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GENERALSEKRETERARENS ÅRSÖVERSIKT 2005

R

iksdagen arbetade på sedvanligt sätt effektivt och i jämn takt under riksmötet
2005. Under riksmötet hölls sammanlagt
143 plenum under 134 plenardagar. Drygt 200
regeringspropositioner behandlades. Plenararbetet blev mera planmässigt och man försökte
om möjligt mera konsekvent än tidigare undvika sena kvällsplenum.
Riksmötets öppningsdebatt fördes på samma sätt som 2004 utgående från statsministerns
upplysning om regeringens politik 2005 och om
de mest centrala propositionerna till riksdagen.
Riksmötets öppningsdebatt har därmed etablerats som en form av parlamentarisk växelverkan
mellan regeringen och riksdagen.
Förberedelserna för riksdagens 100-årsjubileum som firas 2006 och 2007 fortsatte under
året. Temat för jubileet är ”Din röst – din lag.
Hundra år av finländskt folkvälde.”
Under riksmötet 2003 tillsatte talmanskonferensen en kommitté som skulle se över
de procedurregler som skall iakttas i riksdagsarbetet när det gäller EU-ärenden särskilt om
Europeiska unionens konstitutionella fördrag
godkänns. Kommittén överlämnade sitt betänkande vårvintern 2005. Det motstånd som EU:s
konstitutionella fördrag stötte på i folkomröstningarna i Frankrike och Nederländerna satte i
stor utsträckning stopp för ratificeringsprocessen och innebar också att den riksdagsbehandling som planerats till hösten 2005 i Finland fick
skjutas fram. Utgående från beredningsarbetet
har Finlands riksdag beredskap att anpassa sina
arbetsformer så att de påverkansmöjligheter
som öppnas i och med det konstitutionella fördraget kan utnyttjas i full utsträckning.
Under riksmötet 2003 tillsatte talmanskonferensen likaså en kommitté som skulle bereda
ett förslag till omorganisering av den parlamentariska övervakningen av statsfinanserna. Kommittén överlämnade sitt betänkande vintern
2005 och föreslog att ett nytt revisionsutskott

inrättas vid riksdagen från och med riksmötet
2007 i stället för statsrevisorerna. En proposition
om saken som syftar till en ändring av grundlagen väntas till riksdagen under våren 2006.
Också arbetet i utskotten förlöpte på sedvanligt sätt under riksmötet 2005. Antalet utskottsbetänkanden motsvarande antalet regeringspropositioner. Antalet ärenden som överfördes
till följande riksmöte minskade emellertid. Det
tycks således råda balans mellan utskottens
uppgifter och den tillgängliga kapaciteten.
Infocentrum, som öppnades hösten 2004,
förbättrade riksdagens informationstjänster på
ett betydande sätt. I riksdagen finns nu ett ställe
dit medborgarna fritt kan komma för att få information och där riksdagsgrupperna kan ordna
publikevenemang. År 2005 hade Infocentrum
över 25000 besökare. Spelet Lagstiftarna, som
är riktat till skolelever, gjorde Informationscentrums service mångsidigare. Riksdagen började
också producera material för specialgrupper,
t.ex. syn- och hörselskadade samt utvecklingshämmade. I december 2005 ingick Riksdagen
och Rundradion ett nytt samarbetsavtal, enligt
vilket Rundradion sköter bildproduktionen när
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riksdagen startar direktsändningar från plenum
på webben i september 2007.
Riksdagens internationella verksamhet har
blivit allt livligare. Riksdagen deltog i nordiska,
europeiska och världsomfattande talmanskonferenser och dessutom deltog man regelbundet
i generalförsamlingar eller nätverksarbete inom
tio internationella parlamentarikerorganisationer. Under 2005 deltog sammanlagt 74 riksdagsledamöter regelbundet i denna verksamhet
i egenskap av antingen medlemmar eller ersättare i organisationerna. 17 ledamöter deltog i
arbetet inom flera delegationer än en. Man har
insett att det är nödvändiga att förbättra samordningen när det gäller riksdagens internationella verksamhet. Under året har därför en
arbetsgrupp under ledning av andre vice talmannen haft till uppgift att fundera på olika sätt
att förbättra samordningen på nationell nivå av
de frågor som tas upp i parlamentariska organisationer och på deras möten. Arbetsgruppens
förslag förelades talmanskonferensen efter att
riksmötet 2006 inletts.
Riksdagens kansli omorganiserades från
början av 2005 så att i kansliet inrättades en
säkerhetsenhet på avdelningsnivå. Enheten
är direkt underställd talmannen och generalsekreteraren. För att effektivera och klarlägga
handläggandet säkerhetsfrågor samlades säkerhetspersonal från riksdagens kanslis olika
enheter till den nya enheten. Säkerhetsenheten
ansvarar för riksdagens säkerhetssystems funk-

tionsduglighet och utveckling under alla förhållanden samt för räddningsverksamheten och
befolkningsskyddet. Säkerheten har accepterats
som en fast del av riksdagens verksamhetskultur. Enhetens värden, attityder och verksamhet
utgör således en del av riksdagens ledningskultur. Riksdagens säkerhetsverksamhet grundar
sig på den öppna nordiska demokratiprincipen.
Säkerhetsenhetens arbete startade med olika
utvecklingsprojekt. Genom dem skall strukturella säkerhetsbrister i riksdagen åtgärdas samt
miljö- och kvalitetssystemen, arbetssäkerheten
och besöksarrangemangen utvecklas.
När tillbyggnaden stod färdig 2004 innebar
det en möjlighet att utveckla funktionerna även
i de gamla lokalerna. Riksdagens företagshälsovårdsstation kunde flytta in i renoverade lokaler
i C-byggnaden från 1978 och mera motionslokaler kunde inredas i skyddsrummet. Konsttävlingen för tillbyggnaden blev den största tävling
på området som någonsin ordnats i Finland.
De konstverk som valdes ut bland sammanlagt
1719 tävlingsbidrag blir klara 2006 och 2007.
Övergången till ett nytt lönesystem som
grundar sig på uppgifternas svårighetsgrad och
de personliga prestationerna även för riksdagens personal liksom inom den övriga offentliga
förvaltningen har utretts under året. Målet är att
även riksdagens tjänstemän skall övergå till ett
nytt lönesystem sommaren 2007.
Seppo Tiitinen
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BOKSLUTSKALKYLER 2005

Riksdagens kanslis årsredovisning innehåller nödvändiga redogörelser för riksdagens kanslis organisation,
lagstiftnings- och utskottsarbetet, den internationella
verksamheten, informationsverksamheten, säkerheten,
personalen, fastigheterna och lokalerna, dataadministrationen samt riksdagens ekonomi liksom en analys av
bokslutskalkylerna.
Bokslutskalkylerna innefattar en intäkts- och kostnadskalkyl, en balansräkning och en utfallskalkyl för budgeten.
Dessa och en redogörelse för bokslutsprinciperna finns i
slutet av årsredovisningen. Dessutom innehåller bokslutet
de bilagor som anges i 47 § i räkenskapsreglementet, men
de har inte tagits in i årsredovisningen.
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R

iksdagens kanslikommission leder, övervakar och utvecklar riksdagens förvaltning och ekonomi. De högsta tjänstemännen i riksdagens kansli utom generalsekreteraren utnämns av kanslikommissionen.
Vidare bestämmer kanslikommissionen om
viktiga frågor rörande riksdagens förvaltning
och ekonomi.
Kanslikommissionen består av talmannen
och vice talmännen samt fyra riksdagsledamöter och fyra ersättare som väljs av riksdagen i början av valperioden. Kanslikommissionens sammansättning under riksmötet 2005

var följande: talman Paavo Lipponen, förste
vice talman Markku Koski, andre vice talman
Ilkka Kanerva samt riksdagsledamöterna Matti
Ahde, Jukka Vihriälä, Jyrki Häkämies och Janina
Andersson. Ersättare var riksdagsledamöterna
Anne Huotari, Jaana Ylä-Mononen, Pehr Löv
och Kari Kärkkäinen.
Under sessionerna sammanträder kanslikommissionen i regel varannan torsdag. I de
viktigaste utnämningsärendena är generalsekreteraren föredragande, i andra frågor förvaltningsdirektören. Chefen för förvaltningsbyrån
är sekreterare.

Kanslikommissionen fotograferad den 31 mars 2005. Från vänster ledamöterna Kari Kärkkäinen, Janina Andersson, Matti Ahde och
Jukka Vihriälä. Sittande (från vänster) förste vice talman Markku Koski, talman Paavo Lipponen och andre vice talman Ilkka Kanerva.

7

LAGSTIFTNINGSARBETET VID RIKSMÖTET 2005

titlarna meddelades ledamöterna i god tid på
förhand. På så sätt kunde man säkerställa att ministrarna var på plats under diskussionen om det
egna förvaltningsområdet. En nyhet var också
att det reserverades flera dagar för debatten om
budgetbetänkandet än under tidigare år.
Samarbetet med statsrådets kansli i anslutning till planeringen av riksdagsarbetet förlöpte
väl och tidsschemana för riksdagsarbetet kunde
hållas utan större överraskningar.

Riksmötets sammansättning
och verksamhet
Allmänt
Mätt med antalet propositioner och plenarsammanträden var riksmötet 2005 ett typiskt exempel på valperiodens tredje riksmöte. Antalet
propositioner liksom de flesta andra riksdagsärenden samt plenartimmar låg på samma nivå
som under föregående riksmöte.
I fråga om praxis och tidsscheman för riksdagsarbetet är det skäl att konstatera ett par
utvecklingslinjer. Under året försökte man
planera plenum på längre sikt och med större
noggrannhet. När det gäller tidschemana för
plenum var strävan också att de inte skulle dra
ut sent på natten. Dessutom effektiverades och
preciserades tidschemana för riksdagsarbetet.
En ny informationskanal som togs i bruk var
textmeddelanden. Till riksdagsledamöterna
skickades textmeddelanden om bl.a. tidtabellerna för de ärenden som skall behandlas och
om överraskande omröstningar. Enligt responsen har riksdagsledamöterna upplevt textmeddelandena som en positiv nyhet.
Under året skapades ny praxis för debatten
om budgetbetänkandet. Tidpunkterna för de allmänna diskussionerna om de enskilda huvud-

Riksmötet 2005 öppnades den 1 februari 2005.
Riksmötets sista plenum hölls den 21 december 2005. I samband med öppningen besökte
riksdagen operan och såg Spader dam av Pjotr
Tjajkovskij.
Under vårsessionen 1.2–22.6.2005 hölls 81
plenum. Under höstsessionen 6.9–21.12.2005
hölls 62 plenum. Plenum pågick i totalt 492 timmar och antalet plenardagar var 134.
Under riksmötet 2005 var Paavo Lipponen
riksdagens talman, Markku Koski förste vice
talman och Ilkka Kanerva andre vice talman.

Talmanskonferensen
Talmanskonferensen har till uppgift att styra och
planera riksdagens arbete under ledning av talmannen. Medlemmar i talmanskonferensen är
talmannen och vice talmännen samt utskottsordförandena. Talmanskonferensen sammanträder alltid samma dagar som riksdagen har
plenum.Vid sammanträdet behandlar talmanskonferensen dagordningen för dagens plenum,
föreslår till vilket utskott ett ärende skall remitteras och till vilket plenum ett ärende ska bordläggas. Talmanskonferensen fattar också beslut
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om proceduren vid behandlingen av ärenden
samt godkänner de plenarplaner som ligger till
grund för riksdagsarbetet.
I februari blev den av talmanskonferensen
tillsatta kommittén för den parlamentariska
övervakningen av statsfinanserna klar med sitt
arbete. Generalsekreteraren presenterade kommitténs betänkande för talmanskonferensen
den 4 mars 2005. I betänkandet föreslås att riksdagens revisionsutskott inrättas genom sammanslagning av statsrevisorerna och finansutskottets förvaltnings- och granskningsdelegations parlamentariska övervakningsfunktion.
Förslagen innebär att statsrevisorernas verksamhet upphör. Samtidigt läggs statsrevisorernas kansli ner.
Talmanskonferensen begärde utlåtande om
betänkandet av bl.a. riksdagsgrupperna, som
alla understödde inrättandet av det föreslagna
revisionsutskottet i sina utlåtanden. Eftersom
betänkandet mottogs positivt beslöt talmanskonferensen den 15 april 2005 att överlämna
det dokumentmaterial som hänför sig till saken till justitieministeriet för beredningen av en
regeringsproposition med förslag till lagar om
ändring av 35 och 90 § i grundlagen och av vissa
lagar som har samband med dem. Talmanskonferensen ansåg det viktigt att revisionsutskottet
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Talmännen vid talarstolen i plenisalen: från vänster förste
vice talman Markku Koski, talman Paavo Lipponen och andre
vice talman Ilkka Kanerva.

kan inleda sin verksamhet vid ingången av följande valperiod.
I skarven mellan valperioderna kommer informationssystemen i plenisalen att förnyas och
samtidigt blir moderna webb-TV-utsändningar
från plenum möjliga. Under året godkände såväl
talmanskonferensen som kanslikommissionen
de grundläggande lösningarna för moderniseringsprojektet (Sali 2007).
Riksdagens konstitueringskommitté, som
tillsatts av talmanskonferensen, funderade under året på åtgärder relaterade till konstitueringen av riksdagen i början av valperioden samt
praxis i anslutning till ledamöternas frånvaro.
Avgöranden som gäller dessa saker torde träffas
våren 2006. Dessutom har talmanskonferensen
följt förberedelserna för riksdagens 100-årsjubileum som infaller 2006 och 2007.
Talmanskonferensen sammanträdde 136
gånger under riksmötet 2005. I slutet av riksmötet hade talmanskonferensen följande sam-

LAGSTIFTNINGSARBETET VID RIKSMÖTET 2005

mansättning: Talman Paavo Lipponen, vice talmännen Markku Koski och Ilkka Kanerva samt
utskottsordförandena Jari Vilén (StoU), Kimmo
Sasi (GrU), Liisa Jaakonsaari (UtU), Olavi AlaNissilä (FiU), MattiVäistö (FvU), Tuija Brax (LaU),
Markku Laukkanen (KoU), Sirkka-Liisa Anttila
(JsU), Kauko Juantalo (FsU), Kaarina Dromberg
(KuU),Valto Koski (ShU), Jouko Skinnari (EkU),
Jyrki Katainen (FrU), Jukka Gustafsson (AjU)
och Pentti Tiusanen (MiU).

Centralkansliet
Centralkansliet sköter förberedelserna för och
genomförandet av riksdagens plenum och ger
hithörande service samt upprättar protokoll
över plenum. Vidare upprättar och publicerar
centralkansliet riksdagshandlingarna och re-

gister, översätter viktiga riksdagshandlingar till
svenska samt ansvarar för distributionen och
lagringen av dokument. Dessutom hjälper, informerar och betjänar centralkansliet både ledamöterna och olika samarbetsinstanser i frågor som gäller plenararbetet.Vid centralkansliet
arbetar sammanlagt ungefär 70 personer.
Den modernisering av tekniken i plenisalen
som kommer att genomföras 2007 har sysselsatt centralkansliets olika enheter under året.
Flera årsverken ägnades åt specifikations- och
planeringsarbetet. Av centralkansliets enheter
påverkar förändringarna protkollbyråns arbete
mest. Byrån förberedde sig på den kommande
reformen redan 2005 med omfattande försöksoch utvecklingsprojekt.
Under året förnyade dokumentbyrån och
dataadministrationsbyrån dessutom rutinerna
för svaren på skriftliga spörsmål, som tillkom-

Till talmanskonferensen hör talmannen, vice talmännen och utskottens ordförande. Från vänster riksdagsledamöterna Kauko
Juhantalo, Matti Väistö och Jari Vilén, förste vice talman Markku Koski, riksdagsledamöterna Tuija Brax, Markku Laukkanen och
Sirkka-Liisa Anttila, andre vice talman Ilkka Kanerva samt riksdagsledamöterna Olavi Ala-Nissilä och Kimmo Sasi. Sittande: talman
Paavo Lipponen.
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mer i samarbete mellan riksdagen och ministrarna. Reformen innebär att svaren på skriftliga
spörsmål genast kan publiceras på riksdagens
webbplats när de kommer från ministerierna
till riksdagen.
När det gäller svenska byråns arbete poängterades ytterligare översättningssamarbetet med statsrådets kansli, justitieministeriets
granskningsbyrå, nordiska kollegor samt EU:s
språktjänster.

Behandlade ärenden
PROPOSITIONER OCH ANDRA
INITIALDOKUMENT

Under riksmötet lämnade regeringen 232 propositioner och behandlingen av de 60 propositioner som överförts från föregående riksmöte
fortsatte. Sammanlagt slutbehandlades 231
propositioner under riksmötet. Av dessa godkändes 229, förkastades en och godkändes en
att lämnas vilande. Regeringen återtog två propositioner.
Under året godkände regeringen flera lagförslag som påverkar studerandenas ställning.
En ändring av universitetslagen innebar att

studietiderna vid universiteten begränsades.
Efter ändringen skall högskoleexamina avläggas inom en tid som överskrider den målsatta
tiden med högst två år. Ett nytt studielånsavdrag
sporrar också till kortare studietider. Dessutom
höjdes maximibeloppet av bostadsbidraget för
studerande.Yrkeshögskolornas examenssystem
utvecklades så att i fortsättningen är det möjligt
att avlägga högre yrkeshögskoleexamen. Genom en ändring av utlänningslagen försökte
man åter främja utländska studerandes möjligheter att placera sig i arbetslivet i Finland.
Riksdagen godkände också lagändringar
som syftar till att arbetstagare snabbare skall
kunna sysselsättas på nytt i situationer där
anställningsförhållandet inte har upphört på
grund av arbetstagarens eget förfarande. Särskilt
påpekas att arbetstagarna med hjälp av omställningsskyddet uppmuntras att börja söka arbete
genast när de fått uppsägningsmeddelandet.
Riksdagsbehandlingen av ändringarna i
upphovsrättslagen väckte omfattande offentlig
debatt under året. Genom lagförslaget genomfördes de ändringar som EU:s informationssamhällsdirektiv från 2001 förutsätter i lagstiftningen.
Också ändringarna i lagen om statsandelar
till kommunerna samt slopandet av förmögen-
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hetsskatten, som man kommit överens om i
samband med den inkomstpolitiska helhetsuppgörelsen, väckte livlig debatt i riksdagen
och medierna.
Under året godkändes ändringar i semesterlagen som gör det möjligt att hålla en femte semestervecka i form av deltidssemester. Arbetstagaren kan t.ex. arbeta deltid under två veckor.
Initiativet till deltidssemester skall alltid tas av
arbetstagaren.
Tyngdpunkten i den reform av jämställdhetslagen som riksdagen godkände ligger på
att påskynda jämställdhetsplaneringen. Företag som sysselsätter flera än 30 arbetstagare är
i fortsättningen skyldiga att göra en utredning
om jämställdheten mellan könen när det gäller uppgifter och löner. Arbetsgivaren kan fö-

reläggas vite om han försummar att utarbeta
planen.
Budgetpropositionen för 2006 överlämnades till riksdagen den 16 september 2005 och remissdebatten hölls den 16–22 september 2005.
Budgetpropositionen kompletterades med en
proposition. Debatten om budgetbetänkandet
pågick den 13–21 december 2005. Sammanlagt
överlämnades 42 propositioner (budgetlagar) i
samband med budgeten. I anknytning till budgetpropositionen lämnade ledamöterna 1 269
budgetmotioner, av vilka 13 godkändes och
1 256 förkastades.
Regeringen lämnade två tilläggsbudgetpropositioner och två kompletterande propositioner. I samband med dessa behandlades 69 tillläggsbudgetmotioner. Alla förkastades.
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Riksdagen behandlade under vårsessionen
statsrådets redogörelse om ramarna för statsfinanserna 2006–2009. Dessutom gav statsrådet
riksdagen fem andra redogörelser, som behandlade förvaltningens funktion och utvecklingsbehov, vägverksreformen, jordbrukspolitiken,
energi- och klimatpolitiken samt Europeiska
unionens konstitutionella fördrag. Av dem hann
endast redogörelsen om vägverksreformen slutbehandlas under riksmötet 2005. Behandlingen
av de andra redogörelserna fortsätter under
riksmötet 2006.
Statsministern lämnade en upplysning till
riksdagen tre gånger under riksmötet 2005. Av
dem gällde den första (3.2.2005) jordbävningen
och den påföljande tsunamin i Asien på annandag jul. Riksmötets egentliga öppningsdebatt
fördes den 10 februari 2005 utgående från statsministerns upplysning som regeringens politik
2005 och om de mest centrala propositionerna
till riksdagen. Statsministerns tredje upplysning
gällde den nordiska dimensionen och aktuella
EU-ärenden. De diskuterade den 8 juni 2005.
Riksdagen fick sammanlagt 16 berättelser
från statsrådet och riksdagens egna organ.
ÄRENDEN VÄCKTA AV LEDAMÖTER

Regeringen besvarade fem interpellationer. Den
första gällde åtgärder mot ojämlikhet och fattigdom (Matti Korhonen/vänst m.fl. 25.2.2005).
Den andra gällde biståndsåtagandet i regeringsprogrammet (Päivi Räsänen/kd m.fl. 19.4.2005)
och den tredje kvaliteten på den grundläggande utbildningen (Jyrki Katainen/saml m.fl.
1.6.2005). Ämnet för den fjärde interpellationen var insatser för att rädda kollektivtrafiken
(Janina Andersson/gröna m.fl. 11.10.2005). Den
femte gälle åter moderering av Fortum Apb:s

incitamentprogram (Martti Korhonen/vänst
m.fl. 11.11.2005).
Ledamöterna lämnade in 1101 skriftliga
spörsmål till statsrådet, vilket är något fler än
under föregående riksmöte. Vid de muntliga
frågestunderna avhandlades sammanlagt 180
frågor.
Under året lämnade ledamöterna in sammanlagt 14 debattinitiativ, av vilka ett ledde till
en aktuell debatt i plenum den 30 mars 2005.
Ämnet för debatten var bättre trafiksäkerhet i
Finland.
Ledamöterna lämnade in 161 lagmotioner.
Från föregående riksmöte överfördes 222 lagmotioner. Av lagmotionerna godkändes 8 och
förkastades 58. En lagmotion återtogs. Ledamöterna väckte 118 åtgärdsmotioner medan 199
motioner överfördes från föregående riksmöte.
Ingen åtgärdsmotion godkändes, 15 motioner
förkastades.
Nedan presenteras en sammanfattning
av ärenden som väckts under riksmötet 2005.
Närmare uppgifter om EU-ärenden (antal och
funktion i riksdagsarbetet) finns i kapitlet ”Utskottsarbetet”.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Propositioner
232
Statsrådets meddelanden
Statsrådets redogörelser
6
Statsministerns upplysningar
3
Lagmotioner
161
Åtgärdsmotioner
118
Budgetmotioner
1269
Tilläggsbudgetmotioner
69
Interpellationer
5
Skriftliga spörsmål
1101

• EU-ärenden

53

(282)
(8)
(3)
(152)
(118)
(1069)
(58)
(4)
(1068)
(79)

* Motsvarande sifferuppgifter för 2004 presenteras upplysningsvis inom parentes.
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Allmänt
Arbetsmängden under valperiodens tredje riksmöte var ordinär. Regeringen lämnade 232 propositioner, vilket är 50 färre än under riksmötet
2004 och ungefär 20 färre än i motsvarande
skede under föregående valperiod. Antalet
utskottsbetänkanden var något fler än antalet
propositioner.
Fackutskotten blev klara med sammanlagt
596 betänkanden och utlåtanden. För att färdigställa en sådan utskottshandling krävdes i
medeltal 2 (1,97) utskottssammanträden. Under
föregående riksmöte var motsvarande nyckeltal
603 och 2,02 och under föregående valperiods
motsvarande riksmöte 554 och 2,14.
I slutet av riksmötet 2005 var följande frågor
anhängiga i fackutskotten: 43 propositioner, fyra
redogörelser och fem berättelser av statsrådet.
Av dessa oavslutade ärenden hade åtta proposi-

Stora utskottet i sitt nya sammanträdesrum.

tioner och två berättelser anhängiggjorts under
riksmötet 2004. Antalet oavslutade ärenden var
färre än i slutet av föregående riksmöte, t.ex. ett
år tidigare var nästan 20 fler propositioner anhängiga än i slutet av riksmötet 2005. I slutet av
riksmötet fanns det å andra sidan 15 propositioner som inte hade sänts till utskotten.
Inget utskott fick ny ordförande under året.

Sammanträden
Antalet utskottssammanträden (1 231) var ungefär lika stort som under föregående valperiods motsvarande riksmöte (1 233). Antalet sammanträden var något färre än under föregående
år (1 289). Stora utskottet sammanträdde två
gånger utanför sessionsperioden.
Förvaltningsutskottet, grundlagsutskottet och ekonomiutskottet sammanträdde över
hundra gånger.

UTSKOTTSARBETET

Utlåtande

100

Betänkanden

Betänkanden

90
80

Propositioner, motioner och berättelser samt i
allmänhet även övriga ärenden skall beredas i
utskott före den slutliga behandlingen i plenum
(GL 40 §). I utskotten bereddes 259 ärenden till
betänkanden för plenum. Dessutom fortsatte
den detaljerade behandlingen av ett ärende i
plenum utgående från stora utskottets betänkande. Antalet betänkanden var något större än
under motsvarande riksmöte under föregående
valperiod (242), men mindre än föregående år
(284).
Det största antalet betänkanden noterades,
liksom föregående år, hos finansutskottet samt
hos social- och hälsovårdsutskottet.

70
60
50
40
30
20
10

Fackutskotten lämnar utlåtanden till andra
fackutskott (AO 32 § 3 mom. och 38 §) och till
stora utskottet. Fackutskotten kan också med
anledning av erhållna utredningar ge yttranden
till statsrådet eller ministerier (GL 47 § 2 mom.).
Fackutskottens utlåtanden till stora utskottet
(eller till utrikesutskottet) gäller EU-ärenden

Sammanträden Betänkanden

59
103
89
53
116
96
82
87
45
88
96
101
42
97
77
1231

MiU

AjU

FrU

EkU

Shu

KuU

FsU

JsU

KoU

LaU

FvU

FiU

UtU

(GL 96 och 97 § samt AO 38 § 1 mom.). Stora
utskottet (och utrikesutskottet) kan i sin tur ge
yttranden om dessa ärenden till statsrådet (GL
96 och 97 §).
Utskotten lämnade 340 utlåtanden under
året. Den största gruppen utgjordes av fackutskottens utlåtanden till stora utskottet (utrikesutskottet) om EU-ärenden (204), som utgjorde
60 % av alla utlåtanden. Antalet utlåtanden till
andra fackutskott var 121. Den relativa andelen utlåtanden i EU-ärenden var densamma
såväl under föregående riksmöte som under
föregående valperiods motsvarande riksmöte.
Det totala antalet utlåtanden var något större
än under föregående riksmöte (327) och även

Utlåtanden

Stora utskottet (StoU)
Grundlagsutskottet (GrU)
Utrikesutskottet (UtU)
Finansutskottet (FiU)
Förvaltningsutskottet (FvU)
Lagutskottet (LaU)
Kommunikationsutskottet (KoU)
Jord- och skogsbruksutskottet (JsU)
Försvarsutskottet (FsU)
Kulturutskottet (KuU)
Social- och hälsovårdsutskottet (ShU)
Ekonomiutskottet (EkU)
Framtidsutskottet (FrU)
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (AjU)
Miljöutskottet
Sammanlagt

GrU

0
StoU

14

1
9
15
46
26
16
31
10
1
15
39
21
1
12
17
260

Utlåtanden
Sammanlagt

Utlåtanden
till FaU

Utlåtanden
till StoU/UtU

Utlåtanden
till SR/Min.

3
57
12
40
41
23
20
16
9
13
13
32
2
16
43
340

0
54
3
5
6
9
5
2
6
3
4
3
1
10
10
121

0
3
4
35
34
13
14
14
2
10
8
28
1
6
32
204

3
0
5
0
1
1
1
0
1
0
1
1
0
0
1
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Lagutskottet i marmortrappan.
Utskottets ordförande Tuija Brax
längst fram i mitten.

något större än under föregående valperiods
motsvarande riksmöte (317).
På samma sätt som under föregående år
lämnade grundlagsutskottet det största antalet
utlåtanden. Nästan alla utskottets utlåtanden
baserade sig på utskottets uppdrag att kontrollera grundlagsenligheten (GL 74 §). Av de andra
utskotten lämnade bara försvarsutskottet samt
arbetslivs- och jämställdhetsutskottet fler utlåtanden om nationella ärenden än EU-ärenden.
Det största antalet utlåtanden om EU-ärenden
lämnades av finansutskottet, förvaltningsutskottet och miljöutskottet.

EU-ärenden
Nya unionsärenden inkom i stora utskottet enligt följande: 53 U-ärenden (GL 96 §) och 140
E-ärenden (GL 97 §). Motsvarande siffra under
föregående riksmöte var 79 och 145 samt under
föregående valperiods motsvarande riksmöte 92
och 145. Stora utskottet fick 113 redogörelser
av statsrådet om möten i Europeiska unionens
råd; motsvarande siffra för riksmötet 2004 var
111. Stora utskottet hörde Europakommissionär
Olli Rehns utredning om unionsutvidgningen.
Storbritanniens ambassadör Matthew Kirk re-

dogjorde för sitt lands mål och program inför
EU-ordförandeskapet för utskottet.
Eftersom ärenden i EU ofta behandlas längre
perioder än ett riksmöte hade stora utskottet
cirka 700 oavslutade U- och E-ärenden på sitt
bord. Dessa togs upp för behandling regelbundet på grundval av statsrådets kompletterande
utredning eller i samband med redogörelserna
för rådets möten. De oavslutade ärendena var
lika många som året innan.
Stora utskottet gav tre yttranden om EUärenden till statsrådet; antalet var detsamma
som under föregående riksmöte. Yttrandena
gällde en preliminär bedömning av agendan
för det finländska ordförandeskapet, halvtidsöversynen av Lissabonstrategin samt EU:s
nordliga dimension. Fackutskotten gav stora
utskottet 93 utlåtanden om U-ärenden och 109
utlåtanden om E-ärenden. Detta antal utlåtanden (sammanlagt 202) var något större än under
föregående riksmöte (196). Dessutom riktade
utrikesutskottet 2 utlåtanden till statsrådet om
E-ärenden även till stora utskottet.
Utrikesutskottet behandlade 57 s.k. USPärenden, som gäller utredningar om frågor med
anknytning till Europeiska unionens eller Finlands förhållanden till främmande stater som
utskottet får med stöd av 97 § i grundlagen. I två
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USP-ärenden erhöll utskottet det begärda utlåtandet, det ena från ekonomiutskottet och det
andra från miljöutskottet. Utrikesutskottet gav
statsrådet utlåtande om 3 USP-ärenden. Utlåtandena gällde Finlands handelspolitiska program, globaliseringen och Finland samt EU:s
nordliga dimension. Ett utlåtande, som dessutom var baserat på ett E-ärende, riktades även
till stora utskottet. Under föregående riksmöte
behandlades 45 sådana ärenden men utskottet
gav inga utlåtanden om dem.
Ratificeringen av Europeiska unionens konstitutionella fördrag avbröts när Frankrike och
Nederländerna förkastade fördraget efter folkomröstningarna i länderna. Sedan Europeiska
rådet fattat beslut om en period av eftertanke
överlämnade statsrådet den 25 november 2005
en redogörelse till riksdagen utgående från
vilken riksdagen tar ställning till fördraget. Behandlingen av redogörelsen fortsätter under
vårsessionen 2006.

Resor
Under riksmötet 2005 företog utskotten studieresor i utlandet i form av delegationer med ett
färre antal deltagare än hela utskottet (den första siffran inom parentes anger antalet ledamöter, den andra antalet tjänstemän). Dessutom
deltog enskilda representanter för fackutskotten i olika seminarier och möten utomlands.
Flera utskott gjorde särskilt under riksdagens
sommarpaus studiebesök i hemlandet.
1. Stora utskottets utlandsresor
• Turkiet, Rumänien, Bulgarien (7+1)
• Bryssel, möte med Europaparlamentsledamöter
(11+1)
• London (5+1)
• Luxemburg, COSAC-konferensen (4+3)

•
•
•
•

London, COSAC-konferensen (6+4)
London (3+1)
Hongkong, WTO-konferensen (3+1)
Beijing, Shanghai, Guangzhou, Hongkong (8+1)

2. Fackutskottens utlandsresor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GrU / Washington, Ottawa, New York (9+1)
UtU / Berlin (5+1)
UtU / Paris (7+1)
UtU / New York, Washington (7+2)
FiU – Jordbruksdelegationen / Mexiko,
Brasilien (9+1)
FiU – Skattedelegationen / Bryssel,
Luxemburg (9+1)
FiU – Förvaltnings- och granskningsdelegationen / Prag, Warszawa (7+1)
FiU – Social- och arbetsdelegationen /
Danmark (9+1)
FiU – Trafikdelegationen / Turkiet, Kuwait (9+1)
FiU – Bostads- och miljödelegationen /
Storbritannien (9+1)
FvU / Moskva, S:t Petersburg (8+2)
LaU / Beijing, Shanghai (tillsammans
med JsU 4+4+3)
KoU / Cypern, Grekland (9+1)
KoU / Stockholm, seminarium (11+3)
KoU / S:t Petersburg (8+1)
KoU / Tallinn, seminarium (5)
JsU / Beijing, Shanghai (tillsammans
med LaU 4+4+3)
JsU / Estland (10+1)
JsU / Danmark, Sverige (9+1)
FsU / Warszawa, Berlin (8+1)
FsU / Tallinn (8+1)
KuU / Kyoto, Nagoya, Tokyo (10+2)
KuU / Paris (9+1)
ShU / Genève, WHO:s generalförsamling (3+1)
ShU / London, Dublin (8+2)
ShU / Danmark (7+2)
EkU / Riga, Vilnius (5+1)
EkU / Berlin, Frankfurt (8+1)
FrU / Prag, Government Leaders Forum (3+1)
FrU / Bangalore, Delhi (7+1)
FrU / Kostamus (4+1)
FrU / Moskva, S:t Petersburg (8+2)
AjU / Bulgarien, Rumänien (9+1)
AjU / Genève, ILO:s konferens (4+1)
MiU / Kanada, USA, Mexiko (10+1)
MiU / S:t Petersburg, seminarium (5+1)
MiU / Montreal, klimatkonferensen (5)

17

RIKSDAGENS INTERNATIONELLA VERKSAMHET

R

iksdagens internationella verksamhet
har blivit livligare från år till år. Förutom
i nordiska, europeiska och världsomfattande talmansmöten har riksdagsledamöterna
regelbundet deltagit i arbetet inom 10 internationella parlamentarikerorganisationer, generalförsamlingar eller nätverk. År 2005 har
sammanlagt 74 medlemmar eller ersättare i
delegationer regelbundet deltagit i sådan verksamhet. Av dem deltog 17 ledamöter i arbetet
i flera delegationer än en. Också det bilaterala
besöksutbytet med andra parlament har fortsatt att öka.

Talmansmöten
I maj deltog riksdagens talman i det årliga talmansmötet för EU-ländernas nationella parlament. Där behandlades bl.a. en rationalisering
av de interparlamentariska organisationernas
verksamhet och ratificeringen av EU:s konstitutionella fördrag.
Ämnen för det världsomfattande talmansmötet i New York i september var bl.a. parlamentens roll i internationella frågor och FN:s
arbete, demokratins parlamentariska dimension samt parlamenten och multilateralt samar-

Riksdagen besöks årligen av ett flertal statsöverhuvuden. På bilden bekantar sig
Tanzanias president Benjamin Mkaban med rikssalen, som förevisas av förste vice
talman Markku Koski.
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bete. Det globala talmansmötet ordnades nu för
andra gången och i det deltog nästan 150 talmän.
I slutet av september avlade talmännen
från de nordiska och baltiska länderna ett gemensamt besök i Ukraina. I landets parlament
ordnades ett seminarium om demokratiutvecklingen och politiska reformer i Ukraina.

Parlamentsdelegationer
Finland besöktes av talmännen för det italienska
representanthuset, det ryska förbundsrådet, det
georgiska parlamentet, Estlands Riigikogu, Republiken Koreas parlament, det somaliska parlamentet och Hongkongs lagstiftande organ samt
av vice talmännen för det ryska förbundsrådet
och det japanska parlamentets underhus.
Riksdagens talman Paavo Lipponen ledde
parlamentsdelegationer på officiella besök i
Polen, Australien, Frankrike, Rom, Österrike,
Ukraina, Kanada och Sydafrika. Vice talman
Markku Koski besökte Serbien och Montenegro samt Armenien.

Internationella organisationer
NORDISKA RÅDET

Nordiska rådets 57:e session i Reykjavik dominerades av beslut om strukturförändringar. Den
parlamentariska samarbetsorganisationen har
lättats upp bl.a. genom att man slopat temamötet på våren. En förankring av det nordiska
samarbetet i de nationella parlamenten har också
diskuterats med de nordiska talmännen.
Vid behandlingen av ministerrådets nya arktiska samarbetsprogram koncentrerade man
sig på bl.a. forskning, det arktiska universitetet,
miljögifter och ursprungsfolkens situation. I
ministerrådets handlingsplan för det nordiska

energisamarbetet koncentrerade man sig på tre
områden: den förväntade elbristen i Norden,
nätkapaciteten och konsumentprisutvecklingen.
Under sessionen godkändes också ett näringspolitiskt samarbetsprogram, ett nytt jämställdhetssamarbetsprogram, Design för alla – ett nordiskt
handlingsprogram och ett förslag till åtgärder för
att skydda offer för människohandel.
Målet med strukturreformen av kultursamarbetet är att överföra finansiering direkt till
verksamheten, dvs. merparten av de nordiska
kulturinstitutionerna och kulturkommittéerna
läggs ner och resurserna allokeras till fleråriga
samarbetsprogram och samarbetsprojekt. NR:s
kultur- och utbildningsutskott ansåg ändå att
innehållet i kulturpolitiken borde ha definierats
först och först därefter skulle man ha ingripit i
strukturerna. I samband med reformen föreslogs
att ett ”Nordiskt kulturforum” skulle inrättas.
Danmarks tidigare statsminister Poul Schlüter, som fungerat som särskild representant för
gränshindersfrågan, avslutade sitt arbete med
att överlämna sin rapport under sessionen. I
diskussionen nämndes förtidspensioner, bankavgifter, tredjelandsmedborgares ställning, dubbelbeskattning av pensioner, studierabatter på
resor samt samtalspriser. Som resultat av arbete
inrättades en virtuell skattebyrå, en näringslivsportal och en elektronisk arbetsförmedling för
Öresundsregionen.
Under 2005 kom man överens om ett nytt
samarbetsprogram med Ryssland för 2006—2008
och om att Nordiska ministerrådet skulle öppna
en byrå i Kaliningrad. Samarbetet med nordvästra Ryssland fokuseras nu på fyra delområden:
kompetensutveckling och nätverk, deltagande
i partnerskapet för den nordliga dimensionen,
samarbete med frivilligorganisationer i nordvästra Ryssland samt samarbete i Barentsregionen.
Den andra parlamentarikerkonferensen för
Barentsregionen som ordnades i Bodø hade tre
huvudteman: samarbetet i Nordeuropa, hållbar
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Tjeckiens president
Vaclav Klaus hälsar på
talmanskonferensens
medlemmar och
riksdagsgruppernas
representanter i rikssalen.

ekonomisk utveckling i Barentsregionen samt
ursprungsfolkens levnadsförhållanden och deras ställning i länderna inom Barentsregionen.
De nordiska länderna har bedrivit ett intensivt
samarbete med de baltiska länderna ända sedan
1990. NR och Baltiska parlamentariska församlingens höll sitt sista gemensamma möte i Pärnu
i maj 2005. Parlamentariker från de nordiska och
de baltiska länderna kom överens om att satsa på
samarbete mellan utskotten för att nå konkreta
resultat. Politikerna vill prioritera utbildningspolitiken, miljön i Östersjön, arbetsmarknadsfrågor,
kampen mot korruption samt alkoholpolitiken.
Finlands delegation i Nordiska rådet ordnade i oktober ett 50-årsjubileumsseminarium,
”Finland i Norden”, med anledning av att Finland anslöt sig till Nordiska rådet 1955.
EUROPARÅDET

Europarådet har redan i 15 år diskuterat en utvidgning och integrering av nya medlemsländer
i organisationens arbete. Nu är utvidgningsprocessen så gott som slutförd och det är dags att
diskutera prioriteringar. Under Europarådets 3:e
toppmöte, som hölls i Warszawa i maj, konstaterades att Europarådet även i fortsättningen
bör koncentrera sig på frågor som gäller de
mänskliga rättigheterna, demokrati och social
sammanhållning.

Under 2005 godkände generalförsamlingen
sammanlagt 41 rekommendationer, 61 resolutioner och 15 utlåtanden. En stor del av rapporterna har behandlat demokratisituationen i ER:s
nyare medlemsländer. En del medlemsländer
har inte ens efter tio års medlemskap fått nöjaktigt betyg för sin demokratisituation.Valövervakningen utgör en del av övervakningsverksamheten och vissa drag återkommer i rapporterna
om denna. Generalförsamlingen har godkänt
rapporter som har granskat olika kränkningar
av de mänskliga rättigheterna — bl.a. fall med
försvunna barn och kvinnor, tvångsäktenskap
för barn och kvinnors rättigheter inom olika
religionssamfund — samt nya utmaningar för
demokratin, som gäller både allmänt godkända
rättigheter och friheter som yttrandefrihet och
rösträtt och dagens största globala säkerhetshot, terrorismen.
OSSE:S PARLAMENTARISKA FÖRSAMLING

OSSE behandlar demokratifrågor och mänskliga rättigheter ur ett brett säkerhetspolitiskt
perspektiv. Det har redan i några års tid talats
om en inre kris inom OSSE. Sommaren 2005
färdigställdes två rapporter som innehåller likartade åtgärdsförslag i syfte att utveckla OSSE:s
verksamhet. Den parlamentariska församlingen
har endast indirekt berörts av krisen, och den
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har i första hand avspeglats i diskussionsinläggen, förslagen till val av extrateman och arbetsgruppernas verksamhet. Församlingen har
fortsatt sitt arbete som tidigare: en session i juli i
Washington DC, en vintersession, tre temakonferenser, varav två har behandlat situationen i
OSSE:s randområden (det arktiska området i
norr och Medelhavsområdet i söder), valövervakningen (Kirgisien, Kazakstan, Moldavien,
Albanien, Azerbajdzjan) samt arbetsgruppernas och de specialsändebudens verksamhet.
Särskild uppmärksamhet har fästs vid valövervakningen 2005 inom hela OSSE på grund av
händelserna i Georgien och Ukraina.
INTERPARLAMENTARISKA UNIONEN IPU

Delegationen för riksdagens IPU-grupp deltog 2005 i Interparlamentariska unionens två
årliga ordinarie generalförsamlingar. Vårens
större generalförsamling hölls i Manilla, där
bl.a. krigsbrott, HIV/AIDS och naturkatastrofer
stod på agendan. På agendan för hösten generalförsamling i Genève stod relationerna mellan
parlamenten och medierna, flyttningsrörelser
samt det internationella interparlamentariska
samarbetet för att främja demokrati.
Representanter för Finlands grupp deltog i
två möten som IPU:s nordiska grupp höll i Danmark samt i den finsk-ugriska gruppens möte i
Estland. Dessutom deltog riksdagsledamot Katri
Komi i arbetet inom Interparlamentariska unionens högsta operativa organ – direktionen. Arbetet med att reformera organisationen har fortsatt
inom IPU, bl.a. genom att utveckla samarbetet
med FN och dess underlydande organisationer.
ARKTISKA PARLAMENTARIKERKONFERENSEN

Den av talmanskonferensen tillsatta ständiga delegationen representerar Finland i Arktiska parlamentarikerkonferensen som ordnas med två års
mellanrum. Till konferensen hör parlamenten i
alla arktiska länder (Norden, Kanada, Ryssland,

USA och Europaparlamentet). De viktigaste organisationerna för ursprungsfolken är ständiga
deltagare. Följande konferens ordnas i Kiruna den
2–4 augusti 2006. Delegationen är också representerad i Artiska parlamentarikerkommittén.
DET PARLAMENTARISKA
ÖSTERSJÖSAMARBETET

Det parlamentariska samarbetet i Östersjöområdet sker inom ramen för BSPC (Baltic Sea
Parliamentary Conference). År 2005 hölls konferensen i Vilnius. Huvudteman för konferensen var förutom samarbetet mellan regeringarna och parlamenten dessutom betydelsen av
EU:s nordliga dimension och grannlandspolitik
för Östersjöområdet samt politiken i syfte att
förhindra eutrofiering och förorening av Östersjön. Dessutom behandlades åtgärder för att
utveckla områdets trafik- och övriga infrastruktur, förenhetliga sjöfartspolitiken och förbättra
säkerheten inom sjöfarten. Konferensen beslöt
också att utveckla strukturen för det parlamentariska samarbetet genom att utöver den ständiga kommitté som förbereder och samordnar
samarbetet inrätta en utvidgad ständig kommitté där alla, såväl nationella som regionala,
parlament i området är representerade och som
samlas mellan konferenserna.
Efter konferensen 2005 och fram till följande
konferens blev riksdagsledamot Arja Alho ordförande för BSPC:s ständiga kommitté i egenskap av representant för Nordiska rådet.
VÄSTEUROPEISKA UNIONENS
PARLAMENTARISKA FÖRSAMLING

En delegation från riksdagen deltar som observatör i Västeuropeiska unionens (VEU). 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 har främst
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att anknyta till jämställdhetsfrågor och således
även till riksdagens 100-årsjubileum.

Vänskaps- och
samarbetsgrupper

Laglighetsövervakarna i Östersjöområdet sammanträdde i
Helsingfors, i auditoriet i riksdagens tillbyggnad den 6-7 juni
2005. Seminariet, som hade sammankallats av riksdagens
justitieombudsman Riitta-Leena Paunio och justitiekansler
Paavo Nikula, öppnades av talman Paavo Lipponen.

varit inriktad på att följa upp EU:s säkerhets- och
försvarspolitiska beslut och att stärka den parlamentariska dimensionen inom EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik.

Annat internationellt
samarbete
Riksdagen har ytterligare intensifierat samarbetet
med Världsbanken. I oktober ordnades en konferens för Världsbankens parlamentariska nätverk
i riksdagen. I konferensen deltog ca 300 personer av vilka ca 200 var riksdagsledamöter från
96 länder. Riksdagsledamot Kimmo Kiljunen är
vice ordförande för nätverkets styrelse. Dessutom
deltar riksdagen i seminarier utomlands som arrangeras avVärldsbanken tillsammans med andra
parlament och organisationer som samarbetar
med banken. Riksdagen ordnar även seminarier i
Finland. Under 2006 planeras ett parlamentariskt
seminarium i Helsingfors, vars teman kommer

Förutom riksdagens officiella internationella
verksamhet upprätthålls internationella kontakter av de cirka 70 vänskaps- och samarbetsgrupper som riksdagsledamöterna inrättat. Under 2005 inrättades en grupp för Sydkaukasien
samt vänskapsgrupper för Qatar, Indien och
Serbien-Montenegro.
Aktivast av grupperna är riksdagens grupp
för de mänskliga rättigheterna som inrättades
1991. Den fungerar som ett informationsnätverk
som samlar ungefär femtio ledamöter. Under
året kunde gruppen redovisa över sjuttio evenemang. Gruppen ordnade bl.a. ett seminarium
om situationen i Afghanistan med Europeiska
unionens specialsändebud som huvudtalare
och nästan etthundra i Finland bosatta afghaner
som deltagare.
Gruppens ledamöter hörde experter på
människorättssituationen i bl.a. Afghanistan,
Sri Lanka,Västra Sahara, Sudan, Kina och Ryssland samt olika kurdiska områden. Vädjanden
skickades till finländska ministrar och dessutom
till Afghanistans, Irans och Rysslands presidenter samt till Marockos premiärminister samt talmannen för den ryska duman.
Representanter för utlännings- och flyktingorganisationer i Finland informerar gruppen för
de mänskliga rättigheterna om bl.a. hur bl.a.
utlänningslagen samt annan lagstiftning som
berör utlänningar fungerar. De asylsökandes
ställning diskuterades också med företrädare
för utlänningsverket. I riksdagens Infocentrum
ordnades ett diskussions- och informationsmöte för allmänheten om situationen i Sudan och
Darfur tillsammans med utrikesministeriet.
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iksdagsinformationen fokuserade under
året på informationen till allmänheten
och medierna och på informationen på
nätet. Under året började riksdagen med ett utbildningsprogram för journalister. Informationen om utskottens verksamhet samt servicen
för internationella medier utvidgades.
Moderniseringen av nättjänsten fortsatte.
Ett samarbetsavtal om direktsändningar från
plenum på webben ingicks med Rundradion.
Spelet Lagstiftarna, som är avsett för skolelever,
togs i bruk i Infocentrum och det gjordes också
en nätversion av spelet. Den nya besöksanvisningen godkändes. Förberedelserna för riksdagens 100-årsjubileum var centrala.

Det första
journalistprogrammet
Under riksmötets öppningsvecka genomförde
riksdagen ett fyra dagar långt journalistprogram. Målet med programmet är att upprätthålla journalisternas intresse för riksdagsfrågor
och politik samt erbjuda bakgrundsinformation
för artiklar och programinslag om riksdagen. I
programmet deltog 55 journalister från riksmedierna, de stora regionala tidningarna och
regionalradiostationerna.
Vid sidan av aktuella teman tog man inom
programmet upp teman i anslutning till grundlagen, plenum, EU-ärenden, statsbudgeten,
internationell verksamhet samt ledamöternas
arbete. Talmännen, utskottsordförandena, andra
ledamöter och riksdagens tjänstemannaledning
fungerade som diskussionsinledare. Ackrediterade journalister berättade om mediearbetet i
riksdagen. Programmet genomfördes i samarbete med föreningen Politiska journalisterna.
Deltagarna gav entusiastisk respons på journalistprogrammet. Riksdagens andra journalistprogram genomfördes i februari 2006.

Ett par hundra journalister
och fotografer
I riksdagen fanns 135 ackrediterade politiska journalister och 70 fotografer från riksmedierna och
de stora regionala tidningarna. Dessutom besöktes riksdagen av en stor mängd journalister som
gjorde nyheter och intervjuer om olika ämnen.
Ett seminarium ordnades för internationella
journalister som är ackrediterade i Helsingfors
och för beskickningarnas medieansvariga. I
samarbete med UMPress arrangerades besök i
riksdagen för grupper av utländska journalister.
I synnerhet Världsbankens parlamentarikerkonferens intresserade även internationella medier.
Finländska journalister var med på talmannens
besök och internationella parlamentariska organisationers möten.
Riksdagen och ledamöterna var fortfarande
hett stoff för nyhets- och aktualitetsmedierna.
De frågor som gavs mest spaltutrymme och programtid gällde budgetramarna och budgeten för
2006, EU-ärenden, hälsovårds- och kulturtjänster, krishanteringslagen, Fortums optioner samt
100-årsjubiléet. Kontakterna mellan riksdag
och medier fungerade väl. Kommunikationen
var livlig och saklig.
Riksdagsinformationen tar upp teman som
tangerar plenum, utskott, talmanskonferensen, talmanspresidiets arbete och utveckling av
riksdagsarbetet. I synnerhet medieservicen i anslutning till utskotten förbättrades. Information
lämnas i form av veckoinformation, informationsutskick om aktuella frågor, presskonferenser och nyhetstips. En ny kanal som togs i bruk
är textmeddelanden.
Briefingarna i form av talmannens morgonkaffe för nyhetsmediernas och tidskrifternas
chefredaktörer fortsatte. Talmanspresidiet och
utskotten ordnande briefingar för journalisterna. Grupper av journalister från olika medier i
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Presentationsmaterial om riksdagen i Infocentrum.

huvudstadsregionen och övriga landet bekantade sig med riksdagen. Kontakterna med Politiska journalisterna intensifierades.

Webbreform och
direktsändningar
Aktuell riksdagsinformation publicerades fortfarande i Nyhetsrutan. Nyheterna fokuserar på
plenum, utskotten, EU-ärenden och internationell verksamhet.
Totalreformen av riksdagens webbtjänst
avancerade till planerings- och pilotstadiet. Målet med översynen är att presentera riksdagsarbetet bättre, öka nättjänsterna för allmänheten
samt förbättra söktjänsterna. Strävan är att kunna erbjuda såväl allmänheten som sakkunniga
fungerande tjänster.
Information om riksdagen skall i fortsättningen kunna sökas via fem huvudkanaler: lagstiftning, statsbudgeten, tillsyn över regeringen
och förvaltningen, EU-ärenden och internationell verksamhet. Allmänheten får också bättre
möjligheter att följa ledamöternas och riks-

dagsgruppernas arbete. På förstasidan berättas
vad som händer i riksdagen under dagen och
veckan.
Som ett led i projektet Sali 2007 började man
förbereda direktsändningarna från plenum.
Riksdagens samarbetspartner är Rundradion
med vilken riksdagen ingick ett nytt samarbetsavtal i december 2005. Rundradion producerar
bildsignalen och utvecklar sin tekniska beredskap i riksdagen. För utsändningarna byggs ett
eget kontrollrum i riksdagen, vilket också förbättrar riksdagens krisberedskap.
Från och med september 2007 kan plenum
följas över nätet så att förutom talaren syns i rutan information om det ärende som behandlas
och dessutom har man direkt åtkomst till handlingarna. Utsändningarna arkiveras så man kan
också titta på dem i efterhand.

25 000 besökare i Infocentrum
Verksamheten i Infocentrum, som öppnades
hösten 2004, var fortfarande livlig. Under året
besöktes Infocentrum av ungefär 25 000 per-
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Riksdagens webbplats ska förnyas och under berättelseåret
började planerings- och pilotfasen. Den nya webbplatsen tas i
bruk hösten 2006.

soner. Speciellt statsbudgeten, EU:s grundlag
och krishanteringen intresserade människorna. Riksdagsgrupperna ordnade evenemang i
Infocentrum nästa varje vardagskväll. Antalet
deltagare varierade från trettio till hundra. De
teman som intresserade mest var social- och
hälsovårdstjänster samt miljöpolitik.
Spelet Lagstiftarna bidrog till att göra Infocentrums verksamhet mångsidigare. I det pedagogiska spelet som är riktat till skolelever och
som pågår ungefär en halv timme är spelarna
första periodens riksdagsledamöter. De väljer
en proposition som behandlas på samma sätt
som i riksdagen. Förutom för riksdagsarbetet får
man poäng också för annat arbete som ledamoten utför, bl.a. kontakt med väljarna, intervjuer
för medierna och EU-ärenden.
Riksdagshuset är fortfarande ett populärt
besöksmål. Över 25 000 personer deltog i rundvandringar i riksdagshuset under ledning av husets guider. Kanslikommissionen godkände ett
ny besöksanvisning som syftar till att klarlägga
besökspraxis och garantera besökarna ett angenämt riksdagsbesök.

Visitor-arbetsgruppen bestående av riksdagsledamöter och tjänstemän inledde sitt arbete. Målet är att utveckla besökstjänsterna och
skräddarsy besöken så att de motsvarar de olika
gruppernas intressen bättre än förr, så att reserveringarna och själva besöken löper smidigare
än förr och så att en hög säkerhetsnivå garanteras i alla situationer.
För specialgrupper, bl.a. syn- och hörselskadade samt utvecklingshämmade, producerades
eget presentationsmaterial i samarbete med deras organisationer. En arbetsgrupp bestående av
riksdagsledamöter och tjänstemän funderar mera
ingående på tillgänglighetsfrågor i riksdagen.
På våren delade riksdagen ut material om
riksdagen, bl.a. en video med sex delar, till alla
skolor och bibliotek i Finland. Förutom spelet
Lagstiftarna och besöken omfattar riksdagens
verksamhet för skolelever läromaterialet Rixnet,
nätmaterialet Riksdagens historia, ungdomsbroschyrer, Ungdomsparlamentet och parlamentsklubbar.

100-årsjubileet inleds
Riksdagen förberedde sig aktivt för 100-årsjubileet. Jubileumsårets symbol har planerats av grafiker Anssi Kähärä. Symbolen började användas
på kuvert, blanketter och presentationsmaterial
i januari 2006. Jubileets tema är ”Din röst — din
lag. Hundra år av finländskt folkvälde”.
Inför 100-årsjubileet öppnades webbsidor
på finska, svenska och engelska. Festligheterna
inleddes i februari 2006 med utgivningen av ett
jubileumsfrimärke och en Studia Generalia föreläsningsserie i Helsingfors universitet.
Riksdagens interna informationsblad Info
började utkomma en gång i veckan. Riksdagen
lät trycka upp en almanacka för ledamöterna,
riksdagens kalender med information om ledamöter och organ samt översikter över höst- och
vårsessionen.
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början av 2005 inrättades riksdagens säkerhetsenhet utgående från förslagen från den
arbetsgrupp som utrett säkerhetsfrågorna i
riksdagen. Riksdagen beslutade hösten 2004 att
uppdatera sitt säkerhetssystem. Detta innebar
en omorganisering av riksdagens kansli i och
med att man från början av 2005 i kansliet inrättade en säkerhetsenhet på avdelningsnivå.
Enheten är direkt underställd talmannen och
generalsekreteraren. Säkerhetsenheten leds av
säkerhetsdirektören och består av säkerhetspersonal från kansliets övriga enheter, vilket ger
ökad effektivitet och klarhet i handläggandet av
säkerhetsfrågor i riksdagen.
Säkerhetsenhetens uppgift är att svara för
utvecklingen av riksdagens säkerhetssystem
och för dess funktionsduglighet i alla förhållanden samt för räddningsverksamheten och
befolkningsskyddet. Säkerhetsenheten ansvarar för mottagningen av besökare i riksdagen,
säkerhetsövervakningen dygnet runt i säkerhetskontrollrummet och för transporttjänsterna
för talmännen.

Utvecklingsprojekt
Kanslikommissionen har beslutat att starta flera
projekt som syftar till att utveckla säkerheten
i riksdagen. De omfattande säkerhetsprojekten skall rätta till strukturella säkerhetsbrister
i riksdagen samt utveckla miljö- och kvalitetssystemen, arbetssäkerheten och besöksarrangemangen. Projekten håller på att specificeras
och åtgärderna för att förbättra säkerheten
vidtas i samband med att riksdagsfastigheterna
renoveras.
Säkerhetsenhetens personal utvecklar sin
yrkeskompetens genom utbildning som baserar
sig på riksdagens egna behov.
Säkerhetsenhetens uppgift är att handha
samarbetet med myndigheter och se till att man
får tillräcklig information om säkerhetsläget.

Säkerhetskultur
Enligt säkerhetsarbetsgruppen uppstår en god
säkerhetskultur i riksdagen genom att ledningen
engagerar sig och besitter tillräcklig yrkeskompetens. I enlighet med principen har säkerheten
anammats som en fast del av verksamhets-, lednings- och utbildningskulturen i riksdagen.
Säkerhetskulturen i riksdagen grundar sig
på principen om en öppen nordisk demokrati.
Riksdagen måste vara så öppen som möjligt för
att möjliggöra växelverkan mellan riksdagsledamöterna och medborgarna.
Riksdagen besöks varje år av ca 60 000 personer som kommer i grupper eller följer riksdagsarbetet från publikläktarna. Säkerhetsenheter sköter mottagningen av besökarna.

För riksdagen viktiga säkerhetsorganisationers
representanter med värdar den 25 april 2005.
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Riksdagens kansli –
organisation och uppgifter

rektören och består av säkerhetspersonal från
kansliets övriga enheter, vilket ger ökad effektivitet och klarhet i handläggandet av säkerhetsfrågor i riksdagen.
I anslutning till riksdagen finns utöver riksdagens kansli tre ämbetsverk: riksdagens justitieombudsmans kansli, statsrevisorernas kansli
och statens revisionsverk.
Centralkansliet sköter förberedelserna för och
genomförandet av riksdagens plenum och ger
hithörande service. Vidare upprättar och publicerar kansliet riksdagshandlingarna och register
samt ansvarar för distributionen och lagringen
av dokument. Centralkansliet består av protokollbyrån, svenska byrån och dokumentbyrån.
Riksdagens lagstiftningsdirektör är chef för centralkansliet.
Utskottssekretariatet tillhandahåller sekreterartjänster för utskotten och förbereder ärenden

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 och förvaltningsavdelningen. Till kansliet hör dessutom utskottssekretariatet och utanför avdelningsstrukturen
internationella enheten, utrednings- och informationsenheten samt säkerhetsenheten. Riksdagens generalsekreterare är chef för kansliet.
Riksdagens kansli omorganiserades från
början av 2005 genom att en säkerhetsenhet på
avdelningsnivå inrättades i kansliet. Enheten är
direkt underställd talmannen och generalsekreteraren. Säkerhetsenheten leds av säkerhetsdi-
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Riksdagens revisorer överräcker revisionsberättelsen för 2005 till riksdagens talman den 10 april 2006. Från höger talman Lipponen,
revisorernas ordförande Matti Saarinen, riksdagsledamöterna Tuomo Hänninen och Petri Salo, CGR-revisor Eero Suomela,
generaldirektör Tapio Leskinen, byråchef Pertti J. Rosila och förvaltningsdirektör Kari T. Ahonen.

som behandlas i utskotten samt ordnar anknytande service. Chef för utskottssekretariatet är
riksdagens biträdande generalsekreterare.
EU-sekretariatets primära uppgift är att samordna riksdagens förbindelser med EU. Sekretariatet består av sekretariaten för stora utskottet
och utrikesutskottet, stora utskottets informatör
och 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 behandlar till exempel
riksdagens budget och ekonomi samt planerar
verksamheten och ekonomin. Vidare behandlar
den frågor som gäller riksdagshuset, dataadministration samt riksdagens personalförvaltning.
Dessutom behandlar förvaltningsavdelningen
övriga förvaltningsärenden som hänför sig till
riksdagens kansli, i den mån 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 samt säkerhetsenheten. I utrednings- och
informationsenheten ingår Riksdagsbiblioteket,
interna utredningstjänsten och riksdagsinformationen.
Riksdagsledamöternas personliga assistenter
sorterar organisatoriskt sett främst under förvaltningsavdelningen. Assistenterna står i arbetsavtalsförhållande till riksdagens kansli, och
deras arbetsavtal undertecknas av riksdagens
förvaltningsdirektör på arbetsgivarens vägnar.

Ekonomisk förvaltning
Riksdagens utgifter uppgick 2005 till 81,4 miljoner euro, vilket är 3 % mindre än 2004. Minskningen berodde på att 2005 hade man inte längre
några utgifter för upphandling av anordningar
och inventarier till riksdagens tillbyggnad. Utan
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tillbyggnadens inverkan var riksdagens ordinarie omkostnader 2,2 % större än året innan.
Statens revisionsverk, som från början av
2001 har verkat i anslutning till riksdagen, är ett
fristående räkenskapsverk med sin egen årsredovisning och sitt eget bokslut. Uppgifterna om
revisionsverket ingår inte i riksdagens bokslut.
Riksdagens utgifter var 4,7 miljoner euro
mindre än budgeterat och därmed var budgetutfallet 95 % mot 92 % år 2004. Besparingen
berodde i huvudsak på att utfallet i fråga om
upphandling av anordningar, tryckkostnader
och utvecklingsprojekt avseende säkerhetssystemen var mindre än det budgeterade.
Driftsutgifterna för riksdagen som lagstiftande organ uppgick 2005 till 14,50 euro per
finländare mot 14,35 året innan. Riksdagens utgifter utgjorde 2005 liksom tidigare år omkring
0,25 % av statens utgifter.
Utgifterna för ledamöternas arvoden, kostnadsersättningar och inrikes resor var sammanlagt 19,1 miljoner euro, vilket är 1,4 % mer än
året innan.
De omedelbara kostnaderna för ledamöternas assistenter var 6,3 miljoner euro 2005, alltså
nästan 6,3 % mer än 2004. I slutet av 2005 fanns
det totalt 185 assistenter.
De omedelbara utgifterna för riksdagsledamöterna och deras assistenter var sammanlagt
25,4 miljoner euro, vilket är 31 % av riksdagens
sammantagna utgifter.
Andra betydande utgiftsposter i riksdagen
var löneutgifterna för riksdagens anställda, 26,6
miljoner euro, anläggnings- och investeringsutgifter för datateknik, totalt 6,4 miljoner euro,
utgifter för underhåll och reparation av riksdagsfastigheterna 3,8 miljoner euro, utlandsresor 2,7 miljoner euro, och tryckkostnader 1,0
miljoner euro.
Dispositionsmedlen till riksdagsgruppernas
kanslier utgjorde 3,4 miljoner euro, vilket är en
ökning på 2,3 % mot året innan. I snitt var stö-

det till riksdagsgrupperna 1 436 euro per ledamot och månad (mot 1 404 euro 2004).
I riksdagens bokslut ingår utöver utgifterna
för ledamöterna och riksdagens kansli också
utgifterna för statsrevisorernas kansli och riksdagens justitieombudsmans kansli.
Utgifterna för statsrevisorernas kansli uppgick 2005 till totalt 1,4 miljoner euro. Utgifterna
var 8,8 % lägre än 2004. Budgetutfallet var 81 %.
I synnerhet utgifterna för löner och sakkunnigtjänster var mindre än budgeterat. Vid statsrevisorernas kansli fanns 16 ordinarie tjänster av
vilka 15 var tillsatta.
Utgifterna för riksdagens justitieombuds-
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Personal
Under 2005 inrättades 14 nya ordinarie tjänster
vid riksdagens kansli: en personalsekreterartjänst, en byråsekreterartjänst och en expeditionsassistenttjänst vid förvaltningsbyrån, en biträdande byråchefstjänst vid fastighetsbyrån, en
utvecklingschefstjänst vid dataadministrationsbyrån, en byråsekreterartjänst vid internationella
enheten, en amanuenstjänst vid biblioteket, en
informatörstjänst och en informationssekreterartjänst vid riksdagsinformationen. Dessutom
inrättades en säkerhetsdirektörstjänst och fyra
expeditionsassistenttjänster vid säkerhetsenheten den 1 januari 2005.
Under 2005 drogs sex tjänster in vid riksdagens kansli: två städartjänster på heltid och
tre städartjänster på deltid vid fastighetsbyrån
samt tjänsten som säkerhetschef vid säkerhetsenheten.
Enheterna inom riksdagens kansli hade
följande ordinarie och visstidstillsatta tjänster i
slutet av 2001–2005:

mans kansli uppgick 2005 till drygt 3,8 miljoner
euro, vilket är 4,9 % mer än året innan. Som
under tidigare år hade kansliet anställt tidsbestämd och tillfällig personal för att behandla anhopningen av klagomål. Jämfört med budgeten
var utfallet av utgifterna för justitieombudsmannens kansli 94 %. Vid justitieombudsmannens kansli fanns 54 ordinarie tjänster. Dessutom fanns det 5 tjänsteförhållanden för viss
tid. Under 2005 permanentades visstidsanställningarna genom att det inrättades 6 tjänster: 2
äldre justitieombudsmannasekreterartjänster, 2
justitieombudsmannasekreterartjänster och 2
byråsekreterartjänster.

05

04

03

02

01

Centralkansliet
Utskotten
Förvaltningsavdelningen
Internationella enheten
Utrednings- och
informationsenheten*
Säkerhetsenheten**
Övriga***

69
62
181
20

67
57
216
21

67
56
195
19

66
55
191
21

64
53
178
21

75
42
8

74

76

79

78

7

7

6

6

Sammanlagt

457

442

420

418

400

* utrednings- och informationsenheten bildades i början av 2001 och
enheten omfattar riksdagsbiblioteket, interna utredningstjänsten,
som tidigare hörde till centralkansliet, och riksdagsinformationen
** säkerhetsenheten inrättades från början 2005; personal till enheten överfördes i huvudsak från förvaltnings- och fastighetsbyrån
*** innefattar personal som är direkt underställd generalsekreteraren, fram till 2001 också informationen.

Riksdagsledamöternas personliga assistenter ingår inte i tabellen. De var 185 i slutet av 2005.
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Talman Paavo Lipponen, ordförande för prisnämnden, höjer en skål för vinnarna i konsttävlingen för riksdagens tillbyggnad.
Tävlingsbidragen ställdes ut och vernissagen hölls på Innogalleria den 6 april 2005. Från vänster Aimo Katajamäki, Pekka Jylhä,
Tuula Närhinen, Pertti Kekarainen, Jukka Lehtinen och Markku Arantila.

Fastigheter och lokaler
Riksdagens egen personal har svarat för städning, underhåll och mindre reparationer av
riksdagsfastigheterna liksom för byggherreverksamheten. För årsreparationer och ändringsarbeten har dessutom ingåtts årsavtal med
entreprenörer utifrån anbudstävlingar.
Riksdagsfastigheterna består av huvudbyggnaden som stod klar 1931, flyglarna som stod
klara 1978, den kontorsbyggnad från 1950-talet
som togs i bruk efter dem samt den nya tillbyggnaden som stod klar 2004. Fastigheternas
sammanlagda volym är 289 500 m3, byggnader-

nas bruttoyta uppgår till 72 820 m2 och tomterna omfattar 18 400 m2. Den yta som städas är
43 520 m2. Statsrevisorernas kansli och statens
revisionsverk är inhyrda i det statliga ämbetshuset vid Annegatan 44.
Det största enskilda reparations- och ombyggnadsarbetet 2005 utfördes i de lokaler
som ändrades till företagshälsovårdsstation
på andra våningen i norra ändan av C-byggnaden. Man kunde flytta in i de nya lokalerna
på hösten. Arbetslokalerna förbättrades också
för bl.a. EU-informationen, kansliassistenterna
och postombudet. Av tekniska skäl förnyades
bl.a. riksdagens huvudtransformatorstation,
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presshissen i huvudbyggnaden, värmeväxlarna
samt utomhusbelysningen på Talmansplan. I
två utskottsrum samt flera arbetsrum avlägsnades heltäckningsmattorna och ersattes med
golvmaterial som är bättre för inomhusluftens
kvalitet.
I den nya tillbyggnaden företogs vissa regleringsarbeten och garantiarbeten samt mindre
tilläggsanskaffningar i samband med ibruktagandet av byggnaden. Fastighetsautomatiken
i de gamla byggnaderna började förnyas för att
göra den kompatibel med tillbyggnaden.

Datateknik
Dataadministrationen blev klar med riktlinjerna
för riksdagens dataadministration 2005–2007.
De fick rubriken ”Kohti sähköisiä palveluja”. De
viktigaste utvecklingsprojekten under perioden
är moderniseringen av informationssystemen i
plenisalen, dvs. projektet Sali 2007, intranätet
(Fakta-systemet), det personliga elektroniska
skrivbordet samt riksdagens internettjänster
samt utvecklingen av hela lagstiftningsprocessen och informationssystemen för den i samarbete med statsrådets kansli. Av dessa projekt har
i synnerhet systemen i plenisalen och planeringen av internettjänsterna medfört arbete 2005.
Under 2005 konkurrensutsattes riksdagens
talkommunikationstjänster. Anbudstävlingen
vanns av TeliaSonera Finland Abp, med vilket
avtal om såväl fasta telefontjänster som mobiltelefontjänster ingicks. När det gäller mobiltelefontjänsterna övergick man samtidigt till en
ny lösning med mobila fickkontor som avsevärt
förbättrade ledamöternas mobilkommunikation
och tidshantering.
Inom riksdagens ekonomiförvaltning övergick man till papperslös bokföring samt elektronisk hantering och arkivering av inköpsfakturor
genom att ta i bruk Rondo-systemet.

Dataadministationsprojektet RASKE2, som
riksdagen deltar i tillsammans med justitieministeriet och finansministeriet, fortsatte. Avsikten är att finna bättre lösningar, speciellt på
webben, för effektivare dataadministration i
det finländska lagstiftningsarbetet och lagstiftningsprocessen.
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RIKSDAGENS INTÄKTS- OCH KOSTNADSRÄKNING

1.1.-31.12.2005

1.1.-31.12.2004

Intäkter av verksamhet:
Intäkter av avgiftsbelagd verksamhet
Hyror och serviceintäkter
Övriga intäkter av verksamhet

118 695,43
72 965,30
44 861,00

236 521,73

310 225,38
74 136,57
32 573,48

416 935,43

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

-2 838 913,74
-48 907 363,74
-221 677,16
-12 446 729,66
-6 219 815,94
0,00
-3 206 898,71

-73 841 398,95

-2 692 331,85
-46 096 141,55
-375 090,93
-23 658 562,25
-5 777 308,37
11 871 551,87
-2 235 444,37

-68 963 327,45

Återstod I
Finansieringsintäkter och -kostnader
Finansieringsintäkter
Finansieringskostnader

-73 604 877,22

77,03
-210,39

Återstod II

Återstod III

RÄKENSKAPSPERIODENS
KOSTNADSÅTERSTOD

-142,52

-73 605 010,58

Överföringsekonomins intäkter och kostnader
Överföringsekonomikostnader
-3 447 360,00
Överföringsekonomikostnader för utlandet -738 249,27
Överföringsekonomins kostnader
-191 800,00

Intäkter och kostnader av skatter
och obligatoriska avgifter
Uppburna mervärdesskatter
Betalda mervärdesskatter

-133,36

-68 546 392,02

-4 377 409,27

-68 546 534,54

-3 369 600,00
-726 254,72
-131 297,92

-77 982 419,85

12 738,00
-3 692 835,68

-3 680 097,68

-81 662 517,53

-142,52

-4 227 152,64

-72 773 687,18

136 432,68
-6 783 394,74

-6 646 962,06

-79 420 649,24

33

RIKSDAGENS BALANSRÄKNING

31.12.2005

31.12.2004

11 691 953,55
27 050 217,05
309 439,50

39 051 610,10

11 691 953,55
27 050 217,05
195 327,98

38 937 498,58

1 304 516,89

809 155,34
86 220,26
58 729,08

954 104,68

58 591 405,02

8 952 374,94
40 969 363,99
4 573 766,74
4 900 503,44
28 324,43

59 424 333,54

OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Försäljningsfordringar
51 588,43
Resultatregleringar
6 169,00
Övriga kortfristiga fordringar
4 614,83
Förskottsbetalningar
5 019,99

67 392,25

12 877,67
12 396,48
36 025,69
13 873,39

75 173,23

Kassa, banktillgodohavanden och
andra finansieringsmedel
Kassakonton

59 536,75

47 961,85

47 961,85

AKTIVA
NATIONALEGENDOM
Jord-och vattenområden
Byggnader
Övrig nationalförmögenhet
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH
ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR
Immateriella tillgångar
Immateriella rättigheter
Övriga utgifter med lång verkningstid
Ofullbordare immateriella anskaffningar
Materiella tillgångar
Byggnadsmark
Byggnader
Maskiner och anordningar
Inventarier
Övriga materiella tillgångar

656 302,14
79 824,56
568 390,19

8 952 374,94
39 937 677,79
5 032 697,68
4 554 357,12
114 297,49

59 536,75

AKTIVA SAMMANLAGT

99 074 461,01

99 439 071,88

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

37 598 686,23

37 598 686,23

53 161 134,59
81 423 618,02

37 259 742,47
95 322 041,36

-81 662 517,53

90 520 921,31

-79 420 649,24

2 181 094,94

2 615 553,68

1 268 865,28
846 910,89
4 256 668,59

1 238 779,87
725 155,23
4 099 762,28

8 553 539,70
99 074 461,01

90 759 820,82

8 679 251,06
99 439 071,88
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RIKSDAGENS BUDGETUTFALL 1.1.–31.12.2005

Budgeten
2005

Bokslutet
2005

Bokslutet/
budgeten
Större (+)
Mindre (-)

Bokslutet
2004

12 738,00
311 442,84
324 180,84

12 738,00
311 442,84
324 180,84

0,00
0,00
0,00

136 432,68
385 966,95
522 399,63

20 291 000,00

19 117 273,51

-1 173 726,49

18 850 546,31

4 200 000,00
52 280 000,00
0,00

3 692 835,68
49 836 355,62
0,00

-507 164,32
-2 443 644,38

6 783 394,74
48 568 367,35
1 200 000,00

1 779 000,00

1 449 219,34

-329 780,66

1 590 454,37

4 039 000,00

3 807 081,67

-231 918,33

3 629 079,73

3 448 000,00

3 447 360,00

-640,00

3 369 600,00

UTGIFTSSTATSKONTONA
UNDER HT 21 TOTALT

86 037 000,00

81 350 125,82

-4 686 874,18

83 991 442,50

UTGIFTSSTATSKONTON TOTALT

86 037 000,00

81 350 125,82

-4 686 874,18

83 991 442,50

KONTON I INKOMSTSTATEN
11.04.01 Mervärdesskatteinkomster
12.39.10 Inkomster av blandad natur
INKOMSTSTATSKONTON TOTALT
KONTON I UTGIFTSSTATEN
Riksdagsledamöterna
21.01.21 Omkostnader
Riksdagens kansli
21.02.19 Mervärdesskatteutgifter
21.02.21 Omkostnader
21.02.74 Riksdagens tillbyggnad
Statsrevisorerna
21.09.21 Omkostnader
Riksdagens justitieombudsman
21.14.21 Omkostnader
Riksdagens övriga utgifter
21.99.21 Dispositionsmedel till
riksdagsgrupperna

RÄKENSKAPSPERIODENS UNDERSKOTT

-81 025 944,98

-83 469 042,87

RIKSDAGENS RESERVATIONSANSLAG
Riksdagens tillbyggnad år 2003
Riksdagens tillbyggnad år 2004
ÖVERFÖRDA ANSLAG TOTALT

10 806 857,98
16 385,76
16 385,76

16 385,76
16 385,76

10 806 857,98
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BOKSLUTSPRINCIPERNA

Bokslutet har gjorts upp enligt 44-48 § i riksdagens räkenskapsreglemente. Kanslikommissionen
ändrade 47 och 48 § i räkenskapsreglementet vilka gäller bokslutsbilagorna och årsredovisningens
innehåll genom sitt beslut den 15 december 2005. Ändringarna har beaktats i bokslutet. Dessutom
har statskontorets bokslutsanvisningar för 2004 följts.
Fastigheternas värde har bestämts utifrån det beskattningsvärde som ligger till grund för fastighetsskatten 1997. Till nationalegendomen hänförs riksdagens tomtområden, riksdagshuset och
de med huset fast sammanhängande A- och B-byggnaderna, kontorsbyggnad C med anknytande
lager, skyddsrum och parkeringsplatser samt kontorsbyggnad D. Avskrivningar har inte räknats
ut på dem, 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 nationalegendomen, om de har anskaffats före den 1 januari 1998. Värdet av
den uppgick den 31 december 1997 enligt uppskattning till 3 073 634 euro.
Under Byggnader i balansräkningen ingår värdet av riksdagens tillbyggnad (F-byggnaden) 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 och 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 baserar sig på värdet på motsvarande tomter i området vid
överlåtelsetidpunkten ökat med tomtens anslutningsavgifter.
I balansräkningens punkt Förskottsbetalningar och pågående nyanläggingar ingår kostnaderna för projektet SALI 2007 som gäller informationssystemet i riksdagens plenisal, 568 390, 19
euro. Avsikten är att projektet skall slutföras före våren 2007.
Avskrivningarna enligt plan på anläggningstillgångarna har bestämts utifrån en på förhand
uppgjord avskrivningsplan. Avskrivningarna enligt plan räknas som lika stora avskrivningar på
det ursprungliga anskaffningspriset. Avskrivningstiden för dataprogram och datautrustning samt
kontorsmaskiner och kontorsutrustning ändrades från den 1 januari 2005 från fem år till tre år.
För alla andra maskiner och apparater är avskrivningstiden sju år.
Intäkterna av avgiftsbelagd verksamhet under Intäkter av verksamhet omfattar inkomster
av riksdagsbibliotekets fjärrlån m.m., postombudets arvoden, inkomster av försäljning av trycktjänster och kort samt inkomster av försäljning av egendom. Hyror och bruksavgifter omfattar
hyresinkomsterna från riksdagens nio bostäder inklusive bruksavgifter samt hyresinkomster från
skyddsrummet.
Personalkostnaderna under Rörelsekostnader innehåller arvoden och kostnadsersättningar
till riksdagsledamöterna, löner till riksdagens anställda i tjänste- och arbetsavtalsförhållande,
semesterpenningar, sakkunnigarvoden, naturaförmåner, pensionskostnader och personalbikostnader. Övriga utgifter omfattar bl.a. reseutgifter, medlemsavgifter i Finland och utomlands samt
fastighetsskatter.
De största utgiftsposterna under Överföringsekonomins kostnader omfattar riksdagsgruppernas gruppkanslibidrag, medlemsavgiften till Nordiska rådet samt bidrag till riksdagens klubbar
och verksamhetsgrupper.
Kortfristiga resultatregleringar under Främmande kapital i balansräkningen omfattar semesterlöneskulden.
Bokföringen i riksdagens affärsbokföring sker utifrån kassaprincipen. I bokslutet har transaktionerna korrigerats enligt prestation.

Helsingfors den 28 februari 2006
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 1.1–31.12.2005 i enlighet med 19 § 1 mom. i
riksdagens räkenskapsstadga. Bokslutet omfattar bokslutskalkyler och noter till
bokslutet samt verksamhetsberättelse i överensstämmelse med 47 § i räkenskapsreglementet. Efter utförd granskning ger vi vårt utlåtande om bokslutet,
verksamhetsberättelsen och förvaltningen.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Bokföringen, bokslutsprinciperna och uppläggningen av verksamhetsberättelsen har granskats i tillräcklig
omfattning för att det skall kunna konstateras att varken bokslutet eller verksamhetsberättelsen 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 räkenskapsstadgan anger.Vi har ingenting att anmärka mot
riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring eller förvaltning 2005.

Helsingfors den 5 april 2006

Matti Saarinen

Tuomo Hänninen

Petri Salo

Eero Suomela
CGR
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