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1. PÄÄSIHTEERIN KATSAUS

18.2.2016

Toimintavuotta leimasivat 19.4.2015 järjestetyt eduskuntavaalit. Vaalivalvojaiset pidettiin nyt ensimmäisen kerran Pikkuparlamentin tiloissa. Kuluvan vaalikauden avajaiset
järjestettiin 29.4.2015 Finlandia-talossa Eduskuntatalon ollessa peruskorjauksen alla.
Nämä tilaisuudet onnistuivat hyvin ja siitä kiitos valmisteluun osallistuneille. Eduskunnan puhemieheksi valittiin 29.5.2016 Maria Lohela/ps, ensimmäiseksi varapuhemieheksi Mauri Pekkarinen/kesk ja toiseksi varapuhemieheksi Paula Risikko/kok.
Vaalivuosi tuo eduskunnan kanslian tehtäviin monenlaista vaalivuodelle ominaista
toimintaa. Tästä on syytä mainita ennen muuta uusien edustajien perehdyttäminen.
Valmistelun yhteydessä suunniteltiin ja julkaistiin uusi ”Opas eduskuntaan 2015”
(Eduskunnan kanslian julkaisu 2/2015), jonka oli määrä toimia apuna juuri väistötiloissa työskenneltäessä. Vaaleissa eduskuntaan tuli 59 uutta kansanedustajaa ja eduskuntaan palasi 15 sellaista edustajaa, jotka olivat toimineet kansanedustajina ennen
vuotta 2011. Eduskunnan muutettua Eduskuntatalon peruskorjauksen ajaksi SibeliusAkatemian tiloihin voitiin koko eduskuntaa syystä pitää perehdyttämisen kohteena.
Edustajien palvelut, istuntosali sekä valiokunnat aloittivat vaalikauden alussa toimintansa väistötiloissa, mikä toi oman haasteensa perehdyttämiselle ja eduskuntatyölle
kaikkine vaateineen. Istuntokaudella monien toimintojen sijainti muuttui ja samalla
käynnistyi hallinto- ja palveluosaston uudistus, jolla pyrittiin tarjoamaan palvelut keskitetysti ns. palvelutorin pisteistä. Eduskuntatyö lähti hyvin käyntiin ja hiljalleen toimintatavat väistötiloissa hakeutuivat uomiinsa tilojen ja kulkureittien tultua tutuiksi.
Niin hallituksen kuin eduskunnan kokoonpano on pysynyt pääosin ennallaan ensimmäisten valtiopäivien ajan. Vaalikauden alkumetreillä kaksi edustajaa ilmoittivat siirtyvänsä europarlamentaarikon tehtäviin (ed. Paavo Väyrynen/kesk ja ed. Pirkko Ruohonen-Lerner/ps), jolloin heidän sijaansa astuivat ed. Mikko Kärnä/kes ja ed. Leena Meri/ps.
Salityöskentely on sujunut väistötiloissa hyvin. Tiloja voidaan luonnehtia käytännöllisiksi, hieman ahtaiksi ja jossain katsannossa myös arkisiksi. Sellainen tuntuma on, että myös salityöskentely on muuttunut arkisempaan suuntaan. Väistösalissa jouduttiin,
tai pitäisikö sanoa, päästiin kokeilemaan miltei paperitonta työskentelyä. Tilan ahtauden takia edustajien paikoille on hyvin hankala jakaa papereita ja pöytätilat niiden säilyttämiseen ovat pienet. Vain poikkeustapauksessa salin paikoille jaetaan materiaalia.
Käytäntö on saanut hiljaisen hyväksynnän ja Eduskuntataloon muutettaessa on arvioitava, luovutaanko paperijakelusta myös siellä.
Valiokuntatyössä paperitonta työskentelyä vaikeutti aluksi dokumenttien hankala käsittely edustajien laitteiden turvaohjelmista johtuen. Ohjelmistoon tehtyjen muutosten jälkeen dokumenttien käsittely on onnistunut paremmin ja paperiton työskentely valiokunnissa on tullut mahdolliseksi.
Toimintavuosi oli virkakunnalle monella tapaa vaiherikas ja haasteita tulvillaan. Muutto
väistötiloihin 2015 alkukeväällä oli oma ponnistuksensa, eikä vähiten siksi, että se osui
pitkien valtiopäivien loppumetreille, jolloin eduskuntatyö oli kiireisimmillään. Suurta
työpanosta vaati toki myös väistötilojen saattaminen siihen kuntoon, mitä eduskunnan
toiminnot edellyttävät. Ennen muuta Sibelius-Akatemian konserttisalin muuntaminen
istuntosalin tarpeita vastaavaksi vaati paljon huolellista suunnittelua ja työtä. Istunto-
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saliin tehtiin vielä kesätauon aikana eräitä muutoksia mm. äänentoistojärjestelmää ja
akustiikkaa parannettiin.
Uusi asiankäsittelyjärjestelmä Eduksi otettiin käyttöön vuoden 2015 valtiopäivien alussa. Järjestelmän toimivuus on äärimmäisen tärkeää valtiopäiväasioiden käsittelyn ja
päätöksenteon kannalta. Valtiopäiväasiat etenevät järjestelmässä, kunnes ne toimitetaan eduskunnan vastauksen tai kirjelmän muodossa valtioneuvostolle taikka muulle
vastaanottajalle. Järjestelmää käyttäen valmistellaan myös valiokuntien mietinnöt ja
lausunnot, puhemiehen nuotit ja puhemiesneuvoston pöytäkirjat. Eduksi-järjestelmän
valmisteluun on osallistunut suuri joukko virkamiehiä, jotka ovat uutterasti tehneet töitä
järjestelmän rakentamiseksi eduskunnan tarpeita varten. Käyttöönotto tuotti alkuun
hankaluuksia erityisesti valiokuntien työssä, mutta on kaiken kaikkiaan sujunut kohtuullisen hyvin. Järjestelmän käytettävyyttä on pyritty kehittämään ja esiin tulleita ongelmia ratkaisemaan. Järjestelmän ominaisuuksia pyritään edelleen parantamaan jatkuvalla kehitystyöllä.
Vuoden 2015 valtiopäivien alusta otettiin käyttöön myös uusi julkinen ja sisäisen verkkopalvelu. Erityisesti hakupalveluiden uudistaminen on tuonut työntekoon omat haasteensa ja vaatinut uuden oppimista käyttäjiltään. Verkkopalvelua on kehitetty edelleen
käyttäjien toiveiden mukaan ja myös tämä työ jatkuu.
Keväällä 2015 nimitetty hallitus toimitti eduskunnalle hallituksen esityksiä ja muita valtiopäiväasioita samaan tapaan kuin vaalikauden ensimmäisillä valtiopäivillä on tapana
eli jossain määrin tavanomaisia valtiopäiviä vähemmän. Täysistuntokeskustelu oli vilkasta ja aika ajoin kiivastakin, mihin on vaikuttanut yhteiskunnassa vallitseva huoli talouden tilasta, työttömyys ja maahanmuuttokysymykset. Hallitus on vastannut viiteen
välikysymykseen.
Eduskuntatalon peruskorjaustyö on edistynyt suunnitellun aikataulun mukaan ja
voimme olla luottavaisia siihen, että pääsemme muuttamaan takaisin remontoituun
Eduskuntataloon vuoden 2017 syysistuntokauden alusta. Tämäkin muutto edellyttää
valmistelutyötä. Erityisesti täysistuntosali pyritään saattamaan aikaisempaa toimivammaksi, mm. puheiden teknistä laatua parantamalla ja edustajanpaikkojen paneelit
modernisoimalla. Muuttovalmisteluihin kuuluu lukuisa joukko muitakin asioita, mm. tilojen käyttöratkaisut ja työtilojen sijoittelu.
Kansliassa suurten ikäluokkien eläköityminen on vielä jossain määrin jatkunut. Vanhuuseläkkeelle jäi toimintavuonna 21, työkyvyttömyyseläkkeelle yksi ja osa-aikaeläkkeelle kolme henkilöä. Eduskunta näyttää edelleen pysyneen houkuttelevana työpaikkana, sillä työurat ovat täällä varsin pitkiä ja eläkkeelle jäädään myöhemmin kuin
muualla valtion virastoissa eli hiukan yli 64-vuotiaana.
Eläköitymisten myötä ja tarpeellisin virkajärjestelyin pystyttiin saavuttamaan kansliatoimikunnan vaalikaudelle 2011–2015 asettama tavoite vähentää vuoden 2015 loppuun mennessä kanslian vakinaisen virkasuhteisen henkilöstön määrä 400 henkilötyövuoteen. Se tarkoitti kaikkiaan noin 30 viran eli kahdeksan prosentin vähennystä
henkilöstön osalta vaalikauden aikana. Tammikuun 1 päivänä 2016 henkilötyövuosia
oli 396.
Eduskunnan pitkäaikainen pääsihteeri Seppo Tiitinen jäi vuoden 2015 lopussa hyvin
ansaitulle eläkkeelle eduskunnassa tekemänsä pitkän työuran päätyttyä. Tiitinen aloitti
eduskunnassa 1972 toimimalla erikoisvaliokunnissa sihteerin tehtävissä 1978 asti.
Vuonna 1990 hänet nimitettiin apulaispääsihteeriksi ja 1992 alkaen hän toimi eduskunnan pääsihteerinä. Tiitisen antama työpanos eduskunnalle on erittäin arvokas ja
vertaansa vailla.

5
2. EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS, PÄÄMÄÄRÄT, VISIO JA
ORGANISAATIO
Eduskunnan kansliassa toteutettiin kansliatoimikunnan hyväksymää eduskunnan
kanslian strategiaa vuosiksi 2012–2015. Toiminnassa otettiin huomioon kanslialle hyväksytyt arvot - hyvä palvelu, avoimuus ja vuorovaikutus sekä oikeudenmukaisuus - ja
eduskunnan kanslian visio tuottaa edustuksellisen kansanvallan tarvitsemat palvelut
laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti.
Strategisina päämäärinä toteutettiin seuraavia:





eduskunnan valtiosääntöisen toiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen
infrastruktuurin kehittäminen
johtamisen sekä suunnittelu- ja raportointijärjestelmän kehittäminen
eduskunnan kanslia on oppiva, osallistuva ja hyvinvoiva työyhteisö

Organisaation kehittäminen ja toiminnan vaikuttavuus
Eduskunta hyväksyi joulukuussa eduskunnan virkamieslain muutoksen ja eduskunnan
kanslian ohjesäännön. Ne tulivat voimaan 1.1.2016 ja perustuivat pääsihteerin asettaman säädöstyöryhmän valmisteluun.
Kanslian toiminnan vaikuttavuus on toimintavuonna jatkanut myönteistä kehitystä.
Kanslia on tarjonnut lainsäädäntötyön ja muun eduskunnan toiminnan edellyttämät
palvelut laadukkaasti. Palvelutasoa on pidetty yllä ja parannettu tehokkaasti. Henkilöstön toimintaa on voitu keskittää eduskunnan kannalta keskeiseen valtiopäivätoimintaan.
Kansliassa on toteutettu edelleen kansliatoimikunnaan päättämää kanslian omaa tuottavuus- ja vaikuttavuusohjelmaa, jonka tavoitteeksi on asetettu henkilöstön määrän
vähentäminen palvelutason parantamistavoitteesta tinkimättä. Määrälliseksi tavoitteeksi asetettu vakinaisen virkakunnan henkilötyövuosien vähentäminen noin 430
henkilötyövuodesta 400 henkilötyövuoteen vuoden 2015 loppuun mennessä saavutettiin: 31.12.2015 kanslian palveluksessa olevien vakituisia virkamiehiä oli henkilötyövuosina yhteensä 396. Edellä mainittu luku kuvasi poikkileikkaustilannetta, mutta sitä
oli korjattu varmuudella tiedossa olevien 1.1.2016 tapahtuvien poistumisten ja niin
ikään varmuudella tiedossa olevien rekrytointien huomioimisella. Viime mainitusta
esimerkiksi käy lainsäädäntöjohtajan valinta pääsihteeriksi: sen enempää pääsihteerin
kuin lainsäädäntöjohtajan virkaa ei laskettu jätettävän avoimeksi.
Kansanedustajien avustajajärjestelmää muutettiin toimintavuonna perusteellisesti:
kansliatoimikunnan 4.3.2015 tekemän päätöksen mukaisesti otettiin käyttöön ns. ryhmäkansliamalli. Ryhmäkansliamallissa eduskuntaryhmä sai halutessaan tehdä päätöksen, jonka mukaan sen jäsenille ei enää palkattu eduskunnan kansliassa olevia
avustajia ja vastaavasti ryhmä sai avustajien palkkaus- ja muihin menoihin suhteutetun korvauksen. Koska menojen korvaamiseen sisältyi osuus hallintokuluista, päätettiin vastaavasti kanslian hallintokuluihin tehtävästä leikkauksesta. Kanslian palveluksessa olevien avustajien työsuhteen puitteita säätelevä yleinen työehtosopimus pysyi
voimassa, ja palkoissa sovellettiin edellisen työehtosopimuksen määräyksen ns. jälkivaikutuksen perusteella.
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Vuoden aikana edettiin kanslian palvelumallin uudistuksessa hallinto-osastolla. Osaston organisaation ja johtamisjärjestelmän uudistaminen työsuunnitelman mukaisesti
toteutettiin 1.1.2015. Osaston nimenä alettiin käyttää hallinto- ja palveluosastoa ja sen
toimistorakennetta uudistettiin käytännössä siten, että hallintotoimisto muutettiin palvelukeskukseksi ja tilitoimisto, siltä osin kuin sen tehtäviä ja henkilöstöä ei siirretty palvelukeskukseen, liitettiin hallintojohtajan esikuntaan. Palvelukeskusta vahvistettiin siirtämällä sinne tietohallintotoimistosta it-tuki. Koska uudistusta vastaavan kanslian ohjesäännön uudistamisen hyväksyminen täysistunnossa jäi vuoden joulukuulle, uudistus
saatettiin loppuun vasta vuoden 2016 alusta alkaen.
Organisaatio
Eduskunnan kanslia hoitaa kansliatoimikunnan alaisena tehtävänsä siten, että eduskunnalla on edellytykset hoitaa sille valtioelimenä kuuluvat tehtävät. Kanslian päällikkönä toimii pääsihteeri, jonka kanslian johtamista koskevat tehtävät on määritetty
eduskunnan kanslian ohjesäännössä. Pääsihteeri johtaa myös kanslian johtavista virkamiehistä ja henkilöstön edustajista koottua johtoryhmää.
Eduskunnan kanslian yhteisten eli pääsihteerin esikunnan tehtävänä on avustaa puhemiehiä eduskuntatyön johtamisessa ja pääsihteeriä.
Eduskunnan lainsäädäntöjohtajan johtama keskuskanslia muodostuu neljästä toimintayksiköstä, joita ovat istuntoyksikkö, ruotsin kielen toimisto, pöytäkirjatoimisto ja asiakirjatoimisto. Yksikön päätehtävät ovat täysistuntotyön valmistelu-, täytäntöönpano- ja
palvelutehtävät, valtiopäiväasiakirjojen ja rekisterien valmistaminen ja julkaiseminen
sekä asiakirjojen jakelu ja varastointi.
Eduskunnan apulaispääsihteerin johtaman valiokuntasihteeristön päätehtävänä on
huolehtia valiokunnissa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja siihen liittyvistä sihteerija avustavista palveluista.
Kansainvälisten asian yksikön tehtävänä on toimia puhemiehistön neuvonantajana
kansainvälisissä kysymyksissä, antaa asiantuntija-apua eduskunnan kansainvälisille
valtuuskunnille sekä koordinoida eduskunnan kahdenvälistä parlamentaarista yhteistyötä (mm. valtiopäämiehien, parlamenttivaltuuskuntien ym. vierailut ja parlamenttienväliset kontakti- ja yhteistoimintaryhmät).
Turvallisuusyksikön tehtävänä on vastata eduskunnan fyysisestä turvallisuudesta,
henkilö- ja henkilöstöturvallisuudesta, toiminnan turvallisuudesta, palo- ja pelastusturvallisuudesta sekä ympäristöturvallisuudesta.
Tieto- ja viestintäyksikköön kuuluvat eduskunnan kirjasto, sisäinen tietopalvelu ja
eduskuntatiedotus. Kirjasto toimii julkisena oikeudellista tietoa, yhteiskuntatietoa ja
eduskuntatietoa välittävänä keskuskirjastona sekä eduskunnan keskusarkistona. Sisäinen tietopalvelu huolehtii osaltaan siitä, että eduskunnalla on käytettävissään toimintansa edellyttämä tieto. Eduskuntatiedotus tuottaa media-, verkko- ja kansalaispalveluja mukaan lukien opastetut vierailut ja Kansalaisinfo.
Hallinto- ja palveluosasto huolehtii kansliatoimikunnan kokousten valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta sekä käsittelee asiat, jotka koskevat eduskunnan taloudenhoitoa sekä toiminnan ja talouden suunnittelua, edustajanpalkkioita ja niihin verrattavia
toimenpiteitä. Siihen kuuluvat hallintojohtajan esikunta, palvelukeskus, kiinteistötoimisto, tietohallintotoimisto ja työterveysasema.
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Eduskunnan kanslian tarkastuspäällikön tehtävänä on hoitaa sisäistä tarkastusta. Lisäksi tarkastuspäällikkö toimii palkkiotoimikunnan yhteysvirkamiehenä. Tarkastuspäällikkö on suoraan puhemiehen alainen.

3. HENKILÖSTÖ
Henkilöstön määrä ja rakenne
Päätoiminen henkilöstö 31.12.2015
Päätoimista henkilöstöä oli vuoden 2015 lopussa yhteensä 555 henkilöä. Heistä valtaosa eli 75,9 % oli virkasuhteisia. Työsuhteisia oli 24,1 %.
Vakinaisen henkilöstön osuus oli 71,7 % ja määräaikaisen 28,3 %. Määräaikaisesta
henkilöstöstä 127 oli kansanedustajien avustajia. 66:n kansanedustajan avustaja
työskenteli eduskunnan kanslian sijasta eduskuntaryhmän palveluksessa ryhmäkansliamallin mukaisesti.
Henkilötyövuosien (htv) määrä vuonna 2015 oli yhteensä 556,91.
Taulukko 1: Henkilöstömäärä vuonna 2015

1

Henkilöstö

2015

Virkasuhteisia

421

Työsuhteisia

134

Kokoaikaisia

523

Osa-aikaisia

32

Vakinaisia

398

Määräaikaisia

157

Naisia

343

Miehiä

212

Kokonaislukumäärä

555

Henkilömäärissä ja henkilötyövuosissa on mukana valiokuntasihteeristön yksi toisessa organisaatiossa tehtäväkierrossa oleva
henkilö.
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Taulukko 2: Henkilöstömäärä yksiköittäin/osastoittain 2015

Eduskunnan kanslia
yhteiset
Keskuskanslia
Hallinto- ja palveluosasto
(Hallintoosasto)2
Valiokuntasihteeristö
Tieto- ja
viestintäyksikkö
Kansainvälisten
asiain yksikkö
Turvallisuusyksikkö
Sisäinen tarkastus
Kansanedustajan
avustajat
Yhteensä

Vakinaisia

Määräaikaisia

Yhteensä

4

3

7

%
koko
henkilöstöstä
1,3

63
146

2
17

65
163

11,7
29,4

59
67

3
1

62
68

11,2
12,2

15

3

18

3,2

43
1
0

1
0
127

44
1
127

7,9
0,2
22,9

398

157

555

100,0

Henkilöstön ikärakenne
Eduskunnan kanslian henkilöstön keski-ikä oli 46,8 vuotta. Miesten keski-ikä oli 46,2
vuotta ja naisten 47,1 vuotta.
Vähintään 45-vuotiaiden osuus henkilöstöstä vuoden lopussa oli 59,8 %. Eduskunnan
kanslian suurin ikäryhmä olivat 55–64-vuotiaat (30,3 %). Alle 35-vuotiaita henkilöstöstä oli 20,7 %.
Kuvio 1: Miesten ja naisten osuudet eri ikäluokissa 2015

2

Hallinto-osasto siirtyi osaston uudelleenorganisoinnin myötä käyttämään uutta vastuualueen mukaista nimitystä hallinto- ja palveluosasto vuoden 2015 alusta lukien.
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Eduskunnan kanslian nykyisen henkilöstön ikärakenteen perusteella voidaan arvioida,
että vanhuuseläkeiän saavuttaa nykyhenkilöstöstä 193 henkilöä (34,8 %) seuraavan
kymmenen vuoden aikana. Ennuste perustuu vanhuuseläkkeelle siirtymisen osalta
Valtiokonttorista saatuihin laskelmiin, joiden perustana ovat normaalin henkilökohtaisen eläkeiän mukaiset vanhuuseläkkeelle siirtymisen ajankohdat. Lisäksi henkilökohtaisen eläkeikänsä jo aiemmin saavuttaneita, 64 vuotta täyttäneitä henkilöitä oli eduskunnan kanslian palveluksessa 11 henkilöä.
Virkasuhteisen henkilöstön jakautuminen tehtävätasoille
Eduskunnan kanslian virkasuhteessa olevat, epj-palkkausjärjestelmään kuuluvat henkilöt (403 henkilöä) on luokiteltu Tahti-raportoinnissa valtion palkkatilastointiluokituksen mukaisella tehtävätasoluokituksella. Seuraavaan tarkasteluun on otettu mukaan
myös epj-palkkausjärjestelmän ulkopuolisista virkamiehistä (18 henkilöä) eduskunnan
kanslian sopimuspalkkaiset, johtavat virkamiehet (12 henkilöä).
Työsuhteinen henkilöstö jää tämän tarkastelun ulkopuolelle, koska heihin ei sovelleta
tehtävien vaativuusluokittelua, joka on tehtävätasojaottelun perusteena.
Henkilöstön tehtävärakennetta kuvaavissa tarkasteluissa on käytetty seuraavaa tehtävätasoluokitusta:
Johtavat virkamiehet ja toimistopäälliköt: Tähän ryhmään kuuluvat eduskunnan
kanslian johtavat virkamiehet sekä toimistopäälliköt ja toimistoihin verrattavien toimintayksiköiden esimiehet.
Esimies- ja työnjohtotehtävät: Tähän ryhmään luetaan virkamiehet, jotka toimivat
työnjohto- ja esimiestehtävissä, mutta eivät kuulu johtavien virkamiesten ja toimistopäälliköiden ryhmään. Työnjohto- ja esimiestehtävien osuus työajasta on yli puolet.
Esimiestehtäväryhmään kuuluu useita suorittavien tehtävien työnjohtotehtäviä.
Asiantuntijatehtävät: Tässä ryhmässä ovat virat ja tehtävät, joissa käytetään virkamiesvaltaa tai tehdään vaativia asiantuntijatöitä. Johto- ja esimiestöiden osuus on alle
puolet kokonaistyöajasta.
Toimeenpanevat tehtävät: Tähän ryhmään kuuluvat tehtävät, joista valtaosa tehdään
annettujen ohjeiden tai toimeksiantojen perusteella. Tehtäviin ei sisälly esimies- tai
johtamistehtäviä.
Toimeenpanevat tehtävät muodostavat suurimman tehtävätasoryhmän. Eduskunnan
kansliassa toimeenpanevien tehtävien ryhmään on luokiteltu mm. palveluneuvojien ja
laitoshuoltajien tehtävät sekä yleiset toimistotyöt.

10
Kuvio 2. Virkasuhteisen henkilöstön jakautuminen eri tehtävätasoille 2015

Johtotason-, esimies- ja työnjohtotehtävissä miesten osuus oli 53 % ja naisten osuus
47 %. Asiantuntijatehtävissä oli puolestaan naisia 61 % ja miehiä 39 %. Toimeenpanevissa tehtävissä naisten osuus oli 66 % ja miesten osuus 34 %.
Kuvio 3: Sukupuolijakauma eri tehtävätasoilla 2015

Henkilötyövuodet ja henkilöstömenot
Eduskunnan kanslian henkilöstön määrä oli 555 henkilöä vuonna 2015 ja heidän tuottamiensa henkilötyövuosien määrä 556,9 henkilötyövuotta (htv). Henkilötyövuoden
hintaan lasketaan kaikki työnantajan maksamat kulut ja siten muodostuvat ns. kokonaistyövoimakustannukset. Näin laskettuna yhden henkilötyövuoden hinta oli 65.780
euroa. Henkilötyöpäivän hinta oli 261,03 euroa.
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Taulukko 3: Henkilötyövuodet ja kokonaistyövoimakustannukset 2012–2015
2012

2013

2014

2015

HTV

620,1

604,9

601,4

556,9

€/HTV

59 342

61 162

64 130

65 780

Koulutus ja kehittäminen
Eduskunnan kanslian henkilöstön koulutukseen ja kehittämiseen käytettiin 2,1 työpäivää/htv ja keskimäärin 1.035 euroa/htv. Tässä koulutuskustannuksiin sisältyvät sekä
koulutuksesta aiheutuneet erilliskustannukset, kuten kurssi- tai seminaarimaksut, että
keskimääräiset koulutusajan palkat työnantajamaksuineen.
Vuonna 2015 koulutuksen pääpaino oli kielikoulutuksessa, asianhallintajärjestelmä
Eduksin käyttöönottoon liittyvässä koulutuksessa sekä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvässä koulutuksessa.
Eduskunnan kanslian henkilöstön koulutusmenot vuonna 2015 olivat 313 627 euroa.
Taulukko 4: Koulutus ja kehittäminen sekä koulutusmenot 2012–2015, €/htv
Vuosi
Koulutus ja kehittäminen, €/htv
Koulutusmenot, €/htv

2012
1 313
714

2013
1 108
484

2014
928
502

2015
1 035
563

Henkilöstön työkunto
Sairauspoissaolot
Sairauspäivien määrä laski edellisvuoden 5 407 päivästä 5 009 päivään. Lyhyiden (13 pv) sairauspoissaolojen määrä vähentyi edellisvuodesta 8,7 % ja pitkien sairauspoissaolojen (4- pv) määrä lisääntyi 0,7 %. Sairauspoissaolojen osuus (työpäivää/htv)
pysyi ennallaan 9,0 pv/htv:ssa.
Sairauspoissaolojen kustannukset olivat vuonna 2015 1 307 499 euroa, kun sairauspäivän kustannuksena käytetään keskimääräistä henkilötyöpäivän hintaa.

Taulukko 5: Sairaustapausten ja sairauspäivien määrä yhteensä vuonna 2015 eduskunnan
kansliassa

sairaustapauksia kpl sairauspäiviä kpl

pv/tapaus tapauksia/edunsaaja

pv/edunsaaja

tapauksia/htv pv/htv

1161

4,3

12,2

2,1

5009

2,8

9,0
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Kuvio 4: Sairaustapausten määrä poissaolon pituuden mukaan 2015

Työilmapiiri
Eduskunnan kansliassa toteutettiin työtyytyväisyyskysely lokakuussa 2015. Kyselyyn
vastasi 344 henkilöä vastausprosentin ollessa 60 %. Henkilöstön työtyytyväisyyden
kokonaisindeksi oli 3,56.

13
Kuvio 5:

Eduskunnan kanslian työtyytyväisyyden kokonaiskehitys (2005–2015)
osa-alueittain, VM-baro -kyselytyökalussa käytetyn jaottelun mukaisesti
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Toimintakertomuksen henkilöstötiedot taulukkona 2015
Tarkastelujoukko: Virasto 110002 Eduskunnan kanslia

1. Henkilöstöresurssit
henkilöstömäärä
naiset
miehet
henkilötyövuodet
keski-ikä
naiset
miehet
henkilöstömäärät ikäluokittain
-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65koulutustasoindeksi
naiset
miehet
vakinaiset
naiset
miehet
määräaikaiset
naiset
miehet
kokoaikaiset
naiset
miehet
osa-aikaiset
naiset
miehet
säännöllisenä työaikana tehdyn työajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta, %
palkkasumma, €/vuosi
josta johdon palkkasumma, €/vuosi
tulosperusteiset lisät, €/vuosi
josta johdon tulosperusteiset lisät, €/vuosi
luontoisetuudet, €/vuosi
josta johdon luontoisetuudet, €/vuosi
henkilösivukulut, €/vuosi
josta eläkekulut, €/vuosi
kokonaistyövoimakustannukset, €/vuosi
tehdyn työajan palkkojen %- osuus palkkasummasta
välilliset työvoimakustannukset, €/vuosi
välillisten työvoimakustannusten %-osuus tehdyn
työajan palkoista
henkilötyövuoden hinta, €
2. Työhyvinvointi
kokonaistyötyytyväisyysindeksi
sairauspoissaolot, työpäivää/htv
sairaustapauksien lkm
3. Henkilöstöinvestoinnit
työtyytyväisyyden edistäminen, €/htv
työkunnon edistäminen, €/htv
koulutus ja kehittäminen, työpäivää/htv
koulutus ja kehittäminen, €/htv
työterveyshuolto, €/htv
henkilöstöinvestoinnit yhteensä, €/htv

2013

2014

2015

Vuosimuutos %

614
376
238
604,9
45,9
46,1
45,5

617
378
239
601,4
46,1
46,4
45,7

555
343
212
556,9
46,8
47,1
46,2

-10,0
-9,3
-11,3
-7,4
1,4
1,5
1,2

15
128
126
174
161
10
5,1
5,2
4,9
404
250
154
210
126
84
572
341
231
42
35
7

17
125
125
174
165
11
5,1
5,2
5,0
404
247
157
213
131
82
579
348
231
38
30
8

14
101
108
157
168
7
5,0
5,0
4,9
398
249
149
157
94
63
523
320
203
32
23
9

-17,6
-19,2
-13,6
-9,8
1,8
-36,4
-2,9
-3,9
-1,2
-1,5
0,8
-5,1
-26,3
-28,2
-23,2
-9,7
-8,0
-12,1
-15,8
-23,3
12,5

80,1

80,2

79,7

-0,6

29 484 820,1
382 427,7

29 755 186,5
383 967,7

29 025 197,4
386 093,5

-2,5
0,6

654 442,4
5 457,4
5 813 048,4
5 484 926,8
36 999 410,3
77,4
14 189 748,2
62,2

669 772,5
5 454,3
6 299 283,7
5 818 769,2
38 569 489,0
78,0
15 356 792,8
66,2

640 739,5
5 472,2
6 038 415,3
5 591 049,2
36 634 269,8
77,9
14 030 783,8
62,1

-4,3
0,3
-4,1
-3,9
-5,0
-0,2
-8,6
-6,2

61 162,0

64 129,7

65 780,4

2,6

3,5
9,0
1 239

9,0
1 243

3,6
9,0
1 161

100,0
0,0
-6,6

419,4
1 010,0
2,5
1 108,0
536,4
3 073,8

417,1
1 006,9
1,5
927,6
598,9
2 950,5

376,7
1 105,2
2,1
1 034,6
573,1
3 089,6

-9,7
9,8
40,8
11,5
-4,3
4,7
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4. TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2014–2016

Kansliatoimikunta hyväksyi tasa-arvotoimikunnassa valmistellun eduskunnan kanslian
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman vuosille 2014–2016 kokouksessaan
24.6.2014 (KTK 10/2014). Suunnitelman täytäntöönpanoon kuuluu, että rakenteita ja
käytäntöjä kehitetään siten, että tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustavoitteet otetaan huomioon sekä päätösten valmistelussa ja toimeenpanossa että tulosten seurannassa ja
arvioinnissa. Suunnitelmalla pyritään siihen, että eduskunnan kanslia koetaan turvalliseksi, oikeudenmukaiseksi ja houkuttelevaksi työympäristöksi. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteena on myös antaa kanslian esimiehille käytännön
työkaluja omaan esimies- ja johtamistyöhön.
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman keskeiset tavoitteet on suunnitelmassa kiteytetty seuraavasti:
-

Eduskunnan intranettiä hyödynnetään tehokkaasti ja laaja-alaisesti mm. verkkokeskustelujen avulla tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksistä viestittäessä sekä
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä edistettäessä.

-

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulma integroidaan päätöksentekoon ja toimintaan. Tasa-arvo- ja sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen on mukana kehittämishankkeiden suunnitteluvaiheessa. Jo etukäteen arvioidaan, mitä vaikutuksia
hankkeilla toteutuessaan voi olla naisille ja miehille.

-

Sekä naisten että miesten asiantuntemusta käytetään tasapuolisesti eduskunnan
kanslian työryhmissä ja toimielimissä.

-

Eduskunnan kansliassa vallitsee seksuaalisen häirinnän, kiusaamisen ja muun
epäasiallisen käyttäytymisen nollatoleranssi. Kukaan eduskunnassa ei joudu seksuaalisen häirinnän eikä kiusaamisen taikka muun epäasiallisen käytöksen kohteeksi. Kaikkiin ilmitulleisiin tapauksiin puututaan.

-

Tasa-arvotyö koskee eduskunnan kanslian koko henkilökuntaa; myös kansanedustajilla ja ryhmäkanslioilla on mahdollisuus olla mukana eduskunnan tasa-arvoja yhdenvertaisuustyössä.

-

Eduskunnan kanslian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö seuraa valtionhallinnossa
ja työelämässä yleisesti hyviksi todettuja toimintamalleja sekä lisäksi kannustaa
positiivisiin ja innovatiivisiin omiin uusiin toimintamalleihin.

-

Eduskunnan kanslian tehtäviä hakevat, kansliassa työskentelevät henkilöt ja henkilöstöryhmät kokevat tulevansa tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti kohdelluksi niin
rekrytoinnissa kuin palvelussuhteen aikana.

-

Eduskunnan kanslian ilmapiiri kannustaa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävien uusien ideoiden ja toimintatapojen ripeään käyttöönottoon.
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Tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyön edistyminen
Säännöllinen työtyytyväisyyden tilan seuranta on keskeinen työkalu tasa-arvon ja yhdenvertaisen kohtelun seurannassa. Eduskunnan kanslian työtyytyväisyyden ja työhyvinvoinnin tilaan seurataan mm. valtion yhteisellä VMBaro-kyselytyökalulla. Näin saadaan mm. arvokasta vertailutietoa eduskunnan kanslian tuloksista suhteessa koko valtiohallintoon
Eduskunnan kanslian vuoden 2015 työtyytyväisyysselvityksen perusteella voidaan kokonaistuloksen perusteella sanoa, että henkilöstön työtyytyväisyys on hyvällä tasolla
ja hienoista parannusta keskiarvotuloksiin on nähtävissä työtyytyväisyyden ja hyvinvoinnin kaikilla osa-alueilla. Eduskunnan kanslian työtyytyväisyys on hyvällä tasolla (indeksi yli 3,5) mitä tulee työn sisältöön ja haasteellisuuteen, työilmapiiriin ja yhteistyöhön, työoloihin ja johtamiseen.
Erittäin tyytyväisiä (indeksiarvot 3,90–4,03) ollaan oikeudenmukaiseen kohteluun työtovereiden taholta, työn itsenäisyyteen ja mahdollisuuteen vaikuttaa työn sisältöön,
mahdollisuuteen yhteen sovittaa työ- ja yksityiselämä, oikeudenmukaiseen kohteluun
esimiehen taholta, työpaikan varmuuteen nyt ja tulevaisuudessa, sukupuolten tasaarvon toteutumiseen työyhteisössä, työn haastavuuteen, työpaikan maineeseen hyvänä työnantajana sekä esimiehen antamaan tukeen työnteossa ja sen edellytysten
luonnissa. Kehitettävää on edelleen tiedon kulussa, kehittymisen tuessa ja palkkauksessa (indeksiarvot 3,02–3,3). Merkittäviäkin eroavaisuuksia tyytyväisyyden tasoissa
löytyy miesten ja naisten välillä, eri ikäryhmien välillä tai kanslian eri osastojen välillä.
Kyselyyn vastasi 213 naista ja 131 miestä ja kuten kahdessa edellisissäkin kyselyissä
(2011 ja 2013) suurin vastaajaryhmä vastaajien ikää tarkasteltaessa oli yli 50-vuotiaat
(155 vastaajaa).
Työtyytyväisyysselvityksen perusteella vastaajista 60 % on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä tasa-arvon toteutumiseen. Erittäin tyytymättömiä tai tyytymättömiä on 7 %.
Vastaajista 34 % ei osaa sanoa kantaansa. Kokemusta tasa-arvosta selvitettiin sekä
VMBaron yleisillä kysymyksillä sekä eduskunnan kanslian omilla tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta selvittävillä kysymyksillä.

Tasa-arvoisuuden kokeminen on kasvanut vuosittaisvertailussa sekä miesten että naisten osalta. Indeksiarvot
ovat hyvällä tai erittäin hyvällä tasolla,
Naisten ja miesten välinen indeksiero
on suuri, 0,51 indeksipistettä.
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Työtyytyväisyysselvityksen mukaan tyytyväisyys palkkaukseen on myös noussut. Kyselyn yleisten palkkaukseen liittyvien kysymysten perusteella miehet ovat kaikilta osin
tyytymättömämpiä kuin naiset. Erot ovat varsin merkittävät. Palkkauksen kokonaisindeksi on naisilla 0,15 indeksipistettä miesten indeksiä korkeampi. Kansanedustajien
avustajien kriittinen suhtautuminen palkkaukseen näkyy työtyytyväisyyskyselyn tuloksissa mutta heidän aikaisempaa pienempi vastausprosentti on osittain saattanut vaikuttaa indeksiarvon selvään nousuun.
Eduskunnan palkkausjärjestelmän mukaan vaativuusluokkien keskiarvo on 8,19.
miesten vaativuusluokkien keskiarvo on 8,51 ja naisten 8,0.

Naisten ja miesten sijoittuminen eri vaativuusluokkiin 2015 (mukaan lukien sopimuspalkkaiset johtavat virkamiehet), virkasuhteinen henkilöstö

Tiedon kulun vuosittaiset indeksiarvot ovat nousseet. Työyhteisöjen sisäiseen viestintään ja tiedonkulkuun on oltu hieman tyytyväisempiä kuin vuoden 2013 kyselyssä. Indeksiarvo 3,22 työyhteisön avoimuudesta asioiden käsittelyssä ja päätöksenteossa on
tyydyttävällä tasolla. Miehet arvioivat tiedon kulkua positiivisemmin kuin naiset. Eduskunnan verkkopalvelu-uudistus mahdollistaa tehokkaan tiedonjaon sekä tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuuskysymysten vuorovaikutteisen käsittelyn. Uudet niin ulkoiset kuin sisäiset verkkosivut otettiin käyttöön keväällä 2015. Intranet-Areenaan on luotu sekä
omia sivustoja että työtiloja mm. työhyvinvoinnin, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden
edistämiseen. Blogeissa ja verkkokeskusteluissa käsitellään ajankohtaisia henkilöstöön, työoloihin ja työn tekoon liittyviä kysymyksiä ja päätöspöytäkirjat mm. kansliatoimikunnan, kanslian johtoryhmän ja yhteistoimintakomitean kokouksista ovat kaikkien luettavissa.
Työolojen vuosittaisessa vertailussa miesten indeksiarvot ovat jonkin verran laskeneet
kaikilla osa-alueilla edelliseen kyselyyn verrattuna. Miehet kritisoivat eniten työtiloja ja
työvälineitä (indeksiarvon pudotus -0,18 edelliseen kyselyyn verrattuna). Naisten tyytyväisyys työoloihin on vuosittain kasvanut.
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Erityisesti arvostetaan mahdollisuutta sovittaa yhteen työ- ja yksityiselämä (indeksiarvo 4,02) ja työpaikan varmuutta nyt ja tulevaisuudessa (3,97). Eduskunnan toiminnan
siirtyminen väistötiloihin näkyy myös työtyytyväisyyskyselyn tuloksissa. Palaute on kuitenkin verrattain positiivista muutoksen mittakaavaan suhteutettuna, muutoista ja väistötilojen suunnittelusta henkilöstöä on tiedotettu riittävästi ja henkilöstöä on kohdeltu
tasa-arvoisesti. Peruskorjauksen valmistuttua myös eduskunnan tilojen esteettömyys
lisääntyy.
Kansanedustajan avustajat on huomioitu kanslian kehittämistyöhön osallistujina yhä
paremmin. Kansanedustajien avustajilla on ollut mm. osallistumisoikeus kanslian johtoryhmän kokouksiin sekä kaksi kertaa vuodessa järjestettävillä johdon neuvottelupäivillä. Käytäntö vakiintuu vuoden 2016 aikana kanslian ohjesäännön astuttua voimaan.
Syrjintää sukupuolen vuoksi on kokenut 12 henkilöä (21 henkilöä vuonna 2013) ja
seksuaalista häirintää on kokenut 5 henkilöä. Vaikka seksuaalinen ja sukupuolinen
häirintä vähentyi merkittävästi vuoden 2011 ja 2013 väillä, vuodesta 2011 lähtien tavoitteena olleeseen nollatoleranssiin ei ole edelleenkään päästy. Myös syrjinnän kokemus on vähentynyt vuodesta 2013 mutta myös syrjinnän suhteen yksikin kokemus
on liikaa. Kyselyn vastaajat eivät olleet ottaneet tapauksista yhteyttä esimieheen, henkilöstöhallintoon tai työterveyshuoltoon.
Vastaajista (n=340) 83 % on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä yhdenvertaisuuteen
eduskunnan kansliassa. Erittäin tyytymättömiä tai tyytymättömiä on 6 %. Vastaajista
12 % ei osaa sanoa, onko tyytyväinen vai tyytymätön.

Sekä miesten että naisten kokemus omasta työhyvinvoinnistaan on parantunut vuosina 2011–2015: vuonna 2011 indeksi oli 7,65. Edellisessä vuoden 2013 kyselyssä indeksi oli 7,89. Miesten indeksi (8,09) on korkeampi kuin naisten (7,89): keskiarvojen
erotus on merkittävä -0,20.

5. KANSLIAN TOIMINNAN ARVIOINTI

Eduskunnan kanslian yhteiset
1. Tavoitteiden toteutuminen
Eduskunnan kanslian tavoitteena on strategisen johtamisen ja johtoryhmän toiminnan
tehostaminen ja edelleen kehittäminen.
Kehittäminen on toteutunut asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Kansliatoimikunnan
15.3.2012 tekemän päätöksen mukaan tavoitteena oli vähentää eduskunnan kanslian
henkilöstön määrä vuoden 2015 loppuun mennessä 400 virkamieheen. Henkilöstön
määrä oli vuoden lopussa 396 virkamiestä, joten tavoite saavutettiin. Muutoksen hallinta ja toteuttaminen otettiin johtamisen kehittämisessä huomioon. Tavoitteen saavuttamiseksi mm. virkamiesten osaamista kehitettiin ja monipuolistettiin entisestään ja tehtäväkiertoa sekä sisäistä rekrytointia tehostettiin. Henkilöstön työhyvinvointiin kiinnitettiin erityistä huomiota.
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Johtoryhmä kokoontui vakiintuneesti viikoittain kesäaikaa lukuun ottamatta, yhteensä
26 kertaa. Kokouksissa käsiteltiin useita kanslian toiminnan johtamisen kannalta merkittäviä asioita ja hankkeita. Kokouksiin osallistuivat osastojen johtajat, henkilöstöpäällikkö ja henkilöstöjärjestöjen edustajat sekä kulloinkin käsittelyssä olevaa asiaa valmistelleet virkamiehet. Myös sisäinen tarkastaja oli läsnä johtoryhmän kokouksissa. Kokouksen pöytäkirjat julkaistiin Areenassa.
Vuonna 2015 järjestettiin poikkeuksellisesti kaikkiaan kolmet johdon neuvottelupäivät,
ensin tammikuussa yksipäiväisinä, sitten maaliskuussa kaksipäiväisinä ja syyskuussa
vielä yksipäiväisinä.
2. Talousarvion toteutuminen
Yksikön vuoden 2015 määräraha ylittyi 360 876 eurolla. Talousarvion ylitys 43903
Edustaminen, käyttövarat osalta 262 233 €:lla selittyy pitkälti vaalikauden vaihtumiseen ja uuden hallituksen muodostamiseen liittyvistä menoista. Henkilöstökulujen
osalta ylitys oli yhteensä 144 662 € ja johtui osaksi siitä, että toimintayksikön henkilöstömäärä kasvoi 5.6.2015 lukien yhdellä henkilöllä (60 %). Edellä mainittujen menoerien lisäksi merkittävimmät menoerät kohdistuivat tililuokkiin 43992 Käännös- ja
tulkkauspalvelut sekä ulkomaan Matkakulut. Myös Muut painotuotteet 40024 kuluerä
ylittyi jonkin verran.
3. Henkilöstömäärä ja siinä tapahtuneet muutokset
Toimintayksikön henkilöstömäärä kasvoi vuoden 2015 kuluessa yhdellä ja on nyt 7
henkilöä. Kansliatoimikunta päätti 4.6.2015 nimittää vanhemman eduskuntasihteerin
erityisasiantuntijan virkaan ja siirtää kyseisen viran eduskunnan kanslian yhteisiin.
Tehtävä on osa-aikainen (60 %). Eduskunnan pääsihteeri siirtyi eläkkeelle vuoden
2016 alusta, jolloin eduskunnan uusi pääsihteeri aloitti vastaavasti tehtävässään.

Valiokuntasihteeristö
1. Tavoitteiden toteutuminen
Valiokuntasihteeristön perustehtävänä on turvata valiokunnille edellytykset hoitaa niiden valtiosäännön mukaiset ja muut tehtävät. Sihteeristö huolehtii kaikkien 16 valiokunnan tarvitsemista sihteeripalveluista sekä valiokunnassa käsiteltävien asioiden
valmistelusta ja tähän liittyvien avustavien toimintojen järjestämisestä. Henkilöstö luo
edellytykset sille, että asiat voidaan ratkaista kussakin valiokunnassa silloin, kun valiokunnalla on valmiudet siihen.
Valiokuntien toimintaa kuvaavat luvut annetaan mm. tilastoissa valtiopäivittäin. Kertomusvuoden alkupuoliskolla kesken olleet vuoden 2014 valtiopäivät päättyivät
15.4.2015 (tiedot vuoden 2014 toimintakertomuksessa). Uuden vaalikauden ensimmäiset, vuoden 2015 valtiopäivät avattiin 29.4.2015. Valiokunnat ja valtiovarainvaliokunnan kahdeksan jaostoa pitivät vuoden 2015 valtiopäivillä tähän mennessä yhteensä 822 kokousta. Mietintöjä ja lausuntoja valmistui 275.
Oheisesta taulukosta ilmenevät vertailutietoina kahden edellisen vaalikauden ensimmäisten valtiopäivien suoritetiedot.
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Suorite/valtiopäivät
Kokoukset
Mietinnöt ja lausunnot
Mietinnöt
Lausunnot

2015 vp
822
275
143
132

2011 vp
920
355
131
224

2007 vp
777 (ei VaV:n jaostoja)
373
168
205

Tavoitteiden (1-9) toteutuminen:
1.–3. Valiokunnan päätöksenteon pohjana olevia lausunto- ja mietintöluonnoksia ja lopullisia asiakirjoja koskevat laadulliset tavoitteet on saavutettu hyvin. Vaalikauden
2011–2014 päättyessä hallituksen esityksiä raukesi 12. Lisäksi neljän kansainvälistä
asiaa koskevan esityksen käsittely jäi kesken.
4. Valiokuntien työssä on lisätty sähköistä työtapaa ja vähennetty paperijakelua kokouksiin. Taulutietokoneiden käyttö valiokunnissa ja sähköisiin työtiloihin kirjautumisvaiheen yksinkertaistaminen ovat lisänneet sähköistä työtapaa, joskin eroja valiokuntien välillä on edelleen. Sähköinen työskentely voi lisääntyä merkittävästi vain, jos mobiililaitteiden käytettävyyttä saadaan parannettua huomattavasti. Asiantuntijoiden kuulemisen suunnittelu on parantunut ja pääsääntöisesti asiantuntijasuunnitelma hyväksytään valiokunnassa ennen asiantuntijakuulemisten aloittamista.
5. Valiokuntien pöytäkirjat julkaistiin viime vaalikauden loppuun asti lähes poikkeuksetta verkossa viimeistään kokousta seuraavana arkipäivänä. Eduksi-järjestelmän käyttöönoton jälkeen tätä tavoitetta ei ole aina pystytty saavuttamaan. Syynä ovat järjestelmän käyttävyysongelmat – sähköisten valiokunta-asiakirjojen tuottamiseen menee
huomattavasti enemmän aikaa kuin aikaisemmin.
Valiokuntien poissaolotilastot päivitetään istuntokauden aikana kuukausittain. Vuoden
2015 valtiopäivien aikana tilastotietoja ei ole voitu toistaiseksi julkaista verkossa tietoteknisten puutteiden vuoksi.
Arviot asioiden valmistumisesta valiokunnissa päivitetään kunkin istuntokauden alussa, mutta istuntovapaaviikon jälkeen viikoittain maanantaisin. Eduksi-järjestelmän ja
verkkosivujen uudistamisen jälkeen valmistumisarvioiden julkaiseminen kangerteli.
6. Puhemiesneuvoston hyväksymä Valiokuntaopas 2015 otettiin käyttöön suunnitelmien mukaisesti vuoden 2015 valtiopäivien alussa.
7. Työtyytyväisyyttä on pyritty lisäämään eri tavoin. Työtyytyväisyyskyselyn mukaan
valiokuntasihteeristön henkilökunnan työtyytyväisyys on kohentunut monella osaalueella merkittävästi, mutta ei vielä yllä kaikilta osin hyvälle tasolle. Ylitöiden kertymistä liiaksi yksittäisille työntekijöille on vähennetty työjärjestelyin. Ylitöiden määrä on
laskenut suhteellisen alhaiselle tasolle (n. 33 t/henk.). Ylityökustannukset ovat vähentyneet pitkän ajan kuluessa oleellisesti eikä ylitöiden määrään ole odotettavasti enää
merkittävää laskua. Vuonna 2015 ylitöistä maksettiin korvauksia noin 70 000 €. Ylityökorvauksia maksetaan n. 2/3 osaa rahana. Ylityöt keskittyvät työläiden valiokuntien
neuvoksille. Kirjattujen ylitöiden alenema antaa liian positiivisen kuvan tilanteesta: osa
neuvoksista on siirtynyt yksilölliseen työaikaan ja liukuvaa työaikaa käytetään tehokkaasti tasaamaan työmäärän huippuja. Kiirejaksot valiokuntien toiminnassa keskittyvät
vaalikausittain ja valtiopäivittäin valiokuntasihteeristöstä riippumatta tiiviille ajanjaksoille, jolloin ylitöitä ei voida välttää.
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Neuvospalavereita on pidetty istuntokaudella kahden viikon välein. Pöytäkirja tallennetaan valiokuntasihteeristön työtilaan. Tarpeen mukaan pidetään koko valiokuntasihteeristön tilaisuuksia.
8. Koko valiokuntasihteeristö perehdytettiin Eduksi-järjestelmän käyttöön ja järjestelmä
otettiin tuotantokäyttöön vaalikauden alussa. Järjestelmän kehittäminen ja toimivuuden parantaminen edellyttää myös jatkossa merkittävää työpanosta valiokuntasihteeristöltä. Uudet toiminnallisuudet ja uudet rekrytoinnit vaativat lähes jatkuvaa perehdytystä, ohjeistusta ja käytön tukea.
9. Valiokuntakansliat laativat keväällä 2015 lyhyet toimintakertomukset.

2. Talousarvion toteutuminen
Valiokuntasihteeristön talousarvio vuodelle 2015 oli 6 923 972 euroa ja toteuma
6 626 048 euroa. Budjetti alittui siten 297 924 eurolla.
Talousarvio ylittyi henkilöstökuluissa (14 650 euroa). Palvelujen ostoihin budjetoiduista
varoista käytettiin 77 prosenttia, varoja jäi käyttämättä noin 107 600 euroa. Tämä on
seurausta useasta tekijästä: painattaminen on edelleen vähentynyt ja käännöskulut
ovat olleet oletettua vähäisempiä. Euromääräisesti eniten varoja on jäänyt käyttämättä
erittelemättömästä erästä ”muut ulkopuoliset palvelut”. Tarkastus- ja tulevaisuusvaliokuntien asiantuntija- ja kehittämispalvelut ja tutkimuspalvelut budjetointia ja varojen
kohdentamista on tarkennettava vastaamaan niiden tarvetta vaalikauden aikana. Vaalikauden ensimmäisillä valtiopäivillä määrärahan tarve on alhaisempi ja kasvaa tutkimushankkeiden edetessä vaalikauden aikana.
Valiokuntien matkoihin oli budjetoitu 691 300 euroa, josta toteutui noin 505 000 euroa.
Käyttämättä jäi lähinnä kotimaan matkoihin osoitettuja määrärahoja; käyttö oli 38 prosenttia. Valiokuntien kuulemien asiantuntijoiden matkakustannukset olivat noin 38 500
euroa, mikä ylitti varatut rahat noin 17 000 eurolla. Ylitys johtui lähinnä siitä, että vuoden 2014 valtiopäivien lopulla useat valiokunnat kuulivat lappilaisia asiantuntijoita, käsitellessään mm. saamelaisia koskevia esityksiä. Välimeren unionin parlamentaarisen
yleiskokouksen Suomen valtuuskunta ei käyttänyt lainkaan sille varattuja rahoja.

3. Henkilöstömäärä ja siinä tapahtuneet muutokset
Valiokuntasihteeristössä oli vuoden 2015 lopussa 69 virkaa, joista kuusi oli avoinna.
Määräaikaisessa virkasuhteessa oli vuoden lopussa 2 valiokuntaneuvosta, 2 osastosihteeriä ja 1 valiokunta-avustaja.
Henkilöstömuutoksia:
-

valiokuntaneuvos virkavapaalle 15.5.2015 (yhdenvertaisuusvaltuutettu) – sijaisuus täytetty 17.8.2015
valiokuntaneuvos virkavapaalle 5.6.2015 - sijaisuus täyttämättä 31.12.2015
valiokuntaneuvos tehtäväkiertoon 1.12.2015 (UM) – sijaisuus täyttämättä
31.12.2015
valiokuntaneuvos palasi tehtäväkierrosta 1.8.2015
valiokuntaneuvos palasi virkavapaalta 1.9.2015
ylitarkastaja eläköityi, virka täyttämättä
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-

osastosihteeri vuorotteluvapaalle 5.10.2015: rekrytointi valiokunta-avustajaksi
5.10.2015
osastosihteerin virkasuhde päättyi 31.8.2015: seuraajan nimitys 1.1.2016 alkaen
osastosihteeri siirtyi 31.12.2015 virkoineen kansainväliseen osastoon
valiokunta-avustaja siirtyi 1.12.2015 virkoineen keskuskansliaan.

Kansainvälisten asiain yksikkö

1. Tavoitteiden toteutuminen
Monenkeskisessä yhteistyössä eduskunta osallistuu säännöllisesti yhdeksän kansainvälisen järjestön toimintaan:
- Arktisen alueen parlamentaarikkokonferenssi
- Euroopan neuvosto (EN)
- Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (ETYJ)
- Itämeren parlamentaarikkokonferenssi (BSPC)
- Aasian ja Euroopan parlamentaarikkokonferenssi (ASEP)
- Parlamenttien välinen liitto (IPU)
- Pohjoismaiden neuvosto (PN)
- UaV: Pohjois-Atlantin liiton parlamentaarinen yleiskokous (NATO-PA)
- UaV: Välimeren-Unionin parlamentaarinen yleiskokous (PAUfM)
Pohjoismaiden neuvoston, EN:n ja Etyjin parlamentaaristen yleiskokousten Suomen
valtuuskunnat antavat eduskunnalle kertomuksensa vuoden 2015 toiminnasta ja puhemiesneuvoston asettamien valtuuskuntien kertomukset kootaan omaan asiakirjaansa vuosittain.
Vuoden 2015 aikana yksikkö järjesti tavoitteidensa mukaisesti seuraavat Suomessa ja
lähialueella pidettävät kansainvälisten järjestöjen kokoukset:
-

PN:n puolueryhmä-, työryhmä- ja valiokuntakokoukset sekä puheenjohtajisto
Venäjän duuman, liittoneuvoston ja Luoteis-Venäjän parlamentaarikoiden opintovierailu Suomeen toteutui helmikuussa
PN:n tarkastuskomitean kokous Helsingissä toukokuussa
Maailmanpankki-seminaari toukokuussa
Itämeriparlamentaarikkojen sosiaali- ja terveysinnovaatiotyöryhmän kokous Tampereella
ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen istunto Helsingissä (ed. Kanerva valittiin
toiselle kaudelle yleiskokouksen puheenjohtajaksi)
Barentsin 7. parlamentaarinen konferenssi Helsingissä

Kahdenvälisessä yhteistyössä muiden parlamenttien kanssa osasto huolehtii puhemiestason vierailuista ja vastaa eduskunnassa vierailevien parlamenttivaltuuskuntien,
ystävyysryhmien ja useimpien valiokuntavierailujen järjestelyistä.
Eduskunnan puhemies osallistui 20.–21.8. Pohjoismaiden ja Baltian maiden puhemieskokoukseen Tukholmassa, Pohjoismaiden puhemiestapaamiseen ja PN:n istuntoon Reykjavikissa 26.–27.10, kansainväliseen naispuhemieskonferenssiin New Yorkissa/YK:ssa 29.–30.8 sekä sitä seuranneeseen globaalipuhemieskonferenssiin
31.8.–2.9. YK:n päämajassa.
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Puhemies vieraili Kiinassa 8.-13.11. ja osallistui Ulkoasiainvaliokunnan Viron vierailuun 23.–24.11.2015.
Varapuhemies Pekkarinen vieraili Japanissa 4.-6.11.
Suomessa vierailivat Panaman parlamentin varapuhemies Alfredo Perez, USAn edustajainhuoneen puhemies John Boehner, Etelä-Korean puhemies Chung Ui Hwa 5.10.,
Kiinan kansankongressin poliittisen neuvoa-antavan kokouksen CPPCCn valtuuskunta, Unkarin parlamentin varapuhemies Márta Mátra ja Ukrainan puhemies Volodymyr
Borysovych Groysman 18.11.
Eduskunta järjesti kansainvälisenä demokratiapäivänä 15.9. yhdessä puolueiden demokratiatuen Demon kanssa seminaarin aiheesta ”Vuoropuhelu sovinnon välineenä”.
Vaalien jälkeen on järjestäytynyt 24 ystävyysryhmää. Venäjä-ystävyysryhmä vieraili
Moskovassa kesäkuun lopussa.
Kansainvälinen osasto on ottanut käyttöönsä uuden matkatietokannan, joka sisältää
eduskunnan ulkomaan matkojen ja ulkomailta eduskuntaan suuntautuvien matkojen
seurannan ja joka mahdollistaa maakohtaisten vierailuraporttien tuottamisen puhemiehistön ja matkojen suunnittelijoiden käyttöön.
Suunnitelman mukaisesti on koottu korkean tason eduskuntavierailuja hoitamaan VIPvierailutiimi, joka vastaa yhdessä ylivirastomestarin, eduskuntatiedotuksen ja turvallisuusosaston kanssa valtiovierailujen, merkittävimpien kansainvälisten järjestöjen, kuten YK:n ja Maailmanpankin korkeiden edustajien vierailuista.
Yksikkö osallistui uusien kansanedustajien perehdyttämiseen erityisesti kansainvälisten järjestöjen Suomen valtuuskuntiin kuuluvien edustajien ja heidän avustajiensa
osalta. Virkamiesvaihtoa UM:n kanssa jatkettiin ja virkamiesvaihto Ison-Britannian parlamentin kanssa konkretisoitui.

2. Talousarvion toteutuminen
Yksikön 3 796 000 euron määrärahasta säästyi 283 511 euroa. Määrärahahaan sisältyi Finlandiatalossa heinäkuussa järjestetyn ETYJ:n juhlakokouksen kustannukset.
Määrärahavaraus sitä varten oli 678 000 euroa ja toteutuneet kustannukset olivat
701 288 euroa. Tarkastuspäällikkö Kurikka totesi antamassaan tarkastuskertomuksessa, että runsaan 23 000 euroa (3,4 %) ylitystä voi pitää hankkeen kokoluokkaan ja
epävarmuustekijät huomioon ottaen vähäisenä.
Yksikön budjettisäästöt tulivat pääasiassa yksikön hallinnoimien matkojen määrärahoista, joita jäi käyttämättä 248 185 euroa.

3. Henkilöstömäärä ja siinä tapahtuneet muutokset
Vuoden lopussa yksikössä oli täytettynä 16 vakinaista virkaa ja lisäksi yksi määräaikainen osastosihteerin virka ja ETYJ:n presidenttiä avustava määräaikainen erityisasiantuntijan työsuhde.
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Vuoden aikana yksikön henkilökunnasta jäi eläkkeelle apulaisjohtaja, kansainvälisten asiain neuvos, kansainvälisten asian sihteeri ja osastosihteeri. Näistä vuoden aikana täytettiin kansainvälisten asiain sihteerin virka.
Apulaisjohtajan virka muutettiin kansainvälisten asiain neuvoksen viraksi. Lisäksi yksikössä ollut toimistosihteerin virka muutettiin osastosihteeriksi.
Yksikössä työskenteli marras-joulukuussa myös UM:n ulkoasiainneuvos osana eduskunnan ja ministeriön välistä virkamiesvaihtoa.

Turvallisuusyksikkö

1. Tavoitteiden toteutuminen
Vuoden 2015 aikana hoidettiin turvallisuusyksikön (1.1.2016 lähtien turvallisuusosasto) perustehtävä niin, että turvallisuuteen liittyviä toimintaa haittaavia häiriöitä ei ollut.
Teknisen ja rakenteellisen turvallisuuden parantamista jatkettiin peruskorjausprojektiin liittyen. Teknisten järjestelmien ylläpidolla ja huollolla varmistettiin järjestelmien
toiminta riittävällä käyttövarmuudella. Toimittiin turvallisuusasioiden asiantuntijana
peruskorjausprojekteissa. E-rakennus otettiin kokonaisuudessaan työmaa-alueeksi ja
sen vaikutukset turvallisuusjärjestelyihin huomioitiin. Sibelius-Akatemian tilat otettiin
eduskunnan käyttöön ja uuden toimintaympäristön turvallisuusasiat huomioitiin toiminnassa. Käyttöönotto sujui hyvin.
Alkuvuodesta osa turvallisuusvalvojista toimi puhemiehen avustajana yleisötilaisuuksissa tarkkailemassa turvallisuustilannetta. Suunniteltiin uusi turvallisuusopas. Opastettuja turvakävelyjä jatkettiin.
Turvallisuusyksikkö toimi koordinoijana eduskunnan kanslian riskienhallinnan järjestämisessä.
Henkilöstöä koulutettiin jatkuvasti eri turvallisuuslaitteiden käytössä ja voimankäytön
suhteen. Pääsääntöisesti kouluttajina toimivat omat virkamiehet.
2. Talousarvion toteutuminen
Henkilöstökulut alittuivat suunnitellusta 4,1 prosenttiyksikköä. Ylityöt alittuivat budjetoidusta noin 14 prosenttiyksikköä. Haittalisät jäivät lähes 20 prosenttiyksikköä alle
suunnitellun. Kokonaisuutena turvallisuusyksikkö alitti talouskehyksensä noin viidellä
prosenttiyksiköllä.
Peruskorjaukseen kustannukset ylittyivät suunnitellusta noin 30.000 eurolla eli noin
kahdellakymmenellä prosenttiyksiköllä. Ylitys johtui turvallisuusselvitysten ennustettua suuremmasta lukumäärästä. Ylitys oli nähtävissä jo kesällä 2015.
3. Henkilöstömäärä ja siinä tapahtuneet muutokset
Eläkkeelle jäi yksi virastoavustaja. Yksi toimistosihteeri ja yksi virastoavustaja irtisanoutuivat. Kolme määräaikaista virastoavustajan virkaa päättyi. Virastoesimies nimitettiin turvallisuusasiantuntijan virkaan ja turvallisuusvalvoja nimitettiin virastoesimiehen
virkaan. Yhden virastoavustajan virka muutettiin turvallisuusvalvojan viraksi. Yksi tur-
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vallisuusvalvoja oli vuoden aikana vuorotteluvapaalla. Yksi virastoavustaja palasi
opintovapaalta ennen aikaisesti.
Yhden virastoavustajan virka on edelleen turvallisuusosaston virkaluettelossa, vaikka
virastoavustaja ei enää tee töitä turvallisuusosastolla.
Vuoden 2015 lopussa turvallisuusyksikön henkilömäärä oli 42.

Tieto- ja viestintäyksikkö

Tieto- ja viestintäyksikkö tuki eduskunnan ydintehtävän toteutumista hankkimalla tietoa eduskuntatyön pohjaksi sekä edistämällä avoimuutta, vuorovaikutusta ja tiedon
saavutettavuutta. Asetetut tulostavoitteet saavutettiin. Strategioiden valmisteluaikaa
jatkettiin, koska kanslian strategian on määrä valmistua vasta keväällä 2016, jonka
jälkeen käsitellään alakohtaiset strategiat.
Suunnitelmakaudella yksikön keskeisimpiä kehityshankkeita olivat verkkopalveluuudistukset, taloudelliset laskelmat -palvelu, tietopakettien tuotanto sekä mediapalvelu
väistöaikana.

Eduskunnan kirjasto
1. Tavoitteiden toteutuminen
Kirjaston tärkein tavoite on korkeatasoinen palvelu. Sitä mitattiin alkuvuodesta 2015
käyttäjäkyselyllä, jossa asiakkaat antoivat kirjaston palveluille kouluarvosanan 8,8.
Kanslian tekemässä kansanedustajille suunnatussa kyselyssä kirjaston palvelut saivat
tuloksen 4,49/5 ja arkiston 4,24/5.
Uusien asiakkaiden määrä (824 henkilöä), aktiivisten lainaajien määrä (2788 henkilöä), kirjaston lainausluvut (16 352 lainaa ja 55 943 uusintaa, yhteensä 72 295) ja kirjaston tarjoamiin koulutuksiin osallistuneiden määrä (960 henkilöä) ovat hyvällä tasolla
ja nousussa. Paikan päällä kirjastossa kävijöiden määrä (35 949 henkilöä) kuitenkin
laski. Kirjaston aukioloaikoja supistettiin arki-illoista vuoden alusta alkaen, mikä saattaa olla syynä muutokseen.
Kirjasto tuotti vuonna 2015 aiempaa enemmän verkkosisältöä proaktiivisesti, asiakkaiden tarpeet huomioiden. Kirjasto nosti verkkosivuille aineistosuosituksia kokoelmista ja kirjoitti tietopaketteja keskeisistä lainsäädäntöhankkeista, mutta myös historiallisista ja yhteiskunnallisista aiheista.
Tiedonhallintakoulutusten osalta kirjaston vuosi oli aktiivinen. Kirjaston virkamiehet
ovat erityisesti kouluttaneet asiakkaita uudistuneiden verkkosivujen ja valtiopäiväasioiden ja -asiakirjojen hakutoiminnon käyttöön. Syvällisiä tiedonhakuja on tehty säädösvalmistelun ja valtiontalouden tarkastusviraston toiminnan tarkastusten tueksi.
Kirjaston tavoitteiden mukaisesti arkisto-aineistojen ja kirjaston kokoelman saavutettavuutta edistettiin. Kuva-arkiston saavutettavuutta parannettiin muun muassa helpottamalla kuvien käyttöehtoja. Veteraanikansanedustajien muistitietoarkiston saavutettavuutta puolestaan parannettiin mahdollistamalla haastatteluaineiston sähköinen jakelu.
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Kirjaston kokoelmakuvauksia työstettiin kertomusvuonna. Varastokokoelmien kuvaukset on julkaistu kirjaston julkisilla verkkosivuilla. Kirjastossa valmisteltiin kansallisissa
yhteistietokannoissa käytössä olevien metadatakuvailusääntöjen (RDA) käyttöönottoa
ja otettiin RDA käyttöön uuden aineiston osalta.
Kirjaston palvelujen tunnettuutta parannettiin kertomusvuonna markkinoimalla niitä potentiaalisille asiakasryhmille kohdennetusti. Sosiaalisen median kanavia käytettiin palvelumarkkinoinnissa aikaisempaa tehokkaammin, erityisesti Twitterin käyttö lisääntyi.
Kirjasto osallistui vuoden aikana useisiin asiakastapahtumiin, muun muassa Lakimiespäivien messuille, opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnalliseen kirjastopäivään
sekä yhdessä eduskuntatiedotuksen kanssa Helsingin kirjamessuille.
Kirjaston henkilökunta osallistui kanslian muiden yksiköiden kanssa erilaisiin yhteisiin
hankkeisiin. Avoimen datan hanke käynnistettiin keväällä esiselvityksellä ja projektia
jatkettiin syksyllä. Kirjasto panosti omalta osaltaan eduskunnan uuden verkkopalvelun
sisällön ja käytettävyyden parantamiseen sekä sen käyttöönottoon.
Työhyvinvoinnin kohentaminen valittiin teemaksi kirjaston vuotuiseen henkilöstön kehittämispäivään, jossa yhteisvoimin pohdittiin, miten työilmapiiriä ja työhyvinvointia
voidaan kirjastossa parantaa.
2. Talousarvion toteutuminen
Vuoden 2015 talousarvion mukainen määräraha oli 3 457 092 euroa, josta säästyi
129 881 euroa. Talousarvion toteumaprosentti oli 96,2 %. Säästöjä tuli aineistohankinnoissa (78 051 euroa), virkasuhdepalkoista (65 124 euroa) ja mikrokuvauksesta
(22 113 euroa). Aineistohankinnoissa säästöt tulivat painettujen kirjojen ja lehtien hankinnasta. Digitointihanke siirtyi kertomusvuonna asiakirjatoimistolle, minkä johdosta
digitoinnille varattua rahaa säästyi.
3. Henkilöstömäärä ja siinä tapahtuneet muutokset
Eduskunnan kirjastossa oli 45 virkaa, joista loppuvuodesta 5 oli täyttämättä. Tämän lisäksi eläkkeelle 1.9.2015 jääneen palvelujohtajan virka oli täyttämättä ajalla
1.9.2015‒31.12.2015.
Palvelujohtaja siirtyi eläkkeelle 1.9.2015. Palvelujohtajan viralle on saatu täyttölupa ja
virka täytetään vuonna 2016.
Kirjaamistehtävät siirrettiin hallinto-osastolta tieto- ja viestintäosastolle 1.1.2015 lukien.
Tehtävien hoitamiseen nimitettiin henkilö vakituiseen tietopalvelusihteerin virkaan.
Aikaisemmin määräaikaisena toiminut henkilö nimitettiin informaatikon virkaan
1.1.2015 alkaen. Informaatikko toimii eduskunnan kanslian yhteisenä kuvaajana.
Yhdelle tietoasiantuntijalle myönnettiin osa-työkyvyttömyyseläke 1.11.2015 alkaen.
Yksi tietoasiantuntija oli virkakierrossa Kansallisessa audiovisuaalisessa instituutissa
1.1.2015‒31.8.2015 ja vastaavasti instituutista oli yksi henkilö töissä kirjastossa kyseisenä ajanjaksona.
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Johtava tietoasiantuntija oli virkavapaalla 22.6‒3.7.2015, 10.8‒20.8.2015
1.11.‒7.12.2015. Sijaista ei nimitetty hänen tilalleen näille ajankohdille.

ja

Aikaisemmin määräaikaisena toiminut henkilö nimitettiin palveluneuvojan virkaan
1.10.2015 alkaen.

Sisäinen tietopalvelu
1. Tavoitteiden toteutuminen
Kaikki sisäisen tietopalvelun selvitys-, laskelma-, analysointi- ja tiedonhakutoimeksiannot, mediaseurantapalvelut ja verkkotietopalvelut on hoidettu asiakkaiden edellyttämällä tavalla. Toimeksiantoja hoidettiin vuoden aikana 2129 kpl (joista ulkomaisista
parlamenteista tulleita 301 kpl) ja muita palveluja tavoitteen mukaisesti. Toimeksiantojen määrä oli jonkin verran alempi kuin edellisinä vuosina. Syynä tähän on eduskuntavaalit, juuri ennen vaaleja ja heti sen jälkeen kysyntä on lievästi alhaisempaa kuin
muuten. Toimeksiannot ovat myös laajempia ja edellyttävät aikaisempaa syvemmälle
menevää analyysia. Tässä suhteessa toimeksiantojen sisältö on kehittynyt tavoiteltuun suuntaan. Asiantuntijaresursseja on järkevää käyttää vaativiin tehtäviin. Perustiedonhaku on siirtynyt suureksi osaksi itsepalveluksi mm. hakukoneiden avulla. Työnjako sisäisen tietopalvelun ja kansanedustajien avustajien välillä on nostettu keskusteluun mm. perehdytystilaisuuksissa.
Vuonna 2015 valmisteltiin sisäisen tietopalvelun omaa strategiatyötä. Varsinainen
strategian laadinta jää vuodelle 2016, kun eduskunnan kanslian strategia on hyväksytty.
Taloudelliset laskelmat -palvelussa alkuvuodesta runsaasti työtä aiheuttivat puolueiden vaaliohjelmien vaikutusten arviointi. Laskentapyyntöjä tuli kaikista eduskuntapuolueista. Kaiken kaikkiaan vaaliohjelmiin liittyviä kysymyksiä/reformiehdotuksia tuli runsaat sata kappaletta; monista reformeista ja niiden yhteisvaikutuksista laskettiin monta
vaihtoehtoista versiota ennen lopullisen mallin arvioimista. Syksyllä oppositioryhmien
vaihtoehtobudjetit työllistivät jo vakiintuneeseen tapaan tätä palvelua.
Taloudelliset laskelmat -palvelun toimivuutta ja kehittämistarpeita (ml. vaaliohjelmien
vaikutusten arviointi) arvioitiin vuonna 2015. Palvelun tilanne on hyvä; suhteellisen
uudessa palvelussa on kuitenkin myös kehittämistarpeita.
Uusille kansanedustajille ja avustajille pidettiin useita perehdytystilaisuuksia tietopalvelun palveluista. Taloudelliset laskelmat -palvelua esiteltiin oppositioryhmille syksyn
2015 alussa; esittely hallitusryhmille on aikataulutettu v. 2016 alkuun.
Henkilöstön osaamisen kehittämistarpeita käsiteltiin erityisesti kehityskeskusteluissa.
Substanssiosaamiseen on kiinnitettävä enemmän huomiota henkilökunnan erikoistuessa tietyille aihealueille. Kielikoulutusta on jatkettu edellisvuosien tapaan (englanti,
saksa, ranska).
Toimeksiantojen hallintajärjestelmä asennettiin testiympäristöön ja testaus aloitettiin
2015.
Mediaseurannassa EU-uutiskatsauksen hankinta kilpailutettiin, palvelun tuottajaksi valittiin Merilkon Oy. Eduskuntauutisseurannassa pilotoitiin STT:n uutta järjestelmää.
Verkkotiedonlähteet-tietokannan siirto Sharepoint-alustalle toteutettiin.
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Peruskorjaukseen liittyvää tilasuunnittelua (E-talon päivystystila, D-talon työhuoneet,
väistövaiheen aikaiset tilat ja palvelut) on jatkettu yhdessä kiinteistötoimiston kanssa.
Sisäinen tietopalvelu saavutti asetetut tulostavoitteet vuonna 2015.
2. Talousarvion toteutuminen
Talousarvion toteutumaprosentti oli 95,7 %. Säästöä kertyi pääasiassa virkasuhdepalkoista. Yksi tutkija jäi eläkkeelle kesällä 2015 ja yksi tutkija siirtyi toisen työnantajan
palvelukseen syksyllä 2015. Molemmat virat täytettiin vasta aivan vuoden lopussa ja
molempien virkojen hoito alkaa v. 2016 puolella.
3. Henkilöstömäärä ja siinä tapahtuneet muutokset
1.4.2015 täytettiin v. 2014 auki pantu tutkijan virka. Yksi tutkija jäi eläkkeelle 30.6.2015
ja yksi tutkija siirtyi toisen työnantajan palvelukseen 11.11.2015. Molemmat mainitut
virat olivat haettavina syksyllä 2015 ja ne täytettiin vuoden lopussa. Virkojen määrä oli
kaiken kaikkiaan 13.

Eduskuntatiedotus
1. Tavoitteiden toteutuminen
Eduskuntatiedotuksen toimintalinjana oli viestintästrategian mukaisesti avoimuus, vuorovaikutus, saavutettavuus, asiakaslähtöisyys ja visuaalisuus. Päivittäinen media-,
verkko-, kansalais- ja työyhteisöviestintä oli toimivaa ja tuloksekasta suomeksi ja ruotsiksi sekä englanniksi. Merkittävimmät viestintäasiat liittyivät vaalikauden lopun lakiasioihin, uuteen eduskuntaan ja hallituksen muodostamiseen sekä valtion talousarvioon ja budjettilakeihin. Aiempaa suurempi osa valtioneuvoston tiedottamisesta tapahtui eduskunnassa. Paljon tiedotettiin myös väistötilan käyttöönotosta ja Eduskuntatalon peruskorjauksesta.
Median uudet työtilat väistötilassa otettiin käyttöön. Puhemiehistö vahvisti median pelisäännöt väistöaikana syyskuussa ja pääsihteeri akkreditointikäytännöt huhtikuussa.
Valtiopäiville 2015 akkreditoitiin 110 toimittajaa ja 75 kuvaajaa. Median vaali-ilta, jossa
oli mukana150 kotimaisen sekä 80 kansainvälisen median edustajaa, järjestettiin erittäin onnistuneesti 19.4.2015 Pikkuparlamentissa. Lokakuussa järjestettiin eduskunnan
11. toimittajaohjelma ja mediakoulutukset yhteistyössä EU-tahojen kanssa keväällä ja
syksyllä. Median työtilojen suunnittelua Eduskuntataloon jatkettiin Sali 2017työryhmässä.
Päivittäinen verkkopalvelu oli ajantasaista. Uusi ulkoinen verkkopalvelu
(www.eduskunta.fi, www.riksdagen.fi, www.parliament.fi) ja sisäinen intranet (Areena)
otettiin käyttöön huhtikuussa. Jatkokehitys käynnistyi jo keväällä. Sosiaalisen median
käyttö viestinnässä lisääntyi ja esimerkiksi twitterissä eduskunnalla oli vuoden lopussa
lähes 25 000 seuraajaa. Tv/verkko-lähetysjärjestelmä siirrettiin väistötilan istuntosaliin
ja uuden järjestelmän hankinnan valmistelu käynnistyi. Mm. valiokuntien avoimissa
kuulemisissa käyttämä verkkolähetyslaitteisto siirrettiin Eduskuntatalosta Pikkuparlamentin auditorioon. Infotaulut päätettiin toteuttaa peruskorjaussyistä vasta 2017.
Opastetuilla vierailuilla tammi-maaliskuussa kävi 9145 ihmistä. Kansalaisinfosta tuli
aiempaa vilkkaampi tapaamispaikka ja tilaisuuksien määrä lisääntyi.
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Eduskuntatiedotus oli järjestämässä Kasvun karavaani EU-kiertuetta, TalviAreenaa ja
SuomiAreenan tilaisuuksia sekä sidosryhmävierailuja. Vaalien jälkeen tuotettiin uudet
sähköiset ja painetut esittelyaineistot, esteettömiä aineistoja sekä monia muita julkaisuja joulukortista edustajamatrikkeliin. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan valmistelut aloitettiin. Eduskuntatiedotuksen tukeminen verkostojen (Tutkas, Naisverkosto,
Arkadia-seura ja veteraaniedustajat) toiminta jatkui vilkkaana.
ETYJ-kokouksessa eduskuntatiedotus vastasi visuaalisesta ilmeestä, esittelyaineistoista, näyttelystä ja mediapalveluista. Tapahtumaan akkreditoitui 85 kotimaista ja ulkomaista toimittajaa/kuvaajaa ja tapahtuman medianäkyvyys oli laajaa.
Työyhteisöviestintä monipuolistui ja nopeutui, kun uusi intranet (Areena) otettiin käyttöön. Vuorovaikutusta edistivät puhemiehen henkilöstötilaisuudet ja vierailut yksiköissä.
Uuden viestintästrategian valmistelu aloitettiin syyskaudella.

2. Talousarvion toteutuminen
Talousarvio alittui vuonna 2015. Merkittävin tekijä oli se, että Yleisradion kanssa saavutettiin neuvottelutulos, jonka myötä siirto väistötiloihin ja verkkolähetysten kustannukset väistöaikana ovat aiempaa huomattavasti pienemmät. (Talousarvion kohta:
43225 Tietoliikennekulut).
Verkkouudistus, toiminnan siirtäminen väistötiloihin ja syksyn mediaruuhka veivät ennakoitua enemmän työaikaa, jonka takia osa vaalien jälkeisistä uudistuksista siirtyi
vuodelle 2016. (Talousarvion kohdat: 43213 Muut ilmoitus- ja markkinointi sekä 43231
Huolto- ja ylläpitokulut & 43232 Ulkopuoliset työt).

3. Henkilöstömäärä ja siinä tapahtuneet muutokset
Yksi tiedotussihteerin virka pidettiin edelleen täyttämättä. Määräaikaisen tiedotussihteerin (eduskuntaopastukset) työmääräys päättyi suunnitellusti 31.3.2015.

Keskuskanslia
Lainsäädäntötyön kannalta vuosi 2015 alkoi rauhallisesti, olivathan kyseessä vaalikauden ensimmäiset valtiopäivät. Luonnollisesti taloustilanne kotimaassa ja laajemminkin Euroopassa ja sen ulkopuolella samoin kuin yleinen epävakaus heijastuvat poliittiseen ilmapiiriin. Pakolaiskriisi vuoden lopulla heijastui myös poliittiseen keskusteluun. Valtiopäivillä 2015 annettiin kaikkiaan 153 hallituksen esitystä.
EDUKSI:n käyttöönotto valtiopäivien 2015 alussa sitoi keskuskanslian kaikkien yksiköiden asiantuntijavoimavaroja. Myös uudistunut verkkopalvelu edellytti uuden opettelua.
Toimiminen Sibelius-Akatemian väistötiloissa aiheutti luonnollisesti muutoksia toimintaympäristössä, sillä erilaiset ja nykyistä pienemmät tilat toivat käytännön eduskuntatyöhön uudenlaisia haasteita.

30
Työhyvinvointia edistettiin myös kannustamalla mahdollisuuteen laajentaa osaamista
muissa tehtävissä yli yksikkö- ja osastorajojen.
Keskuskanslia saavutti vuodelle 2015 asetetut tavoitteet ja suoriutui tehtävistään
osastotasolla sille talousarviossa osoitetuilla määrärahoilla.
Keskuskanslian asiakirjatoimiston, pöytäkirjatoimiston, ruotsin kielen toimiston sekä
sihteeristön ja kanslia-avustajien muodostaman istuntoyksikön laatimissa yksikkökohtaisissa kuvauksissa kerrotaan tarkemmin vuoden 2015 toiminnasta ja saavutetuista
tavoitteista.
Yksikön päällikkö, lainsäädäntöjohtaja valittiin joulukuussa 2015 pääsihteerin tehtävään 1.1.2016 lukien. Lainsäädäntöjohtajan virka on siten tällä hetkellä avoinna.

Istuntoyksikkö
1. Selvitys vuoden 2015 tulossuunnitelman tavoitteiden toteutumisesta
Vuoden 2015 tehtävien keskeinen tavoite liittyi yksikön perustehtävään, eduskunnan
toimintaedellytyksien turvaamiseen. Istuntoyksikön vastuualueeseen kuuluvissa tehtävissä ei tapahtunut merkittäviä häiriöitä, joten tavoite saavutettiin suunnitellusti.
Tavoitteena oli edelleen edistää tiedon saavutettavuutta ja vuorovaikutusta niin edustajien kuin eduskuntaryhmien suuntaan sekä henkilöstön kesken. Tavoitetta on edistetty mm. viikoittaisella suunnittelupalaverilla (istuntoyksikön ja asiakirjatoimiston täysistuntoasioista vastaavat), puhemiesneuvoston jälkeisellä tilannekatsauksella (keskuskanslian istuntotehtäviin liittyvä henkilöstö) sekä perinteisellä perjantaibriiffillä (laaja edustus eri yksiköistä, eduskuntaryhmien pääsihteerit sekä avustajakuntaan kuuluvaa henkilöstöä). Lisäksi edustajille, virkakunnalle, eduskuntaryhmille ja avustajille on
pyritty tiedottamaan tarpeen mukaan ajankohtaisista asioista (mm. sähköposti, istuntotiedotteet, pikatiedotteet ja tekstiviestit).
Vuosi 2015 oli vastaaviin vaalikauden valtiopäiviin (2011 vp) verraten suunnilleen samankaltainen. Suoritemääriä ajatellen, valtiopäivätyö vuodelle 2015 alkoi rauhallisesti,
olivathan kyseessä vaalikauden ensimmäiset valtiopäivät. Talousarvioaloitteiden määrä oli edelleen laskusuunnassa, valtiopäivillä 2015 jätettiin historiallisen vähän talousarvioaloitteita.
Edustajien valtiopäivätoimiin, lähinnä lakialoitteisiin, liittyvä tarkistustyö valmistui viimeistään kahden työpäivän kuluessa aloitteen jättämisestä. Talousarvioaloitteet ja lisätalousarvioaloitteet tarkastettiin tavoiteajassa. Puhemiehen nuotit valmisteltiin säännönmukaisesti istuntoa edeltävänä päivänä ja ne tallennettiin viimeistään kolmea tuntia ennen istuntoa Eduksi -järjestelmään. Myös puhemiesneuvoston kokouspöytäkirjat
valmistuivat viimeistään kokousta seuraavana työpäivänä. Suomenkieliset vastaukset
ja kirjelmät valmistuivat määräajassa esityksen mukaiseen voimaantuloajankohtaan
nähden tai muutoin esille tulleisiin tarpeisiin nähden. Salijärjestelmä toimi pääsääntöisesti häiriöttä ja ennakoidut ongelmat pystyttiin hoitamaan useimmiten ennen niiden
ilmenemistä. Viikoittaisia salitestejä on pidetty salijärjestelmän toimivuuden varmistamiseksi. Poikkeustilanteisiin on valmistauduttu harjoituksin ja laatimalla mm. poikkeustilaohjeita. Salijärjestelmässä ilmenneet viat on yleensä pystytty tunnistamaan ja korjaamaan kanslia-avustajien toimesta ilman ulkopuolista apua.
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Ylitöiden määrä ensimmäisestä valtiopäivistä johtuen oli pienempi kuin monena muuna vuotena. Ylitöitä otettiin jonkin verran myös vapaa-aikana, mikä osaltaan vähensi
yksikön ylityökustannuksia.
EDUKSI:n käyttöönotto valtiopäivien 2015 alussa sitoi yksikön asiantuntijavoimavaroja. Myös uudistunut verkkopalvelu edellytti uuden opettelua.
Asiakirjajakelu istuntosaliin (väistötila) käytännössä lopetettiin, joten tähän käytettyä
työaikaa on voitu suunnata toisaalle. Suhtautuminen asiakirjajakelun lopettamiseen /
vähentämiseen on ollut pääasiassa myönteistä. Valtioneuvoston selonteot, tiedonannot ja hallituksen esitykset olivat luonnollisesti edustajien saatavilla istuntosalin ulkopuolella.
Yksikön keskeisimmät tehtävät ja suoritteet liittyvät täysistuntotyön suunnitteluun ja
koordinointiin, hallituksen esitysten, lakialoitteiden, selontekojen, tiedonantojen, välikysymysten, keskustelualoitteiden ja pääministerin ilmoitusten täysistuntokäsittelyyn,
lakialoitteiden, talous- ja lisätalousarvioaloitteiden ennakkotarkastukseen, kirjallisten
kysymysten ja vastausten asiakirjaprosessiin, eduskunnan vastausten ja kirjelmien
laatimiseen sekä tarkistamiseen, puhemiehistön ja johdon sihteeripalveluihin, täysistuntojen notaari-, salipäivittäjä- ja teknikkopalveluihin sekä puhemiesneuvoston kokousten valmisteluun ja toteuttamiseen. Vaikea taloustilanne niin kotimaassa kuin laajemmin EU:n piirissä on jatkunut kertomusvuonna ja yleinen epävakaus on heijastunut
poliittiseen ilmapiiriin. Vuoden 2015 lopulla poliittiseen keskusteluun heijastui myös
pakolaiskriisi.
Henkilöstön osaamiseen ja jaksamiseen panostettiin mm. työvuorottelun ja koulutuksen avulla sekä järjestämällä virkistys- ja koulutuspäivä.
Tavoitteena oli lisäksi suoriutua yksikölle kuuluvista tehtävistä nykyistä yhtä pienemmällä henkilöresurssilla. Myös tämä tavoite saavutettiin (eläköitymisjärjestelyyn liittyvä
yhden viran täyttämättä jättäminen).

Yksikön toimintaa kuvaavia mittareita
Luonteenomaista erityisesti täysistuntotyölle on se, että siihen liittyvien tehtävien, kuten käsiteltävien valtiopäiväasioiden määrään tai täysistuntojen kestoon ei ole mahdollista vaikuttaa. Keskeiset tavoitteet liittyvät ennen muuta palvelun ja työn laatuun sekä
määräaikojen noudattamiseen. Kansanedustajat ovat olleet tyytyväisiä istuntoyksikön
palveluihin (vrt. kansanedustajille suunnatut tyytyväisyyskyselyt). Tulostavoitteita ennalta asetettaessa lähtökohtana on ollut vaalikautta edeltävien vastaavien valtiopäivien suoritemäärät.
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Suorite

2011

2015

Hallituksen esitykset, valtioneuvoston selonteot ja tiedonannot
(kpl)

151

153

Lakialoitteet (kpl)

60

52

Talousarvioaloitteet ja lisätalousarvioaloitteet (kpl)

552

368

Toimenpidealoitteet (kpl)

30

28

Kirjalliset kysymykset (kpl)

499

432

287

310

Vastaukset ja kirjelmät (sivuja)

891

1042

Puhemiesneuvoston kokoukset

84

80

Täysistuntotunnit

2. Selvitys vuoden 2015 talousarvion toteutumisesta
Vuoden 2015 talousarvion toteuma on 92,4 % eli yksikkö suoriutui tehtävistään talousarviossa sille osoitetuilla määrärahoilla. Kokonaismenot olivat edellistä toimintavuotta pienemmät.

TP 2013

TP 2014

TOTEUMA v. 2015

1 334 554

1 334 455

1 197 912

Merkittävimmät kuluerät, joissa syntyi vähäistä suurempaa ylitystä talousarviossa
osoitetuista määrärahoista, olivat lahjat, kukat ja muistamiset (toteuma 241,2 %), tapaturmamaksut (toteuma 136,3 %), ulkomaan kielikoulutus (toteuma 113,3 %) ja ulkomaan majoituspalvelut (toteuma 106,1 %). Vuonna 2015 oli useita merkkipäiviä ja virkanimityksiä, joiden vuoksi muistamiseen liittyvä määräraha ylittyi hieman, prosentuaalinen ylitys toki on huomattava. Ulkomaan kielikoulutuksesta johtuen ylitystä tapahtui mainituissa asioissa. Säästöä puolestaan kertyi mm. koulutuksessa, päivärahoissa
ja kotimaan majoituksessa. Koulutukseen varattua määrärahaa jäi käyttämättä.
Kokousilmoitukset-määrärahan osalta todettakoon, että täysistuntojen lehti-ilmoituksista on luovuttu valtiopäivien 2015 alusta lukien. Vuoden 2014 ns. pitkien valtiopäivien johdosta lehti-ilmoituksia julkaistiin vielä vuoden 2015 puolella.

3. Henkilöstömäärä 31.12.2015 ja selvitys vuoden aikana tapahtuneista muutoksista
Yksikössä oli vuoden lopussa 15 vakinaista virkaa, joista täytettynä on 14. Apulaisylivirastomestari siirtyi toimintavuonna eläkkeelle. Apulaisylivirastomestarin virka on täytetty määräaikaisesti kanslia-avustajien keskuudesta, joten yksi kanslia-avustajan virka
on tällä hetkellä avoinna.
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Useampaan henkilöön vaikuttanut virkanimitysten sarja käynnistyi vanhemman eduskuntasihteerin virkaa hoitaneen siirryttyä toiseen yksikköön. Eduskuntasihteerin virkaa
hoitanut valittiin vuoden loppupuolella vanhemmaksi eduskuntasihteeriksi, määräaikaista eduskuntasihteerin virkaa hoitanut puolestaan nimitettiin vakinaiseen eduskuntasihteerin virkaan. Siten mainittu määräaikainen eduskuntasihteerin virka tuli avoimeksi, määräaikaiseen virkaan nimitettävä eduskuntasihteeri aloittaa 1.3.2016. Yksi
eduskuntasihteeri on virkavapaalla istuntoyksiköstä ja työskentelee valiokuntasihteeristössä.
Kesällä yksikössä oli määräaikainen toimistosihteeri kansliasihteereiden – myös istuntoyksikköön kuuluvien – kesälomansijaisena.

Pöytäkirjatoimisto
1. Tavoitteiden toteutuminen
Vuoden 2015 tulossuunnitelmassa pöytäkirjatoimiston tavoitteiksi kirjattiin:
1. Ydintavoite on laatia eduskunnan täysistuntojen pöytäkirjat, joihin kirjataan luotettavasti ja mahdollisimman alkuperäisessä muodossa täysistunnoissa käydyt
keskustelut, tehdyt lainsäädäntö- ja muut päätökset sekä täysistunnon muut tapahtumat, ja julkaista ne tietoverkossa ajantasaisesti. Tavoitteena on säilyttää
edelleen vuoden 2013 kansanedustajien palvelukyselyssä saavutettu erinomainen tulos.
2. Osana Eduksi-hanketta toimisto ottaa käyttöön täysistuntopöytäkirjan laadintaa
tukevan tietojärjestelmän (Lyyti) vaalikauden 2015 alussa. Tavoitteena on perehdyttää ja kouluttaa kaikki työntekijät uusiin järjestelmiin ja ottaa uusi järjestelmä käyttöön mahdollisimman sujuvasti.
3. Keväällä 2015 toimisto muuttaa uusiin toimitiloihin ja sopeutuu täysistuntotyön
siirtymiseen väistötiloihin.
4. Vuoden 2015 jälkipuoliskolla aloitetaan esiselvitys uuden täysistuntojen äänitysjärjestelmän hankkimisesta. Tavoitteena on selvittää, onko markkinoilta saatavissa äänitysjärjestelmä, joka vastaa paremmin täysistuntopöytäkirjan laadinnan tarpeisiin ja jonka niin tekninen kuin käyttäjätuki on laadukasta ja riittävän
nopeasti saatavilla.
5. Toimintavarmuus, työhyvinvointi ja työssä jaksaminen pyritään turvaamaan
huolehtimalla riittävästä henkilöstöresursoinnista sekä kaikkien työntekijöiden
laaja-alaisella kouluttamisella uusiin järjestelmiin.
Alustavasti tarkistetut täysistuntopöytäkirjat valmistuivat ja julkaistiin pääosin tavoiteaikataulussa. Valtiopäivien 2015 alussa täysistuntopöytäkirjaa ryhdyttiin julkaisemaan jo
täysistunnon aikana sitä mukaa kuin sitä valmistui. Syyskaudella täysistuntopöytäkirjan julkaiseminen viivästyi joitakin kertoja seuraavaan päivään uusista järjestelmistä
johtuvien teknisten ongelmien vuoksi. Alkuvuodesta toteutetussa kansanedustajien
palvelukyselyssä pöytäkirjatoimiston tuottaman palvelun arvosanojen keskiarvo oli 4,7,
joka on hieman edellistä kyselyä korkeampi.
Eduksi-järjestelmää ryhdyttiin käyttämään täysistuntopöytäkirjojen laadinnassa vuoden 2015 valtiopäivien alusta. Työntekijöitä koulutettiin ennen käyttöönottoa useissa
eri tilaisuuksissa, ja koulutus jatkui tiiviinä vielä käyttöönoton jälkeenkin. Kuitenkin alkuvaiheessa järjestelmässä havaittujen puutteiden ja virheiden selvittely vaati odotettua enemmän resursseja, ja henkilöstön koulutusta joudutaankin monin osin jatkamaan vielä tulevana vuonna.
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Järjestelmän ensimmäisen käyttövuoden aikana kävi ilmeiseksi, että järjestelmää on
vielä kehitettävä niin, että se vastaa paremmin pöytäkirjatoimiston tarpeita.
Toimisto muutti maaliskuussa Eduskuntatalosta C- ja D-talojen 3. kerroksen toimitiloihin. Työntekijät sijoittuivat ennalta suunnitellun mukaisesti työhuoneisiin, vaikkakin joitakin työhuonevaihdoksia tehtiin vielä kevätistuntokauden kuluessa. Muutto helpotti
yhteistyötä asiakirjatoimiston ja ruotsin kielen toimiston kanssa erityisesti Eduksijärjestelmään liittyvissä asioissa. Toisaalta se, että vasemmistoliiton ryhmähuone jakoi
pöytäkirjatoimiston kahteen osaan, aiheutti ajoittain hankaluuksia tiedonkulussa ja ylipäätään kanssakäymisessä.
Täysistuntotyö alkoi vuoden 2015 valtiopäivillä väistösalissa, jossa olosuhteet poikkeavat huomattavasti varsinaisesta istuntosalista. Omia toimintatapoja sopeutettiin ja
kun lisäksi kesän istuntotauolla väistösaliin tehtiin jotakin muutoksia, voitiin salityöskentely syysistuntokaudella jo vakiinnuttaa.
Esiselvitys uuden äänitysjärjestelmän hankinnasta toteutettiin syksyllä 2015 yhteistyössä tietohallintoyksikön asiantuntijoiden kanssa. Esiselvitysraportti valmistui joulukuun alussa, ja sen perusteella käynnistettiin projekti uuden äänitysjärjestelmän hankkimiseksi. Pääsihteeri asetti projektin 18.12.2015.
Työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen pyrittiin kiinnittämään paljon huomiota useiden
suurten muutosten keskellä. Syksyn työtyytyväisyyskyselyssä pöytäkirjatoimiston vastaajien työhyvinvointi-indeksi oli laskenut 0,31 indeksipistettä verrattuna edelliseen kyselyyn ja oli 8,00 kouluasteikolla 4-10 arvioituna. Kyselyn mukaan työhyvinvointi oli eri
osa-alueilla pääosin hyvällä tasolla, mutta laskua oli tapahtunut erityisesti Työilmapiiri
ja yhteistyö sekä Työolot-osioissa. Myös kohdassa Palkkauksen muuttuminen työsuorituksen muutoksen myötä jäätiin tyydyttävän tason alapuolelle. Tulokset selittynevät
useilla syillä: Eduksi-järjestelmän puutteet aiheuttivat kitkaa perustyössä, toimitilamuutoksiin ja erityisesti työtiloja jakavaan kokoushuoneeseen sopeutuminen vaatii vielä
aikaa ja lisäksi henkilöresurssit vähenivät, kun työsopimussuhteita ei enää uusittu.

2. Talousarvion toteutuminen
Toimiston määrärahojen käyttöprosentti oli noin 92. Määrärahojen alittuminen selittyy
erityisesti sillä, että ylityöpalkkoihin kului arvioitua vähemmän määrärahaa ja että virkapalkkakustannuksissa syntyi säästöjä henkilövaihdoksen ja parin lyhyen virkavapauden ansiosta.

3. Henkilöstömäärä ja siinä tapahtuneet muutokset
31.12.2015 yksikön henkilöstömäärä oli 20,5: 9,5 kokoaikaisia, 10 osa-aikaisia ja 1 sivutoiminen virka. Henkilötyövuosissa mitaten toimiston käytössä oli yhteensä 15 henkilötyövuotta.
Vuonna 2015 toimistossa oli yksi eläkkeelle siirtyminen. 1.5.2015 eläkkeelle siirtyneen
apulaistoimistopäällikön viran (00062) nimike muutettiin johtavaksi pöytäkirjasihteeriksi
(KTKPL 8/2014/7 §), ja virka täytettiin 1.6.2015 alkaen.
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Toimiston neljää määräaikaista työsopimussuhdetta ei enää vaalikauden päätyttyä
uusittu. 1.8.–31.12.2015 yksi osa-aikainen pöytäkirjasihteeri oli virkavapaalla, jolloin
tehtävää hoiti sijainen. Yksi osa-aikainen toimistosihteeri toimi 1.10.–31.12.2015 määräaikaisena osastosihteerinä valiokuntasihteeristössä, jonka työaika ja palkkakustannukset oli jaettu puoliksi pöytäkirjatoimiston ja valiokuntasihteeristön kesken.

Ruotsin kielen toimisto
1. Tavoitteiden toteutuminen 2015
A. Selvitys tulossuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumisesta
Kansliatoimikunnan hyväksymässä tulossuunnitelmassa vuodelle 2015 asetettiin seuraavat tavoitteet:
1. Käännökset, eduskunnan vastaukset, ruotsinkieliset istuntopöytäkirjat ja tulkkaukset
tuotetaan ajallaan ja korkealaatuisina.
Käännettävien ja tarkistettavien valtiopäiväasiakirjojen sivumäärä oli vaalikauden ensimmäisenä vuonna selvästi alhaisempi, jolloin tavoitteen saavuttaminen ei aiheuttanut mainittavimpia vaikeuksia. Töiden ruuhkautuminen istuntokausien loppupuolelle
johti kuitenkin ylitöihin, jotka tavan mukaan rasittivat toimiston budjettia. Myös vuoden
aikana suoritetut virkajärjestelyt helpottivat huomattavasti töiden järjestelyä. Tulkkauspalvelut toimivat hyvin ja käytettiin kaikissa täysistunnoissa, säännönmukaisesti kolmessa valiokunnassa ja pyynnöstä myös muissa elimissä. Eduksi-järjestelmän käyttöönotto sujui ilman suurempia ongelmia. Uusi järjestelmä ja tietyt tarkastustyön uudelleenjärjestelyt näyttävät nopeuttaneet tarkastettujen tekstien tuotannon, jolloin jälkitarkastukseen ei kulu jatkossa yhtä paljon aikaa. Oletettavissa on myös, että lakiesitysten ensimmäisen käsittelyn käännökset ovat aikaisempaa tasalaatuisimpia.
2. Vuoden 2013 valtiopäiväasiakirjojen tarkastus ja toimittaminen lopullisina versioina
tekstiarkistoon syysistuntokauden 2014 alussa sekä vuoden 2014 valtiopäiväasiakirjojen tarkastus vuoden 2015 loppuun mennessä.
Vuoden 2013 osalta tavoite saavutettiin hyvin, mutta vuoden 2014 valtiopäiväasiakirjoja oli vuoden lopussa tarkastamatta vielä noin kolmasosa koko määrästä. Alkuvuoden vajaamiehitys ja keskittyminen syksyllä uuden järjestelmän käyttöönotto jätti
vanhempien asiakirjojen tarkastuksen taka-alalle päivittäisessä työssä.
3. Protokoll i sammandragin tallentaminen tekstiarkistoon täysistunnon jälkeisenä päivänä.
Ruotsin kielen toimisto vastaa ruotsinkielisen täysistuntopöytäkirjan laatimisesta ja
täysistunnossa pidettyjen ruotsinkielisten puheenvuorojen tarkastamisesta. Ruotsinkielisen pöytäkirjan tuottaminen on muuttunut tuntuvasti Eduksin myötä. Protokoll i
sammandragia ei enää laadita suomenkielisestä täysistuntopöytäkirjasta erillisenä
asiakirjana vaan tiiviisti yhteistyössä pöytäkirjatoimiston kanssa, Eduksia käyttäen.
Täysistuntopöytäkirjan ruotsinkieliset päätöksenteko-osuudet laaditaan ja ruotsinkieliset puheenvuorot tarkastetaan juoksevasti täysistunnon aikana ja julkaistaan sekä
eduskunnan sisäisessä verkossa että internetissä sitä mukaa kuin ne valmistuvat.
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Ruotsin kielen toimisto vastaa myös ruotsinkielisten pöytäkirjaosuuksien jälkitarkastuksesta.
Pääsääntöisesti pöytäkirja valmistuu vuoden 2015 aikana asetettujen tavoitteiden mukaisesti, mutta puhtaasti tekniset vaikeudet hankaloittivat ja hidastivat pöytäkirjan aikaansaamisen ja tallentamisen tekstiarkistoon.
4. Protokoll i sammandrag valtiopäiviltä 2012 ja 2013 saattaminen painovalmiiksi vuoden 2015 aikana
Vuoden 2012 osalta tavoite saavutettiin mutta vuoden 2013 asiakirjat ovat vielä osittain tarkastamatta. Eduksi-projekti on vaatinut ruotsinkieliseltä pöytäkirjatiimiltä (ptksihteeri ja osastosihteeri) odottamattoman suuren työpanoksen ja tätä työtä on lopputuloksen kannalta ollut järkevää priorisoida.
5. Tulkkauspalvelun tarjoaminen täysistunnon ja valiokuntatyön vaatimassa laajuudessa
Tulkkauspalvelua tuotettiin kaikkiin tilaisuuksiin, joissa tulkkausta vaaditaan eduskunnan työjärjestyksen perusteella, tai joihin sitä erikseen kansanedustajien taholta toivottiin. Toimisto hoiti myös tulkkaustehtävät oikeusministeriön asettaman Ahvenanmaakomitean kokouksissa (Ålandskommittén). Komiteaan kuuluu useita kansanedustajia, jotka ovat toivoneet tulkkauspalvelua. Komitean ja eduskunnan valiokuntien kokousaikatauluissa on osittain ollut päällekkäisyyksiä, minkä vuoksi syntyi tarve jossakin määrin ostaa ulkopuolista tulkkauspalvelua. Komitean tehtävänä on uudistaa Ahvenanmaan itsehallintolainsäädäntöä vuoteen 2017 mennessä.

B. Oleelliset suorite- ja lukumäärätiedot
Toimiston merkittävimmät suoritteet ovat valtiopäiväasiakirjojen ja muiden eduskuntatekstien laatiminen ruotsiksi ja suomeksi, eduskunnan ruotsinkielisten vastausten laatiminen, täysistunto- ja valiokuntatulkkauksesta huolehtiminen, ruotsinkielisen täysistuntopöytäkirjan ja ruotsinkielisen hakemistokirjan (Register) laatiminen sekä henkilötietokantojen ruotsinkielisten tietojen ylläpitäminen.
Toimeksiannot erityisesti valiokunnista keskittyvät edelleenkin marras-joulukuulle sekä
osittain touko-kesäkuulle.
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Alla olevasta taulukosta ilmenee suoritteiden ja palveluiden määrät vuosina 20122015:
Selite
Valtiopäiväasiakirjojen laatiminen ruotsin
tai suomen kielellä. Toimeksiantojen
määrä 277 (603 vuonna 2014). Yksikkö:
käännössivu
Muiden eduskuntatekstien ruotsintaminen ja suomentaminen. Toimeksiantojen
määrä 213 (468) Yksikkö: käännössivu
EK:n vastausten laatiminen ruotsin kielellä, vastauksia 255 kpl (248), kirjelmiä
44 (42), budjettikirjelmiä 5 (4)
Yksikkö: Frame-sivu
Protokoll i sammandrag 2014
Yksikkö: B5 Frame-sivu
Ruotsinkieliset puheenvuorot suomenkielisessä ptk:ssa, kpl
Tulkkaus täysistunnossa ja valiokunnissa, Yksikkö: tunti

2015
4 712

2014
8 038

2013
7 725

2012
5 863

1 109

1 711

1 818

1 426

2 870

2 021

2 059

1 570

857

874

802

738

185

226

169

191

427

922

824

760

2. Talousarvion toteutuminen 2015
Talousarvio on vuoden aikana toteutunut ongelmitta – tuloslaskelman mukaan toteuma oli 96,2 prosenttia. Lisä- ja ylityöt aiheuttavat edelleenkin määrärahan ylityksiä
(käyttöprosentti 198,5). Jokapäiväiseen istuntotyöhön osallistuvat (tulkki + pöytäkirjasihteeri) aiheuttavat säännöllisiä ylityökuluja, kun taas muiden virkamiesryhmien
(kääntäjät ja vastausten tekijät) osalta ylityö keskittyy lähinnä kesäkuuhun ja joulukuuhun. Ylityöt ovat yksiselitteisesti seurausta siitä, että käännöstehtäviä syntyy nimenomaan istuntokausien loppupuolella eikä niitä voi kuin poikkeuksellisesti suorittaa etukäteen eikä koskaan jälkikäteen, vaan käännöksen on oltava kansanedustajien käytössä täysistuntokäsittelyyn mennessä.
3. Henkilöstömäärä 2015 ja vuoden aikana tapahtuneet muutokset
Toimiston henkilöstöresurssit vastasivat vuoden alussa 13,5 ja vuoden lopussa 14,5
henkilötyövuotta. Elokuussa 2014 täyttämättä jätetty kääntäjän virka täytettiin toukokuussa 2015 ja useamman kerran määräaikaisesti täytetty kielenkääntäjän virka täytettiin pysyvästi kesäkuussa 2015. Kaikki virkasuhteet olivat näin ollen vuoden lopussa
vakinaisia. Yksi osastosihteerin virka on jaettu pöytäkirjatoimiston kanssa. Henkilöstötilanne vastasi henkilöstösuunnitelmaa.

Asiakirjatoimisto
1. Tavoitteiden toteutuminen
Asiakirjatoimiston keskeisin tehtävä tuli suoritettua, kun kaikki valtiopäiväasiakirjat
saatettiin eduskunnan käyttöön määräajassa (painettuna, monistettuna sekä verkossa
julkaistuna) ja asioiden käsittelytiedot ylläpidettiin Eduksi-asianhallintajärjestelmään.
Uusia vireille pantuja asioita oli vuoden 2015 valtiopäivillä n. 1 300 kpl. Määrä on selvästi normaalia (n. 2500 kpl) pienempi, koska kyse oli vaalikauden ensimmäisistä valtiopäivistä.
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Asiakirjatoimiston vastuulla olevat asiakirjat (KK, VK, TPA, LA, KA, TAA, LTA, PNE)
laadittiin rakenteisiksi asiakirjoiksi ja julkaistiin verkossa. Uusia asiakirjoja tehtiin yhteensä noin 900 kpl, joka on myös selvästi normaalia pienempi määrä.
Eduksi-asianhallintajärjestelmä otettiin käyttöön 2015 valtiopäivien alusta. Käyttöönoton tukemiseksi uudistettiin toimiston työprosesseja. Muun muassa päiväjärjestyksen
valmistelu muuttui merkittävästi. Valtiopäivät saatiin päätökseen ilman suuria toiminnallisia häiriöitä teknisistä haasteista huolimatta.
Sakki II -projektin tarkoituksena on erityisesti avata kansanedustajien käyttöön uusia
palveluita valtiopäivätoimien sähköiseen tekemiseen. Eduksi-hankkeen lykkääntyminen moneen otteeseen viivästytti myös sähköisiä edustajapalveluita. Projektin ja käyttöliittymän suunnittelu saatiin tehtyä kesällä 2015. Projekti on tarkoitus toteuttaa syksyllä 2016.
Asiakirjatoimisto aloitti laajamittaisen vanhojen valtiopäiväasiakirjojen digitoinnin kesällä 2015. Tuotantomenetelmä kehitettiin asiakirjatoimistossa ilman lisäresursseja
elo-syyskuussa. Teknisesti suurin ratkaistava haaste oli se, miten digitoitu kirjanide
voidaan ohjelmallisesti tai ainakin puoliautomaattisesti jakaa yksittäisiin asiakirjoihin.
Kun tehokas ja toimiva tuotantoprosessi saatiin valmiiksi, digitoitiin syksyllä kaikki
1990-luvun vp-asiakirjat, joita on yhteensä n. 50 000 asiakirjaa. Digitointi käsitti niin
suomen- kuin ruotsinkieliset asiakirjat sekä täysistunnon pöytäkirjat. Digitoidut asiakirjat liitettiin eduskunnan verkkopalveluun tammikuussa 2016.
Toimisto huolehti myös kansanedustajien henkilötietojen ylläpidosta. Vaalien jälkeen
syötettiin uusien kansanedustajien tiedot kokonaisuudessaan tietokantaan. Uutena
toimintamuotona aloitettiin kansanedustajien sidonnaisuusrekisterin ylläpito.
Sidottuja valtiopäiväasioiden arkistokirjoja painettiin, sidottiin ja toimitettiin normaali
määrä 1921 kpl, joissa 58 erilaista nidettä; arkistokirjojen sidonnan ja jakelun keskihinta oli 28 euroa/kirja.
Kaikki eduskunnan tarvitsemat hallituksen esitykset budjettikirjaa lukuun ottamatta
painettiin asiakirjatoimiston monistamossa.
Oheisesta taulukosta ilmenee monistamon painatusmäärien kehitys vuosina 2012–
2015:
2012
4,4 milj. painopintaa

2013
4,5 milj. painopintaa

2014
5,3 milj. painopintaa

2015
5,1 milj. painopintaa

Paperinkulutusta monistamossa on tulostavoitteiden mukaisesti vähennetty pienentämällä täysistuntoasiakirjojen painosmäärää. Graafista suunnittelupalvelua sisältävien
töiden osuus on monistamossa lisääntynyt. Tämä vähentää ulkopuolisten painotalojen
käyttöä ja tuottaa kustannussäästöjä eduskunnan kanslian tasolla.

2. Talousarvion toteutuminen
Asiakirjatoimiston talousarvio oli 1 238 242 euroa, josta käytettiin 1 170 844 euroa.
Käyttöprosentti oli 94,6 % ja säästöä jäi 67 398 euroa.
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Määräraha alittui suurelta osalta siksi, että kirjansidontakulut olivat lähes 30 000 euroa ennakoitua alemmat. Eräitä painotöitä on siirretty kirjapainosta monistamoon kustannussyistä ja painatuskuluista jäi siksi 12 000 euroa ylijäämää.
Uuden painokoneen kopiolisenssimaksut ovat selvästi entistä alemmat, ja siksi kopiokoneiden käytöstä säästyi yli 13 000 euroa verrattuna budjetoituun.
Koulutukseen varattu määräraha (10 000 euroa) jäi käyttämättä, koska uuden asianhallintajärjestelmän käyttöönoton vuoksi ei juuri ollut aikaa ulkoiseen koulutukseen.

3. Henkilöstömäärä ja siinä tapahtuneet muutokset
Asiakirjatoimistossa on vuoden lopussa yhteensä 18 virkaa, joista täytettyinä oli 16.
Toimistoon siirtyi vuoden lopussa yksi osa-aikaeläkkeellä (53 %) oleva työntekijä valiokuntasihteeristöstä.

Hallinto- ja palveluosasto

Osastolla toteutettiin vuoden aikana palvelu-uudistusta, jonka seurauksena organisaatiota ja johtamisjärjestelmää uudistettiin. Muutoksen jälkeen, joka vahvistettuna tuli
voimaan 1.1.2016 lukien, hallinto- ja palveluosastoon kuuluvat hallinto- ja palveluosaston esikuntatoiminnot, kiinteistötoimisto, tietohallintotoimisto, palvelukeskus (kokousja tapahtumapalvelut, asiointi- ja logistiikkapalvelut, IT-palvelut ja henkilöstöpalvelut) ja
työterveysasema.
Merkittävimmät muutokset vuoden aikana koskivat talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävien siirtämistä valtion palvelukseen (Palkeet) 1.1.2015 lukien ja syksyllä alkanutta
valtion keskitetyn talous- ja henkilöstöhallintojärjestelmä Kiekun käyttöönottoprojektia.
Kiinteistötoimiston ja tietohallintotoimiston merkittävin tehtävä liittyi Eduskuntatalon
toimintojen muuttoon ja tietojärjestelmien siirtoon Sibelius-Akatemialta vuokrattuihin ja
eduskunnan toimintaa varten muutettuihin väistötiloihin.
Peruskorjauksen viimeisenä vaiheena keväällä 2015 aloitettiin Eduskuntatalon peruskorjaus. Sen aikana täysistunnot ovat väistötiloissa syksystä 2015 lähtien kesään
2017 asti.
Vaalivuosi toi omat tehtävänsä. Kun uusien edustajien perehdyttämiskoulutukset järjestettiin, työhuoneet osoitettiin, avustajat rekrytoitiin ja tieto- ja informaatiotekniikkalaitteet jaettiin ja niiden käyttökoulutuksesta huolehdittiin.

Esikuntatoiminnot

1. Tavoitteiden toteutuminen
Esikuntatoiminnoille oli kansliatoimikunnan hyväksymässä tulossuunnitelmassa vuodelle 2015 määritelty yhteensä 10 tavoitetta. Niistä toteutuivat seuraavat:
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-

palvelutehtävän täyttyminen ja palvelu-uudistuksen toteuttamisen tukeminen
vaalikauden vaihteen toimenpiteistä huolehtiminen sekä poisjäävien edustajien että uusien edustajien ja heidän perehdyttämisensä osalta
kanslian toimintayksiköiden tukeminen ja toiminnan kehittäminen, jotta saavutettiin
400 henkilötyövuoden tavoite 31.12.2015 mennessä
syksyn työtyytyväisyyskyselyn toteuttaminen ja ohjattujen liikuntapalveluiden kilpailuttaminen
kanslian vuosien 2016–2019 strategian laadintatyön suunnittelu
Kiekun käyttöönottoprojektin aloittaminen
teemavuotena olleen työhyvinvoinnin tukeminen panostamalla koulutuksessa johtamisen ja esimiestyön kehittämiseen
Pohjoismaiden parlamenttien hallintokokouksen järjestäminen elokuussa

Vaikka tavoitteena ollutta avustajajärjestelmää kehitettiin yhdessä eduskuntaryhmien
kanssa, poliittista toimintaa paremmin palvelevan ja avustajien tehtävien kannalta monipuolisemman järjestelmän luomiseksi, ns. ryhmäkansliamalliin eivät kaikki ryhmät
kuitenkaan siirtyneet. Kahdeksasta eduskuntaryhmästä se on käytössä neljässä. Kokeilussa oli mukana vain yksi.
2. Talousarvion toteutuminen
Käytettävissä oli 1 657 768 euron määräraha, josta kulutettiin 1 629 169 euroa. Ylijäämä oli 28 599 euroa ja käyttöprosentti 98,3. Ylijäämä johtui siitä, että budjettiteknisesti tälle vastuualueelle on budjetoitu vaativuusluokka- ja suoritusarviointimuutoksia
varten 98 975 000 euron määräraha kattamaan kulut, jotka korotuksista aiheutuvat.
Ne maksetaan kuitenkin kunkin korotuksen saajan oman vastuualueen palkkamäärärahoista.
Esikuntatoimintojen varsinaisen oman toiminnan, johon sisältyy myös kerhojen avustukset, puhemiehistön auton hankinta ja veteraanikansanedustajien matkat, budjetoidut menot ylittyivät 73 376 eurolla. Henkilöstökulut olivat 45 719 euroa ja puhemiehen auton hankintakulut 32 165 euroa budjetoitua suuremmat.
3. Henkilöstömäärä ja siinä tapahtuneet muutokset
Vuoden 2015 alussa esikuntatoiminnoissa oli 13 vakinaista virkaa, joista yksi osastosihteeri on määräajaksi (1.10.2014–31.12.2016) siirretty kirjastosta. Vuoden päättyessä virkoja oli 10. Kamreeri, laskentasuunnittelija ja kansliasihteeri jäivät vuoden aikana
eläkkeelle. Heidän tehtäviensä hoito on järjestetty sisäisin työjärjestelyin.
Kiekun taloushallinnon käyttöönottoprojektia vetää avoimella haulla valittu määräaikaisessa virkasuhteessa ajalla 1.3.2015–31.12.2016 oleva projektipäällikkö. Lisäksi osaaikaisessa työsuhteessa ajalla 29.7.2015–30.9.2016 on yksi laskentasihteeri avustamassa pääasiassa Kieku-projektiin osallistuvia laskentasihteereitä.
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Kiinteistötoimisto
1. Tavoitteiden toteutuminen
Kiinteistötoimiston resurssit keskitettiin toimintavuonna peruskorjauksen toteuttamiseen, Eduskuntatalon väistövaiheen ja muuttojen toteutukseen sekä tilojen toimivuuden ja niihin liittyvien palvelujen turvaamiseen myös peruskorjausvaiheen vaativissa
oloissa. Suurimpia kunnossapito- ja korjaustöitä olivat Eduskuntatalon peruskorjausta
edeltävät talotekniikan väistötyöt sekä väistövaihetta palvelevat tilajärjestelyt.

Selvitys tulossuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumisesta
Peruskorjausprojekti eteni pääosin suunnitelmien mukaisesti, yksittäisiä tavoitteita
koskien:
- huolehditaan siitä, että D-rakennuksen ja Sibelius-Akatemian muutostöiden urakoiden vastaanotto ja tilojen kalustaminen on tehty niin, että tilat voidaan ottaa
käyttöön vuoden 2015 helmi-maaliskuussa: D-rakennuksen urakka valmistui useammassa vaiheessa, viimeiset työt otettiin vastaan huhtikuussa ja toukokuussa tiloihin muuttivat viimeiset käyttäjät, Sibelius-Akatemian muutostyöt valmistuivat
suunnitellussa aikataulussa; kaikki muutot pystyttiin toteuttamaan niin, että työt
Eduskuntatalossa voitiin aloittaa aikataulun mukaisesti
- Eduskuntatalon peruskorjauksen urakoitsijat perehdytetään ja henkilöstö-, kalustesekä taideteosmuutot järjestetään niin, että tilat voidaan luovuttaa urakoitsijalle
maalis-huhtikuussa 2015, Eduskuntatalon varsinaiset peruskorjaustyöt sisältäen
logistiikka- ja muiden hissien työt Vesper-tiloissa käynnistyvät maaliskuussa 2015:
työt käynnistyivät aikataulun mukaisesti
- Arkadiankadun katutöiden viimeistelytyöt tehdään keväällä 2015, Ainonkadun katutyöt viimeistellään 2015, kun katu vapautuu D-rakennuksen työmaa-käytöstä: työt
toteutuivat tämän aikataulun mukaisesti
- huolehditaan siitä, että eduskuntatalon irtokalustuksen kunnostuksen suunnittelu,
kilpailutus ja valvonta yhdessä konservointitöiden konsultin ja projektinjohtourakoitsijan kanssa on tehty siten, että kunnostuspaketit on kilpailutettu maaliskuun
alkuun mennessä: suurin osa kunnostuspaketeista saatiin kilpailutettua tämän aikataulun mukaisesti, projektinjohtourakoitsijan kanssa sovittiin muutaman paketin
siirtämisestä myöhemmäksi
- toteutetaan Vesper 2008 -hankkeen jälkitöiden loppuunsaattaminen ja täydentävät
kaluste- ym. hankinnat: Vesper-tiloissa jatkuvat eräät talotekniikan jälkityöt vielä
vuonna 2016 samoin eräitä hankintoja on siirretty myöhemmin tehtäviksi
- varmistetaan maanalaisten tilojen VALVE-käyttöönottoryhmien työ niin, että toiminnat eri käyttötilanteissa tulevat testattua ja toiminta tiloissa vakiintuu: suurin osa
testauksista saatiin tehtyä, joiltakin osin ne jatkuvat vielä vuonna 2016
- Pikkuparlamentissa varaudutaan mahdollisten uusien kokoustilojen muutostöihin:
Pikkuparlamentin uusien kokoustilojen tekemisestä luovuttiin ja tarvittavat tilat
vuokrattiin ulkoa.
Väistötiloihin liittyvät tavoitteet toteutuivat suunnitelmien mukaisesti, yksittäisiä tavoitteita koskien:
- kiinteistötoimisto osallistuu tilakysymysten asiantuntijana ja ns. käyttäjäkoordinaatiotyöryhmän työn valmistelijana aktiivisesti muiden yksiköiden peruskorjauksen edellyttämään toiminnallisten muutosten suunnitteluun ja ohjaa ko. työn
etenemistä peruskorjaukseen liittyviltä osin; ko. työn painopisteenä on vuonna
2015 väistövaiheen sujuvan toiminnan tukeminen: väistövaiheen tilojen kalustusta
ja muuttojen suunnittelua koskien pidettiin useita käyttäjäpalavereja, joiden pohjalta tilat kalustettiin ja muutot suunniteltiin, käyttäjäpalaute oli pääosin positiivista
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väistövaiheessa varmistetaan oman toiminnan suuntaamisella sekä soveltuvin
ostopalveluin palvelujen riittävän tasoiset järjestelyt: Sibelius-Akatemian rakennuksen vuokrasopimukseen sisällytettiin suurin osa kiinteistönhuoltotöistä, eduskunnan erityisjärjestelmiin ja toimintaan liittyvät tehtävät hoidetaan itse samoin siivous
järjestellään varastoja ja poistetaan tarpeetonta huonokuntoisinta irtaimistoa, jotta
voidaan vähentää käytössä olevia vuokrattuja varastotiloja: yhden varastotilan
vuokrattua tilaa pystyttiin huomattavasti pienentämään, kun varmistui, mitkä kalusteet otettiin väistövaiheessa käyttöön ja mistä voitiin luopua.

Kiinteistönhuoltoa ja siivousta koskevat tavoitteet toteutuivat pääosin, yksittäisiä tavoitteita koskien:
- toimintavarmuudesta huolehditaan riskejä vähentämällä mm. teknisten järjestelmien huoltoa systematisoimalla ja eduskuntatalon väistövaiheen teknisten ratkaisujen toimivuuteen panostamalla: uusittuja erityisasiantuntemusta vaativia taloteknisiä järjestelmiä varten on laadittu useita ennakkohuoltotöitä sisältäviä huoltosopimuksia, lisäksi on tehty runsaasti asennustöitä, joilla on varmistettu eri rakennusten teknisten järjestelmien edellyttämät korvaavat johtoreitit Eduskuntatalon työmaan ohitse
- kiinteistötoimisto varmistaa maanalaisten tilojen tekniikan haltuunoton ja tekniikan
huollon kustannustehokkaan ja toimintavarman järjestämisen oman toiminnan ja
soveltuvien huoltoliikkeiden yhteistyönä: maanalaisten tilojen tekniikkaa on testattu
ja siihen on perehdytty eri käyttötilanteissa, tärkeimmille järjestelmille on varmistettu takuuajan huoltojen toimivuus
- panostetaan maanalaisten tilojen käytön edellyttämiin toiminnan suunnittelu- ja raportointimenetelmiin: tähän tehtävään ei ole ehditty panostaa
- operatiivisen toiminnan vastuita selkeytetään ottamalla huomioon erityisesti yhteisvastuu tilojen toimivuudessa: yhteisiä säännönmukaisia kokouksia on lisätty tiedonkulun varmistamiseksi
- pyritään tehostetulla seurannalla ja säätötoimenpiteillä saavuttamaan Crakennuksen energiakulutuksessa korjaustöiden suunnitteluarvojen mukainen kulutustaso: Eduskuntatalon väistövaiheen teknisten väliaikaisjärjestelyjen takia ei
toistaiseksi pystytä saamaan suunnitteluarvojen kanssa vertailukelpoisia mittausarvoja
- yhtenäistetään käytössä olevien tilojen siivousmitoitukset vuonna 2013 käyttöön
otetulla ATOP-siivousmitoitusohjelmalla: suurin osa tiloista on mitoitettu uudelleen,
A- ja B-rakennusten mitoitus siirtyi vuodelle 2016
- toimiston henkilöstön työhyvinvointiin panostetaan ottamalla huomioon erityisesti
peruskorjauksen henkilöstölle aiheuttama lisäkuormitus: syksyllä tehdyssä työtyytyväisyyskyselyssä toimiston kokonaisarvosanat ovat hieman nousseet edellisestä
kyselystä peruskorjauksen kuormituksesta huolimatta, ne ovat tosin edelleen alle
koko kanslian keskiarvon.
Suoritteiden/palveluiden määrä
Kiinteistötoimiston merkittävimmät suoritteet/palvelut ja niiden lukumäärä sekä laatu:
31.12.2015
toteutunut

Siivouspalvelut
Siivottavat alueet
Mitoitetut henkilötyövuodet sis.
kiertävät sijaiset
Siivoustoimeen palkatut htv:na
sis. kiertävät sijaiset
Siivottavat alueet/alueilla oleva
henkilöstö keskimäärin (ilman kiertäviä
sijaisia)

37.103
28,8

31.12.2015
tavoite

31.12.2014
toteutunut

37.500
30

40.200 m2
35,3 htv

29,3
1.640

34,1 htv
1.600

1.420m2/htv

43
Kiinteistönhoitopalvelut
hoidettavat rakennuskuutiot yhteensä 140.000
(2016 A-D ja F-rakennukset)
KIITO-kiinteistötietojärjestelmän
1.485
työtilausmäärä
Pikkuparlamentin lämmityksen energiakulutus *
(sääkorjattu astepäiväluvulla)
A- ja C-rakennusten lämmityksen energia*
kulutus (sääkorjattu astepäiväluvulla)
(2014 toteuma koskee vain A-rakennusta)
A-, B- ja C-rakennusten laitesähkön
*
energiakulutus
Yhdyskunta(seka)jätteen määrä
55
(ei sisällä Nervanderinkadun väistötiloja)
Energiajätteen määrä
43
(ei sisällä Nervanderinkadun väistötiloja)
Irtaimen kansallisomaisuuden hoito
Tehtäviin kohdistettava työpanos

140.000

255.000 m3
1.542 kpl

34

31,3 kWh/m3

25

22,6 kWh/m3

320

363 MWh/v

2

80

90 tn

40

tn

2

2,5 htv

* Eduskuntatalon väistövaiheen teknisten väliaikaisjärjestelyjen takia ei toistaiseksi
pystytä saamaan vertailukelpoisia mittausarvoja.

2. Talousarvion toteutuminen
Varsinaiset toimintamenot
Talousarviossa oli 6 175 287 euroa, josta käytettiin 5 934 396 euroa. Säästöä kertyi
240 891 euroa. Käyttöprosentti oli 96,1. Säästöä tuli mm. taidehankinnoissa, korjausja huoltokuluissa, kiinteistöverossa sekä ylitöissä, ylitystä taas sähkö- ja jätehuoltokuluissa.
Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot
Määräraha ylittyi 1 028 584 000 euroa. D-rakennuksen korjaustyömaalla syksyllä 2014
sattuneen vesivahingon takia siirtyivät ko. rakennuksen valmistumisen myötä kalusteurakan maksuerät kokonaan vuoden 2015 puolelle, vuoden 2014 määrärahasta oli
säästynyt lähes 900 000 euroa. Lisäksi Sibelius-Akatemian muutostöiden kustannukset lisääntyivät jonkin verran alun perin arvioidusta.
Peruskorjaus
Peruskorjaukseen oli 2015 käytettävissä vuoden 2015 varsinaisen määrärahan
32 000 000 euroa sekä lisätalousarviossa myönnetyn määrärahan 10 000 000 euroa
lisäksi vuodelta 2014 siirtynyttä määrärahaa n. 3 610 0 000 euroa eli yhteensä n.
45 610 000 euroa. Tämän summan arvioitiin tulossuunnitelmassa jakautuvan seuraavasti, taulukossa on esitetty myös toteuma:
Tulossuunnitelma
C-rakennus
500 000
D-rakennus
2 100 000
Eduskuntatalo sisältäen logistiikkahissin
38 000 000
Vesper 2008:n viimeisiä urakkaeriä ja jälkitöitä 1 000 000
Pikkuparlamentin ja katutöiden viimeistelyt
1 400 000
Muut kulut

Toteuma
207 809
1 924 277
23 662 440
963 781
507 145
31 506

euroa
euroa
euroa
euroa
euroa
euroa
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Vuoden 2015 toteuma oli yhteensä 27 296 958 euroa. Kun D-rakennuksessa sattuneen vesivahingon vakuutuskorvaukset n. 442 000 euroa tuloutettiin peruskorjausmäärärahalle, siirtyi seuraavalle vuodelle määrärahaa n. 18 754 000 euroa.
Eduskuntatalon tulossuunnitelmaa alempi toteutuma johtuu laskutuksen siirtymisestä
seuraavalle vuodelle. Pikkuparlamentissa ei toteutettu uutta kokoustilaa, johon oli varauduttu tulossuunnitelmassa.

3. Henkilöstömäärä ja siinä tapahtuneet muutokset
Henkilöstösuunnitelman mukainen henkilöstömäärälaskelma (täytettyjen virkojen/ virkasuhteiden määrä) 2015: 63.
Toteutunut henkilöstömäärä 31.12.2015 (virka- tms. vapaalla olevia ei ole huomioitu,
heidän mahdolliset sijaisensa on laskettu mukaan, samoin muut määräaikaiset):
61 henkilöä.
Käyttäjien osallistuminen työhuoneiden jätehuoltoon sekä uusi tarkempi siivousmitoitusohjelma ovat jonkin verran vähentäneet laitoshuoltajien tarvetta tulossuunnitelmassa arvioituun nähden.
Vuoden aikana on jäänyt osa-aikaeläkkeelle yksi laitoshuoltaja.

Tietohallintotoimisto
1. Tavoitteiden toteutuminen
Kevät 2015 oli eduskunnan tietohallinnossa kiireinen. Eduskuntavaalien istuntotauolla
huhtikuussa 2015 otettiin käyttöön kaksi uutta, lainsäädäntötoiminnan kannalta keskeistä tietojärjestelmää. Eduskunta siirtyi käyttämään valtiopäivätoiminnan asianhallinnan Eduksi-järjestelmää sekä otti käyttöön uudistetut verkkopalvelut, Internet ja Intranet – sivustot.
Eduskunnan päärakennus tyhjennettiin peruskorjauksen takia ja valtiopäivätoiminta
siirrettiin väliaikaisiin väistötiloihin. Tietohallinnossa viimeisteltiin väistötilojen tietoliikenneverkkoja, laiteasennuksia ja tilapäisen istuntosalin tietojärjestelmää, jotta lainsäädäntötoiminta voi jatkua peruskorjauksen ajan häiriöttömästi.
Eduskuntavaalien tulosilta järjestettiin huhtikuussa ensimmäistä kertaa eduskunnassa,
Pikkuparlamentin rakennuksessa. Tietohallinto vastasi illan tietoteknisten järjestelyiden toimivuudesta. Kesäkuussa järjestettiin ETYJ:in parlamentaarinen yleiskokous
Suomessa. Myös tämän tilaisuuden tietoteknisistä järjestelyistä vastasi eduskunnan
tietohallintotoimisto.
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2. Talousarvion toteutuminen
Tietohallintotoimiston toimintamenoihin oli vuodelle 2015 varattu 8 568 539 euroa.
Toimintamenoarvio ylittyi 17 % ja toteutuneet toimintamenot olivat yhteensä
10 049 420 euroa. Toimintamenoarvion ylittyminen aiheutui palveluiden ostojen odotettua suuremmista kustannuksista. Uusien järjestelmien käyttöönotto vuonna 2015
kasvatti huolto- ja ylläpitokustannuksia odotettua enemmän ja nämä ylittyivät
1 466 631 euroa arvioidusta. Toimintamenot nousivat vuodesta 2014 yhteensä
2 164 539 euroa.
Tietohallinnon peruskorjauksen toimintamenoihin oli vuodelle 2015 varattu 591 317
euroa. Talousarviossa varatut määrärahat ovat peruskorjaukseen liittyvien palveluiden
ostoja alihankkijoilta sekä laitehankintoja. Peruskorjaukseen varatut toimintamenot ylittyivät 986 441 euroa. Ylitys selittyy sillä, että vuoden 2014 hankintoihin varatut rahat
jäivät käyttämättä vuonna 2014, jolloin talousarvio alitettiin 964 471 euroa. Kustannukset loppuvuoden 2014 hankinnoista tulivat maksettavaksi vasta vuoden 2015 puolella.
Tietohallinnon investointimenoihin kului vuonna 2015 yhteensä 1 741 653
euroa. Tästä summasta noin kolmasosa käytettiin erilaisiin tietohallinnon kone- ja laitehankintoihin. Kaksi kolmasosaa investointimenoista käytettiin erilaisiin kehityshankkeisiin, joihin liittyi tietojärjestelmien kehitystä.

3. Henkilöstömäärä ja siinä tapahtuneet muutokset
Tietohallintotoimiston toimistopäällikkö jäi eläkkeelle 1.5.2015. Kansliatoimikunta nimitti uuden tietohallintopäällikön virkaan 1.5.2015 alkaen.
Eduskunnan kanslian hallinto-osastolla toteutettiin 1.1.2015 alkaen organisaatiomuutos. Osana tätä muutosta päätettiin siirtää IT-palvelujen osuus tietohallintotoimistosta
osaksi uutta Palvelukeskusta. Tämän muutoksen yhteydessä tietohallintotoimistosta
siirtyi Palvelukeskukseen 8 vakituista virkaa, yksi määräaikainen virka, yksi vakituinen
työsopimussuhteinen työntekijä sekä kaksi määräaikaista työsopimussuhteista työntekijää, yhteensä 12 henkilöä.
Tietohallintotoimistossa oli vuoden 2015 lopussa 18 vakinaista virkaa ja kaksi määräaikaista virkaa. Tietohallintoimistossa oli lisäksi yksi työsopimussuhteinen kuukausipalkkainen henkilö.

Tiivistelmä vuoden 2015 merkittävimmistä hankkeista ja/tai suoritetuista tehtävistä
Eduskunnan ydintoiminnan kannalta kriittisiä tietojärjestelmiä ovat lainsäädäntötoiminnan asianhallintajärjestelmä Eduksi, verkkopalvelut sekä salijärjestelmä. Vuonna 2015
tehtiin merkittäviä uudistuksia ydinjärjestelmien osalta ja samalla toteutettiin mahdollisuus paperittomaan työskentelyyn täysistunnoissa ja valiokunnissa.
Vaalitauolla huhtikuussa 2015 otettiin käyttöön Eduksi-järjestelmä sekä uudistetut
verkkopalvelut. Molemmat projektit olivat vaatineet tietohallintotoimiston asiantuntijoiden merkittävää työpanosta usean vuoden ajan.

46
Eduskunnan päärakennuksen peruskorjauksen johdosta istuntosali siirrettiin keväällä
2015 väliaikaisiin tiloihin. Tietohallintotoimiston tehtävänä oli varmistaa, että salijärjestelmä laitteineen saadaan siirrettyä väliaikaisiin tiloihin siten, että valtiopäivätoiminta
voi jatkua häiriöttä. Tietohallintotoimiston tehtävänä oli myös varmistaa tietoliikenneyhteyksien sekä AV-laitteiden toimivuus väliaikaisissa tiloissa.
Edellä mainittujen lisäksi tietohallintotoimisto vastasi tietoteknisten palveluiden toimivuudesta eduskuntavaalien tulosillassa huhtikuussa sekä ETYJ:in parlamentaarisessa
yleiskokouksessa heinäkuussa.

Palvelukeskus
1. Palvelukeskuksen tavoitteiden toteutuminen
Palvelukeskuksen tavoitteet vuodelle 2015 olivat:
1. Palvelukeskuksen vastuualueiden kaikille tehtäväalueille laaditaan kirjallinen
kuvaus niiden toimintatavoista.
2. Vastuualueiden kaikille tehtäväalueille nimetään riittävät henkilöresurssit, jotta
yksittäisten henkilöiden poissaoloista riippumatta sijaisjärjestelyinkin voidaan
turvata tehtävien hoito.
3. Työskentelyä ja asiakaspalvelua tehostava sähköinen Efecte-työjonojen ohjelma otetaan tehokkaaseen tuotantokäyttöön.
4. Uusien ja muuttuneiden tehtäväalueiden henkilökunnan osaamiseen panostetaan koulutuksella yhdessä kehityskeskusteluissa sovittujen aikataulujen mukaisesti.
5. Eduskuntavaaleihin liittyvät järjestelyt hoidetaan onnistuneesti.
6. Kieku-projektiin valmistaudutaan suunnitelmallisesti siten, että ennen projektin
alkua tarkistetaan ja määritellään rakenteisiin, säädöksiin ja ohjeisiin liittyvät
muutostarpeet sekä arvioidaan käyttöönottoon liittyvät muutokset eri henkilöstöryhmien totuttuihin toimintatapoihin.
Edellä mainitut tavoitteet kohdentuivat kaikille palvelukeskuksen eri palvelualueille,
jotka konkretisoitiin tarkemmalle tasolle kullekin tehtäväalueelle. Nämä käsitellään
tässä kunkin palvelualueen osalta erikseen.
Yleisellä tasolla voi todeta kaikkien osalta, että tehtäviin vaikuttivat palvelukeskuksen
rakenteen ja tehtävien luominen 2015 alusta alkaen, vaaleihin liittyvät tehtävät ja iso
joukko ihmisiä osallistui myös ETYJ-kokouksen valmistelu- ja järjestelytyöhön. Kaikilla
palvelukeskuksen palvelualueilla otettiin käyttöön Efecte-työjonojen hallinta järjestelmä, joka systematisoi tulevien tehtävien hoitamista sekä mahdollistaa sujuvat sijaisuusjärjestelyt.

2. Talousarvion toteutuminen
Palvelukeskuksen vuoden 2015 talousarvio oli 4 854 887 euroa. Palvelukeskuksen
menot kokonaisuutena olivat 4 562 157€, jolloin käyttöasteeksi muodostui 94 %. Tietyillä osa-alueilla tuli ylityksiä, mutta kokonaisuutena ottaen palvelukeskus kehitti toimintatapojaan ja -mallejaan, jotka mahdollistivat henkilöstö- ja toimintamenosäästöt.
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3. Henkilöstömäärä ja siinä tapahtuneet muutokset
Henkilöstö:

2014
2015

64
58

Palvelukeskuksen yhteiset
1. Tavoitteiden toteutuminen
Palvelukeskuksen yhteisissä toiminnoissa keskeisinä tehtäväalueina olivat hankintaja sopimuksenhallintaprosessien ja palveluiden kehittäminen ja dokumentointi. Hankintapalveluiden vahvistamiseksi kilpailutimme ulkopuolisen asiantuntijakumppanin,
joka voidaan hyödyntää sisäisten hankintapalveluiden ohella. Lisäksi kehitimme sihteeripalveluita enemmän tiimipohjaiseen työskentelyyn perustuvaksi.
2. Talousarvion toteutuminen
Talousarvio oli 1 200 028 €, josta toteutui 1 027 085 €. Käyttöaste 85,6 %. Merkittävimmät kustannussäästöt tulivat palvelujen ostoista, henkilöstö- ja koulutuskustannuksista, jotka jäivät ennakoitua pienemmiksi.
4. Henkilöstömäärä ja siinä tapahtuneet muutokset
Henkilöstöä siirtyi vuoden aikana tehtäväjärjestelyjen mukana palvelukeskuksen sisällä toisille palvelualueille.

Henkilöstöpalvelut
1. Tavoitteiden toteutuminen
Keskeisimmät tehtävät olivat vuoden alusta tapahtuneen Palkeiden asiakkaaksi siirtymisestä aiheutuneen toimintamallimuutoksen vakiinnuttaminen, joka muutti toimintatapoja. Vuoden alussa tapahtui myös rakenteellinen muutos, kun aiemmat palkkasihteerit ja henkilöstösihteerit yhdistyivät palvelukeskuksen henkilöstöpalveluiksi. Näihin
järjestelyihin liittyi yhteisten toimintamallien luomista. Vaalit kuormittivat erityisen paljon henkilöstöpalveluita, koska niin suuri joukko ihmisiä vaihtuu lyhyessä ajassa. Kieku-projektin valmistelut alkoivat jo keväällä ja käynnistyivät toden teolla syksyllä. Käyttöönottoprojekti kuormitti merkittävästi ihmisiä. Elokuun alussa henkilöstöpalveluille
nimettiin uusi esimies tiimin sisältä. Toimintatapoja oli dokumentoitu jo Palkeisiin siirtymisen yhteydessä.
Henkilöstö osallistui HAUSin järjestämiin koulutuksiin sekä Kieku-projektin valmennuksiin.
2. Talousarvion toteutuminen
Talousarvio oli 992 684 €, josta toteutui 1 155 630 €, joten käyttöaste oli 116. Talousja henkilöstöhallinnon palvelukeskuspalveluiden ja järjestelmien käyttömaksut ylittyivät
selvästi. Näihin vaikuttivat osaltaan vaalivuodesta aiheutuvat toiminnot sekä ensimmäisen asiakkuusvuoden ennakoimattomat asiat. Vaalien johdosta myös ennakoidut
oman henkilökunnan ylityömäärät ylittyivät reilusti.
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3. Henkilöstömäärä ja siinä tapahtuneet muutokset
Henkilöstön osalta muutoksia oli yhden henkilön vuorotteluvapaaseen liittyvät järjestelyt. Samalla vuorotteluvapaasijaisen palkkaamisella varauduttiin vuorotteluvapaan
ajalle ennakoidun yhden henkilön muuhun pidempään poissaolojaksoon. Lisäksi henkilöstöpalveluille nimettiin uusi esimies elokuun alusta.

Kokous- ja tapahtumapalvelut sekä asiointi- ja logistiikkapalvelut
1. Tavoitteiden toteutuminen
Kokous- ja tapahtumapalveluissa kehitettiin toimintatapoja ja palveluita osana rakenteellista uudistusta. Perustettiin uusia tiimejä ja toimipisteitä, joista keskeisimpiä esimerkkejä palvelutori ja logistiikkakeskus. Palveluita kehitettiin asiakaslähtöisesti kaikilla toiminta-alueilla. Peruskorjaus vaikuttaa omalta osaltaan palveluiden toteuttamiseen
ja toimintatapoihin.
2. Talousarvion toteutuminen
Talousarvioon nähden kertomusvuoden tilinpäätös ko. työyksiköissä oli 322 714 euroa
ylijäämäinen (kokous- ja tapahtuma: 43 046 euroa ja asiointi- ja logistiikka: 279 668
euroa). Säästöistä pääosa saavutettiin tarkoituksenmukaisella tavalla henkilöstökuluissa (= väistötilaolosuhteiden mahdollistamat avoimeksi jääneet virat) sekä ylityökuluissa. Lisäksi toimistotarvikekuluissa saavutettiin merkittävät säästöt mm. vaalivuodesta ja turvatulostuksen käyttöön otosta (värikasettikulut) johtuen.
3. Henkilöstömäärä ja siinä tapahtuneet muutokset
Organisaatiomuutoksen seurauksena yksiköille siirtyi hallinto- ja tilitoimistosta neljä
virkaa. Vastaavasti kaksi virkaa siirtyi toisiin yksiköihin (HPO-yhteiset, valiokuntasihteeristö). Näin ollen yksiköissä oli kertomusvuoden alussa yhteensä 36 virkaa, joista
peruskorjauksen väistötilaolosuhteista johtuen neljä on ollut mahdollista jättää tilapäisesti täyttämättä. Kertomusvuonna kaksi viranhaltijaa jäi eläkkeelle. Näitä virkoja ei
täytetty.

IT-palvelut
1. Tavoitteiden toteutuminen
Vuodelle 2015 asetetut tavoitteet saavutettiin IT-palvelujen osalta.
Vuoden aikana määriteltiin tietohallinnon kanssa yhteiset prosessit liittyen palvelupyyntöjen käsittelyyn. Prosessit on saatu jalkautettua vuoden 2015 aikana jonka myötä toimintaa on saatu selkiytettyä.
Toteutuneen palvelun seurantaa on tehostettu raportoinnin avulla Efecten ja puhelinjärjestelmän osalta. Tähän tullaan kiinnittämään huomiota myös jatkossa.
Keväällä 2015 olleet vaalit toteutettiin IT-palvelujen näkökulmasta onnistuneesti. Uusilla kansanedustajilla oli tarvittava valmius aloittaa eduskuntatyöskentely laitteiden ja
tunnusten osalta aikataulussa.
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Myös koulutusta on järjestetty henkilöstölle tarpeen mukaan uusien järjestelmien käyttöönoton myötä.

2. Talousarvion toteutuminen
Vuoden 2015 toteutuma oli 840 000 €.
Vuoden 2015 arvio taloudesta hieman ylittyi johtuen palkkakuluista. Organisaatiomuutoksesta seuranneita henkilöstösiirtoja ei ollut kaikkia osattu huomioida joka aiheutti
pienen ylityksen niin virkasuhdepalkkojen kuin työsuhdepalkkojenkin osalta. Myös
vaalivuosi vaikutti kuluihin nousevasti johtuen määräaikaisuuksista ja ylitöistä.
3. Henkilöstömäärä ja siinä tapahtuneet muutokset
Henkilöstön määrä oli 10 henkilöä. IT-palveluissa yksi henkilö jäi osa-aikaeläkkeelle.
IT-palveluissa on ollut useampia määräaikaisia johtuen kevään vaaleista ja organisaatiomuutoksesta. Kysyntä palvelulle on vaihdellut suuresti vuoden mittaan ja tästä johtuen on haluttu seurata työtilanteen tasoittumista.

Työterveysasema
Työterveyshuollon toiminnan arviointi
Eduskunnan työterveyshuollon toiminta perustuu vuosittain päivitettävään, hyvään
työterveyshuoltokäytännön mukaiseen toimintasuunnitelmaan ja laadittavaan
taloussuunnitelmaan.

Vuosien 2015–18 toimintasuunnitelman mukaan keskeiset työterveyshuollon
painopistealueet ovat tuki- ja liikuntaelinsairauksien ennaltaehkäisy, tunnistaminen ja
hoito, psyykkisen jaksamisen, työkyvyn ylläpito; mobiilityön huomiointi työkyvyn
tukemisessa, kuntoutusrakenteiden kehittäminen, sekä työterveysyhteistyön kehittäminen yhteistyössä työnantajan ja henkilöstöhallinnon kanssa.
Ennaltaehkäisevänä toimintana työterveyshuolto toteuttaa erillisen suunnitelman
mukaista nelivuotiskierrossa työpaikkaselvitys-ohjelmaa. Kevään 2015 aikana tehtiin
Kansainvälisten asiain yksikön työpaikkaselvitys ja syksyn 2015 aikana tehtiin kansanedustajien terveystarkastus, sekä ryhmäkanslioiden työpaikkaselvitys lukuun ottamatta Kansallisen Kokoomuksen ja Keskustan eduskuntaryhmiä.
Terveyskysely ja laboratoriotutkimukset kohdennettiin 305 tarkastettavalle, 175 henkilöä vastasi terveyskyselyyn ja 195 osallistui laboratoriokokeisiin. Kyselyn ja laboratoriotutkimusten pohjalta kutsuttiin suunnattuun terveystarkastukseen yhteensä 161
henkilöä ja laboratoriokoekontrolliin 84 henkilöä. Työnäkötarkastuksiin osallistui 77
henkilöä, joista jatkoselvityksiä suositeltiin 13 tutkitulle.
Terveyskyselyn henkilöriski oli merkittävästi koholla kv-asiain yksikössä 17 % vastanneista (vastanneita 12/18), kansanedustajille 18 %:lla (111/200) ja ryhmäkanslioissa
16 %:lla (52/87). Kokonaishenkilöriski oli siten tyydyttävä-hyvä. Työolosuhdekyselyyn
vastasivat kv-toimisto ja ryhmäkansliat. Kummassakin kohteessa fyysinen ja ergonominen työolosuhderiski nousi merkittävälle riskitasolle, henkinen kuormitustaso oli tyydyttävä ja turvallisuus sekä fysikaalinen riskitekijätilanne hyvä.
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Ennaltaehkäisevään työhön kuuluu eduskunnassa työmatkaterveydenhuolto sekä
työperäisen matkakohteiden riskinarviointi, neuvonta sekä rokotussuojausten antaminen. Lisäksi annetaan vapaaehtoista rokotussuojatäydennystä kuten jäykkäkouristus-,
influenssa ja puutiaisaivokuumerokotuksia sekä vapaa-ajan matkoille tarvittavia erikoisrokotteita. Ennaltaehkäisevään toimintaan sisältyy lakisääteinen erikseen määriteltyihin ammattiryhmiin kohdistuva työkyvyn seuranta ja määräaikaistarkastukset.
Työterveyspainotteinen sairaanhoito on jatkunut ennallaan, sairausvastaanotot ovat
painottuneet työterveyslääkäreille. Sairaanhoidon kustannukset syntyvät tarpeenmukaisista tutkimuksista ja konsultaatioista.
Työterveyshuollon kirjatut tth-suoritteet v. 2015 ammattiryhmittäin (kpl)

Työterveyshuollon kirjatut tth-suoritteet ajankäyttönä (t) v 2015 ammattiryhmittäin
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Lukuihin sisältyy KLI ennaltaehkäisevän työterveyshuollon suoritteet ja KL2 työterveyspainotteisen sairaanhoidon suoritteet.
•
työpaikkakäyntejä 24
•
ergonomisia työpaikkakäyntejä 3
•
työterveysneuvotteluja 42
•
työyhteisökonsultaatioita 10
•
esimiestapaamisia 26
•
työterveyssuunnitelmia 204
•
terveystarkastuksia 126
•
kuntoutussuunnitelmia14
•
työkykyarvioita 51
•
kunto-ohjausta 336
•
rokotuskäyntejä 446
•
elintapa/psyk.sos.tukikeskusteluja 198
•
työtapaturmia 18
•
puhelinkonsultaatioita yht. 1099 (valtaosa ttl:llä)
•
sähköpostikonsultaatioita 291 (valtaosa lääkäreillä)
•
reseptejä 727
Työterveyshuollon edustus on monissa eduskunnan yhteistoimintakokouksissa kuten
sisäilmatyöryhmä, työsuojelutoimikunta, ravintolatoimikunta, siivo-ryhmä ym.
Lakisääteinen ensiapukoulutussuunnittelu- ja työpaikkakohtainen varautuminen
Työterveyshuolto on päivittänyt ensiapuvalmiutta ja - koulutustarvetta työpaikkaselvitysten yhteydessä sekä organisoinut SPR-täydennyskoulutusta toimintasuunnitelman
mukaisesti seuraaville ensiapu-avainhenkilöille:
LVIS-henkilöstö (8) Sähköensiapukoulutus (4 h)
Kerrosvastaavat (12) Hätäensiapukoulutus (8h)
Kiinteistöhoitajat (3) Hätäensiapukoulutus (8h)
Matkustavat virkamiehet (10) hätäensiapukoulutus (8h)
Turvallisuusyksikön henkilökunta (4)
Työpaikkaselvitys (TPS)- ja terveystarkastus-, tietojenanto- ja ohjaus (TANO), sairaanhoitokäynnit (KL2) ja muut käynnit (KL3 mm työtapaturma- ja vapaaehtoisrokotukset) 1.1.–31.12.2015:

52

Asiakasmäärä oli vuonna 2015 yhteensä 901 henkilöä (eduskunnan virkamiehet, kansanedustajat, kansanedustajien avustajat, ryhmäkanslian henkilökuntaa ja EOAkanslia). Työterveyshuolto hoitaa ensiapuluonteisesti myös Kokoomuksen ja Keskustan ryhmäkanslioiden sekä Eduskuntaravintolan ja Ravintola Pikkuparlamentin henkilökuntaa (yht. 32 henk). Heidän lakisääteinen työterveyshuoltovastuunsa oli muualla
v. 2015 aikana).

Työterveyshuollon toiminnan vaikuttavuus
Työterveyshuollon toiminnan vaikuttavuuden arvioinnin välineinä käytetään esim.
sairauspoissaolojen määrää. Sairauspoissaolot ovat monitekijäisiä, joten sen käyttöarvoa toiminnan vaikuttavuuden kuvaajana on arvioitava kriittisesti. Vuoden 2015
Eduskunnan kanslian henkilöstössä sairauspoissaolopäivien määrä oli 5009 päivää, v.
2014 oli 5 407, v. 2013 oli 5 460 ja v. 2012 oli 6 299 sairauspäivää (tiedot TAHTIjärjestelmästä).

Eduskunnan sairauspoissaolot päädiagnooseittain v. 2015 (kansanedustajat,
kanslia, EOA-kanslia):

TAHTI-järjestelmän mukaan lyhyiden omalla ilmoituksella olevien sairauspoissaolojen
(1-3 pv) määrä laski edellisiin vuosiin verrattuna.
Sairauspoissaolojen päädiagnoosit v. 2015 olivat:
1.
2.
3.
4.

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet
Mielenterveyssairaudet
Hengityselinsairaudet
Tapaturmat ja vammat
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Proaktiivinen työterveyspainotteinen työskentely edellyttää ehdottomasti henkilöstöhallinnon, työnantajan ja työsuojeluorganisaation kanssa tiivistä vuorovaikutusta. Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon päätehtävä on työpaikkaselvitysten ja selvitysten
perusteella työterveydellisten suositusten antaminen. Suositusten toteuttaminen on
merkittävä osa työterveyshuollon vaikuttavuutta.
Työterveysaseman henkilöstö
Työterveysaseman henkilöstön määrä on ollut 8 työntekijää vuonna 2015. Toinen työfysioterapeutti jäi eläkkeelle ja toinen työfysioterapeutti jatkoi kokopäiväisenä viranhaltijana lokakuun alusta lähtien. Henkilökunnasta osa-aikaisena työskentelee toinen työterveyssihteeri (28,6t/vk) ja osa-aikaeläkkeellä yksi työterveyshoitaja (60 %,
21,45t/vk). Yksi työterveyshoitaja on toiminut kahtena päivänä (to-pe) työterveyshoitajan ostopalvelusijaisena.
Työterveysaseman henkilöstö on osallistunut ammatilliseen koulutukseen suunnitelman mukaisesti. Työterveyshuollossa oli diagnoosiperäisiä sairauspoissaolopäiviä yhteensä 22 päivää.
Kustannusten tarkasteltua
Vuoden 2015 talousarvio oli 881 012 €, toteuma oli 851 213,07 €, 96,6 %. Henkilöstökuluissa virkasuhteisen palkat ylittivät talousarvion 7 292 €, ylitöiden kustannus oli
2 544 €, työsuhdepalkat 6 257 €, eläkevakuutusmaksut ylittyivät 2 104 €.
Palvelujen kustannukset olivat 510 704,91 €, KELAlta anotut korvaukset olivat yhteensä 250 218,23 €, talousarvio alittui 45 753 €.
Palveluissa tapahtui ylitystä myös hammashuollon (3 377 €) ja ryhmäkanslioiden työterveyspalveluiden (9 211,08 €) osalta.
Työterveyspalveluiden kustannukset suurimmissa projekteissa:






röntgentutkimukset yht. 72 535 €, v. 2014: 103 181 € (v. 2013 116 224 €) magneettitutkimukset 35 836 €, v. 2014: 34 810 € (v. 2013: 48 064 €)
erikoislääkärikonsultaatiot 114 357 €, v. 2014: 108 988 € (v. 2013: 110 342 €),
yhteensä lääkärikonsultaatiot (erikois- ja yleislääkärit) 130 939 €, 128 188 € (v.
2013: 126 186 €)
laboratoriokokeet 92 000 €, v. 2014: 87 844 € (v. 2013: 91 589 €)
fysioterapiakulut 45 133 €, v. 2014: 57 914 € (v. 2013: 62 537 €)
psykologikustannukset 32 853 €, v. 2014: 30 975 € (v. 2013: 25 785 €).

Sisäinen tarkastus
1. Tavoitteiden toteutuminen
Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on tuottaa ylimmälle johdolle tietoa eduskunnan
kanslian sisäisen valvonnan, riskienhallinnan sekä johtamisen ja hallinnon riittävyydestä, luotettavuudesta ja toimivuudesta. Sisäinen tarkastus toimii kanslian muista
yksiköistä riippumattomana toimintona kansliatoimikunnan ja hallinnollisesti eduskunnan puhemiehen alaisuudessa.
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Sisäinen tarkastus saavutti toiminnalliset tavoitteensa kohtuullisen hyvin. Sisäisen
tarkastuksen arvio kanslian toimintojen riskeistä päivitettiin. Kansliatoimikunnan hyväksymään työohjelmaan sisältyneistä tarkastuksista vuoden aikana valmistuivat
seuraavat:





hallinnollisen tietoturvan tarkastus
rikosturvallisuusuhkien torjunnan ja hallinnan tarkastus
sopimushallinnan tarkastus
ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen Helsingin-istuntoon liittyvien kustannusten hallinnan tarkastus
 ryhmäkansliarahan käytön ja kirjanpidon tarkastus
 suositusten toimeenpanon seurantatarkastus
 postin palvelupisteen rahavarojen inventoinnit.
Hallinnollisen ohjeistuksen tarkastus valmistuu 2016 alkuvuodesta. Kansliatoimikunnan kokousten valmistelua ja päätösten seurantaa koskeva tarkastus ei ehtinyt
käynnistyä 2015, ei myöskään ylityökäytäntöjen tarkastus.
Lisäksi tarkastuspäällikkö antoi pitkin vuotta neuvontaa kanslian muille yksiköille ja
eduskuntaryhmien ryhmäkanslioille sisäisen valvonnan kysymyksissä.
Eduskunnan ns. neljännen tilintarkastajan valintaan tähtäävän tarjouskilpailun valmistelu käynnistettiin.

2. Talousarvion toteutuminen
Koko tarkastustoimen talousarvion käyttöaste oli 100,4 %. Talousarvion marginaalinen ylitys (noin 500 euroa) oli sisäisen tarkastuksen toimintamenoissa; eduskunnan
tilintarkastajien toimintamenot toteutuivat talousarvion mukaisesti.

3. Henkilöstömäärä ja siinä tapahtuneet muutokset
Sisäisen tarkastuksen toiminnon henkilöstövahvuus käsittää tarkastuspäällikön. Hän
aloitti tehtävässään vuoden 2013 alussa.

6. TILINPÄÄTÖSANALYYSI

Kansanedustajat
Talousarvion luvun 01. Kansanedustajat määrärahasta jäi käyttämättä 479 273 euroa.
Talousarvioon nähden menot toteutuivat seuraavasti:
- palkkiot
15 371 000 €, käyttö 15 455 576 €, ylitys
84 576 €, käyttö-% 100,6
- kulukorvaukset
3 670 000 €, käyttö 3 648 625 €, säästö 21 375 €, käyttö-% 99,4
- kotimaan matkat 2 448 000 €, käyttö 1 986 227 €, säästö 461 773 €, käyttö-% 81,1
- henkilösivukulut
376 589 €, käyttö
357 013 €, säästö 19 576 €, käyttö-% 94,8
Yhteensä budjetoidut (suluissa vuoden 2014 luvut) menot olivat 21 866 000 € (21 744 000 €),
käyttö 21 386 727 € (21 273 311 €), säästö 479 273 € (470 689 €) ja käyttö- % 97,8 (97,8).
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Kansanedustajien palkkiot ylittivät määrärahan, koska 1.3.2015 lukien voimaan tulleeseen 0,4 prosentin korotukseen ei ollut budjetissa varauduttu. Palkkiotoimikunnan
päättämä korotus oli työmarkkinaosapuolten solmiman työllisyys- ja kasvusopimuksen
mukainen.
Menojen säästöistä suurin osa tuli kotimaan matkoista, jotka sisältävät lennot, taksikulut, junamatkat, oman auton käyttökorvaukset ja pysäköintikulut sekä kaukoliikenteen
linja-autokulut ja pääkaupunkiseudun joukkoliikennekulut. Vuoteen 2014 verrattuna
kotimaan matkakustannukset olivat 11 696 euroa suuremmat.
Kahden viime vaalikauden aikana vuosien 2007–2015 kansanedustajien menot ja niiden muutos ovat olleet seuraavanlaiset:
Vuosi 2015
Vuosi 2014
Vuosi 2013
Vuosi 2012
Vuosi 2011
Vuosi 2010
Vuosi 2009
Vuosi 2008
Vuosi 2007

21 386 727 €, muutos edel. vuoteen nähden
21 273 311 €, muutos edel. vuoteen nähden
21 301 302 €, muutos edel. vuoteen nähden
21 165 195 €, muutos edel. vuoteen nähden
21 048 430 €, muutos edel. vuoteen nähden
20 055 121 €, muutos edel. vuoteen nähden
20 305 166 €, muutos edel. vuoteen nähden
20 155 278 €, muutos edel. vuoteen nähden
19 613 703 €, muutos edel. vuoteen nähden

+ 113 416 € (+ 0,5 %)
- 27 991 € ( - 0,1 %)
+ 136 137 € (+ 0,6 %)
+ 116 765 € (+ 0,6 %)
+ 993 309 € (+ 5,0 %)
- 250 045 € (- 1,3 %)
+ 149 888 € (+ 0,7 %)
+ 541 575 € (+ 2,8 %)
+ 540 728 € (+ 2,8 %)

Kanslian toimintamenot
Talousarviossa kanslian toimintamenoihin sisältyy kansanedustajien avustajien kustannukset, jotka käsitellään tässä tilinpäätösanalyysissä jäljempänä erikseen.
Kanslian toimintamenot olivat 48 166 370 euroa, mikä on 296 353 euroa budjetoitua
vähemmän. Vuoteen 2014 nähden vuoden 2015 toimintamenot olivat 3 517 566 euroa eli 7,9 prosenttia suuremmat. Kuten oheisesta vuosien 2010–2015 toimintamenojen seurantataulukosta ilmenee, vuosien 2012–13 toimintamenojen supistuminen
kääntyi vuonna 2015 jyrkkään nousuun. Vuoden 2015 menot olivat kuitenkin pienemmät kuin vuoden 2012 menot.
Toimintamenojen kasvun syyt
Syynä vuoden 2015 menojen kasvulle oli vuoden 2015 alusta lukien toteutettu kirjanpito-ohjelman muutos AdeEkosta Raindanceen, jonka takia vuoden 2014 kirjanpito suljettiin kaksi viikkoa tavanmukaista aikaisemmin. Tästä aiheutui, että osa vuoden 2014
menoista siirtyi maksettavaksi vuoden 2015 määrärahoista.
Vuoden 2015 heinäkuussa pidettiin ETYJ:n juhlakokous Finlandiatalossa. Sen järjestämisestä aiheutuneet kustannukset olivat 701 288 euroa. Toinen kertaluontoinen meno oli touko-kesäkuussa käytyjen hallitusneuvottelujen johdosta eduskunnalle tulleet
183 623 euron kustannukset.
Suurin syy menojen kasvuun on kuitenkin tietohallintotoimiston toimintamenojen kasvu
vuoden 2014 noin 7 110 000 eurosta 10 049 000 euroon. Kasvu on 2 939 000 euroa
eli 41 prosenttia. Suurin syy tähän kasvuun on huolto- ja ylläpitomenojen voimakas
kasvu vuoden 2014 5,3 milj. eurosta vuoden 2015 noin 7,4 milj. euroon. Eduksi ja
verkkopalvelut otettiin käyttöön keväällä 2015, jotka em. kasvusta aiheuttivat noin 1,2
milj. euroa.
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Vuosina 2007–2015 kanslian toimintamenot ovat kehittyneet seuraavasti:
Vuosi 2015
Vuosi 2014
Vuosi 2013
Vuosi 2012
Vuosi 2011
Vuosi 2010
Vuosi 2009
Vuosi 2008
Vuosi 2007

48 166 370 €, muutos edel. vuoteen nähden + 3 517 566 € (+7,9 %)
44 648 804 €, muutos edel. vuoteen nähden - 438 021 € (-1,0 %)
45 086 825 €, muutos edel. vuoteen nähden - 1 561 289 € (-3,3 %)
49 253 252 €, muutos edel. vuoteen nähden + 2 735 069 € (+5,9 %)
46 518 182 €, muutos edel. vuoteen nähden + 1 777 250 € (+4,0 %)
44 740 924 €, muutos edel. vuoteen nähden + 1 484 309 € (+3,4 %)
43 256 615 €, muutos edel. vuoteen nähden - 1 120 788 € (-2,5 %)
44 377 403 €, muutos edel. vuoteen nähden + 506 578 € (+1,2 %)
43 870 825 €, muutos edel. vuoteen nähden - 3 429 175 € (-7,3 %)

Luvuissa on otettu huomioon budjetin rakennemuutokset koskien tietohallinnon investointimenoja ja peruskorjauksen toimintamenoja. Eri vuosien luvut on saatettu vertailukelpoisiksi.
Ylittäjät ja säästäjät
Vuonna 2015 kanslian toimintayksiköistä viisi ylitti määrärahansa yhteensä 2 045 245
eurolla. Ylityksistä suurin oli tietohallintotoimisto 1 480 881 euroa ja vähäisin tarkastustoimi 477 euroa.
Suurin osa eli 16 kanslian toimintayksikköä säästi menoissaan. Säästöjen määrä oli
yhteensä 2 341 514 euroa. Suurin säästö 297 923 euroa oli valiokuntasihteeristöllä.
Kansainvälisten asiain yksikön säästö oli 283 712 euroa, kanslian palvelukeskuksen
asiointi- ja logistiikkapalveluiden 279 668 euroa ja eduskuntatiedotuksen 277 097 euroa.
Budjetointitarkkuus
Viime vaalikaudella kiinnitettiin erityistä huomiota kanslian toimintamenojen budjetointitarkkuuden parantamiseen. Viime vuosikymmeninä ongelmana oli huomattava ylibudjetointi, jolloin käyttöprosentit olivat selvästi alle 90 prosenttia ja ylijäämät 5-7 milj.
euroa. Oheinen taulukko osoittaa merkittävää budjetointitarkkuuden parantumista.
Vuosien 2010–2015 talousarvioiden kanslian toimintamenojen käyttöprosentit:
-

vuonna 2015
vuonna 2014
vuonna 2013
vuonna 2012
vuonna 2011
vuonna 2010

99,4 %
94,8 %
98,1 %
101,9 %
100,2 %
95,0 %

Palkkamenot
Kanslian palkkamenot henkilösivukuluineen ilman avustajien palkkoja olivat vuonna
2015 yhteensä 29 859 318 euroa. Se on 622 356 euroa eli 2,1 % enemmän kuin
vuonna 2014.

57
Palkkamenojen muutos vuosina 2010–15 on ollut seuraavanlainen:
-

vuonna 2015
vuonna 2014
vuonna 2013
vuonna 2012
vuonna 2011
vuonna 2010

+ 2,1 %
+ 3,1 %
+ 0,5 %
+ 2,1 %
- 1,9 %
+ 5,9 %

Vuoden 2015 palkkamenojen kasvuun vaikuttivat kokovuotisesti 1.8.2014 voimaan tullut 20 euron suuruinen VES:n yleiskorotus ja 1.8.2015 voimaan tullut 0,4 prosentin
yleiskorotus. Lisäksi eduskunnan omat päätökset eduskunnan palkkajärjestelmän
(EPJ) mukaisten suoritusarviointien ja vaativuusluokkien korotuksista ovat kasvattaneet pakkausmenoja. Huolimatta siitä, että luonnollisen poistuman kautta vuodesta
2012 vuoden 2015 loppuun mennessä eduskunnan virkasuhteinen henkilökunnan
määrä on laskenut yli 30 henkilötyövuodella, palkkamenot eivät ole laskeneet. Eläköitymisiin liittyvät suuret vuosilomakorvaukset ja pitkistä lomista johtuvat kaksoismiehitykset ovat vaikuttaneet osaltaan palkkamenoja kasvattavasti. Sisäiseen tietopalveluluun tulleet uudet virat vaikuttivat myös palkkasummaa kasvattavasti.
Vuoden 2015 kaikki palkkamenot, joissa on mukana myös avustajat, toteutuivat budjetoituun nähden 96,8 prosenttisesti. Vuonna 2014 toteutuma oli 99,8 prosenttia, vuonna
2013 se oli 99,6 ja vuonna 2012 puolestaan 98,9 prosenttia. Vuoden 2015 edellisvuosia pienempi toteutuma johtui siitä, että kolmen eduskuntaryhmän avustajat siirtyivät
23.4.2015 lukien ryhmäkanslioiden palvelukseen.

Peruskorjauksen toimintamenot
Vuodesta 2012 lähtien talousarviossa on ollut oma momentti peruskorjauksesta johtuvia toimintamenoja varten. Niitä on eniten kiinteistötoimistolla, mutta myös tietohallintoimistolla ja turvallisuusyksiköllä.
Vuonna 2015 peruskorjauksen toimintamenoihin oli budjetoitu 7 087 000 euroa ja
käyttö oli yhteensä 9 132 761 euroa. Se on 2 045 761 euroa budjetoitua enemmän.
Kansliatoimikunta myönsi 4.2.2016 kokouksessaan em. ylityksen takia arviomäärärahamomentille 21.10.02 Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot.
Peruskorjauksen toimintamenot jakaantuivat eri yksikköjen kesken seuraavasti:
-

kiinteistötoimisto
tietohallintotoimisto
turvallisuusyksikkö

7 364 395 euroa (budjetoitu 6 336 000)
1 577 758 euroa (budjetoitu 591 000)
190 607 euroa (budjetoitu 160 000)

Määrärahaylitys johtui sekä kiinteistötoimiston että tietohallintotoimiston kohdalla Drakennuksessa vuoden 2014 lopussa tapahtuneesta vesivahingosta. Sen seurauksena rakennuksen kalustamis- ja tietoliikennekustannukset siirtyivät vuodelle 2015. Vuodelle 2015 ajoittuneet Sibelius-Akatemialta vuokrattujen väistötilojen suunnittelu- ja
muutostyöt istunto-, valiokunta- ja työskentelykäyttöön maksoivat ennakoitua enemmän. Lisäksi kesällä väliaikaisen istuntosalin akustiikkaan ja ilmastointia jouduttiin korjaamaan.
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Peruskorjauksen investointimenot
Peruskorjaukseen käytettiin 26 855 446 euroa. Käyttö koostui seuraavista budjettimäärärahoista:
-

vuoden 2014 siirtomääräraha kokonaisuudessaan 3 609 538 euroa
vuoden 2015 talousarviomäärärahasta 23 245 908 euroa
vuodelle 2015 myönnettyä 10 000 000 euron lisämäärärahaa ei käytetty.

Vuoden 2015 talousarviomäärärahasta 32 000 000 eurosta vuodelle 2016 siirtyi
8 754 092 euroa ja lisätalousarvion 10 000 000 euron lisämääräraha kokonaisuudessaan. Yhteensä vuodelle 2016 siirtyi 18 754 092 euroa.
Peruskorjauksen menot jakaantuivat vuonna 2015 eri kohteisiin seuraavasti (suluissa
kohteeseen käytetty kokonaisrahamäärä peruskorjauskaudella):
E-rakennus
D-rakennus
Vesper 2008 (vs-tilat)
F-rakennus
C-rakennus
Luonnossuunnittelu
Muut menot

23 662 440 euroa (32 389 699)
1 638 113 euroa ( 7 214 853)
963 781 euroa (71 030 856)
507 145 euroa ( 3 080 335)
207 809 euroa (24 426 059)
28 171 euroa ( 2 602 002)
7 773 euroa

D-rakennuksen vuoden 2014 lopulla tapahtuneen vesivahingon korjauskustannukset
441 512 euroa eivät sisälly em. lukuihin. Vakuutusyhtiö maksoi täysimääräiset korvaukset eduskunnalle.
Peruskorjaus eteni vuonna 2015 suunnitelmien mukaisesti.
Vuosien 2007–2015 aikana peruskorjaukseen on käytetty yhteensä 174 445 908 euroa, joka jakaantuu eri vuosille seuraavasti:
-

vuosi 2015
vuosi 2014
vuosi 2013
vuosi 2012
vuosi 2011
vuosi 2010
vuosi 2009
vuosi 2008
vuosi 2007

26 855 446 euroa
28 002 796 euroa
47 300 113 euroa
20 774 698 euroa
19 020 465 euroa
19 743 030 euroa
7 752 198 euroa
2 892 496 euroa
2 104 664 euroa

Tietohallinnon investointimenot
Tietohallinnon investointeihin eli laite- ja kehittämishankkeisiin käytettiin 2 448 910
euroa. Käyttö koostui seuraavista budjettimäärärahoista:
-

vuoden 2014 siirtomääräraha kokonaisuudessaan 707 257 euroa
vuoden 2015 talousarviomäärärahasta 1 741 653 euroa.

Vuoden 2015 talousarviomäärärahasta 4 000 000 eurosta vuodelle 2016 siirtyi
2 258 347 euroa.
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Tietohallinnon laite- ja kehittämisrahan käyttö jakaantui vuonna 2015 eri kohteisiin
seuraavasti (suluissa hankkeisiin käytetty kokonaisrahamäärä):
Eduksi investointi
Tru64
Verkkopalveluiden uudistus
Sakki II
Lyyti II
Sharepoint respoons. lisääminen
Avoin data
Tahj- ja Taho- järjestelmä

1 270 450 euroa (1.270 450)
187 130 euroa (1 029 694)
77 175 euroa (1 401 262)
26 818 euroa ( 26 818)
17 077 euroa ( 137 135)
16 324 euroa ( 16 324)
10 706 euroa ( 10 706)
4 640 euroa ( 121 018)

Kansanedustajan avustajat
Vuonna 2015 toteutettiin avustajajärjestelmän osittainen uudistaminen, kun ryhmäkansliamallikokeilussa olleen sdp:n eduskuntaryhmän lisäksi vihreiden, vasemmistoliiton ja kristillisdemokraattien eduskuntaryhmien 66 kansanedustajan avustajat siirtyivät
23.4.2015 lukien eduskuntaryhmien palvelukseen. Muiden kansanedustajien avustajat
ovat edelleen palvelussuhteessa eduskunnan kansliaan.
Kansliatoimikunnan 4.3.2015 tekemän päätöksen mukaan ryhmäkansliamallissa olevat eduskuntaryhmät saavat 3 469,25 euron edustajakohtaisen kompensaation kuukaudessa.
Vuonna 2015 avustajajärjestelmän välittömät kustannukset olivat 7 618 427 euroa, joka oli runsaat 141 151 euroa budjetoitua enemmän. Vuoteen 2014 nähden avustajamenot kasvoivat 272 322 eurolla eli 3,7 prosentilla.

Vuoden 2015 avustajamenot jakaantuivat seuraavasti (suluissa vuoden 2014 menot):
-

palkkausmenot
avustajakompensaatio
ateriakustannukset
matkakorvaukset
matkapuh.kustan.
hammashoitokorv.

5 117 499 euroa
2 184 702 euroa
151 607 euroa
97 578 euroa
55 948 euroa
10 675 euroa

(6 033 100)
( 945 839)
( 189 980)
( 115 362)
( 48 094)
( 13 006).

Muita sekalaisia kuluja oli 418 euroa.
Avustajatoiminnan välittömät menot vuosina 2007–2015:
Vuosi 2015
Vuosi 2014
Vuosi 2013
Vuosi 2012
Vuosi 2011
Vuosi 2010
Vuosi 2009
Vuosi 2008
Vuosi 2007

7 618 427 euroa
7 346 105 euroa
7 234 894 euroa
7 175 412 euroa
7 028 735 euroa
7 076 534 euroa
6 885 927 euroa
6 606 478 euroa
6 436 738 euroa
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Em. luvut eivät sisällä avustajatoiminnan tietokone- ja tietoliikennekustannuksia,
terveydenhoito- ja toimistotarvikekustannuksia eikä koulutus- ja virkistyskustannuksia,
jotka ovat erittelemättöminä ao. toimintayksiköiden menoissa.

Eduskuntaryhmien kansliamäärärahat
Talousarvion luku 90, Eduskunnan muut menot, sisältävät käyttövarat eduskuntaryhmille ryhmäkanslioita varten. Tuen käyttötarkoitus on säädetty momentin perusteluissa
sekä tuen suuruus ja määräytymisperusteet talousarvion perustelujen selvitysosassa.
Ryhmäkansliarahaa maksettiin viime vaalikauden loppuun asti kymmenelle eduskuntaryhmälle ja uuden vaalikauden alusta lukien kahdeksalle eduskuntaryhmälle yhteensä 4 001 095 euroa. Tuki oli yhtä edustajaa kohden keskimäärin 20 005 euroa vuodessa. Määrärahan määräytymisperusteet eivät ole muuttuneet vuoden 2012 jälkeen.
Kansliamäärärahat vuosina 2007–2015:
Vuosi 2015
Vuosi 2014
Vuosi 2013
Vuosi 2012
Vuosi 2011
Vuosi 2010
Vuosi 2009
Vuosi 2008
Vuosi 2007

4 001 095 euroa
4 004 640 euroa
4 004 340 euroa
4 004 640 euroa
3 920 334 euroa
3 888 000 euroa
3 888 000 euroa
3 784 320 euroa
3 680 640 euroa

Yhteenveto eduskunnan kanslian menoista 2015
-

poliittinen toiminta (edustajat, avustajat, ek-ryhmät)
henkilökunnan palkkaus- ja henkilöstöpalvelumenot
peruskorjaus- ja kiinteistömenot
tietohallintomenot
muut menot (mm. matkat, painatus, ulkom. jäsenmaksut,
tarvikkeet ja laitteet)
Yhteensä

33,0 milj. euroa (28 %)
32,2 milj. euroa (27 %)
38,9 milj. euroa (32 %)
10,2 milj. euroa (9 %)
5,3 milj. euroa (4 %)

119,6 milj. euroa

Vuoteen 2014 verrattuna (117,6 milj. euroa) menot kasvoivat 1,7 prosenttia.
Vuonna 2015 eduskunnan menot olivat 21,78 euroa jokaista suomalaista kohden.
Vuosina 2007–2015 asukaskohtainen menokehitys on ollut seuraavanlainen:
Vuosi 2015
Vuosi 2014
Vuosi 2013
Vuosi 2012
Vuosi 2011
Vuosi 2010
Vuosi 2009
Vuosi 2008
Vuosi 2007

21,78 euroa
21,48 euroa
24,13 euroa
19,86 euroa
18,64 euroa
18,10 euroa
16,52 euroa
16,80 euroa
16,20 euroa
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Lukuihin eivät sisälly arvonlisäverot ja eduskunnan pääluokassa olevien eduskunnan
yhteydessä toimivien virastojen (eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia, valtiontalouden tarkastusvirasto ja Ulkopoliittinen instituutti) menot.

7. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT
Seuraavilla sivuilla ovat taulukot Eduskunnan (tiliviraston) talousarvion toteutumalaskelmasta, tuotto- ja kululaskelmasta ja taseesta.
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EDUSKUNTA
EDUSKUNNAN TUOTTO- JA KULULASKELMA

1.1.2015-31.12.2015
TOIMINNAN TUOTOT
Maksullisen toiminnan tuotot
Muut toiminnan tuotot
TOIMINNAN KULUT
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Henkilöstökulut
Vuokrat
Palvelujen ostot
Muut kulut
Valmistus omaan käyttöön (-)
Poistot
Sisäiset kulut

64 959,22
18 789,95

4 529 557,24
60 924 157,08
2 354 393,53
47 482 445,72
4 989 203,44
-27 006 115,26
4 381 612,80
66 398,40

JÄÄMÄ I
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Rahoitustuotot
Rahoituskulut
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut

JÄÄMÄ III
TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA
Perityt arvonlisäverot
Suoritetut arvonlisäverot
TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

87 013,70
0,00

87 013,70

3 979 430,71
58 600 359,80
1 469 915,97
41 814 174,18
4 827 232,79
-27 830 001,73
3 286 705,96
97 721 652,95
0,00

86 147 817,68

-97 637 903,78

-86 060 803,98

83 749,17

4 887,20
-392,95

4 494,25

4 477,05
-3 055,08

1 421,97

441 512,04
-4 575,61

436 936,43

1 154,41
-41 799,91

-40 645,50

JÄÄMÄ II
SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT
Kulut
Siirtotalouden kulut voittoa tavoitt.yhteisöille
Siirtotalouden kulut ulkomaille
Muut siirtotalouden kulut

1.1.2014-31.12.2014

-97 196 473,10

4 001 094,81
640 389,99
113 567,78

4 755 052,58

-86 100 027,51

4 004 640,00
672 460,28
67 296,86

4 744 397,14

-101 951 525,68

-90 844 424,65

22 627,24
8 101,30
12 756 491,18 -12 733 863,94 12 416 387,61

-12 408 286,31

-114 685 389,62

-103 252 710,96
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EDUSKUNTA
EDUSKUNNAN TASE

31.12.2015

31.12.2014

VASTAAVAA
KANSALLISOMAISUUS
Rakennusmaa- ja vesialueet
Rakennukset
Keskeneräiset muut rakennukset
Muu kansallisomaisuus

11 691 953,55
166 520 158,74
33 247 079,09
1 059 144,33

212 518 335,71

11 691 953,55
61 896 971,50
0,00
1 059 144,33

74 648 069,38

10 586 636,67

10 838,85
8 299 578,54
2 283 029,08

10 593 446,47

48 421 843,63

8 952 374,94
32 102 032,66
5 040 894,40
2 143 345,08
155 551,63
112 680 542,78

161 074 741,49

580,00
56 313,98
12 433,73
988,80

70 316,51

5,17
0,00
13 146,13
7 527,00

20 678,30

0,00

0,00

7 843,10

7 843,10

KÄYTTÖOM. JA MUUT PITKÄAIK. SIJ.
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

5 184,38
9 376 892,83
1 204 559,46

AINEELLISET HYÖDYKKEET
Rakennusmaa- ja vesialueet
Rakennukset
Koneet ja laitteet
Kalusteet
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

8 952 374,94
32 623 444,32
4 569 511,26
2 120 961,48
155 551,63
0,00

VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS
LYHYTAIKAISET SAAMISET
Myyntisaamiset
Siirtosaamiset
Muut lyhytaikaiset saamiset
Ennakkomaksut
RAHAT, PANKKIS. JA MUUT RAH.VAR.
Kassatilit
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHT.
VASTAAVAA YHTEENSÄ

70 316,51
271 597 132,52

28 521,40
246 344 778,74

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
VALTION PÄÄOMA
Valtion pääoma 1.1.1998
Edellisten tilikausien pääoman muutos
Pääoman siirrot
Tilikauden tuotto-/kulujäämä
VIERAS PÄÄOMA
LYHYTAIKAINEN
Ostovelat
Tilivirastojen väliset tilitykset
Edelleen tilitettävät erät
Siirtovelat
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA YHTEENSÄ

37 598 686,23
200 093 415,22
134 913 203,81
-114 685 389,62

3 630 441,94
1 383 338,30
845 911,97
7 817 524,67

257 919 915,64

37 598 686,23
160 791 118,07
142 555 008,11
-103 252 710,96

237 692 101,45

13 677 216,88

22 178,65
1 424 469,63
896 991,76
6 309 037,25

8 652 677,29

271 597 132,52

246 344 778,74
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8. SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI JA VAHVISTUSLAUSUMA

Eduskunnan kanslian johto vastaa kanslian sisäisen valvonnan järjestämisestä, asianmukaisuudesta ja riittävyydestä. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on antaa kohtuullinen varmuus kanslian toiminnan ja talouden lainmukaisuudesta, talousarvion
noudattamisesta ja varojen turvaamisesta, toiminnan tuloksellisuudesta sekä taloutta
ja tuloksellisuutta koskevien oikeiden ja riittävien tietojen tuottamisesta.
Kanslian johto on sisäisen tarkastuksen tukemana arvioinut sisäisen valvonnan nykytilaa ja kehittämistarpeita. Arvioinnissa on käytetty valtiovarainministeriön suosituksen
mukaista COSO ERM -arviointikehikkoa.
Eduskunnan kanslian sisäisen valvonnan arvioidaan olevan toiminnan laajuuteen
nähden asianmukaista.
Kanslian perustehtävä, visio ja strategiset päämäärät on määritetty ja viestitty hyvin.
Toimintasuunnitelmat laaditaan tukemaan strategisten tavoitteiden saavuttamista ja
siirretään kehityskeskusteluissa yksilötasolle. Toiminnan suunnittelu tapahtuu varsin
koordinoidusti.
Sisäinen toimintaympäristö ja toimintarakenteet ovat melko hyvällä tasolla. Arvot on
määritelty, ja toiminnan arvioidaan toteuttavan niitä tyydyttävästi. Organisaatiorakenne, yksiköiden vastuut ja virkamiesten tehtävänkuvat ovat kohtuullisen selkeät. Strategiakauden 2011–2015 henkilöstömäärätavoite on saavutettu ja jopa hieman ylitetty,
mikä osaltaan on edellyttänyt ja edellyttää jatkossakin palveluiden uudistamista ja toiminnan tehostamista.
Työtyytyväisyys on vuoden 2015 mittauksen perusteella pysynyt kokonaisuutena tarkastellen ennallaan ja on eri osa-alueilla vähintään tyydyttävä. Työtilat ja -välineet tukevat hyvin tehtävien hoitoa. Mobiilit ja etäkäyttöiset IT-palvelut mahdollistavat ajasta
ja paikasta riippumattoman etätyöskentelyn. Uusien järjestelmien käytettävyydessä on
tosin vielä ongelmia, mutta toimenpiteet asian parantamiseksi on aloitettu.
Toimintoprosesseja on kuvattu mm. Palkeet-yhteistyöhön valmistautumisen yhteydessä ja Eduksi-hankkeessa. Keskeiset kontrollit, esimerkiksi tehtävien eriyttäminen ja
toiminnan seuranta, ilmenevät kohtuullisesti jo laadituista prosessikuvauksista ja voimassa olevista toimintaohjeista. Kontrollien arvioidaan olevan melko toimivat. Säännöllinen riskiarviointi sekä sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastajien työ tukevat kontrollien riittävyyden ja toimivuuden varmistamista.
Johto saa seurantatietoa toiminnan kustannuksista säännöllisesti. Järjestelmät mahdollistavat myös niiden jatkuvan seurannan. Tiedonkulkuun ja vuorovaikutukseen on
verraten hyvin toimivat menettelyt ja kanavat.
Riskiarviot on laadittu useimmissa isoissa projekteissa, ja mm. peruskorjaushankkeessa riskejä arvioidaan säännöllisesti. Kanslian toimintojen koordinoitu riskiarviointi
on toteutettu tähän mennessä kahdesti. Ensimmäisen arviointikierroksen tulokset on
raportoitu kansliatoimikunnalle, joka päätti, että jatkossa riskienhallinta on osa kanslian toiminta- ja taloussuunnitteluprosessia. Tietoturvaan liittyvien kanslian yhteisten
riskien hallinta on vastuutettu tietohallinnon johtoryhmälle.
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Ensimmäisen riskiarvioinnin tulosten perusteella kansliatoimikunta nosti toimintasuunnitelman painopistealueiksi vuosille 2015–2018 kolme riskiteemaa: 1) tietoturva ja tietojärjestelmät, 2) osaamisen keskittyminen ja sijaisuuksien hallinta sekä 3) työhyvinvointi. Teemat ovat olleet kehittämistyössä esillä vuoden 2015 aikana.
Vuoden 2015 lopulla toteutetun uuden riskiarvioinnin tulokset valmistuvat alkuvuodesta 2016.
Poikkeamia seurataan kohtuullisesti lähinnä tietohallinnossa. Sisäisen valvonnan toimivuutta arvioivat sisäinen tarkastus ja tilintarkastajat.

