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1. Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 155/2020 vp, josta ilmenivät sekä valiokuntaan lähettämis- ja pöydällepanoehdotukset. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 156/
2020 vp.
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2. Etätyö poikkeuksellisissa oloissa
Pöytäkirjan liite PUNEn päätös hyväksytyt laitteet ohjelmistot ja yhteydet PuNe
1.12.2020_final.pdf
Pöytäkirjan liite Talmanskonferensens beslut om datateknik för distansarbete PuNe
1.12.2020_final.pdf
Pöytäkirjan liite VALIOKUNNAN ETÄTYÖ POIKKEUKSELLISISSA OLOISSA PuNe
1.12.2020_final.pdf
Pöytäkirjan liite Puhemiesneuvoston ohje etä-äänestyksen toimittamisesta täysistunnossa
PuNe 1.12.2020 final.pdf
Pöytäkirjan liite Talmanskonferensens anvisning om omröstning på distans i plenum PuNe
1.12.2020_final.pdf
Pöytäkirjan liite DISTANSARBETE I UTSKOTTEN UNDER EXCEPTIONELLA FÖRHÅLLANDEN PuNe 1.12.2020 final (002).pdf
Puhemiesneuvosto hyväksyi pääsihteerin esityksen mukaisina puhemiesneuvoston päätöksen eduskunnan etätyön tietotekniikasta poikkeuksellisissa oloissa, valiokunnan etätyöohjeen poikkeuksellisissa oloissa ja puhemiesneuvoston ohjeen etä-äänestyksen toimittamisesta täysistunnossa.
3. Ministereiden läsnäolo lähetekeskusteluissa
Pääsihteeri totesi, että puhemiesneuvosto keskusteli viime vuoden syksyllä asioiden (erityisesti hallituksen esitykset ja kansalaisaloitteet) täysistuntokäsittelyistä lähetekeskustelujen osalta. Tuolloin puhemiesneuvosto totesi, että asianomaisen vastuuministerin läsnäoloa pidetään tärkeänä koko lähetekeskustelun ajan myös tilanteissa, joissa asian käsittely
on aikataulutettu.
Todettiin, että puhemiesneuvoston 1.10.2019 tekemä linjaus ministereiden läsnäolosta lähetekeskusteluissa on edelleen voimassa.
4. Työasemien laajennettu käyttö istuntosalissa
Pöytäkirjan liite Laajennettu työasemien käyttö_PuNe 1.12.2020.pdf
Puhemiesneuvosto päätti pääsihteeri esityksen mukaisesti puoltaa sitä, että muistion mukaisesti istuntosalin turvaetäisyyspaikoille tuodaan 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.
Virkamiehet testaavat työasemilta käytettävää edustajasovellusta 6.12.2020. Tämän jälkeen edustajasovelluksen koulutusta järjestetään edustajille täysistuntosalissa (4 koulutustilaisuutta): 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.
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5. Eduskunnan uudistamistyöryhmän alatyöryhmien määräajan pidentäminen 31.12.2021
asti
Puhemiesneuvosto päätti pääsihteerin esityksestä jatkaa eduskunnan uudistamistyöryhmän alatyöryhmien määräajan päättymään 31.12.2021.
6. Valiokuntien joulukahvit
Puhemiesneuvosto totesi, että koronatilanteesta johtuen valiokunnissa ei tule järjestää perinteisiä joulukahvitilaisuuksia.
Vakuudeksi

Tuula Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
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