Päivitetty 1.6.2017

Välikysymykset vuodesta 1907 alkaen
Suomen yksikamarisen eduskunnan aikana on annettu jo yli 330 välikysymystä.
Alla olevassa listauksessa on kerrottu vuosittain annettujen välikysymysten aiheet ja ensimmäiset
allekirjoittajat. Myös kuhunkin välikysymykseen osallistuneiden puolueiden tai eduskuntaryhmien
lyhenteet on pyritty mainitsemaan.
Puolueet/eduskuntaryhmät sekä niistä käytetyt lyhenteet, ks. s 27

1907 : 4

Välikysymys Laukon sukutilan lunastuksesta ja sen maalla asuville vuokraajille
luovuttamisesta
(Vuolijoki, Sulo)
Välikysymys poliisivoiman lisäämisestä maassa
(Hämäläinen, Kalle; Nuorteva, Santeri; Walavaara, Nestori)
Välikysymys Salmin, Korpiselän ja Soanlahden pitäjäin lahjoitusmaista
(Martikainen, Janne)
Välikysymys Pietarissa tapahtuneiden Suomen kansalaisten vangitsemisten johdosta
(Neovius, Arvid)

1908 I : 5

Välikysymykset 1, 2 ja 3 hallituksen toimenpiteistä maamme sisällistä itsenäisyyttä vastaan
tähdättyjen hyökkäysten johdosta
(Setälä, Eemil; Runeberg, Johan; Danielson-Kalmari, Johan; ym.)
Välikysymys 4 hallituksen aikeista kruununmetsien asuttamiseen nähden
(Kairamo, Alfred)
Välikysymys 5 Vuojoen ja Lavilan tilojen lunastamisesta valtiolle ja palstoittamisesta
tilattomille
(Rapola, Frans; ym)

1908 II : 1

Välikysymys hallituksen kannasta ja toimenpiteistä Eduskunnan päättämään kieltolakiin
nähden
(Helenius-Seppälä, Matti)

1909 I : 3

Välikysymys koskeva senaatin menettelyä Eduskunnan 31 p. lokakuuta 1907 päättämään
juovutusjuomien kieltolakiin nähden
(Helenius-Seppälä, Matti)
Välikysymys 2, koskeva samaa asiaa
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(Pärssinen, Hilja; ym.)
Välikysymys 3, koskeva Senaatin menettelyä vallitsevaan työttömyyteen nähden
(Turkia, Matti; ym.)
1909 II : 1/3 a) senaatin suhtautumisesta kieltolakiin (Huom! ei vastattu)
(Kaarne, Antti; ym)
b) väkijuomain kieltolakiasiasta (Huom! ei vastattu)
(Tokoi, Oskar; ym)
c) aijotun padon rakentamisesta Vuokseen
(Pykälä, Kalle)
1910 : 3

Eduskunnan hyväksymien kunnallisasetusten voimaansaattamisesta
(Kirves, Juho; ym)
Väkijuomain kuljettamisesta valtion rautateillä annetun kiellon kumoamisesta
(Pärssinen, Hilja; ym)
Koskeva vaalilippujen lähettämistä Suursaaren ja Tytärsaaren vaalilautakunnille
(Kellosalmi, Felix; ym)

1911 : 3

1909 v:n toisilla valtiopäivillä hyväksyttyjen työväensuojelusta tarkoittavien asetusten
voimaansaattamisesta
(Paasivuori, Matti; ym)
1908 v:n toisilla valtiopäivillä hyväksyttyjen kunnallisasetusten voimaansaattamisesta
(Paunu, Penna; ym)
Kansakouluntarkastaja A. Sadovnikowin erottamisesta kansakouluntarkastajavirastaan
(Ahmavaara, Pekka)

1912 : 1

Kuluvan toukokuun aikana toimeenpantujen erinäisten vangitsemisien johdosta
(Aro, Werner /SDP; mukana sdp)

1913 : 2

Koskeva sotilas- ja siviilivirkatalojen y.m. kruununmaalla olevien torpparien oikeudellisen
aseman parantamisesta tehdyn alam. anomuksen hylkäämistä
(Eloranta, Evert /SDP; mukana sdp)
Koskeva Senaatin lausuntoa tehdystä ehdotuksesta että maan kenraalikuvernöörille
myönnettäisiin valta sovelluttaa yhdistyksistä Venäjällä voimassaolevia lakeja
sosiaalidemokraattisiin yhdistyksiin Suomessa
(Kautto, Johan /SDP; mukana sdp)

1914 : 3

1910 vuoden valtiopäivillä arm. esityksen johdosta hyväksytyn kyytiasetuksen
voimaansaattamisesta
(Lohi, Kalle /ML; mukana ml, sp)
Koskeva Eduskunnan 1908 vuoden toisilla valtiopäivillä anomia toimenpiteitä n.k.
sukuoikeustilojen asukkaiden oikeudellisen aseman järjestämiseksi
(Retulainen Alfred /SP)
Poliisiviranomaisten menettelystä erinäisissä yleisissä kokouksissa
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(Manner, Kullervo /SDP; mukana sdp)
1915:0

Valtiopäivät eivät koolla

1916:0

Valtiopäivät eivät koolla

1917 I : 4

Ed. Kujalan ym. välikysymys Helsingin kaupungin järjestysmiehistä lakon johdosta
(Kujala, Jussi /SDP; mukana sdp)
Ed.Helenius-Seppälän senaatin kantaa Edk:n 15 päivänä marraskuuta 1909 päättämän
kieltolain vahvistamiseen nähden koskeva välikysymys
(Helenius-Seppälä, Matti /Ktp)
Ed. Anton Huotarin ym. toimenpiteitä paperin hankkimiseksi sanomalehdistön käytettäväksi
koskeva välikysymys
(Huotari, Anton /SDP; mukana)
Ed. Aakulan ym. toimenpiteitä töiden saamiseksi säännölliseen käyntiin Hiitolan-Raasulin
rautatierakennuksen työmaalla koskeva välikysymys
(Aakula, Pekka /SDP; mukana sdp)

1917 II : 5/7 Ed. Paasivuoren ym. välikysymys, joka koskee erinäisten edustajien vangitsemista kapinan
johdosta
(Paasivuori, Matti /SDP)
Ed. Joukahaisen välikysymys takavarikoitujen laivojen uppoamisesta Helsingin satamassa
(Joukahainen, Vilkku /ML; yhtyneitä yhteensä 21 edustajaa, ei kaikkien nimiä tiedossa)
Ed. Paasivuoren välikysymys Suomen Sosiaalidemokraatin näytenumeron takavarikoimisen
johdosta (Huom! raukesi)
(Paasivuori, Matti /SDP)
Ed. Sirolan ym. välikysymys Suomen itsenäisyydestä ym.
(Sirola, Yrjö /SDP; mukana sdp)
Ed. Mikkolan ym. välikysymys Turussa tapahtuneiden ryöstöjen johdosta
(Mikkola, Antti /NSP; mukana sp, rkp)
Ed. Paasivuoren välikysymys erinäisten vangitsemisien ja kuolemantuomioiden johdosta
(Huom! raukesi)
(Paasivuori, Matti /SDP)
Ed. Hornborgin ym. välikysymys vankileireissä vallitsevista oloista
(Hornborg, Eirik /RKP; mukana rkp; yhtyneitä yhteensä 22 edustajaa, ei kaikkien nimiä
tiedossa)
1918:7/8

Ed. Huttusen perustuslaillisten kansalaisvapauksien täyteen voimaan saattamista koskeva
välikysymys
(Huttunen, Evert /SDP; mukana sdp)
Ed. Hahlin uusia edustajanvaaleja koskeva välikysymys (Huom! ei vastattu)
(Hahl, Eero /ML; yhtyneitä yhteensä 23 edustajaa, ei kaikkien nimiä tiedossa)
Ed. Wuokosken armeijan hevosten ruokintaa koskeva välikysymys
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(Wuokoski, Kaarlo /KP; yhtyneitä yhteensä 26 edustajaa, ei kaikkien nimiä tiedossa)
Ed. Talaan ym. Saksan alamaisten maahantulon estämistä koskeva välikysymys
(Talas, Onni /NSP; mukana NSP, kp, rkp; yhtyneitä yhteensä 22 edustajaa, ei kaikkien nimiä
tiedossa)
Ed. Alkion Suomen riippumattomuuden tunnustamista ja Suomen edustautumista
rauhankongressissa koskeva välikysymys
(Alkio, Santeri /ML; yhtyneitä yhteensä 21 edustajaa, ei kaikkien nimiä tiedossa)
Ed. Pullisen hintojen säännöstelyä kaupan ja teollisuuden alalla koskeva välikysymys
(Pullinen, Erkki /KP; yhtyneitä yhteensä 33 edustajaa, ei kaikkien nimiä tiedossa)
Ed. Alkion Suomessa oleskelevia venäläisiä pakolaisia koskeva välikysymys
(Alkio, Santeri /ML; yhtyneitä yhteensä 21 edustajaa, ei kaikkien nimiä tiedossa)
Ed. Luopajärven venäläisten sotilaallisten joukkojen muodostamista maassa koskeva
välikysymys
(Luopajärvi, Mikko /ML; yhtyneitä yhteensä 21 edustajaa, ei kaikkien nimiä tiedossa)
1919:8/13

Ed. Setälän ym. Ahvenanmaan kysymystä koskeva välikysymys
(Setälä, Eemil /Kok; mukana kok; ei yhtyneitä)
Ed. Huplin ym. valtiollisen armahduksen julkaisemista koskeva välikysymys (Huom! ei
vastattu)
(Hupli, Väinö /SDP; mukana sdp; yhtyneitä yhteensä 78 edustajaa, ei kaikkien nimiä tiedossa)
Ed. Itkosen ym. välikysymys henkilötodistuksia, kirjesensuuria ym. koskeva välikysymys
(Huom.! ei vastattu)
(Itkonen, Rieti /SDP; yhtyneitä yhteensä 34 edustajaa, ei kaikkien nimiä tiedossa)
Ed. Laherman ym. joukkojen värväystä ja varustamista itärajalla mahdollisesti suunniteltuja
sotaliikkeitä varten sekä Suomen ja Venäjän välisen sodan uhkan poistamista koskeva
välikysymys
(Laherma, Jonas /SDP; mukana sdp; yhtyneitä yhteensä 28 edustajaa, ei kaikkien nimiä
tiedossa)
Ed. Estlanderin ym. välikysymys kansallisuuskysymyksen ratkaisua maassa koskeva
välikysymys
(Estlander, Ernst /RKP; mukana rkp; ei yhtyneitä)
Ed. V. Tannerin toimittaja O.V. Kuusisen vangitsemistapausta koskeva välikysymys
(Tanner, Väinö /SDP; yhtyneitä 39 edustajaa, ei kaikkien nimiä tiedossa)
Ed. Kotosen ym. aseellisten joukkojen kokoamista Suomen ja Venäjän-Karjalan rajalle
koskeva välikysymys
(Kotonen, Anton /SDP; mukana sdp; ei yhtyneitä)
Ed. Schaumanin Pietaria vastaan suunniteltuja sotatoimia koskeva välikysymys (Huom.! ei
vastattu!)
(Schauman, Georg /RKP; yhtyneitä yhteensä 23 edustajaa, ei kaikkien nimiä tiedossa)
Ed. Procopén Suomen suhtautumista Neuvosto-Venäjän rauhantarjoukseen koskeva
välikysymys
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(Procopé, Hjalmar /RKP; mukana rkp; yhtyneitä yhteensä 22 edustajaa, ei kaikkien nimiä
tiedossa)
Ed .Kedon ym. rauhan aikaansaamista Neuvosto-Venäjän kanssa koskeva välikysymys
(Huom.! ei vastattu!)
(Keto, Jaakko /SDP; mukana sdp, ktp; ei yhtyneitä)
Ed. Itkosen ym. viime eduskuntavaaleissa tapahtuneita vaalivapauden rikkomisia koskeva
välikysymys
(Itkonen, Rieti /SDP; mukana sdp; yhtyneitä yhteensä 22 edustajaa, ei kaikkien nimiä
tiedossa)
Ed. Hakkilan valtiorikosvankien kohtelua koskeva välikysymys
(Hakkila, Väinö /SDP; yhtyneitä yhteensä 21 edustajaa, ei kaikkien nimiä tiedossa)
Ed. Turtiaisen ym. eräitten valtionpalvelijain erottamista toimistaan koskeva välikysymys
(Huom! ei vastattu!)
(Turtiainen, Toivo /SDP; mukana sdp; ei yhtyneitä)
1920:7/8

Ed. Voionmaan ym. kieltolain toteuttamista koskeva välikysymys
(Voionmaa, Väinö /SDP; mukana sdp; yhtyneitä yhteensä 30 edustajaa, ei kaikkien nimiä
tiedossa)
Ed. Itkosen ym. oloja ns. raja-alueella koskeva välikysymys
(Itkonen, Rieti /SDP; mukana sdp; yhtyneitä yhteensä 35 edustajaa, ei kaikkien nimiä
tiedossa)
Ed. Kedon ym. rauhan aikaansaamista Neuvosto-Venäjän kanssa koskeva välikysymys
(Keto, Jaakko /SDP; mukana sdp; yhtyneitä yhteensä 25 edustajaa, ei kaikkien nimiä tiedossa)
Ed. Leinosen ”Savon Kansa" –nimisen sanomalehden lakkauttamista koskeva välikysymys
(Huom! raukesi)
(Leinonen, Olga /SDP; mukana sdp; ei yhtyneitä)
Ed. Leinosen ”Savon Kansa" –nimisen sanomalehden lakkauttamista koskeva välikysymys
(Leinonen, Olga /SDP; mukana sdp; ei yhtyneitä)
Ed. Vainion Suomen Sosialistisen Työväenpuolueen kokouksen hajoittamista koskeva
välikysymys
(Vainio, Ville /SDP; yhtyneitä yhteensä 32 edustajaa, ei kaikkien nimiä tiedossa)
Ed. Voionmaan ym. diplomaattisia suhteita Suomen ja Venäjän välillä koskeva välikysymys
(Voionmaa, Väinö /SDP; mukana sdp; yhtyneitä yhteensä 25 edustajaa, ei kaikkien nimiä
tiedossa)
Ed. Voionmaan ym. erotettujen valtionpalvelijain ottamista toimiinsa koskeva välikysymys
(Voionmaa, Väinö /SDP; mukana sdp; ei yhtyneitä)

1921:5/6

Ed. Hakkilan ym. valtiollista armahdusta koskeva välikysymys
(Hakkila, Väinö /SDP; mukana sdp; yhtyneitä yhteensä 32 edustajaa, ei kaikkien nimiä
tiedossa)
Ed. Tannerin ym. tapahtumia Itä-Karjalassa koskeva välikysymys
(Tanner, Väinö /SDP; mukana sdp; ei yhtyneitä)
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Ed. Reinikaisen ym. välikysymys kansalaisvapauksien turvaamista koskeva välikysymys
(Huom! peruutettiin)
(Reinikainen, Oskari /SDP; mukana sdp)
Ed. Nevanlinnan ym. erään sisäasiainministerin puheen johdosta tekemä välikysymys
(Nevanlinna, Ernst /Kok; yhtyneitä yhteensä 20 edustajaa, ei kaikkien nimiä tiedossa)
yhdist. ->
yhdeksi ->

1922:5

Ed. Schaumanin Varsovan sopimusta koskeva välikysymys
(Schauman, Georg /RKPEV; yhtyneitä yhteensä 22 edustajaa, ei kaikkien nimiä tiedossa)
Ed. Ryömän Varsovan sopimusta koskeva välikysymys
(Ryömä, Hannes /SDP; mukana sdp; ei yhtyneitä)
Ed. Kankarin ym. välikysymys kansanedustaja Väisäsen vangitsemisesta
(Kankari, Kalle /SSTP; mukana sstp; ei yhtyneitä)
Ed. Långströmin ym. keskuspoliisin toimittamia vangitsemisia koskeva välikysymys
(Långström, Toivo /SSTP; mukana sstp; yhtyneitä yhteensä 21 edustajaa, ei kaikkien nimiä
tiedossa)
Ed. Långströmin ym. välikysymys hallituksen ohjelmasta
(Långström, Toivo /SSTP; yhtyneitä yhteensä 21 edustakaa, ei kaikkien nimiä tiedossa)
Ed. Långströmin kansalaisvapauksien turvaamista koskeva välikysymys
(Långström, Toivo /SSTP; mukana sstp; ei yhtyneitä)
Ed. Långströmin välikysymys, joka koskee Turun kuritushuoneen poliittisten vankien
nälkälakkoa
(Långström, Toivo /SSTP; yhtyneitä yhteensä 22 edustajaa, ei kaikkien nimiä tiedossa)

1923:6

Ed. Tannerin ym. täydellisen armahduksen myöntämistä vuoden 1918 valtiollisille rikollisille
koskeva välikysymys
(Tanner, Väinö /SDP; mukana sdp; ei yhtyneitä)
Ed. Långström ym. valtiollisista syistä tuomittujen henkilöiden vapauttamista koskeva
välikysymys
(Långström, Toivo /SSTP; yhtyneitä yhteensä 27 edustajaa, ei kaikkien nimiä tiedossa)
Ed. Paasivuoren ym. vuoden 1918 kansalaissodassa tuomittujen henkilöiden armahtamista
koskeva välikysymys
(Paasivuori, Matti /SDP; mukana sdp; ei yhtyneitä)
Ed. Tannerin ja Wuolijoen välikysymys, joka koskee eduskunnan täysilukuiseksi saattamista
(Tanner, Väinö & Wuolijoki, Wäinö /SDP; yhtyneitä yhteensä 45 edustajaa, ei kaikkien nimiä
tiedossa)
Ed. Lampisen ym. sisäministerin kirjelmää mielenosoituskokousten johdosta koskeva
välikysymys
(Lampinen, Kaarlo /SSTP; yhtyneitä yhteensä 26 edustajaa, ei kaikkien nimiä tiedossa)
Ed. Tannerin ym. välikysymys, joka koskee viljantuontia Venäjältä
(Tanner, Väinö /SDP; mukana sdp; ei yhtyneitä)

1924:3/4

Ed. Myllymäen ym. kansalaissodassa kaatuneitten hautoja koskeva välikysymys
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(Myllymäki, Kalle /SDP; mukana sdp; ei yhtyneitä)
Ed. Wuolijoen toimenpiteitä Outokummun kaivosyrityksen tuottavaan kuntoon saattamiseksi
koskeva välikysymys
(Wuolijoki, Wäinö /SDP; yhtyneitä yhteensä 23 edustajaa, ei kaikkien nimiä tiedossa)
Ed. Nurmisen ym. toimenpiteitä Suomen Sosialistista Työväenpuoluetta vastaan koskeva
välikysymys (Huom! raukesi)
(Nurminen, Uno /TPP; ei tietoa yhtyneistä edustajista tai heidän lukumäärästään)
Ed. J. F. Aallon työväenjärjestöjen toimintaoikeuksia koskeva välikysymys
(Aalto, Johan /SDP; mukana sdp; yhtyneitä yhteensä 53 edustajaa, ei kaikkien nimiä tiedossa)
1925:8/9

Ed. Leinon ym. 1918 vuoden kapinaan osaaottaneiden armahtamista koskeva välikysymys
(Leino, Jussi /SDP; mukana sdp; yhtyneitä yhteensä 43 edustajaa, ei kaikkien nimiä tiedossa)
Ed. Huttusen ym. työväenjärjestöjen edustajain ulkomaanpasseja koskeva välikysymys
(Huttunen, Edvard /TPP; mukana sdp; ei yhtyneitä)
Ed. Mannerin ym. puolustuslaitoksen nykyisen, kansallisesti epätyydyttävän tilanteen
korjaamista koskeva välikysymys
(Manner, Albin /ML; mukana ml, ed; ei yhtyneitä)
Ed. J. F. Aallon sotilasvartiopalvelusohjesäännön muuttamista koskeva välikysymys
(Aalto, Johan /SDP; yhtyneitä yhteensä 35 edustajaa, ei kaikkien nimiä tiedossa)
Ed. Paasivuoren ym. työttömyyttä koskeva välikysymys
(Paasivuori, Matti /SDP; mukana sdp, tpp; ei yhtyneitä)
Ed. Jokelan ym. työttömyyttä koskeva välikysymys (Huom! raukesi)
(Jokela, Edvard /TPP; mukana tpp; yhtyneitä yhteensä 17 edustajaa, yhden nimestä ei tietoa)
Ed. Rosenbergin ym. vankien kohtelua vankiloissa koskeva välikysymys
(Rosenberg, Mauritz /TPP; mukana tpp; yhtyneitä yhteensä 20 edustajaa, ei kaikkien nimiä
tiedossa)
Ed. Voionmaan ym. rautatienpalvelijain palauttamista entisiin toimiinsa koskeva välikysymys
(Voionmaa, Väinö /SDP; mukaan sdp, tpp; ei yhtyneitä)
Ed. Reinikaisen ym. kurinpidollisesti erotettuja valtionpalvelijoita koskeva välikysymys
(Reinikainen, Oskari /SDP; mukana sdp; ei yhtyneitä)

1926:8/10

Ed. Sventorzetskin ym. ed. Allilan vangitsemista koskeva välikysymys
(Sventorzetski, Reinhold /SDP; mukana sdp; yhtyneitä yhteensä 23, ei yhden edustajan nimeä
tiedossa)
Ed. J. F. Aallon ym. Suojärven lahjoitusmaan lampuotitiloja koskeva välikysymys
(Aalto, Johan /SDP; mukana sdp; ei yhtyneitä)
Ed. Heikinheimon ym. Lontoossa olevalle asiainhoitajalle Suojärven lahjoitusmaatiloja
koskevassa asiassa annettuja ohjeita koskeva välikysymys
(Heikinheimo, Oskari /Kok; mukana kok; ei yhtyneitä)
Ed. Tulenheimon ym. hallituksen ohjelmaa koskeva välikysymys
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(Tulenheimo, Eino /Kok; mukana kok; ei yhtyneitä)
Ed. Liedeksen ym. passien antamista ulkomaille aikoville henkilöille koskeva välikysymys
(Huom! raukesi!)
(Liedes, Jaakko /TPP; mukana tpp; yhtyneitä yhteensä 16 edustajaa, ei kaikkien nimiä
tiedossa)
Ed. Jokelan erästä passikieltoa koskeva välikysymys
(Jokela, Edvard /TPP; mukana tpp; yhtyneitä yhteensä 24 edustajaa, ei kaikkien nimiä
tiedossa)
Ed. Schaumanin ym. puolustuslaitoksen taloudessa ilmenneitä epäsäännöllisyyksiä koskeva
välikysymys
(Schauman, Georg /RKP; mukana rkp; ei yhtyneitä)
Ed. Jokelan ym. työttömyyttä koskeva välikysymys (Huom! raukesi!)
(Nurminen, Uno /TPP; mukana tpp; yhtyneitä yhteensä 16 edustajaa, ei kaikkien nimiä
tiedossa)
Ed. Hiidenheimon ym. eräiden ulkomaalaisten harjoittamaa vallankumouskiihoitusta maassa
koskeva välikysymys
(Hiidenheimo, Artturi /Kok; mukana kok, ml, ed; ei yhtyneitä)
Ed. Jacobssonin esityksen antamista määrärahan myöntämisestä valtion virkamiesten ja
toimenhaltijain palkkausten tasoittamiseksi koskeva välikysymys
(Jacobsson, Otto /RKP; mukana rkp; ei yhtyneitä)
1927:1/2

Ed. Tannerin ym. perintökirjojen luovuttamista eräille Suojärven lampuodeille koskeva
välikysymys (Huom! ei vastattu)
(Tanner, William /TPP; mukana tpp; ei yhtyneitä)
Ed. Ingmanin ym. työttömyysmäärärahan käyttämistä erääseen tietyöhön Pyhäjärvellä U. l.
koskeva välikysymys
(Ingman, Lauri /Kok; yhtyneitä yhteensä 22 edustajaa, ei kaikkien nimiä tiedossa)

1928:6/7

Ed. Furuhjelmin ym. välikysymys, joka koskee hallituksen toimenpiteitä kouluhallituksen
ruotsalaisen osaston suhteen
(Furuhjelm, Ragnar /RKP; mukana rkp; yhtyneitä rkp)
Ed. Y. Lehtisen ym. välikysymys, joka koskee satamalakkoa
(Lehtinen, Yrjö /TPP; mukana tpp; yhtyneitä yhteensä 20 edustajaa, ei kaikkien nimiä
tiedossa)
Ed. Pekkalan ym. välikysymys, joka koskee eräitä työväen sanomalehtien toimittajia vastaan
nostettuja syytteitä
(Pekkala, Eino /TPP; mukana tpp; yhtyneitä yhteensä 20 edustajaa, ei kaikkien nimiä
tiedossa)
Ed. Huttusen ym. välikysymys, joka koskee eräiden suojeluskuntalaisten mielivaltaisuuksia
(Huttunen, Edvard /SDP; mukana sdp; yhtyneitä sdp)
Ed. Y. Lehtisen ym. välikysymys, joka koskee hallituksen toimenpiteitä työttömyyden
ehkäisemiseksi
(Lehtinen, Yrjö /TPP; mukana tpp; yhtyneitä yhteensä 20 edustajaa, ei kaikkien nimiä
tiedossa)
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Ed. Enteen ym. välikysymys, joka koskee valtiollisista syistä vangittuja työläisiä
(Enne, Yrjö /TPP; mukana tpp; ei yhtyneitä)
Ed. Rosenbergin ym. välikysymys, joka koskee eräiden valtiopetoksesta epäiltyjen
henkilöiden vangitsemista (Huom! raukesi!)
(Rosenberg, Mauritz /TPP; mukana tpp; ei yhtyneitä)
1929 I :2/3 Ed. Tabellin ym. välikysymys, joka koskee sotilaallisten järjestöjen perustamista koulujen
oppilaitten keskuuteen
(Tabell, Emil /TPP; mukana tpp; ei yhtyneitä)
Ed. Rosenbergin ym. välikysymys, joka koskee hallituksen toimenpiteitä työttömyyden
lieventämiseksi
(Rosenberg, Mauritz /TPP; mukana tpp; yhtyneitä tpp)
Ed. Vertasen ym. välikysymys, joka koskee Elektrometallurgiska Ab:n maksettavaksi pannun
tuloveron perimättä jättämistä (Huom! vastausta ei ehditty antaa!)
(Vertanen, Anttoni /ML; mukana ml; ei yhtyneitä)
1929 II :3

Ed. Tabellin ym. välikysymys, joka koskee Lapualla sattuneita tapahtumia
(Tabell, Emil /TPP; mukana tpp; yhtyneitä tpp)
Ed. Salon ym. välikysymys, joka koskee sisäasiainministeriön kieltoa toimeenpanna elokuun
1 päivänä suunniteltuja mielenosoituksia
(Salo, Asser /TPP; mukana tpp; ei yhtyneitä)
Ed. Pekkalan ym. välikysymys, joka koskee valtiollisten vankien kohtelua Tammisaaren
pakkotyölaitoksessa
(Pekkala, Eino /TPP; mukana tpp; yhtyneitä tpp)

1930 I :5

Ed. Kulmalan ym. välikysymys, joka koskee eräisiin juhla- ja kokoustilaisuuksiin sekä
joihinkin henkilöihin ja sanomalehtiin kohdistuneita valtiovallan toimenpiteitä
(Kulmala, Kalle /TPP; mukana tpp; yhtyneitä tpp)
Ed. Estlanderin ym. välikysymys, joka koskee oikeusministerin korkeimman oikeuden
presidentille lausumaa, sanotun oikeuden apujäsenten ja oikeusneuvoston esittämisessä
huomioonotettavaksi tarkoitettua toivomusta
(Estlander, Ernst /RKP; mukana rkp; ei yhtyneitä)
Ed. J. F. Aallon ym. välikysymys, joka koskee ns. lapualaisen liikkeen taholta harjoitettua
kiihoitusta ja sen seurauksia
(Aalto, Johan /SDP; mukana sdp; ei yhtyneitä)
Ed. Kulmalan ym. välikysymys, joka koskee ns. fascistisen toiminnan lopettamista
(Kulmala, Kalle /TPP; yhtyneitä tpp)
Ed. Rötkön ym. välikysymys, joka koskee hallituksen toimenpiteitä työttömyyden
lieventämiseksi
(Rötkö, Jalmari /TPP; mukana tpp; yhtyneitä tpp)

1930 II :1

Ed. Tannerin ym. välikysymys, joka koskee erinäisten viime kesän ja syksyn kuluessa
tehtyjen rikosten selvittämistä ja niihin syyllisten rangaistukseen saattamista (Lapuan liike)
(Tanner, Väinö /SDP; mukana sdp; yhtyneitä sdp)
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1931:2

Ed. Hakkilan ym. välikysymys, joka koskee laillisen järjestyksen ja oikeusturvan säilymistä
maassa
(Hakkila, Väinö /SDP; mukana sdp, spvp; ei yhtyneitä)
Ed. Tannerin ym. välikysymys hallituksen suhtautumisesta yhä jatkuviin anarkistisiin
ilmiöihin ja valtion perusteita horjuttavaan rikolliseen kiihoitukseen (Lapuan liike)
(Tanner, Väinö /SDP; mukana sdp; yhtyneitä sdp)

1932:9/10

Ed. von Frenckellin ym. välikysymys, joka koskee O. Y. Alkoholiliike A. B:n sovelluttamaa
hintapolitiikkaa
(von Frenckell, Erik /rkp; mukana rkp, ed, kok, ml; ei yhtyneitä)
Ed. Tannerin ym. välikysymys, joka koskee kansallisen kokoomuspuolueen suhtautumista
valtiovaltaa vastaan taisteleviin yhteenliittymiin
(Tanner, Väinö /SDP; mukana sdp; yhtyneitä sdp)
Ed. Päivänsalon ym. välikysymys, joka koskee "Vihreät niityt" nimisen näytelmän esittämistä
(Huom! peruutettiin)
(Päivänsalo, Bror /Kok; mukana kok, ml; yhtyneitä ml)
Ed. Helon ym. välikysymys, joka koskee valtion varatöissä maksettavia palkkoja
(Helo, Johan /SDP; mukana sdp; yhtyneitä sdp)
Ed. Huttusen ym. välikysymys, joka koskee työväen palkkatasoa
(Huttunen, Edvard /SDP; mukana sdp; yhtyneitä sdp)
Ed. Hännisen ym. välikysymys, joka koskee hallituksen toimenpiteitä setelistön lisäämiseksi
ja korkokannan alentamiseksi
(Hänninen, Kaarlo /ML; mukana ml; yhtyneitä ml)
Ed. Sahlsteinin ym. välikysymys, joka koskee sosiaalidemokraattisen puolueen lainvastaisille
periaatteille rakentuvan toiminnan ehkäisemistä
(Sahlstein, Gunnar /Kok; mukana kok; yhtyneitä rkp)
Ed. Pekkalan ym. välikysymys, joka koskee erinäisten työväentalojen suljettuna pitämistä
(Pekkala, Mauno /SDP; mukana sdp; ei yhtyneitä)
Ed. Virkkusen ym. välikysymys, joka koskee nk. poliittisille vangeille suotujen erioikeuksien
väärinkäyttämisen ehkäisemistä
(Virkkunen, Paavo /Kok; mukana kok, rkp; ei yhtyneitä)
Ed. Koiviston ym. välikysymys, joka koskee Saksan voitullin korottamista
(Koivisto, Juho /ML; mukana ml, kok, rkp, ed; ei yhtyneitä)

1933:2

Ed. Vilhulan ym. välikysymys, joka koskee valtion määräysvallan alaisten
puunjalostusteollisuutta harjoittavien osakeyhtiöiden yhtymistä samalla alalla toimivien
yksityisten yhtiöiden muodostamaan renkaaseen
(Vilhula, Taavi /ML; mukana ml; yhtyneitä ml)
Ed. Kalliokosken ym. välikysymys, joka koskee hallituksen toimenpiteitä talouspulan
seurausten lieventämiseksi
(Kalliokoski, Viljami /ML; mukana ml; yhtyneitä ml)

1934:2

Ed. Annalan ym. välikysymys, joka koskee valtionavun myöntämistä TUL:lle
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(Annala, Vilho /IKL; mukana ikl, kok; ei yhtyneitä)
Ed. Vesterisen ym. välikysymys, joka koskee kiireellisten vesioikeusasiain käsittelemisestä
annetun lain täytäntöönpanoasetuksessa määrättyjä palkkoja
(Vesterinen, Vihtori /ML; mukana ml; ei yhtyneitä)
1935:3

Ed. Kalliokosken ym. välikysymys puolustuslaitoksen perushankintojen rahoittamisesta
(Kalliokoski, Viljami /ML; mukana ml; yhtyneitä ml)
Ed. Aaltosen ym. välikysymys, joka koskee työntekijäin oikeutta kuulua ammatillisiin,
poliittisiin, urheilu- ym. järjestöihin
(Aaltonen, Aleksi /SDP; mukana sdp; yhtyneitä sdp)
Ed. Hakkilan ym. välikysymys, joka koskee Virossa tapahtuneen vallankaappausyrityksen
valmistelua Suomessa
(Hakkila, Väinö /SDP; mukana sdp; yhtyneitä sdp)

1936:1

Ed. Wiikin ym. etsivän keskuspoliisin toimintaa koskeva välikysymys
(Wiik, Karl Harald /SDP; mukana sdp; yhtyneitä sdp)

1937:0
1938:0
1939:0
1940:2

Ed. Wiikin ym. välikysymys sotatilan lakkauttamisesta (Huom! raukesi)
(Wiik, Karl Harald /SDP; mukana sdp; ei yhtyneitä)
Ed. Leppälän ym. välikysymys pika-asutuslain toimeenpanosta
(Leppälä, Juhani /ML; mukana ml, ikl, sdp, kok; ei yhtyneitä)

1941:0
1942:0
1943:0
1944:0
1945:3

Ed. Kuusisen ym. välikysymys sotaan syyllisten saattamisesta edesvastuuseen
(Kuusinen, Hertta /SKDL; mukana skdl, rkp, sdp, rv; yhtyneitä skdl, sdp, ml)
Ed. V. Leskisen ym. välikysymys tuotannon yhteiskunnallistuttamisesta
(Leskinen, Väinö /SDP; mukana sdp; ei yhtyneitä)
Ed. Niukkasen ym. välikysymys maatalouden harjoittajien yleisostokorttien pidätyksestä
(Niukkanen, Juho /ML; mukana ml, yhtyneitä ml)

1946:3

Ed. Myllymäen ym. välikysymys maanomistusolojen uudistamisesta
(Myllymäki, Lauri /SKDL; mukana skdl, sdp; yhtyneitä skdl)
Ed. Hetemäen ym. välikysymys valtiollisen poliisin suorittamista pidätyksistä
(Hetemäki, Päiviö /Kok; mukana kok, ml, ed, rkp; yhtyneitä ml, kok)
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Ed. Kekkosen ym. välikysymys kotimaisen maataloustuotannon kohottamisesta
(Kekkonen, Urho /ML; mukana ml, kok; yhtyneitä kok, ml)
1947:0
1948:1

Ed. Kuusinen-Leinon ym. välikysymys Suomen kansainvälisestä asemasta
(Kuusinen-Leino, Hertta /SKDL; mukana skdl; yhtyneitä skdl)

1949:1

Ed. Vihulan ym. välikysymys maatalouden asemasta
(Vilhula, Taavi /ML; mukana ml; yhtyneitä ml)

1950:0
1951:0
1952:3

Ed. Järnefeltin ym. välikysymys palkkatasosta
(Järnefelt, Konsti /SKP; mukana skp; ei yhtyneitä)
Ed. Kosolan ym. välikysymys viimeaikaisesta maatalouspolitiikasta
(Kosola, Niilo /Kok; mukana kok; yhtyneitä kok)
Ed. Nuoresaaren ym. välikysymys maantieoloista
(Nuorsaari, Hugo /Kok; mukana kok; ei yhtyneitä)

1953:4

Ed. Kuusisen ym. välikysymys viimeaikaisesta talouspolitiikasta
(Kuusinen, Hertta /SKDL; mukana skdl; yhtyneitä skdl)
Ed. Junnilan ym.välikysymys nykyisestä talouspolitiikasta
(Junnila, Tuure /Kok; mukana kok; yhtyneitä kok)
Ed. Antikaisen ym. välikysymys hallituksen työllisyyspolitiikasta
(Antikainen, Eero /SDP; mukana sdp; yhtyneitä sdp)
Ed. Murron ym. välikysymys työllisyystilanteesta
(Murto, Yrjö /SKDL; mukana skdl; mukana skdl)

1954:0
1955:2

Ed. E. A. Saaren ym. välikysymys jäänsärkijä Voiman käytöstä
(Saari, Eino /skp; mukana skp, kok, rkp; yhtyneitä kok, rkp)
Ed. Tuulen ym. välikysymys virkanimityksistä
(Tuuli, Erkki /Kok; mukana kok, rkp, skp,ml; ei yhtyneitä)

1956:0
1957:5

Ed. Junnilan ym. välikysymys hallituksen talouspolitiikasta
(Junnila, Tuure /Kok; mukana kok; ei yhtyneitä)
Ed. Henrikssonin ym. välikysymys hallituksen muodostamistavasta ja sen mahdollisuuksista
turvata talouselämämme tervehdyttäminen
(Henriksson, Gunnar /SDP; mukana sdp; yhtyneitä sdp)
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Ed. Kuusisen ym. välikysymys Hallituksen talouspolitiikasta
(Kuusinen, Hertta /SKDL; mukana skdl; yhtyneitä skdl)
Ed. Rankilan ym. välikysymys viljan hinnan korottamisesta
(Rankila, Väinö /ML; mukana ml; yhtyneitä ml, sdp)
Ed. Henrikssonin ym. välikysymys maataloustulolain soveltamisesta ja tarkistamisesta
(Henriksson, Gunnar /SDP; mukana sdp; yhtyneitä sdp)
1958:1

Ed. Kuusisen ym. noudatettavaa talouspolitiikkaa koskeva välikysymys
(Kuusinen, Hertta /SKDL; mukana skdl; ei yhtyneitä)

1959:0
1960:1

Ed. Raunion ym. välikysymys rautatiehallinnon piirissä ilmenneiden epäkohtien
korjaamisesta
(Raunio, Eino /SDP; mukana sdp; yhtyneitä sdp)

1961:0
1962:0/1

Metsätöissä suoritettavaa palkkausta koskeva ed. Paasion ym. välikysymys (Huom! jäänyt
vastaamatta)
(Paasio, Rafael /SDP; mukana sdp; yhtyneitä sdp)

1963:4

Metsä- ja työllisyystöiden palkkatasoa koskeva ed. Paasion ym. välikysymys
(Paasio, Rafael /SDP; mukana sdp; yhtyneitä sdp)
Kansaneläkkeen saajien asemaa koskeva ed. Paasion ym. välikysymys
(Paasio, Rafael /SDP; mukana sdp; yhtyneitä sdp)
Hallituksen noudattamaa talouspolitiikkaa koskeva ed. Kuusisen ym. välikysymys
(Kuusinen, Hertta /SKDL; mukana skdl; yhtyneitä skdl)
Vähävaraisen väestön toimeentulon turvaamista koskeva ed. Kuusisen ym. välikysymys
(Kuusinen, Hertta /SKDL; mukana skdl; yhtyneitä skdl)

1964:3

Metsä- ja uittotöissä suoritettavaa palkkausta koskeva ed. Tainion ym. välikysymys
(Tainio, Eino /SKDL; mukana skdl; yhtyneitä skdl)
Hallituksen noudattamaa talouspolitiikkaa koskeva ed. Kuusisen ym. välikysymys
(Kuusinen, Hertta /SKDL; mukana skdl; yhtyneitä skdl)
Hallituksen noudattamaa talouspolitiikkaa koskeva ed. Paasion ym. välikysymys
(Paasio, Rafael /SDP; mukana sdp; yhtyneitä sdp)

1965:2

Hallituksen noudattamaa talouspolitiikkaa koskeva ed. Saarisen ym. välikysymys
(Saarinen, Aarne /SKDL; mukana skdl; yhtyneitä skdl)
Hallituksen noudattamaa talouspolitiikkaa koskeva ed. Kokkolan ym. välikysymys
(Kokkola, Veikko /SDP; mukana sdp; yhtyneitä skdl, tpsl)

1966:1

Oikeusministeri Simosen sopivuutta tehtäväänsä koskeva ed. Lähteenmäen välikysymys
(Lähteenmäki, Olavi /Kok; mukana kok, lkp; ei yhtyneitä)
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1967:2

Hallituksen harjoittamaa talouspolitiikkaa koskeva ed. Rihtniemen välikysymys
(Rihtniemi, Juha /Kok; mukana kok, rkp, lkp; yhtyneitä lkp)
Yleisradion oikeudellista asemaa koskeva ed. T. Salon ym. välikysymys
(Salo, Tuure /LKP; mukana lkp, rkp, kok, smp; yhtyneitä kok)

1968:0
1969:1

Hallituksen harjoittamaa talouspolitiikkaa koskeva ed. Rithniemen ym. välikysymys
(Rihtniemi, Juha /Kok; mukana kok, lkp; yhtyneitä kok)

1970:2

VK 1/1970
Välikysymys: Hallituksen muodostamisesta
(Vennamo, Veikko /SMP; mukana smp; yhtyneitä smp)
VK 2/1970
Välikysymys: Rintamasotilaiden eläkkeisiin varatun määrärahan korottamisesta
(Laatio, Gunnar /Kok; mukana kok; yhtyneitä kok)

1971:2

VK 1/1971
Välikysymys: Taloudellisen kasvun turvaamisesta
(Ilaskivi, Raimo /Kok; mukana kok, rkp; yhtyneitä kok)
VK 2/1971
Välikysymys: Hallituksen noudattamasta talouspolitiikasta
(Aitio, Paavo /SKDL; mukana skdl; yhtyneitä skdl)

1972:4

VK 1/1972
Välikysymys: Hallituksen noudattamasta eläkepolitiikasta
(Virolainen, Johannes /Kesk; mukana kesk; yhtyneitä kesk)
VK 2/1972
Välikysymys: Eräiden eläkelakien vahvistamisesta
(Vennamo, Veikko /SMP; mukana smp, skl; yhtyneitä smp)
VK 3/1972
Välikysymys: Hallituksen noudattamasta eläkepolitiikasta
(Aitio, Paavo /SKDL; mukana skdl; yhtyneitä skdl)
VK 4/1972
Välikysymys: Asuntoedun verottamisesta
(Ilaskivi, Raimo /Kok; mukana kok; yhtyneitä kok)

1973:2

VK 1/1973
Välikysymys: Luonnollisten henkilöiden verotuksesta
(Saarinen, Aarne /SKDL; mukana skdl; yhtyneitä skdl)
VK 2/1973
Välikysymys: Hallituksen noudattamasta veropolitiikasta
(Nikkilä, Olavi /Kok; mukana kok; yhtyneitä kok)

1974:3

VK 1/1974
Välikysymys: Aborttilainsäädännön tarkistamisesta
(Ronkainen, Olavi /SKL; mukana skl, kok, skyp; yhtyneitä smp, kok, skyp)
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VK 2/1974
Välikysymys: Hallituksen noudattamasta talouspolitiikasta
(Aitio, Paavo /SKDL; mukana skdl; ei yhtyneitä)
VK 3/1974
Välikysymys: Hallituksen noudattamasta talouspolitiikasta
(Kurppa, Mauno /SKYP; mukana skyp, kok, plkp, skl; ei yhtyneitä)
1975 I:2

VK 1/1975 I
Välikysymys: Hallituksen noudattamasta talouspolitiikasta
(Ilaskivi, Raimo /kok; mukana kok; yhtyneitä plkp, skyp)
VK 2/1975 I
Välikysymys: Hallituksen noudattamasta talouspolitiikasta
(Aitio, Paavo /SKDL; mukana skdl; ei yhtyneitä)

1975 II:0
1976:1

VK 1/1976
Välikysymys: Hallituksen noudattamasta vero- ja työllisyyspolitiikasta.
(Salmenkivi, Antero /kok; mukana kok, skl, skyp; yhtyneitä skl, plkp, kok)

1977:1

VK 1/1977
Välikysymys: Hallituksen harjoittamasta talous- ja veropolitiikasta.
(Salmenkivi, Antero /kok; mukana kok; yhtyneitä skl, plkp, kok)

1978:3

VK 1/1978
Välikysymys: Hallituksen harjoittamasta talouspolitiikasta.
(Holkeri, Harri /kok; mukana kok; yhtyneitä plkp)
VK 2/1978
Välikysymys: Nuorisotyöttömyydestä.
(Kanerva, Ilkka /kok; mukana kok, skl; yhtyneitä skl, kok, plkp)
VK 3/1978
Välikysymys: Sotaveteraanien ja rintamanaisten eläketurvasta.
(Kortesalmi, Juhani /SMP; mukana smp, plkp, skl; yhtyneitä: kok)

1979:2

VK 1/1979
Välikysymys: Pohjois-Suomen vesien säännöstelystä aiheutuneiden taloudellisten ja
ympäristövahinkojen korvaamisesta.
(Kortesalmi, Juhani /SMP; mukana smp; ei yhtyneitä)
VK 2/1979
Välikysymys: Viidennen ydinvoimalan hankkimisesta.
(Kivitie, Anneli /LKP; mukana lkp, smp, skl; yhtyneitä smp, skl)

1980:2

VK 1/1980
Välikysymys: Energiapolitiikasta
(Sillantaus, Pentti/ kok; mukana kok, lkp; yhtyneitä kok, lkp)
VK 2/1980
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Välikysymys: Valtionjohtoisen kuvaputkiteollisuuden jatkamisen edellytyksistä ja tuotannon
lopettamisen seuraamuksista.
(Sillantaus, Pentti /kok; mukana kok, lkp, skl; yhtyneitä skl, kok)
1981:2

VK 1/1981
Välikysymys: Veron määräämisvallan palauttamisesta lainsäädäntövallan käyttäjille.
(Kivitie, Anneli /LKP; mukana lkp, smp; ei yhtyneitä)
VK 2/1981
Välikysymys: Sotiemme veteraanien ja invalidien aseman parantamisesta.
(Vennamo, Pekka /SMP; mukana smp; ei yhtyneitä)

1982:5

VK 1/1982
Välikysymys: Asuntopolitiikasta.
(Sillantaus, Pentti /Kok; mukana kok; yhtyneitä kok, smp, lkp, skl.)
VK 2/1982
Välikysymys: Sotiemme veteraanien eläketurvasta ja kuntouttamisesta.
(Kortesalmi, Juhani /SMP; mukana smp; ei yhtyneitä)
VK 3/1982
Välikysymys: Polttonesteiden hintojen korottamisesta.
(Hautala, Sauli /SKL; mukana skl; yhtyneitä skl)
VK 4/1982
Välikysymys: Eläkelakien korjaamisesta.
(Vennamo, Pekka /SMP; mukana smp; ei yhtyneitä)
VK 5/1982
Välikysymys: Hallituksen noudattamasta talouspolitiikasta.
(Sillantaus, Pentti /Kok; mukana kok, yhtyneitä smp, skl)

1983:1

VK 1/1983
Välikysymys: Hallituksen harjoittamasta talouspolitiikasta.
(Kivistö, Kalevi /SKDL; mukana skdl; yhtyneitä skdl)

1984:3

VK 1/1984
Välikysymys: Työllisyystilanteen parantamisesta.
(Saarto, Veikko /SKDL; mukana skdl; ei yhtyneitä)
VK 2/1984
Välikysymys: Nuorison ja nuorten perheiden aseman parantamisesta.
(Puolanne, Ulla /kok; mukana kok; yhtyneitä skl)
VK 3/1984
Välikysymys: Kunnallisen itsehallinnon turvaamisesta.
(Vähäkangas, Juhani /SKDL; mukana skdl; yhtyneitä skdl)

1985:2

VK 1/1985
Välikysymys: Hallituksen harjoittamasta asuntopolitiikasta.
(Saarto, Veikko /SKDL; mukana skdl; yhtyneitä skdl)
VK 2/1985
Välikysymys: Keski-Suomen Selluloosa Oy:n toiminnan jatkuvuuden turvaamisesta.
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(Männistö, Lauha /SKDL; mukana skdl; yhtyneitä skdl)
1986:1

VK 1/1986
Välikysymys: Kriisitapahtumien toimintavalmiuden ja tiedottamisen parantamisesta.
(Puolanne, Ulla /kok; mukana kok; yhtyneitä kok)

1987:2

VK 1/1987
Välikysymys: Elinkeinoelämän rakennemuutoksen vaikutuksista työllisyyteen.
(Wahlström, Jarmo / SKDL; mukana skdl, deva; ei yhtyneitä)
VK 2/1987
Välikysymys: Perustoimeentulon turvaamiseksi tarvittavista toimenpiteistä.
(Juhantalo, Kauko /Kesk; mukana kesk, skl, deva, skdl, vihr; ei yhtyneitä)

1988:3

VK 1/1988
Välikysymys: Maan eri alueiden tasapainoisesta kehittämisestä.
(Haavisto, Pekka /Vihr; mukana vihr, deva, kesk, skdl; yhtyneitä kesk, skdl )
VK 2/1988
Välikysymys: Suomen ja Neuvostoliiton taloudellisen yhteistyön kehittämisestä.
(Laine, Ensio /DeVa; mukana deva; ei yhtyneitä)
VK 3/1988
Välikysymys: Taloudellisten ja sosiaalisten epäkohtien korjaamiseksi tarvittavista
toimenpiteistä.
(Juhantalo, Kauko /Kesk; mukana kesk, skdl, deva, skl; yhtyneitä vihr, skdl, kesk, skl)

1989:4

VK 1/1989
Välikysymys: Hallituksen harjoittamasta asunto- ja ympäristöpolitiikasta
(Helle, Esko /SKDL; mukana skdl, vihr, deva; yhtyneitä kesk, skdl)
VK 2/1989
Välikysymys: Hallituksen toimenpiteistä tasapainoisen alueellisen kehityksen turvaamiseksi
(Juhantalo, Kauko /Kesk; mukana kesk, kesk, skl, vade; ei yhtyneitä)
VK 3/1989
Välikysymys: Hallituksen harjoittamasta talouspolitiikasta
(Juhantalo, Kauko /Kesk; mukana kesk, skdl, deva, skl, vihr; yhtyneitä skdl, vihr, deva)
VK 4/1989
Välikysymys: Telakkateollisuuden toimintaedellytysten turvaamisesta
(Helle, Esko /SKDL; mukana skdl, deva, vihr, kesk, skl; yhtyneet kesk, deva )

1990:9

VK 1/1990
Välikysymys: Metsien terveydentilan parantamiseksi tarvittavista toimenpiteistä
(Pulliainen, Erkki /Vihr; mukana vihr, skdl sdp, skl, deva, lkp, kesk; yhtyneitä kesk, skl)
VK 2/1990
Välikysymys: Hallituksen harjoittamasta korko- ja asuntopolitiikasta
(Moilanen, Eeva-Liisa /SKL; mukana skl, skdl, kesk,deva, vihr; yhtyneitä vas, kesk)
VK 3/1990
Välikysymys: Postipalvelujen turvaamisesta haja-asutusalueilla
(Tennilä, Esko-Juhani /Deva; mukana deva, skdl, kesk, skl, vihr; yhtyneitä kesk)
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VK 4/1990
Välikysymys: Kansaneläkeuudistuksen IV vaiheen toteuttamisesta
(Andersson, Claes /SKDL; mukana skdl, deva, kesk, vihr, skl; yhtyneitä kesk)
VK 5/1990
Välikysymys: Eläketurvan parantamiseksi tarvittavista toimenpiteistä
(Aittoniemi, Sulo /SMP; mukana smp, lkp; ei yhtyneitä)
VK 6/1990
Välikysymys: Hallituksen harjoittamasta asuntopolitiikasta ja asuntolainojen koroista
(Juhantalo, Kauko /Kesk; mukana kesk, skdl, deva, skl, vihr; yhtyneitä kesk)
VK 7/1990
Välikysymys: Varautumisesta pakolaisten määrän kasvuun
(Mäkelä, Tina /SMP; mukana smp; yhtyneitä smp)
VK 8/1990
Välikysymys: Hallituksen harjoittamasta talous- ja työllisyyspolitiikasta
(Seppänen, Esko /SKDL; mukana skdl, deva; ei yhtyneitä)
VK 9/1990
Välikysymys: Hallituksen harjoittamasta talous- ja työllisyyspolitiikasta
(Pekkarinen, Mauri /Kesk; mukana kesk; yhtyneitä kesk)
1991:4

VK 1/1991
Välikysymys: Vuotoksen tekoaltaan rakentamisesta
(Pulliainen, Erkki /Vihr; mukana vihr, vas, sdp, kok)
VK 2/1991
Välikysymys: Hallituksen harjoittamasta työllisyys- ja talouspolitiikasta
(Helle, Esko /Vas; mukana vas, sdp, vihr)
VK 3/1991
Välikysymys: Hallituksen harjoittamasta talouspolitiikasta
(Aittoniemi, Sulo /SMP; mukana smp)
VK 4/1991
Välikysymys: Hallituksen harjoittaman talouspolitiikan uskottavuudesta
(Kalliomäki, Antti /SDP; mukana sdp, vihr)

1992:5

VK 1/1992
Välikysymys: Työllisyystilanteen parantamiseksi tarvittavista toimenpiteistä
(Kalliomäki, Antti /SDP; mukana sdp, smp, vas, lkp, vihr)
VK 2/1992
Välikysymys: Hallituksen suunnittelemista opetustoimen säästötoimenpiteistä
(Kalliomäki, Antti /SDP; mukana sdp, vas, vihr)
VK 3/1992
Välikysymys: Hallituksen harjoittamasta talouspolitiikasta
(Aittoniemi, Sulo /SMP; mukana smp)
VK 4/1992
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Välikysymys: Työttömyyden vähentämiseksi tarvittavista toimenpiteistä
(Kalliomäki, Antti /SDP; mukana sdp, vihr, vas)
VK 5/1992
Välikysymys: Pankkituen käytön valvonnan järjestämisestä
(Seppänen, Esko /Vas; mukana vas, lkp, vihr, smp, sdp)
1993:4

VK 1/1993
Välikysymys: EY-jäsenyysneuvotteluille asetettavista tavoitteista
(Andersson, Claes /Vas; mukana vas, ves, vihr, smp)
VK 2/1993
Välikysymys: Hallituksen harjoittaman talous- ja työllisyyspolitiikan vaikutuksista
(Kalliomäki, Antti /SDP; mukana sdp, vas, smp)
VK 3/1993
Välikysymys: Kansantalouden rakenteiden muuttamisesta työn tekoa ja työllistämistä
suosiviksi
(Hassi, Satu /Vihr; mukana vihr, vas, lkp, smp, sdp)
VK 4/1993
Välikysymys: Suomen Säästöpankki - SSP Oy:n myymisestä muille pankeille
(Helle, Esko /Vas; mukana vas, lkp, vihr, sdp)

1994:8

VK 1/1994
Välikysymys: Valtionyhtiöiden yksityistämisestä ja niiden hallinnon kehittämisestä
(Wahlström, Jarmo /Vas; mukana vas, vihr, smp, sd)
VK 2/1994
Välikysymys: Työnteon verottamisen keventämisestä
(Luukkainen, Hannele /Vihr; mukana vihr, sd, smp, lkp, sr, vas)
VK 3/1994
Välikysymys: Talous- ja rahaliitosta sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta käytävän
keskustelun käynnistämisestä
(Andersson, Claes /Vas; mukana vas,smp, vihr, sr)
VK 4/1994
Välikysymys: Korkeakoulujen toimintaedellytysten turvaamiseksi tarvittavista toimenpiteistä
(Anttila, Ulla /Vihr; mukana vihr, vas, sd, lkp, smp)
VK 5/1994
Välikysymys: Hallituksen harjoittamasta talous- ja työllisyyspolitiikasta
(Hautala, Heidi /Vihr; mukana vihr, smp, sd, vas, lkp)
VK 6/1994
Välikysymys: Veitsiluoto Oy:n omistusjärjestelyistä luopumisesta
(Apukka, Asko /Vas; mukana vas, sd, vihr, lkp)
VK 7/1994
Välikysymys: Tasavallan Presidentin asettaman työllisyystyöryhmän ehdotusten
toteuttamisesta
(Kallis, Bjarne /SKL; mukana skl, smp, vihr, sr)
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VK 8/1994
Välikysymys: Hallituksen harjoittamasta työllisyyspolitiikasta
(Helle, Esko /Vas; mukana vas, vihr, sd)
1995:1

VK 1/1995
Välikysymys: Hallituksen suunnittelemien sosiaaliturvaheikennysten vaikutuksista
(Saari, Aapo /Kesk; mukana kesk)

1996:3

VK 1/1996
Välikysymys: Työttömyyden vähentämiseksi tarvittavista toimenpiteistä
(Kankaanniemi, Toimi /skl; mukana skl, kesk, nuors, ps)
VK 2/1996
Välikysymys: Työllisyyden parantamiseksi tarvittavista toimenpiteistä
(Kallis, Bjarne /skl; mukana skl, ps)
VK 3/1996
Välikysymys: Työllisyyden parantamisesta ja eriarvoisuuden vähentämisestä
(Saari, Aapo /kesk; mukana kesk)

1997:3

VK 1/1997
Välikysymys: Hallituksen harjoittamasta alue- ja työllisyyspolitiikasta
(Saari, Aapo /kesk; mukana kesk, skl, ps)
VK 2/1997
Välikysymys: Pankkikriisin johdosta vahingonkorvaus- tai vastuuvelvollisuuteen joutuneiden
tasapuolisesta kohtelusta
(Vistbacka, Raimo /ps; mukana kesk, skl, nuors, evir)
VK 3/1997
Välikysymys: Pankkikriisin johdosta vahingonkorvausvelvollisuuteen joutuneiden
tasapuolisesta kohtelusta
(Saari, Aapo /kesk; mukana kesk, skl, va-r, nuors)

1998:6

VK 1/1998
Välikysymys: Kansalaisten turvallisuuden parantamiseksi tarvittavista toimenpiteistä
(Kallis, Bjarne /skl; mukana skl, kesk, ps)
VK 2/1998
Välikysymys: Kotimaisen maataloustuotannon ja elintarviketalouden turvaamisesta
(Saari, Aapo /kesk; mukana kesk, skl)
VK 3/1998
Välikysymys: Perusopetuksen turvaamisesta
(Vehviläinen, Anu /kesk; mukana kesk)
VK 4/1998
Välikysymys: Hallituksen suhtautumisesta Ulf Sundqvistin kanssa tehtyyn sopimukseen
(Saari, Aapo /kesk; mukana kesk, nuors, skl, ps, rem)
VK 5/1998
Välikysymys: Valtion rahoitusvastuusta vanhusten ja sairaiden hoidossa
(Saari, Aapo /kesk; mukana kesk)
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VK 6/1998
Välikysymys: Huumausaineiden haittavaikutusten vähentämisestä
(Räsänen, Päivi /skl; mukana skl, ps, rem)
1999:1

VK 1/1999
Välikysymys: Kohtuuhintaisen asumisen turvaaminen pääkaupunkiseudulla
(Pekkarinen, Mauri /kesk; mukana kesk, skl)

2000:4

VK 1/2000
Välikysymys: Hyvinvointiyhteiskunnan perusrakenteiden turvaaminen
(Pekkarinen, Mauri /kesk; mukana kesk, skl)
VK 2/2000
Välikysymys: Polttonesteiden hintojen alentaminen
(Pekkarinen, Mauri /kesk; mukana kesk, skl)
VK 3/2000
Välikysymys: Polttonesteiden hintojen alentaminen
(Korkeaoja, Juha /kesk; mukana kesk, rem, ps, skl, alk)
VK 4/2000
Välikysymys: Vanhenevan väestön palvelujen turvaaminen
(Jääskeläinen, Jouko /skl; mukana skl, rem, ps, kesk)

2001:3

VK 1/2001
(Välikysymys: Kansalaisten toimeentulon turvaaminen
Pekkarinen, Mauri /kesk; mukana kesk, skl, alk, ps)
VK 2/2001
Välikysymys: Kuntien talouden ja palveluiden turvaaminen
(Pekkarinen, Mauri /kesk; mukana kesk, skl, alk, ps)
VK 3/2001
Välikysymys: Lasten ja lapsiperheiden aseman parantaminen
(Karpela, Tanja /kesk; mukana kesk, kd)

2002:4

VK 1/2002
Välikysymys: Lääkäripalveluiden turvaaminen
(Pekkarinen, Mauri /kesk; mukana kesk, kd, ps)
VK 2/2002
Välikysymys: Kansalaisten perusoikeuksien toteutuminen terveydenhuollossa
(Vanhanen, Matti /kesk; mukana kesk, kd, ps)
VK 3/2002
Välikysymys: Lapsiperheiden aseman parantaminen
(Räsänen, Päivi /kd, mukana kd, kesk, vihr, ps)
VK 4/2002
Välikysymys: Harmaan talouden torjunta
(Pulliainen, Erkki /vihr; mukana vihr, ps, kesk, kd)

2003:3

VK 1/2003
Välikysymys: Hallitusneuvotteluissa laaditun asiakirjan julkistamatta jättäminen
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(Zyskowicz, Ben /kok; mukana kok, vas, vihr, kd, ps)
VK 2/2003
Välikysymys: Kuntatalouden turvaaminen
(Siimes, Suvi-Anne /vas; mukana vas, vihr, kd, ps)
VK 3/2003
Välikysymys: Maatalouden tukiratkaisut
(Kankaanniemi, Toimi /kd; mukana kd, vihr, ps, vas, kok)
2004:4

VK 1/2004
Välikysymys: Palkansaajien työsuhdeturvan parantaminen
(Uotila, Kari /vas; mukana vas, ps)
VK 2/2004
Välikysymys: Hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus ja työllisyys
(Krohn, Irina /vihr; mukana vihr, kok, vas, kd, ps)
VK 3/2004
Välikysymys: Työllisyyden ja hyvinvointipalveluiden turvaaminen
(Katainen, Jyrki /kok; mukana kok, ps, kd)
VK 4/2004
Välikysymys: Kunnallisten peruspalveluiden turvaaminen
(Korhonen, Martti /vas; mukana vas, kok, vihr, kd, ps)

2005:5

VK 1/2005
Välikysymys: Eriarvoisuuden ja köyhyyden poistaminen
(Korhonen, Martti /vas; mukana vas, vihr, kd, ps)
VK 2/2005
Välikysymys: Hallitusohjelman kehitysapusitoumuksen toteutuminen
(Räsänen, Päivi /kd; mukana kd, kok, vas, vihr)
VK 3/2005
Välikysymys: Perusopetuksen laadun turvaaminen
(Katainen, Jyrki /kok; mukana kok, vas, vihr, kd, ps)
VK 4/2005
Välikysymys: Joukkoliikenteen kehittäminen
(Andersson, Janina /vihr; mukana vihr, kok, vas, kd, ps)
VK 5/2005
Välikysymys: Fortum Oyj:n kannustinohjelmien kohtuullisuus
(Korhonen, Martti /vas; mukana vas, kd, ps)

2006:7

VK 1/2006
Välikysymys: Kunnallisten hyvinvointipalveluiden turvaaminen
(Katainen, Jyrki /kok; mukana kok, vas, vihr, kd, ps)
VK 2/2006
Välikysymys: Vanhustenhoidon laadun ja voimavarojen turvaaminen
(Räsänen, Päivi /kd; mukana kd, kok, vas, ps, vihr)
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VK 3/2006
Välikysymys: Eläkeläisten taloudellisen aseman parantaminen
(Lapintie, Annika /vas; mukana vas, kok, vihr, kd, ps)
VK 4/2006
Välikysymys: Lapsiperheiden aseman parantaminen
(Cronberg, Tarja /vihr; mukana vihr, kok, kd, ps, vas)
VK 5/2006
Välikysymys: Alkoholin käytön vähentäminen alkoholiveroa korottamalla
(Räsänen, Päivi / kd; mukana kd, kok, vas, vihr, ps)
VK 6/2006
Välikysymys: Naisten aseman parantaminen työelämässä
(Sarkomaa, Sari / kok; mukana kok, vas, vihr, kd, ps)
VK 7/2006
Välikysymys: Ilmastonmuutos ja energiansaannin turvaaminen
(Katainen, Jyrki /kok; mukana kok)
2007:1

VK 1/2007
Välikysymys: Hoidon laadun ja ammattitaitoisen työvoiman turvaaminen
(Filatov, Tarja /sd; mukana sd, vas, kd, ps)

2008:3

VK 1/2008
Välikysymys: Stora Enso Oyj:n tehtaiden lopettaminen ja valtion omistajapolitiikka
(Korhonen, Martti /vas; mukana vas, sd, kd, ps)
VK 2/2008 vp
Välikysymys: Yliopistojen aseman ja toimintaedellytysten turvaaminen
(Filatov, Tarja /sd; mukana sd, vas, kd, ps)
VK 3/2008 vp
Välikysymys: Perusterveydenhuollon tason turvaaminen
(Räsänen, Päivi /kd; mukana kd, sd, vas, ps)

2009:3

VK 1/2009
Välikysymys: Hallituksen kannanotto eläkeiän nostosta ja eläkkeiden leikkaamisesta
(Urpilainen, Jutta /sd; mukana sd, vas, kd, ps)
VK 2/2009
Välikysymys: Työttömyyden kasvun pysäyttäminen ja nuorten työllistäminen
(Filatov, Tarja /sd; mukana sd, vas, kd, ps)
VK 3/2009
Välikysymys: Vanhusten hoidon ja oikeuksien turvaaminen
(Filatov, Tarja /sd; mukana sd, vas, kd, ps)

2010:6

VK 1/2010
Välikysymys: Pienituloisten toimeentulon turvaaminen
(Lapintie, Annika /vas; mukana vas, sd, kd, ps)
VK 2/2010
Välikysymys: Reumapotilaiden hoidon sekä terveydenhuollon tason turvaaminen
(Räsänen, Päivi /kd; mukana kd, ps, sd, vas)
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VK 3/2010
Välikysymys: Jätevesiasetuksen kumoaminen
(Kallis, Bjarne /kd; mukana kd, vas, ps, sd)
VK 4/2010
Välikysymys: Työllisyyden turvaaminen Suomessa
(Arhinmäki, Paavo /vas; mukana vas, sd, kd, ps)
VK 5/2010
Välikysymys: Tuloerojen kasvu ja verotuksen rakenne
(Urpilainen, Jutta /sd; mukana sd, vas, kd, ps)
VK 6/2010
Välikysymys: Hallituksen kannanotot Euroopan talouden vakauttamisneuvotteluissa
(Arhinmäki, Paavo /vas; mukana vas, sd, kd, ps)
2011:2

VK 1/2011
Välikysymys: Kunnallisten lähipalvelujen turvaaminen
(Kiviniemi, Mari /kesk; mukana kesk)
VK 2/2011
Välikysymys: Euroalueen talouskriisiä koskevat ratkaisut
(Soini, Timo /ps; mukana ps)

2012:8

VK 1/2012
Välikysymys: Puolustusvoimien uudistamissuunnitelmista
(Niinistö, Jussi /ps; mukana ps)
VK 2/2012
Välikysymys: Hallituksen kuntauudistus
(Kiviniemi, Mari /kesk; mukana kesk, vr)
VK 3/2012
Välikysymys: Lapsiperheiden hyvinvoinnin turvaaminen
(Rehula, Juha /kesk; mukana kesk)
VK 4/2012
Välikysymys: Suomen kokonaisvastuut euroalueen talouskriisissä
(Jääskeläinen, Pietari /ps; mukana ps, kesk, vr)
VK 5/2012
Välikysymys: Hallituksen linja euroalueen talouskriisissä
(Soini, Timo /ps; mukana ps, vr)
VK 6/2012
Välikysymys: Ikäihmisten hyvä hoiva, monimuotoiset palvelut ja omaishoito
(Rehula, Juha /kesk; mukana kesk)
VK 7/2012
Välikysymys: Kuntauudistus ja lähipalveluiden turvaaminen
(Saarakkala, Vesa-Matti /ps; mukana ps)
VK 8/2012
Välikysymys: Sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaaminen
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(Tiilikainen, Kimmo /kesk; mukana kesk)
2013:4

VK 1/2013
Välikysymys: Hallituksen talous- ja teollisuuspolitiikka
(Lindström, Jari /ps; mukana ps, vr)
VK 2/2013
Välikysymys: Kohtuuhintaisen asumisen turvaaminen
(Tiilikainen, Kimmo /kesk; mukana kesk, ps, vr)
VK 3/2013
Välikysymys: Kyproksen tukeminen osana euroalueen talouskriisiä
(Soini, Timo /ps; mukana ps)
VK 4/2013
Välikysymys: Kotihoidon tukeen tehtävät muutokset
(Vehviläinen, Anu /kesk; mukana kesk, ps, vr)

2014:8

VK 1/2014
Välikysymys: Hallituksen kuntapolitiikka
(Katainen, Elsi /kesk; mukana kesk, ps, vr, m11)
VK 2/2014
Välikysymys: Hallituksen perhepolitiikka ja lapsilisien leikkaaminen
(Mäntylä, Hanna /ps; mukana ps, kesk, vr)
VK 3/2014
Välikysymys: Työttömyystilanne Suomessa
(Tiilikainen, Kimmo /kesk; mukana kesk, ps, vas, vr)
VK 4/2014
Välikysymys: Poliisipalvelujen turvaaminen
(Soukola, Ismo /ps; mukana ps)
VK 5/2014
Välikysymys: Eriarvoistuminen ja pienituloisten toimeentulo
(Puumala, Tuomo /kesk; mukana kesk, vas)
VK 6/2014
Välikysymys: Hallituksen talouspolitiikka ja Suomen talouden kehitys
(Lindström, Jari /ps; mukana ps, kesk)
VK 7/2014
Välikysymys: Eurokriisin hoito ja Kreikan tilanne
(Soini, Timo /ps; mukana ps)
VK 8/2014
Välikysymys: Tasa-arvoisen koulutuksen tulevaisuus
(Puumala, Tuomo /kesk; mukana kesk, ps, vas, vihr, m11)

2015:5
VK 1/2015
Välikysymys koulutusleikkausten vaikutuksista kasvuun, koulutukselliseen tasa-arvoon ja
osaamistasoon
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(Gustafsson, Jukka /sd; mukana sd, vihr, vas, r)
VK 2/2015
Välikysymys hallituksen päätösten vaikutuksista eläkkeensaajiin
(Alanko-Kahiluoto, Outi /vihr; mukana vihr, sd, vas, kd)
VK 3/2015
Välikysymys hallituksen liikennepolitiikan tavoitteiden vaikutuksista kansalaisille ja
alueelliselle saavutettavuudelle
(Taimela, Katja /sd; mukana sd, vihr, vas, r, kd)
VK 4/2015
Välikysymys työllisyyspolitiikasta
(Arhinmäki, Paavo /vas; mukana vas, sd, vihr)
VK 5/2015
Välikysymys valtiovarainministerin johtaman lainvalmistelun avoimuudesta ja
asianmukaisuudesta sekä oikean tiedon välittämisestä eduskunnalle
(Arhinmäki, Paavo /vas; mukana vas, vihr)
2016:

VK 1/2016
Välikysymys korkeakoulutukseen ja opintotukeen kohdistuvista leikkauksista
(Henriksson, Anna-Maja /r; mukana r, vihr, sd, vas, kd)
VK 2/2016
Välikysymys Suomen suunnasta
(Rinne, Antti /sd; mukana sd)
VK 3/2016
Välikysymys suomalaisen maatalouden kriisistä
(Östman, Peter /kd; mukana kd, vihr, vas, r)

2017:

VK 1/2017
Välikysymys ammatillisen koulutuksen leikkausten aiheuttamista seurauksista ja koulutuksen
eriarvoistumisesta
(Niinistö, Ville /vihr; mukana vihr, sd, vas, r, kd)
VK 2/2017
Välikysymys hallituksen sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksesta
(Haatainen Tuula/sd; mukana sd, vihr, r, vas, kd)

27

Puolueet / eduskuntaryhmät sekä niistä käytetyt lyhenteet
AlK
Deva
Ed
Evir
IKL
Kd
Kesk
Kok
KP
KP
Ktp
LKP
m11
ML
Nuors
NSP
PS
Rem
RKP / R
RKPEV /
RV
SDP / SD
SKDL
SKL
SKP
SP
SPKP tai
PLKP
SKYP

Alkiolainen keskustaryhmä
Demokraattinen vaihtoehto
Kansallinen edistyspuolue (seuraaja Suomen kansanpuolue)
Eduskuntaryhmä Puhjo
Eduskuntaryhmä Virtanen
Hannu Suhosen eduskuntaryhmä
Isänmaallinen kansanliike
Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä (edeltäjä Kristillisen liiton eduskuntaryhmä)
Keskustan eduskuntaryhmä (edeltäjä Maalaisliiton eduskuntaryhmä)
Kansallisen Kokoomuksen eduskuntaryhmä (edeltäjä: Suomalainen puolue)
Kansanpuolue I
Kansanpuolue II
Kristillinen työväenpuolue /Myös nimellä Suomen kristillisen työväen liitto
Liberaalien eduskuntaryhmä
Liisa Kulhian eduskuntaryhmä
Liberaalisen kansanpuolueen eduskuntaryhmä (edeltäjä Suomen kansanpuolue; edeltäjä
Kansallinen edistyspuolue)
Muutos 2011eduskuntaryhmä
Maalaisliiton eduskuntaryhmä (seuraaja Keskustan eduskuntaryhmä)
Nuorsuomalaisten eduskuntaryhmä (edeltäjä/seuraaja: Eduskuntaryhmä Nuorsuomalaiset ja
Risto Kuisma)
Nuorsuomalainen puolue
Perussuomalaisen eduskuntaryhmä (edeltäjä Suomen maaseudun puolueen eduskuntaryhmä)
Perustuslaillinen oikeistopuolue
Remonttiryhmä
ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen vasemmisto
Ryhmä Erlund
Sitoutumattomat kansanedustajat
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Sosialidemokraattinen riippumaton eduskuntaryhmä
Sosialidemokraattisen opposition eduskuntaryhmä
Sosialistinen eduskuntaryhmä ”kuutoset”
Suomalaisen rintaman eduskuntaryhmä
Suomen kansan demokraattisen liiton eduskuntaryhmä
Kristillisen liiton eduskuntaryhmä (seuraaja Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä)
Suomen kansanpuolue (edeltäjä Kansallinen edistyspuolue); seuraaja Liberaalisen
kansanpuolueen eduskuntaryhmä)
Suomalainen puolue (seuraaja Kansallisen Kokoomuksen eduskuntaryhmä)
Suomen perustuslaillinen kansanpuolue
Suomen Kansan Yhtenäisyyden Puolue
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SMP
SPVP
SSTP
TPP
TPSL

Vade
Vas
VeS
Vihr
Va-r
Vr

Suomen maaseudun puolueen eduskuntaryhmä (seuraaja Perussuomalaisen eduskuntaryhmä)
Suomen pientalonpoikien puolue
Suomen pienviljelijäin ja maalaiskansan puolue
Suomen pienviljelijäin puolue
Suomen sosialistinen työväenpuolue
Työväen ja pienviljelijäin puolue
Työväen ja pienviljelijäin vaaliliitto
Työväen ja pienviljelijäin sosiaalidemokraattinen liitto
(Huom! Kaksi yllä olevaa ja tämä ovat sama puolue, ne vaan on merkitty Eduskunnan
kalenteriin eri vuosina eri tavalla)
Vapaiden demokraattien eduskuntaryhmä
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä (edeltäjä: Suomen kansan demokraattisen liiton
eduskuntaryhmä)
Vaihtoehto Suomelle –eduskuntaryhmä
Vapaamieleisten liitto
Vihreä eduskuntaryhmä
Vasemmistoryhmä
Vasenryhmän eduskuntaryhmä

Välikysymyslistaukseen liittyviä huomioita


Tiedostoa tutkittaessa on otettava huomioon, että valtiopäiväasiakirjoissa tiettyinä vuosina
”yhtyneet” tarkoittivat kaikkia välikysymyksen allekirjoittaneita edustajia, kun taas joinain vuosina
”yhtyneet” tarkoittivat välikysymykseen vasta myöhemmin sen allekirjoittamisen jälkeen
välikysymykseen yhtyneitä edustajia. Näin ollen ”yhtyneet/yhtyneitä” merkinnöissä on mahdollista
olla valtiopäivävuosien kesken pieniä eroavaisuuksia.



Jos lukee esim. ”yhtyneitä yhteensä 15”, tähän on laskettu kaikki allekirjoittaneet, vaikka heidän
nimiään ei olisi tiedossa, tästä on silloin myös merkintä ”ei kaikkien nimiä tiedossa” (koskee
lähinnä 1900-luvun alun vuosia/vuosikymmeniä). Eli kaikkina vuosina ei ole kirjattu
lukumääräisesti välikysymykseen yhtyneitä/välikysymyksen allekirjoittaneita, koska niitä ei ole
merkitty myöskään pöytäkirjoihin.



Jos lukee ”ei yhtyneitä”, tämä tarkoittaa, ettei alkuperäisten allekirjoittajien lisäksi muita edustajia
ole yhtynyt välikysymykseen sen esittämisen jälkeen. Jos mitään merkintää yhtyneistä ei ole,
tämäkin tarkoittaa, että välikysymyksessä ovat olleet mukana vain sen alkuperäiset allekirjoittajat.



”Mukana” tarkoittaa, minkä puolueen jäseniä on allekirjoittanut välikysymyksen. (”Mukana” voi
siis tarkoittaa joko yhtä tai esimerkiksi 30 tietyn/tiettyjen puolueiden edustajia, jotka ovat
allekirjoittaneet välikysymyksen.)



1907–1911 saatavissa vain ensimmäisen allekirjoittajan nimi, koska kalentereissa ei ole enää listaa
eri puolueisiin kuuluneista kansanedustajista, näiltä vuosilta tiedot ovat siis puutteellisia verrattuna
muihin vuosiin
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