskunnan yhteistoimintaneuvottelukunnassa
17.5.2018.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin ohje koulutuksesta ja kehittämisestä eduskunnan
kansliassa.
Liite A 9 §, dnro 7/10/2018
10 §
OHJE EDUSKUNNAN KERHOJEN JA TOIMINTARYHMIEN AVUSTUKSISTA
Kansliatoimikunta päätti hyväksyä ohjeen kerhojen ja toimintaryhmien avustuksista.
Ohje on käsitelty eduskunnan yhteistoimintaneuvottelukunnassa 17.5.2018.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin ohje eduskunnan kerhojen ja toimintaryhmien
avustuksista.
Liite A 10 §, dnro 1/20/2018

11 §
KANSLIATOIMIKUNNAN KOKOUKSET VAALIKAUDEN LOPUSSA
Eduskunnan kansliatoimikunta kokoontuu vaalikauden lopussa: 13.9., 27.9., 11.10.,
25.10., 15.11., 29.11. ja 13.12.2018 sekä 10.1., 24.1., 7.2., 21.2., ja 7.3.2019.

Merkitään tiedoksi:
12 §
VUODEN 2018 TALOUSARVION 1. SEURANTARAPORTTI JA TIETOHALLINNON HANKERAPORTIT
Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi vuoden 2018 talousarvion 1. seurantaraportin
1.1.-30.4.2018 ja taloushallinnon hankeraportit tietohallinnon kehittämishankkeista.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin suunnittelupäällikkö Luukan muistio liitteineen ja
raportit eduskunnan tietohallinnon kehittämishankkeista.
Liitteet A-C 12 §, dnrot 2/21/2017 ja 4/21/2016
13 §
PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖSLUETTELO
Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi puhemiehistön päätösluettelon 21/2018.
Liite A 13 §
14 §
PÄÄSIHTEERIN PÄÄTÖSLUETTELOT
Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi pääsihteerin päätösluettelot 17-19/2018
Liitteet A-C 14 §
15 §
HALLINTOJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELOT
Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi hallintojohtajan päätösluettelot 26-28/2018
Liitteet A-C 15 §

Eduskunnan pääsihteeri

Eduskunnan hallintojohtaja

Palvelukeskuksen päällikkö

{fbK~t~
Outi Hannula

