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Aika:

Keskiviikko 21.6.2017

Paikka:

Puhemiesneuvoston kokoushuone

Läsnä:

Puhemies Maria Lohela
ll varapuhemies Arto Satonen

Kansanedustaja Eero Heinäluoma
Kansanedustaja Anne Louhelainen

Kansanedustaja Jukka Kopra

Kansanedustaja Heli Järvinen

Kansanedustaja Jari Myllykoski, 1-5 §
Kansanedustaja Stefan Wallin
Kansanedustaja Päivi Räsänen
Eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola

Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio
Tieto- ja viestintäjohtaja Marjo Timonen

Suunnittelupäällikkö Inga Luukko, 4 §
Kansliatoimikunnan sihteeri, palvelukeskuksen päällikkö Outi Hannula

Esittelijänä toimii eduskunnan hallintojohtaja, ellei toisin mainita.

1§

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

2§

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Kansliatoimikunta hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
Pääsihteerin esittelystä:

3§

KANSAINVÄLISTEN ASIAIN SIHTEERIN NlMlTTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISEEN VIRKASUHTEESEEN

Kansliatoimikunta nimitti yhteiskuntatieteiden kandidaatti Eeva Lahden kansainvälisen osaston kansainvälisten asiain sihteerin (VL 11, virkanumero 00557) määräaikaiseen virkasuhteeseen 28.8.2017-6.6.2018, kuitenkin enintään siihen asti, kun viran

vakinainen haltija on virkavapaana. Koeaika on kolme kuukautta.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin kansainvälisen osaston johtaja Kuusisen muistio, hakuilmoitus, hakijaluettelo, perustiedot sisältävä yhteenveto hakijoista ja Lahden hake-

mus.

Liitteet A-E 3 Q, dnro 61/11/2017

Merkittiin, että muiden hakijoiden hakemukset olivat kokouksessa nähtävinä.

4§

EDUSKUNNAN VUODEN 2018 TALOUSARVIOESITYS

Kansliatoimikunta päätti hyväksyä eduskunnan vuoden 2018 talousarvioesityksen liitteiden mukaisesti. Esitys tuleejulkiseksi talousarviolain mukaisesti.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin suunnittelupäällikkö Luukon muistio liitteineen.
Liite A 4 Q, dnro 2/21/2017
Merkittiin, että eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian, lhmisoikeuskeskuksen, Ulko-

poliittisen instituutin ja Valtiontalouden tarkastusviraston talousarvioehdotukset olivat kokouksessa nähtävinä.

5§

OHJE VIERAILIJAOHJEEN KÄYTTÖÖNOTOSTA PERUSKORJATUSSA EDUSKUNTATALOSSA

Kansliatoimikunta päätti vierailijaohjeen soveltamisesta seuraavasti:
- 21.8. varausjärjestelmä (opastetut vierailut) avataan edustajille ja avustajille
- 4.9. varausjärjestelmä (opastetut vierailut) avataan yleisölle

- 4.9. Eduskuntatalo avataan edustajilleja eduskunnan henkilökunnalle
- 5.9. Eduskuntatalo avataan valtiopäivätoiminnalle, täysistuntoa lehteriltä seuraavalle yleisölle ja valiokuntien asiantuntijoille
- 6.9. Eduskuntatalo avataan kansanedustajien henkilökohtaisille vieraille
- 11.9. Eduskuntatalo avataan eduskuntaryhmien ja edustajien kokousvieraille
- 14.-15.10. järjestetään avoimet ovet Eduskuntatalossa

- 16.10. aloitetaan opastetut vierailut ja edustajien iltaryhmien vierailut
- 30.10.-5.11. ei opastuksia (eikä istuntoja), PN eduskunnassa
- 18.-19.11. järjestetään avoimet ovet Eduskuntatalossa

kuitenkin siten, että edellä olevat rajoitukset eivät koske muuttoihin osallistuvaa henkilöstöä ja että hallintojohtaja voi myöntää niihin poikkeuksia.
Pöytäkirjan liitteeksi otettiin hallintojohtaja Rauhion muistioja eduskunnan vierailija-

ohje.
Liitteet A-B 5 Q, dnro 7/29/2017

6§

UUDEN EDUSKUNTARYHMÄN PERUSTAMISESTA AIHEUTUVAT TOIMENPITEET

Kansliatoimikunta päätti valtuuttaa eduskunnan hallintojohtajan
1. vahvistamaan eduskuntaryhmien kokoushuoneiden, ryhmien työhuoneiden sekä
edustajien ja avustajien työhuoneiden jaon eduskunnan tiloissa
2. neuvottelemaan ja hyväksymään sopimukset eduskuntaryhmää vaihtavien kansanedustajien avustajien työsopimuksista
3. hyväksymään sopimuksen eduskuntaryhmän siirtymisestä ns. ryhmäkansliamalliin avustajatoiminnon järjestämisessä.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin hallintojohtaja Rauhion muistioja kansliatoimikunnan
päätös kansanedustajien avustajajärjestelmän kehittämisestä 4.3.2015.
Liitteet A-B 6 å, dnro 4/09/2017

7§

MATKAKERTOMUKSET
Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi matkakertomukset, jotka on laadittu

1.

2.

ulkoasiainvaliokunnan matkasta Tukholmaan 16.-17.5.2017, Iaatijana valiokuntaneuvos Jalonen (dnro 50/151/2017)
ympäristövaliokunnan matkasta Venäjälle 16.-19.5.2017, Iaatijana valiokuntaneuvos Autio (dnr025/151/2017).

Merkittiin, että matkakertomukset olivat kokouksessa nähtävinä.
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