toksen takia totuttua myöhemmin, vasta huhtikuussa.

nyt sopua muun muassa tulevien vuosien talouslinjasta tai kriisissä olevien euromaiden tukemisesta. PerusSen jälkeen hallitustunnusteluja ja -neuvotteluja käytiin eri kokoonpanoissa yli kuukausi siten, että mukana olivat eri vaiheissa kaikki paitsi perussuomalaiset.

voimasuhteet muuttuivat. Suurimmaksi eduskuntasialidemokraatit menettivät hieman kannatustaan,
mutta ylsivät toiseksi suurimmaksi eduskuntaryhsuomalaiset, joiden ryhmä kasvoi edellisten vaalien
tisen historian suurin.

tillisdemokraatit kuusi paikkaa. Ahvenanmaalta valittu kansanedustaja kuuluu sitoutumattomana Ruotsalaiseen eduskuntaryhmään.
oli tosin aiemmin toiminut kansanedustajana. Naiskansanedustajien määrä kasvoi ennätyksellisen suu-

nisteriksi Jyrki Kataisen.
Hallituspohjan varmistuttua eduskuntaryhmät
pääsivät sopimaan ministerinpaikkojen ja muiden tärkeiden tehtävien jaosta. Samalla eduskunnan puhemiehistön kokoonpano muuttui siten, että puhemieEero Heinäluoma (sd.), ensimmäiseksi varapuhemieheksi Pekka Ravi (kok.) ja toiseksi
varapuhemieheksi Anssi Joutsenlahti (ps.). Vakiintuneen käytännön mukaisesti pääministeri tulee vaalien
jälkeen suurimmasta ja eduskunnan puhemies toiseksi
varapuhemiehen paikan ja kolmanneksi suurin puolue

jien valtakirjat tarkastettiin eduskunnassa tiistaina
Seuraavana päivänä eduskunnan puhemieheksi
valittiin Ben Zyskowicz (kok.), ensimmäiseksi varapuhemieheksi Jutta Urpilainen (sd.) ja toiseksi varapuhemieheksi Anssi Joutsenlahti (ps.). Puhemiesten vaalissa
täysistuntoa johti eduskunnan ikäpuhemies eli iältään
vanhin kansanedustaja Kauko Tuupainen (ps.).
Hallitusneuvottelut pitkittyivät

Samana päivänä puhemiesten vaalin kanssa eli
puheenjohtajan, kansanedustaja Jyrki Kataisen hallitustunnustelijaksi. Katainen lähetti eduskuntaryhmille kysymyslistan, jolla hän selvitti puolueiden suhtautumista vaalikauden tärkeimpiin kysymyksiin.
jaiset ja edellisen hallituksen pääministeri Mari Kiviniemi (kesk.) jätti hallituksensa eronpyynnön tasavallan presidentille.
Hallitusneuvottelut osoittautuivat tavanomaista
mutkikkaammiksi, kun puolueiden kesken ei synty-

Eduskunnan puhemieheksi valittiin
kesäkuussa Eero Heinäluoma (keskellä),

lahti (vasemmalla).

Eduskunta hyväksyi hallituksen ohjelman torstaina
äänesti hallitusta vastaan, minkä vuoksi heidät erotettiin eduskuntaryhmästään. Välirikko johti siihen, että
eduskuntaryhmien määrä kasvoi vaalien jälkeiseen
tilanteeseen verrattuna yhdellä, kun kaksikko perusti
syksyllä uuden eduskuntaryhmän, jonka nimeksi tuli
Vasenryhmä.
Eurokriisi puhutti pitkin vuotta

kävi ilmi, että hallituksen esityksen perusteluissa ei
ollut selkeästi kerrottu, kuuluvatko korot takausvastuun piiriin. Perustuslakivaliokunnan lausunnon jälkeen hallitus tarkensi esitystään, jota alettiin käsitellä
Perussuomalaiset tekivät marraskuussa välikysymyksen eurokriisistä. Syksyn ensimmäisen välikysymyksen teki keskusta ja se käsitteli kunnallisten lähipalvelujen turvaamista.

Eurokriisi puhutti eduskuntaa pitkin vuotta ja työllisti
myös talousvaliokuntaa, valtiovarainvaliokuntaa ja
perustuslakivaliokuntaa. Ensimmäisen päätöksen
euromaiden tuesta eduskunta teki jo toukokuussa,
ennen kuin uusi hallitus oli muodostettu. Täysistunto
lainoituksen edellyttämälle Euroopan rahoitusvakaus-

Vaalikauden ensimmäiset valtiopäivät
Vaalikauden toiset valtiopäivät
Vaalikauden kolmannet valtiopäivät
Vaalikauden neljännet valtiopäivät

Kansalaisaloitteesta uusi vaikuttamiskanava

Viime vaalikaudella aloitettu perustuslain uudistus
vietiin päätökseen vaalien jälkeisillä uusilla valtiopäivillä. Perustuslain mukaan siihen tehdyt muutokset pitää jättää lepäämään yli vaalien, ellei muutosta
hyväksytä kiireellisenä, jolloin päätös edellyttää viiden
kuudesosan enemmistöä.

.................

Henkilökunnan palkkaus- ja henkilöstöpalvelumenot ..............................
Kiinteistö- ja peruskorjausmenot .........................................................................
Tietohallintomenot .......................................................................................................
Muut menot (mm. matkat, painatus,
..............................................

milj. euroa

Parlamentaarisen Itämerikonferenssin Suomen
valtuuskunta
parantaa kansalaisten osallistumisoikeuksia uuden
kansalaisaloitteen myötä.
Laki kansalaisaloitteesta hyväksyttiin joulukuun

voi tehdä eduskunnalle aloitteen lain säätämiseksi.
Syysistuntokaudella hyväksyttiin valtion budjetin
ja kolmen lisätalousarvion ohella myös muassa Suomen liittyminen jalkaväkimiinat kieltävään Ottawan
sopimukseen sekä arvonlisäveron ulottaminen sanoma- ja aikakauslehtiin. Valtion budjetin loppusumma

johtokunta
Aasian ja Euroopan parlamentaarisen kokouksen
Suomen valtuuskunta
Naton parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen
valtuuskunta
Välimeri-unionin parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta

Kansanedustajien ja heidän avustajiensa lisäksi edusrolla. Suurimmat määrärahalisäykset tehtiin liikenneja viestintäministeriön pääluokkaan.
Kansanedustajan työ on kansainvälistä

Suomalaiset kansanedustajat toimivat lukuisissa
kansainvälisissä parlamenttienvälisissä järjestöissä,
minkä lisäksi parlamenttien välillä on kahdenkesmonenkeskisiin kansainvälisiin järjestöihin yhdeksän
valtuuskuntaa, jotka ovat:

kentelee muun muassa juristeja, puuseppiä, osastoja pöytäkirjasihteereitä, virastoavustajia, tekstinkäsittelijöitä, kirjastovirkailijoita, turvallisuusvalvojia ja
mikrotukihenkilöitä. Osa virkamiehistä palvelee
myös kansalaisia, kuten esimerkiksi Eduskunnan kirjaston työntekijät.
Eduskunta on naisvaltainen työpaikka, sillä kanslian henkilökunnasta kaksi kolmasosaa on naisia. Suurin henkilöstöryhmä on laitoshuoltajat, jotka vastaavoamisesta.
Eduskunnan kaikkien menojen yhteissumma oli

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta
Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunta
valtuuskunta
Arktisen alueen parlamentaarikkokonferenssin
Suomen valtuuskunta

Kanslian toimintamenoja ovat muun muassa
henkilöstö-, kiinteistö- ja tietohallintomenot. Niiden
lisäksi eduskunnan kokonaismenoiksi lasketaan kan-

sanedustajien, heidän avustajiensa ja poliittisten ryhmien menot. Lukuihin eivät sisälly arvonlisäverot ja
eduskunnan yhteydessä toimivien virastojen (Eduskunnan oikeusasiamies, Valtiontalouden tarkastusvirasto ja Ulkopoliittinen instituutti) menot.
Eduskunnan hallintoa ja taloudenhoitoa johtaa,
valvoo ja kehittää puhemiehen johtama kansanedustajista koostuva kansliatoimikunta. Se nimittää
eduskunnan korkeimmat virkamiehet ja ratkaisee
eduskunnan hallintoa ja taloudenpitoa koskevat merkittävät asiat.
puhemies Eero Heinäluoma, varapuhemiehet Pekka
Ravi ja Anssi Joutsenlahti sekä kansanedustajat Jouni
Backman (sd.), Pietari Jääskeläinen (ps.), Timo Kalli
(kesk.) ja Petteri Orpo (kok.). Varajäseniä olivat
Johanna Karimäki (vihr.), Mikaela Nylander (r.),
Leena Rauhala (kd.) ja Erkki Virtanen (vas.).
Eduskunnan kiinteistöjen peruskorjaus jatkuu

Eduskunnan kaikki rakennukset paitsi Pikkuparla-

myös sopimukseen siitä, että eduskunnan täysistunnot pidetään Sibelius-Akatemian Pohjoisen Rautatie-

kadun kiinteistössä Eduskuntatalon ollessa remontis-

valtioneuvoston jäsenet:

pääministeri Jyrki Katainen (kok.)
pääministerin sijainen, valtiovarainministeri
Jutta Urpilainen (sd.)
ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja (sd.)
eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander
Stubb (kok.)
kehitysministeri Heidi Hautala (vihr.)
oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.)
sisäasiainministeri Päivi Räsänen (kd.)
puolustusministeri Stefan Wallin (r.)
hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen (kok.)
opetusministeri Jukka Gustafsson (sd.)
kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki
(vas.)
maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen (kok.)
liikenneministeri Merja Kyllönen (vas.)
elinkeinoministeri Jyri Häkämies (kok.)
työministeri Lauri Ihalainen (sd.)
sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko (kok.)
peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson
(sd.)
ympäristöministeri Ville Niinistö (vihr.)
asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru (sd.)
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Suuri valiokunta (SuV) ......................................................
Perustuslakivaliokunta (PeV) ........................................
Ulkoasiainvaliokunta (UaV) ...........................................
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..........................................

.......................................

.........................................

.......................................

.........................................

......................................

.......................................

......................................

Tarkastusvaliokunta (TrV) ..............................................
Hallintovaliokunta (HaV) ...............................................
Lakivaliokunta (LaV) .........................................................
Liikenne- ja viestintävaliokunta (LiV) ......................
Maa- ja metsätalousvaliokunta (MmV) ...................
Puolustusvaliokunta (PuV) .............................................
Sivistysvaliokunta (SiV) ....................................................
Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StV) ............................
Talousvaliokunta (TaV) .....................................................
Tulevaisuusvaliokunta (TuV) .........................................
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (TyV) ..................
Ympäristövaliokunta (YmV) ...........................................
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* Valtiovarainvaliokunnan päätökset valmistellaan yleensä jossakin sen kahdeksasta jaostosta.
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Värilliset pallot kertovat
paikkakunnalta valittujen
kansanedustajien määrän
sekä sen, mihin eduskuntaryhmään he kuuluvat
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Kansanedustajan palkkio on
vaalikauden jälkeen palkkio nousee
Eduskunnan puhemiehelle
kuukaudessa ja varapuhemiehille

Kansanedustajien keski-ikä on

6335
Kansanedustajan palkkio on

ovat veronalaista tuloa.
Palkkion lisäksi kansanedustajille
kulukorvaus, jonka suuruuteen
vaikuttaa edustajan kotipaikka
sekä se, onko hänellä pääkaupunkiseudulla kakkosasunto.

Edustajien palkkioista päättää puhemiehistön
nimeämä palkkiotoimikunta, jonka puheenPekka Tuomisto ja jäseninä puheenjohtaja
Maj-Len Remahl sekä varatuomari Seppo Riski.

Suomen ensimmäiset naiskansan-

silloisesta eduskunnasta.

Ilkka Kanerva (kok.) ..............................
Mauri Pekkarinen (kesk.) ....................
Pertti Salolainen (kok.) .........................
Ben Zyskowicz (kok.) .............................
Jouko Skinnari (sd.) .................................
Erkki Tuomioja (sd.) ...............................
Kari Rajamäki (sd.) .................................
Kimmo Sasi (kok.) ...................................
Sirkka-Liisa Anttila (kesk.) .................
Jukka Gustafsson (sd.) ...........................
Seppo Kääriäinen (kesk.) .....................
Jouni Backman (sd.) ................................
Timo Kalli (kesk.) .....................................
Martti Korhonen (vas.) ..........................
Johannes Koskinen (sd.) ........................
Matti Saarinen (sd.) ...............................
Listassa ovat mukana ne, jotka ovat olleet kansanValtiopäivät tarkoittaa eduskunnan vuotuista
työskentelykautta.
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Eduskunnassa on yhteensä
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Eduskunnassa on yhdeksän eduskuntaryhmää,

Kansallinen Kokoomus ..............................................................................................................
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue .............................................................................
Perussuomalaiset ...........................................................................................................................
Suomen Keskusta ..........................................................................................................................
Vasemmistoliitto ............................................................................................................................
Vihreä liitto ............................................................................................................................... .........
Suomen ruotsalainen kansanpuolue ....................................................................................
.....................................................................................

Muut ryhmät (Ahvenanmaan edustaja) ............................................................................

Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä ..........................................................
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä ..................................................................
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä ..........................................................................
Keskustan eduskuntaryhmä ............................................................................................
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ............................................................................
Vihreä eduskuntaryhmä .....................................................................................................
.......................................................................................

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä ..............................................................
Vasenryhmän eduskuntaryhmä .....................................................................................
* Luku sisältää Ahvenanmaan vaalipiiristä valitun sitoutumattoman kansanedustajan

Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä
Keskustan eduskuntaryhmä
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Vihreä eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä *
Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä
Vasenryhmän eduskuntaryhmä **

* Ruotsalaiseen eduskuntaryhmään kuuluvat Ruotsalaisen
kansanpuolueen kansanedustajat sekä Ahvenanmaan
vaalipiirin kansanedustaja.
** Kaksi Vasemmistoliiton listoilta eduskuntaan kevään
vaaleissa valittua kansanedustajaa perusti elokuussa
oman eduskuntaryhmän, jonka nimeksi tuli Vasenryhmä.

