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parlamentets atriumgård. Konstverket
avtäcktes den 7 februari 2007.

Omslagsbild:
Kaisa Salmis blomsterarrangemang
på Riksdagshusets trappa i början
av juni: ett hav av gerberor.
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Riksdagsvalet den 18 mars 2007 var ett
100-årsjubileumsval. Den riksdag som då valdes var den 35:e i ordningen, och denna gång
invaldes ﬂer kvinnor än någonsin tidigare (84).
Dessutom steg antalet nya riksdagsledamöter
till 61, och 11 personer som hade varit ledamöter tidigare gjorde återinträde i riksdagen.
Valdeltagandet sjönk till 67,9 procent från att
ha varit 69,7 procent 2003. I det första valet
till enkammarlantdagen för hundra år sedan
var deltagandet hela 70,7 procent.
I slutet av 2006 antogs en ändring av riksdagens arbetsordning. Enligt den kan riksdagen
på förslag från talmanskonferensen tillsätta
ett utskott på nytt efter det att regeringen har
utnämnts efter ett riksdagsval. Därmed blev
det möjligt att införa ny praxis när riksdagen
organiserade sig efter valet. De riksdagsorgan
som ska väljas i början av en valperiod, med
undantag av utskotten och kanslikommissionen, tillsattes huvudsakligen först efter det att
regeringen hade utnämnts.
Ett annat nytt inslag var att riksdagsgrupperna kom överens om att de i praktiken väljer
ordförandeposterna i utskotten och övriga
organ efter gruppernas storleksordning. Detta
ledde till att ordförandeskapet i sex utskott nu
innehas av representanter för andra riksdagsgrupper än under förra valperioden, däribland
också för första gången på ﬂera årtionden
ordförandeskapet för utrikesutskottet och för
social- och hälsovårdsutskottet.
Regeringsbildningen startade i riksdagen
genast efter valet i mars, och den nya regering-

en kunde utnämnas redan den 19 april 2007.
Debatten i plenum under vårsessionen 2007
gällde framför allt aktuella ämnen, såsom statsrådets meddelande om regeringsprogrammet
omedelbart efter utnämningen och statsrådets
redogörelse om reviderade ramar för statsﬁnanserna 2008–2011.
Under höstsessionen låg fokus på 2008
års budget och budgetlagarna. Bland de betydande lagstiftningsprojekt som godkändes
under höstsessionen kan också nämnas lagen
om statens bolagsinnehav och ägarstyrning,
värnpliktslagen, civiltjänstlagen och ändringen
av lagen om skatt på arv och gåva. Den lagstiftning som behövdes för inrättande av det
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nya arbets- och näringsministeriet behandlades skyndsamt, och ministeriet kunde således
inleda verksamheten från ingången av 2008.
Ett förslag som ﬁck stor publicitet under
höstsessionen var den föreslagna lagen om
säkerställande av patientsäkerheten vid arbetskonﬂikt inom hälso- och sjukvården, delvis
också för att utskottsberedningen i riksdagen
genomfördes under ett enda veckoslut.
Under vårsessionen slutfördes dessutom en
omorganisering av den parlamentariska kontrollen av statsﬁnanserna. Den nya riksdagen
godkände en grundlagsändring som innebar
att revisionsutskottet inrättades den 1 juni
2007. Det ersatte statsrevisorerna, som funnits
sedan 1919. Samtidigt lades statsrevisorernas
kansli ned. Kansliets anställda ﬁck nya uppgifter på riksdagens kansli. Till skillnad från
övriga utskott har revisionsutskottet rätt att på
eget initiativ ta upp ett ärende till behandling
som ingår i dess behörighetsområde och att
utarbeta ett betänkande om det för plenum. I
praktiken inledde utskottet sitt arbete i början
av höstsessionen. Riksdagens parlamentariska
kontroll av statsﬁnanserna kommer nu sannolikt att få ny skärpa.
Angivet i siffror skiljer sig utskottens arbetsinsats inte väsentligt från början på föregående
valperiod, dvs. 2003 års riksmöte. Antalet
utskottssammanträden (777) var något mindre
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än i början av den valperioden (814). Men
samtidigt färdigställdes något ﬂer betänkanden
(168) och utlåtanden (205) än för fyra år sedan
(162 respektive 183).
Utskottens grundläggande regelverk, dvs.
grundlagen och riksdagens arbetsordning,
kompletteras av utskottshandboken, som innehåller allmänna anvisningar för utskotten. Den
första versionen av handboken blev klar i slutet
av 1970-talet, och därefter har den reviderats
och kompletterats ﬂera gånger. I december
2007 godkände talmanskonferensen nya anvisningar, och dessa började tillämpas från 2008
års riksmöte. Den nya handboken gäller nu
både fackutskotten och stora utskottet. En
betydande del av de nya textavsnitten beror på
att de bestämmelser i riksdagens arbetsordning
som gäller ärendebehandlingen i utskotten
ändrades från början av 2006 års riksmöte.
Handboken har hela tiden medfört enhetlighet
och stringens i utskottens arbete.
Riksdagens internationella verksamhet var
fortsatt livlig. Riksdagen hade delegationer i
tio olika parlamentariska samarbetsorgan.
Vidare arrangerade riksdagen i samverkan
med Världsbankens institut (WBI) kurser för
parlamentsledamöter från utvecklingsländer och deltog själv i kurser utomlands som
ordnades av banken och andra parlament och
organisationer som samarbetar med den.
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I oktober ordnade riksdagen dessutom ett
seminarium om parlamentarism, god förvaltning och fattigdomsminskning med 24 deltagande parlamentariker och tjänstemän från
åtta afrikanska länder.
Under året slutfördes reformeringen av
riksdagsinformationen genom att de guidade
visningarna sågs över. Det är nu meningen
att besökarna i mån av möjlighet ska träffa
ledamöter, få information om demokrati samt
riksdagens verksamhet och historia. De guidade
visningarna hade 35 500 deltagare 2007, vilket
kan jämföras med 24 500 deltagare året innan.
Riksdagsvalet ökade mediernas och medborgarnas intresse för riksdagens verksamhet. I
syfte att öka intresset för att rösta genomförde
riksdagen en kampanj i samarbete med justitieministeriet i anknytning till 100-årsjubileumsvalet. Efter valet uppdaterades det elektroniska
och tryckta riksdagsmaterialet snabbt utifrån
den nya riksdagen sammansättning.
De viktigaste inslagen på säkerhetsfronten var den nya porten till Talmansplan och
säkerhetsprinciperna i anknytning till att
ombyggnaden planeras. Säkerheten förbättrades ytterligare; det är en målinriktad process som följer principen om respekt för en
öppen nordisk demokrati. Dessutom togs ett
förslag till lag om säkerhetsskydd i riksdagen
fram som tjänsteuppdrag. Lagen ska utgöra en

rättslig grund för de säkerhetsåtgärder som
behövs på riksdagen.
Totalrenoveringen av riksdagens fastigheter
har förberetts i ﬂera år, och nu inleddes arbetet
med renovering av köket i huvudbyggnaden
och en upprustning av matsalen och kaféet.
Sammanlagt uppskattas renoveringen pågå i
cirka åtta år.
I oktober beslutade kanslikommissionen att
köra igång ett projekt för utveckling av riksdagsförvaltningen. Det är meningen att man
med hjälp av en konsultbyrå ska ta reda på om
förvaltningen behöver förbättras och hur detta
i så fall ska göras.
Festligheterna med anledning av riksdagens
100-årsjubileum slutfördes under verksamhetsåret. Riksdagens andra jubileumsplenum hade
inhemsk prägel och hölls den 23 maj 2007, dvs.
hundra år efter enkammarlantdagens första
plenum. I jubileumsplenumet deltog över 300
tidigare ledamöter, krigsveteraner och företrädare för kvinno- och ungdomsorganisationer.
För att ﬁra Finlands 90-åriga självständighet
hölls dessutom ett jubileumsplenum den
5 december med temat ”Finland mot hundra år
av självständighet”.

Seppo Tiitinen
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Riksdagens kanslikommission
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 består av talmannen
och vice talmännen samt fyra riksdagsledamöter och fyra ersättare som riksdagen väljer
inom sig i början av valperioden. Under 2007
skedde det förändringar i sammansättningen
av den kanslikommission som valdes efter

riksdagsvalet. I slutet av året hade kanslikommissionen följande sammansättning: talman
Sauli Niinistö, förste vice talman Seppo
Kääriäinen, andre vice talman Johannes
Koskinen och ledamöterna Tuomo Hänninen
(cent), Merja Kyllönen (vänst), Petteri Orpo
(saml) och Heli Paasio (sd). Ersättare var
Kari Kärkkäinen (kd), Mikaela Nylander
(sv), Erkki Pulliainen (gröna) och Pirkko
Ruohonen-Lerner (saf).
Under riksdagens arbetsperioder sammanträder kanslikommissionen i regel varannan
torsdag.

Kanslikommissionen sammanträder
varannan vecka i talmanskonferensens
mötesrum.
Från vänster ledamöterna Mikaela
Nylander, Heli Paasio, Erkki Pulliainen,
Tuomo Hänninen, Pirkko RuohonenLerner och Petteri Orpo (stående) och
förste vice talman Seppo Kääriäinen,
talman Sauli Niinistö och andre vice
talman Johannes Koskinen (sittande).
På bilden fattas ledamöterna Merja
Kyllönen och Kari Kärkkäinen.
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Lagstiftningsarbetet vid riksmötet 2007
Allmänt
Riksmötet 2007 var valperiodens första.
Regeringsskiftet ledde till att det antal ärenden som riksmötet behandlade var mindre
än vanligt. På följande uppslag ﬁnns en tabell
över de ärenden som väcktes under riksmötet.
Närmare uppgifter om EU-ärendena (antal
och funktion i riksdagsarbetet) ﬁnns i kapitlet
”Utskottsarbetet”.
Ett nytt förfarande för anmälningar och
tillstånd när det gäller frånvaro infördes i
början av valperioden på förslag från talmanskonferensen. Det ﬁnns inte längre någon från-

varokontroll på tjänstens vägnar eller något
tillståndsförfarande, utan i stället ska ledamöterna i större utsträckning själva överväga och
ansvara för sin frånvaro. Plenum börjar fortsatt
med namnupprop, och protokollet från plenum innehåller utöver en frånvarolista också
uppgift om de ledamöter som är frånvarande
på grund av ett riksdagsuppdrag, sjukdom eller
moderskaps- eller faderskapsledighet. Frånvaron statistikförs fortfarande och uppgifterna
ﬁnns på riksdagens webbplats. Erfarenheterna
av det nya systemet är goda, och målet uppnåddes, dvs. frånvarofrågorna ﬁck en mindre roll i
riksdagsarbetet.

Matti Vanhanen
gratuleras i plenum
efter att ha valts
till statsminister
den 17 april 2007.
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Riksmötets sammansättning
och verksamhet
Efter riksdagsvalet den 18 mars 2007 öppnades
valperiodens första riksmöte den 28 mars. I
anknytning till öppningen såg riksdagen Aulis
Sallinens opera ”Det röda strecket” på Nationaloperan. Riksmötets sista plenum hölls fredagen den 21 december.
När riksdagen hade sammanträtt konstituerade
sig riksdagsgrupperna enligt följande:
N
N

N

N

N
N
N

N

Centerns riksdagsgrupp: 51 ledamöter
Samlingspartiets riksdagsgrupp:
50 ledamöter
Socialdemokratiska riksdagsgruppen:
45 ledamöter
Vänsterförbundets riksdagsgrupp:
17 ledamöter
Gröna riksdagsgruppen: 15 ledamöter
Svenska riksdagsgruppen: 10 ledamöter
Kristdemokratiska riksdagsgruppen:
7 ledamöter
Sannﬁnländarnas riksdagsgrupp:
5 ledamöter

Riksdagens första plenum efter valet hölls
tisdagen den 27 mars. Eftersom riksdagsledamot Claes Andersson (vänst) var äldst bland
de folkvalda ledde han ordet under det första
plenumet fram till dess att riksdagen inom sig
valde en talman och två vice talmän. Till talman
valdes Timo Kalli (cent), till förste vice talman
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Ilkka Kanerva (saml) och till andre vice talman
Johannes Koskinen (sd). Efter det att Matti
Vanhanens andra regering hade utnämnts den
19 april bad talman Kalli och förste vice talman
Kanerva om att bli befriade från sitt uppdrag.
Till talman valdes då den 24 april Sauli Niinistö
(saml) och till förste vice talman Seppo Kääriäinen (cent). Johannes Koskinen fortsatte som
andre vice talman.
Under riksmötet förändrades riksdagens
sammansättning genom att riksdagsledamot
Tuula Haatainen (sd) på egen begäran beviljades befrielse från ledamotsuppdraget från
och med den 11 september 2007, eftersom
hon hade valts till biträdande stadsdirektör för
bildnings- och personalväsendet i Helsingfors.
Hon ersattes den 12 september av jur.lic. Jacob
Söderman (sd).
Under vårsessionen den 28 mars–20 juni
hölls 43 plenum och under höstsessionen den
11 september–21 december 58 plenum. Plenum pågick i totalt 356 timmar, och antalet
plenidagar var 100. Sammanlagt hölls 19 muntliga frågestunder.

Talmanskonferensen
Talmanskonferensen har till uppgift att styra
och planera riksdagens lagstiftningsarbete
under ledning av talmannen. Medlemmar i talmanskonferensen är talmannen, vice talmännen
och utskottsordförandena. Talmanskonferensen
sammanträder alltid samma dagar som riksdagen
har plenum. Då behandlar den dagordningen

Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare Nils Wirtanen
(till vänster) och biträdande justitiekanslern Jaakko Jonkka
(andra från vänster) granskar de folkvaldas fullmakter den
26 mars 2007.

för dagens plenum och godkänner förslagen till
vilket utskott ett ärende ska remitteras och till
vilket plenum färdiga betänkanden ska bordläggas. Den fattar också beslut om procedurerna
i plenum och godkänner de plenarplaner som
ligger till grund för riksdagsarbetet. Under
riksmötet 2007 sammanträdde talmanskonferensen 89 gånger. Dessutom höll den ett
extra kvällssammanträde (s.k. aftonskola) den
20 november. Då behandlades generella frågor
med anknytning till riksdagsarbetet, såsom
tidsplanering av riksdagsarbetet, systematik och
förutsebarhet i arbetet, bättre debattkultur i
plenum och politisk styrning av riksdagsarbetet.
Utfallet ansågs gott och denna praxis kommer
sannolikt att fortsätta under valperioden.
I slutet av riksmötet hade talmanskonferensen följande sammansättning: talman Sauli
Niinistö, vice talmännen Seppo Kääriäinen och

Väckta ärenden under riksmötet
Propositioner (RP)

Johannes Koskinen samt utskottsordförandena
Erkki Tuomioja (StoU), Kimmo Sasi (GrU),
Pertti Salolainen (UtU), Hannes Manninen
(FiU), Matti Ahde (ReU), Arto Satonen (AjU),
Jouko Skinnari (EkU), Marja Tiura (FrU), Juha
Korkeaoja (FsU), Tapani Tölli (FvU), Jari Leppä
(JsU), Martti Korhonen (KoU), Raija Vahasalo
(KuU), Heidi Hautala (LaU), Susanna Huovinen
(MiU) och Juha Rehula (ShU).

2003

2004

2005

2006

2007

181

282

232

280

181

Statsrådets redogörelser (SRR)

5

8

6

8

3

Statsrådets meddelanden (SRM)

2

Interpellationer (IP)

3

4

5

7

1

Statsministerns upplysningar (SU)

3

3

3

4

4

70

79

53

80

52

EU-ärenden (U)
Lagmotioner (LM)

166

152

161

186

145

97

118

118

167

64

Budgetmotioner (BM)

908

1 069

1 269

1 580

1 069

65

58

69

126

40

723

1 068

1 101

1 206

637

Skriftliga spörsmål (SS)

podium (från vänster):
andre vice talman
Johannes Koskinen, talman
Sauli Niinistö och förste vice
talman Seppo Kääriäinen.

1

Åtgärdsmotioner (AM)

Tilläggsbudgetmotioner (TBM)

Talmännen på plenisalens
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Det är centralkansliets sekretariat som förbereder de ﬂesta ärendena som talmanskonferensen
behandlar, såsom plenarplaner, procedurregler
och talmanskonferensens förslag.

Behandlade ärenden
Propositioner och andra
initialdokument

Under riksmötet lämnade regeringen 179 propositioner. Vidare fortsatte riksdagen i enlighet
med ett beslut i slutet av föregående valperiod
behandlingen av tre propositioner som gällde
internationella ärenden. Sammanlagt slutbehandlades 182 propositioner under riksmötet.
Av dessa godkändes 152; två gällde lagförslag
som hade lämnats vilande. Regeringen återtog
två propositioner.
Av de propositioner som behandlades
under vårsessionen bör nämnas en ändring
av grundlagen som hade lämnats vilande.
Genom den inrättades ett revisionsutskott,
vilket stärkte den parlamentariska kontrollen av statsﬁnanserna. Dessutom godkände
riksdagen i en behandling en annan ändring
av grundlagen som innebär att man genom lag
kan föreskriva att ﬁnska medborgare mot sin
vilja får utlämnas eller föras till ett annat land,
när åtgärden vidtas med anledning av brott
eller när syftet med den är rättegång eller
verkställighet av ett beslut som gäller vårdnad om eller vård av barn. Formuleringen i
grundlagen ändrades med andra ord så att den
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mer exakt motsvarar Finlands internationella
förpliktelser och EG-rätten.
En lag om statsbidrag till vissa kvinnoorganisationer antogs av riksdagen i jubileumsplenum. I enlighet med den kommer statsbudgeten årligen att innehålla ett anslag för att
stödja verksamheten i kvinnoorganisationer
som främjar jämställdhet mellan könen och
som är kanaler för samhällelig påverkan, dvs.
Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry och Naisjärjestöt
yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i Samar-

Antalet plenum och plenartimmar per riksmöte
1995–2007
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Regeringssonderingen började i riksdagen den 29 mars
då riksdagsgrupperna sammanträffade i talmannens
representationslokal. Den 19 april bildade centern,
samlingspartiet, de gröna och svenska folkpartiet regering.

bete NYTKIS ry. Under vårsessionen behandlades också ett förslag om ändring av polisförvaltningslagen. Genom den lagändringen lades
Polisens datacentral ned och i stället kommer
Förvaltningens IT-central, som är gemensam
för hela inrikesförvaltningen.
Under höstsessionen slutbehandlades den
nya värnpliktslagen och den nya civiltjänstlagen.
Genom värnpliktslagen slutfördes den reformering av lagstiftningen om försvaret som också
innefattade bl.a. lagen om försvarsmakten,
civiltjänstlagen och lagen om frivilligt försvar.

Den nya civiltjänstlagen medförde att tjänstgöringstiden för civiltjänstgörare förkortades och
att ansökan om civiltjänst nu godkänns utan att
den sökandes övertygelse prövas.
Den lagstiftning som gällde det nya arbetsoch näringsministeriet väckte livlig debatt.
Riksdagen lyckades ändå behandla den så pass
snabbt att det nya ministeriet kunde starta vid
årsskiftet. Till följd av reformen överförde man
följande enheter från det nedlagda arbetsministeriet till inrikesministeriet: politikavdelningens arbetsteam för invandrarpolitik, verkstäl-

Propositioner per valperiod 1995–2007
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lande avdelningens arbetsteam för invandring
och arbetstillstånd, minoritetsombudsmannens
byrå och diskrimineringsnämnden.
Ändringen av lagen om skatt på arv och
gåva gav upphov till en generell skattepolitisk
debatt. Reformen innebar att nedre gränsen för
skattepliktigt arv höjdes från 3 400 till 20 000
euro. Dessutom höjdes make- och minderårighetsavdragen märkbart. Också alkoholpolitiken debatterades livligt när lagen om accis på
alkohol och alkoholdrycker skulle ändras. I och
med lagändringen höjdes skatten på alkoholdrycker i genomsnitt med 11,5 procent. Också
statens ägarpolitik engagerade ledamöterna i
samband med att riksdagen behandlade lagen
om statens bolagsinnehav och ägarstyrning.
Lagen lägger fast behörighetsfördelningen mellan riksdagen, som utövar lagstiftningsmakt,
och regeringen, som utövar verkställande
makt. Dessutom ﬁnns där generella principer
för hur nationalförmögenheten ska förvaltas
och för hur avträdelse kan ske. Andra propositioner som ﬁck ledamöterna att sätta upp sig
på talarlistorna var propositionerna om fordonsskattelagen och bilskattelagen. Den reformen innebär att grundskatten på personbilar
bestäms utifrån bilens koldioxidutsläpp. Under
höstsessionen godkändes också en förlängning
av giltighetstiden för lagen om alterneringsledighet till utgången av 2009.
Det blev en särskilt lång och omfattande
debatt i massmedierna och riksdagen om de
grundläggande fri- och rättigheterna när regeringen kom med en proposition som gällde en
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lag om säkerställande av patientsäkerheten vid
arbetskonﬂikt inom hälso- och sjukvården.
Lagförslaget gällde patientsäkerhetsarbete för
yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården vid
en eventuell stridsåtgärd från vårdfacket Tehy
rf:s sida. Enligt den lagen skulle länsstyrelsen
ha kunnat förordna hälso- och sjukvårdsanställda till patientsäkerhetsarbete vid kommunala
verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården i särskilda situationer där det ﬁnns allvarlig
risk för patienters liv eller hälsa till följd av en
arbetskonﬂikt. Lagens effekter och regleringens berättigande granskades synnerligen länge
och ingående i de talrika debattinläggen under
den aktuella fredagskvällen i november. Lagens
tillämpning kopplades till en arbetskonﬂikt
enligt lagens 1 §. Parterna i konﬂikten nådde
förlikning innan lagen hann börja tillämpas.
Budgetpropositionen för 2008 överlämnades till riksdagen den 13 september och
remissdebatten hölls den 13–19 september.
Responsdebatten om budgetpropositionen hölls
den 17–21 december. Sammanlagt överlämnades 47 propositioner (med s.k. budgetlagar) i
samband med budgeten. Ledamöterna väckte
1 069 budgetmotioner, av vilka 7 godkändes
och 1 062 förkastades. Responsdebatten om
budgeten fördes enligt den nya praxis som
hade införts föregående riksmöte, dvs. så att
tidpunkten för behandling av de olika huvudtitlarna bestämdes i förväg. På detta sätt kunde
man se till att de ledamöter som var intresserade av en viss huvudtitel och de ansvariga
ministrarna var närvarande.

Plenum och utskottsmöten
hålls tisdag till fredag.

Under riksmötet 2007 lämnade regeringen
fyra tilläggsbudgetpropositioner och en kompletterande proposition. I samband med dessa
behandlades 40 tilläggsbudgetmotioner, som
alla förkastades.
Riksmötets öppningsdebatt fördes den
20 april utifrån ett meddelande från statsrådet.
Under året överlämnade regeringen tre redogörelser till riksdagen. Redogörelsen om reviderade
ramar för statsﬁnanserna 2008–2011 behandlades under vårsessionen. Under höstsessionen
behandlades statsrådets redogörelse om Finlands
deltagande i operation ISAF i Afghanistan, Finlands deltagande i EU:s militära krishanteringsoperation i Tchad och Centralafrikanska republiken samt försättandet av en ﬁnländsk militär
avdelning i hög beredskap som en del av den av
Sverige, Finland, Estland, Irland och Norge uppställda EU-stridsgruppen för beredskapsperioden
1.1–30.6.2008. Riksdagen inledde behandlingen
av redogörelsen om nödcentralsreformen 2007
under höstsessionen, men beslutade fortsätta
behandlingen under 2008 års riksmöte.
Under höstsessionen behandlades fyra
upplysningar från statsministern. Den första
gällde utfallet av regeringskonferensen, som
avslutades i Lissabon. Den andra tog upp den
internationella avtalsprocessen angående
klimatförändringen. Med anledning av den
hotande stridsåtgärden från vårdfacket Tehys
sida lämnade statsministern en upplysning om
patientsäkerheten under en eventuell arbetskonﬂikt inom vårdsektorn. På föredragning
av ﬁnansminister Jyrki Katainen behandlades

statsministerns upplysning om uppdateringen
av stabilitetsprogrammet och om de ﬁnanspolitiska utmaningarna i samband med responsdebatten om budgeten för 2008.
Riksdagen ﬁck sammanlagt 16 berättelser
från regeringen, riksdagstillsatta organ och
organ i anknytning till riksdagen.
Ärenden väckta av ledamöter

Regeringen besvarade en interpellation 2007.
Den gällde kvaliteten i vård och omsorg och
tillgången på yrkesutbildad personal (ledamot
Tarja Filatov m.ﬂ. 28.1.2007).
Antalet skriftliga spörsmål till regeringen
var 637, och under de muntliga frågestunderna
behandlades totalt 124 ärenden. Ledamöterna
lämnade under året in nio debattinitiativ, och
utifrån dem fördes fyra aktuella debatter. Ämnet
för den första aktuella debatten den 13 juni var
tryggade villkor för skogsindustrin i Finland.
De andra gällde utveckling av utbildningen och
forskningen (plenum den 10 oktober), prioriteringarna i Finlands utvecklingspolitik (plenum
den 14 november) och ”Finland mot hundra år
av självständighet” (plenum den 5 december).
Det sistnämnda plenumet var ett jubileumsplenum för att ﬁra 90 år av självständighet.
Antalet lagmotioner som ledamöterna lämnade in under året var 145. Av lagmotionerna
godkändes 1 och förkastades 22 före riksmötets
slut. Ledamöterna väckte 64 åtgärdsmotioner,
och av dessa förkastades 8, medan 56 ännu inte
är slutbehandlade.
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Allmänt

Riksdagen ﬁck ett nytt
utskott våren 2007:
revisionsutskottet, som ska
utöva den parlamentariska

Eftersom detta var det första riksmötet för
denna riksdag kännetecknades vårsessionen i
utskotten närmast av att de organiserade sig och
satte sig in i utskottsarbetet. Vissa nyheter hade
införts denna gång. Efter valet tillsattes utskotten den 3 april, men denna gång för första
gången från en enda kandidatlista per utskott.
Man tillämpade också en ändring av riksdagens
arbetsordning från slutet av 2006, och därmed
konstituerades utskotten i två etapper. Med
andra ord tillsattes bland annat utskotten på
nytt på förslag från talmanskonferensen efter
det att Matti Vanhanens andra regering hade
utnämnts. Dessa val till utskotten förrättades
den 3 maj.
Det nya revisionsutskottet valdes den 1 juni,
samma dag som den ändring av grundlagen

kontrollen av statsﬁnanserna.
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trädde i kraft som inrättade utskottet. Det nya
utskottet inledde sitt egentliga arbete under
höstsessionen. Exempelvis utarbetade det då
sina första betänkanden, nämligen om statens
bokslutsberättelse för 2006 och om statens
revisionsverks verksamhetsberättelse för 2006.
En annan nyhet när riksdagen organiserade
sig var att riksdagsgrupperna kom överens om
att de får välja ordförandeposterna i utskotten,
i praktiken utifrån gruppernas storleksordning.
Detta ledde bland annat till att ordförandeskapet i sex utskott nu innehas av en annan
riksdagsgrupp än i föregående riksdag. Intressant är att ordföranden för utrikesutskottet
nu första gången sedan 1931 års riksmöte inte
kommer från socialdemokratiska riksdagsgruppen. Av sexton utskottsordförande har tolv inte
tidigare fungerat som utskottsordförande, men
däremot har fem av dessa tidigare varit reger-

ingsmedlemmar. Sammanlagt har nio utskottsordförande ministererfarenhet.
Den 11 december godkände talmanskonferensen allmänna anvisningar för utskotten,
utskottshandboken. Den börjar tillämpas från
ingången av 2008 års riksmöte. Den nya handboken ersatte den interimshandbok som hade
uppdaterats 2000 till följd av grundlagsreformen. Interimshandboken byggde i sin tur på en
handbok från 1990-talet.

Sammanträden, betänkanden
och utlåtanden
Antalet utskottssammanträden (777) var något
mindre än i början av föregående valperiod
(814), dvs. under riksmötet 2003. Däremot
färdigställdes något ﬂer betänkanden och utlåtanden (373) än för fyra år sedan (345). Siffrorna för riksmötet 2006 var självfallet mycket
större, till och med det dubbla, eftersom det
var sista året på valperioden. Då hölls 1 502
utskottssammanträden och färdigställdes 796
betänkanden och utlåtanden.
Ärendena bereds av ett utskott innan riksdagen fattar beslut i plenum. Behandlingen
i plenum bygger på ett utskottsbetänkande.
Fackutskotten färdigställde 168 betänkanden
för behandling i plenum. I samtliga fall stämde
beslutet i plenum överens med utskottets förslag. Antalet betänkanden låg på samma nivå
som under förra valperiodens första riksmöte
(162), men var väsentligt mindre än under
2006 års riksmöte (361).

Det största antalet betänkanden kom, i likhet
med tidigare år, från ﬁnansutskottet samt
social- och hälsovårdsutskottet.
När utskotten avslutade sitt arbete för
riksmötet 2007 fanns det nio propositioner, en
berättelse och en redogörelse från statsrådet
som inte var slutbehandlade. Dessutom fanns
det arton propositioner som ännu inte hade
remitterats till utskotten. Med andra ord hade
utskotten relativt många ärenden genast från
början av 2008 års riksmöte.
Fackutskotten lämnar utlåtanden till andra
fackutskott och i EU-ärenden dessutom till
stora utskottet. Stora utskottet kan i sin tur
yttra sig om dessa ärenden till regeringen.
Fackutskotten får också ta upp frågor på
eget initiativ (s.k. O-ärenden), be regeringen
eller det berörda ministeriet om utredningar
i sådana frågor och ge yttranden till dem med
anledning av utredningarna (s.k. MINS-ärenden). Fackutskotten behandlade många aktuella
frågor utifrån utredningar som de begärt, men
skrev dock sällan några utlåtanden om dem.
Många fackutskott har som praxis att i förväg
höra en företrädare för berörda ministerium
om frågor som kommer upp i Europeiska unionens råd, när de berör utskottet.
Dessutom har utrikesutskottet särskild
rätt att få utredningar och ge utlåtanden när
det gäller både EU:s och Finlands utrikes- och
säkerhetspolitik. Utskottet behandlade 34
sådana utrikes- och säkerhetspolitiska ärenden
(USP-ärenden) utifrån statsrådets utredningar.
Av dem gällde fjorton den nationella utrikes-
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Framtidsutskottet ordnade en internationell konferens
om informationssamhället (IPAIT) i Lilla parlamentet den
14–17 januari. Parlamentariker från nästan 40 länder deltog
i konferensen, där bland annat samiska Angelit uppträdde.

kesutskottet om EU-ärenden (121). Detta är ca
60 % av alla utlåtanden. Deras relativa andel
har legat på samma nivå under ﬂera riksmöten.
Flest utlåtanden kom från grundlagsutskottet,
som har en särskild roll inom riksdagsbehandlingen, nämligen kontrollen av grundlagsenligheten, och från förvaltningsutskottet, kommunikationsutskottet och ekonomiutskottet.
Utöver grundlagsutskottet lämnade bara följande fackutskott ﬂer utlåtanden om nationella

och säkerhetspolitiken i allmänhet. Utskottet
lämnade bara ett utlåtande i ett sådant ärende,
nämligen om statsrådets utredning om det
utvecklingspolitiska programmet 2007.
Sammanlagt tog utskotten fram 205 utlåtanden under riksmötet. Detta är något mer än
under första riksmötet för föregående valperiod (183), men klart mindre än 2006 (435).
Den största gruppen utgjordes av fackutskottens utlåtanden till stora utskottet och utri-

Utskottens sammanträden samt betänkanden och utlåtanden under riksmötet 2007
Riksmöte 2007

Sammanträden

Betänkanden

Utlåtanden till FaU
till StoU/
Sammanlagt AO 32 och 38 § UtU

till SR/Min.
GL 47, 96 och
97 §

EU-ärenden

Stora utskottet (StoU)

37

0

1

0

0

1

Grundlagsutskottet (GrU)
Utrikesutskottet (UtU)

54

8

23

18

4

1

62

12

4

2

1

1

Finansutskottet (FiU)

36

25

11

2

9

0

Revisionsutskottet (ReU)

32

2

1

1

0

0

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (AjU)

54

9

10

8

2

0

Ekonomiutskottet (EkU)

63

12

20

5

15

0

Framtidsutskottet (FrU)

27

0

5

3

2

0

Försvarsutskottet (FsU)

36

1

6

5

0

1

Förvaltningsutskottet (FvU)

64

16

30

3

26

1

Jord- och skogsbruksutskottet (JsU)

54

10

17

3

14

0

Kommunikationsutskottet (KoU)

51

17

20

5

14

1

Kulturutskottet (KuU)

55

13

12

4

8

0

Lagutskottet (LaU)

47

10

16

3

12

1

Miljöutskottet (MiU)

47

4

18

9

9

0

Social- och hälsovårdsutskottet (ShU)
Sammanlagt

16

Utskottsarbetet

58

29

11

6

5

0

777

168

205

77

121

7

ärenden än EU-ärenden: revisionsutskottet,
arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, framtidsutskottet, försvarsutskottet och social- och
hälsovårdsutskottet. Det största antalet utlåtanden om EU-ärenden avgav ekonomiutskottet,
förvaltningsutskottet, kommunikationsutskottet och lagutskottet.
Finansutskottets beslut bereds i allmänhet i
någon av dess åtta delegationer. De höll sammanträden enligt följande: förvaltnings- och
säkerhetsdelegationen 39, skattedelegationen
38, kultur- och vetenskapsdelegationen 22,
jordbruksdelegationen 23, traﬁkdelegationen
23, handels- och industridelegationen 20, social- och arbetsdelegationen 22 och bostads- och
miljödelegationen 19. Med andra ord sammanträdde delegationerna sammanlagt 206 gånger.
Förvaltnings- och granskningsdelegationen och
säkerhets- och försvarsdelegationen omformades redan i början av året till en förvaltningsoch säkerhetsdelegation till följd av att det nya
revisionsutskottet inrättades.

EU-ärenden
Stora utskottet ﬁck in nya EU-ärenden enligt
följande: 52 U-ärenden och 137 E-ärenden.
U-ärenden är förslag till sådana rättsakter, fördrag eller andra åtgärder som det fattas beslut
om inom Europeiska unionen och som annars
enligt grundlagen skulle falla inom riksdagens
behörighet. E-ärenden är statsrådets utredningar om ärenden som är under beredning i
Europeiska unionen. Motsvarande siffror för

det första riksmötet under föregående valperiod var 70 och 103 och under 2006 års riksmöte 75 och 171.
Stora utskottet ﬁck 82 redogörelser av
statsrådet om möten i Europeiska unionens
råd; motsvarande siffra för riksmötet 2003
vara 101 och för 2006 års riksmöte 124. Det
godkände 148 uttalanden om EU-ärenden som
direktiv för regeringen. Dessutom lämnade
stora utskottet ett utlåtande till regeringen
om Finlands ståndpunkter till diskussionerna
om EU:s konstitutionella fördrag under det
tyska ordförandeskapet. Fackutskotten lämnade stora utskottet 121 utlåtanden i U- och
E-ärenden. Detta är ungefär lika mycket som
under första riksmötet för föregående valperiod (114), men klart mindre än under 2006
års riksmöte (244).
Bidragande orsaker till att stora utskottet
behandlade färre ärenden var dels riksdagsvalet, dels förhandlingarna om EU:s ändringsfördrag, vilka pågick fram till hösten. Fördraget är
en översyn av de gällande EU-fördragen, och
förhandlingarna innebar att EU-institutionerna
var mindre aktiva på andra områden.
Europeiska unionen behandlar vanligen
ärenden längre perioder än ett riksmöte. Därför hade stora utskottet sammanlagt ca 700
oavslutade U- och E-ärenden. Dessa togs upp
för behandling regelbundet på grundval av
kompletterande utredningar från regeringen
eller i samband med rapporteringen i fråga
om rådets möten. Detta antal har varit detsamma i ﬂera år.

Utskottsarbetet
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Av de 34 USP-ärenden som utrikesutskottet
behandlade gällde 20 EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.

Resor
Eftersom det var början på en valperiod gjorde
så gott som alla utskott ett traditionellt studiebesök inom vårt närområde för att komma
igång med sitt arbete. Syftet med dessa resor
är att introducera den nya utskottssammansättningen i utskottets frågor och också att ge
utskottsledamöterna möjlighet att lära känna
varandra. De tolv utlandsbesöken gjordes till
S:t Petersburg, Tallinn, Riga, Warszawa, Stockholm (4), Oslo (2), Köpenhamn samt Bryssel
och Luxemburg.
Dessutom gjorde vissa utskott studieresor
i form av delegationer och deltog enskilda
ledamöter som utskottsrepresentanter i seminarier och möten utomlands (den första siffran
inom parentesen i förteckningen anger antalet
ledamöter, den andra antalet tjänstemän). Flera
utskott gjorde särskilt under riksdagens sommaruppehåll studiebesök inom landet.
Nya principer följdes i fråga om utskottsresorna. Dessa bygger på kanslikommissionens
diskussion den 14 juni och gäller totalantalet
delegationsresor under en valperiod, det högsta tillåtna priset för en enskild resa och den
årliga fördelningen av resekostnader mellan
olika typer av resor.
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Delegationsresor:
N Rumänien, Ungern (JsU, 9+1), Slovenien,
Ungern (FiU:s presidium, 10+3), Wien
(UtU, 8+2)
N New York, Washington D.C. (UtU 8+2)
N Kina, Indien (EkU, 9+1), Tokyo, Söul,
Hongkong (FrU, 9+1)
EU-relaterade resor:
N Bryssel, studieresa för nya ledamöter
(4 resor), UtU, FsU (2+2), talmannen
(+5+1), FiU (1+1), StoU (7+1, 6+1,
4+1), FvU (1+1), LaU (3+1), ReU (1+2)
N Berlin, FsU (1+1), FvU (1+1), UtU (6+2),
JsU (1+1)
N Estoril, StoU (6+1), Lissabon, StoU
(1+1), FvU (1+1), talmannen (+1),
UtU (1+1)
N Ljubljana, StoU (6+1)
N Perm, StoU (1+1)
Övriga seminarie- och mötesresor:
N Aten, FrU (1), Genève, GrU (1+1),
AjU (3+1), Haugesund, UtU (1+1),
Makedonien, UtU (1), Malmö, UtU (1+1),
Paris, EkU (1), Pau, MiU (1), Tallinn, FsU
(17+3), Tartu, StoU (1), Travemünde, KoU,
FiU, AjU, ShU (21+3), Ungern, FrU (1)
N Nairobi, MiU (1)
N Bali, MiU (1+1), Hongkong, LaU (1),
Söul, KoU (1), Tokyo, KuU (1)

Riksdagens internationella verksamhet

Talmansmöten
Det årliga nordiska talmansmötet hölls i Uppsala i augusti. De nordiska talmännen möttes
på nytt i Oslo i november i samband med
Nordiska rådets session. Talmännen tog upp
bland annat det s.k. NB8-samarbetet mellan
de nordiska och baltiska ländernas talmän.
Inom ramen för detta samarbete besökte de
åtta talmännen Georgien hösten 2007. Syftet
med besöket var att stödja de demokratiska
institutionerna och oppositionens ställning.
Talmännen beslutade också att fortsätta med
förberedelserna av NB8-gruppens besök i

Moskva. Dessutom presenterades projektet
för utveckling av riksdagens förvaltning för de
övriga talmännen.
Huvudtemat för mötet mellan talmännen i
EU-ländernas nationella parlament i Bratislava
i maj var reformeringen av EU-fördragen.

Besök
Eftersom talmännen för parlamenten i cirka
femtio länder besökte Finland i samband med
lantdagsreformens 100-årsjubileum 2006,
var besöksutbytet exceptionellt lågt 2007.
Talmännen för parlamenten i Sverige, Norge,

Norska kungaparet
besökte riksdagen den
5 juni. Talman Sauli
Niinistö (andra från
vänster) följer gästerna ned
för Riksdagshusets trappa.

Riksdagens internationella verksamhet
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Danmark, Island, Estland och Litauen besökte
Finland i juli då de deltog i premiären på
jubileumsoperan Isän tyttö (Pappas ﬂicka) i
Nyslott. Vice talmannen för Kinesiska folkets
politiskt rådgivande konferens Li Zhaozhuo
besökte Finland den 29 oktober–1 november.
Talman Paavo Lipponens utlandsbesök riktade sig till Polen, Norge, Marocko, Slovenien
och Kroatien. Vice talman Johannes Koskinen å
sin sida besökte Ungern och deltog i det ﬁlippinska parlamentets 100-årsjubileum i Manila.
Talman Sauli Niinistös program innefattade
besök i Sverige, Portugal, Estland och Norge.
Bland besöken på hög nivå kan också
nämnas att Chiles, Brasiliens, Georgiens och
Armeniens presidenter och kungen av Norge
besökte riksdagen.

Internationella organisationer
Nordiska rådet

År 2007 intog globaliseringen en central
ställning i Nordiska rådets verksamhet och
kom följaktligen att ligga högt upp på dagordningen för det nordiska samarbetet. Presidiet
tillsatte en gemensam globaliseringsgrupp
för rådets olika organ. Den samordnade och
bearbetade globaliseringsinitiativ från olika
utskott och arrangerade ett tvådagarsseminarium om globalisering i mars. Gruppens
förslag om nordiskt globaliseringsarbete presenterades på statsministrarnas sommarmöte
i Punkaharju.
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Statsministrarna kom överens om ﬂera konkreta
projekt i syfte att stärka Nordens ställning i en
globaliserad värld. Dessa projekt gäller klimat,
miljö och energi, spetsforskning och innovation, gränshinder och Nordens internationella
proﬁlering.
Globaliseringsgruppens arbete slutfördes
2007 och ansvaret för att bevaka och förbereda globaliseringsfrågor överfördes till rådets
presidium.
Rådets globaliseringsinsatser kommer att
inriktas på FN:s klimatmöte i Köpenhamn 2009
och ett samnordiskt uppträdande på toppmötet. Rådet kommer också att försöka framhäva
den parlamentariska dimensionen i samband
med toppmötet. Vidare siktar rådet på att det
civila samhället och enskilda organisationer ska
vara representerade på mötet.
Vid sidan om globaliseringen har också
gränshindren fortsatt varit aktuella inom rådets
verksamhet. På sessionen 2007 inrättades delvis
på initiativ av rådet ett nytt samnordiskt gränshindersforum för avskaffande av gränshinder.
Fri rörlighet mellan de nordiska länderna och
möjligheten att fritt bosätta sig och arbeta i ett
annat nordiskt land är viktigt för medborgarna,
och dessa frågor kräver fortgående uppmärksamhet från rådets sida.
De självstyrande områdenas ställning och
roll inom det nordiska samarbetet stod också
i fokus, och frågan om de eventuellt kan bli
fullvärdiga medlemmar debatterades livligt.
Debatten ledde till det s.k. Ålandsdokumentet,
som togs fram av samarbetsministrarna och

Brasiliens president Luiz
Inácio Lula da Silva besökte
riksdagen den 10 september.

godkändes av rådet. Genom det förstärktes de
självstyrande områdenas deltagande i det nordiska samarbetet.
I likhet med tidigare år deltog Nordiska
rådet aktivt i det regionala parlamentariska
samarbetet för Arktis och Östersjöområdet.
Finlands delegation i Nordiska rådet ordnade
i juni den tredje parlamentarikerkonferensen
för Barentsregionen. EU:s reviderade nordliga dimension utgjorde den viktigaste referensramen för det regionala samarbetet, och
rådets strävan att stärka den parlamentariska
aspekten av den nordliga dimensionen fortsatte 2007. Också samarbetet med de baltiska
ländernas parlamentariska församling var
fortsatt aktivt.
Vidare kan nämnas rådets deltagande i
budgetprocessen för det nordiska samarbetet
och den s.k. nationella förankringen, dvs.
strävan att knyta det nordiska samarbetet
fastare till de nationella parlamentens verksamhet bl.a. genom att utveckla samarbetet
på utskottsnivå.
Inom Nordiska rådets utskott tog man
också upp miljöproblemen i Östersjön och
energi- och klimatfrågor. Människohandel,
relationsvåld och invandring var andra frågor
som behandlades bl.a. inom utskottssamarbetet mellan Baltiska församlingen och Nordiska
rådet. Dessutom kan man nämna de förslag
och rekommendationer som gällde psykiatrisk
vård och rekrytering av hälso- och sjukvårdspersonal. Också det kulturella samarbetet och
dess nya strukturer väckte debatt i rådet.

Europarådets parlamentariska
församling

Den parlamentariska församlingens rapporter
för 2007 var starkt fokuserade på mänskliga rättigheter och demokrati. Församlingen ansåg att
det i tider av förändring är viktigt att regelbundet utvärdera situationen i fråga om mänskliga
rättigheter och demokrati i hela Europa. I april
ordnade församlingen sin första temasession där
den granskade situationen i medlemsstaterna och
också vilka nya utmaningar Europa står inför.
Under året utarbetade församlingen också
ställningstaganden och rekommendationer om
hur Europarådets mekanismer för de mänskliga
rättigheterna ska fungera, om demokratiläget
och om hur de grundläggande mänskliga rättigheterna tillgodoses i Europa. Vidare bedömde
utskottet för uppföljning av medlemsstaternas
förpliktelser demokratiläget i vissa medlemsstater. Utvärderingen av demokratins tillstånd
innefattade också internationell valövervakning. Församlingen skickade observatörer till
sex olika val.
Dialogen mellan kulturer har kommit att bli
ett viktigt tema inom ﬂera internationella organisationer. Inom Europarådet behandlades frågan
av både ministerkommittén och den parlamentariska församlingen.Våld mot kvinnor är utbrett i
Europa. Europarådets toppmöte beslutade 2005
att vidta åtgärder och organisera en europeisk
kampanj mot kvinnovåld 2006–2008.
En av Europarådets viktigaste uppgifter är
att skapa gemensamma europeiska rättsnor-
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mer. År 2007 debatterade den parlamentariska
församlingen vilka normer som behövs exempelvis för att bekämpa IT-relaterad brottslighet
och sexuellt utnyttjande av barn.
Vitryssland är den enda staten i Europa som
Europarådet inte har några ofﬁciella förbindelser med. På parlamentarisk nivå har man diskuterat närmare samarbete med Vitryssland i
syfte att stödja demokratiutvecklingen i landet.
Finlands delegation i Europarådet har
behandlat sin verksamhetsplan och prioriteringarna för valperioden. Delegationen valde att
prioritera de utmaningar som gäller Östersjön.
Ett samarbetsprotokoll mellan Europarådet
och EU undertecknades 2007.
OSSE:s parlamentariska församling

Formellt agerar den parlamentariska församlingen i Organisationen för säkerhet och samarbete i
Europa (OSSE) självständigt, men ett samarbete
faller sig naturligt med organisationens ministerråd och övriga organ, såsom kontoret för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter
(ODIHR), de särskilda representanterna och
fältmissionerna. Frågan om förhållandet mellan
den parlamentariska församlingen och OSSE:s
mellanstatliga organ på regeringsnivå och om
församlingens ställning inom organisationen mer
generellt har också kommit upp inom debatten
om reformering av organisationen. Syftet med
reformen är att göra OSSE till juridisk person.
Församlingen har önskat klarare erkänsla för sin
verksamhet i OSSE:s stadga. På operativ nivå
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har denna spänning främst märkts när det gäller
valövervakning, som har kommit att bli en viktig
fråga inom OSSE och ett av de tyngsta verktygen när det gäller att fästa världssamfundets
uppmärksamhet på den demokratiska situationen i medlemsländerna. Under året hade den
parlamentariska församlingen valobservatörer i
Serbien, Armenien, Kazakstan, Ukraina, Ryssland och Kirgizistan.
Temat för sessionen 2007 var genomförandet av OSSE:s åtaganden. Slutdokumentet
innehåller de tre utskottens resolutionstexter
och dessutom resolutionstexterna för ytterligare tio ämnen. Den häftigaste politiska
debatten väckte frågan om mänskliga rättigheter i Vitryssland.
Vissa regionala frågor behandlas regelbundet av församlingen; bland dessa kan nämnas
Vitryssland, Moldavien–Transnistrien, Georgien–Abchazien–Sydossetien, Medelhavsområdet, Centralasien och situationen i Sydösteuropa. Vitryssland, Abchazien och Transnistrien
behandlas dessutom av församlingens särskilda
arbetsgrupper.
Interparlamentariska unionen IPU

Delegationen för riksdagens IPU-grupp deltog 2007 i Interparlamentariska unionens
två ordinarie sessioner. Den mer omfattande
vårsessionen hölls i Nusa Dua på Bali, och där
behandlades bl.a. fredlig samlevnad mellan
olika religioner och kulturer i en globaliserad
värld, tryggad sysselsättning i globaliseringen

och främjande av rättvisa och demokratiska
rättigheter. En brådskande tilläggsfråga som
kom upp på Bali var kampen mot terrorismen
och orsakerna till terrorism.
På agendan för höstsessionen i Genève fanns
situationen i Burma/Myanmar. Där debatterades också karaktär och struktur på samarbetet
mellan IPU och FN.
Under 2007 lyfte IPU starkt fram ämnen i
anknytning till terrorism och globaliseringens
negativa följder. Vidare fastställde organisationen sina prioriteringar gentemot FN. IPU har
ett särskilt FN-utskott för IPU–FN-samarbetet. Finland var 2007 ordförande för IPU:s
ﬁnsk-ugriska grupp, och i den egenskapen var
riksdagen värd för ett möte i S:t Michel.

Dessutom deltog riksdagsledamot Katri Komi
(cent) 2007 fortsatt i arbetet inom Interparlamentariska unionens högsta operativa organ,
dvs. styrelsen. IPU vidareutvecklade under ledning av styrelsen organisationens strukturer och
verksamhetsprioriteringarna och även samarbetet med internationella organisationer såsom FN
och Världshandelsorganisationen (WTO).
Arktiska
parlamentarikerkonferensen

Talmanskonferensen tillsätter en delegation
som representerar Finland i Arktiska parlamentarikerkonferensen. Konferensen ordnas med
två års mellanrum. I konferensen deltar par-
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Talmannen för Tanzanias
parlament Samuel Sitta gästade
riksdagen den 3 oktober i
samband med ett seminarium
om parlamentariska reformer
i Afrika. Generalsekreterare
Seppo Tiitinen visar här
talmanspodiet.
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lamenten i de arktiska länderna (de nordiska
länderna, Kanada, Ryssland, Förenta staterna)
och Europaparlamentet. De viktigaste organisationerna för ursprungsfolken är ständiga
deltagare. Delegationen är också representerad
i den ständiga arktiska parlamentarikerkommittén, som leder verksamheten under tiden
mellan konferenserna.

Bland gästerna på
riksdagens jubileumsopera
i Nyslott den 7 juli 2007
fanns talmansgäster från
de nordiska och baltiska
parlamenten.
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Östersjöområdets
parlamentarikerkonferens

I organisationen deltar parlamenten för alla
kuststater vid Östersjön, Norge och Island och
även de nordiska självstyrande områdenas folk-
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representationer. Dessutom deltar Tysklands
nordliga delstater och den lagstiftande församlingen i S:t Petersburg. Europaparlamentet
samt Europarådets och OSSE:s parlamentariska församlingar har rätt att delta i verksamheten. Parlamentarikerkonferensen ger idéer
för utveckling av kuststaternas samarbete och
håller parlamentarikerna underrättade om
regeringarnas och frivilligorganisationernas
Östersjöåtgärder.
Konferensen 2007 diskuterade huvudsakligen övergödningen av Östersjön, miljöeffekterna av energiproduktion och behovet
av att underlätta arbetskraftens rörlighet inom
Östersjöregionen.

Västeuropeiska unionens
parlamentariska församling

En delegation från riksdagen deltar som
observatör i Västeuropeiska unionens (VEU)
parlamentariska församling. Riksdagen deltog
både i församlingens två årliga sessioner och
bl.a. i VEU:s säkerhets- och försvarspolitiska
konferenser samt i ett gemensamt möte för
den parlamentariska församlingen, VEU:s
råd och representanter för Nato. Verksamheten var främst inriktad på att följa upp EU:s
säkerhets- och försvarspolitiska beslut och att
stärka den parlamentariska dimensionen inom
den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken. Sammanlagt deltar 39 europeiska länder
i VEU:s verksamhet.

Annat internationellt
samarbete
Riksdagens intensiva samarbete med Världsbanken har fortsatt. Bland annat arrangerar
den tillsammans med Världsbankens institut
(WBI) kurser för parlamentsledamöter från
utvecklingsländer och deltar själv vid behov
i kurser utomlands som ordnas av banken
och andra parlament och organisationer som
samarbetar med den. I oktober ordnade riksdagen ett seminarium om parlamentarism, god
förvaltning och fattigdomsminskning med 24
deltagande parlamentariker och tjänstemän
från åtta länder i Afrika. I samband med det
offentliggjordes boken “The Role of Parlia-

ments in Conﬂict-Affected Countries”. Den är
resultatet av tidigare seminarier som institutet
och riksdagen ordnat.
Världsbankens parlamentariska nätverk
höll sin sjunde konferens i Kapstaden den
15–18 mars. De huvudsakliga temana var
situationen i Afrika, stärkt parlamentarism i
utvecklingsländerna och klimatförändringen.
Under året ordnade nätverket s.k. fältbesök i
Haiti, Kambodja och Niger, som innefattade
presentation av bankens verksamhet på fältet
för parlamentsledamöter från utvecklingsländer och givarländer. Finlands utrikesministerium stöder verksamheten.
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Estlands president
Toomas Hendrik Ilves
(till vänster) besökte
riksdagen den 14 mars.
Här förevisar talman
Paavo Lipponen
plenisalen.
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Fler besökare

Riksdagen ordnar visningar för
allmänheten. Även plenum är
öppet för allmänheten.
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Den reformering av riksdagsinformationen
som inleddes under föregående valperiod
slutfördes. Den sista etappen var en översyn
av besökarservicen. De nya besöksanvisningarna började tillämpas den 1 april 2007, och
i enlighet med arbetsgruppen Visitors förslag
kommer så många besöksgrupper som möjligt
nu att få träffa en riksdagsledamot. Dessutom
kommer de att ledsagas av en riksdagsguide.
Viktiga teman under besöken är riksdagens
verksamhet, ledamotsarbetet, medborgarinﬂytande och historia. Riksdagsbesöken har
produktiﬁerats, och riksdagen erbjuder nu
utöver vanliga visningar bl.a. specialguidningar
för barn, skolelever och arkitektur- och konstintresserade och dessutom också lättfattliga
visningar. Kvällsvisningarna utvidgades så att
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man tar emot besöksgrupper under riksdagens
arbetsperioder på tisdagar, onsdagar och torsdagar kl. 16.15–20, och vidare infördes ﬂer
lördagsvisningar. Inom ramen för renoveringsplanerna tog man också fram planer på bättre
lokaler för mottagning av grupperna.
De guidade visningarna hade 35 500 deltagare 2007, vilket kan jämföras med 24 500
deltagare året innan. Maj var åter den livligaste månaden på grund av alla elevgrupper
som ville besöka riksdagen. De nya rutinerna
ledde till att besökarna ﬁck bättre och smidigare service.
Riksdagshusets och Lilla parlamentets
Öppet hus-dagar i augusti var som vanligt
populära. Kaisa Salmis blomsterhav på Riksdagshusets trappa var en nyhet som gladde
stadsborna i juni. Trappan var åter fullsatt i
augusti på Konstens natt, men denna gång av

Öppet hus ordnades
i Riksdagshuset den
20 augusti och Lilla
parlamentet den
21 augusti.

den publik som såg den internationella cirkusföreställningen under Helsingfors Festspel.
Infocentrum var öppet för föreningar och
organisationer som ville ordna tillställningar
tillsammans med riksdagsledamöter. Det hade
mer än 16 000 besökare, och publika arrangemang ordnades vid 70 tillfällen.

En kampanj med syfte att särskilt aktivera
18–29-åringar att rösta genomfördes i samarbete med justitieministeriet. Kampanjen
omfattade en webbplats, reklam i medierna
och tryckt material.
Efter riksdagsvalet sågs riksdagens presentationsmaterial över. Till stora delar var det fråga
om uppdateringar, eftersom den nya visuella
proﬁlen och innehållet hade tagits fram tidigare.
Annat material som utarbetades efter
valet var en matrikel över riksdagsledamöter,
riksmöteskalendern, riksdagsledamotens kalender, en översikt över förra valperioden och
översikterna över vår- och höstsessionen 2007.
Riksdagsinformationen började nu också
producera publikationer. Riksdagens publikationer ska tas fram på ett visuellt enhetligt sätt
som är både effektivt och ekonomiskt.

externa webbtjänst. Den nya webbplatsen, som
öppnades i slutet av 2006, ﬁck ett gott mottagande bland användarna. Det var särskilt de
aktuella uppgifterna, de svenskspråkiga sidorna
och sökfunktionerna som upplevdes som bättre.
Nyhetsmaterialet på webbplatsen ökade
märkbart när riksdagsinformationen dagligen
började lägga ut nyheter om viktiga beslut och
debatter i plenum, utskottsbetänkanden, internationellt samarbete och seminarier.
Information om jubileumsårets festligheter
och andra evenemang lades ut på temasidorna
Riksdagen 100 år. Dessutom upprättades
särskilda webbsidor om totalrenoveringen av
riksdagen och för intranätet också sidor om
revideringen av lönesystemet.
Direktsändningarna från plenum på nätet
ser ut att bli verklighet hösten 2008. Sändningsstarten sköts upp eftersom det nya systemet för plenisalen kommer att införas med ett
års förskjutning. Rundradion (Yle) ﬁck ett nytt
system för bildproduktion och därmed kunde
man börja med interna provsändningar på riksdagen i februari 2008.
Det är också värt att notera att Yle började
direktsända de muntliga frågestunderna på TV1
från början av valperioden.

Medieskolning för nya
ledamöter
Det blev allt tydligare riksdagsinformationens
uppgift att upprätthålla och utveckla riksdagens

Introduktionsprogrammet för de nya riksdagsledamöterna innehöll också ett mångsidigt
paket inriktat på information och kommuni-
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kation. Riksdagsinformationen arrangerade
bl.a. ett seminarium tillsammans med föreningen Politiska journalisterna. Det gick under
rubriken ”Politiikan journalismi 40 vuoden
ajan” (ung. 40 år av politisk journalistik) och
direktsändes på nätet.
Antalet ackrediterade journalister och
fotografer låg på ungefär samma nivå som
tidigare, dvs. 130 respektive 70. Många regionala medier bildade nya rikstäckande politiska
redaktioner vars journalister blev ackrediterade av riksdagen. Också andra journalister
än de som huvudsakligen följer politiken visade
allt större intresse för riksdagen.
Kontakterna med Politiska journalisterna
fungerade bra. Nya spelregler för journalisternas arbete på riksdagen infördes i början
valperioden.
Mediernas intresse riktades under året på
riksdagsvalet, de nya ledamöterna, valet av
statsminister och arbetet med regeringsbasen och
regeringsprogrammet. Andra frågor som särskilt
intresserade medierna var statsbudgeten, patientsäkerhetslagen, den militära krishanteringen,
kommun- och servicestrukturreformen och
frågor som gällde beskattning, miljö, utbildning
och hälsa. Riksdagens förvaltning och ekonomi
var föremål för kritisk granskning i medierna.
Riksdagsinformationen förbättrade sin
service för journalister bl.a. genom mer
information om utskotten, mer mångsidig
förhandsinformation om riksdagsarbetet och
bättre sms- och telefontjänster.
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Riksdagens tredje journalistprogram genomfördes under våren. I den populära utbildningen
deltog 35 journalister från olika håll i landet.
Diskussionerna animerades av riksdagsledamöter och tjänstemän.
Riksdagsinformationen redigerade veckoinformationsbladet Info. De anställda informerades regelbundet om personal- och utvecklingsfrågor.

Kommunikationsstrategi
och strategi för
utredningstjänsten
När riksdagsinformationens reformprojekt
hade slutförts började arbetet med en ny kommunikationsstrategi. Det egentliga strategiarbetet kommer att börja våren 2008.
Interna utredningstjänsten fortsatte arbetet
med att ta fram en strategi för verksamheten
inom den närmaste framtiden. Det är främst
utrednings- och analystjänsterna och webbtjänsterna som ska förbättras.
Riksdagsbiblioteket satsade särskilt på
utbildning i användningen av riksdagens nya
webbplats. Bland annat besökte bibliotekets
informationsspecialister tio landskapsbibliotek
för att lära de anställda och bibliotekskunder
att effektivt använda webbplatsen. Bibliotekets
övriga kurser i informationshantering var
också populära.
Riksdagsbiblioteket ger ut en egen berättelse över 2007 års verksamhet.

Ledamöternas verk

Porten till

om riksdagsarbetet

Talmansplan

och dagspolitiken har

var det första

sammanställts till en egen
samling i Riksdagsbiblioteket,
Arkadiasamlingen.

säkerhetsprojektet
när riksdagen
började renoveras.

Säkerhet

Säkerhetsenhetens viktigaste projekt under
2007 var att lägga fast säkerhetsprinciperna i
anknytning till att totalrenoveringen planeras
och att färdigställa den nya porten till Talmansplan. Säkerhetssystemet och miljöaspekterna
kommer att vara viktiga inslag i renoveringen.
Det som enligt redan presenterade utredningar
och förslag mest kommer att påverka säkerheten är dels kombinationen av att riksdagen
renoveras och att funktionerna ses över, dels
samplaneringen och användningen av lokalerna
ovan och under jord.
Bättre säkerhet

Säkerheten har förbättrats ytterligare; det är en
målinriktad process i samklang med respekt för
en öppen nordisk demokrati.
Besökspraxis lades om så att alla grupper
som besöker riksdagen visas runt av en guide.
Dessutom skapades ett elektroniskt bokningssystem för guidningar och lokaler, som kommer att införas fullt ut i början av 2008. Dessa
åtgärder kommer att väsentligt förbättra säkerheten när det gäller besökare.
Riksdagen kommer också att få ett miljöprogram som ett led i den generella utvecklingen av säkerheten. Miljösäkerhetsprojektet
”Yrttitarha” (”Örtagården”) kommer också att
tillföra värdefull information för totalrenove-

ringen. Riksdagens ambition är att vara exemplarisk när det gäller att beakta miljöfrågor och
principen om en hållbar utveckling i samband
med renoveringen.
Säkerhetspersonalens befogenheter

En grupp riksdagstjänstemän tog fram ett förslag till lag om säkerhetsskydd i riksdagen, som
kommer att föreläggas riksdagen i form av en
lagmotion i början av 2008.
Lagens huvudsakliga innehåll är att ge de
anställda lämpliga lagfästa befogenheter när
det gäller att skydda riksdagen. I anknytning
till detta har alla anställda på säkerhetsenheten
avlagt grundexamen inom säkerhetsbranschen,
och därmed går det att garantera att säkerhetsuppgifterna utförs fackmässigt.
Säkerhetssamarbete

Samarbetet med aktörer och myndigheter
inom säkerhetsbranschens olika delområden
har varit fortsatt intensivt med målet att få rätt
situationsbild.
Utbildningen av säkerhetsenheten har lett
till samarbete med utbildningsanstalterna på
området. I fråga om innehållet i säkerhetsutbildning har riksdagen kunnat fungera som
exempel för utbildningsplanering.

Säkerhet
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Porträtten på riksdagens tidigare talmän
ställdes ut för allmänheten på Finlands
nationalmuseum sommaren 2007.

Festligheterna under hundraårsjubileet

Lantdagsreformens hundraårsjubileum började
2006 och fortsatte 2007. Under året ordnades
många jubileumsevenemang i riksdagen och
på olika håll i landet. Riksdagens jubileumsutställning visades både på ﬁnländska bibliotek
och utomlands.

9.3

Seminariet hölls i samband med
Salpauselkäspelen. I förberedelserna deltog också Lahtis stad och
Suomen Hiihtoliitto. Vid seminariet
talade bl.a. riksdagens talman och
vice talman och ordföranden för
Finlands Idrott rf.

Plock bland evenemangen 2007
5.2

Efter jubileumsvalet 2007
har riksdagen 84 kvinnliga

Jubileumsseminariet
”Levande tvåspråkighet”

För seminariearrangemangen
svarade riksdagen i samarbete med
svenska riksdagsgruppen. Bland
talarna fanns Kanadas språkombudsman, justitiekanslern,
justitieombudsmannen och högsta
förvaltningsdomstolens president.

Seminarium om motion och hälsa
i Lahtis

18.3

Jubileumsval

22.5

Kransnedläggning vid framlidna
talmäns gravar

Minnet av de framlidna talmännen
hedrades genom kransnedläggning
vid talmansgravar dagen före
jubileumsplenum.

ledamöter, mer än

22.5

någonsin förr.

Svinhufvudseminarium

För seminariet i Lilla parlamentet
svarade P.E. Svinhufvuds minnesstiftelse.
23.5

Andra jubileumsplenumet med
mottagning

Plenum antog lagen om statsbidrag
till vissa kvinnoorganisationer.
Detta innebar att den offentliga
ﬁnansieringen av vissa kvinnoorganisationer blev permanent.
Efter jubileumsplenumet hade
talmannen mottagning i rikssalen.
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Festligheterna under hundraårsjubileet

29.5

Offentliggörande av
Arkadiasamlingen

Arkadiasamlingen innehåller ledamöternas verk om dagspolitik och
riksdagsarbetet, och den går tillbaka
ända till 1907. Den är sammanställd
av Riksdagsbiblioteket.
7.6

13.6

Delarna 7 och 10 av bokserien i tolv
delar om riksdagens historia gavs ut.
7.7

20–21.8 Öppet hus

Riksdagshuset och Lilla parlamentet
hade 2 240 besökare under dessa två
dagar.
28.11

11.6

12.6

Grundlagsutskottets
jubileumssammanträde

Jubileumsoperan ”Isän tyttö”
i Nyslott

Riksdagen deltog i premiären på
operan ”Isän tyttö” (Pappas ﬂicka)
i Nyslott. Inbjudna till premiären
var talmännen och generalsekreterarna från de nordiska och baltiska
ländernas parlament.

Seminarium om 40 år av politisk
journalistik

För seminariearrangemangen
svarade Politiska journalisterna
och riksdagsinformationen. Bland
talarna fanns republikens president,
riksdagens talman och ordföranden
för Politiska journalisterna. Under
seminariet ordnades också en
paneldebatt om hur den politiska
journalistiken har förändrats.

Utgivning av två böcker
i jubileumsserien

Utgivning av två böcker
i jubileumsserien

Delarna 5 och 11 av bokserien i tolv
delar om riksdagens historia gavs ut.

Vernissage: talmansporträtten på
Finlands nationalmuseum

Porträtten på riksdagens tidigare
talmän ställdes ut offentligt för
första gången. Utställningen på
nationalmuseet var öppen för
allmänheten hela sommaren. Den
invigdes av riksdagens talman och
museidirektören.

Festligheterna under hundraårsjubileet
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Organisation och uppgifter
Riksdagens kansli, som är underställt kanslikommissionen, ska se till att riksdagen har förutsättningar att fullgöra de uppgifter som hör
till den i dess egenskap av statsorgan. Kansliet
är indelat i centralkansliet, förvaltningsavdelningen och utskottssekretariatet. Till kansliet
hör dessutom, utanför avdelningsstrukturen,
internationella enheten, utrednings- och informationsenheten och säkerhetsenheten. Riksdagens generalsekreterare är chef för kansliet.
I anslutning till riksdagen ﬁnns tre ämbetsverk: riksdagens justitieombudsmans kansli,

statens revisionsverk och nykomlingen Utrikespolitiska institutet.
Centralkansliet sköter förberedelserna
för och genomförandet av riksdagens plenum
och tillhandahåller hithörande service. Vidare
upprättar och publicerar kansliet riksdagshandlingarna och register samt ansvarar för
distributionen och lagringen av dokument. I
centralkansliet ﬁnns protokollbyrån, svenska
byrån och dokumentbyrån. Riksdagens lagstiftningsdirektör är chef för centralkansliet.
Utskottssekretariatet tillhandahåller
sekreterartjänster för utskotten och förbereder ärenden som behandlas i utskotten samt

RIKSDAGENS KANSLI

Internationella enheten

Utrednings- och
informationsenheten
Generalsekreteraren

Riksdagsbiblioteket
Interna utredningstjänsten
Riksdagsinformationen

Säkerhetsenheten

Utskottssekretariatet

Centralkansliet

Förvaltningsavdelningen

Stora utskottet

Sekretariatet

Förvaltningsbyrån

15 fackutskott

Svenska byrån

Fastighetsbyrån

EU-sekretariatet

Protokollbyrån

Räkenskapsbyrån

Dokumentbyrån

Dataadminstrationsbyrån
Riksdagsledamöternas
personliga assistenter
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ordnar anknytande service. Riksdagens biträdande generalsekreterare är chef för utskottssekretariatet.
Till utskottssekretariatet hör ett EUsekretariatet, och dess primära uppgift är att
samordna riksdagens förbindelser med EU.
Sekretariatet består av sekretariaten för stora
utskottet och utrikesutskottet samt riksdagens
särskilda medarbetare i Bryssel, som regelbundet rapporterar om EU-beslut av betydelse för
riksdagens arbete.
Förvaltningsavdelningen förbereder kanslikommissionens sammanträden och verkställer
dess beslut. Den har bland annat hand om frå-

gor som gäller riksdagens budget och ekonomi,
planering av verksamheten och ekonomin,
riksdagens fastigheter, dataadministration och
de anställda. Dessutom sköter förvaltningsavdelningen övriga förvaltningsärenden som hänför sig till riksdagens kansli, om de inte hör till
någon annan enhet. Förvaltningsavdelningen
består av förvaltningsbyrån, räkenskapsbyrån,
fastighetsbyrån och dataadministrationsbyrån.
Chef för förvaltningsavdelningen är riksdagens
förvaltningsdirektör.
Inom riksdagens kansli ﬁnns dessutom
internationella enheten, utrednings- och
informationsenheten och säkerhetsenheten.

Det kommer att ta åtta år
att renovera riksdagens
fastigheter. Först i tur stod
riksdagsrestaurangens kök i
huvudbyggnaden. Här ﬁras
”taklagsfest” den 15 november.
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Kansliassistenterna Markus Puttonen, Jorma Heikkinen
och Christian Backmansson delar ut dokument på
ledamöternas platser före plenum.

I utrednings- och informationsenheten ingår
Riksdagsbiblioteket, interna utredningstjänsten
och riksdagsinformationen.
Riksdagsledamöternas personliga assistenter sorterar organisatoriskt under förvalt-

ningsavdelningen. Assistenterna står i arbetsavtalsförhållande till riksdagens kansli, och
deras arbetsavtal undertecknas av riksdagens
förvaltningsdirektör på arbetsgivarens vägnar.

Om man inkluderar driftsutgifterna och
renoveringsutgifterna kostade riksdagen som
lagstiftande organ 16,20 euro per ﬁnländare.
Året innan uppgick kostnaden till 15,50 euro.
Riksdagens utgifter utgjorde liksom tidigare år
omkring 0,25 % av statens utgifter.
Utgifterna för ledamöternas arvoden, kostnadsersättningar och inrikesresor var sammanlagt 19,6 miljoner euro, vilket är 2,8 % mer

Ekonomisk förvaltning
Riksdagens huvudtitel i statsbudgeten omfattar riksdagsledamöterna, riksdagens kansli,
statsrevisorerna, riksdagens justitieombudsman, Utrikespolitiska institutet och statens
revisionsverk samt riksdagens övriga utgifter,
som inbegriper anslaget för riksdagsgruppernas kanslier. Bokslutet i denna årsredovisning inkluderar inte statens revisionsverk och
Utrikespolitiska institutet, som är separata
räkenskapsverk och som därför båda utarbetar
egen verksamhetsberättelse och upprättar eget
bokslut. Deras utgifter ingår alltså inte i den
här bokslutsrapporten. Däremot ﬁnns en kort
genomgång av statsrevisorernas och riksdagens
justitieombudsmans utgifter, eftersom de ingår
i riksdagens bokslut.
Utgifterna under riksdagens huvudtitel
uppgick 2007 till 91,1 miljoner euro, vilket är
3,6 % mer än 2006. Utgifterna var 6,7 miljoner euro mindre än budgeterat. Budgetutfallet
var 93 %. Utgifterna ökade till följd av renoveringsprojektet, som startade under året.
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Riksdagens utgifter 2003–2007

mn euro
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Totalt
Riksdagens kansli
Investeringsutgifter (tillbyggnaden, saneringen)
Riksdagsledamöterna
Riksdagens justitieombudsmans kansli
Riksdagsgrupperna
Statsrevisorernas kansli

än 2006. Utgiftsökningen beror på höjningen
av ledamöternas arvoden från och med den
1 april 2007.
De direkta kostnaderna för riksdagsledamöternas assistenter var 6,4 miljoner euro 2007,
alltså 2,7 % mer än 2006.
Driftsutgifterna för riksdagens kansli var
den största utgiftsposten under huvudtiteln:
55,2 miljoner euro. Det är en ökning med
0,4 % jämfört med 2006.
Dispositionsmedlen till riksdagsgruppernas
kanslier var 3,6 miljoner euro, dvs. en ökning
på 2,2 % från året innan. Det genomsnittliga
stödet till riksdagsgrupperna var 1 534 euro i
månaden per ledamot. Året innan uppgick stödet till 1 501 euro. Riksdagsgrupperna använder stödet till att avlöna personal och för andra
utgifter för gruppens verksamhet.
I riksdagens bokslut ingår utöver utgifterna
för ledamöterna och riksdagens kansli också
utgifterna för statsrevisorernas kansli och
riksdagens justitieombudsmans kansli. Statsrevisorernas kansli lades ned den 1 juli 2007, och
i stället ﬁck utskottsväsendet ett nytt utskott,
revisionsutskottet. Största delen av kansliets
personal ﬂyttades över till det. Resten av personalen ﬁck anställning på olika enheter inom
riksdagens kansli.
Utgifterna för riksdagens justitieombudsmans kansli uppgick 2007 till drygt 4,6 miljoner euro, vilket är 11,1 % mer än året innan.
Orsaken till den exceptionellt stora ökningen
var arbetsdomstolens beslut om att de s.k.
nya arbetstagare som följer normalarbetstid

inom staten, dvs. 7 timmar och 15 minuter,
måste få samma ersättning på 19,9 % som s.k.
gamla arbetstagare som förlängt sin arbetstid
från tidigare 6 timmar. I likhet med tidigare
år anställde kansliet tidsbestämd och tillfällig
personal för att behandla anhopningen av klagomål. Vid justitieombudsmannens kansli fanns
det 54 ordinarie tjänster. Det genomsnittliga
antalet tillfälligt anställda var 4.

Riksdagens kanslis utgifter (totalt 62,6 mn euro)

mn euro
Tjänstemännens löner

24,1

Dataadministration

8,5

Assistenterna

6,4

Skatt (moms och fastighetsskatt)

4,6

Renovering och fastigheter

5,0

Resor

2,1

Övriga omkostnader
(bl.a. materiel, utbildning,
tryckning och företagshälsovård)

11,9
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Konstamanuens Inka Laine övervakar
när konstnären Markku Arantilas ”På väg”
monteras på väggen i kulverten mellan
Riksdagshuset och Lilla parlamentet.
Konstverket avtäcktes den 17 april.

Personal
Under 2007 inrättades åtta nya ordinarie tjänster vid riksdagens kansli: två utskottsråd vid
utskottssekretariatet, en protokollssekreterare
vid centralkansliet, en sekreterare för internationella ärenden vid internationella enheten,
en informatör och två informationssekreterare
vid utrednings- och informationsenheten och
en säkerhetsplanerare vid säkerhetsenheten.
Under 2007 drog riksdagens kansli in
följande tjänster: städchef vid förvaltningsav-

delningen, administrationsassistent vid internationella enheten och expeditionsförman vid
säkerhetsenheten.

Fastigheter och lokaler
Riksdagsfastigheterna består av huvudbyggnaden
från 1931, ﬂyglarna från 1978, den kontorsbyggnad från 1950-talet som riksdagen övertog ett
par år efter det att ﬂyglarna blev klara och Lilla
parlamentet från 2004. Riksdagsfastigheterna
har en volym på 289 500 m3, byggnadernas brut-

Tillsatta ordinarie tjänster och visstidstjänster vid enheterna inom riksdagens kansli i slutet av respektive
år 2003–2007
2003

2004

2005

2006

2007

Centralkansliet

67

67

69

70

70

Utskotten

56

57

62

63

70

195

216

181

176

181

Förvaltningsavdelningen
Internationella enheten

19

21

20

21

22

Utrednings- och informationsenheten

76

74

75

74

81

42

44

43

Säkerhetsenheten*
Utanför avdelningarna

**

Sammanlagt
*

**
***

7

7

8

8

9

420

442

457

456

476***

Säkerhetsenheten inrättades i början av 2005; personal till enheten överfördes i huvudsak från förvaltningsbyrån
och fastighetsbyrån.
Innefattar personal som är direkt underställd generalsekreteraren.
Innefattar dem som i samband med att statsrevisorernas kansli lades ned överfördes till riksdagens kansli (15 personer).
Dessutom inrättades 8 nya tjänster och 3 tjänster drogs in.
Riksdagsledamöternas personliga assistenter ingår inte i tabellen. De var 185 till antalet i slutet av 2007.
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toyta uppgår till 72 820 m2 och tomterna omfattar 18 400 m2. Den yta som städas är 43 520 m2.
Revisionsutskottet och dess tjänstemän samt
statens revisionsverk är inhyrda i det statliga
ämbetshuset på Anttigatan 1.
De största enskilda reparationerna och
ändringsarbetena under året var det nya
reservkraftverket och renoveringen av gallerhissarna i Riksdagshusets huvudentré.
Eftersom hissarna nu går en våning längre ner
blev de lokalerna mer tillgängliga. Traﬁken
på Riksdagsgatan lades om på sommaren när
den nya porten blev klar. Dessutom ﬁck gatan
gatuvärme och ny belägging och belysning.
Det nya systemet för plenisalen förbereddes
genom ny plats för utrustningen och kabelarbeten. Plåttaket på Riksdagshuset målades
och takrännor byttes ut.
Planeringen av totalrenoveringen, som
omfattar riksdagens huvudbyggnad, de äldre
tillbyggnaderna och lokalerna under markytan, påbörjades genom att en projektplan togs
fram. Den kommitté (PERKOLA) under vice
talman Sirkka-Liisa Anttila som hade tillsatts
för att klarlägga vad man ville uppnå lämnade
sin rapport för projektplaneringen. Projektet
ﬁck en byggkommitté med representanter för
riksdagsgrupperna under ledning av talman
Sauli Niinistö och en styrgrupp bestående av
tjänstemän. Vidare valdes arkitektbyrå (Arkkitehtitoimisto Helin & Co Oy) och tekniska
konstruktörer för projektet. Renoveringen
startade under hösten, och först i tur stod restaurangköket i huvudbyggnaden.

Riksdagen har egen personal för städning,
underhåll och mindre reparationer av byggnaderna och VVS och el. Årsreparationer,
ändringsarbeten och underhåll av specialanläggningar har riksdagen dessutom lagt ut
på årsavtalsentreprenörer och underhållsentreprenörer utifrån anbudsförfarande.
Drifts- och reparationsutgifterna uppgick
2007 till 4,1 miljoner euro, exklusive lönekostnader för egen personal. Dessutom hade 2,6
miljoner euro reserverats för renoveringen,
och av detta belopp användes 2,1 miljoner.

Informationsteknik
Utvecklingsarbetet inom dataadministrationen
gällde framför allt plenisalens nya ljudåtergivnings-, omröstnings- och datasystem, inklusive
problemlösning och testning. Inför den nya valperioden gjordes bara nödvändiga uppdateringar och ändringar i datasystemen.
Underhållet av utrustning och programvara kräver allt mer arbete för att systemen ska
fungera och vara tillförlitliga. Enligt en enkät är
de som använder dataadministrationens tjänster
mycket nöjda med servicen.
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Riksdagens intäkts- och kostnadskalkyl

1.1–31.12.2007
Intäkter av verksamhet
Intäkter av avgiftsbelagd verksamhet
Hyror och serviceintäkter
Övriga intäkter av verksamhet

150 576,21
66 796,68
67 735,58

Kostnader av verksamhet
Material, förnödenheter och varor
Inköp under räkenskapsperioden
Personalkostnader
Hyror
Inköp av tjänster
Övriga kostnader
Tillverkning för eget bruk
Avskrivningar

-3 115 192,25
-52 506 192,48
-293 709,48
-13 921 983,55
-5 144 668,84
1 271 114,93
-3 923 666,92

Återstod I
Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader

RÄKENSKAPSPERIODENS
KOSTNADSÅTERSTOD
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221 618,73

-3 507 390,75
-50 945 697,61
-350 300,41
-13 320 490,92
-6 522 464,79
-77 634 298,59

-3 501 900,54

-78 148 245,02
-77 926 626,29

57,15
-854,61

-797,46

109,57
-371,32

-261,75

6 536,84
-9 800,72

-3 263,88

833,99
-1 021,00

-187,01

-77 353 251,46

-4 180 640,00
-751 204,25
-201 470,00

Återstod III
Intäkter av och kostnader för skatter
och andra obligatoriska avgifter
Uppburna mervärdesskatter
Betalda mervärdesskatter

130 676,00
70 183,15
20 759,58

-77 349 190,12

Återstod II
Överföringsekonomins intäkter
och kostnader
Överföringsekonomins kostnader
för sammanslutningar
Överföringsekonomins kostnader
för utlandet
Övriga kostnader

285 108,47

1.1–31.12.2006

-77 927 075,05

-3 602 880,00

-5 133 314,25

-705 262,90
-124 200,00

-82 486 565,71

5 093,18
-4 825 425,07

-4 820 331,89

-87 306 897,60

-4 432 342,90
-82 359 417,95

-4 188 750,80

-4 188 750,80

-86 548 168,75

Riksdagens balansräkning

31.12.2007

31.12.2006

AKTIVA
NATIONALFÖRMÖGENHET
Byggnadsmarks- och vattenområden
Byggnader
Övrig nationalförmögenhet

11 691 953,55
29 679 598,04
976 270,40

42 347 821,99

11 691 953,55
28 689 209,05
755 805,32

41 136 967,92

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH
ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR
Immateriella tillgångar
Immateriella rättigheter
Övriga utgifter med lång verkningstid
Förskottsbetalningar och pågående
immateriella anskaffningar
Materiella tillgångar
Byggnadsmarks- och vattenområden
Byggnader
Maskiner och anordningar
Inventarier
Övriga materiella tillgångar
Förskottsbetalningar och pågående
materiella anskaffningar

199 570,57
1 080 324,29
2 573 280,37

426 351,40
212 848,49
3 853 175,23

8 952 374,94
37 874 305,42
4 156 809,04
3 724 894,62
135 465,42
3 372 804,20

2 024 600,69
8 952 374,94
38 905 991,59
4 365 089,14
4 160 361,68
125 741,93

58 216 653,64

429 958,57

56 939 517,85

75 249,96

17 035,95

OMSÄTTNINGS- OCH
FINANSIERINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Försäljningsfordringar
Resultatregleringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förskottsbetalningar

4 074,14
23 405,56
575,29
18 307,60

46 362,59

2 435,42
43 689,43
105,11
29 020,00

Kassa, banktillgodohavanden
och andra ﬁnansieringsmedel
Kassakonton

11 848,60

11 848,60

17 035,95

104 475 862,05

AKTIVA SAMMANLAGT

2 663 800,58

100 832 572,26

PASSIVA
EGET KAPITAL
Statens kapital 1.1.1998
Förändringar i kapitalet från
tidigare räkenskapsperioder
Kapitalöverföringar
Räkenskapsperiodens intäkts-/
kostnadsåterstod
FRÄMMANDE KAPITAL
Kortfristigt
Leverantörsskulder
Avräkningar mellan räkenskapsverken
Poster som ska redovisas vidare
Resultatregleringar
PASSIVA SAMMANLAGT

37 598 686,23

37 598 686,23

51 551 666,90
90 888 104,10

52 922 235,12
85 177 600,53

-87 306 897,60

3 132 963,26
1 347 599,60
994 595,40
6 269 144,16

92 731 559,63

-86 548 168,75

89 150 353,13

11 744 302,42

3 987 909,37
1 255 857,81
924 103,58
5 514 348,37

11 682 219,13

104 475 862,05

100 832 572,26

Riksdagens bokslut för 2007
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Utfallskalkyl för riksdagens budget 1.1–31.12.2007

Budgeten
2007

KONTON I INKOMSTPOSTEN
11.04.01 Mervärdesskatteinkomster
12.39.10 Inkomster av blandad natur
INKOMSTPOSTKONTON SAMMANLAGT
ANSLAGSKONTON
Riksdagsledamöterna
21.01.21 Omkostnader
Riksdagens kansli
21.02.21 Omkostnader
21.02.29 Mervärdesskatteutgifter
21.02.74 Grundlig renovering
av riksdagens byggnader
Statsrevisorerna
21.09.21 Omkostnader
Riksdagens justitieombudsman
21.14.21 Omkostnader
Riksdagens övriga utgifter
21.99.21 Dispositionsmedel till
riksdagsgrupperna
ANSLAGSKONTON SAMMANLAGT
RÄKENSKAPSPERIODENS UNDERSKOTT

Bokslutet
2007

5 093,18
330 330,65
335 423,83

0,00
0,00
0,00

0,00
321 624,97
321 624,97

21 775 000,00

19 613 703,10

-2 161 296,90

19 072 974,51

59 107 000,00
5 200 000,00

55 163 917,24
4 825 425,07

-3 943 082,76
-374 574,93

54 959 459,73
4 185 880,87

2 600 000,00

2 600 000,00

0,00

630 000,00

630 000,00

0,00

1 458 719,79

4 778 000,00

4 571 950,58

-206 049,42

4 115 643,79

3 681 000,00

3 680 640,00

-360,00

3 602 880,00

97 771 000,00

91 085 635,99

-6 685 364,01

87 395 558,69

-90 750 212,16

RESERVATIONSANSLAG FÖR 2008
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Bokslutet
2006

5 093,18
330 330,65
335 423,83

RIKSDAGENS RESERVATIONSANSLAG

Grundlig renovering av riksdagens
byggnader 2007 (res.anslag 3 år)

Bokslutet/
budgeten
Större (+)
Mindre (-)

495 335,54

-87 073 933,72

Bokslutsprinciperna och bokslutets jämförbarhet

Bokslutet har gjorts upp enligt 44–48 § i riksdagens
räkenskapsreglemente. Dessutom har Statskontorets
bokslutsanvisningar för 2007 följts.
Värdet på de fastigheter som hänförs till nationalförmögenheten har bestämts utifrån det beskattningsvärde som ligger till grund för fastighetsskatten 1997.
Till nationalegendomen hänförs riksdagens jordområde,
riksdagshuset och de med huset fast sammanhängande
A- och B-husen, kontorshus C med lager, skyddsrum och
parkeringsplatser samt kontorshus D. Byggnadernas
balansvärde har stigit med 990 389 euro till följd av den
nya porten på Riksdagsgatan. Byggkostnaderna har lagt
till D-husets balansvärde. Avskrivningar har inte räknats
ut på nationalförmögenheten, eftersom det är fråga om
långfristigt statligt ägande där det viktigaste är att bevara
och värna egendomen. I balansräkningen har inte antecknats de konstverk i riksdagens besittning som kan hänföras
till nationalförmögenheten, om de har anskaffats före den
1 januari 1998.
Under Byggnader i balansräkningen ingår värdet av
riksdagens tillbyggnad (Lilla parlamentet) som färdigställdes 2004. Som avskrivningsmetod används linjär avskrivning och avskrivningstiden är 40 år. Under Byggnader
ingår också värdet av den bastubyggnad på fritidsstället i
Palolampi som färdigställdes 2002. Också här är metoden
linjär avskrivning men avskrivningstiden 20 år.
I balansräkningens punkt Byggnadsmark ingår
tomten för riksdagens tillbyggnad som överförts från
Helsingfors stad i riksdagens ägo. Tomtens värde,
8 952 374,94 euro, är detsamma som i balansräkningen
för 2004 och är fastställt enligt värdet på motsvarande
tomter i området vid överlåtelsetidpunkten ökat med
tomtens anslutningsavgifter.
I balansräkningens punkter Förskottsbetalningar och
pågående anskaffningar ingår utgifter på 2 405 742,24 euro
för projektet SALI 2007, som gäller informationssystemet
i riksdagens plenisal, och anskaffningar av anläggningstillgångar för 2 101 689,27 euro. Avsikten var att projektet
skulle slutföras sommaren 2007, men tekniska problem

ledde till att systeminförandet sköts upp med ett år. Därför
innefattar punkten Leverantörsskulder i balansräkningen
629 685,07 euro i fakturor för 2007 som gäller projektet
och som väntar på kanslikommissionens beslut.
Avskrivningarna enligt plan på anläggningstillgångarna har bestämts utifrån en på förhand uppgjord avskrivningsplan. Avskrivningarna räknas då som lika stora
avskrivningar på det ursprungliga anskaffningspriset.
Avskrivningstiden för dataprogram och datautrustning
är tre år och för kontorsmaskiner och kontorsutrustning
fem år. För alla andra maskiner och apparater är avskrivningstiden sju år.
Intäkterna av avgiftsbelagd verksamhet under Intäkter
av verksamhet omfattar inkomster från Riksdagsbibliotekets fjärrlån m.m., ersättning för postombudet, inkomster
från försäljning av trycktjänster och kort. Hyror och
bruksavgifter omfattar hyresinkomsterna från riksdagens
fem bostäder, inklusive bruksavgifter, och hyresinkomster
från skyddsrummet. Övriga intäkter av verksamhet innefattar inkomster från försäljning av avskriven egendom.
Personalkostnaderna under Kostnader av verksamhet innehåller arvoden och kostnadsersättningar till
riksdagsledamöterna, löner till riksdagens anställda i
tjänste- och arbetsavtalsförhållande, semesterpenningar,
sakkunnigarvoden, naturaförmåner, pensionskostnader
och lönebikostnader. Övriga kostnader omfattar bl.a.
reseutgifter, medlemsavgifter i Finland och utomlands
plus fastighetsskatter. Punkten Tillverkning för eget bruk
gäller utgifter för SALI 2007.
De största utgiftsposterna för överföringsekonomins
kostnader är bidraget till riksdagsgruppernas gruppkanslier, medlemsavgiften till Nordiska rådet och bidrag till
riksdagens klubbar och verksamhetsgrupper.
De kortfristiga resultatregleringarna under Främmande kapital i balansräkningen innefattar semesterlöneskulden.
Bokföringen i riksdagens affärsbokföring sker utifrån
kassaprincipen. I bokslutet är transaktionerna korrigerade enligt prestation.

Helsingfors den 29 februari 2008

Kari T. Ahonen
Riksdagens förvaltningsdirektör

Pertti J. Rosila
Byråchef
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Revisionsberättelse

Vi har granskat riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning för
räkenskapsperioden 1.1–31.12.2007 i enlighet
med 19 § 1 mom. i riksdagens räkenskapsstadga.
Bokslutet omfattar bokslutskalkyler och noterna
enligt 47 § i räkenskapsreglementet. Efter utförd
granskning lämnar vi vårt utlåtande om bokslutet,
verksamhetsberättelsen och förvaltningen.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Bokföringen, de tillämpade redovisningsprinciperna, innehållet i bokslutet och verksamhetsberättelsen samt bokslutspresentationen
har granskats i tillräcklig omfattning för att
konstatera att bokslutet och verksamhetsberät-

telsen inte innehåller väsentliga fel eller brister.
Vid granskningen av förvaltningen har vi utrett
lagligheten i kanslikommissionens och riksdagens
kanslis verksamhet.
Enligt vår mening har bokslutet och verksamhetsberättelsen upprättats enligt bestämmelserna
och föreskrifterna om riksdagens bokslut och
verksamhetsberättelse. Bokslutet och verksamhetsberättelsen ger riktiga och rättvisande uppgifter om riksdagens ekonomi och dess utveckling under räkenskapsperioden på det sätt som
räkenskapsreglementet anger. Vi har ingenting att
anmärka mot riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring eller förvaltning 2007.

Helsingfors den 25 april 2008
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Matti Saarinen
Ordförande för revisorerna

Timo Korhonen

Petri Salo

Eero Suomela
CGR
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