EDUSKUNTA
Keskuskanslia

Työasemien hyödyntäminen täysistuntosalissa
Puhemiesneuvosto on puoltanut 6.10.2020 hanketta, joka mahdollistaa täysistuntosalin edustajapaneelin
toiminnallisuuksien käytön täysistuntosaliin sijoitettavien kannettavien tietokoneiden avulla.
Puhemiesneuvoston 8.9.2020 tekemän päätöksen mukaisesti istuntosaliin on merkitty ne ryhmäkohtaiset
paikat, joilla 74 edustajaa voivat istua turvaetäisyydet säilyttäen. Poikkeusmenettelyn vuoksi osa edustajista
istuu muulla kuin omalla salipaikallaan ja he joutuvat liikkumaan ”turvaetäisyyspaikan” ja varsinaisen oman
paikkansa välillä ilmoittautuessaan, varatessaan ja pitäessään puheenvuoroja/vastauspuheenvuoroja sekä
äänestäessään.
Istuntosaliin 199 työasemaa
Jotta tätä ylimääräistä liikkumista voidaan vähentää ja samalla pienentää tartuntariskiä, on istuntosalin
turvaetäisyyspaikoille tarkoitus tuoda lauantaina 5.12.2020 työasemat, jotka korvaavat kiinteät
edustajapaneelit. Työasemat tuodaan samassa yhteydessä myös salin ala- ja ylälehtereille sekä ministeri- ja
virkamiesaitioihin siten, että tarvittaessa kaikki 200 edustajaa voi olla samanaikaisesti turvavälein salissa ja
osallistua istuntoon. Aitioissa työasemia käytettäisiin vain äänestettäessä.
Uudistus toteutetaan siten, että jokaisella istuntosalin turvaetäisyydellä merkityllä paikalla on kannettava
tietokone, jolle kuka tahansa edustaja voi kirjautua omilla tunnuksillaan. Koska edustajien visuaalinen
tunnistus on istuntosalissa mahdollista, tässä yhteydessä ei tarvita vahvaa tunnistautumista.
Kaikki täysistuntotoiminnot tehtävissä turvaetäisyyspaikalta
Kannettavilla tietokoneilla käytetään edustajasovellusta, jonka avulla edustaja voi kirjautumisen jälkeen
ilmoittautua läsnäolevaksi, äänestää sekä varata, perua ja pitää puheenvuoroja ja vastauspuheenvuoroja siltä
paikalta, jolla he istuvat. Kannettavalla tietokoneella käytettävä edustajasovellus vastaa toiminnoiltaan ja
ulkoasultaan edustajapaneelin toimintoja ja painikkeita. Uutta on se, että edustaja avaa itse oman
mikrofoninsa työasemaa käyttäen sen jälkeen, kun puhemies on myöntänyt hänelle puheenvuoron, mikäli
puheenvuoro pidetään permannolta. Mikrofoni avataan itse myös vastauspuheenvuorojen osalta.
Myös ala- ja ylälehtereillä istuvat edustajat voivat käyttää työasemia vastaavalla tavalla. Puheenvuorot
pidettäisiin lehtereille sijoitettavilta erillisiltä mikrofonipaikoilta.
Havainnekuva sovelluksesta:

Asennukset ja testaukset
Kannettavat tietokoneet tullaan asentamaan täysistuntosaliin lauantaina 5.12., jonka jälkeen
edustajasovelluksen toiminta testataan täysistuntosalissa sunnuntaina 6.12. (virkamiestestaukset).
Tämän jälkeen edustajasovelluksen
koulutustilaisuutta):

koulutusta

järjestetään

edustajille

täysistuntosalissa
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TI 8.12. klo 8.30 – 9.30, KE 9.12. klo 8.30 – 9.30, TO 11.12. klo 9.00 – 10.00 ja MA 14.12. klo 10.00 – 11.00.
Edustajien tulisi osallistua YHTEEN koulutustilaisuuteen. Kalenterimerkinnät tehdään tunniksi, mutta
koulutuksen kesto, mikäli teknisiä ongelmia ei ilmene, on n. 30 minuuttia.

Käyttöönotto
Edustajasovellusta voidaan ruveta käyttämään koulutukseen osallistumisen jälkeen olettaen että asennukset
ja testaukset sujuvat suunnitellusti. Kannettavalla tietokoneella käytettävä edustajasovellus vastaa
toiminnoiltaan ja ulkoasultaan edustajapaneelin toimintoja ja painikkeita.
Edustajasovelluksen toimintoja käytetään hiiren avulla. Vaihtoehtoisesti näppäimistön painikkeilla voi avata
mikrofonin (M), varata puheenvuoron käsittelyssä olevaan asiakohtaan (P), vastauspuheenvuoron
varaaminen (V) sekä äänestämisen osalta JAA (J), EI (E) ja TYHJÄÄ (T).
Edustaja avaa itse oman mikrofoninsa sen jälkeen, kun puhemies on myöntänyt hänelle puheenvuoron.
Mikrofoni avataan itse myös vastauspuheenvuorojen osalta.

