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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. Esityslistaan
lisättiin valiokuntien sihteerien tehtäviin määräykset valiokuntien antamien
lausuntojen mukaisesti.

Pääsihteerin esittelystä:
3§
VALIOKUNTIEN SIHTEERIEN TEHTÄVÄÄN MÄÄRÄYKSET
Kansliatoimikunta määräsi valiokuntien antamien lausuntojen mukaisesti
valiokuntien sihteerimääräykset apulaispääsihteeri Tuovisen laatiman liitteen

mukaisesti.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin apulaispääsihteeri Tuovisen muistio ja valiokuntien
lausunnot.
Liitteet A-Q 3 §, dnro 21/11/2019
4§

TOIMISTOPÄÄLLIKÖN VIRKAVAPAUS
Kansliatoimikunta myönsi palkatonta virkavapaata toimistopäällikkö Maarit Peltolalle
2.9.2019-28.2.2020 vuorotteluvapaan johdosta.

5§

NAISILLE SUUNNATTU INNOVAATIOPALKINTO 2019
Kansliatoimikunta päätti naisille suunnatun vuoden 2019 innovaatiopalkinnon saajan.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin hallintojohtaja Rauhion muistio.
Liite A 5 §, dnro 2/09/2019
6§

EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2022 (pöydälle 21.2.2019
jätetty asia)
Kansliatoimikunta päätti
1. hyväksyä eduskunnan kanslian vuosien 2019-2022 toiminta- ja
taloussuunnitelman noudatettavaksi kanslian toiminnassa ja taloudessa sekä
niiden suunnittelussa,
2. pitää voimassa aiemman päätöksen avoimeksi tulevien virkojen
täyttölupamenettelystä sekä
3. merkitä tiedoksi toiminta- ja taloussuunnitelman liitteenä olevan, kanslian
johtoryhmässä vahvistetun tietohallintotoimiston vuosien 2019-2022
hankesalkun.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin hallintojohtaja Rauhion ja suunnittelupäällikkö Luukan
muistio ja eduskunnan kanslian vuosien 2019-2022 toiminta- ja taloussuunnitelma.
Liitteet A-B 6 §, dnro 4/21/2018

7§

EDUSKUNNAN KANSLIAN VUODEN 2019 TULOSSUUNNITELMA (pöydälle 21.2.2019 jätetty asia)
Kansliatoimikunta päätti
1. hyväksyä kanslian toimintayksiköiden tulossuunnitelmat ja niihin liittyvät
tu lostavoitteet,
2. hyväksyä liitteen 1 mukaisen vuoden 2019 talousarvion yhteenvetotaulukon
siten, että kansliatoimikuntaan nähden sitovia ovat toimintayksiköiden
määrärahat, joista poikkeuksena pääsihteerin toimintayksikön sekä hallintoja palveluosaston esikuntatoimintojen määrärahojen loppusummat sekä
3. merkitä tiedoksi kiinteistötoimiston, turvallisuusosaston ja istuntoyksikön
ilmoitukset mahdollisesta määrärahan ylittymisestä.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin hallintojohtaja Rauhion ja suunnittelupäällikkö Luukan
muistio ja eduskunnan kanslian vuoden 2019 tulossuunnitelma.
Liitteet A-B 7 §, dnro 2/21/2018
8§

EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHEN KANSLIAN, IHMISOIKEUSKESKUKSEN JA ULKOPOLIITTISEN
INSTITUUTIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT 2019-2022 SEKÄ VALTIONTALOUDEN
TARKASTUSVIRASTON TARKASTUSSUUNNITELMA 2019-2023 (pöydälle 21.2.2019 jätetty asia,
täydennetty 5.3.2019)
Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian,
Ihmisoikeuskeskuksen ja Ulkopoliittisen instituutin vuosien 2019-2022 toiminta- ja
taloussuunnitelmat sekä Valtiontalouden tarkastusviraston vuosien 2019-2023
tarkastussuunnitelman tiedoksi ja noudatettaviksi virastojen toiminnassa ja
taloudessa sekä niiden suunnittelussa.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin hallintojohtaja Rauhion ja suunnittelupäällikkö Luukan
muistio, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian lisämuistio ja määrärahataulukko,
eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian, Ihmisoikeuskeskuksen, Ulkopoliittisen
instituutin toiminta- ja taloussuunnitelmat 2019-2022 ja Valtiontalouden
tarkastusviraston vuosien 2019-2023 tarkastussuunnitelma.
Liitteet A-F 8 §, dnro 4/21/2018
9§

EDUSKUNNAN KANSLIAN RISKIENHALLINTA 2019 (pöydälle 21.2.2019 jätetty asia)
Kansliatoimikunta päätti
-

hyväksyä osastojen ja sisäisen tarkastuksen tekemät riskiarvioinnit ja päättää,
että osastot jatkavat toiminnassaan riskien pienentämistä ja poistamista sekä
tiedostavat riskienhallinnan kaikkea toimintaa edistävän merkityksen,

-

palauttaa osastojen riskiarvioinnit osastoille toimenpiteitä varten siten, että
riskejä edelleen pienennetään ja/tai poistetaan sekä arvioidaan mahdollisia uusia
riskejä ja reagoidaan niihin,

-

todeta, että kaikkien osastojen tulee tehdä jäljellä olevien riskien osalta tehtyjen
arviointien lisäksi riskin pienentämiseksi tai poistamiseksi konkreettinen
toimenpidesuunnitelma, toimenpideaikataulu sekä määrittää asiaan
vastuuhenkilö tai vastuutaho osastossaan.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin turvallisuusjohtaja Savolan muistio sekä osastojen ja
sisäisen tarkastuksen riskienarvioinnit.
Liitteet A-B 9 §, dnro 4/21/2018
Merkittiin, että liite B (osastojen ja sisäisen tarkastuksen riskienarvioinnit) on salassa
pidettävä Julkl (621/1999) 24.1 §:n 7 ja 9 kohtien mukaan. Liite oli kokouksessa
nähtävänä.
10 §
MUUTOS KANSANEDUSTAJIEN AVUSTAJIEN TYÖEHTOIHIN (pöydälle 21.2.2019 jätetty asia)
Kansliatoimikunta päätti, että
1. voimassa olevaa kansanedustajien avustajien työehtosopimusta 2018-2020
muutetaan tarkistamalla avustajien palkkoja 2 %:n ylimääräisellä korotuksella
1.4.2019 lukien
2. voimassa olevia avustajien työsopimuksia voidaan muuttaa siten, että
lomanmääräytymisvuodelta 2018-2019 kertyneet lomat voidaan korvata
kokonaisuutenaan rahana joko maksamalla ne 15.5.2019 tai siirtämällä ne kesän
2019 vuosilomalla maksettavaksi todeten samalla, ettei vastaavaan menettelyyn
tule päätyä tulevina vaalikausina.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin hallintojohtaja Rauhion muistio ja eduskuntaryhmien
kirje.
Liitteet A-B 10 §, dnro 3/10/2019
11 §

VIRKOJEN PERUSTAMINEN (TIEDUSTELUVALVONTAVALIOKUNTA, pöydälle 21.2.2019 jätetty asia)
Kansliatoimikunta päätti perustaa 1.5.2019 alkaen valiokuntaneuvoksen viran ja
valiokuntakanslian sihteerin viran. Virkojen palkkaus määräytyy eduskunnan
virkaehtosopimuksen mukaisesti.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin apulaispääsihteeri Tuovisen muistio.
Liite A 11 §, dnro 5/10/2019

12 §
VIRKANIMIKEMUUTOKSET
Kansliatoimikunta päätti, että
1. turvallisuusosaston virastoavustajan (00152) virkanimike muutetaan
turvatarkastajaksi 1.4.2019 alkaen (pöydälle 21.2.2019 jätetty asia)
2. keskuskanslian istuntoasianneuvoksen (00047) virkanimike muutetaan
istuntoyksikön päälliköksi 1.4.2019 alkaen.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin turvallisuusjohtaja Savolan muistio ja
lainsäädäntöjohtaja Kuloveden muistio.
Liitteet A-B 12 §, dnrot 4/10/2019 ja 7/10/2019
13 §
EDUSKUNNAN PALVELUAJAT VAALITAUON AIKANA
Kansliatoimikunta päätti, että
-

ajalla 4.3.-5.5.2019 Eduskuntatalon A-ovi on suljettu ja opaspalvelut ei ota
vastaan vierasryhmiä (pöydälle 21.2.2019 jätetty asia)
turvallisuusjohtaja voi päättää E-ovien avaamisesta edustajille 16.-18.4. ja
23.4.2019 (pöydälle 21.2.2019 jätetty asia)
palveluaikapäätöksessä 8.2.2018 päätettyä it-palveluiden pidennettyä
palveluaikaa jatketaan 30.6.2019 asti (pöydälle 21.2.2019 jätetty asia)
hyväksytään Eduskunnan kirjaston aukiolot kevät-, kesä- ja syyskaudella 2019
sekä vuodenvaihteessa 2019-2020.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin hallintojohtaja Rauhion muistio ja esitys Eduskunnan
kirjaston aukioloista.
Liitteet A-B 13 §, dnro 1/00/2015
14 §
KANSLIATOIMIKUNNAN KEVÄÄN KOKOUKSET (pöydälle 21.2.2019 jätetty asia)
Eduskunnan kansliatoimikunta kokoontuu vaalikauden alussa: 9.5., 23.5., 6.6. ja
19.6.2019.
15 §
EDUSKUNNAN KANSLIAN VUODEN 2018 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT
Kansliatoimikunta päätti hyväksyä eduskunnan kanslian vuoden 2018
toimintakertomuksen ja tilinpäätöslaskelmat ja lähettää ne eduskunnan
tilintarkastajille.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin hallintojohtaja Rauhion ja suunnittelupäällikkö Luukan
muistio ja eduskunnan kanslian toimintakertomus 2018.
Liitteet A-B 15 §, dnro 1/21/2019
16 §
VUODEN 2020 KEHYSTALOUSARVIO JA TALOUSARVION LAADINTAPERIAATTEET
Kansliatoimikunta päätti
1. kanslian johtoryhmän hyväksymän ehdotuksen mukaisesti, eduskunnan
kanslian vuosien 2019-2022 toiminta- ja taloussuunnitelmaan perustuen
käyttää vuoden 2020 talousarvion laadinnassa kehyslukuina kanslian
toimintamenoissa 53 371 000 euroa, peruskorjauksen toimintamenoissa
484 000 euroa ja tietohallinnon laitehankinnoissa ja kehittämishankkeissa
4 000 000 euroa ja
2. kehottaa eduskunnan yhteydessä toimivia virastoja laatimaan vuoden 2020
talousarvion vuosien 2019-2022 toiminta- ja taloussuunnitelmiin perustuen.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin hallintojohtaja Rauhion ja suunnittelupäällikkö Luukan
muistio.
Liite A 16 §, dnro 1/21/2019
17 §
SISÄISEN TARKASTUKSEN TYÖOHJELMA 2019
Kansliatoimikunta päätti hyväksyä sisäisen tarkastuksen työohjelman vuodelle 2019
liitteen mukaisesti.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin tarkastuspäällikkö Kurikan muistio.
Liite A 17 §, dnro 1/09/2019
18 §
KANSLIAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMENPITEET
Kansliatoimikunta päätti
merkitä tiedoksi Kestävän kehityksen työryhmän raportin eduskunnan kanslian
ympäristötoimista
- antaa eduskunnan kanslialle tehtäväksi valmistella jatkotoimia Kestävän
kehityksen työryhmän raportin pohjalta
- merkitä tiedoksi kansanedustaja Alanko-Kahiluodon ym. toimenpidealoitteen
päästökompensaatioiden ottamisesta käyttöön eduskunnassa
antaa eduskunnan kanslialle tehtäväksi luotettavien ja vaikuttavien
päästökompensaatioiden käyttöönottopäätöksen valmistelun.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin hallintojohtaja Rauhion muistio ja Kestävän kehityksen
työryhmän raportti liitteineen.
Liitteet A-B 18 §, dnro 11/02/2018

19 §
AVUSTAJAJÄRJESTELMÄT VAALIKAUDELLA 2019-2022
Kansliatoimikunta päätti hyväksyä ryhmäkansliamallin tukemisen ehdot vaalikaudelle
2019-2022. Tukea maksettaisiin 3 648 euroa kuukaudessa/edustaja. Tuen määrää
tarkistettaisiin kanslian palveluksessa olevien avustajien palkkojen muutoksen
perusteella automaattisesti. Lisäksi tukeen tehtäisiin hallintokulujen kompensaation
korotus 16 eurolla/kk/edustaja. Ryhmäkansliamallin käyttö tulisi ilmoittaa kanslialle
viimeistään 17.5.2019.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin hallintojohtaja Rauhion muistio.
Liite A 19 §, dnro 6/10/2019
20 §
TUTKAKSEN MATKA
Kansliatoimikunta päätti oikeuttaa Tutkijoiden ja kansanedustajien Tutkas -seuran
maksamaan saamastaan avustuksesta enintään 10 kansanedustajalle Pariisiin
suuntautuvan opintomatkan majoitus- ja matkakuluja enintään 700 euroa
osallistujaa kohden.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin hallintojohtaja Rauhion muistio ja Tutkijoiden ja
kansanedustajien Tutkas -seuran kirje.
Liitteet A-B 20 §, dnro 2/22/2019
21 §
EDUSKUNNAN VIERAILIJAOHJE 2019
Kansliatoimikunta päätti hyväksyä liitteen mukaisesti Visitor 5-työryhmän esityksen
eduskunnan uudeksi vierailijaohjeeksi. Ohje korvaa kansliatoimikunnassa päätetyn
25.10.2018 vierailijaohjeen.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin apulaistiedotuspäällikkö Hindsbergin muistio ja esitys
eduskunnan vierailijaohjeeksi.
Liitteet A-B 21 §, dnro 4/02/2018

Merkitään tiedoksi
22 §
EDUSKUNNAN KIRJELMÄ EDUSKUNNAN TILINTARKASTAJIEN KERTOMUKSESTA VUODELTA 2017
Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi eduskunnan kirjelmän eduskunnan
tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksesta Valtiontalouden tarkastusviraston

tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta
2017, EK 37 /2018 vp - K 14/2018 vp sekä tarkastusvaliokunnan mietinnön TrVM
8/2018 vp - K 14/2018 vp.
Eduskunnan kirjelmä ja tarkastusvaliokunnan mietintö olivat kokouksessa
nähtävinä.
Dnro 20/22/2018
23 §
EDUSKUNNAN KANSLIAN TASA-ARVOTOIMIKUNNAN RAPORTTI
Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi tasa-arvotoimikunnan raportin toimenpiteistä
tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja palkkauksellisen tasa-arvon
saavuttamiseksi kaudella 2017-2019.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin tasa-arvotoimikunnan raportti.
Liite A 23 §, dnro 12/02/2016
24 §
EDUSKUNNAN KANSLIAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2018
Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi eduskunnan kanslian henkilöstötilinpäätöksen
vuodelta 2018.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin eduskunnan kanslian henkilöstötilinpäätös 2018.
Liite A 24 §, dnro 2/19/2019
25 §
EDUSKUNNAN KANSLIAN YLITYÖSEURANNAN RAPORTTI 2018
Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi eduskunnan kanslian ylityöseurannan raportin
2018.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin eduskunnan kanslian ylityöseurannan raportti 2018.
Liite A 25 §, dnro 4/19/2019
26 §
PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖSLUETTELOT
Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi puhemiehistön päätösluettelot 3-6/2019.
Liitteet A-D 26 §

27 §
PÄÄSIHTEERIN PÄÄTÖSLUETTELOT
Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi pääsihteerin päätösluettelot 3-7/2019 ja
pääsihteerin päättämät nimitys- ja virkavapauspäätökset.
Liitteet A-F 27 §
28 §
HALLINTOJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELOT
Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi hallintojohtajan päätösluettelot 2-6/2019.
Liitteet A-E 28 §
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