På grund av en ändring i vallagen hölls riksdagsvalet senare än vanligt, först i april. Av samma orsak
Valperiodens sista riksmöte avslutades så sent som

styrkeförhållandena mellan partierna. Samlingspartiet
damöter. Socialdemokraterna tappade lite av sitt väljarstöd, men blev den näst största riksdagsgruppen

riksdagsledamöter. Det var den största förändringen i
Finlands politiska historia någonsin.

dagsledamoten från Åland ingår som oberoende ledamot i svenska riksdagsgruppen.

sig till opposition. Efter det fördes regeringssonderingarna och regeringsförhandlingarna i varierande
konstellationer i mer en månad med alla partier utom
Sannfinländarna involverade.
kraterna, Vänsterförbundet, Gröna förbundet, Svenska
folkpartiet och Kristdemokraterna enas om regeringsvalde riksdagen Jyrki Katainen till statsminister.
När regeringsbasen väl stod klar kunde riksdagsgrupperna dela ministerposterna och andra viktiga
poster mellan sig. Samtidigt blev det ändringar bland
Eero Heinäluoma (sd)
till talman, Pekka Ravi (saml) till första vice talman
och Anssi Joutsenlahti (saf) till andra vice talman. Det
är kutym att statsministern efter riksdagsval kommer
från det största partiet och talmannen från det näst
största partiet. Statsministerns parti får posten som
första vice talman och det tredje största partiet posten
som andra vice talman.

dem hade suttit i riksdagen tidigare. Antalet kvinnliga
grammet. Två ledamöter från Vänsterförbundet rösledamöternas fullmakter granskades i riksdagen den
Nästa dag valdes Ben Zyskowicz (saml) till talman,
Jutta Urpilainen (sd) till första vice talman och Anssi
Joutsenlahti (saf ) till andra vice talman. Vid talmansvalet leddes förhandlingarna i plenum av ålderstalmannen, det vill säga den riksdagsledamot som var
äldst till åren, Kauko Tuupainen (saf).
Utdragna regeringsförhandlingar

riksdagsgrupperna Samlingspartiets ordförande, riksdagsledamot Jyrki Katainen till regeringssonderare.
Han skickade en lista med frågor till riksdagsgrupperna där han ville veta partiernas inställning till de
viktigaste frågorna under valperioden.
Mari Kiviniemi (cent) lämnade in regeringens avskedsansökan till republikens president.
Regeringsförhandlingarna blev mer komplicerade
än väntat när partierna inte kunde enas om bland annat den ekonomiska strategin för de kommande år
en eller eventuellt stöd till krisdrabbade euroländer.

(i mitten) till riksdagens talman, Pekka
Ravi (till höger) till första vice talman
och Anssi Joutsenlahti (till vänster) till
andra vice talman.

tade mot regeringen och de uteslöts ur sin riksdagsgrupp. Efter brytningen fick riksdagen en riksdagsgrupp till när de två vänsterförbundarna senare in på
hösten bildade en egen riksdagsgrupp, Vänstergruppen.
Eurokrisen var en långkörare

Eurokrisen var ett aktuellt tema hela året och sysselsatte framför allt stora utskottet, som är riksdagens
skottet och grundlagsutskottet. Riksdagen fattade sitt
första beslut om stöd till euroländerna redan i maj,
innan den nya regeringen hade bildats. I plenum den
borgen till finansieringen av det europeiska finansiella
stabiliseringsinstrumentet i syfte att ge Portugal lån.
kom det fram att regeringen
i sin proposition inte klart sa ut om räntorna är inberäknade. Efter ett utlåtande från grundlagsutskottet

Valperiodens första riksmöte
Valperiodens andra riksmöte
Valperiodens tredje riksmöte
Valperiodens fjärde riksmöte

preciserade regeringen propositionen. Riksdagen tog
I november väckte Sannfinländarna en interpellation om eurokrisen. Höstens första interpellation
kom från Centern och den gällde tryggande av kommunal närservice.
Medborgarinitiativ nytt påverkningsmedel

En reform av grundlagen startade redan valperioden
innan och den slutfördes under det första riksmötet
efter valet. Enligt grundlagen måste grundlagsändringar vila över val förutsatt att de inte godkänns som
brådskande. I sådana fall ska beslutet fattas med fem
sjättedelars majoritet.
ber. Den inskränker presidentens maktbefogenheter
och ger genom bestämmelserna om medborgarinitiativ allmänheten bättre möjligheter att utöva inflytande.

..............

Personallöner och personalservice ........................................................................
Fastigheter och reparationer ....................................................................................
.............................................................................................................................................

Övriga utgifter (bl.a. resor, tryckning, medlemsavgifter
...............................................

I början av december antog riksdagen lagen om med-

har rätt att lägga fram medborgarinitiativ för riksdagen. Initiativet kan innehålla ett lagförslag eller ett
förslag att en lag ska beredas.
Under höstsessionen godkände riksdagen statsbudgeten och tre tilläggsbudgetar. Dessutom godkände den att Finland tillträder Ottawakonventionen om
förbud mot infanteriminor och att moms införs på
tidningar och tidskrifter. Budgeten stannade på cirka

slagsökningarna gällde kommunikationsministeriets
huvudtitel.
Ledamöterna arbetar på internationella arenor

Riksdagsledamöterna är aktiva i många interparlamentariska organisationer. Dessutom bedriver riksdagen bilateralt besöksutbyte med ett flertal parlament.
Riksdagen hade nio delegationer i multilaterala inter-

Finlands delegation i Nordiska rådet
Finlands delegation i Europarådet
församling
Finlands delegation i Arktiska parlamentarikerkonferensen
Finlands delegation i Parlamentariska Östersjökonferensen
Styrelsen för Finlands grupp i Interparlamenta-

Finlands delegation i Parlamentariska partnerFinlands delegation i Natos parlamentariska
församling
Finlands delegation i den parlamentariska
församlingen för Unionen för Medelhavet

Riksdagen består inte bara av riksdagsledamöterna
soner, bland annat jurister, snickare, avdelningssekreterare, protokollssekreterare, expeditionsassistenter,
textbehandlare, bibliotekspersonal, säkerhetspersonal
och it-experter. En del av personalen servar också
allmänheten, exempelvis medarbetarna på Riksdagsbiblioteket.
Riksdagen är en kvinnodominerad arbetsplats: två
tredjedelar av kanslipersonalen är kvinnor. Lokalvårdarna är den största personalgruppen och de har hand
kvadratmeter.

I kansliets omkostnader ingår exempelvis utgifter
för personal, fastigheter och it. Dessutom räknas utgifterna för riksdagsledamöterna, ledamotsassistenterna och de politiska grupperna in i de totala utgifterna. Siffrorna är exklusive moms och utgifterna för
de myndigheter som är knutna till riksdagen (Riksdagens justitieombudsman, Statens revisionsverk och
Utrikespolitiska institutet).

Riksdagens förvaltning och ekonomi leds, övervakas
och utvecklas av kanslikommissionen. Den består av
riksdagsledamöter med talmannen i spetsen. Kanslikommissionen utnämner de högsta tjänstemännen
och fattar de stora besluten om riksdagens förvaltning
och ekonomi.
oma, vice talmännen Pekka Ravi och Anssi Joutsenlahti plus riksdagsledamöterna Jouni Backman (sd),
Pietari Jääskeläinen (saf), Timo Kalli (cent) och Petteri
Orpo (saml). Ersättare var Johanna Karimäki (gröna),
Mikaela Nylander (sv), Leena Rauhala (kd) och Erkki
Virtanen (vänst).
Renoveringen av fastigheterna fortsätter

Under året blev ombyggnaden av flygeln med arbetsrum mellan Riksdagshuset och Norra Järnvägsgatan
klar. Vidare sprängdes bergrum ut och kommande
etapper i ombyggnaden planerades. Det blev också
klart att riksdagen kommer att hålla plenum i Sibeli-

Finlands regering utnämnd av republikens

Jyrki Katainen (saml), statsminister
Jutta Urpilainen (sd), statsministerns ställföreträdare, finansminister
Erkki Tuomioja (sd), utrikesminister
Alexander Stubb (saml), Europa- och utrikeshandelsminister
Heidi Hautala (gröna), utvecklingsminister
Anna-Maja Henriksson (sv), justitieminister
Päivi Räsänen (kd), inrikesminister
Stefan Wallin (sv), försvarsminister
Henna Virkkunen (saml), förvaltnings- och
kommunminister
Jukka Gustafsson (sd), undervisningsminister
Paavo Arhinmäki (vänst), kultur- och idrottsminister
Jari Koskinen (saml), jord- och skogsbruksminister
Merja Kyllönen (vänst), trafikminister
Jyri Häkämies (saml), näringsminister
Lauri Ihalainen (sd), arbetsminister
Paula Risikko (saml), social- och hälsovårdsminister
Maria Guzenina-Richardson (sd), omsorgsminister
Ville Niinistö (gröna), miljöminister
Krista Kiuru (sd), bostads- och kommunikationsminister
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Stora utskottet (StoU) .......................................................
Grundlagsutskottet (GrU) ...............................................
Utrikesutskottet (UtU) .....................................................
Finansutskottet (FiU)* ......................................................
Revisionsutskottet (ReU) ...................................................
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (AjU) .......
Ekonomiutskottet (EkU) .................................................
Framtidsutskottet (FrU) ...................................................
Försvarsutskottet (FsU) ....................................................
Förvaltningsutskottet (FvU) ...............................................
Jord- och skogsbruksutskottet (JsU) ..........................
Kommunikationsutskottet (KoU) ..............................
Kulturutskottet (KoU) ......................................................
Lagutskottet (LaU) ..............................................................
Miljöutskottet (MiU) .........................................................
Social- och hälsovårdsutskottet (ShU) .....................
...................
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* Finansutskottens beslut bereds vanligen i någon av dess åtta delegationer. De höll sammanträden enligt följande: förvaltnings- och säkerhetsarbets- och
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De olikfärgade punkterna anger
hur många riksdagsledamöter
som valdes in från respektive
orter och vilken riksdagsgrupp
de hör till.

49
Riksdagsledamöternas ingångslön,
som officiellt kallas arvode, är
valperioder stiger arvodet till
talmannen
vice talmännen
är skattepliktig inkomst.
Utöver arvodet får riksdagsledamöterna en skattefri kostnadsersättning. Beloppet varierar mellan
de är bosatta och om de också har
bostad i huvudstadsregionen.

Riksdagsledamöternas genomsnitts-

6335
Riksdagsledamöternas arvode är

En arvodeskommission som utses av talmännen beslutar om ledamotsarvodet. Ordförande
i kommissionen är vicehäradshövding Pekka
Tuomisto och medlemmar ordförande Maj-Len
Remahl och vicehärdshövding Seppo Riski.

De första kvinnliga ledamöterna

Ilkka Kanerva (saml) .............................
Mauri Pekkarinen (cent) ....................
Pertti Salolainen (saml) ........................
Ben Zyskowicz (saml) ............................
Jouko Skinnari (sd) ..................................
Erkki Tuomioja (sd) ................................
Kari Rajamäki (sd) ..................................
Kimmo Sasi (saml) ..................................
Sirkka-Liisa Anttila (cent) ..................
Jukka Gustafsson (sd) ............................
Seppo Kääriäinen (cent) .......................
Jouni Backman (sd) .................................
Timo Kalli (cent) ......................................
Martti Korhonen (vänst) ......................
Johannes Koskinen (sd) .........................
Matti Saarinen (sd) .................................
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Riksdagen har nio riksdagsgrupper.

Samlingspartiet ..............................................................................................................................
Finlands Socialdemokratiska Parti ........................................................................................
Sannfinländarna .............................................................................................................................
Centern i Finland ...........................................................................................................................
Vänsterförbundet ...........................................................................................................................
Gröna förbundet .............................................................................................................................
Svenska Folkpartiet i Finland ...................................................................................................
Kristdemokraterna i Finland ...................................................................................................
Övriga grupper (Ålands ledamot) .........................................................................................

Samlingspartiets riksdagsgrupp .....................................................................................
Socialdemokratiska riksdagsgruppen ..........................................................................
Sannfinländarnas riksdagsgrupp ...................................................................................
Centerns riksdagsgrupp .....................................................................................................
Vänsterförbundets riksdagsgrupp .................................................................................
Gröna riksdagsgruppen .......................................................................................................
..................................................................................................

Här nämns de som har varit riksdagsledamot
vid fl
årliga arbetsperiod.

Kristdemokratiska riksdagsgruppen ............................................................................
Vänstergruppens riksdagsgrupp .....................................................................................
* I siffran ingår den obundna riksdagsledamoten från Ålands valkrets.

Samlingspartiets riksdagsgrupp
Socialdemokratiska riksdagsgruppen
Sannfinländarnas riksdagsgrupp
Centerns riksdagsgrupp
Vänsterförbundets riksdagsgrupp
Gröna riksdagsgruppen
Svenska riksdagsgruppen *
Kristdemokratiska riksdagsgruppen
Vänstergruppens riksdagsgrupp **

* I svenska riksdagsgruppen ingår Svenska Folkpartiets
riksdagsledamöter och riksdagsledamoten från
Ålands valkrets.
från Vänsterförbundets listor bildade i augusti en
egen riksdagsgrupp, Vänstergruppen.

