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suomen
e d u s k u n ta

Valta kuuluu kansalle
Suomi on tasavalta, jossa valta kuuluu kansalle eli meille kaikille. Valit
semme vaaleissa eduskunnan, joka päättää maan asioista.
Eduskunta säätää Suomessa kaikki lait ja päättää valtion talous
arviosta. Eduskunta myös valitsee pääministerin ja valvoo hallituksen
toimintaa. Lisäksi eduskunta hyväksyy Suomea sitovat tärkeimmät kan
sainväliset sopimukset ja vaikuttaa Euroopan unionin asioihin.
Laeista, talousarviosta, kansainvälisistä sopimuksista ja hallituksen
luottamuksesta päätetään eduskunnan täysistunnossa. Täysistunnot
ovat yleisölle avoimia, minkä lisäksi kansanedustajien toimia voi seurata
eduskunta.fi-verkkopalvelussa. Myös monet tiedotusvälineet raportoivat
laajasti eduskunnasta.
Äänestämällä jokaisella suomalaisella on mahdollisuus vaikuttaa
yhteisiin asioihin. Eduskuntavaaleissa on äänioikeus jokaisella Suomen
kansalaisella, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta. Kullakin ää
nioikeutetulla on yksi ääni.
Eduskuntavaalit ovat välittömät, suhteelliset ja salaiset. Välittömissä
vaaleissa äänestäjä äänestää suoraan haluamaansa ehdokasta. Vaalit ovat
myös salaiset eli vain äänestäjä itse tietää, ketä hän on äänestänyt. Vaali
salaisuuden säilyttämiseksi äänestäjän tulee äänestää henkilökohtaisesti
vaaliviranomaisen valvonnassa. Äänestyslippu täytetään äänestyskopissa
ja pudotetaan uurnaan taitettuna ja nimettömänä.
Ensimmäiset eduskuntavaalit järjestettiin vuonna 1907, ja vaaleissa
valittiin maailman ensimmäiset 19 naisparlamentaarikkoa.
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Täysistunto – lainsäädäntöä
ja poliittista keskustelua
Täysistunto on eduskunnan työn näkyvin osa. Kevätja syysistuntokaudella täysistuntoja on neljä kertaa vii
kossa tiistaista perjantaihin.
Eduskunnan tärkein tehtävä, lakien säätäminen, ta
pahtuu täysistunnossa. Eduskunta säätää uuden lain tai
muuttaa vanhaa lakia hallituksen esityksestä tai kan
sanedustajan aloitteesta. Valtaosa laeista syntyy halli
tuksen 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, jos
sa ministerit vastaavat kansanedustajien kysymyksiin.
Yleisö on tervetullut seuraamaan eduskunnan täys
istuntoja. Istuntoa voi seurata myös suorana verkko
lähetyksenä eduskunnan verkkopalvelusta.
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Oppositioryhmillä on tärkeä rooli
demokratiassa: Ne arvostelevat hallituksen toimintaa, esittävät vaihtoehtoja
ja vaativat ministereitä perustelemaan
hallituksen tekemiä ratkaisuja.
Kyselytunilla etenkin oppositioedustat nostavat julkisuuteen ajankohtaisia asioita esittämällä aiheesta
kysymyksiä ministereille.

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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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.

Oikealla kuvassa 2019 eduskuntavaalien
jälkeen valitut puhemiehet.
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Valiokunnat
valmistelevat päätökset
Valiokunta on kansanedustajan tärkein vaikutuska
nava, sillä kaikki eduskunnan päätökset valmistellaan
valiokunnissa.
Täysistunnossa käydyn lähetekeskustelun jälkeen
hallituksen esitys lähetetään siihen valiokuntaan, jon
ka erityisalaa asia on. Esimerkiksi kouluja koskevat
lait käsitellään sivistysvaliokunnassa ja verolait valtio
varainvaliokunnassa. Valiokunta voi myös antaa toi
selle valiokunnalle lausunnon.
Valiokunnissa kansanedustajilla on mahdollisuus
kuulla asiantuntijoita, jotka kertovat, mitä vaikutuksia
lain säätämisellä on. Asiantuntijat voivat olla esimer
kiksi kansalais- ja etujärjestöjen edustajia, yliopisto
tutkijoita sekä ministeriöiden tai virastojen virka
miehiä.
Kansanedustajat pystyvät kysymyksiä esittämällä
perehtymään lain sisältöön hyvinkin yksityiskohtai
sesti, ja siten tarvittaessa tarkentamaan pykälien sisäl
töjä. Useimmat kansanedustajat työskentelevät kah
dessa eri valiokunnassa.
Asiantuntijakuulemisen ja keskustelun pohjalta
valiokunta päättää, mitä mieltä se hallituksen esityk
sestä 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 kuu
luu keskimäärin kahteen valiokuntaan. Puhemies ja ministereinä toimivat kansanedustajat eivät
ole valiokuntien jäseniä, kuten eivät yleensä myöskään varapuhemiehet.
Oikealla on kuva tarkastus
valiokunnan kokouksesta.
Alla olevassa kuvassa on meneillään asiantuntijoiden kuuleminen hallintovaliokunnassa.

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.
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Asian käsittely valiokunnassa
kestää 2–4 kuukautta, mutta hyvin
kiireellinen asia voidaan käsitellä
muutamassa päivässäkin. Suurten
lainsäädäntöhankkeiden käsittely
kestää tavallisesti useita kuukausia,
jopa vuosia.
Hallituspuolueiden eduskuntaryhmät tukevat hallituksen lakiesityksiä mutta esittävät niihin usein
muutoksia valiokunnissa.

Eduskunnassa on 16 pysyvää erikoisvaliokuntaa sekä
erityisesti eu-asioita käsittelevä suuri valiokunta.
Valiokunnan kokoonpano vastaa eduskuntaryhmien
voimasuhteita. Hallitus- ja oppositioryhmien kansan
edustajat osallistuvat yhdessä valiokuntatyöhön.
Useimpiin valiokuntiin kuuluu 17 jäsentä ja 9 vara
jäsentä. Poikkeuksina ovat valtiovarainvaliokunta, jos
sa on 21 jäsentä ja 19 varajäsentä, tarkastusvaliokunta,
jossa on 11 jäsentä ja 6 varajäsentä, tiedusteluvalvon
tavalionkunta, jossa on 11 jäsentä ja 2 varajäsentä, sekä
suuri valiokunta, jossa on 25 jäsentä ja 13 varajäsentä.
Valiokuntien esityslistat ja kokousten pöytäkirjat,
joiden kautta asioiden etenemistä voi seurata, löytyvät
eduskunnan verkkosivuilta.

Kuva ympäristövaliokunnan
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 valtiosopimusten 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.

Tiedusteluvalvontavaliokunta
Siviili- ja sotilastiedustelutoiminnan parlamentaarinen valvonta.
Suojelupoliisin muun toiminnan
parlamentaarinen valvonta. Valiokunta aloitti tomintansa vuoden
2019 eduskuntavaalien jälkeen.

11

Kansanedustajan viikko
Vasemmalla kansanedustaja esittelee täys
istuntosalia kansainvälisille vieraille.
Alla oleva kuva on vasemmistoliiton
eduskuntaryhmän viikoittaisesta kokouksesta.

Kansanedustajalla on monta roolia. Hän on lainsäätä
jä, yhteiskunnallinen vaikuttaja, alueensa edustaja ja
kansainvälinen toimija. Kansanedustaja edustaa puo
lueensa lisäksi vaalipiiriään ja hänen odotetaan olevan
hyvin perillä oman alueensa asioista. Vaalipiirijaon
avulla varmistetaan, että myös harvaan asutut alueet
ovat edustettuina eduskunnassa.
Kansanedustajan työviikko eduskunnassa kestää
tiistaiaamusta perjantai-iltapäivään.
Edustajan työpäivä alkaa aamupäivän valiokuntaja muilla kokouksilla. Jokainen kansanedustaja kuuluu
keskimäärin kahteen valiokuntaan.
Eduskunnan täysistunnot pidetään istuntokaudel
la iltapäivisin, ja ne voivat jatkua myöhään iltaan, mi
käli käsittelylistalla on asioita, joista monet edustajat
haluavat ilmaista kantansa. Torstain klo 16:n kysely
tunnilla kansanedustajat esittävät hallitukselle kysy
myksiä, joihin ministerit vastaavat heti. Kyselytun
nit televisioidaan, ja niiden aikana on Eduskuntatalon
lehterilläkin paljon yleisöä.
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Eduskuntaryhmät kokoontuvat yleensä torstaina. Edus
kuntaryhmien kokouksissa keskustellaan ajankohtaisis
ta poliittisista kysymyksistä ja voidaan päättää ryhmän
kannasta eduskunnan käsittelyssä olevaan asiaan.
Vaikka iso osa kansanedustajan viikosta kuluu va
liokunnissa ja täysistunnoissa, Eduskuntatalo ei ole
kansanedustajalle ainoa paikka tehdä työtä, eikä viik
kokaan ole nelipäiväinen.
Pitääkseen yhteyttä äänestäjiin kansanedustajat
kiertävät vaalipiiriään tai tapaavat vieraita heidän saa
puessa Helsinkiin eduskuntavierailulle. Useat kansan
edustajat toimivat myös kunnallispolitiikassa.
Melkein kaikilla kansanedustajilla on eduskunta
työhön liittyviä tehtäviä, jotka edellyttävät työmatkoja
ulkomaille. Eduskunta valitsee keskuudestaan Suo
men edustajat kansainvälisiin järjestöihin kuten Poh
joismaiden neuvostoon sekä Euroopan neuvoston ja
Etyjin parlamentaarisiin yleiskokouksiin. Valiokunnat
perehtyvät oman alansa lainsäädäntöön muissa mais
sa. Kansainväliset järjestöt lähettävät kansanedustajia
myös tarkkailemaan muiden maiden vaaleja.
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Melkein kenestä tahansa voi tulla kansanedustaja.
Vaatimuksena on 18 vuoden ikä ja Suomen kansalai
suus. Eduskuntavaalit järjestetään joka neljäs vuosi,
jolloin kansanedustajat valitaan välittömillä, suhteelli
silla ja salaisilla vaaleilla. Jokaisella äänioikeutetulla on
vaaleissa yksi ääni.
Kansanedustaja on lainsäätäjä, yhteiskunnallinen
vaikuttaja, alueensa edusmies ja kansainvälinen toimi
ja. Vaikka iso osa kansanedustajan viikosta kuluu va
liokunnissa ja täysistunnossa, eduskunta ei ole ainoa
paikka, jossa kansaedustaja työskentelee.
Kansanedustaja edustaa äänestäjiensä lisäksi vaa
lipiiriään, ja hänen odotetaan olevan hyvin perillä

oman alueensa asioista. Vaalipiirijaon avulla varmiste
taan, että myös harvaan asutut alueet ovat edustettui
na eduskunnassa.
Melkein kaikilla kansanedustajilla on eduskunta
työhön liittyviä tehtäviä, jotka edellyttävät työmatkoja
ulkomaille.
Äänestäjä voi seurata kansanedustajan tekemisiä
ja sanomisia monella tavalla. Esimerkiksi kaikki, mitä
kansanedustaja sanoo istuntosalissa, tallentuu sekä
eduskunnan verkkolähetyksiin että täysistuntojen
pöytäkirjoihin. Lähes kaikki kansanedustajat ylläpitä
vät myös omia verkkosivujaan ja ovat aktiivisia sosiaa
lisissa medioissa.

Eduskunnan voimasuhteet 2019
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä,
40 kansanedustajaa
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä,
39 kansanedustajaa
Kokoomuksen eduskuntaryhmä,
38 kansanedustajaa
Keskustan eduskuntaryhmä,
31 kansanedustajaa
Vihreä eduskuntaryhmä,
20 kansanedustajaa

Kenestä voi tulla
kansanedustaja?

Vasemmistoliiton eduskuntarymä,
16 kansanedustajaa
Ruotsalainen eduskuntaryhmä,
10 kansanedustajaa
Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä,
5 kansanedustajaa
Liike Nyt -eduskuntaryhmä,
1 kansanedustaja
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Täysistuntosalin kupolikaton huipulla on
lanterniini, jonka ikkunoista päivänvalo
lankeaa muuten ikkunattomaan tilaan.

Kansanvallan symboli

Eduskuntatalo on Suomen itsenäisyyden ja demokra
tian tärkein symboli. Eduskuntatalon suunnitteli ark
kitehti Johan Sigfrid Sirén, ja se valmistui vuonna 1931.
Eduskuntatalo kuuluu suomalaisille ja se on yleisölle
avoin. Eduskunnassa käykin vuodessa pitkälle toista
sataatuhatta vierasta.
Eduskuntataloa pidetään kokonaistaideteoksena,
sillä talon jokainen yksityiskohta on suunniteltu har
kiten arkkitehdin kokonaisnäkemyksen ohjaamana.
Eduskuntatalon monumentaalinen julkisivu on suo
malaista graniittia Kalvolasta, Hämeestä. Pylväitä on 14,
ja ylös pääsisäänkäynnille johtaa 46 porrasaskelmaa.
Paitsi julkisivu myös sisätilat ovat näyttäviä. Sirén
suunnitteli itse tärkeimpien tilojen yksityiskohdat ku
ten huonekalut, ovet, porraskaiteet, istuntosalin ho
peoidut äänestysuurnat ja jopa tuhka- ja sylkykupit,
joita talossa aikoinaan käytettiin. Myös miltei kaikki
talon valaisimet ovat Sirénin suunnittelemia.
Arkkitehdin apuna koristelutöissä toimi suuri
joukko nuoria eturivin suomalaistaiteilijoita. Tärkei
tä henkilöitä olivat esimerkiksi kuvanveistäjät Gunnar
Finne, Hannes Autere ja Carl Wilhelms, taidemaalari
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Bruno Tuukkanen, huonekalusuunnittelijat Arttu Brummer, Werner West, Rafael Blomstedt ja Elsa Arokallio sekä
tekstiilitaiteilija Greta Skogster.
Istuntosali on muodoltaan täysin pyöreä ja muis
tuttaa antiikin temppeliä tai teatteria. Istuntosalin
suunnittelussa panostettiin akustiikkaan. Siihen vai
kuttaa erityisesti kupolikatto, joka on vuorattu puris
tetusta sokeriruokomassasta valmistetuilla akustiik
kalevyillä.
Wäinö Aaltonen on suunnitellut istuntosalin suo
malaisia ihanteita kuvaavan veistossarjan Työ ja tulevaisuus. Yleisölehteriltä katsottuna veistokset ovat va
semmalta lukien Raivaaja, Henkinen työ, Tulevaisuus,
Usko ja Sadonkorjaaja.
Tulevaisuus-veistoksessa äiti pitelee lasta sylissään.
Äiti edustaa väistämättä menneisyyteen siirtyvää ny
kyhetkeä. Osa hänestä kuuluu jo historiaan, minkä
vuoksi hän katsoo poispäin. Lapsi äidin sylissä sitä
vastoin on veistossarjan henkilöistä ainoa, joka katsoo
suoraan kohti kansanedustajia. Lapsi edustaa tulevai
suutta. Hän heiluttaa kättään muistuttaen, että salissa
tehdään päätöksiä, joiden vaikutukset kantavat kauas.

Eduskunnan taidekokoelma
Eduskunnalla on huomattava kokoelma Suomen tai
detta 1800-luvun lopulta nykypäivään. Määrällisesti
suurin kokonaisuus koostuu työhuoneisiin sijoitetuista
teoksista. Aulatiloihin, kokoushuoneisiin ja käytäville
on sijoitettu kookkaampia maalauksia ja veistoksia.
Taidekokoelmaan kuuluu 35 säätyvaltiopäivien ja
yksikamarisen eduskunnan puhemiehen muotoku
vaa. Muotokuvia ovat toteuttaneet alansa tunnuste
tut mestarit Albert Edelfeltistä ja Eero Järnefeltistä Kimmo Kaivantoon, Marjatta Tapiolaan ja Elina Brotherukseen. Moni puhemies on itse valinnut taiteilijan, joka
ikuistaa hänet muotokuvaan. Muotokuvat on sijoitet
tu Eduskuntatalossa puhemiesneuvoston kokoushuo
neeseen, puhemiehen edustustilaan sekä puhemiehen
käytävän työhuoneisiin.

Eduskunnan lisärakennuk
sen, Pikkuparlamentin
valmistumisen yhteydessä
järjestettiin 2004–2005
Suomen toistaiseksi laajin
taidekilpailu. Pääsisään
käynnin viereiseen istutusaltaaseen sijoitettiin kuvan
veistäjä Jukka Lehtisen
teräsveistos Oma maa mansikka (2007) jättikokoisine
mansikantaimineen.

Pekka Halosen (1865–1933) Tukinuitto-maalaus (1925) jäi taiteilijan viimeiseksi monumentaaliteokseksi. Maalausta
varten Halonen perehtyi tukinuittoon ja teki aiheesta useita harjoitelmia.
Suuren valiokunnan entinen kokoushuone on nykyisin valtiovarainvaliokunnan käytössä.
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Lisää tietoa eduskunnasta
Eduskunnan verkkopalvelut

Eduskunnan verkkopalvelu www.eduskunta.fi
tarjoaa tietoa eduskunnasta ja lainsäädäntötyöstä.
Sivuilla on tietoa eduskunnan täysistunnoista, valio
kunnista, kansanedustajista sekä lainsäädäntöasioista.
Verkkopalvelusta löytyvä Nuorten eduskunta
-sivusto antaa perustiedot eduskunnasta ja kansanval
lasta Suomessa sekä tarjoaa vinkkejä nuorten vaiku
tuskanavista. Sivusto toimii samalla Nuorten parla
mentin kotisivuina ja koulujen parlamenttikerhojen
tietolähteenä.
Verkkolähetykset

Täysistuntoja järjestetään helmi-kesäkuussa ja syysjoulukuussa. Istunnot alkavat tiistaisin ja keskiviikkoi
sin klo 14, torstaisin klo 16 ja perjantaisin klo 13.
Kansalaisinfo

Kansalaisinfo toimii eduskunnan lisärakennuksessa
Pikkuparlamentissa, jonka käyntiosoite on Arkadian
katu 3.
Kansalaisinfossa järjestetään eduskuntatyöhön liit
tyviä maksuttomia luentoja ja teematapahtumia myös
iltaisin. Tietoa näistä tapahtumista saat eduskunnan
verkkosivulta, www.eduskunta.fi.

Osoitteessa verkkolahetys.eduskunta.fi on linkit eduskunnan suoriin verkkolähetyksiin, verkkolähetysten tallenteisiin ja eduskunnan tuottamaan video
materiaaliin. Kaikki täysistunnot ovat katsottavissa
täältä joko suorina tai tallenteina syksystä 2008 läh
tien.

Eduskunnan kirjasto

Tervetuloa seuraamaan istuntoja!

Opastettuja vierailuja järjestetään Eduskuntatalossa
maanantaista perjantaihin klo 9–16 (ei täysistuntojen
aikana). Vierailuvaraukset tehdään sähköisen varaus
järjestelmän kautta, www.lyyti.fi/e/eduskunta/.
Opastettavan ryhmän pienin mahdollinen koko on 6
henkeä ja enimmillään ryhmässä voi olla 25 henkeä.
Lisätiedot: oppaat@eduskunta.fi.

Eduskunnan täysistunnot ovat yleisölle avoimia, ja
niitä voi seurata verkkolähetyksen sijasta myös paikan
päällä Eduskuntatalon yleisölehteriltä.
Eduskuntatalon osoite on Mannerheimintie 30.
Yleisölehterin sisäänkäynti sijaitsee Eduskuntatalon
pääportaiden oikealla puolella olevassa matalassa sii
vessä. Sisäänkäynti on esteetön. Ovi avataan 15 mi
nuuttia ennen kunkin istunnon alkua.
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Eduskunnan kirjasto on avoin kaikille kansalaisille.
Se palvelee eduskunnan lisäksi jokaista, joka tarvitsee
tietoa eduskunnasta, oikeudesta tai yhteiskunnasta.
Kirjaston osoite on Aurorankatu 6.
Opastetut kierrokset

Eduskunta sosiaalisessa mediassa

Twitter: SuomenEduskunta
Facebook: Eduskunta - Riksdagen
Instagram: eduskunta_riksdagen
Flickr: FinnishParliament
YouTube: SuomenEduskunta
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