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Detalj i konstnären Anna Alapuros
verk ”Nimetön” (2003) som finns i
ett arbetsrum i Lilla parlamentet.

Omslagsbild:
Alla plenum i riksdagen är öppna
för allmänheten. Man kan följa
plenum från publikläktaren.

Generalsekreterarens årsöversikt 2008

Valperiodens andra riksmöte, 2008, var gans
ka sedvanligt om man ser till riksdagens nor
mala uppgifter. Men vårsessionen präglades av
negativt färgade debattämnen som följde slag
i slag och egentligen inte hade så stor relevans
för riksdagens normala verksamhet. Resten av
våren dominerades framför allt av diskussioner
kring brister i ledamöternas redovisning av sin
valfinansiering. En översyn av lagstiftningen
är att vänta.
Kort efter höstens kommunalval nådde
den internationella finanskrisen också Finland
och det blev aktuellt med åtgärder som krävde
beslut från riksdagens sida. Högkonjunkturen
som hade hållit i sig flera år mattades av och
tog slut 2008 i Finland precis som i många
andra länder.
Bland aktuella frågor bör det nämnas att
Lissabonfördraget om institutionella ändringar
i EU antogs andra gången av riksdagen under
vårsessionen. Också den nya lagen om pen
ningtvätt som antogs under våren och lagen
om en ny myndighet, Finansinspektionen,
som ersatte den gamla finansinspektionen och
försäkringsinspektionen är värda att nämnas.
På grund av den ekonomiska krisen lämnade
regeringen flera propositioner om statsborgen
till finländska banker och om garantier för
finansiering till exportbolag.
Under hösten introducerades det nya
informationssystemet i plenisalen, salssys
temet, som har funktioner för bland annat
voteringar, anmälan för inlägg i plenum och
ljudåtergivning. Den nya tekniken har fung

erat väl. Sedan december har ledamöterna
dessutom kunnat anmäla sig för inlägg
elektroniskt och systemet har fungerat utan
problem.
Utskotten sammanträdde något färre gång
er (1 235) än vid det andra riksmötet förra
valperioden, 2004 (1 289). Också betänkan
dena (242) var färre än fyra år tidigare (284),
medan utlåtandena (341) var något fler (327)
än vid riksmötet 2004. Det rimmar väl med
det faktum att propositionerna från reger
ingen är 50 färre den här valperioden hittills
än de två första riksmötena förra valperioden.
Större skillnader förefaller det vara i hur ofta
utskotten gör ändringar i propositioner. Den
här valperioden har knappa 40 procent av de
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slutligt avgjorda propositionerna godkänts
med ändringar, medan siffran de två förra val
perioderna var en aning över 50 procent.
Höjdpunkten i den internationella verk
samheten inföll med Nordiska rådets 60:e
session i Helsingfors den 27–29 oktober
2008. Östersjösamarbetet och Östersjömiljön
var vårens tema i riksdagens internationella
forum. Höstens forum fick en översikt över
OSSE-ordförandeskapet från utrikesministe
riet och bestämde att den globala livsmedels
krisen skulle vara tema för höstens internatio
nella debatt i plenum.
I början av höstsessionen startade direkta
webbsändningar från plenisalen. Allmänheten
kan nu se talen och debatterna i plenum i
realtid via riksdagens webbtjänst.
Antalet besökare fortsatte att öka. Drygt
41 000 personer deltog i visningarna och näs
tan 20 000 personer anlitade Infocentrum.
I slutet av maj antog riksdagen en lag om
säkerhetsskydd i riksdagen. Den trädde i kraft
i september och gav riksdagen befogenheter
att vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder.
I oktober 2007 startade ett förvaltningsut
vecklingsprojekt i riksdagen och avancerade
från förstudie till grovplanering. En ingående

plan för projektet blev klar i mars 2009.
Många av förbättringsförslagen genomfördes
redan 2008. Bland annat infördes en del
omstruktureringar i planeringen av verksam
heten och ekonomin från och med 2009. Alla
enheter i kansliet lade fast sina resultatmål och
de resulterade i kansliets resultatplan. Budget
genomförandet preciserades och utvecklings
projekt preciserades mer ingående. Samtidigt
upprättade kansliet en långsiktig personalplan
och startade ett kompetensprojekt som bland
annat behandlar kompetensöverföring vid
pensioneringar.
Insynen i besluten förbättrades i och med
att kanslikommissionens föredragningslistor
med förslag till beslut började läggas ut på
intranätet före och protokollen direkt efter
mötena. Besluts- och upphandlingsbefogen
heter delegerades till enhets- och byråcheferna.
Kanslikommissionen fick fler föredragande.
Riksdagens avtalsförhandlare och perso
nalföreningar nådde sent omsider ett förhand
lingsresultat om det nya lönesystemet som ska
träda i kraft den 1 mars 2009. Ombyggnads
projektet fortskred enligt planerna och avslu
tas kring 2015.

Seppo Tiitinen
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Riksdagens kanslikommission

Riksdagens kanslikommission leder, övervakar
och utvecklar riksdagens förvaltning och eko
nomi. Den utnämner de högsta tjänstemän
nen i riksdagens kansli som det finns särskilda
behörighetsbestämmelser för. Vidare avgör
kanslikommissionen viktiga ärenden som gäl
ler riksdagens förvaltning och ekonomi.
Kanslikommissionen består av talmannen,
vice talmännen, fyra riksdagsledamöter och
fyra ersättare som riksdagen väljer inom sig i
början av valperioden. Kanslikommissionen
hade följande sammansättning 2008: talman
Sauli Niinistö, förste vice talman Seppo Kää
riäinen, andre vice talman Johannes Koskinen
och riksdagsledamöterna Tuomo Hänninen

(cent), Merja Kyllönen (vänst), Petteri Orpo
(saml) och Heli Paasio (sd). Ersättare var Erk
ki Pulliainen (gröna), Mikaela Nylander (sv),
Kari Kärkkäinen (kd) och Pirkko RuohonenLerner (saf ).
I sammanträdena deltar generalsekreterare
Seppo Tiitinen, förvaltningsdirektör Kari T.
Ahonen, byråchef Ilona Nokela och byrå
chef Juha Suomalainen som föredragande.
Byråchef Martti K. Korhonen är sekreterare.
Också informationschef Marjo Timonen är
närvarande.
Under riksdagens arbetsperioder samman
träder kanslikommissionen i regel varannan
torsdag.

Riksdagens kanslikommission

På bilden fr.v.
riksdagsledamöterna
Erkki Pulliainen, Heli
Paasio, Petteri Orpo,
Mikaela Nylander,
andre vice talman
Johannes Koskinen,
riksdagsledamot Merja
Kyllönen, talman Sauli
Niinistö, förste vice
talman Seppo Kääriäinen
och riksdagsledamöterna
Pirkko Ruohonen-Lerner,
Tuomo Hänninen och
Kari Kärkkäinen.
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Lagstiftningsarbetet vid riksmötet 2008
Mätt i antalet propositioner och plenum var
riksmötet 2008 ett typiskt andra riksmöte
under valperioden. Kommunalvalet den 26
oktober 2008 och krisen i världsekonomin
som mot slutet av höstsessionen också nådde
Finland gav riksdagsarbetet en särskild prägel
och påverkade i viss mån tidsschemat.
Riksdagen satsade på bättre planering av
arbetet. Därför antar kanslikommissionen
i början av varje session en plenarplan för
hela sessionen. När sessionen kommit halv
vägs ses plenarplanen över. Under året måste
planen ruckas ett antal gånger, men trots
det blev riksdagens arbete mer förutsägbart.
Samarbetet med statsrådet kring planeringen
fungerade bra. Statsministerns stab och sekre
tariatet vid centralkansliet hade regelbundet
kontakt med varandra under sessionerna. För

att generalsekreterarna i riksdagsgrupperna
skulle vara informerade om arbetet i plenum
hölls fredagsmöten, som numera är en insti
tution, där chefen för centralkansliet informe
rade om den kommande veckans plenum och
procedurerna kring ärendena. Generalsek
reterarna gav informationen vidare till sina
riksdagsgrupper och kanslier. I mötena deltog
dessutom byråcheferna i centralkansliet, också
riksdagsinformationen och utredningstjänsten
var företrädda.
I september införde riksdagen det nya så
kallade salssystemet i plenisalen. Det ersatte
det gamla systemet från 1992. Det nya syste
met har samma funktioner som det gamla, det
vill säga namnupprop, voteringar, ljudåtergiv
ning och anmälan för inlägg. På sina platser i
plenisalen har ledamöterna mikrofon, knappar

Det första plenumet 2008 hölls den 4 februari
då val av talman och vice talmän förrättades.
Riksdagsledamöterna köar för att få lägga sin
röstsedel i urnan i den ordning namnen ropas
upp.
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för votering, närvaroanmälan och anmälan
om inlägg och pekskärm där de ser vad som
pågår i plenum och kan anmäla sig för inlägg
i ärenden. Sedan december har ledamöterna
dessutom kunnat anmäla sig för inlägg tre
timmar innan plenum börjar via datorer med
uppkoppling till riksdagens intranät.
Det nya systemet i plenisalen ger mer ingå
ende information om vad som pågår i plenum
och om besluten i riksdagen. Informationen
kan direkt föras över till andra informations
system och register i riksdagen. Samtidigt
fick plenisalen teknisk kapacitet för att leda
möterna ska kunna använda bärbara datorer
i riksdagens nätverk. Under hösten bestämde
talmanskonferensen att frågan om bärbara
datorer i plenisalen kommer upp senare och

än så länge får ledamöterna inte använda
datorerna i plenisalen.
Centralkansliet startade flera projekt för
att se över plenararbetet. Under hösten kom
arbetet för att reformera beslutsprotokollet
för plenum i gång. I fortsättningen kommer
beslutsprotokollet att använda beslutsinfor
mationen i det nya salssystemet.
Svenska byrån började använda taligen
känningsprogrammet Voxit VoiceXpress som
omvandlar tal till skriven text. Dokument
byrån såg över produktionen av inbundna
exemplar av riksdagshandlingarna. Inbundna
exemplar delas inte längre ut till ledamöter
och tjänstemän eftersom alla dokument är
åtkomliga elektroniskt på nätet.

De nyvalda talmännen på podiet i plenisalen
den 4 februari 2008: fr.v. andre vice talman
Johannes Koskinen, talman Sauli Niinistö och
förste vice talman Seppo Kääriäinen.
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På talmanspodiet i plenisalen sitter
riksdagens talman (mitten) som
leder plenum, notarien (t.v.) och
generalsekreteraren (t.h.).

Riksmötets sammansättning
och verksamhet
Riksmötet 2008 öppnades den 5 februari
2008. I öppningshögtidligheterna ingick
en föreställning av ”Tuntematon sotilas”
(”Okänd soldat”) i regi av Kristian Smeds på
Nationalteatern. Riksmötetes sista plenum var
den 19 december 2008.
Det andra riksmötet under valperioden
inleddes med plenum måndagen den 4 febru
ari 2008. Claes Andersson, den till åldern
äldste riksdagsledamoten, var förhindrad att
delta och i stället leddes ordet av ledamot
Jacob Söderman tills riksdagen hade valt
talman och två vice talmän. Talmännen från
riksmötet 2007 fick fortsatt mandat: talman
Sauli Niinistö (saml), förste vice talman Sep
po Kääriäinen (cent) och andre vice talman
Johannes Koskinen (sd).
Riksdagens sammansättning förändrades.
Claes Andersson (vänst) befriades på egen
begäran från uppdraget som ledamot av häl
soskäl den 9 september 2008. I hans ställe
trädde Kari Uotila (vänst) i ledamotsuppdra
get den 10 september 2008.
I riksdagsgrupperna skedde en föränd
ring när ledamot Merikukka Forsius (saml)
lämnade De grönas riksdagsgrupp och anslöt
sig till Samlingspartiets riksdagsgrupp den
15 februari 2008. Efter omställningen hade
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Samlingspartiets riksdagsgrupp 51 ledamöter
och blev därmed lika stor som Centerns riks
dagsgrupp.
Under vårsessionen den 4 februari–18 juni
2008 hade riksdagen 71 plenum. Under
höstsessionen den 9 september–19 december
2008 var det 60 plenum. Plenumen pågick
i totalt 471 timmar och plenumdagarna var
128. Riksdagen hade 722 voteringar och 470
av dem anknöt till budgetbehandlingen i slu
tet av året. Muntliga frågestunderna hölls 31
gånger.

Antalet plenum och plenartimmar
per riksmöte 1996−2008
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Talmanskonferensen
Talmanskonferensen styr och planerar riksda
gens lagstiftningsarbete under ledning av tal
mannen. Medlemmar i talmanskonferensen
är talmannen, vice talmännen och utskotts
ordförandena. Talmanskonferensen samman
träder alltid samma dagar som riksdagen har
plenum. Då behandlar den dagordningen för
dagens plenum och godkänner förslagen till
remiss av ärenden till utskott och vilket ple
num färdiga betänkanden ska bordläggas till.
Talmanskonferensen fattar också beslut om
procedurerna i plenum och godkänner ple
narplanerna för riksdagens arbete. Riksmötet
2008 sammanträdde talmanskonferensen 125
gånger.
Kvällssammanträden (s.k. aftonskola) har
införts under valperioden och riksmötet 2008
sammanträdde talmanskonferensen två gånger
på kvällen. Årets första kvällsmöte hölls den
9 april 2008 och temat var bland annat beho
vet av grundlagsändringar för att befästa riks
dagens roll och parlamentarismen. Det andra
kvällssammanträdet var den 8 oktober 2008
och gällde projektet för att omstrukturera
riksdagsförvaltningen.
Talmanskonferensen noterade att reger
ingen hade lämnat många redogörelser till
riksdagen under höstsessionen och påpekade
att redogörelser som regel bör lämnas till riks

dagen under vårsessionen. I stället för redo
görelser bör också utredningar till utskotten
från statsrådet eller respektive ministerium
enligt 47 § 2 mom. i grundlagen kunna kom
ma i fråga. Dessutom diskuterade talmans
konferensen den 8 december 2008 problemet
med att propositioner hade lämnats till riks
dagen så sent in på höstsessionen. Följaktligen
har riksdagen inte alltid haft tillräckligt med
tid på sig för en grundlig behandling.
Talmanskonferensen hade följande sam
mansättning: talman Sauli Niinistö, vice
talmännen Seppo Kääriäinen och Johan
nes Koskinen, 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), Rakel
Hiltunen (MiU) och Juha Rehula (ShU).
De flesta ärendena som talmanskonfe
rensen behandlar bereds av centralkansliets
sekretariat, bland annat plenarplaner, proce
durregler och talmanskonferensens förslag.
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ratificeringsprocessen komplicerades av att
Irland i en folkomröstning röstade nej. Lis
sabonfördraget innehåller bl.a. institutionella
omstruktureringar och förändrade besluts
processer i EU och befäster de grundläggande
rättigheterna.
Under hösten behandlades en proposi
tion om en ny myndighet för finans- och
försäkringsinspektion, Finansinspektionen,
som ersätter Finansinspektionen och Försäk
ringsinspektionen. En proposition om ändrad
skogsskatt väckte stor debatt och antogs av
riksdagen i december. Ändringen innebär att
skatten på virkesförsäljning lindras retroaktivt
från och med april 2008 till och med 2010.
Syftet är att förbättra virkestillgången inom
skogsindustrin.

Behandlade ärenden
Propositioner och andra
initialdokument
Regeringen lämnade 236 propositioner till
riksdagen. Från riksmötet 2007 överfördes
regeringens proposition med förslag till lag
om ändring av utlänningslagen och lagar som
har samband med den (RP 166/2007 rd)
eftersom behandlingen pågår. Sammanlagt
slutbehandlades 191 propositioner. Av dem
godkändes 190 och en avslogs. Dessutom tog
regeringen tillbaka en proposition.
Propositionen om Lissabonfördraget
hörde till de stora frågorna under våren och
den väckte mycket debatt. Riksdagen antog
Lissabonfördraget den 11 juni 2008, men

Väckta ärenden under riksmötet
Propositioner (RP)
Statsrådets redogörelser (SRR)

2004

2005

2006

2007

2008

282

232

280

181

236

8

6

8

3

8

Statsrådets meddelanden (SRM)
Interpellationer (IP)
Statsministerns upplysningar (SU)
EU-ärenden (U)
Lagmotioner (LM)

4

5

7

1

3

3

3

4

4

1

79

53

80

52

86

152

161

186

145

137

Åtgärdsmotioner (AM)

118

118

167

64

78

Budgetmotioner (BM)

1069

1269

1580

1069

1088

58

69

126

40

115

1068

1101

1206

637

1066

Tilläggsbudgetmotioner (TBM)
Skriftliga spörsmål (SS)
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Under riksdagens sommaruppehåll testade
rekryter från militärpolisskolan vid Gardets
jägarregemente den nya tekniken i plenisalen
den 7 augusti 2008.

Budgetpropositionen för 2009 överlämnades
till riksdagen den 15 september 2008 och
remissdebatten pågick den 16–19 september
2008. Därtill lämnade regeringen en kom
pletteringsproposition den 21 november
2008. Responsdebatten om budgetpropo
sitionen och kompletteringspropositionen
hölls den 15–19 december 2008. Riksdagen
fick 49 propositioner (med s.k. budgetlagar) i
samband med budgeten. Ledamöterna väckte
1 088 budgetmotioner, av vilka sex godkän
des och 1 082 förkastades. Responsdebatten

om budgeten fördes enligt den nya praxis
som betyder att tidpunkten för behandlingen
av huvudtitlarna bestäms i förväg. Därmed
försäkrade man sig om att de ledamöter som
var intresserade av en viss huvudtitel och de
ansvariga ministrarna var närvarande.
Vidare fick riksdagen tre tilläggsbudget
propositioner. I samband med dem behand
lade och avslog riksdagen 115 tilläggsbudget
motioner.
Debatten med anledning av riksmötets
öppnande fördes den 12 februari 2008 utifrån

Propositioner per valperiod 1995−2008

Skriftliga spörsmål per valperiod 1995−2008
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ett meddelande från statsministern. Under
året lämnade regeringen exceptionellt många
redogörelser till riksdagen, hela sju stycken.
Under våren behandlades redogörelser om
Finlands deltagande i Natos snabbinsats
styrkas (NRF) supplementära verksamhet,
ramarna för statsfinanserna för 2009–2012
och riktlinjer för trafikpolitiken med ett
utvecklings- och finansieringsprogram för
transportnätet fram till 2020. Under hösten
fick riksdagen en redogörelse om genomför
andet av integrationslagen, innovationspoliti
ken, en klimat- och energistrategi på lång sikt
och reformen av upphandlingslagen.
Riksdagen fick sammanlagt 16 berättelser
från regeringen, riksdagstillsatta organ och
organ i anknytning till riksdagen.

Ärenden väckta av ledamöter
Regeringen besvarade tre interpellationer.
Under våren lämnades två interpellationer.
Den ena gällde nedläggningen av Stora Enso
Abp:s fabriker och statens ägarpolitik (Martti
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Korhonen (vänst) m.fl. 8.2.2008) och den
andra tryggande av universitetens ställning
och verksamhetsförutsättningar (Tarja Filatov
(sd) m.fl. 29.4.2008). Under hösten läm
nades en interpellation om en hygglig nivå
på primärvården (Päivi Räsänen (kd) m.fl.
3.10.2008).
De skriftliga spörsmålen till regeringen var
1 048, och under de muntliga frågestunderna
behandlades 207 ärenden. Ledamöterna läm
nade in fem debattinitiativ och utifrån dem
fördes tre aktuella debatter. En aktuell debatt
om en översyn av de rikstäckande målen för
områdesanvändning fördes den 14 maj 2008.
Framtiden för det finländska informations
samhället var temat den 8 oktober 2008 och
händelserna i Georgien debatterades den 10 sep
tember 2008.
Ledamöterna lämnade in 137 lagmotio
ner. Av dem godkändes en och förkastades 24
före riksmötets slut. Ledamöterna väckte 78
åtgärdsmotioner och av dem förkastades fem,
medan 73 ännu inte är slutbehandlade.

Riksdagens höstsession avslutades
strax före jul med budgetvoteringar.

Utskottsarbetet

Miljöutskottet fick ny ordförande när ledamot
Susanna Huovinen (sd) blev mammaledig.
Den 7 februari valde utskottet ledamot Rakel
Hiltunen (sd) till ny ordförande.
Återigen förlades utskottsarbetet huvudsak
ligen till höstsessionen. Av alla propositioner
som regeringen lämnade till riksdagen 2008
kom bara knappa hälften före juni. Höstses
sionen präglas normalt av budgetbehandling
en och denna gång tillfördes arbetet ett extra
element av att utskotten också behandlade en
del brådskande propositioner med anledning
av den ekonomiska krisen i världen.
Revisionsutskottet tillsattes under pågå
ende riksmöte 2007 på grundval av en grund
lagsändring. Under året kom utskottet fullt
ut i gång med sitt arbete och utarbetade sitt

första betänkande på eget initiativ om sina
iakttagelser. Betänkandet gällde informations
styrningen inom social- och hälsovården.
Under hösten flyttade utskottet sina möten
från Anttigatan till huvudbyggnaden där det
använder samma mötesrum som försvarsut
skottet.

Sammanträden, betänkanden
och utlåtanden
Utskottssammanträdena (1 235) var något
färre än vid samma tid valperioden innan,
alltså riksmötet 2004 (1 289). Betänkandena
och utlåtandena (583) var också något färre
än för fyra år sedan (611). Motsvarande siffror
var självfallet betydligt lägre året innan, 2007,

Utskot tsarbetet

Inslag från arbetet i socialoch hälsovårdsutskottet
ingick i dokumentären
”Liikkumavara”. För regi
och manuskript stod
Annika Grof. Foto: Illume
Oy/Teemu Lindroos.
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eftersom det var valperiodens första riksmöte.
Då hade utskotten 777 sammanträden och
utarbetade 373 betänkanden och utlåtanden.
Ärendena bereds i ett utskott innan riksda
gen fattar beslut i plenum, och behandlingen
i plenum bygger på ett utskottsbetänkande.
Fackutskotten utarbetade 242 betänkanden
för behandling i plenum. I de ärenden som
riksdagen hann behandla i plenum 2008
stämde plenarbeslutet överens med förslagen
från respektive fackutskott. Betänkandena
var färre än vid andra riksmötet under valpe
rioden innan (284), men betydligt fler än vid
riksmötet 2007 (168).
Antalet betänkanden stämmer väl överens
med det faktum att propositionerna från
regeringen var knappa femtio färre än fyra år
tidigare. Däremot förefaller det ha skett en
förändring i hur ofta utskotten gör ändringar
i propositioner. Under valperioden så här
långt har ungefär 40 procent av propositio
nerna godkänts med ändringar, medan siffran
var något under eller över 50 procent de två
tidigare valperioderna.
I likhet med tidigare år kom flest betän
kanden från finansutskottet och social- och
hälsovårdsutskottet.
När utskotten avslutade sitt arbete för
riksmötet 2008 fanns det 19 propositioner,
två berättelser och fyra redogörelser från stats
rådet som inte var slutbehandlade. De hade
alla lämnats till riksdagen vid riksmötet 2008.
När riksmötet avslutades i februari 2009 fanns
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det dessutom 21 propositioner som ännu inte
hade remitterats till utskott.
Fackutskotten yttrar sig till andra fack
utskott dels utifrån beslut i plenum, dels
på begäran från något utskott. De yttrar sig
också om EU-frågor till stora utskottet och
utrikesutskottet som i sin tur kan yttra sig om
ärendena till regeringen.
Fackutskotten får också ta upp frågor på
eget initiativ (utskottens egna ärenden, 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. MINU-ärenden). Fack
utskotten behandlade många aktuella frågor
utifrån utredningar som de begärt, men skrev
i de flesta fall inget utlåtande 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 30
sådana utrikes- och säkerhetspolitiska ärenden
(USP-ärenden) och hälften av dem gällde
Finlands utrikes- och säkerhetspolitik i all
mänhet.
Sammanlagt utarbetade utskotten 341
utlåtanden under riksmötet. Det är något
fler än vid andra riksmötet valperioden innan
(327), men klart fler än 2007 (205).

Den största gruppen utgjordes av fackutskot
tens utlåtanden om EU-ärenden (197). Det är
ca 60 procent av alla utlåtanden. Deras rela
tiva andel har legat på samma nivå vid flera
riksmöten.
Flest utlåtanden lämnade grundlagsutskot
tet, som har en särskild roll inom riksdagsbe
handlingen, nämligen att kontrollera grund
lagsenligheten, och från ekonomiutskottet,
förvaltningsutskottet, jord- och skogsbruksut

skottet och miljöutskottet. Utöver grundlags
utskottet lämnade bara följande fackutskott
fler utlåtanden om nationella ärenden än om
EU-ärenden: arbetslivs- och jämställdhetsut
skottet, framtidsutskottet, försvarsutskottet
och social- och hälsovårdsutskottet. Flest
utlåtanden om EU-ärenden lämnade ekono
miutskottet, förvaltningsutskottet, jord- och
skogsbruksutskottet och miljöutskottet.
Finansutskottets beslut bereds vanligen i

Utskottens sammanträden samt betänkanden och utlåtanden under riksmötet 2008
Riksmöte 2008

Stora utskottet (StoU)

Sammanträden

46

Betänkanden

Utlåtanden
Sammanlagt
0

till FaU

till StoU/
UtU

AO 32 och
38 §

EU-ärenden

2

1

0

till SR/
Min.

GL 47, 96 och
97 §

1

Grundlagsutskottet (GrU)

89

5

36

30

6

0

Utrikesutskottet (UtU)

97

11

11

5

4

2

Finansutskottet (FiU)

47

33

21

4

17

0

Revisionsutskottet (ReU)

65

6

2

1

1

0

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
(AjU)

87

15

25

13

11

1

Ekonomiutskottet (EkU)

107

29

43

11

32

0

Framtidsutskottet (FrU)

51

0

4

4

0

0

Försvarsutskottet (FsU)
Förvaltningsutskottet (FvU)
Jord- och skogsbruksutskottet (JsU)

46

5

9

5

4

0

106

26

37

11

24

2

85

13

30

8

22

0

Kommunikationsutskottet (KoU)

89

19

22

5

17

0

Kulturutskottet (KuU)

75

10

22

10

11

1

Lagutskottet (LaU)

83

16

23

7

16

0

Miljöutskottet (MiU)

81

13

35

11

23

1

Social- och hälsovårdsutskottet (ShU)

81

41

19

10

9

0

1235

242

341

136

197

8

Sammanlagt
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Utrikesutskottet har sitt mötesrum i
riksdagens nybygge, Lilla parlamentet.

någon av dess åtta delegationer. De höll sam
manträden enligt följande: förvaltnings- och
säkerhetsdelegationen (FgD) 43, skattedele
gationen (SkD) 72, kultur- och vetenskaps
delegationen (KvD) 38, jordbruksdelegatio
nen (JbD) 24, trafikdelegationen (TrD) 30,
arbets- och näringsdelegationen (AnD) 26,
kommun- och hälsovårdsdelegationen (KhD)
27 och bostads- och miljödelegationen
(BmD) 26. Med andra ord sammanträdde
delegationerna sammanlagt 286 gånger.
Delegationsindelningen ändrades så att den
tidigare handels- och industridelegationen
blev arbets- och näringsdelegationen och
social- och arbetsdelegationen blev kommunoch hälsovårdsdelegationen.

EU-ärenden
Stora utskottet fick in nya EU-ärenden enligt
följande: 86 U-ärenden och 135 E-ärenden.
U-ärenden är förslag till rättsakter, fördrag
eller andra åtgärder som Europeiska unionen
fattar beslut om och som annars enligt grund
lagen skulle falla inom riksdagens behörighet.
E-ärenden är statsrådets utredningar om
ärenden som är under beredning i Europeiska
unionen. Motsvarande siffror för det andra
riksmötet valperioden innan var 79 och 145.
Vid riksmötet 2007 var de 52 respektive 137.
Stora utskottet fick 118 utredningar från
statsrådet om möten i Europeiska unionens
råd; motsvarande siffra för riksmötet 2007
vara 82. Utskottet godkände 182 uttalanden
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om EU-ärenden som vägledning för reger
ingen. Vid riksmötet 2007 var det 148 utta
landen. Dessutom lämnade stora utskottet ett
utlåtande till regeringen där de stående anvis
ningarna för ministeriernas samverkan med
stora utskottet i EU-frågor sågs över. Dess
utom lämnade stora utskottet ett utlåtande
till utrikesutskottet om Lissabonfördraget om
institutionella förändringar.
Fackutskotten lämnade 197 utlåtanden i
U- och E-ärenden till stora utskottet. Detta
var ungefär lika mycket som vid andra riks
mötet valperioden innan (196), men klart fler
än vid 2007 års riksmöte (121).
Europeiska unionen behandlar vanligen
ärenden under längre perioder än ett riks
möte. Därför hade stora utskottet cirka 700
oavslutade U- och E-ärenden. De togs upp för
behandling regelbundet på grundval av kom
pletterande utredningar från regeringen eller
i samband med avrapporteringen från rådets
möten. Antalet ärenden har varit konstant
i flera år. Under året kunde en viss ökning i
antalet unionsärenden noteras efter en lug
nare period i några år. Sett ur stora utskottets
synvinkel var Lissabonfördraget, rättsakterna
om EU:s energi- och klimatpolitik och den så
kallade hälsokontrollen av EU:s jordbrukspo
litik de viktigaste frågorna.
Av de 30 USP-ärenden som utrikesutskot
tet behandlade gällde 15 EU:s gemensamma
utrikes- och säkerhetspolitik.

Resor
Från en del utskott gjorde delegationer stu
dieresor. Dessutom deltog enskilda ledamöter
som utskottsrepresentanter i seminarier och
möten utomlands. Flera utskott gjorde studie
besök inom landet, särskilt under riksdagens
sommaruppehåll.
Delegationer från utskotten gjorde följande
utlandsresor:
• Moskva (UtU, 6 medlemmar + 2 tjäns
temän), Moldova (UtU, 8 + 1), Tallinn
(UtU, 5 + 2), Karlsruhe, Strasbourg,
Genève (GrU, 9 + 1), Berlin (FiU-SkD,
10 + 1), Paris (FiU-KvD, 8 + 1), London,
Haag (ReU, 8 + 2), Rom, Neapel (FvU,
9 + 1), Haag, Luxemburg (LaU, 14 + 2),
London (KoU, 9 + 1), Bryssel, Kosovo
(FsU, 13 + 2), Island (AjU, 10 + 2)
• New York, Washington D.C. (UtU, 8
+ 1), Vancouver, Seattle, San Fransisco
(FiU-TrD, 8 + 1), Washington D.C., Bos
ton (KuU, 9 + 1)
• Sydkaukasus (UtU, 6 + 1), Peking,
Hangzhou, Shanghai (MiU, 9+1)
• Australien, Nya Zeeland (FiU-JbD, 6 + 1
och ShU, 7 + 1)

EU-relaterade resor gick till Bryssel (17 resor),
Paris (11), Ljubljana (5), Lissabon (2) och
Budapest (2). Dessutom gjordes enskilda
resor till Turkiet, Bled, Genève, Saint-Malo
och Strasbourg.
Vidare gjorde utskotten seminarie- och
konferensresor till Paris (5 resor), Genève (4),
Tallinn (3), New York (3), Oslo (2), Poznań
(2) och Indien (2). En del enskilda resor gick
också till Nicaragua, Barcelona, Ungern,
Bonn, Leipzig, Sofia, Pärnu, Reykjavik och
Bryssel.
Det var andra året i följd som de nya
principerna för utskottsresor följdes. De byg
ger på en diskussion i kanslikommissionen
den 14 juni 2007 och gäller det totala antalet
delegationsresor under en valperiod, det hög
sta tillåtna priset för en enskild resa och den
årliga fördelningen av resekostnader mellan
olika typer av resor. Kostnaderna för utskot
tens resor var ungefär 510 000 euro, EU-resor
150 000 euro, seminarie- och konferensresor
67 000 euro och resor i Finland 75 000 euro.

Utskot tsarbetet
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Talmansmöten

Besök

Talmännen i Europarådsländerna behandlade
två teman på sitt möte: relationerna mellan
parlamenten och det civila samhället och hur
Europarådet och de nationella parlamenten
kan värna demokrati, mänskliga rättigheter
och rättsstatsprincipen.
Lissabonfördraget och EU-reformer i
framtiden stod på agendan när talmännen i
EU-staternas nationella parlament möttes.
På det nordiska och baltiska talmansmötet
var kriget mellan Ryssland och Georgien den
stora frågan.

Riksdagen fick besök av talmännen i det
litauiska, slovakiska, marockanska, estniska
och iranska parlamentet, vice talmännen i den
ryska och den thailändska senaten och vice
talmannen i Kinesiska folkets politiskt råd
givande konferens. Talman Niinistö besökte
Frankrike, Washington, Ungern och Egypten.
Vice talman Kääriäinen gjorde ett besök i
Kina.

Den turkiske presidenten
Abdullah Gül besökte
riksdagen den 8 oktober
2008. Talman Sauli Niinistö
eskorterar gästen ned för
riksdagstrappan.
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Internationella organisationer
Nordiska rådet
Nordiska rådet koncentrerade sig på glo
bala frågor, i synnerhet de nordiska ländernas
internationella konkurrenskraft, klimatför
ändringen och den nordiska insatsen på FN:s
klimattoppmöte i Köpenhamn 2009. Dess
utom debatterades solidaritet och humanitära
initiativ.
Den kulturella samhörigheten är fortfa
rande hörnstenen i det nordiska samarbetet.
De budgetändringar som Nordiska rådet

krävde gällde huvudsakligen kulturella frågor.
Den samlade nordiska budgeten är cirka 122
miljoner euro och Nordiska rådets budget
omkring 4 miljoner euro.
Toppmötet i samband med sessionen i
Helsingfors fokuserade på den nordiska väl
färdsmodellen. Dessutom behandlades bland
annat gränshinder och den internationella
finanskrisen, särskilt läget på Island och de
nordiska ländernas möjligheter att hjälpa
Island. Sessionen gick av stapeln i Riksdags
huset med 800 företrädare för parlament,
regeringar, expertorgan, medier och interna
tionella organisationer närvarande.

Nordiska rådet sammanträdde i Riksdagshuset 26–29
oktober 2008. Ordförande
var NR:s president Erkki
Tuomioja (sd, mitten). Förre
riksdagsledamoten
Jan-Erik Enestam (t.h.) deltog i sessionen i egenskap
av rådsdirektör för NR.

Riksdagens internationella verksamhet

19

Nordiska rådet arbetade aktivt för den
nordliga dimensionen och för att stärka dess
parlamentariska aspekter. Stärkt samarbete i
utrikes- och säkerhetsfrågor var ett nytt ini
tiativ i det nordiska samarbetet. Finland var
ordförande i Nordiska rådet 2008. Riksdags
ledamot Erkki Tuomioja (sd) var president
och Christina Gestrin (sv) vice president.

Europarådets parlamentariska
församling
Församlingen antog 58 rapporter och största
delen av dem behandlade Europarådets grund
läggande värderingar, det vill säga mänskliga
rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen
och brister i dem.
I början av året aktualiserades läget i Geor
gien på grund av ett tal som president Saakasj
vili höll inför församlingen och kriget mellan
Georgien och Ryssland som bröt ut under
hösten. Det var första gången i Europarådets
historia som det brutit ut en väpnad konflikt
mellan två medlemmar. Församlingen debat
terade läget i Kosovo efter att landet hade
utropat självständighet. Vidare föreslogs det
att församlingen ska suspendera rösträtten för
den armeniska delegationen, vilket sannolikt
visar att församlingen är beredd att ta till all
varligare metoder för att försvara demokratin.
Valobservatörer från församlingen var närva
rande vid president- och parlamentsvalen i
åtta länder.
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I samråd med riksdagens arbetslivs- och
jämställdhetsutskott, lagutskott och socialoch hälsovårdsministeriet ordnade Finlands
delegation i Europarådet två seminarier kring
rådets kampanj mot våld mot kvinnor.

OSSE:s parlamentariska
församling
Finlands utrikesminister var ordförande för
OSSE:s ministerråd 2008. Den finländska
OSSE-delegationen var värd när församling
ens presidium sammanträdde i Helsingfors.
Församlingen behandlade de mest brännande
politiska kriserna i OSSE-staterna. I februari
hölls en aktuell debatt om läget i Kosovo
direkt efter självständighetsförklaringen och
om CFE-avtalet. I september debatterades
kriget mellan Georgien och Ryssland.
Insyn och öppenhet var temat för sessio
nen i Astana i Kazakstan. Efter omröstning
enades församlingen om en resolution i hårda
ordalag om läget i Georgien.
Debatten om valövervakning var fortsatt
häftig. Det finns fortfarande en del menings
skiljaktigheter mellan församlingen och
resten av OSSE. Församlingen skickade ut
delegationer för observation av presidentvalet
i Georgien, Armenien, Azerbajdzjan och USA
och parlamentsvalet i Georgien, Makedonien,
Serbien och Vitryssland.

Interparlamentariska unionen
IPU
En delegation från riksdagens IPU-grupp
deltog i Interparlamentariska unionens båda
ordinarie sessioner. På agendan för mötet i
Kapstaden stod kampen mot fattigdom, främ
lingsfientlighet och migrerande arbetstagare.
Mötet fattade ett historiskt beslut att ändra
reglerna för att Palestina ska kunna upptas
som medlem.
På mötet i Genève debatterades åtgärder
för att utveckla och fördjupa relationerna
mellan IPU och FN. Dessutom behandlade
mötet parlamentens roll i finanskrisen.
Demokrati och parlamentarism, yttran
defrihet och hållbar utveckling, i synnerhet
energifrågor, intog en central roll på agendan.

Arktiska
parlamentarikerkonferensen
En ständig delegation tillsatt av talmans
konferensen företräder Finland i Arktiska
parlamentarikerkonferensen. Den samman
träder vartannat år. Där ingår parlamenten i
de arktiska länderna (de nordiska länderna,
Kanada, Ryssland och USA) och Europapar
lamentet. De viktigaste organisationerna för
urfolken är ständiga deltagare. Den åttonde
konferensen arrangerades i Fairbanks i Alaska.
Bland aktuella teman märktes hälsovårds- och
socialpolitik, arktisk sjöfart, anpassning till

klimatförändringen och lokalt nyttiggörande
av energi och energiresurser. Konferensen
antog enhälligt ett omfattande beslutsdoku
ment.

Parlamentariska
Östersjökonferensen
Parlamentariska Östersjökonferensen (BSPC)
sammanträdde första gången 1991 på fin
ländskt initiativ. Den ska ge impulser till
samarbetet mellan kuststaterna och hålla
parlamentarikerna à jour med det mellanstat
liga Östersjösamarbetet och verksamheten i
de viktigaste organisationerna i området. I
organisationen deltar parlamenten i Öster
sjöstaterna, Norge och Island och folkrepre
sentationerna i de självstyrande områdena i
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Finland var OSSEordförande 2008 och
riksdagen hade därför
många internationella
gäster. Den 4 januari
2008 träffade talman
Sauli Niinistö Alcee L.
Hastings, amerikansk
kongressledamot och
chef för parlamentariska
församlingens
valobservation i Georgien.
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Norden. Dessutom deltar parlamentet i de
nordliga delstaterna i Tyskland, S:t Petersburgs
lagstiftande församling, Europaparlamentets,
Europarådets och OSSE:s parlamentariska
församlingar.
Under hösten sammanträdde konferensen
i Visby för att debattera temat ”Energi och
klimatförändring”. Andra aktuella teman var
HELCOM:s handlingsplan för Östersjön,
EU:s kommande Östersjöstrategi och planer
na på att göra Östersjön till ett exemplariskt
sjöfartsområde.

Västeuropeiska unionens
parlamentariska församling
Västeuropeiska unionens (VEU) parlamen
tariska församling ESDA (European Security
and Defence Assembly) har två sessioner om
året. Riksdagen var dessutom representerad
i VEU/ESDA:s säkerhets- och försvarspo
litiska konferenser och på de gemensamma
mötena för parlamentariska församlingen,
EU:s kommitté för utrikes- och säkerhetspo
litik och företrädare för Nato. Aktiviteterna
fokuserar på att bevaka EU:s säkerhets- och
försvarspolitiska beslut. Parlamentarikerna
var intresserade av i synnerhet uppdateringen
av säkerhetsstrategin och planerna på gemen
samma operationer. Församlingen antog dess
utom en rekommendation om den nordliga
säkerhetsdimensionen i Europa. Under våren
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trädde en stadgeändring i kraft som ger alla
EU-medlemsstater samma rätt att arbeta i
den parlamentariska församlingen som de
ursprungliga VEU-staterna. I församlingen
var 39 europeiska länder representerade.

Annat internationellt
samarbete
Riksdagen samarbetade fortsatt med Världs
banken. Riksdagen ordnade ett seminarium
om parlamentarism, god förvaltning och
bekämpning av fattigdom. Ett specialtema var
revisionsutskotten vid parlamenten. I semi
nariet deltog cirka 30 parlamentariker och
tjänstemän från åtta afrikanska och asiatiska
länder.
Världsbankens parlamentariska nätverk
höll sin åttonde konferens. Teman som debat
terades var översyn och effektivisering av
biståndet, starkare ställning för parlamenten i
u-länderna och klimatförändringen och livs
medelsförsörjningen.
Riksdagens grupp för de mänskliga rät
tigheterna deltog i ett projekt där riksdagen,
Internationella organisationen för migration
IMO, utrikesministeriet och det afghanska
parlamentet var engagerade. Inom ramen för
projektet fick parlamentariker från Afghanis
tan studera rättsstatsprincipen, demokratiska
processer och parlamentens inflytande i mig
rationspolitiken.

Information och kommunikation

Visningarna hade nästan 42 000 deltagare
fördelade på 2 100 grupper. Besökarna ökade
med nästan en femtedel jämfört med året
innan. Nya besökslokaler planeras i flygel B
för att förbättra servicen till allmänheten.
Drygt 19 000 personer besökte Infocent
rum. Riksdagsgrupperna ordnade 75 kvälls
tillställningar för allmänheten. Dessutom var
informationsmötena och träffarna för allmän
heten fler än under tidigare år.
I september startade de direkta webbsänd
ningarna från plenum. Utöver ljud och bild
visar sändningen vilket ärende som behandlas
och vem som talar. Man kan också titta på
tidigare plenum i arkivet. Höstsessionens
webbsändningar uppgick till 250 timmar. Den
populäraste sändningen var vecka 43 när riks

dagen behandlade lagar med anknytning till
den ekonomiska krisen. Nordiska rådets session
i riksdagen var en av pilotsändningarna.
Nyhetsutbudet på webbplatsen utökades
och breddades. Också webbtjänsten på svens
ka förbättrades. Bland nya projekt märktes
särskilt Medianetti som vänder sig till journa
lister och skolportalen för skolelever.
I april samlades Ungdomsparlamentet.
Dagens höjdpunkt var den muntliga fråge
stunden som leddes av talmannen och där
ministrar svarade på frågor från skoleleverna.
Ungdomens fritid, skola och miljö var frågor
som kom upp.
I juni deltog riksdagen i Karjalan Messut i
Joensuu och på hösten ordnades Svenska veck
an. Under våren spelades den en och en halv
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Statsminister Matti
Vanhanen (cent)
träffar deltagare i
Ungdomsparlamentet
den 11 april 2008.
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Kuvatekst.

timme långa dokumentärfilmen Liikkumavara
in i riksdagen.Framställningen av tryckta bro
schyrer och publikationer om riksdagen flyt
tades helt och hållet över från reklambyråer
till riksdagsinformationen. Tryckkostnaderna
minskade avsevärt när riksdagen gick med i
den samordnade upphandlingen via Hansel.
De ackrediterade journalisterna och foto
graferna var lika många som året innan, 130
respektive 75.
I informationen till medierna och på
webbplatsen om arbetet i utskotten och ple
num hade man större framförhållning och
informationen lämnades mer i realtid. Särskilt
informationen om EU-frågor och riksdagens
internationella verksamhet breddades och fick
mer prägeln av nyheter.
Under våren arrangerades det fjärde
utbildningsprogrammet för journalister med
35 deltagare från olika delar av landet. Dess
utom fick chefredaktörer, journalistgrupper
och redaktioner bakgrundsfakta vid särskilda
pressträffar.
Under året satsade riksdagsinformationen
extra mycket på projektinformation, bland
annat om förvaltningsprojektet, ombyggna
den, det nya lönesystemet och informations
systemet i plenisalen.
Våren 2008 undersökte Forskningsinstitu
tet för kommunikation CRC vid Helsingfors

24

Infor ma t ion o c h kommunik a t ion

Under interpellationsdebatten
om nedläggningen av Stora
Ensos fabriker och statens
ägarpolitik den 13 februari
2008 var pressläktaren full av
journalister och fotografer.

universitet massmediernas uppfattning av
information och kommunikation inom stats
förvaltningen. Journalisterna gav riksdagsin
formationen högsta betyg, 8,1. Riksdagens
webbsida är den webbtjänst som journalister
na anlitar mest, visade studien. För att skaffa
fram information kontaktar de oftast andra
myndigheter (bland andra arbetskrafts- och
näringscentralerna, polisen). På andra plats
kom riksdagen.
I mars blev interna utredningstjänsten klar
med sin strategi för 2008–2011. Där läggs
en rad projekt fram för att förbättra utbudet
på expertinformation, hantera informations
flödet och utveckla webbtjänsten. Projekten
startar när förvaltningsprojektet är klart.
Riksdagsbiblioteket koncentrerade sig på
att evaluera och gallra ut i samlingarna. Eva
lueringen syftar till att förbättra kvaliteten på
samlingarna och göra dem mer användbara.
Dessutom är det viktigt att se till att det finns
plats i magasinen också i framtiden. I novem
ber publicerades en riksdagsordlista på flera
språk. Den innehåller begrepp kring riksda
gens verksamhet, organisation och omvärld.
Under året infördes ett bildhanteringspro
gram. I framtiden kommer riksdagsbilder
att vara åtkomliga via webben. Riksdagsbib
lioteket lämnar årligen en berättelse om sin
verksamhet till riksdagen.

Säkerhet

Bland de viktigaste projekten i säkerhetsen
heten märktes förstudien till planeringen av
ombyggnadsprojektet.
Kanslikommissionen godkände att norra
flygeln av huvudbyggnaden byggs om till
mottagningsentré för besökare och att kon
trollcentralen flyttar in i gatuplanet i hus D.
Dessutom antog kanslikommissionen en
ombyggnadsplan för de underjordiska loka
lerna som innebär betydligt större säkerhet i
lokalerna både ovan och under jord. De under
jordiska lokalerna kommer alltså att repareras
enligt en mer omfattande plan. Beslutet spelar
en stor roll i ett säkerhetsperspektiv för att
riksdagens verksamhet ska kunna säkerställas
i alla lägen.
Kanslikommissionen godkände också en
miljöhandbok för riksdagen. Den är skriven
enligt standarden ISO 14001 och beskriver
riksdagens miljösystem för att systematiskt
följa upp, kontrollera, förbättra och rapportera
miljökonsekvenser. I fortsättningen kommer
riksdagen att lämna en årlig miljörapport.

Lagen innebär inga väsentliga förändringar
i säkerhetsläget som också tidigare låg på
behörig nivå. Lagen blev nödvändig eftersom
grundlagen föreskriver att bestämmelser om
säkerhetsåtgärder ska ingå i lag. Hela persona
len vid säkerhetsenheten har avlagt lagstad
gad grundexamen och det är en garanti för att
säkerhetsuppdragen utförs på behörigt sätt.

Säkerhetssamarbete
Samarbetet med säkerhetsmyndigheterna var
fortsatt intensivt inom ett flertal säkerhetssek
torer med målet att få rätt lägesbild.
Säkerhetsenheten ordnade utbildning i
samarbete med läroanstalterna inom området.
Utbildningen enligt den nya lagen om säker
hetsskydd i riksdagen arrangeras på Polisyr
keshögskolan i Tammerfors. Under hösten
ordnade enheten en utrymningsövning i sam
råd med räddningsmyndigheterna och den
fick ett gott mottagande.

Säkerhetspersonalens
befogenheter
Den 30 maj 2008 antog riksdagen en lag om
säkerhetsskydd i riksdagen (Finlands författ
ningssamling 364/2008) och den trädde i
kraft den 1 september 2008.

Säkerhet
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Organisation och personal
Riksdagens kansli är underställt kanslikom
missionen och ska se till att riksdagen har
förutsättningar att fullgöra de uppgifter som
hör till den i egenskap av statsorgan. Kansliet
är indelat i centralkansliet, utskottssekretaria
tet, förvaltningsavdelningen, internationella
enheten, utrednings- och informationsenhe
ten och säkerhetsenheten. Riksdagens gene
ralsekreterare är chef för kansliet.
Centralkansliet förbereder och genomför

riksdagens plenum och tillhandahåller hithö
rande service. Vidare upprättar och publicerar
kansliet riksdagshandlingarna och register och
ansvarar för distributionen och lagringen av
dokument. I centralkansliet finns protokoll
byrån, svenska byrån och dokumentbyrån.
Riksdagens lagstiftningsdirektör är chef för
centralkansliet.
Utskottssekretariatet tillhandahåller sekre
terartjänster för utskotten, förbereder ärenden
som behandlas i utskotten och ordnar ankny
tande service. Sekreterarna för stora utskottet

RIKSDAG EN S KA N SL I

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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och utrikesutskottet plus riksdagens special
medarbetare i Bryssel bildar EU-sekretariatet
som samordnar riksdagens kontakter med EU.
Specialmedarbetaren rapporterar regelbundet
om EU-beslut av relevans för riksdagens arbete.
Riksdagens biträdande generalsekreterare är chef
för utskottssekretariatet.
Förvaltningsavdelningen förbereder kans
likommissionens sammanträden och verk
ställer dess beslut. Förvaltningsavdelningen
består av förvaltningsbyrån, räkenskapsbyrån,
fastighetsbyrån och dataadministrationsbyrån.

Riksdagens förvaltningsdirektör är chef för
förvaltningsavdelningen.
I utrednings- och informationsenheten
ingår Riksdagsbiblioteket, interna utrednings
tjänsten och riksdagsinformationen.
Ledamotsassistenterna står i arbetsavtals
förhållande till riksdagens kansli. Deras arbete
leds och övervakas av respektive riksdagsleda
mot.
Under året inrättades en riksdagssekre
terartjänst och indrogs en deltidstjänst som
textbehandlare i centralkansliet.

Organisation, ekonomi och personal

Budet Hanna
Heltimoinen och
expeditionsassistenterna
Petri Reijonen och Petri
Lehto sorterar post i
budcentralen.
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för kansliet och företrädare för personalorga
nisationerna. En stor del av personalen var
med och utarbetade tjänste- och processbe
skrivningar.
Projektet går under namnet Halke 2010.
Det förberedde introduktionen av den plane
rade styrmodellen, den detaljerade planering
en av tjänster och processer, personalplanerna
och förslagen till ny organisationsmodell.
Målen var att förtydliga ledarskapet, chefska
pen och beslutsansvaret, öka insynen, effekti
visera verksamheten, avskaffa överlappningar,
förbättra kvaliteten, lägga fast tjänsteinnehål

Förvaltningsutveckling
I oktober 2007 startade kanslikommissionen
ett projekt för att utveckla verksamheten. Det
är tänkt att öka produktiviteten genom bättre
planering, ledarskap och kontroll bland annat
för att finansiera ett motiverande lönesystem.
Ingen kommer att sägas upp i processen.
Först gjordes en förstudie, sedan grovpla
nering och till sist en detaljerad plan som blev
klar i mars 2009. För utvecklingsarbetet stod
ett konsultföretag. Arbetet leddes av kansli
kommissionen i samråd med ledningsgruppen

Tillsatta ordinarie tjänster och visstidstjänster vid enheterna inom riksdagens kansli i slutet av
respektive år 2004–2008
2004

2005

2006

2007

2008

Centralkansliet

67

69

70

70

70

Utskotten

57

62

63

70

71

Förvaltningsavdelningen

216

181

176

181

192

Internationella enheten

21

20

21

22

22

Utrednings- och informationsenheten

74

75

74

81

80

Säkerhetsenheten
Utanför avdelningarna*
Sammanlagt

42

44

43

43

7

8

8

9

9

442

457

456

476

**

487

Innefattar personal som är direkt underställd generalsekreteraren.
Innefattar dem som i samband med att statsrevisorernas kansli lades ned överfördes till riksdagens kansli (15
personer).

*

**

Riksdagsledamöternas personliga assistenter ingår inte i tabellen. De var 198 i slutet av 2008.

28

Organisation, ekonomi och personal

Det ordnades utbildning och information
för personalen om det nya lönesystemet
vid flera tillfällen. Utskotten och
centralkansliet fick information i auditoriet
den 10 november 2008.

let och förtydliga ansvaret för tillhandahål
landet och distributionen av tjänster, utveckla
planerings- och rapporteringsmekanismerna
och förbättra personalplaneringen och kom
petensen.
I skrivande stund har frågan sänts för
remiss till riksdagsgrupperna, personalen och
avdelningar inom kansliet.

Nytt lönesystem
Under året förhandlade riksdagens kansli om
ett nytt lönesystem och i september ingick
kanslikommissionen och personalförening
arna avtal om lönerna. Det trädde i kraft den
1 mars 2009. Det nya systemet består dels av
kravkategorier, dels av ett personligt lönetill
lägg utifrån arbetsprestationen. Utifrån en
uppgiftsbeskrivning bedöms kravkategorierna
av en bedömningsgrupp bestående av företrä
dare för arbetsgivarna och arbetstagarorgani
sationerna. Prestationsbedömningen görs av
chefen, i fortsättningen vanligtvis en gång om
året. Medarbetarsamtalen är ett viktigt led i
det nya lönesystemet.
Riksdagens kansli, riksdagens justitieom
budsmans kansli och Statens revisionsverk
var de sista inom statsförvaltningen som
införde det nya lönesystemet. De nya lönerna
finansierades enligt samma principer som vid
andra statliga verk. Bara ungefär tio procent
av personalen får så kallad garantilön eftersom
en del av de generella höjningarna under den
pågående avtalsperioden införlivades i det nya

systemet. I en del fall blev löneökningarna
betydande. Följaktligen kom kanslikommis
sionen och personalorganisationerna överens
om att de största ökningarna ska betalas ut i
tre omgångar om högst 450 euro var: i mars
och oktober 2009 och januari 2010. Ungefär
480 medarbetare i riksdagens kansli, cirka
150 vid Statens revisionsverk och ungefär 50
vid justitieombudsmannens kansli berörs av
det nya lönesystemet.
Samtidigt med de nya lönerna infördes
också en samordnad arbetstid på 7 timmar
och 15 minuter. I överenskommelsen ingick
också flera andra avtal, bland annat kollektiv
avtalet för riksdagen 2008–2010, huvudav
talet till kollektivavtalet och ett preciserande
kollektivavtal om förtroendemän och arvode
till arbetarskyddsfullmäktige.

Ekonomisk förvaltning
Riksdagens huvudtitel i statsbudgeten omfat
tar riksdagsledamöterna, riksdagens kansli,
riksdagens justitieombudsman, Utrikespoli
tiska institutet och Statens revisionsverk plus
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 verksamhets
berättelse och upprättar eget bokslut. Deras
utgifter ingår alltså inte i den här bokslutsrap
porten. Däremot finns det en kort genomgång
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Riksdagen var värd för Nordiska
parlamentsmästerskapet på skidor
i Kuusamo den 28 mars 2008. I det
finländska laget ingick skidässen Juha
Mieto och Marjo Matikainen-Kallström.

av riksdagens justitieombudsmans utgifter,
eftersom de ingår i riksdagens bokslut. Funk
tionellt sett är justitieombudsmannens kansli
ett ämbetsverk vid riksdagen och det samman
ställer en egen berättelse om sin verksamhet.
Utgifterna under riksdagens huvudtitel
uppgick 2008 till 93,7 miljoner euro, vilket
är 2,9 % mer än 2007. Utgifterna var 11,4
miljoner euro mindre än budgeterat. Budget

utfallet var 89 %. Utgifterna ökade till följd
av renoveringsprojektet, som startade 2007.
Utgifterna för personalens löner var 2,3 miljo
ner euro lägre än budgeterat eftersom det nya
lönesystemet sköts upp till 2009 och bara en
del av de lediga tjänsterna tillsattes.
Om man inkluderar driftsutgifterna och
renoveringsutgifterna kostade riksdagen som
lagstiftande organ 16,80 euro per finländare.

Rikdagens kanslis utgifter 2008
(totalt 65,2 mn euro)

Riksdagens utgifter 2006–2008
mn euro
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2006

2007

27,1

Riksdagsledamöterna

Personalutgifter

Riksdagens kansli

Dataadministration

6,2

Byggande

Assistenterna

6,6

Riksdagens justitieombudsmans kansli

Skatt

4,6

Riksdagsgrupperna

30

mn euro

2008
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Renovering och fastigheter

13,1

Resor

1,9

Övriga omkostnader

5,7

Året innan var kostnaden 16,20 euro. Lik
som tidigare år utgjorde riksdagens utgifter
omkring 0,25 % av statens utgifter.
Utgifterna för ledamöternas arvoden,
kostnadsersättningar och inrikesresor var
sammanlagt 20,2 miljoner euro, vilket är
2,8 % mer än 2007. Utgiftsökningen beror på
höjningen av ledamöternas arvoden från och
med den 1 maj 2008.
De direkta kostnaderna för ledamotsas
sistenterna var 6,6 miljoner euro 2008, alltså
2,6 % mer än 2007.
Driftsutgifterna för riksdagens kansli var
den största utgiftsposten under huvudtiteln:
51,0 miljoner euro. Det är en minskning med
4,2 miljoner euro eller 7,6 % jämfört med
2007. I synnerhet IT-utgifterna var mindre än
året innan eftersom projektet Sali 2007 sköts
upp med ett år. Det band resurserna och inga
nya projekt kunde starta. Dessutom var utgif
terna för annonser, personaltjänst, representa
tion, böcker och webbpublikationer avsevärt
lägre än året innan.
Dispositionsmedlen till riksdagsgrup
pernas kanslier var 3,8 miljoner euro, dvs.
en ökning med 2,8 % från året innan. Det
genomsnittliga stödet till riksdagsgrupperna
var 1 577 euro i månaden per ledamot. Året
innan uppgick stödet till 1 534 euro. Riks
dagsgrupperna använder bidraget för personal
och andra utgifter för sin verksamhet.
I riksdagens bokslut ingår utöver utgifterna
för ledamöterna och riksdagens kansli också
utgifterna för riksdagens justitieombudsmans

kansli. De var 4,6 miljoner euro, som är 1,2 %
mer än 2007. Utgifterna var 0,5 miljoner euro
mindre än budgeterat eftersom lönereformen
sköts upp till 2009. Kansliet hade 54 fasta
tjänster och 5–6 tillfälligt anställda.

Fastigheter och lokaler
Riksdagsfastigheterna består av huvudbyggna
den från 1931, flyglarna från 1978, den kon
torsbyggnad från 1950-talet som riksdagen
övertog ett par år efter det att flyglarna blev
klara och Lilla parlamentet från 2004. Riks
dagsfastigheterna har en volym på 289 500
kubikmeter, byggnadernas bruttoyta är 72 820
kvadratmeter och tomterna omfattar 18 400
kvadratmeter. Den yta som städas är 47 100
kvadratmeter stor. Ett fåtal tjänstemän vid
riksdagens kansli har sina arbetsrum i statens
ämbetshus vid Anttigatan 1.
Bland de större reparationerna och
ändringarna kan följande nämnas: nya
takmembraner på två av de äldre tillbyggna
derna (hus A och C), reparation av två hissar
i huvudbyggnaden, nya centralenheter för
kameraövervakning och ljudåtergivning och
inredningsarbeten och elinstallationer för det
nya salssystemet.
Under året godkändes projektplanen för
ombyggnaderna och reparationerna av huvud
byggnaden, de äldsta tillbyggnaderna och
utrymmena under jord. Vidare ingick utkastoch genomförandeplanering, konstruktions
kontroller, besiktningar, byggnadsmätningar
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och undersökningar av inomhusluften i flera
av husen i verksamheten. Miljöministeriet
K-märkte de nyare byggnaderna och fast
ställde allmänna och specificerade skyddsbe
stämmelser för dem och för huvudbyggnaden.
I anknytning till renoveringsprojektet startade
byggnadshistoriska utredningar av de skyd
dade husen. Under hösten upphandlades den
första etappen av ombyggnaden av Stadsför
bundets hus (hus D) och entreprenörer valdes
för arbetet som kom i gång i början av 2009.
I januari 2008 blev ombyggnaden av restau
rangköket i huvudbyggnaden klar.
Riksdagen har egen personal för städning,
underhåll och mindre reparationer av bygg
naderna och VVS och el. Årsreparationer,
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ändringsarbeten och underhåll av specialan
läggningar har riksdagen dessutom lagt ut på
årsavtalsentreprenörer och underhållsentre
prenörer utifrån anbudsförfarande.
Drifts- och reparationsutgifterna uppgick
till 3,7 miljoner euro, exklusive lönekost
nader för egen personal. Dessutom hade 10
miljoner euro avsatts för renoveringen, vilket
är ett reservationsanslag på tre år. Sammalagt
användes 2,9 miljoner till ombyggnaden.

Dataadministration
Utvecklingsarbetet inom dataadministratio
nen gällde framför allt testning och introduk
tion av projektet Sali 2007 under sommaren.

I snickarverkstaden reparerar
man gamla värdefulla möbler och
kompletterar annan inredning.
Fr.v. gårdskarl Juhani Liminka,
reparatör Seppo Kinnunen och
reparatör Ilkka Talvitie.

Projektet startade 2003 efter en förstudie och
resulterade i nya tekniska system för ljudåter
givning, omröstning och möten i plenisalen
och uppföljning av plenum. Dessutom star
tade direkta webbsändningar från plenisa
len. Det nya tekniska systemet var klart för
användning när höstsessionen startade.
Under våren blev en IT-strategi 2008–
2011 för riksdagen klar. Den tar fasta på att
använda kansliets begränsade resurser till att
utveckla verksamheten och göra större ITsatsningar i riksdagens interna verksamhet,
riksdagsledamöternas arbete och kontakterna
med allmänheten och riksdagens samarbets
partner. I lagstiftningsarbetet står satsningarna
på elektronisk ärendehantering i fokus.

Den nya tekniken i plenisalen infördes i början av
höstsessionen. Dessförinnan testades systemet
många gånger av personalen.
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Riksdagens intäkts- och kostnadskalkyl
1.1–31.12.2008
Intäkter av verksamhet
Intäkter av avgiftsbelagd verksamhet
Hyror och serviceintäkter
Övriga intäkter av verksamhet
Kostnader av verksamhet
Material, förnödenheter och varor
Inköp under räkenskapsperioden
Personalkostnader
Hyror
Inköp av tjänster
Övriga kostnader
Tillverkning för eget bruk
Avskrivningar

117 953,12
36 588,40
0,00

-3 316 448,40
-52 814 975,01
-406 609,97
-13 190 767,04
-5 281 354,87
2 252 654,37
-4 210 370,12

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

RÄKENSKAPSPERIODENS
KOSTNADSÅTERSTOD
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Riksdagens bokslut för 2008

285 108,47

-76 967 871,04

-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

-77 634 298,59
-77 349 190,12

0,00
-676,28

-676,28

57,15
-854,61

-797,46

0,00
-5 036,29

-5 036,29

6 536,84
-9 800,72

-3 263,88

-76 819 042,09

-77 353 251,46

-3 784 320,00

-4 180 640,00

-737 258,14

-751 204,25

-148 200,00

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

154 541,52

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

-76 813 329,52

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

1.1–31.12.2007

-4 669 778,14

-201 470,00

-81 488 820,23

0,00
-4 184 348,78

-4 184 348,78
85 673 169,01

-5 133 314,25
-82 486 565,71

5 093,18
-4 825 425,07

-4 820 331,89
-87 306 897,60

Riksdagens balansräkning
31.12.2008

31.12.2007

AKTIVA
NATIONALFÖRMÖGENHET
Byggnadsmarks- och
vattenområden
Byggnader
Övrig nationalförmögenhet

11 691 953,55

11 691 953,55

31 574 536,87
999 418,55

29 679 598,04
976 270,40

44 265 908,97

42 347 821,99

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
OMSÄTTNINGS- OCH
FINANSIERINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Försäljningsfordringar
Resultatregleringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förskottsbetalningar
Kassa, banktillgodohavanden
och andra finansieringsmedel
Kassakonton

14 540,62

199 570,57

3 445 160,51

1 080 324,29

379 771,44

3 839 472,57

2 573 280,37

8 952 374,94

8 952 374,94

36 842 619,27
5 340 707,65
3 303 911,52
143 180,23

37 874 305,42
4 156 809,04
3 724 894,62
135 465,42

2 262 964,37

3 853 175,23

56 845 757,98

3 372 804,20

58 216 653,64

3 587,55
291 710,52
10 858,00
46 033,43

352 189,50

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

46 362,59

57 370,50

57 370,50

11 848,60

11 848,60

105 360 699,52

AKTIVA SAMMANLAGT

104 475 862,05

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

55 132 873,40

51 551 666,90

87 767 077,19

90 888 104,10

-85 673 169,01

94 825 467,81

-87 306 897,60

2 134 794,95

3 132 963,26

1 297 978,44

1 347 599,60

834 989,57
6 267 468,75

10 535 231,71
105 360 699,52

994 595,40
6 269 144,16

92 731 559,63

11 744 302,42
104 475 862,05
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Utfallskalkyl för riksdagens budget 1.1–31.12.2008

Budgeten
2008

KONTON I INKOMSTPOSTEN
11.04.01 Mervärdesskatteinkomster
12.39.10 Inkomster av blandad
natur
INKOMSTPOSTKONTON
SAMMANLAGT
ANSLAGSKONTON
Riksdagsledamöterna
21.01.01 Omkostnader
Riksdagens kansli
21.02.01 Omkostnader
21.02.29 Mervärdesskatteutgifter
21.02.74 Grundlig renovering
av riksdagens byggnader
Statsrevisorerna
21.09.21 Omkostnader
Riksdagens justitieombudsman
21.14.01 Omkostnader
Riksdagens övriga utgifter
21.99.01 Dispositionsmedel till
riksdagsgrupperna
ANSLAGSKONTON SAMMANLAGT

0,00
0,00

5 093,18
330 330,65

178 552,18

178 552,18

0,00

335 423,83

20 690 000,00

20 155 277,82

-534 722,18

19 613 703,10

58 643 000,00
6 900 000,00
10 000 000,00

50 983 880,71
4 184 348,78
10 000 000,00

-7 659 119,29
-2 715 651,22
0,00

55 163 917,24
4 825 425,07
2 600 000,00

0,00

0,00

0,00

630 000,00

5 113 000,00

4 625 579,46

-487 420,54

4 571 950,58

3 785 000,00

3 784 320,00

-680,00

3 680 640,00

93 733 406,77 -11 397 593,23

91 085 635,99

-93 554 854,59

RESERVATIONSANSLAG FÖR 2009
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Bokslutet
2007

0,00
178 552,18

RIKSDAGENS RESERVATIONSANSLAG

Grundlig renovering av
riksdagens byggnader 2008
(reservationsanslag 3 år)

Bokslutet/
budgeten
Större (+)
Mindre (-)

0,00
178 552,18

105 131 000,00

RÄKENSKAPSPERIODENS UNDERSKOTT

Bokslutet 2008

7 602 839,57

-90 750 212,16

Bokslutsprinciper och jämförbarhet

Bokslutet har upprättats enligt 44–48 § i riksdagens
räkenskapsreglemente. Dessutom har Statskontorets
bokslutsanvisningar för 2008 följts.
Värdet på de fastigheter som hänförs till natio
nalförmögenheten har bestämts utifrån det beskatt
ningsvärde som ligger till grund för fastighetsskatten
1997. Till nationalegendomen hänförs riksdagens
jordområden, riksdagshuset och de med huset fast
sammanhängande husen A och B, kontorshus C med
lager, skyddsrum och parkeringsplatser och kontors
hus D. Avskrivningar har inte räknats ut på national
förmögenheten, eftersom det är fråga om långfristigt
statligt ägande där det viktigaste är att bevara och
värna egendomen. Byggnadernas balansvärde har sti
git med 1 894 938,83 euro och det beror på att kost
naderna för saneringen av köket i riksdagshuset har
förts över till byggnadens värde. I balansräkningen
ingår inte 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 fyrtio år.
Under Byggnader ingår också värdet av den bastu
byggnad på fritidsstället i Palolampi som färdigställ
des 2002. Också här är metoden linjär avskrivning
med avskrivningstiden tjugo år.
I punkt Byggnadsmark i balansräkningen ingår
tomten för riksdagens tillbyggnad som överförts från
Helsingfors stad i riksdagens ägo. Tomtens värde,
8 952 374,94 euro, är detsamma som i balansräk
ningen för 2004 och är fastställt enligt värdet på
liknande tomter i området vid överlåtelsetidpunkten
ökat med tomtens anslutningsavgifter.
I balansräkningen ingår projektet Sali 2007 som
genomfördes 2004–2008 till ett värde av 5 166 992,91
euro. Av beloppet är 2 776 590,30 euro långsiktiga
immateriella utgifter, det vill säga utgifter för program,
och avskrivningstiden är tio år. De materiella utgif
terna, det vill säga utgifterna för utrustning, är
2 390 402,61 euro och avskrivningstiden är fem år. I
båda fallen tillämpas linjär avskrivning.

I de pågående materiella anskaffningarna ingår
2 252 654,37 euro i utgifter för saneringen av riks
dagens hus.
Avskrivningarna enligt plan på anläggningstill
gångarna är upplagda utifrån en på förhand upprät
tad avskrivningsplan. Avskrivningarna räknas då som
lika stora avskrivningar på det ursprungliga anskaff
ningspriset. 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. Ett undan
tag är avskrivningstiderna för projektet Sali 2007
där den ekonomiska livslängden är längre än för de
övriga punkterna i gruppen.
Intäkterna av avgiftsbelagd verksamhet under
Intäkter av verksamhet omfattar inkomster från Riks
dagsbibliotekets fjärrlån m.m., ersättning för post
ombudet, inkomster från försäljning av trycktjänster
och kort. Hyror och bruksavgifter omfattar hyresin
komsterna från riksdagens bostäder (tre bostäder var
uthyrda i slutet av året), 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 kostnadsersätt
ningar till riksdagsledamöterna, löner till riksdagens
anställda i tjänste- och arbetsavtalsförhållande,
semesterpenningar, sakkunnigarvoden, naturaförmå
ner, pensionskostnader och lönebikostnader. Övriga
kostnader omfattar bl.a. reseutgifter, medlemsavgifter
i Finland och utomlands plus fastighetsskatter.
De största utgiftsposterna för överföringsekono
mins kostnader är bidraget till riksdagsgruppernas
gruppkanslier, medlemsavgiften till Nordiska rådet
och bidrag till riksdagens klubbar och verksamhets
grupper.
De kortfristiga resultatregleringarna under Främ
mande kapital i balansräkningen innefattar semester
löneskulden.
Bokföringen i riksdagens affärsbokföring sker
utifrån kassaprincipen. I bokslutet är transaktionerna
korrigerade enligt prestation.

Helsingfors den 27 februari 2009
Kari T. Ahonen
Riksdagens förvaltningsdirektör

Pertti J. Rosila
Byråchef
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Revisionsberättelse

Vi har granskat riksdagens räkenskaper och
förvaltning för räkenskapsperioden 1.1–
31.12.2008 i enlighet med 19 § 1 mom. i riks
dagens räkenskapsstadga. Bokslutet är upprättat
i överensstämmelse med bokslutsanvisningarna
från Statskontoret och riksdagens räkenskaps
reglemente. Det innehåller bokslutskalkyler och
noterna enligt 47 § i räkenskapsreglementet.
Efter utförd granskning lämnar vi vårt utlåtande
om bokföringen, bokslutet, årsredovisningen
och förvaltningen.
Granskningen är utförd enligt god redovis
ningssed i Finland. Vi har granskat bokföringen,
de tillämpade redovisningsprinciperna, inne

hållet i bokslutet och årsredovisningen samt
bokslutspresentationen i tillräcklig omfattning
för att kunna konstatera att bokslutet och års
redovisningen inte innehåller väsentliga fel eller
brister. Vid granskningen av förvaltningen har
vi utrett lagligheten i kanslikommissionens och
riksdagens kanslis verksamhet.
Enligt vår mening ger bokslutet och årsredo
visningen riktiga och rättvisande uppgifter om
riksdagens ekonomi och dess utveckling under
räkenskapsperioden på det sätt som räkenskaps
reglementet anger.Vi har ingenting att anmärka
mot riksdagens bokslut, årsredovisning, bokfö
ring eller förvaltning 2008.

Helsingfors den 1 april 2009

Matti Saarinen
Ordförande för revisorerna

Petri Salo
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