Talmanskonferensens beslut om datateknik för distansarbete i riksdagen under exceptionella
förhållanden

I riksdagens distansarbete enligt 8 a kap. i riksdagens arbetsordning (40/2000) används
följande datatekniska system, utrustning och förbindelser:
1§
Utrustning för distansarbete
Den datatekniska utrustningen för distansarbete ska ägas av riksdagen och administreras av itförvaltningen samt ställas till ledamotens förfogande personligen. Egen utrustning får inte
användas.
Godkända modeller är:
1) bärbara datorer: Dell Latitude,
2) telefoner: Apple Iphone eller Samsung Galaxy och
3) pekplattor: Apple IPad eller Samsung Galaxy.

2§
Datakommunikationsförbindelser för distansarbete
Datakommunikationsförbindelser som godkänts vid distansarbete är
1) telefonabonnemang som riksdagen beviljat ledamoten,
2) riksdagens lokalnät,
3) andra data- och telefonförbindelser som riksdagen ställer till ledamotens förfogande,
4) de finländska telekommunikationsoperatörernas datakommunikationsförbindelser för
uppkoppling från ledamotens distansarbetsplats, förutsatt att förbindelserna är i
ledamotens egen besittning, och
5) ett trådlöst lokalnät som tillhandahålls av ett finländskt offentligt samfund, förutsatt
att användningen av nätet kräver inloggning.

3§
Programvara och tekniska arrangemang vid utskottsmöten på distans
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Vid utskottsmöten på distans används antingen videokonferenstjänsten Microsoft Teams (Teamstjänsten) eller Valtoris videokonferenstjänst eTuve (eTuve-tjänsten).
Ledamoten loggar in i Teams-tjänsten med användar-ID som administreras av riksdagen.
Ledamoten loggar in i eTuve-tjänsten med sitt eget för- och efternamn. eTuve-tjänsten används med
webbläsaren Google Chrome i den bärbara dator som avses i 1 §.

4§
Programvara och tekniska arrangemang för distansröstning i plenum
Ledamoten loggar in på riksdagens interna nät med en krypterad VPN-förbindelse före röstningen.
Distansröstningstjänsten används med bärbar dator.
I distansröstningstjänsten loggar ledamoten in genom så kallad stark autentisering. För
autentiseringen ska ledamoten ha tillgång till ett mobilcertifikat eller ett identifieringsverktyg som
beviljas av bankerna (s.k. TUPAS-kod).
Distansröstningstjänsten används med webbläsaren Google Chrome.

5§
Distansröstning i plenum vid störningar
I störningssituationer används telefonröstningstjänsten med en telefon enligt 1 § och en
datakommunikationsförbindelse enligt 2 §.
Ledamoten loggar in till telefonröstningstjänsten genom så kallad stark autentisering. Hela samtalet
spelas in.
6§
Förfarandet vid distansröstning och utskottsmöten på distans
Bestämmelser om förfarandet vid distansröstning och utskottsmöten på distans finns i
talmanskonferensens anvisning om distansröstning i plenum (1.12.2020) och i anvisningen om
distansarbete i utskotten under exceptionella förhållanden (1.12.2020).
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7§
Beslutets giltighetstid
Detta beslut träder i kraft den 1 december 2020 och gäller till den 30 september 2021.

