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Förord
Välkommen till riksdagen och valperioden 2015–2018!

Du håller nu i en handledning till riksdagsarbetet. Den målar upp det
centrala innehållet i riksdagsarbetet och de grundläggande
samarbetsstrukturerna samt redogör för vad som finns var i
riksdagsbyggnaderna.

Valperioden 2015–2018 börjar i mycket exceptionella förhållanden. Inför
renoveringen av riksdagshuset har alla funktioner flyttats till SibeliusAkademins lokaler och riksdagens andra byggnader. Riksdagens plenum
kommer i ungefär två år hållas i Sibelius-Akademins konsertsal och ett
flertal av utskotten sammanträder i tillfälliga lokaler. Likaså har
riksdagsgrupperna och många anställda placerats i nya lokaler.

Nu när vi arbetar i tillfälliga lokaler är det särskilt viktigt att såväl nya
ledamöter och anställda som de som arbetat längre i riksdagen får
information om principerna för riksdagsarbetet och konkreta tips om
funktionerna och sederna i huset. Tanken med den här handboken är att ge
en överskådlig bild av riksdagen i dess helhet och att underlätta arbetet i de
tillfälliga lokalerna. Närmare uppgifter och mer detaljerade anvisningar
finns i riksdagens intranät.
Handboken har tagits fram av en arbetsgrupp
bestående av tjänstemän vid riksdagens
kansli. Jag vill tacka arbetsgruppen och alla
andra som på olika sätt bidragit till
handboken. Det är min förhoppning att den
ska visa sig vara en nyttig och praktisk källa
till information om riksdagen och att alla i
riksdagen läser den.

Seppo Tiitinen
Riksdagens generalsekreterare
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Riksdagen
Finlands riksdag har en kammare med 200 ledamöter.
Riksdagsledamöterna väljs genom direkta val vart fjärde år. I riksdagsval är
landet indelat i 13 valkretsar.
Riksdagen stiftar lagar, beslutar om statsbudgeten, behandlar
internationella avtal, övervakar regeringens verksamhet och väljer
statsminister. Den har mycket att säga till om i EU-frågor.
Riksdagsledamöterna medverkar också i en rad internationella
organisationer och samarbetsorgan.

Talmannen, presidiet och talmanskonferensen
Riksdagens arbete leds av talmannen och två vice talmän, som tillsammans
bildar presidiet. Presidiets främsta uppgift är att leda plenum.

Talmanskonferensen består av talmannen, vice talmännen och
ordförandena i utskotten. Talmanskonferensen fokuserar på arbetet i
plenum. Den ger anvisningar och riktlinjer för de förfaranden som tillämpas
i plenum och godkänner plenarplaner. Dessutom ger talmanskonferensen
generella anvisningar om arbetet i utskotten och är ett rådgivande organ för
talmannen.

Plenum
Riksdagen utför sin viktigaste uppgift, att stifta lagar, i plenum. I plenum
beslutar riksdagen också om statsbudgeten, behandlar bl.a. redogörelser,
meddelanden och berättelser från regeringen och godkänner
internationella avtal.

Plenum är också ett viktigt forum för aktuella politiska debatter i vårt land.
Tanken är att angelägna och aktuella frågor snabbt ska kunna tas upp till
debatt i plenum. Det finns olika sätt att initiera ärenden i riksdagen, t.ex.
under muntliga frågestunder, interpellationsdebatter, aktuella debatter och
debatter i samband med upplysningar från statsministern.

Utskotten
Riksdagen har 15 permanenta fackutskott och ett särskilt utskott för
behandling av EU-frågor, stora utskottet. Fackutskottens främsta uppgift är
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att bereda ärenden enligt uppgiftsfördelningen mellan dem och ta fram
betänkanden för plenum och utlåtanden för andra utskott.

Stora utskottet behandlar EU-ärenden och lägger fram riksdagens
ståndpunkt i sådana EU-frågor som hör till riksdagens behörighet, med
undantag av frågor som gäller den gemensamma utrikes- och
säkerhetspolitiken. Utrikes- och säkerhetspolitiska frågor sköts av
utrikesutskottet.

Arbetsfördelningen mellan fackutskotten bygger i stort sett på principen
om ministeriemotsvarighet. Avsikten är att varje utskott ska ha ett tydligt
avgränsat substansområde som i huvuddrag svarar mot ett ministeriums
ansvarsområde.
Utskottens mandattid omfattar en valperiod, alltså fyra år. Utskottens
sammansättning motsvarar riksdagsgruppernas styrkeförhållanden.

Riksdagens internationella verksamhet
Riksdagen medverkar regelmässigt i nio internationella organisationer.
Samarbetet med organisationerna sköts genom delegationer som utses för
valperioden, med undantag av Finlands delegation i Nordiska rådet. Plenum
utser Finlands delegationer i tre parlamentariska församlingar, nämligen
Nordiska rådet (NR), Europarådet (ER) och Organisationen för säkerhet och
samarbete i Europa (OSSE). De övriga delegationerna utses av
talmanskonferensen. Samtliga riksdagsledamöter är medlemmar i
Interparlamentariska unionen (IPU), men endast styrelsen för Finlands
grupp deltar regelbundet i unionens arbete. Styrelsen utses av ledamöterna.

Riksdagsgrupperna och gruppkanslierna
Riksdagsledamöterna indelas enligt partitillhörigheten i riksdagsgrupper,
som spelar en viktig roll i det praktiska riksdagsarbetet. Varje grupp väljer
en eller flera ordförande och andra organ. Varje riksdagsgrupp har ett eget
grupprum. Grupperna sammanträder vanligtvis på torsdagar.

Riksdagsgruppen har till sin hjälp ett gruppkansli, som leds av en
generalsekreterare. Grupperna anställer själva behövlig personal. I
statsbudgeten finns ett särskilt anslag för gruppkanslierna.
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Riksdagens lokaler och funktioner

Tillfälliga lokaler under renoveringen av riksdagshuset
Renoveringen av riksdagshuset inleddes i mars 2015 och utgör kulmen på
ett tio år långt saneringsprojekt. Tidigare har riksdagens andra byggnader
på Arkadiebacken renoverats, inklusive flyglarna A och B där det bland
annat finns arbetsrum för ledamöter. I det omfattande projektet
moderniseras i praktiken all fastighetsteknik. Samtidigt repareras bland
annat fönstren. Yttertaket byts och innergården får ny rappning. Dessutom
förbättras säkerheten och energieffektiviteten. Målsättningen är att
riksdagshuset ska kunna öppnas på nytt i slutet av 2017.
Fram till dess hålls plenum i Sibelius-Akademins (S-huset) konsertsal, som
byggts om för ändamålet. Allmänheten kan också här följa plenum från en
åhörarläktare, men antalet platser är begränsat.

Under 2015–2017 arbetar riksdagen förutom i S-huset också i Lilla
parlamentet (F-huset), Riksdagshusets södra och norra flygel (A- och Bhusen), Stadsförbundets hus (D-huset), förvaltnings- och bibliotekshuset
(C-huset) samt i lokaler på Nervandersgatan och Anttigatan och i
riksdagens underjordiska lokaler (M-huset).

8

S-huset (Sibelius-Akademin)
Plenisal
Press- och åhörarläktare
Riksdagsledamöternas
läsesal/arbetszon
Talmanskonferensens
sammanträdesrum
Presidiets arbetsrum
Regeringens sammanträdesrum
Generalsekreterarens,
biträdande generalsekreterarens
och lagstiftningsdirektörens
arbetsrum
Utskottsrum:
miljöutskottet
revisionsutskottet
lagutskottet
arbetslivs- och
jämställdhetsutskottet
jord- och
skogsbruksutskottet
ekonomiutskottet
kulturutskottet
social- och
hälsovårdsutskottet
grundlagsutskottet och
förvaltningsutskottet
Arbetsrum för centralkansliet
och utskottssekretariatet
Arbetsrum för media
Kafé

Torget:
post
resebyrå
kassatjänster
IT-tjänsten (telefoner,
datorer, it-support)
gåvotjänster
interna
utredningstjänstens jour
Vaktmästerichefen

C-huset
Parkeringshus, infart från
Auroragatan
Riksdagsbiblioteket
Företagshälsan
Arbetsrum för riksdagsgrupper
Arbetsrum för gruppkanslier
Arbetsrum för centralkansliet
Förvaltningsdirektörens
arbetsrum
Arbetsrum för förvaltnings- och
serviceavdelningen

D-huset
Besöksingång
Utskottsrum:
framtidsutskottet
kommunikationsutskottet
Arbetsrum för gruppkanslier
Arbetsrum för centralkansliet,
utskottssekretariatet,
förvaltnings- och
serviceavdelningen och
säkerhetsenheten
Riksdagens registratorskontor
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F-huset (Lilla parlamentet)
Parkeringshus, infart från
Karamzins strand 2
Infocentrum
F-auditoriet och mötestjänster
Utskottsrum och
delegationsrum:
stora utskottet
finansutskottet
utrikesutskottet
försvarsutskottet
finansutskottets
delegationsrum
Justitieombudsmannens kansli
Människorättscentret
Arbetsrum för
riksdagsledamöter och
assistenter
Arbetsrum för
utskottssekretariatet
Internationella enheten

Restaurang Lilla Parlamentet
Kafé Lilla Parlamentet
Tidningssal

B-huset
Bastu
Arbetsrum för
riksdagsledamöter och
assistenter

M-huset
Arbetsrum för riksdagsgrupp
Mötes- och kursrum för internt
bruk
Reprocentralen
Logistikcentralen
Arkiv och publikationsförråd
Restaurang
Motionslokaler
Bastu

Nervandersgatan 13
Arbetsrum för riksdagens kansli
Anttigatan 1
Statens revisionsverk
Arbetsrum för riksdagens kansli

A-huset
Auditorium – arbetsrum för
riksdagsgrupp
Arbetsrum för riksdagsgrupper
Arbetsrum för
riksdagsledamöter och
assistenter
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Tillträde till riksdagens lokaler
Passerrättigheterna för riksdagens lokaler utfärdas av säkerhetsenheten.
Enheten lämnar ut passerkort och nycklar och svarar för låshanteringen.
Passerkorten och nycklarna är personliga och om de förkommer ska
säkerhetsenheten omedelbart kontaktas.
Riksdagsfastigheterna har passerkontroll och kameraövervakning med
inspelning. Systemet lagrar främst material från entréerna till riksdagen.
Kontrollcentralen har jour dygnet runt alla dagar i veckan.
turvavalvomo@riksdagen.fi
tfn 2286, 2287

Riksdagens öppettider
Huvudentrén till S-huset är under plenidagar öppen tisdag till torsdag kl.
7.45–20.00, fredagar kl. 7.45–16.30 och övriga dagar kl. 8.00–16.30. Om
plenum fortsätter längre än de nämnda tiderna stängs entrén en halvtimme
efter att plenum avslutats.
Riksdagens plenum är öppet för allmänheten.

Riksdagsgatans ingång till åhörarläktaren öppnas 15 minuter innan plenum
börjar. Besökarna får gå igenom en säkerhetskontroll. Det finns relativt få
läktarplatser, och de kan inte reserveras på förhand. Entrén och vägen till
åhörarläktaren är inte tillgänglighetsanpassad.

Huvudentrén till F-huset har under pleniveckor öppet måndag och fredag
kl. 8.00–16.00 samt tisdag och torsdag kl. 8.00–18.00. Andra veckor är
huvudentrén öppen kl. 9.00–16.00.
Riksdagens kansli håller öppet från måndag till fredag kl. 9.00–16.00.
Mer om öppettider finns i avsnittet Service och information.
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Så hittar du i riksdagen
Röra sig i riksdagens lokaler – allmänna principer:
•

•
•

•

•

Entréer till riksdagens fastigheter finns i C-, D-, F- och S-husen.
Besökare går in via antingen D-husets eller F-husets besöksingång.
Passerkort och personkort ska alltid bäras med.

Information om riksdagens öppettider ges regelbundet.
Riksdagsbyggnaderna är alltid stängda kl. 22–06. Om plenum drar
ut på tiden kan man röra sig i lokalerna också efter kl. 22.

Den som rör sig i riksdagens lokaler utanför den normala
öppettiden ska anmäla detta hos kontrollcentralen via telefon eller
porttelefon.
Det är inte tillåtet att övernatta i riksdagens lokaler.

Personliga gäster

En riksdagsledamot eller riksdagsanställd (inkl. funktionärer i
gruppkanslierna) kan ta emot personliga gäster i F-huset (Lilla
parlamentet). Högst två gäster i sänder får tas emot. Värden ska i god tid
anmäla gästernas namn hos entrépersonalen (F-ovi@riksdagen.fi).

Personliga gäster tas emot vid F-husets besöksingång. Personliga gäster får
inte tas in i Lilla parlamentet via Infocentrums bakdörr. Gästerna ska alltid
gå genom säkerhetskontrollen. Värden ska möta gästerna och svarar för
dem under hela besöket. Gästerna får inte lämnas ensamma.
Förflyttning mellan byggnaderna får ske via kulverten. Gästerna får inte gå
in i plenisalen (förutom till åhörarläktaren), talmannens och regeringens
rum eller de underjordiska våningarna (M-huset, bastuavdelningen,
parkeringshus etc.). En ledamot kan visa gästerna mötesrummen för de
utskott han eller hon själv arbetar i. Utskottsrådet ska informeras om
besöket i mötesrummet på förhand.
Riksdagshuset är helt stängt för besökare vid riksmötets öppnande,
valperiodens avslutning och vid presidentinstallation.
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Guidningar, besöksgrupper och Infocentrum
Från den 14 mars 2015 till hösten 2017 ordnas inga guidade visningar i
riksdagen. Besöksgrupper kan enbart tas emot i Infocentrum.
Infocentrum håller öppet vardagar kl. 10.00–16.00. Under öppettiderna
finns det alltid personal från riksdagsinformationen eller
Riksdagsbiblioteket på plats.

Infocentrums mötesrum rymmer cirka 50 personer. Rummet kan också
användas kl. 8.00–10.00 på morgonen, då det inte finns personal eller andra
besökare på plats. Mötesrummet bokas genom riksdagsinformationen. Den
ledamot eller riksdagsanställd som svarar för evenemanget ska finnas på
plats ända tills evenemanget avslutats.
Kafé Lilla Parlamentet är öppet under samma tider som Infocentrum i
övrigt.
Infocentrum, evenemang och bokningar tfn 2020
infotilaisuudet@riksdagen.fi

Viktiga telefonnummer och e-postadresser
Riksdagens växel
vardagar kl. 8.00–16.30
tfn 09 4321
puhelinkeskus@riksdagen.fi

Allmänt nödnummer 112

Om du ringer med en annan telefon än riksdagens är numret 09 432 XXXX
(=fyrsiffrigt anknytningsnummer).
Vid samtal mellan riksdagens telefoner räcker det att slå det fyrsiffriga
anknytningsnumret.

Riksdagens kansli har öppet vardagar kl. 9–16, om inte annat meddelas.

Riksdagens kontrollcentral (bemannad 24/7)
tfn 2286, 2287
turvavalvomo@riksdagen.fi
Utanför riksdagens öppettider kan brådskande och akuta ärenden som rör
t.ex. säkerhet, fastigheten och utrustning anmälas hos kontrollcentralen.

Företagshälsans akutvård (må–to kl. 8.30–16.15 och fre 8.30–15.00)
tfn 4210
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Besöksingångar
Arkadiagatan 3
tfn 2840
f-ovi@riksdagen.fi
Riksdagsgatan 4
tfn 2286, 2287
d-ovi@riksdagen.fi
Centralkansliet, t.ex. ledamöters förfrågningar angående anföranden
(fram till dess att plenum avslutats).
tfn 2014

Riksdagsinformationen
tfn 2019 eller 050 574 0352
tiedotus@riksdagen.fi
Servicecenheten
tfn 3000
palvelukeskus@riksdagen.fi

IT-tjänsten: arbetsstationer, telefoner, mobil utrustning
jour vardagar kl. 8–16
tfn 2345
it-palvelut@riksdagen.fi
Fastighetsservice
tfn 3000
kiinteistopalvelut@riksdagen.fi
Företagshälsans tidsbeställning
må–to kl. 8.30–12.00 och 13.00–16.15 samt fre kl. 8.30–12.00 och 13.00–
15.00
tfn 2213
Restauranger och kaféer
Restaurang Lilla Parlamentet
öppet kl. 8.00–15.00

Kafé Lilla Parlamentet
Infocentrums kafé
öppet kl. 10.00–16.00
tfn 3661
ravintola.pikkuparlamentti@eduskunta.fi
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M-huset:
Riksdagsrestaurangen
öppet kl. 8.30–15.00
tfn 3631
ravintola.eduskuntatalo@eduskunta.fi
S-huset:
Kafé
öppet enligt plenarplanen, ti–to kl. 8.00–19.00 och fre 8.00–16.00
tfn 3631
ravintola.eduskuntatalo@eduskunta.fi
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Riksdagsarbetet
Riksdagen stiftar lagar, beslutar om statsbudgeten, behandlar
internationella avtal, övervakar regeringens verksamhet och väljer
statsminister. Riksdagen har en stark ställning i det nationella
beslutsfattandet i EU-ärenden. Riksdagsledamöterna medverkar också i
en rad internationella organisationer och samarbetsorgan.
VALPERIOD OCH RIKSMÖTEN

fjärde
riksmötet

höstsession

första
riksmötet

vårsession

vårsession

höstsession

höstsession

vårsession

vårsession

höstsession

tredje
riksmötet

andra
riksmötet

MÅNADS- OCH VECKORYTM
Månadsschema

Veckoschema
Utskottens
vecka

Dagordning
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Hur arbetsåret är planerat och indelat
Arbetet i riksdagen är indelat i valperioder, riksmöten och sessioner. Vid
det första riksmötet under valperioden konstituerar sig riksdagen. Det sista
riksmötet under en valperiod är arbetstakten mycket hög.
Information om riksdagens plenum och om tiderna för behandlingen av
enskilda ärenden ges i form av plenarplaner och veckoscheman. Översikten
Valiokuntien viikko (Veckan i utskotten) informerar om vilka frågor som är
tänkta att tas upp i utskotten den kommande veckan. Dagordningen för
plenum och utskottens föredragningslistor visar vilka ärenden som
kommer upp till behandling i nästa plenum eller utskottssammanträde.

Arbetssituationen avgör hur ofta riksdagen samlas till plenum. Som regel
har riksdagen plenum på tisdagar, onsdagar, torsdagar och fredagar.
Plenarplanerna läggs upp av talmanskonferensen. Ibland ordnas det
plenum också på måndagar eller lördagar om arbetssituationen kräver det.
Beroende på arbetssituationen kan utskottet sammanträda varje dag från
tisdag till fredag.

Plenarplanerna läggs upp för två olika tidsperspektiv. Långtidsschemat
visar när plenumen infaller och anger den planerade tidpunkten för
behandlingen av de viktigaste ärendena för en till två månader framåt.
Veckoschemat publiceras på fredagar och anger ganska exakt vilka ärenden
som kommer att behandlas veckan därpå. De flesta nya propositioner från
regeringen lämnas till riksdagen på torsdagar. Vanligen remitteras de till
utskott på tisdag veckan därpå.

Vårsessionen börjar den första tisdagen i februari och avslutas före
utgången av juni. Höstsessionen inleds oftast vecka 36. Under höstsessionen
behandlas bland annat statsbudgeten och lagar som anknyter till den.

Normalt hålls inte plenum och sammanträder inte utskotten under
påskveckan eller vecka 44.

Valperiod och riksmöten

Riksdagens mandatperiod omfattar i regel fyra år. Den börjar när resultatet
från riksdagsvalet har fastställts och fortgår tills nästa val har förrättats.
Mandatperioden är uppdelad i årliga riksmöten. Det är riksdagen som
beslutar när ett riksmöte börjar. Ett riksmöte pågår tills nästa riksmöte tar
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vid. I början av valperioden konstituerar sig riksdagen, dvs. utser
medlemmar i de olika organen. Till exempel utses presidiet och utskotten
samt Finlands delegationer i Nordiska rådet, Europarådet och
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. Riksdagsgruppernas
representation i organen följer de parlamentariska styrkeförhållandena i
riksdagsvalet. Även delegationerna i vissa andra internationella
organisationer utses i början av valperioden.

Normalt inleder riksdagen sitt arbete i början av februari med att riksmötet
öppnas. Arbetet avbryts för sommaruppehållet i juli och augusti och
avslutas strax före jul. På förslag av talmanskonferensen beslutar riksdagen
om att avbryta riksmötet för den tid uppehållen pågår. Talmannen kan
sammankalla riksdagen också under uppehållen.
Om statsbudgeten inte blir klar under hösten, fortsätter arbetet i januari.
Det sista riksmötet under en valperiod pågår in i mars för att riksdagen ska
hinna bli klar med så många ärenden som möjligt före valet. De ärenden
som riksdagen inte hinner slutföra under valperioden förfaller. Det finns
några undantag från denna regel. Mot slutet av valperioden har riksdagen
mycket arbete och hög arbetstakt.
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Lagstiftningsarbetet
SÅ HÄR BEHANDLAS LAGFÖRSLAG
PROPOSITION
LAGMOTION FRÅN EN
LEDAMOT

REMISSDEBATT

MEDBORGARINITIATIV
FACKUTSKOTT

RIKSDAGENS SVAR ELLER
SKRIVELSE

FÖRSTA BEHANDLINGEN
STORA UTSKOTTET

allmän debatt
detaljbehandling

ANDRA BEHANDLINGEN
lagförslaget godkänns eller
förkastas

Riksdagen utför sin viktigaste uppgift, att stifta lagar, i utskott och plenum. Ett lagförslag kommer till
riksdagen i form av en proposition från riksdagen, en lagmotion från en riksdagsledamot eller ett
medborgarinitiativ.

En proposition eller en lagmotion kan innehålla ett eller flera lagförslag,
alltså förslag till en ny lag, en ändring av en gällande lag eller bestämmelser
om att en gällande lag eller bestämmelse ska upphävas.

Lagstiftningen bygger till största delen på propositioner från regeringen.
Lagstiftningsarbetet har med tiden blivit allt mer långsiktigt och
planmässigt. Det beror på att regeringarnas mandattid sedan 1980-talet har
varat valperioden ut och att regeringsprogrammen blivit allt mer
omfattande.

Numera fastställer regeringen en förteckning över de propositioner som ska
lämnas under varje session. Förteckningen delges riksdagen så att den och
utskotten bättre kan planera sitt arbete och använda sin tid mer effektivt.
Varje riksmöte lämnar regeringen ungefär 250 propositioner till riksdagen.
Av dem hänger ungefär 50 samman med budgeten. Förteckningen över de
propositioner som ska lämnas under sessionen finns både på statsrådets
och på riksdagens webbplats.
Beslut om att en proposition ska lämnas till riksdagen fattas på statsrådets
allmänna sammanträde, som hålls på torsdagar.
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Meddelande om propositioner (ärendet väcks)
Hallituksen esitys tai kansalaisaloite ilmoitetaan eduskuntaan saapuneeksi
mahdollisimman pian, yleensä perjantaisin pidettävässä täysistunnossa.
Tässä yhteydessä asiasta ei sallita keskustelua eikä siitä tehdä päätöstä.

Remissdebatt (ärendet remitteras till ett utskott)

De frågor som kommer upp till beslut i riksdagen bereds som regel av
fackutskotten. Efter remissdebatten i plenum beslutar riksdagen till vilket
utskott ärendet ska remitteras för beredning och betänkande.
Remissdebatter om propositioner förs oftast i plenum på tisdagar.

Talmanskonferensen föreslår vilket utskott som ska behandla ett ärende.
Talmanskonferensen kan också föreslå att ett eller flera utskott ska lämna
utlåtande till det utskott som utarbetar betänkandet. Vidare kan
talmanskonferensen föreslå en tidsfrist för utlåtandena.
Talmanskonferensen har rätt att besluta om procedurerna vid
remissdebatten. Den kan till exempel avgöra om man ska ha
gruppanföranden eller om en del av debatten ska föras i form av en så
kallad snabbdebatt.

I början av debatten kan den minister som ansvarat för beredingen av
propositionen komma med ett inlägg där propositionen presenteras. Syftet
med remissdebatten är att ge det ansvariga utskottet synpunkter på vilka
frågor som bör vägas in vid behandlingen.
I remissdebatten kan en ledamot föreslå att ett ärende remitteras till ett
annat utskott än det som talmanskonferensen föreslår. Om förslaget får
bifall röstar riksdagen om det.

Bordläggning av betänkanden

När ett utskottsbetänkande med eventuella utlåtanden har blivit klart
föreslås det i plenum att det bordläggs till ett kommande plenum. Det krävs
vägande skäl för ett förslag att bordlägga ett betänkande till ett plenum
samma dag.

Det är talmanskonferensens sak att föreslå till vilket plenum som
betänkandet ska bordläggas. Om någon föreslår en annan tidpunkt och
förslaget får bifall i plenum, röstar riksdagen om det. I sådana fall tillåts
bara debatt om tidpunkten. Strängt taget är bordläggningen ett meddelande
om att betänkandet har blivit klart. Under den tid då betänkandet är
bordlagt kan de ledamöter som inte hör till utskottet i fråga ta del av det.
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Första behandlingen
Ett lagförslag tas upp i två behandlingar. Behandlingarna bygger på
utskottets betänkande och på utskottets förslag till beslut. Utskotten gör
ibland omfattande ändringar i regeringens lagförslag. Utskotten kan också
föreslå att ett eller flera lagförslag förkastas helt eller delvis, eller att ett nytt
lagförslag godkänns.
I den första behandlingen beslutar riksdagen om innehållet i ett lagförslag.
Först förs en allmän debatt. Därefter tas lagförslaget eller lagförslagen upp
till detaljerad behandling och då får ledamöterna lägga fram egna förslag till
ändring av paragraferna.

Allmän debatt

Den allmänna debatten kan inledas med ett inlägg av ordföranden för det
utskott som har berett ärendet. Ordföranden redogör för behandlingen i
utskottet, med särskild tonvikt på de ändringar som utskottet har gjort i
förhållande till propositionen. Om talmanskonferensen anser det befogat att
också ett utskott som har lämnat utlåtande om propositionen kommer med
ett inlägg, får utskottsordföranden ordet i början av debatten. Inlägget bör
fokusera på utlåtandeutskottets perspektiv.
Under debatten kan ledamöterna fritt yttra sig i ärendet. Om en ledamot
tänker föreslå ändringar i lagtexten kan han eller hon motivera ändringarna
under sitt inlägg. De egentliga förslagen och bifallet av dem framförs under
den detaljerade behandlingen.
Riksdagen kan på ett förslag som läggs fram under den allmänna debatten
besluta att ärendet återremitteras till betänkandeutskottet eller att det
remitteras till ett annat fackutskott eller till stora utskottet.

Detaljerad behandling

För att en riksdagsledamot ska kunna föreslå en ändring i ett lagförslag
måste ändringsförslaget bygga på en skriftlig framställning som
ledamöterna har tillgång till. Exempel på sådana handlingar är
propositioner, reservationer, avvikande meningar, lagmotioner och
skriftliga ändringsförslag som lämnats till centralkansliet senast två timmar
för plenum. När en ledamot lägger fram ett förslag och någon annan ger sitt
bifall måste det göras i ett anförande, inte i en replik, under den detaljerade
behandlingen.
Om inga motförslag till betänkandet har lagts fram konstateras det i den
detaljerade behandlingen att innehållet i lagförslagen har blivit godkänt i
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enlighet med betänkandet. I annat fall behandlas lagförslagen paragraf för
paragraf (i förekommande fall moment för moment eller punkt för punkt).

Om ett förslag i ett betänkande förlorar i en omröstning, remitteras ärendet
till stora utskottet. Därefter utarbetar stora utskottet ett betänkande. När
betänkandet är klart tas ärendet upp till fortsatt första behandling.
Behandlingen bygger då på betänkandet från stora utskottet.

Om stora utskottet omfattar riksdagens beslut i frågan förs bara en debatt,
varefter första behandlingen konstateras avslutad. Om stora utskottet
ändrar riksdagens beslut, t.ex. genom att återgå till förslaget i fackutskottets
betänkande, kan någon ledamot i den fortsatta första behandlingen föreslå
att riksdagen helt eller delvis ska hålla fast vid det tidigare förslaget. Om
förslaget får understöd röstar riksdagen i ärendet. Det vinnande förslaget
blir riksdagens slutliga ståndpunkt till innehållet i lagen.

Andra behandlingen

Lagförslag kan tas upp till andra behandlingen tidigast tre dagar efter första
behandlingen. I andra behandlingen beslutar riksdagen om att godkänna
eller förkasta lagförslaget. Behandlingen bygger på den lagtext som
riksdagen godkände i första behandlingen.
Under debatten ska förslag och bifall anföras. Riksdagen beslutar dels om
att godkänna eller förkasta ett lagförslag, dels om eventuella uttalanden
som fogas till riksdagens svar.

I sitt betänkande kan utskottet föreslå att riksdagen godkänner ett eller
flera uttalanden. I ett uttalande kan regeringen åläggas att till exempel följa
upp vilka konsekvenser den nya lagstiftningen har och att inom en viss tid
lämna en utredning till utskottet eller en redogörelse till riksdagen. Också
en ledamot kan föreslå ett uttalande. Riksdagen beslutar separat om varje
enskilt uttalande.
Konstellationen regering–opposition har ibland den konsekvensen att
förslagen till uttalande kritiserar regeringens politik i mer eller mindre
hårda ordalag. Ibland kan förslagen till uttalanden gå så långt att de kan
tolkas som misstroendeförklaringar mot regeringen eller en enskild
minister.

Grundlagsordning – kvalificerad lagstiftningsordning

Om ett lagförslag handlar om att stifta, ändra eller upphäva grundlagen eller
om ett avgränsande undantag från grundlagen, tillämpas så kallad
kvalificerad lagstiftningsordning.
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Då antas lagen på vanligt sätt men lämnas att vila till följande valperiod.
Nästa riksdag behandlar ett vilande lagförslag i en så kallad enda
behandling. Lagförslaget remitteras till ett utskott, som upprättar ett
betänkande om det. Utskottet kan bara föreslå att lagförslaget godkänns
eller förkastas. Inga ändringar i innehållet kan föreslås. Ärendet ska
godkännas med kvalificerad majoritet i en enda behandling, alltså med 2/3
av de avgivna rösterna.

Behandlingen och ikraftträdandet kan påskyndas genom att ärendet i andra
behandlingen först förklaras brådskande med minst 5/6 majoritet och
lagförslaget därefter antas med 2/3 majoritet.

Arbetet i plenum
Namnupprop, anmälan i efterhand och frånvaro
I början av plenum förrättas namnupprop. Det tar ungefär 15 minuter.
Riksdagsledamöterna anmäler sig då som närvarande i plenum genom att
trycka på närvaroknappen. En ledamot som kommer ännu senare anmäler
sig på samma sätt i efterhand, dvs. genom att trycka på närvaroknappen.
Ledamoten antecknas som närvarande från den tidpunkt då han eller hon
har anmält sig.
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När det är flera plenum samma dag förrättas namnupprop vanligen bara i
det första plenumet. I de övriga plenumen antecknas de ledamöter som
deltog i det första plenumet som närvarande. Namnupprop förrättas alltid
om ett plenum börjar efter klockan 24 på natten och det således hinner bli
nytt dygn.

En ledamot kan vara förhindrad att delta i plenum på grund av sjukdom, ett
uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet eller av något annat skäl.
Familjeledighet, alltså mamma-, pappa- och föräldraledighet, och sjukt barn
är orsaker som är jämförbara med sjukdom.

Talmanskonferensen har fastställt en förteckning över de uppdrag och
resor som har anknytning till riksdagsarbetet. Uppdrag i anknytning till
riksdagsarbetet är jämförbara med närvaro i plenum, så ledamoten blir inte
statistikförd som frånvarande. Det påverkar inte riksdagens beslutförhet att
en del ledamöter inte är närvarande i plenum.

Frånvaro från plenum anmäls till den tjänsteman vid riksdagens
centralkansli som har hand om frånvaroärenden. Frånvaron ska anmälas
bara om den beror på sjukdom, ett uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet
eller familjeledighet.
Frånvaro från plenum antecknas i protokollet på grundval av
namnuppropet i början av plenum. I protokollet antecknas särskilt vilka
ledamöter som är frånvarande på grund av sjukdom, ett uppdrag i
anknytning till riksdagsarbetet eller familjeledighet.

______________________________________________________________________________________
Bestämmelser: 47 och 48 § i riksdagens arbetsordning

______________________________________________________________________________________

Hur ordet begärs

En riksdagsledamot som vill yttra sig i ett ärende i plenum kan begära ordet
antingen före eller under plenum. Ledamöterna kan tidigast tre timmar före
plenum begära ordet i den allmänna debatten i något ärende. Begäran kan
antingen göras på webben eller personligen på centralkansliet. För att
komma upp i början av talarlistan kan ledamoten köa på centralkansliet
innan den utsatta tiden (tre timmar före plenum) börjar. När plenum börjat
kan ledamoten begära ordet genom att trycka på anförandeknappen (P).
Ångrar man sig kan man trycka på anförandeknappen på nytt eller gå upp
till notarien som sitter till vänster om talmannen.
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I undantagsfall, t.ex. för att föreslå ändringar i budgetpropositionen eller vid
den detaljerade behandlingen av ett lagförslag, ska ledamöterna resa sig på
sin plats för att begära ordet muntligt under ärendets behandling.
Om ett ärende bordläggs, behandlingen avbryts eller ärendet avförs från
dagordningen, har de ledamöter som begärt ordet kvar det i det plenum där
ärendet kommer upp på nytt. Man behöver alltså inte begära ordet en gång
till.

Regler för anföranden

I det fall att inlägget inte är längre än två minuter får ledamoten tala på sin
plats. Längre anföranden ska hållas i talarstolen. Talmannen ger
ledamöterna ordet i den ordning de begärt det. De som anmält sig för inlägg
före plenum får tala före dem som begärt ordet under plenum. Inledande
presentationsanföranden beviljas dock enligt följande: i första behandling
av ett lagförslag utskottets ordförande eller den som utskottet valt att
föredra betänkandet, i en remissdebatt om en motion den första
undertecknaren av motionen och i fråga om berättelser den ledamot som är
ordförande för det av riksdagen valda organ som lämnat berättelsen eller
den som organet valt att föredra berättelsen.

Vid debatten om svaret på en interpellation går ordet först till den första
undertecknaren av interpellationen.

Talmannen kan dock tillåta att en minister, justitiekanslern i statsrådet och
riksdagens justitieombudsman yttrar sig före andra som begärt ordet.
Talmannen kan också ge ordföranden för ett utskott som lämnat ett
utlåtande eller den som utskottet valt att föredra utlåtandet och av
särskilda skäl också den första undertecknaren av en reservation ordet för
ett presentationsanförande efter de övriga presentationsanförandena. Vid
debatten om en upplysning från statsministern, under frågestunden och vid
aktuella debatter bestämmer talmannen vem som får ordet.

Gruppanföranden och snabbdebatt

När riksdagen debatterar redogörelser, meddelanden, interpellationer och
statsbudgeten tillämpas vanligen ett förfarande med gruppanföranden. Då
avgör riksdagsgruppernas storlek i vilken ordning anförandena hålls. Den
största gruppen håller sitt anförande först och den minsta sist. Anförandena
kan också hållas i flera omgångar. Gruppanförandena anmäls på
gruppkanslierna.
Talmanskonferensen kan på förhand reservera en del av debatten om ett
ärende för anföranden av begränsad längd (snabbdebatter). Anförandena
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får vara till exempel högst fem minuter långa. Ledamöterna ska anmäla sig
på förhand för inlägg under en snabbdebatt, antingen på webben eller
personligen på centralkansliet.

Replik

Om en riksdagsledamot vill besvara en annan ledamots yttrande, kan han
eller hon begära replik och ska då trycka på replikknappen (V-knappen) och
resa sig från sin plats eller göra det muntligt och resa sig från sin plats.
Kommer ledamoten på andra tankar är det bara att trycka på V-knappen
igen.
Replikerna ska ges på den egna platsen. I regel har de en längd på en minut.

Val

_________________________________________________________________________________
Bestämmelser: 50, 51 och 52 § i riksdagens arbetsordning,
talmanskonferensens anvisningar om hur ordet begärs och anföranden
hålls
_________________________________________________________________________________
I plenum förrättas personval och val av organ.

Man talar om personval när riksdagen väljer talman och vice talmän,
riksdagens justitieombudsman och biträdande justitieombudsmän,
generaldirektör för statens revisionsverk och riksdagens
generalsekreterare. Riksdagen väljer också statsminister.

Det kallas val av organ när riksdagen utser olika organ, såsom utskott,
kanslikommission, Finlands delegation i Nordiska rådet, Europarådet och
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa samt Rundradion Ab:s
förvaltningsråd.
______________________________________________________________________________________
Bestämmelser: Valstadga för riksdagen, 37 § i grundlagen, 16 § och 61 § 4
mom. i riksdagens arbetsordning
______________________________________________________________________________________
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Röstningsförfarandet vid personval
Proceduren börjar med att talmannen i plenum meddelar att det ska
förrättas val. Personval förrättas med slutna sedlar utom när det gäller
statsministerval. På valsedeln får bara den föreslagnas namn finnas och det
ska vara så tydligt angivet att det inte kan uppstå oklarhet om vem som
avses. I annat fall förkastas valsedeln. Ledamöterna lägger sina valsedlar i
urnan i den ordning deras namn ropas upp. Vid personval används endast
en valurna.
_______________________________________________________________________________
Bestämmelser: 5 och 6 § i valstadgan för riksdagen
_________________________________________________________________________________

Förfarandet vid val av organ

Merparten av riksdagens organ väljs i början av valperioden. Finlands
delegation i Nordiska rådet väljs årligen.

Vid valen tillämpas kandidatlistor. Proceduren börjar med att talmannen i
plenum meddelar att det ska förrättas val. Meddelandet ska ges i så god tid
att kandidatlistor hinner lämnas in. Kandidaterna sätts upp på listorna i den
ordning som de avses bli valda.
Vid val till organ läggs listorna upp så att parterna i första hand kan komma
överens om valet, alltså att ledamöterna väljs enhälligt. Ett sådant resultat
uppnås om kandidaterna är lika många som det finns platser i organen.
Om det finns fler föreslagna ledamöter och ersättare än det kan väljas,
förrättas nytt val vid något plenum kort därefter.

Om inte heller det nya valet är enhälligt måste ett proportionellt val
förrättas. Valet förrättas då genom öppen omröstning under ledning av
talmannen. Ledamöterna får i förväg en sammanställning av
kandidatlistorna. Listorna är numrerade i den ordning som de har lämnats
in. Vid omröstningen används röstsedlar där ledamotens namn finns tryckt.
Riksdagsledamöterna skriver in numret på den kandidatlista som de röstar
på.
När omröstningen är avslutad räknas först rösterna för varje kandidatlista.
Därefter får kandidaterna ett jämförelsetal i den ordning som de är
upptagna på listan. Jämförelsetalet bestämmer vilka av kandidaterna som
blir ledamöter och ersättare i organen.

______________________________________________________________________________________
Bestämmelser: 2, 7, 10–12 § i valstadgan för riksdagen.
______________________________________________________________________________________
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Fyllnadsval
Ibland händer det att en plats som medlem eller ersättare i något organ blir
ledig under pågående mandatperiod till exempel för att en ledamot har
befriats från ledamotsuppdraget eller av någon annan orsak har slutat i
organet. Då måste fyllnadsval förrättas. Också vid fyllnadsval används
kandidatlistor. I normala fall föreslås den nya medlemmen i organet komma
från samma riksdagsgrupp som den avgående. Valet brukar därför vara
enhälligt.
_______________________________________________________________________________________
Bestämmelser: 13 § i valstadgan för riksdagen
_______________________________________________________________________________________

Plenarprotokollen

Över plenum upprättas protokoll. Där antecknas behandlingen av ärenden,
fattade beslut och alla anföranden och annat som hänt i plenum.
Behandlingen av ärendena och besluten översätts till svenska. Anförandena
antecknas och publiceras på det språk de hålls på.

Anförandena skrivs ned utifrån ljudupptagningar. Den skriftliga versionen
ska till innehållet och stilen motsvara det ursprungliga anförandet, men
redigeras vid behov med varsam hand för att förbättra läsbarheten.
Ledamöterna kan också på förhand lämna in sitt anförande i skriftlig form
som underlag för nedteckningen. Om det muntliga anförandet och det
skriftliga utkastet avviker från varandra, protokollförs anförandet i den
muntliga form det har i plenum.

Anförandena i protokollet lämnas till talarna för granskning.
Korrigeringsförslag beaktas om det är möjligt, men sakinnehållet i
anförandena får inte ändras. Enligt talmanskonferensens beslut ska
eventuella rättelser meddelas protokollbyrån senast 12 timmar från det att
plenum avslutades. Rättelser som kommit in senare beaktas i mån av
möjlighet.

Redan under pågående plenum publiceras protokollet på webben i den takt
som det skrivs. I efterhand görs en granskning av hela protokollet. De
slutliga protokollen publiceras på nytt på webben och i en tryckt version.
__________________________________________________________________________________
Bestämmelser: 69 § i riksdagens arbetsordning, talmanskonferensens
beslut 17.2.2000
__________________________________________________________________________________
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Motioner och spörsmål
Riksdagsmotioner ska lämnas in till centralkansliet. Ledamoten bör lämna
in sin motion personligen. Lag-, budget- och åtgärdsmotioner bör också
skickas elektroniskt till dokumentbyrån vid centralkansliet.

_________________________________________________________________________________
Bestämmelser: 39, 70 och 83 § i grundlagen, 20 § i riksdagens
arbetsordning
_________________________________________________________________________________

Lagmotioner (LM)

En lagmotion innehåller ett förslag till att en ny lag ska stiftas eller en
gällande lag ändras eller upphävas. Lagmotionen ska innehålla en
motivering och ett förslag i paragrafform. Ledamöterna kan lämna in
lagmotioner till centralkansliet när riksdagen är samlad. En lagmotion kan
alltså lämnas in när som helst utom vid uppehållen i riksdagens arbete.

I plenum remitteras lagmotionerna till de behöriga utskotten. I utskotten
tas lagmotionerna vanligen upp till behandling om det finns en proposition
som gäller samma sak.
I sitt betänkande föreslår utskottet att lagmotionen förkastas eller
godkänns helt och hållet eller delvis. Det slutliga beslutet fattas av
riksdagen i plenum.

Budgetmotioner (BM)

En budgetmotion innehåller ett förslag till ett anslag som motionsställaren
vill ha in i statsbudgeten eller ett förslag till något annat beslut som berör
budgeten. I samband med en tilläggsbudget kan ledamöterna lämna
tilläggsbudgetmotioner.

När budgetpropositionen har lämnats till riksdagen och detta har anmälts i
plenum har ledamöterna tio dagar på sig att väcka budgetmotioner.
Tilläggsbudgetmotioner ska väckas inom fyra dagar.

I plenum remitteras budgetmotionerna till finansutskottet tillsammans med
budgetpropositionen. Motionerna godkänns eller förkastas slutgiltigt då
budgetpropositionen behandlas i plenum.
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Åtgärdsmotioner (AM)
En åtgärdsmotion innehåller ett förslag om lagberedning eller någon annan
åtgärd. Ledamöterna kan lämna in åtgärdsmotioner till centralkansliet när
riksdagen är samlad.

I plenum remitteras åtgärdsmotionerna till något utskott. I utskotten tas
åtgärdsmotionerna vanligen upp till behandling om det finns en proposition
som gäller samma sak. I sitt betänkande föreslår utskottet att
åtgärdsmotionen antingen förkastas eller godkänns. Det slutliga beslutet
fattas av riksdagen i plenum.

Debattinitiativ (DI)

En riksdagsledamot kan förelägga talmanskonferensen ett förslag om
debatt i plenum om en bestämd aktuell fråga. Talmanskonferensen beslutar
om en aktuell debatt ska hållas.
Medborgarinitiativ (MI)
Finska medborgare har rätt att lägga fram lagstiftningsinitiativ för
riksdagen. Det förutsätter att initiativet stöds av minst femtiotusen
röstberättigade finska medborgare.
Ett medborgarinitiativ kan göras upp i form av ett lagförslag eller endast
innehålla ett förslag om att en lag ska stiftas. Förslaget ska motiveras och
initiativet ska ha en titel och vara daterat.
Plenum för en remissdebatt om medborgarinitiativet, varefter det
remitteras till ett fackutskott för betänkande. Utskottet hör den som väckt
initiativet och eventuellt också andra sakkunniga. Ett lagförslag som bygger
på ett medborgarinitiativ behandlas på samma sätt som lagförslag i
propositioner vid två behandlingar. Behandlingen i plenum grundar sig på
utskottets betänkande. Om initiativet endast innehåller ett förslag om att
det ska stiftas en lag, behandlas det i enda behandling, där plenum beslutar
om godkännande eller förkastande av initiativet.
_________________________________________________________________________________
Bestämmelser: 53 § i grundlagen
_________________________________________________________________________________
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Skriftliga spörsmål (SS)
En riksdagsledamot kan ställa ett skriftligt spörsmål till en minister i en
fråga som gäller ministerns ansvarsområde. Ledamoten ska personligen
lämna in det egenhändigt undertecknade spörsmålet till centralkansliet. För
att underlätta hanteringen ska spörsmålet också sändas per e-post till
dokumentbyrån.
Spörsmålet ska besvaras inom 21 dagar från det att det sändes till
statsrådet. Talmannen meddelar i plenum att svaren på skriftliga spörsmål
har kommit in till riksdagen. Spörsmålen och svaren är lätt åtkomliga på
riksdagens webbplats.
I motsats till motioner får skriftliga spörsmål också ställas vid uppehåll i
riksdagens arbete, till exempel i juli och augusti.

_________________________________________________________________________________

Bestämmelser: 45 § i grundlagen, 27 § i riksdagens arbetsordning
__________________________________________________________________________________

Muntliga spörsmål (MS)

Under sessionerna håller riksdagen vanligen en muntlig frågestund en gång
i veckan. Frågestunden hålls i regel på torsdagar och börjar kl. 16.00.
Under frågestunden får ledamöterna ställa korta frågor, spörsmål, som
besvaras av de behöriga ministrar som är närvarande. Inläggen under
frågestunden får inte vara längre än en minut. Ministrarna får ingen
information på förhand om vilka frågor som kommer upp. Riksdagen fattar
inte beslut i frågor som tas upp under frågestunden.
___________________________________________________________________________________
Bestämmelser: 25 § i riksdagens arbetsordning, Talmanskonferensens
anvisning om muntliga frågestunder
___________________________________________________________________________________

Interpellationer (IP)

En interpellation mäter om hela regeringen eller en enskild minister har
förtroende i riksdagen. Det krävs att minst 20 ledamöter ställer sig bakom
en interpellation. Regeringen ska besvara interpellationen inom 15 dagar
från det att den delgavs regeringen.
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Syftet med interpellationer är vanligen att debattera en angelägen fråga där
regeringen anses ha förfarit felaktigt eller där regeringens åtgärder bedöms
som otillräckliga.
Behandlingen av en interpellation avslutas med en förtroendeomröstning.
Riksdagen röstar alltså om regeringen eller en enskild minister har
riksdagens förtroende, förutsatt att en ledamot under debatten föreslagit
misstroende för regeringen eller ministern och att förslaget fått bifall.
Beslutet om förtroende fattas med enkel majoritet. Regeringen har således
riksdagens förtroende om fler ledamöter röstar ja än nej.

______________________________________________________________________________________
Bestämmelser: 43 § i grundlagen, 22, 50 och 51 § i riksdagens
arbetsordning
_______________________________________________________________________________________
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Utskotten och utskottsarbetet
(Se även Valiokuntaopas 2015)
UT S K OT T

M IN IS T ER I ER

Stora utskottet

Utrikesutskottet

Utrikesministeriet
formin.finland.fi

Grundlagsutskottet

Finansutskottet

Finansministeriet
www.vm.fi

Förvaltningsutskottet

Inrikesministeriet
www.intermin.fi

Lagutskottet

Justitieministeriet
www.jm.fi

Revisionsutkottet

Utskotten har i regel 17 ledamöter
och 9 ersättare. Finansutskottet har
21 ledamöter och 19 ersättare och
stora utskottet 25 ledamöter och 13
ersättare. Revisionsutskottet har 11
ledamöter och 6 ersättare.
Utskottens ansvarsområden
motsvarar vanligtvis respektive
ministeriers ansvarsområden. Men
utskotten samarbetar också med
andra ministerier och utomstående
experter.
Föreskrivs i grundlagen
Föreskrivs i riksdagens
arbetsordning

Kommunikationsutskottet
Jord- och skogsbruksutskottet
Försvarsutskottet
Kulturutskottet
Social- och
hälsovårdsutskottet

Kommunikationsministeriet
www,mintc.fi
Jord- och skogsbruksministeriet
www.mmm.fi
Försvarsministeriet
www.defmin.fi
Undervisnings- och kulturministeriet
www.minedu.fi
Social- och hälsovårdsministeriet
www.stm.fi

Ekonomiutskottet

Arbets- och näringsministeriet
www.tem.fi

Framtidsutskottet

Statsrådets kansli
www.vnk.fi

Arbetslivs- och
jämställdhetsutskottet
Miljöutskottet

Arbets- och näringsministeriet
www.tem.fi
Miljöministeriet
www.miljo.fi

Stora utskottet behandlar EU-ärenden, med undantag av frågor som gäller
den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp), och uttrycker
riksdagens ståndpunkt i dessa frågor. Utrikes- och säkerhetspolitiska frågor
sköts av utrikesutskottet. Besluten i stora utskottet fattas normalt på basis
av fackutskottens utlåtanden och ställningstaganden. Dessutom behandlar
stora utskottet de lagförslag som remitteras dit efter den första
plenarbehandlingen.
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Fackutskottens främsta uppgift är att bereda ärenden enligt
uppgiftsfördelningen mellan dem och ta fram betänkanden för plenum och
utlåtanden för andra utskott.

En särskild uppgift för grundlagsutskottet är att ge utlåtanden om
grundlagsenligheten i fråga om ärenden som föreläggs utskottet samt om
deras förhållande till de internationella fördragen om mänskliga rättigheter.
Revisionsutskottet kan till skillnad från de andra fackutskotten ta upp
viktiga observationer som den gjort i sin tillsynsuppgift i ett betänkande
och föra dem direkt till plenum för behandling. Framtidsutskottet kan
betraktas som en tankesmedja och har sina särskilda uppgifter.
En stor del av utskottens arbete består i att behandla propositioner.
Regeringen lämnar propositioner med lagförslag, budgetpropositioner,
propositioner om godkännande av internationella konventioner och
propositioner om lånefullmakter. Dessutom behandlar utskotten motioner
från riksdagsledamöterna, berättelser som vissa ämbetsverk och organ
enligt lag ska lämna till riksdagen samt regeringens redogörelser och en del
meddelanden. Utskotten medverkar också i den nationella beredningen av
EU-ärenden.

Fackutskottens behörighet

Arbetsfördelningen mellan fackutskotten bygger i stort sett på principen
om ministeriemotsvarighet. Avsikten är att varje utskott ska ha ett tydligt
avgränsat substansområde som i huvuddrag svarar mot ett ministeriums
ansvarsområde.

Exempelvis behandlar social- och hälsovårdsutskottet ärenden som hör till
social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Kulturutskottet
behandlar ärenden inom undervisnings- och kulturministeriets
ansvarsområde och jord- och skogsbruksutskottet behandlar ärenden som
hör till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde. Framtidsutskottet
kan däremot inte knytas till ett enskilt ministerium, utan motsvarande part
på regeringssidan är statsministern.

Indelningen i behörighetsområden är fastställd i handboken Valiokuntaopas
(Utskottshandboken) som godkänts av talmanskonferensen.
Uppgiftsfördelningen är flexibel och kan frångås i vissa fall då det är
nödvändigt till exempel för att jämna ut utskottens arbetsbörda eller om det
har skett förändringar i ministeriernas ansvarsområden.
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Utskottens sammansättning och sammanträden
Utskottens mandattid omfattar en valperiod, alltså fyra år. Utskottens
sammansättning motsvarar riksdagsgruppernas styrkeförhållanden.
Riksdagsgrupperna kommer i allmänhet sinsemellan överens om vilka som
väljs till utskotten.
Varje utskott har 17 medlemmar och 9 ersättare som väljs i början av
valperioden. Finansutskottet har dock 21 medlemmar och 19 ersättare,
stora utskottet 25 medlemmar och 13 ersättare och revisionsutskottet 11
medlemmar och 6 ersättare.

Utskotten väljer en ordförande och en vice ordförande, men också de valen
sker med hänsyn till partiernas styrkeförhållanden i hela riksdagen. I
genomsnitt hör varje ledamot till två utskott. Talmannen och de
riksdagsledamöter som är ministrar är inte medlemmar i något utskott.
Detsamma gäller för det mesta också vice talmännen.
Utskottet kan tillsätta en delegation inom sig för att bereda ett ärende.
Delegationen bereder ett utkast till utskottets betänkande eller utlåtande.
Finansutskottet arbetar hela tiden i delegationer.
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Sammanträdestider
I regel sammanträder utskotten varje dag mellan tisdag och fredag. De
dagliga sammanträdena är inordnade i ett veckoschema där fackutskotten
är uppdelade i två grupper, de som sammanträder på förmiddagar och de
som sammanträder på eftermiddagar. För att sammanträdestiderna inte
ska överlappa varandra följer vardera gruppen vissa tidsgränser.
Utskotten kan också sammanträda under uppehållen i riksmötet. Inga
utskott får sammanträda under pågående plenum.

Sammanträdets beslutförhet och ersättarnas medverkan

Ett utskott är beslutfört när två tredjedelar av medlemmarna är
närvarande. I ett utskott med 17 medlemmar måste alltså 12 medlemmar
vara närvarande för att sammanträdet ska vara beslutfört.

Om en medlem har förhinder ska han eller hon kalla in en ersättare. En
ersättare kan delta i utskottsarbetet endast om en ordinarie medlem är
frånvarande. Däremot kan en ersättare följa sammanträdet också när
samtliga ordinarie medlemmar är på plats. En medlem i ett utskott är jävig
när en fråga som behandlas gäller honom eller henne personligen eller när
medlemmens agerande i tjänsten granskas av utskottet.

Medlemmen ska själv se till att ersättaren blir kallad till sammanträdet. Av
särskilda skäl kan utskottssekreteraren kalla in ersättaren eller förordna en
utskottsassistent att göra det. För att utskottens arbete ska kunna
organiseras så bra som möjligt rekommenderas att medlemmarna anmäler
frånvaro till utskottssekreteraren på förhand.

Om flera ersättare närvar vid sammanträdet och utskottets fastställda
storlek (antalet ordinarie medlemmar) därigenom överskrids, får i första
hand en ersättare från samma riksdagsgrupp som den frånvarande
medlemmen delta i besluten. I andra hand kommer ersättaren från samma
politiska koalition som den frånvarande medlemmen, dvs. antingen från ett
regeringsparti eller ett oppositionsparti. Om det på de här grunderna finns
fler än en möjlig ersättare, ska den ersättare väljas som kommer högst upp
på kandidatlistan. Ordningen enligt kandidatlistan följs också när det inte
finns någon ersättare att kalla in vare sig från samma riksdagsgrupp eller
från samma politiska koalition.
I stora utskottet och finansutskottet deltar ersättarna dock i
sammanträdena på samma sätt som ordinarie medlemmar och deras
närvaro konstateras under namnuppropet.

36

Utskottens sammanträden: närvaro och frånvaro
Arbetet i utskotten utgör en viktig del av ledamotsuppdraget. Det innebär
att ledamoten regelbundet deltar i utskottets sammanträden. En
utskottsmedlem kan vara förhindrad att delta i ett sammanträde på grund
av andra riksdagsuppgifter, sjukdom eller familjeledighet. Frånvaro av
dessa skäl anmäls hos utskottskansliet endast när det är uppehåll i
riksdagens arbete. Under pågående riksmöte är skälet till frånvaro i
utskottet det samma som till frånvaro i plenum. En månatlig statistik över
närvaron vid sammanträdena läggs ut på riksdagens webbplats. Statistiken
följer samma modell som statistiken över plenum. Den är alltså baserad på
anteckningarna om närvaro i sammanträdesprotokollen och uppgifterna
om orsakerna till frånvaron enligt protokollet från plenum.

Samordning av arbetet i plenum respektive i utskotten

När en proposition eller något annat ärende har lämnats till riksdagen tas
det först upp till remissdebatt i plenum. Utifrån ett förslag av
talmanskonferensen beslutar riksdagen till vilket utskott ärendet ska
remitteras för beredning av ett betänkande. Riksdagen kan samtidigt
besluta att ett eller flera utskott ska ge betänkandeutskottet ett utlåtande i
ärendet.

Utskottet börjar vanligen behandla ärendet så fort som möjligt efter att det
remitterats.
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Ministeriet

Plenum

Utskottet

Lagförslag

Remissdebatt

Utfrågning av
sakkunniga

Debatt
utkast till
betänkande
Första
behandlingen

Avgörande
behandling

Andra
behandlingen

Det brukar ta en eller två månader innan utskottet är klart med
behandlingen, men i exceptionella fall kan mycket brådskande frågor
behandlas på några dagar. Behandlingen av stora lagstiftningsprojekt
brukar ta flera månader i anspråk. Vid slutet av valperioden förfaller alla
obehandlade ärenden utom internationella ärenden.

Behandlingen av ett ärende kan avbrytas i utskottet om det inte kan
slutbehandlas vid sammanträdet eller om det bordläggs. Beredningen kan
kräva fler än ett sammanträde.

Oberoende av om utskottet ska lämna betänkande eller utlåtande behandlas
ärendena enligt samma regler i riksdagens arbetsordning och samma
anvisningar i utskottshandboken. Behandlingen inför ett betänkande
brukar dock vara mer omfattande än en behandling inför ett utlåtande i
samma ärende.
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Behandlingsfaser
Utskottets behandling av ett ärende kan delas in i faserna
informationsinhämtning, debatt och avgörande. En mer detaljerad
indelning av de olika arbetsmomenten kan se ut så här:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

behandlingen inleds

sakkunniga hörs och kompletterande information inhämtas

betänkandeutskottet begär eventuellt utlåtande av ett annat utskott
förberedande debatt

presentation av utkast till betänkande/utlåtande
allmän debatt

detaljerad behandling

särskild avgörande behandling (i förekommande fall)

beslut om tidsfrist för reservation/avvikande mening (i
förekommande fall)

beslut om vem som ska föredra betänkandet/utlåtandet (i
förekommande fall)
granskning av betänkandet/utlåtandet.

Informationsinhämtning, utfrågning av sakkunniga

Utskottet inleder behandlingen av ett ärende med att höra sakkunniga och
begära in behövliga utredningar. Det bestämmer självt vilka sakkunniga
som ska kallas in och i vilken omfattning de ska höras. Vanligen hör
utskottet först en eller flera företrädare för det ministerium som förelagt
ärendet. Sedan hörs andra som deltagit i beredningen samt företrädare för
ämbetsverk, organisationer och andra instanser som berörs av
lagstiftningen i fråga. När ett medborgarinitiativ behandlas ska utskottet ge
dem som väckt initiativet tillfälle att yttra sig. Sakkunnigutfrågningens
omfattning varierar. Ibland räcker det med en enda sakkunnig, men kring
omfattande lagstiftningsprojekt kan utskotten höra tiotals sakkunniga. I
vanliga fall frågas de sakkunniga ut muntligt på ett utskottssammanträde.
Utskotten kan också begära skriftliga yttranden av de sakkunniga.
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Debatt
Efter utfrågningen av sakkunniga för utskottet en förberedande debatt.
Utifrån den skriver utskottssekreteraren ett utkast till betänkande eller
utlåtande. På sammanträdena har riksdagsledamöterna oinskränkt rätt att
yttra sig. De enda begränsningarna är att ledamoten måste hålla sig till
saken och uppträda sakligt och värdigt som sig bör i parlamentariska
sammanhang. Under behandlingens gång kan ledamoten naturligtvis lägga
fram olika förslag, t.ex. om bordläggning, sakkunniga som bör höras,
ändringsförslag inom ramen för ärendet, förkastande.

Beslut

Utskottet för en allmän debatt med utkastet till betänkande (eller
utlåtande) som underlag. Sedan följer en detaljerad behandling där
detaljerna slås fast. Innan ett betänkande med lagparagrafer godkänns
behandlas lagförslaget paragraf för paragraf.

När utskottet har godkänt innehållet i betänkandet (eller utlåtandet) kan
utskottet enhälligt bestämma att den detaljerade behandlingen är den
avgörande behandlingen av ärendet. Oftast avslutas behandlingen på det
här stadiet.

Om utskottet däremot inte enhälligt godkänner att detaljbehandlingen är
avgörande, tas ärendet upp till en särskild avgörande behandling. Då läggs
det tidigare godkända betänkandet (eller utlåtandet) till underlag för en
allmän debatt och detaljerad behandling.

Om utskottet inte fattar ett enhälligt beslut förrättas en omröstning,
förutsatt att ett motförslag lagts fram och fått understöd. Vanligen röstar
man genom att räcka upp handen. En öppen omröstning genom
namnupprop förrättas dock om ordföranden anser det nödvändigt eller om
någon ledamot kräver det. Ordföranden ska notera de avgivna rösterna och
omröstningsresultatet. Om rösterna fördelas lika avgör lotten.

Betänkande

I betänkandet lägger utskottet fram sin syn på frågan, motiverar sin hållning
och föreslår plenum hur riksdagen bör besluta i frågan. Betänkandet
innehåller en motivering, en kläm med beslutsförslag och en eventuell
tillhörande lagtext som visar vilka ändringar utskottet har gjort i
regeringens lagförslag.
Utskottet kan föreslå att ärendet godkänns utan ändringar i enlighet med
propositionen. Alternativt kan utskottet lägga fram stora ändringar i ett
lagförslag eller föreslå att förslaget förkastas.
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Ett betänkande kan innehålla så kallade uttalanden (förslag till riksdagens
uttalanden) där utskottet till exempel lägger fram sin syn på vad regeringen
bör göra när den aktuella lagen verkställs.
I betänkandet antecknas namnen på de medlemmar och ersättare som helt
eller delvis deltagit i den avgörande behandlingen. En medlem som inte
omfattar betänkandet kan reservera sig. I reservationen kan han eller hon
anföra sin egen motivering och sina ändringsförslag. För att få lämna in en
reservation måste medlemmen ha deltagit i den avgörande behandlingen
och där gett uttryck för sin avvikande uppfattning, som skrivits in i
protokollet.
När utskottet är klart med betänkandet går det till behandling i plenum.

Utlåtande
Ett utlåtande inhämtas oftast när ett ärende också hänför sig till ett annat
utskotts fackområde och det anses nödvändigt att höra också detta utskott.
Ett utlåtande lämnas till ett annat fackutskott eller till stora utskottet. Om
en medlem har en avvikande uppfattning har han eller hon rätt att foga en
avvikande mening till utlåtandet.

I vilken ordning behandlas riksdagsärendena?

Utskottet ska i regel behandla remitterade ärenden i följande ordning:
1. ärende som gäller förtroendet för regeringen eller en minister

2. ärende i grundlagsutskottet enligt 42 § 2 mom. i grundlagen om
huruvida talmannen har förfarit riktigt

3. vilande lagförslag eller icke stadfäst lag

4. propositioner; när den inbördes behandlingsordningen för
propositioner avgörs ska hänsyn tas till när de s.k. budgetlagarna
blir klara och när lagförslagen planerats träda i kraft
5. EU-ärenden och utlåtanden om sådana till stora utskottet eller
utrikesutskottet
6. redogörelser

7. medborgarinitiativ och lagmotioner undertecknade av minst 100
ledamöter
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8. berättelser

9. förordningar som lämnats till riksdagen för granskning

10. andra lagmotioner än de som avses i punkt 7 och

11. åtgärdsmotioner.

Offentligheten i utskottens arbete
I motsats till riksdagens plenum är utskottens sammanträden inte offentliga
och de hålls därför bakom stängda dörrar. De sakkunniga som kallas till
utskotten för att höras är vanligen de enda utomstående som är med vid
sammanträdena. Utskotten kan också ordna offentliga utfrågningar för att
få information om en aktuell fråga.
Eftersom utskottens sammanträden inte är offentliga, får varken
medlemmar eller tjänstemän yppa något för utomstående om dokumenten
eller annat som de fått reda på under utskottsbehandlingen av ett ärende
som ännu inte är slutbehandlat. Å andra sidan är det helt klart att bara för
att ett ärende väckts i riksdagen får det inte obefogat blockera
möjligheterna för en utskottsmedlem att delta i den politiska debatten. De
handlingar som hänför sig till beredningen är inte heller offentliga förrän
behandlingen slutförts i utskottet. Utskottets föredragningslistor och
beslutsprotokoll är dock offentliga.

De sakkunnigyttranden som lämnats in blir i regel offentliga när ett ärende
är slutbehandlat. För att säkra en effektiv behandling ges normalt inte ens
efter att ärendet avslutats några uppgifter om vad som debatterats vid
utskottets sammanträden. Det hindrar dock inte att olika faser i
utskottsbehandlingen vid behov behandlas i plenum.
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Unionsärenden

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.
Varje ledamot deltar genom utskottsarbetet också i beredningen av EUärenden.

Riksdagen har rätt – och skyldighet – att ta ställning i alla frågor som avgörs
i ministerrådet och som på grundval av sitt innehåll faller under riksdagens
behörighet (lagstiftning, viktiga finansiella avgöranden, betydande frågor
som rör de yttre relationerna).
Finlands ministrar i rådet får politisk fullmakt av riksdagen för sitt
agerande.

Det är stora utskottet, inte plenum, som lägger fram riksdagens ståndpunkt
i lagstiftnings-, budget- och avtalsfrågor som EU beslutar om. Regeringen är
politiskt bunden av stora utskottets ställningstagande i unionsärenden. Om
regeringen inte kunnat handla i enlighet med riksdagens vilja, exempelvis
om omständigheterna förändrats, ska den omedelbart motivera det för
stora utskottet.

Utrikesutskottet behandlar frågor som gäller den gemensamma utrikes- och
säkerhetspolitiken.
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U-ärenden
U-ärenden är EU-ärenden som till följd av sakinnehållet faller under
riksdagens behörighet. Om Finland inte var medlem i EU skulle alltså
riksdagen besluta om dessa frågor. U-ärendena kan gälla EU:s lagstiftning,
finansiella frågor eller relationerna till tredjeland.

U-ärenden väcks genom skrivelser som statsrådet antar vid sina allmänna
sammanträden. I skrivelsen ingår en promemoria där regeringen redogör
för förslagets innehåll och konsekvenser. I skrivelsen lägger regeringen
också fram sina synpunkter. Ibland är ståndpunkten preliminär. Regeringen
kan också meddela sin ståndpunkt senare. Talmannen sänder skrivelserna
till stora utskottet och till minst ett fackutskott som bereder ärendet. I vissa
undantagsfall kan ett U-ärende väckas i utrikesutskottet.

Fackutskottet lämnar utlåtanden om U-skrivelserna till stora utskottet, som
sedan formulerar riksdagens ståndpunkt. Stora utskottet omfattar i regel
fackutskottens utlåtanden. Det kan dock vara av annan åsikt, samordna
fackutskottens synpunkter eller begära kompletterande utredningar av
statsrådet. Stora utskottet kan alltså omfatta regeringens ståndpunkt även
om fackutskottet rekommenderar en annan strategi.

Kompletterande U-skrivelse

Om det sker stora förändringar i EU-institutionernas hållning till U-ärenden
ska regeringen lämna en kompletterande U-skrivelse till riksdagen. Det kan
vara fråga om nya förslag som i väsentlig grad ändrar innehållet i det
ursprungliga förslaget eller förutsätter att Finlands hållning eller
riksdagens synpunkter ses över. Riksdagen kan yttra sig om en
kompletterande skrivelse enligt samma förfarande som gäller för den
ursprungliga skrivelsen.

Reservationsuttalande

Om riksdagen inte har slutbehandlat ett ärende kan stora utskottet komma
med ett uttalande där det ingår en reservation. Samma förfarande tillämpas
när riksdagen och regeringen är oeniga om Finlands hållning och vill att
frågan utreds ytterligare. Reservationen förpliktar regeringen att låta bli att
fatta beslut som är bindande för Finland innan riksdagen har utformat sin
ståndpunkt.

_______________________________________________________________________________________

Bestämmelser: 96 § i grundlagen
_______________________________________________________________________________________
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E-ärenden
E-ärendena är andra frågor än U-ärenden som behandlas eller bereds i EU.

E-ärenden kan till exempel gälla
•

•
•

kommissionens grönböcker och vitböcker som är förarbeten till
kommande författningsförslag

förslag till rättsakter som inte ingår i riksdagens behörighet men
som är politiskt viktiga

politiskt viktiga, omfattande beredningsprojekt så som konventen
och utvidgningen av EU.

E-skrivelserna kommer till stora utskottet från det behandlande ministeriet.
I skrivelsen ingår en promemoria där ministeriet redogör för frågan,
analyserar konsekvenserna och lägger fram regeringens eller ministeriets
ståndpunkter. Ibland kan denna ståndpunkt vara preliminär.
Stora utskottet sänder ärendet till ett eller flera fackutskott för kännedom,
eventuella åtgärder eller för utlåtande.

Om ärendet sänts för utlåtande är fackutskottet också skyldigt att lämna ett
utlåtande. I övriga fall kan fackutskotten lämna utlåtanden om de anser det
befogat.
Utlåtandena från fackutskotten behandlas av stora utskottet. Behandlingen
går till så att stora utskottet antingen formulerar sin ståndpunkt utifrån
utlåtandena eller helt enkelt sänder utlåtandena för kännedom till
regeringen. Vilket förfarande som tillämpas beror på hur viktig frågan är.
När behandlingen av ett E-ärende fortskrider i EU:s institutioner sänder de
ansvariga ministerierna mer information genom kompletterande Eskrivelser till riksdagen. Fackutskotten och stora utskottet kan lämna
utlåtande om dem om de anser att det behövs.
_________________________________________________________________________________
Bestämmelser: 97 § i grundlagen
_________________________________________________________________________________

USP-ärenden

USP-ärenden kan handla om gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiska
strategier eller gemensamma ståndpunkter eller riktlinjer. Dessutom ingår
EU:s säkerhets- och försvarspolitik (till exempel samarbete inom
krishantering) och EU:s utrikes- och säkerhetspolitiska samarbete med
tredjeländer.
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USP-ärendena ingår i utrikesutskottets kompetens. Utrikesutskottet har
med stöd av 97 § i grundlagen obegränsad rätt till information i frågor som
gäller utrikes- och säkerhetspolitiken. Sedan Finland blev medlem i EU har
rätten att få information också gällt det utrikes- och säkerhetspolitiska
samarbete i EU.
USP-ärenden väcks genom skrivelser från statsrådet. Utrikesutskottet kan
sända ärendet till något fackutskott (t.ex. försvarsutskottet) för kännedom,
eventuella åtgärder eller för utlåtande.
Utifrån erhållen utredning kan utrikesutskottet lämna utlåtande om USPärendet.

Oftast behandlar utrikesutskottet USP-ärenden utifrån egen beredning och
hör sakkunniga. Utskottet lämnar utlåtanden direkt till statsrådet.

Utrikesutskottet fungerar som fackutskott i ärenden som gäller EU:s yttre
förbindelser men inte hör till EU:s gemensamma utrikes- och
säkerhetspolitik utan ingår i stora utskottets behörighet (t.ex.
handelspolitik och utvecklingssamarbete). Utrikesutskottet hör sakkunniga
om dem och utarbetar i förekommande fall ett utlåtande till stora utskottet.

Utskottet hör regelbundet statsministern och andra ministrar inom dess
ansvarsområde innan ministerrådet sammanträder. Vidare hör
utrikesutskottet statsministern innan Europeiska rådet sammanträder, i det
fall att mötet behandlar EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.
Utskottet får också i efterskott information av statsministern om
Europeiska rådets möten.

Hur EU-ärenden bereds i fackutskotten

EU-ärenden bereds också i fackutskotten. Utskottet antecknar att en U- eller
E-skrivelse har kommit in från talmannen eller stora utskottet och beslutar
om den fortsatta behandlingen. I fråga om U-ärenden är det obligatoriskt att
lämna ett utlåtande. När det gäller E-ärenden lämnas utlåtande beroende på
om stora utskottet har begärt ett utlåtande eller bara sänt ärendet till
fackutskottet för eventuella åtgärder eller för kännedom. För USP-ärenden
gäller samma förfarande som vid E-ärenden med den skillnaden att det är
utrikesutskottet som sänder ärendena vidare. Eventuella utlåtanden lämnas
också till utrikesutskottet.
Behandlingen av U-utlåtanden börjar med att utskottet hör sakkunniga.
Vanligen hörs företrädare för det behöriga ministeriet först och därefter
övriga sakkunniga. Utskottet beslutar självt om utfrågningens omfattning.
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Också i E-ärenden hör utskottet vanligen åtminstone det föredragande
ministeriet. Om utskottet beslutar lämna ett utlåtande gäller samma regler
som vid behandlingen av U-ärenden.

Efter utfrågningen av de sakkunniga för utskottet en allmän debatt.
Utskottsrådet utarbetar ett utkast till utlåtande utifrån debatten. Utkastet
behandlas enligt samma regler och procedurer som gäller för nationella
lagstiftnings- och riksdagsärenden. I utlåtandet lägger fackutskottet fram
sin ståndpunkt till förslaget från kommissionen, ibland också till enskilda
artiklar. Samtidigt yttrar sig utskottet om förslagets generella acceptans och
om statsrådets ståndpunkt. I utlåtandet ingår en kläm som vanligen anger
om utskottet omfattar statsrådets ståndpunkt utan tillägg eller med vissa
anmärkningar eller om utskottet är av annan åsikt än statsrådet i någon
fråga.
När utlåtandet är klart är ärendet slutbehandlat i utskottet. Det kan bli
aktuellt på nytt om statsrådet lämnar en kompletterande U- eller Eskrivelse till riksdagen. Stora utskottet sänder i regel kompletterande
skrivelser till ett fackutskott för eventuella åtgärder.

Vissa fackutskott utarbetar tiotals U- och E-utlåtanden om året. År2014
lämnade fackutskotten 77 utlåtanden om U-ärenden och 80 om E-ärenden.

Stora utskottet: uttalanden, utlåtanden och bemyndiganden
Stora utskottets arbete kan delas upp i tre delar:
•

•
•

Uttalanden

Utskottet formulerar riksdagens ståndpunkt till U- och E-ärenden
utifrån utlåtanden från fackutskotten. Det sker i form av uttalanden.
Utskottet lämnar utlåtanden till statsrådet utifrån sin egen
beredning i delegation eller utlåtanden från fackutskotten.

Utskottet får en redogörelse av statsministern och andra ministrar
inför Europeiska rådets och ministerrådets möten och ger
bemyndiganden för regeringens linje i ministerrådet.

E- och U-ärenden behandlas i stora utskottet utifrån utlåtanden från
fackutskotten. För varje U-ärende finns det alltid minst ett utlåtande från ett
fackutskott. Också i E-ärenden kan flera utskott lämna utlåtande.

Stora utskottet tar ställning till U-ärendet i form av ett uttalande. Vid behov
kan utskottet lämna ett uttalande också om ett E-ärende.
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I ett typiskt uttalande omfattar stora utskottet statsrådets ståndpunkt med
hänvisning till fackutskottets utlåtande. I vissa fall intar dock stora utskottet
en annan ståndpunkt än fackutskottet. Stora utskottet kan också föreslå
uttalanden där olika fackutskotts ståndpunkter sammanjämkas.

Utlåtanden

Stora utskottet lämnar också egna utlåtanden i omfattande EU-frågor.
Utskottet har till exempel yttrat sig om EU:s finanspolitiska reformer och
om invandrarnas och romernas villkor i EU. Utlåtandena går som regel
direkt till statsrådet.
Utlåtandena bygger vanligtvis på utlåtanden från fackutskotten och
beredning i delegation.

Bemyndiganden och utredningar

På fredagar brukar stora utskottet höra de ministrar som veckan därpå ska
delta i ministerrådets möten. Ministrarna redogör för vilka frågor som
kommer att finnas på agendan. Utifrån redogörelserna förs en diskussion
där utskottsmedlemmarna kan ställa frågor och kommentera regeringens
hållning. Stora utskottet får regelbundna rapporter från rådets möten.
När ministerrådet ska behandla ett U-ärende ger stora utskottet ministern
ett bemyndigande i form av ett uttalande. För det mesta konstateras att
utskottet inte har något att anmärka mot statsrådets linje. Det är en
bekräftelse av att ministerns linje stämmer överens med den ståndpunkt
som stora utskottet tidigare godkänt. Ibland händer det att utskottet går in
för en annan linje än statsrådet eller att utskottet preciserar statsrådets
linje. I undantagsfall kan samma förfarande tillämpas på E-ärenden.

Stora utskottet kan också komma med ett reservationsuttalande, om
riksdagen inte hunnit utforma sin ståndpunkt. Om en minister i
ministerrådet lägger fram en annan ståndpunkt än den som stora utskottet
har förutsatt, är han eller hon skyldig att förklara sig inför utskottet utan
dröjsmål.

Subsidiaritetsärenden

Enligt Lissabonfördraget kan de nationella parlamenten komma med ett
yttrande till EU-institutionerna om de anser att ett utkast till ny
lagstiftningsakt i EU gäller en fråga som bör avgöras nationellt. Yttrandet
ska lämnas inom åtta veckor från den dag då utkastet översänds. Utkast
som omfattas av subsidiaritetsförfarandet delas ut till behöriga fackutskott.
Dessa kan föreslå att stora utskottet ska undersöka om utkastet är förenligt
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med subsidiaritetsprincipen. Subsidiaritetsärenden tas upp till behandling i
fackutskotten bara om det läggs fram ett explicit förslag. De viktigaste EUärendena behandlas i form av U- eller E-ärenden, så
subsidiaritetsförfarandet har haft ganska liten betydelse.

_________________________________________________________________________________
Europaparlamentets informationskontor i Finland:
www.europarl.fi/view/sv/index.htm
Europeiska unionens portal: europa.eu/index_sv.htm
Europeiska kommissionen: ec.europa.eu/index_sv.htm
Europeiska unionens råd och Europeiska rådet:
www.consilium.europa.eu/sv/home/
_______________________________________________________________________________________

Planen för de offentliga finanserna och ramarna för statsfinanserna
I början av regeringsperioden gör regeringen upp en fyrårig plan för att
säkra hållbarheten i de offentliga finanserna. I planen fastställs målen för
den offentliga sektorns finansiella ställning. Från och med 2015 ingår
särskilda mål för varje delområden inom den offentliga sektorn. Planen för
de offentliga finanserna omfattar avsnitt om statsfinanserna,
kommunalekonomin, de lagstadgade arbetspensionsinrättningarna och
andra sociala trygghetsfonder.

I planen ingår också ett beslut om de statsfinansiella ramarna. Det sätter
upp ett tak för statens budgeterade utgifter och slår dessutom fast
riktlinjerna för regeringens skattepolitik. Ungefär fyra femtedelar av
anslagen i budgeten dimensioneras utifrån en ram som omspänner hela
valperioden. Rambeslutet utgör en anvisning till förvaltningsområdena för
beredningen av följande års budgetförslag.

Före utgången av april varje år justerar statsrådet planen för de kommande
fyra åren, varefter den lämnas till riksdagen i form av en redogörelse.
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Budgetberedningen och riksdagens budgetbehandling
Beredningen och behandlingen av budgeten:
Ministerierna lägger upp budgetförslag för
sina respektive förvaltningsområden

Regeringen godkänner budgetpropositionen

Förslagen lämnas till
finansministeriet

Budgetpropositionen lämnas till
riksdagen

Riksdagen har två grundläggande funktioner. Den ena är att utöva den
lagstiftande makten, den andra att utöva budgetmakt. Riksdagen utövar sin
budgetmakt främst genom att varje år behandla statsbudgeten.
Statsbudgeten är en uppskattning av följande års statliga inkomster och
utgifter. Utgiftssidan är indelad i huvudtitlar för respektive
förvaltningsområde och varje huvudtitel är indelat i kapitel och moment.
Inkomstsidan består till största delen av skatter och uppdelas inte i
huvudtitlar utan i avdelningar.

Beredningen

Regeringen lämnar sin budgetproposition till riksdagen i mitten av
september. Beredningen börjar dock långt tidigare; ministerierna lämnar
redan i maj budgetförslagen för sina förvaltningsområden till
finansministeriet. Ministerierna budgetförslag bygger på de statsfinansiella
ramar som godkänts tidigare under våren.
Under sommaren tar finansministeriet ställning till ministeriernas förslag.
Budgetförslaget får sin slutliga utformning under regeringens
budgetförhandlingar, som i regel förs i slutet av augusti.
Budgetpropositionen kan alltså lämnas till riksdagen i början av
höstsessionen.

Behandlingen i riksdagen

Budgetpropositionen behandlas i hög grad på samma sätt som andra
propositioner, men behandlingen i utskott och plenum har också vissa
särdrag.
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Riksdagsbehandlingen av budgeten pågår i ungefär tre månader. Riksdagen
för först en remissdebatt som slutar med att ärendet remitteras till
finansutskottet. Andra utskott kan också delta i budgetbehandlingen genom
att lämna utlåtande till finansutskottet om sitt eget fackområde. Utlåtandet
ska i så fall lämnas inom 30 dagar från det att budgetpropositionen
remitterades till finansutskottet.

I finansutskottet behandlas budgetpropositionen i delegationerna.
Finansutskottet har åtta delegationer som svarar mot olika
förvaltningsområden. Skattedelegationen behandlar dels skattelagarna, dels
inkomststaten i budgeten, medan de andra delegationerna koncentrerar sig
på utgifterna.
Delegationerna hör en lång rad sakkunniga vid budgetbehandlingen. Efter
utfrågningen av sakkunniga för delegationen en förberedande debatt.
Utifrån den skriver sekreteraren ett utkast till betänkande. Sedan följer en
allmän debatt och detaljbehandling. När delegationen är klar med sin
behandling fortsätter behandlingen i finansutskottet utifrån de utkast till
betänkande som delegationerna berett. Utskottet för en allmän debatt om
huvudtitlarna. Sedan blir det dags för detaljbehandling och omröstningar.
Därefter följer alltid en särskild avgörande behandling.
Betänkandet inklusive reservationer blir klart i början av december.
Därefter tar budgetbehandlingen i plenum vid.
Behandlingen av budgeten framskrider i korthet på följande sätt:
Finansutskottet

Remissdebatt i plenum

Utskottet
godkänner
budgetbetänkandet

Behandling i finansutskottets
delegationer

Utfrågning av sakkunniga, debatt

Budgeten
godkänns i plenum

utkast till betänkande

I plenum för riksdagen en allmän debatt om varje huvudtitel och röstar om
alla ändringsförslag som riksdagsledamöterna har lagt fram. Efter att
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riksdagen godkänt budgeten trycks den upp och publiceras i
författningssamlingen. Sedan är den färdig att tillämpas.

De lagfästa utgifterna i budgeten

Största delen (uppskattningsvis tre fjärdedelar) av utgifterna i budgeten är
lagfästa, dvs. grunderna och nivån är fastställda i någon lag (t.ex.
barnbidragslagen föreskriver hur stort det månatliga barnbidraget är per
barn). Merparten av anslagen slås alltså fast redan när lagarna antas i
riksdagen. För att alla lagfästa utgifter ska kunna vägas in i budgeten för
följande år, kan budgetbetänkandet slutgiltigt godkännas i finansutskottet
först när innehållet i alla budgetlagar har godkänts i plenum.

Hur kan riksdagsledamöterna påverka budgeten?

Om en ledamot vill föreslå ändringar i budgetpropositionen ska han eller
hon lämna in en budgetmotion. Budgetmotionerna ska lämnas in inom tio
dagar från det att talmannen i plenum har meddelat att
budgetpropositionen har kommit in till riksdagen. Ledamöterna kan till
exempel föreslå att något anslag ska ökas eller minskas eller att ett helt nytt
anslag tas in i budgeten.

När budgetpropositionen behandlas i finansutskottet kan utskottets
medlemmar föreslå ändringar. I praktiken måste regeringspartierna
enhälligt ställa sig bakom ett ändringsförslag för att det ska bli godkänt i
finansutskottet.

Ledamöterna kan lägga fram ändringsförslag när budgetbetänkandet
kommer upp till behandling i plenum i december. Ändringsförslagen ska
antingen bygga på en budgetmotion eller en reservation. Trots många
voteringar blir det sällan några ändringar i budgeten under behandlingen i
plenum; budgeten godkänns i regel enligt finansutskottets förslag.

Riksdagens budgetmakt

Många ändringar som gällt statens finansförvaltning och budgeten har
kringskurit riksdagens budgetmakt. Bland de viktigaste omställningarna
märks att statsbudgeten fått ett mer allmänt upplägg, att
resultatbudgetering och resultatstyrning har införts inom den statliga
förvaltningen, att befogenheter har delegerats till den regionala och lokala
förvaltningen och att normstyrningen spelar en mindre roll. Bidragande
orsaker är även att statliga verksamheter blivit affärsverk, bolagiserats eller
privatiserats och att nettobudgetering allt oftare tillämpas. Reformen av
statsandelarna till kommunerna har för sin del lett till att riksdagens rätt att
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besluta över statsfinanserna har inskränkts. Riksdagens budgetmakt har
inskränkts medvetet och med riksdagens godkännande.
Statsrådet lämnar en samlad berättelse om regeringens åtgärder och om
statsfinanserna (regeringens årsberättelse). Berättelsen underlättar
riksdagens kontroll av hur regeringen skött statsfinanserna och hur
budgeten utfallit.

Revisionsutskottet svarar för den parlamentariska efterhandstillsynen över
statsfinanserna.
Vid riksdagen finns dessutom statens revisionsverk, som är ett oavhängigt,
externt verk som rapporterar till riksdagen.

Internationella organ
Följande internationella organ är knutna till riksdagen:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Finlands delegation i Nordiska rådet
Finlands delegation i Europarådet

Finlands delegation i OSSE:s parlamentariska församling

Finlands delegation i Arktiska parlamentarikerkonferensen
Finlands delegation i Parlamentariska Östersjökonferensen

Styrelsen för Finlands grupp i Interparlamentariska unionen
Finlands delegation till Asien–Europa parlamentarikermötet
Finlands delegation i Natos parlamentariska församling

Finlands delegation i den parlamentariska församlingen för Unionen
för Medelhavet.

Andra organ
Riksdagens organ tillsätts vanligen i början av valperiodens första riksmöte
och de sitter kvar hela valperioden. Platserna fördelas enligt
riksdagsgruppernas styrkeförhållanden och storlek.

Finlands Bank står under riksdagens garanti och vård enligt vad som
föreskrivs genom lag. Riksdagen väljer bankfullmäktige för att övervaka
Finlands Banks verksamhet. Bankfullmäktige har rätt att få den information
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som de behöver för att utöva tillsyn över Finlands Bank. Dessutom
utnämner riksdagen Finlands Banks revisorer.

Ledamöterna i bankfullmäktige bildar också förvaltningsrådet för
Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra. Förvaltningsrådet har i
uppgift att övervaka Sitras styrelse och besluta om principerna för
verksamheten.

Riksdagen utnämner förvaltningsrådet för Rundradion Ab och utser
fullmäktige för Folkpensionsanstaltens verksamhet. Dessa organ utövar
tillsynen över Rundradions respektive Folkpensionsanstaltens förvaltning
och verksamhet. Vidare utser riksdagen styrelsen för Riksdagsbiblioteket
och tillsätter riksdagens revisorer. Riksdagen väljer fem riksdagsledamöter
till ledamöter i riksrätten för en tid på fyra år.
I vissa av riksdagens organ kan det utöver riksdagsledamöterna också
finnas särskilda experter inom respektive område. Till dessa organ hör
följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Riksdagens bankfullmäktige

Fullmäktige för statens säkerhetsfond
Revisorerna för Finlands Bank

Fullmäktige för Folkpensionsanstalten
Riksrätten

Förvaltningsrådet för Rundradion Ab
Styrelsen för Riksdagsbiblioteket
Riksdagens revisorer

Styrelsen för Utrikespolitiska institutet

Delegationen för Utrikespolitiska institutet

• Forum för internationella frågor
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Media i riksdagen

Finlands riksdag är ett av de parlament i världen som är mest öppna för
insyn. Det är viktigt för öppenheten att media har goda arbetsförhållanden i
riksdagen. Media bevakar alla viktiga händelser i riksdagen. De följer inte
bara plenum och utskottens arbete utan också riksdagsgruppernas och
enskilda ledamöters göranden och låtanden. En stor del av intervjuerna
med statsrådsmedlemmar görs dessutom i riksdagen. Media kan fritt
fotografera och filma för nyheter och aktualitetsprogram i riksdagens
allmänna lokaler.
Riksdagsinformationen går i samarbete med de enskilda organen ut med
information om och från plenum, utskotten, de internationella organen,
talmannen, presidiet, talmanskonferensen och kanslikommissionen.
Informationen ges genom meddelanden, presskonferenser, telefon, e-post,
textmeddelanden, riksdagens publika webbplats samt Twitter och
Facebook. Alla plenum direktsänds på riksdagens webbplats. Frågestunder
och andra viktiga debatter visas dessutom i TV 1.
Ledamöterna får medieträning i samband med introduktionsprogrammet
och vid behov ger riksdagsinformationen gärna råd och hjälp i frågor som
gäller kommunikation. Varje höst hålls en fyra dagar lång introduktion i
riksdagsarbetet för medierepresentanter och under året ordnas också
andra informativa besök i riksdagen.
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Det finns ungefär tvåhundra ackrediterade journalister och fotografer i
riksdagen. Därtill besöker ett stort antal andra journalister och fotografer
riksdagen för att intervjua ledamöter eller följa behandlingen av vissa
ärenden. De ackrediterade journalisterna och fotograferna bär riksdagens
presskort med foto, medan andra medierepresentanter bär ett blått
presskort utan foto. Utländska journalister som inte känner till huset
särskilt bra får i regel hjälp av en informatör eller assistent.

De ackrediterade journalisterna och fotograferna representerar
riksomfattande nyhets- och aktualitetsmedier samt partimedier. Riksdagen
tillhandahåller arbetsrum för ackrediterade medier i S-husets tredje och
fjärde våning.

Media följer, fotograferar och filmar plenum från läktaren och från de
särskilda kameraplatserna. Andra viktiga mediala platser i S-huset är
entréhallen och rikssalen. I Lilla parlamentet arbetar media i
bottenvåningens allmänna utrymmen, entréhallen och Infocentrum.
Däremot krävs inbjudan för att journalister och fotografer ska få tillträde till
utskottsrum, grupprum och arbetsrum. De underjordiska lokalerna och
korridorerna med arbetsrum för ledamöter är inte tillgängliga för media.
Journalister och fotografer har rätt att besöka Lilla parlamentets restaurang
och kaféet i S-huset, men där råder begränsningar för rätten att fotografera
och filma.
Det krävs alltid tillstånd av riksdagsinformationen för mer speciella
fotograferingar och filmningar i riksdagen. Tillstånd beviljas normalt för
dokumentfilmer om riksdagsarbetet, barnprogram som stöder
demokratiundervisning och liknande projekt. Fotografering eller filmning i
marknadsföringssyfte är inte tillåten.

Riksdagen har ett trådlöst lokalt nätverk (WLAN) som bland annat är avsett
för journalister och fotografer som arbetar i huset.
tiedotus@riksdagen.fi, tfn 09 432 2199 / 050 381 9492
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Riksdagens kansli
Riksdagens kansli ska enligt 1 § i reglementet för kansliet se till att
riksdagen har förutsättningar att fullfölja de uppgifter som hör till den i
dess egenskap av statsorgan.

Riksdagens generalsekreterare är chef för riksdagens kansli. Kansliet består
av centralkansliet, utskottssekretariatet, internationella enheten,
utrednings- och informationsenheten, säkerhetsenheten samt förvaltningsoch serviceavdelningen. Kansliets har dessutom en självständig enhet för
internrevision. Vidare administrerar kansliet systemet med
ledamotsassistenter.
I enlighet med 74 § i riksdagens arbetsordning står kansliet under
kanslikommissionens tillsyn.

RIKSDAGEN
KANSLIKOMMISSIONEN

INTERNREVISIONEN
INTERNATIONELLA
ENHETEN
direktören för
internationella enheten

RIKSDAGENS KANSLI

GENERALSEKRETERAREN
leder riksdagens kansli

SÄKERHETSENHETEN
säkerhetsdirektören

UTREDNINGS- OCH
INFORMATIONSENHETEN
utrednings- och
informationsdirektören
- riksdagsbiblioteket
- interna
utredningstjänsten
- riksdagsinformationen

UTSKOTTSSEKRETERIATET
biträdande
generalsekreteraren

CENTRALKANSLIET
lagstiftningsdirektören

FÖRVALTNINGS- OCH
SERVICEAVDELNINGEN
förvaltningsdirektören

- stora utskottet
- 15 fackutskott
- EU-sekretariatet

- plenumenheten
- protokollbyrån
- svenska byrån
- dokumentbyrån

- ledningsstaben
- fastighetsbyrån
- serviceenheten
- IT-byrån
- företagshälsan
----------------------------------- ledamotsassistenterna
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Kanslikommissionen
Riksdagens kanslikommission leder, övervakar och utvecklar riksdagens
förvaltning och ekonomi. De högsta tjänstemännen i riksdagens kansli utom
generalsekreteraren utnämns av kanslikommissionen. Vidare avgör
kanslikommissionen viktiga ärenden som gäller riksdagens förvaltning och
ekonomi.
Kanslikommissionen bestämmer om användningen av riksdagens lokaler
och om alla betydande upphandlingar inom bland annat it,
telekommunikation, restaurangservice och företagshälsovård.
I kanslikommissionen ingår talmannen och vice talmännen samt fyra
riksdagsledamöter och fyra ersättare som väljs i början av valperioden.
Under sessionerna sammanträder kanslikommissionen i regel varannan
torsdag. I de viktigaste utnämningsärendena är generalsekreteraren
föredragande, i andra frågor förvaltningsdirektören.

Riksdagens generalsekreterare
Generalsekreteraren ska opartiskt och
kostnadseffektivt se till att kansliet har den kapacitet
det behöver för att arbeta, att arbetet planeras och
leds effektivt och att de personella resurserna och
arbetsuppgifterna är lämpligt fördelade.
Seppo Tiitinen, riksdagens generalsekreterare
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Ledningsgruppen
Cheferna för kansliets avdelningar och enheter bildar en ledningsgrupp som
leds av generalsekreteraren. Dessutom deltar personalchefen, chefen för
internrevisionen och företrädare för personalorganisationerna. Beroende
på vilka frågor som behandlas deltar andra tjänstemän och sakkunniga.

Ledningsgruppen ska bereda de ärenden som kanslikommissionen fattar
beslut om, samordna samarbetet mellan avdelningarna i riksdagens kansli,
vara rådgivande organ i frågor där dess medlemmar har behörighet,
bedöma projekt som omfattar fler än en avdelning i riksdagens kansli och se
till att informationen mellan avdelningarna fungerar effektivt.

Centralkansliet
Centralkansliet har hand om förberedelser, verkställighet och service i
samband med riksdagens plenum. Centralkansliet upprättar protokoll,
sammanställer och publicerar riksdagshandlingar och register, översätter
de viktigaste riksdagshandlingarna till svenska och svarar för distribution
och lagring av dokument. Vidare sammanställer
centralkansliet plenarplaner för talmanskonferensen
och håller kontakten med regeringen och utskotten i
anknytning till plenararbetet. I centralkansliet ingår
plenumenheten (sekretariatet och
kansliassistentgruppen), protokollbyrån, svenska
byrån och dokumentbyrån.
Maija-Leena Paavola, lagstiftningsdirektör

Plenumenheten

Plenumenheten assisterar riksdagens talman och generalsekreterare i
plenum och ger riksdagsledamöterna råd och hjälp.

Dessutom biträder plenumenheten lagstiftningsdirektören vid beredningen
av plenarplaner och ärenden som ska behandlas av talmanskonferensen.
Sekretariatet har hand om samverkan med statsrådet, riksdagsgrupperna
och utskotten i plenumfrågor. Plenumenheten tar emot och kontrollerar
motioner och spörsmål samt upprättar riksdagens svar och skrivelser på
finska. Till uppgifterna hör också att ha hand om plenisalssystemet och föra
in riksdagens beslut i det.
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Dokumentbyrån
Dokumentbyrån redigerar riksdagshandlingarna och ser till att de blir
tryckta och utlagda på nätet. Dessutom svarar byrån för riksdagens
reproservice. De viktigaste riksdagshandlingarna (t.ex. regeringens
propositioner) publiceras så snart som möjligt. Byrån redigerar också
publikationsserien med riksdagshandlingar. Vidare svarar byrån i
samarbete med andra enheter för riksdagens ärendehanteringssystem och
för registren med uppgifter om ledamöterna.

Protokollbyrån

Protokollbyrån upprättar protokollen över plenum. Protokollen är på
finska. Där antecknas behandlingen av ärenden, fattade beslut och alla
anföranden och annat som hänt i plenum. Uppteckningarna av anförandena
ska till innehållet och stilen motsvara det ursprungliga anförandet, men den
skriftliga versionen redigeras vid behov med varsam hand för att förbättra
läsbarheten.

Protokollet upprättas under pågående plenum och publiceras på riksdagens
webbplats i den takt som det skrivs. I efterhand görs en granskning av hela
protokollet. De slutliga protokollen publiceras på nytt på webben och i en
tryckt version.

Svenska byrån

Svenska byrån ansvarar för de svenskspråkiga versionerna av
riksdagshandlingarna. Byrån svarar också för att riksdagshandlingar som
lämnas in på svenska översätts till finska. Byrån översätter också andra
texter inom riksdagens förvaltning till svenska och finska (t.ex. anvisningar
och annonser) och uppdaterar den svenska informationen i riksdagens
databaser. Vidare ingår det i byråns uppgifter att upprätta och justera
riksdagens svar (antagna lagar) och skrivelser (t.ex. budgetskrivelsen) på
svenska. Byrån ordnar också tolkning i plenum och i utskotten, upprättar
sammandrag av plenarprotokollen på svenska, Protokoll i sammandrag, och
granskar anföranden och inlägg som hållits på svenska i plenum.

Utskottssekretariatet
Riksdagen har 15 permanenta fackutskott och ett särskilt utskott för
behandling av EU-frågor, stora utskottet.

Utskottssekretariatet leds av biträdande generalsekreteraren och har i
uppgift att organisera och förbereda utskottens arbete så att
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ärendebehandlingen är grundlig, håller hög rättslig kvalitet och sker i tid.
Sekretariatet svarar bl.a. för planeringen och schemaläggningen av
utskottsarbetet och vissa enskilda ärenden, den juridiska och
innehållsmässiga beredningen av betänkanden, utlåtanden och andra
beslut, sammanträdenas gång, resor och besök samt för andra tjänster och
hjälpfunktioner som anknyter till utskottens arbete. Sekretariatet är
funktionellt indelat i sexton utskottskanslier med utskottsråd,
avdelningssekreterare och utskottsassistenter.
EU-sekretariatet svarar för samarbetet mellan
parlamenten i EU-länderna och sköter också
riksdagens relationer till unionens organ. Det består
av stora utskottets och utrikesutskottets kanslier och
riksdagens specialmedarbetare i Bryssel. Också andra
tjänstemän kan förordnas till EU-sekretariatet.
Timo Tuovinen, biträdande generalsekreterare

Förvaltnings- och serviceavdelningen
Förvaltnings- och serviceavdelningen har hand om
riksdagens förvaltning, bland annat ekonomi, lokaler
och fastigheter, datateknik och personalfrågor.
Avdelningen bereder också ärenden för
kanslikommissionen.
Pertti Rauhio, förvaltningsdirektör

Ledningsstaben

Ledningsstaben bereder beslut för ledningen av och samordningen inom
kansliet, sköter avtals- och andra frågor gällande anställningar, svarar för
planering av och rapportering om ekonomin och personalresurserna samt
följer och övervakar beslutsfattandet. Vidare ansvarar ledningsstaben för
reseadministrationen och för ekonomi- och personalförvaltningens
samarbete med statens servicecentral för ekonomi- och personalförvaltning
(Palkeet).
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Fastighetsbyrån
Fastighetsbyrån svarar för riksdagens fastigheter: användning,
byggherreuppdrag, reparationer och underhåll. Byrån svarar också för
renoveringsprojektet och för flyttningar och temporära arrangemang i
samband med det. Även användning, underhåll och reparationer av VVS och
el, upphandling och reparation av inventarier, skötsel av utomhusområden
och garage samt bastu- och städtjänsten hör till fastighetsbyrån uppgifter.
Dessutom ingår den tekniska delen vid möten och konferenser i byråns
ansvarsområde.

Serviceenheten

Serviceenheten producerar förvaltnings- och serviceavdelningens tjänster
och svarar för den dagliga kundservicen. Tjänsterna omfattar IT-tjänster
(support i fråga om it-utrustning och program), personal-, rekryterings,
utbildnings-, mötes-, logistik-, motionstjänster, telefonväxel- och
ärendetjänster samt vaktmästerichefstjänster och experttjänster i
anslutning till upphandling.

Serviceenhetens kundservice och information finns på fjärde våningen i Dhuset (Torget). Torget erbjuder IT-tjänster och hjälp och råd i fråga om t.ex.
visitkort, arbetsresesedlar, betalkort, post- och gåvoservice samt
fritidsstugan i Palolampi. I anslutning till Torget finns också resebyrån CWT
Finland.
Servicecentralen och Torget står till tjänst i alla frågor som gäller de
nämnda områdena.

IT-byrån

IT-byrån planerar och bereder upphandlingen av data- och
kommunikationsteknik samt datasystem samt svarar för underhåll och
utveckling av såväl hårdvara som mjukvara. Byrån ansvarar också för
datasäkerheten. Serviceenhetens IT-tjänst sköter stödtjänsterna i
anslutning till dataadministrationen. (Se punkten IT-tjänsten.)

Företagshälsan

Företagshälsan svarar för riksdagens förebyggande företagshälsovård och
sjukvård med inriktning på arbetshälsa. I den förebyggande hälsovården
ingår hälsokontroller och behövlig uppföljning för ledamöterna i början av
valperioden, psykofysiskt och ergonomiskt stöd i arbetet,
rehabiliteringsplanering, vaccinationer i samband med arbetsresor och
vägledning i livsstil och kondition. Sjukvården består av första hjälpen,
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sjukvård och fysikaliska behandlingar på allmänläkarnivå och vid behov av
utomstående undersökningar och specialistkonsultationer ordinerade av
företagsläkaren.

Ledamotsassistenter

Anställningsvillkoren för de ledamotsassistenter som är anställda av
riksdagens kansli följer arbetsavtalslagen och i tillämpliga delar statens
allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal, med de justeringar som avtalats
i riksdagens allmänna arbetskollektivavtal.
För att bli ledamotsassistent måste man ha fyllt 18 år och ha lämplig
utbildning. Vidare förutsätts att assistenten kan påvisa att han eller hon har
de kunskaper och färdigheter som behövs i uppdraget.
En riksdagsgrupp kan besluta införa den s.k. gruppkanslimodellen, vilket
betyder att gruppen själv förfogar över anslagen för ledamotsassistenter
och gruppkansliet är arbetsgivare för gruppens samtliga
ledamotsassistenter.
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Internationella enheten

Riksdagens internationella verksamhet sköts och samordnas av
internationella enheten.

Riksdagen är aktiv i många internationella parlamentariska
samarbetsorgan. Till nio av dem väljer den ledamotsdelegationer.
Internationella enheten bistår sju delegationer i följande organisationer:
Nordiska rådet (NR), Europarådet (ER), Organisationen för säkerhet och
samarbete i Europa (OSSE), Interparlamentariska unionen (IPU), Arktiska
parlamentarikerkonferensen, Parlamentariska Östersjökonferensen och
Asien–Europa parlamentarikermötet (ASEP).

Sekretariatet för Finlands delegation i Natos parlamentariska församling
(NatoPA) har skötts av försvarsutskottets och utrikesutskottets kanslier.
Utrikesutskottet har också fungerat som sekretariat för Finlands delegation
i den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM).

I plenum väljs finländska delegationer till tre olika parlamentariska
församlingar (NR, ER och OSSE). De övriga delegationerna utses av
talmanskonferensen. De tjänstemän som är sekreterare i delegationerna
förbereder handlingsplaner, upprättar föredragningslistor för möten, kallar
in experter, skriver promemorior och verksamhetsrapporter, är
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föredragande på möten och bistår ledamöterna vid de parlamentariska
församlingarnas möten och vid andra tillställningar.

Internationella enheten har hand om det internationella besöksutbytet
enligt presidiets prioriteter och bistår riksdagens organ i internationella
frågor. Enheten bistår med expertis för agendan vid talmansbesök,
organiserar talmännens besök i utlandet och hjälper
talmännen organisera internationella talmansmöten.

Enheten organiserar internationella konferenser och
seminarier som riksdagen står värd för. Vidare
tillhandahåller enheten anknytande tjänster för resor,
möten, seminarier och konferenser och organiserar
internationella besök.

Katriina Kuusinen, direktör för internationella enheten

Utrednings- och informationsenheten
Utrednings- och informationsenheten inhämtar och producerar information
till stöd för riksdagsarbetet. Enheten tillhandahåller information om
riksdagen och bidrar till ökad öppenhet och dialog. Utrednings- och
informationsenheten sköter riksdagsinformationen, utredningstjänsten
samt biblioteks- och arkivtjänsterna. Utöver kunderna
inom riksdagen betjänar enheten också massmedia,
allmänheten, internationella kunder och andra
intressentgrupper. I utrednings- och
informationsenheten ingår riksdagsinformationen,
interna utredningstjänsten och Riksdagsbiblioteket.
Marjo Timonen, utrednings- och informationsdirektör

Riksdagsinformationen

Riksdagsinformationen tillhandahåller expertis i kommunikativa ärenden.
Kunderna är i första hand presidiet, ledamöterna samt riksdagens kansli
och andra organ. Informationen betjänar också finländska och
internationella media och svarar för riksdagens publika och interna
webbtjänst, för bildproduktionen och för kommunikationen i de sociala
medierna.
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Riksdagsinformationen ordnar offentliga evenemang, svarar för
Infocentrum och producerar presentations- och undervisningsmaterial. I
samarbete med andra enheter svarar riksdagsinformationen också för den
interna kommunikationen.
tiedotus@riksdagen.fi, tfn 2019 eller 050 574 0352.

Interna utredningstjänsten

Interna utredningstjänsten söker fram information som ledamöterna och
riksdagens organ och tjänstemän behöver i sitt arbete. Den gör också
analyser och kalkyler utifrån riksdagskundernas behov och erbjuder
nätverksbaserade informationstjänster och mediebevakning. Interna
utredningstjänsten deltar också i det interparlamentariska samarbetet i
frågor som anknyter till informationstjänster.
tietopalvelu@riksdagen.fi, tfn 2181

Riksdagsbiblioteket

Riksdagsbiblioteket betjänar riksdagen, är centralarkiv för riksdagen och är
samtidigt ett offentligt centralbibliotek som är öppet för alla. Biblioteket
letar fram informationskällor, katalogiserar och indexerar material för att
göra det lättillgängligt och tillhandahåller informationstjänster och kurser i
informationshantering. Vidare svarar biblioteket för den permanenta
förvaringen av originalmaterial från riksdagen samt för
informationsstyrningen och riksdagens registratorskontor.
Riksdagsbiblioteket är öppet måndag och fredag kl. 9–16.15, tisdag till
torsdag kl. 9–18 och lördag kl. 9–15.

biblioteket@riksdagen.fi, tfn 3423
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Säkerhetsenheten
Säkerhetsenheten svarar för den övergripande
säkerheten i riksdagen. Säkerhetsenheten svarar
också för arbetarskyddet och miljösäkerheten.

Kontrollcentralen har jour dygnet runt alla dagar i
veckan.
turvavalvomo@riksdagen.fi, tfn 2286, 2287
Jukka Savola, säkerhetsdirektör

Internrevisionen
Internrevisionen har i uppgift att tillhandahålla den
högsta ledningen behövlig information om
riksdagskansliets riskhantering, interna kontroll,
ledning och förvaltning med avseende på adekvans
och tillförlitlighet. Internrevisionen är administrativt
underställd talmannen och svarar inför
kanslikommissionen.
Erkki Kurikka, chef för internrevisionen
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Anvisningar, service och tips

Anvisningar till ledamöterna
Resor i Finland och utomlands
Resor i Finland
Ledamöterna har rätt att för skötseln av sina uppgifter som
riksdagsledamot utnyttja kollektivtrafikens service inom
huvudstadsregionens närtrafik, tåg, bussar, flyg och fartyg i reguljärtrafik,
taxi och egen bil. Kanslikommissionen utfärdar närmare bestämmelser om
ledamöternas resor.
Rätten till fria resor är personlig och gäller inte resor av privat natur.

Ledamoten svarar själv för kostnaderna för beställda biljetter som inte
utnyttjats.

Lokaltrafik i huvudstadsområdet

Ledamöterna kan lösa ut ett resekort för HRT:s lokaltrafik. Kortet fås på
Torget, dvs. förvaltnings- och serviceavdelningens kontor i D-huset (4 vån.)
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och laddas med 100 euro i taget. Kortet är giltigt på bussar, spårvagnar,
metro och tåg i huvudstadsregionen. När pengarna på kortet börjar ta slut
kan det laddas om på Torget.

Tågresor

Ledamöterna har rätt till fria tågresor i Finland. Rätten gäller resor med alla
tåg och i alla reseklasser och inkluderar avgiftsbelagd parkering vid
stationerna. Riksdagen ersätter däremot inte biltransport på tåg.
Ledamoten kan beställa tågbiljetter på riksdagens resebyrå. Resebyrån
skickar e-biljetter till ledamotens e-post och mobil.

Bussresor

Ledamöterna får ett av Matkahuolto utfärdat personligt busskort som gäller
på alla bussar i landet utom lokaltrafiken i Åbo och huvudstadsregionen.

Flygresor

Ledamöterna har rätt att använda inrikes reguljärflyg, i första hand för
resor mellan hemorten och Helsingfors. Flyg kan utnyttjas också för andra
resor som krävs för skötseln ledamotsarbetet, i det fall att miljöhänsyn inte
talar för att det är bättre att åka tåg eller buss.

Bokningar görs hos riksdagens resebyrå. Bokningarna bör göras i god tid så
att specialerbjudanden kan utnyttjas. Resebyrån skickar flygbiljetten som
textmeddelande och per e-post.
Ledamoten ansvarar själv för att biljetterna ombokas eller avbokas, om det
behövs.
Riksdagen ersätter ledamoten för avgiftsbelagd parkering på flygplatsen,
om resan sker under riksdagens sessioner.

Resor med Finnair ger rätt till bonuspoäng. Bonus som erhållits för resor
som betalats av riksdagen får utnyttjas endast för resor som anknyter till
riksdagsarbetet. Bonuspoängen får alltså inte utnyttjas för ledamotens eller
familjemedlemmars privata resor eller för andra ändamål.
asiointipalvelut@riksdagen.fi, tfn 2554
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Utrikesresor
Ledamöterna deltar i olika slag av utrikesresor som anknyter till
riksdagsarbetet. Hit hör bl.a. följande:
•

•
•
•

resor till interparlamentariska organisationers möten
utskottsresor

talmansdelegationer utomlands

besök hos vänskapsgrupper och andra resor som föreslås av
internationella enheten.

Vid utrikesresor svarar alltid en riksdagstjänsteman för
researrangemangen (bokningar av flyg och inkvartering, resetillstånd
m.m.).

Vid flygresor i Europa utnyttjas de förmånligare reseklasserna, dock så att
biljetterna vid behov kan ombokas eller avbokas. På interkontinentala flyg
kan ledamoten efter godkännande av presidiet flyga i t.ex. businessklass i
stället för i den förmånligaste reseklassen.

Ledamöterna kan i efterhand ansöka om traktamente enligt statens
resereglemente för utrikesresor. Traktamente betalas inte för
språkkursresor, besök hos vänskapsgrupper eller hobbyresor. Ledamöterna
är reseförsäkrade hos LokalTapiola på basis av statsförvaltningens
allmänna försäkringsavtal.

Arvoden och andra ersättningar
Arvoden till riksdagsledamöter

Arvodet till nya riksdagsledamöter är 6 380 euro i månaden. Den som har
varit riksdagsledamot i mer än tolv år får 6 858 euro i månaden.

Ordförande för utskott, utskottsdelegationer och riksdagsgrupper får ett
tillägg på 473–1 183 euro i månaden.

Talmannens arvode är 11 742 euro i månaden och vice talmännens arvode
9 788 euro.
Arvodet löper från den dag riksdagsvalets resultat fastställs och betalas ut
den 15 i varje månad.

Arvodet är beskattningsbar inkomst. Nya ledamöter ska i början av
valperioden lämna in skattekort eller ändringsskattekort för huvudsyssla i
original till förvaltnings- och serviceavdelningens personaltjänst. Från och
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med 2016 behöver skattekortet inte lämnas in, eftersom
skattemyndigheterna skickar uppgifterna direkt till riksdagen.

Skatt, pensionsavgift och arbetslöshetsförsäkringspremie dras av från
arvodet.

Skattefri kostnadsersättning

Utöver arvodet får ledamöterna en månatlig kostnadsersättning. Den
betalas ut samtidigt som arvodet.
Det finns tre ersättningsnivåer:
30 procent: 986,81 euro/mån.

40 procent: 1 315,75 euro/mån.

55 procent: 1 809,15 euro/mån.

Den lägsta ersättningen betalas till ledamöter som bor i
huvudstadsområdet.

Kostnadsersättningen på 40 procent gäller nyländska ledamöter som bor
mer än 30 km från riksdagen.

Den högsta ersättningen på 55 procent är avsedd för ledamöter från andra
valkretsar än Helsingfors och Nyland och som har en bostad i
huvudstadsregionen för att kunna sköta sitt ledamotsuppdrag.
Ersättningen ska täcka särskilda kostnader som beror på
ledamotsuppdraget. Det kan röra sig om kostnader för porto, tryckning,
gäster och resor i valkretsen. I de två högsta ersättningsklasserna ingår
traktamente (328,94 euro) och i den högsta klassen dessutom ett stöd för
dubbelt boende (493,40 euro).
Ersättningarnas belopp grundar sig på statliga lönetabeller som numera i
övrigt tagits ur bruk. Beloppen har inte ändrats sedan 2005.

Mobiltelefon

Ledamöterna får tillgång till en mobiltelefon. Det är en beskattningsbar
naturaförmån vars värde är 20 euro per månad. Beloppet läggs till
ledamotens beskattningsbara inkomst. Riksdagen står för
telefonkostnaderna. Telefonen får inte användas för köp av varor eller
tjänster eller för betalning av bidrag eller andra stöd som kan betalas via
telefon.
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Bindningar och gåvor
Ledamöternas bindningar
Ledamöterna ska med stöd av 76 a § i riksdagens arbetsordning redogöra
för sina bindningar. Anmälningsskyldigheten gäller ägande i företag och
annan betydande förmögenhet samt uppdrag och näringsverksamhet som
inte hör till ledamotsuppdraget och som kan ha betydelse vid bedömningen
av personens verksamhet som riksdagsledamot. Ledamoten ska också ge
riksdagen en redogörelse för inkomsterna från uppdrag och
näringsverksamhet som inte hör till ledamotsuppdraget men som kan ha
betydelse vid bedömningen av personens verksamhet som ledamot.
Centralkansliet ska föra ett register över de uppgifter ledamöterna lämnar
om sina bindningar.

Gåvor, inträdesbiljetter och resor som ledamöterna mottagit

Gåvoföremål värda över 400 euro som en ledamot tar emot i egenskap av
officiell representant för riksdagen betraktas som riksdagens egendom. De
ska anmälas till centralkansliets register och överlåtas till riksdagens
samlingar om det inte avtalas särskilt att de förvaras t.ex. i utskottsrummet
eller i ledamotens arbetsrum. Som riksdagens officiella representant deltar
ledamoten på möten och i utskottens utrikesbesök och tar emot utländska
delegationer på besök i riksdagen.

Också gåvor som ledamöter tagit emot i annan egenskap än som officiell
representant för riksdagen ska anmälas till centralkansliets register, om
värdet på de gåvor som ledamoten fått av samma givare överskrider 400
euro under ett kalenderår. Utöver gåvoföremål anmäls också
inträdesbiljetter till t.ex. operan eller konserter eller kultur- eller
idrottsevenemang eller motsvarande, om värdet på de gåvor som
ledamoten fått av samma givare överskrider 400 euro under ett kalenderår.
Ledamöterna ska anmäla till centralkansliets register om deltagande i
inrikes- eller utrikesresor som inte har samband med riksdagsarbetet, om
en tredje part står för resekostnader till ett värde av över 400 euro.
Uppgifterna i centralkansliets register är offentliga och ska publiceras i ett
allmänt datanät.

Uppgifterna i registret och i det allmänna datanätet raderas när ledamotens
mandatperiod har löpt ut.
Talmanskonferensen utfärdade den 9 mars 2015 närmare anvisningar om
riksdagsledamöternas anmälan av bindningar och om annan praxis i
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anslutning till ställningen som ledamot. Ytterligare information lämnas av
centralkansliets jour (riksdagssekreterarna), tfn 2014.
76 a och 76 b § i riksdagens arbetsordning
Talmanskonferensens anvisningar av 9.3.2015
TKF 1/2014 rd
GrUB 7/2014 rd
Riksdagens kanslis publikation 1/2014

Service och tips
Areena
Areena är riksdagens eget intranät. Webbsidorna finns endast i en
finskspråkig version, men till exempel riksdagshandlingarna och visst annat
material finns tillgängligt också på svenska. Intranätet har aktuell
information om bland annat plenum och utskotten. Alla riksdagshandlingar
kan också sökas fram i intranätet. Där finns riksdagens interna och publika
meddelanden och en kalender med information om vad som händer i huset.
I Areena kan alla i riksdagen också leta fram anvisningar och blanketter
samt information som anknyter till anställningen eller uppdraget i
riksdagen.
I intranätets avsnitt Kansanedustajan palvelut (Stödtjänster för ledamöter)
finns en sammanställning över tjänster avsedda för ledamöterna. Där finns
också bland annat nyttiga länkar till dokumentmallar som ledamöterna kan
behöva i arbetet.

Nätkällorna omfattar 1 700 utvalda webblänkar till bland annat de
viktigaste medierna, nyhetsarkiven, författningarna och statistiska källorna.
Dessutom finns länksamlingar för varje utskotts ansvarsområde.
https://intranet.eduskunta.fi/Sivut/default.aspx

Arkadiasällskapet

Arkadiasällskapet för samman ledamöter, konstnärer och andra
representanter för kulturlivet. Sällskapet diskuterar kulturpolitik och
gynnar kulturen i Finland. Sällskapet bildades 1990 och medlemskåren
utgörs av riksdagsledamöterna och cirka 250 konstnärer.
Riksdagsgrupperna utser var sin representant i direktionen för sällskapet.
Ordföranden är en ledamot. Sällskapets möten är öppna för alla ledamöter.
verkostot@riksdagen.fi, tfn 2429
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Bastu
Huvudbyggnadens bastuavdelning finns i B-huset. Avdelningen har
separata omklädningsrum, duschar och bastur för damer och herrar och en
gemensam simbassäng. Det finns bastu också i F-huset och M-huset.
Information om bastuns öppettider ges i intranätet.

Besöksgrupper

På grund av renoveringen tar riksdagen inte emot besöksgrupper. Grupper
kan endast tas emot i Infocentrum. Möteslokalen måste alltid bokas på
förhand.
De guidade rundturerna tas upp på nytt när riksdagen flyttat tillbaka till de
renoverade riksdagshuset. Närmare information om detta ges i slutet av
2017.

Biblioteket, arkivet

Riksdagsbiblioteket anskaffar och lånar ut verk till stöd för riksdagsarbetet.
Biblioteket betjänar alla i riksdagen. Samlingarna omfattar i synnerhet
litteratur om samhällsfrågor, juridik och riksdagen. I ledamöternas läsesal
finns förutom tidningar och tidskrifter också t.ex. skönlitteratur för
utlåning. Vid behov lånar biblioteket in material hos andra bibliotek.
kirjasto.lainaus@riksdagen.fi, tfn 3422

Bildtjänsten, den publika

På riksdagens webbplats finns en kostnadsfri publik bildtjänst med ett urval
av bilder från valperioden. I bildarkivet kan man dessutom kostnadsfritt få
tillgång till andra bilder som anknyter till riksdagen och riksdagsarbetet.
www.kuvapalvelu.eduskunta.fi

Bildarkivet nås på adressen biblioteket.bildarkivet@riksdagen.fi eller tfn
3444

Broschyrer och videofilmer

Riksdagsinformationen producerar och uppdaterar broschyrer och korta
videofilmer om riksdagen och ledamöternas arbete. Tryckta broschyrer
finns i Infocentrum i Lilla parlamentet. Videofilmerna finns på riksdagens
YouTube-kanal https://www.youtube.com/user/SuomenEduskunta

tiedotus@riksdagen.fi, tfn 2019
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Ekonomi
Ekonomiförvaltningen sköter betalningar och bokföring, resehantering,
ekonomisk planering och rapportering och gör upp budgeten,
resultatplanen, verksamhets- och ekonomiplanen, bokslutet och
verksamhetsberättelsen.

Fastighetsservice

Fastighetsbyrån svarar för upphandling och underhåll av kontorsmöbler,
andra inventarier och fastighetsteknik. Driftsteknikerna svarar för
övervakning, service och underhåll av byggnadernas tekniska system.
Fastighetsskötarna sköter utearbeten, flaggningar och renhållningen av
garagen. Felanmälningar och arbetsbokningar lämnas i första hand via
ärendehanteringssystemet Kiito i Areena (Kansanedustajan palvelut/Tilat,
kiinteistö)eller via e-post,
kiinteistopalvelut@eduskunta.fi, eller tfn 3000

Företagshälsan

Företagshälsan svarar för riksdagens förebyggande företagshälsovård och
sjukvård med inriktning på arbetshälsa. I den förebyggande hälsovården
ingår hälsokontroller och behövlig uppföljning för ledamöterna i början av
valperioden, psykofysiskt och ergonomiskt stöd i arbetet,
rehabiliteringsplanering, vaccinationer i samband med arbetsresor och
vägledning i livsstil och kondition. Sjukvården består av första hjälpen,
sjukvård och fysikaliska behandlingar på allmänläkarnivå och vid behov av
utomstående undersökningar och specialistkonsultationer ordinerade av
företagsläkaren.

Gåvor

Akutvård tfn 4210
Tidsbeställning tfn 2213
Fysioterapi tfn 4212 eller 4214

Gåvosortimentet är i första hand avsett att utnyttjas av presidiet och de
officiella delegationerna vid besöksutbyte och andra internationella
sammanhang. Gåvotjänsten sköter också uppdrag i samband med
ledamöters och anställdas bemärkelsedagar. Kundservicen ger också råd
om kulturella skillnader när det gäller gåvoutbyte och om begränsningar
vid flygresor och hur gåvorna bäst kan transporteras.
asiointipalvelut@riksdagen.fi, tfn 2554
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Infocentrum
I Lilla parlamentet finns ett serviceställe för allmänheten, Infocentrum. Där
ordnas också tillställningar riktade till allmänheten. Riksdagsgrupperna,
ledamöterna och arbetsenheterna och klubbarna i riksdagen kan ha
program på Infocentrum. Evenemang kan också ordnas i samarbete med
t.ex. frivilligorganisationer, men för varje evenemang måste det finnas
någon ansvarig arrangör vid riksdagen som är närvarande under
evenemanget och svarar för bland annat de praktiska arrangemangen. Man
kan också ta emot besökargrupper i Infocentrum. Lokalen rymmer cirka 70
personer.

Infocentrum är öppet för allmänheten från måndag till fredag kl. 10.00–
16.00. Tillställningar öppna för allmänheten ordnas också utanför
öppettiderna. Infocentrum erbjuder avgiftsfritt presentationsmaterial om
riksdagen. Infocentrum har också publika datorer med internetuppkoppling
samt trådlös internetförbindelse. Infocentrum har också ett kafé som är
öppet för allmänheten.
Bokningar: tiedotus@riksdagen.fi, tfn 2020.

Informationssäkerhet

Riksdagens informationssäkerhet är beroende av hur de elektroniska
hjälpmedlen används. Den information som hanteras i riksdagen är föremål
för stort intresse och säkerheten kräver därför gemensamma regler, rutiner
och tekniska arrangemang. Anvisningar för informationssäkerhet
publiceras i Areena (intranätet).

Ett centralt mål inom informationssäkerheten är att garantera att
informationshanteringen fungerar, att informationen kan förvaltas och att
verksamheten kan fortgå i alla lägen. Största delen av den information som
hanteras på riksdagen är offentlig. Men även offentlig information måste
skyddas. Det är ytterst viktigt att se till att informationen är korrekt, aktuell
och tillgänglig. Informationssäkerheten syftar också till att informationen
ska hålla hög kvalitet och vara tillgänglig när den behövs. Varje
informationsanvändare är ansvarig för informationssäkerheten.

IT-tjänsten

Serviceenhetens IT-tjänst hjälper ledamöter och personal i frågor och
problemsituationer som gäller riksdagens programvara, datorer,
mobiltelefoner, pekplattor, skrivare och annan utrustning.
it-palvelut@riksdagen.fi, tfn 2345
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Kassatjänster
Kassatjänsterna finns på fjärde våningen i D-huset, i anslutning till Torget.
asiointipalvelut@riksdagen.fi, tfn 2554

Klubbar och aktivitetsgrupper

Riksdagen har runt 40 klubbar och aktivitetsgrupper för ledamöter och
personal. En del är inriktade på fritidsaktiviteter, däribland idrottsklubben,
teaterklubben TENÄ, karaokeklubben, bildkonstklubben, vildmarkskubben,
fiskeklubben, schackklubben och klubben för släkt- och personhistoria.
Andra är utpräglade intressegrupper som bedriver lobbning och
opinionsbildning. Det finns också klart politiska grupper som arbetar för
något samhälleligt mål.
Ledamöterna kan också ansluta sig frivilligt till någon av de åtskilliga landeller regionsspecifika vänskapsgrupperna. Verksamheten samordnas av
riksdagens internationella enhet.

Kvinnonätverket

De kvinnliga ledamöterna i Finlands riksdag ingår i ett nätverk över
partigränserna som behandlar politiska frågor av särskilt intresse för
kvinnor. Nätverket arbetar för lagstiftning som stöder jämställdhet och
internationellt samarbete i syfte att stärka kvinnans ställning. Nätverket
leds av ett arbetsutskott med en medlem och ersättare från varje
riksdagsparti. Ordförandeskapet cirkulerar årligen mellan partierna.

verkostot@riksdagen.fi, tfn 2429

Logistik

Logistiktjänsterna inkluderar kuriruppgifter och mottagning, hantering och
distribution av inkommande post och varor. Varumottagningen sköts av
logistikcentralen.
logistiikkapalvelut@riksdagen.fi, tfn 2260

Mediebevakning

Interna utredningstjänsten sammanställer en EU-pressöversikt med
aktuella nyheter ur vissa utvalda tidningar. Vid behov bevakar
utredningstjänsten också pressen inom andra områden. Var och en kan
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också själv bevaka medierna med hjälp av riksdagens nyhets- och
tidningservice.
tietopalvelu@riksdagen.fi, tfn 2181

Motions- och idrottstjänster

Det främsta syftet med riksdagens motions- och idrottstjänster är att
upprätthålla arbetsförmågan hos ledamöter och personal. Tack vare
motionslokalerna och utbudet av handledda motionsaktiviteter finns goda
möjligheter att upprätthålla och stärka den fysiska konditionen. Motionsoch rekreationstjänsterna utvecklas i samråd med företagshälsan.
liikuntapalvelut@riksdagen.fi, tfn 2552

Möteslokaler

Riksdagens möteslokaler är avsedda för evenemang som ansluter till
arbetet i riksdagen. Mötesrum kan bokas genom Outlookkalendern eller per
telefon. I Areena finns detaljerad information om och bilder av rum och
salar. Bokning av auditoriet ska alltid göras skriftligt med en särskild
blankett som finns på Areena. Riksdagen står i huvudsak själv för alla
mötesarrangemang från planering till genomförande. Vid behov anlitas
utomstående serviceleverantörer när det gäller t.ex. tolkning, dekoration
och transporter. Riksdagens mötestjänster betjänar alla ledamöter och
riksdagsanställda.

Den som önskar kaffeservering under ett evenemang kan avtala om det med
restaurangchefen. Fazer Amica har ensamrätt till serveringar.
Restaurangtjänster får alltså inte beställas av andra leverantörer.
kokouspalvelut@riksdagen.fi, tfn 2555

Nätkällor

I Areena finns en samling med länkar till över 1 700 utvalda
informationskällor som kan behövas i riksdagsarbetet. Här finns bl.a. länkar
till nyhets- och tidningstjänster som riksdagen prenumererar på. Vidare
finns länkar till källor inom utskottens ämnesområden, till ordböcker,
författningskällor och statistiska källor samt till information om enskilda
länder och till olika söktjänster. Vid behov ges personlig utbildning i hur
man kan utnyttja informationskällorna på internet.
tietopalvelu@riksdagen.fi, tfn 2181
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Personalorganisationerna
Tjänstemannaföreningen (EVY)
Tjänstemannaföreningen Eduskunnan virkamiesyhdistys ry företräder
tjänstemännen vid riksdagens kansli och de fristående verken. Föreningen
bevakar medlemmarnas intressen i fråga om löner och andra sociala och
yrkesrelaterade frågor.
Fackavdelningen (EMO)

Fackavdelningen Eduskunnan ammattiosasto ry samlar personal i arbetseller tjänsteförhållande. Avdelningen ordnar fritidsevenemang för
medlemmarna och arbetar för bättre anställningsvillkor och ett rättvist
samhälle.
Medlemmarna i EMO hör till Förbundet för den offentliga sektorn och
välfärdsområdena JHL, som i sin tur ingår i FFC.
Riksdagens Akavaanslutna

Föreningen Eduskunnan akavalaiset ry är en intresseorganisation för
Akavaanslutna anställda. Föreningen försvarar medlemmarnas intressen i
frågor som gäller löner och andra anställningsvillkor. Föreningen tar som
medlemmar emot tjänstemän och andra anställda vid riksdagens kansli,
tjänstemän vid riksdagens justitieombudsmans kansli och statens
revisionsverk, anställda vid Utrikespolitiska institutet och anställda vid
gruppkanslierna.
Nätverk för ledamotsassistenter

Nätverket Avustajat Ilman Rajoja (AIR) syftar till att stärka samarbetet
mellan ledamotsassistenterna. Alla assistenter blir automatiskt medlem i
AIR. AIR väljer varje år en styrelse med företrädare från alla
riksdagsgrupperna.
Läs mer om personalorganisationerna:

https://intranet.eduskunta.fi/eduskuntalaiset/muut/henkilostojarjestot
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Personaltjänsten
Personaltjänsten svarar för uppgifter som anknyter till rekrytering,
anställningsvillkor, betalning av löner och arvoden samt frågor gällande
ledamotsassistenter.
henkilostohallinto@riksdagen.fi, tfn 2550
rekrytointi@riksdagen.fi, tfn 2551

Plenisalens åhörarläktare

Riksdagens plenum är öppet för allmänheten.

Åhörarna går in via Riksdagsgatan. Dörren öppnas 15 minuter innan
plenum börjar. Besökarna får gå igenom en säkerhetskontroll. Antalet
åhörare begränsas av antalet sittplatser på åhörarläktaren. Det finns relativt
få läktarplatser, och de kan inte reserveras på förhand. Åhörarläktaren är
inte tillgänglighetsanpassad.

Posttjänster

Posten står till tjänst med bl.a. frimärken, rekommenderade och assurerade
försändelser samt expressbrev och maxibrev. Brevförsändelserna får
riksdagens stämpel.
Posten finns på torget på fjärde våningen i D-huset.
asiointipalvelut@riksdagen.fi, tfn 2554

Reprocentralen

Riksdagens reprocentral skriver ut dokument för arbetet i plenum och
utskott. Centralen står till tjänst med utskrifter, ombrytning, planering,
efterbehandling och kopiering också för de olika enheterna,
gruppkanslierna, ledamöterna och tjänstemännen. Centralen kan också ge
råd om andra grafiska arbeten.

Kopieringsapparater för enstaka utskrifter och kopior finns på varje våning
med arbetsrum.
monistamo@riksdagen.fi, tfn 2171

Resebyrån

Resebyrån CWT Finland har ett kontor i riksdagen. Resebyrån är öppen må–
fre kl. 8.00–17.00, tfn 09 432 3611. Andra tider kan CWT Finland nås på
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journumret 020 561 5100 (int. nr +358 20 561 5100). Journumret är
avgiftsfritt vardagar kl. 6.00–08.00 och 17.00–21.00 samt lördag och söndag
kl. 12.00–16.00. Utanför dessa öppettider kostar ett samtal 25,00 euro (+ 24
% moms). Samtalen kopplas automatiskt till ett avgiftsbelagt journummer.
eduskunta.fi@contactcwt.com
Städning
Städtjänsten håller riksdagens lokaler rena. Ta kontakt med
städarbetsledningen om du har önskemål eller reklamationer. Om din fråga
gäller någon detalj kan du också vända dig direkt till lokalvårdaren eller till
kiinteistopalvelut@eduskunta.fi tfn 3000.

Säkerhet

Kontrollcentralen har jour dygnet runt alla dagar i veckan.
turvavalvomo@riksdagen.fi, tfn 2286, 2287

Telefonväxeln

Telefonväxeln kopplar samtal, sköter samtalsöverföringar och förmedlar
meddelanden. Växeln är öppen kl. 8–16.30.
puhelinkeskus@riksdagen.fi tfn 4321

Torget

Torget finns på fjärde våningen i D-huset och är öppet vardagar kl. 9–16.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Resebyrån CWT Finland, eduskunta.fi@contactcwt.com
må–fre kl. 8-17 tfn 09 432 3611.

Andra tider kan CWT Finland nås på journumret 020 561 5100

IT-tjänsten, it-palvelut@riksdagen.fi tfn 2345

Kassatjänster, asiointipalvelut@riksdagen.fi tfn 2554

Mötes- och evenemangstjänsten, kokouspalvelut@riksdagen.fi tfn
2555
Visitkort, asiointipalvelut@riksdagen.fi tfn 2554
Gåvor, asiointipalvelut@riksdagen.fi tfn 2554

Posten, asiointipalvelut@riksdagen.fi tfn 2554

Kontorsmaterial, asiointipalvelut@riksdagen.fi tfn 2554
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Tutkas
Tutkas, föreningen för forskare och riksdagsledamöter, bildades 1970 och
syftar till att stärka kontakterna mellan ledamöter och forskare samt gynna
utnyttjandet av forskning i politiken. Tutkas ordnar seminarier och besök.
Föreningen har knappt 600 medlemmar. Riksdagsgrupperna utser var sin
representant i direktionen för föreningen. Ordföranden är en ledamot.
Sällskapets möten är öppna för alla ledamöter. verkostot@riksdagen.fi, tfn
2429

Tvätteri

Tvätteritjänster erbjuds i anslutning till bastun i B-huset.

tfn 4550

Upphandling

I sin upphandling följer riksdagen lagen om offentlig upphandling
(348/2007) och riksdagens egna upphandlingsbestämmelser.
Upphandlingarna planeras omsorgsfullt och syftar till bästa möjliga
kostnadseffektivitet utifrån miljökraven, de etiska principerna och
kvaliteten. Riksdagskansliets upphandling tar i enlighet med
beställaransvarslagen också hänsyn till bekämpningen av svart ekonomi.
Serviceenheten erbjuder juridisk hjälp och utbildning inom upphandling.
hankintatoimi@riksdagen.fi, tfn 2203

Utbildning

Utbudet av utbildningstjänster omfattar kurser i ledning och chefsarbete,
introduktionskurser, språk- och språkvårdskurser, it-kurser samt kurser
som fokuserar på informationskällor och informationssökning. Dessutom
bistår utbildningstjänsten kansliet och dess enheter och personalgrupper i
olika utvecklingsinsatser.
koulutuspalvelut@riksdagen.fi, tfn 2552

Utredningstjänsten

Interna utredningstjänsten söker fram information och bakgrundsmaterial
och gör olika utredningar som ledamöterna och andra kunder i riksdagen
behöver.
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Utredningstjänsten analyserar de ekonomiska konsekvenserna av politiska
förändringar och erbjuder också andra ekonomiska analyser, sammandrag
och statistiska sammanställningar.
tietopalvelu@riksdagen.fi, tfn 2181

Vaktmästerichefen

Vaktmästerichefen svarar i samråd med internationella enheten för
arrangemagen vid statsbesök, deputationsbesök och andra besök,
festligheter och inhemska eller internationella möten och evenemang.
Vaktmästerichefen är riksdagens kontaktperson i passärenden och är alltså
den ledamöterna kan vända sig till i passfrågor.
ylivirastomestari@riksdagen.fi tfn 2557

Webbtjänsten, den publika

Riksdagsinformationen producerar och utvecklar riksdagens publika
webbtjänst (www.riksdagen.fi) på finska, svenska och engelska, riksdagens
Facebook-konto (https://www.facebook.com/suomeneduskunta) och
twitterkonto (https://twitter.com/suomeneduskunta).

Alla plenum direktsänds på webben.

Visitkort

Riksdagens kansli bekostar och låter trycka upp 1 200 visitkort per ledamot
och valperiod. Utskottens ordförande och vice ordförande och
medlemmarna och ersättarna i utrikesutskottet har rätt att beställa
visitkort efter behov.
asiointipalvelut@riksdagen.fi, tfn 2554

Våningsservice

Våningsservicen i anslutning till ledamöternas arbetsrum har bl.a. hand om
postutdelning och hjälper till med kopiering, utskrivning och
kontorsmaterial.
asiointipalvelut@riksdagen.fi, tfn 2554
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Ämbetsverken i anknytning till riksdagen
Riksdagens justitieombudsmans kansli
Arkadiagatan 3, 00102 Riksdagen

Telefon: 09 4321

Fax: 09 432 2268

ombudsman@riksdagen.fi
http://www.oikeusasiamies.fi

Människorättscentret
Arkadiagatan 3, 00102 Riksdagen
Telefon: 09 4321

Fax: 09 432 2268

ombudsman@riksdagen.fi
http://www.oikeusasiamies.fi

Utrikespolitiska institutet
Kronbergsgatan 4

00160 Helsingfors

Telefon: 09 432 7000

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

Statens revisionsverk
Postadress: PB 1119, 00101 Helsingfors

Besöksadress: Anttigatan 1, 00100 Helsingfors
Telefon: 09 4321
kirjaamo@vtv.fi
http://www.vtv.fi
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