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Eduskunnan kansliatoimikunta nimitti 4.10.2001 tiedottaja Ilta Helkaman selvittämään
eduskunnan julkaisutilannetta.
Tieto- ja viestintäyksikön johtajan Tuula H. Laaksovirran esityksen mukaan selvityshenkilön tehtäviin kuului "--- kartoittaa eduskunnan julkaisut ja niiden tekijät sekä työprosessit --- laatia raportti, jossa analysoidaan eri julkaisutyyppien tuotantoprosessi,
tehdään arvio julkaisujen tarpeesta ja mahdollisuuksien mukaan selvitetään julkaisutoiminnan kustannukset". Kartoituksen ulkopuolelle rajattiin valtiopäiväasiakirjat.
Työn kuluessa eduskunnan julkaisutoiminta paljastui oletettua laajemmaksi ja monipuolisemmaksi. Julkaisutoiminnan kustannusten arviointi ei sen vuoksi ollut tässä projektissa mahdollista.
Toivomme, että eduskunnan julkaisutoiminnan selvityksessä esitettyjä huomioita ja
ehdotuksia voidaan hyödyntää eduskunnan julkaisutoiminnan linjauksissa. Toivomme
myös, että selvityksestä on hyötyä hakuteoksena kaikille eduskunnassa työskenteleville
ja mahdollisesti ulkopuolisillekin.
Kiitämme lämpimästi niitä useita kymmeniä henkilöitä eduskunnan eri yksiköistä, jotka
ovat auliisti antaneet aikaansa ja asiantuntemustaan selvitystä varten. Suuri kiitos myös
kaikille teille, jotka perehdyitte keskeneräiseen työhön ja annoitte siitä arvokkaita ja
varteen otettuja kommentteja.
Luovutamme kohteliaimmin eduskunnan julkaisutoiminnan selvityksen kansliatoimikunnalle joulukuussa 2002.

Tuula H. Laaksovirta
Tieto- ja viestintäyksikön johtaja o.t.o.
Eduskunnan kirjaston johtaja

Ilta Helkama
Selvityshenkilö

TIIVISTELMÄ

Tämän julkaisujen kartoituksen – ensimmäisen laatuaan eduskunnassa – tavoitteena on
ollut selvittää mahdollisimman perusteellisesti eduskunnan julkaisutoiminta. Vastauksia
on etsitty kysymyksiin: kuka, mitä, kenelle ja miten.
Selvityksen pohjaksi kartoitettiin eduskunnan julkaisut ja niiden tekijät, vastuutahot,
julkaisutyypit ja julkaisujen kielivalikoimat. Ajallisesti julkaisuselvitys rajattiin nykyhetkeen ja lähimenneisyyteen. Haluttiin keskittyä aktiivikäytössä oleviin julkaisuihin.
Selvityksen yllättävimpiä havaintoja oli eduskunnan julkaisutuotannon laajuus. Omaksutun julkaisun määritelmän 1 mukaan eduskunnan julkaisuja on lähes 150. Niistä
satakunta on aktiivikäytössä ja lähes puolet myös verkossa. Toistuvasti uusittavia
julkaisuja on 32, julkaisusarjoja kaksi.
Julkaisuja myös tuottavat monet eri tahot. Merkittävä osa julkaisuista on eduskunnan
keskuskanslian ja sen asiakirjatoimiston, hallintotoimiston sekä tieto- ja viestintäyksikön tuotantoa. Muita julkaisujen tuottajia ovat kansainvälisten asiain yksikkö, valiokunnat sekä eduskunnan yhteydessä toimivat virastot ja eduskunnan valitsemat toimielimet.
Julkaisujen tuotantoprosessit vaihtelevat sen mukaan, onko kyseessä arvokas kertajulkaisu vai säännöllisesti tai tarpeen tullen uusittava käyttö- tai toistuvaisjulkaisu. Selvänä
tuli esiin suuntaus keventää tuotantoprosessia tietohallinnon asiantuntemuksella ja
hyödyntämällä erilaisia mallipohjia sellaisien julkaisujen kohdalla, joihin tämä menetelmä sopii.
Selvityksen pohjalta arvioitiin eduskunnan julkaisutoimintaa kokonaisuutena. Tarkasteltavaksi nousivat nykyisen julkaisutoiminnan kattavuus samoin kuin julkaisujen kielivalikoima, ulkoasu ja verkkojulkaiseminen. Julkaisujen saatavuus, löytyvyys ja paikannettavuus ovat kysymyksiä, joihin jo haetaankin uusia ratkaisuja. Tärkeä kysymys on, kuka
vastaa julkaisutuotannosta yleensä ja miten vastuu jakautuu julkaisun elinkaaren eri
vaiheissa.
Tehdyn selvityksen ja julkaisujen työprosessien kartoituksen perusteella ehdotetaan
ratkaisuja eduskunnan julkaisutoiminnan kehittämiseksi. Ehdotuksissa on katsottu
järkeväksi lähteä siitä, että julkaisuja tuottavat eri tahot itsenäisesti niin kuin tähänkin
asti. Toisaalta on kuitenkin katsottu aiheelliseksi ehdottaa jonkin asteista koordinaatiota
1

Ks. luku 1, s. 14–16.

eduskunnan julkaisutuotantoon, jotta sen kokonaisuus olisi hallittavissa ja kehitettävissä
linjakkaasti ja jotta tieto kaikista julkaisuista olisi helposti saatavilla. Yksityiskohtaiset
ehdotukset perusteluineen ovat selvityksen luvussa 4, s. 91–106. Tässä niistä tiivistelmä.
Eduskunnan kanslian julkaisutuotannon yleisten periaatteiden määrittelemiseksi,
julkaisutuotannon yhtenäisyyden kehittämiseksi ja kokonaisuuden hallitsemiseksi
ehdotetaan, että
S

laaditaan eduskunnan kanslian julkaisupolitiikka

S

määritellään eduskunnan kanslian julkaisutoiminnan organisaatio ja vastuutahot

S

perustetaan julkaisutoimintaa koordinoimaan julkaisutoimikunta.

Julkaisutuotannon yhtenäisyyttä ja rationaalisuutta samoin kuin julkaisujen saatavuutta
ja evaluointia parantamaan käytännössä ehdotetaan, että
S

selkeytetään eduskunnan julkaisujen kielipolitiikkaa ja käännöstoimintaa

S

käynnistetään eduskuntaterminologian valmistelu eri kielillä

S

kiinnitetään aikaisempaa enemmän huomiota eduskunnan julkaisujen ulkoasun yhtenäisyyteen

S

selkeytetään julkaisusarjoja

S

yhtenäistetään ja kevennetään julkaisujen työprosesseja aina kun mahdollista

S

minimoidaan ostopalveluiden käyttö

S

saatetaan eduskunnan kaikki julkaisut säännönmukaisesti ilmaislevitykseen
yleisön saataville Internetiin

S

kaikki eduskunnan julkaisuja tuottavat yksiköt liittyvät asiakirjatoimistossa
kehitteillä olevaan julkaisuvaraston hallintajärjestelmään

S

julkaisujen sisäistä ja ulkoista jakelua selkeytetään julkaisutoimikunnan
ohjeiden mukaan

S

julkaisujen jakeluluettelot saatetaan eduskunnassa yleisesti tietoon sijoittamalla ne julkaisusivulle Faktaan
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S

eduskunnan julkiselle palvelimelle sijoitetaan julkaisurekisteri tilaus- ja
palautelomakkeineen

S

eduskunnan esite- ja toistuvaisaineisto on maksutta yleisön saatavilla

S

luodaan systemaattinen arviointikäytäntö eduskunnan julkaisuille

S

perustetaan kanava myös suuren yleisön palautteelle

S

käytön seuranta ja julkaisumäärien osuvuuden arviointi järjestetään systemaattisesti.

Julkaisutuotannon joustavuuden ja julkaisujen asiantuntemuksen varmistamiseksi ehdotetaan, että
S

julkaisujen sisällön tuotanto säilytetään hajautettuna asiantuntijaorganisaatioille

S

vastuu toimitustyöstä säilytetään julkaisun tuottavalla yksiköllä

S

julkaisujen varastointi säilytetään hajautettuna tuottajatahoille.

Julkaisutuotannon keskityksen ja hajautuksen saumatonta kohtaamista turvaamaan ehdotetaan, että
S

perustetaan julkaisutoiminnan koordinaattorin virka

S

julkaisutoiminnan koordinaattorin tehtäviin kuuluisi muun muassa toimia
yhteyshenkilönä eduskunnan julkaisuja tuottavien yksiköiden ja julkaisutoimikunnan kesken sekä vastata julkaisutoimintaa koskevien hankkeiden toteuttamisesta, verkkojulkaisuista ja julkaisuista tiedottamisesta.

Tämä julkaisuselvitys alkaa luvun 1 lyhyellä yleiskatsauksella. Luku 2 käsittää luettelon
eduskunnassa aktiivikäytössä olevista julkaisuista. Luvussa 3 arvioidaan julkaisujen
nykytuotantoa ja luvussa 4 tehdään ehdotuksia julkaisutuotannon linjauksiksi. Liitteessä 1
esitetään yksityiskohtaisesti erityyppisten julkaisujen työprosesseja. Liite 2 sisältää luettelon vanhemmista, aktiivijakelusta poistetuista julkaisuista. Liite 3 kokoaa yhteen eduskunnan kanslian julkaisusarjassa ilmestyneet julkaisut vuodesta 1996 vuoden 2002 syyskuuhun. Liitteessä 4 esitellään digitaalisessa muodossa olevat eduskunnan julkaisut.
Julkaisujen löytämistä helpottamaan on selvityksen lopussa aakkosellinen hakemisto.

Julkaisuselvitys on tarkoitus saattaa yleisesti saataville eduskunnan verkkosivuille
www.eduskunta.fi ja Faktaan.

Asiasanat: eduskunta, julkaisut, julkaisutoiminta, tiedotus, julkaisuluettelot
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1

EDUSKUNNAN JULKAISUTOIMINTA
KUKA, MITÄ, KENELLE JA MITEN?

Eduskunnan tiedotusstrategiatyöryhmä toteaa muistiossaan vuodelta 1999,2 että "eduskunnan julkaisutoiminta on monipuolista ja palvelee monia tarkoituksia".
Totta: Ensinnäkin julkaisuja on paljon. Suurin julkaisujen ryhmä ovat valtiopäiväasiakirjat. Lisäksi on kirjoja ja esitteitä, sarjoina ja erillään, on lakikokoelmia,
matrikkeleita, toimintakertomuksia sekä erilaisia oppaita ja ohjeita.
Osa julkaisuista on tarkoitettu suurelle yleisölle, osa valikoidummille kohderyhmille,
osa pääasiassa eduskunnan sisäiseen käyttöön. Rajanveto on usein häilyvää.
Eduskunnan julkaisuja tuottavat lisäksi monet eri tahot. Valtiopäiväasiakirjat ovat
eduskunnan keskuskanslian asiakirjatoimiston vastuulla. Eduskunnan kanslialla on
julkaisusarjansa samoin kuin kirjastolla. Eduskuntatiedotus tuottaa runsaasti esitemateriaalia suurelle yleisölle ja julkaisuja kansanedustajien käyttöön. Hallintotoimisto
julkaisee suuret eduskuntakirjat ja hallinto-osasto erilaisia käsikirjoja ja ohjeita. Lisäksi
monet eduskunnan yksiköt ja eduskunnan yhteydessä toimivat virastot julkaisevat
vuosittain toimintakertomuksensa sekä tuottavat aika ajoin muitakin julkaisuja.
Julkaisuja on paperilla ja sähköisessä muodossa, pistekirjoituksella ja viittomakielellä.
Julkaisujen ulkonäkö ja kielivalikoimat vaihtelevat, ja toimitustyöstä, jakelusta ja
varastoinnista vastaavat monet tahot. Ei siis ihme, jos kokonaiskuvaa eduskunnan
julkaisutoiminnasta on vaikea hahmottaa, saati jokapäiväisen työn kiireissä keksiä,
keneltä tai mistä on saatavissa tarvittava julkaisu.
Siksi on tarpeen tieto siitä, mitä julkaisuja on olemassa, mutta myös, mihin tarkoituksiin
ne on valmistettu, mistä niitä saa ja millä kielillä. Tärkeää on tietää, onko tiettyä
julkaisua jäljellä ja onko se yhä ajankohtainen. Entä voiko julkaisua jakaa maksutta
kaikille kiinnostuneille? Lopuksi olisi tärkeää tietää, kuka vastaa mistäkin julkaisusta.

2

Eduskunnan tiedotusstrategiatyöryhmän muistio, Eduskunnan
kanslian julkaisu 3/1999, liite 3.
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1.1

Selvityksen tavoite

Tämän työn tavoitteena on ollut selvittää mahdollisimman kattavasti eduskunnan
julkaisutoiminta. Tehdyn "salapoliisityön" tuloksena saavat toivottavasti vastauksensa
kysymykset: kuka, mitä, kenelle ja miten. Toisaalta työn kuluessa nousi esiin uusiakin
kysymyksiä.
Selvityksen pohjaksi on kartoitettu eduskunnan julkaisut ja niiden tekijät, vastuutahot,
julkaisutyypit ja julkaisujen kielivalikoimat sekä julkaisujen jakelu ja varastointi.
Lisäksi on tutkailtu julkaisutyyppien työprosesseja, perehdytty julkaisutuotannon
vahvuuksiin kaihtamatta pureutumista myöskään työssä mahdollisesti esiin tulleisiin
ongelmiin.
Selvityksen pohjalta on toivottavasti mahdollista arvioida eduskunnan julkaisutoimintaa
kokonaisuutena ja pohtia julkaisujen tarvetta vastaisuudessa. Ehkä halutaan tarkastella
julkaisutoiminnan kattavuutta: voidaanko jostain luopua ja, toisaalta, paljastuuko ehkä
asioita tai kohde- ja kieliryhmiä, jotka ovat jääneet katveeseen.
Aiheellista voi olla tarkastella työskentelytapoja ja niiden tarkoituksenmukaisuutta.
Tärkeitä kysymyksiä ovat vastuu julkaisutoiminnasta yleensä, vastuu eri tahoilla ja
vastuun jako työn eri vaiheissa.
Selvityksessä on haettu vastauksia näihin samoin kuin työn aikana esiin tulleisiin uusiin
kysymyksiin ja ehdotettu ratkaisuja eduskunnan julkaisutoiminnan linjauksiin.

1.2

Julkaisun määritelmä

Selvityksen ensimmäinen kysymys oli, mikä on julkaisu. "Julkaisun käsite on väistämättä epämääräinen"3, myönnetään Helsingin yliopiston kirjaston vapaakappaletoimikunnasta. Yliopiston kirjaston mukaan osviittaa julkaisun määrittelyyn antaa kuitenkin

3
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Helsingin yliopiston kirjaston vapaakappaletoimikunnan edustajan
ja tekijän puhelinkeskustelu.

tekijänoikeuslain 8 pykälä, jonka mukaan julkaistuksi katsotaan teos, "--- kun sen
kappaleita tekijän suostumuksella on saatettu kauppaan tai muutoin levitetty yleisön
keskuuteen"4. Julkaisuksi voidaan siis katsoa teos, jonka tieto on julkista.
Mutta kuinka suuri täytyy olla yleisön, jotta voidaan puhua teoksen julkaisemista ja
levittämisestä yleisön keskuuteen? Tuskin voidaan väittää, että on julkaistu teos, jos
viidelle henkilölle on kokouksessa jaettu kokouspaperit. Yleisö on liian pieni. Esimerkki
osoittaa, että myös teoksen sisällöllä on merkityksensä. Kokouspaperit ja muut selkeästi
sisäiset ohjeet, työpaperit ja päivänkohtaiset tiedotteet voitaneen yksimielisesti rajata
julkaisun käsitteen ulkopuolelle.
Julkaisun kriteerinä ei kuitenkaan voi yksioikoisesti pitää sitä, että teos on tarkoitettu
suurelle yleisölle, ja sulkea näin pois jokainen organisaation sisäiseen käyttöön tarkoitettu teos. Vaikka julkaisu käsittelisi eduskunnan sisäistä asiaa, sillä voi hyvin olla
käyttöä eduskunnan ulkopuolella ja niin muodoin myös eduskuntaa laajempi jakelu.
Rajanveto on väistämättä häilyvä.
Voidaan myös kysyä, onko teoksen laajuudella tai painoasulla merkitystä teoksen
luokittelussa julkaisuksi. Pieni esite pystyy jakamaan paljon tietoa laajalle yleisölle ja
täyttää varmasti julkaisun kriteerit. Nykyisen tekniikan aikaan ei merkitystä voi myöskään katsoa olevan sillä, onko teos tuotettu tietokoneella, monistuskoneella vai painomenetelmin tai onko se sähköisessä muodossa, videona vai vanhanaikaisemmin kalvoina.
Lopuksi, helppoa olisi, jos julkaisu voitaisiin määritellä sillä perusteella, onko teoksella
ISBN- tai ISSN-tunnus. Todellisuudessa tämä ei kuitenkaan ratkaise määrittelyongelmaa, sillä tunnukset saa aina halutessaan.
Julkaisu on tässä selvityksessä päädytty määrittelemään hyvin väljästi. Eduskunnan
julkaisuksi on katsottu jokainen teos, jonka on tuottanut jokin eduskunnan yksikkö ja
jonka tarkoituksena on välittää tietoa joko suurelle yleisölle tai eduskunnassa työskenteleville.

4

Laki tekijänoikeudesta kirjallisiin ja taiteellisiin teoksiin annetun
lain muuttamisesta, nro 648/1974, 31.7.1974.
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Julkaisuiksi on luettu niin kirjalliset kuin kuvalliset teokset paperi- ja sähköisessä
muodossa, videot ja jopa kalvot.5 Ulkopuolelle on rajattu muun muassa sisäiset ohjeet,
erilaiset työpaperit, päivänkohtaiset tiedotteet ja eduskunnan sisäinen puhelinluettelo.

5

16

Vrt. Valtioneuvoston kanslian määritelmä: "---julkaisulla tarkoitetaan kirjallista, kuvallista, elokuva- tai muuta näiden kaltaista
teosta, joka saatetaan yleisön saataville tai sitä esitetään julkisesti."
Valtioneuvoston kanslian julkaisuohje 28.10.1998.

2

EDUSKUNNAN JULKAISUT

Valtaosa eduskunnan julkaisuista koostuu valtiopäiväasiakirjoista6. Eduskuntaa ja sen
toimintaa valtioelimenä esittelevät suurelle yleisölle eduskuntakirjat, esitteet ja vuosikertomukset. Kirjallisten esitteiden lisäksi eduskuntavideo antaa pähkinänkuoressa
kuvan eduskunnan tehtävistä ja toiminnasta. CD-ROMina on koululaisille suunnattu
EdusNet sekä uusimpana tulokkaana Suomen eduskunnan historia -verkkopalvelu.
Lisäksi eduskuntaa esitellään viittomakielellä ja pistekirjoituksella. Eduskunnan
kirjastolla on julkaisusarjansa suurelle yleisölle.
Eduskunnan kanslian julkaisusarjassa puolestaan julkaistaan etupäässä eduskunnan
sisäiseen käyttöön tarkoitettuja raportteja, muistioita ja selvityksiä. Sisäiseen käyttöön
tuotetaan myös esimerkiksi Kansanedustajan lakikokoelma ja Kansanedustajan käsikirja, Eduskuntamatrikkeli ja Kansanedustajan kalenteri sekä muut eduskunnan työskentelyä ohjaavat ja helpottavat julkaisut, kuten työjärjestys ja hallinnolliset ohjeet ja tilisäännöt.
Eduskunnan yhteydessä toimivilla virastoilla ja eduskunnan valitsemilla toimielimillä on
omaa lakisääteistä julkaisutuotantoaan, kuten eduskunnalle luovutettavat, valtiopäiväasiakirjojen sarjaan sisältyvät toimintakertomukset, mutta myös muita julkaisuja ja
sarjoja.
Suuri osa julkaisuista samoin kuin paljon muuta tärkeää ajankohtaistietoa, löytyy
sähköisessä muodossa eduskunnan ulkoiselta palvelimelta www.eduskunta.fi ja sisäisiltä
verkkosivuilta Faktasta.
Tässä selvityksessä on keskitytty eduskunnan aktiivikäytössä oleviin julkaisuihin.
Näkökulma on näin pääosin nykyhetkessä tai aivan lähimenneisyydessä. Tulevaisuuteenkin kurkistetaan, kun on kyse merkittävistä hankkeista. Tiukimmillaan rajaus
aktiivikäytössä oleviin julkaisuihin näkyy siinä, että sellaisista toistuvasti ilmestyvistä
6

Valtiopäiväasiakirjat on omana selkeästi organisoituna julkaisutoiminnan kokonaisuutenaan rajattu tämän selvityksen ulkopuolelle.
Samoin kartoituksesta on jätetty pois sellaisten eduskunnan valitsemien toimielinten, kuten Eduskunnan pankkivaltuuston ja Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomukset. Kartoitukseen ei myöskään ole sisällytetty eduskunnan harrastusluonteiseen
toimintaan liittyviä julkaisuja.
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julkaisuista kuin vuosikertomuksista on esitelty vain ne, jotka kartoituksen hetkellä
olivat viimeiset. Periaatteessa julkaisujen seuranta tässä kartoituksessa päättyy kesäkuuhun 2002 – ainoa poikkeus on eduskunnan kanslian julkaisusarja, jonka kehitystä on
pyritty seuraamaan viimeiseen saakka.
Kartoituksen ensimmäisessä liitteessä on esimerkkejä erilaisten julkaisujen työprosesseista. Toisessa liitteessä on esitelty julkaisuja, joita vielä näkee eduskunnassa, mutta
jotka ovat sisällöltään vanhentuneita tai joiden painos on loppu, niin että ne ovat enää
vain lainattavissa. Kartoituksen kolmantena liitteenä on tiedonvälityksellisistä syistä
luettelo kaikista eduskunnan kanslian julkaisusarjassa ilmestyneistä julkaisuista vuodesta 1996 alkaen syksyyn 2002. Neljänteen liitteeseen on koottu tietoja eduskunnan
digitaalisessa muodossa olevista julkaisuista.
Seuraavassa esitellään7 eduskunnan aktiivikäytössä olevat julkaisut yksityiskohtaisemmin8. Julkaisut on pääasiassa ryhmitelty niiden tuottajatahon ja kohderyhmän mukaan.
Kolmanneksi jaottelun pohjana on ollut julkaisun käyttötarkoitus.
Luokittelu ei kuitenkaan ole – ja tuskin voisi ollakaan – täysin looginen. Esimerkiksi
Eduskunnan kirjaston julkaisutuotanto on katsottu aiheelliseksi esittää omana kokonaisuutenaan, vaikka organisatorisesti kirjasto yhtenä tieto- ja viestintäyksikön osana
kuuluu eduskunnan kansliaan. Kirjaston julkaisutoiminnan kohderyhmä on lisäksi
itseoikeutetusti suuri yleisö. Niinpä kirjastojen julkaisujen ryhmittelyssä kriteereinä ovat
julkaisemisen säännöllisyys vs. satunnaisuus sekä julkaisun tyyppi.
Muitakin epäjohdonmukaisuuksia löytyy, sillä eduskunnan monimuotoista julkaisutuotantoa on ollut vaikea neliöidä ja kuutioida.
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7

Julkaisujen sisällön referoinnissa on monasti tukeuduttu julkaisun
tuottajan asiansa tuntevaan esittelyyn ilman, että siitä olisi mainittu aina erikseen.

8

Julkaisusarjoissa julkaisut on esitelty aikajärjestyksessä niiden
ilmestymisajankohdan mukaan. Muuten julkaisut ovat otsikkonsa
alla yleensä aakkosjärjestyksessä.

2.1

Tuottajana eduskunnan kanslia

2.1.1

Kohderyhmänä suuri yleisö

2.1.1.1

Lainsäädäntötyö

U Valtiopäiväasiakirjat
Eduskunnan lainsäädäntötyö tuottaa vuosittain 15 000–20 000 sivua valtiopäiväasiakirjoja. Niiden osuus eduskunnan julkaisutoiminnasta on niin merkittävä, että budjettiehdotusta tehtäessä määräraha-arvio koko julkaisutoimintaa varten tehdään valtiopäiväasiakirjojen painatustarpeen perusteella.
Tuoreeltaan eduskunnan tuottamat valtiopäiväasiakirjat ovat avoimuusperiaatteen
mukaisesti saatavilla sähköisinä, tarkistamattomina versioina. Painatteiksi tuotetaan
eduskunta-asiakirjoista valiokuntien mietinnöt ja lausunnot sekä eduskunnan vastaukset
ja kirjelmät. Vasta valtiopäiväasiakirjasarjaa varten kaikki valtiopäiväasiakirjat painetaan paperille. Valtiopäiväasiakirjojen sarjaan voi perehtyä muun muassa kirjastoissa.
Valtiopäiväasiakirjojen tuotannosta vastaa eduskunnan keskuskanslian asiakirjatoimisto.
Painamisesta ja myynnistä huolehtii Edita Oyj9.
Kuten jo kartoitustyön esittelyssä todettiin, valtiopäiväasiakirjat ovat toimitustyöltään
selkeästi omalla tavallaan organisoituna julkaisusarjanaan rajattu tämän julkaisuselvityksen ulkopuolelle – lukuun ottamatta sarjaa K, joka käsittää eduskunnalle luovutettavat
toimintakertomukset.

9

Koska valtiopäiväasiakirjojen painotalo, varhemmalta nimeltään
Valtion painatuskeskus, on yksityistämisensä jälkeen muuttanut
nimeään ja organisaatiotaan useampaan kertaan, selvityksessä
käytetään tästä eteenpäin siitä yksinkertaisuuden vuoksi vain nimeä Edita.
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U Suomen valtiosääntö
Eduskunta, ulkoasiainministeriö ja oikeusministeriö. Helsinki 2001.
Kirja, nid., 153 s.
ISBN 951-53-2278-2 (suomi)
ISBN 951-53-2242-1 (ruotsi)
ISBN 951-53-2243-X (englanti)
ISBN 951-53-2244-8 (saksa)
ISBN 951-53-2245-6 (ranska)
ISBN 951-53-2247-2 (espanja)
ISBN 951-53-2246-4 (venäjä)
Suomen valtiosääntö käsittää kansleri Jaakko Nousiaisen johdantoartikkelin Suomen
hallitusjärjestelmästä sekä uuden perustuslain ja eduskunnan työjärjestyksen.10 Teos on
valmisteltu yhteistyössä ulkoasiain- ja oikeusministeriön kanssa. Toimituskuntaan
kuuluivat valiokuntaneuvos Jarmo Vuorisen lisäksi eduskuntasihteeri Ritva Bäckström
sekä ylitarkastaja Eeva Vallisaari oikeusasiaministeriön tiedotuksesta ja tuolloin
hallinnollisena ulkoasiainsihteerinä toiminut Armi Venermo ulkoasiainministeriöstä.11
Kirjan ulkoasun on suunnitellut Tarja Helläkoski, ja julkaisu on painettu Vammalan
kirjapainossa.
Suomen valtiosääntö on tarkoitettu kotimaan lisäksi kansainväliseen jakeluun. Niinpä se
on saatavilla suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, saksaksi, ranskaksi, espanjaksi ja venäjäksi.
Julkaisu on varastoitu eduskunnan julkaisuvaraston alakertaan. Sitä voi tilata eduskuntatiedotuksesta tiedotussihteereiltä, puh. 2020 tai 2021. Julkaisu on maksuton.
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10

Valtiosääntöuudistukseen liittyviä erilaisia tiedotustarpeita selvitti
vuonna 1999 Perustuslaki 2000 -tiedotustyöryhmä, jonka puheenjohtajana toimi eduskunnan pääsihteeri Seppo Tiitinen. Muistionsa luovuttamisen jälkeen työryhmä on myös seurannut ehdotustensa toteutumista. Ks. Perustuslaki 2000 -tiedotustyöryhmän muistio, Eduskunnan kanslian julkaisu 6/1999, liite 3.

11

Perustuslaki 2000 -työryhmä ehdotti muun muassa suppean toimielimen perustamista tiedottamisen toimeenpanoa varten. Tämä
Perustuslakitiedotuksen toteutustyöryhmä toimi valiokuntaneuvos
Jarmo Vuorisen johdolla ja vastasi muun muassa monikielisen
Suomen valtiosääntö -teoksen toteuttamista. Ks. Perustuslaki 2000
-työryhmän seurantamuistio, Eduskunnan kanslian julkaisu
6/2000, liite 3.

U Suomen perustuslaki
Eduskunnan kanslia, Helsinki 2000.
Kirja, nid., 60 s.
ISBN 951-53-2093-3 (suomi)
ISBN 951-53-2094-1 (ruotsi)
ISBN 951-53-2133-9 (saame)
ISBN 951-53-2179-4 (englanti)
U Suomen perustuslaki
Suomen Kuurojen Liitto ry ja Eduskunta, Helsinki 2000.
VHS-videokasetti
Suomen uudesta perustuslaista laadittiin vuonna 2000 yleisöpainos, kirjanen Suomen
perustuslaki sekä sen oheen kansantajuinen esitelehti perustuslain keskeisestä sisällöstä.
Kuurojen Liitto ry on lisäksi tehnyt perustuslaista viittomakielisen VHS-videokasetin,
jonka tuottamisessa eduskunta oli mukana.
Suomen perustuslaki -kirjan toimituksesta vastasi toimitustyöryhmä, johon kuuluivat
valiokuntaneuvos Jarmo Vuorinen, eduskuntasihteeri Ritva Bäckström ja tiedottaja
Laura Niemi eduskunnasta sekä ylitarkastaja Eeva Vallisaari oikeusministeriön tiedotuksesta.
Teoksen graafinen suunnittelu on Editan, ja painotyön teki tarjouskilpailun perusteella
Vammalan Kirjapaino Oy.
Perustuslain yleisöpainos on saatavilla suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, saksaksi,
saameksi, espanjaksi ja venäjäksi. Perustuslaki on verkossa oikeusministeriön sivuilla
www.om.fi, minne on linkki muun muassa eduskunnan pääsivulta Faktasta tai julkisen
palvelimen kautta www.eduskunta.fi.
Suomen perustuslaki -kirja jaettiin joka kotiin helmi–maaliskuussa vuonna 2000. Sitä ja
Valtiosääntö-kirjaa jaettiin lisäksi laajasti kouluille ja kirjastoille. Myöhemmin perustuslakia toimitettiin vielä opiskelijoiden käyttöön yliopistoille.
Viittomakielinen videokasetti on jaettu noin 1 400 kotiin, noin 50:lle kuurojen yhdistykselle sekä kuulovammaisten oppilaitoksille.
Julkaisu on varastoitu julkaisuvaraston alavarastoon. Sitä voi tilata eduskuntatiedotuksesta tiedotussihteereiltä, puh. 2020 tai 2021. Julkaisu on maksuton. Viittomakielistä
kasettia voi tiedustella Kuurojen Liitto ry:stä.
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U Eduskunnan viikko
Eduskuntatiedotus.
Lehtinen, 4 s.
Eduskunnan viikko raportoi kerran viikossa tiiviissä muodossa eduskunnan työstä.
Tämän ajankohtaisjulkaisun vakioaineistoa ovat lakiesitysten valmistumisesta kertovat
ainoan ja toisen käsittelyn asiat, valiokuntiin lähetetyt asiat, valiokunnista valmistuneet
mietinnöt sekä EU-asioiden käsittely suuressa valiokunnassa. Eduskunnan viikko kertoo
lisäksi selonteoista ja välikysymyksistä samoin kuin valiokunnissa tapahtuneista
muutoksista ja mahdollisista kansanedustajien vapauttamisista edustajantoimesta.
Eduskunnan viikkoa toimittaa tiedotussihteeri Aila Varis/Catharina Somerkoski eduskuntatiedotuksesta. Eduskunnan viikko ilmestyy Virallisen lehden liitteenä. Painamisesta
vastaa Edita.
Eduskunnassa julkaisu on ollut 1990-luvulta alkaen saatavilla myös erillispainoksena.
Sen jakelun piiriin kuuluvat kansanedustajat, valiokunnat, eduskuntaryhmät, eduskunnassa työskentelevät tiedotusvälineiden edustajat sekä eduskunnan eri yksiköt.
Sähköisessä muodossa Eduskunnan viikko löytyy eduskunnan julkiselta palvelimelta
www.eduskunta.fi ja Faktasta sekä Edilexin virallistiedoissa osoitteesta www.edilex.fi.
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2.1.1.2

Lahjakirjat

U Suomen eduskunta – Kansanvaltaa eilisestä huomiseen
Eduskunnan kirjatoimikunta, Helsinki 2000.
Kirja, sid., 235 s., liitteitä 5
ISBN 951-0-24012-5 (suomi)
ISBN 951-0-24836-3 (ruotsi)
ISBN 951-0-24837-1 (englanti)
ISBN 951-0-24838-X (saksa)
ISBN 951-0-24839-8 (ranska)
ISBN 951-0-24841-X (espanja)
ISBN 951-0-24840-1 (venäjä)
Eduskuntaa ja sen toimintaa esittelevät laajemmin lahjakirjat, ns. isot eduskuntakirjat,
joista uusin on Suomen eduskunta – Kansanvaltaa eilisestä huomiseen. Teos valmistui
vuonna 2000.
Suomen eduskunta – Kansanvaltaa eilisestä huomiseen -julkaisussa valotetaan säätyjen
ja kansan valtaa Suomessa, käsitellään uutta perustuslakia ja eduskuntaa, kuvataan
eduskunnan kansainvälistymistä ja Eduskuntataloa kansallismonumenttina. Kirjoittajina
ovat professori Seppo Hentilä, kansleri Jaakko Nousiainen, professori Mikael Hidén,
pääsihteeri Seppo Tiitinen ja eduskunnan intendentti Liisa-Maria Hakala.
Julkaisu on eduskunnan kirjatoimikunnan tuotantoa. Toimikunnan puheenjohtajana oli
puhemies Riitta Uosukainen ja jäseninä ensimmäinen varapuhemies Mikko Pesälä,
toinen varapuhemies Kerttu Törnqvist, pääsihteeri Seppo Tiitinen, apulaispääsihteeri
Jouni Vainio, hallintojohtaja Kari T. Ahonen, lainsäädäntöjohtaja Keijo Koivukangas
sekä tiedotuspäällikkö Ilpo Pohjola ja sihteerinä intendentti Liisa-Maria Hakala.
Pysyvänä asiantuntijana oli lisäksi tiedotusstrategian selvitysmies Mikko Valtasaari.
Teos on julkaistu suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, saksaksi, ranskaksi, espanjaksi ja
venäjäksi. Sen ovat toimittaneet Seija Ruohonen WSOY:ltä ja Liisa-Maria Hakala.
Graafinen suunnittelu on Martti Ruokosen, ja kirjapaino on WS – Bookwell Oy.
Julkaisu on jaettu kansanedustajille. Muuten julkaisun jakelu on rajattua: sitä jaetaan
vain virallisena lahjana eikä se ole esimerkiksi myynnissä kirjakaupoissa.
Teos on varastoituna väestösuojan kirjavarastoon. Sitä voi tiedustella virastopalvelujaostosta ylivirastomestarilta, puh. 2231. Asiamiesposti myy julkaisua eduskunnassa
työskenteleville hintaan 37 i.
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U Taidetta eduskunnassa
Eduskunnan taidehankintatoimikunta, Helsinki 1994.
Kirja, nid. ja sid, 203 s.
ISBN 951-47-9325-0 (nid.)
ISBN 951-47-9326-9 (sid.)
Taidetta eduskunnassa on eduskunnan taidehankintatoimikunnan julkaisu. Se ilmestyi
näyttelyluetteloksi samannimiseen näyttelyyn, joka pidettiin Taidehallissa vuonna 1994.
Julkaisun tekstin on laatinut intendentti Liisa-Maria Hakala. Julkaisu on samoissa
kansissa suomeksi ja ruotsiksi, taideteosten esittelyt ovat lisäksi englanniksi. Teoksen
graafinen suunnittelu on arkkitehti Ola Laihon. Painotyön teki Edita.
Taidetta eduskunnassa on lahjakirja. Se on jaettu myös kansanedustajille. Se on edelleen
saatavilla kirjakaupoista Kirjavälityksen kautta. Eduskunnan asiamiesposti myy sitä
eduskunnassa työskenteleville omakustannushintaan à 21,86 i.
Julkaisu on varastoituna väestösuojaan. Sidottuna julkaisua voi tiedustella lahjakirjaksi
hallintotoimiston toimistosihteeriltä, puh. 2224, ja nidottuna virastopalvelujaoksesta
ylivirastomestarilta, puh. 2231.

U Suomen eduskunta 2000
Eduskunnan kanslia ja Edita (toim.), toinen uudistettu laitos, Helsinki 2000.
Kirja, nid., 86 s.
ISBN 951-37-3142-1 (suomi)
ISBN 951-37-3226-6 (ruotsi)
ISBN 951-37-3228-2 (englanti)
ISBN 951-37-3229-0 (saksa)
ISBN 951-37-3230-4 (ranska)
ISBN 951-37-3227-4 (espanja)
ISBN 951-37-3231-2 (venäjä)
Suomen eduskunta 2000 -kirjassa esitellään Suomen kansanedustuslaitoksen historiaa ja
nykyhetkeä sekä eduskunnan roolia lainsäätäjänä, poliittisen keskustelun foorumina ja
toimijana kansainvälisessä maailmassa. Esittelynsä saa myös Eduskuntatalo.
Teoksen ensimmäisen painoksen toimittivat vuonna 1999 Editan tietokirjapäällikkö
Jukka-Pekka Pietiläinen ja intendentti Liisa-Maria Hakala. Uudistetun painoksen
valmistuksesta vuonna 2000 vastasi Editan kanssa yhteistyössä tiedottaja Tiina Kivisaari
eduskuntatiedotuksesta.
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Suomen eduskunta on julkaistu suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, saksaksi, ranskaksi,
espanjaksi ja venäjäksi. Sen ulkoasun on suunnitellut Petteri Kivekäs Editasta, missä
teos on myös painettu.
Julkaisu on jaettu kaikille Suomen yleisille kirjastoille. Näin se on suuren yleisön
saatavilla. Lisäksi teosta myy yleisölle Edita hintaan 14,65 i. Asiamiesposti myy teosta
eduskunnassa työskenteleville omakustannushintaan 8,41 i.
Kirja on varastoitu julkaisuvaraston alimpaan kerrokseen yhdyskäytävälle. Se on
saatavissa eduskuntatiedotuksesta tiedotussihteereiltä, puh. 2020 tai 2021, sekä virastopalvelujaostosta, puh. 2231.
Julkaisu toimii eduskunnan esittelynä verkkosivuilla suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja
ranskaksi eduskunnan ulkoisella palvelimella www.eduskunta.fi ja sisäisillä verkkosivuilla Faktassa linkissä Esittely.

U Suomen kansanedustajat 1907–2000 – Finlands riksdagsledamöter 1907–2000
Eduskunnan kanslia, hallintotoimisto, Helsinki 2000.
Kirja, sid., 1203 s. (2 osaa)
ISBN 951-53-2220-0 (koko teos)
ISBN 951-53-2221-9 ( osa 1)
ISBN 951-53-2222-7 (osa 2)
Suomen kansanedustajat 1907–2000 – Finlands riksdagsledamöter 1907–2000 -matrikkeli sisältää tiedot koko yksikamarisen eduskunnan aikaisista, kaikkiaan 2 260 kansanedustajasta. Vuonna 1982 ilmestyneen kansanedustajamatrikkelin12 tiedot on täydennetty
uudempien edustajien tiedoin.
Uuden kansanedustajamatrikkelin valmistelusta oli vastuussa kansliatoimikunnan
asettama matrikkelitoimikunta puheenjohtajanaan kansanedustaja Kaarina Dromberg.
Matrikkelin on toimittanut tietoasiantuntija Riitta Siunala Eduskunnan kirjastosta.
Matrikkeli on pääosin suomenkielinen. Ruotsinkieliset edustajat on kuitenkin esitelty
sekä ruotsiksi että suomeksi, ja esipuhe on molemmilla kielillä.
Julkaisun ulkoasun on suunnitellut Petteri Kivekäs Editasta. Edita myös vastasi painamisesta.
12

Suomen kansanedustajat 1907–1982 – Finlands riksdagsledamöter 1907–1982, ks. liite 2.
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Matrikkeli on jaettu entisille ja nykyisille kansanedustajille sekä valikoiden eduskunnan
henkilökunnalle. Kansliatoimikunnan päätöksen mukaisesti julkaisua jaetaan nyt
laajemminkin virkakäyttöön eduskunnan, valtioneuvoston ja ministeriöiden virkamiehille sekä kirjastoille.
Yleisölle matrikkeli on myynnissä kirjakaupoissa tilauksesta Kirjavälityksen kautta
hintaan 99,99 i. Asiamiesposti myy teosta tällä hetkellä eduskunnassa työskenteleville
10 eurolla.
Teos on varastoitu kirjavarastoon. Julkaisua voi tiedustella virastopalvelujaoksesta
ylivirastomestarilta, puh. 2231. Se on myös eduskunnan julkisella palvelimella
www.eduskunta.fi ja sisäisillä verkkosivuilla Faktassa verkkojulkaisuna, jota pidetään
jatkuvasti ajan tasalla.

U Suomen eduskunta 100 vuotta – Eduskunta ja suomalainen demokratia
Eduskunnan 100-vuotisjuhlaan vuonna 2007 on valmisteilla 15-osainen eduskunnan
historiikki Suomen eduskunta 100 vuotta – Eduskunta ja suomalainen demokratia.
Kansliatoimikunta on tilannut historiikin tekstin professori Juhani Myllyltä Turun
yliopiston poliittisen historian laitokselta.
Työtä ohjaamaan kansliatoimikunta asetti vuosille 2001–2007 eduskuntatutkimuksen
toimikunnan, johon kuuluvat pääsihteeri Seppo Tiitinen puheenjohtajana sekä jäseninä
kansanedustajat Kaarina Dromberg, Esko Helle, Tytti Isohookana-Asunmaa, Antero
Kekkonen ja Håkan Nordman. Lisäksi toimikuntaan kuuluvat professori Jorma Kalela
Turun yliopiston poliittisen historian laitokselta, Veteraanikansaedustajien muistitietoprojektin johtaja, professori Marjatta Hietala Tampereen yliopistosta, kansleri Jaakko
Nousiainen Turun yliopistosta sekä professori Seppo Hentilä Helsingin yliopiston
poliittisen historian laitokselta. Toimikunnan tehtävänä on niin projektin johtaminen ja
seuranta kuin myös tutkimushenkilöstön valinta, asiantuntijatehtävät sekä käsikirjoitusten hyväksyminen.
Historiikki on tarkoitus painaa vuosina 2005–2007.

26

U Eduskunta –Tausta, toiminta, rakennus
Tiedoiltaan osittain vanhentunut Eduskunta –Tausta, toiminta, rakennus esitellään
liitteessä 2, Vanhemmat, jakelusta poistetut julkaisut.

2.1.1.3

Toimintakertomukset

U Eduskunnan kanslian toimintakertomus 2001
Hallintotoimisto, Helsinki 2002.
Kirja, nid., 40 s.
ISSN 1455-2590
Eduskunnan kanslian toimintakertomus 2001 sisältää pääsihteerin katsauksen kuluneeseen toimintavuoteen sekä katsauksen edellisen vuoden lainsäädäntötyöhön. Muita
aiheita ovat eduskunnan kansainvälinen ja tiedotustoiminta sekä talous ja henkilöstö.
Lisäksi esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus.
Eduskunnan kanslian toimintakertomuksen toimittaa hallintotoimiston toimistopäällikkö
Martti K. Korhonen. Julkaisun ulkoasun ovat suunnitelleet yhteistyössä Editan graafikko
Petteri Kivekäs, eduskunnan intendentti Liisa-Maria Hakala ja hallintotoimiston
toimistopäällikkö. Julkaisu on painettu Editassa.
Eduskunnan kanslian toimintakertomus jaetaan kansanedustajille ja henkilökunnalle.
Julkaisu on varastoitu hallintotoimistoon ja saatavissa hallintotoimiston virastomestarilta, puh. 2263.
Kanslian toimintakertomuksiin eri vuosilta voi perehtyä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi myös eduskunnan julkisella palvelimella www.eduskunta.fi ja Faktassa.

U Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus 2000 – K 11/2001 vp
Kansainvälisten asiain yksikkö, Helsinki 2001.
Kirja, nid., 45 s.
ISSN 1235-1873
Euroopan neuvoston (EN) Suomen valtuuskunta luovuttaa vuosittain eduskunnalle
kertomuksen parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta. EN:n lukuisien komiteoiden
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laajasta tuotannosta Suomen valtuuskunnan kertomus käsittelee merkittävimmät aihepiirit, esittelee niitä käsittelevät asiakirjat ja suomalaisten jäsenten puheenvuorot aiheista.
Kertomuksen valmistelusta vastaa kansainvälisten asiain yksikkö. Kertomus ilmestyy
suomeksi ja ruotsiksi. Lisäksi se sisältää englanninkielisen tiivistelmän. Kertomuksen
taitosta, kannen suunnittelusta ja painamisesta vastaa Edita.
EN:n Suomen valtuuskunnan kertomus käsitellään eduskunnassa, ja sitä jaetaan eduskuntatyön edellyttämällä tavalla muun muassa täysistunnossa ja valiokunnissa. Tämän
lisäksi sitä jaetaan intressiryhmille ja valtionhallinnolle.
Kertomusta saa eduskuntatyötä varten asiakirjatoimiston julkaisuvarastosta, ja se on
tilattavissa on myös kansainvälisten asiain yksikössä.
Julkaisu on kansainvälisen yksikön verkkosivuilla www.eduskunta.fi ja Faktassa.

U Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus
2000 – K 2/2001 vp
Kansainvälisten asiain yksikkö, Helsinki 2001.
Kirja, nid., 26 s.
ISSN 1457-5418
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (ETYJ) Suomen valtuuskunta antaa eduskunnalle vuosittain kertomuksen ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta.
Vuoden 2000 kertomus oli juhlavuoden julkaisu: ETYKin loppuasiakirjan allekirjoittamisesta Helsingissä tuli tuolloin kuluneeksi 25 vuotta. Kertomus käsittää katsauksen
Suomen osuuteen parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnassa ja Suomen valtuuskunnan edustajien puheenvuorot kokouksissa. Lisäksi selostetaan muun muassa uusien
demokratiatyöryhmien työskentelyä.
Kertomuksen valmistelusta vastaa kansainvälisten asiain yksikkö. Kertomus ilmestyy
suomeksi ja ruotsiksi. Julkaisun taitosta, kannen suunnittelusta ja julkaisun painamisesta
vastaa Edita.
ETYJ:n Suomen valtuuskunnan kertomus käsitellään eduskunnassa, ja sitä jaetaan
eduskuntatyön edellyttämällä tavalla muun muassa täysistunnossa ja valiokunnissa.
Tämän lisäksi sitä jaetaan intressiryhmille ja valtionhallinnolle.
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Kertomusta saa eduskuntatyötä varten asiakirjatoimiston julkaisuvarastosta. Kertomus
on varastoituna kansainvälisten asiain yksikössä, mistä sitä voi tilata.
Julkaisu on kansainvälisen yksikön verkkosivuilla www.eduskunta.fi ja Faktassa.

U Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2000 –
K 9/2001 vp
Kansainvälisten asiain yksikkö, Helsinki 2001.
Kirja, nid., 59 s.
ISSN 1237-0584
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja esittää vuosittain
eduskunnalle kertomuksen neuvoston toiminnasta.
Kertomuksessa selostetaan Pohjoismaiden neuvoston istunto sekä esitetään katsaus
Suomen valtuuskunnan yleiseen toimintaan vuoden ajalta. Mukana on myös luettelo
Pohjoismaiden neuvoston suosituksista eli päätöksistä.
Kertomuksen valmistelusta vastaa kansainvälisten asiain yksikkö. Julkaisu ilmestyy
suomeksi ja ruotsiksi. Sen kannen ja sisuksen graafinen suunnittelu on Editan.
PN:n Suomen valtuuskunnan kertomus käsitellään eduskunnassa, ja sitä jaetaan eduskuntatyön edellyttämällä tavalla muun muassa täysistunnossa ja valiokunnissa. Tämän
lisäksi sitä jaetaan intressiryhmille ja valtionhallinnolle sekä yhdyshenkilöille pohjoismaisissa parlamenteissa
Kertomusta saa eduskuntatyötä varten asiakirjatoimiston julkaisuvarastosta. Se on
varastoituna kansainvälisten asiain yksikössä, mistä sitä voi tilata.
Kertomus on eduskunnan kansainvälisten asiain yksikön verkkosivuilla www.eduskunta.fi ja Faktassa.
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2.1.1.4

Esitteet

U Eduskunnan esitesarja
Eduskuntatiedotus, Helsinki, jatkuva päivitys
Esite, 2–4 s. kukin
Eduskunnan A 4 -kokoisten esitelehtien sarja kertoo eduskunnasta ja sen työstä. Kukin
lehtisistä 1–10 tuo esiin eri näkökulman: Yksi esittelee Eduskuntatalon, toinen eduskuntalaitoksen historiaa. Esittelynsä saa eduskuntatyö, kuten lainsäädäntöprosessi, valiokuntatyö, kyselytunnit ja EU-asioiden käsittely. Omana esitelehtenä kerrotaan
eduskuntavaaleista sekä kansanedustajien palkkioista ja niiden määräytymisen perusteista.
Eduskunnan esitelehtien ideoinnista ja kirjoittamisesta vastaa tiedottaja Tiina Kivisaari
eduskuntatiedotuksesta yhdessä eduskunnan asiantuntijatahojen kanssa.
Sarjan esitteet on tarkoitettu sekä suurelle yleisölle että virkamiesten käyttöön. Esitteitä
käytetään vierailujen yhteydessä, postitetaan pyynnöstä kansalaisille, ja niitä poimivat
esitetelineistä eduskunnassa käyvät vierailijat ja vierailijaryhmät.
Esitesarjaa on painettu pääasiassa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. EU-esitteestä on
Suomen jäsenyyden alkutaipaleella tehty myös ranskan- ja saksankieliset versiot.
Samoin esite kansanedustajien palkkioiden määräytymisestä painettiin suomen, ruotsin
ja englannin lisäksi myös saksaksi ja ranskaksi.
Esitteet ovat yleisön saatavilla päätalon ala-aulassa ja yleisöovella sekä lisäksi kirjaston
ovella ja C-talon 4. kerroksen aulassa. Ne on varastoitu julkaisuvaraston alempaan
kerrokseen. Esitteitä voi tilata eduskuntatiedotuksesta, puh. 2020 tai 2021.
Esitesarja on nykyisin myös pdf-muodossa eduskunnan verkkosivuilla www.eduskunta.fi ja Faktassa.
U Eduskunnan kalvosarja
Eduskuntatiedotus, jatkuva päivitys
Esittely, 29 lehteä
Eduskunnan kalvosarja käsittää 29 lehteä, jotka esittelevät eduskuntaa ja sen työtä.
Kalvosarjan on valmistellut tiedottaja Tiina Kivisaari yhteistyössä keskuskanslian
kanssa. Tiedottaja vastaa myös sisällön päivityksistä ja kalvojen ylläpidosta verkossa.
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Kalvosarja on suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi Faktassa ja kalvoilla. Kalvokansioita
lainaa käyttöön eduskunnan sisäinen tietopalvelu.
U Eduskunta verkossa -esite
Eduskuntatiedotus, Helsinki 2002.
Esite, 1 s. taitettuna kolmeen
Eduskunta verkossa -esite kertoo eduskunnan keskeisimmät palvelut, tietojärjestelmät
ja asiakirjat, jotka löytyvät eduskunnan verkkosivuilta.
Esite uusitaan vuosittain. Tällöin lisätään uusimmat palvelut ja päivitetään muut tiedot,
kuten mahdolliset organisaatiomuutokset. Vuoden 2002 painos ilmestyi helmikuussa.
Päivityksestä vastaa tiedottaja Paula Grönlund.
Esitteen teksti on valmisteltu eduskuntatiedotuksessa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Painotyö on Editan.
Esitettä jaetaan eduskunnassa ja messuilla. Sitä on toimitettu myös kirjastoille. Esitteen
painosmäärää on kasvanut vuosi vuodelta. Nykyisin painos on 8 000 kappaletta kullakin
kielellä.
Esite on saatavilla eduskuntatiedotuksesta, puh. 2020 tai 2021.
U Edusnet – Rixnet
Edusnet
Eduskuntatiedotus, Helsinki 1999.
CD-ROM
Rixnet
Eduskuntatiedotus, Helsinki 2000.
CD-ROM
Edusnet-verkkopalvelu on suunniteltu erityisesti koulujen opetuskäyttöön. Se sisältää
perustietoa eduskunnan toiminnasta. Ohjelmassa on lisäksi tietovisa sekä linkkejä
muihin palveluihin. Runsaasti ääni- ja videomateriaalia sisältävä Edusnet-verkkopalvelu
toimii Internetin ja CD-ROM-levyn yhdistelmänä: Edusnetin audiovisuaalinen aineisto
on CD-ROMilla, tekstit verkossa.
Ohjelmasta on verkossa olemassa myös pelkkä tekstiversio, johon on linkki eduskunnan
pääsivulta www.eduskunta.fi ja Faktasta.
Edusnet valmistui vuonna 1999 ja sen ruotsinkielinen versio Rixnet vuonna 2000.
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Edusnet uusittiin vuonna 2000 uuden perustuslain vaatimin muutoksin. Verkkopalvelun
uusimisesta vastaa tiedotusyksikössä tiedottaja Paula Grönlund.
Edusnetiä ja Rixnetiä voi tilata maksutta eduskuntatiedotuksesta, puh. 2020 tai 2021.
U Näkövammaisten kohokuvat
Eduskunnalla on kaksi muovista pistekirjoituslaattaa, jotka on tarkoitettu näkövammaisten käyttöön heidän vierailuillaan eduskunnassa. Toinen laatoista on kohokuva eduskunnan julkisivusta ja toinen istuntosalista.
Laatat ovat eduskunnan lehteriovella, ja niitä voi tarvittaessa tiedustella eduskunnan
oppailta.
U Pistekirjoitusesite
Eduskuntatiedotus ja Näkövammaisten Keskusliitto Oy, Helsinki 2001.
Esite, 9 s.
Eduskunnan esittely pistekirjoituksella valmistui vuonna 2001 yhteistyössä Näkövammaisten Keskusliiton ja eduskuntatiedotuksen kanssa. Esite kuvaa eduskunnan lainsäädäntötyön vaiheet. Näkövammaisten liitto tuotti esitteen tekstin pistekirjoituksella. Esite
on olemassa suomeksi ja ruotsiksi.
Esite on lähetetty Näkövammaisten keskusliiton julkaisun välissä kaikille lehden
tilaajille. Lisäksi se jaettiin kolmeen näkövammaisten kouluun.
Pistekirjoitusesitettä saa eduskunnan oppailta. Pieni erä sitä on myös lehteriovella.
U Suomen eduskunnan historia -multimedia
Eduskuntatiedotus, Helsinki 2002.
Verkkojulkaisupalvelu
Suomen eduskunnan historia -verkkojulkaisupalvelu täydentää Edusnetiä. Verkkopalvelu on suunnattu erityisesti koulujen opetuskäyttöön, mutta se on kokonaisuudessaan
myös muiden asiasta kiinnostuneiden ulottuvilla verkossa. Se elävöittää kouluopetuksessa annettua perustietoa ja syventää tietämystä eduskunnan vaiheista ja käännekohdista.
Historia on jaettu kuuteen ajanjaksoon säätyvaltiopäivien alkutaipaleelta vuodesta 1809
tähän päivään. Jaksot esittelevät keskeiset poliittiset tapahtumat ja henkilöt. Kulttuurihistoriallisen aineiston avulla hahmotellaan aikakausia kokonaisuuksina.
Suomen eduskunnan historia -multimedia avattiin eduskunnan verkkosivuilla tammikuussa 2002. Sen suunnittelussa olivat eduskuntatiedotuksen vetämän työryhmän lisäksi
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mukana Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto. Toteutuksesta vastasi Axel Digital
Oy.
Eduskunnan historia -verkkopalvelu julkaistiin aluksi vain suomen kielellä. Englannin
kielellä historia valmistui syyskuussa ja ruotsin kielellä se saadaan loppuvuodesta 2002.
Verkkopalvelun päivityksestä vastaa tiedottaja Paula Grönlund.
Eduskunnan historia löytyy eduskunnan pääsivulta www.eduskunta.fi ja Faktasta
linkistä Historia.
U Suomen eduskunta
Tieto- ja viestintäyksikkö, Helsinki 2001.
Kirja, nid., 34 s.
Ei ISBN- tai ISSN-tunnusta
Eduskunnan ns. iso esite Suomen eduskunta esittelee eduskuntaa ja sen toimintaa. Esite
julkaistiin ensi kerran 1980-luvulla silloisen eduskuntaesitteen rinnalle jaettavaksi
kansanedustajien vieraille ja muille tilanteissa, joissa pientä A 5 -esitettä pidettiin liian
vaatimattomana. Myöhemmin tämä esite toimi taas päivitettynä "lisälehtenä", kun
eduskuntakirjan Suomen eduskunta – Tausta, toiminta, rakennus 13 tiedot osittain
vanhentuivat.
Esitteen teksti on eduskuntatiedotuksen käsialaa. Viime uusimiskerralla teksti tarkistettiin vielä eduskunnan kansliassa. Toimittamisesta vastasi yhdessä eduskuntatiedotuksen
kanssa BNL Information Oy. Taitto on Aabel Oy:n, ja painotyön teki Edita.
Esite on saatavilla suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, saksaksi, ranskaksi ja venäjäksi. Se
on varastoitu julkaisuvaraston kellarikerrokseen. Käsivarasto on virastopalvelujaostolla,
mistä esitettä voi tiedustella ylivirastomestarilta, puh. 2231.
U Suomen eduskunta 2000 -video
Eduskuntatiedotus, Helsinki 2000.
Video, 10 min.
Suomen eduskunta 2000 -video on tietopaketti eduskunnasta ja eduskuntatyöstä. Eduskuntavideo on olemassa suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, saksaksi, ranskaksi ja venäjäksi. Videon kesto on 10 minuuttia.

13

Ks. liite 2, Vanhemmat, jakelusta poistetut julkaisut.
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Videosta valmistetaan uusi versio aina vaalikauden alussa. Videon uusimisesta vastaa
eduskuntatiedotus. Työ tehdään ulkopuolisin voimin, ja valmistaja valitaan tarjouskilpailun perusteella. Suomen eduskunta 2000 on PressVisio Oy:n valmistama.
Videota on levitetty koulujen parlamenttikerhoille ja poikkeuksellisesti sitä on saatettu
lähettää kouluille jatkuvampaan käyttöön kustannuksitta. Periaatteessa videota lainaa
kouluille Infor.
Eduskunnassa video on lainattavissa oppailta. Video voidaan esittää videohuoneessa
yleisölehterin sisäänkäynnin luona sekä auditoriossa. Joskus esityksiä on järjestetty
myös ryhmähuoneissa.
U Taskuesitteet
Suomen eduskunta
Eduskuntatiedotus, Lontoo 2002.
Esite, 1 s. taitettuna kuuteen
Suomen eduskunta ja Euroopan unioni
Eduskuntatiedotus, Lontoo 2001 ja 2002.
Esite, 1 s. taitettuna kuuteen
Suomen eduskunta -taskuesite esittelee eduskunnan tehtäviä ja toimintaa. Lyhyen
esittelynsä saavat eduskuntaryhmät ja vaalit sekä eduskunnan kansainväliset yhteydet.
Esitteen toinen sivu kertoo Eduskuntatalosta.
Esite on suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, saksaksi, ranskaksi ja venäjäksi. Se on
haitarimallinen ja taittuu käteen sopivaksi. Esitteen toimituksesta vastaa tiedottaja Tiina
Kivisaari eduskuntatiedotuksessa. Esite on suunniteltu painovalmiiksi yhdessä Z-Card
Finlandin kanssa. Painotyön on tehnyt Z-Card Europe Lontoossa.
Esite on varastoitu julkaisuvaraston alakertaan. Sitä voi tiedustella eduskuntatiedotuksesta, puh. 2020 tai 2021.
Suomen eduskunta ja Euroopan unioni kertoo EU-asioiden käsittelystä eduskunnassa
sekä siitä, miten EU-tietoa on saatavilla Eduskunnan kirjastossa. Esitteen teksti on
valmisteltu yhteistyössä suuren valiokunnan sihteeristön, Eduskunnan kirjaston ja
eduskuntatiedotuksen EU-tiedottajan kanssa. Esite on suomeksi, ruotsiksi, englanniksi,
ranskaksi ja saksaksi.
Esite on valmisteltu painovalmiiksi yhdessä Z-Card Finlandin kanssa. Painotyön teki
Z-Card Europe Lontoossa.
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Esite on varastoituna julkaisuvaraston alakertaan. Sitä voi tiedustella myös eduskuntatiedotuksesta, puh 2020 tai 2021.
U Viittomakielinen verkkopalvelu
Eduskuntatiedotus, Helsinki 2001.
Verkkojulkaisupalvelu
Eduskunnan viittomakielinen verkkopalvelu esittelee eduskuntatyötä ja eduskuntaa
instituutiona lyhyiden videoiden muodossa. Verkkopalvelu käsittää 14 osaa, joiden
aiheita ovat muun muassa edustuksellinen demokratia, parlamentarismi, eduskuntavaalit, kansanedustajat ja eduskuntaryhmät. Esittelynsä saavat lisäksi lainsäädäntötyön
vaiheet samoin kuin eduskunnan toimivalta Euroopan unionin asioissa. Myös eduskunnan ja tiedotusvälineiden suhteita valotetaan.
Viittomakielisessä verkkopalvelussa on myös selostus suomeksi ja ruotsiksi. Se avattiin
verkkosivuille toukokuussa 2001. Ohjelman on valmistellut tiedottaja Paula Grönlund
eduskuntatiedotuksesta yhteistyössä Prosign Oy:n kanssa, joka on Suomen Kuurojen
Liiton omistuksessa. Graafisesta suunnittelusta ja teknisestä toteutuksesta vastaavat
Fakiirimedia Oy ja Zen Media.
Viittomakielinen verkkopalvelu on sijoitettu eduskunnan palvelimelle. Siihen pääsee
osoitteesta www.eduskunta.fi linkistä Viittomakieli. Myös useimmilta eduskunnan
työasemilta on pääsy tähän palveluun. Viittomakielisten videoiden katselemiseen
tarvitaan RealPlayer-ohjelma (versio 8 Basic).

2.1.1.5

Valiokuntien julkaisuja

U Developing and Implementing Knowledge Management in the Parliament of
Finland
Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta, Helsinki 2002.
Kirja, nid., 171 s.
ISBN 951-53-2413-0 (painettu)
ISBN 951-53-2414-9 (pdf)
Tulevaisuusvaliokunnan julkaisuista uusin tämän selvityksen valmistuessa on teos
Developing and Implementing Knowledge Management in the Parliament of Finland,
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joka ilmestynyt eduskunnan julkaisusarjojen ulkopuolella 14 . Se esittelee erilaisia
tietämyksen hallinnan menetelmiä, joita on käytössä eduskunnassa, ja analysoi niiden
merkitystä ja käytännön sovelluksia vuosina 2000–2001.
Teoksen kirjoittajia ovat toimitusjohtaja Riitta Suurla Taitoakatemia Oy:stä, kansanedustaja Markku Markkula sekä tietohallintopäällikkö Olli Mustajärvi. Tulevaisuusvaliokunnan ohjausryhmään kuuluvat kansanedustajat Markku Markkula puheenjohtajana
sekä jäseninä Anne Huotari, Susanna Huovinen, Kyösti Karjula, Riitta Korhonen ja Irina
Krohn.
Tulevaisuusvaliokunnan julkaisujen painos ja jakelu vaihtelevat aiheittain, mutta
esimerkiksi pääkirjastot kuuluvat aina jakelun piiriin. Julkaisut on painanut Edita.
Developing and Implementing Knowledge Management in the Parliament of Finland
-julkaisu, kuten muutkin valiokunnan julkaisut, on varastoituna tulevaisuusvaliokunnassa, mistä sitä voi tilata osastosihteeriltä, puh. 2091.
Julkaisu on myös tulevaisuusvaliokunnan verkkosivuilla www.eduskunta.fi ja Faktassa.

U Kokeneet viisaat
Perhe, voima ja vahvuus
Studia Parlamentaria 20.9.2001
Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta, Helsinki 2002.
Kirja, nid., 35 s.
ISBN 951-53-2410-6
Kokeneet viisaat -sarja käsittää julkaisuja, joihin on koottu esitelmiä eduskunnassa
pidetyistä Studia Parlamentaria -keskustelutilaisuuksista. Aiheina ovat olleet perheen
merkitys, yritysten ja yritysjohtajien yhteiskunnallinen vastuu sekä uusi sodan malli ja
globalisaatio.15
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14

Tulevaisuusvaliokunta on tuottanut kansanedustajien käyttöön
useita julkaisuja myös Eduskunnan kanslian julkaisusarjassa. Nämä julkaisut ovat yleensä valiokunnan rahoittamia tilaustutkimuksia, muun muassa teknologian arviointeja eri yhteiskuntasektoreilta. Ks. Eduskunnan kanslian julkaisu -sarja, s. 40 sekä liite 3.

15

Ne Kokeneet viisaat -sarjan teokset, jotka eivät enää ole aktiivijakelussa, on esitelty liitteessä 2.

Uusin julkaisu sarjassa on Perhe, voima ja vahvuus, joka raportoi keskustelutilaisuuden
perheen merkityksestä sekä historian että tulevaisuuden kannalta, joka pidettiin
20.9.2001. Puheenvuoron käyttivät professori Marjatta Hietala ja ministeri Marjatta
Väänänen. Keskusteluun osallistuivat muun muassa pääjohtaja Vappu Taipale, tohtori
Kauko Sipponen, emeritus professori Hannu Soikkanen ja vuorineuvos Krister Ahlström
sekä kansanedustajat Rauha-Maria Mertjärvi, Kyösti Karjula, Pekka Vilkuna, Anne
Huotari, Leea Hiltunen, Eero Lämsä ja Kalevi Olin.
Julkaisun on toimittanut valiokuntaneuvos Paavo Löppönen. Julkaisu on suomenkielinen. Sen on valmistellut julkaisuksi osastosihteeri Minna Kostiainen. Kannen kuva on
Brahima Haïdaran.
Julkaisu ovat varastoituna tulevaisuusvaliokunnassa, mistä sitä voi tiedustella valiokunnan osastosihteeriltä, puh.2091. Julkaisuun voi tutustua myös valiokunnan verkkosivuilla www.eduskunta.fi ja Faktassa.

U Menestyksen mallit
New Elements of the World of Knowledge
Osa 4: Videoseminaari 16.6.2000
Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta, Helsinki 2000.
Kirja, nid., 14 s.
ISBN 951-53-2277-4 (englanti)
Menestyksen mallit -sarja käsittää kaikkiaan neljä16 raporttia eduskunnan auditoriossa
järjestetyistä videoseminaareista. Aiheeltaan edelleen ajankohtainen on sarjan julkaisuista viimeisin New Elements of the World of Knowledge, raportti videoseminaarista
16.6.2000.
Sarjan julkaisut ovat varastoituina tulevaisuusvaliokunnassa, ja niitä voi tilata valiokunnan osastosihteeriltä, puh. 2091.

16

Sarjan kolme ensimmäistä osaa eivät enää ole aktiivijakelun piirissä. Ne on esitelty tarkemmin liitteessä 2.
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U Työ tulevaisuudessa
Tulevaisuusvaliokunnan ja Tulevaisuustutkimuksen VerkostoAkatemian Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen (Turun kauppakorkeakoulu), seminaarit 18.2.1998 ja
16.6.1999
Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta, Helsinki 1999.
Kirja, nid., 136 s.
ISBN 951-53-2067-4 (suomi)
Työ tulevaisuudessa on julkaisu, joka käsittää esitelmät eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan ja Turun kauppakorkeakoulun Tulevaisuustutkimuksen VerkostoAkatemian
Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen seminaarista helmikuussa 1998 sekä tulevaisuusvaliokunnan asiantuntijakuulemisesta kesäkuussa 1999. Mukana on myös muita kirjoituksia aiheesta.
Julkaisun on toimittanut valiokuntaneuvos Paula Tiihonen. Julkaisu on suomenkielinen,
lukuun ottamatta Dr. Patrick M. Liedtken esipuhetta, joka on englanniksi. Kannen kuva
on Brahima Haïdaran. Julkaisu on painettu Editassa.
Kirja on varastoituna tulevaisuusvaliokunnassa, mistä sitä voi tiedustella valiokunnan
osastosihteeriltä, puh.2091.
Julkaisu on myös tulevaisuusvaliokunnan verkkosivuilla www.eduskunta.fi ja Faktassa.

U Työn tulevaisuuden kipupisteitä
Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta, Helsinki 2000.
Kirja, nid., 59 s. ja liitteet
ISBN 951-53-2163-8 (suomi)
ISBN 951-53-2213-8 (englanti)
Työn tulevaisuuden kipupisteitä -julkaisu koostuu useista työn tulevaisuutta käsittelevistä kirjoituksista. Se sisältää tulevaisuusvaliokunnan keskusteluasiakirjan Työn tulevaisuuden 10 kipupistettä, joka oli ajankohtaiskeskustelussa eduskunnan täysistunnossa
maaliskuussa 2000. Mukana on myös Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen selvitys
Globalisaatio ja työn loppu? Talous ja työllisyys vuoteen 2030, jonka ovat tulevaisuusvaliokunnan tilauksesta tehneet Seija Ilmakunnas, Jaakko Kiander, Pekka Parkkinen ja
Antti Romppanen. Lisäksi julkaisuun on koottu valiokunnan jäsenten kirjoituksia työn
tulevaisuudesta sekä valiokunnan lausuntoja.
Julkaisun on toimittanut valiokuntaneuvos Paula Tiihonen. Teos on sekä suomeksi että
englanniksi. Kannen kuva on Brahima Haïdaran. Painotyöstä vastasi Edita.
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Kirja on varastoituna tulevaisuusvaliokunnassa, mistä sitä voi tiedustella valiokunnan
osastosihteeriltä, puh. 2091.
Julkaisu on myös tulevaisuusvaliokunnan verkkosivuilla www.eduskunta.fi ja Faktassa.

U Työn tulevaisuus Suomessa – Tulevaisuuspolitiikan suuntaviivoja
Keskusteluasiakirja
Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta, Helsinki 2001.
Moniste, 18 s.
Työn tulevaisuus Suomessa sisältää puheenvuorot ajankohtaiskeskustelusta, joka käytiin
eduskunnassa 19.4.2001.
Asiakirjaa ei sen lyhyyden vuoksi ole painettu. Julkaisu on kuitenkin saatavissa monisteena valiokunnan osastosihteeriltä, puh. 2091.
Julkaisu on myös tulevaisuusvaliokunnan verkkosivuilla www.eduskunta.fi ja Faktassa.

U Ulkoasiainhallinnon haasteet 2000-luvun alussa – UaVL 8/2001 vp
Ulkoasiainvaliokunnan lausunto
Ulkoasianvaliokunta, Helsinki 2001.
Kirja, nid., 19. s.
Ulkoasiainhallinnon haasteet 2000-luvun alussa on ulkoasiainvaliokunnan lausunto
valtioneuvoston selvityksestä, jonka tämä antoi ulkoasiainvaliokunnalle 12.6.2001
Suomen ulkoasiainhallinnon tehtävistä ja voimavaroista (UaVL 8/2001 vp. – UTP
10/2001 vp, MI/2001 vp).17
Julkaisu on olemassa suomeksi ja ruotsiksi. Kannen kuva on Päivi Lempisen teos Katos
vuodelta 1984, joka kuuluu eduskunnan taidekokoelmiin. Julkaisun on painanut Edita.

17

Ulkoasiainvaliokunnan julkaisuja on julkaistu myös Eduskunnan
kanslian julkaisusarjassa, ks. s. 40–. Ks. myös liite 2: Vanhemmat,
jakelusta poistetut julkaisut.
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Teos on varastoituna ulkoasiainvaliokunnassa, mistä sitä voi tiedustella valiokunnan
osastosihteeriltä, puh. 2078.

U Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka – PuVM 2/2001 vp
Puolustusvaliokunta, Helsinki 2001.
Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka on eduskunnan puolustusvaliokunnan
mietintö valtioneuvoston selonteosta. Puolustusvaliokunta antoi sen 14.12.2001.
Julkaisu on suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Se on ajankohtainen, kunnes uusi
turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko annetaan vuonna 2004.
Julkaisu on saatavissa valiokunnan osastosihteeriltä, puh. 2053.

2.1.2

Julkaisut eduskunnan sisäiseen käyttöön

2.1.2.1

Eduskunnan kanslian julkaisu -sarja

Eduskunnan kanslian julkaisu -sarjassa on sen alkutaipaleelta vuodesta 1996 vuoden
2002 syyskuuhun mennessä ilmestynyt 46 julkaisua18.
Julkaisusarjan kannen on suunnitellut Suvi Lepistö Editasta. Myös sarjan painatuksesta
vastaa Edita. Keskuskanslian asiakirjatoimisto hoitaa yhteydet painoon. Sarjan julkaisut
varastoi julkaisun tuottaja.
Tässä esitellään ilmestymisjärjestyksessä julkaisut, jotka ovat ilmestyneet sarjassa
vuodesta 2001 syyskuuhun 2002. Vuodesta 2000 lähtien sarjan julkaisut löytyvät
eduskunnan verkkosivuilta www.eduskunta.fi ja Faktasta. Täydellinen luettelo eduskunnan kanslian julkaisusarjan julkaisuista on liitteenä 3.

18
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Näistä noin kolmannes on tulevaisuusvaliokunnan julkaisuja, kuten teknologiajaoston tilaustutkimuksia.

U Alueellisen innovaatiotoiminnan tila, merkitys ja kehityshaasteet Suomessa –
Teknologian arviointeja 13
Esiselvitys
Eduskunnan kanslian julkaisusarja 8/2002
Tulevaisuusvaliokunta, Helsinki 2002.
Kirja nid. 80 s.
ISBN 951-53-2451-3
ISSN 1239-1638
Alueellisen innovaatiotoiminnan tila, merkitys ja kehityshaasteet Suomessa -esiselvitys
kytkeytyy kiinteästi Suomi 2015 -selontekoon, joka korostaa, että kansantalouden
kannalta on järkevää edistää kasvukeskusten kilpailukykyä ja tasapainoista kehitystä.
Esiselvitys tukee näkemystä, että erilaisia alueita ei tule asettaa toisiaan vastaan, vaan
kannustavan aluepolitiikan on perustuttava kunkin alueen omien ja omaleimaisten
vahvuuksien tunnistamiseen ja vahvistamiseen.
Selvityksessä esitetään kymmenestä elementistä koostuva arviointi- ja suunnittelumalli,
jonka pohjalta seutukuntien kilpailu- ja uudistumiskykyä voidaan arvioida.
Julkaisun ovat laatineet professorit Pirjo Ståhle ja Markku Sotarauta. Ohjausryhmän
puheenjohtajana oli kansanedustaja Markku Markkula ja varapuheenjohtajana kansanedustaja Jouni Backman sekä jäseninä edustajat Anne Huotari, Toimi Kankaanniemi,
Kyösti Karjula, Jyrki Katainen, Esko Kurvinen, Jussi Ranta, Esko-Juhani Tennilä,
Marjatta Vehkaoja sekä Matti Väistö.
Julkaisu on varastoituna tulevaisuusvaliokuntaan, mistä sitä voi tilata osastosihteeriltä,
puh. 2091.
U Kertomusmenettelyn kehittäminen eduskunnan valtion taloudenhoidon
valvontatoimen osana
Kertomusmenettelytyöryhmän mietintö 15.5.2002
Eduskunnan kanslian julkaisusarja 7/2002
Eduskunnan kanslia, Helsinki 2002.
Kirja, nid., 64 s. ja liitteet
ISBN 951-53-2436-X
ISSN1239-1638
Kertomusmenettelyn kehittäminen eduskunnan valtion taloudenhoidon valvontatoimen
osana kirjaa puhemiesneuvoston asettaman työryhmän työn tuloksen. Julkaisu käsittää
työryhmän ehdotukset, joilla pyritään parantamaan nykyisten valtiontaloudellisten
kertomusten tietosisältöä sekä käsittelymenettelyjä. Tarkoitus on, että kertomusmenettely
palvelisi entistä paremmin eduskuntaa valtiontaloudenhoidon ja talousarvion noudattamisen valvontatehtävässä.
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Työryhmän puheenjohtajana toimi kansanedustaja Maria Kaisa Aula ja jäseninä edustajat
Kari Urpilainen, Olavi Ala-Nissilä ja Kari Kantalainen. Muita jäseniä olivat hallitusneuvos Seija Salo valtioneuvoston kansliasta (varajäsenenään Heikki Aaltonen), budjettineuvos Vesa Jatkola valtiovarainministeriöstä, tarkastusneuvos Erkki Mäki-Ranta
valtiontalouden tarkastusvirastosta (varajäsenenä tarkastusneuvos Hannu Nieminen),
kansliapäällikkö Mauri Lehmusto valtiontilintarkastajien kansliasta (hallintoylitarkastaja
Kaj Laine), valiokuntaneuvos Alpo Rivinoja eduskunnan valtiovarainvaliokunnasta ja
vanhempi eduskuntasihteeri Tuula Sivonen eduskunnan keskuskansliasta.
Julkaisu on suomenkielinen. Se on saatavilla keskuskansliasta eduskuntasihteeriltä,
puh. 2029.
U Uusiutuvat energialähteet vuoteen 2030 Suomessa – Teknologian arviointeja 12
Eduskunnan kanslian julkaisusarja 6/2002
Tulevaisuusvaliokunta, Helsinki 2002.
Kirja, nid., 52 s.
ISBN 951-53-2427-0
ISSN1239-1638
Uusiutuvat energialähteet vuoteen 2030 Suomessa on tulevaisuusvaliokunnan tilaama
tutkimus uusiutuvien energialähteiden mahdollisuuksista ja kehitystarpeista. Raportti
keskittyy bio- ja tuulienergian mahdollisuuksiin.
Arviointihankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana toimi tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Martti Tiuri, varapuheenjohtajana kansanedustaja Christina
Gestrin sekä jäseninä edustajat Eero Akaan-Penttilä, Reijo Kallio, Erkki Kanerva, Riitta
Korhonen, Gunnar Jansson, Esa Lahtela, Markku Laukkanen, Pekka Nousiainen,
Margareta Pietikäinen, Mauri Salo, Timo Seppälä, Pia Virtanen ja Pekka Vilkuna.
Arvioinnin tekivät VTT:ssa tutkimusprofessori Kai Sipilän johdolla tutkijat Satu
Helynen, Esa Peltola ja Hannele Holttinen.
Julkaisu on suomenkielinen. Se sisältää tiivistelmän ruotsiksi ja englanniksi.
Teos on varastoituna tulevaisuusvaliokunnassa, mistä sitä voi tiedustella osastosihteeriltä, puh. 2091.
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U Sosiaalinen pääoma ja tieto- ja viestintätekniikan kehitys –
Teknologian arviointeja 11
Eduskunnan kanslian julkaisusarja 5/2002
Eduskunnan kanslia, Helsinki 2002.
Kirja, nid., 141 s.
ISBN 951-53-2425-4
ISSN1239-1638
Sosiaalinen pääoma ja tieto- ja viestintätekniikan kehitys on tulevaisuusvaliokunnan
tilaama esiselvitys. Selvityksen tavoitteena oli käsitellä sosiaalisen pääoman eri tulkintoja ja määritelmiä sekä tieto- ja viestintätekniikan kehityksen yhteyksiä sosiaaliseen
pääomaan erityisesti kouluikäisten lasten ja nuorten kannalta.
Tutkimuksen on tehnyt Jyväskylän yliopiston Agora Centerin ryhmä professori Lea
Pulkkisen johdolla. Käytännön kirjoitustyöstä vastasi dosentti, kirjailija Osmo Pekonen.
Tutkimuksen ohjausryhmään kuuluivat kansanedustajat Kyösti Karjula puheenjohtajana
ja Leea Hiltunen vapapuheenjohtajana sekä jäseninä edustajat Jouni Backman, Jukka
Gustafsson, Leena Harkimo, Liisa Hyssälä, Tanja Karpela, Irina Krohn, Pekka Kuosmanen, Kari Kärkkäinen, Henrik Lax, Markku Markkula, Kalevi Olin, Juha Rehula ja
Marjatta Vehkaoja. Asiantuntijajäsenenä mukana oli FT Osmo Kuusi Sitrasta ja sihteerinä tutkija Ulrica Gabrielsson eduskunnasta.
Julkaisu on suomenkielinen. Se sisältää lisäksi tiivistelmän ruotsiksi ja englanniksi.
Teos on varastoituna tulevaisuusvaliokunnassa, mistä sitä voi tilata valiokunnan osastosihteeriltä, puh. 2091.
U Työaikatoimikunta II:n ehdotukset työaikapäätökseksi ja päätökseksi
eduskunnan kanslian aukiolo- ja palveluajoista
Eduskunnan kanslian julkaisusarja 4/2002, Helsinki 2002.
Kirja, nid., 20 s.
ISBN 951-53-2419-X
ISSN1239-1638
Työaikatoimikunta II:n ehdotukset työaikapäätökseksi ja päätökseksi eduskunnan
kanslian aukiolo- ja palveluajoista kirjaa kansliatoimikunnan 21.9.2001 asettaman
toimikunnan ehdotukset.
Toimikunnan puheenjohtajana toimi eduskunnan varapuhemies Sirkka-Liisa Anttila ja
jäseninä siihen kuuluivat eduskuntasihteeri Ari Apilo, kansanedustaja Timo Ihamäki,
valiokuntaneuvos Ossi Lantto, eduskuntasihteeri Jukka Luukkanen, eduskunnan varapuhemies Jukka Mikkola, eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio, eduskunnan
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pääsihteeri Seppo Tiitinen, kansanedustaja, valtiontilintarkastajien puheenjohtaja Kari
Urpilainen, tietoverkkoneuvoja Heikki Vaakanainen Eduskunnan kirjastosta sekä
sihteerinä hallintojohtaja Kari T. Ahonen. Toimikunnan työhön osallistui pysyvänä
asiantuntijana hallitusneuvos Tuija Wilska valtiovarainministeriöstä. Toimikunta pyysi
lausuntoja muun muassa professori Kari-Pekka Tiitiseltä, professori Mikael Hidéniltä ja
valiokuntaneuvos Jarmo Vuoriselta sekä kuuli kansliapäällikkö Mauri Lehmustoa valtion
tilintarkastajien kansliasta.
Julkaisu on suomenkielinen. Se on saatavissa hallintotoimistosta, puh. 2263.

U Eduskunnan tietohallinnon linjat 2002–2004
Eduskunnan kanslian julkaisusarja 3/2002
Eduskunnan kanslia, Helsinki 2002.
Kirja, nid., 39 s. + liitteet
ISBN 951-53-2405-X
ISSN1239-1638
Eduskunnan tietohallinnon linjat 2002–2004 on raportti projektista, jonka kansliatoimikunta asetti keväällä 2001. Tehtävänä oli tarkistaa tietotekniikan linjaukset vuodelta
1997.
Raportti määrittelee tietotekniikan hyväksikäytön ja kehittämisen peruslinjat vuoteen
2004 ja tekee ehdotuksia niiden toteuttamiseksi. Linjaus koskee etupäässä kansanedustajien, heidän avustajiensa ja eduskuntaryhmien sekä eduskunnan kanslian tietojenkäsittelyä. Tärkeä osa ovat yhteydet sidosryhmiin, kuten valtioneuvostoon.
Raportti on suomenkielinen. Se on saatavissa tietohallintotoimistosta.

U Toimiva oikeusvaltio
Eduskunnan ja oikeuslaitoksen järjestämä seminaari 14.11.2001.
Eduskunnan kanslian julkaisusarja 2/2002
Eduskunnan kanslia, Helsinki 2002.
Kirja, nid., 38 s.
ISBN 951-53-2404-1
ISSN 1239-1638
Toimiva oikeusvaltio -julkaisu sisältää alustukset samannimisestä seminaarista, joka
pidettiin eduskunnan auditoriossa 14.11.2001. Seminaarissa pohdittiin muun muassa
oikeusvaltion käsitettä, sen perusperiaatteita, kehitystä ja uhkakuvia samoin kuin
perusoikeuksia.
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Julkaisun kirjoittajat ovat korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Hallberg,
oikeusministeri Johannes Koskinen, tutkimusjohtaja Antti Hautamäki, päätoimittaja
Erkki Laatikainen, päätoimittaja Jaakko Elenius, FT Pekka Himanen, kansanedustaja
Tuija Brax sekä korkeimman oikeuden presidentti Olavi Heinonen.
Julkaisu on suomenkielinen. Se on saatavissa keskuskansliasta.

U Eduskunnan kanslian henkilöstöpolitiikan nykytila
Raportti kyselytutkimuksen havainnoista
Eduskunnan kanslian julkaisu 1/2002
Eduskunnan kanslia, Helsinki 2002.
Kirja, nid., 70 s.
ISBN 951-53-2394-0
ISSN 1239-1638
Eduskunnan kanslian henkilöstöpolitiikan nykytila on raportti kyselytutkimuksesta,
jonka kansliatoimikunnan asettama henkilöstöstrategiatyöryhmä teetti syksyllä 2001.
Julkaisussa raportoidaan tutkimustuloksia, kuten henkilöstön arvioita henkilöstöpolitiikasta ja johtamisesta sekä arvoista ja virkamiesetiikasta. Tutkimuksen tuloksia on
tarkoitus hyödyntää määriteltäessä eduskunnan kanslian henkilöstöstrategiaa ja laadittaessa uutta henkilöstöpoliittista ohjelmaa.
Tutkimuksen teki ja raportoi tutkija Timo Moilanen Helsingin yliopiston valtio-opin
laitokselta. Julkaisu on suomenkielinen. Se on saatavissa hallintotoimistosta, puh. 2263.

U Energia 2010 – Teknologian arviointi – Teknologian arviointeja 10
Delfoi-paneelitutkimus tulevaisuuden energiavalinnoista
Eduskunnan kanslian julkaisu 8/2001
Tulevaisuusvaliokunta, Helsinki 2001.
Kirja, nid., s. 101 + liitteet
ISBN 951-53-2386-X
ISSN 1239-1638
Energia 2010 – Teknologian arviointi käsittelee energian tuotannon terveyshaittoja, joita
ei käsitelty valtioneuvoston ja kauppa- ja teollisuusministeriön energiaselvityksissä juuri
lainkaan. Energian tuotannosta ja käytöstä seuraa kuitenkin erilaisia terveyshaittoja,
joista ylivoimaisesti suurimmat johtuvat polttovoimaloiden ja polttomoottorien aiheuttamasta ilman saastumisesta sekä mahdollisista ydinvoimaloiden suuronnettomuuksista.
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Arviointi tilattiin VTT:n Kemiantekniikalta. Se on tehty erikoistutkija Torsti Loikkasen
johdolla. Sitrasta hanketta johti projektipäällikkö, FT Osmo Kuusi.
Ohjausryhmään kuuluivat tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Martti
Tiuri sekä edustajat Christina Gestrin, Ulla Juurola, Reijo Kallio, Pekka Kuosmanen,
Lauri Oinonen, Antti Rantakangas, Pertti Turtiainen ja Pekka Vilkuna.
Julkaisu on varastoituna tulevaisuusvaliokunnassa ja on sieltä saatavissa osastosihteeriltä, puh. 2091.

U Ikääntyneiden itsenäistä selviytymistä tukeva tulevaisuuspolitiikka ja
geronteknologia – Teknologian arviointeja 9
Eduskunnan kanslian julkaisusarja 7/2001
Tulevaisuusvaliokunta, Helsinki 2001.
Kirja, nid., 111 s.
ISBN 951-53-2354-1
ISSN 1239-1638
Geronteknologian arvioinnin on tarkoitus tukea eduskunnan tulevaisuuspolitiikkaa.
Tämä julkaisu on tulevaisuusvaliokunnan geronteknologia-arvioinnin loppuraportti.
Arviointihanke on tuottanut aikaisemmin Sosiaalikehitys Oy:n esiselvityksen19 ja kaksi
osaraporttia20. Loppuraportissa esitellään lyhyesti osaraporttien tuloksia ja tulevaisuusvaliokunnan ehdottamia toimenpiteitä arvioinnin pohjalta.
Geronteknologia-arvioinnin ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Kalevi Olin. Ohjausryhmän jäseninä ovat olleet
edustajat Eero Akaan-Penttilä, Leea Hiltunen, Jyrki Katainen ja Rauha-Maria Mertjärvi
sekä projektipäällikkö, FT Osmo Kuusi Sitrasta ja tutkija Ulrica Gabrielsson.

19

Ks. Juhani Kaakinen – Sinikka Törmä: Esiselvitys geronteknologiasta, Eduskunnan kanslian julkaisu 2/1999, liite 3.

20

Ikääntyneiden itsenäistä suoriutumista tukeva teknologia.
Internet-pohjaisten omahoidon tukijärjestelmien arviointi, Eduskunnan kanslian julkaisu 5/2001, ks. s. 47.
Ikääntyneiden itsenäistä suoriutumista tukevan teknologian arviointi käyttäjänäkökulmasta. Turvahälytysjärjestelmä, Eduskunnan
kanslian julkaisu 4/2001, ks. s. 48.
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Julkaisu on suomeksi. Se on varastoituna tulevaisuusvaliokunnassa, mistä sitä voi
tiedustella osastosihteeriltä, puh. 2091.

U Eduskunnan tiedon ja tietämyksen hallinta
Eduskunnan kanslian julkaisusarja 6/2001
Eduskunnan kanslia, Helsinki 2001.
Kirja, nid., 132 s.
ISSN 951-53-2313-4
ISSN 1239-1638
Tämä tiedon ja tietämyksen hallinnan hankkeen loppuraportti kuvaa eduskunnan tietämyksen hallinnan nykytilaa sekä sen tavoitetilan ja eduskunnan kanslian vision tulevaisuudesta. Tavoitetilan saavuttamiseksi raportissa määritellään kehittämisalueita.
Hankkeen johtoryhmän puheenjohtajana toimi lainsäädäntöjohtaja Keijo Koivukangas ja
jäseninä hallintojohtaja Kari T. Ahonen, kansanedustaja Markku Markkula sekä apulaispääsihteeri Jouni Vainio. Johtoryhmän kokouksiin osallistuivat lisäksi työryhmien
puheenjohtajat eduskuntasihteeri Ari Apilo, tietopalvelujohtaja Antti Rautava, tietohallintopäällikkö Olli Mustajärvi sihteerinä sekä johtava konsultti Marita Hänninen TietoEnator Oyj:stä.
Julkaisu on suomeksi. Se on saatavissa hallintotoimistosta, puh. 2263.

U Ikääntyneiden itsenäistä suoriutumista tukeva teknologia. Internet-pohjaisten
omahoidon tukijärjestelmien arviointi – Teknologian arviointeja 8
Eduskunnan kanslian julkaisusarja 5/2001
Tulevaisuusvaliokunta, Helsinki 2001.
Kirja, nid., 78 s.
ISBN 951-53-2311-8
ISSN 1239-1638
Julkaisu on tulevaisuusvaliokunnan geronteknologia-arvioinnin osaraportti, jonka on
tehnyt VTT:n Teknologian tutkimuksen ryhmä. Raportti käsittelee Internet-pohjaisia
omahoidon tukijärjestelmiä, kuten diabeteksen ja kohonneen verenpaineen hoitoon
kehitettyjä menetelmiä, joiden avulla potilaat voivat paremmin hallita terveydentilaansa.
Geronteknologia-arvioinnin ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Kalevi Olin ja jäseninä edustajat Eero AkaanPenttilä, Leea Hiltunen, Jyrki Katainen ja Rauha-Maria Mertjärvi sekä projektipäällikkö,
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FT Osmo Kuusi Sitrasta ja vt. valiokuntaneuvos Ulrica Gabrielsson. VTT:ltä hankkeeseen osallistuivat Anneli Eerola, Sirkku Kivisaari, Riikka Eela ja Mikko Rask.
Julkaisu on suomenkielinen. Se on varastoituna tulevaisuusvaliokunnassa, mistä sitä voi
tiedustella valiokunnan osastosihteeriltä, puh. 2091.

U Ikääntyneiden itsenäistä suoriutumista tukevan teknologian arviointi
käyttäjänäkökulmasta. Turvahälytysjärjestelmä – Teknologian arviointeja 7
Eduskunnan kanslian julkaisusarja 4/2001
Tulevaisuusvaliokunta, Helsinki 2001.
Kirja, nid., 96 s.
ISBN 951-53-2310-X
ISSN 1239-1638
Julkaisu on tulevaisuusvaliokunnan geronteknologia-arvioinnin osaraportti, joka käsittelee teknologian kehitystä erityisesti ikääntyneiden näkökulmasta.
Geronteknologian ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut tulevaisuusvaliokunnan
puheenjohtaja, kansanedustaja Kalevi Olin ja jäseninä kansanedustajat Eero AkaanPenttilä, Leea Hiltunen, Jyrki Katainen ja Rauha-Maria Mertjärvi sekä projektipäällikkö,
FT Osmo Kuusi Sitrasta ja vt. valiokuntaneuvos Ulrica Gabrielsson. Sosiaalikehitys
Oy:stä panoksensa hankkeelle ovat antaneet Sinikka Törmä, Jarmo Nieminen ja Merja
Hietikko.
Julkaisu on suomeksi. Sitä voi tiedustella tulevaisuusvaliokunnasta osastosihteeriltä,
puh. 2091.

U Euroopan unionin yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka
- Mitä, miten ja miksi?
Eduskunnan kanslian julkaisusarja 3/2001
Ulkoasiainvaliokunta, Helsinki 2001.
Kirja, nid., 30 s.
ISBN 951-53-2298-7
ISSN 1239-1638
Euroopan unionin yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka - Mitä, miten ja miksi? on
raportti ulkoasiainvaliokunnan 7.3.2001 järjestämästä samannimisestä kuulemisseminaarista. Se kirjaa seminaarin puheenvuorot, jotka oli pyydetty ulkoasiainvaliokunnan
puheenjohtajalta, kansanedustaja Liisa Jaakonsaarelta, alivaltiosihteeri Jaakko Blom-
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bergilta, puolustusministeri Jan-Erik Enestamiltilta, suurlähettiläs Antti Sierlalta sekä
ministeri Max Jakobsonilta.
Julkaisu on suomenkielinen. Se on varastoitu ulkoasianvaliokunnan sihteeristössä, ja sitä
voi tilata valiokunnan osastosihteeriltä, puh. 2078.

U Eduskunnan työajat ja niiden perusteet
Eduskunnan kanslian julkaisusarja 2/2001
Eduskunnan kanslia, Helsinki 2001.
Kirja, nid., 51 s.
ISBN 951-53-2286-3
ISSN 1239-1638
Eduskunnan työajat ja niiden perusteet on kansliatoimikunnan asettaman eduskunnan
työaikatoimikunnan selvitys. Työryhmän tehtävänä oli selvittää eduskunnan eri virastojen ja yksiköiden työajat ja niiden perusteet.
Toimikunnan puheenjohtajana toimi eduskunnan pääsihteeri Seppo Tiitinen ja jäseninä
apulaispääsihteeri Jouni Vainio, hallintojohtaja Kari T. Ahonen, lainsäädäntöjohtaja
Keijo Koivukangas, hallintoylitarkastaja Kaj Laine, kansliapäällikkö Ilkka Rautio,
kirjaston johtaja Tuula H. Laaksovirta ja pääjohtaja Tapio Leskinen. Lisäksi toimikuntaan kuuluivat Eduskunnan ammattiosasto ry:n edustajina tietoverkkoneuvoja Heikki
Vaakanainen ja apulaiseduskuntasihteeri Jukka Luukkanen sekä Eduskunnan virkamiesyhdistys ry:n edustajina valiokuntaneuvos Ossi Lantto ja eduskuntasihteeri Ari
Apilo. Valtiontalouden tarkastusviraston virkamiesyhdistys ry:n edustajana oli ylitarkastaja Risto Palo ja Valtiontalouden tarkastusviraston akavalaisten edustajana ylitarkastaja
Erja Paukkula. Toimikunnan sihteereinä toimivat toimistopäällikkö Martti K. Korhonen
ja erillisyksikön päällikkö Mikko Koiranen.
Julkaisu on suomenkielinen. Yhteenveto on ruotsiksi. Julkaisun painos on lähes lopussa.
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U Avauksia tietämyksen hallintaan. Helmiä kalastamassa
– Teknologian arviointeja 6
Eduskunnan kanslian julkaisusarja 1/2001
Tulevaisuusvaliokunta, Helsinki 2001, uusi painos 2002.
Kirja, nid., 90 s.
ISBN 951-53-2275-8
ISSN 1239-1638
Avauksia tietämyksen hallintaan. Helmiä kalastamassa on tulevaisuusvaliokunnan
Tiedon ja tietämyksen hallinta -projektin loppuraportti. Projektin tarkoituksena oli
arvioida teknologian vaikutuksia työhön ja työkulttuuriin.
Projektin ohjausryhmän puheenjohtajana toimi kansanedustaja Markku Markkula ja
jäseninä edustajat Susanna Huovinen, Kyösti Karjula, Irina Krohn, Riitta Korhonen ja
Anne Huotari.
Raportin on työstänyt projektipäällikkö Riitta Suurla Teknillisen korkeakoulun Koulutuskeskuksesta. Raportin alussa ovat tulevaisuusvaliokunnan yhteenveto ja toimenpideehdotukset.
Julkaisu on suomenkielinen. Keväällä 2002 se ilmestyi myös englanniksi nimellä
Developing and Implementing Knowledge Management in the Parliament of Finland21.
Julkaisu on saatavissa tulevaisuusvaliokunnan osastosihteeriltä, puh. 2091.

2.1.2.2

Työn apuvälineet

U Eduskunnan hallintosäännökset 1998
Eduskunnan hallinto-osasto, Helsinki 1998.
Kirja, nid., 111 s.
ISBN 951-47-2659-6
Eduskunnan hallintosäännökset julkaistiin ensimmäisen kerran1980-luvun alussa.
Hallintosäännösten viimeisin painos vuodelta 1998 sisältää ennen 1.6.1998 julkaistut
21
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Tulevaisuusvaliokunnan julkaisuja, Edita, Helsinki 2002,
ks. s. 35–.

säädökset ja kansliatoimikunnan tekemät päätökset, muun muassa eduskunnan tilisäännön, tiliohjesäännön, kansanedustajien palkkiota, eläkettä ym. koskevat lait, eduskunnan
kanslian ohjesäännön ja eduskunnan kanslian hankintaohjeet.
Hallintosäännökset on julkaissut eduskunnan kanslian hallinto-osasto. Julkaisu on
painettu Editassa. Julkaisu on tällä hetkellä monin osin vanhentunut. Se onkin uusittavana. Tarkoitus on, että julkaisusta tuotetaan myöhemmin jatkuvasti päivitettävä verkkojulkaisu Faktaan. Hallintosäännöksiin sisältyvästä aineistosta on uusittu erikseen tili- ja
tiliohjesääntö sekä hankintaohje.

U Eduskunnan kanslian hankintaohje
Eduskunnan kanslian julkaisu 3/2000
Hallintotoimisto, Helsinki 2000.
Kirja, nid. 120 s.
ISBN 951-53-2186-7
ISSN 1239-1638
Eduskunnan kanslian hankintaohje sisältää hankintamenettelyjen yleiset periaatteet ja
yksityiskohtaiset ohjeet. Sen tarkoituksena on selkeyttää päätöksentekoa ja toimintavastuuta kansliatoimikunnan, hallintojohtajan ja toimintayksiköiden kesken. Se auttaa myös
kanslian eri yksiköitä toimimaan hankintoja tehdessään säännösten edellyttämällä
tavalla.
Hankintaohjeen on valmistellut Hankintaohjetyöryhmä 2000 sihteerinsä, tuottavuusvirkamies Pekka Taipaleen ehdotuksen pohjalta. Työryhmän puheenjohtajana toimi hallintojohtaja Kari T. Ahonen, varapuheenjohtajana toimistopäällikkö Martti K. Korhonen ja
jäseninä kansainvälisten asiain yksikön johtaja Katriina Kuusinen, valiokuntaneuvos
Eelis Roikonen, toimistopäällikkö Pertti J. Rosila, toimistopäällikkö Pauli Lahti, tietohallintopäällikkö Olli Mustajärvi ja tiedotuspäällikkö Ilpo Pohjola.
Hankintaohje on julkaistu Eduskunnan kanslian julkaisusarjassa22. Laajuutensa vuoksi
sitä ei voi enää ajatella ainakaan kokonaisuudessaan liitettävän valmisteltavina oleviin
hallintosäännöksiin.
Julkaisu on varastoituna hallintotoimistossa. Sitä voi tiedustella virastopalvelujaostosta,
puh. 2263.

22

Eduskunnan kanslian julkaisu 3/2000, ks. liite 3.
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U Eduskunta 1999 – Riksdagen 1999, Matrikkeli – Matrikel
Eduskuntatiedotus, Helsinki 1999.
Kirja, nid., 184 s.
Ei ISBN- tai ISSN-numeroa
Eduskunta 1999 – Riksdagen 1999, Matrikkeli – Matrikel sisältää kansanedustajien
henkilötiedot aakkosjärjestyksessä sekä tiedot edustajista vaalipiireittäin ja eduskuntaryhmittäin. Mukana ovat lisäksi tiedot edustajien eduskuntaurasta ja tehtävistä sekä
puolue-, ikä- ja sukupuolijakaumasta.
Matrikkeli ilmestyy uusittuna aina vaalikauden alussa. Matrikkelin toimittavat tiedotussihteerit Merja Kivinen ja Aila Varis eduskuntatiedotuksesta. Julkaisu on pääosin
suomenkielinen. Esipuhe ja tiedot ruotsinkielisistä edustajista ovat molemmilla kotimaisilla kielillä.
Julkaisun ulkoasun on suunnitellut Edita. Eduskunta 1999 -matrikkelin sai tarjouskilpailun perusteella painettavakseen Painotalo Miktor.
Edustajamatrikkeli on tarkoitettu eduskunnan sisäiseen käyttöön. Jakelu kattaa kansanedustajat ja heidän avustajansa, veteraanikansanedustajat, henkilökunnan sekä eduskunnassa työskentelevät toimittajat ja valokuvaajat.
Matrikkelia voi tilata eduskuntatiedotuksesta, puh. 2020 tai 2021. Pyynnöstä julkaisua
toimitetaan joskus myös ulkopuolisille. Edita myy sitä hintaan 11,77 i.
Matrikkelin tiedot ovat eduskunnan sivuilla www.eduskunta.fi ja Faktassa hieman
epätäydellisempinä kuin paperijulkaisussa.

U Eduskunta vuoden 2001 valtiopäivillä — 2001 års riksmöte
Eduskuntatiedotus, Helsinki 2001.
Kirja, nid., 77 s.
ISSN 1235-3671
Eduskunta vuoden 2001 valtiopäivillä – 2001 års riksmöte esittelee eduskunnan kokoonpanon, sen valitsemat toimielimet, eduskunnan kanslian sekä eduskunnan yhteydessä
toimivat virastot sekä eduskuntaryhmien toimihenkilöt. Lisänä ovat tiedot valtiopäivien
juhlamenojen ohjaajan kansliasta.
Eduskunta vuoden 2001 valtiopäivillä – 2001 års riksmöte on samoissa kansissa suomeksi ja ruotsiksi. Julkaisun toimittaa tiedotussihteeri Aila Varis eduskuntatiedotuksesta.
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Julkaisun ulkonäön on suunnitellut Edita. Viime vuonna kirjanen painettiin Vammalan
kirjapaino Oy:ssä.
Julkaisun jakelu on sama kuin Edustajamatrikkelin. Jakelusta eduskunnassa vastaa
lähettikeskus, postituksen veteraanikansanedustajille hoitaa hallintotoimisto ja lehdistöjakelun eduskuntatiedotus.
Eduskuntakalenteria voi tilata eduskuntatiedotuksesta, puh. 2020 tai 2021. Julkaisu on
varastoitu julkaisuvaraston alakertaan. Sitä myy Edita hintaan à 11,44 i.

U Kansanedustajan kalenteri 2002
Eduskuntatiedotus, Helsinki 2002.
Almanakka + 32 s.
Kansanedustajan kalenteri sisältää varsinaisen almanakan lisäksi tiedot muun muassa
kansanedustajista, eduskunnan valiokunnista ja eduskuntaryhmistä. Lisäksi esittelynsä
saavat eduskunnan toimielimet samoin kuin eduskunnassa edustettuina olevat tiedotusvälineet. Kalenteriosuus on suomeksi ja ruotsiksi.
Toimitustyöstä vastaa tiedotussihteeri Merja Kivinen. Kalenterin ulkoasu on eduskuntatiedotuksen. Viimeisen kolmen vuoden ajan kalenterin on tarjouskilpailun perusteella
painanut CC Kalenteripalvelu Oy.
Kalenteri jaetaan kansanedustajille ja heidän avustajilleen, kaikille eduskunnassa
työskenteleville tiedotusvälineiden edustajille sekä henkilökunnalle.
Kalenteria voi tiedustella eduskuntatiedotuksesta, puh. 2020 tai 2021.

U Kansanedustajan käsikirja 2002
Hallintotoimisto, Helsinki 2002.
Kirja, nid., 92 s.
ISBN 951-53-2403-3
Kansanedustajan käsikirja on tietopaketti, jossa selvitetään edustajantoimen hoitamiseen
liittyviä käytännön asioita: Se esittelee perusteellisesti eduskuntatyön, eduskuntaryhmät
ja avustajajärjestelmän. Lisäksi siinä selostetaan edustajanpalkkio ja muut korvaukset.
Esittelynsä saavat myös Eduskuntatalo, eduskunnan toimielimet ja hallinto sekä Eduskunnan kirjasto ja eduskunnan muut palvelut.
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Käsikirja on tarkoitettu uusien kansanedustajien perehdyttämiseen vaalikauden alussa ja
heidän avukseen arkipäivän tilanteissa myöhemminkin. Julkaisusta voivat hyötyä myös
kansanedustajien avustajat, eduskuntaryhmien toimihenkilöt ja eduskunnan virkamiehet,
kuten kaikki muutkin eduskunnan toiminnasta tietoa tarvitsevat.
Kansanedustajan käsikirja on suomeksi ja ruotsiksi. Käsikirjan toimittamisesta ja
ulkoasusta vastaa hallintotoimiston toimistopäällikkö Martti K. Korhonen. Julkaisun on
painanut Edita.
Julkaisu uusitaan normaalisti vaalikausittain. Vaalien 1999 aikaan ilmestynyt julkaisu
tuli kuitenkin uusittavaksi perustuslain ja erilaisten säännösten muututtua. Uusi käsikirja
jaettiin helmikuun alussa 2002 kansanedustajille ja muille eduskunnassa työskenteleville.
Teos uusitaan jälleen vuoden 2003 vaaleissa valittavaa eduskuntaa varten.
Käsikirja on varastoituna hallintotoimistossa. Sitä voi tiedustella virastopalvelujaoksesta,
puh. 2263.
Julkaisu on myös Faktassa, missä sitä päivitetään jatkuvasti.

U Kansanedustajan lakikokoelma 2000
Eduskunnan kanslia, Helsinki 2000.
Kirja, nid., 150 s.
ISSN 1236-6935
Kansanedustajan lakikokoelma 2000 sisältää uuden perustuslain ja eduskunnan uuden
työjärjestyksen sekä niihin liittyneet säännösmuutokset. Säädöksiä on seurattu lakikokoelman tekstissä säädöskokoelman numeroon 414/2000 (julkaisupäivä 15.5.2000)
saakka. Osa eduskunnan toimintaa koskevista säädöksistä jäi lakikokoelman ulkopuolelle, koska ne olivat julkaisun valmistumisen aikaan vielä uudistettavina. Tämän puutteen
korjaa Eduskunnan hallintosäännökset, jota ollaan uudistamassa.
Viimeisimmän Kansanedustajan lakikokoelman on toimittanut työryhmä, jonka puheenjohtajana oli eduskuntasihteeri Ritva Bäckström ja jäseninä eduskuntasihteeri Eila
Mäkipää ja tiedostosihteeri Päivi Virta.
Lakikokoelma on suomeksi ja ruotsiksi. Julkaisun kansi ja taitto ovat Editan graafikon
Petteri Kivekkään käsialaa, ja painamisesta vastasi Edita.
Kirja on varastoitu julkaisuvaraston alakertaan. Lakikokoelman jakelun hoitavat eduskunnan keskuskanslian kanslia-avustajat.
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U Tilisääntö ja tiliohjesääntö
Tilisääntö ja tiliohjesääntö on aikaisemmin julkaistu osana eduskunnan hallintosäännöksiä. Hallintosäännösten viimeisen painoksen jälkeen tilisääntö ja tiliohjesääntö ovat
kuitenkin uudistuneet kolme kertaa ja tulevat edelleen uudistettaviksi. Ne ovat sen
vuoksi tällä hetkellä paperimuodossa omina asiakirjoinaan.
Tilisäännöstä ja tiliohjesäännöstä vastaa tilitoimiston toimistopäällikkö Pertti J. Rosila.
Molemmat säännöt ovat vain suomeksi ja saatavilla tilitoimistosta.

U Valiokuntaopas 2000 – Erikoisvaliokuntien yleisohjeiden
2. väliaikaispainos
Helsinki 2001.
Kirja, nid., 168 s.
Valiokuntaopas 2000 käsittää puhemiesneuvoston 25.2.2000 vahvistamat erikoisvaliokuntien yleisohjeet sekä valiokuntien asiakirjoja ja asian käsittelyä koskevat mallit.
Valiokuntaoppaan väliaikaispainos tuli voimaan 1.3.2000.
Valiokuntaopas 2000 on erikoisvaliokuntien yleisohjeiden 2. väliaikaispainos. Opas
kuuluu eduskunnan vakiojulkaisuihin. Sen uusimiseen tarvitaan eduskunnan puhemiesneuvoston hyväksymispäätös.
Oppaan jakelun piiriin kuuluvat puhemiesneuvosto ja kansanedustajat, eduskunnan
pääsihteeri ja apulaispääsihteeri, valiokuntasihteeristö, keskuskanslia ja eduskuntaryhmät. Lisäksi opasta on jaettu valiokuntien kokoushuoneisiin, kansanedustajien avustajille
Helsingissä ja ministeriöihin.
Opas on varastoituna lakivaliokunnassa, mistä sitä voi tiedustella valiokunnan osastosihteeriltä, puh. 2040.
Valiokuntaopas on myös sähköisessä muodossa eduskunnan julkisella palvelimella
www.eduskunta.fi ja Faktassa.
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2.1.2.3

Sisäinen tiedotus

U ATK-Info
Tietohallintotoimisto, jatkuva päivitys
Vain sähköisessä muodossa
ATK-Info informoi tietohallinnon ajankohtaisista asioista. Sivuilta löytyy uutisia, tietoa
koulutuksesta, käytännön opastusta ja vinkkejä sekä muun muassa atk-tuen päivystysajat.
Info on tarkoitettu kaikkien eduskunnassa työskentelevien avuksi.
ATK-Infon aineisto on valtaosin tietohallintotoimistosta, mutta myös muilta toivotaan
kirjoituksia. Julkaisua toimittaa suunnittelija Tuula Nyström tietohallintotoimistosta.
Hänen käsialaansa on myös graafinen suunnittelu. Julkaisu on suomenkielinen.
ATK-info ilmestyy sähköisessä muodossa ja löytyy Faktasta.

U Eduskunnan henkilökunta 2002
Eduskunnan hallintotoimisto, Helsinki 2002.
Kirja, nid., 132 s.
ISSN 1236-6935
Eduskunnan henkilökunta 2002 esittelee eduskunnan henkilökunnan yksiköittäin.
Julkaisuun sisältyy jokaisesta työntekijästä nimen ja tittelin lisäksi lyhyt toimenkuvaus,
puhelinnumero ja työhuoneen numero.
Uusittu painos valmistui huhtikuussa 2002. Julkaisun valmistelusta vastasi hallintotoimiston toimistopäällikkö Martti K. Korhonen. Uutta painosta varten tarkastettiin kaikkien toimenkuvat ja kuvattiin uudet työntekijät.
Julkaisun ulkoasun on suunnitellut Petteri Kivekäs Editasta yhdessä hallintotoimiston
päällikön ja eduskunnan intendentin Liisa-Maria Hakala-Zilliacuksen kanssa. Painotyö
on Editan.
Julkaisu on tarkoitettu eduskunnassa työskentelevien käyttöön. Se on varastoituna
hallintotoimistossa, ja sitä voi tiedustella virastopalvelujaostosta virastomestarilta. puh.
2263.
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Henkilökunnan tiedot ovat myös sähköisessä muodossa osoitteessa www.eduskunta.fi ja
Faktassa.

U Eduskunnan tietopalvelu
Eduskunnan sisäinen tietopalvelu, Helsinki 2001.
Esite, 4 s.
Eduskunnan sisäinen tietopalvelun esite Eduskunnan tietopalvelu kertoo yksikön
palvelut, yhteystiedot ja aukioloajat. Esite on pysyväisjulkaisu, joka uusitaan tarpeen
mukaan. Uusin esite on lokakuulta 2001.
Esite on tarkoitettu tietopalvelun asiakkaille. Pääryhmiä ovat kansanedustajat, avustajat,
eduskunnan virkamiehet ja ryhmäkansliat.
Tietopalvelun esite on suomen- ja ruotsinkielisenä. Ulkoasun on suunnitellut Petteri
Kivekäs Editasta. Myös painotyö on Editan. Esite on olemassa monistettuna tiivistelmänä englanniksi.
Sisäisen tietopalvelun esite on jaettu kaikille eduskunnassa työskenteleville. Esitettä saa
tietopalvelusta, minne se on varastoitu. Se on tarkoitus viedä myös eduskunnan verkkosivuille.

U INFO
Tieto- ja viestintäyksikkö
Moniste, 2–4 s.
INFO-lehti on eduskunnan sisäisen tiedotuksen kanava. Sen ilmestyminen noudattaa
kansliatoimikunnan aikataulua.
Lehteä ovat aikaisemmin toimittaneet hallintotoimiston apulaistoimistopäällikkö,
nykyinen valiokuntaneuvos Alpo Rivinoja ja hänen jälkeensä pitkään hallintotoimiston
toimistopäällikkö Martti K. Korhonen. Vuonna 2001 vastuu lehdestä siirtyi eduskuntatiedotukseen apulaistiedotuspäällikkö Anne-Eeva Pekkolalle, joka nyt toimittaa ja kokoaa
lehden. Hänen apunaan lehteä taittavat vuoroin osastosihteeri Hilppa Haukka ja palveluneuvoja Maria-Leena Luotonen Eduskunnan kirjastosta.
INFO jaetaan painettuna kaikille eduskunnassa työskenteleville, myös tiedotusvälineiden
edustajille, sekä eläkeläisille, jotka lehteä toivovat.
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Lehti on sähköisessä muodossa Faktassa.

U Videopalveluesite
Eduskunnan sisäinen tietopalvelu, Helsinki 2002.
Esite, 2 s.
Sisäinen tietopalvelu uusi vuonna 2002 esitteensä videopalveluistaan. Esite kertoo, mitkä
kotimaiset uutis- ja ajankohtaisohjelmat tietopalvelu videoi televisiosta säännöllisesti ja
miten näitä videoita saa käyttöönsä.
Videopalveluesite on sekä suomen että ruotsin kielellä. Se on monistettu eduskunnan
monistamossa.
Esitteen jakelu on sama kuin tietopalvelun varsinaisellakin esitteellä. Esitettä voi tilata
tietopalvelusta.

2.2

Tuottajana Eduskunnan kirjasto

2.2.1

Toistuvaisjulkaisut

2.2.1.1

Vuosijulkaisut

U Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2001 – K 10/2002 vp
Eduskunnan kirjasto, Helsinki 2002
Kirja, nid., 21 s.
ISSN 0437-2328
Eduskunnan kirjastosta annetun lain mukaan kirjaston hallitus antaa eduskunnalle
vuosittain kertomuksen kirjaston hoidosta ja toiminnasta. Kertomuksen luovuttavat
eduskunnalle kirjaston hallituksen puheenjohtaja ja kirjaston johtaja.

58

Eduskunnan kirjaston kertomus käsittää kirjaston johtajan katsauksen kirjaston toimintaan. Muita aihepiirejä ovat kirjaston palvelut, kokoelmatyö ja arkisto. Esittelynsä saavat
lisäksi julkaisut ja näyttelyt sekä henkilöstö.
Kirjaston kertomuksen laatii kirjaston johtaja Tuula H. Laaksovirta pääasiassa palvelujohtajien avustamana. Toimitustyöstä vastaa palvelujohtaja Jorma Hirsivuori. Taitto
tehdään Editassa. Eduskunnan keskuskanslian asiakirjatoimisto hoitaa yhteydet painoon.
Kirjaston kertomus on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi. Kertomusta jaetaan eduskunnassa
ja kirjaston henkilökunnalle sekä niille ulkomaisille kirjastoille, joiden kanssa on
vaihtosuhde.
Kertomus on varastoituna asiakirjatoimiston ylävarastossa. Kirjastolla itsellään on lisäksi
pieni varasto. Eri vuosien kertomukset ovat sidottuina kirjaston kokoelmissa.
Kirjaston toimintakertomuksiin voi tutustua Eduskunnan kirjaston verkkosivuilla
www.eduskunta.fi ja Faktassa.

U Eduskunnan kirjasto 2000
Eduskunnan kirjasto, Helsinki 2001
Esite, nid., 17 s.
ISSN 1238-6987
Toimintakertomuksen ohella Eduskunnan kirjasto julkaisee vuosittain ajankohtaisia
aiheita esittelevän, havainnollisemman vuosiesitteen. Esitteellä on kunakin vuonna oma
teemansa. Esillä ovat edellisen vuoden tärkeät aiheet, jotka on poimittu joko kirjaston
toimintakertomuksesta tai muusta aineistosta.
Vuosiesitteen toimituskuntaan kuuluvat kirjaston johtaja Tuula H. Laaksovirta ja
palvelujohtaja Jorma Hirsivuori. Anne Kauhanen-Simanaisen IRH konsultoinnista editoi
tekstin. Kuvat ovat IRH:n ja osastosihteeri Mirja Syväluoman. Esitteen graafisesta
suunnittelusta vastaa Asko Simanainen IRH konsultoinnista. Painopaikka on Tikkurilan
Paino Oy.
Vuosiesitteen painos on ollut 3 000 kappaletta. Sitä jaetaan kirjastoille, eduskunnan eri
asiakastahoille ja vierailijoille. Julkaisua voidaan sen kulloisenkin teeman mukaan
käyttää myös koulutuksessa ja seminaareissa.
Vuosiesite on varastoituna Eduskunnan kirjastossa, ja sitä voi tiedustella kirjaston
kokoelmapalvelun osastosihteeriltä, puh. 3492.
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2.2.1.2

Kirjaston esitteet ja oppaat

U Ajankohtaista! Eduskunnan kirjaston asiakastiedote
Eduskunnan kirjasto, Helsinki 2002
Asiakastiedote
Ajankohtaista! Eduskunnan kirjaston asiakastiedote on vakiojulkaisu, joka ilmestyy
tarvittaessa, yleensä 2–4 kertaa vuodessa. Julkaisu sisältää ajankohtaistietoa kirjaston
toiminnasta, ja se on suunnattu kirjaston asiakkaille.
Julkaisun vastaava toimittaja on palvelujohtaja Marjatta Heikkilä. Toimituskuntaan
kuuluvat tietopalvelusihteerit Eija Kajava, Lassi Kämäri ja tietoverkkoneuvoja Heikki
Rajala. Asiakastiedotteen ulkoasu ja taitto ovat osastosihteeri Hilppa Haukan. Julkaisu
painetaan Editassa.
Julkaisun jakelun piiriin kuuluvat kirjaston hallitus, maakuntakirjastot ja suurimmat
tieteelliset ja erikoiskirjastot sekä tieto- ja viestintäyksikkö. Julkaisu on asiakkaiden
saatavilla kirjastossa, ja sitä jaetaan tiedonhallinnan koulutustilaisuuksissa. Sitä voi
tiedustella kirjaston neuvonta- ja arkistopalvelun osastosihteeriltä, puh. 3467.
Julkaisu on kirjaston verkkosivuilla www.eduskunta.fi ja Faktassa.

U Eduskunnan arkisto
Eduskunnan kirjasto, Helsinki 2001.
Esite, 5 s.
Moniste esittelee eduskunnan arkiston tehtävät keskusarkistona sekä saatavilla olevan
asiakirja-aineiston. Esitteen teksti on Eduskunnan kirjaston aikaisemman arkistopäällikön Riitta Sihvosen. Esite on suomeksi ja ruotsiksi.
Esite on jaossa kirjastossa. Sitä voi tiedustella kirjaston arkistosta tai kirjaston kokoelmapalvelun osastosihteeriltä, puh. 3492.
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U Eduskunnan kirjasto palvelee
Eduskunnan kirjasto, Helsinki 2000.
Esite, taitettu
Eduskunnan kirjasto palvelee on pieni taitettu esite, joka kertoo pähkinänkuoressa
kirjaston palveluista.
Esite on suomenkielinen. Sen on suunnitellut IRH Konsultointi. Painotyö on Tikkurilan
Paino Oy:n.
Esitettä voi tiedustella kirjaston kokoelmapalvelun osastosihteeriltä, puh. 3492.

U Eduskunnan kirjaston kaukopalvelu
Eduskunnan kirjasto, Helsinki 2000.
Esite, 4 s.
Moniste esittelee eduskunnan kirjaston kaukopalveluiden ehdot. Oppaan on laatinut
osastosihteeri Hilkka Salasmaa. Esite on suomeksi ja ruotsiksi. Se on saatavissa kirjastosta kokoelmapalvelun osastosihteeriltä, puh. 3492.

U Eduskunnan kirjaston yleisesite
Eduskunnan kirjasto, Helsinki 2002.
Kansio
Eduskunnan kirjaston yleisesite ilmestyi kirjaston 130-vuotisseminaariin 10.6.2002.
Esite kertoo Eduskunnan kirjaston tehtävistä, palveluista, toiminnoista sekä historiasta.
Esite käsittää kansion, johon voidaan koota erillisiä tietolehtisiä. Esitteen sisällön ja
ulkoasun ovat valmistelleet johtavat tietoasiantuntijat Kaarina Puttonen ja Timo Turja.
Esite ilmestyi suomen- ja englanninkielisenä. Se on varastoituna kirjastoon ja saatavana
kokoelmapalvelun osastosihteeriltä, puh. 3492.
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2.2.1.3

Luettelot

U Kansanedustajan uutuusluettelo
Kansanedustajan uutuusluettelo ilmestyy kahden viikon välein. Se löytyy kirjaston
verkkosivuilta www.eduskunta.fi ja Faktasta.
Uutuusluettelon ilmestymisestä tiedotetaan sen tilanneille sähköpostitse. Viestissä on
valmiiksi linkki luetteloon. Halukkaille lähetetään luettelosta paperiversio. Luetteloa voi
tiedustella kirjaston kokoelmapalvelun tietoasiantuntijalta, puh. 3435.

U EU-uutuusluettelo
EU-uutuusluettelo ilmestyy verkossa kahden viikon välein. Julkaisu löytyy kirjaston
verkkosivuilta www.eduskunta.fi/ ja Faktasta.
Tämänkin uutuusluettelon ilmestymisestä tiedotetaan tilanneille sähköpostin välityksellä.
Luetteloa voi tiedustella kokoelmapalvelun tietoasiantuntijalta, puh. 3435.

2.2.2

Kertajulkaisut

2.2.2.1

Eduskunnan kirjaston tutkimuksia ja selvityksiä -julkaisusarja

Eduskunnan kirjasto alkoi vuonna 1994 julkaista sarjaa Eduskunnan kirjaston tutkimuksia ja selvityksiä. Julkaisusarjallaan kirjasto toteuttaa tehtäväänsä kulttuurin tuottajana.
Sarjan julkaisut on esitelty niiden ilmestymisjärjestyksessä.
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U Suullista historiaa – Veteraanikansanedustajat haastateltavina
Eduskunnan kirjaston tutkimuksia ja selvityksiä 1
Eduskunnan kirjasto, Helsinki 1994.
Kirja, nid., 189 s.
ISBN 951-47-9932-1
ISSN 1237-8720
Eduskunnan kirjaston kirjasarjan aloitti professori Marjatta Hietalan ja tutkija Kristiina
Graaen teos Suullista historiaa – Veteraanikansanedustajat haastateltavina.
Teos jakautuu nimensä mukaisesti kahteen osaan, joista ensimmäinen kartoittaa kansainvälisen oral history -tutkimusmenetelmän menneisyyttä ja nykypäivää sekä kotimaisia
lähitutkimusalojen saavutuksia. Toinen osa käsittelee veteraanikansanedustajien haastattelututkimusta.
Julkaisu on suomenkielinen. Sen ulkoasu on Kristiina Graaen. Sen on painanut Edita.
Julkaisu on varastoituna Eduskunnan kirjastossa, mistä sitä voi tiedustella kokoelmapalvelun osastosihteeriltä, puh. 3492.

U SGML-seminaari
Eduskunnan kirjaston tutkimuksia ja selvityksiä 2
Eduskunnan kirjasto, Helsinki 1995
Kirja, nid., 141 s.
ISBN 951-53-0187-4
ISSN 1237-8720
Tietoasiantuntija Sinikka Kankaan ja amanuenssi Leena Karjalaisen toimittama julkaisu
SGML-seminaari on raportti kirjaston järjestämästä kutsuseminaarista. Seminaarin
aiheena oli Standard Generalized Markup Language eli dokumenttien kuvailustandardi,
joka mahdollistaa tekstin siirron atk-järjestelmästä toiseen hukkaamatta tai vääristämättä
tietoja ja turvaa tiedon käytettävyyden järjestelmävaihteluiden yli.
Julkaisu valmistui vuonna 1995. Se on suomenkielinen. Painotyö on Editan.
Julkaisu on varastoituna Eduskunnan kirjastossa. Sitä voi tiedustella kokoelmapalvelun
osastosihteeriltä, puh. 3492.
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U Kielletyt kirjat
Eduskunnan kirjaston tutkimuksia ja selvityksiä 3
Eduskunnan kirjasto, Helsinki 1996.
Kirja, nid., 271 s.
ISBN 951-53-0223-4
ISSN 1237-8720
Kielletyt kirjat on Kai Ekholmin toimittama uusittu ja täydennetty laitos vuonna 1989
ilmestyneestä kirjasensuuria käsitelleestä yleisluettelosta. Tämä vuonna 1996 ilmestynyt
painos perehdyttää kirjasensuurin historiaan ja ilmenemismuotoihin esittelemällä satoja
uhattuja ja sensuroituja kirjailijoita ja teoksia.
Kirjan pohjalta oli Eduskunnan kirjastossa esillä näyttely Välähdyksiä suomalaisen
sensuurin historiasta autonomian ajasta nykypäivään.
Julkaisun uuteen painokseen lisättiin lukuisia kirjailijoita ja teoksia. Uutta ovat myös
katsaukset Neuvostoliiton ja lastenkirjojen sensuuriin. Uusittu laitos sisältää lisäksi
sitaatteja ja Internet-osion.
Teos on suomenkielinen. Ulkoasun suunnitteli osastosihteeri Hilppa Haukka Eduskunnan
kirjastosta ja kannen Tommi Tenhunen Tommin toimistosta. Julkaisun painoi Edita.
Kirjan painos on lopussa. Aiheeseen voi kuitenkin perehtyä Internetissä osoitteessa
www.jyu.fi/library, mistä löytyy tekijän samaa aihetta käsittelevä väitöskirja.

U Yksi kamari – Kaksi sukupuolta. Suomen eduskunnan ensimmäiset naiset
Eduskunnan kirjaston tutkimuksia ja selvityksiä 4
Eduskunnan kirjasto, Helsinki 1997.
Kirja, nid., 304 s.
ISBN 951-692-402-6
ISSN 1237-8720
Vuonna 1997 ilmestyi tutkija Pirjo Markkolan ja tutkija Alexandra Ramsayn toimittama
Yksi kamari – Kaksi sukupuolta Suomen eduskunnan ensimmäiset naiset. Teos kertoo
Suomen ensimmäisen eduskunnan 19 naiskansanedustajan elämäntarinat. Kirjoituksissa
tarkastellaan lisäksi sääty-yhteiskunnan muuttumista kansalaisyhteiskunnaksi ja arvioidaan naisten paikkaa tässä prosessissa.
Ajatus kirjasta syntyi vuonna 1995, kun Eduskunnan kirjastossa avattiin näyttely Minä
kumminkin käytän puheenvuoron. Näyttely kertoi sanoin, kuvin ja esittein eduskunnan
ensimmäisistä naisista.
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Teoksen kirjoittajia ovat muiden muassa FM, rouva Eeva Ahtisaari, eduskunnan entinen
apulaisoikeusasiamies, professori, OTT Pirkko K. Koskinen sekä dosentti Irma Sulkunen.
Julkaisun kustantaja on BTJ Kirjastopalvelu Oy ja painopaikka Gummerus Kirjapaino
Oy. Taitto on tutkija Tarja Kettusen ja kansi Maija Sohlmanin. Kuvatoimittajana oli
Maria Lähteenmäki.
Julkaisu on varastoituna Eduskunnan kirjastossa, ja sitä voi tiedustella kirjaston kokoelmapalvelun osastosihteeriltä, puh. 3492.

U Oikeuden kuva – Bilden av rätten och rättvisan
Eduskunnan kirjaston tutkimuksia ja selvityksiä 5
Eduskunnan kirjasto ja Valtion taidemuseo, Helsinki 2000.
Kirja, nid., 299 s.
ISBN 951-53-2190-5
ISSN 1237-8720
Eduskunnan kirjasto ja Valtion taidemuseo tuottivat yhteistyössä näyttelyn oikeuden
kuvallisesta traditiosta ja tuomiovallan kulttuurihistoriallisesta esineistöstä Suomessa
sekä näyttelyyn liittyvän julkaisun Oikeuden kuva – Bilden av rätten och rättvisan. Näin
haluttiin tehdä tunnetuksi oikeuden kuvallista kulttuuria ja uutta perustuslakia. Hanke
käynnistyi vuonna 1998. Näyttely avattiin ja kirja julkistettiin lokakuussa 2000.
Julkaisun kirjoittajia ovat muiden muassa hovioikeuden presidentti OTT h. c. Erkki
Rintala ja korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Hallberg. Julkaisun toimitti
dosentti Virpi Harju.
Julkaisu on suomen- ja ruotsinkielinen ja se sisältää tiivistelmän englanniksi. Graafisen
suunnittelun on tehnyt Jari Koski Khorasta. Painopaikka on Ykkös-offset Oy.
Julkaisu on varastoituna Eduskunnan kirjastossa, ja sitä voi tiedustella kokoelmapalvelun
osastosihteeriltä, puh. 3492. Sitä myy lisäksi Ateneumin kirjakauppa hintaan à 20 i.
Lisätietoja teoksesta saa Eduskunnan kirjaston verkkosivuilta www.eduskunta.fi ja
Faktasta.
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U Agentit tietotyön tukena
Eduskunnan kirjaston tutkimuksia ja selvityksiä 6
Eduskunnan kirjasto, Helsinki 2001.
Kirja, nid., 98 s.
ISBN 951-53-2317-7
ISSN 1237-8720
Agentit tietotyön tukena on syntynyt Eduskunnan kirjaston ja VTT:n informaatiopalvelun
järjestämän koulutustilaisuuden esityksistä. Teos käsittelee agenttien ja niihin liittyvien
uuden tiedon seurannan ja tietämyksen hallinnan teemoja.
Julkaisu ilmestyi vuonna 2001. Sen on toimittanut tietoverkkoasiantuntija Päivikki
Karhula Eduskunnan kirjastosta. Graafinen suunnittelu ja toteutus ovat Enostonen.
Painotyön on tehnyt ER-Paino Lievestuoreelta ja Yliopistopaino Jyväskylästä.
Julkaisu on varastoituna Eduskunnan kirjastossa, mistä sitä voi tiedustella kokoelmapalvelun osastosihteeriltä, puh. 3492.

2.2.2.2

Erillisjulkaisut

U Oikeuden symbolimaailmasta Suomessa – Rättvisans symbolvärld i Finland
Eduskunnan kirjasto ja Valtion taidemuseo, Helsinki 2001.
Kirja, nid., 98 s.
ISBN 951-53-2315-0
Oikeuden symbolimaailmasta Suomessa – Rättvisans symbolvärld i Finland on oheisjulkaisu, joka on tarkoitettu nostamaan esiin Oikeuden kuva -näyttelyn ja -teoksen keskeisiä
aiheita. Sen ovat julkaisseet Valtion taidemuseo ja Eduskunnan kirjasto.
Teoksen kirjoittajia ovat hovioikeuden presidentti Erkki Rintala, korkeimman hallintooikeuden presidentti Pekka Hallberg ja dosentti Virpi Harju, joka myös toimitti julkaisun. Kirja on suomen- ja ruotsinkielinen. Taitto on Jari Kosken Khorasta. Painotyön
teki Ykkös-offset Oy.
Julkaisu on varastoituna Eduskunnan kirjastossa, mistä sitä voi tiedustella kokoelmapalvelun osastosihteeriltä, puh. 3492. Julkaisua myy lisäksi Ateneumin kirjakauppa à 17 i.
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U Suomen eduskunnan naiskansanedustajien verkosto
Eduskunnan kirjasto ja hallintotoimisto, Helsinki 1996.
Esite, 6 s., taitettu
Ei ISBN tai ISSN-tunnusta
Suomen eduskunnan naiskansanedustajien verkosto esittelee verkoston historian sekä sen
tarkoituksen ja toimintamuodot. Esitteen teksti on suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Julkaisun teksti on valiokuntaneuvos Ritva Bäckströmin. Graafinen suunnittelu on Sanna
Vauhkosen. Toimitustyössä oli mukana intendentti Liisa-Maria Hakala. Painotyön teki
Edita.
Esite on varastoituna kirjastoon, mistä sitä voi tiedustella kokoelmapalvelun osastosihteeriltä, puh. 3492.
Esite on myös eduskunnan verkkosivuilla www.eduskunta.fi ja Faktassa.

2.2.2.3

CD-ROMit

U Työtä ja juhlaa – Eduskunnan kirjasto 130 vuotta
Eduskunnan kirjasto, Helsinki 2002.
CD-ROM
Eduskunnan kirjaston 130-vuotisjuhliin valmistui kuvakertomus Työtä ja juhlaa. Tämä
CD-ROM esittelee Eduskunnan kirjaston työtä ja työntekijöitä vuosikymmenien ajalta.
Julkaisun on koostanut tietoverkkoneuvoja Heikki Rajala Eduskunnan kirjastosta
yhdessä kirjaston henkilökunnan kanssa.
Julkaisun jakelu on rajoitettu: julkaisu jaettiin vain Eduskunnan kirjaston 130-vuotisjuhlan osanottajille.
Julkaisu on varastoituna eduskunnan arkistossa.
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U Historialliset äänitallenteet
Eduskunnan kirjasto, Helsinki 2000.
3 sarjaa
Historialliset äänitallenteet käsittävät kolme sarjaa: Några hågkomster från de sista
ståndslantdagarna och det första adelsmötet, Valtiopäivät-äänitteet sekä Tasavallan
presidentin vaalit ja juhlalliset vakuutukset.
Några hågkomster från de sista ståndslantdagarna och det första adelsmötet on äänilevy, jolla fil. tri. h. c. Kurt Antell kertoo muistojaan viimeisistä säätyvaltiopäivistä
1905–1906 sekä aateliston ensimmäisestä säätyvaltiopäivien jälkeisestä kokoontumisesta
vuonna 1919. Kurt Antell lahjoitti levyn Eduskunnan kirjastolle 1960-luvulla. LPlevystä kopioitiin syksyllä 2000 tallekappale ja CD-levy yleisökäyttöön. Lainakappale on
kirjaston kokoelmissa.
Valtiopäivät-äänitteet on Eduskunnan kirjaston teettämä 13 CD-ROMin "äänivalikoima"
eduskunnan täysistunnoista 1950-luvulta 1990-luvun puoliväliin asti. Levyillä esiintyy
tunnettuja poliitikkoja, mutta mukana on myös paljon tavallisia rivikansanedustajia,
varsinkin sellaisia, jotka ovat toimineet pitkään valtiopäivämiehinä.
Yhdeksän CD-ROMia kopioitiin kesällä 1999 aineistosta, joka oli siirretty eduskunnan
keskusarkistoon vuonna 1993 aikaisemmasta säilytyspaikastaan eduskunnan vintiltä.
Suurin osa aineistosta on nauhoituksia eduskunnan täysistunnoista 1950-luvulta ja
1970-luvun alkupuolelta. Joukossa oli myös nauhoja valtiopäivien avajaisista ja päättäjäisistä. 1960-luvulta ei ole yhtään nauhaa.
Syksyllä 2000 kopioitiin CD-ROMeille ääninauhat 10–13. Levyillä on valtiopäivien
avajaisiin ja päättäjäisiin liittyvää aineistoa.
Nauhoissa oli paikoin teknisiä puutteita. Kuuntelijoiden avuksi on sen vuoksi tehty
kansiot, joissa on aakkosellinen hakemisto puhujista sekä heidän aiheensa ja puheen
päivämäärä. Kansiot sisältävät lisäksi puhujan koko puheenvuoron, josta levyllä on
useimmin vain osa. Painetusta tekstistä näkyvät myös välihuudot, jotka eivät yleensä
kuulu levyllä.
Tasavallan presidentin vaalit ja juhlalliset vakuutukset käsittää viisi CD-levyä, jotka
kopioitiin eduskunnan keskusarkistoon siirretyistä ääninauhoista kesällä 2000. Vaaleja
koskevia nauhoja oli vuosilta 1956, 1978, 1982 ja 1988. Näistä kopioitiin vuoden 1956
nauhat kokonaan. Muiden vaalien nauhoista tehtiin lyhennelmät. Myös Tasavallan
Presidenttien juhlalliset vakuutukset kopioitiin kokonaan. CD-ROMille Presidentin
juhlallinen vakuutus eduskunnassa 1.3.1956 on tarkoitus rakentaa graafinen käyttöliittymä, jolloin käyttäjän on helpompi navigoida sovelluksessa ja multimedia sekä valokuvat
tukevat puheenvuoroja.
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Äänitallenteita voi tiedustella kirjaston neuvonta- ja arkistopalvelusta informaatikolta,
puh. 3455. Lisätietoja äänitallenteista löytyy kirjaston verkkosivuilta www.eduskunta.fi
ja Faktasta linkistä Arkisto -> Asiakirja-aineisto -> Erikoiskokoelmat -> Äänitallenteet.

U Eduskunnan kirjasto – CD-ROM
Eduskunnan kirjasto, Helsinki 1999.
CD-ROM
Eduskunnan kirjaston esittely CD-ROM-levyllä sisältää perustietoa kirjaston palveluista,
kokoelmista, erityisalueista ja tärkeimmistä tiedonlähteistä sekä historiasta.
Kirjastoa esittelevä CD-ROM valmistui yhteistyössä Jyväskylän yliopiston multimedian
opintokokonaisuuden kanssa. Sisältövastaavana projektissa toimi tietoverkkoneuvoja
Heikki Rajala Eduskunnan kirjastosta. Käsikirjoituksen pohjaksi ovat antaneet asiantuntemustaan kirjaston johtajan Tuula H. Laaksovirran lisäksi monet kirjaston eri alueiden
vastuuhenkilöt. Käsikirjoituksen on laatinut Jiri Sironen.
CD-ROMin painos on 500 kappaletta. Graafinen suunnittelu on Kimmo K. Koskisen ja
äänisuunnittelu Jarkko Tornbergin. Tuottaja on Katja Viitala.
CD-ROM on jaettu kansanedustajille ja maakuntakirjastoihin.
Esittelyä voi tiedustella Eduskunnan kirjastosta kokoelmapalvelun osastosihteeriltä, puh.
3492.

2.2.2.4

Bibliografiat

U Finland in the International Affairs of the 20th Century
A Selected Bibliography Consisting of Articles, Papers and Books Written in Foreign
Languages
Eduskunnan kirjasto, Helsinki 2000.
Kirja, nid., 45 s.
ISBN 951-53-2135-2
Finland in the International Affairs of the 20th Century on bibliografia vieraskielisistä
artikkeleista, esitelmistä ja kirjoista, jotka käsittelevät Suomen kansainvälisiä suhteita.
Sen on laatinut Jaros»aw Suchoples. Se ilmestyi vuonna 2000.
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Julkaisua voi tiedustella Eduskunnan kirjastosta kokoelmapalvelun osastosihteeriltä,
puh. 3492.
Julkaisu on myös Faktassa ja kirjaston verkkosivuilla www.eduskunta.fi.

2.3

Tuottajina eduskunnan yhteydessä toimivat
virastot

2.3.1

Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia

U Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus toiminnastaan vuonna 2000
– K 14/2001 vp
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia, Helsinki 2001.
Kirja, nid., 400 s.
ISSN 0356-2999
U Parliamentary Ombudsman – Annual report 2000
English summary
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia, Helsinki 2001.
Painettu, 39 s.
Ei ISBN- tai ISSN-tunnusta
Eduskunnan oikeusasiamies esittää vuosittain toimintakertomuksensa eduskunnalle.
Oikeusasiamiehen kertomus sisältää katsauksen kuluneen vuoden laillisuusvalvontaan.
Perustuslain ja johtosääntönsä mukaan oikeusasiamies raportoi samalla lainkäytön,
julkisen hallinnon ja julkisten tehtävien hoidon tilasta sekä lainsäädännössä mahdollisesti havaitsemistaan puutteista. Erityistä huomiota oikeusasiamies kiinnittää perus- ja
ihmisoikeuksien toteutumiseen. Muita keskeisiä aiheita ovat tele- ja pakkokeinoasiat.
Kertomukseen sisältyvät lisäksi oikeusasiamiehen ja apulaisoikeusasiamiesten katsaukset
laillisuusvalvonnan ajankohtaisiin aiheisiin.
Oikeusasiamiehen kertomus ilmestyy suomeksi ja ruotsiksi ja tiivistelmänä englanniksi.
Viime vuosina kertomuksesta on lisäksi ilmestynyt keväällä suppeampi katsaus perustuslakivaliokuntaa varten.
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Kertomuksen graafinen suunnittelu on Editan. Edita vastaa myös painotyöstä ja laajasti
kertomuksen jakelusta.
Julkaisuja voi tilata oikeusasiamiehen kanslian tiedottajalta, puh. 3335.
Eduskunnan oikeusasiamiehen toimintakertomus on myös oikeusasiamiehen verkkosivuilla www.eduskunta.fi ja Faktassa.

U Katsaus eduskunnan oikeusasiamiehen toimintaan vuonna 2001
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia, Helsinki 2002
Painettu, 21 s.
Ei ISBN- tai ISSN-tunnusta
Katsaus eduskunnan oikeusasiamiehen toimintaan vuonna 2001 ilmestyi maaliskuussa.
Se käsittää oikeusasiamiehen ja apulaisoikeusasiamiesten puheenvuorot ja esittelee
vuoden 2001 toiminnan pääpiirteet.
Katsaus on painettuna suomeksi. Sitä voi tiedustella oikeusasiamiehen kanslian tiedottajalta, puh. 3335.
Suomen lisäksi katsaus on myös ruotsiksi oikeusasiamiehen verkkosivuilla www.eduskunta.fi ja Faktassa.

U Juhlakirjat
Eduskunnan oikeusasiamiehen julkaisemat juhlakirjat oikeusasiamiesinstituution 75- ja
80-vuotisjuhlallisuuksien yhteydessä eivät ole enää aktiivijakelussa.
Ne on esitelty liitteessä 2, Vanhemmat, jakelusta poistetut julkaisut. Varastoituina ne
ovat oikeusasiamiehen kansliassa, mistä niitä voi tiedustella tiedottajalta, puh 3335.
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2.3.2

Valtiontilintarkastajat

U Valtiontilintarkastajain kertomus vuodelta 2000 – K 15/2001 vp
Valtiontilintarkastajat, Helsinki 2001
Kirja, nid., 298 s.
ISSN 0355-2535
Valtiontilintarkastajat antavat vuosittain eduskunnalle kertomuksen havainnoistaan, joita
he ovat tehneet valvoessaan valtion taloudenhoitoa ja valtion talousarvion noudattamista.
Kunkin asiakokonaisuuden yhteydessä valtiontilintarkastajat esittävät ne huomautukset
ja muistutukset, joihin heidän tekemiensä havaintojen perusteella on aihetta, sekä
ehdottavat toimenpiteitä havaittujen puutteellisuuksien ja epäkohtien korjaamiseksi.
Tilintarkastajat seuraavat myös aikaisempina vuosina tehtyjen toimenpide-ehdotusten
toteutumista valtionhallinnossa.
Valtiontilintarkastajien kertomus jaetaan viranomaisille. Lisäksi sitä myydään Editan
myymälöissä.
Julkaisua voi tiedustella tilintarkastajien kansliasta apulaistarkastajalta, puh. 3325. Se on
myös tilintarkastajien verkkosivuilla www.eduskunta.fi ja Faktassa.

2.3.3

Valtiontalouden tarkastusvirasto

2.3.3.1

Toimintakertomukset

U Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus toiminnastaan – K 11/2002 vp
Valtiontalouden tarkastusvirasto, Helsinki 2002.
Kirja, 92 s.
ISBN 1458-7092
Laki valtiontalouden tarkastusvirastosta edellyttää, että tarkastusvirasto antaa vuosittain
syyskuun loppuun mennessä eduskunnalle kertomuksen toiminnastaan. Kertomus sisältää
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tarkastustulokset tilintarkastuksista, jotka ovat valmistuneet keväällä 2002 ja kohdistuvat
vuoteen 2001 sekä toiminnantarkastuksista, jotka ovat valmistuneet toukokuun loppuun
2002 mennessä. Kertomus sisältää lisäksi tarkastusviraston kannanotot valtion tilinpäätöksestä ja talousarvion noudattamisesta varainhoitovuonna 2001.
Kertomus ilmestyy suomen ja ruotsin kielellä. Sen sisältö tuotetaan viraston eri yksiköissä. Sisällöstä vastaa suunnittelupäällikkö Esa Tammelin. Toimitustyön ja kirjapainoyhteydet hoitavat tiedottaja Sari Mäyrä ja toimistosihteeri Pia Lahti. Painotyöstä ja valtiopäiväasiakirjan jakelusta vastaa Edita.
Kertomus on saatavilla sähköisessä muodossa viraston verkkosivuilla www.vtv.fi samoin
kuin eduskunnan verkkosivujen www.eduskunta.fi kautta ja Faktassa

U Valtiontalouden tarkastusviraston toimintakertomus 2001
Tiliviraston toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 2001
Valtiontalouden tarkastusvirasto, Helsinki 2002.
Kirja, 35 s.
Ei ISBN- tai ISSN-tunnusta
Valtiontalouden tarkastusviraston Tiliviraston toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat
2001 käsittää pääjohtajan katsauksen lisäksi katsauksen viraston toimintaan ja tuloksellisuuteen. Kertomus sisältää myös tilinpäätöslaskelmat.
Toimintakertomus ilmestyy suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Kertomus tuotetaan
viraston eri yksiköissä. Toimitustyöstä vastaa erikoistutkija Timo Lehtinen ja kirjapainoyhteyksistä toimistosihteeri Pia Lahti. Painotyö on Yliopistopainon.
Toimintakertomusta voi tilata tarkastusvirastosta viraston toimistosihteeriltä, puh. 5746.
Kertomus on sähköisessä muodossa viraston verkkosivuilla www.vtv.fi. Se löytyy myös
eduskunnan verkkosivujen www.eduskunta.fi kautta ja Faktasta.
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2.3.3.2

Sarjat

U Tarkastuskertomukset
Valtiontalouden tarkastusvirasto
Kirja, nid.
ISSN 1238-0296
Toiminnantarkastuskertomukset painetaan kirjoiksi ja niitä julkaistaan vuosittain 15–20
kappaletta. Toiminnantarkastusten aiheet perustuvat tarkastusviraston vuosittaiseen
tarkastussuunnitelmaan. Tarkastuskertomukset julkaistaan suomeksi. Ne sisältävät lisäksi
tiivistelmän ruotsiksi ja englanniksi.
Toimitustyöstä ja kirjapainoyhteyksistä vastaavat toiminnantarkastuksen toimintayksiköissä yksikön sihteeri Sirkka Huovinen, apulaistarkastaja Airi Saastamoinen ja apulaistarkastaja Reija Knuutila. Painotyö on Yliopistopainon.
Julkaisuja voi tilata viraston toimistosihteeriltä, puh. 5746.
Vuodesta 1998 tarkastuskertomuksista on tiivistelmä ja lehdistötiedote tarkastusviraston
verkkosivuilla www.vtv.fi. Ne löytyvät myös eduskunnan verkkosivujen www.eduskunta.fi kautta ja Faktasta.

U Tilivirastojen tilintarkastuskertomukset
Tilikausi 2001
Helsinki 2002.
Kirja, nid.
Valtion tilivirastojen vuositilintarkastuskertomuksista painetaan vuosittain kokoelmajulkaisu. Julkaisun toimituksesta vastaa tilintarkastuksen toimintayksikön sihteeri Virpi
Sattinen. Julkaisua voi tilata viraston toimistosihteeriltä, puh. 5746.
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U Valtioenemmistöisten osakeyhtiöiden toiminta vuonna 2001
Helsinki 2002.
Kirja, nid.
Selvitys valtioenemmistöisten osakeyhtiöiden toiminnasta julkaistaan kirjana vuosittain.
Selvityksen laatii ylitarkastaja Raija Virta. Toimituksesta ja painoyhteistyöstä vastaa
apulaistarkastaja Reija Knuutila. Painotyön on Yliopistopainon.
Julkaisua voi tilata viraston toimistosihteeriltä, puh. 5746.
Viraston muita sarjoja ovat selonteot ja erillisjulkaisut, joissa julkaistaan tarkastustyön
taustaksi laadittuja selvityksiä tai raportteja normaalia tarkastusprojektia suppeammista
tarkastuksista. Tarkemmin Valtiontalouden tarkastusviraston julkaisutuotantoon voi
perehtyä viraston verkkosivuilla.

2.3.3.3.

Esitteet

U Valtiontalouden tarkastusvirasto
Valtiontalouden tarkastusvirasto, Helsinki 2002.
Esite, 20 s.
Esite on painettu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Sen graafinen suunnittelu ja painotyö ovat Yliopistopainon. Toimitustyöstä vastaa tiedottaja Sari Mäyrä.
Esitettä voi tilata viraston toimistosihteeriltä, puh. 5746.

U Valtiontalouden tarkastusvirasto – Tehtävä, visio, arvot
Valtiontalouden tarkastusvirasto, Helsinki 2000.
Esite, 14 s.
Esite on painettu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Sen graafinen suunnittelu ja painotyö ovat Yliopistopainon. Toimitustyöstä vastasi toimistosihteeri Pia Lahti.
Esitettä voi tilata viraston toimistosihteeriltä, puh. 5746.
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3

EDUSKUNNAN JULKAISUJEN
TUOTANTO – TÄSSÄ JA NYT

Luvun 2 julkaisujen esittelyn ja työprosessien tarkastelun 23 pohjalta tehdään tässä
luvussa yhteenvetoa eduskunnan julkaisujen nykytuotannosta, kuten päätöksenteosta,
julkaisujen määrästä, ulkoasusta ja kielivalikoimista. Niin ikään tarkastellaan verkkojulkaisemista, tiedotusta julkaisuista ja julkaisujen varastointia.

3.1

Päätöksenteko ja vastuu

Julkaisujen luokittelun ensimmäisenä kriteerinä on luvussa 2 ollut julkaisun tuottaja.
Tämän luokittelun pohjalta on helppo nähdä, kuinka monet tahot eduskunnassa tuottavat
julkaisuja. Kun julkaisujen tuottajia on useita, voitaneen perustellusti kysyä, jäävätkö
eduskunnan julkaisutuotannon kokonaisuus ja vastuu tuotannosta ehkä sattumanvaraisiksi tai epäselviksi. Päätöksenteon koordinaation puutteesta voivat kärsiä julkaisutuotannon rationaalisuus ja johdonmukaisuus.
Usein kysytään myös, ovatko kaikki eduskunnan nykyiset julkaisut tarpeen. Vastaavasti
voidaan asettaa kyseenalaiseksi se, ovatko olemassa olevat julkaisut juuri oikeat
täyttämään ne odotukset ja tarpeet, joita eduskunnan julkaisutoiminnalle on asetettava.
Onko ehkä jäänyt huomaamatta joitain puolia eduskunnasta ja sen toiminnasta, jotka
voisivat olla merkityksellisiä eduskunnan sidosryhmille tai kansalaisille?
Julkaisujen tarpeen ja määrän lisäksi ilman enempää koordinaatiota päätettäneen myös
julkaisujen kirjoittajista, kielivalikoimista, ulkoasusta, painosmääristä, verkkojulkaisemisesta ja jakelusta.

23

Työprosesseista yksityiskohtaisemmin liitteessä 1.
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3.2

Julkaisut ja niiden tekijät – lukuja

Yksi selvityksen yllättävimpiä havaintoja oli, kuinka laajaa eduskunnan julkaisutuotanto
on. Työn pohjaksi omaksutun julkaisun määritelmän24 mukaan eduskunnalla on julkaisuja lähes 150. Näistä noin 100 on aktiivikäytössä. Julkaisusarjoja 25 on yhteensä 21.
Toistuvaisjulkaisuja 26 on puolestaan 32. Viimeinen luku antaa kuvan eduskunnan
pysyvän julkaisutoiminnan määrästä.
Julkaisujen huomattavan määrän vuoksi heräsi kiusaus arvioida, kuinka suuri osa
eduskunnan henkilökunnasta osallistuu tavalla tai toisella julkaisujen toimitustyöhön.
Karkean laskelman mukaan heitä olisi noin 50 henkilöä, joista kuusi–seitsemän eduskunnan yhteydessä toimivissa virastoissa. Laskelman ulkopuolelle on pyritty jättämään
julkaisujen ideointi, kirjoittajat ja toimistohenkilökunnan apu, mutta rajaus ei luonnollisestikaan voi onnistua täydellisesti, yhdistyyhän nykytekniikan aikaan päätteen äärellä
niin helposti useampi työprosessi. Mielenkiintoista on panna merkille, että samanlaista
toimitustyötä tehdään melko monella taholla eduskunnassa.
Kuinka monta julkaisua kukin henkilö toimittaa, vaihtelee sekin melkoisesti. Eduskuntatiedotuksen vastuulla on suuri joukko julkaisuja, ja jokainen yksikön jäsen vastaa
useammasta julkaisusta. Valiokuntien ja eduskunnan yhteydessä toimivien virastojen
lukuisiakin julkaisuja toimittaa usein vain yksi henkilö. Eduskunnan kirjastossa julkaisut
tuotetaan usein kokonaan yksikön omin voimin, ja kirjaston julkaisujen toimitustyöhön
osallistuu enemmän henkilökuntaa.
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Ks. raportin s. 14–16.

25

Julkaisusarjaksi on eduskunnan kanslian ja kirjaston julkaisusarjojen lisäksi laskettu eri yksiköiden toimintakertomukset ja vuosikatsaukset sekä Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset ja vuositilintarkastukset.
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Toistuvaisjulkaisuiksi kutsutaan sellaisia julkaisuja, jotka kuuluvat
eduskunnan vakiotuotantoon, joita tarvitaan aina ja sen vuoksi
uusitaan säännöllisin väliajoin tai tarpeen mukaan.

3.3

Käännökset

Eduskunnan julkaisujen kielivalikoimat vaihtelevat. Päätöksen joidenkin julkaisujen
kielistä tekee eduskunnan johto, toisista taas päättää julkaisun tuottava yksikkö. Vaikutelmaksi on jäänyt, että päätöksiä julkaisujen kielistä tehtäneen ilman suurempaa
koordinaatiota eri yksiköiden tai julkaisujen välillä.
Eduskunnan lahjakirjat ovat saatavilla seitsemällä kielellä: suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, saksaksi, ranskaksi, espanjaksi ja venäjäksi. Ns. iso esite on puolestaan kuudella
kielellä, edellisistä kielistä puuttuu espanja.
Esitteitä suurelle yleisölle on pääasiassa kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Muutama eduskunnan esitesarjan lehti on lisäksi ranskaksi ja saksaksi. Taskukokoiset z-cardit ovat puolestaan suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, ranskaksi ja saksaksi.
Eduskunta-esite on lisäksi venäjäksi.
Suurelle yleisölle suunnatussa viestinnässä jää usein huonoon asemaan laaja kielialue,
espanja. Lisäksi yhteyksien naapurimaahamme Viroon voisi olettaa kasvavan koko ajan.
Kotimaamme kielistä puolestaan saameksi ei löydy eduskunnan esitteitä sen enempää
paperilla kuin verkkosivuillakaan.27 Tiettävästi vain Eduskunnan kirjasto ja oikeusasiamiehen kanslia ovat esitteissään muistaneet tämän kielialueen.
Eduskunnan verkkosivut ovat neljällä kielellä, suomen ja ruotsin lisäksi englanniksi ja
ranskaksi. Sisällöltään englannin- ja ranskankieliset sivut ovat huomattavasti suppeammat kuin kotimaan kielillä.
Eduskunnan sisäiseen käyttöön tarkoitetut paperijulkaisut ovat yleensä suomeksi ja
ruotsiksi.
Eduskunnan julkaisuja käännetään monella eri taholla. Käännöksissä on siten julkaisusta
toiseen tyylillistä vaihtelua mutta – mikä merkittävämpää – myös eroja eduskuntaterminologiassa. Kun eduskuntasanasto ei ole kiteytynyt, kukin kääntäjä joutuu itse
luomaan sanastoa, varsinkin jos hän työskentelee ilman asianmukaista taustamateriaalia.
Eri julkaisuissa esiintyy eduskunnan eri yksiköistä, valiokunnista tai virkamiesten
titteleistä useampia termejä. Pahimmillaan terminologia voi vaihdella jopa yksien

27

Vrt. Euroopan neuvoston ministerikomitean suositus RecChL
(2001) alueellisia ja vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen
peruskirjan soveltamisesta Suomessa.
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kansien sisällä, jos käännöstyö on jouduttu jakamaan useammalle kääntäjälle tai julkaisun uutta laitosta valmistettaessa on uusittu vain osia tekstistä.
Nykytilanteessa valmiit käännökset joudutaan tarkistamaan eduskunnassa termi termiltä,
mikä sitoo virkamiesten aikaa ja viivästyttää julkaisujen valmistumista.

3.4

Ulkoasu

Kun eduskunnan julkaisut ovat kaikki koottuina yhteen kirjahyllyyn, huomio kiinnittyy
väistämättä niiden vaihtelevaan ulkoasuun: julkaisujen koot vaihtelevat, samoin niiden
materiaalit, kirjasintyypit ja värimaailma. Eduskunnan julkaisuille ei ole määritelty
yhtenäisen visuaalisen ilmeen peruselementtejä, vaan julkaisun tuottajat ratkaisevat
itsenäisesti julkaisujensa ulkonäkökysymykset.
Kuitenkin eduskunnan julkaisujen ulkoasun suunnittelussa on nojauduttu paljolti
eduskunnan perinteisen yhteistyökumppanin, valtiopäiväasiakirjojen tuottajan, graafikoiden palveluihin.
Ulkoasultaan päällisin puolin yhtenäinen onkin eduskunnan kanslian julkaisusarja.
Editan graafikko on suunnitellut sarjalle vakiokannen ja sisukselle sivupohjan, jossa ovat
valmiiksi määriteltyinä otsikoiden ja leipätekstin tyylit ja fontit. Siitä huolimatta sarjan
eri julkaisuissa on havaittavissa vaihtelua yksityiskohdissa, kuten marginaaleissa,
tasauksissa, välistyksissä sekä käytetyissä kirjasintyypeissä, otsikoiden lihavoinneissa ja
kirjasinkoossa. Makuasia lienee, onko tästä haittaa, ovathan julkaisut tarkoitetut eduskunnan omaan käyttöön. Jos julkaisusarjan kuitenkin halutaan olevan huoliteltu, yhdenmukaisuudesta olisi helppo huolehtia toimitustyön aikana.
Editan graafikoiden kynästä ovat myös eduskunnan keskuskanslian asiakirjatoimiston
toimittamat Kansanedustajan lakikokoelma ja vanha Eduskunnan hallintosäännökset.
Julkaisut ovat formaatiltaan lähes yhtäläiset. Silti julkaisujen leveydessä on pieni ero.
Julkaisut ovat muista poiketen kanneltaan muovitetut.
Hallintotoimiston ja eduskuntatiedotuksen kolmikko, Kansanedustajan käsikirja,
Eduskuntamatrikkeli ja Eduskuntakalenteri ovat nekin alunperin Editan graafista
suunnittelua. Formaatti poikkeaa edellä esitellyistä. Pienempi koko sopii kuitenkin hyvin
julkaisuihin, jotka eivät ole sisällöltään kovin laajoja. Kannen väri vaihtelee beigestä
harmahtavan kautta siniseen ja erottelee siten nämä kolme julkaisua toisistaan. Kannen
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kirjasinlaji on yhtäläinen. Lähempi tarkastelu paljastaa kuitenkin jälleen eroja: tekstikoko ja asettelut vaihtelevat kannessa. Kansien sisällä vaihtelu on vielä suurempaa.
Eduskunnan henkilökunta 2002 -julkaisun ulkoasu on Editan ja hallintotoimiston
yhteistyötä. Julkaisun koko poikkeaa taas aikaisemmista, mutta on toisaalta sama kuin
teoksen aikaisemman painoksen. Kanneltaan ja taitoltaan julkaisu on uusiutunut, selkeä
ja moderni. Kuvien tasokin parantuu varmasti seuraavaan painokseen, kun koko henkilökunta kuvataan uudestaan.
Eduskunnan kirjaston julkaisujen ulkoasu on usein kirjaston omaa suunnittelua. Esimerkiksi Eduskunnan kirjaston julkaisuja ja selvityksiä -sarjan teokset on taitettu kirjastossa
lukuun ottamatta Oikeuden kuva -näyttelyn julkaisuja. Vuosikatsauksissaan ja pienen
esitteen Eduskunnan kirjasto palvelee suunnittelussa kirjasto on käyttänyt ulkopuolista
asiantuntijaa.
Kansainvälisten asiain yksikön toimittamat vuosikertomukset samoin kuin eduskunnan
yhteydessä toimivien virastojen julkaisut noudattavat kukin omaa linjaansa. Suunnittelu
on Editan. Esimerkiksi oikeusasiamiehen toimintakertomuksen nykyinen ulkoasu on
Editalta 1990-luvun alkupuolelta.
Moninaisuuden keskellä eduskunnan julkaisuilla on yhtenäistäviäkin tekijöitä, kuten
eduskunnan tunnukset, ja painotuotteilla omat graafiset määrittelynsä28.
Tunnuksia eduskunnalla on kolme: arkkitehti Ola Laihon suunnittelema kuva eduskuntatalon päädystä tyyliteltynä neliönä, eduskunnan sinetti ja Suomen leijona. Laihon tunnus
on eduskunnan kanslian, hallintotoimiston ja eduskuntatiedotuksen tuottamien julkaisujen yhdistävänä tekijänä. Suomen eduskunta 2000 esittelee sivuillaan kaikki kolme
eduskunnan tunnusta. Uudessa lahjakirjassa Suomen eduskunta – Kansanvaltaa eilisestä
huomiseen tunnuksena on käytetty eduskunnan sinettiä hopeoituna. Leijonaa käytetään
lisäksi muun muassa toimintakertomuksissa.
Eduskunnan kirjastolla on ollut tunnuksenaan avoin kirja, jonka vasemmalla sivulla on
kokokuva eduskuntatalosta ja oikealla tekstinä Eduskunnan kirjasto – Riksdagsbiblioteket. Tunnusta on käytetty kirjaston julkaisuissa. Uusimmissa eduskunnan
kirjaston julkaisuissa sen on korvannut uudenlainen, modernimpi tunnus.

28

Painotuotteissa, kuten kirjekuorissa ja lomakkeissa, on määritelty
käytettävä tunnus, väri (Pantone 540 U) ja typografia (Futura
Book, harvennettu versaali).
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Eduskunnan oikeusasiamiehellä on käytössään arkkitehti Ola Laihon suunnittelema
tunnus sekä vanha oikeusasiamiehen sinetti. Valtiontalouden tarkastusvirastolla on oma
tunnuksensa, punnus. Valtiontilintarkastajilla ei ole omaa logoa.
Tunnuksien lukumäärä ei liene ongelma. Enemmän kysymyksiä saattaa herättää, mikä
tunnus on paikallaan missäkin teoksessa ja missä on kunkin tunnuksen oikea paikka.

3.5

Sarjat

Eduskunnalla on kaksi sellaista julkaisusarjaa, joissa ilmestyy jatkuvasti uusia nimikkeitä.
Eduskunnan kirjaston tutkimuksia ja selvityksiä -sarja perustettiin vuonna 1994. Siinä on
tähän mennessä ilmestynyt kuusi julkaisua. Sarjan julkaisupolitiikasta päättää Eduskunnan kirjaston johtaja.
Eduskunnan kanslian julkaisu -sarja perustettiin vuonna 1996. Tarkoituksena oli turvata,
että eduskunnan sisäisten työryhmien raportit sekä erilaiset eduskunnan teettämät
eduskuntatyötä koskevat tai siihen liittyvät erillisselvitykset säilyvät helposti saatavilla.
Koska sarjan julkaisut on tarkoitettu eduskunnan sisäiseen käyttöön, niitä ei ole myynnissä.
Kanslian julkaisusarjan julkaisuista suurin osa on hallinnollisia selvityksiä. Toisaalta
sarjan julkaisuista oli tämän selvityksen aikaan noin kolmannes valiokuntien julkaisuja,
jotka liittyvät suoraan kansanedustajien eduskuntatyöhön toisin kuin eduskunnan sisäiset
selvitykset.29 Sarjassa on painettu muun muassa lukuisia tulevaisuusvaliokunnan tutkimuksia, joita valiokunta on teettänyt ulkopuolisilla. Valiokunta on tällöin vastannut
tutkimuksen rahoituksesta ja ohjauksesta. Myös suuri valiokunta ja ulkoasiainvaliokunta
ovat aika ajoin julkaisseet mietintöjään joko kanslian julkaisusarjassa tai erillisinä
nidottuina julkaisuina, samankokoisina ja melkein samannäköisinä kuin kanslian sarjan
julkaisut.

29
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Ks. liite 3.

Eduskunnan kanslian sarjan julkaisupolitiikka ja vastuutaho eivät ole selvät. Epäselvää
on erityisesti, kuka päättää, mitkä tutkimukset, selvitykset ja raportit sarjaan sisällytetään.

3.6

Julkaisujen toteutus

Eduskunnan tulee tuottaa asiallista, ajankohtaista ja luotettavaa eduskuntatietoa. Niinpä
kirjoittajiksi valitaan alansa parhaat asiantuntijat, oli sitten kyse lahjakirjoista tai muista
eduskunnan julkaisuista. Monen julkaisun teksti laaditaan eduskunnan asiantuntijavoimin.
Eri julkaisutyypeillä on oma tyylilajinsa, mikä joudutaan ottamaan huomioon julkaisujen
toimitustyössä. Sellaisiin julkaisuihin kuin Suomen eduskunta – Kansanvaltaa eilisestä
huomiseen tai The Parliamentary Ombudsman 80 Years asiantuntijat kirjoittavat omilta
erikoisaloiltaan omilla nimillään. Julkaisu saattaa jopa olla suunnattu toisille asiantuntijoille. Tekstin editointiin on silloin tuskin paljon aihetta, korkeintaan teknisiin yhdenmukaistuksiin.
Toimitustyötä vaativat sen sijaan julkaisut, jotka on suunnattu suurelle yleisölle, verkkoon tai työn apuvälineiksi eduskunnassa. Esimerkiksi eduskunnan esitteiden kohderyhmä on laaja ja vaihteleva: esitteitä poimivat telineistä eduskunnassa vierailevat aikuis- ja
koululaisryhmät ja niitä jakavat niin kansanedustajat kuin virkamiehet vierailleen
eduskunnassa ja matkoillaan. Tekstin vaivaton luettavuus on silloin erityisen tärkeää, ja
asiantuntijan teksti voi sen vuoksi vaatia toimitustyötä.
Toimitustyötä tarvitaan myös esimerkiksi toimintakertomuksissa, koska ne yleensä
koostuvat eri kirjoittajien ehkä hyvinkin vaihtelevista teksteistä. Voimakkaat tyylivaihtelut tai erot kirjoitusten pituudessa voivat tällaisessa asiaproosassa vaikuttaa häiritseviltä.
Julkaisun tuotantotapa vaihtelee sekin julkaisun tyypin mukaan. Eduskunnan isot
lahjakirjat ovat keskitettyjä projekteja. Päätöksenteko niiden tuottamisesta tehdään
korkealla taholla. Tuotantoprosessi on perinteinen ja huolellinen. Visuaalinen suunnittelu ja taitto uskotaan maineikkaille graafikoille. Viime kädessä ratkaisuista päättää
yleensä kansliatoimikunta. Projektit sijoittuvat hallintotoimistoon.
Eduskunnan toistuvasti ilmestyvillä julkaisuilla on kevyempi tuotantotapa. Vastuuyksiköt tuottavat julkaisut itsenäisesti alusta loppuun. Ne vastaavat tekstin tuotannosta,
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toimitustyöstä ja käännöksistä aina visuaalisen ilmeen ratkaisuihin ja painattamiseen.
Näin valmistuvat muun muassa Eduskunnan kanslian toimintakertomus, Kansanedustajan käsikirja ja Eduskunnan henkilökunta sekä Eduskunnan hallintosäännökset.
Julkaisujensa tuotantoprosessista vastaavat kokonaisuudessaan yhtä omintakeisesti
Eduskunnan kirjasto, sisäinen tietopalvelu ja suurelta osin eduskuntatiedotus. Myös
eduskunnan yhteydessä toimivat virastot tuottavat julkaisunsa luonnollisesti itsenäisesti.
Usein kuitenkin yhteistyötä tehdään muun muassa tekstin tuotannossa ja kirjapainoyhteyksien hoidossa. Esimerkiksi Eduskunnan esitesarjan eri esitelehtien tekstit syntyvät
keskuskanslian, valiokuntien ja eduskuntatiedotuksen yhteistyönä. Suomen eduskunta ja
Euroopan unioni -taskuesitteen tekstin taas tuottavat yhdessä suuri valiokunta, kirjasto
ja EU-tiedottaja.
Kevyempi tuotantotapa sisältää usein myös sen, että hyödynnetään erilaisia mallipohjia,
joihin teksti voidaan kanavoida painovalmiina jo eduskunnassa. Kun julkaisulle on
suunniteltuna ehkä valmis kansikin, johon sijoitetaan otsikot, kirjapainon tehtäväksi jää
vain teoksen painaminen. Julkaisu valmistuu näin nopeasti ja vähäisemmin kustannuksin.
Luonnollisesti osa työstä siirtyy samalla eduskunnan työntekijöiden harteille.
Yksinkertaista mallipohjamenettelyä on jo pidempään käytetty eduskunnan kanslian
julkaisusarjassa. Sarjan julkaisuissa ei käytetä kuvitusta, ainoastaan taulukoita ja
kaavakuvia.
Kunnianhimoinen projekti oli uusi kaksiosainen kansanedustajamatrikkeli. Tietohallinto
loi sitä varten yhdessä Editan graafikon kanssa mallipohjan, johon syötettiin erikseen
teksti ja kansanedustajien kuvat. Julkaisu voitiin näin tuottaa painovalmiiksi eduskunnassa.30 Kansanedustamatrikkelista saatuja kokemuksia on jo ollut mahdollista hyödyntää
muidenkin julkaisujen tuottamisessa. Menetelmä sopii erityisesti rekisterimallisten
julkaisujen valmistukseen. Viimeksi sitä käytettiin julkaisussa Eduskunnan henkilökunta
2002.
Eduskunnan keskuskanslian asiakirjatoimisto on valmistellut Kansanedustajan lakikokoelman toimitus- ja painotyötä nopeuttamaan toisenlaista menettelyä. Tarkoitus on ollut
saada julkaisu eduskunnan verkkosivuille Framemaker-muodossa, jolloin sitä olisi ollut
mahdollista päivittää jatkuvasti ja se olisi pystytty tarvittaessa tulostamaan nopeasti
painettavaksi. Valmistelutyö on kuitenkin jouduttu keskeyttämään.
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Kansanedustajamatrikkelin työprosessi on kuvattu tarkemmin
liitteessä 1.

Muita painatusta nopeuttavia menetelmiä on digitaalinen painaminen, jota on käyttänyt
Valtiontalouden tarkastusvirasto. Tällä menetelmällä teksti tuotetaan painovalmiiksi
mallipohjaan ja toimitetaan painoon pdf-muodossa sähköpostitse. Menetelmä vastaa
kopiointia, mutta tulos on parempi. Pois jää filmin valmistus, mikä nopeuttaa painamista
ja pienentää kuluja. Menetelmä sopii parhaiten julkaisuihin, joiden painos on pienehkö.
Painatus on eduskunnassa yksi yhteistyön alue. Moni yksikkö tuottaa julkaisujensa
tekstin ja ehkä taittaakin julkaisunsa, mutta yhteydet kirjapainoon ja tarvittaessa oikoluvun hoitaa eduskunnan keskuskanslian asiakirjatoimisto. Asiakirjatoimistoon kanavoituvat valmiina teksteinä niin Eduskunnan kirjaston kuin kansainvälisten asiain yksikön
toimittamat toimintakertomukset. Lisäksi asiakirjatoimisto hoitaa Eduskunnan kanslian
julkaisusarjaan tulevien raporttien ja selvitysten painatuksen.
Eduskunnan julkaisujen tuottamisessa on toisinaan päädytty käyttämään ostopalveluita.
Eduskunta tai sen valitsemat kirjoittajat ovat tuottaneet tekstin ja yksityinen viestintätoimisto tai painotalo on hoitanut julkaisun toimitustyön, taiton, käännökset ja yhteydet
kirjapainoon. Ostopalveluita on kokeiltu joskus eduskunnan lahjakirjojen tuotannossa.
Eduskunnan ns. iso esite on puolestaan aina tuotettu ostopalveluna. Parhaimmillaan
ostopalveluiden käyttö voisi keventää työtaakkaa eduskunnassa. Joskus kuitenkin syntyy
ongelmia. Esimerkiksi uuden eduskuntakirjan toimitustyö jäi lopulta eduskunnan
intendentin harteille huolimatta WSOY:n kanssa tehdystä "avaimet käteen" -sopimuksesta. Ison esitteen kanssa ongelmia tuli lähinnä vastuukysymyksistä. Ostopalveluita
käytettäessä myös tekijänoikeuskysymykset saattavat kääntyä ongelmallisiksi silloin, kun
tekstiä halutaan uudistaa tai tuottaa uudelleen, jos asioista ei ole sovittu etukäteen.

3.7

Verkkojulkaiseminen

Eduskunnan aktiivikäytössä olevista lähes 150 julkaisusta on sähköisessä muodossa
melkein puolet. Vanhemmistakin julkaisuista kymmenkunta on eduskunnan verkkosivuilla.31 Osa julkaisuista on kadonnut verkosta siksi, että julkaisun pitäminen ajan
tasalla on ollut ongelmallista.
Verkkojulkaisujen tärkeä vaatimus onkin ajantasaisuus. Tämä kärsii muun muassa, jos
verkkojulkaisuja ei voida päivittää jatkuvasti ja helposti. Siksi eduskunnan verkkojulkaisujen pitäisi olla eduskunnan itsensä päivitettävissä. Tällä hetkellä julkaisun tuottajan
31
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ja eduskunnan ohjelmat eivät aina ole yhteensopivat. Siksi kaikkia eduskunnan verkkosivuilla olevia julkaisuja ei pystytä saattamaan ajan tasalle eduskunnan omin työkaluin. Esimerkiksi Eduskunta 2000 -kirjan päivityksessä on turvauduttava verkkoversion
toimittajan palveluihin. 32 Kaikkien eduskunnan verkkojulkaisujen tekijänoikeudet
kuuluvat kuitenkin eduskunnalle.
Toinen verkkojulkaisemisen vaatimus on ajankohtaisuus. Tämä vaatimus ei täyty, jos
paperijulkaisusta tuotettu verkkoversio on saatavilla vasta sen jälkeen kun paperijulkaisu
on ilmestynyt. Näin kävi Eduskunta 2000 -julkaisun kanssa, joka saatiin verkkosivuille
vasta kirjan valmistumisen jälkeen.
Verkkokirjoittamisella on lisäksi omat sääntönsä. Tekstin tulee olla niin lyhyttä, selkeää
ja napakkaa informaatiota. Verkkokirjoittamisen sääntöjä loukataan helposti, jos paperijulkaisu siirretään sellaisenaan verkkoon. Esimerkiksi Eduskunta 2000 -kirja voisi olla
hyvin raskas verkkojulkaisuna, ellei se olisi niinkin hyvin jaoteltu sivuihin.

3.8

Tiedotus

Tämä kartoitus sai alkunsa tarpeesta tietää enemmän eduskunnan julkaisuista. Tietoa
tarvitaankin muun muassa siitä, mitä julkaisuja on olemassa, mihin tarkoituksiin ne on
valmistettu, millä kielillä ne ovat saatavissa ja keneltä, sekä ovatko julkaisut myös
verkossa. Tärkeää on tietää, milloin julkaisu on valmistunut ja mikä on sen uusin versio
tai voiko julkaisua jakaa maksutta kaikille kiinnostuneille.
Tietoa tarvitaan myös siitä, että uusi julkaisu on ilmestynyt tai toinen tullut elinkaarensa
päähän. Tieto uudesta esitteestä ei välttämättä kulje yksiköihin, vaikka tuote olisi
asianmukaisesti kaikissa eduskunnan esitetelineissä. Samoin teille tietymättömille jää
helposti Eduskunnan julkaisusarjan uusi tulokas silloin, kun se ei kuulu niihin, jotka
jaetaan jokaisen työpöydälle. Ovathan sarjan julkaisut toki verkossa, mutta moniko käy
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Normaalisti Edita hoitaa päivityksen kertaostona paperijulkaisun
valmistuksen yhteydessä. Tärkeät korjaukset, kuten muutokset
organisaatiokaavioissa saadaan korjatuiksi, mutta menettely on
eduskunnalle hidas ja kallis. Korjaustaan voivat joutua odottamaan sellaiset suomalaisille vähäpätöiset virheet ranskan aksenteissa – ranskalaisille kuitenkin tärkeä foneettinen ja etymologinen
finessi!

tiuhaan tarkistamassa tilanteen. Julkaisutietojen haku verkosta vaatii muutenkin tällä
hetkellä vierailua monessa osoitteessa. Tärkeää tiedottamista olisi lopulta se, että joka
julkaisussa olisi merkittynä julkaisun tuottajataho sekä painopaikka ja -aika.
Tiedottaminen julkaisuista on osoittautunut eduskunnan julkaisutoiminnan yhdeksi
heikoksi lenkiksi. Kenen velvollisuus on tiedottaa, jää hämäräksi ehkä siksi, että julkaisuja tuottavat niin monet tahot. Tiedottamista julkaisuista ei ole suunniteltu kokonaisuutena eikä tiedotusvastuuta ole määrätty kenellekään.
Myönteisiäkin poikkeuksia tiedotuksesta on: Eduskuntatiedotus on aina esimerkillisesti
ja asiallisesti informoinut kohderyhmiään, kuten kouluja sekä kuulo- ja näkövammaisia,
näille tuottamistaan eduskunnan esittelyistä ja verkkopalveluista. Samoin Eduskunnan
kirjasto informoi omia asiakkaitaan uutuuksistaan.

3.9

Saatavuus

Eduskunnan julkaisujen saatavuus on ongelma siksi, että kattavia julkaisu- tai uutuusluetteloita ei ole olemassa. Niiden puutteessa sekä eduskunnassa työskentelevien että
suuren yleisön on mahdotonta saada kokonaiskuvaa siitä, mitä julkaisuja on olemassa ja
mistä ne ovat saatavilla. Epätietoisuus julkaisijatahosta on usein ensimmäinen este sille,
että etsivä löytäisi tarvitsemansa julkaisun. Ongelma onkin, miten tieto julkaisuista ja
niiden saatavuudesta, löytyvyydestä ja paikannettavuudesta tavoittaa julkaisuja tarvitsevat.
Julkaisujen saatavuutta on vaikeuttaa eduskunnassa usein, että julkaisujen varastointi on
julkaisun tuottaja vastuulla. Julkaisuja varastoivat kirjasto, eduskunnan keskuskanslian
asiakirjatoimisto ja eduskuntatiedotus. Eduskunnan kanslian julkaisusarjan teokset
puolestaan varastoi kunkin julkaisun tuottaja. Pieni käsivarasto sarjasta on asiakirjatoimiston julkaisuvarastossa. Hallintotoimisto varastoi omat julkaisunsa ja keskuskanslia
omansa. Isot eduskuntakirjat puolestaan ovat varastoituina väestösuojaan. Virastopalvelujaoksella on niistä käsivarasto. Asiakirjatoimistolla taas on julkaisuvarastonsa, missä
julkaisut ovat järjestyksessä valtiopäivävuosittain. Eduskunnan yhteydessä toimivat
virastot varastoivat omat julkaisunsa.
Tällä hetkellä eduskunnan kanslian asiakirjatoimistolla ja Eduskunnan kirjastolla on
kummallakin toimiva julkaisuvaraston seurantajärjestelmänsä, joka takaa niille ajantasaisen tiedon siitä, mitä julkaisuja on olemassa ja minkälaiset määrät niitä on jäljellä.
Asiakirjatoimisto joutuu kuitenkin vuoden vaihteessa luopumaan vanhasta dos-pohjai87

sesta varastojärjestelmästään. Siksi kehitteillä33 on uusi julkaisuvaraston hallintajärjestelmä, jonka piiriin voivat asiakirjatoimiston lisäksi liittyä Eduskunnan kirjasto ja eduskuntatiedotus sekä muutkin yksiköt.
Kukin julkaisun tuottaja määrittelee julkaisujensa sisäinen ja ulkoinen jakelun. Eri
yksiköiden jakeluluettelot eivät kuitenkaan ole yleisesti tiedossa. Lisäksi eduskunnassa
jakelu vaihtelee julkaisuittain: toisten kohderyhmänä on koko eduskunta, toisia jaetaan
vain kansanedustajille ja ylemmälle virkamiestasolle.
Julkaisujen saatavuuteen liittyy myös hintapolitiikka. Osa eduskunnan julkaisuista on
suuren yleisön saatavilla ilmaiseksi. Eduskunnan esitteet ovat ilmaisia kaikille.
Enenevässä määrin julkaisuihin voi tutustua maksutta myös eduskunnan verkkosivuilla.
Eduskunnan työkäytössä olevia pienempiä julkaisuja saavat valtionhallinnon edustajat
tarvitessaan ilmaiseksi. Suurelle yleisölle niitä myy Editan kirjakauppa.
Eduskunnan lahjakirjat ovat vaihtelevasti suuren yleisön saatavilla. Taidetta eduskunnassa on edelleen myynnissä suurelle yleisölle Kirjavälitys Oy:n kautta kirjakaupan määrittelemään hintaan, samoin uusi kansanedustajamatrikkeli. Suomen eduskunta 2000 -teosta
myy Edita. Uusin lahjakirja Suomen eduskunta – Kansanvaltaa eilisestä huomiseen
puolestaan ei ole lainkaan myynnissä suurelle yleisölle.
Eduskunnassa työskenteleville lahjakirjat ovat myynnissä omakustannushintaan eduskunnan asiamiespostissa. Työkäyttöön julkaisuja jakaa virastopalvelujaosto.
Entä jos asiakas huomaa tiedustella jotain julkaisua suoraan eduskunnasta? Käytäntö
vaihdellee siinä, saako hän haluamansa teoksen eduskunnasta ilmaiseksi, asiamiespostin
omakustannushintaan vai neuvotaanko hänet kohteliaasti kirjakauppaan. Samalla
julkaisulla voi siis olla suurelle yleisölle useita hintoja asiakkaan aloitteikkuudesta
riippuen. Sama hintojen vaihtelevuus pätee myös Eduskunnan kirjaston julkaisuihin.
Julkaisun tuottaja vastaa nykyisin julkaisujensa arkistoinnista.
Entä poistuvatko vanhentuneet julkaisut ajallaan jakelusta? Tämä on epävarmaa, kun
tiedotusta julkaisujen vanhenemisesta ei ole järjestetty systemaattisesti ja kun kaikille
julkaisuvarastoille ei ole nimetty vastuuhenkilöä, asia on epävarma. Jos yksiköiden
hyllyissä on vanhoja julkaisuja, ja julkaisuvarastoissa sekaisin vanhaa ja uutta. Pahimmillaan vaarana on, että jakeluun pääsee vanhentunutta materiaalia.
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Julkaisuvaraston hallintojärjestelmä on ollut kehitteillä samanaikaisesti tämän selvityksen kanssa. Järjestelmästä tarkemmin luvussa 4, s. 103.

3.10

Evaluointi

Eduskunnan julkaisujen evaluointia ei ole järjestetty. Palaute eduskunnassa jää sen
vuoksi täysin sattumanvaraiseksi. Palaute on kuitenkin tärkeää, jotta tehdyt virheet
havaitaan tai niistä saadaan tietoa. Näin niistä voidaan ottaa opiksi vastaisuudessa.
Palaute on tärkeää myös siksi, että se voi antaa arvokkaita ideoita julkaisutoiminnan
kehittämiselle. Lisäksi sen ansiosta voidaan seurata julkaisutoiminnan osuvuutta ja
vaikuttavuutta sekä jakelun oikeaa kohdistumista.
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4

EHDOTUKSIA

Kartoitus on pyrkinyt vastaamaan kysymyksiin, mitä julkaisuja eduskunnalla on ja mihin
tarkoituksiin samoin kuin siihen, millä kielillä julkaisuja on saatavilla ja mikä on kunkin
viimeisin, ajankohtainen versio. Lisäksi on selvitetty, mistä julkaisut ovat saatavissa ja
millä hinnalla.
Kartoitus synnytti myös uusia kysymyksiä, kuten mitä julkaisuja eduskunnalla täytyy
olla aina olemassa ja mitä sen tulee tuottaa satunnaisesti. Muita merkittäviä kysymyksiä
ovat vastuu julkaisutuotannosta, julkaisutuotannon toimiva organisaatio, kielivalikoimien kattavuus, julkaisujen ulkonäön asiallisuus tai verkkojulkaisemisen riittävyys.
Kysymyksiin voinee vastata vain taho, joka kantaa vastuun eduskunnan julkaisutuotannon kokonaisuudesta, julkaisupolitiikasta.
Mutta kenellä on vastuu tai näkemys eduskunnan julkaisutuotannon kokonaisuudesta?
Käytännössä julkaisujen tuotanto hajautuu eduskunnassa eri tahoille. Kukin taho päättää
julkaisuistaan – toisaalta yhdestä julkaisusta voidaan joskus tehdä päätöksiä useammallakin taholla. Toimitustyötä eduskunnassa tehdään, kuten aikaisemmin todettu, "voimalla
seitsemän miehen".
Seuraavassa ehdotuksia.

4.1

Eduskunnan julkaisupolitiikka

Ensimmäinen periaatteellinen kysymys on, eikö eduskunnalla pitäisi olla julkaisutuotantonsa perustana selkeästi määritelty julkaisupolitiikka.
Eduskunnan julkaisupolitiikka voisi määritellä yleiset suuntaviivat sille, mihin julkaisutoiminnalla pyritään sekä minkälaisia julkaisuja eduskunnan täytyy tuottaa ja kenelle.
Periaatteellinen määrittely tarvitaan myös siitä, miten ja missä eduskunta julkaisee, kuten
millä kielialueilla eduskunnan on tarpeen profiloitua. Tärkeää on ottaa kantaa julkaisemisen tapaan, kuten verkko- ja paperijulkaisemiseen, samoin kuin julkaisujen ulkoasuun:
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halutaanko eduskunnan julkaisuille nykyistä yhtenäisempi visuaalinen ilme edistämään
eduskuntainstituution tunnistettavuutta.
Selkeä julkaisupolitiikka yksinkertaistaisi päätöksentekoa ja olisi avuksi julkaisujen
käytännön tuotannossa. Kun julkaisupolitiikka olisi kaikkien eduskunnassa työskentelevien tiedossa ja tarvittaessa helposti saatavilla esimerkiksi verkkosivuilla, se loisi hyvän
pohjan rationaaliselle julkaisutuotannolle samoin kuin tasapuoliselle ja joustavalle
yleisöpalvelulle.

Ehdotus 1: Julkaisupolitiikka
Ehdotetaan, että laaditaan eduskunnan kanslian julkaisupolitiikka. Julkaisupolitiikassa tulisi kiinnittää huomiota julkaisutoiminnan tavoitteisiin ja suunnitelmallisuuteen sekä hahmotella yleisellä tasolla käytännön toteutusta.
Julkaisupolitiikassa ehdotetaan määriteltäväksi, minkälaista tietoa eduskunta haluaa
välittää toiminnastaan kansalaisille ja minkä tyyppisten julkaisujen tuotantoa se pitää
tarpeellisena.
Ehdotetaan, että julkaisupolitiikassa määritellään vastuut eduskunnan julkaisutoiminnasta, kuten kuka julkaisee, mitä, miten ja missä.
Julkaisupolitiikassa ehdotetaan otettavaksi kantaa myös eri julkaisukanavien käyttöön, kieli- ja hintapolitiikkaan sekä tarpeeseen luoda eduskunnan julkaisuille
yhtenäinen visuaalinen ilme.
Lopuksi ehdotetaan, että julkaisupolitiikka saatetaan kaikkien eduskunnassa työskentelevien tietoon ja ulottuville Faktaan sekä eduskunnan asiakaskunnan tietoon
julkiselle palvelimelle.

4.2

Julkaisutoiminnan organisointi

Nykykäytännön mukaan eduskunnan julkaisuja tuotetaan monilla eri tahoilla. Onko
tarkoituksenmukaista, riippuu siitä, katsotaanko nykymallin toimivan hyvin.
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Tärkein kysymys on julkaisutuotannon kokonaisuuden hallinta. Kieltää tuskin voi, että
näkemys kokonaisuudesta ja julkaisujen tarpeesta jää hämäräksi, kun vastuuta julkaisutuotannosta ei ole keskitetty, vaan päätöksiä tehdään monilla eri tahoilla ilman
koordinaatiota. Hallinnolliset menettelyt vaihtelevat yksiköittäin, samoin tuotantotavat.
Toteutus jää useimmiten niille, jotka asian parhaiten kulloinkin osaavat. Ja lopulta:
julkaisujen käyttäjän näkökulmasta tiedonsaanti eduskunnan julkaisuista vaatii salapoliisin taitoja.
Julkaisutuotannon kokonaisuuden hallintaa voisi edistää jonkinasteinen koordinaatio.
Koordinaatio olisi erityisesti tarpeen päätettäessä eduskunnan julkaisutuotannon päälinjoista. Siitä olisi hyötyä myös julkaisujen toteutuksessa. Esimerkiksi tuotantotapoja
voitaisiin yhtenäistää ja hyödyntää enemmän muiden osaamista.

Ehdotus 2: Julkaisutoimikunta
Ehdotetaan, että määritellään eduskunnan julkaisutoiminnan organisaatio ja vastuutahot.
Ehdotetaan, että julkaisujen sisällön tuotanto säilytetään hajautettuna asiantuntijaorganisaatioille, mutta eduskunnan kanslian julkaisujen tuotantoa koordinoidaan
muilla tavoin.
Julkaisutoiminnan yhteistyöelimeksi ehdotetaan perustettavaksi julkaisutoimikunta,
johon osallistuisivat julkaisuja tuottavat tahot, kuten edustajat eduskunnan kansliasta,
asiakirjatoimistosta, hallintotoimistosta ja muista julkaisuja tuottavista tahoista sekä
eduskunnan intendentti.
Ehdotetaan, että julkaisutoimikunta tekisi esityksiä kansliatoimikunnalle eduskunnan
kanslian julkaisutuotannon kehittämislinjoista. Toimikunnan ensimmäisenä tehtävänä olisi laatia kansliatoimikunnalle esitys eduskunnan julkaisupolitiikaksi.
Toimikunta toimisi lisäksi neuvottelufoorumina eduskunnan julkaisutuotannon
periaatekysymyksissä. Se myös seuraisi julkaisutoiminnan yleistä kehitystä ja evaluoisi
julkaisutuotantoa.
Ehdotetaan, että kansliatoimikunta asettaisi julkaisutoimikunnan 5-vuotiskaudeksi
kerrallaan. Toimikunta antaisi vuosittain kansliatoimikunnalle lyhyen raportin
eduskunnan julkaisutoiminnasta. Raportin tiedot sisällytettäisiin eduskunnan kanslian toimintakertomukseen.
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Ehdotetaan, että julkaisutoimikunta kokoontuisi vähintään neljä kertaa vuodessa sekä
muulloin tarvittaessa puheenjohtajan kutsusta. Toimikunnan puheenjohtajaksi ehdotetaan Eduskunnan kirjaston johtajaa. Varapuheenjohtajan toimikunta valitsisi keskuudestaan. Toimikunnan sihteerinä toimisi eduskunnan julkaisutoiminnan koordinaattori (ks.
alempana).

Ehdotus 3: Julkaisutoiminnan koordinaattori
Ehdotetaan perustettavaksi julkaisutoiminnan koordinaattorin virka.
Koordinaattorin tehtäviin kuuluisi julkaisutuotannon yhteensovittaminen ja käytännön toiminnan koordinointi. Koordinaattori vastaisi myös käännösten ja terminologian laadusta. Julkaisutuotannon evaluointi ja tiedottaminen julkaisuista olisivat niin
ikään koordinaattorin vastuulla. Sopimuksen mukaan hän voisi osallistua julkaisujen
toimitustyöhön. Verkkotoimikunnan jäsenenä hän vastaisi julkaisujen saattamisesta
verkkoon. Hänen tehtäviinsä kuuluisi lisäksi kehittää julkaisutoiminnan työmenetelmiä. Hänen tulisi myös ottaa huolekseen julkaisujen asiallisen arkistoinnin järjestäminen.
Koordinaattorin virka ehdotetaan perustettavaksi 1.1.2004 alkaen tieto- ja viestintäyksikköön Eduskunnan kirjaston alaisuuteen. Viran perustamiseen saakka koordinaattorin tehtävät ehdotetaan hoidettaviksi tilapäisrahoituksella. Koordinaattorin palkkaluokaksi ehdotetaan A 26.

4.3

Käännökset

Eduskunnan julkaisujen kielivalikoimat vaihtelevat tällä hetkellä. Joidenkin julkaisujen
kohdalla on pakko kysyä, onko niiden kielivalikoima riittävä. Näin on erityisesti suurelle
yleisölle suunnattujen esitteiden kohdalla.
Kun on tehty periaatepäätös siitä, millä kielialueilla eduskunta ja sen eri yksiköt katsovat
aiheelliseksi olla esillä, on seuraavaksi ratkaistava, miten eduskunnan julkaisujen
käännöstyöt hoidetaan niin, että eduskunnan julkaisuissa vältytään terminologian
vaihtelulta.
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Joskus on ehdotettu, että eduskunnalla pitäisi olla omat kääntäjänsä eduskunnan erikielisille teksteille. Toisena vaihtoehtona on tuotu esiin ajatus, että eduskunnalla olisi omat
nimikkokääntäjänsä talon ulkopuolella.
Varteenotettavin vaihtoehto lienee luoda erityinen eduskuntasanasto 34 ja sijoittaa se
yleisesti eduskunnan julkisella palvelimelle ja Faktaan kaikkien saataville.
Eduskuntasanastoa tarvitsevat kääntäjien ja tulkkien lisäksi tutkijat, tiedottajat ja koko
valtionhallinto. Eduskunnassa sanasto vähentäisi tarvetta käännösten jälkitarkastukseen
ja nostaisi käännösten laatua.

Ehdotus 4: Kielipolitiikka
Ehdotetaan, että julkaisutoimikunta tekisi kansliatoimikunnalle esityksen kielipolitiikan ja käännöstoiminnan selkeyttämisestä.
Suurelle yleisölle tarkoitettujen esitteiden kielivalikoimaa ehdotetaan laajennettavaksi
niin, että saatavilla olisi nykyisten suomen, ruotsin ja englannin lisäksi yhä enemmän
myös ranskan- ja saksankielistä, ellei myös espanjan-, saamen-, venäjän- ja vironkielistä materiaalia.

Ehdotus 5: Eduskuntaterminologia
Ehdotetaan, että käynnistetään eduskuntaterminologian valmistelu eri kielillä perustuslain, työjärjestyksen ja muiden yleisesti hyväksyttyjen lähteiden pohjalta. Sanaston
luomista varten ehdotetaan perustettavaksi terminologiatyöryhmä. Työn käynnistäminen olisi julkaisutoiminnan koordinaattorin ensimmäinen tehtävä. Hän toimisi myös
perustettavan työryhmän sihteerinä.
Ehdotetaan, että valmis eduskuntasanasto sijoitetaan tietokantana julkiselle palvelimelle ja Faktaan ja sitä päivitetään jatkuvasti. Päivitys ehdotetaan julkaisutoiminnan
koordinaattorin vastuulle.
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Vrt. Valtion kielipalvelussa käynnistettiin marraskuussa 2001
Valtioneuvoston sanaston päivitysprojekti. Sanasto valmistuu
keväällä 2003. Projektin organisoinnista vastaavat valtionhallinnon asiantuntijoista koostuva johtoryhmä, terminologi ja kielityöryhmät. Sanaston kohderyhminä ovat muiden muassa valtionhallinnon henkilöstö, kääntäjät, tulkit, tiedottajat, toimittajat ja opiskelijat. Valtioneuvoston kielipalvelun tiedote 20.2.2002.
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Ehdotetaan, että sanasto toimitetaan kaikille kääntäjille. Tämä on erityisesti tärkeää,
jos käännöksiä ei haluta tai voida keskittää tietyille, hyviksi eduskuntaterminologian
hallitseviksi tunnetuille kääntäjille tai käännöstoimistoille.

4.4

Julkaisujen ulkoasu

Eduskunnan julkaisutuotantoa leimaa julkaisujen ulkonäön ja käytettyjen formaattien
moninaisuus. Tästä syystä voisi olla paikallaan luoda eduskunnalle oma talotyyli35, mikä
merkitsisi eduskunnan valitsemaa yhteistä linjaa, jota sovelletaan kaikessa viestinnässä.
Linjaus käsittäisi julkaisujen tyylin, muodot, värit ja typografian.
Julkaisujen nykyistä yhtenäisemmän ilmeen ei tulisi olla ikävä ja orjuuttava vaan
pikemminkin punainen lanka, joka kulkisi läpi eduskunnan kanslian julkaisutuotannon.
Esimerkiksi suurten lahjakirjojen ja muiden erikoisjulkaisujen kuuluukin olla oman
näköisensä. Myös eduskunnan yhteydessä toimivat virastot haluavat varmasti profiloitua
omalla tyylillään.
Perusjulkaisujen kohdalla eduskunnan yhtenäinen visuaalinen identiteetti on merkittävä
tekijä, jos halutaan eduskunnan erottuvan omaleimaisena muiden julkaisujen massasta.
Kansalaiset ja media voisivat heti julkaisujen ulkoasun ansiosta tunnistaa sen eduskunnan julkaisuksi.
Eduskunnan julkaisujen yhtenäinen visuaalinen tyyli voidaan nähdä myös johdonmukaisena paralleelina sille arkkitehtoniselle ja sisustukselliselle yhtenäisyydelle, jonka
arkkitehti J. S. Sirén on eduskunnalle luonut ja jota arkkitehtitoimisto Laiho–Pulkkinen
–Raunio on myöhemmin pieteetillä vaalinut.
Talotyyli helpottaisi lisäksi julkaisujen toimitustyötä käytännössä. Kun paperi- ja
digitaalisessa muodossa oleville toistuvaisjulkaisuille – mielellään kaikille painotuotteil-

35

Pekka Loiri – Elisa Juholin: HUOM! Visuaalisen viestinnän käsikirja, Jyväskylä 1998, s.129–140.
Talotyylin luomista ehdotti myös Tiina Kivisaari Visukurssin lopputyössään tammikuussa 2002.
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le – olisi eduskunnan tunnusten, värin ja typografian lisäksi olemassa selkeä suunnittelu
ja ohjeistus, julkaisuja valmisteltaessa ei tarvitsisi alkaa perusasioista.
Talotyyli ja selkeä typografinen ohjeistus olisivat hyödyksi myös silloin, kun kirjapainot
vaihtuvat tarjouskilpailujen mukaan, tai jos käytetään ostopalveluita.
Julkaisujen ulkoasua voisi harmonisoida yksityiskohtaisemmin julkaisuryhmittäin,
esimerkiksi sarjoissa tai sellaisiksi miellettävissä julkaisujen ryhmissä.

Ehdotus 6: Julkaisujen ulkoasu
Ehdotetaan kiinnitettäväksi aikaisempaa enemmän huomiota eduskunnan julkaisujen
yhtenäiseen visuaaliseen ilmeeseen.
Niinpä ehdotetaan, että julkaisutoimikunta tekee kansliatoimikunnalle esityksen
yhtenäisen talotyylin ja selkeän graafisen ohjeistuksen laatimisesta sekä paperi- että
digitaalisessa muodossa oleville julkaisuille.
Talotyylin periaatteista ehdotetaan luotavaksi ohjeistus kaikkien saataville. Visuaalisen yhtenäisyyden seuranta ehdotetaan eduskunnan intendentin ja julkaisutoiminnan
koordinaattorin vastuulle

4.5

Sarjat

Eduskunnalla on kaksi julkaisusarjaa, joissa ilmestyy jatkuvasti uusia nimikkeitä.
Eduskunnan kirjaston julkaisusarjasta Eduskunnan kirjaston tutkimuksia ja selvityksiä
päättää kirjaston johtaja. Eduskunnan kanslian julkaisu -sarjan julkaisupolitiikka ja
vastuutaho eivät ole yhtä selvät.

Ehdotus 7: Julkaisusarjojen rationalisointi
Ehdotetaan, että julkaisusarjoja selkeytetään. Jo olemassa olevien kahden varsinaisen
sarjan rinnalle voitaisiin valiokunnille perustaa oma sarjansa. Uusilla sarjoilla voisi
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kullakin olla oma graafinen ilmeensä, joka poikkeaisi sopivasti kanslian sarjasta,
mutta liittyisi kuitenkin selkeästi eduskunnan julkaisujen "perheeseen", yhtenäiseen
talotyyliin.
Eduskunnan kanslian julkaisusarjan ja mahdollisesti perustettavien uusien sarjojen
julkaisupolitiikka tulisi määritellä selkeästi.
Eduskunnan kirjaston julkaisusarjassa ilmestyville raporttityyppisille julkaisuille
ehdotetaan edellisen mukaisesti luotavaksi vakiokansi ja julkaisupohja. Kirjaston
sarjassa ilmestyy kuitenkin myös "juhlavampia" julkaisuja, joihin tällainen ratkaisu
ei sovi sen enempää kuin eduskunnan lahjakirjoihinkaan.
Samalla ehdotetaan harkittavaksi muidenkin eduskunnan toistuvaisjulkaisujen
"sarjoittamista". Tällä tavoin voitaisiin vähentää eduskunnan julkaisujen ulkoasun
kirjavuutta ja sarjojen sisällön sekalaisuutta.

4.6

Julkaisujen toteutus

Ratkaisuun julkaisun sisällöstä ja kirjoittajista vaikuttavat julkaisun luonne ja kohderyhmä. Julkaisujen teksti laaditaan aina asiantuntijavoimin. Joskus asiantuntijan teksti voi
kuitenkin avautua vaikeasti asiaan vihkiytymättömälle. Tällöin teksti vaatii toimitustyötä, mihin oikeus suotaneen ilman muuta julkaisun toimittajalle. Tekstin editoinnilla
voidaan poistaa turhan virallissävyiset tai ammattispesifit sananvalinnat, lyhentää pitkiä
virkkeitä ja muuntaa hankalia sanajärjestyksiä ilman, että tekstin täsmällisyys kärsii.
Julkaisujen kieliasuksi suositellaan kautta linjan selkeää, vaihtelevaa ja eloisaa yleiskieltä. Käsikirjoituksen selkeys ja yksiselitteisyys helpottaa ja nopeuttaa myös kääntäjien
työtä.
Tuotantomenetelmiä on varmasti tarkoituksenmukaista yksinkertaistaa voimavarojen
säästämiseksi aina, kun se sopii julkaisun luonteeseen. Kansanedustamatrikkelin jälkeen
mallipohjamenetelmää on voitu hyödyntää luomalla toistuvaisjulkaisuille omat mallipohjansa, joihin julkaisun aineisto voidaan kanavoida, ja toimittaa teos painovalmiiseen
asuun eduskunnassa.
Ostopalvelut on tarkoitettu helpottamaan julkaisutuotantoa ja säästämään eduskunnan
henkilöstön voimavaroja muihin töihin. Käytännössä säästösuunnitelma ei toteutunut
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Suomen eduskunta – Kansanvaltaa eilisestä huomiseen -teoksen kohdalla. Ison eduskuntaesitteen kohdalla ongelmiksi nousivat tehtäväjako sekä vastuukysymykset.36

Ehdotus 8: Työprosessien kehittäminen
Ehdotetaan, että vastuu julkaisujen toimitustyöstä säilytetään tuottavalla yksiköllä.
Oman alansa asiantuntijana julkaisun toimittajalle ehdotetaan oikeutta toimittaa
asiantuntijan tekstejä silloin, kun julkaisun luonne ja kohderyhmä sitä vaativat.
Julkaisujen painatustyössä on hyvä muistaa eduskunnan keskuskanslian asiakirjatoimiston osaaminen.
Julkaisujen työprosesseja ehdotetaan yhtenäistettäviksi ja kevennettäviksi aina kun
mahdollista. Mallipohjia ja valmiiksi suunniteltuja kansia ehdotetaan käytettäviksi
kaikissa sellaisissa julkaisuissa, joihin tämä menetelmä sopii. Lisäksi ehdotetaan, että
julkaisun aineisto tuotettaan verkkoon muodossa, josta se on ajantasaisena helposti
painettavissa tarvittaessa.
Ehdotetaan, että yksiköt ilmoittaisivat julkaisuhankkeistaan julkaisutoimikunnalle ja
julkaisutoiminnan koordinaattorille julkaisutoiminnan seurantaa varten. Ilmoitus
julkaisuhankkeesta voitaisiin tehdä sähköisesti lomakkeella, johon täytettäisiin kaikki
rekisteriin tarvittavat tiedot.
Ehdotetaan, että ostopalveluiden käyttö minimoidaan, koska kokemuksen mukaan
näin ostettu henkilökunnan voimavarojen säästö on jäänyt pieneksi. Myös tekijä- ja
vastuukysymykset voivat olla myöhemmin vaikeita. Jos ostopalveluita kuitenkin
päädytään käyttämään, ehdotetaan, että vastuut määritellään tarkoin etukäteen ja
laaditaan kirjallinen sopimus siitä, miten toimitaan tuotantoprosessissa. Samoin
ehdotetaan kirjaamaan sopimukseen, miten julkaisu voidaan myöhemmin uusia, jotta
vältetään ongelmat tekijänoikeus- ja vastuukysymyksissä myöhemmin.

36

Ks. liite 1.
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4.7

Verkkojulkaiseminen

Verkkojulkaiseminen on helppo, nopea ja halpa tapa saattaa tieto suuren asiakasjoukon
ulottuville. Siksi eduskunnan julkaisupolitiikassa olisi tarpeen ottaa periaatteessa kantaa
siihen, kuinka aktiivisesti eduskunta haluaa tuottaa julkaisuja myös digitaalisessa
muodossa.
Jos painettu julkaisu halutaan julkaista myös verkossa, julkaisun valmistelu verkkomuotoon
täytyy aloittaa samaan aikaan paperijulkaisun kanssa. Näin verkkojulkaisu voi olla valmis
julkistettavaksi samaan aikaan kuin paperiversio.
Julkaisu tulee muokata verkkotekstin muotoon, mikä merkitsee kirjoittamista "toisella
tavalla". Verkossa tekstin tulee olla lyhyempää ja napakampaa kuin paperijulkaisussa.
Yhdellä näytöllä tekstiä saa olla korkeintaan puolikas A 4 -arkista. Lukemisen helpottamiseksi kielen täytyy olla sujuvaa, lauseiden lyhyitä ja jaettuina lyhyisiin kappaleisiin.
Verkkojulkaisussa otsikoiden täytyy muodostaa selkeä hierarkia. Kun tiedostohierarkiassa edetään syvemmälle, tekstiosuudet voivat pidentyä.37
Digitaalisen julkaisemisen kehittyessä ehdotetaan usein, että paperijulkaisuja tulisi
enenevässä määrin korvata sähköisellä viestinnällä. Kysymys ei kuitenkaan ole yksinkertaisesti joko–tai-julkaisemisesta. Verkkojulkaisujen määrää on varmasti aiheellista lisätä
koko ajan, mutta julkaisujen tasapuolisen saatavuuden vuoksi eduskunnan täytyy tuottaa
suurelle yleisölle suunnatut julkaisunsa myös paperilla. Lisäksi eduskunnan julkaisuja
tarvitaan käsin kosketeltavassa muodossa lahjoiksi ja yleiseksi informaatioksi vierailijoille.
Paperijulkaisua on tietenkin kyseenalaista valmistaa silloin, kun tiedetään, että julkaisun
tiedot vanhenevat nopeasti ja sama tieto on jatkuvasti ajantasaisena verkossa. Erityisesti
eduskunnan sisäisessä tiedonvälityksessä voidaankin varmasti enenevässä määrin
tukeutua sähköiseen viestintään, varsinkin kun eduskunnan verkkosivujen tietosisältöä,
rakennetta ja käyttäjäystävällisyyttä koko ajan kehitetään ja kun kaikilla eduskunnan
ammattiryhmillä on pääsy päätteen ääreen.
Eduskunnan kielipolitiikkaa harkittaessa olisi paikallaan ottaa kantaa myös siihen, kuinka
monella kielellä eduskunnan tulisi esiintyä verkossa. Tällä hetkellä eduskunnan verkkosivut
ovat neljällä kielellä, mutta englannin- ja ranskankieliset sivut ovat melko suppeat ja
poikkeavat rakenteeltaan suomen- ja ruotsinkielisistä.

37
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Ks. mm. Markku Jussila – Antti Leino, mt., s. 131–133.

Ehdotus 9: Verkkojulkaisemisen lisääminen
Ehdotetaan, että eduskunnan kaikki julkaisut saatetaan säännönmukaisesti ilmaislevitykseen yleisön saataville myös Internetiin. Näin lisätään olennaisesti suuren yleisön
mahdollisuuksia saada tietoa eduskunnasta. Julkaisutoimikunta voisi päättää poikkeuksista pääsääntöön.
Ehdotetaan päätettäväksi heti julkaisua suunniteltaessa, onko tarkoitus julkaista se
myös verkossa. Näin varmistetaan verkkojulkaisun valmistuminen samanaikaisesti
paperijulkaisun kanssa.
Ehdotetaan, että nopeasti vaihtuva, sisäiseen käyttöön tarkoitettu tieto on aina verkossa
mutta sen lisäksi myös paperilla niiden saataville, joilla ei ole helppoa pääsyä verkkoon.
Verkkotietojen ajantasaisuuden takaamiseksi ehdotetaan, että perustetaan talon
sisäinen verkosto tiedottamaan muutoksista niille henkilöille, jotka ovat vastuussa
verkkotietojen päivityksestä.
Lopuksi ehdotetaan, että eduskunnan verkkosivuja englanniksi ja ranskaksi kehitetään monipuolisemmiksi ja rakenteeltaan yhtenäisemmiksi muiden sivujen kanssa.
Voimavarojen mukaan muitakin kieliversioista voitaisiin harkita lisättäviksi verkkoon.

4.8

Tiedotus

Olennaisen tärkeää on, että suuri yleisö ja eduskunnassa työskentelevät saavat tuoretta
tietoa eduskunnan uusien julkaisujen ilmestymisestä samoin kuin toisten vanhenemisesta. Muita tarpeellisia tietoja ovat julkaisun käyttötarkoitus, kielivalikoima, painoaika ja
-paikka, saatavuus paperilla ja verkossa, julkaisun hinta sekä keneltä se on tilattavissa.
Tiedottamalla tehokkaasti eduskunta toteuttaa palvelupolitiikkaansa.

Ehdotus 10: Tiedotuksen tehostaminen
Ehdotetaan, että tiedotus eduskunnan julkaisuista on eduskunnan julkaisutoiminnan
koordinaattorin vastuulla.
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Ehdotetaan, että kaikki eduskunnan julkaisuja tuottavat yksiköt liittyvät asiakirjatoimistossa kehitteillä olevaan julkaisuvaraston hallintajärjestelmään 38, jolloin tiedot
niiden julkaisuista olisivat eduskunnassa saatavilla samasta rekisteristä.
Ulkoista tiedotusta varten ehdotetaan luotavaksi eduskunnan verkkosivuille julkaisusivu, joka sisältää ajankohtaista tieto uusista ja jakelusta poistuneista julkaisuista Julkisella palvelimella tulisi lisäksi opastaa, miten julkaisu on tilattavissa. Sivulla
voisi olla julkaisujen tilaus- ja evaluointilomake.39 Ehdotetaan, että julkaisusivusta
vastaisi julkaisutoiminnan koordinaattori.
Samalla ehdotetaan luonnollisesti, että julkaisujen ajankohtaissivu olisi myös Faktassa uutistietoineen ja julkaisujen tilaus- ja palautuslomakkeineen. Toisena eduskunnan sisäisen julkaisutiedottamisen kanavana esitetään käytettäväksi INFOa.

4.9

Julkaisujen saatavuus

Eduskunnan julkaisujen on oltava yhtäläisesti ja tasapuolisesti kaikkien saatavilla. Tällä
hetkellä julkaisujen jakelun määrittelevät tuottajatahot. Ulkoinen jakelu määräytyy
suuresti julkaisun sisällön ja julkaisijatahon sidosryhmien mukaan. Sisäinenkin jakelu
vaihtelee julkaisuittain: osa julkaisuista jaetaan koko henkilökunnalle, osa kansanedustajille ja ylimmälle virkamieskunnalle.
Julkaisutoimikunnan tehtävänä voisi olla eduskunnan julkaisujen perusjakelun yhtenäistäminen ja ohjeistaminen. Julkaisujen yleistä saatavuutta voidaan lisätä tuottamalla
kaikki julkaisut myös eduskunnan verkkosivuille.
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Samanaikaisesti tämän julkaisuselvityksen kanssa on ollut käynnissä eduskunnan julkaisuvaraston tietojärjestelmän kehittäminen.
Sen määrittelyissä on otettu huomioon tämä julkaisuselvitys. Julkaisuvaraston hallintajärjestelmästä tarkemmin, ks. s. 103.

39

Miten tiedotus julkaisuista on parasta järjestää, selviää, kun julkaisuvaraston hallintajärjestelmän JUVAn tarjoamat mahdollisuudet ovat tämän hetkistä paremmin selvillä.

Julkaisujen saatavuuteen, löytyvyyteen ja paikannettavuuteen on tuomassa ratkaisunsa
julkaisuvarastoprojektin työstämä uusi julkaisuvaraston hallintajärjestelmä JUVA, jonka
ansiosta eduskunnan julkaisut kattava julkaisurekisteri on mahdollista kaikkien ulottuville eduskunnan verkkosivuille.
Varastointitietojärjestelmän tietosisällön on tarkoitus kattaa tiedot julkaisuista tyypeittäin ja asiasanoineen, julkaisujen kielistä, sijoituspaikasta ja vastuuyksiköstä sekä siitä,
onko julkaisu saatavilla myös verkossa. Lisäksi tietoa tulee olemaan tarjolla julkaisujen
jakelusta, varastoinnista, käyttöiästä ja jäljellä olevista määristä. Julkaisun tuottajalle
seurantajärjestelmästä on se merkittävä etu, että julkaisujen menekkiä voi seurata
säännöllisesti ja myös pidemmällä tähtäyksellä. Tämä antaa nykyistä selkeämmän
perustan julkaisujen painoskoon määrittelylle.
Uusi julkaisutuotannon seurantajärjestelmä tuo eduskunnan "sisäisten asiakkaiden"
ulottuville kaikki eduskunnan tuottamat julkaisut ja mahdollisuuden tilata julkaisuja
sähköisesti. "Ulkoisille asiakkaille" julkaisuluettelo tulee olemaan suppeampi, mutta
myös heille tarjoutuu helppo mahdollisuus tilauksen tekemiseen.
Eduskunnan viestinnän uskottavuuden kannalta on olennaista, että vanhentuneiden
julkaisujen poistot tapahtuvat ajallaan. Tämäkin ongelma ratkeaa varastokirjanpidon
avulla. Kukin yksikkö voi seurata järjestelmästä omien julkaisujensa ajantasaisuutta.
Julkaisujen arkistointitavan ratkaisee nykyisin julkaisun tuottaja.
Periaatekeskustelua ei ole käyty eduskunnan julkaisujen hintapolitiikasta, joka tällä
hetkellä on sekava. Julkaisujen hinnoittelu vaatisi selkeitä periaatepäätöksiä.

Ehdotus 11: Jakelun määrittely
Ehdotetaan, että julkaisujen sisäistä ja ulkoista jakelua selkeytetään julkaisutoimikunnan ohjeiden mukaan. Julkaisujen jakelun tulisi perustua huolelliseen tarveharkintaan. Kaikkien julkaisujen tulisi olla saatavissa paperimuodossa julkaisun tyypistä
riippuen joko maksutta tai maksullisena sekä sähköisessä muodossa verkossa ilmaiseksi.
Ehdotetaan, että julkaisujen jakeluluettelot saatetaan eduskunnassa yleiseen tietoon
sijoittamalla ne ehdotetulle julkaisusivulle Faktaan. Tällöin tietyntyyppisiä julkaisuja
tarvitsevat voisivat ilmoittautua jakelulistalle.
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Ehdotus 12: Varastointi
Ehdotetaan, että julkaisujen varastointi säilytetään hajautettuna tuottajatahoille.
Tämä edellyttää kuitenkin, että eduskunnan kanslian eri yksiköt liittyvät asiakirjatoimiston valmistelemaan julkaisuvaraston hallintajärjestelmään. Tähän perustuva
julkaisurekisteri varmistaa julkaisujen löytyvyyden varastoista.
Ehdotetaan, että julkaisujen tuottajatahot nimeävät varastovastuuhenkilön, jonka
tehtävä on seurata julkaisujen kulutusta ja vastata varastojen asianmukaisesta
kunnosta. Myös julkaisutoiminnan koordinaattori voi seurata rekisteristä eduskunnan
kanslian julkaisutilannetta.
Ehdotetaan vielä, että julkaisuvarastojen järjestämisen jälkeen tarkistetaan varastotilojen riittävyys ja harkitaan, tarvitaanko lisää varastotilaa esimerkiksi uudesta
lisärakennuksesta. Riittävät käsivarastot olisi tällöin aina turvattava päätaloon.

Ehdotus 13: Poistot
Ehdotetaan, että julkaisujen poistot järjestetään hajautetusti. Kukin tuottaja vastaa
omien vanhentuneiden julkaisujensa hävittämisestä. Näin turvataan varmimmin se,
että jakeluun ei pääse vanhentunutta materiaalia. Poistotalkoot voitaisiin järjestää
vuosittain. Lisäksi julkaisutoiminnan koordinaattori voisi säännöllisin välein tarkistaa
julkaisurekisteristä varastoiden ajantasaisuuden.

Ehdotus 14: Arkistoinnin yhtenäistäminen
Ehdotetaan luotavaksi eduskunnan yhtenäinen arkistointitapa ja laadittavaksi arkistointisääntö, jossa määritellään muun muassa eri julkaisujen arkistoinnin pituus.
Voidaan esimerkiksi harkita julkaisujen arkistointia vain elektronisessa muodossa.

Ehdotus 15: Julkaisuvaraston hallintajärjestelmä ja julkaisurekisteri
Ehdotetaan, että asiakirjatoimiston julkaisuvarastojen hallintajärjestelmä laajennetaan kattamaan ainakin koko eduskunnan kanslian julkaisutuotanto. Tällöin tietoa
julkaisuista on saatavissa ajantasaisena hyvin laajasti, myös julkaisujen menekistä.
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Ehdotetaan, että eduskunnan julkisella palvelimella sijoitetaan julkaisurekisteri
tilaus- ja palautelomakkeineen. Uutuusluettelon tilauslomakkeineen tulisi olla myös
paperiversiona saatavilla.

Ehdotus 16: Hintapolitiikka
Ehdotetaan, että eduskunnan julkaisupolitiikassa otetaan kantaa siihen, miten
eduskunnan julkaisut ovat suuren yleisön saatavilla, ja määritellään niille yhtenäinen
hintapolitiikka.
Ehdotetaan, että eduskunnan esite- ja toistuvaisaineisto on maksuttomana yleisön
saatavilla. Eduskunnan lahjakirjojen ja erikoisjulkaisujen hinnat ehdotetaan julkaisutoimikunnan määriteltäviksi.
Ehdotetaan harkittavaksi julkaisujen aktiivisempaa markkinointia suurelle yleisölle.

4.10

Evaluointi

Julkaisujen evaluointi on tällä hetkellä satunnaista. Olisi tärkeää varmistaa, että julkaisuja evaluoivat järjestelmällisesti sekä eduskunta, tuotantoprosessissa mukana olevat eri
tahot että suuri yleisö.
Oma-aloitteisessa arvioinnissa on tärkeää tarkastella, vastaako lopputulos sisällöltään ja
ulkoasultaan sitä mihin pyrittiin. Tämä tehtävä lankeaa luonnostaan julkaisun toteuttajataholle mutta tarvittaessa myös laajemmalle raadille.
Painoskoon määritteleminen on tärkeä ja vaikea päätös. Painoskoon arviointia vaikeuttavat esimerkiksi äkilliset muutokset julkaisun menekissä, samoin muut muutokset
ulkoisissa oloissa, jotka saattavat lyhentää yhtäkkiä painoksen elinikää.
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Ehdotus 17: Systemaattinen arviointi
Ehdotetaan, että luodaan systemaattinen arviointikäytäntö eduskunnan julkaisuille.
Evaluoinnin tulisi olla jatkuvaa ja käsitellä julkaisujen laadukkuuden lisäksi painosten osuvuutta ja tilauksia analysoimalla julkaisutoiminnan tarkoituksenmukaisuutta.
Ehdotetaan, että eduskunnan kanslian julkaisutoiminnan yleisestä evaluoinnista
vastaa julkaisutoimikunta.
Ehdotetaan, että yksittäisten julkaisujen evaluoinnista vastaa tuottajataho, joka
hyödyntää evaluaationsa tuloksia tulevissa julkaisuhankkeissaan. Ehdotetaan lisäksi,
että tuottajataho toimittaisi julkaisutoiminnan koordinaattorille tietoon evaluointinsa
tulokset sekä yleisön palautteen.
Ulkopuolista evaluaatiota varten ehdotetaan perustettavaksi kanava myös suuren
yleisön palautteelle sähköisellä lomakkeella. Paperimuodossa sama lomake voidaan
liittää jokaisen painetun julkaisun väliin.
Ehdotetaan, että julkaisutoiminnan koordinaattori käy läpi sekä yksiköiden evaluaation ja palautteen että julkaisurekisterin tiedot ja esittelee tarvittaessa niistä analyysit
julkaisutoimikunnalle.
Ehdotetaan käytön seuranta ja julkaisumäärien osuvuuden arviointi järjestettäväksi
keskitetysti.
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Julkaisun tuottajana eduskunnan keskuskanslia

7 Eduskunnan kanslian julkaisusarja
Kuten aikaisemmin todettu, Eduskunnan kanslian julkaisusarja perustettiin turvaamaan,
että eduskunnan sisäisten työryhmien raportit ja erilaiset eduskunnan teettämät eduskuntatyötä koskevat tai siihen liittyvät erillisselvitykset säilyvät helposti saatavilla. Vastuu
päätöksenteossa, mitkä julkaisut lopulta päätyvät eduskunnan kanslian julkaisusarjaan,
on kuitenkin jäänyt hieman epäselväksi.
Alkusysäyksensä kanslian julkaisu saa useimmiten niin, että kansliatoimikunta tai
pääsihteeri asettaa työryhmän selvittämään jotain eduskuntaan liittyvää asiaa, kuten
eduskunnan kanslian henkilöstöpolitiikan nykytilaa tai eduskunnan työaikakysymyksiä.
Työryhmä tuottaa julkaisun tekstin suomeksi ja tiivistelmän siitä ruotsiksi. Julkaisujen
ulkoasu on periaatteessa yhtenäinen: sarjaan tarkoitettuja tekstejä varten on eduskunnan
verkkosivuilla vakiopohja, jossa ovat valmiiksi otsikoiden ja leipätekstin tyyli ja fontit.
Näin julkaisujen tekstit voidaan helposti tuottaa painovalmiiseen asuun jo kirjoittamisvaiheessa. Tämän sarjan ulkonäkökysymyksissä ei ollut ongelmia aikaisemminkaan:
Vuoteen 2000 asti sarjan julkaisujen kannessa käytettiin kuvia eduskunnan taideteoksista. Pulmia tuolloin aiheuttivat vain tekijänoikeuskysymykset ja se, miten löytää jokaiseen uuteen julkaisuun uusi sopiva kuva.
Se, että teksti voidaan toimittaa painovalmiina kirjapainoon, säästää huomattavasti
painokuluja ja aikaa. Oikolukuvaihe jää pois, ja painatus voidaan tehdä kuvaamalla sivut
suoraan A 4 -koosta eduskunnan kanslian julkaisusarjan kokoon B5:een. Vuoden 2000
alusta käytössä on ollut lisäksi vakiokansi. Sarjan julkaisuissa on ainoastaan kaavakuvia
ja taulukoita.
Kun julkaisusarjaan tuleva raportti tai selvitys on luovutettu, teksti toimitetaan kirjapainoon. Sarjan painatuksesta on vastannut Edita. Eduskunnan keskuskanslian asiakirjatoimisto hoitaa yhteydet kirjapainoon samoin kuin tarvittaessa oikoluvun. Se antaa myös
painoluvan ja vastaa painatuskuluista. Painosmäärän ja jakelun päättää julkaisun
tuottaja. Painosmäärät vaihtelevat julkaisun käytön ja jakelun mukaan sadasta kahteen
tuhanteen. Esimerkiksi julkaisua Eduskunnan kanslian henkilöstöpolitiikan nykytila
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painettiin 1 000 kappaletta. Jakeluun vaikuttavat julkaisun sisältö ja tekstin tuottajan
mielipide. Eduskunnan julkaisusarjan julkaisut varastoi julkaisun tuottaja. Pieni erä
julkaisuja on myös asiakirjatoimiston julkaisuvarastossa.
Koska sarjan julkaisut on tarkoitettu eduskunnan sisäiseen käyttöön, niitä ei ole myynnissä. Ne ovat kuitenkin yleisön saatavissa pyynnöstä, ja niihin voi perehtyä Eduskunnan kirjastossa. Vuodesta 2000 lähtien julkaisuihin on voinut lisäksi perehtyä eduskunnan verkkosivuilla www.eduskunta.fi ja Faktassa.

7 Kansanedustajan lakikokoelma
Kansanedustajan lakikokoelma kuuluu eduskunnan vakiojulkaisuihin. Siitä otetaan uusi
painos yleensä vaalikauden alussa ja muulloinkin tarvittaessa. Eduskunnan kanslia on
toimittanut sen kansanedustajien käyttöön vuodesta 1929.
Lakikokoelma valmistelusta vastaa työryhmä lainsäädäntöjohtaja Keijo Koivukankaan
johdolla. Hankkeen toteuttaa eduskunnan keskuskanslian asiakirjatoimisto.
Kansanedustajan lakikokoelma ilmestyi viimeksi vuonna 2000. Julkaisun ulkoasun on
suunnitellut Editan graafikko. Koska Kansanedustajan lakikokoelma on käyttöjulkaisu,
sen kansi on muovitettu.
Aikaisemmin Kansanedustajan lakikokoelma on ollut myös sähköisessä muodossa
eduskunnan Faktassa. Verkkoversio on sittemmin poistettu, koska sen päivitys tuotti
ongelmia.
Tarkoitus on kuitenkin saada lakikokoelma uudelleen Faktaan rakenteisena Frameasiakirjana. Tällöin sitä on helppo pitää ajan tasalla. Myös uusi paperiversio voidaan
tällöin tuottaa helposti ja nopeasti.
Projektin esikartoitus on jo tehty. Projektiin osallistuvat vanhempi eduskuntasihteeri
Tuula Sivonen, eduskuntasihteeri Ari Apilo, eduskuntasihteeri Jukka Luukkanen,
toimistopäällikkö Pertti Siitonen pöytäkirjatoimistosta ja apulaistoimistopäällikkö Päivi
Virta asiakirjatoimistosta.
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Tuottajana eduskunnan hallintotoimisto

7 Eduskunnan kanslian toimintakertomus
Eduskunnan kanslian toimintakertomus on vakiojulkaisu, joka on ilmestynyt vuodesta
1993.
Toimintakertomuksen tekstin tuottavat eduskunnan kanslian eri yksiköt. Toimitustyöstä
vastaa hallintotoimiston toimistopäällikkö Martti K. Korhonen. Julkaisun ulkoasun ovat
suunnitelleet yhteistyössä Editan graafikko Petteri Kivekäs, eduskunnan intendentti
Liisa-Maria Hakala ja hallintotoimiston toimistopäällikkö Martti K. Korhonen. Eduskunnan keskuskanslian asiakirjatoimisto hoitaa nykyisin yhteydet kirjapainoon.
Julkaisun kielet olivat alkuvuosina suomi ja ruotsi. Nykyisin toimintakertomus julkaistaan myös englanniksi. Aluksi toimintakertomus oli eduskunnan monistamossa tehty
vihkonen. Vuodesta 1996 lähtien se on painettu Editassa.

7 Eduskunta – Tausta, toiminta, rakennus
Iso eduskuntakirja Eduskunta – Tausta, toiminta, rakennus valmistui vuonna 1990.
Aloite teoksen valmistamiseen lähti eduskunnan johdolta. Kansliatoimikunnalle sen
valmistamisesta teki esityksen taidehankintatoimikunta. Teoksen valmistelussa toimi
ohjausryhmänä kirjatoimikunta, joka valitsi kirjoittajat ja hyväksyi alustavasti tekstit.
Kansliatoimikunta vahvisti päätökset. Julkaisun toimitustyöstä vastasi eduskunnan
intendentti Liisa-Maria Hakala, joka toimi kirjatoimikunnan ja sen työvaliokunnan
esittelijänä ja sihteerinä. Toisena toimittajana oli kirjailija Pekka Suhonen. Taitto on
Juhani Pallasmaan ja hänen avustajiensa käsialaa. Painamisen teki Frenckellin Kirjapaino Oy. Jakelusta päätti kansliatoimikunta. Kirja jaettiin muun muassa kansanedustajille
sekä myöhemmin henkilökunnalle ja kaikille Suomen yleisille kirjastoille. Jakelun hoiti
virastopalvelujaosto. Teos oli myös myynnissä kirjakaupoissa ja asiamiespostissa.

111

7 Eduskunnan henkilökunta 2002
Eduskunnan henkilökunta 2002 ilmestyi huhtikuussa 2002. Uutuutena kalenterissa on
nyt mukana myös Valtiontalouden tarkastusviraston henkilökunta.
Julkaisun toimitustyöstä vastaa hallintotoimiston toimistopäällikkö. Uuden painoksen
toimitusta yksinkertaisti se, että kalenterin aineisto voitiin tulostaa suoraan tietokannasta. Tulostuksessa tuli tosin esiin ongelmiakin. Julkaisun lopputulokseen vaikutti myös
se, että eri yksiköiden tehtäväkuvaukset olivat Faktassa hyvin eri mittaisia. Muutokset
henkilökunnan tietoihin on tarkoitus vastedes päivittää jatkuvasti Faktaan. Sen tietopohjaa muutetaan niin, että julkaisusta saa helposti paperitulosteen aika ajoin.
Kalenterin ulkoasun suunnitteli Editan graafikko Petteri Kivekäs yhdessä hallintotoimiston edustajien kanssa. Kalenterin koko säilyi entisellään.
Kalenterin 2002 kuvamateriaali on vaihteleva, sillä tällä uusimiskerralla valokuvattiin
vain uudet työntekijät. Koko eduskunnan henkilökunta on tarkoitus kuvata, kun teos
uusitaan vaalien jälkeen.
Yhteyksistä kirjapaino Editaan vastasi keskuskanslian asiakirjatoimisto.

7 Kansanedustajan käsikirja
Kansanedustajan käsikirja kuuluu vakiojulkaisuihin. Se uusitaan aina säännösten
muuttuessa. Näin tapahtui viimeksi, kun uusi perustuslaki tuli voimaan, ja muutoksia
tuli myös muihin säännöksiin.
Ensimmäinen käsikirja, silloin nimeltään Eduskuntamuistio, on vuodelta 1972 ja
apulaispääsihteeri Jouni Vainion toimittama. Myöhemmin vastuu toimitustyöstä siirtyi
hallintotoimiston toimistopäällikölle Martti K. Korhoselle. Uutta julkaisua toimitettaessa toimintayksiköt tarkastavat niiden aikaisemman tekstiosuuden käsikirjassa, Martti K.
Korhonen toimittaa tekstin ja sen jälkeen yksiköt tarkastavat vielä uudelleen omat
tekstiosuutensa. Teksti tuotetaan hallintotoimistossa painovalmiiseen muotoon. Suomenkielisen tekstin kääntämisen ruotsiksi hoitaa ruotsin kielen toimisto.
Ulkoasun suunnittelu on hallintotoimiston toimistopäällikön Martti K. Korhosen.
Julkaisun koko on sama kuin eduskuntatiedotuksen toimittamissa Eduskuntakalenterissa
ja Eduskunta vuoden 2001 valtiopäivillä. Painamisesta vastaa Edita. Uusi painos
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käsikirjasta valmistui helmikuussa 2002. Suunnitelmana on päivittää muutokset vastaisuudessa jatkuvasti Faktaan.

7 Suomen eduskunta
Pienempi eduskuntakirja, vihreäkantinen Suomen eduskunta valmistui ensi kerran
vuonna 1999.
Aloitteen julkaisun tuottamisesta teki intendentti Liisa-Maria Hakala. Hän myös vastasi
toimitustyöstä yhdessä Editan kanssa, joka painoi teoksen.
Vuonna 2000 teos uusittiin nimellä Suomen eduskunta 2000. Teoksen uuden painoksen
tuotti silloin yhteistyössä Editan kanssa tiedottaja Tiina Kivisaari eduskunnan tiedotusyksiköstä.
Jakelusta päätti alunperin kansliatoimikunta. Julkaisua jakavat virastopalvelujaosto ja
eduskuntatiedotus.

7 Suomen eduskunta – Kansanvaltaa eilisestä huomiseen
Suomen eduskunta – Kansanvaltaa eilisestä huomiseen, on uusi iso eduskuntakirja
vuodelta 2000. Teos tuli tarpeelliseksi, kun aikaisempi eduskunnan toimintaa esittelevä
teos kävi vanhentuneeksi uuden perustuslain myötä.
Aloite kirjan valmistamiseen tuli pääsihteeriltä. Projektin toteutti intendentti Liisa-Maria
Hakala kirjatoimikunnan ja sen työvaliokunnan esittelijä-sihteerinä. Teos tuotettiin
ostopalveluna. Tarjouskilpailun voitti WSOY, ja toimitustyön teki Seija Ruohonen,
lopulta kuitenkin yhdessä Liisa-Maria Hakalan kanssa. Graafinen suunnittelu on Seppo
Ruokosen. Teoksen painoi WS – Bookwell Oy. Jakelun hoitaa virastopalvelujaosto.

113

7 Suomen kansanedustajat 1907–2000 – Finlands riksdagsledamöter 1907–2000
Veteraanikansanedustajat ry teki vuonna 1995 aloitteen, että vuonna 1982 ilmestynyt
kansanedustajamatrikkeli vuosilta 1907–19821 saatettaisiin ajan tasalle. Kansliatoimikunta nimitti 5.3.1998 hanketta toteuttamaan matrikkelitoimikunnan.
Matrikkelitoimikunta kallistui laatimaan mieluummin kokonaan uuden kansanedustajamatrikkelin, joka kattaa vuodet 1907–2000, kuin tuottamaan vain lisäosan aikaisempaan
matrikkeliin. Tekstin kokosi toimikunnan sihteeri, tietoasiantuntija Riitta Siunala
Eduskunnan kirjastosta. Suomen kansanedustajat – Finland riksdagsledamöter
1907–2000 -matrikkeli sisältää tiedot koko yksikamarisen eduskunnan aikaisista,
kaikkiaan 2 260 kansanedustajasta. Matrikkelin pohjana ovat vanhan, vuoden 1982
matrikkelin tiedot, jotka saatettiin ajan tasalle. Myöhemmistä edustajista koottiin tiedot
vaalikausittain ilmestyvästä pikku matrikkelista ja eduskunnan henkilötietojärjestelmästä, HETEKAsta. Tietoja täydennettiin kyselyllä silloisille ja elossa olleille entisille
kansanedustajille. Tietoja kansanedustajista seurattiin syyskuun alkuun 2000 saakka.
Toimitustyössä harkittiin aluksi perinteistä toimintatapaa, mutta koska tietohallinto oli
halukas panostamaan kevyempään ja joustavampaan toteutustapaan, julkaisu päädyttiin
tekemään painovalmiiksi eduskunnassa. HETEKAsta "kloonattiin" sisartietokanta, Trip,
joka sisälsi silloisten edustajien tiedot ja johon syötettiin vanhan matrikkelin tiedot.
Tietojen siirtämistä kokeiltiin ensin skannaamalla. Saadut tekstitiedostot oikoluettiin ja
siirrettiin tietokantaan. Skannausmenetelmä aiheutti kuitenkin niin paljon toimitustyötä,
ettei sitä voitu käyttää koko aineiston käsittelyyn. Sen vuoksi palkattiin apuhenkilöitä
syöttämään tietoja tietokantaan käsin. Riitta Siunalalla oli matrikkelin toimitustyössä
pisimpään avustajanaan Arja Partanen.
Kuvat skannattiin vanhasta matrikkelista, eduskunnan valokuva-arkistosta ja passikuvista. Uusimmat kuvat olivat CD-ROMeilla. Skannaamisen teki matrikkeliavustaja Arja
Partanen. Ulkoasun suunnitteli graafikko Petteri Kivekäs Editasta. Hänen loi sivumallit
ja sivukoon, tekstityypit ja -koot sekä linjat ja kuvien taustavarjon. Suunnittelussa
pyrittiin helppolukuisuuteen ja moderniuteen. Lopullisen päätöksen julkaisun ulkoasusta
teki matrikkelitoimikunta.
Tietokannasta tulostettiin suunnittelija Maija-Liisa Jääskeläinen laatimalla tulostusformaatilla henkilömatrikkelit, joissa tiedot olivat sovitun artikkelimallin mukaisessa
järjestyksessä ja muodossa. Tietojen muokkaamisessa käytettiin hyväksi tietohallinnon
teknisen asiantuntijan Jari Petersen-Jessenin luomia tekstinkäsittelymakroja. Kuvatie1
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dostot nimettiin käyttäen tekstitietueiden ID-numeroiden mukaan. Näin kuvat voitiin
yhdistää tekstiin. Aineisto muunnettiin pdf-muotoon käyttäen teknisen asiantuntijan
tekemää sivumallia. Sen avulla voitiin toteuttaa graafikko Petteri Kivekkään suunnitelman mukainen tulos.
Aineisto tulostettiin CD-ROMille ja toimitettiin painoon. Kun tavanomaiset oikovedosvaiheet eivät enää olleet tarpeen, painovaihe Editassa sujui nopeasti. Kirjan painos on
1 500 kappaletta.
Ei oppi ojaan kaada
Kansanedustajamatrikkelin tuottamisesta yhteistyössä tietohallinnon kanssa saatiin
kokemuksia ja esiin tuli myös ongelmia, jotka on sittemmin voitu ottaa huomioon
eduskunnan henkilötietojärjestelmän HETEKAn uusimisessa. Tietokannan rakennetta
on jo muutettu monipuolisemmaksi, mikä helpottaa tietojen käyttäminen erilaisiin
tarkoituksiin. Julkaisumalleja on yhtenäistetty ja muokattu niin, että ne soveltuvat
paremmin tietokantapohjaiseen julkaisutuotantoon. Myös taittorakennetta on työstetty.
Tarkoitus on tehdä valmiiksi Framemaker-pohjia, joihin tiedot voidaan tulostaa tietokannasta. Nämä pohjat soveltuvat erityisesti rekisterimallisiin julkaisuihin, kuten
Kansanedustajan kalenteriin ja vaalikausittain ilmestyvään pikku matrikkeliin.

7 Taidetta eduskunnassa
Taidetta eduskunnassa -julkaisu valmistui näyttelyluetteloksi samannimiseen näyttelyyn, joka pidettiin Taidehallissa kesällä 1994.
Aloitteen julkaisun valmistamisesta teki eduskunnan taidehankintatoimikunta. Kirjan
tekstistä ja toimitustyöstä vastasi intendentti Liisa-Maria Hakala. Julkaisun taitto on
arkkitehti Ola Laihon. Painamisen hoiti Edita. Jakelusta päättivät puhemies, pääsihteeri
ja hallintojohtaja.
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Tuottajana eduskuntatiedotus

7 Eduskunnan esitesarja
Eduskunnan esitesarja kuuluu vakiojulkaisuihin. Se on tarkoitettu niin suurelle yleisölle
kuin kansanedustajien ja virkamiesten käyttöön. Sarja käsittää kymmenkunta esitettä,
joista otetaan uusintapainoksia jatkuvasti tarpeen mukaan, kun havaitaan, että esitteen
painos alkaa olla loppumaisillaan tai tiedot vanhentuvat. Seurannasta vastaavat tiedottaja ja oppaat.
Myös uudenaiheisia esitteitä voidaan kehitellä tarpeen mukaan. Uusia esitelehtiä syntyy,
kun katsotaan tarpeelliseksi esitellä jokin uusi näkökulma eduskuntaan tai sen työhön.
Suunnitteilla ovat muun muassa esitteet täysistunnon toiminnasta ja eduskuntatyön
terminologiasta.
Aloite uuden esitteen luomisesta tai uuden painoksen ottamisesta saattaa tulla esimerkiksi eduskunnan keskuskansliasta, hallintotoimistosta tai esitteistä vastaavalta tiedottajalta. Esitteiden menekkiä ja tarvetta uusintapainoksiin seuraavat työssään läheisesti myös
oppaat. Esitteen uusimisesta tekee päätöksen hallintojohtaja tiedottajan esityksestä ja
painopaikan tarjouksen pohjalta. Toimitustyö vaihtelee: usein esitteestä otetaan uusintapainos vain pienin muutoksin aikaisempaan tekstiin, joskus ovat tarpeen suuremmat
muutokset asiasisällössä. Esitteen tekstin tuottaa tiedottaja ja tarkastaa asiantuntijataho,
esimerkiksi keskuskanslia, tilitoimisto, valiokuntasihteeristö, intendentti tai kirjasto.
Tiedottaja vastaa toimitustyöstä samoin kuin ulkoasusta.
Esitesarja on ilmestynyt tavallisesti suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Lisäksi EU-esite
Suomen jäsenyyden alkutaipaleelta on käännetty myös ranskan ja saksan kielelle.
Samoin esite kansanedustajien palkkioiden määräytymisestä painettiin talvella 2001
suomen, ruotsin ja englannin lisäksi myös saksaksi ja ranskaksi. Tiedottaja hoitaa
käännätyksen.
Esitemateriaali toimitetaan kirjapainolle joko paperilla tai levykkeellä. Tiedottaja
tarkistaa oikovedokset ja antaa painoluvan.
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Ei oppi ojaan kaada
Esitteiden menekki on huomattava, mutta vaihtelee esitteittäin ja kielittäin. Vuoden 2001
alusta lähtien suomenkielisistä esitteistä on otettu 10 000 kappaleen painos ja muilla
kielillä 5 000 kappaleen painos, ellei ole ollut erityisiä syitä pienempiin painoksiin,
kuten tiedossa olevat pikaiset muutokset tekstin sisältöön.
Painamisesta on vastannut Edita. Tarkoituksenmukaista ei olekaan vaihtaa kirjapainoa
kovin tiheään, kun esitesarjaa joudutaan uusimaan jatkuvasti. Painolla on näin mahdollisuus käyttää hyväkseen aikaisempaa, tallennettua aineistoaan, ja uusien esiteverisoiden
toimitusaika pysyy siten lyhyenä. Yhteistyö Editan kanssa on sujunut hyvin ja joustavasti.
Ongelmia on kuitenkin ollut kuvien värierottelussa. Esimerkiksi Eduskuntatalo-esitteen
kuvatekstissä kerrotaan talon verhoilun olevan Kalvolan punertavaa graniittia, mutta
vuoden 2001 painoksen kuvassa väri lähentelee homeisen vihreää. Asiasta reklamoitiin,
ja Edita tarkisti kuvavarastoaan, mutta silti ei tällä kerralla päästy parhaaseen tulokseen.
Selvästi on käynyt myös ilmi, että uusien esitteiden ilmestymisestä täytyisi tiedottaa
eduskunnassa mahdollisimman laajasti, jotta kaikki eduskunnan yksiköt tietävät vaihtaa
vanhentuneet esitteensä uusiin. Luonnollisesti tieto kulkee oppaille, jotka vastaavat
esitemateriaalin ajantasaisuudesta eduskunnan pääaulan ja yleisönoven esitetelineissä,
samoin kuin kirjaston ovella sijaitsevasta telineestä vastaavalle.
Esitteet varastoidaan julkaisuvaraston alakertaan, mistä samalla poistetaan vanhat
esitteet.

7 Eduskunnan kalvosarja
Eduskunnan kalvosarjan valmistaa tiedottaja. Hän suunnittelee sisällön ja vastaa
toteutuksesta yhteistyössä eri yksiköiden kanssa sekä toimittaa kalvot muun muassa
sisäisen tietopalvelun käyttöön.
Ei oppi ojaan kaada
Eduskunnan Fakta-sivuille on haettu vuoden 2002 aikana uutta julkaisujärjestelmää,
jonka on tarkoitus helpottaa kaikissa verkon päivitysongelmissa.
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7 Eduskunnan historia -multimedia verkossa
Eduskuntatiedotus teki aloitteen Eduskunnan historia -verkkojulkaisun suunnittelusta ja
toteutuksesta. Multimedian sisältö rakennettiin yhteistyössä Historian ja yhteiskuntaopin
opettajien liiton verkkopedagogiikkaryhmään kuuluvien opettajien kanssa. Eduskuntatiedotuksessa projektista vastasi tiedottaja Paula Grönlund. Julkaisu ilmestyi aluksi
suomeksi. Kieliversioita ilmestyy lisää vielä vuoden 2002 aikana. Teknisen toteutuksen
ja suunnittelun teki Axel Digital Oy. Päivitysvastuu kuuluu eduskuntatiedotukselle.
Eduskunnalla ovat myös julkaisun tekijänoikeudet.
Verkkopalvelu voitti valtakunnallisen BigOne-verkkosivukilpailun sarjassa Paras eikaupallinen verkkopalvelu.
Ei oppi ojaan kaada
Opettajien panos työprosessissa osoittautui onnistuneeksi ratkaisuksi.

7 Eduskunnan viikko
Eduskunnan viikko on vakiojulkaisu, joka nimensä mukaan ilmestyy viikoittain.
Eduskunnan viikkoa toimittaa tiedotussihteeri Aila Varis eduskuntatiedotuksesta. Osa
julkaisun aineistosta on saatavissa suoraan eduskunnan verkkosivuilta, osan tiedotussihteeri kokoaa tai referoi itse. Eduskunnan viikko ilmestyy Virallisen lehden liitteenä
kuten Valtioneuvoston viikkokin. Virallisen lehden painamisesta vastaa Edita. Tiedotussihteeri toimittaa aineiston sinne sähköpostitse.
Eduskunnassa viikkojulkaisu on ollut 1990-luvulta alkaen saatavilla myös erillispainoksena. Sen jakelun piiriin kuuluvat kansanedustajat, valiokunnat, eduskuntaryhmät,
eduskunnassa työskentelevät tiedotusvälineiden edustajat sekä eduskunnan eri yksiköt.
Jakelun hoitaa lähettikeskus.

7 Eduskunta vuoden 2001 valtiopäivillä — 2001 års riksmöte
Eduskunta vuoden 2001 valtiopäivillä — 2001 års riksmöte kuuluu sekin eduskunnan
vakiojulkaisuihin. Se ilmestyy vuosittain tarkistettuna.
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Toimitustyöstä vastaa tiedotussihteeri Aila Varis eduskuntatiedotuksesta. Työ käynnistyy tammikuussa. Jotkut tiedot ovat kuitenkin saatavissa vasta valtiopäivien avajaisten
jälkeen helmikuun loppupuolella, kun uudet toimielimet on valittu. Julkaisu ilmestyy
huhtikuussa.
Osan tiedoista, kuten tiedot kansanedustajista, tiedotussihteeri saa suoraan sähköisessä
muodossa eduskunnan henkilötietokannasta HETEKAsta, samoin osittain tiedot vaalipiireistä ja toimielimistä. Osan hän joutuu keräämään eri yksiköiltä ja osa valmistuu
"käsityönä". Stilisoinnin, ulkoasun suunnittelun ja oikoluvun tekee tiedotussihteeri.
Yksiköt oikolukevat vielä omat tietonsa. Julkaisu toimitetaan painoon levykkeellä.
Painos oli viimeksi 2 800 kappaletta.
Ei oppi ojaan kaada
Henkilötietokannan uudistuksen yhteydessä on ollut esillä ajatus lopettaa tämän julkaisun painaminen, koska tiedot vaihtuvat nopeasti. Ajantasaisina ne ovat sähköisessä
muodossa eduskunnan verkkosivuilla.

7 Edusnet – Rixnet
Koulujen opetuskäyttöön tarkoitetun Edusnetin sisältö on suunniteltu työryhmässä,
johon kuului edustajia eduskunnan keskuskansliasta, tiedotusyksiköstä sekä historianopettaja Sotungin lukiosta. Teknisestä toteutuksesta vastasivat DiArt OY ja Spektrico Oy (nykyisin fuusioituneet Axel Digital Oy:ksi). Ohjelmat sijaitsevat Axel Digitalin
palvelimella. Päivityspalvelut hoidetaan erillisen sopimuksen mukaan kuukausiveloituksella.
Edusnetistä on ruotsinkielinen versio Rixnet.
Edusnetin elinkaari on vaalikausi. Se on uusittava, kun kansanedustajat vaihtuvat
eduskuntavaalien yhteydessä. Uusimisesta vastaa eduskuntatiedotuksessa tiedottaja
Paula Grönlund.

7Eduskunta 1999 – Riksdagen 1999, Matrikkeli – Matrikel
Eduskunta 1999 – Riksdagen 1999 -edustajamatrikkeli on eduskunnan vakiojulkaisu. Se
uusitaan aina vaalikauden alussa.
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Edustajamatrikkeli toimitetaan kansanedustajien antamien tietojen pohjalta, jotka on
tallennettu eduskunnan henkilötietokantaan, HETEKAan 2. Julkaisun toimitustyöstä
vastaavat eduskuntatiedotuksen tiedotussihteerit Merja Kivinen ja Aila Varis. Julkaisu
on pääosin suomenkielinen, mutta esipuhe ja tiedot ruotsinkielisistä edustajista on
käännetty myös ruotsiksi. Matrikkelin ulkoasu on pitkään pysynyt samana. Sen on
alunperin suunnitellut Edita. Painamisesta järjestetään aina tarjouskilpailu. Viimeksi
Eduskunta – Riksdagen 1999 -matrikkelin sai painettavakseen Painotalo Miktor.
Uuden henkilötietokannan valmistumisen myötä, aikaisintaan vuonna 2003, matrikkelin
tietoja on tarkoitus kartuttaa ja järjestää uudelleen. Samalla on suunniteltu julkaisun
ulkoasun uusimista. Lisäksi matrikkelin kielivalikoimaa on ajateltu lisättäväksi niin, että
julkaisu olisi myös ruotsiksi ja englanniksi.

7 Kansanedustajan kalenteri
Kansanedustajan kalenteri on eduskunnan vakiojulkaisu. Varsinaisen almanakan lisäksi
kalenterissa on 32 toimitettavaa sivua. Toimitustyöstä vastaa tiedotussihteeri Merja
Kivinen eduskuntatiedotuksesta. Kalenterin tiedoista kansanedustajien osoitteet tulevat
suoraan eduskunnan henkilötietokannasta HETEKAsta ja valiokunnat Faktasta. Loput
tiedot kerätään ja myös tarkistutetaan eri yksiköiltä. Ulkoasun suunnittelu on eduskuntatiedotuksen. Painamisesta järjestetään vuosittain tarjouskilpailu. Viimeisen kolmen
vuoden ajan painamisesta on vastannut CC Kalenteripalvelu Oy. Kalenteri jaetaan koko
eduskunnalle.
Ei oppi ojaan kaada
Uuden henkilötietokannan myötä uusitaan myös kalenterin ulkoasu.

7 Suomen eduskunta -esite
Iso eduskuntaesite Suomen eduskunta kuuluu eduskunnan vakiotuotantoon. Se uusitaan
tarpeen mukaan tietojen vanhentuessa. Aloitteen uusimisesta tekee eduskuntatiedotus.
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HETEKAn uudistustyö on käynnissä, ja tietokannan tietosisältö
tulee laajenemaan huomattavasti nykyisestä. Tulevaisuudessa sekä
matrikkeli että muut tietokannan tietosisältöön perustuvat julkaisut
tullaan tuottamaan uudistetusta HETEKAsta.

Myös esitteen käsikirjoitus on eduskuntatiedotuksen. Suomenkielisen tekstin tarkistaa
eduskunnan keskuskanslia.
Esite on aina tuotettu ostopalveluna. Eduskuntatiedotus pyytää tarjoukset valitsemiltaan
yksityisiltä viestintätoimistoilta. Vuonna 2001 uusitun esitteen tuottamisesta vastasi
tarjouskilpailun perusteella BNL Information Oy. Viestintätoimisto toimitti tekstin ja
hoiti käännökset valitsemillaan kääntäjillä. Formaatiltaan esite on ollut aina vihkomallinen ja A 4 -kokoinen. Vuonna 2001 julkaisun ulkoasun suunnitteli Aabel Oy. Kuvat
esitteeseen valitsi eduskuntatiedotus. Viestintätoimisto vastasi lisäksi kirjapainoyhteyksistä. Esite painettiin Editassa.
Ei oppi ojaan kaada
Isoa eduskuntaesitettä uusittaessa vuonna 2001 esiin tuli ongelmia, jotka koskivat
lähinnä vastuunjakoa yksityisen viestintätoimiston ja eduskunnan välillä.
Yksi ongelmista oli, kuka vastaa käännöksissä käytetystä terminologiasta. Esitteen
pohjatekstinä oli edellisen esitteen teksti, jota uusittiin vuoden 2001 painokseen vain
paikoin. Käännättää oli päätetty vain uusitut kohdat. Kääntäjä ei kuitenkaan vuoden
2001 tarjouskilpailun jälkeen ollut välttämättä sama kuin edellisellä kerralla. Niinpä
julkaisussa saattoi olla useampia käännöksiä yhdelle ja samalle termille.
Käännökset tarkistettiin eduskunnassa. Huomiota kiinnitettiin erityisesti terminologiaan,
kuten yksiköiden ja valiokuntien nimiin, jotka saatettiin eduskunnan uuden työjärjestyksen mukaisiksi. Kääntäjillä ei ilmeisesti kuitenkaan ollut näitä tekstejä hallussaan eikä
luottamusta eduskunnassa tehtyihin tarkistuksiin, koska termit saattoivat myöhemmin
vaihtua toisiin. Näin esitteen eri kieliversioihin jäi valitettavan paljon horjuntaa terminologiassa.
Toiseksi ison esitteen työprosessi oli yllättävän raskassoutuinen. Erikieliset vedokset
kiersivät painosta viestintätoimiston kautta eduskunnan tieto- ja viestintäyksikköön ja
eduskuntatiedotukseen oikoluettaviksi, sen jälkeen BNL:n kautta taas takaisin painoon.
Aikataulu oli aina kiireinen. Ennen kaikkea tulos oli epävarma, sillä vastuu "monien
kokkien" kesken jäi epäselväksi.
Lopulta ongelmaksi nousi painoluvan antaminen julkaisulle. Normaalisti kun työn
tilaaja on tehnyt korjauksia oikovedoksiin, hän myös tarkistaa ennen painoluvan
antamista, että korjaukset on tehty painossa oikein. Tässä tapauksessa painoluvan antoi
kuitenkin viestintätoimisto tarkistettuaan itse tekstin. Syyksi sanottiin jälleen kiire.
Erikielisiin esitteisiin jäi siten joukko enemmän tai vähemmän vakavia virheitä, joista
suuri osa oli jossain työn vaiheessa jo kertaalleen korjattu.
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7Suomen eduskunta 2000 – Esittely julkisella palvelimella
Editan painama Suomen eduskunta 2000 -kirja toimii eduskunnan esittelynä eduskunnan
verkkosivuilla. Kirja siirrettiin jokseenkin sellaisenaan verkkojulkaisuksi sen jälkeen,
kun painettu julkaisu oli ilmestynyt. Digitaalisen version toimitti eduskunnalle Edita.
Ei oppi ojaan kaada
Julkaisu on sijoitettu eduskunnan palvelimelle, ja eduskunnalle kuuluvat julkaisun
tekijänoikeudet, kuten on kaikkien verkkojulkaisujen kohdalla. Sivujen päivitys tapahtuu kirjan painatuksen yhteydessä, sillä muutoin päivityksessä joudutaan turvautumaan
Editan apuun, mikä on hidasta ja maksaa.

4

Tuottajana Eduskunnan kirjasto

7Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2000
Eduskunnan kirjaston kertomus on vuosittain ilmestyvä vakiojulkaisu.
Kirjaston eri tahot valmistelevat kertomukseen tekstit, jotka palvelujohtaja Jorma
Hirsivuori toimittaa yhdenmukaisiksi. Eduskunnan kirjaston johtaja esittelee kertomuksen luonnoksen kirjaston hallitukselle, joka hyväksyy tekstin. Toimintakertomus ilmestyy suomeksi ja ruotsiksi. Suomenkielisen tekstin kääntää ruotsiksi kielenkääntäjä
Margareta Gustafsson ruotsin kielen toimistosta omalla ajallaan. Hän yleensä myös
oikolukee ruotsinkieliset vedokset. Kertomuksen ulkoasusta vastaa osastosihteeri Anja
Kauhanen. Hän muokkaa tekstin painamista varten valmiiksi palstoiksi. Kertomuksen
kansi on pysynyt pitkään samana, eikä sitä ole tässä vaiheessa katsottu aiheelliseksi
muuttaa. Kertomusteksti toimitetaan levykkeellä keskuskanslian asiakirjatoimistoon,
joka hoitaa painattamisen Editassa ja vastaa yhdessä kirjaston kanssa vedosten oikoluvusta.
Valmis kertomus toimitetaan lähetekirjeellä Tuula Sivoselle, joka sijoittaa sen eduskunnan asialistalle. Kirjaston johtaja käy yleensä sivistysvaliokunnan kuultavana, ennen
kuin valiokunta antaa kertomuksesta mietintönsä. Mietintö käsitellään täysistunnossa.
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Kirjaston kertomus on varastoituna kirjastossa sekä yläjulkaisuvarastossa. Kertomuksen
jakelusta vastaa kirjaston johtaja.

5

Tuottajana sisäinen tietopalvelu

7 Eduskunnan tietopalvelu -esite
Eduskunnan tietopalveluesite on vakiojulkaisu, joka uusitaan tarvittaessa, esimerkiksi
kun painos loppuu tai henkilötiedot muuttuvat.
Aloitteen uusimisesta tekee yksikkö itse, joka myös vastaa toteutuksesta. Tietopalvelupäällikkö Antti Rautava valmistaa esitteen tekstin, jota tietopalvelun henkilökunta
kommentoi. Suomenkielisen teksti käännetään ruotsiksi. Esitteen ulkoasun on suunnitellut Petteri Kivekäs Editasta. Myös painamisesta vastaa Edita.
Esite on julkaistu myös englanniksi. Tämän suppeamman version taitosta ja monistamisesta vastaa eduskunnan monistamo.
Esitteen jakelun määrittelee tietopalvelupäällikkö Antti Rautava.

6

Tuottajana kansainvälisten asiain yksikkö

7 Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus
Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus on vakiojulkaisu, joka ilmestyy
joka vuosi. Tähän velvoittaa laki Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnasta.
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Katsauksen parlamentaarisen yleiskokouksen toimintaan kultakin vuodelta laatii
kansainvälisten asiain neuvos Gunilla Carlander. Valtuuskunta hyväksyy tekstin.
Kertomuksen kääntäminen ruotsiksi tapahtuu talon ulkopuolella, koska talossa ei ole
siihen voimavaroja. Kertomuksen kannen suunnittelu on Editan graafikoiden. Kansainvälisten asiain yksikkö harkitsee siirtymistä kuvattomiin vakiokansiin samoista syistä
kuin näin tehtiin Eduskunnan kanslian julkaisuissa: on vaikea keksiä aina uusi ja
ajankohtainen aihe kanteen. Keskuskanslian asiakirjatoimisto hoitaa yhteydet kirjapainoon, toimittaa valmiin tekstin suomen ja ruotsin kielellä WP-muodossa ja paperilla
Editaan. Kirjapaino hoitaa julkaisun palstoituksen ja taiton sekä oikoluvun jälkeen
painamisen.
Valiokunnan puheenjohtaja luovuttaa valmiin kertomuksen eduskunnalle. Eduskunnan
lähetekeskustelussa kertomus lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan, jonka mietinnön
pohjalta täysistunto myöhemmin käsittelee kertomusta. Kun eduskunta on hyväksynyt
kertomuksen, se toimitetaan tiedoksi hallitukselle, käytännössä ulkoasianministeriölle.
Hallituksen istunnossa kertomus saatetaan tiedoksi hallitukselle, joka toimittaa sen
tasavallan presidentille.

7Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus
Myös Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus on
vakiojulkaisu, joka ilmestyy vuosittain. Siihen velvoittaa eduskunnan työjärjestys.
Kertomuksen toimitustyö tapahtuu samalla tavalla kuin Euroopan neuvoston Suomen
valtuuskunnan kertomuksen. Julkaisun taitosta, kannen suunnittelusta ja painamisesta
vastaa Edita. Yhteydet kirjapainoon hoitaa keskuskanslian asiakirjatoimisto.
Kertomuksen luovuttaa eduskunnalle valiokunnan puheenjohtaja.

7

Tuottajana valiokuntasihteeristö

7 Valiokuntaopas 2000 – Erikoisvaliokuntien yleisohjeiden 2. väliaikaispainos
Valiokuntaopas kuuluu on eduskunnan vakiojulkaisuihin. Ensimmäisen kerran se
ilmestyi 1970-luvun puolivälissä.
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Valiokuntaopas 2000 on erikoisvaliokuntien yleisohjeiden 2. väliaikaispainos, joka tuli
voimaan 1.3.2000.
Tarpeita valiokuntaoppaan tekstimuutoksiin käsittelee epävirallinen työryhmä, johon
kuuluvat apulaispääsihteeri Jouni Vainio, valiokuntaneuvos Jarmo Vuorinen ja valiokuntaneuvos Kaisa Vuorisalo. Muutostarpeiden havaitseminen oppaassa, käytännön
toimitustyö ja viimeistely ovat valiokuntaneuvos Kaisa Vuorisalon vastuulla. Oppaan
uusimiseen tarvitaan eduskunnan puhemiesneuvoston hyväksymispäätös.
Valiokuntaoppaan lopullinen versio odottaa vielä valmistumistaan, koska perustuslain
tulkinnan myötä muotoutuva uusi käytäntö ja tietojärjestelmien korjausten johdosta
muuttuvat asiakirjamallit ja diariointitavat eivät ole vielä riittävän vakiintuneita.
Oppaan liittämisestä Eduskunnan kanslian julkaisujen sarjaan oli aikoinaan puhetta,
mutta asia jäi silloin auki, kun yhtenäistä formaattia vasta kehiteltiin.
Valiokuntaopas 2000 on monistettu eduskunnan monistamossa. Oppaan painokset ovat
olleet viime aikoina suhteellisen pieniä. Valiokuntaopas on varastoituna lakivaliokunnassa, mistä sitä voi tiedustella osastosihteeri Katri Rauhalalta.
Valiokuntaopas on nykyisin myös sähköisessä muodossa eduskunnan julkisella palvelimella www.eduskunta.fi ja Faktassa. Julkaisua ei kuitenkaan voida jatkuvasti päivittää
verkkosivuille, koska sen uusiminen vaatii, kuten todettu, puhemiesneuvoston päätöksen.
Kehitteillä ovat nopeatempoisemmat valiokuntien yleisohjeet, joita päivitetään verkkoon
valiokuntien omille sivuille.
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LIITE 2: VANHEMMAT, AKTIIVIJAKELUSTA
POISTETUT JULKAISUT

Tähän liitteeseen on koottu julkaisuja, joita voi silti vielä nähdä eduskunnassa, vaikka ne
eivät enää ole aktiivikäytössä joko siksi, että niiden painos on loppunut tai siksi että
niiden tiedot ovat puutteelliset tai vanhentuneet.

1

Eduskunnan kanslian julkaisuja

7 Suomen eduskunta – Tausta, toiminta, rakennus
Eduskunta, Helsinki 1990.
Kirja, sid. 157 s.
ISBN 951-47-4046-7 (suomi)
Kookas teos Suomen eduskunta – Tausta, toiminta, rakennus valmistui lahjakirjaksi
vuonna 1990. Teoksen valmistelusta vastasi kirjatoimikunta, jonka puheenjohtajina
toimivat eduskunnan puhemiehet Erkki Pystynen, Matti Ahde ja Kalevi Sorsa kukin
vuorollaan.
Julkaisu kuvaa alaotsikkonsa mukaisesti monipuolisesti eduskuntaa ja sen toimintaa.
Kirjan toimittivat eduskunnan intendentti Liisa-Maria Hakala ja Pekka Suhonen. Kirja
on ollut saatavilla suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, saksaksi, ranskaksi ja venäjäksi.
Kaunista ja arvokasta kirjaa jaettiin rajoitetusti lahjana. Lisäksi se oli myynnissä
eduskunnan postitoimistossa. Teos kuuluu jokaisen kansanedustajan työhuoneen
kirjastoon. Myöhemmin se jaettiin koko henkilökunnan työhuoneisiin.
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EU-jäsenyyden myötä osa teoksen tiedoista vanhentui, ja se on poistettu jakelusta.
Kaikki ns. "isot eduskuntakirjat" on varastoitu väestösuojaan, ja niiden käsivarasto on
virastopalvelujaostolla, mistä niitä voi tiedustella, puh. 2231.

7 Suomen eduskunta
Eduskunnan kanslia, Helsinki 1999.
Kirja, nid., 86 s.
Eduskunnan taidetoimikunnan pienempi julkaisu Suomen eduskunta ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 1999. Tämän painoksen korvasi uudempi laitos vuonna 2000.
Ajantasaisen version vuosiluku on näkyvissä painoksen kannessa ja selässä.

7 Suomen kansanedustajat 1907–1982 – Finlands riksdagsledamöter 1907–1982
Eduskunnan matrikkelitoimikunta. Helsinki 1982.
Kirja, sid., 759 s.
ISBN 951-859-235-7
Suomen kansanedustajat – Finlands riksdagsledamöter 1907–1982 ilmestyi vuonna
1982, jolloin yksikamarisen eduskunnan kokoontumisesta tuli kuluneeksi 75 vuotta.
Matrikkelin myötä katosi siihen asti vaivannut puute kansanedustajien yhtenäisestä
elämäkerrallisesta hakuteoksesta. Matrikkeli sisältää elämäkertatietoja 1900 kansanedustajasta.
Kansliatoimikunta päätti helmikuun alussa 1980 matrikkelin laatimisesta. Matrikkelia
suunnittelemaan asetettiin toimikunta, jonka puheenjohtajana toimi eduskunnan puhemies Johannes Virolainen ja jäseninä eduskunnan pääsihteeri Eiler Hultin, vt. professori
Martti Noponen ja professori Henrik Schauman. Matrikkelin toimittamisen sai tehtäväkseen työryhmän sihteeri, sosionomi Veijo Pakkanen.
Matrikkelin tiedot ovat suomeksi. Kuitenkin esipuhe ja sisällysluettelo sekä tiedot
ruotsinkielisistä edustajista ovat myös ruotsiksi. Julkaisun on painanut Valtion painatuskeskus/Arvi A. Karisto.
Matrikkelia ei ole enää saatavissa, mutta siihen voi perehtyä kirjastossa.
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7 Suomen eduskunta -esite
Eduskunnalla oli vielä 1990-luvun puolivälissä A 5 -kokoinen, vaakamallinen esite
Suomen eduskunta. Esite oli ainakin suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, saksaksi ja
ranskaksi. Sen oli painanut Edita.
Nyt esite on vain muisto: Sen teksti vanhentui, ja painoskin on kokonaan loppu. Esitettä
pidettiin kooltaan hyvin kätevänä.

7 Kokeneet viisaat
Yritysten ja yritysjohtajien yhteiskunnallinen vastuu, Studia Parlamentaria 1.12.1999
Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta, Helsinki 1999.
Kirja, nid., 47 s.
ISBN951-53-2120-4
7 Kokeneet viisaat
Onko syntynyt uusi sodan malli – hyökkäyssota puolustussodan edelle, Studia Parlamentaria 10.5.2000
Globalisaation yleinen arvopohja, periaatteet ja ihmisen asema, Studia Parlamentaria 5.4.2000
Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta, Helsinki 2000.
Kirja, nid., 52 s.
ISBN951-53-2239-1
Kokeneet viisaat käsittää kaksi julkaisua, joihin on koottu esitelmiä eduskunnassa
pidetyistä Studia Parlamentaria -keskustelutilaisuuksista. Aiheina olivat yritysten ja
yritysjohtajien yhteiskunnallinen vastuu, uusi sodan malli ja globalisaatio.
Ensimmäisessä Kokeneiden viisaiden foorumissa joulukuussa 1999 puhujina oli päätoimittaja Tapani Ruokanen ja paneelissa hänen lisäkseen vuorineuvos Krister Ahlström,
valtiotieteiden maisteri Jyrki Haikonen ja kauppaneuvos Satu Tiivola. Julkaisu sisältää
myös kirjoitukset muiden muassa kansleri Kauko Sipposelta, professori Hannu Soikkaselta ja arkkipiispa emeritus John Vikströmiltä.
Globalisaation arvopohjasta, periaatteista ja ihmisen asemasta esitelmöi huhtikuussa
2000 tohtori Ele Alenius. Julkaisu sisältää hänen alustuksensa '...että olisimme humaanin sivilisaation planeetta' lisäksi muun muassa professori Hannu Soikkasen, professori
Jouko Paunion ja professori Pekka Kivalon kirjoitukset.
Uudesta sodan mallista puhui toukokuussa 2000 presidentti Mauno Koivisto.
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Julkaisut on toimittanut valiokuntaneuvos Paula Tiihonen. Ne ovat suomenkielisiä.
Painamisesta on vastannut Oy Edita Ab. Kannen kuva on Brahima Haïdaran. Julkaisut
ovat myös tulevaisuusvaliokunnan verkkosivuilla.
Tulevaisuusvaliokunta on hoitanut julkaisujen jakelun. Julkaisut ovat varastoituina
valiokunnassa, mistä niitä voi tiedustella osastosihteeriltä, puh. 2091.

7 Menestyksen mallit
Osa 1: Kaakkois- ja Itä-Aasia, Videoseminaari 13.–14.6.1996
Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta, Helsinki 1996.
Kirja, nid., 90 s.
ISBN 951-53-1064-4 (su)
ISBN 951-53-1965-2 (en)
7 Menestyksen mallit
Osa 2: Kiina, Videoseminaari 7.3.1997 ja 11.3.1997
Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta, Helsinki 1997.
Kirja, nid., 67 s.
ISBN 951-53-1607-3 (su)
ISBN 951-53-1615-4 (en)
7 Menestyksen mallit
Osa 3: Japan, Videoseminaari 5.2.1999
Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta, Helsinki 1999.
Kirja, nid., 19 s.
ISBN 951-53-1996-X (en)
Menestyksen mallit -sarja käsittää neljä raporttia eduskunnan auditoriossa järjestetyistä
videoseminaareista. Ensimmäisessä seminaarissa kesäkuussa 1996 oli aiheena Kaakkoisja Itä-Aasia, seuraavassa maaliskuussa 1997 Kiina, helmikuussa 1999 Japani ja kesäkuussa.2000 'The New Elements of the World of Knowledge'.
Menestyksen mallit -julkaisut on toimittanut valiokuntaneuvos Paula Tiihonen. Osat 1 ja
2 ovat suomeksi ja englanniksi, osat 3 ja 4 vain englanniksi. Julkaisujen painamisesta on
vastannut Oy Edita Ab. Osissa 1–3 kannen kuva on Ina Collianderin 'Tyttö ja perhonen'
Eduskunnan taidekokoelmista, osassa 4 Brahima Haïdaran.
Julkaisuja ei enää aktiivisesti jaeta, koska ne ovat jo vanhoja. Niitä kuitenkin on vielä
jonkin verran ulkoasianvaliokunnan varastossa, joten tarvittaessa niitä voi tiedustella
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osastosihteeriltä, puh. 2091. Kaikki Menestyksen mallit -julkaisut ovat myös tulevaisuusvaliokunnan verkkosivuilla.

7 Finland–Wisconsin: A Comparative Study Focusing on the Job Opportunities for
Finland
Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta, Helsinki 1997.
Kirja, nid., 53 s.
ISBN 951.53-1560-3
Finland–Wisconsin: A Comparative Study Focusing on the Job Opportunities for
Finland etsii ratkaisuja Suomen korkeaan työttömyyteen mallina Wisconsin. Vertailevan
tutkimuksen on tehnyt professori John P. Klus Wisconsin-Madison-yliopistosta. avustajanaan opiskelijansa Brian C. Kalscheuer. Tutkimuksella oli sekä suomalainen ohjausryhmä että ohjausryhmä Wisconsinin yliopistossa. Julkaisu on painettu Editassa. Kannen
kuva on Ina Collianderin Tyttö ja perhonen Eduskunnan taidekokoelmista.
Teos alkaa olla jo vanha. Sitä on kuitenkin vielä muutama tulevaisuusvaliokunnan
varastossa, joten tarvittaessa sitä voi tiedustella osastosihteeriltä, puh. 2091.

7 Politics & Internet
Kongressiraportti: 2nd International Congress on Electronic Media & Citizenship in
Information Society, 6.–9.1.1999
Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta, Helsinki 1999.
Kirja, nid., 164 s. ja liite
ISBN 951.53-1934-X
Politics & Internet on raportti kongressista 2nd International Congress on Electronic
Media & Citizenship in Information Society, joka pidettiin tammikuussa 1999 Helsingissä. Julkaisu sisältää kongressin puheenvuorot sekä liitteenä kongressin pääjärjestäjän
Sitran artikkelin Elämänlaatu, tieto ja kilpailukyky.
Teoksen on toimittanut valiokuntaneuvos Paula Tiihonen. Se on englanninkielinen.
Painotyön on tehnyt Oy Edita Ab, ja kannen kuva on Ina Collianderin Tyttö ja perhonen.
Kirjan painos on loppunut.
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7 Suomi ja Euroopan tulevaisuus
Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan mietintö (TuVM 1/1997.vp),
Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta, Helsinki 1997.
Kirja, nid., 68 s.
Tulevaisuusvaliokunnan mietintö (TuVM 1/1997 vp) valtioneuvoston tulevaisuusselonteon osasta I: Suomi ja Euroopan tulevaisuus (VNS 3/1996 vp).
Julkaisu on suomeksi ja ruotsiksi. Se on painettu Oy Edita Ab:ssä. Kannen kuva on Ina
Collianderin Tyttö ja perhonen.
Teoksen painos on loppunut.

7 Reilu ja rohkea – Vastuun ja osaamisen Suomi
Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan mietintö (TuVM 1/1998.vp)
Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta, Helsinki 1998.
Kirja, nid., 95 s.
ISBN 951-531911-0 (en)
Tulevaisuusvaliokunnan mietintö (TuVM 1/1998.vp) valtioneuvoston tulevaisuusselonteon osasta II: Reilu ja rohkea – Vastuun ja osaamisen Suomi (VNS 3/1997 vp).
Julkaisu on suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Se on painettu Oy Edita Ab:ssä. Kannen
kuva on Ina Collianderin Tyttö ja perhonen.
Julkaisun painos on loppunut.

7 Suomen tulevaisuutta pohtivan eduskunnan erityiskomitean vastaus
Report of the Special Parliamentary Committee on Finland's Future Options
Eduskunnan erityisvaliokunta, Helsinki 1994.
Kirja, nid., 80 s.
Julkaisu on eduskuntaan perustetun erityisvaliokunnan vastaus valtioneuvoston ensimmäiseen pitkän tähtäyksen tulevaisuusselontekoon.
Julkaisu on painettu Editassa. Kannen kuvana on tulevaisuusvaliokunnan myöhemminkin käyttämä Ina Collianderin Tyttö ja perhonen.
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7 Suomi ja HVK 1996
Ulkoasiainvaliokunnan mietintö (UaVM 7/1996 vp)
Ulkoasiainvaliokunta, Helsinki 1996.
Kirja, nid., 45 s.
Tämä julkaisu on ulkoasiainvaliokunnan mietintö valtioneuvoston selonteosta Suomen
lähtökohdat ja tavoitteet Euroopan unionin vuoden 1996 hallitusten välisessä konferenssissa.
Julkaisu on suomeksi ja ruotsiksi. Mietinnön on painanut Edita. Kannen kuva on Ernst
Mether-Borgströmin serigrafia eduskunnan taidekokoelmista.

7 Turvallisuus muuttuvassa maailmassa
Ulkoasiainvaliokunnan mietintö (UaVM 12/1995 vp)
Ulkoasiainvaliokunta, Helsinki 1996.
Kirja, nid., 29 s.
Turvallisuus muuttuvassa maailmassa on eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan mietintö
valtioneuvoston turvallisuuspoliittisesta selonteosta.
Painotyön on tehnyt Edita. Kannen kuva on Lars-Gunnar Nordströmin Double function
Eduskunnan taidekokoelmista.

7 Suomen liittyminen Euroopan unioniin
Ulkoasiainvaliokunnan mietintö (UaVM 9/1994 vp)
Ulkoasiainvaliokunta, Helsinki 1994.
Kirja, nid., 194 s.
Ulkoasiainvaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä Suomen liittymisestä Euroopan
unioniin on julkaistu vuonna 1994.
Painopaikka on Edita. Kannen kuvana on – kuinka sopivasti – Wäinö Aaltosen Tulevaisuus-veistos eduskunnan istuntosalista.
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7 EY-jäsenyyden vaikutukset Suomelle
Ulkoasiainvaliokunnan mietintö (UaVM 6/1992 vp)
Ulkoasiainvaliokunta, Helsinki 1994.
Kirja, nid., 194 s.
Myös tämä julkaisu on ulkoasiainvaliokunnan mietintö valtioneuvoston selonteosta.
Julkaisun on painanut Edita.

7 XXI COSAC – Konferenssiraportti
Raportti konferenssista 11.–121.10.1999.
Eduskunnan suuri valiokunta, Helsinki 1999.
Kirja, nid., 141 s.
Suuri valiokunta julkaisi raportin XXI COSAC-konferenssista, joka järjestettiin Suomen
EU-puheenjohtajuuskaudella Helsingissä lokakuussa 1999. Raportti käsittää kokouksessa esitetyt puheenvuorot.
COSAC-raportti on suomeksi, englanniksi ja ranskaksi. Suomenkielisen raportin lopussa
on lisäksi lyhyt ruotsinkielinen tiivistelmä. Raportin painotyöstä vastasi Oy Edita Ab.
Ulkoasun suunnittelu on suuren valiokunnan sihteeristön.
COSAC-raporttia jaettiin muiden maiden EU-valiokuntien jäsenille ja sihteeristöille.
Raportin loppupainos on varastoituna suuren valiokunnan sihteeristöllä.
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7 National Parliaments and the EU-Stock-Taking for the Post-Amsterdam Era
Raportti seminaarista 13.10.1999.
Eduskunnan julkaisusarja 1/2000, Helsinki 2000.
Kirja, nid., 103 s.
ISBN 951-53-2114-X
ISSN 1239-1938
Eduskunnan kanslian julkaisusarjassa 3 on ilmestynyt suuren valiokunnan julkaisu
National Parliaments and the EU-Stock-Taking for the Post-Amsterdam Era, joka on
raportti eduskunnassa 13.10.1999 järjestetystä seminaarista.

7 Euroopan unionin asioiden kansallista valmistelua koskevia säännöksiä
Eduskunnan suuri valiokunta, Helsinki 1996.
Kirja, nid., 22 s.
Suuren valiokunnan toimittama Euroopan unionin asioiden kansallista valmistelua
koskevia säännöksiä julkaistiin vuoden 1996 alussa. Siihen on koottu ne hallitusmuodon
ja valtiopäiväjärjestyksen säännökset, jotka tuolloin sääntelivät valtioelinten asemaa ja
tehtäviä EU-asioiden valmistelussa. Lisäksi teos sisältää eduskunnan silloisen työjärjestyksen ja suuren valiokunnan työjärjestyksen säännökset EU-asioiden käsittelystä
valtiopäivillä.
Julkaisu oli tarkoitettu valtioneuvoston esittelijöille ja muille virkamiehille, jotka
osallistuivat EU:ssa päätettävien asioiden kansalliseen käsittelyyn.
Julkaisun on Editan painama. Kannen kuva on Pekka Halosen maalaus Tukinuitto
vuodelta 1925, joka on suuren valiokunnan kokoushuoneen seinällä.
Julkaisu on vanhentunut.
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Eduskunnan kirjaston julkaisuja

7 Valtaistuin vapaana – Kysymys korkeimman vallan käytöstä vuosina 1917–1919
Eduskunnan kirjasto, Helsinki 1997
Kirja, nid., 40 s.
Valtaistuin vapaana – Kysymys korkeimman vallan käytöstä vuosina 1917–1919 on
saman nimisen näyttelyn esite, joka kuvaa interregnumin aikaa Suomessa. Ajanjakso
alkoi, kun Nikolai II perillisineen luopui vallasta maaliskuun vallankumouksen seurauksena vuonna 1917, ja jatkui heinäkuuhun 1919, kun Suomen hallitusmuoto vahvistettiin
ja ensimmäinen presidentti valittiin. Näyttelyesite on olemassa suomeksi, ruotsiksi ja
englanniksi. Sen on laatinut aikaisempi arkistopäällikkö Riitta Sihvonen.
Julkaisu on varastoituna Eduskunnan kirjastossa, ja sitä voi tiedustella kokoelmapalvelun osastosihteeriltä, puh. 3492.

7 Elämän koko kirjo: Raha, rakkaus, riistalinnut
Eduskunnan kirjasto, Vantaa 1996
Esite, 30 s.
Elämän koko kirjo: Raha, rakkaus, riistalinnut. Kansanedustajat kirjojen tekijöinä on
näyttelyluettelo Eduskunnan kirjaston näyttelystä, jossa olivat esillä vuonna 1995
valittujen kansanedustajien kirjoittamat kirjat. Näyttely oli avoinna marraskuusta
joulukuun loppuun vuonna 1996.
Näyttelyluettelon on valmistanut työryhmä, johon kuuluivat Tommi Peuhkurinen,
Kaarina Puttonen, Hilkka Salasmaa ja Anneli Åhlberg. Esite on suomeksi ja ruotsiksi.
Esitteen graafinen suunnittelu on Asko Simanaisen IRH-konsultoinnista ja painopaikka
Tikkurilan Paino Oy. Näyttelyluettelon painos oli 2.000 kappaletta.
Julkaisu on varastoituna Eduskunnan kirjastossa, ja sitä voi tiedustella kokoelmapalvelun osastosihteeriltä, puh. 3492.

136

7 Puolan parlamentti 500 vuotta
Sejmin historiaa
Eduskunnan kirjasto, Helsinki 1996.
Kirja, nid., 51 s.
Puolan parlamentti 500 vuotta: Sejmin historiaa julkaistiin saman nimisen näyttelyn
yhteydessä, joka oli avoinna Eduskunnan kirjastossa 4.6.–25.10.1996. Julkaisu käsittää
Grzegorz Marzakin artikkelin suomeksi ja ruotsiksi.
Julkaisu on varastoituna Eduskunnan kirjastossa, ja sitä voi tiedustella kokoelmapalvelun osastosihteeriltä, puh. 3492.

7 "Minä kumminkin käytän puheenvuoron" – Eduskunnan ensimmäiset naiset
Eduskunnan kirjasto, Helsinki 1995.
Esite, 38 s.
"Minä kumminkin käytän puheenvuoron" on Eduskunnan aikaisemman arkistopäällikön
Riitta Sihvosen laatima näyttelyesite eduskunnan ensimmäisiä naisia esittelevään
näyttelyyn, joka oli esillä Eduskunnan kirjastossa vuonna 1995.
Tämä monistettu esite on olemassa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kannen taiton on
tehnyt tutkija Kristiina Graae.
Julkaisu on varastoituna Eduskunnan kirjastossa, ja sitä voi tiedustella kokoelmapalvelun osastosihteeriltä, puh. 3492.

7 Eduskunta evakossa
Eduskunta evakossa Kauhajoella 1.12.1939–12.2.1940 esite samannimisestä näyttelystä,
joka oli esillä Eduskunnan kirjastossa 1.12.1999–12.12.2000.
Julkaisu on varastoituna Eduskunnan kirjastossa, mistä sitä voi tiedustella kokoelmapalvelun osastosihteeriltä, puh. 3492.
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7 200 vuotta lukuhalua
Eduskunnan kirjasto, Helsinki 1994.
Kirja, nid., 45 s.
200 vuotta lukuhalua on näyttelyjulkaisu, joka valmistui Eduskunnan kirjastossa
10.10.–30.11.1994 ja Vaasan hovioikeudessa 12.–15.12.1994 pidettyyn saman nimiseen
näyttelyyn. Julkaisun ovat toimittaneet kirjaston amanuenssi Leena Karjalainen ja
kirjaston johtaja Tuula H. Laaksovirta. Julkaisu on suomeksi ja ruotsiksi.
Julkaisu on varastoituna Eduskunnan kirjastossa, ja sitä voi tiedustella kokoelmapalvelun osastosihteeriltä, puh. 3492.

7 Eduskunnan kirjasto – Riksdagsbiblioteket 1872–1972–1992
Eduskunnan kirjasto, Helsinki 1993.
Kirja, nid., 44 s.
ISBN 951-47-793-1
Eduskunnan kirjaston 120-vuotishistoriikki luo katsauksen Suomen kansanedustuslaitoksen kirjaston kehitykseen laajaksi ja monipuoliseksi parlamenttikirjastoksi, joka
kansanedustajien lisäksi palvelee tutkijoita, opiskelijoita, virkamiehiä, elinkeinoelämää
ja kansalaisia.
Esitteen ovat toimittaneet Jorma Hirsivuori, Leena Karjalainen, Anna-Maija Kurikka,
Marjatta Kytölä ja Kaarina Puttonen. Esite on suomen- ja ruotsinkielinen. Kannen on
suunnitellut arkkitehti Ola Laiho.
Julkaisu on varastoituna Eduskunnan kirjastossa, ja sitä voi tiedustella kokoelmapalvelun osastosihteeriltä, puh. 3492.

7 Eduskunnan kirjasto – Riksdagsbiblioteket 1872–1972
Eduskunnan kirjasto, Helsinki 1972.
Kirja, nid., 16 s.
ISBN 951-46-0030-4
Eduskunnan kirjaston 100-vuotishistoriikki kertoo kuvin ja sanoin kirjaston vaiheista ja
toiminnoista. Kirjan tekstin ovat laatineet Anna-Maija Kurikka, Henrik Schauman ja
Hannele Soini. Teos on suomenkielinen. sen ulkoasun on suunnitellut Osmo Pasanen, ja
painotyö on nykyisen Editan.
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Julkaisu on varastoituna Eduskunnan kirjastossa, ja sitä voi tiedustella kokoelmapalvelun osastosihteeriltä, puh. 3492.

7 Presidentillistä kirjallisuutta
Eduskunnan kirjasto, Helsinki 1998.
Kirja, nid., 51 s.
Presidentillistä kirjallisuutta on Eduskunnan kirjaston kokoelmista poimittu valikoima
Suomen tasavallan presidenttien kirjoittamia ja heistä kirjoitettuja kirjoja. Tämä monistettu bibliografia valmistui 1998.
Julkaisu on varastoituna Eduskunnan kirjastossa, ja sitä voi tiedustella kokoelmapalvelun osastosihteeriltä, puh. 3492.

7 Eduskunnan sukututkimusjulkaisuja
Eduskunnan kirjasto, Helsinki 1998.
Kirja, nid., 52 s.
Eduskunnan sukututkimusjulkaisuja -bibliografiaan on koottu Eduskunnan kirjaston
kokoelmiin sisältyviä ja SELMA-tietokantaan tallennettuja sukututkimusjulkaisuja.
Bibliografian ovat toimittaneet osastosihteeri Hilppa Haukka ja tutkija Petteri Kangas.
Se ilmestyi vuonna 1998.
Julkaisu on varastoituna Eduskunnan kirjastossa, ja sitä voi tiedustella kokoelmapalvelun osastosihteeriltä, puh. 3492.

7 Valtion virallisjulkaisut – Statens offentliga publikationer
Eduskunnan kirjasto, Helsinki 1998.
Valtion virallisjulkaisut – Statens offentliga publikationer on ilmestynyt vuodesta 1961
lähtien. Viimeinen painettu julkaisu on ilmestynyt 1998. Bibliografia sisältää valtion
virastojen, laitosten ja komiteoiden julkaisut lukuun ottamatta karttoja, suppeita esitteitä, mainosluonteisia painotuotteita, henkilökuntalehtiä ja eripainoksia.
Aineisto löytyy Eduskunnan kirjaston tietokannoista.
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7 Bibliographia iuridica Fennica 1993
Eduskunnan kirjasto, Helsinki 1995.
Kirja, 315 s.
Eduskunnan kirjasto on julkaissut vuodesta 1982 Bibliographia iuridica Fennicaa,
luetteloa Suomen lainopillisesta kirjallisuudesta. Viimeisin painettu bibliografia on
vuodelta 1995. Bibliografian vuosilta 1809–1981 julkaissut Suomalainen Lakimiesyhdistys.
Bibliografia sisältää Eduskunnan kirjastossa tallennetun suomalaisen oikeustieteellisen
kirjallisuuden sekä ulkomailla julkaistua Suomea koskevaa tai suomalaisten julkaisemaa
oikeustieteellistä kirjallisuutta. Aineistosta kaksi kolmasosaa on artikkeleita ja yksi
kolmannes kirjoja ja kausijulkaisu. Aineisto vuosilta 1982–1993 sisältyy myös Jussi-tietokantaan.

7 Eduskunnan kirjaston julkaisuja 1872–1993
Eduskunnan kirjasto, Helsinki 1994.
Kirja. nid., 29 s.
Eduskunnan kirjaston julkaisuja 1972–1993 -bibliografia ilmestyi vuonna 1994. Sen
pohjana on 1970-luvun lopulla valmistunut luettelo kirjastossa laadituista julkaisuista.
Tämä julkaisuluettelo saatettiin ajan tasalle ja aihepiiriä laajennettiin huomattavasti.
Bibliografian on laatinut tietoasiantuntija Aune Hakala.
Julkaisu on varastoituna Eduskunnan kirjastossa, ja sitä voi tiedustella kokoelmapalvelun osastosihteeriltä, puh. 3492.

7 Suomen kansantaloudellinen bibliografia 1809–1959 –
Finland nationalekonomiska bibliografi – Finnish Economic Bibliography
Eduskunnan kirjasto, Helsinki 1992.
Kirja, nid., 896 s.
Suomen kansantaloudellinen bibliografia kattaa vuodet 1809–1959. Aineisto on kerätty
pääasiassa Helsingin yliopiston kirjaston Fennica-kokoelman perusteella, osittain
Eduskunnan kirjastossa. Keräystyön tekivät kauppatieteiden maisteri Mirjam Koskela ja
valtiotieteiden maisteri Olavi Mannila. Aineiston luokituksesta ja toimitustyöstä
vastasivat ylikirjastonhoitaja, professori Henrik Schauman ja Mirjam Koskela. Bibliografian käsikirjoitus luovutettiin Eduskunnan kirjastolle 1980-luvulla. Vuonna 1992
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bibliografia painettiin. Teoksen esipuhe ja sisällysluettelo ovat suomeksi, ruotsiksi ja
englanniksi.

7 Eeva-Maija Tammekannin kirjallinen tuotanto 1960–1990
Eduskunnan kirjasto, Helsinki 1990.
Kirja, 13 s
ISBN 951-47-3703-2
Eeva-Maija Tammekannin kirjallinen tuotanto 1960–1990 on työtovereiden laatima
bibliografia Eduskunnan aikaisemman ylikirjastonhoitajan kirjallisesta tuotannosta.
Aineiston ovat valinneet ja toimittaneet tietoasiantuntija Aune Hakala, palvelujohtaja
Jorma Hirsivuori ja tietohallintoasiantuntija Sinikka Kangas.
Julkaisu on varastoituna Eduskunnan kirjastossa, ja sitä voi tiedustella kokoelmapalvelun osastosihteeriltä, puh. 3492.

7 Eduskunnan kirjaston käyttöopas
Eduskunnan kirjasto, Helsinki 2001.
Esite, 16 s.
Eduskunnan kirjaston käyttöopas on opastanut asiakkaita Eduskunnan kirjaston käytössä. Esite on nyt vanhentuneena poistettu käytöstä, ja sille mietitään uutta muotoa. Teksti
uusittiin viime syksyyn asti tarpeen mukaan kerran pari vuodessa. Päivityksestä vastasivat palvelujohtaja Marjatta Heikkilä ja tietoverkkoneuvoja Heikki Rajala. Käyttöopas on
ollut monisteena suomeksi ja ruotsiksi ja pdf:nä verkossa.

7 Eduskunnan kirjaston tietopalveluopas
Eduskunnan kirjasto, Helsinki 2000.
Esite, 19 s.
Eduskunnan kirjaston tietopalveluopas on myös vanhentunut ja poistettu käytöstä. Uutta
tiedottamisen muotoa suunnitellaan. Myös tämä moniste uusittiin tarvittaessa ja se oli
saatavilla suomeksi ja ruotsiksi sekä verkossa.
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7 Luettelo eduskunnan kirjastoon tulevista sanoma- ja aikakauslehdistä
Eduskunnan kirjasto, Helsinki 2000.
Esite, 37 s.
Luettelo on käsittänyt tiedot Eduskunnan kirjastoon tulevista noin 3 000 kotimaisesta ja
700 ulkomaisesta sanoma- ja aikakauslehdestä. Lehdet on sijoitettu luettaviksi kirjaston
itsepalvelukokoelmaan. Lehtiä ei lainata, mutta niistä voi ottaa kopioita kirjastossa.
Kansanedustajille ja eduskunnan virkamiehille kirjasto toimittaa kopioita heidän
valitsemiensa lehtien sisällysluetteloista heti lehden ilmestyttyä. Lehdistä valitaan
artikkeleita myös kirjaston tietokantoihin.
Luettelo on nyt vanhentunut eikä luettelon uutta muotoa ole vielä päätetty. Lisätietoja
luettelosta saa kokoelmapalvelun tietoasiantuntijalta, puh.3435.

7 Eduskunnan kirjastoon tulevia EU-aiheisia aikakauslehtiä ja sarjoja
Valikoima
Eduskunnan kirjasto, Helsinki 1996.
Moniste, 19 s.
Valikoima Eduskunnan kirjastoon tulevia EU-aiheisia aikakauslehtiä ja sarjoja julkaistiin vuosina 1995 ja 1996. Sitä toimitti yhdessä muiden kanssa tietoasiantuntija Marjatta
Latvus.

3 Eduskunnan oikeusasiamiehen julkaisut

Eduskunnan oikeusasiamies on julkaissut juhlakirjan toimintansa 75- ja 80-vuotisen
toimintansa kunniaksi. Lisäksi 75-vuotisjuhlaan valmistui bibliografia oikeusasiamiestä
käsittelevästä kirjallisuudesta.
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7 Parliamentary Ombudsman of Finland 80 years
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia, Helsinki 2000.
Kirja, nid., 112 s.
ISBN 951-53-2216-2
Vuoden 2000 julkaisu Parliamentary Ombudsman of Finland 80 years kokoaa yksiin
kansiin vuosipäivän kunniaksi järjestetyn kansainvälisen symposiumin esitelmät.
80-vuotisjuhlakirjan ulkoasun suunnitteli arkkitehti Jyrki Nieminen. Julkaisun toimittaja
oli silloinen kansliapäällikkö Ilkka Rautio. Teos on englanniksi. Sitä jaettiin juhlayleisölle ja sidosryhmille.
Julkaisua voi tilata oikeusasiamiehen kansliasta tiedottajalta, puh. 3335.

7 Eduskunnan oikeusasiamies 75 vuotta
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia, Helsinki 1995.
Kirja, sid., 89 s.
ISBN 951-53-0108-4
Vuoden 1995 juhlakirjassa Eduskunnan oikeusasiamies 75 vuotta kotimaiset asiantuntijat käsittelivät ajankohtaisia oikeusturvakysymyksiä yksityisen kansalaisen näkökulmasta. 75-vuotisjuhlakirja on eripainos Lakimies-aikakauskirjasta 1/1995. Kirja on suomenkielinen. Julkaisun kannen suunnitteli arkkitehti Ola Laiho. Toimitustyöstä vastasi
tiedottaja. Julkaisua jaettiin juhlayleisölle ja sidosryhmille.
Julkaisua voi tilata oikeusasiamiehen kansliasta tiedottajalta, puh. 3335.

7 Eduskunnan oikeusasiamies 75 vuotta – Bibliografia
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia ja Eduskunnan kirjasto, Helsinki 1995.
Kirja, nid., 8 s.
Oikeusasiamiehen 75-juhlaan kirjaston palvelujohtaja Jorma Hirsivuori toimitti bibliografian Suomen oikeusasiamieslaitosta käsittelevästä kirjallisuudesta.
Julkaisu on saatavissa sekä kirjastosta että oikeusasiamiehen kansliasta tiedottajalta,
puh. 3335.
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LIITE 3: EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISUSARJA
7 Alueellisen innovaatiotoiminnan tila, merkitys ja kehityshaasteet Suomessa
Esiselvitys
Eduskunnan kanslian julkaisusarja 8/2002
Tulevaisuusvaliokunta, Helsinki 2002.
Kirja nid. 80 s.
ISBN 951-53-2451-3
ISSN 1239-1638

7 Kertomusmenettelyn kehittäminen eduskunnan valtion taloudenhoidon
valvontatoimen osana
Kertomusmenettelytyöryhmän mietintö 15.5.2002
Eduskunnan kanslian julkaisusarja 7/2002
Eduskunnan kanslia, Helsinki 2002.
Kirja, nid., 64 s. ja liitteet
ISBN 951-53-2436-X
ISSN1239-1638

7 Uusiutuvat energialähteet vuoteen 2030 Suomessa
Eduskunnan kanslian julkaisusarja 6/2002
Tulevaisuusvaliokunta, Helsinki 2002.
Kirja nid., 52 s.
ISBN 951-53-2427-0
ISSN1239-1638

7 Sosiaalinen pääoma ja tieto- ja viestintätekniikan kehitys
Eduskunnan kanslian julkaisusarja 5/2002
Tulevaisuusvaliokunta, Helsinki 2002.
Kirja nid., 141 s.
ISBN 951-53-2425-4
ISSN1239-1638
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7 Työaikatoimikunta II:n ehdotukset työaikapäätökseksi ja päätökseksi eduskunnan
kanslian aukiolo- ja palveluajoista
Eduskunnan kanslian julkaisusarja 4/2002
Eduskunnan kanslia, Helsinki 2002.
Kirja nid., 20 s.
ISBN 951-53-2419-X
ISSN1239-1638

7 Eduskunnan tietohallinnon linjat 2002–2004
Eduskunnan kanslian julkaisusarja 3/2002
Eduskunnan kanslia, Helsinki 2002.
Kirja nid., 39 s. + liitteet
ISBN 951-53-2405-X
ISSN1239-1638

7 Toimiva oikeusvaltio
Eduskunnan ja oikeuslaitoksen järjestämä seminaari 14.11.2001.
Eduskunnan kanslian julkaisusarja 2/2002
Eduskunnan kanslia, Helsinki 2002.
Kirja nid., 38 s.
ISBN 951-53-2404-1
ISSN 1239-1638

7 Eduskunnan kanslian henkilöstöpolitiikan nykytila
Eduskunnan kanslian julkaisusarja 1/2002
Eduskunnan kanslia, Helsinki 2002.
Kirja nid., 70 s.
ISBN 951-53-2394-0
ISSN 1239-1638

7 Energia 2010 – Teknologian arviointi – Teknologian arviointeja 10
Delfoi-paneelitutkimus tulevaisuuden energiavalinnoista
Eduskunnan kanslian julkaisu 8/2001
Tulevaisuusvaliokunta, Helsinki 2001.
Kirja, nid., s. 101 + liitteet
ISBN 951-53-2386-X
ISSN 1239-1638
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7 Ikääntyneiden itsenäistä selviytymistä tukeva tulevaisuuspolitiikka ja
geronteknologia
Eduskunnan kanslian julkaisusarja 7/2001
Tulevaisuusvaliokunta, Helsinki 2001.
Kirja, nid., 111 s.
ISBN 951-53-2354-1
ISSN 1239-1638

7 Eduskunnan tiedon ja tietämyksen hallinta.
Eduskunnan kanslian julkaisusarja 6/2001
Eduskunnan kanslia, Helsinki 2001.
Kirja, nid., 132 s.
ISSN 951-53-2313-4
ISSN 1239-1638

7 Ikääntyneiden itsenäistä suoriutumista tukeva teknologia.
Internet-pohjaisten omahoidon tukijärjestelmien arviointi
Eduskunnan kanslian julkaisusarja 5/2001
Tulevaisuusvaliokunta, Helsinki 2001.
Kirja, nid., 78 s.
ISBN 951-53-2311-8
ISSN 1239-1638

7 Ikääntyneiden itsenäistä suoriutumista tukevan teknologian arviointi
käyttäjänäkökulmasta. Turvahälytysjärjestelmä
Eduskunnan kanslian julkaisusarja 4/2001
Tulevaisuusvaliokunta, Helsinki 2001.
Kirja, nid., 96 s.
ISBN 951-53-2310-X
ISSN 1239-1638

7 Euroopan unionin yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka
– Mitä, miten ja miksi?
Eduskunnan kanslian julkaisusarja 3/2001
Ulkoasiainvaliokunta, Helsinki 2001.
Kirja, nid., 30 s.
ISBN 951-53-2298-7
ISSN 1239-1638
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7 Eduskunnan työajat ja niiden perusteet
Eduskunnan kanslian julkaisusarja 2/2001
Eduskunnan kanslia, Helsinki 2001.
Kirja, nid., 51 s.
ISBN 951-53-2286-3
ISSN 1239-1638

7 Avauksia tietämyksen hallintaan. Helmiä kalastamassa
Eduskunnan kanslian julkaisusarja 1/2001
Tulevaisuusvaliokunta, Helsinki 2001.
Kirja, nid., 90 s.
ISBN 951-53-2275-8
ISSN 1239-1638

7 Eduskunnan juhlamenotyöryhmän muistio
– Arbetsgruppen för riksdagsceremonielet. Promemoria
Eduskunnan kanslian julkaisusarja 8/2000
Eduskunnan kanslia, Helsinki 2000.
Kirja, nid., 34 s.
ISBN 951-53-2241-3
ISSN 1239-1638

7 Oikeusasiamieslakityöryhmän mietintö
Eduskunnan kanslian julkaisusarja 7/2000
Eduskunnan kanslia, Helsinki 2000.
Kirja, nid., 40 s.
ISBN 951-53-2240-5
ISSN 1239-1638

7 Perustuslaki 2000 -tiedotustyöryhmän seurantamuistio
– Uppföljningsrapport från informationsgruppen Grundlag 2000
Eduskunnan kanslian julkaisusarja 6/2000
Eduskunnan kanslia, Helsinki 2000.
Kirja, nid., 42 s.
ISBN 951-53-2233-2
ISSN 1239-1638
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7 Eduskunnan kanslian hankintaohje
Eduskunnan kanslian julkaisusarja 5/2000
Eduskunnan kanslia, Helsinki 2000.
Kirja, nid., 114 s.
ISBN 951-53-2186-7
ISSN 1239-1638

7 Eduskunnan sisäisen viestinnän suunnitelma
Eduskunnan kanslian julkaisusarja 4/2000
Eduskunnan kanslia, Helsinki 2000.
Kirja, nid., 64 s.
ISBN 951-53-2147-6
ISSN 1239-1638

7 Kansanedustajien palkkaus EU-maissa, Norjassa ja Islannissa
Eduskunnan kanslian julkaisusarja 3/2000
Eduskunnan kanslia, Helsinki 2000.
Kirja, nid., 64 s.
ISBN 951-53-2126-3
ISSN 1239-1638

7 Ehdotus valtiontalouden tarkastusviraston asemaa ja tehtäviä koskevaksi
lainsäädännöksi
Eduskunnan kanslian julkaisusarja 2/2000
Eduskunnan kanslia, Helsinki 2000.
Kirja, nid., 80 s.
ISBN 951-53-2115-8
ISSN 1239-1638

7 National Parliaments, the EU-stocktaking for the Post-Amsterdam Era
Eduskunnan kanslian julkaisusarja 1/2000
Suuri valiokunta, Helsinki 2000.
Kirja, nid., 98 s.
ISBN 951-53-2114-X
ISSN 1238-1638
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7 Eduskunnan kirjasto ja kanslia -työryhmän muistio
Eduskunnan kanslian julkaisusarja 7/1999
Eduskunnan kanslia, Helsinki 1999.
Kirja, nid., 48 s. ja liitteet
ISBN 951-53-2074-7
ISSN 1239-1638

7 Perustuslaki 2000 -tiedotustyöryhmän muistio
Eduskunnan kanslian julkaisusarja 6/1999
Eduskunnan kanslia, Helsinki 1999.
Kirja, nid., 15 s.
ISBN 951-53-2050-X
ISSN 1239-1638

7 Eduskunnan työjärjestys 2000 -tarkistustyöryhmän muistio
Eduskunnan kanslian julkaisusarja 5/1999
Eduskunnan kanslia, Helsinki 1999.
Kirja, nid., 66 s.
ISBN 951-53-2049-6
ISSN 1239-1638

7 Eduskunnan sisäisen viestinnän selvitys
Eduskunnan kanslian julkaisusarja 4/1999
Eduskunnan kanslia, Helsinki 1999.
Kirja, nid., 103 s.
ISBN 951-53-2012-7
ISSN 1239-1638

7 Eduskunnan tiedotusstrategiatyöryhmän muistio
Eduskunnan kanslian julkaisusarja 3/1999
Eduskunnan kanslia, Helsinki 1999.
Kirja, nid., 102 s.
ISBN 951-53-1982-X
ISSN 1239-1638
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7 Esiselvitys geronteknologiasta – Ikääntyvä väestö ja teknologian mahdollisuudet
Eduskunnan kanslian julkaisusarja 2/1999
Tulevaisuusvaliokunta, Helsinki 1999.
Kirja, nid., 61 s.
ISBN 951-53-1933-1
ISSN 1239-1638

7 Eduskunnan lisärakennuksen käyttäjien määrittely
Eduskunnan kanslian julkaisusarja 1/1999
Eduskunnan kanslia, Helsinki 1999.
Kirja, nid., 34 s. ja liitteet
ISBN 951-53-1928-5
ISSN 1239-1638

7 EKPJ ja Eduskunta -työryhmän muistio
Eduskunnan kanslian julkaisusarja 8/1998
Eduskunnan kanslia, Helsinki 1998.
Kirja, nid., 55 s. ja liitteet
ISBN 951-53-1901-3
ISSN 1239-1638

7 EU-asioiden valmistelu Suomessa
Eduskunnan kanslian julkaisusarja 7/1998
Eduskunnan kanslia, Helsinki 1998.
Kirja, nid., 144 s.
ISBN 951-53-1888-2
ISSN 1239-1638

7 Ulkopolitiikan päätöksentekojärjestelmä – Beslutfattandet i utrikespolitiken –
Decision-making in the Finnish Foreign Policy
Eduskunnan kanslian julkaisusarja 6/1998
Eduskunnan kanslia, Helsinki 1998.
Kirja, nid., 66 s.
ISBN 951-53-1884-X
ISSN 1239-1638
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7 Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa
Eduskunnan kanslian julkaisusarja 5/1998
Tulevaisuusvaliokunta, Helsinki 1998.
Kirja, nid., 54 s.
ISBN 951-53-1866-1
ISSN 1239-1638

7 Kasvigeenitekniikka ravinnontuotannossa
Eduskunnan kanslian julkaisusarja 4/1998
Tulevaisuusvaliokunta, Helsinki 1998.
Kirja, nid., 199 s.
ISBN 951-53-1847-5
ISSN 1239-1638

7 Tietohallintoyksikön organisointityöryhmän muistio
Eduskunnan kanslian julkaisusarja 3/1998
Eduskunnan kanslia, Helsinki 1998.
Kirja, nid., 25 s. ja liitteet
ISBN 951-53-1803-3
ISSN 1239-1638

7 Osaamisen haasteet ja tietotekniikan mahdollisuudet
Eduskunnan kanslian julkaisusarja 2/1998
Tulevaisuusvaliokunta, Helsinki 1998.
Kirja, nid., 94 s.
ISBN 951-53-1761-4
ISSN 1239-1638

7 Eduskunnan työjärjestys 2000 -työryhmän muistio
Eduskunnan kanslian julkaisusarja 1/1998
Eduskunnan kanslia, Helsinki 1998.
Kirja, nid., 56 s.
ISBN 951-53-1743-6
ISSN 1239-1638
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7 Esiselvitys kasvigeenitekniikasta
Eduskunnan kanslian julkaisusarja 3/1997
Tulevaisuusvaliokunta, Helsinki 1997.
Kirja, nid., 125 s.
ISBN 951-53-1652-9
ISSN 1239-1638

7 Tasa-arvo eduskunnassa. Eduskunnan henkilöstöpoliittinen tasa-arvosuunnitelma
Eduskunnan kanslian julkaisusarja 2/1997
Eduskunnan kanslia, Helsinki 1997.
Kirja, nid., 38 s.
ISBN 951-53-1283-3
ISSN 1239-1638

7 EU-lainsäädäntöasiakirjat Suomessa. RASKE-projektin raportti
Eduskunnan kanslian julkaisusarja 1/1997
Eduskunnan kanslia, Helsinki 1997.
Kirja, nid., 52 s. ja liitteet
ISBN 951-53-1184-5
ISSN 1239-1638

7 Kansanedustajan eläketurva
Eduskunnan kanslian julkaisusarja 4/1996
Eduskunnan kanslia, Helsinki 1996.
Kirja, nid., 24 s.
ISBN 951-53-0830-5
ISSN 1239-1638

7 Ehdotus valtiontalouden ulkoisen tarkastuksen järjestämisestä. Valtiontalouden
tarkastuksen kehittämistoimikunta 95:n muistio
Eduskunnan kanslian julkaisusarja 3/1996
Eduskunnan kanslia, Helsinki 1996.
Kirja, nid., 58 s.
ISBN 951-53-0817-8
ISSN 1239-1638
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7 Eduskunnan kansainvälisten asioiden työryhmä 1995:n muistio
Eduskunnan kanslian julkaisusarja 2/1996
Eduskunnan kanslia, Helsinki 1996.
Kirja, nid., 46 s.
ISBN 951-53-0706-6
ISSN 1239-1638

7 Eduskunnan tietopalvelutyöryhmän muistio
Eduskunnan kanslian julkaisusarja 1/1996
Eduskunnan kanslia, Helsinki 1996.
Kirja, nid., 99 s.
ISBN 951-53-0693-0
ISSN 1239-1638
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LIITE 4: EDUSKUNNAN JULKAISUJA VERKOSSA

Tässä liitteessä on luettelo eduskunnan julkaisuista, jotka ovat saatavilla verkossa. Kaikki tiet
vievät Roomaan - tässä on esitetty yleensä kaksi vaihtoehtoa. julkaisun ääreen.

1 Aktiivikäytössä olevat julkaisut

7 Ajankohtaista eduskunnan kirjastosta
http://www.eduskunta.fi/kirjasto/Home/Julkaisut/ektiedote1.pdf
Fakta ja www.eduskunta.fi -> Eduskunnan kirjasto -> Julkaisutuotanto

7 Alueellisen innovaatiotoiminnan tila, merkitys ja kehityshaasteet Suomessa –
Teknologian arviointeja 13
http://fakta.eduskunta.fi/fakta/julkaisut/jkalku.htm
Fakta ja www.eduskunta.fi -> Aakkosellinen hakemisto -> Eduskunnan kanslian
julkaisusarja

7 ATK-Info
http://fakta.eduskunta.fi/fakta/thinfo/thtdata/info/atkinfo/index.html
Fakta -> Aakkosellinen hakemisto -> ATK-Info

7 Avauksia tietämyksen hallintaan. Helmiä kalastamassa
– Teknologian arviointeja 6
http://fakta.eduskunta.fi/fakta/julkaisut/jkalku.htm
Fakta ja www.eduskunta.fi -> Aakkosellinen hakemisto -> Eduskunnan kanslian
julkaisusarja
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7 Eduskunnan esitesarja
http://fakta.eduskunta.fi/opas/tiedotus/esitesarja/

7 Eduskunnan henkilökunta 2002
http://fakta.eduskunta.fi/fakta/kanslia/hkuntaalku.htm
Fakta -> Aakkosellinen hakemisto -> Henkilökunta

7 Eduskunnan juhlamenotyöryhmän muistio - Arbetsgruppen för
riksdagsceremonielet. Promemoria
http://fakta.eduskunta.fi/fakta/julkaisut/jkalku.htm
Fakta ja www.eduskunta.fi -> Aakkosellinen hakemisto -> Eduskunnan kanslian
julkaisusarja

7 Eduskunnan kalvosarja
http://fakta.eduskunta.fi/fakta/kalvosarjat/kalvos.htm
Fakta -> Aakkosellinen hakemisto -> Kalvosarja

7 Eduskunnan kanslian hankintaohje
http://fakta.eduskunta.fi/fakta/julkaisut/jkalku.htm
Fakta ja www.eduskunta.fi -> Aakkosellinen hakemisto -> Eduskunnan kanslian julkaisusarja

7 Eduskunnan kanslian henkilöstöpolitiikan nykytila
http://fakta.eduskunta.fi/fakta/julkaisut/jkalku.htm
Fakta ja www.eduskunta.fi -> Aakkosellinen hakemisto -> Eduskunnan kanslian julkaisusarja

7 Eduskunnan kanslian julkaisu -sarja (vuodesta 2000)
http://fakta.eduskunta.fi/fakta/julkaisut/jkalku.htm
Fakta ja www.eduskunta.fi -> Aakkosellinen hakemisto -> Eduskunnan kanslian
julkaisusarja
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7 Eduskunnan kanslian toimintakertomus 2000
http://fakta.eduskunta.fi/fakta/opas/tiedotus/toimkert2000/index.html
Fakta ja www.eduskunta.fi -> Aakkosellinen hakemisto -> Eduskunnan kanslian
toimintakertomus

7 Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2000
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/
Fakta ja www.eduskunta.fi -> Eduskunnan kirjasto -> Julkaisutuotanto

7 Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus toiminnastaan
http://fakta.eduskunta.fi/fakta/eoa/eoa2001.pdf
Fakta ja www.eduskunta.fi -> Eduskunnan oikeusasiamies -> Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus

7 Eduskunnan tiedon ja tietämyksen hallinta
http://fakta.eduskunta.fi/fakta/julkaisut/jkalku.htm
Fakta ja www.eduskunta.fi -> Aakkosellinen hakemisto -> Eduskunnan kanslian
julkaisusarja

7 Eduskunnan tietohallinnon linjat 2002–2004
http://fakta.eduskunta.fi/fakta/julkaisut/jkalku.htm
Fakta ja www.eduskunta.fi -> Aakkosellinen hakemisto -> Eduskunnan kanslian
julkaisusarja

7 Eduskunnan työajat ja niiden perusteet
http://fakta.eduskunta.fi/fakta/julkaisut/jkalku.htm
Fakta ja www.eduskunta.fi -> Aakkosellinen hakemisto -> Eduskunnan kanslian
julkaisusarja

7 Eduskunnan työjärjestys
http://www.finlex.fi/linkit/sd/20000040
Fakta ja www.eduskunta.fi -> Aakkosellinen hakemisto -> Eduskunnan työjärjestys
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7 Eduskunnan sisäisen viestinnän suunnitelma
http://fakta.eduskunta.fi/fakta/julkaisut/jkalku.htm
Fakta ja www.eduskunta.fi -> Aakkosellinen hakemisto -> Eduskunnan kanslian
julkaisusarja

7 Eduskunta 1999 – Riksdagen 1999, Matrikkeli – Matrikel
http://fakta.eduskunta.fi/fakta/hakem/edustaja.htm
Fakta ja www.eduskunta.fi -> Aakkosellinen hakemisto -> Kansanedustajat

7 Eduskunnan viikko
http://fakta.eduskunta.fi/fakta/sekal/ekviikko.htm
www.edilex.fi -> Virallistiedot -> Eduskunnan viikko

7 Edusnet
http://www.edusnet.net
Fakta ja www.eduskunta.fi -> Esittely, Edusnet, Historia

7 Ehdotus valtiontalouden tarkastusviraston asemaa ja tehtäviä koskevaksi lainsäädännöksi
http://fakta.eduskunta.fi/fakta/julkaisut/jkalku.htm
Fakta ja www.eduskunta.fi -> Aakkosellinen hakemisto -> Eduskunnan kanslian
julkaisusarja

7 Energia 2010 – Teknologian arviointi – Teknologian arviointeja 10
http://fakta.eduskunta.fi/fakta/julkaisut/jkalku.htm
Fakta ja www.eduskunta.fi -> Aakkosellinen hakemisto -> Eduskunnan kanslian
julkaisusarja

7 EU-uutuusluettelo
http://www.eduskunta.fi/kirjasto/Home/Julkaisut/euluett.htm
Fakta ja www.eduskunta.fi -> Eduskunnan kirjasto -> Julkaisutuotanto -> Luettelot
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7 Euroopan unionin yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka
– Mitä, miten ja miksi?
http://fakta.eduskunta.fi/fakta/julkaisut/jkalku.htm
Fakta ja www.eduskunta.fi -> Aakkosellinen hakemisto -> Eduskunnan kanslian
julkaisusarja

7 Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus 2000 – K 11/2001 vp
http://fakta.eduskunta.fi/fakta/en/main.htm
Fakta ja www.eduskunta.fi -> Aakkosellinen hakemisto -> Euroopan neuvoston
parlamentaarinen yleiskokous

7 Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus
ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2000
http://fakta.eduskunta.fi/fakta/Etyj/main.htm
Fakta ja www.eduskunta.fi -> Aakkosellinen hakemisto -> ETYJ:n parlamentaarinen
yleiskokous

7 Finland in the International Affairs of the 20th Century
http://www.eduskunta.fi/kirjasto/Home/Julkaisut/Jarekinjulkaisu
Fakta ja www.eduskunta.fi -> Eduskunnan kirjasto -> Julkaisutuotanto

7 Historialliset äänitallenteet
http://www.eduskunta.fi/kirjasto/Arkisto/erikois.htm#aani
Fakta ja www.eduskunta.fi -> Eduskunnan kirjasto -> Arkisto ->
Asiakirja-aineisto -> Erikoiskokoelmat -> Äänitallenteet

7 Ikääntyneiden itsenäistä selviytymistä tukeva tulevaisuuspolitiikka ja
geronteknologia – Teknologian arviointeja 9
http://fakta.eduskunta.fi/fakta/julkaisut/jkalku.htm
Fakta ja www.eduskunta.fi -> Aakkosellinen hakemisto -> Eduskunnan kanslian
julkaisusarja
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7 Ikääntyneiden itsenäistä suoriutumista tukeva teknologia. Internet-pohjaisten
omahoidon tukijärjestelmien arviointi – Teknologian arviointeja 8
http://fakta.eduskunta.fi/fakta/julkaisut/jkalku.htm
Fakta ja www.eduskunta.fi -> Aakkosellinen hakemisto -> Eduskunnan kanslian
julkaisusarja

7 Ikääntyneiden itsenäistä suoriutumista tukevan teknologian arviointi
käyttäjänäkökulmasta. Turvahälytysjärjestelmä – Teknologian arviointeja 7
http://fakta.eduskunta.fi/fakta/julkaisut/jkalku.htm
Fakta ja www.eduskunta.fi -> Aakkosellinen hakemisto -> Eduskunnan kanslian
julkaisusarja

7 Info
http://fakta.eduskunta.fi/fakta/tiedotus/info.htm
http://fakta.eduskunta.fi/thwfakta/info/einf3000.htm
Fakta -> Aakkosellinen hakemisto -> Infolehti: uusin numero tai -> Info-lehti
vuodesta 1993 -: hakulomake

7 Kansanedustajan käsikirja 2002
http://fakta.eduskunta.fi/fakta/opas/ekmuist/kasikirjaalku.htm
Fakta -> Aakkosellinen hakemisto -> Kansanedustajan käsikirja

7 Kansanedustajien palkkaus EU-maissa, Norjassa ja Islannissa
http://fakta.eduskunta.fi/fakta/julkaisut/jkalku.htm
Fakta ja www.eduskunta.fi -> Aakkosellinen hakemisto -> Eduskunnan kanslian
julkaisusarja

7 Kansanedustajan uutuusluettelo
http://www.eduskunta.fi/kirjasto/Home/Julkaisut/kedluett.htm
Fakta ja www.eduskunta.fi -> Eduskunnan kirjasto -> Julkaisutuotanto ->
Luettelot
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7 Kertomusmenettelyn kehittäminen eduskunnan valtion taloudenhoidon
valvontatoimen osana
http://fakta.eduskunta.fi/fakta/julkaisut/jkalku.htm
Fakta ja www.eduskunta.fi -> Aakkosellinen hakemisto -> Eduskunnan kanslian
julkaisusarja

7 Kielletyt kirjat
www.jyu.fi/library/julkaisut

7 Kokeneet viisaat – Perhe, voima ja vahvuus
http://fakta.eduskunta.fi/fakta/vk/tuv/tuv.htm
Fakta ja www.eduskunta.fi -> Aakkosellinen hakemisto -> Tulevaisuusvaliokunta ->
Kokeneet viisaat

7 Menestyksen mallit
Osa 4: New Elements of the World of Success
http://fakta.eduskunta.fi/fakta/vk/tuv/tuv.htm
Fakta ja www.eduskunta.fi -> Aakkosellinen hakemisto -> Tulevaisuusvaliokunta ->
Muut julkaisut

7 National Parliaments, the EU-stocktaking for the Post-Amsterdam Era
http://fakta.eduskunta.fi/fakta/julkaisut/jkalku.htm
Fakta ja www.eduskunta.fi -> Aakkosellinen hakemisto -> Eduskunnan kanslian
julkaisusarja

7 Oikeuden kuva – Bilden av rätten och rättvisan
http://www.eduskunta.fi/kirjasto/Home/Nayttelyt/oikeudenkuva.htm
Fakta ja www.eduskunta.fi -> Eduskunnan kirjasto -> Näyttelyt

7 Oikeusasiamieslakityöryhmän mietintö
http://fakta.eduskunta.fi/fakta/julkaisut/jkalku.htm
Fakta ja www.eduskunta.fi -> Aakkosellinen hakemisto -> Eduskunnan kanslian
julkaisusarja
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7 Perustuslaki 2000 -tiedotustyöryhmän seurantamuistio – Uppföljningsrapport från
informationsgruppen Grundlag 2000
http://fakta.eduskunta.fi/fakta/julkaisut/jkalku.htm
Fakta ja www.eduskunta.fi -> Aakkosellinen hakemisto -> Eduskunnan kanslian
julkaisusarja

7 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2000
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7 Bibliographia iuridica Fennica 1993 (1982–1993)
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