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GENERALSEKRETERARENS ÅRSÖVERSIKT 2006

R

iksmötesåret 2006 var historiskt och
unikt, och detta riksmöte var därför ett
möte ”i kubik”. För det första var riksmötet 2006 det sista riksmötet i valperioden
2003–2006 och därmed ett s.k. långt riksmöte.
En andra extrakrydda var Finlands EU-ordförandeskap under andra hälften av året. Utöver
dessa kan man bland särdragen nämna de olika
åtgärderna och evenemangen med anledning
av att hundra år gått sedan beslutet 1906 om
en enkammarlantdag och om övergången till
allmän och lika rösträtt i samband med lantdagsval.
Valperioden 2003–2006 tog slut genom 2006
års riksmöte, och eftersom vi har en stabil demokrati och generellt sett positiv utveckling bör
perioden anses vara en sedvanlig parlamentarisk lagstiftningsperiod. Under valperioden
överlämnade regeringen sammanlagt 975 propositioner, vilket kan jämföras med det något
mindre antalet 937 under perioden 1999–2002.
Vidare fick riksdagen in 281 egentliga EU-lagstiftningsärenden (U-ärenden) och 572 andra
EU-ärenden (E-ärenden) under valperioden.
Regeringen besvarade 19 interpellationer, av
vilka 7 framställdes under valperiodens sista
riksmöte, dvs. 2006 års riksmöte. De var ett
tecken på det förestående 100-årsjubileumsvalet 2007.
Det första jubileumsplenumet hölls torsdagen den 1 juni 2006, hundra år efter det att
ständerna hade godkänt den nya lantdagsordningen och vallagen. Under det plenumet antog
riksdagen en lag som inrättade ett oberoende
forskningsinstitut för internationella relationer och EU-frågor (Utrikespolitiska institutet,
UPI) i anknytning till riksdagen från och med
den 1 januari 2007. Jubileumsplenum 2006 var
internationellt inriktat och bland deltagarna
fanns dels inhemska inbjudna gäster, dels rikligt med internationella gäster, såsom talmännen för parlamenten i Europarådets medlems-

länder och många inbjudna talmän från olika
kontinenter. Ett andra jubileumsplenum med
mer inhemsk prägel kommer att hållas den 23
maj 2007, hundra år efter enkammarlantdagens
första plenum. Bland de inbjudna märks främst
tidigare riksdagsledamöter och representanter
för veteranerna. Jubileumsbeslutet avses bestå
av en lag som permanentar finansieringen av
vissa kvinnoorganisationer i form av statsbidrag.
Finlands ordförandeperiod i EU under andra hälften av 2006 påverkade i synnerhet utskottsarbetet. Stora utskottet var värd för två
möten i konferensen mellan organ för EGfrågor (Cosac) under ordförandeperioden, och
fyra fackutskott höll gemensamma möten här
på riksdagen för motsvarande utskott i Europaparlamentet, medlemsländernas parlament
och kandidatländernas parlament. Dessutom
arrangerade riksdagen två interparlamentariska
möten i Bryssel: ett om Europas framtid och ett
om stärkande av området med frihet, säkerhet
och rättvisa.
De lagstiftningsärenden som godkändes under riksmötet 2006 behandlas närmare på annat
håll i årsredovisningen, men bland de viktigare
lagstiftningsprojekten vill jag här nämna lagen
om militär krishantering och totalreformen av
aktiebolagslagstiftningen, vilka båda antogs under vårsessionen. Bland höstsessionens frågor
bör man särskilt uppmärksamma lagen om en
kommun- och servicestrukturreform, lagen om
grupptalan, som medförde en helt ny institution
i den finländska rättsordningen, och lagen om
samarbete inom företag.
Vidare fortsatte utvecklingen av riksdagsarbetet på många sätt. I syfte att öka riksdagens
utrikespolitiska inflytande har det ansetts behövligt att effektivisera samordningen både
mellan riksdagsorganen och riksdagsdelegationerna med internationell verksamhet och
mellan riksdagen och andra statsorgan. Tal-
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manskonferensen beslutade därför att inrätta
ett forum för internationella ärenden, som ska
förbättra samarbetet mellan de riksdagsdelegationer som har internationell verksamhet samt
också mer allmänt samordna riksdagens internationella funktioner. Forumet höll sitt första
möte i juni 2006.
Riksdagsledamöternas frånvaro och statistiken över denna frånvaro har varit föremål för
mediernas intresse utan avbrott ända sedan
1960-talet. Praxis för registrering och behandling av frånvaron ska nu enligt beslut ses över
och förenklas så att tillståndsförfarandet när
det gäller frånvaro slopas från början av nästa
valperiod. I fortsättningen kommer anmälan
om frånvaro från plenum att göras bara när orsaken till frånvaron är sjukdom, moderskaps-,
faderskaps- eller föräldraledighet eller uppdrag
i samband med riksdagens arbete. Namnuppropet i början av plenum kommer att kvarstå.
Utskottssekretariatet klarade på alla sätt väl
av den ovanligt stora arbetsmängden under valperiodens sista riksmöte. En ändring av riksdagens arbetsordning trädde i kraft i början av
riksmötet 2006. Den innebar att behandlingen
av betänkandena och utlåtandena i fackutskotten ändrades i enlighet med de förfaranden som utskotten redan tillämpade allmänt.
Under 2006 års riksmöte godkändes också ett
förslag om ändring av grundlagen att vila över
valet. Det huvudsakliga syftet med förslaget är
att inrätta ett revisionsutskott. Om den riksdag
som sammanträder efter valet välsignar dessa
planer kommer revisionsutskottet att vara det
organ som samlat sköter den tillsyn som nu hör
till statsrevisorerna och finansutskottets förvaltnings- och granskningsdelegation.
Den internationella inriktningen på riksdagens 100-årsjubileum under redogörelseåret
och Finlands EU-ordförandeskap satte extra
färg på riksdagens fortsatt livliga internationel-

la samarbete. Utöver nämnda möten i Cosac
och jubileumsplenum var årets största internationella evenemang det fjärde parlamentarikermötet mellan Asien och Europa (ASEP IV)
i maj. Syftet med ASEP-mötena är att främja
samarbete mellan de asiatiska och europeiska
parlamenten och att erbjuda parlamentarikerna möjlighet att påverka ASEM-processen.
Huvudtemana för mötet i Helsingfors var klimatförändringen och de anknytande ekonomiska prioriteringarna, kulturellt samarbete
och utbytesverksamhet.
Valperiodens insatser för att reformera riksdagsinformationen har varit framgångsrika.
Riksdagen har nu välfungerande och effektiva
arbetssätt när det gäller riksdagsinformation till
medierna och allmänheten samt på webben.
Riksdagens nya externa webbtjänst öppnades i
november 2006. Informationen om riksdagsarbetet och ledamöterna är nu mer lättillgänglig
och mer mångsidig. Detta främjar stort insynen
i riksdagsarbetet. På riksdagens webbplats publiceras också nyheter om dagsaktuella riksdagsärenden. Vi har fått positiv respons på den nya
webbplatsen från såväl experter och journalister som allmänheten. Följande steg är direkta
nätsändningar från plenum med början hösten
2007.
Den nya säkerhetsenheten inrättades 2005.
Under det andra verksamhetsåret pågick flera
säkerhetsprojekt. Projekten går ut på att rätta
till flera strukturella säkerhetsbrister och att
lägga grundvalen för säkerhetsverksamheten i
alla lägen.
För riksdagens anställda kan 2006 anses
vara anmärkningsvärt genom att personalorganisationerna och kanslikommissionen ingick
det första kollektivavtalet i riksdagens historia.
Dessutom lyckades de komma överens om att
inleda ett arbete som siktar på övergång till ett
nytt lönesystem den 1 oktober 2007.
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Bortsett från den nya tillbyggnaden, som blev
klar 2004, behöver riksdagens hela byggbestånd
renoveras grundligt. Projektplaneringen inför
renoveringen av riksdagsfastigheterna startade
under året och samtidigt gjordes en kartläggning av hur olika enheter bör utvecklas på lång
sikt.
Seppo Tiitinen





ÅRSREDOVISNING MED BOKSLUT 2006

Riksdagens kanslis årsredovisning innehåller behövliga redogörelser för
organisationen av riksdagens kansli, lagstiftnings- och utskottsarbetet, den
internationella verksamheten, informationsverksamheten, säkerheten, de
anställda, fastigheterna och lokalerna, dataadministrationen och riksdagens
ekonomi samt en analys av bokslutet.
Bokslutet innefattar en intäkts- och kostnadskalkyl, en balansräkning och
en utfallskalkyl för budgeten. Dessa och en redogörelse för bokslutsprinciperna finns i slutet av årsredovisningen. I 47 § i räkenskapsreglementet
anges dessutom de noter som ska ingå i bokslutet, men de har inte tagits in
i årsredovisningen.



RIKSDAGENS KANSLIKOMMISSION

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 som gäller riksdagens förvaltning
och ekonomi.
Kanslikommissionen består av talmannen
och vice talmännen samt av fyra riksdagsledamöter och fyra ersättare som riksdagen väljer
inom sig i början av valperioden. Kanslikommissionens sammansättning under riksmötet 2006

var följande: talman Paavo Lipponen, förste vice
talman Sirkka-Liisa Anttila, andre vice talman
Ilkka Kanerva samt riksdagsledamöterna Matti
Ahde, Jukka Vihriälä, Jyri 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 sammanträder varannan vecka. Från vänster ledamot Jaana Ylä-Mononen, biträdande informationschef Rainer
Hindsberg, ledamöterna Pehr Löv, Jukka Vihriälä, Matti Ahde och Jyri Häkämies, förvaltningsdirektör Kari T. Ahonen och byråchef
Martti K. Korhonen. Sittande (från vänster) generalsekreterare Seppo Tiitinen, förste vice talman Sirkka-Liisa Anttila, talman Paavo
Lipponen, andre vice talman Ilkka Kanerva och ledamot Janina Andersson.
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Allmänt

Riksmötets sammansättning
och verksamhet

Riksmötet 2006 var valperiodens sista, och
detta innebar att riksdagen också arbetade i
januari och februari 2007 (ett s.k. långt riksmöte). Slutet på riksmötet var arbetsfyllt, och
behandlingen av många viktiga lagstiftningsprojekt inföll den sista plenarveckan. Endast
sju propositioner förblev obehandlade, vilket
visar att riksdagen klarar av till och med stora
arbetsanhopningar.
Nedan presenteras en sammanfattning
av de ärenden som väckts under valperioden
2003–2006. Närmare uppgifter om EU-ärendena (antal och funktion i riksdagsarbetet) finns i
kapitlet ”Utskottsarbetet”.
Hundraårsjubileets första jubileumsplenum
och jubileumsfesten gick av stapeln den 1 juni
2006. Detta var 100 år efter det att ständerna
hade godkänt den nya vallagen och lantdagsordningen. Som jubileumsbeslut beslutade
riksdagen inrätta Utrikespolitiska institutet i
anknytning till riksdagen från och med den 1
januari 2007 (544/2006).
Ungdomsparlamentets femte plenum hölls
den 17 mars 2006. Ungdomsparlamentet hålls
vartannat år, och det var nu ett av huvudevenemangen för riksdagens 100-årsjubileum.

Riksmötet 2006 öppnades den 3 februari 2006.
I samband med öppningen såg riksdagen Kaija
Saariahos opera Avlägsen kärlek. Riksmötets sista plenum hölls den 16 februari 2007. I
samband med att valperioden avslutades den
13 mars 2007 såg riksdagen Mestariluokka på
Helsingfors stadsteater.
Under riksmötet 2006 var Paavo Lipponen
riksdagens talman, Sirkka-Liisa Anttila förste
vice talman och Ilkka Kanerva andre vice talman.
Under riksmötet förändrades riksdagens
sammansättning genom att ledamöterna Sinikka Mönkäre/sd, Olavi Ala-Nissilä/cent,
Irina Krohn/gröna och Eva Biaudet/sv beviljades befrielse från uppdraget som riksdagsledamot. De ersattes av Sirpa Paatero/sd, Mauri
Salo/cent, Johanna Sumuvuori/gröna och Jörn
Donner/sv.
Under vårsessionen den 3 februari–21 juni
2006 hölls 76 plenum. Under höstsessionen den
5 september 2006–16 februari 2007 hölls 85 plenum. Plenum pågick i totalt 630 timmar, och
antalet plenidagar var 159.

Typ av ärende/År

2003

2004

2005

2006

Sammanl.

181
5
2
3
3
70
166
97
908
65
723

282
8
0
4
3
79
152
118
1069
58
1068

232
6
0
5
3
53
161
118
1269
69
1101

280
8
0
7
4
79
186
167
1580
126
1206

975
27
2
19
13
281
665
500
4826
318
4098

Propositioner
Statsrådets redogörelser
Statsrådets meddelanden
Interpellationer
Statsministerns upplysningar
EU-ärenden
Lagmotioner
Åtgärdsmotioner
Budgetmotioner
Tilläggsbudgetmotioner
Skriftliga spörsmål



Talmännen på plenisalens
podium: andre vice talman
Ilkka Kanerva, talman Paavo
Lipponen och förste vice
talman Sirkka-Liisa Anttila.

Talmanskonferensen
Talmanskonferensen har till uppgift att styra
och planera riksdagens lagstiftningsarbete under ledning av talmannen. Medlemmar i talmanskonferensen är talmannen, vice talmännen och utskottsordförandena. Talmanskonferensen sammanträder alltid samma dagar som
riksdagen har plenum. Vid sammanträdet behandlar talmanskonferensen dagordningen för
dagens plenum samt föreslår till vilket utskott
ett ärende ska remitteras och till vilket plenum
ett ärende ska bordläggas. Talmanskonferensen
fattar också beslut om hur ärenden ska behandlas och godkänner de plenarplaner som ligger
till grund för riksdagsarbetet.
År 2006 godkände riksdagen ett förslag från
talmanskonferensen som innebar mer allmänt
hållna regler i riksdagens arbetsordning om hur
riksdagen ska konstituera sig efter val. Detta
innebär att riksdagen genast efter valet bara väljer talmän, kanslikommission och fackutskott.
Den slutliga konstitueringen av riksdagen och
valen till alla organ ska ske först efter regeringsbildningen.
På förslag från talmanskonferensen sågs
också praxis för registrering och behandling av
ledamöternas frånvaro över. Reformen går huvudsakligen ut på att man från ingången av nästa
valperiod frångår kravet på tillstånd för frånvaro.
I fortsättningen kommer ledamöterna att anmä-

la frånvaro bara när orsaken till frånvaron är ett
uppdrag i samband med riksdagens arbete eller
sjukdom, moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet. Med andra ord behandlar talmanskonferensen inte längre frånvaroärenden från
och med valperioden 2007–2011. Namnuppropet
i början av plenum kommer däremot att kvarstå.
Dessutom kommer frånvarostatistiken fortsatt
att finnas på riksdagens webbplats.
Talmanskonferensen beslutade även att riksdagsledamöterna (eller assistenterna i deras ställe) ska lämna in sina lag-, budget- och åtgärdsmotioner samt sina skriftliga frågor (s.k. skriftliga
spörsmål) till centralkansliets dokumentbyrå också i elektronisk form. Syftet med de nya rutinerna
är att snabbare få ut handlingarna på riksdagens
datanät och att minska på dubbelarbetet.

ANTALET PLENUM OCH PLENARTIMMAR 1995–2006
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Till talmanskonferensen hör talmannen, vice talmännen och utskottens ordförande. Från vänster ledamöterna Valto Koski, Kauko
Juhantalo, Liisa Jaakonsaari, Markku Laukkanen, Jari Vilén, Jouko Skinnari, Tuija Brax, Matti Väistö och Pentti Tiusanen samt
generalsekreterare Seppo Tiitinen. Sittande: förste vice talman Sirkka-Liisa Anttila, talman Paavo Lipponen och andre vice talman
Ilkka Kanerva.

Talmanskonferensen sammanträdde 155
gånger under riksmötet 2006. Dess sammansättning i slutet av riksmötet var följande: talman
Paavo Lipponen, vice talmännen Sirkka-Liisa
Anttila och Ilkka Kanerva samt utskottsordförandena Jari Vilén (StoU), Kimmo Sasi (GrU),
Liisa Jaakonsaari (UtU), Markku Koski (FiU),
Matti Väistö (FvU), Tuija Brax (LaU), Markku
Laukkanen (KoU), Eero Lämsä (JsU), Kauko
Juhantalo (FsU), Kaarina Dromberg (KuU),Valto
Koski (ShU), Jouko Skinnari (EkU), Jyrki Katainen (FrU), Jukka Gustafsson (AjU) och Pentti
Tiusanen (MiU).

Behandlade ärenden
Propositioner och andra
initialdokument

Under riksmötet lämnade regeringen 280 propositioner och behandlingen av de 59 propositioner som överförts från föregående riksmöte
fortsatte. Sammanlagt slutbehandlades 327

propositioner under riksmötet. Av dessa godkändes 324, förkastades två och godkändes en
att vila till riksmötet efter riksdagsvalet. Regeringen återtog fem propositioner, och i slutet av
valperioden förföll fem propositioner. Behandlingen av två propositioner som gäller internationella ärenden kommer att fortsätta under
nästa riksmöte.
På samma sätt som under det sista riksmötet för andra valperioder behandlade
riksdagen även nu flera omfattande och betydande lagstiftningsprojekt. Bland de lagar
som väckte livlig debatt både i plenum och i
offentligheten kan nämnas bland annat lagen om assisterad befruktning, den nya lagen om samarbete inom företag och den nya
barnskyddslagen. Lagen om kommun- och
servicestrukturreformen ledde till en omfattande debatt om syftet med reformen och
kommunernas planeringsskyldighet. Riksdagen antog också lagen om grupptalan, vilket
införde en helt ny institution i den finländska
rättsordningen. Också den fjärde och sista
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etappen av totalrevideringen av utsökningsbalken godkändes under redogörelseåret, och
därmed upphävdes 1895 års utsökningslag.
Lagstiftningsarbetet under året beskrivs också i kapitlet om utskottsarbetet.
Budgetpropositionen för 2007 överlämnades
till riksdagen den 12 september 2006, och remissdebatten hölls den 12–15 september 2006.
Responsdebatten om budgetpropositionen pågick den 13–20 december 2006. Sammanlagt
överlämnades 49 propositioner (budgetlagar) i
samband med budgeten. Ledamöterna lämnade 1 580 budgetmotioner, av vilka 9 godkändes
och 1 571 förkastades.
Följande nya praxis infördes i fråga om responsdebatten om budgeten: en viss tidpunkt
fastslogs för behandlingen av varje huvudtitel.
På detta sätt gick det bättre att se till att de ledamöter som var särskilt intresserade av en viss
huvudtitel och de ansvariga ministrarna var
närvarande.
Under riksmötet 2006 lämnade regeringen
tre tilläggsbudgetpropositioner och två kompletterande propositioner. I samband med dessa
behandlades 126 tilläggsbudgetmotioner. Alla
förkastades.
Antalet redogörelser från regeringen till
riksdagen var åtta. Den första gällde arbets-

kraftens och tjänsternas fria rörlighet och hur
de påverkar arbetsmarknaden. Under vårsessionen behandlade riksdagen dessutom statsrådets redogörelse om ramarna för statsfinanserna 2007–2011. De redogörelser som lämnades under höstsessionen gällde detaljhandeln,
livsmedelssäkerheten, utbildningspolitiken,
handikappolitiken, Finlands deltagande i en
militär krishanteringsoperation samt försättande av en finländsk militär avdelning i hög
beredskap med anledning av beredskapsturen
för EU:s stridsgrupp.
Statsministern lämnade en upplysning till
riksdagen fyra gånger under riksmötet. Riksmötets öppningsdebatt fördes den 9 februari
2006 utifrån statsministerns upplysning om
regeringens politik 2006 och de viktigaste
propositionerna. De övriga tre upplysningarna hade ett nära samband med Finlands
EU-ordförandeskap. Målen för Finlands ordförandeperiod debatterades den 21 juni 2006,
just före midsommar. I oktober (26.10.2006)
behandlades aktuella EU-ärenden, och i januari (11.1.2007), dvs. efter ordförandeperioden, fördes en sammanfattande responsdebatt om det gångna halvåret.
Riksdagen fick sammanlagt 16 berättelser
från statsrådet och riksdagens egna organ.

SKRIFTLIGA SPÖRSMÅL 1995–2006
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Ärenden väckta av ledamöter

Regeringen besvarade sju interpellationer under året. Den första gällde tryggade kommunala
välfärdstjänster (ledamot Jyrki Katainen/saml
m.fl. 24.2.2006). Ämnet för den andra interpellationen var mer kvalitet och resurser i äldreomsorgen (ledamot Päivi Räsänen/kd m.fl.
21.4.2006). I den tredje interpellationen behandlades bättre ekonomiska villkor för pensionärer
(ledamot Annika Lapintie/vänst m.fl. 8.9.2006),
och rubriken för den fjärde var ”Barnfamiljernas
situation måste förbättras”(ledamot Tarja Cronberg/gröna m.fl. 28.9.2006). Den femte gällde
högre spritskatt för att minska konsumtionen
(ledamot Päivi Räsänen/kd m.fl. 9.11.2006). I
den sjätte interpellationen tog man upp frågan
om bättre villkor för kvinnor i arbetslivet (ledamot Sari Sarkomaa/saml m.fl. 24.11.2006).
Den sjunde interpellationen, som också blev
valperiodens sista, gällde klimatförändringen
och tryggande av energiförsörjningen (ledamot
Jyrki Katainen/saml m.fl. 12.1.2007).
Antalet skriftliga spörsmål till regeringen var
1 206, och under de muntliga frågestunderna
behandlades totalt 213 ärenden.
Ledamöterna lämnade under året in 7 debattinitiativ. Endast en aktuell debatt fördes
under riksmötet, nämligen om framtidsutsikterna för hälso- och sjukvården. Debatten hölls
i plenum den 19 april 2006.
Antalet lagmotioner som ledamöterna lämnade in under året var 186. Från föregående
riksmöte överfördes 316 lagmotioner. Av lagmotionerna godkändes 3, medan 2 godkändes
med ändringar. Totalt förkastades 98 lagmotioner. En lagmotion återtogs. I slutet av valperioden förföll 398 lagmotioner.
Ledamöterna väckte 167 åtgärdsmotioner,
och 302 motioner överfördes från föregående
riksmöte. Inga åtgärdsmotioner godkändes, och
32 motioner förkastades. I slutet av valperioden
förföll 437 åtgärdsmotioner.

LAGSTIFTNINGSARBETET VID RIKSMÖTET 2006
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Allmänt
Arbetsmängden i utskotten var i enlighet med
tidigare valperioder stor under valperiodens
sista riksmöte. Regeringen lämnade 280 propositioner under 2006 års riksmöte, vilket är
nästan 50 fler än under 2005 års riksmöte (232)
och ungefär lika många som under den förra
valperiodens sista riksmöte (273). Antalet redogörelser från regeringen var 8 och antalet
berättelser 16.
I början av riksmötet pågick arbetet med 43
propositioner, 4 redogörelser och 5 berättelser i fackutskotten. Under avbrottet i 2005 års
riksmöte överlämnade regeringen dessutom 15
propositioner. Därmed hade fackutskotten 338
propositioner, 12 redogörelser och 21 berättelser, dvs. sammanlagt 371 ärenden, för beredning
under 2006 års riksmöte.
Fackutskotten tog fram 360 betänkanden
under riksmötet. Eftersom två betänkanden
gällde samma sak1 fanns det alltså tolv ärenden
där utskotten inte avgav något betänkande. Regeringen återtog 4 propositioner under riksmötet, och antalet propositioner som fackutskotten
inte slutbehandlade var således 8. I slutet av föregående valperiod fanns det 12 propositioner
som utskotten inte hade slutbehandlat.
Under riksmötet fick finansutskottet samt
jord- och skogsbruksutskottet ny ordförande.
Till ordförande i jord- och skogsbruksutskottet valdes ledamot Eero Lämsä efter ledamot
Sirkka-Liisa Anttila, som valdes till förste vice
talman. Ledamot Markku Koski valdes å sin
sida till ordförande för finansutskottet. Utskottets förra ordförande, ledamot Olavi Ala-Nissilä,
blev ledamot av Europeiska revisionsrätten.
En ändring av riksdagens arbetsordning
trädde i kraft i början av 2006. Den innebar att
Regeringens årliga åtgärdsberättelse remitterades i enlighet med
AO 32 § 4 mom. till både grundlagsutskottet och utrikesutskottet
för beredning.
1

bestämmelserna om behandlingen av betänkandena och utlåtandena i fackutskotten ändrades så att de ligger i linje med de förfaranden
som utskotten redan allmänt tillämpar. Reformen innefattade också andra, närmast tekniska
ändringar och preciseringar.
Riksdagen godkände också ett förslag om
ändring av grundlagen att vila över valet. Det
huvudsakliga syftet med förslaget är att inrätta
ett revisionsutskott och att därmed avskaffa
statsrevisorerna och lägga ned deras kansli. Det
nya utskottet ska samlat sköta den tillsyn som
nu hör till statsrevisorerna och finansutskottets
förvaltnings- och granskningsdelegation. Revisionsutskottet ska enligt planerna inleda sin
verksamhet senast i början av höstsessionen
2007.
Också Finlands ordförandeskap i EU under andra halvåret 2006 påverkade utskottsarbetet. Stora utskottet var värd för två möten i
Helsingfors under ordförandeperioden: mötet
för ordförandena i organen för EG-frågor (Cosac) i riksdagens tillbyggnad den 11 september
och det egentliga mötet i Cosac på Finlandiahuset den 20–21 november. I mötena deltog
350 parlamentariker och tjänstemän från EU:s
medlemsstater och kandidatstaterna. De teman
som behandlades var energipolitik, rättsliga och
inrikes frågor samt Ryssland och den nordliga
dimensionen.
Under ordförandeperioden höll fyra fackutskott gemensamma möten för motsvarande
utskott i Europaparlamentet, medlemsstaterna
och kandidatstaterna på riksdagen. Utrikesutskottet var värd för ett gemensamt möte med
representanter för utrikesutskotten och utskotten för utvecklingssamarbete, jord- och
skogsbruksutskottet samt försvarsutskottet
för gemensamma möten med företrädare för
motsvarande utskott samt arbetslivs- och jämställdhetsutskottet för ett gemensamt möte
med representanter för jämställdhetsutskotten.

UTSKOTTSARBETET

Riksdagens första 100-årsjubileumsplenum den 1 juni 2006 hade internationell prägel och många internationella gäster. På bilden
talmännen för parlamenten i Europarådets medlemsländer och inbjudna talmän från olika världsdelar.

Finansutskottet arrangerade tillsammans med
Europaparlamentets utskott för budgetkontroll
ett möte som var det första av sitt slag: ett gemensamt möte i Bryssel i syfte att effektivisera
budgetkontrollen.
Dessutom arrangerade riksdagen två interparlamentariska möten i Bryssel: ett om Europas
framtid och ett om stärkande av området med
frihet, säkerhet och rättvisa. Våra delegationer
leddes av talman Paavo Lipponen och förste
vice talman Sirkka-Liisa Anttila, och i mötena
deltog dels stora utskottet, dels representanter
för lagutskottet och förvaltningsutskottet.

Sammanträden
Antalet utskottssammanträden (1 502) var något mindre än under förra valperiodens sista
riksmöte (1 549), men märkbart större än under
riksmötet 2005 (1 231). Av de 15 utskotten höll
11 minst 100 sammanträden.

Betänkanden
Propositioner, motioner och berättelser samt i
allmänhet även övriga ärenden ska beredas i
utskott före den slutliga behandlingen i plenum
(GL 40 §). Fackutskotten färdigställde 360 betänkanden för behandling i plenum. Endast i
fråga om ett ärende (förslaget till lag om assisterad befruktning samt till lag om ändring av lagen
om faderskap) fortsatte behandlingen i plenum
utifrån stora utskottets betänkande efter det att
plenum gjort ändringar i fackutskottets förslag
(AO 53 § 3 mom.). Antalet betänkanden låg på
samma nivå som under den närmast föregående valperiodens sista riksmöte (352), men var
väsentligt större än året innan (259).
Det största antalet betänkanden kom, i likhet med tidigare år, från finansutskottet samt
social- och hälsovårdsutskottet.
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Sammanträde i stora utskottet.

Utlåtanden
Fackutskotten lämnar utlåtanden till andra
fackutskott (AO 32 § 3 mom. och 38 §) och till
stora utskottet. Utlåtandena till andra fackutskott bygger ofta på beslut i plenum om att
utskottet ska yttra sig i ärendet. Fackutskotten
kan också själva be om utlåtande av ett annat
utskott. Fackutskottens utlåtanden till stora
utskottet (eller till utrikesutskottet) gäller EUärenden (GL 96 och 97 § samt AO 38 § 1 mom.).
Stora utskottet och utrikesutskottet kan i sin tur
yttra sig om dessa ärenden till regeringen (GL
96 och 97 §).
Fackutskotten kan (GL 47 § 2 mom.) också
ta upp frågor på eget initiativ (s.k. O-ärenden),
be regeringen eller det berörda ministeriet om
redogörelser i sådana frågor och ge dem yttranden med anledning av redogörelserna (s.k.
MINS-ärenden).2 Utrikesutskottet har särskild

rätt att få utredningar och ge utlåtanden när
det gäller EU:s och Finlands utrikes- och säkerhetspolitik (GL 97 §). Utskottet behandlade 38
utrikes- och säkerhetspolitiska ärenden (USPärenden), av vilka 22 gällde Finlands utrikesoch säkerhetspolitik i allmänhet. Utskottet gav
bara ett utlåtande i ett USP-ärende, nämligen
om statsrådets utredning om Finlands internationella avtalspolitik och hur den utvecklats.
Utskotten gav 435 utlåtanden under riksmötet3. Den största gruppen utgjordes av fack-

Fackutskotten behandlade många andra ärenden baserade på upplysningar som de begärt. Om dessa utarbetades dock sällan några
utlåtanden. De ärenden som tas upp på utskottets eget initiativ gäller aktuella frågor av olika slag. Många fackutskott har som praxis att
en företrädare för berörda ministerium i förväg under ett utskottssammanträde redogör för de frågor inom utskottets ansvarsområde
som kommer upp under följande möte i EU-rådet.
2

Ett fackutskott kan lägga fram sin motiverade ståndpunkt i ett EUärende eller ett ärende som behandlas på dess eget initiativ för stora
utskottet eller ett ministerium också i form av ett protokollsutdrag.
3
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Flest utlåtanden kom från grundlagsutskottet, som har ett särskilt ansvar för kontrollen
av grundlagsenligheten i riksdagsbehandlingen
(GL 74 §), samt förvaltningsutskottet och miljöutskottet. Utöver grundlagsutskottet lämnade
bara följande fackutskott fler utlåtanden om
nationella ärenden än EU-ärenden: försvarsutskottet, social- och hälsovårdsutskottet, framtidsutskottet samt arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. Det största antalet utlåtanden om
EU-ärenden gav finansutskottet, förvaltningsutskottet och miljöutskottet. 4
Utskottens sammanträden5 samt betänkanden och utlåtanden under riksmötet 2006 visas
i uppställningen nedan.

utskottens utlåtanden till stora utskottet (eller
utrikesutskottet) om EU-ärenden (244), som utgjorde ca 55 % av alla utlåtanden. Den relativa
andelen utlåtanden i EU-ärenden var ungefär
densamma redan under tidigare riksmöten, och
under 2005 års riksmöte var andelen hela 60 %.
Det totala antalet utlåtanden var klart större
än under föregående riksmöte (340) och även
större än under föregående valperiods sista
riksmöte (386).
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Miljöutskottet skrev nästan fyra gånger fler EU-utlåtanden till stora
utskottet än betänkanden till plenum. Förvaltningsutskottet och
jord- och skogsbruksutskottet tog fram ungefär lika många sådana
utlåtanden och betänkanden.
4
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De ärenden som finansutskottet beslutar bereds i nio delegationer.
De sammanträdde enligt följande: förvaltnings- och granskningsdelegationen 56, säkerhets- och försvarsdelegationen 25, skattedelegationen 59, kultur- och vetenskapsdelegationen 27, jordbruksdelegationen 39, trafikdelegationen 33, handels- och industridelegationen
26, social- och arbetsdelegationen 33 och bostads- och miljödelegationen 24 gånger. Sammanlagt sammanträdde delegationerna
322 gånger.
5
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EU-ärenden
Under riksmötet 2006 (fram till den 20 februari
2007) inkom nya EU-ärenden för behandling
i stora utskottet enligt följande: 75 U-ärenden
(GL 96 §) och 171 E-ärenden (GL 97 §). Motsvarande siffror för föregående riksmöte var 53
respektive 140. Stora utskottet fick 124 redogörelser av statsrådet om möten i Europeiska
unionens råd; motsvarande siffra för riksmötet
2005 var 113.
Europeiska unionen behandlar vanligen
ärenden längre perioder än ett riksmöte. Stora
utskottet hade således cirka 700 oavslutade Uoch E-ärenden på sitt bord. Dessa togs upp för
behandling regelbundet på grundval av kompletterande upplysningar från regeringen eller
i samband med rapporteringen från rådets möten. Detta totalantal har varit detsamma i flera
år.
Stora utskottet gav fyra utlåtanden om EUärenden till statsrådet, dvs. ett mer än under
föregående riksmöte. Utlåtandena gällde Finlands nationella program i fråga om Lissabonstrategin, det föreslagna direktivet om tjänster
på den inre marknaden, öppenheten under
Finlands EU-ordförandeskap och Prümfördraget om europeiskt samarbete mellan polis- och
säkerhetsmyndigheter. Vidare yttrade sig stora
utskottet fyra gånger till utrikesutskottet. Det
var fråga om nationella EU-relaterade ärenden:
statsrådets redogörelse och propositionen om
EU:s konstitutionella fördrag, propositionen om
Bulgariens och Rumäniens anslutningsfördrag
och lagmotionen om ett forskningsinstitut för
internationella relationer och EU-frågor.
Fackutskotten lämnade stora utskottet 244
utlåtanden: 131 i U-ärenden och 113 i E-ärenden. Detta var klart fler än året innan (202).
Av de 38 USP-ärenden som utrikesutskottet
behandlade gällde 16 EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.

Utrikesutskottet med ordförande Liisa Jaakonsaari längst fram.

Trender i utskottsarbetet
Fackutskotten blev klara med sammanlagt 787
betänkanden och utlåtanden. Antalet sammanträden i fackutskotten (1 432) var nästan
dubbelt fler (1,82) än antalet motsvarande utskottshandlingar6. Motsvarande siffror för föregående riksmöte var 596 och 1,97 samt för
det sista riksmötet under förra valperioden 738
och 2,00. Med andra ord håller jämförelsetalet
mellan antalet betänkanden och utlåtanden och
antalet sammanträden på att minska: den sammanträdestid som används för ett ärende ser
alltså ut att bli kortare. Utvecklingstendensen
framgår klart av jämförelsetalen för de fyra senaste valperioderna:

Hälften av fackutskotten ligger över detta genomsnitt: utrikesutskottet, lagutskottet, jord- och skogsbruksutskottet, försvarsutskottet, kulturutskottet, framtidsutskottet samt arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.
6
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1991–1994
1995–1998
1999–2002
2003–2006

2,27
2,13
2,07
1,98

Samtidigt har antalet sammanträden i fackutskotten ökat från drygt 4 100 sammanträden
valperioden 1991–1994 till knappt 4 600 valperioden 2003–2006. Under samma tid har antalet
betänkanden hållit sig på ungefär samma nivå
(ca 1 000–1 100), om man bortser från toppnoteringen under valperioden omedelbart före EUmedlemskapet, då siffran var ca 1 450 betänkanden. Antalet utlåtanden har däremot ökat,
till och med explosionsartat. Under valperioden
1991–1994 gavs ca 360 utlåtanden, men de har
genom EU-medlemskapet ökat för varje valperiod: först till knappt 850, sedan till ca 1 150
och under valperioden 2003–2006 till mer än
1 250. Ökningen beror självfallet på utlåtandena
i EU-ärenden, även om antalet utlåtanden i nationella ärenden var cirka 100 fler än under den
valperiod som föregick EU-medlemskapet.
Det var bara i utrikesutskottet, finansutskottet samt social- och hälsovårdsutskottet
som antalet färdigställda betänkanden var klart
större än antalet färdigställda utlåtanden under
den här valperioden. För valperioden före EUmedlemskapet gäller däremot att endast grundlagsutskottet utarbetade klart fler utlåtanden än
betänkanden.

Resor
Under riksmötet 2006 företog utskotten flera
studieresor utomlands. Studieresorna gjordes
i form av delegationer där hela utskottet inte
deltog (den första siffran inom parentesen anger antalet ledamöter, det andra antalet tjänstemän). Dessutom deltog enskilda representanter för utskotten i olika seminarier och möten

utomlands. Flera utskott gjorde särskilt under
riksdagens sommarpaus studiebesök i Finland.
1. Stora utskottets utlandsresor
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bryssel (3+0)
Wien, Sarajevo, Tirana (6+1)
Bryssel, möte med Europaparlamentariker (14+3)
Warszawa (5+1)
Wien, möte i Cosac (5+8)
Tallinn (5+1)
Bryssel (8+3)
Kiev (6+1)
Genève (3+1)

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

GrU / London, Edinburgh (8+1)
UtU / Kazakstan, Uzbekistan, Turkmenistan (5+2)
UtU / Litauen, Vitryssland (3+2)
UtU / Tallinn (5+4)
UtU / Ottawa, Montreal (6+1)
UtU / New York, Lancaster County, Washington D.C.
(6+1)
UtU / Indien, Pakistan (6+2)
FiU – presidiet / Paris, Luxemburg (7+3)
FiU – säkerhets- och försvarsdelegationen / Thailand,
Vietnam (9+1)
FiU – säkerhets- och försvarsdelegationen / Tallinn
(9+1)
FiU – handels- och industridelegationen / Kina, Singapore (6+1)
FiU – social- och arbetsdelegationen / Tunisien, Marocko
(6+1)
FvU / Förenta staterna, Kanada (10+2)
FvU / Paris, OECD-seminarium (3+1)
LaU / Estland (6+1)
LaU / Kanada (8+2)
KoU / Stockholm (6+4)
KoU / Tallinn (8+3)
KoU / Tyskland, Polen (9+1)
JsU / Mexiko, Kuba (10+2)
FsU / Bryssel (8+1)
ShU / Kina, Vietnam (9+2)
EkU / Dublin (8+2)
FrU / Stockholm (7+3)
FrU / Moskva (4+1)
AjU / Norge (8+2)
MiU / Bryssel, Paris (8+2)
MiU / S:t Petersburg, Baltic Sea Day (3+0)
MiU / New York, CSD-14 (5+1)
MiU / Wien, miljöutskotten i EU (3+1)
MiU / Nairobi, klimatkonferens, COP-12 (3+1)
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RIKSDAGENS INTERNATIONELLA VERKSAMHET

Talmansmöten
Talman Lipponen deltog i konferensen för de
nationella parlamentens talmän i Europarådets
medlemsstater i Tallinn den 30–31 maj 2006. Temat för konferensen var den parlamentariska
diplomatin som brobyggare.
För talmännen i EU-ländernas nationella
parlament ordnades en konferens i Köpenhamn
den 30 juni–2 juli. Konferensens huvudteman
gällde Europas framtid och det konstitutionella
fördragets öde samt samordning av de nationella parlamentens internationella samarbete.
Teman för det nordiska talmansmötet i Helsingfors den 25 augusti var bl.a. prioriteringarna
för samarbetet inom Nordiska rådet, agendan
för det finländska ordförandeskapet i EU och
parlamentets internationella samarbete.

Bilateralt parlamentariskt
samarbete
Under året besökte parlamentsdelegationer under talmannens ledning Lettland, Litauen, Luxemburg, Turkiet och Japan. Riksdagens talman
deltog också bland annat i ett seminarium om
den nordliga dimensionen i Moskva. Seminariet
hölls i anknytning till lantdagsreformens 100årsjubileum. Vice talman Kanerva ledde den
parlamentsdelegation som besökte Rumänien
och Bulgarien. Sammanlagt 19 delegationer på
talmansnivå avlade bilaterala besök i Finland.
På 100-årsjubileet med anledning av lantdagsreformen den 1 juni var 50 utländska delegationer närvarande – de flesta på talmansnivå.

Internationella organisationer
Nordiska rådet

Kulmen på det nordiska samarbetet under året,
Nordiska rådets 58:e session, hölls i danska

folketinget i Köpenhamn den 31 oktober–
2 november. I sessionen deltog ett hundratal
nordiska parlamentsledamöter och många regeringsföreträdare från alla nordiska länder och
alla självstyrande områden. I sessionen deltog
också många gäster från de baltiska länderna,
Ryssland och världen i övrigt.
Sessionen inleddes med ett nordiskt toppmöte där man diskuterade hur de nordiska länderna kan utveckla sin välfärdsmodell för att behålla sin ledande ställning i den internationella
konkurrensen. Nordiska rådet anser att Norden har bra utgångspunkter och en stark grund
när det gäller att bemöta denna konkurrens.
Genom ett nära samarbete får alla något som
garanterar ett klart bättre resultat än om varje
land skulle handla för sig. I toppmötet deltog
statsministrarna för de fem nordiska länderna
och ledarna för de tre självstyrande områdena,
och dessutom deltog oppositionsledare från alla
nordiska länder. Under sessionen presenterade
Finland, som är ordförandeland för ministerrådet 2007, sitt program för ordförandeperioden.
Programmet går ut på att stärka Nordens möjligheter att svara mot globaliseringens utmaningar. Samtidigt ska människornas förtroende
för det nordiska civila samhället stärkas.
Klimatförändringen stod högt på sessionens dagordning. Det var särskilt de alarmerande förändringarna i de arktiska områdena
som uppmärksammades. Andra viktiga ärenden var de förslag som gällde människohandel,
klimatfrågor, forskning, psykiatrisk vård, bättre
hälsa och livskvalitet samt den nordiska alkoholpolitiken.
Vidare kan nämnas dialogen mellan kulturer och religioner; i behandlingen av den frågan
deltog också hans Kungliga Höghet prins Hassan av Jordanien. Prins Hassan är protektor för
projektet “Co-existence of Civilisations”, som
främjar samexistens mellan folken. I den egenskapen mottog han den 1 november de förslag
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Talmannen för det turkiska parlamentet Bulent Arinc skriver sin hälsning i riksdagens gästbok.

från Nordiska rådet som gällde hur projektets
utmaningar kan lösas.
Under året fokuserade rådet på samarbetet
med de regionala samarbetsorganen. Östersjösamarbetet intar en särställning, och rådet
deltog aktivt i arrangemangen för Östersjöområdets parlamentarikerkonferens (BSPC) i Reykjavik och i arbetet i BSPC:s ständiga kommitté.
Under året leddes parlamentarikerkonferensen
av ledamot Arja Alho. Utöver Östersjösamarbetet och annat närområdessamarbete deltog
Nordiska rådet också aktivt i de parlamentariska
samarbetsstrukturerna för Arktis och Barentsregionen. I fråga om den nordliga dimensionen
ordnades en rundabordsdiskussion. Bland det
övriga internationella samarbetet kan nämnas

samarbete med Ryska federationens federala
församling, Beneluxländernas parlamentariska
församling och det brittisk-irländska parlamentariska organet (BIIP).
De nordiska talmännen och rådets presidium möttes tre gånger under året. Diskussionen
fortsätter under årliga uppföljningsmöten, som
är en del av den nationella förankringen av det
nordiska samarbetet.
Europarådets parlamentariska
församling

Europarådet drog upp riktlinjer för sin verksamhet under de kommande åren på toppmötet i
Warszawa i juni 2005. I april 2006 godkände
församlingen riktlinjerna för verksamheten
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2006, och den kom också med en uppmaning
att betona organisationens grundläggande värderingar samt en uppmaning om ökad säkerhet
för allmänheten och utveckling av den sociala
sammanhållningen och ett humant samhälle.
Bevakningen av demokratins tillstånd i
medlemsländerna gällde 2006 sju länder som
inte hade en tillfredsställande demokratisk situation (Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina,
Georgien, Montenegro, Ukraina, Ryssland och
Vitryssland). På uppföljningsutskottets agenda
står också Albanien, Armenien, Moldavien, Monaco och Serbien. Utöver länderrapporterna
har också tematiska rapporter börjat tas fram.
Uppföljningsutskottets första allmänna rapport
om demokratiläget i Europa godkändes i juni.
Rapporten beskriver den demokratiska situationen i Finland och tio andra länder i Europa
(Andorra, Belgien, Cypern, Danmark, Estland,
Frankrike, Kroatien, Tjeckien, Tyskland och Österrike). Församlingen har också i flera rapporter
2006 behandlat nya demokratiska utmaningar
för medlemsländerna i Europarådet, bland annat de värnpliktigas och fångarnas rättigheter,
statslösa personers ställning, dödsstraffet, problematiken mellan yttrandefriheten och respekt
för religioner samt extrema politiska rörelser.
Relationen till EU har alltid varit viktig för
Europarådet. Arbetet med att få fram ett samarbetsavtal mellan Europarådet och Europeiska
unionen var nästan på slutrakan våren 2006,
och det byggde i mångt och mycket på rapporten från den tidigare luxemburgska premiärministern Jean-Claude Juncker. Under det andra halvåret ställdes projektet emellertid inför
svårigheter när Europarådets ordförandeland
Ryssland presenterade ett nytt avtalsutkast
sommaren 2006. Ingen överenskommelse hade
nåtts i slutet av 2006. Under sin tid som EUordförande (juli–december 2006) ledde Finland
EU-samordningen i Europarådet. Under de
senaste åren har Europarådet eftersträvat ett

De nordiska talmännen träffas flera gånger per år. På bilden
är talmännen samlade på trappan till Lilla parlamentets
atriumgård den 25 augusti 2006.

konstruktivt samarbete med Organisationen
för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)
bland annat när det gäller valövervakning och
minoritetsfrågor.
Serbien blev efter det att federationen Serbien och Montenegro delades medlem av Europarådet sommaren 2006 i egenskap av successorstat till federationen. Montenegro förväntas
bli medlem 2007.

OSSE:s parlamentariska församling

Den parlamentariska församlingen i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa
(OSSE) fortsatte 2006 med den stadgeenliga
verksamheten och de viktigaste operativa funktionerna (valövervakning, arbetsgrupper), men
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den övriga verksamheten har minskat. Besöken till OSSE:s fältmissioner har lagts ned. Tre
arbetsgrupper behandlar regionala problem
(Moldavien, Abchazien, Vitryssland), men insatserna till trots har det inte skett några större
förändringar i fråga om dessa politiska kriser.
Det är fråga om omfattande och komplicerade kriser, och därför är det inte realistiskt att
vänta sig resultat enbart utifrån insatserna från
OSSE:s parlamentariska församling. Det måste
ske framsteg också på andra fronter, eftersom
församlingen inte ensam har tillräcklig politisk
kraft att lösa dem.
Huvudtemat för den parlamentariska församlingens årliga session var även i år så pass
omfattande (Strengthening Human Security
in the OSCE Region) att den kan innefatta så
gott som alla säkerhetsaspekter. Av de regionala kriserna togs endast Moldavien upp under
Brysselsessionen. Slutdokumentet från 2006 års
parlamentariska församling är svåröverskådligt
och splittrat, vilket också torde inverka på dess
genomslag samt mottagande i t.ex. OSSE:s
ministerråd. Under ständiga utskottets sammanträde i februari hölls en extra aktualitetsdebatt om yttrandefrihet och respekt för olika
religioner. Temakonferensen i november gällde
migration och invandring, närmast sett ur de
sydeuropeiska ländernas synvinkel.
OSSE:s valövervakning har blivit effektiv och
ett synligt sätt för det internationella samfundet
att peka på brister i målländernas demokratiska
situation. Detta har kommit att bli ett problem
för vissa medlemsländer i OSSE, och de har påstått att övervakningen är ensidig och krävt en
reformering. Sannolikt kommer diskussionerna
om samarbete mellan OSSE:s parlamentariska
församling och kontoret för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR)
att fortsätta.
I juni 2006 blev Montenegro organisationens
57:e medlemsland. Genom en stadgeändring

blir församlingens Medelhavsforum permanent.
Några andra regionala forum finns inte inom
OSSE-området från Vancouver till Vladivostok.

Interparlamentariska unionen IPU

Delegationen för riksdagens IPU-grupp deltog
i Interparlamentariska unionens två årliga ordinarie sessioner. Den mer omfattande vårsessionen hölls i Nairobi, och där behandlades bl.a.
våld mot kvinnor och barn, kontroll av handeldvapen samt fattigdom och hunger i Afrika.
På agendan för höstsessionen i Genève fanns
samarbetet mellan FN, IPU och de nationella
parlamenten i kampen mot terrorism samt tryggad energiförsörjning. Mötet i Genève debatterade också FN:s millenniemål samt gav en resolution i frågan, och vidare behandlades det då
aktuella nordkoreanska kärnvapenprovet, som
fördömdes starkt.
Under 2006 lyfte IPU också fram hiv/aids
bl.a. genom ett extra möte kring frågan i Genève
i september. Finland var IPU:s nordiska ordförande 2006, och i denna egenskap var riksdagen
värd för två möten. Det första hölls på riksdagen
våren 2006 och det andra och mer omfattande i
början av hösten på Valamo kloster i Heinävesi.
Dessutom deltog ledamöterna i IPU-gruppen i
det finsk-ugriska förberedande mötet i Ungern
hösten 2006. I oktober deltog ordföranden för
Finlands IPU-grupp i IPU:s och FN:s gemensamma parlamentariska utfrågning i samband
med FN:s generalförsamling i New York.
Dessutom deltog riksdagsledamot Katri
Komi i arbetet inom Interparlamentariska unionens högsta operativa organ – direktionen. Under 2006 vidareutvecklade IPU under ledning
av direktionen organisationens strukturer och
verksamhetsprioriteringarna bland annat genom att effektivisera samarbetet med FN och
andra internationella organisationer såsom
Världshandelsorganisationen (WTO).
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Östersjöområdets
parlamentarikerkonferens

I organisationen deltar parlamenten för alla
kuststater vid Östersjön samt Norge och Island,
de nordiska självstyrande områdenas folkrepresentationer, Tysklands nordliga delstater och den
lagstiftande församlingen i S:t Petersburg. Europaparlamentet samt Europarådets och OSSE:s
parlamentariska församlingar har rätt att delta
i verksamheten. Parlamentarikerkonferensen
ger impulser till utveckling av kuststaternas
samarbete och håller parlamentarikerna underrättade om regeringarnas och frivilligorganisationernas Östersjöåtgärder. Utöver de årliga
konferenserna hålls ett årligt möte i en utvidgad
verkställande kommitté. I det mötet deltar alla
medlemsparlament.
Arktiska
parlamentarikerkonferensen

Talmanskonferensen tillsätter en ständig delegation som representerar Finland i Arktiska
parlamentarikerkonferensen, som ordnas med
två års mellanrum. I konferensen deltar parlamenten i de arktiska länderna (de nordiska länderna, Kanada, Ryssland och Förenta staterna)
och Europaparlamentet. De viktigaste organisationerna för ursprungsfolken är ständiga
deltagare. Konferensen för 2006 hölls i Kiruna
den 2–4 augusti. Delegationen är också representerad i den ständiga arktiska parlamentarikerkommittén, som leder verksamheten under
tiden mellan konferenserna.
Västeuropeiska unionens
parlamentariska församling

En delegation från riksdagen deltar som observatör i Västeuropeiska unionens (VEU) parlamentariska församling. Riksdagen deltog både
i församlingens två årliga sessioner och bl.a. i
VEU:s säkerhets- och försvarspolitiska kon-

ferenser samt i ett gemensamt möte för den
parlamentariska församlingen, VEU:s råd och
representanter för Nato. Verksamheten har
främst varit inriktad på att följa upp EU:s säkerhets- och försvarspolitiska beslut och att
stärka den parlamentariska dimensionen inom
den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken. Sammanlagt deltar 39 europeiska länder i
VEU:s verksamhet.
ASEP IV (Asia-Europe Parliamentary
Partnership Meeting)

Det fjärde parlamentarikermötet mellan Asien
och Europa (ASEP IV) ordnades i riksdagen den
4–5 maj 2006. Syftet med ASEP-mötena är att
främja samarbete mellan de asiatiska och europeiska parlamenten och att erbjuda parlamentsledamöterna möjlighet att påverka ASEMprocessen. Asien–Europa-toppmötet (ASEM)
hölls i Helsingfors i september, under Finlands
EU-ordförandeperiod. I ASEM-processen deltar EU:s medlemsländer, EG-kommissionen
och 13 asiatiska länder. I ASEP-mötena deltar
parlamenten från samma länder samt Europaparlamentet.
Ordförande för ASEP IV var talman Paavo
Lipponen, och ca 150 parlamentsledamöter
och tjänstemän från så gott som alla medlemsparlament deltog i mötet. Huvudtemana
för mötet var klimatförändringen och dess
ekonomiska effekter, kulturellt samarbete och
utbytesverksamhet. Mötet godkände två viktiga dokument: regler för det parlamentariska
partnerskapet och en ASEP-deklaration. Syftet
med reglerna är att stärka ASEP-mötenas ställning och att effektivisera verksamheten. Genom deklarationen uppställdes klara mål för
regeringarna i ASEM-länderna när det gäller
att utveckla samarbetet. Finland försökte även
i övrigt intensifiera dialogen mellan ASEM
(Asien–Europa-mötet) och ASEP. ASEM:s ordförande, statsminister Matti Vanhanen, talade
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på ASEP-mötet, och talman Paavo Lipponen
presenterade ASEP-deklarationen för deltagarna i ASEM-toppmötet.

Annat internationellt
samarbete
Riksdagens intensiva samarbete med Världsbanken har fortsatt. Det parlamentariska nätverket ordnade tre s.k. fältbesök (Laos, Jemen
och Kenya), och även vår riksdag var representerad. Besöksprogrammet innefattar presentation av bankens verksamhet på fältet för

parlamentsledamöter från utvecklingsländerna
och givarländerna. Finlands utrikesministerium
stödjer verksamheten.
Dessutom deltar riksdagen i seminarier utomlands som Världsbanken arrangerar tillsammans med andra parlament och organisationer
som samarbetar med banken. Riksdagen ordnar
även seminarier i Finland. I oktober arrangerade riksdagen ett parlamentariskt seminarium
vars teman anknöt till jämställdhetsfrågor och
således även till riksdagens 100-årsjubileum.
I seminariet deltog ungefär 30 kvinnliga parlamentsledamöter och tjänstemän från tio utvecklingsländer.
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iksdagsinformationen fokuserar på informationen till allmänheten och medierna
och på informationen på nätet. I början
av valperioden godkände kanslikommissionen
riktlinjerna för en översyn av riksdagsinformationen. I slutet av valperioden stod det klart att
målen hade nåtts. Översynen resulterade i helt
nya arbetsmetoder.
Under året såg man framför allt över informationen på nätet och tjänsterna för besökare.
Riksdagsinformationen svarade också för hundraårsjubileets visuella profil, vandringsutställningen, många evenemang för allmänheten och
informationen om alla jubileumsevenemang.

Riksdagens hundraårsjubileum
Hundraårsjubileet fick en egen visuell profil,
planerad av grafiker Anssi Kähärä från reklambyrån Luxus. Temat för jubileet, ”Din röst – din
lag. Hundra år av finländskt folkvälde”, kom till
som resultat av en idétävling i huset.
Jubileumssymbolen användes från början av
året bl.a. på riksdagens blanketter och kuvert
samt i jubileumsmaterialet. Vid jubileumsevenemangen och till riksdagens gäster och övriga besökare utdelades bl.a. jubileumspennor,
nyckelringar, kassar, mappar och broschyrer.
Hundraårsjubileet fick egna webbsidor på
finska, svenska och engelska (www.riksdagen.
fi/100). Sidorna innehåller information om jubileumsevenemang, den allmänna och lika
rösträtten, riksdagens historia och riksdagsledamöterna.
Broschyren ”Den representativa demokratins genombrott i Finland” togs fram både för
den inhemska och för den internationella publiken. Den 36-sidiga broschyren i flerfärg finns
på sex språk och handlar om de historiska händelser som ledde till allmän och lika rösträtt och
det första valet till enkammarlantdag.

En jubileumsutställning visades på olika håll
i landet och runt om i världen. Den handlade
om rösträtten, Finlands utveckling och vad som
kännetecknar Finland och visades på nästan 30
landskapsbibliotek. Den internationella räckvidden var också stor: utställningen visades på
nio språk i nästan 50 länder. I öppningsceremonierna i olika länder deltog respektive länders
politiska ledning och en företrädare för riksdagen.
I augusti ordnade riksdagsinformationen
öppet hus i Riksdagshuset och Lilla parlamentet samt en dansuppvisning av Jorma Uotinen
framför Riksdagshuset. Publiken uppgick till
ungefär 6 500 personer.
I samarbete med MTV3 och Björneborgs
stad lanserade riksdagen ett nytt sommarevenemang, SuomiAreena. Det ordnades i Björneborg den 19–20 juli och huvudevenemangen var
en partiledarutfrågning och ett EU-seminarium
med bl.a. kommissionens ordförande José Manuel Barroso. Sammanlagt ordnades mer än 30
evenemang för allmänheten i Björneborg.
Yle direktsände jubileumsplenum, gudstjänsten och konserten den 1 juni 2006. Dessutom sändes Radions symfoniorkesters Sibeliuskonserter i radio till hundraårsjubileets ära.
Jubileet fick mycket uppmärksamhet i medierna
genom olika program och tidningsartiklar.

Ny extern webbplats
Riksdagens nya externa webbplats öppnades
den 8 november 2006 på adressen www.riksdagen.fi. Webbplatsprojektet, som tog ungefär
två år, hade som viktigaste mål att göra informationen om riksdagen, ledamöterna och lagstiftningen mer lättåtkomlig.
Sidorna har ny uppläggning, sökfunktion
och visuell profil. Uppdateringen och underhållet har också moderniserats.
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De nya sidorna har samma design och upplägg på svenska och finska. De svenska sidorna
blev mer omfattande än förut, även om materialet på vissa sidor är mindre omfattande än det
finska. Riksdagens arbete presenteras också på
engelska och franska.
Utöver startsidan är webbplatsen uppbyggd
kring rubrikerna Organisation, Riksdagsarbetet och Aktuellt. Via direkta länkar kommer
användarna till de viktigaste funktionerna i
riksdagen: plenum, utskott, EU-ärenden och
riksdagsärenden.

Med de nya sökfunktionerna kan man söka
bland ledamöter, riksdagsärenden och personal.
Tack vare de nya sökfunktionerna är det lättare att hitta information om ledamöterna och
lagstiftningsarbetet.
Sidorna är utformade så att de ska vara moderna och lätta att använda, lättläsliga och åtkomliga. De tekniska lösningarna och innehållet tar också fasta på tillgängligheten.
Vid sidan av riksdagens webbplats omarbetades samtidigt Riksdagsbibliotekets webbsidor.
De är planerade och tekniskt genomförda med

Deltagarna i Ungdomsparlamentets femte plenum i riksdagens plenisal den 17 mars 2006.
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riksdagens webbplats som modell
så långt det gick. Biblioteket öppnade sina nya finska sidor den 20
december 2006. De svenska och
engelska sidorna öppnades i slutet
av januari 2007. En förbättring är
att det nu finns blanketter för elektronisk kundtjänst och att man kan
söka i samlingsdatabasen Selma direkt på bibliotekets startsida.
Nästa stora reform kommer på
hösten 2007 då riksdagen börjar
Riksdagens nya externa webbplats öppnades den 8 november 2006 på adressen
sända plenum direkt på nätet. Bildwww.riksdagen.fi.
producent är Yle (Rundradion), som
har undertecknat ett nytt samarbetsFör EU-journalisterna i Finland ordnades
avtal med riksdagen. Enligt avtalet ska Yle förpressträffar där de fick förhandsinformation
nya sitt kamerasystem i riksdagen. Riksdagens
om temana under ordförandeskapet. Kontakkrisberedskap förbättras avsevärt i och med att
terna i form av olika sammankomster var intenYle får ett kontrollrum nära skyddsrummet.
siva under ordförandeskapet. Särskilt jord- och
skogsbruksutskottets möte och Cosacmötet i
Informationen under EUFinlandia-huset fick mycket uppmärksamhet i
ordförandeskapet
medierna.
Under året omarbetades det internationellt
Under Finlands EU-ordförandeskap ordnade
inriktade informationsmaterialet om behandriksdagen sex internationella möten i Finland.
lingen av EU-ärenden i riksdagen.
Konferensen mellan organ för EG-frågor (Cosac) höll två möten. Dessutom ordnade förInfocentrum slår rot
svarsutskottet, jord- och skogsbruksutskottet,
utrikesutskottet samt arbetslivs- och jämställdDetta var det andra hela verksamhetsåret för
hetsutskottet egna möten. Utöver utskottens
Infocentrum i Lilla parlamentet. Året var frammöten informerade riksdagsinformationen om
gångsrikt. Infocentrum hade mer än 20 000 bede interparlamentariska mötena i Bryssel.
sökare, och där ordnades 150 evenemang för
Inför EU-ordförandeskapet öppnades en
allmänheten. Där ordnades också nya slags tillwebbplats med information på www.riksdagen.
ställningar: en utställning över riksdagshusen
fi/eu2006.
i hundra år, miniatyrmodeller från konst- och
På sidorna sammanställdes mötesmaterial
medaljtävlingarna, stämpling av det nyutgivna
och anföranden. Där kunde man också anmäla
jubileumsfrimärket och en kondoleansbok för
sig till mötena. Möjligheten att anmäla sig och
Anna Politkovskaja.
boka hotellrum på nätet fick ett positivt motRiksdagens guider visade riksdagshuset för
tagande. Webbplatsen är på finska, svenska,
1 200 grupper med sammanlagt 25 000 persoengelska och franska.
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ner. Utöver de förbokade visningarna ordnades
visningar för allmänheten på lördagar och söndagar och på sommaren. Denna guidning var på
finska, svenska och engelska.
Arbetsgruppen Visitor lade fram ett förslag
till översyn av tjänsterna för besökare. Från början av den nya valperioden kan riksdagsledamöter eller anställda vara värdar för en besöksgrupp om de så vill, men alla grupper får även
guidning. Vid sidan av de vanliga visningarna
kommer det i framtiden att ordnas visningar
med särskilda teman, bl.a. ett program för yngre
elever, ett program för studerande och visningar
med fokus på arkitektur respektive konst. I anknytning till den planerade totalrenoveringen
ska riksdagen få bättre rum för att ta emot besöksgrupper.
Tillgänglighetsarbetsgruppen blev färdig
med sina förslag. Riksdagen vill föregå med gott
exempel när det gäller tillgänglighet och siktar
därför på att under kommande år förbättra både
den fysiska och kommunikativa tillgängligheten. Kraven på fysisk tillgänglighet beaktas vid
renoveringen av riksdagens byggnader. Den
kommunikativa tillgängligheten förbättras med
hjälp av projekt i samverkan med organisationer
för grupper med särskilda behov.
Rösträttens hundraårsjubileum var ett viktigt tema i de guidade visningarna och i evenemangen på Infocentrum. I samarbete med
justitieministeriet förbereddes kampanjen Jubileumsvalet 2007 som syftade till att höja valdeltagandet i riksdagsvalet.

Aktiva medier
Medierna bevakade riksdagsarbetet aktivt.
Mycket debatt väckte framför allt statsbudge-

ten men också EU:s konstitutionella fördrag,
krishanteringslagen, samarbetslagen, kommun- och servicestrukturreformen, lagen om
grupptalan, barnskyddslagen, lagen om assisterad befruktning och kriminaliseringen av
sexköp samt riksdagens hundraårsjubileum och
riksdagsvalet. Riksdagsinformationen förbättrade särskilt nyhetsförmedlingen på webben och
informationen till medierna om internationell
verksamhet. Informationen om utskotten ökade
och gavs i realtid.
I riksdagen fanns 135 ackrediterade politiska
journalister och 70 fotografer från riksmedierna
och de stora regionala tidningarna. Presidiets
pressträffar, utskottens informationsmöten och
olika redaktioners besök i riksdagen har blivit
en integrerad del av riksdagens informationsförmedling. Kontakterna mellan riksdag och
medier fungerade väl. Kommunikationen var
livlig och saklig.
I början av februari genomfördes för andra
gången ett journalistprogram där ett femtiotal
främst unga journalister från de rikstäckande
nyhetsmedierna och de regionala medierna
deltog.

Publikationer och broschyrer
Riksdagens interna informationsblad Info utkom en gång i veckan. Publikationen Riksdagen
riksmötet 2006 gavs ut, likaså riksdagsledamotens kalender. De veckor då det var plenum publicerades översikterna Valiokuntien viikko och
Eduskunnan viikko, som gällde utskottsarbetet
och riksdagsarbetet. Presentationsmaterialet
hölls à jour och utökades, särskilt webbmaterialet. En nyhet var de lättlästa faktabladen. Biblioteket skrev om sitt presentationsmaterial.
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SÄKERHET

F

okus inom riksdagens säkerhetsfunktioner låg under året på olika säkerhetsprojekt. Inom enheten byttes flera i personalen ut, vilket betydde att enheten måste se till
att behålla sin kompetens och bevara den servicenivå som behövs i riksdagen. De anställda
har kunnat höja sin yrkeskompetens genom att
delta i en utbildning som utgår från riksdagens
egna behov. Målet är att alla tjänstemän på enheten ska avlägga en grundexamen.

Utvecklingsprojekt
Projekten går ut på att rätta till strukturella säkerhetsbrister och att lägga grundvalen för säkerhetsverksamheten i alla lägen.
Ett exempel är att riksdagen som första nationella parlament i världen utarbetar ett miljöprogram som ett led i den mer omfattande
utvecklingen av säkerheten. Programmet bygger på förslag av den beredande arbetsgruppen
(YRTTI).
Säkerhetsenheten har medverkat i arbetet
med att utreda tillgängligheten i riksdagen.
Projekten har i stor utsträckning gått ut på
förberedelser inför den kommande totalrenoveringen, som har mycket att göra med säkerhets-

systemen. Enligt de framlagda rapporterna och
förslagen kommer de viktigaste förbättringarna
att gälla ingångarna till riksdagen samt tekniska
lösningar och en fastighetssäkerhet som lämpar sig för husets arkitektur. Det gäller också
skyddslokalerna. Det första renoveringsobjektet
är portarna till Talmansplan.

Säkerhetssamarbete
Tillsammans med myndigheterna och olika aktörer i riksdagen hade säkerhetsenheten hand
om säkerhetsarrangemangen kring olika evenemang och internationella besök i riksdagen.
Antalet besökare under året var ungefär
120 000 personer.
Nivån på besökarservicen har upplevts
som ett problem. Därför är det meningen att
de strukturella och funktionella lösningarna
för att ta emot gäster samt ordna med tjänster och garantera säkerheten under besöken
ska ses över utifrån vad arbetsgruppen Visitor
föreslagit.
Samarbetet med säkerhetsmyndigheterna
har varit fortsatt intensivt på de olika prioriteringsområdena med målet att uppfattningen av
säkerhetsutvecklingen ska vara adekvat.
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Å

r 2006 firades lantdagsreformens hundraårsjubileum. Temat är ”Din röst – din
lag. Hundra år av finländskt folkvälde”.

Jubileet fortsätter under 2007.
Bland annat följande jubileumsevenemang
ordnades 2006:

2.2–9.3

Föreläsningsserien Studia Generalia vid Helsingfors universitet
Serien bestod av sex föreläsningar. Föreläsare var bl.a. talman Paavo Lipponen, riksdagsrådet Elsi
Hetemäki-Olander och talman Björn von Sydow från Sveriges riksdag.

3.2

Jubileumsfrimärket gavs ut
Frimärket är formgivet av konstnär Timo Berry.

17.3

Ungdomsparlamentet

21–22.3 Jubileumsseminarium i Joensuu om fulla politiska rättigheter för kvinnor i 100 år
Seminariet ordnades av riksdagens arbetslivs- och jämställdhetsutskott i samverkan med lokala
myndigheter och organisationer.
25.4

Verket ”Öppningsanföranden vid riksmötena 1907–2006” publicerades
Boken, som innehåller alla öppningsanföranden i enkammarriksdagen, är redigerad av Riksdagsbiblioteket.

4.5

Sibeliuskonsert av Radions symfoniorkester
Rundradion direktsände konserten. Senare sände EBU samma konsert i många andra europeiska
länder och i vissa utomeuropeiska länder.

11.5

Jubileumsutställningen öppnades
Vandringsutställningen visades runt om i Finland. Utställningstexten översattes till flera språk.
Utrikesministeriet sände den till många andra länder.

18.5

Författningsrättsligt jubileumsseminarium
Seminariet arrangerades av grundlagsutskottet.

23.5

Ett minnesmärke för allmän och lika rösträtt avtäcktes
Minnesmärket är formgivet av professor Eila Hiltunen.

24.5

Jubileumsmyntet präglades
Talmannen präglade det första jubileumsmyntet i Myntverket i Finland. Myntverket framställde
30 000 silvermynt värda tio euro styck.

29.5

Tre böcker i jubileumsserien gavs ut
Riksdagen redigerar en bokserie i tolv delar tillsammans med Åbo universitet. Böckerna handlar
om det finländska samhällets utveckling under hundra år.

30.5

Jubileumsboken ”Tasavallan tiellä” (På republikens väg) blev färdig
Boken är ett bildverk redigerat av fotograf Jorma Komulainen och redaktör Unto Hämäläinen.
Fotografierna skildrar Finlands historia och utveckling i hundra års tid.
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1.6

Jubileumsmedaljen offentliggjordes
Jubileumsmedaljen ”Syntes” formgiven av
konstnär Hannu Siren offentliggjordes i
rikssalen. Talmannen avtäckte en relief av
medaljen på väggen i rikssalen.
Samtidigt överräcktes medaljen till republikens president, de två föregående
presidenterna, riksdagens talman, riksdagens vice talmän, tidigare talmän, änkor till
tidigare talmän och till riksdagens generalsekreterare.

1.6

Ekumenisk jubileumsgudstjänst till minne av lantdagsreformen

1.6

Första jubileumsplenumet
I jubileumsplenum antogs en lag om att inrätta Utrikespolitiska institutet i anknytning till riksdagen. Lagen bygger på en lagmotion av riksdagsgruppernas ordförande.

1.6

Jubileumskonsert och jubileumsmiddag
Konserten och middagen hölls på Finlands nationalopera. Där deltog bl.a. republikens president
och många talmän och andra företrädare för utländska parlament.
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7.6

Utställningen ”Enkammarriksdagens hus och lokaler” öppnades
Utställningen på Infocentrum i Lilla parlamentet skildrade alla hus och lokaler där enkammarriksdagen har samlats under sin historia.

19–20.7 Sommarevenemanget SuomiAreena i anknytning till Pori Jazz
Evenemanget ordnades i samarbete med MTV3 och Björneborgs stad. Där ingick bl.a. en valutfrågning av riksdagspartiernas ordförande. Framtidsutskottet höll ett öppet sammanträde och
stora utskottet ordnade ett seminarium om EU:s framtid, där bl.a. kommissionens ordförande
José Manuel Barroso talade.
16–17.8

Öppet hus

17.8
		

Dansuppvisning av Jorma Uotinen framför
riksdagshuset

14–16.9
		

IACL-seminarium
Seminariet behandlade främst jämställdhetsfrågor.

28–29.9
		

Möte: ordförandena för utrikesutskotten i 		
parlamenten i EU-länderna

2.10
		

Seminarium om demokrati och lagstiftningspolitik
Justitieministeriet var arrangör.

12.10
		

Utgivning av förvaltningsrådet Lauri Tarastis bok
om vallagstiftningen

18.11

Riksdagen besökte Kajana: seminarium om den europeiska regionalpolitiken och pjäsen
”Punainen viiva”
Vid seminariet talade bl.a. EG-kommissionär Danuta Hübner, som ansvarar för regionalpolitiken. Andra talare var riksdagens talman, en representant för Kostamusområdet, lokala företrädare för Kajanaland och Kajana samt representanter för riksdagsgrupperna.

24.11

Riksdagens talman ledde en delegation i Moskva: seminarium om EU:s nordliga dimension och operan ”Ryttaren” på Bolsjojteatern
Vid seminariet talade bl.a. riksdagens talman och vice talman, vice talmannen i ryska duman
samt företrädare för det finländska och ryska näringslivet.
Riksdagen subventionerade operaföreställningen på Bolsjojteatern i Moskva.

1–2.12

Riksdagen i Kauhajoki: seminarium om företagsamhet och festen ”Riksdagen i Kauhajoki”
Besöket gjordes till minne av att riksdagen samlades i Kauhajoki under vinterkriget. På programmet stod bl.a. en jubileumsgudstjänst och en fest i de lokaler där riksdagen samlades under
vinterkriget.
Vid seminariet talade bl.a. riksdagens talman, Nokias styrelseordförande, en företrädare för
direktionen för Finlands Bank samt företrädare för det lokala näringslivet.
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Riksdagens kansli –
organisation och uppgifter

forskningsinstitut för internationella relationer
och EU-frågor, Utrikespolitiska institutet (UPI).
Det inledde sin verksamhet i början av 2007.
Centralkansliet sköter förberedelserna för
och genomförandet av riksdagens plenum och
tillhandahåller hithörande service. Vidare upprättar och publicerar kansliet riksdagshandlingarna och register samt ansvarar för distributionen och lagringen av dokument. I centralkansliet finns protokollbyrån, svenska byrån och dokumentbyrån. Riksdagens lagstiftningsdirektör
är chef för centralkansliet.
Utskottssekretariatet tillhandahåller sekreterartjänster för utskotten och förbereder ärenden som behandlas i utskotten samt ordnar anknytande service. Chef för utskottssekretariatet
är riksdagens biträdande generalsekreterare.
EU-sekretariatet hör till utskottssekretariatet, och dess primära uppgift är att samordna riksdagens förbindelser med EU. Sekreta-

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.
I anslutning till riksdagen finns utöver riksdagens kansli tre ämbetsverk: riksdagens justitieombudsmans kansli, statsrevisorernas kansli
och statens revisionsverk. I jubileumsplenum
den 1 juni 2006 antog riksdagen en lag om att i
anknytning till riksdagen inrätta ett oberoende
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RIKSDAGENS KANSLI
Utrednings- och
informationsenheten

Inter nationella
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DIREKTÖREN FÖR
INTERNATIONELLA ENHETEN
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Säkerhetenheten

Riksdagsbiblioteket
Interna utredningstjänsten
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Riksdagsinformationen

Utskottssekretariatet

Centralkansliet
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BITRÄDANDE GENERALSEKRETERAREN

LAGSTIFTNINGSDIREKTÖREN
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Stora utskottet

14 fackutskott

EU-sekretariatet

Sekretariatet

Svenska
byrån

Förvaltningsbyrån
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Dokumentbyrån

Räkenskapsbyrån

Dataadministrationsbyrån

Riksdagsledamöternas personliga assistenter
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Skulptör Pekka Jylhäs ”Fönster mot himlen” lyser upp stora utskottets sammanträdesrum. Det rör sig om ett av sex konstverk som
valdes till riksdagens tillbyggnad på grundval av en konsttävling.

riatet 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, dataadministrationen samt riksdagens personaladministration. Dessutom behandlar förvaltningsavdelningen övriga förvaltningsärenden som hänför
sig till riksdagens kansli, om de inte hör till
någon annan enhet. Förvaltningsavdelningen

består av förvaltningsbyrån, räkenskapsbyrån,
fastighetsbyrån och dataadministrationsbyrån.
Chef för förvaltningsavdelningen är riksdagens
förvaltningsdirektör.
Inom riksdagens kansli finns dessutom internationella enheten, utrednings- och informationsenheten 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.
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Ekonomisk förvaltning
Riksdagens huvudtitel i statsbudgeten för 2006
omfattade riksdagsledamöterna, riksdagens
kansli, statsrevisorerna, riksdagens justitieombudsman, statens revisionsverk och övriga utgifter inklusive anslag för riksdagsgruppernas
kanslier. Bokslutet i årsredovisningen inbegriper inte statens revisionsverk, som är ett eget
räkenskapsverk och därför utarbetar en egen
verksamhetsberättelse och ett eget bokslut.
Dess utgifter ingår alltså inte i den här bokslutsrapporten. Däremot finns korta beskrivningar
av statsrevisorernas och riksdagens justitieombudsmans utgifter, eftersom de ingår i riksdagens bokslut. Verksamhetsmässigt sett är de
ämbetsverk i anslutning till riksdagen, och de
utarbetar egna berättelser om sin verksamhet.
Utgifterna under riksdagens huvudtitel uppgick 2006 till 87,4 miljoner euro, vilket är 7 %
mer än 2005. I relation till budgeten var utgifterna 4,6 miljoner euro mindre än budgeterat.
Budgetutfallet var 95 %, alltså detsamma som
året innan. Utgiftsökningen med 7 % berodde
på att riksdagskansliets driftsutgifter ökade. Orsakerna behandlas nedan.
Driftsutgifterna för riksdagen som lagstiftande organ uppgick 2006 till 15,50 euro per
finländare mot 14,50 året innan. Riksdagens utgifter utgjorde 2006 liksom tidigare år omkring
0,25 % av statens utgifter.
Utgifterna för ledamöternas arvoden, kostnadsersättningar och inrikesresor var sammanlagt 19,1 miljoner euro, vilket är 1,7 miljoner
euro mindre än budgeterat. Utgifterna var 0,2 %
mindre än 2005. Minskningen berodde på att
utgifterna för inrikesresor sjönk.
De omedelbara kostnaderna för ledamöternas assistenter var 6,3 miljoner euro 2006, alltså
ungefär lika mycket som året innan. I slutet av
året fanns det 188 assistenter.

De omedelbara utgifterna för riksdagsledamöterna och deras assistenter var sammanlagt
25,4 miljoner euro, vilket är 29 % av riksdagens
sammantagna utgifter. Andelen minskade med
två procentenheter jämfört med året innan.
Driftsutgifterna för riksdagens kansli var
den största utgiftsposten under huvudtiteln:
56,0 miljoner euro. Det är en ökning på 10,3 %
mot året innan. I relation till budgeten var utgifterna 1,6 miljoner euro mindre än budgeterat.
Ökningen berodde på utgifterna för hundra-
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2,9 miljoner euro och tryckkostnaderna på 1,0
miljon euro.
Dispositionsmedlen till riksdagsgruppernas
kanslier utgjorde 3,6 miljoner euro, vilket är en
ökning på 4,5 % mot året innan. Det genomsnittliga stödet till riksdagsgrupperna var 1 501
euro i månaden per ledamot. Året innan uppgick stödet till 1 436 euro.
Utgifterna för statsrevisorernas kansli uppgick 2006 till totalt 1,5 miljoner euro. Utgifterna
var 0,6 % högre än 2005. Budgetutfallet var 84 %.
Året 2006 var det sista verksamhetsåret för
statsrevisorernas kansli. Kansliet hade 16 ordinarie tjänster, av vilka 14 var tillsatta.
Utgifterna för riksdagens justitieombudsmans kansli uppgick 2006 till drygt 4,1 miljoner
euro, vilket är 8,1 % mer än året innan. I likhet
med tidigare år hade kansliet anställt tidsbestämd och tillfällig personal för att behandla anhopningen av klagomål. Jämfört med budgeten
var utfallet 91 %. Vid justitieombudsmannens
kansli fanns 54 ordinarie tjänster. Det genomsnittliga antalet tillfälligt anställda var 4.

Personal

årsjubileet på drygt 2 miljoner euro, skyddsrumsrättigheter som köptes från Helsingfors stad för
1,6 miljoner euro och möteskostnaderna om 0,6
miljoner euro under EU-ordförandeskapet.
Andra betydande utgiftsposter i kansliet
var löne- och personalutgifterna för riksdagens
tjänstemän på 28,1 miljoner euro, anläggningsoch investeringsutgifterna för datateknik på
5,8 miljoner euro, utgifterna för underhåll
och reparation av riksdagsfastigheterna på 3,6
miljoner euro, utgifterna för utlandsresor på

Under 2006 inrättades 8 nya ordinarie tjänster vid riksdagens kansli: en specialsakkunnig
vid utskottssekretariatet, en planerare vid förvaltningsbyrån, en redovisningssekreterare vid
räkenskapsbyrån, en husteknisk ingenjör vid
fastighetsbyrån, en PC-samordnare vid dataadministrationsbyrån, en informatör vid riksdagsinformationen, en utredare vid interna utredningstjänsten och en avdelningssekreterare
vid säkerhetsenheten.
Under 2006 drogs tjänsten som driftschef in
vid fastighetsbyrån.
Följande ordinarie tjänster och visstidstjänster var tillsatta vid enheterna inom riksdagens
kansli i slutet av 2002–2006:
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06

05

Centralkansliet
Utskotten
Förvaltningsavdelningen
Internationella enheten
Utrednings- och
informationsenheten*
Säkerhetsenheten**
Utanför avdelningarna***

70
63
176
21

69
62
181
20

75
44
8

74
42
7

Sammanlagt

456

457

04

03

02

67 67 66
57 56 55
216 195 191
21 19 21
76

79

78

7

6

6

442 420 418

* Utrednings- och informationsenheten bildades i början av 2001
och enheten omfattar Riksdagsbiblioteket, interna utredningstjänsten,
som tidigare hörde till centralkansliet, och riksdagsinformationen.
** Säkerhetsenheten inrättades i början av 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 188 i slutet av
2006.

Fastigheter och lokaler
Riksdagens egen personal har svarat för städning, underhåll och mindre reparationer av
riksdagsfastigheterna liksom för byggherreverksamheten. Årsreparationer och ändringsarbeten samt underhåll av specialanläggningar
har riksdagen dessutom lagt ut på årsavtalsentreprenörer och underhållsentreprenörer utifrån
anbudsförfarande.
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 från 2004. Riksdagsfastigheterna har en
volym på 289 500 m3, byggnadernas 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 2006 utfördes i de lokaler som
ändrades till arbetsplats för expeditionsservicen
i E-huset. De blev inflyttningsklara på hösten.
Motionslokalerna förbättrades och bastun i
Palolampi reparerades under året. Av tekniska
skäl förnyades bl.a. protokollssekreterarnas hiss
i huvudbyggnaden och hissen mot Ainogatan i
D-huset. Ett nytt reservkraftverk började byggas. Förberedande arbeten utfördes och kabelrör monterades inför det nya salsystemet som
ska införas sommaren 2007. Plåttaket på E-huset målades och takrännor byttes ut. I den nya
tillbyggnaden företogs vissa garantiarbeten och
mindre tilläggsanskaffningar. Den nya fastighetsautomatiken i de gamla byggnaderna stod
i huvudsak klar. Den ska vara kompatibel med
tillbyggnaden.
Totalrenoveringen av A–E-husen inleddes.
Målet är att under de kommande drygt fem
åren renovera riksdagens alla hus utom den nya
tillbyggnaden och att med hänsyn till kulturvärdet få dem att fylla dagens krav på teknik och
funktion. För att klarlägga vad man vill uppnå
utsågs en kommitté (PERKOLA) under vice talman Sirkka-Liisa Anttilas ledning. Kommittén
anlitade sakkunniga i olika renoveringsfrågor
och lät användarna svara på en förfrågan om
önskemål när det gäller lokaler. För projektet
valdes en byggkonsult (Indepro Oy).
Fastighetsbyrån startade ett projekt för ett
fastighetsdatasystem (KIITO) där målet är att
skaffa tekniska hjälpmedel t.ex. för att planera
underhåll, administrera lokaler och ritningar
samt ta emot och följa upp arbetsbeställningar.
Arbetet med att anpassa städningens dimensionering till dagens arbetsmetoder samt till
ändringar i lokaler och material inleddes. För
att leda arbetet utsågs en styr- och uppföljningsgrupp som är gemensam för personalen
och arbetsgivaren.
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Skulptör Aimo Katajamäki framför sitt konstverk ”Av gott virke”. Det finns i Lilla parlamentets entréhall och är ett av de konstverk
som valdes genom en konsttävling.

Informationsteknik
Dataadministrationen fortsatte att genomföra
sina riktlinjer ”Kohti sähköisiä palveluja”, nu med
ett e-skrivbordsprojekt. En viktig nyhet är att etjänsterna profileras efter användarnas behov,
t.ex. för informationssökning, informationsutbud
och behandlingsprocesser. Med det här i sikte har
vissa riktlinjer dragits upp för IT-arkitekturen, och
vidare har arbetet med att förbättra användarregistren inletts. Riksdagens omarbetade offentliga
webbplats öppnades hösten 2006.
Projektet RASKE2 slutfördes. Det handlade om att förbättra informationshanteringen
i det nationella lagstiftningsarbetet. Ett pilotsystem för informationssökning i hela lagstiftningsprocessen definierades i samverkan med
justitieministeriet och finansministeriet. Olika

dellösningar inom informationshanteringen
har utretts och pilotfasen har nåtts, bl.a. inom
ramen för projektet FinnOnto. Informationshanteringen finns bland de viktigaste tjänsterna
på e-skrivbordet.
Riksdagen deltog i projektet ITG Audit, som
genomförs av 27 finländska organisationer. Målet var att ta fram en rammodell för IT-styrning
och sedan utvärdera de deltagande organisationernas informationsförvaltning och besluta hur
den bör utvecklas. Riksdagens informationshantering utvärderades genom en förfrågan till
tjänstemannaledningen. Svaren analyserades
och resultaten jämfördes med resultaten från de
andra organisationerna i en jämförelsedatabas.
Resultatet visar att riksdagens informationshantering är bra, rentav utmärkt. I jämförelsen
placerade sig riksdagen bland de bästa. Målen
är också relativt högt ställda.
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RIKSDAGENS INTÄKTS- OCH KOSTNADSRÄKNING

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
Avskrivningar

1.1.-31.12.2006

1.1.-31.12.2005

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

221 618,73

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

236 521,73

-78 148 245,02

-2 838 913,74
-48 907 363,74
-221 677,16
-12 446 729,66
-6 219 815,94
-3 206 898,67

-73 841 398,91

-3 507 390,75
-50 945 697,61
-350 300,41
-13 320 490,92
-6 522 464,79
-3 501 900,54

Återstod I

-77 926 626,29

Finansieringsintäkter och -kostnader
Finansieringsintäkter
Finansieringskostnader

109,57
-371,32

-261,75

Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader

833,99
-1 021,00

-187,01

Återstod II
Överföringsekonomins intäkter och kostnader
Överföringsekonomikostnader
-3 602 880,00
Överföringsekonomikostnader för utlandet -705 262,90
Överföringsekonomins kostnader
-124 200,00
Återstod III

-73 604 877,18

77,03
-210,39

-77 927 075,05

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

-133,36

-73 605 010,54

-3 447 360,00
-738 249,27
-191 800,00

-4 377 409,27
-77 982 419,81

Intäkter och kostnader av skatter					
och obligatoriska avgifter
Uppburna mervärdesskatter
12 738,00
Betalda mervärdesskatter
-4 188 750,80
-4 188 750,80
-3 692 835,68
-3 680 097,68
RÄKENSKAPSPERIODENS
KOSTNADSÅTERSTOD

-86 548 168,75

-81 662 517,49
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RIKSDAGENS BALANSRÄKNING

31.12.2006

31.12.2005

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

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

AKTIVA
NATIONALEGENDOM
Jord- och vattenområden
Byggnader
Övrig nationalförmögenhet

41 136 967,92

39 051 610,10

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

426 351,40
212 848,49
2 024 600,69

656 302,14
79 824,56
2 663 800,58

8 952 374,94
38 905 991,59
4 365 089,14
4 160 361,68
125 741,93
429 958,57

OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Försäljningsfordringar
2 435,42
Resultatregleringar
43 689,43
Övriga kortfristiga fordringar
105,11
Förskottsbetalningar
29 020,00
Kassa, banktillgodohavanden och andra finansieringsmedel
Kassakonton
17 035,95
AKTIVA SAMMANLAGT

568 390,19

1 304 516,89

8 952 374,94
39 937 677,79
5 032 697,72
4 554 357,12
114 297,49
56 939 517,85

58 591 405,06

75 249,96

51 588,43
6 169,00
4 614,83
5 019,99

67 392,25

17 035,95

59 536,75

59 536,75

100 832 572,26

99 074 461,05

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

37 598 686,23

37 598 686,23

52 922 235,12
85 177 600,53

53 161 134,59
81 423 618,02

-86 548 168,75

89 150 353,13

-81 662 517,49

3 987 909,37

2 181 094,94

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

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

11 682 219,13
100 832 572,26

90 520 921,35

8 553 539,70
99 074 461,05
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RIKSDAGENS BUDGETUTFALL 1.1.-31.12.2006

Budgeten
2006

Bokslutet
2006

Bokslutet/
budgeten
Större (+)
Mindre (-)

Bokslutet
2005

KONTON I INKOMSTSTATEN					
11.04.01 Mervärdesskatteinkomster
0,00
0,00
0,00
12 738,00
12.39.10 Inkomster av blandad natur
321 624,97
321 624,97
0,00
311 442,84
INKOMSTSTATSKONTON TOTALT
321 624,97
321 624,97
0,00
324 180,84
						
KONTON I UTGIFTSSTATEN					
Riksdagsledamöterna					
21.01.21 Omkostnader
20 820 000,00
19 072 974,51
-1 747 025,49
19 117 273,51
Riksdagens kansli					
21.02.19 Mervärdesskatteutgifter
4 700 000,00
4 185 880,87
-514 119,13
3 692 835,68
21.02.21 Omkostnader
56 554 000,00
54 959 459,73
-1 594 540,27
49 836 355,62
Statsrevisorerna					
1 737 000,00
1 458 719,79
-278 280,21
1 449 219,34
21.09.21 Omkostnader
Riksdagens justitieombudsman					
21.14.21 Omkostnader
4 545 000,00
4 115 643,79
-429 356,21
3 807 081,67
Riksdagens övriga utgifter					
21.99.21 Dispositionsmedel till
riksdagsgrupperna
3 603 000,00
3 602 880,00
-120,00
3 447 360,00
						
Utgiftsstatskonton totalt
91 959 000,00
87 395 558,69
-4 563 441,31
81 350 125,82
						
RÄKENSKAPSPERIODENS UNDERSKOTT		
-87 073 933,72		
-81 025 944,98
						
						
RIKSDAGENS RESERVATIONSANSLAG					
					
Riksdagens tillbyggnad år 2004 				
16 385,76
					

16 385,76
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BOKSLUTSPRINCIPERNA

Bokslutet har gjorts upp enligt 44-48 § i riksdagens räkenskapsreglemente. Dessutom har
statskontorets bokslutsanvisningar för 2006 följts.
Fastigheternas värde har bestämts utifrån det beskattningsvärde som ligger till grund för
fastighetsskatten 1997. Till nationalegendomen hänförs riksdagens tomtområde, riksdagshuset
och de med huset fast sammanhängande A- och B-husen, kontorshus C med anknytande
lager, skyddsrum och parkeringsplatser samt kontorshus D. Byggnadernas balansvärde har
stigit med 1 638 992 euro sedan 2005, eftersom kanslikommissionen den 14 december 2006
beslutade att av Helsingfors stad lösa in den skyddsrumsplikt avseende externa fastigheter som
gällde riksdagens skyddsrum 2. Avskrivningar har inte räknats ut på nationa, 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. Deras värde uppgick
enligt uppskattning till 3 073 634 euro den 31 december 1997.
Under Byggnader i balansräkningen ingår värdet av riksdagens tillbyggnad (Lilla parlamentet) som färdigställdes 2004. Som avskrivningsmetod används linjär avskrivning och
avskrivningstiden är 40 år. Under Byggnader ingår också värdet av den bastubyggnad på
fritidsstället i Palolampi som färdigställdes 2002. Också här är metoden linjär avskrivning 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 är fastställt enligt värdet på motsvarande tomter i området
vid överlåtelsetidpunkten ökat med tomtens anslutningsavgifter.
I balansräkningens punkt Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar ingår
kostnaderna för projektet SALI 2007 som gäller informationssystemet i riksdagens plenisal,
1 467 532,19 euro. Avsikten är att projektet ska slutföras våren 2007. Ett annat viktigt projekt
under den punkten är kostnader på 494 268,66 euro för utveckling av den externa webbtjänsten. Riksdagens nya webbplats togs i bruk i januari–februari 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
är tre år och för kontorsmaskiner och kontorsutrustning fem år. För alla andra maskiner och
apparater är avskrivningstiden sju år.
Intäkterna av avgiftsbelagd verksamhet under Intäkter av verksamhet omfattar inkomster
från Riksdagsbibliotekets fjärrlån m.m., postombudets arvoden, inkomster från försäljning av
trycktjänster och kort. Hyror och bruksavgifter omfattar hyresinkomsterna från riksdagens nio
bostäder inklusive bruksavgifter samt hyresinkomster från skyddsrummet. Övriga intäktar av
verksamhet innefattar inkomster från försäljning av avskriven egendom och samarbetsintäkter
i anknytning till EU-ordförandeskapet.
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 kontantprincipen. I bokslutet är
transaktionerna korrigerade enligt prestation.

Helsingfors den 28 februari 2007
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 1.1–31.12.2006 i enlighet med 19 § 1 mom. i
riksdagens räkenskapsstadga. Bokslutet omfattar bokslutskalkyler och noterna
enligt 47 § i räkenskapsreglementet. Efter utförd granskning ger vi vårt utlåtande
om bokslutet, verksamhetsberättelsen och förvaltningen.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Bokföringen, de tillämpade redovisningsprinciperna, innehållet i bokslutet och verksamhetsberättelsen samt bokslutspresentationen har granskats i tillräcklig omfattning för att
konstatera att bokslutet och verksamhetsberättelsen inte innehåller väsentliga
fel eller brister. Vid granskningen av förvaltningen har vi utrett lagligheten i
kanslikommissionens och riksdagens kanslis verksamhet.
Vi har tillställt kanslikommissionen en separat promemoria om våra observationer i samband med granskningen.
Enligt vår mening har bokslutet och verksamhetsberättelsen upprättats enligt
bestämmelserna och föreskrifterna om riksdagens bokslut och verksamhetsberättelse. Bokslutet och verksamhetsberättelsen ger riktiga och rättvisande uppgifter om riksdagens ekonomi och dess utveckling under räkenskapsperioden
på det sätt som räkenskapsreglementet anger.Vi har ingenting att anmärka mot
riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring eller förvaltning 2006.

Helsingfors den 11 april 2007

Matti Saarinen
Ordförande för revisorerna

Tuomo Hänninen

Petri Salo

Eero Suomela
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