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1 . INLEDNING

Finland och Sverige är bägge parlamentariska demokratier med

allmän, lika och hemlig rösträtt. Röstberättigad och valbar

är i princip varje medborgare, som fyllt 18 år och inte står

under förmyndarskap.*

Statsförvaltningen är uppdelad på tre enheter: den legislati-

va; riksdagen, den exekutiva; regeringen (och i Finland pre-

sidenten), samt den dömande; fristående domstolar. Riksdagen

är representant för folket genom direkta och proportionella

val.

I denna uppsats är min avsikt att redogöra för hur Finlands

riksdag arbetar. Eftersom ämnet är vittomfattande och utrym-

met starkt begränsat har jag valt att endast ta upp det i

mitt tycke mest centrala.

Att beskriva de olika politiska partierna och deras riktlin-

jer hoppar jag därför över helt och hållet. Regeringen och

andra till riksdagen nära knutna organ berör jag heller inte

alls, utom i de fall jag bedömer att detta måste göras för

att underlätta beskrivningen av riksdagens arbetssätt.

Presidentens roll sammanfattar jag i ett särskilt kapitel.

Aland och en kort beskrivning av dess autonomi behandlas li-

kaledes i ett eget kapitel.

Det faller sig för mig, som själv arbetar som guide/informa-

tör i Sveriges riksdag, naturligt att göra vissa jämförelser

med den svenska riksdagens arbetssätt och därvid påpeka vis-

sa skillnader mellan de båda ländernas parla~ent. Men jag vill

framhålla att jag i uppsatsen utgår ifrån att läsaren har en

allmän kännedom om hur demokratiska parlament i allmänhet,

och Sveriges riksdag i synnerhet, fungerar.

* Undantagen i Finland för valbarheten till riksdagen är yr-
kesmilitärer och innehavare av vissa höga tjänster, såsom
justitiekansler, medlem av högsta domstolen m.fl.
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2. KORT OM RIKSDAGENSHISTORIA FRAN 1809

Från 1809 utövades makten i Finland av den nye storfursten,

ryske tsaren, och hans ställföreträdare, generalguvernören.

Den senare var ordförande i det centrala styrelseverket rege-

ringskonseljen, från 1816 kallat senaten.

Rikets ständer sammanträdde efter Borgå lantdag 1809 inte

förrän 1863, då motståndet mot det ryska väldet tog fart.

1869 antogs en ny lantdagsordning, vilken innebar kommunalt

representationsväsen och en ny kyrkolag. Från det året sam-

manträdde lantdagen periodiskt.

I början av 1900-talet inskränkte Ryssland den finska lantda-

gens beslutanderätt. Men då Rysslands maktutövande försvaga-

des efter kriget mot Japan och storstrejken 1905, kunde man

i Finland 1906 genomföra en representationsreform: man över-

gick från fyrståndslantdagen direkt till ett enkammarsystem.

Allmän och lika rösträtt infördes. Rösträttsåldern bestämdes

till 24 år för både män och kvinnor. Finland var tredje land

i världen - efter Australien och Nya Zeeland - med att införa

kvinnlig rösträtt!

Att övergå direkt från fyrståndsrepresentation till enkammar-

riksdag var en mycket radikal reform. Finland hade alltså

aldrig som de flesta andra jämförbara länder, t.ex. Sverige

1866 - 1970, något tvåkammarsystem. Som ett sorts modifierat
sådant inrättades dock vid reformen 1906 det s.k. Stora Ut-

skottet, dit alla lagfrågor måste remitteras för beslut. Se

ka p. 3 d).

Sommaren 1918, året efter självständighetsförklaringen, be-

slöt riksdagen att införa monarki. En kung utsågs, men han be-

steg aldrig tronen. Efter nyval i mars 1919 röstade en ny

riksdagssession åter om frågan, och republikanerna vann då

med 3/4 majoritet.

Den nuvarande regeringsformen är från 1919 och till sin natur

en grundlag. 1928 ersattes 1906 års lantdagsordning av den nu

gällande riksdagsordningen, också den till sin natur en grund-

lag.
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3. RIKSDAGENS SAM~~NSÄTTNING OCH ARBETSFORMER

a) Valsystemet

Landet är indelat i 15 valkretsar. Valen är som ovan nämnts

proportionella, men antalet mandat som tilldelas varje val-

krets beror i Finland av valkretsens antal samtliga invånare

och inte av antalet röstberättigade, vilket är fallet i Sve-

rige. Utjämningsmandat finns inte. Inte heller finns någon

procentspärr som hindrar ett litet parti att komma in i riks-

dagen.

~

Ett undantag i det proportionella valsättet utgör Aland, som

representeras av endast en riksdagsledamot. I den valkretsen

blir det därför fråga om majoritetsval.

Valet äger rum den tredje söndagen

måndag. Till skillnad från Sverige

blockgränser mellan partierna, och

personval, i andra hand ett val på

l mars och därpåföljande

existerar inga starka

valen är i första hand

parti.

Valsedeln innehåller namn på kandidater, och väljaren marke-

rar numret på den person han vill se vald. Kandidaten repre-

senterar självfallet samtidigt ett parti, och rösten kommer

då vederbörande parti tillgodo. I rösträkningen läggs samt-

liga röster ihop, och det rarti eller valförbund (=flera

ihopslagna partier) som fått flest röster på en eller flera

olika kandidater, får motsvarande antal mandat. Den person

som fått flest röster erhåller första mandatet för sitt parti

i den valkretsen, den som fått näst flest röster får mandat

nummer två osv.

Nyval kan liksom i Sverige utlysas när som helst under pågå-

ende mandatperiod, men en stor skillnad mellan länderna är

att man i Sverige med ett nyval inte startar en ny valperiod,

vilket man gör i Finland.
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b) Kammaren

Finska riksdagen har en kammare, som består av 200 ledamöter.

Mandatperioden är 4 år. Arbetsåret börjar första vardagen i

februari (med undanltag för valår, då man samlas först efter

valet) och pågår till strax före jul med ett sommaruppehåll,

vars längd riksdagen själv beslutar om, och som delar in året
i en vår- och en höstsession.

Kammararbetet leds av talmannen, som väljs av riksdagen i

början av varje arbetsår. Han har två vice talmän, och dessa

tre tillsammans med utskottsordförandena bildar talmanskonfe-

renseni som organiserar och planerar riksdagsarbetet.

Man sitter i kammaren efter parti;

sett från podiet, vänsterpartierna

mitten. Ledamöternas medelålder är
n

ley kvinnor är ca 1/4.

högerpartierna till höger

till vänster, centern i

strax under 50 år. An~-

Kammardebatterna bandas och stenograferas ned och är offentli-

ga för allmänhet och massmedia. För att riksdagen ska vara be-

slutsför vid plenum fordras inte att ett visst antal ledamöter

är närvarande. Debatternas och anförandenas längd eller antal

kan i motsats till svenska förhållanden inte begränsas. Varje

ledamot får ordet i den ordning han anmält sig. Från egen bänk

är dock talartiden begränsad till två minuter. Repliktiden är

också två minuter.

Omröstningar är alltid öppna, men personval företas med slut-

na röstsedlar. Voteringarna görs med elektrisk anläggning se-

dan 1927.

Ersättare till frånvarande ledamot kallas in endast i mycket

speciella fall. Dessa fall är om en ledamot avlider, tillträ-

der en tjänst som inte kan kombineras med riksdagsuppdraget

(jfr sid. 2 under *), förlorar sin valbarhet eller av riksda-

gen förklaras obehörig p.g.a. t.ex. fortlöpande frånvaro,

grovt brott eller annan anmärkning, eller om han själv bett

att få bli befriad från riksdagsuppdraget och riksdagen har

godkänt detta. I övriga fall, t.ex. vid långvarig sjukdom el-

ler utnämning till statsråd, inkallas inte ersättare.



6

Kvittning förekommer inte alls.

En riksdagsledamot kan samtidigt sitta som statsråd i rege-

ringen. Ett statsråd behöver däremot inte vara riksdagsleda-

mot. Statsråden har rätt att närvara vid plena och att delta

i debatter men har inte rätt att rösta, om de inte samtidigt

är ledamöter.

Pension får ledamöter när de fyllt 60 år.

c) Utskotten

Utskottens antal varierar, eftersom riksdagen har möjlighet

att utse nya eller ta bort utskott från år till år. Fem ut-

skott är alltid lagbestämda, nämligen grundlags-, lag-, stats-

och bankutskottet samt utskottet för utrikesärenden. Just nu

finns ytterligare åtta: ekonomi-, lag och ekonomi-, kultur-,

jord- och skogsbruks-, social-, trafik-, försvars- samt andra

lagutskottet. Genom en ändring i riksdagsstadgan ska dessa

särskilda utskott bli permanenta.

Antalet ledamöter i utskotten kan variera mellan 11 och 21.

F.n. har bankutskottet 13, statsutskottet 21 och de övriga 17

ledamöter. Till varje utskott hör ett obestämt antal supple-

anter.

Ledamöterna i utskotten utses av ett valutskott bestående av

45 elektorer, vilka valts av riksdagen vid den första sessio-

nen efter nyval för hela den kommande mandatperioden. Både

elektorer och utskottsledamöter väljs med proportionellt val-

sätt. Utskotten väljer själva ordförande och vice ordförande.

Statsråd får inte vara medlem av ett utskott.

Utskotten sammanträder 1-4 gånger i veckan och är besluts-

mässiga när 2/3 av ledamöterna är närvarande. Mötena är inte

offentliga. Experter kan kallas in för utlåtande och till det

slutliga betänkandet kan reservationer fogas.

Statsutskottet och bankutskottet har initiativrätt i Vlssa

ärenden, de övriga utskotten inte alls.

I Sverige har alla utskott initiativrätt inom sitt kompetens-
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område.

d) Stora Utskottet

Förutom ovan uppräknade specialutskott finns ytterligare ett

utskott; Stora Utskottet. Det har 45 ledamöter som väljs av

riksdagen direkt. Detta utskott lagstadgades 1906 som ett

slags tvåkammarsubstitut. Alla l~Rförslag måste behandlas av

Stora Utskottet, och på så sätt uppnår man samma effekt som

i ett tvåkammarsystem. Tanken med ett sådant är ju att inte

fatta förhastade beslut utan låta två olika församlin~ar ta

ställning till ett och samma förslag och på så sätt få ett så

vist och väl övervägt beslut som möjligt. Detta gör också att

mer tid ägnas åt ett lagförslag än åt ett ärende av annat

slag, eftersom ett sådant inte behöver passera Stora Utskot-

tet. Se nedan under f), "Ett ärendes gång".

Vid Stora Utskottets möten har alla riksdagsledamöter rätt

att närvara, men inte allmänheten.

e) Propositioner och motioner

Propositioner kan framläggas av regeringen hela året.

Riksdagsmotionerna är av tre olika slag; lag-, finans- och

hemställningsmotioner. Lagmotion betyder förslag till en

ny lag, finansmotion gäller anslagen i följande års statsbud-

get, och hemställningsmotion är en vädjan till regeringen om

att denna ska vidta någon speciell åtgärd inom dess befogen-

hetsområde.

En lagmotion kan väckas när som helst då riksdagen är samlad.

Ovriga motioner får inlämnas endast i början av varje riksdag.

Finansmotioner kan dessutom väckas med anledning av budgetför-

slaget.

Ärendena ska behandlas inom en valperiod. De som då inte är

behandlade, förfaller. Detta kallas "kontinuitetsprincipen".

En stor del av lag- och hemställningsmotionerna förblir obe-

handlade, medan alla finansmotioner alltid handläggs.
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Det existerar alltså inte något behandlings- eller berednings-

tvång som i Sverige, där alla ärenden, stora som små, måste

behandlas. Ärenden som här inte är slutbehandlade vid en val-

periods utgång, kan antingen förfalla eller behandlas beroen-

de på vilket den nya riksdagen beslutar.

Detta betyder att motioner i Finland inte utgör samma viktiga

påverkningsmedel i riksdagen som de gör i Sverige. De har mer

blivit ett sätt för ledamöterna att skaffa sig uppmärksamhet

i massmedia och hos väljare.

"I praktiken har motionsrätten bli vi t mera principiell än

betydelsefull. Ju längre lagberedningsarbetet utvecklats
och ju mer detaljerade utarbetade målprogram partierna

omfattat, desto mindre har enskilda riksdagsmäns eller
gruppers möjligheter blivit att få sina lagmotioner be-

handlade, för att inte tala om godkända."

(L.A. Puntila: Finlands riksdag)

Samma källa förtäljer också, att 4500 motioner var obehandla-

de vid 1974 års utgång! (Egen understrykning.)

f) Ett ärendes gång

Lagförslag Ovriga ärenden
~

Remissdeoatt

I I

Utskott

~ ~l:a behandling

Stora ulskottet

I Enda b§handling
2:a behandling

3:e behlndling

~dagSbeslut*

* Om 1/3 av riksdagsledamöterna så kräver, kan beslut om ett
lagförslag uppskjutas över nyval.
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g) Spörsmålsinstitutet

I Sverige finns två slags riksdagsfrågor till regeringen,

iråga och interpellation. Bägge ställs skriftligen, men sva-
ren avlämnas muntligen.

~

I Finland skiljer man i stället på två olika slags frågor

(spörsmål). En muntlig fråga besvaras muntligen av vederbö-

rande statsråd. I diskussionen deltar bara frågeställare och

-svarare. Svaret på en skriftlig fråga delas ut skriftligen

till samtliga ledamöter inom 30 dagar efter det att frågan

ställts. Ingen diskussion följer.

~

En interpellation är något helt annat. Den ska undertecknas

av minst 20 ledamöter och är en sorts misstroendeförklaring

mot regeringen. Svar ges muntligt inom två veckor och följs

aven debatt som avslutas med en omröstning där det konstate-

ras om regeringen åtnjuter förtroende eller inte.

Om misstroendevotumet riktar sig mot statsministern och han

blir fälld, måste hela regeringen avgå, riktar det sig mot en

enskild minister, avgår enbart den berörde ministern.

h) Folkomröstning

'--

n
Rätten till folkomröstning finns i Finland inte inskrivey i

grundlagen. Möjligheten att företa en sådan finns dock genom

att riksdagen beslutar om det med hjälp aven speciallag.

En konsultativ folkomröstning företogs som en engångsföreteel-

se 1931 och gällde förbudslagen.
,-"

i) Grundlagsändring

Grundlagsändring kan i Finland ske på två sätt. Det första

sättet är det system som tillämpas i Sverige och som i Fin-

land avsågs att vara det normala: beslut av två riksdagar med

mellanliggande nyval. Vid första riksdagen kan beslutet fat-

tas med enkel majoritet, vid den andra krävs 2/3 majoritet.
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Den andra möjligheten avsågs från början att användas endast

i undantagsfall. Nu har den i praktiken blivit regel, medan

ovanstående metod har blivit undantag. Det sätt man alltså i

praktiken nästan alltid använder sig av innebär att riksdagen

med 5/6 majoritet förklarar ett ärende brådskande och antar

det vid samma riksdag med 2/3 majoritet.

~
4. PRESIDENTEN

~

Presidenten väljs för 6 år åt gången. Omval är tillåtet.
(

Valet görs av 30ftelektorer, men dessa har valts direkt av

folket enligt samma princip som vid riksdagsval, varför pre-

sidenten indirekt väljs av folket.

I första och eventuellt andra omgången av presidentvalet

krävs absolut majoritet av elektorerna. Blir det en tredje

omgång väljer man bara mellan de två kandidater som fick

flest röster i andra omgången. Får dessa två personer då li-

ka antal röster, drar man lott.

~

Finlands president har en rad formella befogenheter som är

ovanliga för parlamentariska demokratier. Ett exempel på det-

ta är att han utnämner tjänstemän till domstolar och högre

myndigheter. Detta tillfaller i andra länder oftast regering-

en.

Parlamentarismen finns inskriven i författningen: Presiden-

ten är beroende av statsrådens medverkan, vilka i sin tur är

ansvariga inför riksdagen. Regeringen ska verkställa presi-

dentens beslut.

Presidenten utser statsminister. Han är då bunden till parti-

läget i riksdagen, men mindre bunden än talmannen i Sverige,

som föreslår statsministerkandidat och riksdagen väljer. Ov-

riga statsråd utses liksom i Sverige av statsministern.

Presidenten ska skriva under regeringens propositioner, har

själv initiativrätt i lagfrågor, har rätt att upplösa riks-
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dagen och att utlysa nyval. Han bestämmer också om utrikes-

politiken. Dock kräver beslut om krig, fred och fördrag med

andra makter riksdagens godkännande. Presidenten är högste

befälhavare för krigsmakten och har benådningsrätt.

I lagfrågor har presidenten suspensivt veto, vilket innebär

att lagar som antagits av riksdagen ska stadfästas av presi-

denten. Men detta veto blir bara temporärt, och riksdagen får

slutgiltig beslutanderätt eftersom den, i det fall presiden-

ten använder sitt veto, efter nyval kan ta samma beslut en

andra gång. Då träder lagen i kraft utan stadfästelse.

Presidenten är juridiskt och politiskt oansvarig. Undantag är

högförräderi och landsförräderi.

5 . ÅLAND

a) Bakgrund

Åland, med sina ca 20 000 invånare, har enligt historiker

helt och hållet skandinaviska och framför allt svenska rötter.

Ett självstyrande organ nämns i urkunder redan år 1322.

1809 införlivades Åland med det finländska storfurstendömet

och 1917 med det självständiga Finland. Den åländska kampen

för återförening med Sverige tas inte närmare upp här. Men

självfallet är det den kampen som är orsaken till att Fin-

lands riksdag - och i sista hand Nationernas Förbund - 1921

gav Åland rätt till ett omfattande självstyre i hopp om att

med detta sätta stopp för ålänningarnas krav om återförening

med Sverige.

b) Kort om Ålands självstyre

I de flesta avseenden, dvs i sådant som rör hela riket, gäl-

ler för Åland samma författning som för Finland i dess hel-
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het.* I Finlands riksdag representeras Åland som ovan nämnts

aven ledamot.

'---'

Men för de fall där Åland har självstyre, dvs i lokala frågor,

gäller självstyrelseIagen, senast reviderad 1951. Den är grund-

lag och kan ändras eller upphävas endast med det åländska par-

lamentets samtycke. Men presidenten har dock rätt att upplösa

parlamentet och utlysa nyval.

Självstyrelsen innefattar rätt till egen lagstiftning och egen

förvaltning, språkliga och kulturella garantier för befolk-

ningen, samt att hela Åland är ett neutralt och icke-militärt

område. Ålänningarna är därför befriade från militärtjänstgö-

ring. Som ålänning räknas i detta speciella fall mansperson

som är född på Åland eller har flyttat dit före 12 års ålder.

Man har sedan 50-talet också en egen flagga.

c) Landstinget

"Landsting" är ett för svenskar något förvirrande namn. Men

benämningen har ingenting med svenska landsting att göra utan

betyder helt enkelt "parlament" eller "riksdag". (Landsting

i svensk mening finns inte i Finland.)

~

Landstinget väljs i hemliga och proportionella val för en fy-

raårsperiod. Rösträtts- och valbarhetsåldern är 18 år. Det

lokala "medborgarskapet", den s.k. hembygdsrätten, som krävs

för rösträtt och valbarhet är att man är infödd ålänning el-

ler oavbrutet varit bosatt på Åland i fem år. I sista hand

avgör landskapsstyrelsen, Ålands "regering" (vars ledamöter

utses av landstinget).

'--/

Kammaren har 30 ledamöter och leds aven talman och två Vlce

talmän. Antalet utskott är fyra plus Stora Utskottet.

De flesta motionerna kommer från landskapsstyrelsen och be-

handlas sedan i de olika utskotten. Liksom på riksplanet går

* Undantag är fördrag som Finland ingår med andra länder. De
gäller - i den mån de berör Åland - bara om Ålands parla-
ment ger sitt bifall.
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lagmotioner igenom tre behandlingar plus Stora Utskottet,

medan övriga ärenden ges en enda behandling. Se kap. 3 f),

"Ett ärendes gång".

Lagförslagen som antagits av landstinget ska stadfästas av

presidenten. Även i frågor som rör Aland har presidenten veto,

men bara i två fall: om landstinget har överskridit sin lag-

stiftningsbehörighet eller om genom lagförslaget hela rikets

säkerhet hotas. Vetorätten är alltså, jämfört med vetorätten

för frågor rörande hela riket, starkt begränsad.

',---
Alands landsting har initiativrätt i Finlands riksdag i de

frågor som rör det egna landskapet.

'---

6. SAMMANFATTNING

Arbetsformerna i den finska och den svenska riksdagen är i

det stora hela mycket lika.

Ärendena kommer till kammaren i form av förslag från regering

eller riksdag och behandlas i något av fackutskotten, varef-

ter utskottsbetänkandet presenteras i kammaren och ärendet

avgörs genom acklamation eller med hjälp av omröstning.

~ Det som i Finland mest markant skiljer sig från förhållandena

i Sverige sammanfattas härmed i nio punkter.

Riksdagsvalen har i Finland en starkare prägel av person-

val än i Sverige, där vi i första hand röstar på parti.

Mandatfördelningen räknas ut på olika sätt i Finland och
r

Sverige. Finland sakna~ utjämningsmandat och har ingen

procentspärr som hindrar småpartier att erhålla mandat i

riksdagen. Spärren är i Sverige 4% för hela landet eller

12% i en valkrets.

Ett nyval i Finland startar en ny valperiod.

Är en ledamot frånvarande vid omröstningar används i

Sverige kvittning vid frånvaro upp till fyra veckor,

därefter kallas ersättare in. I Finland används inte
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kvittningssystemet, och ersättare kallas in endast i

mycket speciella fall (se sid. 5). Detta gör att från-

varon i den finska kammaren kan spela en avgörande roll

för omröstningsresultatet.

I Finland kan man sitta i regering och riksdag samti-

digt, vilket man inte kan i Sverige.

Utskotten i Finlands riksdag är beslutsmässiga först

när 2/3 av ledamöterna är närvarande. I Sverige finns

inte motsvarande närvarokrav. Alla utskott i Sverige har

initiativrätt, i Finland endast två.

Något liknande Stora Utskottet finns inte i Sverige. I

stället hade Sverige tvåkammarriksdag till 1971, medan

Finland fick enkammarsystem redan 1906.

I Sverige behandlas alla ärenden lika, dvs alla pro-

positioner och motioner måste beredas i utskott och be-

handlas och avgöras av kammaren vid arbetsplenum. I Fin-

land beslutar talmannen om vilka ärenden som ska behand-

las. Resten förfaller.

En grundlagsändring kan i Sverige ske ~~da~! genom två

likalydande riksdagsbeslut med nyval emellan. I Finland

finns möjlighet för en enda riksdag att ändra grundlagar.

'--'
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