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PÄÄSIHTEERIN KATSAUS TOIMINTAVUOTEEN 2004

V

uoden 2004 valtiopäivät olivat valtiopäiväasioiden määrällä mitattuna
varsin tavanomaiset vaalikauden toiset valtiopäivät. Eduskuntatyön suunnitteluun
liittyvä yhteistyö valtioneuvoston kanssa toimi
hyvin. Eduskunnalle annettavien hallituksen
esitysten ennakkoluettelot olivat aikaisempaa
luotettavampia, ja esitysten antamisajankohtaa
koskevista määräajoista pidettiin aikaisempaa
paremmin kiinni. Vuoden 2004 valtiopäivien
avauskeskusteluna ollut pääministerin ilmoitus
hallituksen politiikasta vuonna 2004 ja keskeisimmistä eduskunnalle annettavista esityksistä
oli uusi konkreettinen askel hallituksen ja eduskunnan parlamentaarisessa vuorovaikutuksessa. Valtiopäivien avauskeskustelu on saamassa
vakiintuneen sisällön osana muutoinkin vuoden 2004 aikana myönteisesti edennyttä eduskunnan ja valtioneuvoston yhteistä pyrkimystä
kohti suunnitelmallisempaa ja pitkäjänteisempää säädöspolitiikkaa sekä sen tuloksena laadullisesti parempaa lainsäädäntöä.
Lisäväriä eduskuntatyöhön toivat vuoden
2004 valtiopäiville ajoittuneet kahdet valtakunnalliset vaalit. Euroopan parlamentin vaalit pidettiin 13. heinäkuuta, ja niiden tuloksena viisi
kansanedustajaa tuli valituksi Euroopan parlamenttiin. Kunnallisvaalit puolestaan pidettiin
syysistuntokaudella 24. lokakuuta.
Yritys- ja pääomaverouudistuksesta päättäminen oli merkittävä lainsäädännön kokonaisuudistus keväällä 2004. Sen loppuun käsittely
venytti eduskunnan kevätistuntokauden poikkeuksellisesti yli juhannuksen. Tulopoliittiset
ratkaisut puolestaan ajoittuivat syysistuntokauden loppuun ja aiheuttivat jonkin verran edus-

kuntatyön ruuhkautumista joulunalusaikaan.
Eduskunta aloitti toimintavuonna myös varautumisen vuosina 2006 ja 2007 vietettäviin
eduskuntauudistuksen 100 -vuotisjuhlallisuuksiin. Kansliatoimikunta asetti huhtikuussa 2004
eduskuntauudistuksen 100-vuotistoimikunnan
puhemiehen johdolla päättämään eduskunnan
100 –vuotisjuhlallisuuksien yleisistä toimintalinjoista ja koordinoimaan juhlakauden tapahtumien järjestämistä. Samalla kansliatoimikunta
asetti myös eduskunnan 100 –vuotistyöryhmän
valmistelemaan toimikunnan käsittelyyn tulevat
asiat ja huolehtimaan sen tekemien päätösten
täytäntöönpanosta. Toimikunnan ehdotuksesta
kansliatoimikunta saattoikin hyväksyä lokakuussa 2004 100 –vuotisjuhlakauden toimintasuunnitelman. Juhlallisuuksien lähtökohtina ovat
viime vuosisadan alussa toteutettu eduskuntauudistus, yleinen ja yhtäläinen äänioikeus sekä
naisten täysien valtiollisten oikeuksien toteutuminen. Juhlallisuuksien ja tapahtumien kansallinen näkyvyys, kansainvälinen ulottuvuus,
kansalaisnäkökulma ja nuorten mukanaolo sekä
äänestysaktiivisuuden lisääminen ovat näkyviä
tavoitteita. Myös kaksikielisyys otetaan juhlakauden ohjelman suunnittelussa huomioon. Juhlakauden ohjelmaan pyritään sisällyttämään myös
tulevaisuuteen tähtääviä elementtejä. Lisäksi on
tärkeää, että vanhemmat ikäpolvet ja sotien veteraanit ovat juhlakauden aikana erityisen huomion ja kiitoksen kohteena.Yleissävelenä on kaiken
kaikkiaan 100 –vuotisjuhlakauden suunnittelussa ja toteutuksessa, että tätä vuosisadan takaista
kansakunnan kehitykseen monialaisesti ja syvällisesti vaikuttanutta tapahtumasarjaa juhlitaan
puhemiehen sanoin isosti ja kansainvälisesti.
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Valiokunnat toimivat näillä vaalikauden toisilla valtiopäivillä tavanomaisen työntäyteisesti
ja tehokkaasti. Valtiopäivillä annettiin hallituksen esityksiä noin sata enemmän kuin vaalikauden avausvaltiopäivillä ja 70 enemmän kuin
edellisen vaalikauden vastaavassa vaiheessa.
Valiokunnista valmistui mietintöjä osapuilleen
saman verran kuin esityksiä annettiin. Mietintöjen määrä oli kolmisenkymmentä suurempi
kuin edellisen vaalikauden vastaavilla valtiopäivillä.
Valiokuntien toimintaedellytykset parantuivat, kun suuri valiokunta ja ulkoasiainvaliokunta henkilöstöineen siirtyivät työskentelemään uusiin tiloihin lisärakennuksessa. Päärakennukseen valmistui syysistuntokaudella uusi
kokoushuone ympäristövaliokunnan käyttöön.
Näin jokaisella valiokunnalla on vihdoin oma,
yksinomaisessa käytössään oleva kokoustila.
Toimintavuoden merkkipaaluja oli kansalaisinfon avaaminen lisärakennuksessa syysistuntokauden alkaessa. Katutasossa toimiva
tiedotuspiste sai innostuneen vastaanoton.
Syksyn aikana infossa kävi 18 500 kansalaista. Eduskuntatiedon lisäksi tarjolla on tietoa
myös Euroopan unionista sen ansiosta, että ulkoasiainministeriön Eurooppa-tiedotus siirtyi
järkevään yhteistyöhön eduskuntatiedotuksen
kanssa lisärakennuksen infopisteeseen.
Kansalaisinfosta muodostui kansanedustajien ja kansalaisten kohtauspaikka. Sen tiloissa
järjestettiin 50 avointa yleisötilaisuutta, joissa

keskustelunvirittäjinä toimivat kansanedustajat, ministerit ja muut asiantuntijat. Kahtena
syyslauantaina lisärakennuksessa olivat avoimet ovet, jolloin lisärakennuksen infopisteeseen tutustui yli neljä tuhatta kävijää.
Vuoden 2004 valtiopäivien alkaessa internetissä avattiin päivän eduskuntatapahtumista kertova uutisruutu. Eduskunnan esittelyaineisto uudistettiin kokonaan ja tuotettiin
eduskunnasta, kansanedustajista, eduskunnan

P Ä Ä S I H T E E R I N K AT S A U S

historiasta ja eduskunta-arkkitehtuurista kertova video. Vuoden vaihteessa valmistui Lainsäätäjät–peli, jonka myötä koululaiset voivat
kokeilla toimimista ensimmäisen kauden
kansanedustajina. Eduskuntatiedotus lähestyy
vauhdilla sille sen eri asiakasryhmien taholta
perustellusti asetettuja nykyaikaisia tehokkuus- ja vaikuttavuustavoitteita.
Eduskunnan kansainvälinen toiminta jatkui vilkkaana. Suomessa vieraili lähes sata
ulkomaista parlamenttivaltuuskuntaa eri puolilta maailmaa. Yhteistyö erityisesti Kiinan
kansankongressin ja Kiinan eri provinssien
lakiasäätävien toimielinten kanssa oli hyvin
tiivistä: vuonna 2004 eduskunta isännöi 15
kiinalaisvaltuuskunnan vierailua Suomessa.
Kulunut vuosi antoi myös uutta sisältöä transatlanttisille parlamenttisuhteille eduskunnan
puhemiehen johdettua Pohjoismaiden ja Baltian maiden puhemiesten vierailua Yhdysvaltain
kongressiin kesäkuun alussa. Suomen vaikutusmahdollisuudet parlamenttien välisessä
liitossa paranivat merkittävästi Suomen IPU
–ryhmän puheenjohtajan Katri Komin tultua
valituksi IPU:n johtokuntaan Meksikossa huhtikuussa pidetyssä konferenssissa ensimmäisenä suomalaisena sitten Johannes Virolaisen
päivien.
Eduskunnan hallinnon merkittävin asia
vuonna 2004 oli uuden lisärakennuksen valmistuminen ja käyttöönotto. Taloon muutettiin kesällä. Sinne keskitettiin eduskunnan

kansainväliset toiminnot, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia ja kansalaisinfo. Eduskuntaryhmät saivat käyttöönsä 200 huonetta.
Taloon muutti 94 kansanedustajaa. Edustajien
avustajat saivat ensimmäisen kerran oman
työhuoneen joko uudisrakennuksesta tai kansanedustajilta vapautuneista tiloista päärakennuksessa. Lisärakennus valmistui aikataulunsa
mukaisesti ja kustannusarvio alitettiin kuudella prosentilla, minkä ansiosta tilaajasta riippumattomat lisäkustannukset saatiin rahoitettua
lähes kokonaan säästöillä. Talo tuli loppujen
lopuksi maksamaan ilman arvonlisäveroa 42,3
miljoona euroa ja on sekä vallitsevan käyttäjäettä osin jopa ihastuneen kansalaispalautteen
perusteella osoittautunut hintansa arvoiseksi.
Eduskunnan turvallisuusasioita selvittäneen työryhmän ehdotusten pohjalta eduskunta päätti loppusyksyllä 2004 ajanmukaistaa turvallisuusjärjestelmänsä. Tämä merkitsi
eduskunnan kanslian organisaation uudistamista perustamalla vuoden 2005 alusta kansliaan osastotasoinen turvallisuusyksikkö suoraan puhemiehen ja pääsihteerin alaisuuteen.
Turvallisuusjohtajan johtamaan turvallisuusyksikköön on koottu turvallisuushenkilöstö
kanslian muista yksiköistä, mikä tehostaa ja
selkiyttää turvallisuusasioiden hoitoa eduskunnassa.
Seppo Tiitinen
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T I L I N P Ä Ä T Ö S
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Eduskunnan tilinpäätös sisältää tämän toimintakertomuksen sekä tilinpäätöslaskelmat,
joita ovat tuotto- ja kululaskelma, tase ja talousarvion toteutumalaskelma. Tilinpäätöslaskelmat ja selvitys tilinpäätöksen laadintaperusteista ovat toimintakertomuksen lopussa.
Lisäksi tilinpäätös sisältää tiliohjesäännön
48 §:ssä määritellyt liitteet, joita ei ole otettu
tähän toimintakertomukseen.
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E

duskunnan kansliatoimikunta johtaa, valvoo ja kehittää eduskunnan hallintoa ja
taloudenhoitoa. Se nimittää pääsihteeriä
lukuun ottamatta eduskunnan kanslian keskeiset
virkamiehet ja ratkaisee eduskunnan hallintoa ja
taloudenpitoa koskevat merkittävät asiat.
Kansliatoimikuntaan kuuluvat puhemies ja
varapuhemiehet sekä neljä eduskunnan vaalikauden alussa keskuudestaan valitsemaa jäsentä ja neljä varajäsentä. Kansliatoimikunnan kokoonpano vuoden 2004 valtiopäivillä oli seuraava: puhemies Paavo Lipponen, I varapuhemies

Markku Koski, II varapuhemies Ilkka Kanerva
sekä kansanedustajat Matti Ahde, Jukka Vihriälä, Jyri Häkämies ja Janina Andersson. Varajäseniä olivat kansanedustajat Anne Huotari, Jaana
Ylä-Mononen, Per Löv ja Kari Kärkkäinen.
Kansliatoimikunta kokoontuu istuntokausina yleensä torstaisin kahden viikon välein.
Kansliatoimikunnassa toimii esittelijänä tärkeimpien nimitysasioiden osalta eduskunnan
pääsihteeri ja muiden asioiden osalta eduskunnan hallintojohtaja. Sihteerinä toimii hallintotoimiston toimistopäällikkö.

Eduskunnan kansliatoimikunta kokoontuu säännöllisesti kahden viikon välein päättämään eduskunnan tärkeimmistä hallinto- ja
talousasioista. Sen kokoonpano on säilynyt muuttumattomana vaalikauden alun hallituskiemuroiden selvittyä. Kuvassa (31.3.2005)
vasemmalta tiedotuspäällikkö Marjo Timonen, kansanedustaja Kari Kärkkäinen, I varapuhemies Markku Koski (istumassa),
kansanedustaja Janina Andersson, kansanedustaja Matti Ahde, puhemies Paavo Lipponen (istumassa), kansanedustaja Jukka
Vihriälä, pääsihteeri Seppo Tiitinen, II varapuhemies Ilkka Kanerva (istumassa), henkilöstöpäällikkö Marjaana Kinnunen ja
hallintojohtaja Kari T. Ahonen.

8

LAINSÄÄDÄNTÖTYÖ VUODEN 2004 VALTIOPÄIVILLÄ

Yleistä
Vuoden 2004 valtiopäivät olivat hallituksen esitysten ja täysistuntojen määrillä mitattuna tavanomaiset vaalikauden toiset valtiopäivät. Euroopan parlamentin vaalit 13.6.2004, kunnallisvaalit 24.10.2004 ja syysistuntokauden loppuun
ajoittuneet tulopoliittiset ratkaisut luonnollisesti
antoivat eduskuntatyölle oman lisäpiirteensä ja
jonkun verran vaikuttivat eduskuntatyön aikatauluihinkin.
Eduskuntatyön käytäntöjen ja aikataulujen
osalta on syytä todeta kaksi ko. valtiopäivien
aikana tapahtunutta muutosta. Suuren valtiokunnan kokousaikoja lisättiin siten, että valiokunnan kokoontumisaikoja aikaistettiin sekä
keskiviikkona että perjantaina. Käytännössä
tämä merkitsi perjantaisten täysistuntojen rajaamista enintään puolen tunnin mittaisiksi.
Tämä puhemiesneuvoston hyväksymä muutos
perustui EU-asioiden menettelytapasäännösten
tarkistamista selvittäneen toimikunnan ehdotukseen. Toinen muutos liittyi eduskunnan uuden lisärakennuksen käyttöönottoon syysistun-

Euroopan parlamenttiin
valittiin kesäkuussa 2004
pidetyissä vaaleissa viisi
kansanedustajaa. Heidän
tilalleen varamiehinä tulleet
uudet kansanedustajat
(vasemmalta) Jouko Laxell,
Oras Tynkkynen, Christina
Gestrin, Terhi Peltokorpi ja
Tatja Karvonen puhemies
Lipposta tapaamassa
22.7.2004.

tokauden alussa. Uudeksi tavaksi vakiintui, että
valmiiksi keskusteltujen asioiden äänestykset
toimitetaan yhdellä kertaa seuraavan päivän
täysistunnon alussa.
Eduskuntatyön suunnitteluun liittyvä yhteistyö valtioneuvoston kanssa toimi hyvin ja
eduskuntatyön aikataulut toteutuivat ilman
suurempia yllätyksiä.
Erityisesti täysistuntotyöskentelyä koskevan tiedonkulun varmistamiseksi ja parantamiseksi vakiinnutettiin eduskuntaryhmien
pääsihteereille tarkoitetut perjantaipalaverit.
Näissä palavereissa keskuskanslian päällikkö
kertoo tulevan viikon täysistuntoihin liittyvistä
asioista. Ryhmien pääsihteerit jakavat tätä tietoa eduskuntaryhmilleen ja -kanslioilleen. Ko.
palavereihin osallistuvat myös keskuskanslian
toimistopäälliköt sekä eduskuntatiedotuksen ja
tietopalvelun edustajat.
Kertomusvuonna puhemiesneuvoston asettamat kehittämishankkeet edistyivät toimeksiantojensa mukaisesti. Ko. toimikuntien työstä
kerrotaan tarkemmin Puhemiesneuvoston toiminta -luvussa.

LAINSÄÄDÄNTÖTYÖ VUODEN 2004 VALTIOPÄIVILLÄ

Puhemiehistö kuvattuna puhemiesneuvoston
kokoushuoneessa: vasemmalta I varapuhemies Markku Koski,
puhemies Paavo Lipponen ja II varapuhemies Ilkka Kanerva.

Vuoden 2004 valtiopäivillä järjestettiin neljäs
Nuorten parlamentti 16.4.2004. Joka toinen vuosi
pidettävä Nuorten parlamentti ja siihen liittyvä
eduskunnan ja peruskoulujen yläasteiden yhteistyö on jo vakiintunut toimintamuoto.

Kevätistuntokaudella 2.2.- 30.6.2004 pidettiin 83 täysistuntoa. Syysistuntokaudella 7.9.22.12.2004 täysistuntoja oli 62. Täysistunnot
kestivät yhteensä 536 tuntia, ja istuntopäivien
lukumäärä oli 137.
Eduskunnan puhemiehenä valtiopäivillä
2004 toimi Paavo Lipponen, ensimmäisenä varapuhemiehenä Markku Koski ja toisena varapuhemiehenä Ilkka Kanerva.
Euroopan parlamentin 13.6.2004 pidettyjen
vaalien takia eduskunnan kokoonpanossa tapahtui muutoksia, kun seuraavat viisi kansanedustajaa valittiin Euroopan parlamenttiin: Satu
Hassi /vihr, Ville Itälä /kok, Anneli Jäätteenmäki /kesk, Henrik Lax /r ja Hannu Takkula /kesk.
Heidän tilalleen eduskuntaan tulivat 20.7.2004
alkaen Oras Tynkkynen /vihr, Jouko Laxell /kok,
Terhi Peltokorpi /kesk, Christina Gestrin /r ja
Tatja Karvonen /kesk.
Marjo Matikainen-Kallströmin /kok ja Astrid
Thorsin /r kausi Euroopan parlamentissa päättyi
ja he alkoivat hoitaa edustajantointaan eduskunnassa 21.7.2004 alkaen. Samalla päättyi Marjo
Matikainen-Kallströmin varamiehenä toimineen
edustaja Tapani Mäkisen /kok edustajakausi.
Astrid Thorsin varamiehenä eduskunnassa vaalikauden alusta ollut Christina Gestrin /r jatkoi
edustajana Henrik Laxin /r varamiehenä.
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Puhemiesneuvoston toiminta
Puhemiesneuvosto on eduskunnan lainsäädäntötyötä ohjaava ja suunnitteleva, puhemiehen
johdolla toimiva toimielin, jonka jäseninä ovat
puhemiehen lisäksi varapuhemiehet ja valiokuntien puheenjohtajat. Puhemiesneuvosto
kokoontuu aina niinä päivinä, jolloin eduskunnalla on täysistunto. Kokouksessa esitellään ko.
päivän täysistunnon päiväjärjestys, hyväksytään
ehdotukset asioiden lähettämisestä valiokuntiin sekä ehdotukset valmistuneiden mietintöjen pöydällepanoista. Puhemiesneuvosto tekee
päätökset myös asioiden käsittelyssä noudatettavista menettelytavoista sekä hyväksyy eduskuntatyön pohjana olevat täysistuntosuunnitelmat.

Kertomusvuonna puhemiesneuvosto on
seurannut vuonna 2007 toteutettavaa täysistuntojärjestelmien uudistamistyötä sekä käsitellyt
ja hyväksynyt hankkeeseen liittyvät periaatteellisesti tärkeät ja eduskuntatyöhön merkittävästi
vaikuttavat ehdotukset (Sali 2007-projekti). Niin
ikään puhemiesneuvosto on seurannut vuosiin
2006 ja 2007 ajoittuvien eduskuntauudistuksen
100 -vuotisjuhlallisuuksien valmistelua. Puhemiesneuvosto on lisäksi hyväksynyt eduskunnan turvallisuusasioita selvittäneen työryhmän
ehdotuksen organisaatiouudistukseksi sekä
tehnyt eduskunnalle ehdotuksen organisaatiouudistuksen edellyttämistä säädösmuutoksista.
Muita tärkeitä puhemiesneuvoston vireille panemia kehittämishankkeita ovat olleet eduskuntatyössä noudatettavien Euroopan unionia koskevien menettelytapasäännösten tarkistaminen

Lainsäädäntötyötä johtavaan puhemiesneuvoon kuuluvat puhemies, varapuhemiehet ja valiokuntien puheenjohtajat. Kuvassa
(1.3.2005) vasemmalta kansanedustaja Kauko Juhantalo, kansanedustaja Matti Väistö, kansanedustaja Jari Vilén, I varapuhemies
Markku Koski, kansanedustaja Tuija Brax, kansanedustaja Markku Laukkanen, puhemies Paavo Lipponen (istumassa),
kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila, II varapuhemies Ilkka Kanerva, kansanedustaja Olavi Ala-Nissilä, kansanedustaja Kimmo
Sasi, pääsihteeri Seppo Tiitinen, tiedotuspäällikkö Marjo Timonen, lainsäädäntöjohtaja Keijo Koivukangas, apulaispääsihteeri Jarmo
Vuorinen ja eduskuntasihteeri Maija-Leena Paavola.

LAINSÄÄDÄNTÖTYÖ VUODEN 2004 VALTIOPÄIVILLÄ

sekä valtiontalouden parlamentaarisen valvonnan uudelleenorganisointi, joiden kummankin
hankkeen valmistelu on ao. toimikunnissa edelleen jatkunut. Uutena kehittämishankkeena puhemiesneuvosto on kertomusvuonna asettanut
eduskunnan järjestäytymistoimenpiteitä selvittävän toimikunnan (puheenjohtajana II varapuhemies Ilkka Kanerva).
Puhemiesneuvosto kokoontui vuoden 2004
valtiopäivien aikana 137 kertaa. Puhemiesneuvoston kokoonpano valtiopäivien lopussa oli
seuraava: Puhemies Paavo Lipponen, varapuhemiehet Markku Koski ja Ilkka Kanerva sekä valiokuntien puheenjohtajat Jari Vilén (SuV), Kimmo Sasi (PeV), Liisa Jaakonsaari (UaV), Olavi
Ala-Nissilä (VaV), Matti Väistö (HaV), Tuija Brax
(LaV), Markku Laukkanen (LiV),
Sirkka-Liisa Anttila (MmV), Kauko Juhantalo
(PuV), Kaarina Dromberg (SiV),Valto Koski (StV),
Jouko Skinnari (TaV), Jyrki Katainen (TuV), Jukka
Gustafsson (TyV) ja Pentti Tiusanen (YmV).

pääomaverokantaa 29:stä 28 prosenttiin sekä
luovuttiin yhteisöveron hyvitysjärjestelmästä.
Puoli vuotta myöhemmin syysistuntokauden
päätteeksi eduskunta hyväksyi tulopoliittiseen
sopimukseen liittyvän esityksen, jolla kevennettiin tuloverotusta.
Kunnallista eläkelakia ja valtion eläkelakia
muutettiin siten, että jatkossa eläkkeen määrään
vaikuttavat koko työuran ansiot. Vanhuuseläkkeelle voi jäädä jatkossa joustavasti 63 ja 68 ikävuoden välillä. Lisäksi vapaaehtoisten eläkevakuutusten veroehtoja kiristettiin. Vastaisuudessa
vapaaehtoisista eläkevakuutusmaksuista saa
verovähennyksen vain, jos eläkeiäksi on sovittu
vähintään 62 vuotta. Aiempi raja oli 60 vuotta.
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Hallitus antoi valtiopäivien aikana 282 esitystä
ja edellisiltä valtiopäiviltä siirtyneiden 41 esityksen käsittelyä jatkettiin. Kaikkiaan valtiopäivillä
käsiteltiin loppuun 260 esitystä. Näistä hyväksyttiin 259 ja hylättiin yksi. Hallitus peruutti
kolme esitystä.
Merkittävimmät kertomusvuoden valtiopäivillä päätökseen viedyt lainsäädäntöhankkeet
liittyivät verolainsäädännön muutoksiin ja eläkelainsäädäntöä koskeneisiin uudistuksiin.
Yritys- ja pääomaverouudistuksen takia
eduskunnan kevätistuntokausi venyi poikkeuksellisesti yli juhannuksen. Uudistuksessa laskettiin yhteisöverokantaa 29:stä 26 prosenttiin ja
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Kansalliseen terveysohjelmaan liittyen eduskunta hyväksyi muutoksia mm. kansanterveyslakiin ja erikoissairaanhoitolakiin. Terveydenhoidon saatavuuden turvaamiseksi lakeihin kirjattiin potilaiden hoitoonpääsyn enimmäisajat.
Eduskunta myös hyväksyi lapsiasiavaltuutetun viran perustamisen.Valtuutetun tehtävänä
on kehittää yhteiskunnallista päätöksentekoa
lapsia koskevissa asioissa ja edistää lapsen edun
toteutumista.
Muita merkittäviä lainsäädäntöhankkeita olivat mm. ulkomaalaislain sekä sairausvakuutuslain kokonaisuudistukset. Lisäksi paljon
julkista keskustelua herätti laki, jolla rajoitettiin
uusien EU-jäsenmaiden työntekijöiden liikkuvuutta kahden vuoden siirtymäaikana. Samoin
runsaasti julkisuutta sai poliittisten valtiosihteerivirkojen perustaminen valtioneuvostoon.
Kertomusvuonna Lappiin perustettiin kaksi
uutta kansallispuistoa ja eteläisen Suomen kolmea entistä kansallispuistoa laajennettiin.
Päästökauppalailla pantiin toimeen EU:n
päästökauppadirektiivi, jonka tarkoituksena on
vähentää hiilidioksidipäästöjä.
Eduskunnan hyväksymä laki yksityisyyden
suojasta työelämässä säätelee huumetestien
käyttöä työpaikoilla ja työnantajan oikeutta
avata sähköposteja.
Lukiolain muutoksella vakinaistettiin muutokset ylioppilastutkinnossa. Keväästä 2005
alkaen ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään
neljä koetta, joista kaikille pakollinen on vain
äidinkieli ja kirjallisuus.
Vuoden 2005 talousarvioesitys annettiin
eduskunnalle 14.9.2004 ja sen lähetekeskustelu
käytiin 14.-16.9.2004. Talousarvioesitykseen liittyi kaksi täydentävää esitystä. Talousarvioesityksen palautekeskustelu käytiin 16.-22.12.2004.
Talousarvioesitykseen liittyviä hallituksen esityksiä (budjettilakeja) annettiin kaikkiaan 48.
Talousarvioesityksen yhteydessä käsiteltiin
edustajien jättämät 1069 talousarvioaloitetta,

joista hyväksyttiin seitsemän ja hylättiin 1062.
Hallitus antoi kolme lisätalousarvioesitystä ja
kaksi niitä täydentävää esitystä. Niiden yhteydessä käsiteltiin 58 lisätalousarvioaloitetta, joista hyväksyttiin yksi ja hylättiin 57.
Eduskunta käsitteli kevätistuntokaudella
valtioneuvoston selonteon valtiontalouden kehyksistä vuosille 2005 – 2008. Syysistuntokaudella eniten keskustelua herätti turvallisuus- ja
puolustuspoliittisen selonteon käsittely. Tämän
selonteon käsittelyä voidaankin pitää näiden
valtiopäivien poliittisesti merkittävimpänä
asiana. Valtioneuvosto antoi kertomusvuonna
eduskunnalle lisäksi kuusi muuta selontekoa,
jotka käsittelivät Suomen ihmisoikeuspolitiikkaa, aluepolitiikkaa, työelämää, Suomen osallistumista sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon
Bosnia-Hertsegovinassa, esiopetusuudistuksen
vaikutuksia ja asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä väestöpolitiikkaa. Kahden viimeksi
mainitun selonteon käsittely siirtyi vuoden 2005
valtiopäiville.
Pääministerin ilmoitus annettiin eduskunnalle kolmesti vuoden 2004 valtiopäivillä. Niistä
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ensimmäisenä käytiin valtiopäivien avauskeskustelu pääministerin ilmoituksesta hallituksen politiikasta vuonna 2004 ja keskeisimmistä
eduskunnalle annettavista esityksistä. Toinen
keskustelu pääministerin ilmoituksesta käytiin
16.6.2004, jolloin aiheena oli yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen toimeenpano Suomessa. Kolmas pääministerin ilmoitus annettiin Eurooppa-neuvoston kokouksen johdosta
ja siitä keskusteltiin 22.6.2004.
Eduskunnalle annettiin valtioneuvoston ja
eduskunnan omien toimielinten toimesta yhteensä 17 kertomusta.
EDUSTAJIEN VIREILLE SAATTAMAT ASIAT

Hallitus vastasi neljään välikysymykseen. Ensimmäinen niistä koski palkansaajien työsuhdeturvan parantamista (ed. Kari Uotila ym.
4.2.2004). Toinen välikysymys käsitteli hyvinvointiyhteiskunnan rahoitusta ja työllisyyttä
(ed. Irina Krohn ym. 28.4.2004) ja kolmas työllisyyden ja hyvinvointipalveluiden turvaamista
(ed. Jyrki Katainen ym. 8.9.2004). Neljännen
välikysymyksen aiheena oli kunnallisten perus-

palveluiden turvaaminen (ed. Martti Korhonen
ym. 5.10.2004).
Kirjallisia kysymyksiä valtioneuvoston vastattavaksi jätettiin 1068, mikä on yli 300 kysymystä
enemmän kuin edellisillä valtiopäivillä. Suullisella kyselytunnilla käsiteltiin yhteensä 236 asiaa.
Kertomusvuonna edustajat jättivät kaikkiaan 14 keskustelualoitetta. Valtiopäivien aikana käytiin ajankohtaiskeskustelu kolmesta aiheesta. Ensimmäisen ajankohtaiskeskustelun
17.3.2004 aiheena oli Johannesburgin kestävän
kehityksen huippukokouksen edistyminen ja
Suomi. Toisen ajankohtaiskeskustelun 5.5.2004
aiheena oli suomalaisen tietoyhteiskunnan tulevaisuus. Kolmas ajankohtaiskeskustelu käytiin
17.11.2004 ja sen aiheena oli pohjoisen Euroopan yhteistyön kehittäminen.
Kansanedustajien lakialoitteita jätettiin 152.
Edellisiltä valtiopäiviltä siirtyi 130 lakialoitetta.
Lakialoitteista hyväksyttiin viisi ja hylättiin 55.
Toimenpidealoitteita edustajat tekivät 118 ja
edellisiltä valtiopäiviltä siirtyi 91 aloitetta. Yhtään toimenpidealoitetta ei hyväksytty, hylättyjä
oli kymmenen.
Tässä vielä yhteenvetona vuoden 2004 valtiopäivillä vireillepannut asiat. EU-asioiden tarkempia lukumäärätietoja ja niiden roolia eduskuntatyössä käsitellään Valiokuntatyö –luvussa.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hallituksen esitykset
282
Valtioneuvoston tiedonannot
Valtioneuvoston selonteot
8
Pääministerin ilmoitukset
3
Lakialoitteet
152
Toimenpidealoitteet
118
Talousarvioaloitteet
1069
Lisätalousarvioaloitteet
58
Välikysymykset
4
Kirjalliset kysymykset
1068
Unioniasiat
79

(181)*
(2)
(5)
(3)
(166)
(97)
(908)
(65)
(3)
(723)
(70)

* Vertailun vuoksi suluissa ovat vuoden 2003 valtiopäivien
vastaavat luvut.
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Yleistä
Valiokuntalaitoksen toiminta näillä vaalikauden
toisilla valtiopäivillä oli tavanomaisen työntäyteinen. Hallituksen esityksiä annettiin noin
sata enemmän kuin vaalikauden avausvaltiopäivillä ja lähes seitsemänkymmentä enemmän
kuin edellisen vaalikauden vastaavassa vaiheessa. Valiokunnista valmistui mietintöjä osapuilleen saman verran kuin esityksiä annettiin.
Erikoisvaliokunnissa oli vuoden 2004 valtiopäivien päättyessä vireillä kuusikymmentä
hallituksen esitystä, muutama valtioneuvoston
selonteko ja kertomus sekä puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta ja kaksi valtioneuvoston oikeuskanslerin oikeudellista vastuuta tarkoittavaa asiaa.
Näistä keskeneräisistä asioista kaksi hallituksen

esitystä, yksi kertomus ja mainittu puhemiesneuvoston ehdotus oli pantu vireille vuoden
2003 valtiopäivillä.
Valiokuntien toimintaedellytykset parantuivat. Suuri valiokunta ja ulkoasiainvaliokunta henkilöstöineen siirtyivät työskentelemään
uusiin tiloihin eduskunnan lisärakennuksessa.
Päärakennukseen valmistui syysistuntokaudella uusi kokoushuone ympäristövaliokunnan käyttöön. Nyt jokaisella valiokunnalla on
oma, yksinomaisessa käytössään oleva kokoustila.
Kertomusvuoden aikana puheenjohtaja
vaihtui suuressa valiokunnassa. Ed. Itälän ryhtyessä toimimaan Euroopan parlamentin jäsenenä valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin
ed. Vilén. Kertomusvuoden aikana jatkoi työskentelyään puhemiesneuvoston asettama ja ed.
Ahteen johtama toimikunta, jonka tehtävänä on

Puolustusvaliokunnan tehtäväalueeseen kuuluvat asevelvollisuus, puolustusvoimat ja poikkeusoloja koskeva lainsäädäntö.
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laatia ehdotus valtiontilintarkastajien ja valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja tarkastusjaoston
parlamentaarisen valvontatoimen yhdistämiseksi valiokunnan (“tarkastusvaliokunta”) tapaan toimivaksi valvontaelimeksi. Toimikunnan
työ valmistui vuoden 2005 alkupuolella.

Kokoukset
Valiokuntien kokousmäärä (1 289) kasvoi vaalikauden ensimmäisistä valtiopäivistä noin neljännestuhannella. Tämä merkitsee keskimäärin
valiokuntaa kohti, että kokouksia pidettiin yli
viisitoista enemmän kuin edellisenä kertomusvuonna. Kokousmäärä oli myös selvästi
suurempi kuin edellisen vaalikauden vastaavilla valtiopäivillä (1 159). Suuri valiokunta piti
eduskunnan istuntokausien ulkopuolella kolme kokousta sekä ulkoasiainvaliokunta kaksi ja
hallintovaliokunta yhden.
Suurimmat kokousmäärät olivat talousvaliokunnalla, hallintovaliokunnalla ja perustuslakivaliokunnalla.

Lausunnot
Erikoisvaliokunnat antavat lausuntoja toisille
erikoisvaliokunnille (TJ 32,3 ja 38 §) ja suurelle
valiokunnalle. Erikoisvaliokunnat voivat antaa
lausuntoja myös valtioneuvostolle tai ministeriölle saamansa selvityksen johdosta (PL 47,2
§).1 Erikoisvaliokuntien lausunnot suurelle valiokunnalle (tai ulkoasiainvaliokunnalle) koskevat Euroopan unionin asioita (PL 96 ja 97 §
sekä TJ 38,1 §).2 Suuri valiokunta (ja ulkoasiainvaliokunta) puolestaan voi antaa näistä asioista
lausunnon valtioneuvostolle (PL 96 ja 97 §).
Valiokunnat antoivat kertomusvuonna 327
lausuntoa. Lausuntojen suurin ryhmä muodos-

VALIOKUNTIEN KOKOUKSET 2004
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Hallituksen esitykset, eduskunta-aloitteet ja
kertomukset sekä yleensä muutkin asiat on käsiteltävä valmistelevasti jossakin valiokunnassa
ennen kuin ne käsitellään lopullisesti eduskunnan täysistunnossa (PL 40 §). Valiokunnissa käsiteltiin valmistelevasti 284 asiaa, joista laadittiin
mietintö täysistuntoa varten.
Tämä tarkoittaa keskimäärin valiokuntaa
kohti noin kahdeksaa mietintöä enemmän
kuin edellisvuonna. Mietintöjen määrä oli jonkin verran suurempi kuin edellisen vaalikauden
vastaavilla valtiopäivillä (250).
Suurimmat mietintömäärät olivat sosiaali- ja
terveysvaliokunnalla sekä valtiovarainvaliokunnalla.
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tui erikoisvaliokuntien suurelle valiokunnalle
Euroopan unionin asioista antamista lausunnoista (196), joita oli kaikista lausunnoista noin
kuusikymmentä prosenttia. Toiselle erikoisvaliokunnalle annettuja lausuntoja oli 126. Euroopan unionin asioissa annettujen lausuntojen suhteellinen osuus kaikista lausunnoista oli
samanlainen jo niin edellisillä valtiopäivillä kuin
edellisen vaalikauden vastaavilla valtiopäivillä.
Lausuntojen kokonaismäärä oli merkittävästi
suurempi kuin edellisillä valtiopäivillä (183) ja
myös jonkin verran suurempi kuin edellisen
vaalikauden vastaavilla valtiopäivillä (287).
Eniten lausuntoja antoi perustuslakivaliokunta. Valiokunnan lähes kaikki lausunnot
pohjautuivat sille kuuluvaan perustuslainmukaisuuden valvontatehtävään (PL 74 §). Valtiovarainvaliokunta antoi eniten lausuntoja Euroopan unionin asioissa.
Valiokuntien vuoden 2004 valtiopäivillä pitämien kokousten sekä laatimien mietintöjen ja
lausuntojen määrät olivat seuraavat:

Suuri valiokunta (SuV)
Perustuslakivaliokunta (PeV)
Ulkoasiainvaliokunta (UaV)
Valtiovarainvaliokunta (VaV)
Hallintovaliokunta (HaV)
Lakivaliokunta (LaV)
Liikenne- ja viestintävaliokunta (LiV)
Maa- ja metsätalousvaliokunta (MmV)
Puolustusvaliokunta (PuV)
Sivistysvaliokunta (SiV)
Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StV)
Talousvaliokunta (TaV)
Tulevaisuusvaliokunta (TuV)
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (TyV)
Ympäristövaliokunta (YmV)
Yhteensä

Euroopan unionin asiat
Uusina unioniasioina tuli suuressa valiokunnassa käsiteltäväksi 79 U-asiaa (PL 96 §) ja 145
E-asiaa (PL 97 §). Edellisten valtiopäivien vastaavat luvut olivat 70 ja 103 sekä edellisen vaalikauden vastaavien valtiopäivien 78 ja 100. Suuri
valiokunta sai valtioneuvostolta selvityksiä 111
Euroopan unionin neuvoston kokouksesta;
vuoden 2003 valtiopäivillä näitä selvityksiä oli
101 neuvoston kokouksesta.
Koska asioiden käsittely Euroopan unionissa tyypillisesti jatkuu yksiä valtiopäiviä pidempään, suuressa valiokunnassa oli vireillä noin
700 U- ja E-asiaa, jotka säännöllisesti otettiin
käsiteltäviksi valtioneuvoston jatkoselvitysten
perusteella tai neuvoston kokouksia koskevien
selvitysten yhteydessä. Määrä oli noin sata pienempi kuin edellisvuonna.
Suuri valiokunta antoi Euroopan unionin
asioista kolme lausuntoa valtioneuvostolle. Ne

Kokoukset

Mietinnöt

Lausunnot
Yhteensä

Lausunnot
ErV:lle

Lausunnot
SuV:lle

Lausunnot
VN/Min:lle

71
113
98
55
114
88
70
78
68
82
97
116
48
99
92
1289

5
5
20
41
26
14
26
13
1
16
45
31
0
17
24
284

3
49
6
34
42
20
19
23
4
19
17
29
4
24
34
327

0
47
4
2
9
10
4
10
4
6
6
4
2
7
11
126

0
2
2
32
31
10
15
13
0
13
11
25
2
17
23
196

3

2
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1
Kertomusvuoden aikana tällaisia lausuntoja antoi vain hallintovaliokunta (2). Myös muissa erikoisvaliokunnissa oli käsiteltävinä niiden pyytämiin selvityksiin perustuvia
asioita. Niistä ei kuitenkaan laadittu lausuntoja.
2
Erikoisvaliokunnan on mahdollista ilmaista unionin asiassa perusteltu kannanottonsa suurelle valiokunnalle myös pöytäkirjanotteella. Esimerkiksi lakivaliokunta antoi
kertomusvuoden aikana kahdeksan tällaista kannanottoa.
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annettiin unionin vuosien 2007–2013 rahoituskehyksistä, palvelujen kauppaa koskevasta
direktiiviehdotuksesta sekä unionin rakennerahastojen uudistushankkeesta. Erikoisvaliokunnat antoivat suurelle valiokunnalle 196 lausuntoa U- ja E-asioista. Tämä lausuntomäärä
oli merkittävästi suurempi kuin edellisillä valtiopäivillä (80). Edellisen vaalikauden vastaavilla valtiopäivillä erikoisvaliokunnat antoivat
unionin asioista 172 lausuntoa.
Ulkoasiainvaliokunta käsitteli 45 ns. UTPasiaa, jotka koskevat valiokunnan Euroopan
unionin asioissa saamia selvityksiä (PL 97 §).
Valiokunta ei antanut näistä asioista lausuntoja.
Ehdotusta Euroopan unionin perustuslailliseksi sopimukseksi käsittelevä hallitusten
välinen konferenssi oli keskeytynyt joulukuussa 2003. Hallitusten välisessä konferenssissa
ratkaistut unionin toimielinjärjestelyt olivat
kevätistuntokaudella suuressa valiokunnassa
toistuvasti esillä. Konferenssi vietiin päätökseen
17–18.6.2004 pidetyssä Eurooppa-neuvoston
kokouksessa.

Matkat
Valiokunnat tekivät useita tutustumismatkoja
ulkomaille vuoden 2004 valtiopäivien aikana.
Matkat tehtiin koko valiokuntaa suppeampina
valtuuskuntina (suluissa oleva ensimmäinen
luku osoittaa matkaan osallistuneiden edustajien ja jälkimmäinen vastaavasti virkamiesten
määrän).
1. Suuren valiokunnan matkat
• Bryssel, Luxemburg (13+3)
• Varsova (4+1)
• Dublin, COSAC-konferenssi (6+1)
• Turkki, Kypros (6+1)
• Haag, COSAC-kokous, Luxemburg (6+2)
• Geneve, WTO-jaosto (5+1)
• Bryssel, WTO-konferenssi (6+2)

Yksittäiset valiokunnan edustajat osallistuivat
lisäksi esimerkiksi yhteistyöneuvotteluihin Euroopan unionin uusissa jäsenmaissa.
2. Erikoisvaliokuntien matkat
• PeV / ei matkoja
• UaV / Egypti, Israel, Palestiinalaisalueet, Jordania (6+1)
• UaV / Puola, Unkari (6+1)
• UaV / Viro, Latvia, Liettua (5+1)
• UaV / Tshekki, Slovenia (5+1)
• UaV / Washington, New York (7+2)
• UaV / Kiina – Vietnam (7+1)
• VaV - Hallinto- ja tarkastusjaosto / Kenia ja Mosambik
(8+2)
• VaV - Sivistys- ja tiedejaosto / Intia (8+2)
• VaV - Maatalousjaosto / Puola (9+1)
• VaV - Liikennejaosto / Unkari, Itävalta (7+1)
• VaV - Verojaosto / Viro, Ruotsi (9+1)
• HaV / Lontoo, Pariisi (7+2)
• LaV / Italia, Kreikka (7+2)
• LiV / Kiina, Japani (9+2)
• LiV / Riika (14+6)
• LiV / Soul (4+1)
• LiV / Tallinna (8)
• MmV / Liettua, Latvia (9+1)
• PuV / Yhdysvallat (9+1)
• PuV / Moskova (8+1)
• SiV / Pietari (7+1)
• StV / Varsova, Berliini (9+2)
• StV / Geneve (4+1)
• TaV / Moskova (9+1)
• TuV / Vilna (4+1)
• TuV / Soul (5+1)
• TyV / Geneve (5+1)
• TyV / Viro (9+1)
• YmV /New York (5)
• YmV / Moskova, Pietari (8+2)
• YmV / Buenos Aires (5)

Erikoisvaliokuntien yksittäisiä edustajia on lisäksi osallistunut erilaisiin ulkomaisiin seminaareihin ja kokouksiin muun muassa Euroopan unionin piirissä. Useat valiokunnat tekivät
varsinkin eduskunnan kesätauon aikana tutustumismatkoja kotimaisiin kohteisiin.
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Puhemieskonferenssit
Eduskunnan puhemies osallistui toukokuussa
Strasbourgissa pidettyyn Euroopan puhemieskokoukseen, jossa keskusteltiin mm. kansallisten parlamenttien ja eurooppalaisten yleiskokousten yhteistyöstä. Pohjoismaiden puhemiehet pitivät kertomuskaudella kaksi kokousta,
joissa keskusteltiin mm. trans-atlanttisesta
yhteistyöstä, pohjoisesta ulottuvuudesta ja yhteistyöstä lähialueiden kanssa.
Haagissa pidetyssä EU-maiden parlamenttien puhemieskokouksessa keskusteltiin Alankomaiden puheenjohtajuuskauden painotuksista,
toissijaisuusperiaatteen valvonnasta kansallisissa parlamenteissa ja Eurooppa-viikkojen järjestämisestä kansallisissa parlamenteissa.

Parlamenttivaltuuskuntien
vierailut
Eduskunnan kahdenvälinen vierailuvaihto
muiden parlamenttien kanssa jatkui kertomusvuonna vilkkaana. Suomessa vierailivat mm.
Riigikogun puhemies Ene Ergma, Belgian senaatin puhemies Armand de Decker, Ukrainan
Radan puhemies Volodymyr Lytvyn, Chilen senaatin puhemies Hernan Larrain, ja Venäjän Valtionduuman puhemies Boris Gryzlov ja Puolan
Sejmin puhemies Józef Oleksy. Eduskuntaan
suuntautui useita kymmeniä valiokuntatasoisia
vierailuja.
Eduskunnan puhemies Paavo Lipponen johti
parlamenttivaltuuskuntien vierailuja Tsekin ta-

Eduskunnassa vierailee vuoden mittaan huomattava joukko ulkomaisia valtionpäämiehiä ja muita poliittisia johtajia. Kuvassa Viron
pääministeri Johan Parts ja puhemies Paavo Lipponen 27.1.2004.
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savaltaan, Saksaan, Lontooseen ja Moskovaan.
Varapuhemies Ilkka Kanerva valtuuskuntineen
vieraili Argentiinassa ja varapuhemies Markku
Koski Kiinassa. Eduskunnan ja Kiinan kansankongressin erittäin tiiviit suhteet huipentuivat
loppuvuodesta puhemies Lipposen johtaman
valtuuskunnan vierailuun Kiinassa.
Trans-atlanttiset parlamenttisuhteet saivat
uutta sisältöä kun Pohjoismaiden ja Baltian
maiden puhemiehet vierailivat puhemies Lipposen aloitteesta Washingtonissa kesäkuun
alussa. Tapaamisessa Yhdysvaltain edustajainhuoneen puhemies Dennis Hastertin kanssa
sovittiin yhteistyön tiivistämisestä mm. valiokuntien tasolla.

Kansainväliset järjestöt
POHJOISMAIDEN NEUVOSTO

Pohjoismaiden neuvoston toiminta vuonna 2004
keskittyi yhtäältä yhteistyön perinteisiin kysymyksiin, joita ovat esim. kansalaisten oikeudet,
raja-esteiden poistaminen, kulttuuriyhteistyö
ja ympäristöyhteistyö, toisaalta kansainvälisiin
asioihin. Niistä mainittakoon Pohjolan ja pohjoismaisen yhteistyön paikka ja rooli EU:n laajentumisen jälkeisessä Euroopassa, parlamentaarinen Itämeri-yhteistyö ja ennen kaikkea sen
rakenteellinen kehittäminen Itämeri-neuvoston
parlamentaarisen ulottuvuuden suuntaan. EU:n
pohjoisen ulottuvuuden parlamentaarinen dimensio ja koko Pohjois-Euroopan parlamentaarinen yhteistyö sekä lähialueyhteistyön uudet
haasteet Baltian maiden EU-jäsenyyden jälkeen
olivat myös neuvoston kansainvälisen keskustelun ja mielenkiinnon kohteina.
Yhteistyö erityisesti Baltian maiden ja niiden
parlamentaarisen yleiskokouksen kanssa sekä
Benelux-maiden ja Englannin ja Irlannin parlamentaaristen yhteistyöjärjestöjen ja Venäjän

duuman ja liittoneuvoston kanssa jatkui aktiivisena.
Vuoden 2004 toiminta huipentui Pohjoismaiden neuvoston vuosittaiseen, 56. istuntoon, joka pidettiin Tukholmassa 1. – 3. marraskuuta.
Suomen valtuuskunta hyväksyi loppuvuodesta 2003 uuden neuvoston suositusten raportointi- ja seurantajärjestelmän, mistä se järjesti
helmikuussa keskustelutilaisuuden eduskunnan
valiokuntien puheenjohtajille ja sihteereille.
Yhteistyöministerin kanssa sovittiin uudesta
raportoinnista. Hän antoi syyskuussa valtuuskunnalle ensimmäisen raporttinsa hallituksen
pohjoismaisesta yhteistyöstä.
Suomen valtuuskunta järjesti huhtikuussa
2004 Pohjoismaiden neuvoston laajan pohjoisen ulottuvuuden teemakonferenssin. Siihen
osallistui nelisensataa henkeä: parlamentaarikkoja koko Itämeren alueelta ja laajemmaltakin
Euroopasta.
EUROOPAN NEUVOSTO

EN:n laajentuminen on vuonna 2004 lähes saatettu loppuun ja yli puolet jäsenmaista on nyt
myös Euroopan unionin jäseniä. Laajentumisen
myötä järjestön heterogeenisuus on lisääntynyt,
mutta samalla järjestöjen perusarvojen (ihmisoikeudet, demokratia ja oikeusvaltioperiaatteet)
puolustaminen on korostunut.
Yleiskokous hyväksyi kertomusvuonna 49
ministerikomitealle osoitettua suositusta sekä
57 päätöslauselmaa. Paljon keskustelua herättänyt raportti armokuolemasta jouduttiin pitkän prosessin jälkeen kuitenkin palauttamaan
komiteaan.
Huomio demokratian tilan tarkastelussa on
selvästi EN:n itäisissä jäsenmaissa. Kaikkien
maiden osalta jäsenyys ei ole antanut toivottua vauhtia uudistusprosessille. Venäjän lisäksi
Georgia, Ukraina, Armenia ja Azerbaidzhan
ovat olleet esillä. Demokratian tila on nostettu
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esille myös eräissä nk. vanhoissa jäsenmaissa
kuten Italiassa (medialainsäädäntö sekä eräät
oikeudelliset lakiuudistukset) ja Liechtensteinissä (perustuslakimuutos). Kehitys Turkissa on
mennyt myönteiseen suuntaan, minkä johdosta monitorointimenettely on lopetettu. Vuonna 2004 saavutettiin myös sopimus Kyproksen
turkkilaisvähemmistön edustajien osallistumisesta yleiskokouksen toimintaan.
Laajentumisen jälkeen EN:n ulkosuhteet
ovat vilkastuneet ja ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion periaatteiden edistäminen maailmanlaajuisesti on korostunut. Yhteydenpitoa on EN:n
tarkkailijamaiden (Israel, Japani, Meksiko ja Yhdysvallat) lisäksi mm. Pohjois-Afrikan maiden
ja Kazakhstanin kanssa. Yleiskokouksella ei ole
virallisia suhteita Valko-Venäjään, mutta seuraa
tilannetta tiivisti ja on käsitellyt vuonna 2004
mm. Valko-Venäjällä kadonneiden henkilöiden
kohtaloa sekä sananvapauden tilaa.
Vuonna 2004 EN hyväksyi merkittävän Euroopan ihmisoikeustuomioistuinta koskevan
uudistuksen. Yleiskokous on edelleen se elin,
joka valitsee tuomioistuimen riippumattomat
jäsenet (tuomarit).
ETYJ:N PARLAMENTAARINEN
YLEISKOKOUS

ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta on osallistunut vuonna 2004
aktiivisesti yleiskokouksen toimintaan.Yleiskokouksen päätapahtumien yhteydessä (talvi-istunto helmikuussa, pääistunto heinäkuussa ja
syyskokoukset lokakuussa) ETYJ:n yleiskokous
on ottanut kantaa ETYJ:n alueella esiintyviin
turvallisuuspoliittisiin haasteisiin sekä käynyt
vuoropuhelua järjestön hallitustason edustajien ja toimielinten kanssa. Vuoden täysistunnon
teemana oli Yhteistyö ja kumppanuus: miten
selvitä yhteisistä turvallisuushaasteista.
Vaalitarkkailu, joka on järjestön toiminnan
yksi pääpilari, on ollut näkyvästi esillä. Vuoden

Ulkoministeriön ja eduskunnan yhteistyön yksi muoto
on vuosittain elokuussa eduskunnassa järjestettävä
ulkoministeriön edustustonpäällikkökokous. Eduskunnan
lisärakennuksen valmistuttua kokous voidaan järjestää
asianmukaisissa tiloissa. Kuvassa Suomen suurlähettiläät ja
muut kokouksen osanottajat isäntineen 24.8.2004.

alussa yleiskokous lähetti vaalitarkkailijavaltuuskuntia Georgiaan, jossa tapahtui rauhanomainen vallanvaihto. Joulukuussa 2003 pidettyjen Venäjän parlamenttivaalien saama kritiikki
herätti paljon keskustelua, kuten myös maaliskuussa 2004 pidetyt Venäjän presidentinvaalit,
jotka johtivat odotettuun lopputulokseen (presidentti Vladimir Putinin uudelleenvalintaan).
Vastapainoksi ETYJ sai ensimmäistä kertaa kutsun tarkkailla Yhdysvaltain presidentinvaaleja
marraskuussa 2004.
Kansainvälisten järjestöjen järjestämä vaalitarkkailu on korostanut kansallisen vaalijär-
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jestelmän, vaalien toimituksen eri vaiheiden
sekä median roolin merkitystä oikeusvaltion ja
demokratian kannalta. Vaalitarkkailun laajentamista nk. länsimaihin on myös otettu esille
tasapainon lisäämiseksi toiminnassa.
Suomen valtuuskunnan jäsenet ovat olleet
aktiivisesti mukana yleiskokouksen työryhmien
työskentelyssä. Työryhmien välityksellä yleiskokous pyrkii vaikuttamaan nk. jäädytettyjen
kriisien ratkaisemiseen, mutta mikään kriiseistä (Moldovan Transniestria, Georgian Abhasia,
Valko-Venäjä) ei ole ratkennut.
Kovan politiikan kysymysten rinnalla ETYJ:ssä
on entistä näkyvämmin esillä ETYJ:n kolmanteen koriin kuuluvia kysymyksiä. Ihmiskaupasta
järjestettiin teemakonferenssi lokakuussa. Antisemitismin torjuminen on ollut kertomuskaudella esillä kahdessa seminaarissa.
Vuotuinen Välimeri-foorumi järjestettiin
Kreikassa lokakuussa ja siihen osallistuivat
myös Pohjois-Afrikan maiden edustajat. Yleiskokouksen puheenjohtajiston edustajat ovat
lisäksi vierailleet Algeriassa ja Libyassa.
PARLAMENTTIENVÄLINEN
LIITTO IPU

Eduskunnan IPU-ryhmän valtuuskunta osallistui vuonna 2004 kahteen Parlamenttienvälisen
liiton sääntömääräiseen yleiskokoukseen. Keväällä pidetty laajempi yleiskokous kokoontui
Meksikossa ja syksyllä pidetty hieman pienimuotoisempi yleiskokous Genevessä. Kokousten asialistalla oli muun muassa Irakin ja
Lähi-idän problematiikka. Ryhmän edustajat
osallistuivat IPU:n pohjoismaisen ryhmän kahteen kokoukseen Norjassa. Suomen ryhmä toimi IPU:n suomalais-ugrilaisen kokouksen isäntänä ja järjesti Rantasalmella kokouksen, johon
osallistuivat valtuuskunnat Unkarista ja Virosta.
Kokouksen yhteydessä pidettiin pienimuotoinen maakuntia ja Euroopan Unionia käsittelevä
seminaari.

Meksikon yleiskokouksessa Suomen IPUryhmän puheenjohtaja Katri Komi valittiin IPU:n
johtokuntaan.
ARKTISEN ALUEEN
PARLAMENTAARIKKOKONFERENSSI

Puhemiesneuvoston asettama pysyvä valtuuskunta edustaa Suomea kahden vuoden välein
järjestettävässä Arktisen alueen parlamentaarikkokonferenssissa. Siihen kuuluvat arktisen
alueen maiden parlamentit (Pohjoismaat, Kanada, Venäjä, Yhdysvallat ja Euroopan parlamentti). Alkuperäiskansojen keskeiset järjestöt
ovat pysyviä osanottajia. Vuoden 2004 konferenssi järjestettiin Grönlannin pääkaupungissa Nuukissa 3.–6. syyskuuta. Valtuuskunta on
edustettuna myös Arktisen alueen pysyvässä
parlamentaarikkokomiteassa.
ITÄMERI-YHTEISTYÖ

Itämeren parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunta piti kertomusvuonna kolme
kokousta ja osallistui Bergenissä elokuussa pidettyyn konferenssiin. Vuoden aikana on käyty
keskustelua toiminnan kehittämisestä entistä
selkeämmin Itämerineuvoston parlamentaariseksi ulottuvuudeksi.
NATON PARLAMENTAARINEN
YLEISKOKOUS

NATO:n parlamentaarisen yleiskokouksen
Suomen valtuuskunta osallistui molempiin järjestön yleiskokouksiin vuonna 2004. Kevään
yleiskokous pidettiin toukokuussa Bratislawassa ja syksyn yleiskokous pidettiin marraskuussa
Venetsiassa. Kokouksissa pohdittiin mm. Irakin
jälleenrakentamista, NATO:n rakententeita ja
toimintatapoja sekä mm. ihmiskauppaa.
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LÄNSI-EUROOPAN UNIONIN
PARLAMENTAARINEN YLEISKOKOUS

Eduskunnan valtuuskunta osallistuu huomioitsijana Länsi-Euroopan Unionin (WEU) parlamentaarisen yleiskokouksen toimintaan. Kaksi
kertaa vuodessa pidettävien istuntojen lisäksi
eduskunta oli edustettuna mm. Enschedessä
Hollannissa ja Pariisissa järjestetyissä turvallisuus- ja puolustuspoliittisissa konferensseissa.
Toiminnan pääaiheet ovat olleet EU:n turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa koskevien päätösten seuranta sekä Euroopan turvallisuus- ja
puolustuspolitiikan parlamentaarisen ulottuvuuden vahvistaminen.

Muu kansainvälinen
yhteistyö
Eduskunnan kanssakäyminen Maailmanpankin kanssa on jatkunut ja tiivistynyt. Syyskuussa
järjestettiin yhteistyönä hallintoa ja parlamenttien roolia käsittelevä seminaari Afrikan ranskankielisten maiden kansanedustajille. Lisäksi
eduskunta osallistuu pankin ja sen kanssa yhteistyössä toimivien muiden parlamenttien ja
järjestöjen koulutustilaisuuksiin ulkomailla ja
järjestää tilaisuuksia Suomessa.
Lokakuussa kansainvälisten asiain yksikkö
toteutti yhteistyössä kehityspoliittisen toimikunnan kanssa ensimmäisen hankkeen toimikunnan käynnistämästä puolueiden välisestä
dialogista, jonka tavoitteena on nimenomaan

päästä vuoropuheluun suomalaisten ja tansanialaisten poliittisten toimijoiden kesken ja
pohtia demokratian edellytyksiä, toteutumista
ja edistämistä maissamme.

Ystävyys- ja
yhteistoimintaryhmät
Eduskunnassa toimi kertomuskaudella 45 epävirallista ystävyys- ja yhteistoimintaryhmää.
Suurimpana edustajien vapaaehtoisuuteen
perustuvana ryhmänä eduskunnan ihmisoikeusryhmä kokoaa viitisenkymmentä kansanedustajaa tiedonhankintaverkostoon, jolla oli
vuoden aikana kuutisenkymmentä kirjattua
tapahtumaa. Ryhmä järjesti seminaarit mm.
Suomessa asuvien pakolaisnaisten asemasta,
uiguureista sekä naisista konﬂiktien uhreina,
kuuli asiantuntijoita mm. koti- ja ulkomaisten
sota- ja siviilivankien luovutuksista, Darfurin
katastroﬁsta, Albaniasta, Irakista ja eri kurdialueilta, lähetti vetoomuksia mm. Uzbekistanin ja
Turkmenistanin presidenteille sekä tapasi tasavallan presidentin, eri ministereitä ja lukuisan
joukon koti- ja ulkomaisia ihmisoikeusaktivisteja.
Kesäkuussa ryhmällä oli tilaisuus lähettää delegaatio Afganistaniin, jossa tutustuttiin
presidentinvaalikampanjaan, rauhanturvaajien
siviili-sotilasyhteistyöhön, viranomaisten jälleenrakennustyöhön ja kansainvälisten avustusjärjestöjen toimintaan.
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duskunnan tiedotuksen painopisteitä
ovat kansalaisten informaatiopalvelu,
verkkoviestintä ja mediatiedotus. Merkittävin tapahtuma toimintavuonna oli Kansalaisinfon avaaminen lisärakennuksessa.
Kansalaisinfon toimintaideana on lisätä
vuorovaikutusta kansalaisten ja kansanedustajien kesken. Infossa on tarjolla tietoa ja mahdollisuus omatoimiseen tiedonhakuun. Kävijöitä
palvelee kaksi tiedotusneuvojaa ja ajankohtaisista asioista voi lähettää terveisiä edustajille.
Eduskuntatiedon lisäksi saatavilla on tietoa
Euroopan unionista, sillä infossa toimii myös
ulkoasiainministeriön Eurooppa-tiedotus.
Infossa järjestetään teematilaisuuksia ajankohtaisista asioista ja monet edustajat esittelevät tilassa eduskunnan toimintaa vierailleen.
Kansalaisinfossa palvelee myös Cafe PikkuParlamentti ja televisiosta voi seurata eduskunnan
täysistuntoja.

Esittelyaineisto uudistettiin
Koko eduskunnan esittelyaineisto uudistettiin
ennen Kansalaisinfon avaamista. Samalla luotiin eduskunnalle yhtenäinen visuaalinen ilme,
jonka perustana ovat eduskunnan liikemerkki,
ns. talologo sekä siniset värit. Yleisesitteen rinnalla tarjolla on nyt kahdeksan teemaesitettä
sekä kuusi palveluesitettä suomeksi ja ruotsiksi.
Suurin osa esitteistä on saatavilla myös englanniksi. Yleisesitteestä on useita kieliversioita.
Vierailijoita varten tuotettiin kuusiosainen
eduskunnasta kertova dvd-ohjelma suomeksi
ja ruotsiksi sekä vierailla kielillä. Video esittelee
perustuslakia, eduskunnan toimintaa, kansanedustajan työtä, eduskunnan historiaa ja arkkitehtuuria. Esitys jaettiin laajasti kouluihin ja
kirjastoihin.
Katutasossa toimiva Kansalaisinfo sai myönteisen vastaanoton. Syys-joulukuussa tiedotus-

pisteessä kävi 18 500 ihmistä. Ilahduttavaa on,
että kävijät edustavat kaikkia ikäluokkia.
Infossa oli syksyn aikana viisikymmentä
yleisölle avointa iltatilaisuutta. Järjestäjinä olivat
pääosin eduskuntaryhmät ja keskustelun virittäjinä kansanedustajia, ministereitä ja muita eri
alojen asiantuntijoita. Teemat vaihtelivat kielikylvystä ja hoitotakuusta kriisinhallintajoukkoihin ja uusien maiden EU-jäsenyyteen.

Uusi parlamenttitalo kiinnosti
Eduskunnan uusi lisärakennus oli koko vuoden
suuren huomion kohteena. Kahtena lauantaina
syys-lokakuussa pidettiin Avoimet Ovet, jolloin
yleisöllä oli mahdollisuus tutustua taloon. Tilojen esittelyn rinnalla auditoriossa oli puolen
tunnin välein talon arkkitehtien luentoja. Vieraita kävi yli neljä tuhatta.
Uusi talo esiteltiin kansalaisille median
välityksellä juhannusviikolla. Uutismedioiden
lisäksi rakennus oli esillä ammattilehdissä ja
kansainvälisissä medioissa. Monet arkkitehtija vierasryhmät tutustuivat taloon. Syysistuntokauden alkaessaYlen Aamu-tv tuotti koko haastatteluosuuden lisärakennuksen Atriumista.

Nuorten parlamentti ja
Lainsäätäjät -peli
Eduskunta jatkoi koululaistoiminnan kehittämistä. Suomenkielisen Edusnetin rinnalle
valmistui ruotsinkielinen Rixnet sekä uudet
nuorisoesitteet. Edusnet ja Rixnet toimivat tietopankkeina koulujen yhteiskunta-aineiden
opetuksessa.
Kansalaisinfoon tuotettiin Lainsäätäjät �peli,
jonka myötä koululaiset voivat kokeilla, millaista
on toimia ensimmäisen kauden kansanedustajana. Lähtökohtana on viisi hallituksen esitystä,
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Lisärakennuksessa sijaitseva Kansalaisinfo edustaa uutta, voimakkaasti ulospäin suuntautuvaa tiedotus- ja toimintalinjaa.
Kansalaisinfossa oli syys-joulukuussa peräti 18 500 kävijää hakemassa tietoa eduskunnasta ja Euroopan unionista, keskustelemassa,
kuuntelemassa ja jättämässä kansanedustajille ”terveisiä”.

joista kiinnostavimmasta käydään säätämään
lakia samaan tapaan kuin oikeassa eduskunnassa. Kosketusnäytöllä toimiva, pedagoginen
peli koostuu täysistunto- ja valiokuntakäsittelystä sekä muusta kansanedustajan työstä: on
yhteydenpitoa äänestäjiin, haastatteluja mediaan ja kansainvälistä toimintaa.
Huhtikuussa järjestettiin 4. Nuorten Parlamentti. Kohokohta oli entiseen tapaan puhemiehen johtama suullinen kyselytunti, jolloin
ministerit vastasivat koululaisten kysymyksiin.
Nuorten Parlamenttia seurasi myös kymmeniä koululaislehtimiehiä. Yhteistyössä Koulun
Kerhokeskuksen kanssa toteutettavan Nuorten
Parlamentin ytimenä ovat yli sata kouluissa toimivaa parlamenttikerhoa.
Eduskunta oli edelleen suosittu luokkaretkien kohde. Erityisesti toukokuussa Eduskuntatalon portaat täyttyivät iloisista koululaisryhmistä.
Kaikkiaan eduskuntaoppaiden tutustumiskierroksille Eduskuntatalossa osallistui yli 25 000
ihmistä.

Uutisruutu kertoo päivän
tapahtumat
Kevätistuntokauden alkaessa eduskunta avasi
internetissä Uutisruudun. Uutisruudussa kerrotaan, mitä eduskunnassa tapahtuu tänään. Uutiset keskittyvät täysistuntoihin ja valiokuntatyöhön. Uutisruudussa on myös tapahtumatietoa ja
suorat linkit käytetyimpiin tietokantoihin.
Uutisruutu käynnisti eduskunnan verkkopalvelun kokonaisuudistuksen. Asiasisällöltään
eduskunnan verkkopalvelu on erittäin korkeatasoinen. Haasteena on parantaa tiedon löytymistä, luoda kattavat hakutoiminnot, lisätä
kansalaispalveluja sekä nykyaikaistaa visuaalista ilmettä ja teknistä ylläpitoa.
Eduskunnan verkkopalveluja ja muuta toimintaa esiteltiin tammikuussa Next Step-messuilla Helsingissä ja elokuussa Oulun kansainvälisillä Suurmessuilla. Osana visuaalisen ilmeen luomista tuotettiin uudet messuosastot.
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Eduskunnan kotisivulta osoitteesta www.eduskunta.ﬁ
löytyvä Uutisruutu kertoo eduskunnan tuoreimmat
kuulumiset ja tapahtumat.

Toimittajayhteydet vilkkaat
Eduskuntaan oli akkreditoitu 135 politiikan toimittajaa ja 70 kuvaajaa valtakunnallisista uutismedioista ja suurista maakuntalehdistä. Tämän
lisäksi lukuisat toimittajat kävivät tekemässä
uutisia ja haastatteluja eri aiheista.
Eduskunta kiinnosti myös kansainvälistä
mediaa ja tiivis yhteistyö UM Pressin kanssa jatkui ulkomaalaisten toimittajien palvelemiseksi.

Eduskunta oli edelleen keskeinen aihe uutis- ja ajankohtaismedioissa. Eniten palstatilaa
ja ohjelma-aikaa saivat peruspalveluihin liittyvät asiat, Euroopan unionin tulevaisuus, turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko ja
valtion talousarvio 2005. Yhteydenpito eduskunnan ja median kesken toimi hyvin. Kanssakäyminen oli vilkasta ja asiallista.
Tiedotuksen teemat tulevat täysistunnoista,
valiokunnista, puhemiesneuvostosta, puhemiehistön toiminnasta ja eduskuntatyön kehittämisestä. Tiedotuspalvelua hoidetaan viikko- ja
ajankohtaistiedotteilla, tiedotustilaisuuksilla ja
uutisvinkeillä.
Taustoittavien tapaamisten määrää lisättiin
mm. aloittamalla puhemiehen aamukahvit uutismedioiden päätoimittajille ja aikakauslehtien päätoimittajille sekä toimittajayhdistysten
vierailut. Paikallislehdille oli oma seminaari ja
monet valiokunnat tapasivat oman alansa erikoistoimittajia. Istuntosalin medialehterin palvelua parannettiin.
Sisäinen tiedote Info ilmestyi kaksi kertaa
kuukaudessa. Tuotettiin Kansanedustajan kalenteri (allakka) sekä edustajista ja toimielimistä
kertova Eduskunnan kalenteri sekä katsaukset
syys- ja kevätistuntokausista.
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Eduskunnan kanslian
organisaatio ja tehtävät
Kansliatoimikunnan alaisena toimivan eduskunnan kanslian tehtävänä on luoda eduskunnalle edellytykset suorittaa sille valtioelimenä
kuuluvat tehtävät. Eduskunnan kanslia jakaantuu keskuskansliaan ja hallinto-osastoon. Lisäksi kansliassa ovat valiokuntasihteeristö sekä
osastojaon ulkopuoliset kansainvälisten asiain
yksikkö, tieto- ja viestintäyksikkö ja vuoden
2005 alusta turvallisuusyksikkö. Kanslian päällikkönä toimii eduskunnan pääsihteeri.
Eduskunnan turvallisuusasioita selvittäneen
työryhmän ehdotusten pohjalta eduskunta
päätti loppusyksyllä 2004 ajanmukaistaa turvallisuusjärjestelmänsä. Tämä merkitsi eduskunnan kanslian organisaation uudistamista
perustamalla vuoden 2005 alusta kansliaan
osastotasoinen turvallisuusyksikkö suoraan
puhemiehen ja pääsihteerin alaisuuteen. Turvallisuusjohtajan johtamaan turvallisuusyksikköön on koottu turvallisuushenkilöstö kanslian
muista yksiköistä, mikä tehostaa ja selkiyttää
turvallisuusasioiden hoitoa eduskunnassa.
Eduskunnan kanslian lisäksi eduskunnan
yhteydessä toimii kolme virastoa: eduskunnan
oikeusasiamiehen kanslia, valtiontilintarkastajien kanslia ja valtiontalouden tarkastusvirasto.
Keskuskanslialle kuuluvat eduskunnan täysistuntoihin liittyvät valmistelu-, täytäntöönpano ja palvelutehtävät, valtiopäiväasiakirjojen
ja rekisterien valmistaminen ja julkaiseminen
sekä asiakirjojen jakelu ja varastointi. Keskuskansliassa on pöytäkirjatoimisto, ruotsin kielen
toimisto ja asiakirjatoimisto. Keskuskanslian
päällikkönä toimii eduskunnan lainsäädäntöjohtaja.
Valiokuntasihteeristön tehtävänä puolestaan
on huolehtia valiokuntien tarvitsemista sihteeripalveluista sekä valiokunnissa käsiteltävien

asioiden valmistelusta ja siihen liittyvien avustavien toimintojen järjestämisestä. Valiokuntasihteeristön päällikkö on eduskunnan apulaispääsihteeri.
Valiokuntasihteeristöön kuuluvan EU-sihteeristön päätehtävänä on koordinoida eduskunnan EU-yhteyksiä. EU-sihteeristöön kuuluvat
suuren valiokunnan ja ulkoasiainvaliokunnan
sihteeristöt sekä suuren valiokunnan tiedottaja
ja Brysselissä toimiva eduskunnan erityisasiantuntija, joka raportoi säännöllisesti eduskuntaan
vaikuttavasta EU:n päätöksenteosta.
Hallinto-osasto huolehtii kansliatoimikunnan
kokousten valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta. Se käsittelee mm. asiat, jotka koskevat
eduskunnan talousarviota ja taloudenhoitoa
sekä toiminnan ja talouden suunnittelua, eduskuntataloa, tietohallintoa sekä eduskunnan henkilöstöä. Lisäksi osasto käsittelee ne muut eduskunnan kanslian hallintoasiat, jotka eivät kuulu
toisille toimintayksiköille. Hallinto-osastolla on
hallintotoimisto, tilitoimisto, kiinteistötoimisto
ja tietohallintotoimisto. Hallinto-osaston päällikkönä on eduskunnan hallintojohtaja.
Eduskunnan kansliassa on lisäksi kansainvälisten asiain yksikkö, tieto- ja viestintäyksikkö
sekä vuoden 2004 aikana perustettu ja toimintansa
vuoden 2005 alusta aloittanut turvallisuusyksikkö. Tieto- ja viestintäyksikössä on Eduskunnan
kirjasto, sisäinen tietopalvelu ja eduskuntatiedotus.
Kansanedustajien avustajat sijoittuvat organisatorisesti lähinnä hallinto-osastolle. Avustajat
ovat työsopimussuhteessa eduskunnan kansliaan ja työsopimuksen allekirjoittaa työnantajan
puolelta eduskunnan hallintojohtaja.

Eduskunnan taloudenhoito
Eduskunnan menot vuonna 2004 olivat 84.0
milj. euroa. Menot olivat 17 % pienemmät kuin
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KANSLIATOIMIKUNTA
EDUSKUNNAN KANSLIA
Kansa i nv ä li s te n
asia i n y k s i k k ö
KANSAINVÄLISTEN ASIAIN
YKSIKÖN JOHTAJA

Tieto- ja viestintäyksikkö
TIETO- JA VIESTINTÄJOHTAJA

PÄÄSIHTEERI

Eduskunnan kirjasto

Tu r valli s uu sy k s i k k ö

Sisäinen tietopalvelu

TURVALLISUUSJOHTAJA

Eduskuntatiedotus

Valioku nt as i ht ee r i st ö

Keskuskanslia

Hallinto-osasto

APULAISPÄÄSIHTEERI

LAINSÄÄDÄNTÖJOHTAJA

HALLINTOJOHTAJA

Suuri valiokunta

14 erikoisvaliokuntaa

EU-sihteeristö

Sihteeristö

Ruotsin kielen
toimisto

Hallintotoimisto

Kiinteistötoimisto

Pöytäkirjatoimisto

Asiakirjatoimisto

Tilitoimisto

Tietohallintotoimisto

Kansanedustajien henk.kohtaiset avustajat

vuonna 2003. Menojen väheneminen johtui
eduskunnan lisärakennuksen valmistumisesta.
Ilman lisärakennuksen investointimenojen vaikutusta eduskunnan varsinaiset toimintamenot
olivat 4,6 % edellisvuotta suuremmat.
Valtiontalouden tarkastusvirasto, joka on
vuodesta 2001 alusta lähtien toiminut eduskunnan yhteydessä, on erillinen tilivirasto, joka
laatii oman toimintakertomuksensa ja oman
tilinpäätöksensä. Sen luvut eivät sisälly eduskunnan tilinpäätökseen.
Talousarvioon nähden eduskunnan menot
olivat 7.5 milj. euroa budjetoitua pienemmät.
Talousarvion toteutuma oli 92 %. Vuonna 2003
toteutuma oli 94 %. Vuoden 2004 säästö johtui pääasiassa siitä, että lisärakennuksen laite-, kaluste- ja atk-hankintamäärärahoista
jäi käyttämättä 3.7 milj. euroa. Muita menoja,
joissa toteutuma oli merkittävästi budjetoitua

pienempi, olivat painatusmenot lähes 0.9 milj.
euroa, tietoliikennekulut vajaat 0.8 milj. euroa ja
henkilökunnan palkkausmenot niinikään vajaat
0.8 milj. euroa.
Eduskunta lainsäädäntöelimenä maksoi
vuonna 2004 käyttömenojensa osalta 14,35 euroa jokaista suomalaista kohden. Vuonna 2003
kustannus oli 14,10 euroa. Suomen valtion menoista eduskunnan menojen osuus oli vuonna
2004 noin 0,25 %.
Kansanedustajien palkkiot, kulukorvaukset
ja kotimaan matkakustannukset olivat yhteensä
18.9 milj. euroa, missä kasvua edelliseen vuoteen oli 3,9 %.
Kansanedustajien avustajien välittömät
kustannukset vuonna 2004 olivat 5.9 milj. euroa, missä kasvua edelliseen vuoteen nähden
oli lähes 5 %. Vuoden 2004 lopussa oli avustajia
yhteensä 184.
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Kansanedustajien ja heidän avustajiensa
välittömät kustannukset vuonna 2004 olivat
yhteensä 23.8 milj. euroa, mikä oli vajaat 30
prosenttia eduskunnan kaikista menoista.
Muita merkittäviä menoeriä eduskunnassa
olivat virkamieskunnan palkka- ja henkilöstömenot runsaat 25 milj. euroa, tietotekniikan
käyttö- ja laitehankintamenot yhteensä 5.6 milj.
euroa, rakennusten käyttö- ja kunnossapitomenot 3.7 milj. euroa, lisärakennuksen kaluste-,
laite- ja taidehankinnat 3.0 milj euroa, ulkomaanmatkat 2.6 milj. euroa ja painatusmenot
1.1 milj. euroa.
Eduskuntaryhmien kanslioiden käyttövarat
olivat 3.4 milj. euroa, jossa kasvua edelliseen
vuoteen nähden oli 4,0 %. Keskimääräinen tuki
eduskuntaryhmille oli 1.404 euroa kuukaudessa
edustajaa kohden. Vuonna 2003 tuki oli 1.350
euroa.
Eduskunnan tilinpäätökseen sisältyvät kansanedustajien ja eduskunnan kanslian lisäksi
myös Valtiontilintarkastajain kanslian ja Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian menot.
Valtiontilintarkastajain kanslian menot olivat vuonna 2004 yhteensä 1.6 milj. euroa. Menot
olivat 7,2 % suuremmat kuin vuonna 2003. Menojen kasvu johtui siitä, että tarkastustoimintaa
tehtiin vuoden 2004 aikana kahden valtiontilintarkastajien ryhmän voimalla. Budjetin toteutuma oli 89 %.
Oikeusasiamiehen kanslian menot olivat
vuonna 2004 runsaat 3.6 milj. euroa, missä
on kasvua edelliseen vuoteen nähden 9,1 %.
Kansliaan oli aiempien vuosien tapaan palkattu määräaikaista, tilapäistä henkilökuntaa kanteluruuhkan käsittelyyn. Talousarvioon nähden
oikeusasiamiehen menot toteutuivat 99 prosenttisesti.
Vuoden 2004 aikana eduskunnan lisärakennuksen valmiiksi saattamiseen käytettiin vuodelta 2003 siirtynyttä määrärahaa yhteensä 10.8
milj. euroa sekä vuoden 2004 lisätalousarviossa

saadusta 1.2 milj. euron lisämäärärahasta lähes
kaikki.

Henkilöstö
Vuoden 2004 lopussa eduskunnan kansliassa oli
yhteensä 486 virkaa, joista määräaikaisia oli 55.
Heistä oli 35 sellaisia, joilla ei ollut vakinaista
virkaa eduskunnassa. Avoinna ja ilman hoitajaa
oli 23 virkaa. Valtiontilintarkastajien kansliassa
oli vastaavasti 16 virkaa, joista täyttämättä oli

yksi. Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa oli täytettynä 61 virkaa, joista määräaikaisia
virkasuhteita oli 13. Vuoden 2004 aikana perustettiin kaksi uutta virkaa: esittelijäneuvos ja
vanhempi oikeusasiamiehen sihteeri.
Vuoden 2004 aikana eduskunnan kansliaan
perustettiin pääasiassa lisärakennuksen käyttöönotosta johtuen 46 virkaa: keskuskansliaan
yksi kanslia-avustaja, pöytäkirjatoimistoon yksi
pöytäkirjasihteeri, valiokuntasihteeristöön
kaksi valiokuntaneuvosta, yksi osastosihteeri ja
valiokunta-avustaja, hallintotoimistoon kymmenen virastoavustajaa, yksi virastomestari,
yksi henkilöstösihteeri, yksi työterveyshoitaja
ja yksi toimistosihteeri, kiinteistötoimistoon
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Eduskunnan lisärakennus valmistui kesällä 2004.
Ensimmäisenä uuteen taloon muutti eduskunnan
oikeusasiamiehen kanslia. Rakennukseen liittyvä kaupungin
puistikko on kuvassa vielä keskeneräinen.
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99

98

Keskuskanslia

67

67

66

64

71

70

69

Valiokunnat

57

56

55

53

48

48

48

Hallinto-osasto

216 195 191 178 169 171 174

Kansainvälisten asiain yksikkö 21

19

21

21

Tieto- ja viestintäyksikkö*

74

76

79

78

Osastojen ulkopuoliset**

7

7

6

6

Yhteensä

19

17

17

13

13

14

442 420 418 400 320 319 322

*tieto- ja viestintäyksikkö perustettiin vuoden 2001 alusta lukien ja muodostuu
eduskunnan kirjastosta, keskuskansliasta liitetystä sisäisestä tietopalvelusta ja
eduskuntatiedotuksesta
** sisältää pääsihteerin välittömässä alaisuudessa työskentelevän henkilöstön,
johon vuoteen 2001 asti kuului myös tiedotus

Kansanedustajien henkilökohtaiset avustajat,
joita vuoden 2002 lopussa oli 184, eivät sisälly
taulukon lukuihin.

Kiinteistöt ja toimitilat

kymmenen siivoojaa, kuusi turvallisuusvalvojaa, yksi siivoustyönjohtaja, yksi talonmies
ja yksi käytönvalvoja, tietohallintotoimistoon
yksi sovellussuunnittelija ja yksi suunnittelija,
kansainvälisten asiain yksikköön yksi toimistosihteeri, kirjastoon yksi kuva-amanuenssi,
eduskuntatiedotukseen kaksi tiedotussihteeriä
ja yksi tiedottaja.
Vuoden 2004 aikana eduskunnan kansliasta
lakkautettiin kaksi virkaa: kirjastosta palveluneuvojan ja eduskuntatiedotuksesta osa-aikaisen oppaan virat.
Eduskunnan kanslian eri yksiköissä vakinaisia ja määräaikaisia virkoja oli täytettyinä vuosien 1995-2004 lopussa seuraavasti:

Eduskuntakiinteistöjen huollosta, korjaustehtävistä ja rakennuttamisesta sekä turvallisuustehtävistä on huolehdittu eduskunnan
oman henkilökunnan voimin. Suurehkot hankkeet on teetetty tarjouskilpailun perusteella ulkopuolisilla urakoitsijoilla.
Eduskuntakiinteistöjen rakennustilavuus
on 215.826 m3, rakennusbruttoala 55.650 m2
ja tontti 15.697 m 2. Siivottava pinta-ala on
33.940 m2. Lisärakennuksen rakennustilavuus
on 73.690 m3, rakennusbruttoala 17.172 m2 ja
tontti 2.745 m2. Valtiontilintarkastajien kanslia
ja Valtiontalouden tarkastusvirasto ovat vuokratiloissa Annankatu 44:ssä sijaitsevassa valtion
virastotalossa. Entinen postitalon väestönsuoja
siirtyi eduskunnan kanslian omistukseen huhtikuussa 2000. Tässä väestönsuojassa on lisära-
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kennuksen, postitalon ja Kiasman suojapaikat.
Kiinteistötoimisto hoitaa Palolammen vapaaaikakiinteistön.
Eduskunnan sähkönjakelu ja tiedonvälitys
sekä tietokonejärjestelmien toiminta on turvattu yleisen sähkönjakelun katketessa erilaisin
varajärjestelmin. Eduskunnan toiminta voi jatkua olemassa olevin väestönsuojelujärjestelyin
myös kriisiaikana.
Korjaus- ja uusimistöitä tehtiin perusparannuksina. E-rakennuksen kolmanteen kerrokseen rakennettiin uusi valiokunnan kokoushuone. Seinä- ja kattoverhouksia uusittiin.
C-rakennuksessa tehtiin huomattava määrä
väliseinien muutoksia lisärakennukseen tehtyjen muuttojen seurauksena.
Eduskunnan lisärakennuksen rakentaminen
toteutettiin tilaajavetoisena projektinjohtourakkana. Arkkitehtikilpailun voittanut Helin & Co
Arkkitehdit hoiti hankkeen suunnittelun. Rakennustyöt aloitettiin kallio- ja maanrakennustöillä maaliskuussa 2002. Runkotyöt aloitettiin
marraskuussa 2002 ja työnjohtourakka alkoi
maaliskuussa 2003. Työnjohtourakoitsijalla oli
yli 50 alaurakoitsijaa. Kaikki pintarakenteiden
erikoisurakat ja hankinnat toteutettiin eduskunnan omina sivu-urakoina, joita on noin 45 kpl.
Kalustourakoita oli noin 25 kpl. Pintarakenteina
on noin 20 graniittilaatua eri puolilta Suomea ja
kaikkia suomalaisia puulajeja. Monimuotoisen
ja materiaaleiltaan korkealuokkaisen rakennuksen verottomat kustannukset olivat 42,3 milj.
euroa eli 2.460 euroa/brm2. Lisäksi kaluste- ja
laitehankinnat maksoivat 3,0 milj euroa. Raken-

Uuden lisärakennuksen juhlallisia vihkiäisiä vietettiin
22.9.2004. Juhlan ohjelmaan puhemies Lipposen
vihkiäispuheen lisäksi sisältyi mm. piispa Eero Huovisen
suorittama rakennuksen siunaus, Sinfoniaorkesteri
Vivon esityksiä, naiskuoro Philomela sekä tanssitaiteilija
Jorma Uotinen.

nuksen verolliseksi kokonaishinnaksi tuli 55,3
milj. euroa. Lisärakennus valmistui aikataulun ja
kustannusarvion mukaisesti kesäkuussa 2004.

Tietohallinto
Tietohallintoa ovat työllistäneet erityisesti eduskunnan lisärakennukseen liittyvät tietotekniikkaratkaisut. Lisärakennukseen toteutettiin sekä
langalliset että langattomat verkkoratkaisut
työasemia ja puhelimia varten. Lisäksi lisärakennuksessa otettiin käyttöön uusi, vanhalle
atk-konehuoneelle rinnakkainen konehuone,
jonka avulla voidaan entisestäänkin lisätä tietojärjestelmien toimintavarmuutta.
Eduskunnan palvelinten ja lähiverkon valvonnan ja hallinnan kilpailutus toteutettiin
vuoden 2004 aikana. Kilpailun voitti TietoEnator
Oyj, jonka kanssa solmittiin laaja tietotekniikkapalveluiden puitesopimus.
Eduskunnan istuntosalin tietojärjestelmien
uusimisen määrittelyhanke käynnistettiin. Tavoitteena on ottaa uudet järjestelmät käyttöön
vuonna 2007.
Tiedonhallinnan alueella jatkettiin yhteistyötä oikeusministeriön ja valtiovarainministeriön kanssa RASKE2-projektissa, jossa tavoitteena on löytää ratkaisuja suomalaisen lainsäädäntötyön tiedonhallinnan tehostamiseen
ja lainsäädäntöprosessiin liittyvien palvelujen,
erityisesti web-palvelujen parantamiseen. Ratkaisuissa pyritään hyödyntämään metatietoja ja
semanttisen webin tekniikoita.
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EDUSKUNNAN TUOTTO- JA KULULASKELMA

Toiminnan tuotot:
Maksullisen toiminnan tuotot
Vuokrat ja käyttökorvaukset
Muut toiminnan tuotot
Toiminnan kulut:
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Henkilöstökulut
Vuokrat
Palvelujen ostot
Muut kulut
Valmistus omaan käyttöön
Poistot

1.1.-31.12.2004

1.1.-31.12.2003

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

416 935,43

113 913,02
70 359,58
39 570,03

223 842,63

-68 963 327,45

-3 043 809,09
-43 306 409,22
-521 433,42
-32 975 387,79
-5 523 708,65
22 078 919,80
-1 493 336,47

-64 785 164,84

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

Jäämä I
Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitus kulut

-68 546 392,02

-142,52

-142,52

Satunnaiset tuotot ja kulut
Satunnaiset tuotot
Jäämä II
Siirtotalouden tuotot ja kulut
Siirtotalouden kulut yhteisöille
Siirtotalouden kulut ulkomaille
Muut kulut

TILIKAUDEN KULUJÄÄMÄ

-810,95

-810,95

16 075,92

16 075,92

-68 546 534,54

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

Jäämä III
Tuotot ja kulut veroista ja
muista pakoll. maksuista
Perityt arvonlisäverot
Suoritetut arvonlisäverot

-64 561 322,21

-4 227 152,64

-64 546 057,24

-3 240 000,00
-709 928,44
-110 465,00

-72 773 687,18

136 432,68
-6 783 394,74

-6 646 962,06
-79 420 649,24

-4 060 393,44
-68 606 450,68

-8 346 157,36

-8 346 157,36
-76 952 608,04
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EDUSKUNNAN TASE

31.12.2004

31.12.2003

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

11 691 953,55
27 050 217,05
75 327,98

VAS TAAVA A
KANSALLISOMAISUUS
Rakennusmaa- ja vesialueet
Rakennukset
Muu kansallisomaisuus

38 937 498,58

38 817 498,58

KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT
PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Keskener. aineett. hankinnat
Aineelliset hyödykkeet
Rakennusmaa
Rakennukset
Koneet ja laitteet
Kalusteet
Muut aineelliset hyödykkeet
Keskeneräiset rak. hankinnat

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

759 630,63
954 104,68

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

759 630,63

59 424 333,54

8 664 520,59
39 828,49
4 010 175,04
2 139 358,24
6 819,91
29 599 531,47

44 460 233,74

69 962,53

9 740,25

VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Siirtosaamiset
Muut lyhytaikaiset saamiset
Ennakkomaksut

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

75 173,23

21 476,90
23 230,92
6 234,72
19 019,99

Rahat, pankkisaamiset ja muut
rahoitusvarat
Kassatilit

47 961,85

47 961,85

9 740,25

VASTAAVAA YHTEENSÄ

99 439 071,88

84 117 065,73

VAS TATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Valtion pääoma 1.1.1998
Ed. tilik. pääoman muutos
Pääoman siirrot
Tilikauden kulujäämä
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
Ostovelat
Tilivirastojen väliset tilitykset
Edelleen tilitettävät erät
Siirtovelat
VASTATTAVAA YHTEENSÄ

37 598 686,23
37 259 742,47
95 322 041,36
-79 420 649,24

2 615 553,68
1 238 779,87
725 155,23
4 099 762,28

90 759 820,82

37 598 686,23
15 917 215,72
98 295 134,79
-76 952 608,04

74 858 428,70

8 679 251,06

3 855 478,72
1 147 428,17
690 565,36
3 565 164,78

9 258 637,03

99 439 071,88

84 117 065,73
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EDUSKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMALASKELMA 1.1.–31.12.2004

Talousarvio
2004

Tilinpäätös
2004

Tilinpäätöstalousarvio
Suurempi (+)
Pienempi (-)

Tilinpäätös
2003

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

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

0,00
0,00
0,00

0,00
230 243,55
230 243,55

19 596 000,00

18 850 546,31

-745 453,69

18 144 901,68

7 500 000,00
54 401 000,00
1 200 000,00

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

-716 605,26
-5 832 632,65
0,00

8 346 157,36
43 673 487,51
23 190 000,00

1 793 000,00

1 590 454,37

-202 545,63

1 482 093,43

3 667 000,00

3 629 079,73

-37 920,27

3 325 716,63

3 370 000,00

3 369 600,00

-400,00

3 240 000,00

MENOARVIOTILIT PL. 21. YHT.

91 527 000,00

83 991 442,50

-7 535 557,50

101 402 356,61

MENOARVIOTILIT YHTEENSÄ

91 527 000,00

83 991 442,50

-7 535 557,50

101 402 356,61

TULOARVIOTILIT
11.04.01 Arvonlisäverotulot
12.39.10 Sekalaiset tulot
TULOARVIOTILIT YHTEENSÄ
MENOARVIOTILIT
Kansanedustajat
21.01.21 Toimintamenot
Eduskunnan kanslia
21.02.19 Arvonlisäveromenot
21.02.21 Toimintamenot
21.02.74 Eduskunnan lisätilat
Valtiontilintarkastajat
21.09.21 Toimintamenot
Eduskunnan oikeusasiamies
21.14.21 Toimintamenot
Eduskunnan muut menot
21.99.21 Käyttövarat ek. ryhm.

TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ

-83 469 042,87

-101 172 113,06

EDUSKUNNAN SIIRTOMÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ
Eduskunnan lisätilat v. 2002
Eduskunnan lisätilat v. 2003
SIIRRETYT MÄÄRÄRAHAT YHT.

9 722 741,90
10 806 857,98
10 806 857,98

SIIRRETYT SIIRTOMÄÄRÄRAHAT VUODELLE 2005
Eduskunnan lisätilat v. 2004

10 806 857,98
10 806 857,98

16 385,76

9 722 741,90
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SELVITYS TILINPÄÄTÖKSEN LAADINNAN PERUSTEISTA

Tilinpäätös on laadittu Eduskunnan tiliohjesäännön 44-48 §:en edellyttämällä tavalla. Lisäksi
laadinnassa on noudatettu Valtiokonttorin tilinpäätösohjeita vuodelle 2004.
Kiinteistöt on arvostettu vuoden 1997 kiinteistöveron perusteena käytettyihin verotusarvoihin. Kansallisomaisuuteen on luettu eduskunnan maa-alueet, eduskuntatalo sekä siihen
kiinteästi liittyvät A- ja B-rakennukset, toimistorakennus C siihen liittyvine varasto-, väestönsuoja- ja pysäköintitiloineen sekä toimistorakennus D. Kansallisomaisuudesta ei kirjata
poistoja, koska kyseessä on sellainen pitkävaikutteinen valtion omaisuus, jossa painottuu
omaisuuden säilyminen ja sen turvaaminen. Taseeseen ei ole merkitty niitä eduskunnan hallinnassa olevia kansallisomaisuuteen luettavia taideteoksia, jotka on hankittu ennen 1.1.1998.
Niiden arvo on 31.12.1997 tilanteessa tehdyn arvion mukaan 3.073.634 euroa.
Taseen kohtaan Rakennukset sisältyy eduskunnan lisärakennuksen (F-rakennus) rakentamispäätöksen jälkeen vuosina 2001-2004 maksetut suunnittelu- ja rakentamiskustannukset,
jotka on aktivoitu lisärakennuksen valmistuttua. Lisäksi tähän kohtaan sisältyy Palolammen
vapaa-aika-alueen vuonna 2002 valmistuneen saunarakennuksen arvo.
Taseen kohta rakennusmaa sisältää Helsingin kaupungilta eduskunnan omaisuudeksi
siirtyneen eduskunnan lisärakennuksen tontin, jonka arvo 8.664.520,59 euroa on määritelty
alueen vastaavien tonttien arvon mukaan. Rakennusmaan tasearvo on noussut 287.854,35
eurolla, koska siihen on lisätty tonttikohtaiset liittymismaksut.
Käyttöomaisuuden suunnitelman mukaisten poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot lasketaan tasapoistoina
alkuperäisestä hankintahinnasta. Poistoaika on atk-ohjelmien ja -laitteiden sekä toimistokoneiden ja -laitteiden kohdalla viisi vuotta sekä kaikkien muiden koneiden ja laitteiden kohdalla
seitsemän vuotta.
Toiminnan tuotoissa maksullisen toiminnan tuotot sisältävät eduskunnan kirjaston kaukolaina- ym. tulot, asiamiespostin palkkiot, painatuspalveluiden ja korttien myyntitulot
sekä omaisuuden myyntitulot. Vuokrat ja käyttökorvaukset sisältävät eduskunnan yhdeksän
asunnon vuokratulot käyttökorvauksineen sekä väestösuojasta saadut vuokratulot.
Toiminnan kuluissa henkilöstökulut sisältävät kansanedustajien palkkiot ja kulukorvaukset, eduskunnan virka- ja työsuhdepalkat, lomarahat, asiantuntijoiden palkkiot, luontoisedut,
eläkekulut ja henkilösivukulut. Muut kulut sisältävät mm. matkakulut, koti- ja ulkomaiset
jäsenmaksut sekä kiinteistöverot.
Siirtotalouden kuluista suurimmat menoerät ovat eduskuntaryhmien ryhmäkansliaavustukset, Pohjoismaiden Neuvoston jäsenmaksu sekä eduskunnan kerhojen ja toimintaryhmien avustukset.
Taseen vieraassa pääomassa olevat lyhytaikaiset siirtovelat sisältää lomapalkkavelan.
Eduskunnan liikekirjanpidossa kirjausperusteena on maksuperusteen mukainen kirjaus.
Tilinpäätöksessä kirjaukset on oikaistu suoriteperusteen mukaisiksi.

Helsingissä 28. helmikuuta 2005
Kari T. Ahonen
Eduskunnan hallintojohtaja

Pertti J. Rosila
Toimistopäällikkö
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TILINTARKASTUSKERTOMUS EDUSKUNNALLE

Eduskunnan tilisäännön 19 §:n 1 momentin määräämällä tavalla olemme tarkastaneet Eduskunnan tilinpäätöksen ja kirjanpidon sekä hallinnon tilikaudelta
1.1.–31.12.2004. Tilinpäätös sisältää tilinpäätöslaskelmat, toimintakertomuksen
sekä tiliohjesäännön 48 §:ssä mainitut liitteet. Suorittamamme tarkastuksen
perusteella annamme lausunnon tilinpäätöksestä ja hallinnosta.
Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa
sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin
tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty kansliatoimikunnan ja eduskunnan kanslian toiminnan lainmukaisuutta.
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös on laadittu eduskunnan tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös
antaa tiliohjesäännön määräämällä tavalla oikeat ja riittävät tiedot eduskunnan
taloudesta ja sen kehityksestä tilikaudella. Meillä ei ole huomauttamista eduskunnan vuoden 2004 tilinpäätökseen, kirjanpitoon eikä hallintoon nähden.
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