suomeksi

suomen
e d u s k u n ta

Vuoden 2015 vaalien jälkeen
eduskunnan puhemieheksi valittiin
Maria Lohela (keskellä),
i varapuhemieheksi Mauri Pekkarinen
(oikealla) ja ii varapuhemieheksi
Paula Risikko (vasemmalla).

Arvoisa lukija,
Jokaisella kansanedustajalla on visio huomisen
Suomesta. Eduskuntatyö on kahdensadan
kansanedustajan näkemyksen yhteensovittamista
ja paremman tulevaisuuden luomista. Työn
lopputulos on aina äänestäjien arvioitavissa.
Tällä vaalikaudella vietetään maamme itsenäisyyden
100-vuotisjuhlaa. Eduskuntatalo rakennettiin
aikoinaan myös itsenäisyyden monumentiksi. Tavoite
on, että voimme pitää joulukuussa 2017 itsenäisyyden
juhlaistunnon peruskorjatussa Eduskuntatalossa.
Toivon, että tämä eduskuntatyöstä kertova esite
antaa sinulle kuvan siitä, mitä eduskunta tekee ja
miksi eduskunta on olemassa.
Tervetuloa eduskuntaan!

Maria Lohela
eduskunnan puhemies

Valta kuuluu kansalle
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Suomi on tasavalta, jossa valta kuuluu kansalle eli
meille kaikille. Valitsemme vaaleissa eduskunnan,
joka päättää maan asioista.
Suomen eduskunta on yksi maailman avoimimmista parlamenteista. Täysistunnot ovat yleisölle avoimia, minkä lisäksi kansanedustajien toimia voi seurata
eduskunta.fi-verkkopalvelussa. Myös monet toimittajat raportoivat laajasti eduskunnasta.
Eduskunta säätää Suomessa kaikki lait ja päättää
valtion talousarviosta. Eduskunta myös valitsee pääministerin ja valvoo hallituksen toimintaa. Lisäksi
eduskunta hyväksyy Suomea sitovat tärkeimmät
kansainväliset sopimukset ja vaikuttaa Euroopan
unionin asioihin.
Laeista, talousarviosta, kansainvälisistä sopimuksista ja hallituksen luottamuksesta päätetään edus-

kunnan täysistunnossa. Täysistunnot ovat yleisölle
avoimia.
Äänestämällä jokaisella suomalaisella on mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin asioihin.
Eduskuntavaalit ovat välittömät, suhteelliset ja
salaiset. Eduskuntavaaleissa on äänioikeus jokaisella
Suomen kansalaisella, joka viimeistään vaalipäivänä
täyttää 18 vuotta. Kullakin äänioikeutetulla on yksi
ääni.
Vaalit ovat välittömät: äänestäjä äänestää suoraan
haluamaansa ehdokasta. Vaalit ovat myös salaiset eli
vain äänestäjä itse tietää, ketä hän on äänestänyt. Vaalisalaisuuden säilyttämiseksi äänestäjän tulee äänestää
henkilökohtaisesti vaaliviranomaisen valvonnassa.
Äänestyslippu täytetään äänestyskopissa ja pudotetaan uurnaan taitettuna ja nimettömänä.
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Täysistunto – lainsäädäntöä
ja poliittista keskustelua
Täysistunto on eduskunnan työn näkyvin osa. Kevätja syysistuntokaudella täysistuntoja on neljä kertaa viikossa tiistaista perjantaihin.
Eduskunnan tärkein tehtävä, lakien säätäminen, tapahtuu täysistunnossa. Eduskunta säätää uuden lain tai
muuttaa vanhaa lakia hallituksen esityksestä tai kansanedustajan aloitteesta. Valtaosa laeista syntyy hallituksen esityksistä, joita annetaan vuosittain noin 250.
Vähintään 50 000 äänioikeutetulla on oikeus tehdä
eduskunnalle kansalaisaloite lain säätämiseksi.
Useimpien esitysten käsittely kestää 2–4 kuukautta,
mutta suuriin lakihankkeisiin voi kulua vuosia.
Lakiesityksen käsittely eduskunnassa alkaa lähete
keskustelulla. Keskustelun tarkoitus on evästää valio
kuntaa, johon lakiesitys lähetetään käsiteltäväksi. Valiokuntakäsittelyn jälkeen lakiehdotus palaa täysistun
toon ensimmäiseen ja toiseen käsittelyyn. Ensimmäi
sessä käsittelyssä päätetään lain sisällöstä, pykälistä.
Toisessa käsittelyssä laki joko hyväksytään tai hylätään.
Presidentin vahvistettua lain se julkaistaan Suomen
säädöskokoelmassa.
Eduskunnan täysistunto on myös ajankohtaisen
poliittisen keskustelun areena. Monen mielestä viikon
mielenkiintoisin täysistunto on torstain kyselytunti, jossa ministerit vastaavat kansanedustajien kysymyksiin.
Yleisö on tervetullut seuraamaan eduskunnan täysistuntoja. Istuntoa voi seurata myös suorana verkko
lähetyksenä eduskunnan verkkopalvelusta.
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eduskunnan vastaus tai kirjelmä
toinen käsittely
(hylätään tai hyväksytään)
suuri valiokunta
ensimmäinen käsittely
Yleiskeskustelu
Yksityiskohtainen käsittely

erikoisvaliokunta
lähetekeskustelu
hallituksen esitys
kansanedustajan lakialoite
kansalaisaloite

Lakiehdotuksen käsittelyjärjestys.
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Kyselytunti on etenkin oppositioedustajille
tärkeä mahdollisuus nostaa julkisuuteen
ajankohtaisia asioita esittämällä aiheesta
kysymyksiä ministereille.

Puheita ja päätöksiä
Eduskunnassa vierailevat ihmiset kysyvät usein, missä kaikki kansanedustajat
ovat, kun täysistunto on käynnissä ja
sali puolityhjä. Vastaus löytyy täysistuntojen erilaisesta luonteesta. Vaikka
virallisesti kaikki ovat täysistuntoja,
käytännössä istunnoissa on päätösosuuksia ja puheosuuksia.
Kun asioista päätetään äänestyksen
kautta, ovat paikalla kaikki, jotka eivät
työmatkan, sairauden tai muun syyn takia ole estyneitä saapumasta istuntoon.
Puheosuudetkin ovat olennainen
osa demokratiaa, sillä kansanedustajat
on valittu edustamaan kansaa ja sen
mielipiteitä. Suomessa kansanedustajalla on oikeus puhua käsiteltävänä
olevasta aiheesta niin pitkään ja niin
monta kertaa kuin haluaa. Demokratiaa on myös se, että kaikkien ei ole
pakko istua kuuntelemassa toistensa
mielipiteitä.
Kaikki täysistunnossa pidetyt
puheet ja äänestystulokset kirjataan
eduskunnan pöytäkirjoihin, jotka
julkaistaan eduskunnan verkkosivuilla
jo täysistunnon kuluessa. Täysistunnon
äänestystulokset näkyvät verkkosivuilla
minuuttien kuluttua äänestyksestä.
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Valiokunnat
valmistelevat päätökset
Valiokunta on kansanedustajan tärkein vaikutuskanava, sillä kaikki eduskunnan päätökset valmistellaan
valiokunnissa.
Täysistunnossa käydyn lähetekeskustelun jälkeen
hallituksen esitys lähetetään siihen valiokuntaan, jonka erityisalaa asia on. Esimerkiksi kouluja koskevat
lait käsitellään sivistysvaliokunnassa ja verolait valtiovarainvaliokunnassa. Valiokunta voi myös antaa toiselle valiokunnalle lausunnon.
Valiokunnissa kansanedustajilla on mahdollisuus
kuulla asiantuntijoita, jotka kertovat, mitä vaikutuksia
lain säätämisellä on. Asiantuntijat voivat olla esimerkiksi kansalais- ja etujärjestöjen edustajia, yliopisto
tutkijoita sekä ministeriöiden tai virastojen virka
miehiä.
Kansanedustajat pystyvät kysymyksiä esittämällä
perehtymään lain sisältöön hyvinkin yksityiskohtaisesti, ja siten tarvittaessa tarkentamaan pykälien sisältöjä. Useimmat kansanedustajat työskentelevät kahdessa eri valiokunnassa.
Asiantuntijakuulemisen ja keskustelun pohjalta
valiokunta päättää, mitä mieltä se hallituksen esityksestä on. Valiokunta voi mietinnössään esittää lain
hyväksymistä sellaisenaan, sen muuttamista tai jopa
hylkäämistä.
Valiokunnan jälkeen lakiesitys käsitellään vielä
eduskunnan täysistunnossa. Kansanedustajat voivat
esittää siihen muutoksia, mutta useimmiten valio
kunnan kannasta tulee myös koko eduskunnan
päätös.
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Jokainen kansanedustaja käsittelee
eu-asioita
Verrattuna monen muun unionin jäsenmaan parlamenttiin, eduskunnalla
on vahva rooli Euroopan unionin päätöksenteossa. Suuri valiokunta toimii
eduskunnan eu-valiokuntana. Sen tärkein tehtävä on varmistaa eduskunnan
vaikutus ja parlamentaarinen valvonta
eu:n päätöksenteossa.
Kun kysymys on eu:n yhteisestä
ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, eduskunnan ääntä käyttää ulkoasiainvaliokunta.
Erikoisvaliokunnat käsittelevät toimialaansa kuuluvia eu-asioita ja antavat
niistä lausuntoja suurelle valiokunnalle. Valiokuntatyön kautta jokainen
kansanedustaja vaikuttaa Euroopan
unionin asioihin.

Jokainen kansanedustaja kuuluu keskimäärin kahteen valiokuntaan. Puhemies
ja ministereinä toimivat kansanedustajat
eivät ole valiokuntien jäseniä, eivät
yleensä myöskään varapuhemiehet.
Kuva yllä on talousvaliokunnan kokouksesta ja kuva oikealla suuren valiokunnan
kokouksesta.
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Eduskunnassa on 15 pysyvää erikoisvaliokuntaa sekä
erityisesti eu-asioita käsittelevä suuri valiokunta.
Valiokunnan kokoonpano vastaa eduskuntaryhmien voimasuhteita. Kuhunkin valiokuntaan kuuluu
17 jäsentä ja 9 varajäsentä. Poikkeuksina ovat valtio
varainvaliokunta, jossa on 21 jäsentä ja 19 varajäsentä,
tarkastusvaliokunta, jossa on 11 jäsentä ja 6 varajäsentä
sekä suuri valiokunta, jossa on 25 jäsentä ja 13 varajäsentä. Valiokuntapaikat jaetaan eduskuntaryhmien
voimasuhteiden mukaan.
Valiokuntien esityslistat ja kokousten pöytäkirjat,
joiden kautta asioiden etenemistä voi seurata, löytyvät
eduskunnan verkkosivuilta.

Asian käsittely valiokunnassa
kestää 2–4 kuukautta, mutta hyvin
kiireellinen asia voidaan käsitellä
muutamassa päivässäkin. Suurten
lainsäädäntöhankkeiden käsittely
kestää tavallisesti useita kuukausia,
jopa vuosia. Kuva sosiaali- ja terveysliokunnan kokouksesta.

Valiokuntien tehtävät:
Suuri valiokunta

Ulkoasiainvaliokunta

Tarkastusvaliokunta

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Euroopan unionin jäsenyyteen
liittyvän kansallisen politiikan
valmistelu, paitsi ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta. eu-asioiden
käsittelyssä Ahvenanmaan vaalipiiristä valitulla kansanedustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.
Lisäksi suuri valiokunta käsittelee
ne lakiehdotukset, jotka sinne
lähetetään täysistunnosta ensimmäisessä käsittelyssä.

Merkittävien valtionsopimusten ja
muiden eduskunnan hyväksymistä vaativien kansainvälisten
velvoitteiden muuttaminen tai
irtisanominen, ulkoasiain muu hoito, yleinen turvallisuuspolitiikka,
rauhanturvapolitiikka, ulkomaankauppapolitiikka, kehitysyhteistyötä ja kansainvälisiä järjestöjä
koskevat asiat.

Valtion taloudenhoidon ja valtion
talousarvion noudattamisen valvonta.

Tie-, rautatie-, ilma- ja sisävesiliikenne, merenkulku sekä viestintä.

Sosiaali- ja terveydenhuolto, toimeentuloturva, sosiaalivakuutus
ja eläkelainsäädäntö.

Työympäristöä, työvoimaa ja työllisyyttä, tasa-arvoa sekä siviilipalvelusta koskevat asiat.

Hallintovaliokunta

Maa- ja metsätalous, eläinlääkintä,
metsästys, kalastus, poronhoito
sekä eläinsuojelu.

Talousvaliokunta

Ympäristövaliokunta

Kauppa, teollisuus, elinkeino
toiminta, kuluttajansuoja, kilpailu,
yksityinen vakuutustoiminta,
energiatalous sekä valuutta- ja
arvopaperimarkkinalainsäädäntö.

Asuminen, maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö, jätehuolto sekä
ympäristön- ja luonnonsuojelu.

Perustuslakivaliokunta

Valtion talousarvioesitys sekä
muut raha-asioita koskevat hallituksen esitykset ja eduskuntaaloitteet, veroja ja veronluonteisia
maksuja koskeva lainsäädäntö
sekä valtionlainan ottaminen.

Perustuslait, perustuslakien
kanssa läheisessä asiallisessa yhteydessä oleva lainsäädäntö, vaalilainsäädäntö, ylimpiä valtioelimiä
ja Ahvenanmaan itsehallintoa sekä
kansalaisuus-, kieli- ja puoluelainsäädäntöä koskevat asiat.
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Valtiovarainvaliokunta

Valtionhallinnon yleinen organisointi, valtion alue- ja paikallishallinto, yleishallintoasiat, valtion
henkilöstöpolitiikka, yleinen alueja rakennepolitiikka, yleinen järjestys ja turvallisuus, pelastustoimi, rajavartiolaitos, ulkomaalaisasiat, kunta-asiat ja kirkollisasiat.
Lakivaliokunta
Perhe-, jäämistö-, yhdistys-, velvoite- ja esineoikeus, rikos- ja prosessioikeus, yleisiä tuomioistuimia
sekä hallinto- ja erikoistuomioistuimia koskevat asiat.

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Puolustusvaliokunta
Asevelvollisuus, puolustusvoimat
ja poikkeusoloja koskeva lainsäädäntö.
Sivistysvaliokunta
Kasvatus, koulutus, tiede, taide,
yleinen kulttuuritoiminta, urheilu,
nuorisotyö ja opintotuki.

Tulevaisuusvaliokunta
Tulevaisuuden kehitystekijöihin
ja kehitysmalleihin liittyvät asiat,
tulevaisuuden tutkimiseen liittyvä
selvitystyö sekä teknologiakehityksen ja teknologian yhteiskunnallisten vaikutusten arviointi.
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Kansainvälinen yhteistyö on osa
kansanedustajan arkea. Juuri valittu eduskunnan puhemies Maria
Lohela toivottaa Tansanian presidentti Jakaya Kikweten tervetulleeksi eduskuntaan keväällä 2015.

Keskustan eduskuntaryhmä on
suurin. Se kokoontuu peruskor
jauksen ajan eduskunnan auditoriossa.
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Eduskuntaryhmä –
kansanedustajan kotipesä

Kansanedustajat muodostavat puolueittain eduskuntaryhmiä, joiden merkitys käytännön eduskuntatyössä on keskeinen. Kukin eduskuntaryhmä valitsee
itselleen puheenjohtajiston ja mahdollisesti muita
toimielimiä.
Laki ei velvoita kansanedustajaa liittymään eduskuntaryhmään, mutta tavallisesti jokainen kansanedustaja työskentelee osana oman puolueensa eduskuntaryhmää.
Eduskuntaryhmien kokouksissa keskustellaan
ajankohtaisista poliittisista kysymyksistä ja voidaan
tehdä päätös ryhmän suhtautumisesta eduskunnan
käsittelyssä olevaan asiaan. Ryhmäkokousten asiat
valmistellaan ennen ryhmäkokousta kokoontuvassa
työvaliokunnassa tai ryhmän puheenjohtajiston kokouksessa.
Tavallisesti ryhmässä käydään keskustelu ryhmän
puheenjohtajan esityksen pohjalta ja keskustelun jälkeen päätetään asiasta. Jos asiasta on erimielisyyttä,
toimintalinjasta voidaan äänestää. Ryhmä pyrkii kuitenkin yleensä yksimieliseen päätöksentekoon. Eduskuntaryhmät kokoontuvat tavallisesti torstaisin.

Eduskuntaryhmien asema on vahvistunut

Eduskuntaryhmän työtä ohjaa puheenjohtajisto,
jonka tehtävänä on muun muassa neuvotella ryhmän
kannasta muiden eduskuntaryhmien kanssa. Eduskuntaryhmän toimintaa määrittää pitkälti se, kuuluuko eduskuntaryhmä hallitukseen vai oppositioon.
Hallituspuolueiden eduskuntaryhmät tukevat
hallituksen lakiesityksiä mutta esittävät niihin usein
muutoksia valiokunnissa.
Oppositioryhmillä on tärkeä rooli demokratiassa:
Ne arvostelevat hallituksen toimintaa, esittävät vaihtoehtoja ja vaativat ministereitä perustelemaan hallituksen tekemiä ratkaisuja.
Hallitus- ja oppositioryhmien kansanedustajat
osallistuvat yhdessä valiokuntatyöhön.
Eduskuntaryhmien työ tekee eduskunnan päätöksenteosta sujuvan. Eduskuntaryhmät ovat toimineet
aktiivisesti yksikamarisen eduskunnan alusta lähtien,
mutta niiden asema poliittisena toimijana tunnustettiin lainsäädännössä lopullisesti vasta vuoden 2000
perustuslaissa.
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Melkein kenestä tahansa voi tulla kansanedustaja.
Vaatimuksena on 18 vuoden ikä ja Suomen kansalaisuus. Eduskuntavaalit järjestetään joka neljäs vuosi,
jolloin kansanedustajat valitaan välittömillä, suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla. Jokaisella äänioikeutetulla on
vaaleissa yksi ääni.
Kansanedustaja on lainsäätäjä, yhteiskunnallinen
vaikuttaja, alueensa edusmies ja kansainvälinen toimija. Vaikka iso osa kansanedustajan viikosta kuluu valiokunnissa ja täysistunnossa, eduskunta ei ole ainoa
paikka, jossa kansaedustaja työskentelee.
Kansanedustaja edustaa äänestäjiensä lisäksi vaalipiiriään, ja hänen odotetaan olevan hyvin perillä

oman alueensa asioista. Vaalipiirijaon avulla varmistetaan, että myös harvaan asutut alueet ovat edustettuina eduskunnassa.
Melkein kaikilla kansanedustajilla on eduskuntatyöhön liittyviä tehtäviä, jotka edellyttävät työmatkoja
ulkomaille.
Äänestäjänä sinä voit seurata kansanedustajasi
tekemisiä ja sanomisia monella tavalla. Esimerkiksi
kaikki, mitä kansanedustaja sanoo istuntosalissa, tallentuu sekä eduskunnan verkkolähetyksiin että täysistuntojen pöytäkirjoihin. Lähes kaikki kansanedustajat
ylläpitävät myös omia verkkosivujaan ja ovat aktiivisia
sosiaalisissa medioissa.

Eduskunnan voimasuhteet:
Keskustan eduskuntaryhmä,
49 kansanedustajaa
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä,
38 kansanedustajaa
Kansallisen Kokoomuksen eduskuntaryhmä,
37 kansanedustajaa
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä,
34 kansanedustajaa

Kenestä voi tulla
kansanedustaja?

Vihreä eduskuntaryhmä,
15 kansanedustajaa
Vasemmistoliiton eduskuntarymä,
12 kansanedustajaa
Ruotsalainen eduskuntaryhmä,
10 kansanedustajaa
Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä,
5 kansanedustajaa
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Yksikamarinen eduskunta kokoontui
aluksi 24 vuotta vuokratiloissa. Ensimmäinen kokoontumispaikka oli Helsingin
Vapaaehtoisen palokunnan talo, jossa
eduskunta toimi vuosina 1907–1910.
Talo sijaitsi Ateneumin taidemuseon ja
Aleksanterinkadun välisellä tontilla.
Kuvassa puhemies P. E. Svinhufvud johtaa puhetta eduskunnan ensimmäisessä
täysistunnossa 1907.

Yleinen ja yhtäläinen
äänioikeus

Suomen naiset saivat ensimmäisinä
maailmassa täydet poliittiset oikeudet,
eli mahdollisuuden asettua vaaleissa
ehdokkaaksi ja äänestää. Vuoden 1907
vaaleissa myös moni mies pääsi
ensimmäistä kertaa käyttämään
samoja oikeuksia.
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Suomalaiset ovat jo yli sadan vuoden ajan valinneet
kansanedustajansa suorilla vaaleilla. Äänestysoikeuden mukana saimme myös oikeuden asettua ehdokkaaksi vaaleissa.
Vuonna 1906 voimaan tullut valtiopäiväjärjestys
uudisti kansanedustuslaitoksen perin pohjin. Säätyvaltiopäivät korvattiin yksikamarisella eduskunnalla.
Samalla äänioikeus muuttui yleiseksi ja yhtäläiseksi.
Äänestämään pääsy ei enää ollut kiinni sosiaalisesta
asemasta tai sukupuolesta. Uudistus kymmenkertaisti äänioikeutettujen määrän verrattuna säätyvaltiopäivien aikaan. Vuoden 1907 vaaleissa valittiin maailman
ensimmäiset 19 naisparlamentaarikkoa. Näissä ensimmäisissä eduskuntavaaleissa äänioikeuttaan käytti 70,7
prosenttia äänioikeutetuista.
Eduskunta kokoontui aluksi väliaikaisissa tiloissa,
kunnes arkkitehti Johan Sigfrid Sirénin suunnittelema
Eduskuntatalo valmistui vuonna 1931. Eduskunta
talo on Suomen itsenäisyyden ja demokratian tärkein
symboli. Eduskuntatalo kuuluu suomalaisille ja se on
yleisölle avoin. Eduskunnassa käykin vuodessa pitkälle toistasataatuhatta vierasta.
Viimeiset perustuslakimuutokset ovat vahvistaneet eduskunnan asemaa Suomen ylimpänä valtioelimenä. Eduskunta valitsee esimerkiksi pääministerin.

Johan Sigfrid Sirénin eduskunnan
tarpeisiin suunnittelema Eduskuntatalo
vihittiin käyttöön 7.3.1931.

Eduskuntatalon peruskorjaus

Peruskorjaustyömaata hallitsee kaksi
nosturia. Eduskuntatalon eteen pystytetyn nosturin korkeus on 74,7 metriä (85,4
metriä merenpinnasta).

Täysistuntosalin kiinteät pulpetit suojataan vanerilla peruskorjauksen ajaksi.
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Eduskunnan kiinteistöjen peruskorjausta on valmisteltu vuodesta 2007
lähtien. Työ on edennyt yksi rakennus
tai rakennusosa kerrallaan niin, että
viimeisenä vuorossa on vuonna 1931
valmistunut Eduskuntatalo. Eduskuntatalon peruskorjaus on suurin ja
vaativin osa koko peruskorjauksesta, ja
sen toteuttamiseksi eduskuntatyö on
tilapäisesti siirretty samassa korttelissa
sijaitsevaan rakennukseen, jossa toimi
aiemmin Sibelius-Akatemia. Rakennuksen konserttisali on väistövaiheen ajaksi muutettu täysistuntosaliksi. Myös
valtaosa valiokunnista kokoontuu tässä
talossa. Katso kuvat sivulla 4 ja 5.
Peruskorjauksen lähtökohta on talotekniikan uusiminen, mutta samalla
on lisätty rakennusten esteettömyyttä
sekä parannettu energiatehokkuutta ja
turvallisuutta. Eduskunnan kiinteistöt
(Pikkuparlamenttia lukuun ottamatta)
ovat rakennussuojelun piirissä. Tämä
on edellyttänyt rakennuttajalta läheistä
yhteistyötä mm. Museoviraston kanssa
koko peruskorjaushankkeen ajan.
Arkkitehti Johan Sigfrid Sirénin
suunnittelema Eduskuntatalo on itsenäisyytemme monumentti. Tavoite on,
että itsenäisyyden satavuotisjuhlaistunto loppuvuodesta 2017 pidetään
peruskorjatussa Eduskuntatalossa.
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Lisää tietoa eduskunnasta
Eduskunnan verkkopalvelut

Kansalaisinfo

Eduskunnan verkkopalvelu www.eduskunta.fi
tarjoaa tietoa eduskunnasta ja lainsäädäntötyöstä.
Sivuilla on tietoa eduskunnan täysistunnoista, valiokunnista, kansanedustajista sekä lainsäädäntöasioista.
Nuorille suunnattu sivusto www.nuorteneduskunta.fi kertoo perustiedot eduskunnasta ja suoma
laisesta kansanvallasta sekä vinkkejä lisäinformaa
tiosta ja vaikutuskanavista. Sivusto toimii myös
koulujen parlamenttikerhojen verkkotukikohtana
ja opettajien aineistopankkina.

Eduskunnan Pikkuparlamentissa toimii kansalaisille
suunnattu palvelupiste, Kansalaisinfo. Kansalaisinfossa eduskuntaan voi tutustua katsomalla eduskunnasta
kertova esittelyfilmi tai poimimalla mukaan esitteitä.
Kansalaisinfossa on yleisön käytössä maksuttomia
Internetpäätteitä sekä langaton verkkoyhteys.
Kansalaisinfossa järjestetään avoimia yleisötilaisuuksia ajankohtaisista asioista. Tietoja tapahtumista:
www.eduskunta.fi. Osoite: Arkadiankatu 3.

Tervetuloa seuraamaan istuntoja!

Eduskunnan kirjasto on avoin kaikille kansalaisille.
Se palvelee eduskunnan lisäksi jokaista, joka tarvitsee
tietoa eduskunnasta, oikeudesta tai yhteiskunnasta.
Osoite: Aurorankatu 6.

Yleisöllä on mahdollisuus seurata kaikkia eduskunnan
täysistuntoja yleisölehteriltä. Ovi avataan 15 minuuttia
ennen istunnon alkua. Väliaikainen istuntosali ei ole
esteetön. Osoite: Eduskuntakatu 2.
Eduskunnan täysistuntoja voi seurata myös
suorina verkkolähetyksinä: www.eduskunta.fi

Täysistuntosalin veistokset on siirretty peuskorjauksen
tieltä maanalaiselle käytävälle, joka yhdistää Pikkuparlamentin eduskunnan muihin kiinteistöihin.

Eduskunnan kirjasto

Opastetut kierrokset

Eduskuntatalon peruskorjauksen aikana ei opastettuja
kierroksia voida järjestää. Opastetut kierrokset jatkuvat syksyllä 2017.

Eduskunta Twitterissä
Kaikkein nopeimmin saat tietoa eduskunnan tapahtumista twitteristä.

@SuomenEduskunta
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