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Mikä on Nuorten parlamentti?

• Nuorten parlamentissa yläkoululaiset saavat mahdollisuuden 
tutustua politiikkaan ja osallistua yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen

• koulujen parlamenttikerhoissa pohditaan vaikuttamisen keinoja, 
kutsutaan politiikkoja vierailuille kouluihin ja tutustutaan 
paikalliseen vaikuttamiseen

• parlamenttikerhoille järjestetään vuosittain tilaisuuksia. Opettajille 
ja ohjaajille julkaistaan materiaalia ohjauksen ja opetuksen tueksi

• toiminta huipentuu joka toinen vuosi eduskunnassa järjestettävään 
Nuorten parlamentin täysistuntoon. Seuraava täysistunto 
järjestetään keväällä 2020, ilmoittautuminen alkaa syksyllä 2019

• Nuorten parlamentti toteutetaan eduskunnan ja Kehittämiskeskus 
Opinkirjon yhteistyönä



Nuorten parlamentti verkossa

• Nuorten parlamentin verkkosivuilla on tietoa 
erityisesti istuntopäivästä ja siihen 
valmistautumisesta

• aiempien istuntopäivien aineistoja on 
saatavilla: istuntojen pöytäkirjat, istuntojen 
verkkotallenteet, kuvia sekä tietoja ja 
analyysejä istunnossa esitetyistä suullisista 
kysymyksistä

https://www.eduskunta.fi/FI/NuortenEduskunta/NuortenParlamentti/Sivut/default.aspx


Nuorten eduskunta -verkkosivusto

• Nuorten eduskunta –sivustolta löytyy Nuorten 
parlamentin verkkosivujen lisäksi myös muuta 
nuorille ja opettajille koottua demokratia-
kasvatus -materiaalia:
– Näin lakeja tehdään Suomessa

– Valiokuntasimulaatio

– Demokratian polku –lyhytelokuvat

– Parlamenttikierros – kokemustietoa kansanvallasta

– Historiatietopaketit

– Lakihankkeiden tietopaketit

https://www.eduskunta.fi/FI/NuortenEduskunta/Sivut/default.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/NuortenEduskunta/nain_lakeja_tehdaan/Sivut/default.aspx
http://bit.ly/simulaatio2018
https://www.eduskunta.fi/FI/NuortenEduskunta/demokratian-polku/Sivut/default.aspx
https://parlamenttikierros.wordpress.com/
https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/yhteiskunta/historia/Sivut/default.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/default.aspx


Eduskunnan kirjaston palvelut
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Aineistot ja tietopaketit

• Eduskunta-aineistot ja arkistoaineistot
– Valtiopäiväasiakirjat-tietopaketti
– Historiallisia dokumentteja ja muita aineistoja
– verkkokirja Yksi kamari – kaksi sukupuolta: Suomen 

eduskunnan ensimmäiset naiset

• Yhteiskunta, politiikka, historia
– Historia-tietopaketit
– Tiedä! Vaikuta! - kansalaisvaikuttamisen tietopaketti
– Eduskuntavaalit-tietopaketti

• Kotimainen oikeus ja muut Oikeudellisen tiedon 
aineistot
– Lakihankkeiden tietopaketit

https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/eduskunta/Sivut/default.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/yhteiskunta/Sivut/default.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/Sivut/default.aspx


Koulutukset

• Kirjaston koulutukset
– järjestämme kaikille avointa koulutusta 

eduskuntaa koskevista tiedonlähteistä, 
oikeudellisista tiedonlähteistä sekä EU:n ja 
kansainvälisten järjestöjen tiedonlähteistä ja 
tietokantojen käytöstä

– järjestämme myös räätälöityjä koulutuksia 
keskeisille käyttäjäryhmille

– Koulutusaineistot ovat käytettävissä kirjaston 
verkkosivuilla

https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/palvelut/koulutukset/Sivut/default.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/palvelut/koulutukset/Sivut/Koulutusaineistot.aspx


Kirjaston tietopalvelu

• Kirjaston tietopalvelu
– tietopalvelu on avoin kaikille, kuten kirjasto. 

Autamme tiedontarpeissa kirjaston aihealueilta. 
Opastamme etsimään ja käyttämään kirjaston 
aineistoja itsenäisesti. Tiedonhaun opastukseen 
voi varata myös ajan

- tietopalvelu on maksutonta. Tietopalvelussa 
ohjaamme tiedonlähteille, mutta emme anna 
oikeudellista neuvontaa

- Ks. myös Tietopalvelulta kysyttyä 

https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/palvelut/tietopalvelu/Sivut/default.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/tietopalvelulta-kysyttya/Sivut/default.aspx


Arkiston palvelut

• Arkiston palvelut

– arkiston tietopalvelussa tehdään arkiston 
asiakirjoihin perustuvia pienimuotoisia selvityksiä 
maksutta

– Eduskunnan kuva-arkisto tarjoaa käyttöön 
eduskuntaan ja eduskuntatyöhön liittyviä 
valokuvia

– Veteraanikansanedustajien muistitietoarkisto on 
luvanvaraisesti tutkijoiden käytössä

https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/palvelut/Arkiston_palvelut/Sivut/default.aspx


Linkkejä

• Kirjaston verkkosivut 
www.eduskunta.fi/kirjasto

• Kirjaston yhteystiedot 

• Eduskunnan kirjaston kokoelmatietokanta 
Selma https://eduskunnankirjasto.finna.fi/

• lisätietoja kirjasto@eduskunta.fi tai 
Kristiina.Hakala@eduskunta.fi

http://www.eduskunta.fi/kirjasto
https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/tietoakirjastosta/kirjastonkaytto/Sivut/yhteystiedot.aspx
https://eduskunnankirjasto.finna.fi/
mailto:kirjasto@eduskunta.fi
mailto:Kristiina.Hakala@eduskunta.fi

