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Talmannens översikt

Det sista riksmötet före valet brukar kallas ”det långa riksmötet” för
att det i allmänhet pågår över ett år,
från februari till mars. Riksmötet
2010 var ännu längre då valet senarelades till april.
Under det långa riksmötet fattade riksdagen många beslut med
effekter långt in i framtiden. Riksdagen beviljade bl.a. två tillstånd för
utbyggnad av kärnkraften, stärkte
parlamentarismen genom en grundlagsändring som minskar presidentens makt och beslöt stöda de krisdrabbade euroländerna.
Under valperioden 2007–2010
fick riksdagen ett helt nytt utskott.
Revisionsutskottet övervakar statsfinanserna och hur statsbudgeten
iakttas. Utskottet beställde 2010
en utredning om globala aspekter
på den svarta sektorn i Finland och
utarbetade ett åtgärdsprogram med
25 punkter för att bekämpa den
svarta ekonomin.
Renoveringen av riksdagsfastigheterna framskrider enligt planerna och tanken är att den ska vara
klar 2017 då hundraårsjubileet för
Finlands självständighet firas. På
hösten öppnades en ny tillgänglighetsanpassad entré som gör det
mycket lättare för rörelsehindrade
att besöka riksdagen. I fjol deltog
över 36 000 personer i de guidade
visningarna.

Under valperioden reformerades
riksdagens förvaltning. Ändringen
i omkostnaderna har varit måttfull
hela valperioden. Utgifterna 2010
var lägre än i slutet av föregående
valperiod. Inklusive kansliets driftsoch reparationsutgifter kostade riksdagen 18,10 euro per finländare.
I en enkät om hur nöjda riksdagsledamöterna är med den service de
får från riksdagens kansli blev resultatet 4,13 på en nöjdhetsskala från 1
till 5. Resultatet visar att kansliet är
på rätt väg när det har fastställt som
sitt mål att dess service ska vara bäst
bland parlamenten i Europa.
Riksdagen kommer fram i offentligheten genom riksdagsledamöterna. I bakgrunden jobbar emellertid
en stor skara fackmän inom olika
branscher. Utan dem stiftas inga
lagar, uppgörs inga budgetar, övervakas inte förvaltningen. Det kan
till exempel vara en överraskning för
många att den största personalgruppen i riksdagen är lokalvårdarna
som sköter städningen.
Det är inte bara personalens starka engagemang i arbetet som gör
riksdagen till en unik arbetsplats
utan också riksdagens arbetsklimat
och servicekultur. Det är lätt att
önska både nya riksdagsledamöter
och besökare välkomna hit.

Sauli Niinistö
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Under det långa
riksmötet fattades
beslut i viktiga frågor
Det sista riksmötet för valperioden
2007–2011 var längre än det brukar vara eftersom riksdagen på våren
2010 beslutade om en ändring i vallagen som innebar att riksdagsvalet
flyttades från mars till den tredje
söndagen i april.
Riksmötet 2010 öppnades den
3 februari och fortsatte till den 12
april 2011, med Sauli Niinistö som
talman, Seppo Kääriäinen som förste vice talman och Tarja Filatov
som andre vice talman.
Under det sista riksmötet före
valet lades 336 regeringspropositioner fram för riksdagen – vilket är
fler än normalt. Inför de tre tidigare riksdagsvalen var propositionerna
färre än trehundra.
Eftersom riksdagen inte hann

behandla alla propositioner före
utgången av valperioden förföll

”Galluparna
visade tecken
på för finländska
förhållanden
exceptionellt
stora förändringar
i partiernas
röstunderlag.”
20. För fyra år sedan förföll fem
propositioner.
Riksdagen behandlade många
betydande och vittgående ären-

den, t.ex. grundlagsreformen, tillstånd för utbyggnad av kärnkraften och stöd till de krisdrabbade
euroländerna.
Seppo Tiitinen som har varit
riksdagens generalsekreterare nästan
i tjugo år säger att det nära förestående valet började synas i riksdagens
arbete tidigare än normalt.
- Överlag påverkades verksamheten under riksmötet av att galluparna visade tecken på för finländska förhållanden exceptionellt stora
förändringar i partiernas röstunderlag. Hans bedömning är att den
här dolda turbulensen fick ny drivkraft av de ekonomiska problemen
i Grekland, Irland och Portugal och
de arrangemang som gjordes för att
hjälpa Grekland och Irland.

Vid valet av talmän den 2 februari
leddes plenum av Jacob Söderman
(sd) som den riksdagsledamot som
var äldst till åren. Med på bilden
är också generalsekreterare Seppo
Tiitinen (t.v.) och lagstiftningsdirektör Keijo Koivukangas.
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Riksdagen informerades
om krisen på ett berömvärt sätt
I bästa fall behöver Finland inte
betala någonting om garantierna
inte behövs och lånen återbetalas,
säger Erkki Tuomioja (sd), ordförande i stora utskottet som behandlar EU-ärenden.
- Det värsta är emellertid inte det
att lånen inte betalas tillbaka, vilket
i fråga om Grekland mycket väl kan
vara möjligt, utan att problemen i

”Det värsta är
att problemen i
några euroländer
sprider sig och
förorsakar en
konjunktursvacka i
hela Europa.”
några euroländer sprider sig och förorsakar en konjunktursvacka i hela
Europa. Då skulle priset bli högt
också för Finland.
Alternativet till stödpaketen skulle ha varit att låta krisländerna hamna i skuldsanering.

När statsminister Matti Vanhanen (cent) lämnat sitt uppdrag valde riksdagen den 22 juni pol.mag. Mari Kiviniemi (cent) till statsminister med
rösterna 115–56.

- Då skulle också de banker som
hållningslöst beviljade krediter med
höga räntor fått delta i kostnaderna. Den här frågan har fortsatt varit
föremål för diskussion och även
kontrovers i utskottet.
Tuomioja är nöjd med den information stora utskottet hela tiden

har fått om hur eurokrisen sköts,
trots att utskottet inte alltid nödvändigtvis uppskattade innehållet i
informationen.
- Finlands riksdag är det enda
parlamentet i Europa som fick
information om krisen också under
veckosluten.
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Ett tuppfjät närmare
parlamentarismen
Alldeles i slutet av riksmötet 2010
godkände riksdagen en grundlagsändring om överföring av utrikespolitisk makt från republikens president till regeringen och riksdagen.
Den nya riksdagen som sammanträder efter valet ska ännu för sin del

”Historiska
erfarenheter visar
att om makten är
samlad till en och
samma person
kan det leda till
maktmissbruk.”
godkänna grundlagsändringen innan den träder kraft. Enligt generalsekreterare Tiitinen är reformen ”ett
tuppfjät i riktningen mot ett mera
parlamentariskt styrelseskick”.
Riksdagens grundlagsutskott spelade en avgörande roll i behandlingen av ärendet, och grundlagsänd-

Tarja Filatov var riksdagens andra vice talman vid riksmötet 2010.
Till vänster generalsekreterare Seppo Tiitinen.

ringen godkändes utifrån utskottets
betänkande. Vad är det för fel på
en stark presidentmakt, grundlagsutskottets ordförande Kimmo Sasi
(saml)?
- Historiska erfarenheter visar
att om makten är samlad till en
och samma person kan det leda till

maktmissbruk. I ett parlament är
alla samhällsgrupper representerade.
De kontrollerar varandra och besluten blir sammanjämkade kompromisser. Beslut som fattas av riksdagen är följaktligen mera seriösa och
beaktar bättre olika ståndpunkter.
Medborgarinitiativet, som nu

Riksdagsledamöternas arbete kräver tålamod
Innan Tarja Tallqvist (kd) blev
invald i riksdagen var hon utöver
sina prisbelönta tv-dokumentärer också känd för att hon försvarar de äldres rättigheter.
Det var en överraskning för
den nyinvalda ledamoten att
lagstiftningsarbetet går så långsamt framåt. Tallqvist säger med
ett skratt att hon för fyra år sedan
uppriktigt sagt inbillade sig att
problemen inom äldrevården
blir avhjälpta om någon stiger
upp i riksdagens talarstol och
berättar hurudan vårdarnas var-
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dag är.
- Det kom som en väldig överraskning att det ändå inte hände
någonting. Trots det måste vi
orka med att föra fram dessa
frågor och att prata och lyssna,
säger hon.
I sitt arbete som regissör hade
Tallqvist en tydlig slutpunkt: ett
färdigt program som om det
utföll väl ledde till samhällsdebatt och krav på förbättringar.
- När man vet hur långsamt
förändringarna sker är det tyngre att själv vara beslutsfattaren

som kraven ställs på.
När Tallqvist hade varit riksdagsledamot i en månad lämnade hon in en lagmotion om
kontroll av brottslig bakgrund
hos personer som arbetar med
äldre, handikappade och psykiskt sjuka.
- Nu bereds ärendet. Fastän
beslutet fattas först under nästa
valperiod, och ingen kommer
ihåg att det var min lagmotion,
är det ändå viktigast att det blir
en ändring på den här punkten,
säger Tallqvist med belåtenhet.

tas in i grundlagen, är ett helt nytt
instrument. Det innebär att minst
50 000 röstberättigade finska medborgare kan lägga fram ett initiativ
för riksdagen. Initiativet ska gälla
lagstiftning. Närmare bestämmelser
om medborgarinitiativet utfärdas
genom en särskild lag som i bästa fall
kan träda i kraft i början av 2012.
Sasi hoppas att medborgarinitiativ görs i viktiga ärenden och bereds
noggrant.
- Det värsta är om initiativ görs
på känslomässiga grunder och de
dessutom tillspetsas. Om initiativen
är bra och viktiga kan de bli en tradition som verkligen leder till resultat.

Kärnkraft och förnyelsebar energi
Ett av de viktigaste besluten under
valperioden var riksdagens beslut
sommaren 2010 att bevilja tillstånd åt Teollisuuden Voima och
Fennovoima för utbyggnad av
kärnkraften.
- Ett grundläggande villkor för
industrin i vårt land och arbete i Finland är att vi har tillgång till energi
utan att vara beroende av import
från utlandet. Syftet med kärnkraftsbeslutet var att stimulera exporten
som hade minskat kraftigt och lyfta
upp Finland ur konjunktursvackan,

Väckta ärenden under riksmötet

Före detta statsminister Matti Vanhanen (cent) hördes i grundlagsutskottet
hösten 2010 när utskottet undersökte lagligheten i hans ämbetsåtgärder.
Utskottet konstaterade att Vanhanen var jävig när han medverkade vid
besluten om bidrag som delades ut av avkastningen från Penningautomatföreningen, men riksdagen ansåg att åtalströskeln inte överskreds.

förklarar ekonomiutskottets ordförande Jouko Skinnari (sd).
Jämsides med kärnkraftsbeslutet
beslutade riksdagen om ett omfattande stödpaket för förnybar energi. Exempelvis skogsflis, avfall, jordvärme, sol, vind och vatten väntas i
framtiden producera en allt större

del av den energi vi behöver.
- Det är en hållbar satsning på
lång sikt som också stämmer överens med EU:s mål. Förnybar energi
kan bli en viktig exportprodukt som
främjar sysselsättningen i Finland,
menar Skinnari.
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Snabbare ingripande
mot våld i nära relationer
Plenum och plenartimmar
per riksmöte 2003–2010
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För lagutskottet var det viktigaste
lagstiftningsprojektet under riksmötet 2010 att lindrig misshandel
i nära relationer eller då offret är
under 18 år framöver ska höra under
allmänt åtal, tycker utskottets vice
ordförande Anna-Maja Henriksson
(sv).
- Det är en mycket viktig signal
till hela samhället att familjevåld
inte är en intern fråga och att våld
överhuvudtaget inte är acceptabelt. Jag hoppas att lagändringen
också verkar förebyggande så att
våldsdåden minskar, eller att de i
alla fall inte förvärras innan man
hinner ingripa i situationen, säger
Henriksson.
Många av de ärenden som lagutskottet behandlar gäller människornas vardag. Utskottsarbetet
är emellertid inte offentligt förrän
utskottets betänkande eller utlåtande är klart. I många parlament
är utskottens möten öppna för all-

mänheten och då och då föreslås
det här också i Finland.
Henriksson anser att det är en
svår fråga därför att utskotten å
ena sidan måste få arbeta i lugn
och ro men å andra sidan bör en
öppen samhällsdebatt vara möjlig
också medan ärendet behandlas i
riksdagen.
- Det kunde vara nyttigt att ha
offentliga höranden på ett mera allmänt plan, till exempel om hur vi

”Det är en mycket
viktig signal till
hela samhället att
familjevåld inte är
en intern fråga.”
ska utveckla vår rättsstat, vilka värden vi vill försvara, hur brott kan
förebyggas och hur offrets ställning
kan förbättras. De här frågorna bör
också debatteras oftare i riksdagens
plenum.

Utskottens sammanträden samt betänkanden och utlåtanden under riksmötet 2010:
Riksmöte 2010
Stora utskottet (StoU)

Sammanträden

Betänkanden

Utlåtanden

81

2

14

Grundlagsutskottet (GrU)

145

15

68

Utrikesutskottet (UtU)

106

13

6

Finansutskottet (FiU)*

70

62

10

Revisionsutskottet (ReU)

84

11

10

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (AjU)

120

18

21

Ekonomiutskottet (EkU)

141

51

33

Framtidsutskottet (FrU)

74

1

5

Försvarsutskottet (FsU)

70

5

13

Förvaltningsutskottet (FvU)

128

42

51

Jord- och skogsbruksutskottet (JsU)

141

36

39

Kommunikationsutskottet (KoU)

114

28

20

Kulturutskottet (KuU)

124

15

22

Lagutskottet (LaU)

129

45

21

Miljöutskottet (MiU)

142

24

33

Social- och hälsovårdsutskottet (ShU)

124

58

20

Sammanlagt (inkl. FiU:s delegationer)

2 107

426

386

* Finansutskottets beslut bereds vanligen i någon av dess åtta delegationer. De höll sammanträden enligt följande: förvaltningsoch säkerhetsdelegationen 39, skattedelegationen 86, kultur- och vetenskapsdelegationen 39, jordbruksdelegationen 29,
trafikdelegationen 24, arbets- och näringsdelegationen 35, kommun- och hälsovårdsdelegationen 33 och bostads- och
miljödelegationen 29.
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Hälso- och sjukvårds
lagen ger ökad valfrihet
Social- och hälsovårdutskottet
inledde behandligen av hälso- och
sjukvårdslagen på ett exceptionellt
sätt med ett offentligt hörande i
samband med SuomiAreena i Björneborg sommaren 2010. Senare hörde utskottet ännu tiotals sakkunniga
i riksdagen.
- Merparten av de sakkunniga
ansåg att lagändringarna är angelägna. Många tyckte emellertid att
reformen blev en halvmesyr eftersom man inte i det här sammanhanget gör något åt ansvarsfördelningen eller finansieringen av
hälso- och sjukvården, säger socialoch hälsovårdsutskottets ordförande Inkeri Kerola (cent).
De bestämmelser om innehållet
i verksamheten och servicen som
finns i folkhälsolagen och lagen om
specialiserad sjukvård slås samman
till en ny lag om hälso- och sjukvård.
Kerola anser att det här är bra.

- Ur klientens synvinkel är möjligheten att anlita hälsovårdstjänster
över kommungränserna en betydande förbättring, säger hon.
Rätten att själv välja vårdenhet
blir gradvis större. I det inledande
skedet har klienten möjlighet att
välja hälsostation i sin kommun och
enhet inom den specialiserade sjukvården inom ett större specialupptagningsområde. I det andra skedet
utvidgas rätten till att gälla hälsostationer och enheter inom den specialiserade sjukvården i hela landet.
- Det första skedet träder i kraft
våren 2011, och 2014 utvidgas valmöjligheterna så att de gäller hela
landet, konstaterar Kerola.
Kerola är också nöjd med att
bestämmelserna om tillgång till vård
inom de utsatta tiderna preciserades.
Vård ska ordnas inom sex månader
från det att vårdbehovet konstaterades. I fråga om personer under 23 år
ska psykiatrisk vård ordnas inom tre
månader.

Platsfördelningen i
riksdagen:
Samlingspartiets riksdagsgrupp 51
Centerns riksdagsgrupp 50
Socialdemokratiska riksdagsgruppen 45
Vänsterförbundets riksdagsgrupp 17
Gröna riksdagsgruppen 14
Svenska riksdagsgruppen 10
Kristdemokratiska riksdagsgruppen 7
Sannfinländarnas riksdagsgrupp 6
Sammanlagt 200
riksdagsledamöter

Kommunikationsutskottet besökte
i början av september hamnen i
Kemi och guidades av hamndirektör Reijo Viitala (t.v.). På bilden
utskottets ordförande Martti Korhonen (vänst) och utskottets medlemmar Markku Pakkanen (cent), Janne
Seurujärvi (cent) och Lyly Rajala
(saml). Utskottsråd Juha Perttula i
bakgrunden.
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Rimligare arbetsrytm
i riksdagen
I riksdagsvalet våren 2011 lämnade
inemot 40 sittande riksdagsledamöter frivilligt sitt mandat och ställde
inte upp som kandidater.
Bland dessa var Janina Andersson
(gröna) från Åbo och Raimo Vistbacka (sf ) från Alajärvi. Andersson
hann vara i riksdagen 16 år och Vistbacka 24 år.
- Det finns många människor
som jag kommer att sakna och dessutom kommer jag att sakna tillgången till information och att hela tiden
lära mig nytt. Å andra sidan kommer jag inte att sakna den känslan
jag haft när tåget anländer till Åbo
klockan åtta på kvällen och jag vet
att jag ska åka igen följande morgon
kl. 6.38. Jag kommer inte heller att
sakna kvällstidningarnas sätt att se
någonting ont och själviskt i allt det
vi gör i riksdagen, säger Andersson.
Vistbacka anser att valperioden
särskilt präglades av valfinansieringshärvan i samband med riksdagsvalet 2007.
- Den har stört ledamöternas normala arbete. Visst har den också haft

förnuftiga konsekvenser i och med
att lagarna om valfinansieringen
har skärpts. Men faktum är att det
ständiga ältandet av oklarheterna
har gett en missvisande bild av och
stämplat riksdagsarbetet.
När Andersson inledde sitt arbete som riksdagsledamot tycker hon
att hon ganska lätt fick igenom sina
tankar om det hon finner viktigt.
- Inslagen kryddades med några rader om mitt privata liv men
huvudvikten lades ändå vid politiken. I dag är det svårare för nya ledamöter att få igenom sakliga budskap. Man får ofta vara glad över
ett par rader med sakuppgifter i en
artikel som i övrigt gäller privatlivet,
säger Andersson.
De båda veteranpolitikerna
berömmer riksdagen för att arbetsrytmen blev vettigare i slutet av
1990-talet då Riitta Uosukainen
var talman. Då införde riksdagen
bestämda tider för omröstningarna
och frångick långa nattplena.
- Men jag tänker nog med saknad på den gamla tiden när man
fick handskrivna brev per post.
Det är klart att vi ska främja elektronisk kommunikation, men för

Tuija Brax och Pekka Haavisto från
de Gröna röstar om statsbudgeten i
december 2010.

en gammal man som jag är det ett
stort jobb att gå igenom all e-post,
som kan uppgå till hundra eller två
hundra meddelanden per dag, suckar Vistbacka. n

”Små spår från Kajanaland”
Regeringspartiernas mandat
utgör enkel majoritet i riksdagen
och därför kan oppositionen
egentligen aldrig vinna vid en
omröstning i plenum.
Oppositionens ledamöter
måste därför vara påhittiga och
goda förhandlare när de vill lämna sina spår i lagstiftningstexterna. Betänkandena och utlåtandena bereds i utskotten och det
är där man kan påverka.
Riksdagsledamot Merja Kyllönen (vänst) från Suomussalmi
ser det som den viktigaste delsegern under riksmötet 2010
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att begreppet pendlingsregion nu definieras i lagen om
arbetskraftsservice.
- Vi lyckades sätta ett litet spår
från Kajanaland i lagstiftningstexten i och med att arbetslivs- och
jämställdhetsutskottet skrev in i
sitt betänkande att man inte får
kräva att en arbetssökande ska
skaffa sig bil, utan billösa personers verkliga möjligheter att ta
sig till jobbet måste bedömas
med hänsyn till kollektivtrafikens
tidtabeller och möjligheterna
att gå, cykla eller åka moped.
Ledamöterna från regioner med

långa avstånd samarbetade i
den här frågan. Vi ville undvika
uppkomsten av oskäliga kostnader, säger Kyllönen.
I övrigt tycker Kyllönen att revideringen av lagen om arbetskraftsservice är dålig.
- Det blev årets hårdaste politiska dragkamp. Den tredje sektorns, dvs. organisationernas och
föreningarnas sysselsättningsmöjligheter lades ner, och det
påverkar verkligen kraftigt vanliga människors liv. Konkurrensneutraliteten körde över människorna, beklagar Kyllönen.

Vårt anseende i världen
bygger på kompetens
Riksdagsledamöterna representerar
Finland också i internationell politik. De finländska ledamöterna deltar aktivt i samarbetet inom sammanlagt tio interparlamentariska
organisationer.
Den största, äldsta och enda
genuint globala organisationen är
Interparlamentariska unionen IPU
(Inter-Parliamentary Union). IPU
har 155 ordinarie och nio associerade medlemmar.
- I IPU:s parlamentariska församling och vid voteringarna där har jag
konkret upplevt den rådande turbulensen i världspolitiken. Där ser
man hur litet Europa är i ett globalt
perspektiv, men å andra sidan också
Finlands möjligheter i världen. Ett
litet land kan endast försvara sin
plats och sitt anseende genom gedi-

gen kompetens, säger ledamot Katri
Komi (cent), ordförande för Finlands IPU-grupp.
Finland blev medlem i organisationen 1920.
- För Finland var IPU ett led i
internationaliseringen på samma
sätt som organisationen nu är för en
del nya framväxande demokratier.
I detta skede av vår demokratiska
utveckling är vår skyldighet kanske
främst att fungera som givande part,
samtidigt som vi naturligtvis också breddar vår egen kunskap, anser
Komi.
Komi var medlem i IPU:s internationella styrelse i fyra år och hon
betonar vikten av organisationens
jämställdhetsarbete, som enligt henne var särskilt givande.
- Vi arbetade hårt för kvinnor-

nas rösträtt och det var ett nöje att
få höra kvinnorna i Kuwait framföra
sitt tack till IPU när de fick rösträtt,
säger Komi med ett leende.
För att förkovra sina språkkunskaper går Komi regelbundet på
språkkurser i riksdagen. Dessutom
vill hon lyfta fram riksdagens internationella enhet vars arbete inte
syns när allt går bra.
- Utan deras insatser, erfarenhet
och kunskap hade exempelvis inte
jag haft möjlighet att vara medlem
i IPU:s internationella styrelse eller
ordförande vid mötet i Sydafrika,
säger hon.

Finland hade en synlig
roll i Europarådet
Finlands delegation hör till de fli-

Kinas vicepresident Xi Jinping (t.v.)
besökte riksdagen i mars. Talman
Sauli Niinistö visade gästen plenisalen.
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Riksdagsledamöterna Johannes
Koskinen (sd), Juha Korkeaoja
(cent) och Ilkka Kanerva (saml)
deltog i Natos parlamentariska
församling i Riga i Lettland i maj.
För riksdagsledamöter från ickeNatoländer erbjuder den parlamentariska församlingen en chans att
utbyta åsikter med politiker från
Natoländer och få höra vad som
diskuteras i organisationens medlemsländer till exempel om deltagande i krishanteringsoperationer
eller om försvarsutgifter.

Årets händelser 2010:
• Riksdagens talman Sauli
Niinistö besökte Vietnam,
Kina, Sydkorea och Tjeckien
och deltog i konferensen för
talmännen i de nationella
parlamenten, som arrangerades av IPU i Genève.
• Vice talman Tarja Filatov var
närvarande vid 20-årsjubileet
för återupprättandet av självständigheten i Litauen.
• Talmän från Norge, Vietnam,
Schweiz, Kazakstan, Indonesien och Slovenien besökte
Finland.
• Riksdagen och World Bank
Institute, som är underställd
Världsbanken, arrangerade
17-19.5 i Helsingfors ett seminarium för parlamentsledamöter från utvecklingsländer.
Där behandlades de parlamentariska revisionsutskottens verksamhet.
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tigaste i Europarådets parlamentariska församling. Delegationens
samtliga medlemmar var med i diskussionerna, tog initiativ, skrev rapporter och deltog i valövervakning.
Delegationens ordförande, riksdagsledamot Sinikka Hurskainen
(sd) valdes i januari 2010 till vice
ordförande för den parlamentariska
församlingen. Hon hade en synlig
roll som den parlamentariska församlingens rapportör för Vitryssland i samband med den internationella debatten om de mänskliga
rättigheterna i landet som fördes på
grund av demonstrationerna efter
presidentvalet.
Både Europarådets generalsekreterare Thorbjørn Jagland och
presidenten för Europarådets parlamentariska församling Mevlüt
Çavuşoğlu besökte Finland 2010.
Hannes Manninen (cent) fortsatte som den första finländska ordföranden för den Arktiska parlamentarikerkonferensen. Konferensen
som arrangeras vartannat år sammanträdde i Bryssel i september.
Christina Gestrin (sv) fortsatte
som ordförande för den parlamen-

tariska Östersjökonferensen BSPC
(Baltic Sea Parliamentary Conference). Konferensen sammanträdde
29–31.8 på Åland.
Kimmo Kiljunen (sd) var OSSE:s
parlamentariska församlings särskilda representant för Centralasien och
Johannes Koskinen (sd) ledde en
arbetsgrupp som såg på hur organisationens verksamhet kan utvecklas.
Tuija Nurmi (saml) sammanställde en rapport om det militärmedicinska samarbetet för den Europeiska säkerhets- och försvarspolitiska
församlingen.
Nordiska rådets prioriteringar
2010 var att stärka den nordiska välfärden, påverka globaliseringen, öka
rörligheten mellan de nordiska länderna, rädda havsmiljön, skapa ett
innehåll för den nordliga dimensionen och utveckla språksamarbetet i
Norden.
I riksdagens internationella samarbete ingår också talmansmöten
och besöksutbyte. Varje år kommer
det drygt hundra parlamentariker
från olika håll i världen på besök till
Finland. n

Sprängningsarbetet
under Riksdagshuset
fortsätter
Under den gångna vintern har invånarna i Främre Tölö inte kunnat
undvika de störande sprängningarna
under Riksdagshuset. Riksdagen bygger ett nytt skyddsrum och en logistikcentral i bergrummet.
- Vi är mycket medvetna om att
sprängningarna är till förtret för
grannarna och vi beklagar olägenheterna, säger Hannu Peltonen, projektledare för ombyggnaden av riksdagens fastigheter.
- Vi har använt mindre sprängsatser för att inte störa grannarna, men
å andra sidan vill vi slutföra sprängningarna och schaktningen så fort
som möjligt.
För att grannarna inte ska sätta
kaffet i halsen har vi tillsammans med
entreprenören utarbetat ett varnings-

”Vi har använt
mindre sprängsatser
för att inte störa
grannarna.”

system genom vilket de som vill kan
få ett textmeddelande några minuter
före varje sprängning.
Textmeddelandena gäller emellertid inte sprängningarna för
bergrumsparkeringen
under
Mannerheimvägen i närheten av
Finlandiahuset.
Grannarna är inte bara oroliga för
bullret, utan också för hur sprängningarna påverkar deras fastighet.

Riksdagens hus byggs om under åren 2007-2016. Ombyggnaden omfattar alla riksdagens fastigheter med undantag av Lilla parlamentet. Hösten
2010 togs den nya ingången för besökare i bruk. Ingången är tillgänglig för
rörelsehindrade personer och ligger i den norra flygeln.

Med hänvisning till en miljöutredning förrättades syn på 45 fastigheter innan sprängningarna började. Vi
har fjärrstyrda mätningsinstrument
som är installerade i byggnaderna
för att kunna iaktta de skakningar
som sprängningarna förorsakar. När
sprängningsarbetet är slutfört förrättas en slutbesiktning i de här fastigheterna. Då kan vi registrera eventuella
skador.
- Utgångspunkten är naturligtvis att vi för att undvika skador utför
arbetet så försiktigt som möjligt,
säger Peltonen.
Renoveringen av ledamotsflygeln

mellan Riksdagshuset och Norra Järnvägsgatan blir klar i juni. På
Ainogatan mellan Konsthallen och
riksdagens fastigheter pågår ett litet
bygge som hänger samman med
renoveringen av lokalerna under
markytan. När arbetet är färdigt
kommer det att stå en knappt två
meter hög mur i riktning mot Ainogatan. Vi kommer att plantera växter
på taket för att få bygget att smälta in
i omgivningen.
Avsikten är att renoveringen av
riksdagen i sin helhet ska vara klar
2017 då hundraårsjubileet för Finlands självständighet firas. n
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Unga opinionsbildare i
riksdagen
Ungdomsparlamentet sammanträdde fredagen den 16 april 2010
i riksdagens plenisal. Parlamentet
ordnas vartannat år. Plenum hölls
på traditionellt sätt som en muntlig
frågestund.
I Ungdomsparlamentets plenum deltog 194 elevledamöter, 87
journalistelever och 90 klubbledare
från 93 parlamentsklubbar från olika håll i Finland.
Representanterna för två klubbar tvingades utebli när deras flyg
ställdes in på grund av flygförbudet
som utfärdades till följd av askmolnet från vulkanutbrottet på Island.
Elevledamöterna intog riksdagsledamöternas platser i riksdagens
plenisal och de närvarande ministrarna satt på sina platser i ministerlogen. Journalisteleverna, klubbledarna och de inbjudna gästerna
var placerade på åhörarläktaren.
Sammanlagt sändes 180 frågor till

Webbplatsen
ungdomensriksdag.fi,
öppnades den 16
april.
plenum och av dem togs 42 med
på dagordningen. Under den timme som plenum varade hann man
behandla 22 frågor.
Ungdomsparlamentet röstade
om ett körkortsprov för mopeder,
dvs. om ett körprov som motsvarar bilskolans körprov ska införas
för att få köra moped. Resultatet
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Ungdomsparlamentets elevledamöter sitter i plenisalen och ställer frågor
till ministrarna på samma sätt som riksdagsledamöterna gör på frågestunden.

i omröstningen var 104 röster för
och 86 mot ett körprov.
Efter plenum följde talmannens
mottagning för Ungdomsparlamentets deltagare och de inbjudna
gästerna. Under mottagningen diskuterade eleverna aktivt med närvarande ministrar och riksdagsledamöter. Parlamentsklubbarna hade
också stämt möten med riksdags
ledamöter under eftermiddagen.
Webbplatsen
Ungdomens
riksdag , www.ungdomensriksdag.fi, öppnades samma dag som
Ungdomsparlamentet sammanträdde. Den nya webbplatsen

användes genast till att i realtid rapportera om Ungdomsparlamentets
dag i riksdagen.
Ungdomens riksdag är riksdagens
webbplats för unga som förbereder
sig för att göra sin röst hörd i samhället. Den består av tre delar: Riksdagen, Ungdomsparlamentet och För
lärare. På de här sidorna får man en
överblick över riksdagen och det finländska folkstyret, tips på var man
kan läsa mer och hur man kan påverka. Ungdomens riksdag är samtidigt
en knutpunkt för skolornas parlamentsklubbar på webben och en
materialbank för lärare. n

Prislapp på demokratin:
18,10 euro per
finländare
Under hela valperioden har ändringen i omkostnaderna för riksdagen varit måttfull. Kansliets
omkostnader var 44,7 miljoner
euro 2010. Det är flera miljoner
mindre än i slutet av valperioden.
Besparingarna beror bland annat på
att tjänster har varit obesatta.
Å andra sidan har den omfattande renoveringen av riksdagens
byggnader ökat kansliets totala
omkostnader. Renoveringskostnaderna uppgick till inemot 20 miljoner euro 2010.
De totala utgifterna för riksdagen var 97,3 miljoner euro. Riksdagen kostade 18,10 euro per finländare. För ett år sedan var siffran
16,52 euro.

I kansliets omkostnader ingår
bland annat utgifter för personal,
fastigheter och informations
teknik. Dessutom räknas utgifterna för riksdagsledamöterna, deras
assistenter och de politiska grupperna in i de totala utgifterna.
I talen beaktas inte mervärdesskatter och utgifterna för de fristående ämbetsverken (Riksdag
ens justitieombudsman, Statens
revisionsverk och Utrikespolitiska
institutet).

Kanslikommissionen
leder förvaltningen
Riksdagens förvaltning och ekonomi styrs, övervakas och utveck-

Riksdagens utgifter 2010
totalt 97,3 mn euro

Politisk verksamhet (ledamöter,
assistenter, riksdagsgrupper)
31,0 mn euro
Personallöner och personalservice
29,9 mn euro
Fastigheter och reparationer
24,5 mn euro
It
6,4 mn euro
Övriga utgifter (bl.a. resor,
tryckning, medlemsavgifter till
utlandet, förnödenheter och
anordningar)
5,5 mn euro

Utgifterna för riksdagsledamöterna minskade
Till riksdagsledamöternas arvoden, kostnadsersättningar och inrikesresor används årligen cirka 20
miljoner euro vilket är 21 procent
av riksdagens budget.
Utgifterna för riksdagsledamöterna var 2010 1,3 procent mindre
än året innan, trots att ledamöternas arvoden höjdes med 1,6 procent i början av november.
- Vi använde mindre pengar
framför allt på inrikesresor. Flygresorna kostade mindre eftersom
allt fler biljetter hade avtalat pris
eller annat specialpris, berättar

chefen för räkenskapsbyrån Pertti
J. Rosila.
Riksdagsledamöternas ingångs
lön, eller arvode som det heter
officiellt, är 5 948 euro i månaden. Efter tre valperioder stiger
arvodet med drygt 400 euro. Talmannen har ett arvode på 10 962
euro i månaden. Arvodena är
skattepliktig inkomst.
Utöver arvodet får riksdagsledamöterna en skattefri kostnadsersättning. Beloppet varierar mellan 990 och 1 810 euro
beroende på var de är bosatta

och om de också har bostad i
huvudstadsregionen.
Ledamöterna får inget extra
arvode för utskottsmöten eller
plenum som pågår sent in på natten eller hålls på veckosluten.
En arvodeskommission som
består av tre medlemmar och
utses av presidiet beslutar om
ledamotsarvodet. Kommissionens
ordförande till 30.9.2012 är vicehäradshövding Pekka Tuomisto
och medlemmarna är ordförande
Maj-Len Remahl och vicehärdshövding Seppo Riski.
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En underjordisk korridor förenar Riksdagshuset med Lilla parlamentet.
Markku Arantilas 54 meter långa väggmålning ”På väg” pryder korridorens
vägg.

las av kanslikommissionen som
leds av talmannen och består av
riksdagsledamöter. Den utnämner
de högsta tjänstemännen och avgör
viktiga frågor inom riksdagens förvaltning och ekonomi.
I kanslikommissionen ingick talman Sauli Niinistö, vice talmännen
Seppo Kääriäinen och Tarja Filatov plus riksdagsledamöterna Tuomo Hänninen (cent), Merja Kyllönen (vänst), Petteri Orpo (saml)
och Matti Ahde (sd). Ersättare var
Erkki Pulliainen (gröna), Mikaela Nylander (sv), Kari Kärkkäinen
(kd) och Pirkko Ruohonen-Lerner
(saf ).
Riksdagens kansli sorterar under

kanslikommissionen och dess uppgift är att se till att riksdagen kan
fullfölja de uppgifter som hör till
den i dess egenskap av statsorgan. I
riksdagens kansli ingår centralkansliet, utskottssekretariatet, förvaltningsavdelningen, interna-tionella
enheten, utrednings- och informationsenheten samt säkerhetsenheten. Riksdagens kansli leds av riksdagens generalsekreterare.
Centralkansliet planerar och
förbereder riksdagens plenum, upprättar protokoll över plenum och
svarar för att riksdagshandlingar
produceras, publiceras, distribueras
och översätts till svenska. Utskottssekretariatet förbereder utskottens

RIKSDAGENS KANSLI,
sammanlagt 466 medarbetare och 189 ledamotsassistenter
Utrednings- och
informationsenheten, 74

Internationella
enheten, 20

Riksdagsbiblioteket
Generalsekreteraren, 8

Interna utredningstjänsten
Riksdagsinformationen

Säkerhetsenheten, 46

Utskottssekretariatet, 69

Centralkansliet, 71

Förvaltningsavdelningen, 178

Stora utskottet

Sekretariatet

Förvaltningsbyrån

15 fackutskott

Svenska byrån

Fastighetsbyrån

EU-sekretariatet

Protokollbyrån

Räkenskapsbyrån

Dokumentbyrån

Dataadminstrationsbyrån
Ledamotsassistenterna, 189

16

RIKSDAGEN 2010

möten och handlägger dokument
som riksdagen ska besluta om i
plenum.
I utrednings- och informationsenheten ingår Riksdagsbiblioteket,
den interna utredningstjänsten och
riksdagsinformationen. Internationella enheten svarar för kontakterna
med internationella organisationer
och andra parlament.
Förvaltningsavdelningen har
hand om förvaltningen, bland
annat ekonomi, fastigheter, it och
personaladministration. Dessutom
förbereder avdelningen ärenden för
kanslikommissionen.
Den mest synliga delen av säkerhetsenhetens arbete är att den utför

säkerhetskontroller av besökare.
Men enheten ser också i ett vidare
perspektiv till att säkerhetssystemet
i riksdagen fungerar och utvecklas.
I slutet av året hade riksdagens
kansli 655 heltidsanställda. Av dem
har två tredjedelar ordinarie tjänster. Av dem som har ett tjänsteförhållande för viss tid (237 personer)
är 189 ledamotsassistenter.
Av riksdagens personal är 410
kvinnor och 265 män. Medelåldern för de anställda är 44,5 år.
Omkring en tredjedel av tjänstemännen är sakkunniga eller specialsakkunniga. Den största gruppen är
anställda som arbetar i olika verkställande uppgifter, bland annat

expeditionsassistenter, lokalvårdare och personer med allmänna
kontorsuppgifter.

Fastigheter och lokaler
Riksdagsfastigheterna består av
huvudbyggnaden från 1931, flyglarna från 1978, kontorsbyggnaden
från 1950-talet och Lilla parlamentet från 2004.
Byggnadernas bruttoyta är ca
58 500 kvadratmeter och den yta
som städas är över 47 000 kvadratmeter stor. Ett fåtal tjänstemän vid riksdagens kansli har sina
arbetsrum i hyrda lokaler i statens
ämbetshus vid Anttigatan 1. n

Centralkansliets kansliassistenter
sammanställer, delar ut och lagrar
dokumenten för plenum, sköter
ljudanläggningarna, bandar plenum och håller ett öga på bildkvaliteten på webbsändningarna från
plenum. På bilden söker Raija Väre
och Markus Puttonen uppgifter i
riksdagshandlingarna. Matti Hirvonen i bakgrunden.
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Välkommen till riksdagen

3

2

1.

1

Riksdagshuset
Publikentré
Allmänheten kan följa alla plenum från åhörarläktaren.
Läktaren öppnas 15 minuter innan plenum börjar.
Guidade visningar kan bokas per e-post via oppaat@riksdagen.fi
eller per telefon vardagar 9-12, tfn 09 432 20 27

2.

Lilla parlamentet

         • Infocentrum
Öppet måndag–tisdag 10–16.15, onsdagar 10–18, torsdag–fredag 10–16.15.
         • Riksdagens justitieombudsman
Se öppettider www.ombudsman.fi
3.

Riksdagsbiblioteket
Se öppettider www.riksdagen.fi/biblioteket
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