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Esipuhe
Tervetuloa eduskuntaan ja vaalikaudelle 2015–2018!

Kädessäsi on opas eduskuntatyöhön. Oppaan tehtävänä on kuvata eduskuntatyön keskeiset sisällöt sekä opastaa toimimiseen työyhteisössä ja liikkumiseen eduskuntarakennuksissa.

Vaalikausi 2015–2018 alkaa hyvin poikkeuksellisissa oloissa. Eduskunnan
päärakennuksen peruskorjauksen ajaksi kaikki toiminnot Eduskuntatalosta
on siirretty Sibelius-Akatemian tiloihin sekä eduskunnan muihin rakennuksiin. Seuraavat noin kaksi vuotta Sibelius-Akatemian konserttisali toimii
eduskunnan täysistuntosalina ja suuri osa valiokunnista kokoontuu uusissa
kokoustiloissa. Myös eduskuntaryhmien kokoushuoneille sekä muille työtiloille on kaikille löytynyt uusi paikka.
On tärkeää erityisesti nyt, kun toimimme poikkeustiloissa, että niin uusille
edustajille kuin jo pidempäänkin eduskunnassa toimineille on monipuolisesti tarjolla tietoa eduskuntatyön sisältöjen lisäksi konkreettisista toimintaohjeista. Tämän oppaan tehtävänä on antaa yleiskuva tästä kokonaisuudesta ja auttaa toimimaan eduskunnassa väistövaiheen aikana. Lisätietoja
ja yksityiskohtaisia ohjeita löytyy eduskunnan intranet-sivuilta Areenasta.
Oppaan on toimittanut kanslian virkamiehistä
koostunut työryhmä. Haluan kiittää työryhmää
sekä kaikkia oppaan toteuttamiseen osallistuneita heidän työpanoksestaan. Kannustan perehtymään oppaaseen ja toivon, että oppaasta
on hyötyä käytännön tietolähteenä kaikille
eduskunnassa työskenteleville.
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Eduskunta
Suomen eduskunta on yksikamarinen, ja siihen kuuluu 200 kansanedustajaa. Kansanedustajat valitaan neljän vuoden välein välittömillä vaaleilla.
Eduskuntavaaleja varten maa on jaettu 13 vaalipiiriin.
Eduskunta säätää lait, päättää valtion talousarviosta, käsittelee kansainväliset sopimukset, valvoo maan hallituksen toimia sekä valitsee pääministerin.
EU:n päätöksenteossa eduskunnalla on vahva rooli. Kansanedustajat osallistuvat myös useiden kansainvälisten järjestöjen ja yhteistyöelinten toimintaan.

Puhemies, puhemiehistö ja puhemiesneuvosto
Eduskunnan työtä johtavat eduskunnan puhemies ja kaksi varapuhemiestä.
Puhemiehistön keskeisin tehtävä on johtaa täysistuntoja.

Puhemiesneuvoston muodostavat eduskunnan puhemies, varapuhemiehet
ja valiokuntien puheenjohtajat. Puhemiesneuvoston tehtävät keskittyvät
eduskunnan täysistuntoasioihin. Puhemiesneuvosto antaa ohjeita täysistunnossa noudatettavista menettelyistä ja hyväksyy täysistuntosuunnitelmat. Lisäksi se antaa yleisohjeita valiokuntatyöstä ja toimii puhemiehen
neuvoa-antavana elimenä.

Täysistunto
Eduskunnan keskeisin tehtävä, lakien säätäminen, tapahtuu täysistunnossa.
Täysistunnossa päätetään myös valtion talousarviosta, käsitellään mm. hallituksen antamat selonteot, tiedonannot ja kertomukset sekä hyväksytään
kansainvälisiä sopimuksia.
Eduskunnan täysistunto on myös tärkeä ajankohtaisen poliittisen keskustelun foorumi. Tavoitteena on, että merkittävästä ajankohtaisesta asiasta voidaan nopeasti keskustella täysistunnossa. Tämän mahdollistavia eduskunnan työskentelymuotoja ovat suullinen kyselytunti, välikysymys, ajankohtaiskeskustelu ja pääministerin ilmoitus.

Valiokunnat
Eduskunnassa on 15 pysyvää erikoisvaliokuntaa sekä EU-asioita käsittelevä
suuri valiokunta. Erikoisvaliokuntien pääasiallisena tehtävänä on käsitellä
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asioita valmistelevasti valiokuntien toimialajaon mukaisesti sekä laatia asioista mietintöjä täysistunnolle ja lausuntoja muille valiokunnille.

Suuren valiokunnan toimialaan kuuluvat Euroopan unionin asiat, ja se toimii eduskunnan EU-valiokuntana. Suuri valiokunta ilmaisee eduskunnan
kannan eduskunnan toimivaltaan kuuluvista Euroopan unionin asioista
EU:n yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa lukuun ottamatta. Näiltä osin
eduskunnan päätöksenteosta vastaa ulkoasiainvaliokunta.

Erikoisvaliokuntien tehtäväjaon lähtökohtana on väljähkösti sovellettava
ministeriövastaavuusperiaate. Pyrkimyksenä on, että kunkin valiokunnan
asiallinen toimiala muodostaisi sisällöllisesti selkeän kokonaisuuden ja vastaisi pääpiirteittäin jonkin ministeriön toimialaa.

Valiokunnan toimikausi on vaalikausi eli neljä vuotta. Valiokunnan kokoonpano vastaa eduskuntaryhmien voimasuhteita.

Eduskunnan kansainvälinen toiminta
Eduskunta osallistuu säännöllisesti yhdeksän kansainvälisen järjestön toimintaan. Yhteistyötä hoitamaan valitaan valtuuskunnat, joiden toimikausi
on Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskuntaa lukuun ottamatta vaalikausi. Täysistunto valitsee Suomen valtuuskunnan kolmeen parlamentaariseen yleiskokoukseen: Pohjoismaiden neuvoston (PN), Euroopan neuvoston (EN) sekä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) parlamentaarisiin yleiskokouksiin. Puhemiesneuvosto nimeää muut Suomen valtuuskunnat. Kaikki eduskunnan jäsenet ovat Parlamenttienvälisen liiton (IPU)
jäseniä, mutta toimintaan osallistuu säännöllisesti kansanedustajien keskuudestaan valitsema johtokunta (IPU:n Suomen ryhmä).

Eduskuntaryhmät ja ryhmäkansliat
Kansanedustajat muodostavat puolueittain eduskuntaryhmiä, joiden merkitys käytännön eduskuntatyössä on keskeinen. Kukin eduskuntaryhmä valitsee itselleen puheenjohtajiston ja mahdollisesti muita toimielimiä. Kullakin
eduskuntaryhmällä on oma ryhmähuone. Ryhmät kokoontuvat yleensä
torstaisin.
Eduskuntaryhmän toimintaa avustaa ryhmäkanslia, jota johtaa ryhmän
pääsihteeri. Ryhmät valitsevat itse tarvitsemansa toimihenkilöt. Valtion talousarvioon sisältyy määräraha eduskuntaryhmien ryhmäkanslioille.
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Eduskunnan tilat ja toiminnot

Eduskuntatalon peruskorjaus ja toimitilat peruskorjauksen aikana
Eduskuntatalon maaliskuussa 2015 alkanut peruskorjaus on kymmenen
vuoden peruskorjausurakan loppuhuipennus. Aikaisemmissa vaiheissa on
peruskorjattu kaikki Arkadianmäellä sijaitsevat rakennukset, mukaan lukien kansanedustajien työhuonesiivet A- ja B-rakennuksissa. Laajassa peruskorjauksessa uusitaan käytännössä rakennuksen koko talotekniikka. Samalla korjataan mm. ikkunat, uusitaan vesikatto ja sisäpihojen rappaukset, parannetaan turvallisuutta ja energiatehokkuutta. Eduskuntatalon peruskorjaus pyritään saamaan valmiiksi loppuvuodesta 2017.

Eduskunnan täysistunnot järjestetään peruskorjauksen aikana SibeliusAkatemian (S-rakennus) konserttisaliin rakennetussa istuntosalissa. Salin
yleisölehterille pääsee seuraamaan täysistuntoja, paikkoja on kuitenkin rajoitetusti.
Vuosien 2015–2017 aikana eduskuntatyö jakautuu S-rakennuksen lisäksi
Pikkuparlamenttiin (F-rakennus), Eduskuntatalon eteläiseen ja pohjoiseen
siipeen (A- ja B-rakennus) entiseen Kaupunkiliiton taloon (D-rakennus),
hallinto- ja kirjastorakennukseen (C-rakennus), Nervanderinkadun ja Antinkadun tiloihin sekä eduskunnan maanalaisiin tiloihin (M-rakennus).
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S-rakennus
(Sibelius-Akatemia)
Istuntosali
Media- ja yleisölehteri
Kansanedustajien lukusali /
työskentelyalue
Puhemiesneuvoston kokoushuone
Puhemiehistön työhuoneet
Hallituksen kokoushuone
Pääsihteerin, apulaispääsihteerin
ja lainsäädäntöjohtajan työhuoneet
Valiokuntasalit:
ympäristövaliokunta
tarkastusvaliokunta
lakivaliokunta
työelämä- ja tasaarvovaliokunta
maa- ja metsätalousvaliokunta
talousvaliokunta
sivistysvaliokunta
sosiaali- ja terveysvaliokunta
perustuslakivaliokunta
hallintovaliokunta
Keskuskanslian ja valiokuntasihteeristön työhuoneita
Median työtiloja
Kahvila

Palvelutori:
postipiste
matkatoimisto
kassapalvelut
IT-tuki (puhelimet, tietokoneet, atk-tuki)
lahjapalvelu
sisäisen tietopalvelun päivystäjä
Ylivirastomestari
C-rakennus
Autotalli, kulku Aurorankadulta
Eduskunnan kirjasto
Työterveysasema
Eduskuntaryhmien huoneita
Ryhmäkanslioiden työhuoneita
Keskuskanslian työhuoneita
Hallintojohtajan työhuone
Hallinto- ja palveluosaston työhuoneita

F-rakennus (Pikkuparlamentti)
Autotalli, kulku Karamzininranta
2
Kansalaisinfo
F-auditorio ja kokouspalvelu
Valiokuntasalit ja jaostohuoneet:
suuri valiokunta
valtiovarainvaliokunta
ulkoasiainvaliokunta
puolustusvaliokunta
valtiovarainvaliokunnan jaostohuoneet

D-rakennus
Vierailijasisäänkäynti
Valiokuntasalit:
tulevaisuusvaliokunta
liikenne- ja viestintävaliokunta
Ryhmäkanslioiden työhuoneita
Keskuskanslian, valiokuntasihteeristön, hallinto- ja palveluosaston
ja turvallisuusyksikön työhuoneita
Eduskunnan kirjaamo
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Oikeusasiamiehen kanslia
Ihmisoikeuskeskus
Kansanedustajien ja avustajien työhuoneita
Valiokuntasihteeristön työhuoneita, Kansainvälisten asiain yksikkö
Ravintola Pikku Parlamentti
Kahvila Pikku Parlamentti
Lehtisali

B-rakennus
Sauna
Kansanedustajien ja avustajien
työhuoneita

M-rakennus

Eduskuntaryhmän huone
Kokous- ja koulutustiloja sisäiseen käyttöön
Monistamo
Logistiikkakeskus
Arkisto ja julkaisuvarastoja
Ravintola
Liikuntatilat
Sauna

Nervanderinkatu 13
Eduskunnan kanslian työhuoneita

Antinkatu 1
Valtiontalouden tarkastusvirasto
Eduskunnan kanslian työhuoneita

A-rakennus
Auditorio – eduskuntaryhmän
huone
Eduskuntaryhmien huoneita
Kansanedustajien ja avustajien
työhuoneita
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Kulkuoikeudet eduskunnan tiloissa
Turvallisuusyksikkö myöntää kulkuoikeudet eduskunnan tiloihin. Turvallisuusyksikkö jakaa kulkukortit ja avaimet sekä huolehtii lukkojen hallinnasta. Kulkukortit ja avaimet ovat aina henkilökohtaisia ja niiden katoamisesta
on ilmoitettava välittömästi.
Eduskuntakiinteistöissä on tallentavat kameravalvonta- ja kulunvalvontajärjestelmät. Järjestelmiin tallentuu tiedot lähinnä eduskunnan tiloihin saapumisista.

Turvallisuusvalvomo päivystää 24 t/vrk vuoden kaikkina päivinä.
turvavalvomo@eduskunta.fi
p. 2286, 2287

Eduskunnan aukioloajat
S-rakennuksen pääovi on avoinna täysistuntopäivinä tiistaista torstaihin klo
7.45–20.00 ja perjantaina 7.45–16.30, muina päivinä klo 8.00–16.30. Jos
täysistunto jatkuu edellä mainittuja aikoja pidempään, pääovi suljetaan
puoli tuntia täysistunnon päättymisen jälkeen.
Eduskunnan täysistunnot ovat julkisia ja niitä seuraamaan on vapaa pääsy.

Yleisölehterin sisäänkäynti Eduskuntakadulla avataan 15 minuuttia ennen
täysistunnon alkua. Tulijoille tehdään turvatarkastus. Lehteripaikkoja on
rajallinen määrä, eikä paikkoja voi varata etukäteen. Yleisösisäänkäynti ei
ole esteetön.
F-rakennuksen pääovi on avoinna täysistuntoviikoilla maanantaisin ja perjantaisin klo 8.00–16.00 ja tiistaista torstaihin klo 8.00–18.00. Täysistuntoviikkojen ulkopuolella F-rakennuksen pääovi on avoinna klo 9.00–16.00.
Eduskunnan kanslia palvelee maanantaista perjantaihin klo 9.00–16.00.
Lisää palveluajoista oppaan Palvelut ja neuvonta -osiossa

11

Eduskunnassa liikkuminen
Yleisiä eduskuntatiloissa liikkumista koskevia periaatteita:
•

•
•

•
•

C-, D-, F- ja S-rakennusten kautta on pääsy eduskunnan kiinteistöihin. Vierailijat kulkevat eduskuntaan D- ja F-rakennusten vierailijasisäänkäyntien kautta.
Kulkukortti ja henkilökortti pidetään aina mukana.
Eduskunnan aukioloajoista ilmoitetaan säännönmukaisesti. Eduskuntarakennukset ovat aina suljettuina klo 22–06. Jos täysistunto
jatkuu klo 22:n jälkeen, talon tiloissa voi kulkea sulkemisajan jälkeenkin.
Kun eduskunnan tiloissa liikutaan poikkeusaikoina, siitä on ilmoitettava turvavalvomoon esim. puhelimitse tai porttipuhelimeen ilmoittautumalla.
Yöpyminen eduskunnan tiloissa ei ole sallittua.

Henkilökohtaiset vieraat

Kansanedustaja tai henkilökuntaan kuuluva (mukaan lukien ryhmäkanslioiden toimihenkilöt) voi ottaa vastaan henkilökohtaisia vieraita Frakennuksessa. Kerralla vieraita saa olla enintään kaksi. Vastaanottajan tulee ilmoittaa vieraidensa nimet hyvissä ajoin ennakkoon sisäänkäyntien
henkilökunnalle f-ovi@eduskunta.fi

Henkilökohtaiset vieraat saapuvat F-rakennukseen vierailijaoven kautta.
Henkilökohtaisia vieraita ei saa tuoda F-rakennukseen Kansalaisinfon takaoven kautta, vaan vieraat on aina tuotava turvatarkastuksen kautta. Vastaanottaja hakee vieraat ja hän myös vastaa heistä koko eduskuntavierailun
ajan. Vieraita ei saa jättää yksin.

Henkilökohtaisten vieraiden kanssa voi siirtyä rakennuksesta toiseen yhdystunnelia pitkin. Vieraita ei saa viedä istuntosaliin (paitsi yleisölehterille),
puhemiehen tai hallituksen tiloihin eikä maanalaisiin tiloihin (M-rakennus,
saunatilat, autohalli yms.). Edustaja voi näyttää vierailleen sen valiokunnan
kokoushuoneen, jonka jäsen hän on. Käynnistä tulee sopia etukäteen kyseisen valiokunnan valiokuntaneuvoksen kanssa.
Valtiopäivien avajaispäivänä, vaalikauden päättäjäispäivänä ja presidentin
virkaanastujaispäivänä eduskunta on kokonaan suljettu vierailta.
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Opastukset, vierasryhmät ja Kansalaisinfo
Eduskunnassa ei järjestetä opastettuja vierailuja 14.3.2015 ja syksyn 2017
välisenä aikana. Vierasryhmiä voi ottaa vastaan vain Kansalaisinfossa.

Kansalaisinfo on avoinna arkisin kello 10.00–16.00. Kansalaisinfossa on aukioloaikoina paikalla henkilökuntaa eduskuntatiedotuksesta tai Eduskunnan kirjastosta.

Kansalaisinfon kokoustilaan mahtuu noin 50 henkilöä. Tilaa voi käyttää
myös aamulla kello 8.00–10.00, jolloin infossa ei ole muuta yleisöä tai henkilökuntaa. Kokoustila varataan eduskuntatiedotuksesta. Tilaisuudesta vastaavan edustajan tai talon henkilökuntaan kuuluvan tulee olla paikalla tilaisuuden loppuun asti.

Yleisökahvila Pikku Parlamentti on avoinna Kansalaisinfon aukioloaikoina.
Kansalaisinfon tapahtumat ja varaukset
p. 2020
infotilaisuudet@eduskunta.fi

Tärkeitä eduskunnan yhteystietoja

Yleinen hätänumero 112

Eduskunnan puhelinvaihde
arkisin klo 8–16.30
p. 09 4321
puhelinkeskus@eduskunta.fi

Muilla kuin eduskunnan puhelimilla soitettaessa ohivalinta
09 432 XXXX (=nelinumeroinen alanumero).

Soitettaessa eduskunnan puhelimesta toiseen eduskunnan puhelimeen riittää nelinumeroinen alanumero.
Eduskunnan kanslia palvelee arkipäivisin klo 9–16, ellei toisin ilmoiteta.

Eduskunnan turvavalvomo
päivystys 24 t
p. 2286, 2287
turvavalvomo@eduskunta.fi
Turvavalvomoon voi eduskunnan aukioloajan ulkopuolella ilmoittaa kaikki
kiireelliset ja hälytysluonteiset mm. turvallisuuteen, kiinteistöön, laitteisiin
liittyvät asiat.
Työterveysaseman hätäensiapu
ma–to klo 8.30–16.15 ja pe klo 8.30–15
p. 4210
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Vierailijasisäänkäynnit
Arkadiankatu 3
p. 2840
f-ovi@eduskunta.fi
Eduskuntakatu 4
p. 2286, 2287
d-ovi@eduskunta.fi
Keskuskanslia, esim. kansanedustajan puheenvuoroihin liittyvät tiedustelut.
Päivystys täysistunnon päättymiseen saakka
p. 2014

Eduskuntatiedotus
p. 2019 tai 050 574 0352
tiedotus@eduskunta.fi

Palvelukeskus
p. 3000
palvelukeskus@eduskunta.fi
IT-palvelut: työasemat, puhelimet, mobiililaitteet
päivystys arkisin klo 8–16
p. 2345
it-palvelut@eduskunta.fi
Kiinteistöhuolto
p. 3000
kiinteistopalvelut@eduskunta.fi
Työterveysaseman ajanvaraus
ma–to klo 8.30–12 ja 13–16.15 sekä
pe klo 8.30–12 ja 13–15
p. 2213

Ravintolat ja kahvilat
Ravintola Pikku Parlamentti
avoinna klo 8–15

Kahvila Pikku Parlamentti
Kansalaisinfon kahvila
avoinna klo 10–16
p. 3661
ravintola.pikkuparlamentti@eduskunta.fi
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M-rakennus:
Eduskuntaravintola
avoinna klo 8.30–15
p. 3631
ravintola.eduskuntatalo@eduskunta.fi
S-rakennus:
Kahvila
avoinna istuntosuunnitelman mukaan,
ti–to klo 8–19, pe klo 8–16
p. 3631
ravintola.eduskuntatalo@eduskunta.fi
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Eduskuntatyö
Eduskunnan tehtävänä on säätää lait, päättää valtion talousarviosta, käsitellä kansainväliset sopimukset, valvoa maan hallituksen toimia sekä valita
pääministeri. EU-asioita koskevassa Suomen kansallisessa päätöksenteossa
eduskunnalla on vahva rooli. Kansanedustajat osallistuvat myös useiden
kansainvälisten järjestöjen ja yhteistyöelinten toimintaan.

VAALIKAUSI JA VALTIOPÄIVÄT

4. valtiopäivät

Syysistuntokausi

Kevätistuntokausi
Syysistuntokausi
3. valtiopäivät

Kevätistuntokausi

Kevätistuntokausi

Syysistuntokausi

1. valtiopäivät
Syysistuntokausi
Kevätistuntokausi
2. valtiopäivät

KUUKAUSI- JA VIIKKORYTMI
Kuukausisuunnitelma

Viikkosuunnitelma
Päiväjärjestys

Valiokuntien
viikko
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Eduskuntatyön jaksottuminen ja suunnittelu
Eduskuntatyö jaksottuu vaalikausiin, valtiopäiviin ja istuntokausiin. Vaalikauden ensimmäisillä valtiopäivillä eduskunta järjestäytyy. Vaalikauden
viimeiset valtiopäivät ovat puolestaan työtahdiltaan kiireisimmät.

Täysistunnoista ja asioiden käsittelyn aikatauluista jaetaan tietoa täysistunto- ja viikkosuunnitelmissa. Valiokuntien viikko kertoo, mitä asioita eri valiokunnissa on suunniteltu seuraavan viikon aikana käsiteltävän. Täysistunnon päiväjärjestyksestä ja valiokunnan esityslistasta selviää, mitä asioita
seuraavassa kokouksessa tullaan käsittelemään.
Täysistuntoja pidetään eduskunnan työtilanteen mukaan. Eduskunnan täysistuntoja pidetään yleensä tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin puhemiesneuvoston vahvistamien istuntosuunnitelmien mukaan. Muinakin päivinä, esim. maanantaisin tai lauantaisin, voidaan järjestää poikkeuksellisesti täysistuntoja, jos asioiden käsittely sitä edellyttää. Valiokuntien
kokouksia pidetään tiistaista perjantaihin valiokuntien työtilanteen mukaisesti.

Täysistunnon istuntosuunnitelmia laaditaan kahdella eri aikajänteellä.
Täysistuntosuunnitelma kertoo istuntojen ajankohdat ja tärkeimpien asioiden suunnitellut käsittelyajankohdat 1–2 kuukaudeksi eteenpäin. Perjantaisin julkaistavasta viikkosuunnitelmasta selviää puolestaan jo varsin tarkasti, miten asioita seuraavalla viikolla on suunniteltu käsiteltävän. Esim. torstaisin annetaan useimmat uudet hallituksen esitykset, jotka tavallisesti lähetetään seuraavana tiistaina valiokuntiin käsiteltäviksi.

Kevätistuntokausi alkaa helmikuun ensimmäisenä tiistaina ja päättyy kesäkuun loppuun mennessä. Syysistuntokausi alkaa useimmiten viikolla 36.
Syysistuntokaudella käsitellään mm. valtion talousarvio eli budjetti ja siihen
liittyviä lakeja.
Perinteisesti täysistuntoja tai valiokuntien kokouksia ei ole pidetty pääsiäisen alusviikolla ja syysistuntokaudella viikolla 44.

Vaalikaudet ja valtiopäivät
Eduskunnan säännönmukainen toimikausi on neljä vuotta. Toimikausi alkaa, kun eduskuntavaalien tulos on vahvistettu, ja jatkuu, kunnes seuraavat
vaalit on toimitettu.
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Toimikausi on jaettu vuosittaisiin valtiopäiviin, joiden alkamisen ajankohdasta eduskunta päättää. Valtiopäivät jatkuvat, kunnes seuraavat valtiopäivät alkavat. Vaalikauden alussa eduskunta järjestäytyy eli valitsee toimielimensä. Esim. puhemiehistö ja valiokunnat valitaan sekä Suomen valtuuskunnan Pohjoismaiden neuvostoon, Euroopan neuvostoon ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestöön vaalituloksen parlamentaarisia voimasuhteita seuraten. Myös eräiden kansainvälisten järjestöjen valtuuskunnat valitaan vaalikauden alussa.

Tavallisesti eduskuntatyö alkaa helmikuun alussa valtiopäivien avajaisilla,
keskeytyy kesätauon ajaksi, heinä- ja elokuuksi ja päättyy hiukan ennen joulua. Eduskunta päättää puhemiesneuvoston ehdotuksesta valtiopäivien
keskeyttämisestä taukojen ajaksi. Puhemies voi kutsua eduskunnan koolle
myös taukojen aikana.
Jos seuraavan vuoden budjettia ei ole saatu syksyllä valmiiksi, jatketaan
eduskuntatyötä tammikuussa. Vaalikauden viimeiset valtiopäivät jatkuvat
vielä maaliskuussa, jotta mahdollisimman moni asia ehditään käsitellä ennen vaaleja. Ellei asioita ehditä käsitellä ennen vaalikauden päättymistä, ne
raukeavat eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta. Vaalikauden loppu on kiireistä aikaa eduskunnassa.
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Eduskunta lainsäätäjänä
LAKIEHDOTUKSEN KÄ SITTELYJÄRJESTYS
HALLITUKSEN ESITYS
KANSANEDUSTAJAN
LAKIALOITE

LÄHETEKESKUSTELU

KANSALAISALOITE
ERIKOISVALIOKUNTA

EDUSKUNNAN
VASTAUS TAI KIRJELMÄ

ENSIMMÄINEN KÄSITTELY
SUURI VALIOKUNTA

yleiskeskustelu
yksityiskohtainen käsittely

TOINEN KÄSITTELY
hylätään tai hyväksytään

Eduskunnan keskeisin tehtävä, lakien säätäminen, tapahtuu valiokunnissa ja täysistunnossa. Lakiehdotus
tulee eduskunnan käsiteltäväksi joko hallituksen esityksenä, kansanedustajan tekemänä lakialoitteena tai
kansalaisaloitteena.

Hallituksen esitykseen tai lakialoitteeseen voi sisältyä yksi tai useampia lakiehdotuksia, joilla ehdotetaan säädettäväksi uusi laki tai muutettavaksi
voimassa olevaa lakia taikka kumottavaksi voimassa oleva laki tai säännös.

Valtaosa lainsäädännöstä perustuu hallituksen esityksiin. Lainsäädäntötyön
pitkäjänteisyys ja suunnitelmallisuus on aikaa myöten lisääntynyt. Tähän
ovat vaikuttaneet hallitusten toimikausien pidentyminen 1980-luvulla koko
vaalikauden kestäviksi ja hallitusohjelmien jatkuva laajentuminen.
Nykyisin hallitus vahvistaa istuntokausittain annettavien hallituksen esitysten luettelon. Se saatetaan eduskunnan tietoon, jotta eduskunta ja valiokunnat voivat kukin tahollaan suunnitella työtään ja tehostaa ajankäyttöään. Hallituksen esityksiä annetaan valtiopäivittäin noin 250. Niistä talousarvioon liittyviä lakiesityksiä on noin 50. Luettelo istuntokauden aikana annettavista hallituksen esityksistä on sekä valtioneuvoston että eduskunnan
verkkosivuilta saatavilla.
Hallituksen esitysten antamisesta päätetään torstaisin pidettävässä valtioneuvoston yleisistunnossa.
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Ilmoittaminen (vireilletulo)
Hallituksen esitys tai kansalaisaloite ilmoitetaan eduskuntaan saapuneeksi
mahdollisimman pian, yleensä perjantaisin pidettävässä täysistunnossa.
Tässä yhteydessä asiasta ei sallita keskustelua eikä siitä tehdä päätöstä.

Lähetekeskustelu (asian valiokuntaan lähettäminen)

Eduskunnassa päätettävät asiat valmistellaan pääsääntöisesti erikoisvaliokunnissa. Päätös siitä, mihin valiokuntaan asia lähetetään valmistelevasti
käsiteltäväksi ja mietinnön laatimista varten, tehdään täysistunnossa käytävän lähetekeskustelun lopuksi. Useimmiten hallituksen esitysten lähetekeskustelut käydään tiistaina pidettävässä täysistunnossa.

Ehdotuksen käsittelevästä valiokunnasta tekee puhemiesneuvosto. Puhemiesneuvosto voi lisäksi ehdottaa, että yhden tai useamman muun valiokunnan tulee antaa lausuntonsa mietintöä valmistelevalle valiokunnalle.
Puhemiesneuvosto voi lisäksi ehdottaa, että lausunnon antamiselle asetetaan määräaika.
Puhemiesneuvosto voi myös tehdä päätöksen lähetekeskustelussa noudatettavasta menettelytavasta: käytetäänkö ryhmäpuheenvuoroja tai käydäänkö osa keskustelusta nopeatahtisena keskusteluna.

Keskustelun alussa voi hallituksen esityksen valmistelusta vastannut ministeri käyttää esittelypuheenvuoron. Lähetekeskustelun tavoitteena on evästää valmistelevaa valiokuntaa erilaisilla näkökohdilla, jotka tulisi valiokuntakäsittelyssä selvittää tai ottaa huomioon.
Lähetekeskustelussa on mahdollista tehdä myös puhemiesneuvoston ehdotuksesta poikkeava valiokuntaan lähettämisehdotus. Jos ehdotusta kannatetaan, siitä äänestetään.

Mietinnön pöydällepano

Kun valiokunnan mietintö mahdollisine lausuntoineen on valmistunut, se
esitellään täysistunnossa pantavaksi pöydälle johonkin tulevaan istuntoon.
Ilman painavaa syytä pöydällepanoa ei ehdoteta samana päivänä pidettävään istuntoon.

Myös pöydällepanon ajankohdasta ehdotuksen tekee puhemiesneuvosto.
Jos ajankohdasta tehdään istunnossa poikkeava ehdotus, jota kannatetaan,
asiasta äänestetään. Keskustelu on tällöin sallittu vain pöydällepanon ajankohdasta. Pöydällepano on asiallisesti ottaen ilmoitus siitä, että mietintö on
valmistunut. Tällöin valiokuntaan kuulumattomilla edustajilla on mahdollisuus tutustua mietintöön.
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Ensimmäinen käsittely
Lakiehdotus käsitellään kahdessa käsittelyssä. Käsittelyn pohjana on valiokunnan mietintö ja sen mukainen päätösehdotus. Mietinnössä voidaan poiketa hallituksen esityksestä merkittävästikin. Valiokunta voi myös ehdottaa,
että lakiehdotukset osittain tai kokonaan hylätään tai että hyväksytään uusi
lakiehdotus.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetään lakiehdotusten sisällöstä. Ensin käydään yleiskeskustelu, jonka jälkeen lakiehdotus tai lakiehdotukset otetaan
yksityiskohtaiseen käsittelyyn, jonka aikana tehdään mahdolliset valiokunnan mietinnöstä poikkeavat pykäläehdotukset.

Yleiskeskustelu

Yleiskeskustelu voi alkaa asiaa valmistelleen valiokunnan puheenjohtajan
esittelypuheenvuorolla, jossa keskitytään selostamaan valiokuntakäsittelyssä ilmi tulleita seikkoja ja erityisesti valiokunnan hallituksen esitykseen
nähden tekemiä muutoksia. Jos puhemiesneuvosto katsoo, että lausunnon
laatineen valiokunnan esittelypuheenvuorokin on tarpeen, myös lausuntovaliokunnan puheenjohtajalle annetaan keskustelun alussa puheenvuoro.
Tämän puheenvuoron tulisi rajoittua vain lausuntovaliokunnan näkökulmaan.
Keskustelussa kansanedustaja voi lausua vapaasti käsityksensä asiasta. Jos
kansanedustaja aikoo tehdä muutosehdotuksia lakiehdotuksen pykäliin,
hän voi perustella muutoksia puheenvuorossaan; varsinaiset ehdotukset
kannatuksineen tehdään yksityiskohtaisessa käsittelyssä ao. ajankohtana.
Asia voidaan yleiskeskustelussa tehdystä ehdotuksesta eduskunnan päätöksellä lähettää sitä valmistelevasti käsitelleeseen valiokuntaan tai muuhun erikoisvaliokuntaan taikka suureen valiokuntaan.

Yksityiskohtainen käsittely

Jotta kansanedustaja voi tehdä muutosehdotuksen lakiehdotukseen, sen tulee perustua kirjalliseen esitykseen, joka on kansanedustajien saatavilla.
Tällaisia esityksiä ovat hallituksen esitys, mietinnön vastalause, lausunnon
eriävä mielipide, lakialoite tai kirjallinen muutosehdotus, joka on jätetty
keskuskansliaan viimeistään 2 tuntia ennen täysistunnon alkua. Muutosehdotus on tehtävä ja sitä on kannatettava yksityiskohtaisessa käsittelyssä
käytettävässä varsinaisessa puheenvuorossa.
Mikäli mietinnöstä poikkeavia ehdotuksia ei ole, yksityiskohtaisessa käsittelyssä lakiehdotusten sisältö todetaan hyväksytyksi mietinnön mukaisina.
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Muussa tapauksessa lakiehdotukset käsitellään pykälittäin (tarvittaessa
momenteittain tai kohdittain).
Jos valiokunnan mietinnössä oleva ehdotus häviää äänestyksessä, asia lähetetään suureen valiokuntaan. Suuren valiokunnan mietinnön valmistuttua
asian ensimmäinen käsittely jatkuu. Käsittelyn pohjana on nyt suuren valiokunnan mietintö.

Silloin kun suuri valiokunta on yhtynyt eduskunnan päätökseen asiasta,
täysistunnossa käydään vain keskustelu, jonka jälkeen ensimmäinen käsittely todetaan päättyneeksi. Jos suuri valiokunta on muuttanut tehtyä päätöstä esim. palaamalla mietinnön mukaiseen ehdotukseen, jatketussa käsittelyssä voidaan tehdä ehdotus pysymisestä aikaisemmassa päätöksessä joko osittain tai kokonaan. Jos ehdotusta kannatetaan, asiasta äänestetään.
Tällöin äänestyksen voittaneesta ehdotuksesta tulee eduskunnan lopullinen
kanta lain sisältöön.

Toinen käsittely

Lakiehdotuksen toinen käsittely voi olla aikaisintaan kolmen päivän kuluttua ensimmäisestä käsittelystä. Toisessa käsittelyssä päätetään lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Käsittelyn pohjana on lakiehdotuksen sisällön osalta ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty lakiteksti.

Keskustelussa on tehtävä ehdotukset ja käytettävä kannatuspuheenvuorot.
Hyväksymistä tai hylkäämistä koskevien päätösten lisäksi eduskunta päättää myös eduskunnan vastaukseen mahdollisesti liitettävistä lausumista.

Valiokunta voi mietinnössään ehdottaa eduskunnan hyväksyttäviksi lausumia, joissa hallitusta voidaan velvoittaa esimerkiksi seuraamaan voimaan
tulevan lainsäädännön vaikutuksia ja määräajan kuluttua antamaan valiokunnalle selvitys tai eduskunnalle selonteko asiasta. Myös kansanedustaja
voi ehdottaa lausumaa. Jokaisesta lausumasta päätetään erikseen.
Aina silloin tällöin hallitus–oppositio-asetelmasta seuraa, että lausumaehdotuksessa arvostellaan hallituksen politiikkaa lievemmin tai voimakkaammin. Äärimmillään tällainen lausumaehdotus voi olla epäluottamuslause hallitukselle tai yksittäiselle ministerille.

Perustuslain säätämisjärjestys – vaikeutettu säätämismenettely

Jos lakiehdotus koskee perustuslain säätämistä, muuttamista tai kumoamista taikka perustuslakiin tehtävää rajattua poikkeusta, on noudatettava ns.
vaikeutettua säätämismenettelyä.
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Tällöin laki hyväksytään tavalliseen tapaan, mutta se jää lepäämään seuraavaan vaalikauteen. Seuraava eduskunta käsittelee lepäämään jätetyn lakiehdotuksen ns. yhden käsittelyn asiana. Tällainen lakiehdotus lähetetään
valiokuntaan, joka laatii siitä mietinnön. Valiokunta voi ehdottaa vain, että
lakiehdotus hyväksytään tai hylätään, ts. lakiehdotusta ei saa sisällöllisesti
ehdottaa muutettavaksi. Yhdessä käsittelyssä asia on hyväksyttävä määräenemmistöllä eli 2/3:lla annetuista äänistä.
Asian käsittelyä ja lain voimaantuloa voidaan nopeuttaa siten, että asian toisessa käsittelyssä julistetaan ehdotus ensin kiireelliseksi vähintään 5/6:n
kannatuksella, minkä jälkeen lakiehdotus hyväksytään 2/3:n enemmistöllä.

Täysistuntotyö
Nimenhuuto ja jälki-ilmoittautuminen sekä poissaolot
Täysistunnon alkaessa toimitetaan 15 minuuttia kestävä nimenhuuto. Tällöin kansanedustaja ilmoittautuu istunnossa läsnä olevaksi painamalla läsnäolopainiketta. Kansanedustaja, joka saapuu istuntoon tätä myöhemmin,
jälki-ilmoittautuu samalla tavoin eli painamalla läsnäolopainiketta. Hänet
merkitään läsnä olevaksi siitä alkaen, kun hän on ilmoittautunut.

Mikäli samana päivänä on useita täysistuntoja, toimitetaan nimenhuuto
yleensä vain ensimmäisessä istunnossa. Myöhemmissä istunnoissa merki-
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tään nimenhuudon asemesta läsnä oleviksi ne kansanedustajat, jotka osallistuivat edelliseen istuntoon. Mikäli vuorokausi vaihtuu ja uusi täysistunto
alkaa yöllä kello 24:n jälkeen, toimitetaan tällöin aina nimenhuuto.

Kansanedustaja voi olla estynyt osallistumasta täysistuntoon sairauden tai
eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi taikka muusta syystä. Perhevapaa eli äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa on sairauteen rinnastettava poissaolon syy samoin kuin lapsen sairaus.
Puhemiesneuvoston vahvistamassa luettelossa mainitaan ne tehtävät ja
matkat, jotka liittyvät eduskuntatyöhön. Poissaolojen tilastoinnissa eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä rinnastetaan läsnäoloon täysistunnossa, jolloin
tilastoon ei tule merkintää poissaolosta. Poissaolot eivät vaikuta täysistunnon päätösvaltaisuuteen.

Täysistuntopoissaolosta ilmoitetaan eduskunnan keskuskansliaan poissaoloasioita hoitavalle virkamiehelle. Poissaoloilmoitus tehdään vain silloin,
kun sen syynä on sairaus tai eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä tai perhevapaa.
Täysistuntopoissaolot merkitään täysistunnon pöytäkirjaan istunnon alussa
toimitettavan nimenhuudon perusteella. Pöytäkirjaan merkitään erikseen
kansanedustajat, jotka ovat poissa sairauden tai eduskuntatyöhön liittyvän
tehtävän tai perhevapaan vuoksi.

_______________________________________________________________________________________
Säännökset: Eduskunnan työjärjestyksen 47 ja 48 §
_______________________________________________________________________________________

Puheenvuoron pyytäminen

Kansanedustaja voi pyytää puheenvuoron täysistunnossa käsiteltävään asiaan joko ennen täysistuntoa, jossa asia käsitellään, tai istunnon aikana. Puheenvuoron jonkin käsiteltävän asian yleiskeskusteluun voi varata aikaisintaan kolme tuntia ennen istunnon alkamista. Puheenvuorovaraus voidaan
tehdä joko verkkovarauksena tietojärjestelmään tai henkilökohtaisesti keskuskansliassa. Puhujalistan alkuun kansanedustajalla on mahdollisuus saada puheenvuorovaraus jonottamalla keskuskansliassa ennen kolmen tunnin
aikarajan alkamista. Istunnon alettua puheenvuoroa varataan painamalla istuntosalin puheenvuoropainiketta (P-painiketta). Pyydetyn puheenvuoron
voi perua painamalla uudestaan puheenvuoropainiketta tai ilmoittamalla
asiasta puhemiehen vasemmalla puolella istuvalle notaarille.
Poikkeustapauksissa, esimerkiksi tehtäessä muutosehdotuksia valtion talousarvioesitykseen samoin kuin lakiehdotuksen yksityiskohtaisessa käsitte-
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lyssä, puheenvuoro pyydetään asian käsittelyn aikana omalta paikalta suullisesti ja seisomaan nousten.

Jos asia pannaan pöydälle tai sen käsittely keskeytetään tai asia poistetaan
päiväjärjestyksestä, pyydetyt puheenvuorot jäävät voimaan ja siirtyvät siihen istuntoon, jossa asia tulee uudelleen esille. Tällöin ei tarvitse pyytää
uutta puheenvuoroa.

Puheenvuoron pitäminen

Paikaltaan kansanedustaja saa käyttää enintään kahden minuutin pituisen
puheenvuoron, ja sitä pidemmät puheenvuorot on pidettävä istuntosalin
puhujakorokkeelta. Puhemies myöntää puheenvuorot siinä järjestyksessä
kuin ne on pyydetty. Istunnon aikana varatut puheenvuorot pidetään etukäteen varattujen puheenvuorojen jälkeen. Ennen muita puheenvuoroja
myönnetään kuitenkin esittelypuheenvuoro seuraavissa tapauksissa: lain
ensimmäisessä käsittelyssä valiokunnan puheenjohtajalle tai valiokunnan
valitsemalle mietinnön esittelijälle, eduskunta-aloitteen lähetekeskustelussa aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle sekä kertomuksen käsittelyssä
kansanedustajalle, joka on kertomuksen antaneen eduskunnan valitseman
toimielimen puheenjohtaja tai toimielimen valitsema kertomuksen esittelijä.

Välikysymyksen vastauksesta käytävässä keskustelussa annetaan ensimmäinen puheenvuoro välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle.

Edellä sanotusta poiketen puhemies voi harkintansa mukaan antaa ministerille, valtioneuvoston oikeuskanslerille tai eduskunnan oikeusasiamiehelle
puheenvuoron ennen muita puheenvuoron pyytäjiä. Puhemies voi myöntää
esittelypuheenvuoron myös lausunnon antaneelle valiokunnan puheenjohtajalle tai sen valitsemalle lausunnon esittelijälle ja erityisestä syystä myös
vastalauseen ensimmäiselle allekirjoittajalle muiden esittelypuheenvuorojen jälkeen. Pääministerin ilmoitusta koskevassa keskustelussa sekä suullisella kyselytunnilla ja ajankohtaiskeskustelussa puhemies voi myöntää puheenvuorot harkintansa mukaan.

Ryhmäpuheenvuorot ja nopeatahtinen keskustelu

Selonteko-, tiedonanto-, välikysymys- ja budjettikeskusteluissa noudatetaan
yleensä niin sanottua ryhmäpuheenvuorokäytäntöä. Siinä puheenvuorot
pidetään eduskuntaryhmien koon mukaisessa järjestyksessä suurimmasta
pienimpään. Ryhmäpuheenvuorokierroksia voi olla yksi tai useampi. Ryhmäpuheenvuorot varataan ryhmäkanslioista.
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Puhemiesneuvosto voi etukäteen varata osan jotain asiaa koskevasta keskustelusta puheenvuoroille, joiden pituus on rajoitettu (nopeatahtinen keskustelu). Etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on tällöin esimerkiksi enintään viisi minuuttia. Nopeatahtiseen keskusteluun varataan puheenvuoro etukäteen verkkovarauksena tai henkilökohtaisesti keskuskansliassa

Vastauspuheenvuoro

Jos kansanedustaja tahtoo vastata toisen kansanedustajan esittämään puheenvuoroon, hänen tulee pyytää vastauspuheenvuoroa joko vastauspuheenvuoropainiketta (V-painike) käyttäen ja paikaltaan seisomaan nousten
tai suullisesti, paikaltaan seisomaan nousten. Pyydetty vastauspuheenvuoro
voidaan peruuttaa painamalla uudestaan vastauspuheenvuoropainiketta.
Kansanedustajan tulee pitää vastauspuheenvuoro paikaltaan. Vastauspuheenvuorot kestävät yleensä yhden minuutin.

Vaalit

_______________________________________________________________________________________
Säännökset: Eduskunnan työjärjestys 50, 51 ja 52 §, Puhemiesneuvoston
ohje puheenvuoron pyytämisestä ja pitämisestä
_______________________________________________________________________________________
Eduskunnan täysistunnossa toimitettavat vaalit ovat joko henkilövaaleja tai
toimielinvaaleja.

Henkilövaaleja ovat puhemiehen ja varapuhemiehen, eduskunnan oikeusasiamiehen ja apulaisoikeusasiamiehen, Valtiontalouden tarkastusviraston
pääjohtajan ja eduskunnan pääsihteerin vaalit. Eduskunta valitsee myös
pääministerin.
Toimielinvaaleja ovat eduskunnan valitsemien toimielinten, kuten valiokuntien, kansliatoimikunnan, Pohjoismaiden neuvoston, Euroopan neuvoston ja
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskuntien sekä
Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston, vaalit.

_______________________________________________________________________________________
Säännökset: Eduskunnan vaalisääntö, Perustuslaki 37 §, Eduskunnan työjärjestys 16 ja 61.4 §
_______________________________________________________________________________________
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Henkilövaalin äänestyskäytännöt
Ennen vaalia henkilövaalista ilmoitetaan täysistunnossa. Henkilövaali toimitetaan pääministerin vaalia lukuun ottamatta umpilipuin. Äänestyslipussa saa olla vain valittavan nimi, ja sen tulee olla niin selvästi ilmaistuna, ettei
epäselvyyttä tarkoitetusta henkilöstä synny. Muunlainen äänestyslippu hylätään. Äänestyslippu tuodaan uurnaan nimenhuudon mukaisessa järjestyksessä. Vaalissa käytetään yhtä vaaliuurnaa.
_______________________________________________________________________________________
Säännökset: Eduskunnan vaalisääntö 5 ja 6 §
_______________________________________________________________________________________

Toimielinvaalin äänestyskäytännöt

Suurin osa toimielinten vaaleista toimitetaan vaalikauden alkaessa. Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta valitaan vuosittain.

Toimielinvaalissa käytetään ehdokaslistoja. Ennen vaalin toimittamista vaalista ilmoitetaan täysistunnossa. Ilmoitus tehdään niin hyvissä ajoin, että
ehdokaslistojen jättämiselle jää riittävästi aikaa. Ehdokkaiden nimet otetaan ehdokaslistaan siinä järjestyksessä kuin heidän tarkoitetaan tulevan
valituiksi.
Toimielinten asettamisessa pyritään ensi vaiheessa sopuvaaliin eli siihen,
että jäsenten valinta toimielimeen olisi yksimielinen. Tähän päästään, jos
toimielimeen ehdotetaan yhtä monta ehdokasta kuin siinä on jäseniä.

Jos ehdokaslistoissa on toimielimen jäseneksi ja varajäseneksi ehdotettuja
enemmän kuin vaalissa on valittavia, toimitetaan uusi vaali jossakin lähinnä
seuraavista eduskunnan täysistunnoista.
Jollei uusikaan vaali ole yksimielinen, joudutaan vaali toimittamaan suhteellisena vaalina. Vaali ratkaistaan toimittamalla avoin äänestys puhemiehen
johdolla. Tällöin edustajille jaetaan ennen vaalia ehdokaslistojen yhdistelmä, johon listat otetaan numeroituina listojen antamisjärjestyksessä. Vaalissa käytetään äänestyslippuja, joissa tulee olla painettuna kansanedustajan nimi. Kansanedustaja merkitsee äänestyslippuun sen ehdokaslistan numeron, jota hän äänestää.

Äänestyksen päätyttyä lasketaan ensin jokaisen ehdokaslistan saamat äänet. Listan ehdokkaille annetaan tämän jälkeen vertausluvut siinä järjestyksessä kuin ehdokkaiden nimet ovat listalla. Toimielimen jäseniksi valituiksi
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tulee vertauslukujen mukaisessa järjestyksessä niin monta ehdokasta kuin
toimielimeen on valittava jäseniä ja varajäseniä.

_______________________________________________________________________________________
Säännökset: Eduskunnan vaalisääntö 2, 7, 10–12 §
_______________________________________________________________________________________

Täydennysvaali

Toimielimen jäsenen tai varajäsenen paikka voi jäädä kesken toimikauden
avoimeksi esimerkiksi sen takia, että jäsen on saanut eron eduskunnan jäsenyydestä tai hän on muutoin saanut eron toimielimen jäsenyydestä. Tällöin on toimitettava täydennysvaali. Myös täydennysvaalissa käytetään ehdokaslistaa. Käytännössä toimielimestä eronneen tilalle ehdotetaan jäsentä
samasta eduskuntaryhmästä ja vaali on yksimielinen.

_______________________________________________________________________________________
Säännökset: Eduskunnan vaalisääntö 13 §
_______________________________________________________________________________________

Täysistunnon pöytäkirja

Täysistunnoista laaditaan pöytäkirjat, joihin kirjataan kaikki täysistunnon
tapahtumat, niin asioiden käsittelyt, tehdyt päätökset kuin kaikki käytetyt
puheenvuorotkin. Asioiden käsittelyt ja päätökset käännetään ruotsiksi.
Puheenvuorot kirjataan ja julkaistaan sillä kielellä, millä ne pidetään.

Täysistuntopuheenvuorot kirjataan äänitteen perusteella sisällöltään ja tyyliltään mahdollisimman alkuperäisinä, ja niitä toimitetaan kevyesti luettavuuden varmistamiseksi. Puheenvuorojen kirjaamisen pohjaksi voi lähettää
myös ennalta valmistellun puheluonnoksen. Mikäli puhuttu puhe ja kirjoitettu luonnos eroavat toisistaan, puhe kirjataan pöytäkirjaan sellaisessa
muodossa kuin se istunnossa pidettiin.
Pöytäkirjaan kirjattavat puheenvuorot lähetetään puhujille tarkistettaviksi.
Korjausehdotukset otetaan huomioon harkinnan mukaan, kuitenkaan asiasisältöön ei voi tehdä muutoksia. Puhemiesneuvoston päätöksen mukaisesti
mahdolliset korjaukset pyydetään ilmoittamaan pöytäkirjatoimistoon viimeistään 12 tunnin kuluttua täysistunnon päättymisestä. Myös myöhemmin
toimitetut korjaukset otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan.
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Pöytäkirjaa julkaistaan istunnon aikana verkossa sitä mukaa kuin sitä valmistuu. Myöhemmin pöytäkirjat tarkistetaan vielä kokonaisuudessaan. Viimeistellyt pöytäkirjat julkaistaan uudestaan verkossa ja painettuna julkaisuna.

_______________________________________________________________________________________
Säännökset: Eduskunnan työjärjestys 69 §, Puhemiesneuvoston päätös
17.2.2000
_______________________________________________________________________________________

Aloitteet ja kysymykset

Eduskunta-aloitteet jätetään keskuskansliaan. Kansanedustajan tulee jättää
aloite henkilökohtaisesti. Valtiopäivätoimina jätettävät laki-, talousarvio- ja
toimenpidealoitteet tulee toimittaa sähköisessä muodossa keskuskanslian
asiakirjatoimistoon.

_______________________________________________________________________________________
Säännökset: Perustuslaki 39, 70, ja 83 §, Eduskunnan työjärjestys 20 §
_______________________________________________________________________________________

Lakialoite (LA)

Lakialoite sisältää ehdotuksen uuden lain säätämisestä tai voimassa olevan
lain muuttamisesta tai kumoamisesta. Aloite sisältää asian perustelut sekä
pykälämuotoon kirjoitetun ehdotuksen. Kansanedustaja voi jättää lakialoitteen keskuskansliaan eduskunnan ollessa koolla. Lakialoitteita voi siis jättää
muulloin paitsi eduskunnan istuntotauolla.
Lakialoite lähetetään eduskunnan täysistunnosta asianomaiseen valiokuntaan, jossa se yleensä otetaan käsiteltäväksi, jos vireillä on samaa asiaa koskeva hallituksen esitys.

Valiokunta ehdottaa mietinnössään lakialoitetta hylättäväksi tai hyväksyttäväksi joko kokonaan tai joiltakin osin. Lopullisesti asiasta päättää eduskunnan täysistunto.

Talousarvioaloite (TAA)

Talousarvioaloite sisältää ehdotuksen valtion talousarvioon otettavasta
määrärahasta tai muusta päätöksestä. Lisätalousarvioon liittyen voidaan
jättää lisätalousarvioaloitteita.
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Kansanedustaja voi jättää talousarvioaloitteita kymmenen päivän kuluessa
siitä, kun talousarvioesitys on ilmoitettu saapuneeksi eduskunnan täysistunnossa. Lisätalousarvioaloitteiden jättöaika on neljä päivää.

Talousarvioaloitteet lähetetään eduskunnan täysistunnosta käsiteltäväksi
valtionvarainvaliokuntaan yhdessä talousarvioesityksen kanssa. Aloitteet
hyväksytään tai hylätään lopullisesti eduskunnan täysistunnossa talousarvioesityksen käsittelyn yhteydessä.

Toimenpidealoite (TPA)

Toimenpidealoite sisältää ehdotuksen lainvalmisteluun tai muuhun toimenpiteeseen ryhtymisestä. Kansanedustaja voi jättää aloitteen keskuskansliaan eduskunnan ollessa koolla.

Toimenpidealoite lähetetään käsiteltäväksi asianomaiseen valiokuntaan,
jossa se yleensä otetaan käsiteltäväksi, jos vireillä on samaa asiaa koskeva
hallituksen esitys. Valiokunta ehdottaa mietinnössään toimenpidealoitetta
joko hylättäväksi tai hyväksyttäväksi. Lopullisesti asiasta päättää eduskunnan täysistunto.

Keskustelualoite (KA)

Kansanedustaja voi tehdä puhemiesneuvostolle ehdotuksen, että täysistunnossa käydään keskustelu tietystä ajankohtaisesta asiasta. Ajankohtaiskeskustelun järjestämisestä päättää puhemiesneuvosto.

Kansalaisaloite (KAA)

Suomen kansalaisella on oikeus tehdä eduskunnalle aloite lain säätämiseksi
– tämä edellyttää, että aloitetta kannattaa vähintään 50 000 äänioikeutettua
Suomen kansalaista.
Kansalaisaloite voidaan laatia lakiehdotuksen muotoon, tai se voi sisältää
pelkän ehdotuksen lainvalmisteluun ryhtymisestä. Aloite tulee perustella, ja
sillä tulee olla otsikko. Lisäksi se tulee päivätä.

Kansalaisaloitteesta käydään täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka päätteeksi aloite lähetetään erikoisvaliokuntaan mietinnön laatimista varten.
Valiokunta kuulee kansalaisaloitteesta sen vireillepanijaa sekä mahdollisesti muitakin asiantuntijoita. Kansalaisaloitteeseen sisältyvä lakiehdotus käsitellään täysistunnossa valiokunnan mietinnön pohjalta kahdessa käsittelyssä samoin kuin hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus. Jos aloite sisäl-
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tää pelkän ehdotuksen lainvalmisteluun ryhtymisestä, se käsitellään ainoassa käsittelyssä, jossa päätetään sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

_______________________________________________________________________________________
Säännökset: Perustuslaki 53 §
_______________________________________________________________________________________

Kirjallinen kysymys (KK)

Kansanedustaja voi esittää valtioneuvoston jäsenen vastattavaksi kirjallisen
kysymyksen tämän toimialaan kuuluvasta asiasta. Kansanedustajan tulee
jättää kysymys keskuskansliaan henkilökohtaisesti allekirjoitettuna. Käsittelyn helpottamiseksi kysymys tulee lähettää sähköpostitse asiakirjatoimistoon.

Vastaus kysymykseen on annettava 21 päivän kuluessa siitä, kun kysymys
on toimitettu valtioneuvostolle. Tieto kirjallisiin kysymyksiin saapuneista
vastauksista ilmoitetaan täysistunnossa. Kysymykset vastauksineen ovat
helposti saatavilla eduskunnan verkkosivuilta.
Kirjallinen kysymys – toisin kuin eduskunta-aloite – voidaan tehdä myös
valtiopäivien ollessa keskeytyneinä, esimerkiksi heinä–elokuussa.
_______________________________________________________________________________________
Säännökset: Perustuslaki 45 §, Eduskunnan työjärjestys 27 §
_______________________________________________________________________________________

Suullinen kysymys (SK)

Istuntokauden aikana eduskunta pitää yleensä kerran viikossa suullisen kyselytunnin. Kyselytunti on säännönmukaisesti torstaisin klo 16.00 alkaen.

Kansanedustajat voivat esittää kyselytunnilla valtioneuvoston jäsenille lyhyitä suullisia kysymyksiä, joihin asianomaiset läsnä olevat ministerit vastaavat. Puheenvuorot saa kestää enintään yhden minuutin. Kysymykset eivät ole etukäteen valtioneuvoston jäsenten tiedossa. Eduskunta ei tee päätöstä kyselytunnilla käsitellyistä asioista.
_______________________________________________________________________________________
Säännökset: Eduskunnan työjärjestys 25 §, Puhemiesneuvoston ohjeet suullisesta kyselytunnista
_______________________________________________________________________________________
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Välikysymys (VK)
Välikysymyksellä mitataan hallituksen tai yksittäisen ministerin eduskunnassa nauttima luottamus. Vähintään 20 kansanedustajaa voi tehdä välikysymyksen. Kysymykseen on vastattava täysistunnossa 15 päivän kuluessa
siitä, kun valtioneuvosto on saanut kysymyksestä tiedon.

Välikysymyksen tekemisen tarkoituksena on tavallisesti käydä keskustelu
jostakin tärkeäksi koetusta asiasta, jossa hallituksen katsotaan menetelleen
virheellisesti tai jossa sen toimia pidetään riittämättöminä.

Välikysymyksen käsittelyn päätteeksi toimitetaan äänestys valtioneuvoston
tai yksittäisen ministerin nauttimasta luottamuksesta, jos keskustelun aikana on tehty kannatettu ehdotus epäluottamuslauseen antamisesta. Luottamus todetaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, eli hallituksella on
eduskunnan luottamus, jos annettuja jaa-ääniä on enemmän kuin annettuja
ei-ääniä.

_______________________________________________________________________________________
Säännökset: Perustuslaki 43 §, Eduskunnan työjärjestys 22, 50 ja 51§
_______________________________________________________________________________________
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Valiokuntalaitos ja valiokuntatyö
Katso myös Valiokuntaopas 2015
VA L IO K UNN A T
Suuri valiokunta

Ulkoasiainvaliokunta

Perustuslakivaliokunta

Valtiovarainvaliokunta

Tarkastusvaliokunta

Valiokunnassa on yleensä 17 jäsentä
ja 9 varajäsentä. Valtiovarainvaliokunnassa on 21 jäsentä ja 19 varajäsentä ja suuressa valiokunnassa 25
jäsentä ja 13 varajäsentä.
Tarkastusvaliokunnassa on 11 jäsentä
ja 6 varajäsentä.
Valiokunnilla on yleensä vastinministeriö, mutta ne toimivat myös muiden
ministeriöiden tai ulkopuolisten
asiantuntijoiden kanssa.

Perustuslaissa säädetty
Eduskunnan työjärjestyksessä säädetty

M IN IS T ER IÖ T
Ulkoasiainministeriö
formin.finland.fi
Valtiovarainministeriö
www.vm.fi

Hallintovaliokunta

Sisäministeriö
www.intermin.fi

Lakivaliokunta

Oikeusministeriö
www.om.fi

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Maa- ja metsätalousministeriö
www.mmm.fi

Puolustusvaliokunta

Puolustusministeriö
www.defmin.fi

Sivistysvaliokunta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Talousvaliokunta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Tulevaisuusvaliokunta

Valtioneuvoston kanslia
www.vnk.fi

Työelämä- ja tasaarvovaliokunta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Ympäristövaliokunta

Ympäristöministeriö
www.ymparisto.fi

Suuren valiokunnan toimialaan kuuluvat Euroopan unionin asiat (jäljempänä todetuin YUTP-poikkeuksin) ja se toimii eduskunnan EU-valiokuntana.
Suuri valiokunta ilmaisee eduskunnan kannan eduskunnan toimivaltaan
kuuluvista Euroopan unionin asioista EU:n yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa (YUTP) lukuun ottamatta. YUTP-asioiden osalta päätöksenteosta
vastaa ulkoasiainvaliokunta. Päätöksenteko tapahtuu pääsääntöisesti erikoisvaliokunnilta saatujen lausuntojen tai kannanottojen perusteella. Lisäksi suuri valiokunta käsittelee sellaiset lakiehdotukset, jotka tulevat täysistunnosta niiden ensimmäisestä käsittelystä suuren valiokunnan käsiteltäviksi.
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Erikoisvaliokuntien pääasiallisena tehtävänä on käsitellä asioita valmistelevasti valiokuntien toimialajaon mukaisesti sekä laatia asioista mietintöjä
täysistunnolle ja lausuntoja muille valiokunnille.
Perustuslakivaliokunnan erityisenä tehtävä on antaa lausuntoja sen käsittelyyn tulevien asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Tarkastusvaliokunnalla on muista erikoisvaliokunnista poiketen mahdollisuus saattaa merkittävä mietintöönsä sisältyvä valvontahavainto suoraan täysistunnon käsiteltäväksi. Tulevaisuusvaliokunnalla, jota voidaan pitää tulevaisuuden ajatushautomona, on erityistehtävänsä.

Merkittävän osan erikoisvaliokuntien työstä muodostaa hallituksen esitysten käsittely. Hallituksen esityksellä käsiteltäviksi tulevat mm. lakiehdotukset, valtion talousarvioesitykset, kansainvälisten sopimusten hyväksymiset
ja lainavaltuudet. Lisäksi valiokunnissa käsitellään valmistelevasti edustajien aloitteet, kertomukset, jotka eräiden laitosten ja toimielinten on lain nojalla toimitettava eduskuntaan, sekä hallituksen selonteot ja osa tiedonannoista. Valiokunnat osallistuvat myös Euroopan unionissa päätettävien asioiden kansalliseen valmisteluun.

Erikoisvaliokuntien toimialajako

Erikoisvaliokuntien tehtäväjaon lähtökohtana on väljähkösti sovellettava
ministeriövastaavuusperiaate. Pyrkimyksenä on, että kunkin valiokunnan
asiallinen toimiala muodostaisi sisällöllisesti selkeän kokonaisuuden ja vastaisi pääpiirteittäin jonkin ministeriön toimialaa.

Esimerkiksi sosiaali- ja terveysvaliokunta käsittelee sosiaali- ja terveysministeriön, sivistysvaliokunta opetus- ja kulttuuriministeriön sekä maa- ja
metsätalousvaliokunta maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan kuuluvia asioita. Toisaalta esim. tulevaisuusvaliokunnan toimialaa ei voi kytkeä
yksittäiseen ministeriöön, vaan vastinministerinä on pääministeri.

Valiokuntien toimialajako on määritelty puhemiesneuvoston hyväksymässä
Valiokuntaoppaassa. Vahvistettua tehtäväjakoa sovelletaan joustavasti, ja
siitä voidaan poiketa tapauksittain, jos se on tarpeen esimerkiksi valiokuntien töiden tasaamiseksi tai ministeriöiden toimialojen muuttumisen vuoksi.
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Valiokunnan kokoonpano ja kokous
Valiokunnan toimikausi on vaalikausi eli neljä vuotta. Valiokunnan kokoonpano vastaa eduskuntaryhmien voimasuhteita. Valinta tapahtuu käytännössä siten, että eduskuntaryhmät sopivat valiokuntien jäsenistä eduskunnan
voimasuhteiden mukaisesti.

Pääsääntöisesti kuhunkin valiokuntaan valitaan vaalikauden alussa 17 jäsentä ja 9 varajäsentä. Valtiovarainvaliokunnassa jäseniä on kuitenkin 21 ja
varajäseniä 19. Suuressa valiokunnassa on 25 jäsentä ja 13 varajäsentä.
Tarkastusvaliokunnassa on 11 jäsentä ja 6 varajäsentä.

Valiokunta valitsee puheenjohtajansa ja varapuheenjohtajansa, mutta näissäkin valinnoissa otetaan huomioon eduskuntaryhmien voimasuhteet. Kansanedustaja on keskimäärin kahden valiokunnan jäsen. Puhemies ja ministereinä toimivat kansanedustajat eivät ole valiokuntien jäseniä, eivät yleensä myöskään varapuhemiehet.

Valiokunta voi asettaa keskuudestaan jaoston asiaa valmistelemaan. Jaoston
tehtävänä on laatia valiokuntaa varten mietintö- tai lausuntoluonnos. Valtiovarainvaliokunnassa jaostotyöskentely on pysyvästi käytössä.
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Kokousajat
Valiokunnat kokoontuvat pääsääntöisesti päivittäin tiistaista perjantaihin.
Päivittäisten kokousten järjestämistä varten on laadittu lukujärjestys
(eduskunnan viikkoaikataulu), jossa erikoisvaliokunnat on jaettu kahteen
ryhmään, ns. aamupäivä- ja iltapäivävaliokuntiin. Jotta näiden kahden ryhmän kokousajat eivät mene päällekkäin, kummallekin ryhmälle on määrätty
aikarajat.
Valiokunnat voivat kokoontua myös valtiopäivien keskeydyttyä eli eduskunnan istuntovapaiden aikana. Valiokunta ei saa kokoontua täysistunnon
aikana.

Kokouksen päätösvaltaisuus ja varajäsenen osallistuminen kokoukseen

Valiokunta on päätösvaltainen, kun kaksi kolmasosaa sen jäsenistä on paikalla. Näin ollen 17-jäsenisen valiokunnan kokouksessa on 12 jäsenen oltava läsnä, jotta siinä voidaan tehdä päätöksiä.
Jos valiokunnan jäsen on estynyt olemaan kokouksessa, hänen tulee kutsua
sijalleen varajäsen. Varajäsen voi osallistua valiokunnan työskentelyyn vain,
jos joku varsinaisista jäsenistä on poissa. Varajäsen voi kuitenkin olla seuraamassa kokousta silloinkin, kun kaikki varsinaiset jäsenet ovat paikalla.
Valiokunnan jäsen on esteellinen, jos käsiteltävä asia koskee häntä henkilökohtaisesti tai jäsenen virkatoimia tarkastetaan valiokunnassa.

Varajäsenen kutsumisesta vastaa valiokunnan jäsen itse. Erityisestä syystä
varajäsenen kutsumisesta huolehtii valiokunnan sihteeri tai hänen ohjeidensa mukaan valiokunta-avustaja. Valiokuntatöiden käytännön järjestelyn kannalta on kuitenkin suotavaa, että poissaolosta ilmoitetaan etukäteen
valiokunnan sihteerille.

Mikäli kokoukseen osallistuu useampia varajäseniä niin, että valiokunnan
varsinaisten jäsenten maksimimäärä ylittyy, päätöksentekoon saa ensisijaisesti osallistua varajäsen, joka kuuluu samaan eduskuntaryhmään kuin
poissaoleva varsinainen jäsen. Toissijaisesti varajäsen tulee poissaolevan
jäsenen kanssa samasta poliittisesta koalitiosta eli joko hallitusryhmästä tai
oppositioryhmästä. Jos samalle jäsenpaikalle on kyseisiä perusteita sovellettaessa tarjolla useampi kuin yksi varajäsen, tulee tilalle se varajäsen, joka
on korkeimmalla sijalla ehdokaslistalla. Ehdokaslistan mukaista sijaantulojärjestystä noudatetaan myös silloin, jos jäsenen paikalle ei saada varajäsentä sen paremmin hänen kanssaan samasta eduskuntaryhmästä kuin samasta poliittisesta koalitiostakaan.
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Edellä mainitusta poiketen varajäsenet osallistuvat suuren valiokunnan ja
valtiovarainvaliokunnan kokouksiin varsinaisten jäsenten tapaan ja varajäsenten läsnäolo todetaan nimenhuudossa.

Jäsenen läsnäolo/poissaolo valiokunnan kokouksesta

Valiokuntatyö on keskeinen osa edustajantoimen hoitamisesta. Siihen kuuluu säännöllinen osallistuminen valiokunnan kokouksiin. Valiokunnan jäsen
voi olla estynyt osallistumasta valiokunnan kokoukseen eduskuntatyöhön
liittyvän tehtävän tai sairauden vuoksi taikka perhevapaan johdosta. Tällaisista syistä ilmoitetaan erikseen valiokuntakansliaan vain valtiopäivien ollessa keskeytettyinä; muulloin valiokuntapoissaolon syy on sama kuin täysistunnosta poissaolon syy. Valiokunnan jäsenten osallistumisesta kokouksiin laaditaan kuukausittain eduskunnan verkkosivuilla julkaistava tilasto.
Tilastotiedot noudattavat samaa kaavaa kuin täysistuntojen tilasto ja perustuvat valiokunnan kokouksen läsnäolomerkintöihin ja täysistunnon pöytäkirjan tietoihin poissaolon syistä.

Valiokuntatyön ja täysistuntotyön lomittuminen

Kun hallituksen esitys tai muu asia on annettu eduskunnalle, se tulee ensin
täysistuntoon lähetekeskusteluun. Lähetekeskustelun lopuksi tehdään puhemiesneuvoston ehdotuksen pohjalta päätös siitä, mihin valiokuntaan asia
lähetetään käsiteltäväksi mietinnön antamista varten. Eduskunta voi samalla päättää, että yhden tai useamman valiokunnan on annettava mietintövaliokunnalle asiasta lausunto.
Valiokuntakäsittely alkaa yleensä mahdollisimman pian sen jälkeen, kun
täysistunto on lähettänyt asian valiokuntaan.
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Ministeriö

Täysistunto

Valiokunta

Lakiehdotus

Lähetekeskustelu

Asiantuntijavaihe

Keskusteluvaihe
mietintöluonnos
1. käsittely

Ratkaisuvaihe

2. käsittely

Asian valiokuntakäsittely kestää yleensä kuukauden tai kaksi, mutta erittäin
poikkeuksellisissa tilanteissa hyvin kiireellinen asia voidaan käsitellä muutamassa päivässäkin. Suurten lainsäädäntöhankkeiden käsittely vie tavallisesti useita kuukausia. Vaalikauden päättyessä vielä käsittelemättä olevat
asiat – kansainvälisiä asioita lukuun ottamatta – raukeavat.
Asian käsittely valiokunnassa keskeytyy, jos asiaa ei saada kokouksessa
loppuun käsitellyksi tai jos asia pannaan pöydälle. Valmistelevaan käsittelyyn saatetaan tarvita enemmän kuin yksi kokous.

Mietintö- ja lausuntoasian käsittelyssä noudatetaan samoja eduskunnan
työjärjestyksen sääntöjä ja valiokuntaoppaan ohjeita. Yleensä mietinnön käsittely on kuitenkin laaja-alaisempaa kuin saman asian lausuntokäsittely.
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Asian käsittelyvaiheet
Asian käsittely valiokunnassa voidaan jakaa tiedonhankinta-, keskustelu- ja
ratkaisuvaiheisiin. Hienojakoisemmin käsittelyvaiheet voidaan luetella seuraavasti:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

käsittelyn aloittaminen

asiantuntijoiden kuuleminen ja valiokunnan muu tiedonhankinta

mietintövaliokunnassa mahdollinen lausunnon pyytäminen toiselta valiokunnalta
valmistava keskustelu

mietintö-/lausuntoluonnoksen esittely
yleiskeskustelu

yksityiskohtainen käsittely

mahdollinen erillinen ratkaiseva käsittely

mahdollinen päätös vastalauseen tai eriävän mielipiteen jättämisajasta
mahdollinen päätös mietinnön tai lausunnon esittelijästä
mietinnön tai lausunnon tarkistaminen.

Tiedonhankintavaihe / Asiantuntijoiden kuuleminen

Asian käsittely valiokunnassa aloitetaan asiantuntijoiden kuulemisella ja
muun tarpeelliseksi katsotun selvityksen hankkimisella. Valiokunta päättää
itse kutsuttavista asiantuntijoista ja asiantuntijakuulemisen laajuudesta.
Yleensä ensin kuullaan asian esitelleen ministeriön edustajaa tai edustajia,
sen jälkeen muita asian valmisteluun osallistuneita sekä sellaisten virastojen, järjestöjen ja muiden tahojen edustajia, joiden toimialaa säädettävänä
oleva lainsäädäntö koskee. Käsiteltäessä kansalaisaloitetta valiokunnan on
varattava aloitteen tekijöiden edustajille tilaisuus tulla kuulluksi. Asiantuntijakuulemisen laajuus vaihtelee: joskus riittää yhdenkin asiantuntijan kuuleminen, mutta laajoissa lainsäädäntöhankkeissa voidaan kuulla kymmeniä
asiantuntijoita. Asiantuntijoita kuullaan yleensä suullisesti valiokunnan kokouksessa. Valiokunta voi myös pyytää asiantuntijalta kirjallisen lausunnon.
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Keskusteluvaihe
Asiantuntijakuulemisen päätyttyä käydään valmistava keskustelu, jonka perusteella valiokunnan sihteeri laatii mietintö- tai lausuntoluonnoksen. Kansanedustajalla on valiokunnan kokouksessa rajoittamaton puheoikeus. Kansanedustajan puheoikeutta rajoittavat asiassa pysymisen vaatimus sekä
parlamentaariseen esiintymiseen kuuluva vakaan ja arvokkaan käytöksen
vaatimus. Kansanedustajalla on luonnollisesti oikeus käsittelyn aikana tehdä erilaisia ehdotuksia (pöydällepanoehdotus, ehdotus kuultavista asiantuntijoista, asian puitteissa pysyvä muutosehdotus, hylkäysehdotus jne.).

Mietintöluonnoksen (lausuntoluonnoksen) pohjalta käydään yleiskeskustelu, jonka jälkeen toimitetaan asian yksityiskohtainen käsittely, jossa päätetään asian yksityiskohdista. Esim. hyväksyttäessä mietintöä, joka sisältää
lakipykäliä, lakiehdotus käydään läpi pykälä pykälältä.

Ratkaisuvaihe

Kun valiokunta on hyväksynyt mietinnön (lausunnon) sisällön, valiokunta
voi päättää yksimielisesti, että se pitää yksityiskohtaista käsittelyä asian
ratkaisevana käsittelynä. Valtaosa asioista päättyy tässä vaiheessa.
Jos valiokunta ei kuitenkaan yksimielisesti hyväksy em. käsittelyä ratkaisevaksi käsittelyksi, asia otetaan erilliseen ratkaisevaan käsittelyyn. Tällöin
käsittelyn pohjana on valiokunnan aiemmin hyväksymä mietintö (lausunto), jonka pohjalta käydään yleiskeskustelu sekä suoritetaan yksityiskohtainen käsittely.

Jollei valiokunta päätä asiaa yksimielisesti, siitä äänestetään. Äänestäminen
edellyttää ehdotusta, jota on kannatettu. Äänestys tapahtuu yleensä kädennostolla. Äänestys toimitetaan kuitenkin avoimena nimenhuudon mukaan,
jos puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai joku jäsen sitä vaatii. Puheenjohtajan on todettava annetut äänet ja äänestyksen tulos. Jos äänet
menevät tasan, ratkaisee arpa.

Valiokunnan mietintö

Mietinnössä valiokunta esittää näkemyksensä sekä perustelunsa asiassa ja
ehdottaa täysistunnolle, mitä eduskunnan tulisi asiasta päättää. Mietintö sisältää perustelut, ponnen päätösehdotukseksi ja siihen mahdollisesti liittyvän lakitekstin niiltä osin kuin valiokunta on muuttanut käsittelyn pohjana
ollutta lakiehdotusta.
Valiokunta voi ehdottaa asian hyväksymistä muuttamattomana hallituksen
esityksen mukaisesti, tai valiokunta voi esittää huomattaviakin muutoksia
lakiehdotukseen tai esittää koko ehdotuksen hylkäämistä.
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Valiokunnan mietintöön voi sisältyä lausumaehdotuksia (ehdotuksia eduskunnan kannanotoiksi) esimerkiksi siitä, miten hallituksen olisi meneteltävä lain täytäntöönpanossa.
Mietintöön merkitään niiden jäsenten ja varajäsenten nimet, jotka ovat,
vaikkapa vain osittain, ottaneet osaa asian ratkaisevaan käsittelyyn. Jäsenellä, joka ei voi yhtyä mietintöön, on mahdollisuus liittää siihen vastalause,
jossa hän esittää omat perustelunsa ja päätösmuutosehdotuksensa. Vastalauseen jättämisen edellytyksenä on, että jäsen on osallistunut asian ratkaisevaan käsittelyyn ja että hän on silloin edustanut enemmistön kannasta
poikkeavaa käsitystä, joka on pöytäkirjattu.
Valiokunnan mietinnön valmistuttua asian käsittely jatkuu täysistunnossa.

Valiokunnan lausunto

Lausuntomenettelyyn turvaudutaan yleensä silloin, kun valmisteltava asia
koskee myös toisen valiokunnan toimialaa ja myös sen mielipiteen kuulemista pidetään tarpeellisena.
Valiokunnan lausunto toimitetaan erikoisvaliokunnalle / suurelle valiokunnalle. Eri mieltä olleella jäsenellä on oikeus liittää lausuntoon eriävä mielipide.

Valtiopäiväasioiden keskinäinen käsittelyjärjestys

Valiokunnan on otettava sinne lähetetyt asiat käsiteltäväksi yleensä seuraavassa järjestyksessä:
1.

valtioneuvoston tai ministerin luottamusta koskevat asiat

2.

perustuslakivaliokunnassa perustuslain 42 §:n 2 momentissa tarkoitettu asia puhemiehen menettelyn oikeellisuudesta

4.

hallituksen esitykset (esitysten keskinäisen käsittelyjärjestyksen
määrittämiseksi on kiinnitettävä asianmukaista huomiota ns. budjettilakien valmistumisaikatauluun ja lakiehdotusten suunniteltuihin voimaantuloaikoihin)

3.

5.

6.

lepäämään hyväksytyt lakiehdotukset tai vahvistamatta jääneet
lait

Euroopan unionin asiat sekä suurelle valiokunnalle tai ulkoasiainvaliokunnalle niistä annettavat lausunnot
selonteot
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7.

kansalaisaloitteet ja vähintään 100 kansanedustajan allekirjoittamat lakialoitteet

9.

eduskunnan tarkastettaviksi saatetut asetukset

8.

10.

11.

kertomukset

muut kuin 7 kohdassa tarkoitetut lakialoitteet ja
toimenpidealoitteet.

Valiokuntatyön julkisuus

Valiokunnan kokoukset eivät ole julkisia, vaan ne – toisin kuin eduskunnan
täysistunnot - pidetään suljetuin ovin. Kuultaviksi kutsutut asiantuntijat
ovat yleensä ainoita kokouksiin osallistuvia ulkopuolisia henkilöitä. Valiokunta voi kuitenkin järjestää julkisia kuulemisia hankkiakseen tietoa asian
valmistelua varten.
Valiokunnan kokousten ei-julkisesta luonteesta johtuu, että vielä keskeneräisen asian käsittelyasiakirjoista ja siitä valiokuntakäsittelyn aikana saaduista tiedoista eivät jäsenet eivätkä virkamiehet saa kertoa ulkopuolisille.
On toisaalta selvää, ettei jonkin asian vireilläolo valiokunnassa saa merkitä
jäsenille asiatonta rajoitusta osallistua poliittiseen keskusteluun. Myöskään
asian valmisteluun liittyvät asiakirjat eivät ole julkisia ennen asian käsittelyn päättymistä valiokunnassa. Julkisia ovat kuitenkin sekä valiokunnan esityslistat että päätöspöytäkirjat.
Kun asia on valiokunnassa loppuun käsitelty, valiokunnan saamat asiantuntijalausunnot tulevat pääsääntöisesti julkisiksi. Valiokunnan kokouksissa
käydyistä keskusteluista ei valiokuntakäsittelyn tuloksellisuuden turvaamiseksi yleensä anneta tietoja julkisuuteen edes asian valmistuttua valiokunnasta. Tämä ei kuitenkaan estä käsittelemästä täysistuntokeskustelussa tarvittaessa myös valiokuntakäsittelyn eri vaiheita.
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Unioniasiat

EU:n jäsenvaltiot osallistuvat unionin päätöksentekoon EU:n neuvostossa,
jonka kokouksiin osallistuvat ministerit. Osa neuvostossa päätettävistä asioista on sellaisia, jotka Suomessa kuuluvat eduskunnan eivätkä hallituksen
toimivaltaan. Siksi luotiin järjestely, jonka mukaan eduskunta määrittelee
Suomen kannan sen toimivaltaan kuuluviin EU:n asioihin.
Jokainen kansanedustaja osallistuu valiokuntatyössään myös EU-asioiden
käsittelyyn.

Eduskunnalla on oikeus – ja velvollisuus – lausua kantansa kaikista sellaisista EU:n neuvostossa päätettävistä asioista, jotka kuuluvat asiallisesti eduskunnan toimivaltaan (lainsäädäntö, merkittävät rahoitusratkaisut, merkittävät ulkosuhdeasiat).
EU:n neuvostossa toimivat valtioneuvoston jäsenet saavat toiminnalleen
eduskunnan poliittisen valtuutuksen.

Suuri valiokunta (ei täysistunto) lausuu eduskunnan kannan EU:ssa päätettävistä lainsäädäntö-, budjetti- ja sopimusasioista. Suuren valiokunnan
unioniasiassa ilmaisema kannanotto velvoittaa valtioneuvostoa poliittisesti.
Jos valtioneuvosto ei ole voinut noudattaa kannanottoa esimerkiksi muuttuneiden olosuhteiden vuoksi, on sen välittömästi ilmoitettava valiokunnalle menettelynsä perusteet.
Ulkoasiainvaliokunta käsittelee yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa
koskevat asiat.
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U-asiat
U-asioita ovat EU-asiat, jotka asiasisältönsä puolesta kuuluvat eduskunnan
toimivaltaan. Toisin sanoen, jos Suomi ei olisi EU:n jäsen, näistä toimista
päätettäisiin eduskunnassa. U-asiat voivat koskea EU:n lainsäädäntöä, rahoituskysymyksiä tai suhteita EU:n ulkopuolisiin maihin.

U-asiat tulevat vireille valtioneuvoston yleisistunnon antamalla kirjelmällä.
Kirjelmään liittyy muistio, jossa selvitetään esityksen sisältö ja vaikutukset.
Kirjelmässä esitetään myös valtioneuvoston kanta asiaan. Joskus kanta on
alustava tai se voidaan esittää myöhemmin. Puhemies lähettää kirjelmät
suureen valiokuntaan ja vähintään yhteen asian valmistelevaan erikoisvaliokuntaan. Poikkeuksellisesti U-asia voi tulla vireille ulkoasiainvaliokunnassa.
Erikoisvaliokunnat antavat U-kirjelmästä lausuntonsa suurelle valiokunnalle, joka lausuu eduskunnan kannan. Suuri valiokunta yleensä yhtyy erikoisvaliokuntien lausuntoihin. Sillä on mahdollisuus myös omaksua toinen kanta, sovittaa yhteen erikoisvaliokuntien kantoja tai pyytää valtioneuvostolta
lisäselvityksiä. Suuri valiokunta voi esimerkiksi yhtyä valtioneuvoston kantaan, vaikka erikoisvaliokunta suosittaisikin erilaista toimintalinjaa.

U-jatkokirjelmä

Jos U-asian käsittelyssä EU:n toimielimissä tapahtuu merkittäviä käänteitä,
valtioneuvoston tulee lähettää eduskunnalle nk. U-jatkokirjelmä. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi uusia ehdotuksia, jotka muuttavat oleellisesti alkuperäisen ehdotuksen sisältöä tai muutoin edellyttävät Suomen tai eduskunnan
kannan uudelleentarkastelua. Eduskunta voi lausua jatkokirjelmästä kantansa samoin kuin alkuperäisestäkin kirjelmästä.

Varaumalausuma

Jos asian käsittely on eduskunnassa kesken, suuri valiokunta voi hyväksyä
nk. varaumalausuman. Samoin tehdään, jos eduskunnan ja valtioneuvoston
välillä on erimielisyyksiä Suomen kannasta ja asiaa halutaan vielä selvittää.
Varauma velvoittaa valtioneuvostoa olemaan tekemättä Suomea sitovia
päätöksiä ennen kuin eduskunta on muodostanut kantansa.

_______________________________________________________________________________________
Säännökset: Perustuslaki 96 §
_______________________________________________________________________________________
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E-asiat
E-asioita ovat muut EU:ssa käsiteltävät tai valmisteltavat asiat kuin U-asiat.
Näitä voivat olla esimerkiksi
•

•
•

tulevien säädösehdotusten valmisteluasiakirjoina pidettävät komission vihreät ja valkoiset kirjat
sellaiset säädösehdotukset, jotka eivät kuulu eduskunnan toimivaltaan mutta ovat poliittisesti tärkeitä

poliittisesti merkittävät, laajat valmistelukokonaisuudet, kuten laajentuminen ja konventit.

E-kirjelmät toimitetaan suurelle valiokunnalle asiaa käsittelevästä ministeriöstä. Kirjelmään liittyy muistio, jossa selvitetään asia, analysoidaan sen
vaikutukset ja esitetään valtioneuvoston tai ministeriön kanta asiaan. Kanta
voi joskus olla alustava.
Suuri valiokunta lähettää asian tiedoksi, mahdollisia toimenpiteitä varten
taikka lausuntoa varten yhteen tai useampaan erikoisvaliokuntaan.

Jos suuri valiokunta on lähettänyt asian lausuntoa varten, erikoisvaliokunnan tehtävänä on antaa lausunto. Muissa tapauksissa erikoisvaliokunnat
voivat antaa lausuntonsa, jos arvioivat sen tarpeelliseksi.
Erikoisvaliokunnan lausunnot käsitellään suuressa valiokunnassa. Käsittely
tapahtuu joko siten, että suuri valiokunta muodostaa erikoisvaliokunnan
lausunnosta kantansa tai siten, että se yksinkertaisesti lähettää lausunnon
tiedoksi valtioneuvostolle. Valittava toimi riippuu asian merkityksestä.

E-asioiden käsittelyn edetessä EU:n toimielimissä vastuuministeriöt toimittavat eduskunnalle lisätietoja nk. E-jatkokirjelmillä, joista erikoisvaliokunnat ja suuri valiokunta voivat antaa lausuntonsa, jos arvioivat sen tarpeelliseksi.

_______________________________________________________________________________________
Säännökset: Perustuslaki 97 §
_______________________________________________________________________________________

UTP-asiat

UTP-asiat liittyvät ulko- ja turvallisuuspoliittisiin strategioihin, yhteisiin
kantoihin tai yhteisiin toimintalinjoihin. Lisäksi UTP-asioita ovat EU:n turvallisuus- ja puolustuspolitiikka (esim. yhteistyö kriisinhallinnassa) sekä
EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittinen yhteistyö kolmansien maiden kanssa.
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UTP-asioista vastaa ulkoasiainvaliokunta. Niiden käsittely pohjautuu valiokunnan perustuslain 97 §:n mukaiseen rajoittamattomaan tiedonsaantioikeuteen Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Suomen EU-jäsenyyden
myötä tämä tiedonsaantioikeus laajennettiin koskemaan myös Euroopan
unionissa tapahtuvaa ulko- ja turvallisuuspoliittista yhteistyötä.
UTP-asiat tulevat vireille valtioneuvoston kirjelmällä. Ulkoasiainvaliokunta
voi lähettää asian tiedoksi, mahdollisia toimenpiteitä taikka lausuntoa varten erikoisvaliokuntaan (esim. puolustusvaliokuntaan).
Ulkoasiainvaliokunta voi antaa UTP-asiassa saamansa selvityksen perusteella lausunnon.

Ulkoasiainvaliokunta käsittelee UTP-asioita useimmiten oman valmistelun
pohjalta kuulemalla asiantuntijoita ja antaa niitä koskevat lausunnot suoraan valtioneuvostolle.

Ulkoasiainvaliokunta toimii myös erikoisvaliokunnan tavoin niissä EU:n ulkosuhteita koskevissa asioissa, jotka eivät kuulu EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alaan vaan kuuluvat suuren valiokunnan toimialaan
(esim. EU:n kauppapolitiikka ja EU:n kehitysyhteistyökysymykset). Näissä
asioissa ulkoasiainvaliokunta kuulee asiantuntijoita ja tarvittaessa valmistelee lausunnon suurelle valiokunnalle.

Ulkoasianvaliokunta kuulee säännöllisesti pääministeriä ja muita toimialansa ministereitä ennen asianomaisia EU:n neuvoston kokouksia. Lisäksi ulkoasianvaliokunta kuulee pääministeriä ennen jokaista Eurooppaneuvoston kokousta, jossa käsitellään EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksiä, ja saa pääministeriltä myös jälkikäteen selvityksen kokouksesta.

Unioniasioiden valmistelu erikoisvaliokunnissa

EU-asioita valmistellaan erikoisvaliokunnissa. Puhemiehen tai suuren valiokunnan lähettämä U- tai E-kirjelmä merkitään saapuneeksi, ja valiokunta
päättää asian jatkokäsittelystä. U-asioista lausunnon laatiminen on pakollista. E-asioissa lausunnonantovelvollisuus riippuu siitä, onko suuri valiokunta
pyytänyt lausuntoa vai lähettänyt asian vain mahdollisia toimenpiteitä varten tai tiedoksi. UTP-asioissa menetellään kuten E-asioissakin, mutta lähettävä valiokunta on ulkoasiainvaliokunta. Sille myös annetaan mahdolliset
lausunnot.
U-lausuntojen käsittely alkaa asiantuntijakuulemisella. Ensin yleensä kuullaan esittelevää ministeriötä ja sen jälkeen muita asiantuntijoita. Valiokunta
itse päättää asiantuntijakuulemisen laajuudesta.
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Myös E-asioissa valiokunta yleensä kuulee ainakin esittelevää ministeriötä.
Jos lausunto päätetään antaa, käsittely on samanlainen kuin U-asioissa.

Asiantuntijakuulemisen jälkeen käydään yleiskeskustelu, jonka pohjalta valiokuntaneuvos laatii lausuntoluonnoksen. Lausuntoluonnoksen käsittelyssä noudatetaan samoja sääntöjä ja menettelytapoja kuin kansallisten lainsäädäntö- ja valtiopäiväasioiden käsittelyssä. Lausunnossa esitetään erikoisvaliokunnan kanta komission ehdotukseen, tarvittaessa artiklakohtaisesti. Samalla otetaan kantaa ehdotuksen yleiseen hyväksyttävyyteen ja valtioneuvoston omaksumaan linjaan. Lausunnon loppuponnesta yleensä ilmenee, hyväksyykö valiokunta valtioneuvoston kannan sellaisenaan, tietyin
huomautuksin vai onko se jostakin kysymyksestä eri mieltä valtioneuvoston
kanssa.

Kun lausunto on annettu, asian käsittely erikoisvaliokunnassa päättyy. Asia
voi tulla uudelleen vireille, jos valtioneuvosto toimittaa eduskunnalle asiasta U- tai E-jatkokirjelmän. Jatkokirjelmän suuri valiokunta lähettää erikoisvaliokuntaan yleensä mahdollisia toimenpiteitä varten.

Jotkin erikoisvaliokunnat voivat antaa kymmeniä U- ja E-lausuntoja vuodessa. Vuonna 2014 erikoisvaliokunnat antoivat suurelle valiokunnalle 77 lausuntoa U-asioista ja 80 E-asioista.

Suuri valiokunta: lausumat, lausunnot ja valtuutukset

Suuren valiokunnan toiminta voidaan jakaa kolmeen osaan. Se
•

•
•

Lausumat

muodostaa eduskunnan kannan U- ja E-asioissa antamalla niistä
lausuman erikoisvaliokuntien lausuntojen pohjalta.
antaa valtioneuvostolle lausuntoja oman jaostovalmistelun tai erikoisvaliokunnilta pyydettyjen lausuntojen pohjalta.

saa selvityksen pääministeriltä ja muilta ministereiltä aina ennen
Eurooppa-neuvoston tai ministerineuvoston kokouksia ja antaa
valtuutuksen hallituksen toimintalinjalle EU:n neuvostossa.

U- ja E-asioita käsitellään suuressa valiokunnassa erikoisvaliokuntien lausuntojen pohjalta. Jokaiseen U-asiaan liittyy pääsääntöisesti vähintään yhden erikoisvaliokunnan lausunto. Myös E-asioissa voi olla montai lausunnon antavaa valiokuntaa.
Suuri valiokunta ottaa U-asiaan kantaa antamalla siitä lausunnon . Myös Easiasta voidaan tarvittaessa antaa lausuma.
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Tyypillinen lausuma on sellainen, jossa suuri valiokunta lyhyesti yhtyy erikoisvaliokunnan lausunnon mukaisesti valtioneuvoston kantaan. Joissakin
tapauksissa suuri valiokunta kuitenkin päätyy eri kantaan kuin erikoisvaliokunta. Suuri valiokunta voi myös laatia laajoja lausumia, joissa esimerkiksi sovitetaan yhteen erikoisvaliokuntien kantoja.

Lausunnot

Suuri valiokunta antaa myös omia lausuntojaan laajoista EU-poliittisista kysymyksistä. Tällaisia ovat olleet esimerkiksi EU:n talouspoliittiset uudistukset tai maahanmuuttajien tai romanien asema unionissa. Lausunnot annetaan tavallisesti suoraan valtioneuvostolle.

Valiokunnan lausunnot pohjautuvat yleensä erikoisvaliokuntien antamiin
lausuntoihin, joita täydentää valmistelu suuren valiokunnan jaostossa.

Valtuutukset ja selvitysasiat

Suuri valiokunta kuulee yleensä perjantaisin ministereitä, jotka osallistuvat
seuraavalla viikolla pidettäviin EU:n neuvoston kokouksiin. Ministerit tekevät valiokunnalle selkoa tulevan kokouksen asialistasta. Selvityksen pohjalta käydään keskustelu, jonka aikana voidaan esittää kysymyksiä ja kommentoida valtioneuvoston toimintalinjaa. Suuri valiokunta saa säännönmukaisesti raportit myös pidetyistä neuvoston kokouksista.

Kun ministerineuvoston kokouksessa käsitellään U-asioita, suuri valiokunta
antaa lausumalla valtuutuksen ministerin toiminnalle. Tyypillisesti lausumassa todetaan, että valiokunnalla ei ole huomauttamista valtioneuvoston
toimintalinjaan. Käytännössä tällä vahvistetaan, että ministerin linja vastaa
suuren valiokunnan aikaisemmin hyväksymää kantaa. Joskus valiokunta
määrittelee Suomen kannan toisin kuin valtioneuvosto tai tarkentaa sitä.
Poikkeuksellisesti näin voidaan menetellä myös E-asioissa.

Suuri valiokunta voi hyväksyä myös nk. varaumalausuman, jos eduskunnalla ei ole ollut riittävästi aikaa kannanmuodostukseen. Jos ministeri on EU:n
neuvostossa edustanut erilaista kantaa kuin suuri valiokunta on edellyttänyt, on hänen viipymättä annettava siitä valiokunnalle erillinen selvitys.

Toissijaisuusasiat

Lissabonin sopimuksen mukaan kansalliset parlamentit voivat tehdä muistutuksen EU:n toimielimille, jos ne katsovat, että ehdotus uudeksi EU:n säädökseksi koskee asiaa, josta tulisi päättää kansallisesti. Muistutus on tehtävä kahdeksan viikon sisällä ehdotuksen saapumisesta. Toissijaisuusmenettelyn piiriin kuuluvat ehdotukset jaetaan asianomaisille erikoisvaliokunnil-
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le. Ne voivat ehdottaa, että suuri valiokunta tutkii, onko säädösehdotus toissijaisuusperiaatteen mukainen. Toissijaisuusasiat otetaan käsittelyyn erikoisvaliokunnissa vain, jos siitä tehdään nimenomainen ehdotus. Koska tärkeimmät EU-asiat tulevat käsiteltäviksi U- tai E-asioina, toissijaisuusmenettelyn merkitys on jäänyt vähäiseksi.

_______________________________________________________________________________________
Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimisto:
www.europarl.fi/view/fi/index.htm
Euroopan unionin portaali: europa.eu/index_fi.htm
Euroopan komissio: ec.europa.eu/index_fi.htm
Euroopan unionin neuvosto ja Eurooppa-neuvosto:
www.consilium.europa.eu/fi/home/
_______________________________________________________________________________________

Julkisen talouden suunnitelma ja valtiontalouden kehykset
Julkisen talouden kestävyyden turvaamiseksi hallitus laatii kautensa alussa
neljäksi vuodeksi julkisen talouden suunnitelman. Suunnitelmassa asetetaan rahoitusasemaa koskeva tavoite koko julkiselle taloudelle sekä vuodesta 2015 lähtien kullekin julkisen talouden osa-alueelle erikseen. Julkisen talouden suunnitelma sisältää valtiontaloutta, kuntataloutta, lakisääteisiä
työeläkelaitoksia ja muita sosiaaliturvarahastoja koskevat osat.

Julkisen talouden suunnitelma sisältää myös ns. valtiontalouden kehyspäätöksen, joka asettaa budjetissa katon valtion menoille ja johon sisältyy menojen lisäksi myös hallituksen veropolitiikkaa koskevat linjaukset. Noin 4/5
valtion budjetin määrärahoista mitoitetaan koko vaalikautta sitovan kehyksen mukaisesti. Kehyspäätös on seuraavan vuoden talousarvioehdotuksen
valmisteluohje hallinnonaloille.
Valtioneuvosto tarkistaa julkisen talouden suunnitelman vuosittain seuraavaksi neljäksi vuodeksi huhtikuun loppuun mennessä, minkä jälkeen se annetaan eduskunnalle selontekona.
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Talousarvion valmistelu ja eduskuntakäsittely
Talousarvio valmistellaan ja käsitellään seuraavasti:
Ministeriöt laativat omaa hallinnonalaansa
koskevat budjettiehdotukset

Hallitus hyväksyy talousarvioesityksen

Ehdotukset
valtiovarainministeriölle

Talousarvioesitys annetaan eduskunnalle

Budjettivallan käyttäminen on lainsäädäntövallan ohella toinen eduskunnan perustehtävistä. Eduskunta käyttää budjettivaltaansa ennen muuta käsittelemällä valtion talousarvion.
Valtion talousarviossa arvioidaan valtion seuraavan vuoden tulot ja menot.
Talousarvion menopuoli jakaantuu hallinnonaloittain pääluokkiin ja pääluokkien sisällä edelleen lukuihin ja momentteihin. Ensisijaisesti veroista
koostuvalla tulopuolella puhutaan pääluokkien sijaan osastoista.

Budjetin valmistelu

Hallitus antaa seuraavaa vuotta koskevan talousarvioesityksensä eduskunnalle syyskuun puolivälissä. Budjetin valmistelu alkaa kuitenkin paljon aikaisemmin, sillä ministeriöt toimittavat jo toukokuussa omaa hallinnonalaansa koskevan talousarvioehdotuksen valtiovarainministeriölle. Ministeriöiden budjettiehdotukset perustuvat aiemmin keväällä hyväksyttyyn
valtiontalouden kehyspäätökseen.

Kesän aikana valtiovarainministeriö ottaa kantaa ministeriöiden ehdotuksiin. Tämän jälkeen hallitus päättää budjettiehdotuksen lopullisesta sisällöstä ns. budjettiriihessä, joka pidetään yleensä elokuun lopulla. Talousarvioesitys on näin valmis annettavaksi eduskunnalle heti syysistuntokauden alkaessa.

Budjetin käsittely eduskunnassa

Valtion talousarvioesitys käsitellään pitkälti samalla tavoin kuin muutkin
hallituksen esitykset, mutta sen valiokunta- ja täysistuntokäsittelyssä on
myös eräitä erityispiirteitä.
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Valtion talousarvion käsittely kestää eduskunnassa noin kolme kuukautta.
Eduskunta käy ensin ns. lähetekeskustelun, jonka päätteeksi asia lähetetään
valtiovarainvaliokuntaan. Myös muut valiokunnat voivat ottaa osaa budjetin
käsittelyyn antamalla siitä omaa toimialaansa koskevan lausunnon valtiovarainvaliokunnalle. Mikäli valiokunta päättää antaa lausunnon, se on annettava 30 päivän kuluessa siitä, kun talousarvioesitys on lähetetty valtiovarainvaliokuntaan.
Valtiovarainvaliokunnassa budjettiesitys lähetetään jaostoihin. Valiokunta
on jakaantunut hallinnonalojen mukaisesti kahdeksaan jaostoon. Verojaosto
käsittelee verolakien lisäksi budjetin tulopuolen, ja muut jaostot käsittelevät budjetin menopuolen.

Jaostot kuulevat budjetin käsittelyn yhteydessä useita asiantuntijoita. Asiantuntijakuulemisen päätyttyä jaosto käy valmistavan keskustelun, jonka
perusteella jaoston sihteeri laatii mietintöluonnoksen. Sen pohjalta käydään
yleiskeskustelu, jonka jälkeen toimitetaan asian yksityiskohtainen käsittely.
Kun jaostokäsittely on päättynyt, asian käsittely jatkuu valtiovarainvaliokunnassa, jossa jaostojen laatimat mietintöluonnokset ovat käsittelyn pohjana. Valiokunnassa käydään pääluokittain yleiskeskustelu ja yksityiskohtainen käsittely äänestyksineen. Asia otetaan aina myös erilliseen ratkaisevaan käsittelyyn.

Valiokunnan mietintö vastalauseineen valmistuu joulukuun alussa, minkä
jälkeen asia siirtyy täysistuntokäsittelyyn.
Talousarvion käsittely etenee tiivistettynä seuraavasti:

Valtiovarainvaliokunta

Lähetekeskustelu täysistunnossa

Valiokunta
hyväksyy
talousarviomietinnön

Käsittely valtiovarainvaliokunnan
jaostoissa
Asiantuntijoiden kuuleminen, keskustelu

Talousarvio hyväksytään täysistunnossa

mietintöluonnos

Eduskunnan täysistunnossa käydään jokaisesta pääluokasta yleiskeskustelu, ja kaikista kansanedustajien tekemistä muutosehdotuksista äänestetään.
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Sen jälkeen, kun eduskunta on hyväksynyt talousarvion, se julkaistaan osana säädöskokoelmaa. Tämän jälkeen talousarvio on valmis sovellettavaksi.

Talousarvion lakisääteiset menot

Suuri osa (arviolta noin kolme neljäsosaa) talousarvion menoista on lakisääteisiä, ts. niiden perusteet ja taso määritellään jossakin laissa (esim. lapsilisälaissa määritellään, paljonko lapsilisiä maksetaan lasta kohden kuukaudessa). Valtaosa budjetin menoista lyödään siten lukkoon siinä vaiheessa, kun niitä koskevat lait hyväksytään eduskunnassa. Jotta kaikki lakisääteiset menot voidaan ottaa huomioon seuraavan vuoden talousarviossa,
budjettimietintö voidaan hyväksyä valtiovarainvaliokunnassa lopullisesti
vasta sen jälkeen, kun kaikkien budjettilakien sisältö on hyväksytty täysistunnossa.

Kansanedustajan mahdollisuudet vaikuttaa talousarvioon

Mikäli kansanedustaja haluaa ehdottaa muutosta hallituksen antamaan talousarvioesitykseen, hän voi tehdä talousarvioaloitteen. Aloite on tehtävä
10 päivän kuluessa siitä, kun talousarvioesitys on ilmoitettu saapuneeksi
eduskuntaan. Talousarvioaloitteessa kansanedustaja voi esittää mm. määrärahan lisäämistä tai vähentämistä tai kokonaan uuden määrärahan ottamista valtion talousarvioon.

Valtiovarainvaliokunnan jäsen voi ehdottaa muutosta valiokunnassa talousarvion käsittelyn yhteydessä. Jotta muutosehdotus hyväksytään valiokunnassa, tarvitaan käytännössä hallituspuolueiden yksimielinen kannatus ehdotetulle muutokselle.

Kun talousarviomietintöä aletaan joulukuussa käsitellä eduskunnan täysistunnossa, kansanedustajat voivat tehdä budjettiin liittyviä muutosehdotuksia, jotka pohjautuvat joko talousarvioaloitteeseen tai vastalauseeseen. Lukuisista äänestyksistä huolimatta talousarvioon ei juuri tule muutoksia
täysistuntokäsittelyn aikana, vaan talousarvio hyväksytään yleensä valtiovarainvaliokunnan ehdottamassa muodossa.

Eduskunnan budjettivalta

Useat valtiontalouden hoitoa sekä talousarviota koskeneet uudistukset ovat
muuttaneet ja kaventaneet eduskunnan budjettivaltaa. Näistä merkittävimpiä ovat olleet valtion talousarvion muuttaminen aikaisempaa yleisluonteisemmaksi, valtionhallinnon siirtyminen toimintamenojen tulosbudjetointiin
ja -ohjaukseen, toimivallan delegointi alue- ja paikallishallintoon sekä normiohjauksen merkityksen väheneminen. Samoin on vaikuttanut valtion
toimintojen liikelaitostaminen, yhtiöittäminen ja yksityistäminen sekä net-
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tobudjetoinnin lisääntyvä käyttö. Myös kuntien valtionosuusjärjestelmä on
osaltaan vähentänyt eduskunnan valtiontaloutta koskevan päätösvallan
alaa. Eduskunnan budjettivaltaa on kavennettu täysin tietoisesti ja siten, että eduskunta on hyväksynyt kehityksen.

Valtioneuvosto antaa hallituksen toimista sekä valtiontaloudellisista seikoista yhden yhtenäisen kertomuksen, hallituksen vuosikertomuksen, joka
palvelee eduskuntaa sen valvomisessa, että valtiontaloutta on hoidettu ja talousarviota noudatettu asianmukaisesti.
Valtiontalouden parlamentaarisesta jälkikäteisestä valvonnasta vastaa tarkastusvaliokunta.

Lisäksi eduskunnassa toimii riippumaton valtiontalouden tarkastusvirasto,
joka ulkoisena ammattitilintarkastajana raportoi valvontatuloksistaan
eduskunnalle.

Kansainväliset toimielimet
Eduskunnan yhteydessä toimii joukko kansainvälisiä toimielimiä. Näitä ovat
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunta

Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta

Arktisen alueen parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunta
Parlamentaarisen Itämeri-konferenssin Suomen valtuuskunta
Parlamenttienvälisen liiton Suomen johtokunta
Aasian ja Euroopan parlamentaarinen kokous

Naton parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta

Välimeren unionin parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta

Muut toimielimet
Eduskunnan toimielimet asetetaan tavallisesti vaalikauden ensimmäisillä
valtiopäivillä koko vaalikaudeksi. Edustukset toimielimissä jaetaan eduskuntaryhmien valtasuhteiden ja koon mukaan.
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Suomen Pankki toimii eduskunnan takuulla ja hoidossa kuten lailla säädetään. Eduskunta valitsee pankkivaltuutetut valvomaan Suomen Pankin toimintaa. Valtuutetuilla on oikeus saada Suomen Pankin valvontaa varten
tarvitsemansa tiedot. Lisäksi eduskunta nimittää Suomen Pankin tilintarkastajat.
Pankkivaltuuston jäsenet muodostavat myös Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran hallintoneuvoston. Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa
Sitran hallintoa ja päättää toiminnan periaatteista.

Eduskunta valvoo Yleisradio Oy:n (Yle) ja kansaneläkelaitoksen (Kela) toimintaa. Eduskunta nimittää Ylen hallintoneuvoston ja valitsee Kelan valtuutetut, jotka valvovat kansaneläkelaitoksen hallintoa ja toimintaa. Eduskunta
nimittää myös Eduskunnan kirjaston hallituksen sekä eduskunnan tilintarkastajat. Edelleen eduskunta nimittää valtakunnanoikeuden jäseniksi viisi
kansanedustajaa, joiden toimikausi on neljä vuotta.
Tietyissä eduskunnan nimittämissä toimielimissä saattaa olla jäseninä kansanedustajien lisäksi kyseisen alan asiantuntijoita. Näitä ovat
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eduskunnan pankkivaltuusto

Valtion vakuusrahaston valtuusto
Suomen Pankin tilintarkastajat

Kansaneläkelaitoksen valtuutetut
valtakunnanoikeus

Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto
Eduskunnan kirjaston hallitus
eduskunnan tilintarkastajat

Ulkopoliittisen instituutin hallitus

Ulkopoliittisen instituutin neuvottelukunta
kansainvälisten asiain foorumi
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Media eduskunnassa

Suomen eduskunta on yksi maailman avoimimmista parlamenteista. Tärkeä
osa avoimuutta ovat median hyvät työskentelymahdollisuudet eduskunnassa. Media on mukana kaikissa eduskunnan keskeisissä tapahtumissa. Se
seuraa täysistuntoja ja valiokuntien työtä sekä eduskuntaryhmien ja yksittäisten kansanedustajien toimintaa. Myös suuri osa valtioneuvoston jäsenten haastatteluista tehdään eduskunnassa. Eduskunnan yleisissä tiloissa voi
ottaa vapaasti uutis- ja ajankohtaiskuvaa.

Eduskuntatiedotus palvelee mediaa huolehtimalla täysistuntojen, valiokuntien, kansainvälisten toimielinten, puhemiehen, puhemiehistön, puhemiesneuvoston ja kansliatoimikunnan tiedottamisesta yhteistyössä niiden kanssa. Palvelukanavia ovat tiedotteet, tiedotustilaisuudet, puhelin, sähköposti,
tekstiviestit, julkinen verkkopalvelu sekä Twitter ja Facebook. Kaikki täysistunnot lähetetään suorana eduskunnan verkkosivuilla. Kyselytunnit ja muut
merkittävät keskustelut näytetään myös TV1:ssä.

Kansanedustajille järjestetään mediakoulutusta perehdytysohjelman yhteydessä ja eduskuntatiedotus sparraa edustajia tarvittaessa viestintää koskevissa asioissa. Mediaa perehdytetään eduskuntatyöhön syksyisin järjestettävässä nelipäiväisessä toimittajaohjelmassa sekä pitkin vuotta toteutettavilla eduskuntakäynneillä.
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Eduskuntaan on akkreditoitu kaksi sataa toimittajaa ja kuvaajaa. Heidän lisäkseen lukuisat muut toimittajat ja kuvaajat käyvät eduskunnassa haastattelemassa kansanedustajia tai seuraamassa asioiden käsittelyä. Akkreditoiduilla toimittajilla ja kuvaajilla on rinnassaan eduskunnan kuvallinen
pressikortti ja muilla median edustajilla sininen kuvaton pressikortti. Kansainvälisillä toimittajilla, joille talo on vieraampi, on yleensä apunaan tiedottaja tai avustaja.
Eduskuntaan akkreditoidut toimittajat ja kuvaajat edustavat valtakunnallista uutis- ja ajankohtaismediaa sekä puoluemediaa. Eduskunta tarjoaa akkreditoidulle medialle työtilat S-talon 3. ja 4. kerroksesta.

Media seuraa ja kuvaa täysistuntoa 2. kerroksen lehteriltä sekä kuvauspaikoilta. Muita S-talon keskeisiä mediatiloja ovat sisääntuloaula ja valtiosali.
Pikkuparlamentissa median työtiloja ovat pohjakerroksen yhteiset tilat, sisääntuloaula ja Kansalaisinfo. Valiokuntahuoneisiin, ryhmähuoneisiin tai
työhuoneisiin toimittajat ja kuvaajat voivat mennä vain kutsuttuina. Media
ei voi työskennellä maanalaisissa tiloissa eikä kansanedustajien työhuoneiden käytävillä. Toimittajilla ja kuvaajilla on oikeus käyttää Pikkuparlamentin ravintolaa ja S-talon kahvilaa. Näissä kuvaaminen on rajoitettua.
Eduskunnassa toteutettaviin erikoiskuvauksiin tarvitaan aina erillinen lupa,
jonka myöntää eduskuntatiedotus. Lupa myönnetään yleensä eduskuntatyötä käsitteleviin dokumentteihin, demokratiaopetusta tukeviin lastenohjelmiin yms. Markkinointi- ja mainoskuvauksia eduskunnassa ei voi tehdä.

Eduskunnan tiloissa on käytettävissä langaton lähiverkko (WLAN), joka on
tarkoitettu myös eduskunnan tiloissa työskenteleville toimittajille ja kuvaajille.
tiedotus@eduskunta.fi p. 09 432 2199 / 050 381 9492

56

Eduskunnan kanslia
Eduskunnan kanslian ohjesäännön 1 §:n mukaan eduskunnan kanslian tehtävänä on luoda eduskunnalle edellytykset suorittaa sille valtioelimenä kuuluvat tehtävät.

Eduskunnan kanslian päällikkönä toimii eduskunnan pääsihteeri. Eduskunnan kanslia muodostuu keskuskansliasta, valiokuntasihteeristöstä, kansainvälisten asiain yksiköstä, tieto- ja viestintäyksiköstä, turvallisuusyksiköstä
ja hallinto- ja palveluosastosta. Eduskunnan kansliassa on muista yksiköistä
riippumaton sisäinen tarkastus, ja kanslia vastaa ja huolehtii myös kansanedustajien avustajajärjestelmästä.
Eduskunnan työjärjestyksen 74 §:n mukaan eduskunnan kanslia toimii
kansliatoimikunnan valvonnassa.

EDUSKUNTA

KANSLIATOIMIKUNTA

SISÄINEN TARKASTUS
KANSAINVÄLISTEN ASIAIN
YKSIKKÖ
kansainvälisten asiain
yksikön johtaja

EDUSKUNNAN
KANSLIA

PÄÄSIHTEERI
johtaa eduskunnan kansliaa

TURVALLISUUSYKSIKKÖ
turvallisuusjohtaja

VALIOKUNTASIHTEERISTÖ
apulaispääsihteeri
- suuri valiokunta
- 15 erikoisvaliokuntaa
- EU-sihteeristö

KESKUSKANSLIA
lainsäädäntöjohtaja
- istuntoyksikkö
- pöytäkirjatoimisto
- ruotsin kielen toimisto
- asiakirjatoimisto
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TIETO- JA
VIESTINTÄYKSIKKÖ
tieto- ja viestintäjohtaja
- Eduskunnan kirjasto
- sisäinen tietopalvelu
- eduskuntatiedotus

HALLLINTO- JA
PALVELUOSASTO
hallintojohtaja
- esikuntatoiminnot
- kiinteistötoimisto
- palvelukeskus
- tietohallintotoimisto
- työterveysasema
----------------------------------- kansanedustajien
avustajat

Kansliatoimikunta
Eduskunnan kansliatoimikunta johtaa, valvoo ja kehittää eduskunnan hallintoa ja taloudenhoitoa. Se nimittää pääsihteeriä lukuun ottamatta eduskunnan kanslian keskeiset virkamiehet ja ratkaisee eduskunnan hallintoa ja
taloudenpitoa koskevat merkittävät asiat.

Kansliatoimikunta päättää eduskunnan tilojen käytöstä ja kaikista merkittävistä hankinnoista mukaan lukien tietotekniikka, teleliikenneratkaisut,
ravintolapalvelut sekä työterveyshuolto.

Kansliatoimikuntaan kuuluvat puhemies ja varapuhemiehet, neljä vaalikauden alussa valittua kansanedustajaa ja neljä varajäsentä. Kansliatoimikunta
kokoontuu istuntokautena yleensä torstaisin kahden viikon välein. Esittelijänä toimii keskeisimpien nimitysasioiden osalta eduskunnan pääsihteeri ja
muiden asioiden osalta eduskunnan hallintojohtaja.

Eduskunnan pääsihteeri
Pääsihteeri huolehtii puolueettomasti ja taloudellisesti siitä, että kanslialla on sen työskentelyn vaatima toimintavalmius ja, että kanslian toimintaa
suunnitellaan ja johdetaan tehokkaasti ja että henkilökunnan sijoitus ja käyttö eri tehtäviin on tarkoituksenmukainen.
Seppo Tiitinen, eduskunnan pääsihteeri
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Kanslian johtoryhmä
Kanslian osastojen ja yksiköiden päälliköt muodostavat kanslian johtoryhmän, jota pääsihteeri johtaa. Johtoryhmän työskentelyyn osallistuvat myös
henkilöstöpäällikkö, tarkastuspäällikkö, henkilöstöjärjestöjen edustajat sekä käsiteltävien asioiden mukaan muut virkamiehet ja asiantuntijat.

Johtoryhmän tehtävänä on valmistella kansliatoimikunnan päätettäviksi tulevia asioita, koordinoida eduskunnan kanslian osastojen välistä yhteistyötä, toimia neuvoa-antavana elimenä asioissa, joissa sen jäsenet ovat toimivaltaisia, arvioida eduskunnan kanslian osastorajat ylittäviä hankkeita ja
projekteja sekä tehostaa tiedonkulkua eduskunnan kanslian osastojen välillä.

Keskuskanslia
Keskuskanslian tehtävänä on huolehtia eduskunnan täysistuntotyön suunnittelusta, täysistuntoihin liittyvistä valmistelu-, täytäntöönpano- ja palvelutehtävistä, pöytäkirjojen laatimisesta, valtiopäiväasiakirjojen ja rekisterien
valmistamisesta ja julkaisemisesta, keskeisten valtiopäiväasiakirjojen kääntämisestä ruotsin kielelle sekä asiakirjojen jakelusta ja varastoinnista. Keskuskanslia valmistelee täysistuntosuunnitelmat
puhemiesneuvoston käsiteltäväksi ja huolehtii istuntoihin liittyvästä yhteistyöstä valtioneuvostoon
ja valiokuntiin. Keskuskansliassa on istuntoyksikkö (sihteeristö ja kanslia-avustajat) sekä pöytäkirjatoimisto, ruotsin kielen toimisto ja asiakirjatoimisto.
Maija-Leena Paavola, eduskunnan lainsäädäntöjohtaja

Istuntoyksikkö

Istuntoyksikön virkamiehet avustavat eduskunnan puhemiestä ja pääsihteeriä täysistunnossa sekä neuvovat ja auttavat kansanedustajia.

Istuntoyksikkö avustaa täysistuntosuunnitelmien valmistelussa ja puhemiesneuvoston käsiteltäväksi saatettavien asioiden valmistelussa sekä osallistuu täysistuntoihin liittyvään yhteistyöhön valtioneuvostoon, eduskuntaryhmiin ja valiokuntiin päin. Istuntoyksikkö huolehtii mm. valtiopäivätoimien vastaanotosta ja esitarkastuksesta sekä suomenkielisten eduskunnan
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vastausten ja kirjelmien laadinnasta. Lisäksi istuntoyksikkö vastaa täysistunnon salijärjestelmästä ja siihen liittyvästä päätösten kirjaamisesta.

Asiakirjatoimisto

Asiakirjatoimisto huolehtii valtiopäivillä syntyvien asiakirjojen toimittamisesta ja painattamisesta sekä verkkojulkaisemisesta ja hoitaa eduskunnan
monistamopalveluita. Keskeiset valtiopäiväasiakirjat (esim. hallituksen esitykset) julkaistaan mahdollisimman pian. Toimisto tuottaa myös valtiopäiväasiakirjojen julkaisusarjan. Asiakirjatoimisto ylläpitää yhdessä muiden
yksiköiden kanssa valtiopäiväasioiden asianhallintajärjestelmää ja kansanedustajatietoja.

Pöytäkirjatoimisto

Pöytäkirjatoimisto laatii täysistuntojen pöytäkirjat. Niihin kirjataan kaikki
täysistunnon tapahtumat, niin asioiden käsittelyt, tehdyt päätökset kuin
kaikki käytetyt puheenvuorotkin. Täysistuntopuheenvuorot tallennetaan sisällöltään ja tyyliltään mahdollisimman alkuperäisinä, ja niitä toimitetaan
kevyesti luettavuuden varmistamiseksi.
Täysistunnon pöytäkirjaa laaditaan istunnon aikana ja julkaistaan eduskunnan verkkopalvelussa sitä mukaa kuin sitä valmistuu. Myöhemmin pöytäkirjat tarkistetaan vielä kokonaisuudessaan. Viimeistellyt pöytäkirjat julkaistaan uudestaan verkossa ja painettuna julkaisuna.

Ruotsin kielen toimisto

Ruotsin kielen toimistossa laaditaan valtiopäiväasiakirjat ruotsiksi ja suomennetaan ruotsinkielisinä jätetyt valtiopäiväasiakirjat. Toimistossa käännetään ruotsiksi ja suomeksi muita laajemmin eduskunnan hallintoon liittyviä tekstejä (esim. ohjeita ja ilmoituksia) ja huolehditaan eduskunnan tietoverkkoon kuuluvien hakemistojen ruotsinkielisestä päivityksestä. Lisäksi
toimisto laatii ja tarkistaa ruotsinkieliset eduskunnan vastaukset (hyväksytyt lait) ja kirjelmät (esim. budjetti). Toimisto järjestää myös täysistunnossa
ja valiokunnissa tarvittavan tulkkauksen sekä laatii täysistuntopöytäkirjoista ruotsinkielisen tiivistelmän Protokoll i sammandrag ja vastaa istunnoissa
pidettyjen ruotsinkielisten puheiden tarkastuksesta.

60

Valiokuntasihteeristö
Eduskunnassa on 15 pysyvää erikoisvaliokuntaa sekä EU-asioita käsittelevä
suuri valiokunta.

Apulaispääsihteerin johdolla työskentelevän valiokuntasihteeristön tehtävänä on organisoida ja valmistella valiokuntien työ niin, että asiat tulevat
ajallaan perusteellisesti ja oikeudellisesti laadukkaasti valmistelluiksi. Tähän liittyen sihteeristö vastaa mm. valiokuntatyön suunnittelusta ja aikatauluttamisesta, yksittäisten asioiden käsittelyn valmistelemisesta, mietintöjen,
lausuntojen ja muiden päätösten oikeudellisesta ja sisällöllisestä valmistelusta, kokousten läpiviennistä sekä matkojen ja vierailujen valmistelusta
sekä huolehtii valiokuntien työhön liittyvistä muista palveluista ja avustavista toiminnoista. Valiokuntasihteeristön työt on toiminnallisesti jaettu
kuuteentoista valiokuntakansliaan, joissa työskentelee valiokuntaneuvoksia, osastosihteereitä ja valiokunta-avustajia.

Parlamenttien yhteistyöstä Euroopan unionissa
huolehtii EU-sihteeristö, ja se myös hoitaa eduskunnan suhteita unionin toimielimiin. EUsihteeristöön kuuluvat suuren valiokunnan ja ulkoasiainvaliokunnan kansliat sekä eduskunnan Brysselissä toimiva asiantuntija. EU-sihteeristöön voidaan määrätä muitakin virkamiehiä.
Timo Tuovinen, eduskunnan apulaispääsihteeri

Hallinto- ja palveluosasto
Hallinto- ja palveluosasto huolehtii eduskunnan hallintoasioista, kuten taloudesta, kiinteistöistä, tietotekniikasta ja henkilöstöasioista sekä asioiden valmistelusta kansliatoimikuntaa varten.
Pertti Rauhio, eduskunnan hallintojohtaja
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Esikuntatoiminnot
Esikuntatoiminnot vastaa eduskunnan kanslian johtamisen ja yhteistoiminnan edellyttämän päätöksenteon valmistelusta ja palvelussuhteen ehtojen
sopimusjärjestelmästä, talouden ja henkilöstövoimavarojen suunnittelusta
ja raportoinnista sekä päätöksenteon seurannasta ja valvonnasta. Lisäksi
esikuntatoiminnolla on vastuu matkahallinnosta sekä talous- ja henkilöstöhallinnon Palkeet-yhteistyöstä.

Kiinteistötoimisto

Kiinteistötoimisto huolehtii eduskunnan kiinteistöjen käytöstä, rakennuttamistehtävistä ja kunnossapidosta. Kiinteistötoimisto huolehtii peruskorjauksen ja siihen liittyvien muuttojen ja järjestelyjen toteuttamisesta. Toimisto huolehtii LVIS-laitteiden käytöstä, kunnossapidosta ja korjauksista,
kalusteiden hankinnasta ja korjauksista, ulkoalueista ja autohallien hoidosta sekä sauna- ja siivouspalveluista. Kiinteistönhoidon lisäksi toimisto vastaa eduskunnassa järjestettävien kokousten ja konferenssien kalustojärjestelyistä

Palvelukeskus

Palvelukeskus vastaa keskitetysti hallinto- ja palveluosaston palveluiden
tuottamisesta sekä päivittäisestä asiakaspalvelusta. Palvelukeskuksen palveluita ovat IT-palvelut (eduskunnan tietoteknisten laitteiden ja ohjelmien
tuki), henkilöstö-, rekrytointi-, koulutus-, kokous-, logistiikka-, liikunta-, puhelunvälitys- ja asiointipalvelut sekä ylivirastomestarin ja hankintojen asiantuntijapalvelut.
Palvelukeskuksen asiakas- ja neuvontapalvelut on sijoitettu D-rakennuksen
4. kerroksen palvelutorille. Palvelutorilla ovat IT-palvelut sekä asiointi- ja
neuvontapalvelut: käyntikortit, matkasetelit, maksukortit, posti- ja lahjapalvelut sekä Palolammen mökkiasiat. Palvelutorin yhteydessä toimii myös
matkatoimisto CWT Finlandin palvelupiste.
Palvelukeskuksen ja palvelutorin neuvonnan puoleen voi kääntyä kaikissa
palveluihin liittyvissä asioissa.

Tietohallintotoimisto

Tietohallintotoimiston tehtävänä on suunnitella ja valmistella tieto- ja viestintätekniikan sekä tieto-järjestelmien hankinnat sekä huolehtia niin tekniikan kuin järjestelmien jatkuvasta ylläpidosta ja kehittämisestä. Lisäksi toimisto huolehtii tietoturvasta. Tietohallinnon tukipalveluista vastaa palvelukeskuksen IT-palvelut. (Katso kohta IT-palvelut).
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Työterveysasema
Työterveyshuollon tehtäviin kuuluu ennaltaehkäisevä työterveyshuolto ja
työterveyspainotteinen sairaanhoito. Ennaltaehkäisevä työterveyshuolto
sisältää vaalikauden alussa kansanedustajien terveystarkastuksen ja tarvittavat seurantatoimenpiteet, psykofyysisen ja ergonomisen tuen työssä, kuntoutussuunnittelun, työmatkoihin liittyvät rokotukset sekä elintapa- ja kunto-ohjauksen. Sairaanhoitoon sisältyy työterveysasemalla annettu yleislääkäritason ensiapu- ja sairaanhoito, fysioterapiaohjaus sekä työterveyslääkärin tarvittaessa määräämät ulkopuoliset tutkimukset ja asiantuntijakonsultaatiot.

Kansanedustajan avustaja (työnantajana eduskunnan kanslia)

Eduskunnan kanslian palveluksessa olevan kansanedustajan avustajan palvelussuhteessa noudatetaan työsopimuslakia ja soveltuvin osin valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen työsopimussuhteista henkilöstöä koskevia
määräyksiä eduskunnan yleisessä työehtosopimuksessa sovituin tarkennuksin.

Kansanedustajan avustajan on oltava vähintään 18 vuotta täyttänyt. Avustajalla on oltava tehtävään soveltuva koulutus. Lisäksi häneltä edellytetään,
että hän on aikaisemmalla toiminnallaan osoittanut, että hänellä on sellaiset
taidot ja kyvyt, joita tehtävän hoitaminen edellyttää.

Eduskuntaryhmä voi päätöksellään ottaa käyttöön ns. ryhmäkansliamallin,
jossa ryhmään kuuluvien kansanedustajien avustajamäärärahat ohjataan
ryhmän käyttöön ja jossa ryhmäkanslia toimii kaikkien ryhmän kansanedustajien avustajien työnantajana.
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Kansainvälisten asiain yksikkö

Eduskunnan kansainvälistä toimintaa hoitaa ja koordinoi kansainvälisten
asiain yksikkö.

Eduskunta toimii kansainvälisissä parlamentaarisissa yhteistyöelimissä,
joista yhdeksään se valitsee kansanedustajavaltuuskunnat. Kansainvälisten
asiain yksikkö palvelee seuraavien seitsemän järjestön Suomen valtuuskuntia: Pohjoismaiden neuvosto (PN), Euroopan neuvosto (EN), Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (Etyj), Parlamenttienvälinen liitto (IPU), Arktisen alueen parlamentaarikkokonferenssi, Itämeren parlamentaarikkokonferenssi ja Aasian ja Euroopan parlamentaarinen kokous (ASEP).

Pohjois-Atlantin liiton parlamentaarisen yleiskokouksen (NatoPA) Suomen
valtuuskunnan sihteeristön tehtäviä on hoidettu puolustusvaliokunnan ja
ulkoasianvaliokunnan kanslioissa. Ulkoasiainvaliokunta on hoitanut myös
Välimeren unionin parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan sihteeristön tehtäviä.
Täysistunnossa valitaan suomalaisvaltuuskunta kolmeen parlamentaariseen yleiskokoukseen (PN, EN, Etyj). Muut valtuuskunnat nimeää puhemiesneuvosto. Valtuuskuntien virkamiessihteerit valmistelevat toimintasuunnitelmat, laativat kokousten esityslistat, kutsuvat asiantuntijat, kirjoit-

64

tavat esittelymuistiot ja toimintakertomukset, toimivat esittelijöinä kokouksissa sekä avustavat edustajia järjestöjen yleis- ja muissa kokouksissa.

Yksikkö huolehtii kansainvälisestä vierailuvaihdosta puhemiehistön prioriteettien mukaisesti ja avustaa eduskunnan eri toimielimiä kansainvälisissä
asioissa. Yksikkö antaa asiantuntemustaan puhemiesvierailujen asiasisältöön ja organisoi puhemiesten vierailut ulkomaille. Lisäksi se avustaa puhemiehiä kansainvälisten puhemieskonferenssien järjestelyissä.

Yksikkö järjestää eduskunnan isännyydessä olevat
kansainväliset konferenssit ja seminaarit. Näihin liittyen kansainvälisten asiain yksikkö tuottaa matka-,
kokous-, seminaari- ja konferenssipalveluita ja organisoi kansainvälisiä vierailuja.
Katriina Kuusinen, kansainvälisten asiain yksikön
johtaja

Tieto- ja viestintäyksikkö
Tieto- ja viestintäyksikkö tukee eduskunnan toimintaa hankkimalla ja tuottamalla tietoa eduskuntatyön tarpeisiin sekä edistämällä avoimuutta, vuorovaikutusta ja tiedon saavutettavuutta. Tieto- viestintäyksikkö hoitaa
eduskunnan viestintää, tuottaa tietopalvelut sekä
huolehtii kirjasto- ja arkistopalveluista. Yksikkö palvelee eduskunta-asiakkaiden lisäksi tiedotusvälineitä, sidosryhmiä, yleisöä sekä kansainvälisiä toimijoita. Tieto- ja viestintäyksikköön kuuluvat eduskuntatiedotus, sisäinen tietopalvelu ja eduskunnan kirjasto.
Marjo Timonen, tieto- ja viestintäjohtaja

Eduskuntatiedotus

Eduskuntatiedotus antaa viestinnällistä asiantuntijatukea eduskunnan toimielimille, puhemiehistölle ja muille edustajille sekä kanslialle. Se palvelee
suomalaista ja kansainvälistä mediaa, huolehtii eduskunnan julkisesta ja sisäisestä verkkopalvelusta, kuvatuotannosta sekä viestii sosiaalisessa mediassa.
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Se järjestää yleisötilaisuuksia, huolehtii kansalaisinfon toiminnasta ja tuottaa esittely- ja opetusaineistoja. Työyhteisöviestintää eduskuntatiedotus
hoitaa yhteistyössä muiden yksiköiden kanssa.
tiedotus@eduskunta.fi p. 2019 tai 050 574 0352.

Sisäinen tietopalvelu

Sisäinen tietopalvelu huolehtii siitä, että kansanedustajilla, eduskunnan
toimielimillä ja muilla eduskunnassa työskentelevillä on käytettävissään
eduskuntatyössä tarvittavia tietoja. Se huolehtii selvitys- ja laskelmapalveluista eduskunta-asiakkaiden tarpeita vastaavalla tavalla sekä tarjoaa verkkotietopalveluja ja mediaseurantaa. Sisäinen tietopalvelu osallistuu myös
parlamenttien väliseen tietopalveluyhteistyöhön.
tietopalvelu@eduskunta.fi p. 2181

Eduskunnan kirjasto

Eduskunnan kirjasto palvelee eduskuntaa sekä toimii eduskunnan keskusarkistona ja julkisena keskuskirjastona. Se hankkii tiedonlähteitä, luetteloi
ja asiasanoittaa aineistot helposti käytettäviksi sekä antaa tietopalvelua ja
tiedonhallintakoulutusta. Kirjasto huolehtii eduskunnan alkuperäisaineistojen pysyvästä säilytyksestä, tiedonohjauksesta ja kirjaamosta.
Kirjasto on avoinna maanantaina ja perjantaina klo 9–16.15, tiistaina, keskiviikkona ja torstaina klo 9–18 ja lauantaina klo 9–15.
kirjasto@eduskunta.fi p. 3423

Turvallisuusyksikkö
Turvallisuusyksikkö vastaa eduskunnan kokonaisturvallisuudesta kaikissa olosuhteissa. Se myös huolehtii työsuojelusta ja ympäristöturvallisuudesta.
Turvallisuusvalvomo päivystää 24 tuntia vuoden
kaikkina päivinä.
turvavalvomo@eduskunta.fi p. 2286, 2287
Jukka Savola, turvallisuusjohtaja
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Sisäinen tarkastus
Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on tuottaa ylimmälle johdolle tietoa eduskunnan kanslian riskienhallinnan, sisäisen valvonnan sekä johtamisen ja
hallinnon riittävyydestä, luotettavuudesta ja toimivuudesta. Sisäinen tarkastus on toiminnallisesti
kansliatoimikunnan ja hallinnollisesti eduskunnan
puhemiehen alaisuudessa.
Erkki Kurikka, tarkastuspäällikkö
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Ohjeet, palvelut ja neuvonta

Ohjeita kansanedustajalle
Matkat kotimaassa ja ulkomailla
Kotimaanmatkat
Kansanedustajilla on oikeus käyttää kotimaassa kansanedustajan toimen
hoitamiseen liittyen pääkaupunkiseudun lähiliikenteen joukkoliikennepalveluja, junaa, linja-autoa, reittiliikenteen lentovuoroja, taksia, omaa autoa,
reittiliikenteen laivaa siten kuin kansliatoimikunta on tarkemmin päättänyt.
Matkustusoikeus on henkilökohtainen, eikä se koske yksityisluonteisia
matkoja.
Kansanedustajat vastaavat tilaamiensa, käyttämättä jääneiden matkalippujensa kustannuksista.

Pääkaupunkiseudun paikallisliikenne

Kansanedustajat saavat kuitata hallinto- ja palveluosaston palvelutorilta
HSL:n matkakortin, johon on ladattu kerralla 100 € arvoa. Kortti kelpaa
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pääkaupunkiseudun linja-autoissa, raitiovaunuissa, metrossa ja junissa.
Kortti toimitetaan palvelutorille (peruskorjauksen aikana D-talon 4.
krs:ssa) uudelleen ladattavaksi ennen raha-arvon loppumista.

Junamatkat

Kansanedustajilla on oikeus matkustaa veloituksetta Suomen rautateillä.
Matkustusoikeus sisältää kaikkien juna- ja matkustusluokkien käytön. Oikeuteen sisältyy asemien yhteydessä olevien maksullisten pysäköintipalveluiden käyttäminen. Auton junakuljetusta eduskunta ei sen sijaan maksa.
Junaliput kansanedustaja voi tilata eduskunnan matkatoimistosta. Matkatoimisto lähettää sähköisen matkalipun kansanedustajille sekä sähköpostiin
että matkapuhelimeen.

Linja-automatkat

Kansanedustajat saavat käyttöönsä nimellään varustetun Matkahuollon
bussikortin, joka kelpaa maksuvälineenä koko maassa kaikissa muissa busseissa paitsi pääkaupunkiseudun ja Turun paikallisliikenteen busseissa.

Lentomatkat

Kansanedustajilla on oikeus käyttää kotimaan reittiliikenteen lentovuoroja
ensisijaisesti kodin ja eduskunnan välisiin matkoihin. Lentokonetta voi
käyttää myös muihin kansanedustajantoimen hoitamisen edellyttämiin
matkoihin, milloin ympäristönäkökohdat eivät puolla junan tai bussin käyttämistä.
Lentovaraukset tehdään eduskunnan matkatoimistosta. Varaukset tehdään
hyvissä ajoin, jotta on mahdollista käyttää erikoishintaisia lentolippuja.
Matkatoimisto lähettää kansanedustajille sähköisen lentolipun sekä tekstiviestinä että sähköpostina varauksen jälkeen.
Kansanedustaja on itse vastuussa lentolippujensa mahdollisista muuttamisista ja/tai peruutuksista.

Eduskunta korvaa lentoasemien maksullisten pysäköintipalveluiden käytön
istuntokausien aikana.
Finnairin lennoilta kertyy bonuspisteitä. Eduskunnan maksamilta matkoilta kertyneitä pisteitä saa käyttää vain eduskunnan matkoihin. Pisteitä ei saa
käyttää edustajan omiin tai perheenjäsenten yksityisiin matkoihin tai muihin tarkoituksiin.
asiointipalvelut@eduskunta.fi p. 2554
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Ulkomaanmatkat
Kansanedustajat osallistuvat useille erityyppisille eduskuntatyöhön liittyville ulkomaanmatkoille. Näitä ovat muun muassa
•

•
•
•

matkat parlamenttien välisten järjestöjen kokouksiin
valiokuntamatkat

puhemiesdelegaatioiden matkat

kansainvälisten asiain yksikön esittämät ystävyysryhmien ja tapauskohtaiset matkat.

Kansanedustajan ulkomaanmatkan matkajärjestelyistä, kuten matkavarauksista, matkalippujen ja majoitusten tilaamisesta ja matkaluvan pyytämisestä, vastaa aina asianomainen eduskunnan virkamies.

Euroopan lentomatkat tehdään edullisia matkustusluokkia käyttäen, kuitenkin niin, että otetaan huomioon lentolippujen vaihto- ja peruuttamismahdollisuudet. Mannerten ja maanosien välisillä ns. kaukomatkoilla voidaan poiketa edullisimmasta matkustustavasta ja käyttää esim. bisnesluokkaa, jos puhemiehistö sen hyväksyy.
Ulkomaanmatkoilta edustajilla on oikeus saada valtion matkustussäännön
mukaiset päivärahat. Ne maksetaan matkan jälkeen. Päivärahoja ei makseta
edustajien kielikurssimatkoilta, ystävyysryhmien matkoilta eikä harrastetoimintaan liittyviltä matkoilta. Kansanedustajilla on valtionhallinnon yhteiseen sopimukseen perustuva vakuutusyhtiö LähiTapiolasta otettu ulkomaan matkojenmatkavakuutus.

Palkkiot ja muut korvaukset
Kansanedustajan palkkio

Aloittavan kansanedustajan palkkio on 6 380 € kuukaudessa. Yli 12 vuotta
kansanedustajana toimineen palkkio on 6 858 € kuukaudessa.

Valiokunnan ja sen jaostojen puheenjohtajuudesta samoin kuin eduskuntaryhmien puheenjohtajuudesta maksetaan puheenjohtajuuslisää, jonka suuruus on 473–1 183 € kuukaudessa.
Puhemiehen palkkio on 11 742 € kuukaudessa ja varapuhemiesten 9 788 €.

Palkkio maksetaan eduskuntavaalien tuloksen vahvistamispäivästä lukien.
Palkkio suoritetaan kuukauden 15. päivä.

Palkkio on verollista tuloa ja edellyttää vaalikauden alussa uusilta edustajilta alkuperäisen päätoimen verokortin tai muutosverokortin toimittamista
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hallinto- ja palveluosaston henkilöstöpalveluihin. Vuodesta 2016 lähtien verokorttia ei tarvitse toimittaa, koska verottaja lähettää sen tiedot suoraan
sähköisesti eduskunnalle.
Palkkiosta pidätetään verojen lisäksi palkansaajan eläkemaksu ja työntekijän työttömyysvakuutusmaksu.

Veroton kulukorvaus

Kansanedustajan palkkion lisäksi kansanedustajalle maksetaan kuukausittain veroton kulukorvaus samaan aikaan ja samalle pankkitilille kuin palkkio.
Kulukorvauksia on kolmen suuruisia:
30 prosentin: 986,81 €/kk

40 prosentin: 1 315,75 €/kk
55 prosentin: 1 809,15 €/kk

Pienintä 30 %:n kulukorvausta maksetaan kansanedustajille, jotka asuvat
pääkaupunkiseudulla.
Keskimmäistä eli 40 %:n kulukorvausta maksetaan uusimaalaisille kansanedustajille, jotka asuvat yli 30 kilometrin päässä eduskunnasta.

Korotettua 55 %:n kulukorvausta saavat muista kuin Helsingin ja Uudenmaan vaalipiireistä valitut kansanedustajat, joilla on edustajantoimen hoitamista varten kakkosasunto pääkaupunkiseudulla.

Kulukorvauksella on tarkoitus kattaa niitä erityisiä kuluja, joita aiheutuu
kansanedustajan toimen hoitamisesta. Tällaisia ovat esim. postimaksut,
painatuskustannukset, vieraanvaraisuus ja matkakulut vaalipiirissä. Päivärahaosuus (328,94 €) sisältyy 40 %:n ja 55 %:n kulukorvauksiin ja korotettuun kulukorvaukseen sisältyy lisäksi kakkosasunnon tuki (493,40 €).
Kulukorvausten euromäärät perustuvat valtion käytöstä poistettuihin palkkaustaulukoihin. Kulukorvaussummat ovat pysyneet muuttumattomina
vuodesta 2005 lähtien.

Matkapuhelinetu

Kansanedustajilla on matkapuhelinetu, josta peritään luontoisedun vero,
joka on 20 € kuukaudessa. Summa lisätään kansanedustajan veronalaiseen
tuloon. Puhelimesta ja sen käytöstä aiheutuneet kulut maksaa eduskunta.
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Puhelinta ei saa käyttää palveluiden ja tavaroiden ostamiseen eikä avustusten tai puhelinlaskulla veloitettavien muiden vastaavien tukien maksamiseen.

Sidonnaisuudet ja lahjat

Kansanedustajan sidonnaisuudet
Kansanedustajan on eduskunnan työjärjestyksen 76 a §:n perusteella annettava eduskunnalle selvitys sidonnaisuuksistaan. Ilmoitusvelvollisuus koskee niitä edustajantoimeen kuulumattomia tehtäviä, elinkeinotoimintaa,
omistuksia yrityksissä sekä muuta merkittävää varallisuutta, joilla voi olla
merkitystä arvioitaessa hänen toimintaansa edustajana. Edustajan on annettava selvitys myös sellaisista edustajantoimeen kuulumattomista tehtävistä ja elinkeinotoiminnasta saamistaan tuloista, joilla voi olla merkitystä
arvioitaessa hänen toimintaansa edustajana. Keskuskanslia pitää sidonnaisuuksista rekisteriä, johon talletetaan edustajien antamat tiedot.

Kansanedustajan vastaanottamat lahjat, pääsyliput ja matkat

Kansanedustajan eduskunnan virallisena edustajana vastaanottamat yli 400
euron arvoiset lahjaesineet katsotaan eduskunnan omaisuudeksi. Ne on ilmoitettava keskuskanslian ylläpitämään rekisteriin ja luovutettava eduskunnan kokoelmiin, jollei niiden säilyttämisestä esimerkiksi valiokuntahuoneessa tai edustajan työhuoneessa sovita erikseen. Eduskunnan virallisena edustajana toimiminen tarkoittaa muun muassa edustamista kokouksissa, valiokuntien ulkomaanvierailuilla ja ulkomaisten valtuuskuntien
eduskuntavierailuilla.

Lisäksi keskuskanslian ylläpitämään rekisteriin ilmoitetaan edustajan muutoin kuin eduskunnan virallisena edustajana saamat lahjat, jos edustajan
samalta taholta kalenterivuoden aikana saamien lahjojen arvo ylittää 400
euroa. Lahjaesineiden lisäksi ilmoitetaan pääsyliput esimerkiksi oopperaan
tai konserttiin taikka kulttuuri-, urheilu- tai muuhun vastaavaan tapahtumaan, jos edustajan samalta taholta kalenterivuoden aikana saamien pääsylippujen arvo ylittää 400 euroa. Kansanedustajan on ilmoitettava keskuskanslian ylläpitämään rekisteriin myös osallistumisestaan eduskuntatyöhön
liittymättömälle ulkomaan tai kotimaan matkalle, jos kolmas osapuoli maksaa edustajan matkalle osallistumisesta aiheutuvia kustannuksia yli 400 euron arvosta.

Keskuskanslian ylläpitämät rekisterit ovat julkisia ja niiden tiedot tallennetaan yleisön saataville tietoverkkoon.
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Tiedot poistetaan rekisteristä ja yleisestä tietoverkosta edustajantoimen
päätyttyä.

Puhemiesneuvosto on 9.3.2015 antanut tarkempia ohjeita edustajien sidonnaisuuksien ilmoittamisesta ja muista vastaavista edustajan asemaan
liittyvistä käytänteistä. Lisätietoja antaa keskuskanslian päivystys (eduskuntasihteerit) puh. 2014.
Eduskunnan työjärjestys 76 a ja 76 b §
Puhemiesneuvoston ohjeet 9.3.2015
PNE 1/2014
PeVM 7/2014
EKJ 1/2014

Palvelut ja neuvonta
Areena
Areena on eduskunnan oma intranet. Sieltä löytyvät ajankohtaiset tiedot
täysistunnoista ja valiokunnista sekä valtiopäiväasiakirjat. Areenassa ovat
eduskunnan sisäiset ja ulkoiset tiedotteet sekä kalenteri talon tapahtumista.
Lisäksi intranetistä löytyy myös ohjeita ja lomakkeita sekä työyhteisöön liittyvää tietoa.
Kansanedustajan palvelut -sivulle on koottu eduskunnan tarjoamat palvelut
kansanedustajille. Sivulta löytyvät mm. hyödylliset linkit kansanedustajantyön eri asiakirjapohjiin.

Verkkotiedonlähteissä on 1 700 valikoitua internet-linkkiä mm. tärkeimpiin
medioihin, uutisarkistoihin, säädöksiin, tilastoihin sekä kunkin valiokunnan
toimialaan liittyviä linkkikokonaisuuksia.
https://intranet.eduskunta.fi/Sivut/default.aspx

Arkadia-seura

Taiteilijoiden ja kansanedustajien Arkadia-seura yhdistää kansanedustajia,
taiteilijoita ja kulttuurielämän edustajia keskustelemaan kulttuuripolitiikasta, toimimaan kulttuurin puolesta ja nauttimaan taiteesta. Seura järjestää
kulttuuri- ja taidepoliittisia keskusteluja ja vierailee kulttuuritilaisuuksissa.
Vuonna 1990 perustetussa seurassa on n. 250 taiteilijajäsentä ja kansanedustajat. Eduskuntaryhmät nimeävät edustajansa Arkadia-seuran johto-
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kuntaan. Puheenjohtajana toimii kansanedustaja. Tilaisuudet ovat avoimia
kaikille kansanedustajille.
verkostot@eduskunta.fi p. 2429

Esitteet ja videot

Eduskuntatiedotus tuottaa ja päivittää eduskuntaan ja kansanedustajien
työhön liittyviä esitteitä ja lyhyitä videoita. Painettuja esitteitä saat Pikkuparlamentin Kansalaisinfosta. Videot löydät eduskunnan YouTubekanavalta https://www.youtube.com/user/SuomenEduskunta
tiedotus@eduskunta.fi p. 2019

Hankinnat

Eduskunnan hankinnoissa noudatetaan julkisista hankinnoista annettua lakia (348/2007) sekä eduskunnan omaa hankintasääntöä. Hankinnat suunnitellaan huolellisesti ja toteutetaan mahdollisimman taloudellisesti ottaen
huomioon hankinnan ympäristövaikutukset, eettisyys ja laatu. Eduskunnan
kanslian hankinnoissa kiinnitetään huomiota myös harmaan talouden torjuntaan tilaajavastuulain mukaisesti. Palvelukeskus tarjoaa juridista apua ja
koulutusta hankintojen toteutukseen.
hankintatoimi@eduskunta.fi p. 2203

Henkilöstöjärjestöt

Eduskunnan virkamiesyhdistys ry. (EVY)
Eduskunnan virkamiesyhdistys eli EVY on eduskunnan kanslian ja eduskunnan yhteydessä toimivien erillisten virastojen virkamiesten henkilöstöjärjestö. Yhdistys valvoo ja edistää jäsentensä palkkaukseen kuuluvia ja
muita ammatillisia ja sosiaalisia etuja.
Eduskunnan ammattiosasto ry. (EMO)

Eduskunnan ammattiosasto (EMO) kokoaa yhteen eduskunnan kanslian
työ- tai virkasuhteessa olevat henkilöt parantamaan palkka-, luontaisetu-,
työaika- yms. palvelussuhteen ehtojaan, edistämään yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja viettämään vapaa-aikaa yhdessä.

EMO:n jäsenet kuuluvat JHL:ään (Julkisten ja hyvinvointialojen liittoon), joka on osa SAK:ta.
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Eduskunnan akavalaiset ry.
Eduskunnan akavalaiset ry on akavalaisiin liittoihin kuuluvien edunvalvontajärjestö, joka puolustaa jäsentensä palkkaukseen ja muihin palvelusuhteen ehtoihin liittyviä etuja. Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä eduskunnan
kanslian virkamiehet ja työntekijät, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian
ja valtiontalouden tarkastusviraston virkamiehet, Ulkopoliittisen instituutin
työntekijät sekä ryhmäkanslioiden työntekijät.
Avustajat ilman rajoja (AIR)

Avustajat ilman rajoja (AIR) on kaikki kansanedustajien avustajat käsittävä
yhteistyöverkosto. AIR:n jäseniä ovat automaattisesti kaikki kansanedustajien avustajat. AIR toimii vuosittain valittavan hallituksen kautta, johon
kaikkien eduskuntaryhmien avustajat ovat keskuudestaan valinneet oman
edustajansa.
Lisätietoja henkilöstöjärjestöistä:
https://intranet.eduskunta.fi/eduskuntalaiset/muut/henkilostojarjestot
Henkilöstö- ja rekrytointipalvelut
Henkilöstö- ja rekrytointipalvelut vastaavat rekrytointiin, palvelussuhteen
ehtoihin, palkan- ja palkkioiden maksuun sekä kansanedustajan avustajan
asioiden hoitoon liittyvistä tehtävistä.
henkilostohallinto@eduskunta.fi p. 2550
rekrytointi@eduskunta.fi p. 2551

Istuntosalin yleisölehteri

Eduskunnan täysistunnot ovat julkisia, ja niitä seuraamaan on vapaa pääsy.

Lehteriyleisö tulee sisään Eduskuntakadulta. Sisäänkäynti avataan 15 minuuttia ennen täysistunnon alkua. Tulijoille tehdään turvatarkastus. Lehterille voidaan ottaa vain niin paljon yleisöä kuin siellä on istumapaikkoja.
Yleisölehterillä paikkoja on rajallinen määrä, eikä paikkoja voi varata etukäteen. Yleisölehteri ei ole esteetön.

IT-palvelut

Palvelukeskuksen IT-palveluista saa apua eduskunnan ohjelmiin, tietokoneisiin, matkapuhelimiin, tabletteihin, tulostimiin sekä muihin laitteisiin liittyvissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa.
it-palvelut@eduskunta.fi p. 2345
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Julkinen kuvapalvelu
Eduskunnan internet-sivuilla on ilmainen, julkinen kuvapalvelu, jossa on
otos kuluvan vaalikauden kuvia. Näiden lisäksi kuva-arkistosta voi saada
maksutta käyttöönsä muita eduskuntaan ja eduskuntatyöhön liittyviä valokuvia.
www.kuvapalvelu.eduskunta.fi
Kuva-arkiston tavoittaa
kirjasto.kuva-arkisto@eduskunta.fi p. 3444

Julkiset verkkopalvelut

Eduskuntatiedotus
vastaa
eduskunnan
julkisen
verkkopalvelun
www.eduskunta.fi suomen-, ruotsin- ja englanninkielisistä sivuista sekä
eduskunnan Facebook-sivujen
https://www.facebook.com/suomeneduskunta
sekä twitter-tilin https://twitter.com/suomeneduskunta ylläpidosta, sisällöntuotannosta ja kehittämisestä.
Eduskunnan kaikki täysistunnot lähetetään suorina verkkolähetyksinä.

Kansalaisinfo

Kansalaisinfo on eduskunnan Pikkuparlamentissa toimiva kansalaisille
suunnattu palvelupiste ja siellä järjestetään eduskuntatyöhön liittyviä yleisötapahtumia. Eduskuntaryhmät, kansanedustajat sekä eduskunnan yksiköt
ja kerhot voivat järjestää Kansalaisinfossa tilaisuuksia. Tilaisuuksia voi järjestää myös yhteistyössä esim. kansalaisjärjestöjen kanssa, mutta jokaisella
tilaisuudella täytyy olla myös eduskunnan sisäinen järjestäjätaho, joka on tilaisuudessa läsnä ja vastuussa mm. käytännön järjestelyiden hoitamisesta.
Yleisötila soveltuu myös vierasryhmien vastaanottoon. Tilaan mahtuu noin
70 henkilöä.

Kansalaisinfo on avoinna maanantaista perjantaihin klo 10–16. Yleisötilaisuuksia järjestetään myös aukioloaikojen ulkopuolella. Kansalaisinfossa on
saatavana eduskunnan maksutonta esittelyaineistoa. Asiakkaiden käytössä
on internet-päätteitä ja langaton vierailijaverkko. Kansalaisinfon tiloissa
toimii myös Café Pikkuparlamentti.
varaus: tiedotus@eduskunta.fi p. 2020.
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Kassapalvelut
Kassapalvelut sijaitsevat D-rakennuksen neljännessä kerroksessa, palvelutorilla.
asiointipalvelut@eduskunta.fi p. 2554

Kerhot ja toimintaryhmät

Eduskunnassa toimii n. 40 kerhoa tai toimintaryhmää, jotka tarjoavat kanavan kansanedustajien ja eduskunnan henkilökunnan harrastustoiminnalle.
Osa kerhoista on harrastusyhteisöjä, esimerkkeinä Eduskunnan urheilukerho, Teatteri- ja näytelmäkerho TENÄ, Karaokekerho, Kuvataidekerho, Eräkerho, Kalakerho, Shakkikerho sekä Suku- ja henkilöhistorian kerho. Osa
kerhoista on selkeästi intressiperusteisia lobbaus- tai painostusryhmiä, osa
poliittista toimintaa, jolla pyritään jonkin yhteiskunnallisen tavoitteen (yhteiskunnallisen hyvän) edistämiseen.
Eduskunnassa toimii myös joukko kansanedustajien vapaaehtoisuuteen perustuvia maa- tai aluekohtaisia ystävyysryhmiä, joiden toimintaa koordinoi
eduskunnan kansainvälisten asiain yksikkö.

Kiinteistöhuolto

Kiinteistötoimisto hankkii toimisto- ym. kalusteet ja rakennuksiin liittyvät
varusteet ja laitteet sekä hoitaa kalusteiden kunnossapitoa ja tilojen kalustamista sekä lukitustöitä. Käyttöteknikot hoitavat rakennusten teknisten
järjestelmien valvontaa, hoitoa ja kunnossapitoa. Kiinteistönhoitajat hoitavat ulkoalueiden työt, liputukset ja autohallien puhtaanapitotyöt. Työpyynnöt ja vikailmoitukset ensisijassa Areenan Palvelut -välilehdellä olevaan
sähköiseen Kiito-asiointijärjestelmään tai
kiinteistopalvelut@eduskunta.fi p. 3000

Kirjasto, arkisto

Kirjasto hankkii ja lainaa kirjallisuutta kansanedustajien työn tukemiseksi
ja tarpeiden mukaan. Kirjasto palvelee kaikkia eduskunnassa työskenteleviä. Kirjaston kokoelmissa on erityisesti yhteiskunnallista, oikeudellista ja
eduskuntatietoa käsittelevää aineistoa. Kansanedustajien lukusalissa on
lehtien lisäksi vapaa-ajan kirjallisuutta lainattavaksi. Tarvittaessa kirjasto
lainaa aineistoa myös muista kirjastoista.
kirjasto.lainaus@eduskunta.fi p. 3422
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Kokoustilat
Eduskunnan kokoustilat on tarkoitettu eduskuntatyöhön liittyviin tilaisuuksiin. Kokoustiloja voi varata tekemällä kokouspyynnön Outlook-kalenterin
kautta tai puhelimitse. Areenalta löydät yksityiskohtaiset tiedot ja kuvat kokoustiloista. Auditoriovaraukset tehdään aina kirjallisesti Areenalta löytyvällä lomakkeella. Eduskunta tuottaa kokouspalvelut suunnitteluavusta toteutukseen lähtökohtaisesti itse. Tarvittaessa ulkoisilta palveluntuottajilta
hankitaan lisä- ja tukipalveluita, joita ovat mm. tulkkaus, koristelu ja kuljetus. Eduskunnan kokouspalvelut tarjoavat palveluja eduskunnan toimijoille.
Kokoustiloissa voi järjestää kahvitarjoilun sopimalla asiasta ravintolapäällikön kanssa. Kaupallinen yksinoikeus tarjoiluihin on Fazer Amicalla. Muilta
ei siten saa tilata ravintolapalveluita eduskunnan tiloihin.
kokouspalvelut@eduskunta.fi p. 2555

Koulutus

Koulutuspalvelujen tarjontaan kuuluvat johtamisen ja esimiestyön kehittäminen, perehdytyskoulutus, kieli- ja kielenhuoltokoulutus, viestintä-, tietoja viestintätekniikan koulutus sekä tiedonlähde- ja hakukoulutus. Lisäksi
koulutuspalvelut tukevat kanslian eri henkilöstöryhmien ja toimintayksikköjen kehittämistoimien järjestelyissä.
koulutuspalvelut@eduskunta.fi p. 2552

Käyntikortit

Lahjat

Eduskunnan kanslia kustantaa ja painattaa kansanedustajille 1200 käyntikorttia vaalikaudessa. Valiokuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
sekä ulkoasiainvaliokunnan jäsenet ja varajäsenet ovat oikeutettuja tilaamaan lisäkäyntikortteja tarvittaessa.
asiointipalvelut@eduskunta.fi p. 2554
Lahjavalikoima on tarkoitettu ensisijaisesti puhemiehistön käyttöön sekä
virallisten valtuuskuntien vierailuvaihtoon ja muuhun kansainväliseen toimintaan. Lahjapalvelu hoitaa myös kansanedustajien ja henkilökunnan
merkkipäivälahjat. Asiointipalvelut neuvoo, miten huomioida kulttuuriset
erot, lentomatkustukseen liittyvät rajoitukset ja helppo kuljetettavuus lahjojen valinnassa.
asiointipalvelut@eduskunta.fi p. 2554

78

Liikuntapalvelut
Eduskunnan liikuntapalvelujen painopiste on työkykyä ylläpitävässä liikunnassa. Liikuntatilat ja ohjattujen liikuntatuntien tarjonta mahdollistavat
monipuolisen fyysisen kunnon ylläpidon eduskunnan tiloissa. Liikunta- ja
virkistyspalveluja kehitetään yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.
liikuntapalvelut@eduskunta.fi p. 2552

Logistiikka

Logistiikkapalveluihin sisältyvät saapuvan postin ja tavaran vastaanotto,
käsittely ja jakelu sekä kuriiripalvelut. Eduskunnan saapuvan tavaran vastaanotto hoidetaan logistiikkakeskuksen kautta.
logistiikkapalvelut@eduskunta.fi p. 2260

Matkatoimisto

Eduskunnassa toimiva CWT Finland -matkatoimisto on avoinna ma–pe klo
08.00–17.00, p. 09 432 3611. Muina kellonaikoina tulee soittaa päivystysnumeroon p. 020 561 5100, ulkomailta soitettaessa p. +358 20 561 5100.
Tämä päivystys on maksutonta arkisin klo 06.00–08.00 ja 17.00–21.00 sekä
lauantaina ja sunnuntaina klo 12.00–16.00. Edellä mainittujen aukioloaikojen ulkopuolella puhelut maksavat 25,00 euroa (+alv 24%). Puhelut siirtyvät automaattisesti maksulliseen päivystysnumeroon.
eduskunta.fi@contactcwt.com
Mediaseuranta
Sisäinen tietopalvelu tuottaa EU-uutiskatsausta, joka seuraa ajankohtaista
EU-uutisointia valikoiduissa lehdissä. Tarvittaessa tietopalvelu tekee lehdistöseurantaa muistakin aiheista. Seurantaa voi tehdä myös itse eduskunnalle
hankittujen uutis- ja lehtipalvelujen avulla.
tietopalvelu@eduskunta.fi tai p. 2181

Monistamo

Eduskunnan monistamo tulostaa täysistunto- ja valiokuntatyössä tarvittavia asiakirjoja. Monistamo palvelee erilaisissa eduskuntatyön tulostus-, taitto-, suunnittelu-, jälkikäsittely- ja kopiointitehtävissä myös eduskunnan eri
yksiköitä, ryhmäkanslioita, edustajia sekä yksittäisiä virkamiehiä. Monistamosta saa asiantuntevia neuvoja muuhun graafiseen tuotantoon.

Yksittäiseen tulostamiseen tai kopiointiin tarkoitetut kopiokoneet sijaitsevat työhuonekerroksissa.
monistamo@eduskunta.fi p. 2171
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Naisverkosto
Eduskunnan kaikki naiskansanedustajat muodostavat verkoston, joka kokoaa naisedustajat yli puoluerajojen keskustelemaan erityisesti naisia koskettavista poliittisista kysymyksistä. Verkoston tehtävänä on edistää tasaarvoa tukevaa lainsäädäntöä ja kansainvälistä yhteistyötä naisten aseman
vahvistamiseksi. Naisverkostoa johtaa työvaliokunta, johon kuuluu jäsen ja
varajäsen jokaisesta eduskuntapuolueesta. Verkoston puheenjohtajuus
kiertää vuosittain puolueelta toiselle.
verkostot@eduskunta.fi p. 2429

Palvelutori

Palvelutori sijaitsee D-rakennuksen 4. kerroksessa ja palvelee arkipäivisin
klo 9-16.
•

•
•
•
•
•
•
•
Pesula

CWT Finland -matkatoimisto, eduskunta.fi@contactcwt.com, ma–pe
klo 8-17 p. 09 432 3611. Muina kellonaikoina tulee soittaa päivystysnumeroon 020 561 5100
IT-palvelut, it-palvelut@eduskunta.fi p. 2345

Kassapalvelut, asiointipalvelut@eduskunta.fi p. 2554

Kokousasiat sekä tapahtumat, kokouspalvelut@eduskunta.fi p. 2555

Käyntikortit, asiointipalvelut@eduskunta.fi p. 2554
Lahjat, asiointipalvelut@eduskunta.fi p. 2554
Posti, asiointipalvelut@eduskunta.fi p. 2554

Toimistotarvikkeet, asiointipalvelut@eduskunta.fi p. 2554

B-rakennuksen saunan yhteydessä toimii pesulapalvelu.
p. 4550

Postipalvelut

Postin palvelupisteen palveluihin kuuluvat mm. postimerkit, kirjatut kirjeet,
pikakirjeet, vakuutetut kirjeet ja maksikirjeet. Palvelupisteeseen jätettyihin
kirjelähetyksiin tulee eduskunnan leima.
Postipalvelut sijaitsevat D-rakennuksen neljännessä kerroksessa, palvelutorilla.
asiointipalvelut@eduskunta.fi p. 2554
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Puhelunvälityspalvelu

Sauna

Puhelunvälityksen palveluihin kuuluvat mm. puhelujen yhdistäminen, soitonsiirrot, soitto- ja palvelupyyntöjen välitys. Puhelunvälitys palvelee klo 8–
16.30.
puhelinkeskus@eduskunta.fi p. 4321
Päärakennuksen saunaosasto sijaitsee B-rakennuksessa. Osasto käsittää
naisten ja miesten pukeutumis- ja peseytymistilat sekä yhteisen uimaallasosaston. Saunoja on myös F- ja M-rakennuksissa. Saunojen aukioloajoista tiedotetaan säännönmukaisesti.

Siivous

Siivoustoimi huolehtii eduskunnan tilojen puhtaanapidosta. Siivouspalvelua
koskevat toiveet ja reklamaatiot osoitetaan siivoustyön johdolle. Pienissä
käytännön asioissa voi myös olla suoraan yhteydessä asianomaisen alueen
laitoshuoltajaan tai
kiinteistopalvelut@eduskunta.fi p. 3000.

Talous

Taloushallinnon tehtävät ovat maksuliikenne ja kirjanpito, matkahallinta,
taloussuunnittelu- ja raportointi sekä talousarvion, tulossuunnitelman, toiminta- ja taloussuunnitelman, tilinpäätöksen ja siihen liittyvän toimintakertomuksen laatiminen.

Tietopalvelu

Sisäinen tietopalvelu tekee selvityksiä, analyyseja, laskelmia ja tiedonhakuja
kansanedustajille ja muille eduskunta-asiakkaille.

Tietopalvelun laskelmapalvelu tekee politiikkamuutosten taloudellisten
vaikutusten analysointia ja tarjoaa muita ekonomistipalveluja, kuten erityyppisiä taloutta koskevia analyysi-, yhteenveto- ja tilastopalveluja.
tietopalvelu@eduskunta.fi p. 2181

Tietoturva

Eduskunnan tietoturva on riippuvaista käyttäjien toiminnasta. Eduskunnassa käsiteltävä tieto on suuren mielenkiinnon kohteena, ja sen turvaaminen
edellyttää yhteisiä sääntöjä ja toimintatapoja sekä teknisiä järjestelyitä.
Tietoturvaohjeistus julkaistaan käyttäjille Areenassa (intranetissä).
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Tietoturvallisuuden keskeinen tavoite on varmistaa tiedon käsittelyn toimivuus ja tiedon hallinnointi sekä toiminnan jatkuminen kaikissa oloissa.
Eduskunnassa käsiteltävä tieto on valtaosaltaan julkista. Myös julkinen tieto
on kuitenkin turvattava. On oleellista taata tiedon oikeellisuus, ajantasaisuus ja saatavuus. Tietoturvallisuudella taataan myös tiedon hyvä laatu ja
käytettävyys. Jokainen tiedon käyttäjä on vastuussa tietoturvasta.

Turvallisuus

Turvallisuusvalvomo päivystää 24 t vuoden kaikkina päivinä
turvavalvomo@eduskunta.fi p. 2286, 2287

Tutkas

Tutkijoiden ja kansanedustajien Tutkas on vuodesta 1970 toiminut seura,
jonka tarkoituksena on parantaa kansanedustajien ja tutkijoiden välisiä yhteyksiä sekä edistää tutkimustiedon käyttöä poliittisessa päätöksenteossa.
Tutkas järjestää seminaareja ja vierailuja. Seuran jäseniä ovat vajaat 600
tutkijaa ja kansanedustajat. Eduskuntaryhmät nimeävät edustajansa Tutkaksen johtokuntaan. Puheenjohtajana toimii kansanedustaja. Tilaisuudet
ovat avoimia kaikille kansanedustajille.
verkostot@eduskunta.fi p. 2429

Työhuonepalvelu

Kansanedustajan työhuonepalveluihin kuuluvat muun muassa postinjakelu,
kopiointiin ja tulostukseen liittyvät tukipalvelut sekä toimistotarvikepalvelut.
asiointipalvelut@eduskunta.fi p. 2554

Työterveysasema

Työterveyshuollon tehtäviin kuuluu ennaltaehkäisevä työterveyshuolto ja
työterveyspainotteinen sairaanhoito. Ennaltaehkäisevä työterveyshuolto
sisältää vaalikauden alussa kansanedustajien terveystarkastuksen ja tarvittavat seurantatoimenpiteet, psykofyysisen ja ergonomisen tuen työssä, kuntoutussuunnittelun, työmatkoihin liittyvät rokotukset sekä elintapa- ja kunto-ohjauksen. Sairaanhoitoon sisältyy työterveysasemalla annettu yleislääkäritason ensiapu- ja sairaanhoito, fysioterapiaohjaus sekä työterveyslääkärin tarvittaessa määräämät ulkopuoliset tutkimukset ja asiantuntijakonsultaatiot.
Hätäensiapu p. 4210
Ajanvaraus p. 2213 Fysioterapia p. 4212 tai 4214
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Verkkotiedonlähteet
Verkkotiedonlähteet-tietokannassa on yli 1 700 internetlinkkiä eduskuntatyössä tarvittaviin valikoituihin tiedonlähteisiin. Tietokannassa on mm. linkit eduskunnalle ostettuihin uutis- ja lehtipalveluihin. Tietokannassa on
myös linkkejä valiokuntien käsittelemiin aihealueisiin, sanakirjoihin, säädös- ja tilastopalveluihin, maatietoihin ja hakupalveluihin. Tarvittaessa lähteiden käyttöön annetaan henkilökohtaista perehdytystä.
tietopalvelu@eduskunta.fi p.2181

Vierailijaryhmät

Peruskorjauksen vuoksi eduskunta ei voi ottaa vastaan vierasryhmiä. Ainoa
paikka vierasryhmille on Kansalaisinfo, jonka varaustilanne tulee tarkistaa
ennen kuin sinne tuodaan ryhmiä.

Opastetut kierrokset alkavat uudelleen, kun eduskunta on palannut peruskorjattuun Eduskuntataloon. Asiasta ilmoitetaan myöhemmin loppuvuodesta 2017.

Ylivirastomestari

Ylivirastomestari huolehtii valtio- ja muiden vierailujen järjestelyistä, lähetystöistä ja juhlatilaisuuksien sekä kotimaisten ja kansainvälisten kokousten ja tapahtumien järjestelyistä yhteistyössä kansainvälisten asiain yksikön kanssa. Ylivirastomestari toimii myös eduskunnan yhdyshenkilönä passiasioissa ja hoitaa keskitetysti kansanedustajien passiasiat.
ylivirastomestari@eduskunta.fi p. 2557
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Eduskunnan yhteydessä toimivat virastot
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
Arkadiankatu 3, 00102 Eduskunta

Puhelin: 09 4321

Fax: 09 432 2268

oikeusasiamies@eduskunta.fi
http://www.oikeusasiamies.fi
Ihmisoikeuskeskus
Arkadiankatu 3, 00102 Eduskunta

Puhelin: 09 4321

Fax: 09 432 2268

oikeusasiamies@eduskunta.fi
http://www.oikeusasiamies.fi
Ulkopoliittinen instituutti
Kruunuvuorenkatu 4
00160 Helsinki

Puhelin: 09 432 7000
Fax: 09 432 7799
http://www.fiia.fi

Valtiontalouden tarkastusvirasto
Postiosoite: PL 1119, 00101 Helsinki

Käyntiosoite: Antinkatu 1, 00100 Helsinki
Puhelin: 09 4321
kirjaamo@vtv.fi

http://www.vtv.fi

84

opa s eduskunta an

eduskunnan k anslian julk aisu 2 /2015

2015

opas eduskuntaan
2015

2 /2015

issn 1239–1638

