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Puhemiehen edustustila

Läsnä

Puhemies Paula Risikko
1varapuhemies Mauri Pekkarinen
11 varapuhemies Tuula Haatainen
Kansanedustaja Markus Lohi
Kansanedustaja Jukka Kopra
Kansanedustaja Eero Heinäluoma
Kansanedustaja Päivi Räsänen
Eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola
Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio
Tieto- ja viestintäjohtaja Marjo Timonen
Puhemiehen erityisavustaja Tiina Rytilä-Broere, 3-12 §
Tietohallintopäällikkö Ari Apila, 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§
TIETOSUOJAVASTAAVAN TEHTÄVÄÄN MÄÄRÄÄMINEN
Kansliatoimikunta määräsi erityisasiantuntija Mikko Virtasen toimimaan eduskunnan
kanslian tietosuojavastaavana 25.5.2018-31.12.2019. Tietosuojavastaavan palkkaus
on sopimuspalkka, joka määräytyy eduskunnan kanslian johdon palkkausjärjestelmän
mukaisesti ja on 7 246 euroa kuukaudessa. Tietosuojavastaava on kokonaistyöajassa.

Tehtävään määrätyn työajasta noin 60 % on tarkoitus käyttää tietosuojavastaavan
tehtävän hoitamiseen ja noin 40 % omaan virkaan liittyviin tehtäviin.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin tietohallintopäällikkö Apilan muistio liitteineen.
Liite A 3 §, dnro 59/11/2018
Merkittiin, että toinen hakemus oli kokouksessa nähtävänä.

4§
PÄÄTELAITTEIDEN UUDISTAMINEN 2019-2020
Kansliatoimikunta päätti
- määrittää kansanedustajien käytössä oleviksi päätelaitteiksi kannettavan
tietokoneen (työaseman) lisävarusteineen, taulutietokoneen, älypuhelimen ja
toisen kannettavan tietokoneen lisälaitteineen kotitoimistoon sekä
mustavalkotulostimet tietokoneisiin
-

määrittää virkamiesten, avustajien ja ryhmäkanslioiden käytössä oleviksi
päätelaitteiksi kannettavan tietokoneen(työaseman) lisävarusteineen ja
älypuhelimen sekä virkatehtävien vaatiessa taulutietokoneen

-

merkitä tiedoksi päätelaitteiden uudistamissuunnitelman, jonka mukaan
uudet työasemat toimitetaan edustajille, avustajille sekä ryhmäkanslioiden
henkilöstölle ja uudet mobiilipäätelaitteet kaikille uusille edustajille toukokesäkuussa 2019 sekä uudet työasemat virkamiehille ja erillisvirastoille kesäelokuussa 2020.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin tietohallintopäällikkö Apilan muistio.
Liite A 4 §, dnro 44/241/2018

5§
EDUKSI CASEMANAGER PÄIVITYSPROJEKTIN HANKINTA
Kansliatoimikunta päätti hankkia eduskunnan kanslian hankintasäännön (KTK

23.3.2017 § 4) 7 §:n nojalla Tieto Finland Oy:ltä Eduksin CaseManager
päivitysprojektin oheisen liitteen 3 tarjouksen mukaisesti tavoitehintaan
3 678 053,25 euroa (alv 0 %). Kustannusvaikutus jakaantuu vuosille 2018-2020.
Hankinta toteutetaan hankintalain (348/2016) 41 §:n 1 kohdan mukaisena
suorahankintana. Kysymyksessä on tavarahankintaa koskeva lisätilaus, jonka
tarkoituksena on aikaisemman toimituksen osittainen korvaaminen tai
laajentaminen. Hankinta perustuu 2.9.2010 allekirjoitettuun, toistaiseksi
voimassaolevan Vaski Pääsopimuksen (KTK 6.5.2010 § 6) ehtoihin.

Hankinnan kustannukset on arvioitu tietohallinnon hankesalkussa kuluvan vuoden
2018 ja tulevien vuosien 2019, 2020 ja 2021 investointimenon momentille 211070 ja
hankinta pystytään toteuttamaan tietohallinnon talous- ja toimintasuunnitelman
mukaisen 4,0 miljoonan euron vuotuisen investointikehyksen puitteissa.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin tietohallintopäällikkö Apilan perustelumuistio ja
perustelumuistion liitteet: tarjouspyyntö 26.3.2018, tarjouspyynnön tarkennus
18.4.2018, Tieto Finland Oy:n tarjous 20.4.2018 ja Vaski Pääsopimus (Nro
2010/165507 /2), 2.9.2010.
Liitteet A-B 5 §. dnro 30/241/2018

6§
SUOMEN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA JÄRJESTETTÄVIEN KOLMEN SUUREN KOKOUKSEN
KOKOUSPAIKKOJEN HANKINTA
Kansliatoimikunta päätti eduskunnan kanslian hankintasäännön 7 §:n nojalla hankkia
EU-puheenjohtajuuskauden 2019
-

parlamenttien välisen ulko- ja turvallisuuspoliittisen ja turvallisuus- ja
puolustuspoliittisen konferenssin 4.-6.9.2018 kokouspaikaksi Hilton Helsinki
Kalastajatorpan, 169 246,81 euron (alv O%) yhteisarvolla

-

parlamenttien välisen Artikla 13-konferenssin 30.9.-1.10.2019 sekä COSACkokouksen 1.-3.12.2019 kokouspaikaksi Scandic Grand Marina & Marina
Congress Centerin, 325 559, 70 euro n (alv O%) yhteisarvolla.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin valiokuntaneuvos Saramon muistiot liitteineen.
Liitteet A-B 6 §, dnrot 13/249/2018 ja 37 /249/2018
7§
VI RKAJÄRJ ESTELYT PÖYTÄKIRJATOIM ISTOSSA
Kansliatoimikunta päätti muuttaa
1. 1.6.2018 alkaen pöytäkirjatoimiston kokoaikaisen asiakirjasihteerin viran
00059 kahdeksi osa-aikaiseksi asiakirjasihteerin viraksi siten, että virkojen
työaika on 36 % säännöllisestä työajasta eli keskimäärin 13 tuntia viikossa
vuoden tasoitusjaksolla
2. 1.9.2018 alkaen pöytäkirjatoimiston sivutoimisen erityisasiantuntijan viran
00074 osa-aikaiseksi erityisasiantuntijan viraksi siten, että viran työaika on 60

% säännöllisestä työajasta eli keskimäärin 22 tuntia viikossa neljän viikon
tasoitusjaksolla.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin lainsäädäntöjohtaja Kuloveden muistio.
Liite A 7 §, dnro 72/11/2018

Merkitään tiedoksi

8§
YHTEISTOIMINNAN ARVIOINTI EDUSKUNNAN VIRASTOISSA 1.5.2016-30.6.2017
Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi yhteistoiminnasta eduskunnan virastoista tehdyn
sopimuksen 12 § 7 kohdan mukaisen yhteistoiminnan arvioinnin ajalla 1.5.201630.6.2017.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin hallintojohtaja Rauhion muistio yhteistoiminnan
arvioinnista eduskunnan virastoissa, arvio yhteistoiminnasta eduskunnan kansliassa,
arvio yhteistoiminnasta eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa, arvio
yhteistoiminnasta valtiontalouden tarkastusvirastossa sekä muistio
yhteistoimintaneuvottelukunnan kokouksissa käsitellyistä asioista.
Liitteet A-E 8 §, dnro 4/19/2018

9§
PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖSLUETTELO
Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi puhemiehistön päätösluettelon 20/2018.
Liite A 9 §
10 §
PÄÄSIHTEERIN PÄÄTÖSLUETTELO
Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi pääsihteerin päätösluettelon 16/2018
Liite A 10 §
11 §
HALLINTOJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELOT
Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi hallintojohtajan päätösluettelot 23-25/2018
Liitteet A-C 11 §

12 §
MATKAKERTOMUKSET
Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi matkakertomukset, jotka on laadittu
1. valtiovarainvaliokunnan liikennejaoston matkasta Alankomaihin 20.-

22.3.2018, laatijana valiokuntaneuvos Ikävalko (dnro 123/151/2017)
2. EU:n parlamenttien puhemiesten konferenssista Tallinnassa 23.-24.4.2018,
laatijoina valiokuntaneuvos Saramo ja lähetystöneuvos Kamras (dnro

20/151/2018).
Merkittiin, että matkakertomukset olivat kokouksessa nähtävinä.
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