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Rozdział I

PAŃSTWO, LUDNOŚĆ, GOSPODARKA

1.  ZARYS DZIEJÓW NARODU I PAŃSTWA

Finlandia - geograficznie usytuowana w Europie Północnej, u nasady Półwyspu 
Skandynawskiego i zaliczana do grona państw nordyckich - jest, do pewnego 
stopnia, państwem odmiennym od pozostałych państw Skandynawii. Dotyczy to - 
w pierwszym rzędzie - pochodzenia etnicznego Finów, ich języka oraz dziejów, 
a także nietypowych zjawisk w dziejach narodu i państwa1. 

1 L. A. Puntila, Finlandspolitiska historia, 1809-1966, Helsingfors 1972, s. 27. 
2 T. Cieślak, Historia Finlandii, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1983, s. 10-18. 
3 Tamże, s. 20. 

Przodkami Finów były plemiona ugrofińskie, zamieszkujące obszary Azji Cen
tralnej (w części należącej do obecnej Rosji). W okresie wędrówki ludów wyru
szyły one na zachód, przy czym jedna grupa dotarła po granice ówczesnego Impe
rium Romanum, osiedlając się na Nizinie Panońskiej (i dając początek później
szym Węgrom), druga natomiast udała się nad Bałtyk (na obszary obecnej Estonii), 
a następnie - przez Bałtyk - na terytorium obecnej Finlandii. 

„Bałtyccy Finowie” osiedlili się na terenie obecnej Finlandii około 400 r. n. e., 
dominując ludność autochtoniczną pochodzenie mongolskiego, tj. Lapończyków. 
Ich podstawowymi zajęciami stały się uprawa ziemi, pozyskiwanie drewna, polo
wanie i połowy ryb2. 

Osady Finów ulokowane zostały głównie wzdłuż wybrzeży, ze wschodu na za
chód, w kierunku Szwecji. Obszarem osadnictwa były także brzegi jeziora Ładoga, 
skąd Finowie prowadzili wymianę handlową ze Słowianami wschodnimi oraz ze 
Szwedami (przez Bałtyk). 

Z czasem (w IX-X w. ) tereny zasiedlone przez Finów podzielone zostały na 
„Finlandię właściwą” (Varsimais-Suomi) na południowym zachodzie, Hame (Tava- 
stię) w części centralnej (nad jeziorami) oraz Karelię na wschodzie3. 

Na początku X stulecia Finlandia znalazła się pomiędzy dwoma organizmami 
państwowymi o ukształtowanych, lecz odmiennych wyznaniach: katolicką (wów
czas) Szwecją i prawosławnym Wielkim Nowogrodem. W tej sytuacji obszary 
zamieszkałe przez plemiona fińskie stały się terenem penetracji religijnej misjona
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rzy z terenu Niemiec (głównie z Hamburga i Bremy), którzy osiedli się najpierw na 
Wyspach Alandzkich. Równolegle z działalnością misjonarzy następowała konso
lidacja państwa szwedzkiego oraz katolicyzmu w Szwecji. Za panowania szwedz
kiego króla Eryka oraz w czasie sprawowania funkcji zwierzchnika diecezji 
w Upsali przez biskupa Henryka (obu potem kanonizowanych) w wyniku wypraw 
do Finlandii (mających charakter zbliżony do krucjat) zachodnia Finlandia została 
podporządkowana władzy królów Szwecji oraz zwierzchnictwu religijnemu Ko
ścioła katolickiego. Karelia natomiast poddana została wpływom politycznym No
wogrodu Wielkiego oraz oddziaływaniom chrześcijaństwa w obrządku wschodnim 
(prawosławia)4. 

’ M. Klingę, History [w: ] Finland. Facts and Figures, Otava Co., Helsinki 1979, s. 23-24. 
5 T. Cieślak, Historia..., s. 27-28. 

W Finlandii zachodniej wpływy Szwecji napotykały konkurencję w zaintereso
waniu tymi obszarami kupców duńskich oraz Niemców penetrujących obszary 
Prus Wschodnich, Żmudzi oraz Latgalii (obecnie Łotwy). Ostatecznie zwyciężyła 
Szwecja, która w następstwie „pierwszej krucjaty” na tereny Finlandii utrwaliła 
swe panowanie na obszarach południowo-zachodniego wybrzeża i doprowadziła 
do ustanowienia pierwszego w Finlandii biskupstwa katolickiego w Turku. Trud
ności napotykało natomiast utrwalenie panowania szwedzkiego w centralnej Fin
landii, regionie Hame; dopiero ok. 1420 r. władza ta została skonsolidowana (czę
ściowo — w następstwie upadku Wielkiego Nowogrodu oraz walk książąt ruskich 
z Mongołami). Pod koniec XIII stulecia Szwedom udało się podbić Karelię (i usta
nowić tam twierdzę Vipuri (szw. tyborg). 

Wysiłki podejmowane przez Szwedów w opanowywaniu dalszych terenów (na 
wschód od Karelii) w XIV-XV stuleciu nie przyniosły pełnego powodzenia. 
W 1323 r. podpisano w Pahkinasaari pokój z Wielkim Nowogrodem, w którym 
ustalono przebieg granicy wpływów. Ponad połowa terytorium obecnej Finlandii 
znalazła się pod panowaniem szwedzkim. Karelia uległa podziałowi pomiędzy 
państwo szwedzkie i Nowogród. 

Przyłączenie Finlandii do Królestwa Szwecji stanowiło w swej istocie proces 
historyczny. Początkowo oddziaływanie Szwecji, relatywnie słabej i rozbitej we
wnętrznie, nie było intensywne, ale ulegało konsolidacji na płaszczyźnie gospodar
czej, społecznej, religijnej, a także - prawnoustrojowej. W sferze ekonomicznej, 
obok wpływów szwedzkich, znaczące miejsce zajmowały wpływy niemieckie, 
a w okresie trwania unii kalmarskiej (jednoczącej Szwecję, Danię i Norwegię) - 
także duńskie5. Szczególnie wyraźnie wpływy szwedzkie zaznaczyły się w środo
wisku arystokracji oraz kadr urzędniczych. 

W XVI stuleciu uległa wzmocnieniu władza królów Szwecji oraz administracji 
centralnej. Miało to pośredni wpływ na ograniczenie samodzielności instytucji 
działających na obszarze Finlandii. Ujawniły się w tym okresie istotne rozbieżno
ści interesów szwedzkiej i fińskiej arystokracji feudalnej (wspierającej tendencje 
centralizacyjne) oraz mieszczan i farmerów z prowincji finlandzkich, optujących za 
decentralizacją i uwzględnianiem interesów lokalnych. 
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Reformacja, która ogarnęła Szwecję, a w ślad za nią - prowincje finlandzkie 
przyniosła na obszarze Finlandii wtórną zmianę kulturową. Potrzeby liturgiczne 
spowodowały nawrót do używania języka fińskiego w słowie drukowanym 
i ukształtowanie się fińskiego języka literackiego. Przyczynił się do tego przekład 
(i jego publikacja drukiem) Nowego oraz znacznych fragmentów Starego Testa
mentu, dokonany przez biskupa Turku, Michaela Agricolę. W języku fińskim zo
stały ponadto opublikowane inne wydawnictwa religijne, w tym - w 1642 r. - cało
ściowy przekład Biblii. W 1640 r. utworzony został Uniwersytet w Turku, z cza
sem przeniesiony do Helsinek6. 

6 M. Klingę, History..., s. 26-27.
7 L.A. Puntila, Finlandspolitiska..., s. 15-17.
* Początkowo Aleksander I, car Rosji, nie zamierzał przyłączać Finlandii, ale chciał zmusić Szwecję 

i Danię do udziału w blokadzie kontynentalnej Anglii. Decyzja o włączeniu „szwedzkiej części Finlandii” 
do Rosji była sankcją za niepodporządkowanie się Szwecji tym żądaniom. Por. O. Jussila, Wielkie Księstwo 
Finlandii 1809-1917 [w:] O. Jussila, S. Hentila, J. Nevakivi, Historia polityczna Finlandii, 1809-1999, 
Kraków 2001, s. 14-16.

Wymogi dokonywania czynności religijnych sprawiały, że duchowieństwo 
zmuszone zostało do posługiwania się językiem fińskim; w kręgach arystokracji, 
klas średnich i warstwy wyższych urzędników dominował nadal język szwedzki.

W sferze społecznej istotną cechą struktury socjalnej był znaczny udział wolne
go chłopstwa. W Finlandii, w odróżnieniu od wielu państw Europy kontynentalnej, 
nie uformowała się klasyczna „drabina feudalna”; poddaństwo feudalne chłopów 
nie stanowiło dominującej właściwości stosunków agrarnych.

W okresie rozkwitu szwedzkiego państwa Wazów Finlandia odgrywała rolę pe- 
ryferialnej części Królestwa, przyczyniając się materialnie i personalnie (wkładem 
aktywności mieszkańców) do rozwoju gospodarczego i militarnego Królestwa 
Szwecji. Okres wyraźnej dominacji szwedzkiej doznał pewnego załamania na po
czątku XVIII stulecia, w momencie zwycięstwa Rosji w wojnie ze Szwecją, a na
stępnie - ekspansji Rosji na zachód za panowania Piotra I7.

Początek XIX stulecia zaowocował szybkim przyrostem liczby ludności oraz 
rozwojem gospodarczym części terytorium Finlandii. Liczba ludności sięgnęła 
miliona, pojawiły się też zakłady przemysłowe i pierwsze skupiska pracowników 
najemnych (robotników). W życiu politycznym elementy autokratyzmu ustępowały 
z wolna rozszerzaniu wpływów zgromadzeń stanowych. Ustrojowy „zamach sta
nu”, dokonany w Szwecji w 1772 r. przez króla Gustawa III, miał pewne następ
stwa również dla życia politycznego Finlandii, jakkolwiek pośrednio przyczynił się 
- w środowiskach opozycyjnych wobec monarchy - do wzrostu nastrojów wolno
ściowych i umocnienia poczucia tożsamości narodowej.

W 1809 r. Finlandia (w części połączonej ze Szwecją) utraciła swój związek 
z państwem szwedzkim jako wyodrębniona część tego państwa. Została poddana 
władzy Imperium Rosyjskiego8. Okoliczność ta, mimo szeroko rozpowszechnio
nych wpływów kulturalnych Szwecji, odcisnęła swe piętno w świadomości Finów. 
Unaoczniła redukcję znaczenia Szwecji jako ważnego państwa europejskiego oraz 
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podważyła wiarę w to, iż Szwecja jest w stanie uchronić Finlandię przed ekspansją 
z zewnątrz.

Zmiana ta była o tyle znamienna, iż podawała w wątpliwość długotrwałe relacje 
między Szwedami i Finami jako mieszkańcami tego samego państwa. Jej znacze
nie należy ponadto postrzegać w kontekście wymiany osobowej między Szwecją 
a Finlandią. O ile bowiem w ciągu XVII w. znaczna liczba Finów emigrowała do 
Szwecji, to w XVIII stuleciu zjawisko to uległo swoistemu odwróceniu - znaczna 
liczba przedstawicieli klas średnich oraz pracowników najemnych przemieściła się 
ze Szwecji do Finlandii.

Przyłączenie Finlandii do Imperium Rosyjskiego miało być nie tylko „nagrodą” 
dla Rosji za zwycięstwo nad Napoleonem Bonaparte i jego sojusznikiem - Szwe
cją. Dla Rosji oznaczało strategiczne umocnienie obrony jej obszarów nadbałtyc
kich, w tym stołecznego Petersburga. Linia obrony Petersburga została przesunięta 
z twierdzy Kronstadt do Sveaborga i na linię Wysp Alandzkich.

Początkowo względnie uboga i słabo zaludniona Finlandia nie przedstawiała dla 
władz Rosji większej wartości gospodarczej czy pod względem ludnościowym.

Przyłączenie Finlandii odbyło się z zachowaniem jej systemu prawnego, więk
szości instytucji publicznych, w tym administracji oraz religii luterańskiej. Finlan
dia zachowała znaczną swobodę decyzyjną w układaniu swych spraw wewnętrz
nych, co korespondowało z liberalną zrazu polityką cara Aleksandra I wobec ob
szarów nierosyjskich przyłączonych do imperium. Finowie zachowali prawo do 
posługiwania się własnym językiem oraz używania języka szwedzkiego jako ory
ginalnego9. Zgromadzenia czterech stanów (szlachty, duchowieństwa, mieszczan 
oraz wolnych chłopów) zachowały kompetencję stanowienia prawa wewnętrznego. 
Finlandia, będąca uprzednio Wielkim Księstwem w ramach związku ze Szwecją, 
uzyskała faktyczny status Wielkiego Księstwa w obrębie imperium Romanowów. 
Car Rosji pozostawał wielkim księciem Finlandii (i - od 1815 r. - królem w Króle
stwie Polskim), Finlandia i Królestwo Polskie postrzegane były początkowo jako 
poligon dla eksperymentu ustrojowego z poszerzonym marginesem instytucji kon
stytucyjnych10. Sytuacja uległa zmianie w 1830 r. (po powstaniu listopadowym 
w Królestwie Polskim). Przestano wówczas traktować terytorium Finlandii jako 
obszar eksperymentów ustrojowych w Imperium Rosyjskim, jakkolwiek Finowie 
zachowali lojalność wobec swego władcy i południowego sąsiada - Rosji.

9 O. Jussila, Wielkie Księstwo..., s. 15-16.
10 L.A. Punlila, Finlandspolitiska..., s. 29.

Jako społeczeństwo mieszkańcy Finlandii zachowali zróżnicowanie językowe, 
posługując się - zasadniczo - fińskim i jego dialektami, ale także - wzdłuż za
chodniego wybrzeża i na południu - językiem szwedzkim (przy częstej dwuję- 
zyczności lepiej wykształconych mieszkańców miast). Po ustanowieniu władzy 
carów Rosji nad Finlandią zachowane zostały - choć z przeszkodami - więzy go
spodarcze, komunikacyjne i kulturowe zachodnich obszarów Finlandii ze Szwecją, 
podczas gdy południowo-wschodnie prowincje zwiększyły częstotliwość kontak
tów z Sankt-Petersburgiem. Wyrazem tej tendencji było przeniesienie instytucji 
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centralnych z Turku do Helsinek. Równocześnie postępowała rozbudowa sieci 
kanałów, dróg i kolei w centrum Finlandii, będąca przejawem zwiększania we
wnętrznej spójności gospodarczej kraju11.

11 O. v Törre, Die Stellung des Grossjurstentum FInland im Russischen Reich 1899-1910, Marburg 
1966, s. 20 in.

12 Por. T. Cieślak, Historia..., s. 137-138.

Finlandia zachowała - jako Wielkie Księstwo w obrębie Imperium Rosyjskiego
- wiele odrębności. Przede wszystkim kadra urzędnicza pozostała etnicznie fińska 
(głównie zresztą - ze względów językowych), zachowały się też rodzime (lub od
wzorowane ze Szwecji) elementy systemu prawnego i lokalnych instytucji pu
blicznych.

Wiek XIX jako okres romantyzmu, następnie zaś - pozytywizmu przyniósł 
rozwój fińskiej literatury narodowej. Na okres ten przypadła twórczość J.L. Rune- 
berga (z jego utworami Łowcy wilków i Opowieści Ensign Stal) i Eliasa Lónnróta; 
wydanie narodowego eposu Kalevala (1835, 1849) oraz powstanie hymnu narodo
wego (Nasza ziemia). Utwory pochodzące z tego okresu walnie przyczyniły się do 
utrwalenia tożsamości narodowej.

„Złoty wiek” kultury fińskiej objął także inne sfery twórczości; dość wymienić 
kompozytora Jana Sibeliusa i malarza Akseli Gallen-Kallela.

Pewną swoistość wykazywała też struktura (uwarstwienie) społeczeństwa Fin
landii. Finlandia przez długi okres nie miała dużych miast oraz liczebnej (a zara
zem bogatej) warstwy mieszczańskiej. Nieliczna była też fińska arystokracja; 
w dodatku rozproszona po rozległym i rzadko zaludnionym kraju, podobnie jak 
duchowieństwo. Charakterystyczne, że władze rosyjskie nie wnikały szerzej 
(i ograniczająco) w działalność edukacyjną, w tym na poziomie uniwersyteckim; 
pozwalało to na przygotowanie kadr dla potrzeb krajowych. W szczególności zaak
centować należy rolę uniwersytetu w Helsinkach12, który stał się prawdziwą kuźnią 
kadr parlamentarzystów, urzędników, dziennikarzy, a także przemysłowców, ludzi 
oświaty i kultury.

Armia rosyjska stwarzała dodatkowe możliwości kariery wojskowej dla męż
czyzn; wielu oficerów po zakończeniu służby wojskowej podejmowało kierowni
cze funkcje w gospodarce lub służbach państwowych. Najlepszym przykładem 
tego typu kariery pozostaje Carl Gustaw Mannerheim (1867-1951), uprzednio 
generał-lejtnant armii carskiej, a następnie głównodowodzący sił zbrojnych Fin
landii i dwukrotnie piastun funkcji głowy państwa.

W latach 60. XIX w. nastąpiło przyspieszenie uprzemysłowienia Finlandii 
związane z zapotrzebowaniem na drewno i celulozę oraz rozwojem komunikacji 
wodnej i kolejowej. Industrializacja spowodowała znaczące zmiany w strukturze 
społeczeństwa Finlandii, przede wszystkim - wzrost liczebności warstwy robotni
czej i innych pracowników najemnych, kadr technicznych i menadżerskich, a także
- burżuazji przemysłowej.

W sferze stosunków gospodarczych oraz politycznych okres zapoczątkowany 
w dekadzie lat 60. cechowała pogłębiająca się rozdzielność rozwoju obszarów 
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Finlandii w zestawieniu z imperialną Rosją13. Finlandia uzyskała walutę: markę, 
niepowiązaną z rosyjskim rublem. W 1863 r. wznowione zostały obrady czterosta- 
nowej reprezentacji społeczeństwa, co nie było udziałem Rosji imperialnej. Pogłę
biało się poczucie odrębności narodowej Finów i ich kulturowych związków 
z Europą Zachodnią, a zwłaszcza - z narodami i państwami nordyckimi. Intensyfi
kacji uległy kontakty handlowe z Europą Zachodnią, w tym zwłaszcza - z Niem
cami i Wielką Brytanią. Uzyskanie mocarstwowej pozycji przez bismarckowskie 
Niemcy zaktualizowało dylemat wyboru orientacji geostrategicznej Europy Pół
nocnej pomiędzy Niemcami i ich sojusznikami a Rosją i państwami późniejszej 
Ententy (Wieką Brytanią i Francją).

13 O. Jussila, Wielkie Księstwo..., s. 39.
14 Szerzej o kwestii językowej T. Cieślak, Historia..., s. 156-157, 163-164.
15 T. Cieślak, Historia..., s. 148-150.
16 L.A. Puntila, Finlandspolitiska..., s. 42.

Odrębność Finlandii objawiała się również w sferze społecznej i kulturalnej. 
Poczynając od lat 40. XIX w., urzędnicy państwowi byli zobowiązani do znajomo
ści języka fińskiego14. W 1863 r. car Aleksander II ustanowił język fiński oficjal
nym językiem w administracji i wymiarze sprawiedliwości. Fińska prasa była 
istotnym elementem „przebudzenia narodowego” Finów w latach 60. XIX w., jak
kolwiek podział na kulturę narodową z użyciem języka i tradycji fińskich i kulturę 
„szwedzkojęzyczną” nie miał charakteru absolutnego (czego dowodem może być 
„dwujęzyczność” czołowych twórców fińskich tego okresu: Runeberga - publiku
jącego głównie w języku szwedzkim, i Lónrota, wydawcy fińskiej Kalevali). Już 
w XIX stuleciu, zwłaszcza wśród ludzi wykształconych, ugruntowały się silne 
tradycje dwujęzyczności, kultywowane co najmniej po okres II wojny światowej. 
Tradycja dwujęzyczności pozwalała fińskim elitom zachować kontakt kulturowy 
z pozostałymi narodami Skandynawii i stworzyć podwaliny pod późniejszą koope
rację państw i narodów nordyckich.

Wiek XIX był okresem znacznego postępu i wzrostu gospodarczego Finlandii. 
Przyczynił się do tego, w pierwszej kolejności, popyt na światowych rynkach na 
celulozę i papier (co stało się motorem napędowym gospodarki leśnej i przyczyniło 
do wzrostu cen gruntu). Na tym tle pogłębiło się rozwarstwienie społeczne na wsi 
finlandzkiej i wzrosła liczba proletariatu wiejskiego (pracowników najemnych); 
słabo rozwinięty przemysł nie był w stanie wchłonąć nadwyżek siły roboczej15. 
Nastąpiła radykalizacja nastawień i wzrost oczekiwań socjalnych w grupie pra
cowników najemnych (robotników leśnych i rolnych). Z tej przyczyny Finlandia 
wkroczyła w wiek XX jako kraj rosnących sprzeczności i konfliktów społecznych.

Jednocześnie warto odnotować istotne osiągnięcia drugiej połowy XIX stulecia, 
w tym zwłaszcza reformy przeprowadzone w okresie panowania cara (i wielkiego 
księcia Finlandii) Aleksandra II (1855-1881). W szczególności należy podkreślić 
wznowienie w 1862 r. obrad czterostanowej reprezentacji Wielkiego Księstwa 
Finlandii16, zrównanie praw języka fińskiego ze szwedzkim, ustanowienie rodzi
mego pieniądza (rubli finlandzkich), własnego systemu obronności, samorządu 



13

miejskiego, powszechnego szkolnictwa na poziomie podstawowym oraz otwarcie 
pierwszych linii kolejowych.

Osłabienie Rosji, co unaoczniły rezultaty wojny rosyjsko-japońskiej, Finowie 
wykorzystali do wzmocnienia pozycji Wielkiego Księstwa Finlandii w obrębie 
Imperium Rosyjskiego i podkreślenia jego odrębności. W 1906 r. czterostanowe, 
archaiczne przedstawicielstwo narodowe zostało zastąpione przez jednoizbową 
Eduskuntę, kobiety - jako pierwsze w Europie (i drugie w świecie - po Nowej 
Zelandii) uzyskały prawa wyborcze. Wspomniana już radykalizacja nastrojów 
społecznych w powiązaniu z upowszechnieniem czynnego prawa wyborczego 
sprawiła, że w wyborach do Eduskunty w 1907 r. niemal 40% mandatów przypadło 
w udziale lewicowej partii socjaldemokratycznej (w 1916 r. socjaldemokraci osią
gnęli większość w parlamencie)17.

17 O. Jussila, Wielkie Księstwo..., s. 67-69.
" Tamże, s. 78-81.
19 Tamże, s. 90-94.
20 S. Hentila, Od uzyskania niepodległości do zakończenia wojny, 1917-1944 [w:] O. Jussila i in., Hi

storia polityczna..., s. 116-118.
21 Tamże, s. 120-121.

Powstanie dwóch bloków polityczno-militarnych: Trójprzymierza i Trójporo- 
zumienia na przełomie XIX i XX stulecia spowodowało zwiększenie strategiczne
go znaczenia Finlandii jako terytorium sąsiadującego z Rosją, w tym z jej ówcze
sną stolicą - Petersburgiem. Należy podkreślić, że gospodarcze związki Finlandii 
z państwami Europy Zachodniej (w tym z Niemcami) były wówczas silniejsze niż 
powiązania z Rosją. Co prawda, pod koniec lat 90. XIX w. władze rosyjskie starały 
się zacieśnić związki z Finlandią, zwłaszcza w sferze gospodarczej i militarnej18, 
wysiłki te spotkały się wszakże ze zróżnicowanym przyjęciem w społeczeństwie 
Finlandii. W odpowiedzi na te zachowania władze Imperium Rosyjskiego podjęły 
starania o zatrzymanie proponowanych przez Finów reform ustrojowych.

Rewolucje rosyjskie 1917 r. (lutowa i październikowa) stworzyły warunki dla 
przywrócenia pełnej autonomii Finlandii19. W okresie rządów A. Kiereńskiego 
w rosyjskich kręgach rządzących przeważała opcja na rzecz utrzymania powiąza
nia Finlandii z Rosją, co motywowano głównie względami gospodarczymi oraz 
militarnymi. Zwycięstwo rewolucji bolszewickiej w listopadzie 1917 r. zmieniło 
nastawienia; Senat rządzący Finlandią (lokalny rząd), zdystansowany klasowo 
i politycznie wobec bolszewików, wystąpił z propozycją ogłoszenia pełnej niepod
ległości (co nastąpiło 6 grudnia 1917 r.).

Niepodległość Finlandii uznała zrewolucjonizowana Rosja, a następnie Francja, 
Szwecja oraz Niemcy20. Radykalna lewica w Finlandii zajęła stanowisko we
wnętrznie kotradyktoryjne. Z jednej strony powstrzymała się przed kwestionowa
niem proklamacji niepodległości, z drugiej wszakże liczyła na wsparcie żywiołów 
rewolucyjnych w nadziei na przeprowadzenie rewolucji w Finlandii.

W końcu stycznia 1918 r. radykalna lewica opanowała władzę w Helsinkach 
i południowej Finlandii21, Senat (organ władzy wykonawczej) przeniósł się do 
miasta Vaasa na wybrzeżu Zatoki Botnickiej, zachowując kontrolę nad Finlandią 
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środkową i północną. Próba mediacji podjęta przez socjaldemokratów szwedzkich 
nie odniosła skutku. Na czele wojsk i oddziałów samoobrony lojalnych wobec 
Senatu stanął generał Carl G. Mannerheim, który w rozstrzygających bitwach pod 
Tampere i Rautu pokonał siły lewicowe (głównie socjaldemokratyczne) i wspoma
gających je bolszewików. Z kolei „biali” poprosili o pomoc władze Niemiec, które 
kierując się własną strategią, wysłały na południe Finlandii Dywizję Bałtycką pod 
dowództwem generała Rüdigera von der Goltza i podjęli działania w zakresie prze
szkolenia ochotników wspomagających siły „białych”. Dążeniem cesarskich Nie
miec było przekształcenie Finlandii w sferę swych wpływów i trwałe związanie jej 
z Niemcami. Celowi temu miało służyć zaproszenie cesarskiego kuzyna, księcia 
Fryderyka Karola Heskiego, na tron Finlandii. Rychły upadek cesarskich Niemiec 
i ich klęska w I wojnie światowej przeszkodziły w urzeczywistnieniu tych zamie
rzeń.

Siły polityczne „białej” Finlandii, zdystansowane wobec Niemiec, skupiły się 
wówczas wokół generała Mannerheima, który przyjął orientację na współpracę 
z państwami byłej Ententy oraz Szwecją przy jednoczesnym wyzwoleniu całego 
terytorium Finlandii (wraz z Karelią Wschodnią)22.

22 Przyrzeczenie tej treści mieściła tzw. przysięga na miecz, złożona w Antrea przez Mannerheima wio
sną 1918 r.

22 J. Osiński, Wstęp [w:] Konstytucja Finlandii, Warszawa 1997, s. 24.
14 J. Nousiainen, The Finnish Political System, Cambridge, Mass. 1971, s. 225-226, 238-240.

W czerwcu 1919 r. ustanowiony został Akt o Formie Rządu, regulujący zręby 
ustroju niepodległej Finlandii. Akt ten, podpisany przez Mannerheima (występują
cego w roli tymczasowego regenta), przewidywał republikańską formę państwa 
i instytucję wybieralnego prezydenta. Wkrótce doszło do uznania nowych władz 
finlandzkich, a także - w 1920 r. - podpisania traktatu pokojowego z Rosją ra
dziecką. Traktat ten potwierdzał suwerenność Finlandii na jej dotychczasowym 
terytorium, a nawet cedował region Petczenji (w Lapiandii) na rzecz Finlandii, co 
dawało jej dostęp do Oceanu Północnego.

Przyjęty w 1919 r. system konstytucyjny oparty został - w pewnym zakresie - 
na kompromisie między zwolennikami republiki i monarchistycznej formy pań
stwa. Prezydent, pełniący funkcję głowy państwa, uzyskał istotne uprawnienia: 
udział w stanowieniu ustaw, kierowanie polityką zagraniczną, zwierzchnictwo nad 
siłami zbrojnymi, prawo przedterminowego rozwiązywania parlamentu23. Frag- 
mentaryzacja systemu partyjnego i brak trwałej większości w Eduskuncie owoco
wały niską trwałością kolejnych gabinetów rządowych, co dodatkowo sprzyjało 
umocnieniu pozycji prezydenta jako czynnika stabilizującego system ustrojowy.

Pozycja prezydenta uległa dalszej konsolidacji po II wojnie światowej w rezul
tacie długotrwałego sprawowania tej funkcji przez C.G. Mannerheima (1944- 
-1946), Juha Paasikivi (1946-1956) i Urho Kekkonena (1956-1981), będących 
silnymi osobowościami o dużym doświadczeniu i utrwalonej pozycji politycznej24.

W dekadzie lat 20. XX w. przeprowadzona została w Finlandii kompleksowa 
reforma rolna, która w dużym stopniu rozwiązała problemy bytowe proletariatu 
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wiejskiego. Finlandia - w porównaniu z pozostałymi państwami nordyckimi - 
pozostała jednakowoż krajem w znacznej mierze rolniczym przez cały okres mię
dzywojenny. Z tego względu Związek Agrarny (obecnie Partia Centrum) uzyskał 
silne zaplecze społeczne i istotną pozycję na scenie politycznej Finlandii. Lewa 
strona sceny politycznej była reprezentowana przede wszystkim przez Partię So
cjaldemokratyczną Finlandii, skupiającą głównie robotników i pracowników na
jemnych, reprezentującą reformistyczną koncepcję rozwoju społecznego. Partia 
Komunistyczna, założona w ZSRR, była w międzywojennej Finlandii zdelegalizo
wana i podejmowała działania nielegalnie lub „pod przykryciem” innych organiza
cji25.

25 Tamże, s. 20-26.
26 J. Żmudzki, Finlandia w polityce mocarstw 1939-1944, Przemyśl 1998, s. 17-23.
27 M. Jakobsen, The Diplomacy of the Winter War, Cambridge 1961, s. 45-50.
21 V. Tanner, The Winter War Finland against Russia, 1939-1940, Stanford 1957, s. 21-23.

W 1932 r. podjęta została próba przewrotu politycznego zainicjowana przez 
prawicowy i populistyczny (a nawet faszyzujący) Ruch Lapua; próba ta zakończyła 
się wszakże niepowodzeniem. Po tym wydarzeniu Finlandia uściśliła swą współ
pracę z parlamentarnymi demokracjami Skandynawii (głównie ze Szwecją). Pew
nemu rozluźnieniu uległy natomiast stosunki z państwami bałtyckimi: Estonią, 
Łotwą i Litwą, gdzie górę wzięły ugrupowania prawicowo-nacjonalistyczne i auto
rytarne. Nadzieje Finlandii na uformowanie sojuszu obronnego ze Szwecją i inny
mi państwami bałtyckimi spełzły na niczym; w czasie konfliktu z ZSRR rozpo
czętego 30 listopada 1939 r., zwanego „wojną zimową”, Finlandia pozostała osa
motniona26.

Przesłanką wywołania „wojny zimowej” z Finlandią było dążenie do prewen
cyjnego zajęcia terytoriów utrudniającego atak na rejon ówczesnego Leningradu 
i jego połączenie z Bałtykiem27. Podczas negocjowania granic w 1920 r. Rosja 
radziecka była jeszcze słabym, nieokrzepłym państwem; z tego powodu nie mogła 
zmusić Finlandii do ustępstw terytorialnych. Propozycje wymiany terytoriów 
w Karelii Wschodniej na strategiczne wyspy w Zatoce Fińskiej spotkały się z od
mową rządu Finlandii, co było podyktowane obawą o utratę strategicznych pozycji 
obronnych. Nowe żądania radzieckie z października 1939 r. spotkały się z bierną 
odmową Finlandii; na nic zdały się próby negocjacji prowadzone przez Juha Ka
leva Paasikivi w październiku 1939 r.28 Po trzech miesiącach konfliktu zbrojnego, 
mimo spektakularnej akcji obronnej w trudnych warunkach zimowych, słabsza 
gospodarczo i militarnie Finlandia musiała ustąpić i dokonać terytorialnych konce
sji na korzyść ZSRR.

Hitlerowskie Niemcy ubiegły Anglię i Francję w opanowaniu strategicznych 
pozycji na Półwyspie Skandynawskim, zajmując w 1940 r. najpierw Danię, a na
stępnie - Norwegię. Szwecja znalazła się w strategicznym potrzasku pomiędzy 
Niemcami a ZSRR. Po inwazji III Rzeszy na ZSRR w czerwcu 1941 r. część tery
torium Finlandii została zajęta przez niemieckie oddziały wojskowe, sama zaś 
Finlandia stała się obiektywnie sojusznikiem Niemiec. Jednym z zasadniczych 
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celów przyłączenia się Finlandii do wojny była chęć odzyskania terytoriów utraco
nych podczas wojny domowej. W trakcie II wojny światowej elity fińskie rychło 
zorientowały się w realnym układzie sił oraz w kwestii potencjalnego wyniku woj
ny, czego następstwem było podjęcie w 1943 r. wysiłków na rzecz próby zawarcia 
odrębnego pokoju z aliantami29. Z chwilą odwrócenia sytuacji na frontach na ko
rzyść aliantów Finlandia dokonała zmiany na stanowisku prezydenta. Proniemiec
kiego Rysto Ryti zastąpił (w sierpniu 1944 r.) „neutralny” Carl Gustav Mannerhe- 
im; po zmianie rządu nowe władze Finlandii podpisały we wrześniu 1944 r. poro
zumienie pokojowe z ZSRR (potwierdzone w Paryżu w 1947 r.).

29 G.A. Gripenberg, Finland and the Great Powers, Lincoln 1965, s. 272-278.
30 Por. J. Żmudzki, Finlandia..., s. 263.
31 Przy ich obliczaniu posłużono się niekorzystnym dla Finlandii kursem dolara USA z 1938 r., dwu

krotnie przewyższającym kurs obowiązujący w okresie podpisywania zawieszenia broni. C.G. Mannerheim, 
Wspomnienia, Warszawa 1996, s. 375-376.

32 J. Nevakivi, Od wojny kontynuacyjnej do dnia dzisiejszego, 1944-1999 [w:J O. JussilS i in., Historia 
polityczna..., s. 268-269.

33 J. Nevakivi, Od wojny..., s. 271. Reparacje zredukowano do kwoty 147 min dolarów amerykańskich.

Finlandia utraciła prawie wszystkie ziemie odzyskane w 1940 r. oraz została 
zmuszona do zapłacenia wysokich reparacji wojennych. Nawiasem mówiąc, Fin
landia była jedynym państwem, które uiściło ustaloną wartość reparacji w całości, 
co wymusiło wiele wyrzeczeń, a nadto - konieczność przeprowadzenia gruntownej 
reorganizacji przemysłu i gospodarki. Poważne obciążenia wiązały się nadto 
z przyjęciem na terytorium Finlandii licznej rzeszy uchodźców z przyłączonej do 
ZSRR Karelii oraz z usunięciem z terenów północnej Finlandii oddziałów nie
mieckich, wycofujących się pod osłoną Lapończyków w kierunku wybrzeży Nor
wegii.

Klęska Finlandii w tzw. wojnie kontynuowanej w 1944 r. przyczyniła się do 
swoistej traumy narodowej, związanej z utratą Karelii (na rzecz ZSRR) oraz wy
muszoną dzierżawą bazy wojskowej w Porkkala-Udd, w pobliżu Helsinek30. Krę
pujące były też ograniczenia traktatowe, narzucające Finlandii neutralność i ogra
niczające jej swobodę zawierania sojuszy wojskowych i politycznych. Jako upoko
rzenie traktowane było również „przyznanie się” Finlandii do winy za wywołanie 
wojny i uznanie za zobowiązaną do wypłaty reparacji31.

Podpisanie 6 kwietnia 1948 r. traktatu o przyjaźni, kooperacji i pomocy wza
jemnej pomiędzy Finlandią a ZSRR przyczyniło się do pewnej poprawy sytuacji 
powojennej32. Istotnej redukcji uległy odszkodowania wojenne płacone na rzecz 
ZSRR33. Nastąpiła daleko idąca rekonstrukcja przemysłu Finlandii, której końcowy 
etap przypadł na okres wzrostu koniunktury na artykuły przemysłowe (przy prze
stawieniu części przemysłu w ZSRR na produkcję zbrojeniową w związku z „zim
ną wojną” i wybuchem wojny koreańskiej). W 1952 r. Finlandia zakończyła spła
canie reparacji wojennych, co spowodowało wycofanie z jej terytorium agend So
juszniczej Rady Kontroli. W 1955 r. Związek Radziecki przedterminowo zrezy
gnował z dzierżawy bazy w Porkkala-Udd (która była uznawana za oznakę upoko
rzenia Finlandii jako państwa). W tym samym 1955 r. Finlandia została członkiem 
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Rady Nordyckiej i uzyskała członkostwo w Organizacji Narodów Zjednoczo
nych34.

34 P. Andrzejewski, Neutralność w polityce zagranicznej Finlandii i Szwecji, Warszawa-Poznań 1988, 
s. 297.

35 P. Joenieni, Political Parties and Foreign Policy in Finland, „Cooperation and Conflict” 1998, nr 1, 
s. 44 i n.

36 M. Grzybowski, Systemy polityczne współczesnej Skandynawii, Warszawa 1989, s. 319 i n.

W okresie po zakończeniu wojen („zimowej” i „kontynuacyjnej”) nastąpiły 
istotne przeobrażenia na scenie partyjno-politycznej Finlandii. Przeważające do tej 
pory orientacje polityczne - agrarna i konserwatywna - ustąpiły miejsca mniej 
dotychczas eksponowanym nurtom ideologicznym. Legalizacji poddana została 
działalność komunistów i uformowanego z ich inicjatywy Demokratycznego 
Związku Narodu Fińskiego (Suomen Kansan Demokraattinen Liitto - SKDL). Par
tia Centrum (dawniej Związek Agrarny), Partia Socjaldemokratyczna i Demokra
tyczny Związek Narodu Fińskiego stały się „wielką trójką polityczną” i filarami 
nowo utworzonej koalicji rządowej. Stworzenie tej koalicji nie oznaczało wszakże 
eliminacji rozbieżności programowych wewnątrz koalicji ani też zaniku opozycji 
politycznej, której głównym składnikiem była Narodowa Partia Koalicyjna (Kan- 
sallinen Kokoomuspuolue - KOK) - ugrupowanie konserwatystów postępowych35.

W życiu publicznym „drugiej Republiki” (jak niekiedy określano Finlandię po 
II wojnie światowej) pojawiły się nowe - w porównaniu z okresem międzywojen
nym - tendencje. Po pierwsze, nastąpiło osłabienie orientacji prawicowej i konser
watywnej na rzecz wpływów politycznego centrum i lewicy36. Po wtóre, silne 
uprzednio wpływy niemieckie w gospodarce, życiu publicznym i kulturze ustąpiły 
oddziaływaniom państw nordyckich oraz państw alianckich, w tym Stanów Zjed
noczonych. Stosunek Finów do Związku Radzieckiego, niezależnie od zawartego 
w 1948 r. traktatu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej, pozostał nieufny, 
mimo pewnego pogodzenia się Finów z konsekwencjami geopolitycznego położe
nia Finlandii. Zarówno doświadczenia lat 40. XX w., jak i późniejsza „zimna woj
na” nie sprzyjały zmianom w tym zakresie. W sferze obyczajów i życia kulturalne
go okres „drugiej Republiki” da się określić jako czas postępującej liberalizacji 
i otwartości. Zanikowi uległy ostre spory wokół relacji pomiędzy pozycją języka 
fińskiego i szwedzkiego w Finlandii. Nastąpił rozwój przemysłu i wymiany han
dlowej z zagranicą przy jednoczesnej trosce o utrzymanie produktywności rolnic
twa (do czego przyczyniły się motywująco kłopoty z zaopatrzeniem w żywność 
w okresie wojny i bezpośrednio powojennym).

Zagospodarowaniu rolniczemu poddano znaczne obszary gruntów dotychczas 
nieobjętych uprawą; zasiedlano je głównie uchodźcami z Karelii oraz uczestnikami 
działań wojennych. Z czasem okazało się, że wiele nowo utworzonych farm nie 
stwarzało wystarczających możliwości utrzymania rodzin bądź zostało urządzonych 
na terenach słabo się nadających do rolniczego wykorzystania. Mimo to rolnictwo 
wspomagane było licznymi subsydiami (co stanowiło zresztą przedmiot kontrowersji 
społecznych). Pewna zmiana polityki rolnej nastąpiła dopiero po 1966 r., z chwilą 
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przejęcia steru rządu przez socjaldemokratów, jakkolwiek problem pozostawał 
kontrowersyjny w świetle, z jednej strony, warunków glebowych i klimatycznych, 
niezbyt sprzyjających rolnictwu, z drugiej zaś - fluktuacji cen na produkty żywno
ściowe na rynkach światowych37.

37 M. Klinge, History..., s. 50.
31 J. Houpanieni, Finland and the New International Economic Order, Yearbook 1976, Helsinki 1976; 

D. Such, Finlandia a EWG, „Sprawy Międzynarodowe” 1978, nr 9, s. 108.
39 Ustanowienie trybunału ds. sądzenia winnych wprowadzenia Finlandii do wojny po stronie III Rze

szy, nieprzewidzianego przez pierwotne unormowanie konstytucyjne, odbyło się przy zastosowaniu spe
cjalnej procedury, o którą uzupełniono regulację konstytucyjną.

Dostatek rąk do pracy sprzyjał także rozwojowi przemysłu, jakkolwiek ko
nieczność spłaty odszkodowań wojennych angażowała znaczną część nadwyżek 
kapitału. Pożyczki na rozwój przemysłu, pozyskane głównie w Szwecji oraz 
w Stanach Zjednoczonych, były raczej skromne. Konieczność spłat reparacji wpły
nęła istotnie na zmianę struktury branżowej przemysłu Finlandii. Tradycyjne za
kłady: tartaki, fabryki celulozy i papieru uzupełnione zostały o zakłady metalowe 
i stocznie (znaczna bowiem część odszkodowań przekazana została w postaci wy
robów metalowych i statków). Środki pozyskane z eksportu drewna, celulozy 
i papieru Finlandia przeznaczyła głównie na zakup urządzeń przemysłowych i mo
dernizację zakładów wytwórczych. Redukcja reparacji wojennych i zakończenie 
ich spłaty pozwoliło przeznaczyć dalsze środki na rozwój i modernizację mocy 
wytwórczych, głównie - w przemyśle. Ważnym partnerem dla Finlandii, po spłacie 
odszkodowań, pozostał ZSRR jako odbiorca znacznej ilości produktów przemy
słowych w zamian za ropę, gaz i zboże (eksport do ZSRR stanowił ok. 1/5 całości 
eksportu z Finlandii). Finlandia stała się też jednym z głównych producentów 
i eksporterów maszyn i urządzeń do przerobu drewna i dla przemysłu papiernicze
go. W 1961 r. Finlandia stała się członkiem EFTA, w 1973 r. podpisała układ han
dlowy z EWG. W sferze politycznej, zgodnie z zobowiązaniami powojennymi, 
Finlandia pozostała państwem neutralnym, niezwiązanym z żadnym z istniejących 
bloków wojskowych i politycznych, aczkolwiek intensywnie uczestniczącym 
w regionalnej współpracy państw nordyckich i w wymianie handlowej38.

Przeobrażenia ustrojowe Finlandii z „pierwszej” w „drugą Republikę” były 
ewolucyjne i zachodziły pod rządami tej samej regulacji konstytucyjnej - Aktu 
o Formie Rządu z 1919 r.39 Podstawowe instytucje Republiki pozostały niezmie
nione; ewolucja zaś odbywała się w warstwie faktów politycznych, z uwzględnie
niem woli obywateli wyrażanej w wolnych i demokratycznych wyborach.

Finlandia zachowała element kontynuacji i ciągłości ustrojowej również w war
stwie personalno-politycznej. Istotną rolę w życiu politycznym w okresie wojny 
i bezpośrednio po jej zakończeniu odegrał generał Carl Gustav Mannerheim, głów
nodowodzący armii w okresie wojny i prezydent Finlandii w latach 1944-1946. 
Były oficer armii carskiej i wojskowy przywódca „białych” w konflikcie we
wnętrznym w 1918 r., Mannerheim starał się zachować formalny dystans wzglę
dem hitlerowskich Niemiec i powstrzymać wojska fińskie od udziału w oblężeniu 
Leningradu przez wojska III Rzeszy. W 1944 r., po objęciu prezydentury (po pro
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niemiecko nastawionym R. Rytim) jedynie Mannerheim był zdolny zmienić poli
tyczno-militarne zaangażowanie Finlandii w kierunku podjęcia współpracy 
z aliantami i zaprzestania wojny z ZSRR. Dzięki wsparciu (i autorytetowi) Man- 
nerheima nowy premier, Juha K. Paasikivi mógł utworzyć centrolewicowy rząd 
trzech partii (agrarnej, socjaldemokratycznej i komunistycznej) oraz ułożyć sto
sunki Finlandii z ZSRR i pozostałymi aliantami. Po ustąpieniu Mannerheima ze 
stanowiska prezydenta w 1946 r. (na skutek złego stanu zdrowia) funkcję tę objął 
J.K. Paasikivi40.

40 T. Cieślak, Historia Finlandii..., s. 298.
41 B. Piotrowski, „Linia Paasikivi" w fińskiej polityce zagranicznej, „Komunikaty Instytutu Bałtyckie

go”, z. 15, Gdańsk 1971, s. 30-31; K. Brodin, K. Goldman, Ch. Lange, The Policy of Neutrality, „Coopera
tion and Conflict” 1978, nr 1, s. 20 i n.

42 Por. A. Makać, Tendencje integracyjne krajów skandynawskich na tle procesów integracji gospodar
czej krajów Europy Zachodniej, Gdańsk 1972, s. 16 i n.; L. Karvonen, Economic Relations in the Nordic 
Area, Yearbook of Finnish Foreign Policy 1977, s. 56-57; G. Maudo, The Finnish Dilemma. Neutrality in 
the Shadow of Power, Oxford 1976, s. 97.

Paasikivi był doświadczonym politykiem (premierem w 1918 r.), dyplomatą 
(ambasadorem w Sztokholmie i w Moskwie) i dobrym znawcą Rosji przedrewolu
cyjnej (podobnie zresztą jak Mannerheim i minister spraw zagranicznych, Carl 
Enckell). Z tego powodu potrafili ocenić mocarstwowe aspiracje przywódców 
ZSRR i uwzględnić je w polityce zagranicznej Finlandii, przy jednoczesnym za
gwarantowaniu ekonomicznych interesów swego państwa i narodowej tożsamości 
Finów41.

Pewną przeciwwagę dla złożonych (i nie wolnych od narzuconych Finlandii 
ograniczeń) stosunków z ZSRR było uściślenie wszechstronnej współpracy państw 
nordyckich, w tym zwłaszcza kontaktów Finlandii ze Szwecją. Współdziałaniu 
państw nordyckich sprzyjały podobieństwa obyczajów, religii, systemu wartości 
i kultury. Zacieśnieniu, w ramach współpracy regionalnej i pod auspicjami Rady 
Nordyckiej, uległy kontakty gospodarcze42. Jednocześnie Finlandia - jako państwo 
neutralne i mające dobre stosunki z państwami Układu Warszawskiego - podjęła 
wysiłki na rzecz rozbrojenia i stworzenia systemu bezpieczeństwa zbiorowego, 
czego zwieńczeniem była konferencja w Helsinkach w 1975 r. zakończona podpi
saniem Aktu Końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 
(z udziałem Stanów Zjednoczonych i Kanady).

W 1956 r. prezydenta J. Paasikivi zastąpił Urho Kekkonen, dotychczasowy 
premier, popierany przez Partię Centrum i komunistów. Pokonał on skromną więk
szością (151:149) głosów socjaldemokratę Karla Augusta Fagerholma, wspierane
go w ostatecznym głosowaniu również przez partie prawicowe. Wybór Kekkonena 
łączył się z istotnym przetasowaniem na scenie politycznej; jego podstawowy kie
runek to nawiązanie współpracy agrariuszy z lewicą komunistyczną i socjaldemo
kratów z partiami liberalną i konserwatywną. W czasie prezydentury Kekkonena 
(sześciokrotnie odnawianej i trwającej do jego ustąpienia z przyczyn zdrowotnych 
w 1981 r.) pomiędzy prezydentem i jego zapleczem politycznym (agrariuszami 
z Partii Centrum; uprzednio - Związku Agrarnego i komunistami) a socjaldemo
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kratami i konserwatystami dochodziło do licznych sporów w polityce zagranicznej 
i wewnętrznej43.

43 J. Nousiainen, The Finnish Political..., s. 219.
44 T. Cieślak, Historia Finlandii..., s. 308; J. Nevakivi, Od -wojny..., s. 293-295.
45 J. Nousiainen, The Finnish Political..., s. 259-260, 264-265.

W sferze polityki wewnętrznej ujawniły się przede wszystkim różnice interesów 
pomiędzy robotnikami przemysłowymi i farmerami. Młodsza generacja wyborców 
i działaczy partii socjaldemokratycznej dystansowała się też, w wyższym stopniu 
niż Kekkonen i jego zwolennicy, w polityce wobec ZSRR44.

Postępująca industrializacja i urbanizacja Finlandii powodowała zawężenie tra
dycyjnego elektoratu Partii Centrum i Fińskiej Partii Wiejskiej; owocowała nato
miast poszerzeniem bazy społecznej socjaldemokracji i związanego z nią ruchu 
związków zawodowych. Nastąpiła też poprawa stosunków między prezydentem 
Kekkonenem a partią socjaldemokratyczną, czego wyrazem było poparcie socjal
demokratów dla kandydatury Kekkonena w wyborach prezydenckich w 1968 
i 1973 r.

Od 1966 r. socjaldemokraci powrócili do roli jednego z uczestników koalicji 
rządowych, gdyż gabinety tworzone przez Partię Centrum w koalicji z małymi 
partiami niesocjalistycznymi (partią liberalną, Szwedzką Partią Ludową) miały 
zbyt wąskie zaplecze parlamentarne i wielokroć, na skutek rozłamów, stawały się 
rządami mniejszości parlamentarnej. Komuniści (funkcjonujący od 1946 r. w ra
mach Demokratycznego Związku Narodu Fińskiego) wchodzili do koalicji rządo
wej w latach 1945-1948 i ponownie, po dłuższej przerwie, w latach 1966-1971 
i 1975-1979. Koalicje rządowe, nierzadko formowane w poszukiwaniu numerycz
nej większości, okazywały się rychło niespójnymi politycznie i rozpadały się na 
skutek wewnętrznych kontrowersji politycznych. W razie trudności uformowania 
rządu większościowego prezydent Kekkonen kilkakrotnie sięgał po możliwość 
powołania przejściowego „rządu fachowców”45.

2. TERYTORIUM I LUDNOŚĆ

Finlandia - wespół z Islandią - należą do najbardziej na północ wysuniętych 
państw świata. Trzecia część terytorium Finlandii leży poza kołem podbieguno
wym, na tej samej szerokości geograficznej co Alaska, Grenlandia czy północna 
Syberia. Tylko dzięki ciepłemu Prądowi Zatokowemu (Gulfstróm), wiatrom wieją- 
cym z południowego zachodu oraz dużej powierzchni wód zewnętrznych i śródlą
dowych klimat Finlandii jest łagodniejszy, niż mogłoby to wynikać z jej położenia 
geograficznego. Najbardziej wysunięty na północ punkt geograficzny Finlandii to 
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Utsjoki na szerokości 70°5’30” na północy. Południowy punkt graniczny stanowi 
wyspa Bogskar Fógló (59°33’27”)46.

46 W. Walczak, Finlandia, Warszawa 1973; Finland: Facts and Figures 1979, s. 9.
47 Finland. Geography, http://virtual.rmland.fi; http://en.wikipedia.org/wiki/Finland
48 http://en.wikipedia.org/wiki/Finland
49 http://www.finlandia.pl

Terytorium Finlandii z południa na północ liczy 1197 km; w najszerszym miej
scu ze wschodu na zachód odległość wynosi 542 km. Finlandia ma ok. 3600 km 
granic, z czego 2571 km przypada na granice lądowe. Najdłuższa jest granica (na 
wschodzie) z Federacją Rosyjską - 1259 km, następnie z Norwegią (na północy) - 
716 km i ze Szwecją (586 km). Terytorium Finlandii sięga łącznie 338 145 km2, 
z czego 306 588 km2 stanowi ląd, 31 557 km2 - śródlądowe zbiorniki wodne (je
ziora i rzeki). Poza Federacją Rosyjską (położoną zarówno w Europie, jak i w Azji) 
pod względem terytorium wyprzedzają Finlandię w Europie tylko Ukraina, Fran
cja, Hiszpania, Szwecja i Niemcy47.

Geograficznie Finlandia jest krajem nizinnym, pokrytym łagodnymi morenami 
i torfowiskami (31% obszaru), w dużym stopniu zalesionym (lasy zajmują 65% 
terytorium) i - w części środkowej - obfitującym w jeziora (jest ich ogółem 
187 888). Również wybrzeża są raczej płaskie (i położone z reguły mniej niż 100 
m powyżej poziomu morza). Wybrzeżom morskim Finlandii towarzyszą archipela
gi skalistych wysp i wysepek (w liczbie bliskiej 180 tys.), głównie na południu 
i południowym zachodzie48.

Klimat Finlandii charakteryzują długie (od listopada do kwietnia) śnieżne zimy 
i stosunkowo pogodne i słoneczne lato. Przeciętna temperatura lata (w lipcu) wy
nosi 13-17°C, średnia temperatura zimy (w lutym) sięga -3 do -14°C. Wiosną 
ijesienią częste deszcze należą do reguły. Zróżnicowana jest długość dnia: od 
6 godzin w Laplandii po 19 w okresie lata na południu kraju.

Finlandia należy do najrzadziej zaludnionych państw Europy. Na terytorium 
ponad 338 tys. km2 zamieszkuje zaledwie 5223 tys. mieszkańców, przy gęstości 
zaludnienia 15,5 osoby/km2 49. Zaludnienie jest przy tym wysoce nierównomierne. 
Ponad połowa populacji zamieszkuje na południu i południowym zachodzie (na 
południe od linii Pori-Tampere-Kymelaaksó-Kotka, tj. na obszarze stanowiącym 
zaledwie 1/10 terytorium Finlandii). Zaludnienie w Laponii jest szczególnie rzad
kie; wynosi 2-3 osoby/km2. W dalszym ciągu, mimo kroków zaradczych ze strony 
władz, trwa intensywna migracja na południe kraju.

Liczba ludności, w ostatnich dekadach względnie stabilna, ulegała znacznym 
fluktuacjom w ciągu ostatniego stulecia. Istotnie wzrosła bezpośrednio po I wojnie 
światowej (przy przyroście naturalnym 32,4%), po czym w dekadzie lat 20. i 30. 
XX w. uległa stabilizacji. Po II wojnie światowej nastąpił kolejny wzrost liczby 
urodzin (28% w 1947 r.), po czym nastąpiło istotne jej obniżenie (13,9% w 1977 
r.), trwające również w ciągu ostatniego ćwierćwiecza XX wieku. W ciągu XX 
stulecia istotnemu obniżeniu uległa natomiast śmiertelność, co było konsekwencją 
wzrastającego dobrobytu oraz poziomu opieki medycznej. Zasadniczo wzrosła 

http://virtual.rmland.fi
http://en.wikipedia.org/wiki/Finland
http://en.wikipedia.org/wiki/Finland
http://www.finlandia.pl
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średnia długość życia; o ile na początku XX w. sięgała ona 45 lat wśród mężczyzn 
i 48 lat wśród kobiet, to w 2006 r. wyniosła 75 lat dla mężczyzn i 81 dla kobiet50. 
Społeczeństwo Finlandii doświadcza procesu względnego starzenia się; o ile na 
początku stulecia ludzie młodzi (do 20 lat) stanowili blisko 1/3 populacji, w latach 
90. XX w. - zaledwie 1/4. Finlandia dotknięta została przez inną jeszcze tendencję 
demograficzną państw wysoko zindustrializowanych - malejącą proporcją zatrud
nionych w porównaniu z rosnącą liczbą osób w wieku emerytalnym. Podejmowane 
kroki zaradcze - zachęty do zwiększania przyrostu naturalnego (jak wprowadzone 
w 1974 r. półroczne urlopy macierzyńskie) oraz aktywizacja zawodowa ludzi star
szych - przynoszą, choć ograniczone, rezultaty51.

50 Tamże.
51 Hier ist Finland, Otava, Helsinki 1985, s. 74-79.
52 Szerzej na temat kwestii języków urzędowych w: E. Allardt, K..J. Miesmos, Ch. Starek, Multiple and 

Varying Criteria for Membership in a Linguistic Minority, „Research Report” 1999, nr 21, s. 3 i n.; 
E. Allardt, Fins and Sweeds as Minorities, „Scandinavian Reviev” 1975, nr 66, s. 17-23.

Zasadniczą większość mieszkańców i obywateli Finlandii stanowią Finowie, dla 
których językiem używanym na co dzień jest język fiński, należący - wraz z estoń
skim i węgierskim - do rodziny języków ugrofińskich. Pewna część mieszkańców 
Finlandii (obecnie nieco ponad 5,4%) posługuje się językiem szwedzkim, uznając 
ten język za macierzysty. Jakkolwiek język fiński był używany w piśmie co naj
mniej od XVI stulecia, przez długi okres - do XIX wieku - język szwedzki funk
cjonował jako język administracji, sądów oraz sfer kultury. Dopiero w 1863 r. ję
zyk fiński został uznany za drugi język urzędowy - na równi z językiem szwedz
kim. Zgodnie z Aktem o Formie Rządu z 1919 r. oraz z obowiązującą obecnie 
Konstytucją Finlandii z 11 czerwca 1999 r. (§ 17) językami urzędowymi (narodo
wymi) Finlandii są fiński i szwedzki. Zgodnie z ustawą z 1975 r. w miejscowo
ściach, gdzie co najmniej 8% mieszkańców bądź co najmniej 3 tys. osób deklaruje 
posługiwanie się językiem szwedzkim, obowiązuje dwujęzyczność.

Lapończycy jako ludność autochtoniczna, Romowie i inne grupy etniczne mają 
prawo do zachowania i rozwijania swego języka ojczystego i kultury. Prawo La
pończyków do używania własnego języka w urzędach państwowych określa od
rębna ustawa. Ustawowo zagwarantowane są także prawa osób używających języ
ka migowego.

Język szwedzki jest używany przez 96% mieszkańców Wysp Alandzkich; 
w okręgu Vaasa posługuje się nim prawie 1/4 mieszkańców, w okręgu Uusimaa - 
prawie 14%, w Turku i Pori - 4,3% mieszkańców52. Językiem Lapp (należącym do 
rodziny języków ugrofińskich) posługuje się nieco ponad 1,7 tys. mieszkańców 
Laplandii.
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3. GOSPODARKA

Do początku lat 60. XIX w. Finlandia była - w przeważającym stopniu - krajem 
rolniczym. Początek dywersyfikacji gospodarki finlandzkiej związany jest ze 
zwiększonym zapotrzebowaniem rynków światowych (i europejskich) na drewno 
i produkty bazujące na drewnie: celulozę, papier, tekturę, płyty meblowe. Rezerwy 
leśne Finlandii, możliwość wykorzystania transportu wodnego (śródlądowego 
i morskiego) uczyniły Finlandię jednym z głównych eksporterów drewna i pro
duktów drewnopochodnych. W ciągu stulecia Finlandia awansowała z pozycji 
peryferyjnego kraju rolniczego do grona najbardziej rozwiniętych przemysłowo 
państw świata. Przykładowo, dzięki rozwojowi produkcji przemysłowej sektora 
wyspecjalizowanych usług technicznych w latach 1965-1974 Finlandia uzyskała 
wskaźnik 5,2% wzrostu dochodu narodowego brutto, ustępując w tym okresie tyl
ko Japonii (jakkolwiek w latach kolejnych wspomniane tempo istotnie zmalało)53.

53 Finland. Facts and Figures. The Finnish economy, s. 83.
M A. Zielińska, Handel zagraniczny Finlandii, „Sprawy Międzynarodowe” 1975, nr 7-8, s. 139 i n.

W ciągu XX stulecia zmieniła się zasadniczo struktura gospodarki Finlandii. 
W latach 90. XIX w. 2/3 ludności Finlandii utrzymywało się z rolnictwa i leśnic
twa; w przeddzień II wojny światowej - ponad połowa populacji. W 1961 r. struk
tura zatrudnienia była następująca: 1/3 - w produkcji bazowej, 1/3 - w przetwór
stwie, 1/3 - w usługach. Na przestrzeni kolejnych 17 lat wspomniana tu relacja 
przedstawiała się już inaczej: 14% (produkcja bazowa): 37% (przetwórstwo): 49% 
(usługi). O ile wartość produkcji bazowej w 1961 r. sięgała 21% wartości global
nej, przetwórstwa - 39%, usług - 40%, to w 1978 r. odpowiednie wielkości wynio
sły 11:42:47(%). Pod koniec 2006 r. struktura PKB Finlandii przedstawiała się 
następująco: rolnictwo 4%, przemysł - 28%, usługi - 68%.

Istotną cechą gospodarki Finlandii jest - w ciągu ostatniego półwiecza - jej 
szybki (choć nierównomierny w czasie) wzrost oraz znaczny wpływ państwa na 
kierunki rozwoju oraz redystrybucję uzyskanych dochodów. Szybkiemu wzrostowi 
towarzyszyło od lat 60. strukturalne bezrobocie we wschodnich i północnych re
gionach Finlandii, gdzie gospodarka opiera się na produkcji bazowej (surowco
wej). W dekadzie lat 60. doszło ponadto do deficytu w wymianie handlowej 
i wzrostu zadłużenia zagranicznego do poziomu blisko 1/4 wartości produktu glo
balnego brutto54. Spowodowało to obniżkę importu oraz wprowadzenie oszczędno
ści w zużyciu energii, co wraz ze wzrostem koniunktury na rynkach światowych 
pod koniec lat 70. XX w. spowodowało przywrócenie przewagi eksportu nad im
portem.

Charakterystyczną właściwością ekonomiki Finlandii jest też relatywnie znacz
ny udział sektora publicznego państwowego i samorządowego. Głównym celem 
jego funkcjonowania jest wyrównywanie różnic ekonomicznych w układzie prze
strzennym i społecznym oraz zaspokajanie potrzeb zbiorowych. Znaczna część 
redystrybucji dochodów dokonywana jest przez państwo za pośrednictwem syste
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mu podatkowego, w którym występuje tendencja do przesuwania opodatkowania 
ze sfery produkcji (działalności gospodarczej) w kierunku opodatkowania docho
dów osobistych. W sektorze publicznym mieszczą się też: ochrona zdrowia, eduka
cja, opieka socjalna55. Państwo subsydiuje również preferowane kierunki produkcji 
oraz postęp techniczny i technologiczny.

35 Hier ¡st Finland..., s. 74.
36 Economy, http://virtual.fmland.fi
37 Finland. Facts and Figures, s. 105-107.
31 Economy, http://virtual.finland.fi

Finlandia współczesna charakteryzuje się nowoczesną strukturą gospodarki, 
właściwą państwom w fazie postindustrialnej. Świadczy o tym struktura produktu 
krajowego brutto, w której blisko 70% (69,3% w 2006 r.) pochodzi z sektora usług, 
27% - z przemysłu, a niecałe 4% (3,7%) - z rolnictwa i gospodarki leśnej56.

W sferze usług na pierwsze miejsca wysuwają się handel (wewnętrzny i zagra
niczny), transport i telekomunikacja oraz usługi edukacyjne, socjalne i medyczne, 
a także - obsługa ruchu turystycznego. W sferze transportu, począwszy od lat 50. 
XX w., następował znaczny przyrost inwestycji (1/5 funduszy inwestycyjnych była 
lokowana w inwestycjach transportowych). Nastąpiła w szczególności rozbudowa 
sieci dróg bitych kosztem kolei i dróg wodnych (śródlądowych i przybrzeżnych) - 
w trudnych warunkach, wyznaczonych przez wielkość kraju, niekorzystny klimat 
(zwłaszcza zimą) oraz rzadkie zaludnienie, zwłaszcza na północy. Koleje łączą 
główne miasta i w całości znajdują się w rękach państwa. Transport wodny odgry
wa istotną rolę zwłaszcza w odniesieniu do przemieszczania ładunków masowych, 
zarówno wewnątrz kraju jak i - szczególnie - przy ich eksporcie drogą morską.

Sieć połączeń lotniczych należy do najgęstszych w Europie. Finlandia ma po
nad 40 czynnych lotnisk, z których ponad połowa ma regularne połączenia lotnicze 
w kraju, Skandynawii, Europie i świecie (w tym: z miejscami wypoczynku 
w atrakcyjnych turystycznie regionach).

Transport zatrudnia łącznie ponad 160 tys. pracowników. Dalszych 80 tys. znaj
duje zatrudnienie w usługach hotelowych i w obsłudze ruchu turystycznego; tury
styka przynosi ok. 5% dochodu z eksportu usług i obsługuje ponad 2 min turystów, 
głównie z obszaru Skandynawii57.

Przemysł Finlandii rozwinął się zasadniczo w XIX i XX stuleciu. Wcześniej 
funkcjonowała (od XVI w.) tylko niewielka liczba tartaków i zakładów przerobu 
drewna, zakładów szklarskich i tekstylnych oraz hut i odlewni żeliwa. Szybki roz
wój przemysłu nastąpił zwłaszcza w latach 1850-1880; powstały wówczas nowo
czesne tartaki, fabryki celulozy i wytwórnie papieru. Zastosowanie energii elek
trycznej do napędu maszyn przyspieszyło rozwój przemysłu po I wojnie światowej, 
uniezależniając zarazem lokalizację zakładów od bliskości rzek bądź dostępu do 
paliw stałych. W latach 20. XX w., mimo rozwoju przemysłu, ciągle 2/3 ludności 
utrzymywało się z pracy na roli lub z gospodarki leśnej. Sytuacja uległa zasadni
czej zmianie dopiero po II wojnie światowej. Aktualnie w przemyśle i budownic
twie zatrudnionych jest ponad 27% ogółu pracujących58.

http://virtual.fmland.fi
http://virtual.finland.fi
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Struktura branżowa przemysłu Finlandii wykazuje pewną specyfikę, polegającą 
na koncentracji na kilku wyspecjalizowanych dziedzinach produkcji przemysłowej 
oraz orientacji większości produkcji w tych branżach na potrzeby eksportu.

Tradycyjnie rozwiniętą dziedziną produkcji przemysłowej jest pozyskiwanie 
i przetwórstwo drewna. Jest to zarazem wysoce proeksportowa gałąź produkcji; ok. 
90% produktów kierowanych jest na rynki zewnętrzne. Jednak jej udział w ogólnej 
wartości eksportu systematycznie się obniża; o ile pod koniec lat 70. sięgał blisko 
1/2 wartości fińskiego eksportu, aktualnie (w 2006 r.) sięga 20,3%; spada również 
zatrudnienie (głównie na skutek mechanizacji i automatyzacji produkcji). Istotną 
częścią przemysłu korzystającego z drewna jako surowca jest przetwórstwo che
miczne drewna: produkcja celulozy, miazgi drzewnej, tektury, papieru oraz różne
go rodzaju płyt i paneli. Finlandia zajmuje czwarte miejsce w świecie jako ekspor
ter celulozy i piąte jako eksporter papieru.

Przemysł metalowy i maszynowy rozwinął się głównie po II wojnie światowej. 
Również i te gałęzie produkcji w poważnym zakresie zorientowane są na eksport. 
W 1977 r. eksport maszyn i urządzeń (głównie do przetwórstwa drewna oraz pro
dukcji celulozy i papieru, prac leśnych i transportu leśnego) sięgał 36% wartości 
eksportu z Finlandii; w 2005 r. wyniósł 31,1%. Przemysł metalowy koncentruje się 
głównie na wydobyciu i przeróbce metali nieżelaznych: niklu, miedzi, cynku, 
chromu oraz metali rzadkich - kobaltu i wanadu. Mimo braku rodzimych zasobów 
rudy żelaza Finlandia rozwinęła (głównie w latach 70. XX w.) hutnictwo żelaza 
oraz przemysł stalowy, korzystając z importowanej rudy (głównie szwedzkiej).

Do nowszych dziedzin produkcji należy przemysł elektrotechniczny i elektro
niczny: produkcja turbin i silników elektrycznych, transformatorów, kabli, baterii, 
lamp, radioodbiorników i telewizorów, telefonów i urządzeń instalacyjnych. 
W ostatnim okresie Finlandia stała się światowym potentatem w produkcji apara
tów i urządzeń dla potrzeb telefonii komórkowej (koncern „Nokia”), a nadto - 
przyrządów optycznych. Ich eksport stanowił w 2005 r. 28% wartości globalnej 
eksportu Finlandii.

Finlandia jest również znaczącym producentem i eksporterem środków trans
portu wodnego. Duże stocznie zlokalizowane są w pobliżu Helsinek, Turku oraz 
Rauma. Szczególnie istotna jest produkcja lodołamaczy (morskich i na potrzeby 
wód śródlądowych), transporterów, barek do obsługi żeglugi śródlądowej oraz 
statków do transportu specjalizowanego (np. chemikaliów).

Czwartą dziedziną przemysłu jest przemysł chemiczny. Obejmuje on zwłaszcza 
produkcję nawozów sztucznych i środków ochrony roślin, syntetyków i tworzyw 
sztucznych, mydeł i detergentów, kosmetyków, farb i lakierów. Ważnym działem 
produkcji chemicznej jest też przeróbka (importowanej, głównie z Norwegii i Ro
sji) ropy naftowej. Przemysł chemiczny plasuje się też na czwartym miejscu 
w strukturze eksportu (dając ok. 12% wartości eksportu).

Finlandia jest również znaczącym producentem i eksporterem mebli i wyposa
żenia domowego, urządzeń dla przemysłu spożywczego, cukru, margaryny i mro
żonek, a nadto - tekstyliów (w przemyśle tekstylnym zatrudnionych jest ok. 70 tys. 
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pracowników; eksport tekstyliów i wyposażenia domowego stanowi ok. 8% warto
ści eksportu z Finlandii).

Finlandia ma wysoce rozwinięty i zmechanizowany przemysł budowlany, który 
wypracowuje ok. 1/10 produktu narodowego. Do wyspecjalizowanych gałęzi 
w tym zakresie należą: budowa hydroelektrowni, platform wiertniczych, drążenie 
i obudowa tuneli, a także budowa domów mieszkalnych z drewna. Nowoczesna 
fińska architektura należy do najbardziej interesujących w świecie. Dość wspo
mnieć takie postacie, jak Alvar Aalto (1989-1976), Yrjó Lindengreen (1900- 
-1952), Aame Ervi (1910-1977), Kaija i Erki Siren, T. Penttila, Timo i Tuomo 
Suomaliainen, Eliel i Eeso Saaninen, Viljo Revel, Heikki Siren, czy też głośne 
i zrealizowane projekty architektoniczne - stadion olimpijski w Helsinkach, mia- 
sto-ogród Tapióla, sala koncertowa w Lahti, Finlandia Hall w Helsinkach oraz 
podziemny kościół Taivallahti w Helsinkach59.

59 T. Cieślak, Historia Finlandii..., s. 316-319.

Tabela 1. Struktura kierunkowa eksportu i importu Finlandii (w 2005 r.)

Państwo Eksport (w %) Import (w %)
Niemcy 10,6 14,6
Wielka Brytania 6,7 4,5
USA 5,8 4,2
Szwecja 10,8 10,6

Federacja Rosyjska 11,0 13,9
Francja 3,4 3,6
Holandia 4,8 4,0
Włochy 3,1 3,6

Belgia 2,3 2,2
Estonia 2,6 3,1
Hiszpania 2,5 1,5
ChRL 3,0 6,0

Japonia 1,7 3,3

Źródło: http://virtual.finland.fi

Finlandia jest uczestnikiem dwustronnej wymiany handlowej i importerem 
wielu surowców i produktów. W imporcie surowców i energii na pierwszym miej
scu wskazać należy na zakup ropy naftowej i gazu ziemnego (mimo że znaczną 
część swych potrzeb energetycznych Finlandia zaspokaja z hydroelektrowni, 
z wykorzystania energetycznego drewna i jego odpadów, wykorzystania torfu - 
jego zasoby należą do największych na świecie - oraz energii jądrowej). Import 
surowców energetycznych i energii sięgał w 2005 r. 13,8% wartości importu. Im
port innych surowców sięgał 36,7%, dóbr konsumpcyjnych (tekstyliów, samocho

http://virtual.finland.fi
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dów, artykułów gospodarstwa domowego) i 25% wartości całego importu. Ważną 
pozycję w imporcie zajmują również artykuły żywnościowe.

Finlandia jest państwem o wysokim poziomie dochodów osobistych i zabezpie
czenia społecznego (ubezpieczenia społeczne, emerytury i renty, opieka medyczna 
i socjalna)60. W 2005 r. dochód na 1 mieszkańca sięgał 30 800 euro.

60 J. Nevakivi, Od ■wojny..., s. 375-376.

Strukturę kierunków wymiany handlowej Finlandii z zagranicą obrazuje załą
czona powyżej (s. 26) tabela.





Rozdział II

STRUKTURA SPOŁECZNA I POLITYCZNA

1. STRUKTURA SPOŁECZNA

Struktura społeczeństwa Finlandii była wielokrotnie przedmiotem badań empi
rycznych i statystycznych oraz opieranych na ich rezultatach uogólnień. W anali
zach Heikki Warisa61 społeczeństwo to - badane zasadniczo w odniesieniu do lat 
40. XX w. - charakteryzowane było jako - w stopniu przeważającym - społeczeń
stwo farmerów i pracowników fizycznych (głównie robotników), z niezbyt liczną 
wartwą inteligencji i pracowników umysłowych. Z kolei badania Nieminena i Pau- 
kali, dotyczące dekady lat 50. i pierwszej połowy lat 60. XX w., wskazały na 
wzrost liczby pracowników przemysłu i gospodarki komunalnej, a także handlu 
i prywatnej przedsiębiorczości, z aspiracjami do postrzegania się jako „klasa śred
nia”. Tendencje rozwojowe lat 1940-1966 obrazuje zamieszczone poniżej zesta
wienie:

61 H. Waris, Suomalaisenyhteiskunnan rakenne, Helsinki 1952, s. 185.

Tabela 2. Uwarstwienie społeczeństwa Finlandii; lata 1940-1964

Warstwa

Liczba (w tys.)

Rok

1940 1950 1964 1940 1950 1964

Robotnicy 921 854 881 62 55 51

Farmerzy 356 311 280 24 20 16
Warstwy średnie (handel, 
usługi, prac.umysł.)

163 342 518 11 22 30

Przedsiębiorcy (i inni w klasie 
wyższej)

45 46 52 3 3 3

Ogółem 1485 1553 1731 100 100 100

Źródło: U. Rauhala, Yhtiskuntaluokka [w:] Yhteiskunatieteiden kdsikirja, Helsinki 1964, II, s. 1006- 
-1011.
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Ewolucja struktury społecznej w ciągu ćwierćwiecza 1940-1964 charakteryzo
wała się zatem istotnym obniżeniem się odsetka ludności wiejskiej (z 24% do 16%) 
oraz zauważalnym ograniczeniem liczby robotników (spadek z 62% do 51% czyn
nych zawodowo), przy nieomal trzykrotnym (z 11% do 30%) wzroście drobnych 
przedsiębiorców, pracowników umysłowych i ludzi „wolnych zawodów”. Proce
sowi temu towarzyszył wzrost liczby mieszkańców miast i przemieszczanie się 
osób czynnych zawodowo z północy i wschodu Finlandii na obszary południa 
i południowego zachodu. W dekadzie lat 70., a jeszcze intensywniej w ćwierćwie
czu 1980-2005 r., proces ten był kontynuowany, a nawet uległ dalszej intensyfika
cji. W latach 70. rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo zatrudniały łącznie 1/5 ludno
ści czynnej zawodowo, a pod koniec dekady lat 80. - tylko 1/8.

Chcąc przeciwdziałać wyludnianiu się północy i wschodu kraju, władze Finlan
dii zainicjowały pod koniec lat 60. program łączenia małych (niesamowystarczal- 
nych) farm w większe gospodarstwa rolne (bądź leśne). Nie zapobiegło to jednak 
dalszym przemieszczeniom młodzieży na południe, a nadto - emigracji zarobkowej 
(głównie do Szwecji). W latach 80. 3/5 ludności skupiało się w miastach62.

62 Suomen tilastollinen vuosikirja, 1985-1986, Helsinki 1986.
63 Por. D. Arter, Politics and Policy Making in Finland, Sussex-New York 1987, s. 29.
64 Rozwojowi techniki i technologii służyły specjalne programy rządowe, w tym utworzenie Centrum 

Rozwoju Technologii (znanego pod skrótową nazwą: Tekes).
65 T. Toivonen, S. Widerszpil, Changes in socio-economic and Class Structure [w:J E. Allardt, W. We

solowski (eds.), Social Structure and Change. Finland and Poland. Comparative Perspective, Warszawa 
1980, s. 100-104.

Z kraju rolniczo-przemysłowego w latach 40. (i wcześniej) Finlandia prze
kształciła się do początku lat 80. w państwo zmodernizowanej produkcji przemy
słowej i rozwiniętego sektora usług. Liczba zatrudnionych w przemyśle statystycz
nie wzrosła, niemniej jej udział w ogólnej skali zatrudnienia (poza rolnictwem) 
uległ pomniejszeniu na rzecz sektora szeroko pojmowanych usług. W dwudziesto
leciu 1960-1980 udział sektora usług w wytworzonym produkcie narodowym 
brutto wzrósł z 44% do 53%63.

Rozwojowi sektora usług towarzyszyła intensywna modernizacja produkcji 
przemysłowej64, wymuszająca zmiany w profilu zatrudnionych w przemyśle. 
W szczególności intensywne zmiany nastąpiły w drugiej połowie lat 70. oraz 
w dekadzie lat 80. XX w. Tradycyjne gałęzie przemysłu: przemysł drzewny i celu
lozowo-papierniczy, poddane zostały gruntownemu unowocześnieniu i wzbogaco
ne nowymi gałęziami produkcji przemysłowej: produkcją maszyn i urządzeń dla 
przemysłu drzewnego i papierniczego, nowoczesnym przemysłem stoczniowym, 
elektrotechnicznym, elektronicznym, biotechnologią, nakierowanymi głównie na 
eksport produktów. Nowe dziedziny wytwórczości wymagały zasadniczej zmiany 
profilu zawodowego i wykształcenia siły roboczej w kierunku pracy umysłowej, 
opartej na wyższym i średnim specjalistycznym wykształceniu65. W produkcji 
przemysłowej dominować poczęły duże przedsiębiorstwa, zarówno o kapitale fiń
skim, jak i międzynarodowym, w tym także skomercjalizowane przedsiębiorstwa 
państwowe (yaltionyhtiót).
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Pod koniec lat 80. tempo wzrostu eksportu i rozwoju przemysłu uległo pewne
mu zahamowaniu, co łączyło się m.in. z przeobrażeniami, a następnie rozpadem 
ZSRR, ważnego importera surowców i jednego z głównych partnerów w eksporcie 
produktów przemysłowych. Niedostatek surowców (w tym energetycznych) oraz 
konieczność reorganizacji eksportu wymusiły wprowadzenie energooszczędnych 
technologii oraz podniesienie nowoczesności i jakości produktów, kierowanych 
szerzej na rynki zachodnie. W rezultacie, po przejściowych trudnościach gospodar
czych pierwszej połowy lat 90., ekonomika Finlandii zyskała „drugi oddech”. 
Przyspieszeniu uległa też integracja Finlandii ze Wspólnotami Europejskimi; po 
rokowaniach i przeprowadzeniu referendum Finlandia stała się 1 stycznia 1995 r. 
państwem członkowskim Unii Europejskiej66.

66 K. Dośpiał-Borysiak, Polityka Szwecji i Finlandii w regionie Morza Bałtyckiego, Łódź-Toruń 2006, 
s. 247.

W korzystnych dla gospodarki finlandzkiej latach 60. wprowadzono w kraju 
wiele reform, składających się na tzw. pakiet socjalny, co przyczyniło się do wzro
stu dobrobytu mieszkańców oraz zintensyfikowało oczekiwania socjalne. Recesja 
przełomu lat 70. i 80. (w tym załamanie popytu na masę papierową i inne produkty 
fińskiego eksportu) spowodowała wzrost bezrobocia i spowolnienie reform socjal
nych. W efekcie wybory w 1987 r. przyniosły wzrost poparcia dla partii prawico
wych; koalicja rządowa zdominowana przez socjaldemokratów utraciła większość 
w Eduskuncie, w rezultacie czego rząd Kalevi Sorsy musiał ustąpić, a nowa koali
cja prawicowo-centrowa uformowała gabinet po przywództwem przewodniczącego 
Narodowej Partii Koalicyjnej (konserwatywnej), Harri Holkeriego.

Rząd H. Holkeriego doprowadził do obniżenia wieku emerytalnego (z 65 do 55 
lat), co przyczyniło się do spadku bezrobocia i wzrostu zatrudnienia wśród mło
dzieży, ale spowodowało duże obciążenia dla finansów państwa. Krytyka rządu 
wtoku kampanii wyborczej w 1991 r. przyniosła wzrost popularności Partii Cen
trum; po wyborach do Eduskunty utworzona została koalicja zdominowana przez 
tę partię, a jej młody przywódca, Esko Aho, stanął na czele nowego rządu. Nowy 
rząd przyspieszył politykę modernizacji; wobec rozpadu ZSRR przeorientował 
związki gospodarcze na kontakty z państwami Europy Zachodniej i podjął nego
cjacje w sprawie akcesji do Unii Europejskiej.

Po przystąpieniu Finlandii do Unii Europejskiej i wyborach do Eduskunty 
w 1995 r. większościowa koalicja socjalistów, konserwatystów, Szwedzkiej Partii 
Ludowej i Partii Zielonych podjęła starania o obniżenie bezrobocia i redukcję wy
datków państwa. Polityka ta przyniosła pewne efekty; niebagatelne znaczenie 
miało tu otwarcie rynków europejskich na eksport z Finlandii, a także - trwająca 
modernizacja produkcji, postęp technologiczny i edukacyjny.

Struktura społeczna Finlandii na początku XXI stulecia w znacznej mierze od
powiada parametrom nowoczesnych społeczeństw postindustrialnych. Pewną od
rębnością, mimo postępującego wyludniania się terenów rolniczo-leśnych (zwłasz
cza na północy i wschodzie Finlandii) i wzrostu areału gospodarstw rolnych (rolno- 
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-leśnych) jest wciąż znaczny odsetek ludności utrzymujących się z rolnictwa i le
śnictwa.

Poczynając od lat 50., liczba robotników i pracowników umysłowych w Finlan
dii ulegała wzrostowi; od lat 70. maleje udział pracowników fizycznych67 wśród 
świadczących pracę najemną68. Już w 1975 r. udział pracowników umysłowych 
wśród ogółu zatrudnionych sięgał 38%; w tym w sektorach pozarolniczych - 
42%69. Większość pracowników umysłowych znajdowała zatrudnienie w „trzecim 
sektorze” gospodarki, tj. poza produkcją przemysłową i rolnictwem: w handlu, 
sektorze finansów i ubezpieczeń, w usługach publicznych i oświacie.

67 Nieomal całkowicie zanikła kategoria rzemieślników wytwarzających produkty przemysłowe we 
własnych warsztatach (na zasadzie samozatrudnienia).

61 Official Statistics of Finland, VI C 104, vol. II B, table 4.
69 Tamże, table 1.
70 Por. szerzej F. Deppe, „Alte" und „Neue" Arbeiterklasse [w:J R. Vahrenkam (ed.), Technologie und 

Kapital, Frankfurt am Main 1973.
71 Por. „Monthly Review of Agricultural Statistics” 1976, No 4, table 1; 2004, No 4, table 1.

„Trzeci sektor” gospodarki wykazuje przy tym największą dynamikę rozwojo
wą; towarzyszy jej wysoka dynamika zatrudnienia. Jego charakterystyczną cechą 
rozwojową jest pojawienie się (jeszcze w latach 60.) tzw. nowej inteligencji (me
nedżerów, inżynierów, organizatorów produkcji, informatyków i finansistów oraz 
innych kadr „służebnych”) w sektorze usług i w sferze przemysłu. Pracownicy 
„trzeciego sektora”, w tym „nowa inteligencja”, odbiegają istotnie swym wykształ
ceniem, stylem zachowania, aspiracjami życiowymi i interesami zawodowymi od 
świadczących najemną pracę fizyczną, a także - od „szeregowych” pracowników 
umysłowych70.

Pośrednim skutkiem wzrostu liczebności pracowników umysłowych jest we
wnętrzne rozwarstwienie tej grupy na niżej kwalifikowanych i uposażonych (zbli
żających się do statusu kwalifikowanych pracowników fizycznych) oraz pracowni
ków umysłowych o wysokich kwalifikacjach, stanowiących „nową inteligencję”. 
Rozwarstwienie to ma konsekwencje społeczne (m.in. w sferze poczucia przyna
leżności do danej grupy społecznej), ale także polityczne (w tym wyborcze). 
W szczególności „nowa inteligencja” traci poczucie przynależności do ogólniejszej 
kategorii „pracowników najemnych” w sensie wspólnoty dążeń, aspiracji i intere
sów z pracownikami fizycznymi oraz z „niższymi” kategoriami pracowników 
umysłowych.

Z kolei warstwa farmerów (rolników) w Finlandii wykazuje stałą tendencję do 
pomniejszania swej liczebności oraz do wewnętrznej dywersyfikacji ekonomicznej 
i kulturowej. W szczególności, poczynając od lat 60., maleje liczba małych gospo
darstw rolnych (o areale ziemi uprawnej poniżej 10 ha). O ile w latach 1950-1974 
średni obszar gospodarstwa rolnego wzrósł z 8,9 ha do 10,7 ha (jakkolwiek połowa 
farm nie przekroczyła wielkości 10 ha), to w ciągu ostatnich 30 lat liczba gospo
darstw poniżej 10 ha zmniejszyła się o połowę71. Zwiększaniu areału gospodarstw 
rolnych towarzyszy ich mechanizacja i specjalizacja (wprowadzanie półprzemy- 



33

słowych metod produkcji), a nadto - wzrost ogólnego i specjalistycznego wy
kształcenia farmerów i ich rodzin.

Struktura społeczno-zawodowa ludności Finlandii cechuje się zasadniczą prze
wagą osób utrzymujących się z pracy w „trzecim sektorze” gospodarki (handel, 
usługi materialne i niematerialne, oświata, finanse, kultura i komunikacja społecz
na). W sektorze tym zatrudnionych było w 2005 r. ponad 68% ogółu czynnych 
zawodowo. W przemyśle zatrudnionych jest niespełna 28% ogółu pracujących 
zawodowo; z pracy w rolnictwie i leśnictwie czerpie dochody 4% pracujących72.

72 Official Statistics of Finland, 2005, vol. II B; Wielki atlas świata, Warszawa 2004, s. 198.
73 D. Arter, Politics and Policy-Making..., s. 6.

2. HISTORYCZNE I SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA 
PODZIAŁÓW POLITYCZNYCH

Finlandia, stanowiąc - od 1809 r. - Wielkie Księstwo w obrębie Imperium Rosyj
skiego, korzystała z relatywnie szerokiej - w porównaniu z innymi nierosyjskimi 
terytoriami imperium (jak np. Królestwo Polskie) - autonomii gospodarczej i ad
ministracyjnej73. Jedynie w krótkich okresach nasilały się wysiłki władz rosyjskich 
zmierzające do ograniczenia odrębności instytucjonalnych i kulturowych Wielkie
go Księstwa Finlandii (zwłaszcza pod koniec XIX stulecia, w okresie panowania 
cara Mikołaja II). Warunki do politycznej aktywizacji mieszkańców Finlandii ule
gły polepszeniu zwłaszcza po reformach Aleksandra II, który zezwolił na zebranie 
się parlamentu Wielkiego Księstwa w 1863 r.

Z dekadą lat 60. XIX w. wiązać należy ukształtowanie się - w zarodku - syste
mu partyjnego Finlandii, obejmującego „historyczne” partie tego kraju.

W pierwszej kolejności wymienić należy powstanie Partii Fińskiej (Suomala- 
inen puolue), utworzonej z inicjatywy J.V. Snel Imana. Za podstawowy swój cel 
Partia Fińska uznała promowanie wśród społeczeństwa Finlandii języka fińskiego 
i fińskiej kultury narodowej w warunkach dominacji wpływów języka i kultury 
szwedzkiej, zwłaszcza w środowisku wykształconych mieszkańców Finlandii i jej 
elit politycznych.

Z natury swej Partia Fińska pozostała w opozycji do Partii Szwedzkiej, skupia
jącej mieszkańców Finlandii posługujących się językiem szwedzkim. Partia ta 
miała swe społeczne zakotwiczenie wśród elit mieszczańskich (w środowisku kup
ców i przemysłowców), w środowiskach urzędniczych, inteligenckich oraz trady
cyjnej arystokracji rodowej. Zwolennicy Partii Szwedzkiej, przykładowo J.J. Nor- 
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dström i Emil v. Quanten, nawoływali nawet do zerwania więzów z Rosją i przy
wrócenia więzi ze Szwecją pod hasłami panskandynawizmu74.

74 Por. E. Piotrowska, Dzieje myśli szwedzkiej XX wieku. Od narodowego konserwatyzmu do globali
zmu, Poznań 2006, s. 16-17. Znamienne są zwłaszcza filiacje tych poglądów z ideologią narodowego 
konserwatyzmu w Szwecji (np. koncepcjami Yemera v. Heidenstama).

W 1880 r. w wyniku rozłamu w Partii Szwedzkiej uformowała się - po raz 
pierwszy - Partia Liberalna Finlandii, z Leo Mechelinem jako przywódcą partii.

Program Partii Liberalnej, ukształtowany w listopadzie 1880 r., był - w skali 
porównawczej - stosunkowo nowocześnie ujętym programem partyjnym. W od
różnieniu od partii „historycznych”: Fińskiej i Szwedzkiej, podporządkowywał on 
kwestię języka i kultury zagadnieniom ekonomicznym oraz społecznym. Partia 
Liberalna nie zdołała uformować ogólnokrajowej struktury organizacyjnej; nie 
uzyskała też szerokiego społecznego poparcia, co ostatecznie zadecydowało o jej 
zaniku.

Nieco przypadkowo, w tym samym okresie, uformowało się skrzydło liberalne 
wewnątrz Partii Fińskiej, grupując młodszą generację jej członków i działaczy, 
dystansujących się od uznanej za nadmiernie konserwatywną linii politycznej 
przywódcy Partii Fińskiej, Yrjö-Koskinena. Działacze skrzydła liberalnego popie
rali bardziej swobodne podejście do wartości religijnych oraz orientację prodemo- 
kratycznąw decydowaniu o sprawach publicznych. Przywódcą młodofinów stał się 
Janas Castren. Gdy pod koniec XIX stulecia władze rosyjskie - za panowania 
Aleksandra III, a następnie Mikołaja II - zaostrzyły restrykcje wobec Finów, po
głębiło to rozdźwięk w Partii Fińskiej. Podczas gdy starofinowie przyjęli postawę 
koncyliacyjną w stosunku do władz Imperium Rosyjskiego, frakcja młodofinów 
poczęła przejawiać coraz silniejsze aspiracje niepodległościowe. Program „nie
podległościowy” sformułowany został w 1894 r., co pogłębiło podziały wewnątrz 
partii.

Do 1906 r. Zgromadzenie Stanowe składało się wyłącznie z przedstawicieli 
trzech ugrupowań politycznych: starofinów, młodofinów oraz Partii Szwedzkiej. 
Wszystkie trzy stronnictwa były klasycznymi ugrupowaniami parlamentarnymi, 
bez rozwiniętej struktury terytorialnej na obszarze Finlandii i oparcia w lokalnych 
jednostkach partyjnych. Elektorat trzech wspomnianych stronnictw nie wykraczał 
poza pułap 4% ogółu mieszkańców Finlandii.

Początek XX stulecia i postępująca industrializacja niektórych obszarów Fin
landii przyniosły powstanie pierwszych partii pracowników najemnych. Jeszcze 
w 1899 r. została założona (w Turku) Fińska Partia Robotnicza, przekształcona 
w 1903 r. w Partię Socjaldemokratyczną. Partia ta przyjęła socjalizm za podstawę 
swej ideologii społecznej, sięgając nawet po wątki marksistowskie. Bazę społeczną 
partii stanowili robotnicy i pracownicy najemni. Początkowo socjaldemokraci nie 
uczestniczyli w wyborach do Zgromadzenia Stanowego, koncentrując się na posze
rzaniu swych wpływów w rozwijających się związkach zawodowych.

Wydarzenia rewolucyjne w Rosji w 1905 r. odbiły się echem również w życiu 
politycznym mieszkańców Finlandii. Przede wszystkim doszło do reformy systemu 
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reprezentacji, polegającej na zastąpieniu archaicznego (bo nawiązującego do 
struktury stanowej) Zgromadzenia Stanów jednoizbową Eduskuntą, pochodzącą 
z powszechnych wyborów z udziałem kobiet i mężczyzn, którzy ukończyli 24 rok 
życia. Perspektywa uczestnictwa w powszechnych wyborach parlamentarnych 
zaktywizowała społeczeństwo Finlandii; dość przypomnieć, że w wyborach 
w 1907 r. wzięło udział 70,7% uprawnionych do głosowania. Szczególnie zauwa
żalna była aktywizacja środowisk robotniczych oraz uboższego chłopstwa. W re
zultacie Partia Socjaldemokratyczna osiągnęła zastanawiający sukces wyborczy, 
zdobywając 80 mandatów w 200-osobowej Eduskuncie75. Równocześnie z reformą 
parlamentarną uformowało się nowe ugrupowanie - Związek Agrarny (stając się 
prekursorem odrębnych partii chłopskich w Europie Północnej).

75 Socjaldemokracja fińska stała się - porównawczo - najsilniej reprezentowanym ugrupowaniem par
lamentarnym w skali Europy.

76 Pomoc wojskowa Niemiec, w postaci 12-tysięcznego korpusu, który wylądował w Hanko (szw. Han
go), udzielona została na życzenie rządu Finlandii, bez wyraźnego żądania Mannerheima, a nawet - wbrew 
jego opiniom.

Rozwiązanie Eduskunty (podobnie jak Dumy Państwowej w Rosji) i represje 
polityczne (aczkolwiej łagodniejsze niż w samej Rosji) przyczyniły się do przej
ściowego spadku zainteresowania uczestnictwem w działalności publicznej. Przy
kładowo frekwencja wyborcza spadła w 1913 r. do 51,5%.

Rewolucje 1917 r. w Rosji: lutowa, a następnie - październikowa, przyczyniły 
się do politycznego zamieszania, a następnie do konfliktu w Finlandii. W grudniu 
1917 r. Finowie wykorzystali konflikt wewnętrzny w Rosji (między bolszewikami 
i ich adherentami a „białymi”) do ogłoszenia niepodległości Finlandii.

W styczniu 1918 r. władzę w Helsinkach opanowali przedstawiciele radykalnej 
lewicy, zmuszając senat niepodległościowy (rząd burżuazyjno-demokratyczny, 
który przed niespełna dwoma miesiącami proklamował niepodległość Finlandii) do 
przeniesienia się do miasta Vaasa, na północnym zachodzie Finlandii.

W rezultacie tych wydarzeń zaognił się konflikt pomiędzy zwolennikami lewicy 
a „białymi”, na czele których stanął generał C. Mannerheim, były oficer armii car
skiej. Mannerheim przy wsparciu Niemiec76 i ochotników fińskich, przeszkolonych 
w Niemczech, pokonał w kwietniu 1918 r. w bitwie pod Tampere siły lewicy i przy 
udziale korpusu niemieckiego zajął stolicę Finlandii - Helsinki.

Dzięki współpracy między fińskimi „białymi” a Niemcami doszło do wzrostu 
sympatii proniemieckich, czego następstwem było zaproszenie księcia Karola Fry
deryka Heskiego do objęcia tronu królewskiego w Finlandii. Klęska Niemiec 
w listopadzie 1918 r. i abdykacja cesarza zapobiegły realizacji wspomnianego za
mierzenia. Mannerheimowi powierzono funkcję regenta Finlandii do rozstrzygnię
cia o formie państwa i strukturze władz naczelnych w planowanej konstytucji, któ
rą uchwalono ostatecznie w czerwcu 1919 r.

W pierwszych latach niepodległości większość gabinetów powstawała dzięki 
współdziałaniu dwóch ugrupowań: Partii Postępowaej i Partii Agrarnej. Były to 
przeważnie rządy mniejszościowe. W wyborach w 1922 r. dwie partie poniosły 
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porażki: partia socjaldemokratyczna i Partia Postępowa. W maju 1920 r. powstała 
skrajnie lewicowa Socjalistyczna Partia Robotnicza, stanowiąca polityczną „przy
krywkę” dla udziału w życiu politycznym komunistów. Aktywizacja skrajnej lewi
cy spowodowała powstanie Związku Samoobrony Finlandii, który uzyskał popar
cie m.in. C. Mannerheima i P. Svinhufvuda. Na przełomie 1923 i 1924 r. doszło do 
ostrego starcia pomiędzy prawicą a Fińską Partią Robotniczą, którego przejawem 
były m.in. aresztowania działaczy skrajnej lewicy, zatrzymania jej posłów, rozwią
zanie parlamentu i powołanie „rządu fachowców” A.K. Cajandera.

Po zakończeniu kadencji prezydenta K. Stahlberga i wyborach prezydenckich 
1925 r., w których K. Relander pokonał R. Rytiego, sytuacja na arenie parlamen
tarnej była niestabilna z powodu rozczłonkowania politycznego. W rezultacie sześć 
kolejnych gabinetów miało status rządów mniejszościowych, jednopartyjnych. 
Aktywizacja lewicy prokumunistycznej i nasilenie jej konfliktu z socjaldemokra
tami (m.in. w środowisku związków zawodowych) przyniosło aktywizację ugru
powań antykomunistycznych; w 1930 r. w Lapua powstała bojowa organizacja 
antykomunistyczna pod nazwą Suomen Lukko (Klucz do Finlandii), która przystą
piła do porwań i wywózek działaczy komunistycznych (i lewicowych) na granicę 
z ZSRR. Akty przemocy, jakich w coraz szerszym zakresie dopuszczał się populi
styczny „ruch z Lapua”, operujący hasłami nacjonalistycznymi i antyparlamentar- 
nymi, a w szczególności wywózka do Joensuu byłego prezydenta Stahlberga, spo
wodowały odwrócenie się opinii publicznej od popierania „ruchu ”,

Wybrany w 1931 r. nowy prezydent P. Svinhufvud zdołał czasowo spacyfiko- 
wać nastroje, zapraszając m.in. marszałka C. Mannerheima do objęcia funkcji 
w Radzie Obrony Kraju, spełniając część postulatów „ruchu”. Podjęta w 1932 r. 
przez „ruch z Lapua” próba zbrojnego zamachu (i doprowadzenia do dymisji rzą
du) skończyła się niepowodzeniem. W marcu 1932 r. „ruch z Lapua” został przez 
władze Finlandii rozwiązany. Próba powiązania tradycji „ruchu lapuańskiego” 
z socjalnymi hasłami faszyzmu, podjęta w ramach utworzonego w 1932 r. Patrio
tycznego Ruchu Ludowego, nie zyskała szerszego rezonansu społecznego77.

77 S. HentilS, Od uzyskania niepodległości do zakończenia wojny 1917-1944 [w:] O. Jussila i in., Histo
ria polityczna..., Kraków 2001, s.180-181.

Od wyborów parlamenteranych w 1933 r. swe wpływy polityczne poczęła od
budowywać partia socjaldemokratyczna, która nawiązała współpracę z Partią 
Agrarną. W ramach tej współpracy socjaldemokraci doprowadzili do wyelimino
wania kandydatury P. Svinhufvuda na stanowisko prezydenta Finlandii wiosną 
1937 r. i do wyboru na tę funkcję przedstawiciela Partii Agrarnej, Kyóstio Kallio. 
Nowo wybrany prezydent powierzył tekę premiera przedstawicielowi Partii Postę
powej, A.K. Cajanderowi; podstawą rządu była nowo tworzona koalicja Partii Po
stępowej, socjaldemokratów i Partii Agrarnej (zwana niekiedy „czerwoną koali
cją”).

W okresie bezpośrednio poprzedzającym II wojnę światową nastąpiła częścio
wa stabilizacja sytuacji politycznej w Finlandii. Nie została uwieńczona powodze
niem inicjatywa powołania frontu ludowego, do którego lewica komunistyczna 
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usiłowała zachęcić socjaldemokratów. Socjaldemokraci powiązali się z partiami 
centrowymi, tworząc koalicję rządową.

Częściowym powodzeniem zakończyła się próba spacyfikowania populistycz
nej prawicy, nawiązującej do „ruchu z Lapua”. W 1938 r. zdelegalizowana została 
młodzieżowa organizacja „niebiesko-czarnych”, powiązana z Patriotycznym Ru
chem Ludowym. Kroki podjęte dla delegalizacji tego ugrupowania nie przyniosły 
finalnego rezultatu, na co wpłynęły także wydarzenia na arenie międzynarodowej 
(w tym zaostrzenie relacji z ZSRR), które odwróciły uwagę od działań w sferze 
stosunków wewnątrzkrajowych.

3. PODZIAŁY POLITYCZNE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

W charakterystykach systemu politycznego Finlandii, a zwłaszcza w uwagach do
tyczących politycznej organizacji jej mieszkańców (obywateli), akcentowany jest 
z zasady element rozwiniętej wielopartyjności78. Ograniczając horyzont oglądu do 
ostatniego półwiecza, stwierdzić należy obecność trzech dużych ugrupowań par
tyjnych: konserwatystów (Narodowej Partii Koalicyjnej) na prawicy, Partii Agrar
nej (Centrum) - pośrodku zasadniczego spectrum partyjnego oraz socjaldemokra
tów na lewicy. Swoistością fińskiego systemu politycznego - do połowy lat 80. - 
było funkcjonowanie konglomeratu ugrupowań lewicowych, zdominowanego 
przez komunistów, w postaci Demokratycznego Związku Narodu Fińskiego 
(DZNF). Istnienie i pozycja tej formacji partyjnej były w głównej mierze następ
stwem zewnętrznego uzależnienia Finlandii od specjalnych relacji z ZSRR - wy
muszone przez zobowiązania bilateralne79. Rozpad ZSRR i klęska komunizmu 
zasadniczo osłabiły wpływy DZNF80.

” J. Nousiainen, The Finnish Political..., s. 34-37.
79 Pośrednim tego dowodem jest osłabienie wpływów DZNF po reformach M. Gorbaczowa, a następnie 

- po rozpadzie ZSRR. Por. R. Allison, Finland’s Relations with the Soviet Union, 1944-1984, New York 
1985, zwłaszcza rozdz. 6, s. 134-145.

,0 Do pewnego stopnia kontynuatorem DZNF jest obecnie Vasemmistoliitto (Sojusz Lewicy).

Funkcjonowaniu dużych ugrupowań politycznych towarzyszyło i towarzyszy 
w Finlandii działanie kilku sięgających po reprezentację w parlamencie i w samo
rządzie lokalnym mniejszych partii. Najbardziej stabilnym elementem konstelacji 
„partii małych” jest Szwedzka Partia Ludowa, ugrupowanie centro-liberalne, cie
szące się głównie poparciem szwedzkojęzycznych obywateli Finlandii. Inne ugru
powania to rozłamowa i populistyczna Fińska Partia Drobnych Rolników (popu
larnie zwana, od nazwisk założyciela partii Veikko Vennano i jego syna „partią 
Vennano”), Partia Liberalna, Związek Zielonych (VIHR), Fińska Liga Chrześcijań- 
sko-Demokratyczna (KD), Prawdziwi Finowie (Porussuomalaiset-Perus).

Charakterystyczną cechą zachowań wyborczych obywateli Finlandii jest znacz
na koncentracja poparcia wokół list kandydatów dużych partii politycznych. Ich 
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elektorat (liczony łącznie) z reguły obejmuje ponad 60% ogółu ważnie oddanych 
głosów. Z powodu tradycyjnych różnic programowych i zakorzenienia społecznego 
wspomniane poparcie wyborcze „rozkłada się” (co najmniej) pomiędzy trzy „duże” 
partie, co sprawia, że żadna z nich (a często nawet dwie partie, połączone w koali
cję powyborczą) nie osiągają bezwzględnej większości w parlamencie Finlandii. 
W następstwie tej sytuacji konieczne staje się włączenie do koalicji rządowych 
dalszych ugrupowań; najczęściej zapraszanym partnerem (z racji stałego elektoratu 
i centrowej pozycji politycznej) jest Szwedzka Partia Ludowa (Svenska Folkpartiet 
i Finland, SFP).

Partia Socjaldemokratyczna tradycyjnie dystansowała się od ugrupowań komu
nistycznych. W latach 60. dokonana została odnowa kierownictwa partyjnego oraz 
przekształcenie i modernizacja programu socjaldemokratów. Najkorzystniej prze
biegły wybory do Eduskunty w 1966 r.; późniejsze wyniki były nieco gorsze, choć 
plasowały Partię Socjaldemokratyczną (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, 
SDP) na czołowej pozycji z punktu widzenia liczebności reprezentacji parlamen
tarnej81.

81 J. Nousiainen, Finlands politiska system, Stockholm 1966, s. 257-258.
82 M. Grzybowski, Systemy polityczne..., s. 323-324.

W grupie partii centrowych najsilniejszym ugrupowaniem pozostaje Partia 
Centrum (do 1965 r. działająca jako Unia Agrarna). Partia ta pozostaje mocno za
korzeniona wśród farmerów i w środowiskach małomiasteczkowych; korzysta 
z centrowego usytuowania i popularności wpływowych działaczy (historycznie - 
przed objęciem funkcji prezydenta - U. Kekkonena, w latach 90. - Esko Aho). 
Spadek liczebności środowiska farmerów - tradycyjnej bazy wyborczej partii, 
skłonił jej przywódców do przemianowania Unii Agrarnej na Partię Centrum (Su
omen Keskustapuloe, KESK); pod nową nazwą partia ta rozpoczęła bardziej inten
sywną penetrację środowisk pozarolniczych: pracowników „trzeciego sektora”, 
nauczycieli, niższych urzędników. W latach 70., mimo aktywnej akcji politycznej, 
wpływy wyborcze partii skurczyły się do poziomu ok. 17% (przy średniej dla okre
su lat 1945-1966 sięgającej 23,1%). Pewien odsetek wyborców przeniósł przej
ściowo swe poparcie na bardziej radykalną w artykułowaniu żądań, populistyczną 
Partię Wiejską. Rewitalizacja wpływów Partii Centrum rozpoczęła się w latach 80.; 
w 1982 r. połączyła się z nią (zachowując samodzielność statutową) Liberalna Par
tia Ludowa82.

Partia Centrum pozostaje zasadniczo partią fińskojęzycznych obywateli Finlan
dii. W 1962 r. zawarła nawet porozumienie z kierownictwem Szwedzkiej Partii 
Ludowej o podziale terytorialnym penetracji wyborczej. Partie te zobowiązały się 
nie konkurować politycznie na obszarach - odpowiednio - z większością fińsko- 
oraz szwedzkojęzyczną (co ułatwiało zawieranie koalicji powyborczych).

Połączona z Partią Centrum Liberalna Partia Ludowa nawiązuje do tradycji Na
rodowej Partii Postępowej (1918-1951), przekształconej następnie w Fińską Partię 
Ludową (1951-1965). Partia ta kontynuowała tradycje ruchu młodofińskiego. 
Opowiadała się za wolną konkurencją, ochroną średniej i drobnej przedsiębiorczo
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ści oraz za wolnością polityczną. W polityce zagranicznej wspierała koncepcję 
„aktywnej neutralności Finlandii”83, kierowała się interesem narodowym. Połącze
nie sił z Partią Centrum pozwoliło liberałom na odsunięcie perspektywy utraty 
reprezentacji parlamentarnej; pośrednim skutkiem było wzmocnienie politycznego 
centrum.

83 P. Andrzejewski, Neutralność w polityce zagranicznej Finlandii i Szwecji, Waiszawa-Poznań 1988, 
s. 148-149; por. też. P. Joeniemi, Political Parties..., s. 44.

84 G. v. Bonsdorff, Svenska folkpartiet, Helsingfors 1956, s. 17 i n.
85 Na początku XXI stulecia pojawiło się tam nowe ugrupowanie For Aland i Riksdagen (FAiR) - Dla 

Wysp Alandzkich w Eduskuncie.
86 Weszli wówczas w porozumienie powyborcze z Partią Socjaldemokratyczną i Szwedzką Partią Lu

dową.

Szwedzka Partia Ludowa jest postrzegana jako reprezentantka interesów 
szwedzkojęzycznej ludności Finlandii. Na partię tę głosuje z reguły ponad 80% 
obywateli szwedzkojęzycznych84. Z natury swej jest to partia centrowa, liberalna, 
wyrażająca aspiracje warstw średnich. Kluczowe miejsce w jej programie zajmuje 
kwestia ochrony tożsamości kulturowej i językowej Szwedo-Finów oraz hasła 
ścisłej współpracy i integracji regionalnej państw nordyckich. Wpływy wyborcze 
Szwedzkiej Partii Ludowej są relatywnie stabilne, aczkolwiek proces asymilacji 
i migracji wewnętrznej ludności prowadzi do powolnego osłabienia tożsamości 
językowo-kulturowej obszarów zdominowanych tradycyjnie przez ludność 
szwedzkojęzyczną. Terytorialnie wpływy Szwedzkiej Partii Ludowej koncentrują 
się wzdłuż wybrzeży prowincji Nyland (fińskie Uusimaa) na południu, wokół mia
sta i w mieście Turku (Abo) oraz w okręgu Ósterboten, wokół miasta Vaasa i na 
Wyspach Alandzkich (stanowiących autonomiczny, jednomandatowy okręg wy
borczy85).

Najsilniejszą partią prawicową w Finlandii pozostaje (kontynuująca tradycje 
„starofinów”) konserwatywna Narodowa Partia Koalicyjna (Konsllinen Kokoomus 
Puolue - KOK). Partia ta znajduje poparcie wyborcze wśród przedsiębiorców, 
wyższych urzędników, duchowieństwa protestanckiego, warstwy menadżerskiej, 
w środowiskach wykonujących wolne zawody. Program partii pozostaje wyraźnie 
narodowy, nakierowany na ochronę wolnej przedsiębiorczości i interesu państwo
wego Finlandii; z czasem elementy narodowe (zwłaszcza od lat 60.) poddane zo
stały stonowaniu i uległy wzbogaceniu o poparcie dla współpracy państw nordyc
kich. Partia zintensyfikowała też penetrację nowych środowisk, w tym zwłaszcza 
„nowej inteligencji” i młodzieży akademickiej. W latach 80. konserwatyści odno
towali wzrost popularności; po wyborach 1983 i 1987 r. stali się jedną z dwóch 
głównych partii koalicji rządowej86.

Wprawdzie zmiana nazwy Unii Agrarnej na Partię Centrum i reorientacja pro
gramu partii, dokonana w 1965 r., nie przyniosła natychmiastowego i trwałego 
efektu politycznego (w postaci widocznego wzrostu poparcia wyborców), niemniej 
jednak partia ta - z racji centrowego usytuowania oraz dobrze rozwiniętej sieci 
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organizacji terenowych - pozostała stronnictwem o istotnym znaczeniu politycz
nym, a do 1987 r. uczestniczką (a często osią) koalicji rządowych87.

17 J. Nousiainen, Finlandspolitiska..., s. 90.
” D. Arter, The Finnish Election of 1979: The Party Handed Winner, „Parliamentary Affairs” 1979, 

vol. 32/3, s. 425-427; 433-436.
” S. Berglund, P. Pesonen, G.P. Gislason, Political Party Systems [w:J E. Allardt and oth., Nordic De

mocracy: Ideas, Issues and Institutions, Copenhagen 1981, s. 93.

Po połączeniu w 1982 r. Partii Centrum i Liberalnej Partii Ludowej w jeden 
kompleks wyborczy Partia Centrum zwiększyła możliwości swego oddziaływania 
na klasę średnią (tradycyjnie traktowaną jako baza wyborcza Partii Liberalnej88). 
Wymagało to akceptacji niektórych założeń programowych Partii Liberalnej (które 
stanowią element tradycji ruchu młodofinów), takich jak: swoboda działalności 
gospodarczej i wolnej konkurencji, ochrona średnich i małych przedsiębiorstw, 
respektowanie wolności konkurencji. Ułatwiło to dotarcie Partii Centrum do śro
dowisk drobnych przedsiębiorców, warstwy menedżerskiej oraz inteligencji i mło
dzieży studenckiej.

Fuzja ugrupowania liberałów z Partią Centrum w 1982 r. skutkowała redukcją 
liczby partii centrowych w Finlandii. Pośrednio zmniejszyło to rywalizację pomię
dzy ugrupowaniami politycznymi centrum, przyczyniając się do uporządkowania 
sceny politycznej Finlandii w latach 70. i 90.

Charakterystyka socjo-politycznego statusu Szwedzkiej Partii Ludowej w sys
temie politycznym Finlandii napotyka pewne utrudnienia. Wynikają one, w pierw
szym rzędzie, z aspiracji tego ugrupowania do reprezentowania całej (wewnętrznie 
zróżnicowanej) społeczności obywateli Finlandii posługujących się językiem 
szwedzkim jako podstawowym. Następstwem tego nastawienia jest oparcie rekru
tacji elit partyjnych, formułowania postulatów programowych i modelowania kam
panii wyborczych na kryteriach kulturowo-językowych, bez akcentowania zróżni
cowań ekonomiczno-społecznych czy zawodowych. W rezultacie ponad 80% lud
ności szwedzkojęzycznej w Finlandii stanowi elektorat Szwedzkiej Partii Ludowej. 
Partia ta podkreśla znaczenie harmonijnego współżycia obywateli szwedzko- 
i fmskojęzycznych; opowiada się ponadto za uściśleniem współpracy regionalnej 
państw Europy Północnej oraz regionu Morza Bałtyckiego. Procesy asymilacji 
ludności szwedzko- i fińskojęzycznej powodują wolne, ale trwałe zmniejszanie się 
liczby obywateli szwedzkojęzycznych Finlandii, co jest jednoznaczne z erozją 
elektoratu tego ugrupowania89.

Analiza przebiegu wyborów parlamentarnych w latach 1945-1979 wykazuje 
stały spadek liczby głosów oddawanych na Szwedzką Partię Ludową. Degresja 
liczby mandatów jest nieco łagodniejsza; zjawisko to należy tłumaczyć koncentra
cją poparcia dla tego ugrupowania w pięciu okręgach skupiających ludność 
szwedzkojęzyczną. Tym samym nie dochodzi do utraty nazbyt dużej liczby głosów 
w innych okręgach, gdzie z reguły nie pojawiają się kandydatury Szwedzkiej Partii 
Ludowej.
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Szwedzka Partia Ludowa jest pożądanym partnerem koalicyjnym ze względu na 
swe centrowe usytuowanie oraz wyodrębniony, stały elektorat (w stosunkowo ma
łym stopniu będący obiektem penetracji wyborczej innych partii). Fakt dyspono
wania przez tę partię (już od 1907 r.) własną organizacją kobiecą, a od 1943 r. - 
także organizacją młodzieżową90 stabilizuje wpływy partii i czyni ją zdolną do 
mobilizacji wielu kręgów wyborczych i licznych wyborców.

90 G. v. Bonsdorf, Svenska folkpartiet..., s. 78 i n.
91 Funkcję tę sprawował do 1991 r.; po wyborach parlamentarnych w 1991 r. do władzy powróciła Par

tia Centrum, a jej przywódca, Esko Aho, został nowym szefem rządu.
92 Por. M. Grzybowski, Systemy konstytucyjne państw skandynawskich, Warszawa 1998, s. 152 

(aneks).

Narodowa Partia Koalicyjna (Kansallinen Kokoomuś) kontynuuje tradycje po
lityczne ugrupowania starofinów, optującego (od połowy XIX stulecia) za równo
uprawnieniem ludności fińskojęzycznej z mieszkańcami Finlandii posługującymi 
się językiem szwedzkim. Ugrupowanie starofinów w niepodległej Finlandii uległo 
przekształceniu na Partię Konserwatywną, która następnie przybrała nazwę Naro
dowej Partii Koalicyjnej. Początkowo program partii był wyraźnie konserwatywny, 
a przy tym - nacjonalistyczny i germanofilski. Po II wojnie światowej elementy 
germanofilskie uległy eliminacji, a program partii uzyskał treści bardziej stonowa
ne i zmodernizowane, z dostosowaniem do realiów powojennych.

Partia Koalicyjna rekrutuje swe poparcie wyborcze z kręgów przedsiębiorców, 
kadry menedżerskiej, wyższych urzędników, części inteligencji (zwłaszcza ludzi 
wolnych zawodów). Program partii eksponuje znaczenie własności prywatnej 
i nieskrępowanej inicjatywy gospodarczej, etyczne znaczenie wartości religijnych 
(protestanckich); w stosunkach zewnętrznych podkreśla potrzebę ścisłej współpra
cy i solidarności państw nordyckich. W sferze ustrojowej konserwatyści opowia
dają się za znaczeniem ścisłego respektowania porządku konstytucyjnego i prawa, 
poszanowania podziału władzy i instytucji parlamentarnych oraz równowagą 
wpływów między władzą centralną a samorządem lokalnym. Są też zwolennikami 
zrównoważonego rozwoju, powściągliwego korzystania z zasobów naturalnych 
(z myślą o przyszłych pokoleniach) oraz równowagi pomiędzy aktywną polityką 
proinwestycyjną a polityką socjalną państwa.

O ile w latach 50. Narodowa Partia Koalicyjna traciła na znaczeniu i reprezen
tacji parlamentarnej, lata 70. i 80. XX stulecia przyniosły rewitalizację znaczenia 
politycznego konserwatystów; po wyborach 1987 r. Narodowa Partia Koalicyjna, 
wespół z Partią Socjaldemokratyczną i Szwedzką Partią Ludową, stała się uczest
niczką koalicji rządowej, a jej przywódca H. Holkeeri objął tekę premiera91.

Lata 90. XX w. były nieco mnie korzystne z punktu widzenia popularności wy
borczej i wpływów politycznych Narodowej Partii Koalicyjnej; w 1991 r. uzyskała 
ona poparcie 19,2% wyborców (w porównaniu z 22,1% w 1983 r. i 23,1% w 1987 
r.), a w 1995 r. - 17,9% ważnie oddanych głosów92.

Lata 80. i 90. były natomiast okresem znacznej utraty wpływów ugrupowań ra
dykalnej (komunistycznej) lewicy. Partia Komunistyczna Finlandii, działająca od 
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1944 r.93 w obrębie szerszej formacji politycznej Demokratycznego Związku Naro
du Fińskiego, która obejmowała również Demokratyczny Związek Kobiet Fiń
skich, komunizującą organizację młodzieżową oraz tzw. socjalistów jedności94, 
straciła swe miejsce w czołówce ugrupowań politycznych w Finlandii.

Do 1944 r. (a ściślej: w latach 1930-1944) działalność partii komunistycznej w Finlandii objęta była

Niitonen, The Republic of Finland, its Political and Administrative Structure, Helsinki 1947, 
s. 34-35.

W latach 1945-1962 Demokratyczny Związek Narodu Fińskiego był jedną 
z czterech najsilniejszych formacji politycznych w systemie politycznym Finlandii 
(co obrazuje poniższe zestawienie wyników wyborów parlamentarnych).

Tabela 3. Wyniki wyborów do Eduskunty Demokratycznego Związku Narodu Fińskiego

Rok wyborów % uzyskanych głosów Liczba mandatów

1945 23,5 49
1948 20,0 38
1951 21,6 43
1954 21,6 43
1958 23,2 50
1962 22,0 47
1966 21,2 41

1970 16,6 36
1972 17,0 37

1975 19,0 40
1979 17,9 35

Źródło: K. Tómudd, The Electoral System ofFinland, Helsinki 1967, s. 172, 185-186.

W latach 60. i 70. XX stulecia popularność wyborcza Demokratycznego Związ
ku Narodu Fińskiego (DZNF) uległa redukcji. Poczynając od 1966 r., następowało 
zmniejszanie się liczby głosów oddawanych w wyborach parlamentarnych i lokal
nych na kandydatów tego ugrupowania. Osłabienie to wynikało z wielu okoliczno
ści: kurczenia się liczby pracowników fizycznych (stanowiących tradycyjną bazę 
wyborczą partii lewicowych), zaspokojenia podstawowych oczekiwań socjalnych 
pracowników, reakcji na wydarzenia 1968 r. w Europie (w tym na interwencję 
wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji), wreszcie - poważnych roz- 
dźwięków programowych w obrębie komunistycznej lewicy.

Wspomniane tu rozdźwięki dotyczyły, w pierwszej kolejności, oceny stopnia 
zaspokojenia oczekiwań ludzi pracy najemnej (robotników i pracowników umy
słowych) oraz stosunku lewicy komunistycznej do socjaldemokracji. Część działa
czy DZNF opowiadała się za nawiązaniem współpracy z socjaldemokracją (w du
chu eurokomunizmu); mniejszość partyjna (z sekretarzem generalnym partii, Taisto 
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Sinisalo) reprezentowała stanowisko zachowawcze, akcentując radykalizm i sprze
ciwiając się kompromisowi z socjaldemokracją.

Reformy polityczne w ZSRR, zapoczątkowane przez M. Gorbaczowa, i zmiany 
w stosunkach pomiędzy ZSRR a Finlandią, a następnie - rozpad Związku Radziec
kiego przyczyniły się do osłabienia spójności i poparcia wyborczego dla Demo
kratycznego Związku Narodu Fińskiego. Formacja ta uległa dekompozycji, a na jej 
miejsce powołano w kwietniu 1990 r. Sojusz Lewicy (Vasemnistoliitto - VAS). 
W wyborach do Eduskunty w 1999 r. Sojusz Lewicy uzyskał 10,9% poparcia wy
borczego (i 46 mandatów w parlamencie); cztery lata później (w 2003 r.) - 9,9% 
głosów (i 40 mandatów).

W latach 90. system partyjny Finlandii wzbogacił się o dalsze ugrupowania. Po 
pierwsze, nastąpił swoisty renesans poparcia udzielanego Fińskiej Lidze Chrześci- 
jańsko-Demokratycznej (Suomen Kristillisdemokraatit, KD), dotychczas z reguły 
niereprezentowanej w Eduskuncie. W wyborach 1991 r. partia ta uzyskała 6,8% 
oddanych głosów (i 10 mandatów), a w 1995 r. - 3% głosów (i 7 mandatów). Po 
wtóre, reprezentację parlamentarną uzyskał Związek Zielonych (Vihreà Liitto, 
VIHR); w 1999 r. zdobył poparcie 7,3% wyborców (i 11 mandatów), a w 2003 r. - 
głosy 8% wyborców (i 14 mandatów). Po trzecie, pojawiło się nowe ugrupowanie 
Prawdziwi Finowie (Perussuomalaiset, Perus), które w wyborach w 1999 r. uzy
skało głosy 1% wyborców (zdobywając 1 mandat), a w 2003 r. - poparcie 1,6% 
wyborców (i zyskując trzy mandaty). Charakterystyczną cechą przełomu XX i XXI 
stulecia w polityce Finlandii była też wyraźna aktywizacja polityczna kobiet, czego 
przejawem był wybór w 1998 r. (ponowiony w 2002 r.) T. Halonen na stanowisko 
prezydenta Finlandii oraz powierzenie przewodnictwa rządu (po wyborach w 2003 
r.) przewodniczącej Partii Centrum, Anneli Jaatteenmaki95.

95 Rząd ten stworzyła powyborcza koalicja trzech ugrupowań: Partii Centrum (7 członków), Fińskiej 
Partii Socjaldemokratycznej (8 członków) oraz Szwedzkiej Partii Ludowej (2 członków rządu). Wicepre
mierem i ministrem finansów został przedstawiciel Partii Socjaldemokratycznej, Antti Kaliomaki.

96 Charakterystyczne, iż koalicja zadecydowała o nieprowadzeniu od początku całej procedury formo
wania rządu, ograniczając się do powołania premiera i nowego ministra obrony, przy zachowaniu w stanie 
niezmienionym dotychczasowego składu rządu i proporcji podziału stanowisk między partie koalicyjne.

Wkrótce po utworzeniu nowego rządu doszło do zmiany na stanowisku premie
ra; przewodnicząca dotychczasowemu rządowi Anneli Jaatteenmaki (na skutek 
upublicznienia nieprawdy w jej wypowiedziach) została zmuszona do dymisji, 
a nowym premierem został inny reprezentant Partii Centrum, dotychczasowy mini
ster obrony, Matti Vanhanen96. Pełni on funkcję premiera również po wyborach 
z 18 marca 2007 r.

Najnowsze wybory do Eduskunty, przeprowadzone 18 marca 2007 r., nie zmie
niły istotnie występującego w Finlandii rozbicia partyjnego i zaawansowanej wie- 
lopartyjności.

Wyniki wyborów i podział miejsc w 200-osobowej Eduskuncie obrazuje za
mieszczona poniżej tabela.



Tabela 4. Wyniki wyborów parlamentarnych w Finlandii z 18 marca 2007 r.

Partia
% głosów 
ważnych

Zmiana 
w stosunku 

do wyborów 
w 2003 r.

Liczba 
mandatów

Zmiana 
w porównaniu 

z 2003 r.

Partia Centrum 23,1 -1,6 51 -A

Socjaldem. Partia Finlandii 21,4 -3,1 45 -8

Narodowa Partia Koalicyjna 22,3 +3,7 50 + 10

Sojusz Lewicy 8,8 -1,1 17 -2

Liga Chrześcijańsko-Demokratyczna 4,9 -0,4 7 0

Związek Zielonych 8,5 +0,5 15 + 1

Szwedzka Partia Ludowa 4,6 0 9 + 1

Prawdziwi Finowie 4,1 +2,5 5 +2

reprezentant Wysp Alandzkich - - 1

Źródło: Parliamentary Elections 18.3.2007 - Result Ministry of Justice, Finland (http://192. 
49.229.35/E2007/e/tulos/tulos.html).

Przytoczone wyniki wyborów parlamentarnych dowodzą utrzymywania się 
wiodącej pozycji trzech ugrupowań: Partii Centrum, Narodowej Partii Koalicyjnej 
(konserwatystów) oraz Socjaldemokratycznej Partii Finlandii97. Wymienione partie 
cieszą się poparciem 66,8% elektoratu (tj. ponad 2/3 wyborców). Żadne ze wspo
mnianych ugrupowań nie dysponuje zdecydowaną przewagą; każde z nich nie 
„kontroluje” nawet !4 głosów. Oznacza to, po pierwsze, utrzymywanie się trwałego 
rozbicia partyjnego oraz, po drugie, konieczność formowania gabinetów koalicyj
nych.

97 Aktualny skład rządu: premier Matti Vanhanen (Partia Centrum); Minister Spraw Zagranicznych llk- 
ka Kanerva (Narodowa Partia Koalicyjna); Minister Sprawiedliwości Tuija Brax (Związek Zielonych); 
Minister ds. Migracji i Spraw Europejskich Astrid Thors (Szwedzka Partia Ludowa); Minister Administra
cji Publicznej i Samorządu Lokalnego Mari Kiviniemi (Partia Centrum); Minister Kultury i Sportu Stefan 
Wallin (Szwedzka Partia Ludowa); Minister Transportu Anu Vehvilainen (Partia Centrum); Minister Han
dlu i Przemysłu Mauri Pekkarinen (Partia Centrum); Minister Zdrowia i Służb Społecznych Paula Risikko 
(Narodowa Partia Koalicyjna); Minister Środowiska Paula LehtomUki (Partia Centrum); Minister Finansów 
Jyrki Katainen (Narodowa Partia Koalicyjna); Minister Handlu Zagranicznego i Rozwoju Paavo VMyrynen 
(Partia Centrum); Minister Spraw Wewnętrznych Annę Holmlund (Narodowa Partia Koalicyjna); Minister 
Obrony Jyri Hakamies (Narodowa Partia Koalicyjna); Minister Edukacji Sari Sarkomaa (Narodowa Partia 
Koalicyjna); Minister Rolnictwa i Leśnictwa Sirkka-Liisa Anttila (Partia Centrum); Minister Łączności 
Suvi Lindćn (Narodowa Partia Koalicyjna); Minister Spraw Społecznych i Zdrowia Liisa HyssSla (Partia 
Centrum); Minister Pracy Taija Cronberg (Związek Zielonych); Minister Mieszkalnictwa Jan Vapaavuori 
(Narodowa Partia Koalicyjna); http://www.valtioneuvosto.fi/hallitus/jasenet/en.jsp

Skala poparcia wyborczego (i posiadanej reprezentacji parlamentarnej) sprawia, 
iż do zawarcia stabilnej koalicji rządowej nie wystarczy porozumienie dwu najlicz
niej reprezentowanych partii. Koniecznością staje się koalicja trójpartyjna, 
z udziałem co najmniej jednej z partii „drugiego szeregu”. Potencjalnie najbardziej 
prawdopodobnym koalicjantem pozostaje Szwedzka Partia Ludowa, głównie ze

http://192
http://www.valtioneuvosto.fi/hallitus/jasenet/en.jsp
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względu na swój centrowy charakter oraz wyodrębniony elektorat, z reguły niesta- 
nowiący obiektu poważniejszej rywalizacji międzypartyjnej.

Odnotować należy powolny, ale trwały trend spadkowy wpływów i popularno
ści wyborczej Sojuszu Lewicy oraz Szwedzkiej Partii Ludowej.

Godnym uwagi zjawiskiem jest relatywnie stabilna (spadek o 0,4% liczby wy
borców) pozycja Chrześcijańskiej Demokracji (partia ta po raz pierwszy uzyskała 
mandat w Eduskuncie w 1970 r.) oraz utrzymanie poparcia elektoratu przez nowe 
partie polityczne: proekologiczny Związek Zielonych oraz przez partię Prawdziwi 
Finowie.





Rozdział III

EWOLUCJA SYSTEMU RZĄDÓW W REPUBLICE 
FINLANDII

I. UWAGI WSTĘPNE

System ustrojowy Finlandii określany był do niedawna jako parlamentarny z ele
mentami prezydencjalizmu98 99. We wszystkich wspomnianych tu określeniach po
twierdzany jest dystans tego systemu w relacji z „czystym” (klasycznym) modelem 
prezydenckim. Jednocześnie akcentowano postępującą ewolucję systemu ustrojowe
go Finlandii zarówno w warstwie prawnoustrojowej, jak i politycznoustrojowej.

98 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu (wyd. 10), Warszawa 2006, s. 75.
99 J. Osiński, Konstytucja Finlandii..., s. 41.
100 J. Nousiainen, The Finnish System of Government: From Mixed Constitution to Parliamentarism 

[w:] The Constitution of Finland, Helsinki 2001, s. 30.

J. Osiński, komentując reformy konstytucyjne, przeprowadzone w latach 1990-1999, 
pisał o ustanowieniu „rządu prezydenta-reprezentanta w miejsce istniejącego w do
tychczasowej praktyce i uregulowaniach konstytucyjnych modelu semiprezydenc- 
kiego". Fiński politolog, J. Nousiainen konstatuje wręcz przekształcenie systemu 
rządów w Finlandii z „mieszanego” w parlamentarny100.

Poglądy te oraz fakt nasilenia zmian konstytucyjnych w ostatniej dekadzie XX stu
lecia - aż po uchwalenie (w dniu 12 lutego 1999 r.) i podpisanie 11 czerwca 1999 r. 
nowej konstytucji Finlandii - stanowią przesłankę dla podjęcia analizy obowiązują
cych w tym państwie aktów konstytucyjnych - pod kątem określenia kierunku, za
kresu oraz tempa przeobrażeń systemu rządów.

2. SYSTEM RZĄDÓW W FIŃSKIEJ TRADYCJI USTROJOWEJ
I W AKCIE O FORMIE RZĄDU Z 1919 R.

Po zajęciu Finlandii w 1808 r, przez wojska rosyjskie kraj ten został przekształcony 
z prowincji Królestwa Szwecji w Wielkie Księstwo w obrębie Rosji. Podstawą sys
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temu ustrojowego Finlandii pozostał nadal Akt o Formie Rządu z 1772 r. wraz 
z wprowadzoną w 1789 r. jego nowelizacją, poszerzającą uprawnienia monarchy 
kosztem zgromadzeń stanowych oraz Rady Królestwa. Mimo zmiany przynależności 
państwowej wspomniane akty nie zostały formalnie uchylone. Obowiązywały 
w całym okresie związku z Rosją, aż do uzyskania niepodległości oraz uchwalenia 
21 czerwca 1919 r. nowego Aktu o Formie Rządu proklamowanego 17 lipca 
1919 r.101

101 L.A. Puntila, Political History of Finland, 1809-1996, Helsinki 1974, s. 25-26.
102 Departament prawny Senatu, pełniący funkcję najwyższej instancji w postępowaniu sądowym, dał 

początek późniejszem Sądowi Najwyższemu.

Rolę organu zarządzającego w Wielkim Księstwie przejęła z dniem 18 sierpnia 
1809 r. Rada Rządowa. Liczyła ona czternastu członków powoływanych przez cara 
Rosji (a zarazem Wielkiego Księcia Finlandii), na czele z generał-gubematorem. 
Sprawy zarządu w Wielkim Księstwie uległy podziałowi pomiędzy Wielkiego Księ
cia (cara Rosji), w gestii którego znalazły się sprawy polityki zagranicznej, wojska, 
nominacji oraz nadań ziemskich, oraz Radę Rządową. Do zakresu działania Rady 
należało bieżące administrowanie, nadzór nad wymiarem sprawiedliwości oraz nad 
samorządem lokalnym. W 1816 r. Rada Rządowa uległa przekształceniu w Senat 
Finlandii.

Senat funkcjonował jako organ zarządzający Wielkim Księstwem aż do ogłosze
nia niepodległości (6 grudnia 1917 r.). Podzielony zrazu na dwa departamenty, praw
ny i ekonomiczny, a następnie - w odniesieniu do departamentu ekonomicznego - 
również na sekcje (odpowiadające działom gospodarki) stał się Senat swoistym pro
toplastą rządu niepodległej Finlandii102.

W stolicy Rosji sprawami Finlandii zajmowała się (od 1811 r.) specjalna komisja, 
przekształcona następnie w Komitet Finlandzki. Przewodniczącego i członków Ko
mitetu mianował car (Wielki Książę Finlandii). Komitet przedstawiał carowi przed
łożenia (rekomendacje) w sprawach Wielkiego Księstwa (z pominięciem ministerstw 
Imperium Rosyjskiego), a w kierunku odwrotnym - decyzje cara (i Wielkiego Księ
cia) generał-gubematorowi i Senatowi Finlandii celem ich realizacji.

W praktyce ustrojowej funkcjonował w Finlandii okrojony kompetencyjnie 
i poddany zwierzchnictwu cara organ typu rządowego. Znacznie skromniej rysowała 
się praktyka prawodawczego przedstawicielstwa stanowego (czterech stanów fiń
skich: szlachty, duchowieństwa, mieszczan i chłopów). Po sesji zgromadzenia sta
nowego w Porvoo (22 marca 1809 r.) aż do 1863 r. zaprzestano zwoływania zgroma
dzeń stanowych. Nastąpiło zamrożenie działania reprezentacji stanowej oraz - co 
istotne - zamrożenie kontroli przedstawicielstwa politycznego nad funkcjonowaniem 
administracji.

Zmianę przyniosły dopiero reformy Aleksandra II, zapoczątkowane we wrześniu 
1863 r. (pod wpływem powstania styczniowego w Królestwie Polskim). Zgromadze
nie stanowe, zwołane w Helsinkach w 1863 r., zachowało czterostanową strukturę. 
Miało pełnić funkcję ciała ustawodawczego (przy pozostawieniu inicjatywy ustawo
dawczej, prawa sankcjonowania ustaw oraz prawa weta absolutnego w gestii Wiel
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kiego Księcia - cara Rosji). W sprawach podatkowych natomiast zgromadzenie 
uchwalało ustawy z inicjatywy własnej; wymagały one jednak sankcji ze strony 
Wielkiego Księcia (cara Rosji).

W zgromadzeniu dominowali przedstawiciele stanu szlacheckiego. Mimo reform 
prawa wyborczego (w latach 1869 i 1879) tylko 6% mieszkańców Finlandii (i to 
tylko mężczyzn) miało uprawnienia do udziału w wyborach.

Pomimo ograniczonego zakresu kompetencji i archaicznej struktury stanowej 
parlament Finlandii stopniowo konsolidował swe oddziaływanie na życie publiczne. 
Sprzyjało temu uporządkowanie w ustawie z 1869 r. zasad reprezentacji i dokony
wania wyborów członków zgromadzenia oraz przywrócenie (na mocy manifestu cara 
z 4 listopada 1905 r.) pełnej autonomii Finlandii. Zasadnicza konsolidacja parla
mentu nastąpiła w 1906 r. Wówczas Aktem o Parlamencie czterostanowe zgroma
dzenie zastąpione zostało przez jednoizbową Eduskuntę103. Nowa ordynacja wybor
cza zasadniczo zdemokratyzowała reguły systemu wyborczego, poszerzając dziesię
ciokrotnie liczebność elektoratu (m.in. przyznając - jako pierwsza w Europie - pra
wa wyborcze kobietom). Nowe uregulowania wyborcze spowodowały przekształce
nie dotychczasowych ugrupowań w nowoczesne, ogólnokrajowe i oparte na człon
kostwie partie polityczne. Dzięki demokratyzacji prawa wyborczego i zastosowaniu 
przy podziale mandatów systemu proporcjonalnego Eduskunta przekształciła się 
w reprezentatywne przedstawicielstwo polityczne. Nadal jednak Senat jako organ 
wykonawczy nie ponosił formalnej odpowiedzialności przed Eduskuntą, akty parla
mentu zaś wymagały - dla uzyskania mocy prawnej - zatwierdzenia przez cara. 
W gestii cara - Wielkiego Księcia Finlandii - pozostawało mianowanie (i odwoły
wanie) członków Senatu.

103 M. Grzybowski, Eduskunta - parlament Finlandii, Warszawa 2001, s. 8.
104 J. Osiński, Konstytucja Finlandii..., s. 23.

Car zachował także prawo rozwiązywania Eduskunty. Mimo określenia jej ka
dencji jako trzyletniej w okresie od 1907 do 1917 r. ośmiokrotnie doszło do przed
terminowego rozwiązania parlamentu i zarządzenia wyborów. Przesłanką tego stanu 
rzeczy był kierunek działania Eduskunty, coraz wyraźniej preferującej ochronę inte
resów narodowych ludności fińskiej kosztem interesów imperium. Zachowanie to 
ugruntowało prestiż Eduskunty. Utorowało też drogę do przyjęcia przez nią najpierw 
- 15 listopada 1917 r. - rezolucji o przejęciu wykonywania władzy państwowej, 
następnie zaś - proklamowania (6 grudnia 1917 r.) pełnej niepodległości Finlandii 
jako państwa.

Założenia systemu rządów w niepodległej Finlandii wyznaczył - w pierwszej 
kolejności - Akt o Formie Rządu, uchwalony przez Eduskuntę 21 czerwca 1919 r. 
i zatwierdzony przez pełniącego funkcję regenta (po rezygnacji P.E. Svinhufvuda) 
Carla Gustawa Mannerheima (17 lipca 1919 r.104). Z czasem regulacja ta została 
uzupełniona kolejnymi aktami o charakterze konstytucyjnym, a w szczególności: 
a) Aktem z 25 listopada 1922 r. o Trybunale Stanu, b) Aktem z 25 listopada 1922 r. 
o prawie parlamentu do badania zgodności z prawem czynności urzędowych człon
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ków Rady Państwa, kanclerza sprawiedliwości i ombudsmana parlamentu oraz 
c) Aktem o Parlamencie z 13 stycznia 1928 r.105

105 Wszystkie te akty były następnie nowelizowane. Por. J. Osiński, Konstytucja Finlandii..., s. 26-27.
106 J. Nousiainen, The Finnish..., s. 148.
107 Por. K. Ciemniewski, Zasady ustroju politycznego Finlandii, Bydgoszcz 1971, s. 131 i n.
108 Ugrupowania prawicowe w Eduskuncie optowały za bezpośrednimi i powszechnymi wyborami pre

zydenta, z udziałem wszystkich uprawnionych wyborczo obywateli. Por. L.A. Puntila, Finlandspolitiska..., 
s. 130-133; O. Jussila, S. Hestila, J. Novakivi, Historia polityczna..., s. 142-143.

U podstaw systemu ustrojowego Finlandii legły zasady suwerenności narodu oraz 
podziału władz. Zostały one sformułowane w § 2 Aktu o Formie Rządu z 1919 r. 
(dalej jako: Akt z 1919 r.). Początkowa fraza § 2 Aktu mogła być interpretowana 
jako wiodąca ku parlamentarnej formule systemu rządów. Zawierała unormowanie, 
iż „władza zwierzchnia w Finlandii należy do narodu reprezentowanego przez par
lament, zwoływany na sesje”. Zakres uprawnień parlamentu doznawał jednakże 
ograniczenia - w pierwszej kolejności - do ram władzy ustawodawczej. I w tej dzie
dzinie ustanowiono zasadę, iż „władzę ustawodawczą realizuje parlament wspólnie 
z Prezydentem Republiki”. Ograniczenie władzy parlamentu wynikało również po
średnio z treści następnych postanowień § 2 Aktu z 1919 r., a w szczególności ze 
sformułowań zd. 3-4 i 5 tego przepisu. Zgodnie z § 2 zd. 3 i 4 „najwyższa władza 
wykonawcza” przysługiwała prezydentowi Republiki. Ponadto „w celu ogólnego 
zarządzania państwem” miała być utworzona „Rada Państwa, złożona z premiera 
i niezbędnej liczby ministrów”. Zgodnie z § 2 zd. 5 Aktu władza sądownicza została 
w gestii sądów, w tym - w najwyższej instancji - Sądu Najwyższego i Najwyższego 
Sądu Administracyjnego.

Brzmienie § 2 Aktu z 1919 r. dowodzi zawężenia gestii parlamentu ramami po
działu władz (do „przedziału” władzy ustawodawczej) oraz wyeksponowania roli 
prezydenta Republiki - jego uczestnictwa w realizacji władzy ustawodawczej 
(z przyznaniem mu atrybutów piastuna najwyższej władzy wykonawczej).

Przypisanie prezydentowi silnej pozycji ustrojowej i rozległych uprawnień (przy 
reprezentowaniu suwerena - narodu przez parlament, a zatem - w obrębie szeroko 
pojętego parlamentaryzmu) wynikało z potrzeb praktyki politycznej106. W warun
kach słabo utrwalonej niezależności państwa i konfliktów granicznych, rozbicia 
ugrupowań politycznych oraz konfliktów społecznych i przesileń rządowych istniało 
„zapotrzebowanie” na instytucję uosabiającą ciągłość władzy państwowej, a nadto - 
stabilizującą funkcjonowanie aparatu państwowego107.

Rola stabilizatora systemu politycznego, powierzona prezydentowi Republiki 
Finlandii, uwidoczniała się w ustanowieniu 6-letniej kadencji prezydenta (przy 3- 
-letniej kadencji Eduskunty) oraz w braku ograniczenia możliwości sprawowania tej 
funkcji przez wiele następujących po sobie kadencji. Wzmocnieniu pozycji prezy
denta (w konfrontacji z parlamentem) służyło też odrzucenie propozycji lewicy, by 
prezydent wybierany był przez parlament. Akt z 1919 r. potwierdzał zasadę po
wszechnych (choć pośrednich108) wyborów prezydenckich. Przyjęto przy tym kom
promisowy model wyborów, zaproponowany przez Komisję ds. Konstytucji, zgodnie 
z którym (poza pierwszymi wyborami prezydenta, powierzonymi Eduskuncie) pre



51

zydent miał być wybierany przez 300-osobowe (później 301-osobowe) kolegium 
elektorów. Elektorzy pochodzili z odrębnych (od parlamentarnych) wyborów po
wszechnych, równych, bezpośrednich i proporcjonalnych, odbywanych w trybie 
tajnego głosowania109.

109 D. Arter, Politics and Policy-Making..., s. 80.
110 Por. § 23 Aktu o Formie Rządu z 1919 r.
111 Co więcej, możliwość dołączenia do projektu ustawy (zgodnie z dyspozycją § 18 zd. 3 Aktu z 1919 

r.) opinii Sądu Najwyższego lub Najwyższego Sądu Administracyjnego (lub opinii obu tych sądów) świad
czyła o braku separacji i wręcz współdziałaniu w zakresie ustawodawstwa również władzy trzeciej, tj. 
sądowniczej.

112 Por. § 19 Aktu z 1919 r. Por. również: J. Nousiainen, The Finnish..., s. 227-228.

Sposób obsady urzędu prezydenta gwarantował piastunowi tego stanowiska nie
zależną od parlamentu i silną legitymację ustrojową (do objęcia urzędu w dwu 
pierwszych głosowaniach kolegium elektorów wymagane było uzyskanie większości 
bezwzględnej; w trzeciej - ewentualnej - turze głosowania urząd uzyskiwał jeden 
z dwu kandydatów z największą liczbą głosów w turze drugiej)110.

Właściwością konstytucyjnego systemu rządów w Finlandii było zagwarantowa
nie prezydentowi Republiki istotnego wpływu na ustawodawstwo (stanowiące głów
ną domenę wpływów parlamentu). Wpływ prezydenta, znajdujący oparcie w przy
pomnianej już formule współdziałania parlamentu i prezydenta (§ 2 zd. 2 Aktu 
z 1919 r.), wyrażał się - co najmniej - w trzech postaciach: a) inicjatywie ustawo
dawczej prezydenta, b) kompetencji zatwierdzania i ogłaszania ustaw oraz 
c) w możliwości sięgnięcia po prawo weta zawieszającego wobec ustawy uchwalo
nej i przekazanej do zatwierdzenia.

Inicjatywa ustawodawcza prezydenta (inspirowana przez Radę Państwa - rząd, 
przedkładający prezydentowi opracowane przez siebie projekty ustaw) świadczyła 
o braku oddzielenia - w tym stadium prac ustawodawczych - egzekutywy i legisla
tywy111.

Z kolei wymóg przedstawienia ustawy w brzmieniu uchwalonym przez parlament 
- w ciągu trzech miesięcy - do zatwierdzenia przez prezydenta i łączące się z tym 
prawo prezydenta do odmowy zatwierdzenia (tj. zastosowanie weta) wpisuje się 
w mechanizm wzajemnego powściągania się władz. O ile prezydencka odmowa 
zatwierdzenia ustawy może być interpretowana jako element hamujący legislatywę 
(służący prezydentowi, a więc - organowi władzy wykonawczej), to możliwość 
obalenia weta prezydenta w drodze ponownego uchwalenia ustawy (bez poprawek) 
przez parlament pojmowane jest jako uprawnienie zwrotne, równoważące obie 
„władze” (na korzyść parlamentu)112.

Dla relacji pomiędzy parlamentem a prezydentem istotne znaczenie miała kom
petencja prezydenta do rozwiązania Eduskunty przed upływem jej trzyletniej kaden
cji. Pewną rolę można też przypisać uprawnieniu prezydenta do zwołania sesji nad
zwyczajnej parlamentu. Akt z 1919 r. nie wprowadzał wyliczenia okoliczności ani 
ograniczeń proceduralnych dla skorzystania przez prezydenta z tego upoważnienia. 
Po nowelizacji z 1991 r. § 27 Akt ten stanowił (w zdaniu drugim), iż „na podstawie 
umotywowanego wniosku premiera prezydent może, po odbyciu konsultacji z prze
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wodniczącym parlamentu oraz z różnymi frakcjami parlamentarnymi, i w czasie 
trwania sesji, rozwiązać parlament przez ogłoszenie nowych wyborów”.

Przepis ten - w wersji znowelizowanej - upoważnia do kilku uwag. Wskazuje, po 
pierwsze, że rozwiązanie parlamentu - w intencji ustrojodawcy z 1919 r., następo
wać miało z inicjatywy szefa rządu (nie zaś - z samodzielnej inspiracji prezydenta). 
Po drugie, zgodnie z postanowieniem § 27 wniosek o rozwiązanie parlamentu i ogło
szenie przedterminowych wyborów wymagał umotywowania (a zatem eksplikacji 
przesłanek, które legły u podstaw jego sformułowania). Po trzecie, przepis ten 
wprowadził wymóg obligatoryjnych konsultacji prezydenta z przewodniczącym 
Eduskunty i z działającymi w parlamencie frakcjami partyjnymi (jakkolwiek nie 
dość jednoznacznie rysował się zasięg tych ostatnich konsultacji, a zwłaszcza kwe
stia, czy objąć miały one wszystkie czy tylko niektóre frakcje parlamentarne). Po 
czwarte, § 27 Aktu wprowadzał swoisty automatyzm, łączący decyzję o przedtermi
nowym rozwiązaniu dotychczasowego parlamentu z ogłoszeniem wyborów nowego 
parlamentu113.

113 Automatyzm ten byl logiczną konsekwencją zasady, że rozwiązanie dotychczasowego parlamentu 
następowało przez zarządzenie (ogłoszenie) nowych wyborów parlamentarnych (por. § 27 in fine Aktu z 17 
lipca 1919 r.).

IM J. Nousiainen, The Finnish..., s. 229.
115 Dekompozycja parlamentu była następstwem usunięcia z niego i uwięzienia 27 deputowanych ko

munistycznej lewicy.
116 Propozycje te, przedłożone przez rząd P.E. Svinhufvuda, zostały potraktowane przez Eduskuntę jako 

dotyczące zasad konstytucyjnoustrojowych, co uniemożliwiło zastosowanie wobec nich przyspieszonej 
procedury ustawodawczej i wdrożeniowej.

W latach 1919-1970 parlament został przedterminowo rozwiązany przez prezy
denta pięciokrotnie, w tym czterokrotnie na skutek zgodnego współdziałania rządu 
(Rady Państwa) i prezydenta i raz mimo sprzeciwu rządu popieranego przez więk
szość w parlamencie114. Ostatni z wymienionych tu przypadków wydaje się zresztą 
wątpliwy z punktu widzenia zgodności z brzmieniem § 27 Aktu o Formie Rządu 
z 1919 r.

Rozwiązaniom parlamentu z reguły towarzyszyły konflikty polityczne pomiędzy 
centralnymi organami państwa. Tak było szczególnie w przededniu rozwiązania 
Eduskunty w 1924 r., gdy doszło do rozbieżności pomiędzy prezydentem J. Stahl- 
bergiem a rządem K. Kallio (który podał się do dymisji, otwierając drogę do powo
łania przejściowego gabinetu urzędniczego A.K. Cajandera, który zaakceptował 
propozycję rozwiązania zdekompletowanej Eduskunty)115. Rozwiązanie parlamentu 
w 1929 r. zostało poprzedzone odmową przyjęcia rządowych propozycji podniesie
nia wynagrodzeń urzędniczych. W roku następnym rozwiązanie parlamentu było 
spowodowane spowolnieniem rozpatrzenia rządowych propozycji mających unie
możliwić lewicy komunistycznej udział w wyborach parlamentarnych116. Czwarty 
przypadek rozwiązania parlamentu (w marcu 1954 r.) służył ukształtowaniu nowej 
większości parlamentarnej po upadku czwartego gabinetu U. Kekkonena i powołaniu 
tymczasowego rządu fachowców premiera Sakari Tuomioja. Ostatni raz rozwiązano 
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parlament w 1962 r. Wiązało się to z polityczną koniecznością potwierdzenia ciągło
ści fińskiej polityki.

Sięganie po uprawnienia do rozwiązania parlamentu przez prezydenta Finlandii 
świadczy o nieczęstym i nacechowanym samoograniczaniem się korzystaniu z tej 
ważnej kompetencji. Jej znaczenie nie wyczerpuje się jednakże w zakresie praktycz
nego zastosowania. Należy mieć na względzie „profilaktyczne” oddziaływanie moż
liwości sięgnięcia po rozwiązanie parlamentu jako swoiste memento mori mitygujące 
strony konfliktów politycznych w warunkach kryzysu w stosunkach między głów
nymi instytucjami władzy, w tym zwłaszcza - między parlamentem a rządem. Fińska 
doktryna konstytucyjna docenia doniosłe znaczenie ustrojowe instytucji przedtermi
nowego rozwiązania parlamentu oraz przedterminowych wyborów, wskazując zara
zem, iż odwołanie się w tym trybie do decyzji wyborców (narodu) następować win
no po wyczerpaniu innych form zażegnywania konfliktów politycznych i w sytu
acjach o istotnym znaczeniu dla państwa i dla narodu117.

117 S. Lindman, Presidentens stdllning och grundlagsreformen [w:] „Finsk Tidskrift”, Hefte 5, s. 240- 
-241; D. Anckar, Folket och presidenten, Helsingfors 1983, s. 183-190.

118 J. Nousiainen, The Finnish System..., s. 241.
Por. J. Osiński, Konstytucja Finlandii..., s. 40.

120 P. Nyholm, Parliament, Government and Mulit-Dimensional Party Relations in Finland, Helsinki 
1972, s. 7-9; por. również S. Lindman, Studier over parlementarismens tilldmpning i Finland 1919-1926, 
Abo 1939, s. 15-16.

Rada Państwa (rząd) powoływana miała być obok prezydenta Republiki dla spra
wowania funkcji „ogólnego zarządu państwem”118. Akt o Formie Rządu z 1919 r. 
ustanawiał swoisty dualizm organów egzekutywy, a zarazem gradację pomiędzy 
prezydentem (jako piastunem „najwyższej władzy wykonawczej”) a Radą Państwa, 
realizującą „obok prezydenta” funkcję „ogólnego zarządu państwem”.

W literalnym ujęciu postanowień konstytucji i w piśmiennictwie prawno- 
kontytucyjnym używane są paralelnie określenia: „Rada Państwa” (yaltioneuvosto), 
„rząd” (hallitus) oraz „gabinet” (ministeristó). Pod pojęciem „Rady Państwa” kryje 
się oficjalna postać funkcjonowania rządu, z możliwością uczestnictwa w posiedze
niu prezydenta Republiki, nadto premiera, ministrów, kanclerza sprawiedliwości oraz 
szefa kancelarii (urzędu) Rady Państwa119.

Określenie „rząd” na gruncie Aktu z 1919 r, miało znaczenie pozakonstytucyjne; 
oznaczało premiera i ministrów wraz z podległymi im urzędami oraz kanclerza 
sprawiedliwości (będącego konstytucyjnym członkiem rządu). Jeszcze bardziej po
toczne (i „pozaprawne”) określenie „gabinet” (ministeristó) spotykane jest najczę
ściej w pracach politologicznych120. Jest też terminem używanym przez mass media. 
Oznacza z reguły premiera i ministrów oraz wspierające ich działania zaplecze par- 
tyjno-parlamentame.

Akt o Formie Rządu z 1919 r. ogólnie określał status, zakres powinności oraz za
sady funkcjonowania Rady Państwa. Uzupełnieniem tych unormowań była ustawa 
z 1922 r., dotycząca zakresu działania członków Rady Państwa (wielokrotnie nowe
lizowana), ustawa z 1922 r. o zadaniach Rady Państwa oraz dekret prezydenta Repu
bliki z 1943 r., określający tryb podejmowania decyzji przez Radę Państwa (również 
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poddawany nowelizacjom). Odrębne reguły funkcjonowania dotyczą kanclerza 
sprawiedliwości i jego urzędu121.

121 J. Nousiainen, The Finnish System..., s. 241.
122 Postanowienie to było modyfikowane ustawami z 26 czerwca 1987 r. oraz z 22 lipca 1991 r.
123 § 36b zd. 2 znowelizowanego Aktu o Formie Rządu przewiduje nadto, iż na wniosek premiera pre

zydent może zwolnić członka Rady Państwa z pełnienia funkcji także z innych powodów.
124 P. Nyholm, Parliament, Government and Multi-Dimensional..., s. 10-12.

Powoływanie Rady Państwa (tj. premiera i poszczególnych ministrów) należało 
w Finlandii do zakresu uprawnień prezydenta Republiki. Zgodnie z postanowieniem 
§ 36 zd. 2 Aktu z 1919 r.122 do Rady Państwa mogli zostać powołani obywatele Fin
landii „znani z ich prawości i kompetencji”. Szczególnie istotnym był wymóg (sfor
mułowany w § 36 zd. 1 Aktu), iż „członkowie Rady Państwa powinni się cieszyć 
zaufaniem parlamentu”. Wymóg ten skonkretyzowano w nowelizacji Aktu z 1991 r., 
dodając obowiązek przedstawienia Eduskuncie programu rządowego oraz konsulto
wania zmian programu i składu rządu z przewodniczącym Eduskunty i frakcjami 
partyjnymi w parlamencie.

Z uregulowaniem tym korespondowało wiele postanowień Aktu, wskazując na 
parlamentarny charakter rządu. W szczególności wskazać należy na zasadę (najpierw 
trwale stosowaną jako zwyczaj, następnie zaś - choć dopiero w 1991 r. - jako zwer
balizowana reguła konstytucyjna), iż Rada Państwa zobligowana jest do przedsta
wienia Eduskuncie (w formie oświadczenia rządowego) swego programu. Obowią
zek ten aktualizuje się zarówno po uformowaniu nowego składu Rady (rządu), jak 
i w przypadku istotnych zmian w jej składzie.

Parlamentarna natura rządu daje o sobie znać również przez wymóg, by prze
wodniczący Eduskunty oraz parlamentarne frakcje partyjne były konsultowane 
w przypadkach dokonywania rekonstrukcji rządu (Rady Państwa).

Praktyka ustrojowa ukształtowała zwyczaj, przekształcony następnie (w toku no
welizacji Aktu o Formie Rządu, dokonanej 22 lipca 1991 r.) w regułę konstytucyjną 
(§ 36b Aktu), iż Prezydent Republiki może zdymisjonować Radę Państwa lub jej 
członków na ich prośbę lub bez wniosku z ich strony, o ile Rada Państwa lub jej 
konkretni członkowie przestali się cieszyć zaufaniem parlamentu123.

Zasady tworzenia rządu (Rady Państwa), dokonywania jego rekonstrukcji pro
gramowych bądź polityczno-personalnych, jak też reguły dymisjonowania Rady 
Państwa lub jej członków jednoznacznie wskazują na przestrzeganie głównej reguły 
systemu parlamentarnego - wymogu zaufania parlamentu wobec ekipy rządowej in 
corpore, a także w stosunku do poszczególnych członków rządu124. Z tego punktu 
widzenia konstrukcja ustrojowa Aktu z 1919 r. i kształtująca się od lat 20. XX stule
cia praktyka ustrojowa spełnia wszystkie kryteria formuły parlamentarnej.

Wskazać należy na inne przejawy wpływu parlamentu na strukturę rządu Finlan
dii. Zgodnie z § 38 Aktu (nowelizowanym w 1995 r.) „maksymalna liczba mini
sterstw i ogólne przesłanki ich tworzenia” określane były (i są) w ustawie. Wymóg 
regulacji ustawowej (a więc - pochodzącej od parlamentu) został odniesiony dodat
kowo również do określania zakresu działania poszczególnych ministerstw i podziału 
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kompetencji między nimi. Ponadto sama organizacja Rady Państwa podlega regula
cji ustawowej125.

125 Jej konstytucyjną alternatywę lub dopełnienie mogły stanowić dekrety Prezydenta Republiki (por. 
§ 38 Aktu w brzmieniu ustanowionym w ustawie z 17 lipca 1995 r.).

126 W sferze polityki zagranicznej kierownicze kompetencje prezydenta doznawały ograniczenia na 
rzecz parlamentu oraz ministra (członka Rady Państwa) właściwego dla spraw zagranicznych. W szczegól
ności decyzje w sprawach wojny i pokoju, wywołujące skutki w sferze regulacji ustawowych, lub w spra
wach określonych wymagały w zakresie odnoszącym się do wskazanego tu kręgu spraw zgody parlamentu. 
W zakresie kontaktów z innymi państwami lub ich przedstawicielstwami dyplomatycznymi prezydent mógł 
podejmować czynności za pośrednictwem ministra właściwego dla spraw zagranicznych.

Dla odpowiedzialności członków Rady Państwa (rządu) przed parlamentem pod
stawowe znaczenie miało unormowanie zawarte w § 43 Aktu. Członkowie Rady 
Państwa byli odpowiedzialni przed parlamentem za swe czynności urzędowe. § 43 
wysuwał na plan pierwszy zindywidualizowaną odpowiedzialność członków Rady 
Państwa. Wedle § 43 zd. 2 „każdy członek Rady, który brał udział w rozstrzyganiu 
sprawy przez Radę, był odpowiedzialny za powziętą decyzję, o ile nie wniósł do 
protokołu odmiennej opinii”.

Odstępstwem od reguł klasycznego systemu parlamentarnego była natomiast re
guła statuowana w § 40 Aktu z 1919 r. Zgodnie z nią Rada Państwa obowiązana była 
wykonywać decyzje prezydenta. Jednocześnie § 40 zd. 2 formułował wskazówki co 
do zakresu spraw poddanych gestii samej Rady Państwa (rządu). Do Rady Państwa 
należały „sprawy administracji i zarządzania”, w których decyzje, zgodnie z konsty
tucją, inną ustawą lub dekretem (wydanym przez prezydenta Republiki), przekazane 
zostały Radzie lub konkretnemu ministerstwu (ministrowi) z zastrzeżeniem decyzji 
zarezerwowanych dla prezydenta lub dla innych organów.

Obowiązek wykonywania aktów prezydenta stanowił krok w kierunku rządów 
prezydenckich. Powinność ta nie została zakresowo ograniczona. Do gestii prezy
denta należało m.in. wydawanie dekretów (na podstawie uprawnienia zawartego 
w § 28 Aktu) w sprawach stanowiących wcześniej przedmiot zarządzeń administra
cyjnych, nadto zaś - w sprawach szczegółowego sposobu wykonywania ustaw, za
rządu majątkiem państwa, organizacji i funkcjonowania agend administracji i służb 
publicznych; zatem obowiązek wykonawczy rządu w sferze objętej dekretami był 
zakresowo szeroki.

Jego poszerzanie wiązało się z konstytucyjnym upoważnieniem prezydenta do 
działań decyzyjnych podejmowanych w ramach naczelnego dowództwa sił zbroj
nych (§ 30 Aktu), sprawowania kierownictwa w dziedzinie stosunków Finlandii 
z innymi państwami (§ 33 zd. I)126 oraz nadzoru nad administracją państwową 
(§ 32). Przez wiele lat, także w okresie po II wojnie światowej (w czasie prezydentur 
J.K. Paasikivi i U. Kekkonena), prezydent był realnym liderem w prowadzeniu poli
tyki zagranicznej Finlandii. Rada Państwa (rząd) działała natomiast z pozycji dorad
cy prezydenta i wykonawcy jego inicjatyw. Sytuacja ulegała stopniowej zmianie 
w ciągu ostatnich dwóch dekad XX stulecia (tj. w okresie prezydentur Mauno Koivi- 
sto i Matti Oiva Ahtisaari) oraz na początku XXI w. (w okresie trwającej od 2000 r. 
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prezydentury Tarji Halonen)127. W polityce zagranicznej występowało swoiste kon- 
dominium wpływów (i kompetencji kierowniczych) prezydenta, oddziaływania par
lamentu (głównie poprzez wyrażanie zgody na zawarcie określonych umów między
narodowych) i operatywnego działania rządu (w sferze kontaktów gospodarczych, 
polityki w stosunkach z Unią Europejską), a w sferze dyplomacji - ministra i Mini
sterstwa Spraw Zagranicznych.

127 Por. R Allison, Finland's Relations with the Soviet Union, New York 1985, s. 153-154; por. też 
E. Castrćn, Finland’s International Agreements [w:] Finnish Legal System, Helsinki 1966, s. 249 i n., 
J. Osiński, Prezydent Republiki Finlandii [w:] Prezydent w państwach współczesnych (pod red. J. Osińskie
go), Warszawa 2000, s. 59 i n.

128 Silni osobowościowo prezydenci J.K. Paasikivi i U.K. Kekkonen wykazywali daleko idącą niezależ
ność (również w stosunku do rządu i parlamentu) w podejmowanych decyzjach personalnych.

Zwierzchnie kierowanie polityką obronną pozostaje w powiązaniu z uprawnie
niami prezydenta Republiki jako naczelnego dowódcy sił zbrojnych. Praktyka od
notowuje tendencję do formalnego traktowania przez piastunów funkcji prezydenta 
większości obowiązków związanych z rolą naczelnego dowódcy (poza okresem 
prezydentury marszałka C.G. Mannerheima, który łączył funkcję prezydenta z rze
czywistym dowodzeniem armią). Otwiera to drogę ku przejmowaniu cywilnego kie
rowania polityką obronną przez rząd i ministra obrony, a tym samym - do objęcia tej 
sfery polityczną kontrolą parlamentu.

W dziedzinie nadzoru nad administracją państwową prezydent dysponował - na 
gruncie Aktu z 1919 r. oraz uregulowań dopełniających unormowania konstytucyjne 
- wieloma uprawnieniami nominacyjnymi. Obejmowały one, obok członków Rady 
Państwa (rządu), zastępcę kanclerza sprawiedliwości, arcybiskupa i biskupów Ko
ścioła państwowego (ewangelickiego), szefów centralnych urzędów, wyższych 
urzędników w urzędzie Rady Państwa (rządu), gubernatorów prowincji, ambasado
rów, posłów i konsulów, profesorów wyższych uczelni państwowych, wyższych 
dowódców w strukturze sił zbrojnych. Część wspomnianych nominacji dokonywa
nych jest na wniosek rządu (ponoszącego również w tym zakresie odpowiedzialność 
parlamentarną). Znacząca ich liczba wynika jednak z własnej inicjatywy prezydenta 
¡jest dokonywana z dużym zakresem samodzielności prezydenta128. Uzasadniony 
wydaje się pogląd, iż w dziedzinie nominacji element pośredniej kontroli parlamen
tarnej interferował do 1999 r. z samodzielnością prezydenta i wymykaniem się istot
nej części decyzji z zasięgu oddziaływania Eduskunty.

3. SYSTEM RZĄDÓW W UJĘCIU NOWE] KONSTYTUCJI 
FINLANDII Z 11 CZERWCA 1999 R.

W dekadzie lat 80. XX stulecia nasiliły się w Finlandii żądania dotyczące scalenia 
w jednolity akt prawny „starzejących się” i nie w pełni koherentnych (bo pochodzą
cych z różnych dat), wielokrotnie nowelizowanych aktów konstytucyjnych. Po pod
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jęciu prac pomyślanych początkowo jako zabieg głównie porządkujący - a nadto 
ujmujący w karby zasad konstytucyjnych - główne tendencje praktyki ustrojowej, 
reforma konstytucyjna przybrała szerszy wymiar merytoryczny129.

129 Por. J. Nousiainen, Background of the Reform [w:] The Finnish System of Government: From 
a Mixed Constitution..., s. 22; S. Tutinen, The Reform of Finnish Constitution, htlp://virtual.(inland, 
fi/finfo/english

130 Por. J. Osiński, Rola parlamentów narodowych w sprawach Unii Europejskiej na przykładzie Au
strii, Finlandii i Szwecji [w:] Rola parlamentów narodowych w perspektywie poszerzenia Unii Europejskiej, 
Warszawa 2002, s. 188 i n.; tenże, Konstytucja Finlandii z 1999 roku, Warszawa 2003, s. 29.

131 J. Nousiainen, The Finnish System..., s. 23.

Reformy, zapoczątkowane w 1987 r. (m.in. formalną konstytucjonalizacją prakty
ki wyrażania członkom Rady Państwa zaufania parlamentu i uregulowaniem instytu
cji referendum), nasiliły się w latach 90. Istotne znaczenie dla modyfikacji dotych
czasowego systemu rządów miała nowelizacja Aktu z 1919 r., dokonana 22 lipca 
1991 r. Zmieniając tryb wyboru prezydenta (poprzez wyeliminowanie pośrednictwa, 
kolegium elektorów i wprowadzenie trybu wyborów powszechnych i bezpośred
nich), nowelizacja ta przyniosła istotne ograniczenia roli ustrojowej prezydenta. 
Skracając do dwóch następujących po sobie kadencji możliwość pełnienia tego urzę
du, nowelizacja zawęziła kompetencje prezydenta dotyczące rozwiązania parlamentu 
(wprowadzając - wspomniane już - wymogi uzasadnionego wniosku premiera oraz 
odbycia konsultacji z przewodniczącym Eduskunty i z przywódcami frakcji parla
mentarnych). Wprowadziła też sformalizowany wymóg ubiegania się przez nowo 
utworzony rząd o zaufanie parlamentu.

Dalsze zmiany przyniosła kolejna nowelizacja Aktu, uchwalona 10 grudnia 1993 r. 
Uregulowano w niej (przez dodanie art. 33a) zasady wypowiadania się parlamentu 
w kwestiach rozstrzyganych w odniesieniu do Finlandii przez organizacje ponad- 
i międzynarodowe. Odpowiednim uzupełnieniom (o rozdz. IVa) poddany został rów
nież Akt o Parlamencie130. Nowelizacja ta miała przygotować Finlandię do członko
stwa w Unii Europejskiej.

Nowelizacje Aktu z 1919 r. były kontynuowane również w 1995 r. (głównie 
w odniesieniu do wolności i praw jednostki). W latach 1991-1995 ustanowiono aż 
28 ustaw konstytucyjnych, wprowadzających zmiany i drobniejsze modyfikacje po
stanowień Aktu o Formie Rządu z 1919 r.

W dekadzie poprzedzającej bezpośrednio całościową reformę konstytucyjną (do 
czego rząd został zobowiązany uchwałą Eduskunty z 1990 r.) starły się racje zwolen
ników zachowania dotychczasowego (mieszanego) systemu rządów (przy jego cało
ściowym uregulowaniu) z silnie wyakcentowaną pozycją prezydenta Republiki oraz 
argumenty stronników „parlamentaryzacji” systemu rządów i ustanowienia realnej 
równowagi władzy ustawodawczej i wykonawczej131.

Przewagę uzyskali zwolennicy drugiej z wymienionych tu opcji. Projekt rządowy, 
opracowany na podstawie licznych studiów i uwzględniający stanowisko Komisji 
Konstytucyjnej Eduskunty, przedstawiony w parlamencie w listopadzie 1994 r., in- 
korporował do tekstu zasadę uzależniającą powstanie i trwanie rządu od zaufania 
większości parlamentarnej oraz zasadnicze zwiększenie roli przewodniczącego 
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Eduskunty (i samej Eduskunty) w procedurze powoływania premiera oraz ministrów. 
W szczególności przewodniczący parlamentu przejąć miał czynności inicjatywno- 
-kreatywne, spoczywające do tej pory w gestii prezydenta132.

132 Na taki kształt propozycji rządowych dominujący wpływ miały rozwiązania stosowane w Szwecji. 
Por. M. Grzybowski, Rząd i administracja rządowa w monarchiach skandynawskich (Dania - Norwegia - 
Szwecja), Kraków 2001, s. 61, 94-95. Por. też J. Stembrowicz, Nowa konstytucja szwedzka, „Studia Praw
nicze” 1976, nr 5, s. 20-21.

133 Por. Ny grundlag ar 2000, „Nordisk Kontakt” 1996, nr 1, s. 45; J. Osiński, Konstytucja Finlandii..., 
s. 26-27.

134 Por. S. Sagan, V. Serzhanova, Konstytucja Finlandii, Rzeszów 2003, s. 42—43.

Rządowy projekt konstytucji został jednakże wycofany przez nową ekipę rządo
wą socjaldemokraty Paavo Lipponena. Zastąpił go bardziej zwarty raport grupy ro
boczej Konstytucja 2000 (działającej pod przewodnictwem Seppo Tutinena). W koń
cowej fazie przygotowywania projektu doszło do zespolenia prac parlamentarnych 
z przedsięwzięciami rządu, czego rezultatem było przedłożenie zintegrowanego pro
jektu nowej ustawy zasadniczej133. Projekt ten, poddany opiniowaniu, stał się pod
stawą przedłożenia rządowego (skierowanego do Eduskunty 6 lutego 1998 r.) i - 
następnie - szczegółowych prac w stałej Komisji Konstytucyjnej Eduskunty. Komi
sja postanowiła odejść od tradycyjnej dla państw skandynawskich (Szwecji i Finlan
dii) nazwy podstawowego aktu ustrojowego - tj. Aktu o Formie Rządu (Suomen 
hallitusmuotó) i wystąpiła z propozycją nazwania nowej ustawy zasadniczej w spo
sób typowy - Konstytucją Finlandii (Suomenperustuslaki).

Zachowana została tradycyjna zasada (ujęta w § 67 Aktu o Parlamencie) podda
nia ustawy zasadniczej głosowaniu przez dwa następujące po sobie składy parla
mentu. Po raz pierwszy nowa konstytucja została uchwalona (niemal jednomyślnie) 
12 lutego 1999 r.; po raz drugi (po wyborach do Eduskunty w marcu 1999 r.) - 
4 czerwca 1999 r. (175 głosami „za”, przy 2 „przeciw”)134. Podpisana przez prezy
denta M. Ahtisaari (11 czerwca 1999 r.) nowa konstytucja Finlandii weszła w życie 
z dniem 1 marca 2000 r. Zastąpiła cztery dotychczasowe, cząstkowe regulacje kon
stytucyjne.

Nowa konstytucja Finlandii (w rozdz. 1 § 2) statuuje zasadę zwierzchnictwa naro
du „reprezentowanego przez parlament”. Tym samym (mimo konstytucjonalizacji 
instytucji referendum) zasadą pozostała przedstawicielska forma sprawowania wła
dzy. Parlament (Eduskunta) zachował status organu narodu-suwerena.

Modyfikacji poddane zostało - w porównaniu Aktem z 1919 r. - unormowanie 
odnoszące się do podziału władz. Już samo jego ulokowanie w osobnym przepisie 
Konstytucji (rozdz. 1 § 3), zatytułowanym „Parlamentaryzm i podział władz”, 
świadczy o nadaniu formule podziału władz odrębnego i samodzielnego statusu za
sady ustrojowej.

Bardziej znaczące są zmiany o charakterze merytorycznym.
Warto zwrócić uwagę na brzmienie zd. 1 § 2 Konstytucji. Przepis ten, rezer

wując w całości władzę ustawodawczą dla parlamentu, odchodzi wyraźnie od 
uprzednio obowiązującej formuły konstytucyjnej (z 1919 r.), dopuszczającej do 
wykonywania władzy ustawodawczej parlament „wspólnie z Prezydentem” 
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(§ 2 zd. 2 Aktu z 1919 r.). Prezydent utracił konstytucyjne uprawnienia „współ
działania w ustawodawstwie” i służące temu współudziałowi uprawnienia instru
mentalne.

Po drugie, w zakresie władzy wykonawczej przyjęto (§ 3 zd. 2) formułę, że jest 
ona realizowana przez prezydenta Republiki i Radę Państwa (rząd), członkowie któ
rej „winni posiadać zaufanie parlamentu”. Sformułowanie to prowadzi do wniosku 
o potwierdzeniu dualizmu organów egzekutywy. Oznacza odejście od drugoplano
wego traktowania uczestnictwa rządu (Rady Państwa) w sprawowaniu władzy wy
konawczej. „Wbudowanie” w formułę podziału władz wyrazistego uwarunkowania, 
iż członkowie rządu (Rady Państwa) winni mieć za sobą zaufanie parlamentu, roz
strzyga już na poziomie zasad naczelnych Konstytucji nadanie rządowi charakteru 
parlamentarnego. Prowadzi to do odejścia od formuły systemu rządów mieszanych, 
tj. od semi-prezydencjalizmu z wyraźną „domieszką” elementów parlamentarnych, 
w kierunku zmodyfikowanego parlamentaryzmu, z „akcentem” na samodzielnie 
legitymowaną prezydenturą135.

135 Podobnie ewolucję tę oceniają S. Sagan i V. Serzhanowa, Konstytucja..., s. 43 (pisząc o „symbiozie 
z elementami systemu semiprezydenckiego”).

136 Aktualny Regulamin Eduskunty nie ma statusu ustawy konstytucyjnej.
137 § 3 zd. I konstytucji z 1999 r.

Wyeksponowanie znaczenia parlamentu zaowocowało rozbudową postanowień 
konstytucyjnych dotyczących struktury, funkcjonowania oraz kompetencji tego or
ganu. O ile Akt o Formie Rządu z 1919 r. regulował kwestie związane z parlamen
tem w czterech stosunkowo krótkich przepisach (§ 17-20 rozdz. III), pod ogólnym 
tytułem „Ustawodawstwo”, to konstytucja z 1999 r. poświęca problematyce parla
mentu aż 29 przepisów (ujętych w rozdz. 3 i 4). Nawet przy uwzględnieniu okolicz
ności, że zgodnie z § 17 Aktu o Formie Rządu z 1919 r. organizację i zakres działa
nia parlamentu określał osobny Akt o Parlamencie (któremu nadano rangę jednego 
z czterech aktów konstytucyjnych136), trudno nie dostrzec radykalnego poszerzenia 
zakresu konstytucjonalizacji w odniesieniu do Eduskunty, jej organów i zasad funk
cjonowania.

Konstytucja Finlandii z 1999 r. nie ogranicza zakresu działań parlamentu do ram 
ustawodawstwa. Powierza parlamentowi - równolegle ze stanowieniem ustaw - 
kompetencję decydowania o finansach państwa137.

Pełniejsza charakterystyka elementów parlamentarnego systemu rządów wymaga 
- w pierwszej kolejności - analizy postanowień nowej Konstytucji Finlandii, odno
szących się do tworzenia, rekonstrukcji składu, dymisjonowania rządu lub jego człon
ków, jak również regulacji określających zakres, tryb egzekwowania oraz efektyw
ność parlamentarnej kontroli rządu (i jego odpowiedzialności parlamentarnej).

We wskazanych tu zakresach regulacji konstytucyjnej ustrojodawca finlandzki 
dokonał znaczących modyfikacji. Ich generalny kierunek określić można jako recep
cję rozwiązań konstytuujących nowoczesne systemy parlamentarne.

Najdalej idące zmiany ustrojodawca wprowadził w odniesieniu do trybu formo
wania rządu (jakkolwiek pozostając przy tradycyjnej nazwie Rada Państwa). Nastą
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piła znaczna redukcja roli prezydenta na rzecz czynnika parlamentarnego. Zgodnie 
z dyspozycją § 61 nowej konstytucji premiera wybiera parlament; mianowanie tak 
wybranego kandydata na urząd ma charakter wtórny i wynikowy.

Przed wyborem premiera kluby (frakcje) parlamentarne „prowadzą rozmowy 
o programie rządu i składzie Rady Państwa”. Na podstawie tych rozmów i po wysłu
chaniu przewodniczącego parlamentu prezydent informuje o nominacji kandydata na 
premiera. Jeżeli nominowany kandydat uzyska w jawnym głosowaniu ponad połowę 
oddanych głosów, zostaje wybrany na premiera. Jeśli nominowany kandydat nie 
uzyska wymaganej większości, w analogicznym trybie nominowany zostaje drugi 
kandydat. Jeśli i ten kandydat nie uzyska ponad połowy oddanych głosów, wybór 
premiera dokonywany jest w jawnym głosowaniu. Wybrany na stanowisko premiera 
zostaje ten, kto otrzyma największą liczbę głosów.

Tryb wyboru premiera (zarówno w zakresie procedury zasadniczej, jak i w odnie
sieniu do obu procedur rezerwowych) oparty jest na założeniu rozstrzygającego 
wpływu głosowań parlamentarnych. W porównaniu z pierwotną regulacją, zawartą 
w Akcie o Formie Rządu z 1919 r., zmarginalizowaniu uległ wpływ prezydenta 
(uprzednio o charakterze kreatywnym), zawężony do czynności informacyjno- 
-potwierdzających (bez prawa sprzeciwu).

W odniesieniu do powoływania rządu (oraz jego znaczących rekonstrukcji) kon
stytucja rezerwuje na rzecz parlamentu ważne uprawnienia. Wymaga ona, by powo
ływaniu (rekonstrukcjom) rządu „towarzyszyły” obrady Eduskunty (co w domyśle 
otwiera możliwość przeprowadzenia stosownej debaty). Sam parlament nie uczestni
czy podmiotowo w czynnościach mianowania ministrów. Zgodnie z § 61 zd. 2 Kon
stytucji są oni powoływani przez prezydenta. Jego rzeczywisty wpływ został jednak
że ograniczony wyraźną dyrektywą konstytucyjną, iż powołanie ma nastąpić 
„zgodnie z propozycją premiera”. Uzasadniony staje się wniosek, że faktycznym 
kreatorem składu rządu (Rady Państwa) w kategorii stanowisk ministerialnych pozo- 
staje wybrany przez parlament (i mianowany przez prezydenta Republiki) premier.

Konstytucjonalizacji poddany został wymóg przedstawienia przez nowo powoła
ny rząd programu w formie exposé na forum parlamentu. Powinność ta obejmuje 
również przypadki dokonania znaczących rekonstrukcji rządu. Regułom systemu 
parlamentarnego podporządkowana została również instytucja dymisji Rady Państwa 
(in corpore) oraz - dymisji konkretnych ministrów. W pierwszym rzędzie regułom 
tego systemu odpowiada unormowanie § 64 zd. 3 konstytucji z 1999 r., zgodnie 
z którym „prezydent w każdym przypadku dymisjonuje Radę Państwa lub ministra - 
nawet bez ich uprzedniej prośby - jeżeli Rada Państwa lub minister przestali cieszyć 
się zaufaniem parlamentu”. Uregulowanie to stanowi potwierdzenie wiodącej reguły 
systemu zaufanie parlamentu, jest warunkiem powstania rządu i członkostwa w rzą
dzie; cofnięcie zaufania prowadzi nieuchronnie do dymisji rządu lub ministra. Zasa
da ta, na gruncie Aktu z 1919 r. stanowiąca jedynie utrwalony zwyczaj ustrojowy 
(podniesiony do rangi zasady prawnej dopiero w nowelizacji Aktu z 1991 r.), stała 
się konstytucyjnym kanonem ustrojowym, wyrażonym expressis verbis (i bez nie
domówień) w tekście ustawy zasadniczej.
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Konstytucja Finlandii z 1999 r., przewiduje również odpowiedzialność poszcze
gólnych ministrów przed premierem. Premier nie tylko „kieruje działalnością Rady 
Państwa oraz nadzoruje przygotowanie i rozpatrywanie spraw należących do wła
ściwości Rady Państwa”, ale nadto - przewodniczy posiedzeniom Rady in pleno. 
Ocenia również działalność poszczególnych ministrów; w przypadku oceny nega
tywnej (lub z przyczyn natury politycznej) może złożyć do prezydenta wniosek 
o zdymisjonowanie ministra. Fińska doktryna konstytucyjna stoi przy tym na stano
wisku, iż prezydent jest - w pewnym stopniu - zobligowany do uwzględnienia tego 
rodzaju wniosku138, co potwierdza przypisanie odpowiedniej kompetencji prezyden
towi139. Kwestią sporną pozostaje, czy zróżnicowanie brzmienia poszczególnych 
zwrotów konstytucyjnych w odniesieniu do trzech różnych sytuacji dymisjonowania 
rządu lub członków rządu przez prezydenta (§ 64 konstytucji używa tu określeń: 
„dymisjonuje”, „może zdymisjonować”, „w każdym przypadku dymisjonuje”) ro
zumiane być winno jako przejaw woli stopniowania skali swobody (dyskrecjonalno- 
ści) decyzji prezydenta140.

131J. Nousiainen, The Finnish Political..., s. 242.
139 Należy jednak podkreślić, że ustrojodawca konstytucyjny zróżnicował sytuacje dymisjonowania 

rządu lub członków rządu: a) na ich prośbę (używając słowa „dymisjonuje”), b) wskutek utraty zaufania 
parlamentu (używając zwrotu „w każdym przypadku dymisjonuje”, równoznacznego z powinnością), c) na 
wniosek premiera (używając określenia „może zdymisjonować”). Można na tym tle podjąć ten sam wątek 
dyskusji, który rozwinął się na tle interpretacji art. 64 ust. 1 ustawy zasadniczej z Bonn, o czym pisał intere
sująco E. Zwierzchowski, Prawnoustrojowe stanowisko kanclerza NRF, Katowice 1972, s. 107-108.

140 W tym kontekście wart przypomnienia jest zestaw argumentów uzasadniających - na tle art. 64 ust. 
1 ustawy zasadniczej z Bonn - prawo prezydenta do odrzucenia wniosków kanclerza o dymisję członków 
rządu (m.in. W Schatzela, H. Herrfahrdta, H. Naviasky’ego, P. MUncha). Por. E. Zwierzchowski, Prawno
ustrojowe..., s. 108-110.

W szczególności można przyjąć, iż w przypadku utraty zaufania parlamentu pre
zydent nie może odmówić dymisjonowania (zwrot „w każdym przypadku dymisjo
nuje”). W przypadku wniosku premiera (zwrot „może zdymisjonować”) należy 
uznać, że z prawnego punktu widzenia prezydent zachowuje pewien stopień swobo
dy decydowania (aczkolwiek ze względu na zdolność kierowania rządem przez pre
miera i na ochronę autorytetu szefa rządu nie powinien tej swobody nadużywać). 
Uzasadniona wydaje się interpretacja, zgodnie z którą w przypadku utraty zaufania 
parlamentu prezydent nie ma instytucjonalnego wpływu na losy rządu lub członka 
rządu. Nie może, w szczególności, spowodować utrzymania się przy władzy zdeza
wuowanego (uchwałą parlamentu) składu rządu (jego członków). Odpowiedzialność 
parlamentarna rządu uzyskuje w tym zakresie wymiar bezwzględny.

Nieco inaczej rysuje się odpowiedzialność ministrów wobec premiera. Po stronie 
prezydenta dostrzec można tu pewne elementy arbitrażu. Wskazuje to na względny 
(i w pewnym sensie uwarunkowany aprobatą prezydenta) wymiar odpowiedzialności 
ministrów przed szefem rządu. Argumentem staje się też okoliczność, iż parlament 
nie konkretyzuje swego zaufania wobec poszczególnych członków rządu, traktowa
nych „z osobna” (a tym samym ewentualny arbitraż prezydencki nie podważa sta
nowiska parlamentu). Trudno byłoby wszakże formułować tezę, iż prezydent wystę
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puje tu jako podmiot czuwający nad zachowaniem intencji parlamentu, dotyczących 
składu Rady Państwa.

W odniesieniu do uprawnień prezydenta dotyczących przedterminowego rozwią
zania parlamentu konstytucja z 1999 r. podtrzymywała założenia nowelizacji Aktu 
o Formie Rządu (z 1919 r,), dokonanej 22 lipca 1991 r. Stosowne uregulowanie zo
stało wszakże, w sposób dość symptomatyczny, przemieszczone z grupy przepisów 
odnoszących się do instytucji prezydenta (§ 27 znowelizowanego Aktu z 1919 r.) do 
rozdz. 3 nowej konstytucji, zatytułowanego „Parlament i deputowani”. § 26 konsty
tucji z 1999 r. uzyskał następujące brzmienie:

Prezydent Republiki, na uzasadniony wniosek premiera, może po wysłuchaniu opinii frakcji 
parlamentarnych rozwiązać parlament obradujący na sesji i zarządzić przedterminowe wybory. Po 
takiej decyzji parlament określa termin zakończenia swych obrad przed wyborami powszechny
mi. Po przedterminowych wyborach (...) parlament zbiera się na posiedzenie pierwszego dnia 
miesiąca, który rozpoczyna się po upływie 90 dni od zarządzenia przedterminowych wyborów, 
chyba że parlament141 zdecydował o wcześniejszym terminie posiedzenia.

141 Chodzi tu o parlament wcześniejszej kadencji.

Przepis § 26 nowej Konstytucji Finlandii wpisuje się w widoczną w treści tego 
aktu tendencję „proparlamentamą”. Po pierwsze, uzależnia skorzystanie przez pre
zydenta z kompetencji przedterminowego rozwiązania parlamentu od konsultacji 
z frakcjami parlamentarnymi. Na poziomie uregulowań konstytucyjnych nie została 
rozstrzygnięta kwestia, czy ustrojodawcę satysfakcjonuje sam fakt przeprowadzenia 
konsultacji (co oznaczałoby, iż wymóg ten ma naturę głównie proceduralną), czy też 
istotny pozostaje również wynik konsultacji. Brzmienie tego przepisu nie powoduje 
prawnej konieczności respektowania rezultatu konsultacji; ich respektowanie (lub 
jego brak) leży więc w sferze politycznego uznania prezydenta.

Znamienne są też dodatkowe postanowienia, po raz pierwszy wprowadzone w zd. 
2 i 3 § 26. Wyraźną ich intencją jest zagwarantowanie ciągłości prac parlamentu 
i autonomii decyzyjnej Eduskunty. Postanowienia te cechuje również aspekt prewen
cyjny. Mają one zapobiegać ewentualności wykorzystania instytucji rozwiązania 
parlamentu przez prezydenta w taki sposób, by służyło ono przerwaniu dotychcza
sowych prac (rozwiązywanego) parlamentu i odroczeniu w czasie rozpoczęcia prac 
parlamentu nowej kadencji. Tym samym możliwość nadania rozwiązaniu parlamentu 
wyrazistego „ostrza antyparlamentamego” została ograniczona.

Przejmując część uregulowań Aktu o Parlamencie z 1928 r., nowa konstytucja 
Finlandii rozbudowała unormowania odnoszące się do poszczególnych instrumentów 
parlamentarnej kontroli rządu. W szczególności dotyczy to interpelacji (§ 43), zapy
tań, informacji i debat (§ 45), sprawozdań (rządowych) dla parlamentu (§ 46) oraz - 
choć odrębnie - gwarantowanego przez konstytucję (w § 47) „prawa parlamentu do 
informacji”.

Konstrukcja interpelacji i wywoływanej przez jej złożenie debaty parlamentarnej 
sprawia, że interpelacja może być postrzegana jako znaczący instrument politycznej
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kontroli nad rządem142. Upoważnienie do jej składania tylko grupy deputowanych 
(nie zaś indywidualnych posłów), nadto - powinność przeprowadzenia debaty i od
bycia głosowania sprawiają, iż działalność interpelowanego ex lege staje się przed
miotem oceny parlamentu. Specyfiką głosowania jest przy tym swoista presumpcja, 
iż interpelowany (rząd lub minister) cieszy się nadal zaufaniem parlamentu, co wy
maga wszakże weryfikacji przez głosowanie. Niemniej debata może się stać okazją 
do zgłoszenia wniosku o wotum nieufności dla rządu lub dla ministra. Wniosek taki 
uzyskuje wówczas pierwszeństwo przed wnioskiem o wotum zaufania. Czyni to 
procedurę interpelacyjną tym bardziej niebezpieczną dla interpelowanego.

142 W praktyce interpelacje służą najczęściej eliminacji niedociągnięć i zaniedbań egzekutywy. Por. 
J. Osiński, Konstytucja Finlandii..., s. 39.

143 Ograniczenie to służyć ma stworzeniu warunków dla realizacji programu prac na daną sesję i zapo
biegać traktowaniu zapytań jako środka obstrukcji parlamentarnej.

144 Szerzej na temat możliwości postawienia takiej kwestii na podstawie art. 48 konstytucji V Republiki 
Francuskiej pisze W. Skrzydło, Ustrój polityczny Francji, Warszawa 1992, s. 219-219.

W odróżnieniu od interpelacji zapytanie jest uprawnieniem typu kontrolnego, któ
re przysługuje deputowanemu indywidualnie (co nie wyklucza możliwości zgłosze
nia zapytania przez wieloosobową grupę deputowanych). Zgodnie z § 45 nowej kon
stytucji Finlandii zapytania kierowane są pod adresem ministrów. Odpowiedź udzie
lana jest pisemnie w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia otrzymania zapytania. 
Regulamin Eduskunty umożliwia składanie pisemnych zapytań także w przerwach 
pomiędzy sesjami parlamentu. Dopuszcza przy tym możliwość ograniczenia liczby 
zapytań, jakie deputowani mogą zgłosić w ciągu konkretnej sesji Eduskunty143.

Nowa konstytucja poszerzyła formy komunikowania się pomiędzy parlamentem 
a rządem i członkami rządu, służące urzeczywistnianiu kontroli parlamentarnej. 
Zgodnie z § 44 zd. 1 „Rada Państwa może przedstawiać oświadczenia lub sprawoz
dania w sprawach dotyczących zarządzania państwem lub stosunków międzynaro
dowych”. Znaczenie tej formy kontaktu nie ogranicza się do jego funkcji informa
cyjnej, tj. do dostarczenia parlamentowi pewnego quantum wiadomości. Oświadcze
nia rządowe są przedmiotem debaty parlamentarnej, a następnie skutkują głosowa
niem „w sprawie wotum zaufania dla Rady Państwa lub ministra”, chyba że w trak
cie debaty nad oświadczeniem zostanie zgłoszony wniosek o wotum nieufności dla 
Rady Państwa lub ministra. Wniosek taki ma wtedy pierwszeństwo przed wnioskiem 
o wotum zaufania.

Natura czynności parlamentu związanych z oświadczeniami rządowymi nakazuje 
dostrzegać w nich nie tylko formę dostarczenia informacji i ich oceny. Oświadczenia 
te służą przede wszystkim jako forma poddania wybranych sfer działalności rządu 
(lub członków rządu) osądowi parlamentu. Ocena parlamentu może skutkować 
udzieleniem aprobaty polityce rządu (lub działaniom ministra) poprzez głosowanie 
pozytywne nad wotum zaufania. Może też posłużyć jako okazja do wyrażenia dez
aprobaty, poprzez zgłoszenie i przegłosowanie wotum nieufności. W instytucji 
oświadczeń tkwią zatem elementy zbieżne z cechującymi tzw. kwestię zaufania144. 
Procedura stosownych działań parlamentarnych wykazuje znaczną analogię do pro
cedury stosowanej w odniesieniu do interpelacji deputowanych. O ile jednak w od
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niesieniu do interpelacji postępowanie kontrolne inicjowane jest przez deputowane
go, to w przypadku oświadczeń inicjatywa wychodzi od rządu145.

145 Na fakultatywność tej inicjatywy wskazuje sformułowanie § 44 zd. 1 Konstytucji, zgodnie z którym 
rząd (Rada Państwa) jedynie „może przedstawić oświadczenie”.

146 Zasady i procedurę uchwalania budżetu państwa określa nowa konstytucja w rozdz. 7 „Finanse pu
bliczne” (§§ 83-86). W § 87 przewiduje ponadto możliwość ustanowienia w drodze ustawy 
(a więc aktu parlamentarnego) funduszy pozabudżetowych.

147 § 35 konstytucji Finlandii przewiduje powołanie następujących komisji Eduskunty: Wielkiej Komi
sji, Komisji Konstytucyjnej, Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Finansów oraz innych komisji stałych 
przewidzianych w regulaminie Eduskunty. Parlament może nadto powołać komisję nadzwyczajną w celu 
przygotowania lub zbadania określonej sprawy. Konstytucja nie przewiduje natomiast tworzenia komisji 
śledczych.

Ustrojodawca konstytucyjny - wymagając debaty i głosowania w przypadku in
terpelacji i oświadczeń rządu - nie wprowadza analogicznego wymogu w odniesie
niu do sprawozdań rządowych (których treść dotyczyć może, podobnie jak w przy
padku oświadczeń, „zarządzania państwem” lub „stosunków międzynarodowych”). 
Wedle bowiem nie pozostawiającego wątpliwości unormowania § 44 zd. 3 Konsty
tucji „po debacie nad sprawozdaniem nie przeprowadza się głosowania w sprawie 
wotum zaufania dla Rady Państwa lub jej członka”.

§ 46 Konstytucji nakłada na rząd (Radę Państwa) obowiązek przedstawiania par
lamentowi corocznych sprawozdań z działalności rządu i środków podjętych dla 
realizacji decyzji parlamentu, a także składania sprawozdania o finansach publicz
nych i o realizacji budżetu. Zgodnie z § 90 Konstytucji parlament „nadzoruje” bo
wiem finanse publiczne i realizację budżetu państwa. W tym celu wybiera spośród 
deputowanych rewidentów państwowych. Ponadto przy parlamencie działa niezależ
ny Urząd Rewidentów Państwowych, sprawujący profesjonalną kontrolę finansów 
publicznych oraz przestrzegania budżetu państwa (uchwalonego notabene przez 
parlament146). Deputowani-rewidenci i Urząd Rewidentów Państwowych mają pra
wo żądać wszelkich niezbędnych informacji od władz i podmiotów podlegających 
kontroli.

Nowością jest zagwarantowanie (w § 47 ustawy zasadniczej) konstytucyjnego 
„prawa parlamentu do informacji”. Prawo to ujęte zostało relatywnie szeroko. Obej
muje ono uprawnienia do otrzymywania bez zwłoki przez parlament, jego komisje 
stałe147 oraz inne organy parlamentu informacji potrzebnych do rozpatrywania spraw. 
Ministrowie zostali zobowiązani do gwarantowania komisjom i organom parlamentu 
dostępu do niezbędnych dokumentów i innych informacji, będących w posiadaniu 
władz.

Z prawa do informacji mogą korzystać samodzielnie również komisje stałe oraz 
deputowani. Komisje stałe mają prawo otrzymywania od rządu lub od ministrów 
informacji w sprawach należących do zakresu działania tych komisji. Mogą one na 
podstawie uzyskanych tą drogą informacji kierować uwagi pod adresem Rady Pań
stwa (rządu) lub konkretnego ministerstwa (co stanowi surogat funkcji korektywno- 
-inspirującej).

Deputowani do Eduskunty mają „indywidualne” prawo do informacji niezbęd
nych dla wykonywania mandatu deputowanego (o ile informacje nie zostały uznane 
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za tajne lub - co charakterystyczne - nie dotyczą one rozpatrywanego budżetu pań
stwa). Parlament ma też gwarantowane konstytucyjnie prawo otrzymywania od rzą
du i od właściwego ministra informacji w sprawach międzynarodowych.

Instrumentem wpływu parlamentu na rząd może być nakładanie na rząd (Radę 
Państwa) powinności i zadań „w zakresie rządzenia i administrowania” przy wyko
rzystaniu drogi ustawowej (w kwestiach nieprzypisanych jednakowoż konstytucyjnie 
kompetencji prezydenta Republiki lub innego organu władzy)148. W gestii parla
mentu pozostawiono też określanie struktury rządu, a to w drodze określania w usta
wach liczby ministerstw i podstaw ich tworzenia, nadto zaś - precyzowania zakresu 
działania poszczególnych ministerstw i podziału kompetencji między nimi149. Parla
ment ma zatem zagwarantowane uprawnienia regulujące organizację rządu, strukturę 
ministerstw i podziały kompetencyjne.

§ 65 Konstytucji Finlandii z 1919 r.
149 § 68 Konstytucji Finlandii.

4. KIERUNKI EWOLUCJI „SYSTEMU RZĄDÓW" W FINLANDII

Analiza unormowań Aktu o Formie Rządu z 1919 r. dowodzi, iż system rządów 
w Finlandii, eksponując ze względów politycznych pozycję i wpływ prezydenta na 
funkcjonowanie rządu, mieścił jednocześnie wiele rozwiązań (zwłaszcza w sferze 
kontroli parlamentarnej i odpowiedzialności rządu) typowych dla systemu parla
mentarnego. Otwierał pole dla relatywnie swobodnej (dyskrecjonalnej) aktywności 
prezydenta, przede wszystkim w sferze polityki zagranicznej, obronnej i obsady sta
nowisk państwowych. Poprzez swój wpływ na ustawodawstwo (głównie przez ini
cjatywę ustawodawczą, zatwierdzanie ustaw, możliwość stosowania weta zawiesza
jącego oraz wydawanie dekretów) prezydent aktywnie współuczestniczył w stano
wieniu prawa.

Kolejne nowelizacje Aktu z 1919 r., w tym zwłaszcza zmiany uchwalone 22 lipca 
1991 r., w sposób znaczący poszerzyły wpływ parlamentu na tworzenie i funkcjono
wanie rządu (i działanie jego członków). Zawężeniu uległy natomiast prerogatywy 
prezydenta (m.in. w kwestii przedterminowego rozwiązywania parlamentu). Nastą
piło przesunięcie systemu rządów w kierunku modelu parlamentarnego.

Nowa Konstytucja Finlandii zmarginalizowała oddziaływanie prezydenta na two
rzenie i rekonstrukcje rządu. Praktycznie wyłączyła możliwość utrzymania mocą 
decyzji prezydenta rządu lub jego członków, którzy utracili zaufanie parlamentu.

Zagwarantowała efektywne formy oddziaływania parlamentu, zwłaszcza - od
działywania kontrolnego na działalność rządu (poprzez odpowiednie ukształtowanie 
kontroli nad realizacją budżetu, weryfikowanie w głosowaniach trafności oświadczeń 
rządowych, procedurę postępowania interpelacyjnego i możliwość składania zapy
tań, ponadto - nowatorskie ujęcie konstytucyjnego prawa parlamentu, jego organów 
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oraz deputowanych do informacji, zapewniła Eduskuncie realny wpływ na zakres 
zadań, podział kompetencji i liczbę ministerstw). Nie do przecenienia jest też kom
petencja parlamentu dotycząca pociągania członków rządu (oraz prezydenta) do 
odpowiedzialności prawnej (konstytucyjnej) przed Tiybunałem Stanu150.

§ 113-116 Konstytucji Finlandii.

Wszystkie te okoliczności potwierdzają ocenę, iż system rządów w Finlandii 
uległ daleko idącej modyfikacji. Stał się zmodernizowanym, wysoce przy tym „zju- 
rydyzowanym” systemem parlamentarno-gabinetowym, z osłabioną (w stosunku do 
stanu sprzed 2000 r.), jakkolwiek niezależnie i demokratycznie (w wyborach po
wszechnych) legitymowaną prezydenturą.

ISO



Rozdział IV

SYSTEM WYBORCZY

1. ZASADY PRAWA WYBORCZEGO

Finlandia może być zaliczona do grona państw, w których stosunkowo wcześnie - bo 
jeszcze przed uzyskaniem niepodległości (1917 r.) - ukształtowały się demokratyczne 
założenia wyborów parlamentarnych oraz lokalnych. Już ustawa wyborcza z 1906 r. 
przewidywała, iż wybory jednoizbowego parlamentu oparte zostaną na zasadzie 
powszechności (także dla kobiet151), równości oraz tajnego głosowania. Ustanowiła 
względnie niski (w porównaniu z innymi państwami tego okresu) pułap wieku wy
borczego w wyborach parlamentarnych na poziomie 24 lat. Nieco bardziej zacho
wawcze były unormowania wyborcze do lokalnych organów samorządowych; dopie
ro uzyskanie niepodległości w 1919 r. skutkowało ujednoliceniem założeń wyborów 
parlamentarnych i lokalnych.

151 Finlandia jako druga w świecie (po Nowej Zelandii) objęła gwarancją prawa głosowania kobiety.
152 Ustawa 391/1969.
153 Ustawa 1188/1994.

Aktualnie stosowany system wyborczy opiera się na wielu unormowaniach praw
nych, wśród których wiodącą rolę odgrywają postanowienia konstytucji z 11 czerwca 
1999 r. Na system aktów prawnych dotyczących wyborów składa się nadto ustawa 
o wyborach organów przedstawicielskich z 13 czerwca 1969 r.152, istotnie nowelizo
wana w 1975, 1985 i 1994 r., oraz ustawa o zmianie trybu wyborów prezydenta Re
publiki z 1991 r. Uzupełniający i bardziej labilny charakter mają akty (uchwały) 
Rządu (Rady Państwa) dotyczące zmian w podziale administracyjnym państwa 
i zmian w podziale mandatów parlamentarnych pomiędzy okręgi wyborcze. Analo
giczne znaczenie należy przypisać uchwałom zarządów miast i gmin dotyczącym 
gminnych organów samorządu.

Część zmian wprowadzonych do ustawy wyborczej z 1969 r. nowelizacją z 16 
grudnia 1994 r.153 została wymuszona wstąpieniem Finlandii do Unii Europejskiej. 
Dotyczyło to m.in. obniżenia granicy wieku dla biernego prawa wyborczego do 
Eduskunty oraz unormowania trybu wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Nowelizacja z 1994 r. przyznała prawa wyborcze do samorządu terytorialnego 
obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy najpóźniej w dniu 
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głosowania ukończyli 18 lat i zamieszkują na terytorium Finlandii od co najmniej 
trzech lat.

Zgodnie z postanowieniem § 25 konstytucji z 1999 r. przedstawiciele (do parla
mentu i wybieralnych organów samorządu lokalnego) wybierani są w wyborach 
bezpośrednich, proporcjonalnych, w głosowaniu tajnym. Każdy z wyborców posia
dających czynne prawo wyborcze ma równy głos w trakcie wyborów.

Dla celów wyboru Eduskunty państwo winno być podzielone według kryterium 
liczby zamieszkałych na danym terytorium obywateli Finlandii na dwanaście do 
osiemnastu okręgów wyborczych. Wyspy Alandzkie stanowią dodatkowy okręg 
wyborczy, w którym dokonuje się wyboru jednego deputowanego.

Prawo nominowania kandydatów w wyborach do Eduskunty należy do zareje
strowanych partii politycznych oraz do grup wyborców posiadających prawo wybie
rania. Konstytucja przewiduje przy tym, że harmonogram wyborów (kalendarz wy
borczy), zasady mianowania (wyłaniania) kandydatów oraz tryb wyborów i układ 
okręgów wyborczych zostaną określone ustawowo154.

154 Por. § 25 zd. 6 Konstytucji z 1999 r. (ustawy zasadniczej nr 731/1999).
155 Por. § 27 Konstytucji Finlandii z 1999 r.

Obok wyborów zwyczajnych (regularnych) zarządzanych w związku z upływem 
kadencji Eduskunty § 26 Konstytucji przewiduje zarządzanie wyborów przedtermi
nowych (nadzwyczajnych). Zgodnie z postanowieniem § 26 zd. 1 Konstytucji wybo
ry przedterminowe zarządza prezydent Republiki na uzasadniony wniosek premiera 
i po wysłuchaniu grup parlamentarnych partii reprezentowanych w Eduskuncie. 
W przypadku zarządzenia przez prezydenta wyborów przedterminowych dotychczas 
działający parlament decyduje, w jakim momencie kończy swe prace. Po wyborach 
przedterminowych parlament zbiera się bezzwłocznie, najpóźniej w pierwszym dniu 
miesiąca kalendarzowego, który rozpoczyna się w 90 dni po zarządzeniu tych wybo
rów.

Bierne prawo wyborcze przysługuje każdemu posiadającemu prawo czynne, kto 
nie jest pozbawiony wolności osobistej. Nie korzystają z prawa wybieralności osoby 
pełniące funkcje wojskowe. Mandatu deputowanego nie wolno łączyć z funkcjami 
kanclerza sprawiedliwości, ombudsmana parlamentarnego, sędziów Sądu Najwyż
szego i Najwyższego Sądu Administracyjnego, prokuratora generalnego. Deputowa
ny wybrany na stanowisko prezydenta Republiki bądź powołany na jeden z wymie
nionych tu urzędów winien zrzec się mandatu deputowanego z dniem wyboru lub 
powołania na stanowisko. Mandat deputowanego wygasa także wskutek utraty pra
wa wybieralności przez deputowanego155.

Ustanowione konstytucyjnie założenie proporcjonalnej repartycji mandatów po
między konkurujące listy kandydatów oraz zasady tworzenia okręgów wyborczych 
nakazują rządowi dokonywanie okresowych podliczeń liczby i rozmieszczenia wy
borców oraz korekty podziału mandatów pomiędzy okręgi wyborcze.

Cechą elektoratu w Finlandii jest też relatywnie duża aktywność wyborcza. Z re
guły nie spada ona poniżej 80% uczestniczących w głosowaniu; wyjątkiem (raczej 
odosobnionym) były wybory z 1991 r., w których głosowało jedynie 68% uprawnio
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nych wyborców156. Właściwością wyborów do Eduskunty jest też znaczny sto
pień „rywalizacyjności” wyborów; w wyborach do Eduskunty z reguły uczestni
czy 15-17 partii politycznych, z których 7-8 uzyskuje (choćby śladową) repre
zentację polityczną.

156 M.A. Mogunowa, Gosudarstwiennoje prawo Finlandii, Moskwa 2005, s. 130.
157 Metoda ta, zwana również metodą „największej średniej”, faworyzuje w pewnym zakresie ugrupo

wania o szerszej skali popularności wyborczej (w porównaniu ze stosowaną w innych państwach nordyc
kich metodą Sainte Laguś).

Mandat deputowanego do Eduskunty pozostaje - w sensie prawnym - mandatem 
wolnym. Niemniej jednak partie polityczne i sami deputowani - głównie w trosce 
o reelekcję - z reguły podtrzymują intensywne kontakty ze swymi bezpośrednimi 
wyborcami, a także podejmują inicjatywy ustawodawcze i inne czynności (np. typu 
kontrolnego i wyjaśniającego) motywowane interesem wyborców.

Nad prawidłowym przeprowadzeniem wyborów czuwa Centralny Organ Wybor
czy, a w odniesieniu do Eduskunty - także komitet ds. weryfikacji wyborów, powo
łany przez Eduskuntę. Od momentu przystąpienia Finlandii do Unii Europejskiej 
każdy z wyborców, jak również każda z partii politycznych może zakwestionować 
przebieg wyborów do Eduskunty oraz do Parlamentu Europejskiego przed Parla
mentem Europejskim. Naruszenie uprawnień wyborczych obywateli (i stałych 
mieszkańców Finlandii), w tym sfałszowanie wyników wyborów, ograniczenie wol
ności osobistej itp. naruszenia unormowań wyborczych, podlegają ocenie na płasz
czyźnie prawa karnego.

2. WYBORY DO EDUSKUNTY

Przeprowadzenie wyborów do Eduskunty powierzone zostało - w skali ogólnopań- 
stwowej - Ministerstwu Sprawiedliwości, w poszczególnych natomiast okręgach 
wyborczych - okręgowym komisjom wyborczym, które powołują gubernatorzy 
okręgów (prowincji) Finlandii. Z kolei komisje okręgowe wyznaczają swych pełno
mocników oraz komisje obwodowe (dla przeprowadzenia głosowania).

Podział mandatów pomiędzy listy kandydatów następuje proporcjonalnie do licz
by głosów ważnie oddanych na poszczególne listy w okręgu; repartycja mandatów 
następuje przy zastosowaniu metody d’Hondta157. Jedynie w jednomandatowym 
okręgu wyborczym, który obejmuje Wyspy Alandzkie, wybory odbywają się przy 
zastosowaniu systemu większościowego.

Wybór deputowanych następuje na kadencję czteroletnią; ulega ona skróceniu 
w przypadkach skrócenia kadencji całej Eduskunty postanowieniem prezydenta (na 
wniosek premiera i po wzmiankowanych już konsultacjach prezydenta z liderami 
ugrupowań reprezentowanych w Eduskuncie). W każdym z okręgów wyborczych do 
obsadzenia pozostaje co najmniej siedem mandatów; wymóg ten służyć ma lepsze



70

mu przeprowadzeniu proporcjonalnego podziału mandatów. Nie jest natomiast sto
sowana w systemie wyborczym Finlandii instytucja „mandatów wyrównawczych”, 
znana innym systemom wyborczym Europy Północnej (np. Danii)158.

158 M. Grzybowski, Dania-zarys systemu ustrojowego, Kielce 1996, s. 62-64.
159 Dane za M.A. Mogunowa, Gosudarstwiennoje..., s. 133.

Podział na okręgi wyborcze jest dostosowany do podziału administracyjnego 
Finlandii (na prowincje). W przypadku prowincji z dużą liczbą mieszkańców doko
nuje się jej podziału na dwa okręgi wyborcze. Pomiędzy okręgi „kontynentalne” 
dzieli się 199 mandatów; dwusetny mandat przypada w udziale Wyspom Alandzkim. 
W ustalaniu liczby wyborców w poszczególnych okręgach organy wyborcze posłu
gują się danymi udostępnionymi przez organy administracji podatkowej.

Przez wiele dekad prawo zgłaszania list kandydatów przysługiwało jedynie par
tiom politycznym. Podjęta w 1996 r. próba zmiany stosownego unormowania Aktu 
o Formie Rządu z 1919 r. oraz § 105 ustawy wyborczej nie została zakończona po
wodzeniem.

Obecnie, na gruncie § 25 Konstytucji, prawo zgłaszania kandydatur służy zareje
strowanym partiom politycznym; za takie uważane są partie już reprezentowane 
w Eduskuncie oraz partie poparte przez co najmniej 20 tys. wyborców (w formie 
złożenia podpisu pod deklaracją poparcia). Ponadto swą kandydaturę może zgłosić 
każdy z uprawnionych do głosowania, o ile uzyska pisemne poparcie dalszych co 
najmniej 30 wyborców. Regułę stanowi - w praktyce - zgłaszanie kandydatów przez 
partie polityczne.

Frekwencja wyborcza w Finlandii należy do wysokich (jakkolwiek podlega fluk
tuacjom). Przykładowo w 1983 r. głosowało 81% uprawnionych, w 1987 r. - 75,9%, 
w 1991 r. - 68%, w 1999 r. - 68,3%, w 2003 r. - 69,9%159.

W intencji poszerzenia udziału wyborców w głosowaniu, poczynając od 1970 r., 
ustawodawstwo wyborcze Finlandii gwarantuje możliwość oddania głosu za pośred
nictwem poczty w ciągu miesiąca poprzedzającego dzień głosowania. Po potwier
dzeniu w spisie wyborców prawa wybierania wyborcy wrzucają swe karty do głoso
wania w zapieczętowanej kopercie do specjalnej urny w obecności urzędnika pocz
towego. Opieczętowane umy poczta dostarcza do lokalu obwodowej komisji wybor
czej. Wyborcy, którzy nie skorzystali uprzednio z możliwości oddania głosu za po
średnictwem poczty, mogą głosować osobiście w lokalu wyborczym.

Umożliwiając oddanie głosu za pośrednictwem poczty, ustawodawca motywował 
swe decyzje trudnością dotarcia niektórych wyborców do lokalu wyborczego, 
zwłaszcza na obszarze rzadko zaludnionych północnych i wschodnich terytoriów 
Finlandii. Ponadto wziął pod uwagę, że dzień odbywania głosowania - niedziela, 
traktowany jest jako dzień świąteczny, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Z głoso
wania za pośrednictwem poczty korzysta w przybliżeniu jedna czwarta wyborców; 
w ostatnim okresie - dla zwiększenia frekwencji wyborczej - głosowanie bywa roz
ciągane na dwa dni niedzielę i poniedziałek.

Konstrukcja karty do głosowania pozwala na wyrażenie dwojakich preferencji 
głosujących. Daje możliwość poparcia listy określonej partii, a nadto - określenia 
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stosunku głosującego wyborcy do poszczególnych kandydatur. Nazwiska kandyda
tów zamieszczone są na listach wedle preferencji partii czy grupy wyborców popie
rających listę; głosowanie bez indywidualnego wyrażenia preferencji osobowych 
wyborcy oznacza jego przyzwolenie na uzyskanie mandatów według kolejności 
(miejsca) kandydatów na liście.

Przyjęty sposób głosowania pozwala na weryfikację osobistej popularności wy
borczej kandydatów160, przy jednoczesnym umożliwieniu pożądanej dla partii czy 
komitetu wyborców sekwencji kandydatów (z punktu widzenia dążeń do zapewnie
nia im miejsca w Eduskuncie). Kandydaci z danej listy, legitymujący się pod wzglę
dem liczby zdobytych głosów kolejnymi miejscami po wybranych w skład 
Eduskunty, obejmują funkcje zastępców deputowanych; wypełniają oni powinności 
deputowanych w przypadkach ich nieobecności.

*“ Przykładowo w wyborach w 1999 r. obecna prezydent Tarja Halonen (wówczas posłanka i minister 
spraw zagranicznych) uzyskała znacznie więcej głosów (15 795) niż przywódca jej partii (socjaldemokra
tycznej), były premier Paavo Lipponen (ok. 12 000).

161 Zamieszkują oni głównie południowo-zachodnie i północno-zachodnie obszary Finlandii wzdłuż 
wybrzeży Zatoki Botnickiej, a nadto - Wyspy Alandzkie.

Wielopartyjny system w powiązaniu z zastosowaniem zasady proporcjonalności 
(i metody d’Hondta) sprawia, iż w praktyce ostatnich dekad żadna z partii nie uzy
skała bezwzględnej większości mandatów w Eduskuncie ani też nie zbliżyła się do 
wskazanego tu pułapu.

3. ZASADY WYBORÓW DO ORGANÓW SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO

Zgodnie z § 122 Konstytucji Finlandii z 11 czerwca 1999 r. podział administracyjny 
Finlandii winien uwzględniać aspiracje ludności posługującej się językiem fińskim 
oraz obywateli Finlandii mówiących po szwedzku161.

Do września 1997 r. Finlandia podzielona była na 12, a potem 11 prowincji admi
nistracyjnych zarządzanych - w imieniu rządu - przez gubernatorów. Z dniem 
1 września 1997 r. weszła w życie reforma podziału administracyjnego, w wyniku 
której liczba prowincji - przy jednoczesnym powiększeniu ich terytorium - została 
zredukowana do 5, nie licząc objętych autonomią Wysp Alandzkich.

Podział na prowincje (od reformy 1997 r. mogące zasadnie aspirować do miana - 
w znaczeniu porównawczym - regionów) nie ma bezpośredniego znaczenia dla sys
temu wyborczego Finlandii, w tym zwłaszcza - dla wyborów lokalnych, albowiem 
w prowincjach (przed reformą i po niej) nie funkcjonują wybieralne organy samo
rządowe.
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Istotny z punktu widzenia wyborów pozostaje natomiast podział prowincji na 
podstawowe jednostki podziału terytorialnego, miasta (gminy miejskie) oraz gmi
ny162.

162 Por. § 121 Konstytucji Finlandii z 11 czerwca 1999 r.
163 Por. M.A. Mogunowa, Gosudarstwiennoje prawo..., s. 145.

W dekadzie lat 90. ukształtował się podział obszaru Finlandii na 455 jednostek 
szczebla gminnego, w których gronie 102 jednostki pozostawały miastami lub gmi
nami o charakterze miejskim (zurbanizowanym). Kolejne 353 gminy miały charakter 
niezurbanizowany (wiejski), przy czym typowa gmina zamieszkiwana była przez 
populację rzędu 5-6 tys. mieszkańców163. W ciągu ostatniego ćwierćwiecza XX 
stulecia władze rządowe Finlandii podjęły liczne starania nakierowane na zwiększe
nie potencjału gospodarczego oraz poszerzenie terytorialne gmin, ale przedsięwzię
cia te przyniosły ograniczone rezultaty.

W odróżnieniu od prowincji, gdzie administrują organy podporządkowane rzą
dowi (z gubernatorem okręgu jako przedstawicielem rządu), gminy miejskie i wiej
skie w Finlandii posiadają samorząd terytorialny. Organami przedstawicielskimi 
samorządu gminnego są zgromadzenia radnych, pochodzących z wyboru dokonywa
nego przez mieszkańców gminy.

Stan unormowań prawnych w odniesieniu do wyborów lokalnych w Finlandii 
trudno byłoby uznać za modelowy. W szczególności warto zwrócić uwagę na brak 
kompleksowej regulacji ustawowej problematyki wyborów lokalnych (w postaci 
odrębnej ustawy). Do wyborów lokalnych znajduje zatem zastosowanie ustawa nr 
301/1969 o wyborach przedstawicieli, z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami. 
Uzupełniająco wyborów lokalnych dotyczą - odcinkowo - także inne akty prawne 
odnoszące się do statusu członka zgromadzenia gminnego, kwestii zastępstwa 
w sprawowaniu tej funkcji.

Wybory członków zgromadzenia gmin (radnych) odbywają się przy zastosowaniu 
zasady wyborów powszechnych i bezpośrednich, w głosowaniu tajnym. Zgodnie 
z rekomendacją Rady Nordyckiej z 1976 r. czynne prawo wyborcze służy nie tylko 
obywatelom Republiki Finlandii, ale także cudzoziemcom zamieszkującym na stałe 
na obszarze konkretnej gminy przez co najmniej trzy lata i opłacającym tam podatki. 
Z chwilą przystąpienia Finlandii do Unii Europejskiej (tj. od 1 stycznia 1995 r.) pra
wa wyborcze na jej terytorium uzyskali w wyborach lokalnych obywatele innych 
państw członkowskich Unii Europejskiej mieszkający stale na obszarach poszcze
gólnych gmin Finlandii. Nad zachowaniem praw wyborczych obywateli europej
skich sprawująpieczę organy Unii Europejskiej.

Czynne i bierne prawo wyborcze do organów samorządowych gmin uregulowane 
zostało analogicznie jak w odniesieniu do Eduskunty. Wyborcy uczestniczą w po
wszechnym (w danej gminie) i bezpośrednim głosowaniu. Terminy odbywania wy
borów komunalnych (w odróżnieniu np. od Szwecji) są ustalane odrębnie i nie po
krywają się z terminami wyborów parlamentarnych. Wiek wyborczy w wyborach 
samorządowych ustalony został na poziomie 18 lat (najpóźniej w dniu głosowania). 
Prawo wybierania służy stałym mieszkańcom gminy oraz osobom, które są płatni
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kami podatków i opłat komunalnych w danej gminie przez czas określony w ustawie 
wyborczej.

Bierne prawo wyborcze służy uprawnionym do wybierania, z pewnymi jednak 
wyłączeniami dotyczącymi niektórych funkcjonariuszy publicznych, takich jak gu
bernatorzy okręgów, kontrolerzy okręgowi, kierownicy instytucji (zarządów) komu
nalnych, merowie miast i osoby bezpośrednio podporządkowane zgromadzeniu 
gminnemu. Ponadto wybór członka zgromadzenia gminnego w skład organu wyko
nawczego gminy (jako jednostki samorządowej) zobowiązuje tę osobę do rezygnacji 
z wykonywania mandatu członka zgromadzenia gminy164.

Por. Local Selfgovernment and Municipal Law in Finland, Helsinki 1968, s. 14 i n.

Czas pełnienia funkcji przez członków zgromadzeń gminnych ulegał znamiennej 
ewolucji. W latach 1917-1925 czas ten (okres kadencji) wynosił trzy lata, przy czym 
co roku odnowieniu podlegał mandat 1/3 składu zgromadzenia gminnego. W latach 
1925-1954 skład zgromadzenia gminnego wybierany był w całości na okres trzech 
lat (bez przewidzianego uprzednio corocznego odnawiania pełnomocnictw 1/3 skła
du zgromadzenia). Poczynając od 1954 r., kadencja członków zgromadzeń gminnych 
sięga czterech lat.

Zainteresowanie mieszkańców Finlandii przebiegiem i rezultatami wyborów par
lamentarnych może być - w kategoriach porównawczych - określone jako znaczne. 
Świadczy o tym, choć pośrednio, rosnąca frekwencja wyborcza. O ile - przykładowo 
- w 1936 r. sięgała ona 48%, w 1945 r. - 54,9%, w 1960 r. - 75,5%, to od dekady lat 
60. zwykła oscylować wokół pułapu 80%. Ze wzrostem zainteresowania wyborami 
komunalnymi koresponduje wzrost znaczenia organów samorządu lokalnego, 
zwłaszcza w dziedzinach bezpośrednio rzutujących na realizację aspiracji i warunki 
codziennego bytowania mieszkańców (takich jak zagospodarowanie przestrzenne, 
infrastruktura komunalna, ochrona zdrowia i opieka społeczna, edukacja na poziomie 
podstawowym i średnim). Wzrost znaczenia organów samorządu gminnego wiąże 
się także z kierowaniem szerszego strumienia funduszy publicznych do gmin, co 
dodatkowo zwiększa ich rolę w życiu publicznym i pośrednio oddziałuje stymulują- 
co na znaczenie wyborów komunalnych.

164





Rozdział V

EDUSKUNTA - PARLAMENT FINLANDII

1. POZYCJA USTROJOWA A FUNKCJE EDUSKUNTY

Zgodnie z § 2 Konstytucji Finlandii z 1999 r. „władza państwowa w Finlandii nale
ży do narodu reprezentowanego przez Eduskuntę”. Tym samym - jako założenie 
ustrojowe - przyjęta została zasada demokracji pośredniej (przedstawicielskiej). 
W porównaniu z uprzednio obowiązującym Aktem o Formie Rządu z 1919 r. na
stąpiła dość istotna zmiana co do zakresu wykonywanej przez parlament władzy. 
O ile bowiem, zgodnie z § 2 zd. 2 Aktu z 1919 r., władzę ustawodawczą realizował 
parlament wspólnie z prezydentem Republiki, to na gruncie Konstytucji z 1999 r. 
Eduskunta posiada wyłączność w sferze władzy ustawodawczej.

Proporcjonalny system wyborczy, stosowany w wyborach do Eduskunty, 
sprzyja reprezentacji różnych socjalnie segmentów elektoratu, jakkolwiek jego 
stosowaniu służy proces upartyjnienia reprezentacji i profesjonalizacji grona de
putowanych165.

165 M.A. Isajew, A.N. Czekanskij, W.N. Piszkin, Politiczeskaja sistiema stran Skandinawii i Finlandii, 
Moskwa 2000, s. 255.

Por. ustawa konstytucyjna 1987/50.

Formy demokracji bezpośredniej, w szczególności referendum, stosowane są 
raczej rzadko, w sprawach najbardziej kontrowersyjnych. Referendum zostało 
wprowadzone do praktyki ustrojowej Finlandii w 1987 r. poprzez nowelizację Aktu 
o Formie Rządu z 1919 r. (uzupełnienie tego Aktu o rozdz. 3a)166. W praktyce po 
instytucję referendum ogólnonarodowego sięgnięto jeden raz: w 1994 r. obywatele 
Finlandii wypowiadali się w referendum na temat przystąpienia tego państwa do 
Unii Europejskiej. § 53 Konstytucji z 1999 r. przewiduje w dalszym ciągu możli
wość zarządzenia i odbycia referendum.

Podstawową funkcją Eduskunty jest stanowienie ustaw. Posiada ona wyłącz
ność w tym obszarze, z pewnym wyjątkiem, odnoszącym się do Wysp Alandzkich 
(korzystających z autonomii względem władz centralnych). Lokalny parlament - 
Landtag Wysp Alandzkich korzysta tam z pierwszeństwa w stanowieniu prawa 
lokalnego; ustawodawstwo Eduskunty pełni funkcję uzupełniającą i dotyczy spraw 
o zasięgu ogólnokrajowym.
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Po wejściu w życie konstytucji z 1999 r. prezydent Republiki nie ma już kom
petencji stanowienia aktów o mocy ustawy. Konstytucja nie zezwala też na przeka
zywanie (delegowanie) uprawnień ustawodawczych Eduskunty innym organom 
państwowym. Pamiętać wszak należy, że z chwilą przystąpienia Finlandii do Unii 
Europejskiej (1 stycznia 1995 r.) znaczna część regulacji należących uprzednio do 
Eduskunty jako parlamentu narodowego znalazła się w gestii prawodawstwa 
wspólnotowego.

Z mocy unormowań konstytucyjnych wiele kwestii zostało zastrzeżonych do 
uregulowania ustawowego (a więc - przez Eduskuntę). Do sfery tej należą 
w szczególności tryb wyborów do organów władzy państwowej (do Eduskunty i na 
urząd prezydenta), do Parlamentu Europejskiego, zarządzania majątkiem państwa, 
ustanawiania podatków i danin publicznych, tworzenia funduszy pozabudżeto
wych, określenia kompetencji prezydenta, Rady Państwa, struktury i uprawnień 
organów ochrony prawnej, statusu Kościoła ewangelicko-luterańskiego. Eduskunta 
może przy tym poddać regulacji ustawowej każdą kwestię, którą uzna za odpo
wiednio ważną.

Eduskunta ma w swej gestii rozpatrywanie i zatwierdzanie budżetu państwa. 
Należy podkreślić, że w Finlandii budżet państwa nie jest stanowiony w formie 
ustawy; tryb stanowienia budżetu różni się przeto od typowego postępowania 
ustawodawczego. Co więcej, budżet nie jest postrzegany jako akt o charakterze 
normatywnym, ale jako akt Zarządzania, obowiązujący w określonym czasie i wy
znaczający zadania (i granice aktywności finansowej) konkretnych podmiotów.

Inicjatywa przedłożenia projektu budżetu została ograniczona do rządu. Kon
stytucja z 1999 r., a w ślad za nią - regulamin Eduskunty uwarunkowały możli
wość wnoszenia przez deputowanych poprawek do projektu budżetu koniecznością 
wskazania źródeł pokrycia finansowego zwiększonych wydatków budżetu. Po
nadto poprawki deputowanych ujmowane są w odrębnej, „warunkowej” części 
budżetu, która - dla swej akceptacji przez Eduskuntę - wymaga aprobaty udzielo
nej większością 2/3 głosów (pod tym warunkiem prezydent ma obowiązek złożyć 
swój podpis pod „warunkową” częścią budżetu).

Konstytucja z 1999 r. spowodowała też istotne przekształcenia w treści i zakre
sie funkcji kreacyjnej Eduskunty; uszczupleniu uległy niektóre uprawnienia prezy
denta Republiki. W szczególności prezydent utracił merytoryczny wpływ na for
mowanie składu Rady Państwowej (rządu); utworzenie rządu (w tym wskazanie 
kandydatur na premiera) jest rezultatem układu sił partyjnych w Eduskuncie oraz 
wynikiem uzgodnień pomiędzy przewodniczącym Eduskunty a liderami grup par
lamentarnych partii reprezentowanych w Eduskuncie. Jakkolwiek pod względem 
formalnoprawnym powołanie premiera, a na jego wniosek - pozostałych członków 
rządu pozostało w gestii prezydenta i przybiera formę aktu prezydenta, nie ono 
realnie rozstrzyga o kształcie osobowym i o akceptacji programu rządu167.

167 M.A. Mogunowa, Gosudarstwiennoje..., s. 154.
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Konstytucja z 1999 r. przyczyniła się też do poszerzenia wpływu Eduskunty 
w zakresie uczestnictwa w rozstrzyganiu problemów polityki zewnętrznej, reali
zowanej w stosunkach bilateralnych z innymi państwami i organizacjami między
narodowymi oraz w ramach członkostwa w Unii Europejskiej.

W pierwszym rzędzie chodzi tu o stanowienie ustaw dostosowujących prawo 
krajowe do zawartych umów międzynarodowych, których postanowienia wyma
gają zmian w ustawodawstwie Finlandii. W doktrynie i praktyce ustrojowej Fin
landii nie przyjmuje się bezwzględnego pierwszeństwa postanowień ratyfikowa
nych umów międzynarodowych przed unormowaniami ustawowymi, niezgodnymi 
z postanowieniami umów międzynarodowych. Przyjęto natomiast - jako zasadę 
praktyki prawodawczej - niejako automatyczne podejmowanie prac ustawodaw
czych z chwilą ratyfikacji umów międzynarodowych, wymagających zmian 
w ustawodawstwie krajowym.

Eduskunta wyraża zgodę na wydanie przez prezydenta Republiki dekretu 
o wprowadzeniu w życie umowy międzynarodowej (traktatu) wymagającej zmian 
w ustawowym porządku prawnym. Ponadto rząd Finlandii został zobowiązany do 
przedkładania Eduskuncie informacji o projektach aktów prawnych i umów mię
dzynarodowych, które są rozpatrywane przez organy prawodawcze Unii Europej
skiej, w tym przez Parlament Europejski, a także - aktów i konwencji Rady Euro-

2. STRUKTURA WEWNĘTRZNA I ORGANY EDUSKUNTY

Od początku swego funkcjonowania w niepodległej Finlandii Eduskunta uformo
wała się jako parlament jednoizbowy. Zarówno Akt o Formie Rządu z 1919 r., jak 
i Akt o Parlamencie z 13 stycznia 1928 r. (wielokrotnie nowelizowany) utrwaliły 
jednoizbową strukturę Eduskunty. Pewnym substytutem drugiej izby stała się 
Wielka Komisja tworzona na zasadzie proporcjonalnej reprezentacji partii (ugru
powań) wchodzących w skład Eduskunty.

Konstytucja Finlandii z 13 czerwca 1999 r. utrzymała jednoizbową strukturę 
Eduskunty. Dokonała natomiast, wespół z regulaminem Eduskunty, przyjętym 17 
grudnia 1999 r. (i obowiązującym - podobnie jak Konstytucja - od 1 marca 2000 r.), 
przekształceń w zadaniach organów wewnętrznych parlamentu. Najważniejszą 
innowacją konstytucyjną jest nadanie oficjalnego (konstytucyjnego) statusu gru
pom parlamentarnym (frakcjom) partii politycznych, reprezentowanych w składzie 
Eduskunty.

Grupy parlamentarne uzyskały wiele istotnych uprawnień. W szczególności 
skrócenie kadencji Eduskunty w przypadkach przewidzianych przez Konstytucję * 

l6’ M. Grzybowski, Parlamenty a integracja europejska. Dania, Finlandia, Szwecja [w:] M. Kruk 
(red.), Parlamenty a integracja europejska, Warszawa 2002, s. 143-144.
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dokonywane jest przez prezydenta Republiki za zgodą rządu i po konsultacjach 
z przewodniczącym Eduskunty i grupami parlamentarnymi. Zgodnie z § 37 Kon
stytucji formowanie składu komisji Eduskunty, zarówno stałych, jak i nadzwyczaj
nych, odbywa się albo na podstawie specjalnego uzgodnienia grup parlamentar
nych, albo w przypadku braku uzgodnień - na zasadzie proporcjonalnej reprezen
tacji partii, które uzyskały mandaty w Eduskuncie. Zgodnie z § 61 Konstytucji przy 
typowaniu przez Eduskuntę kandydatur premiera oraz wyrażaniu zaufania dla pro
gramu rządu konieczne jest odbycie konsultacji i uwzględnienie stanowisk grup 
partyjnych.

Regulamin Eduskunty zobowiązuje deputowanych do określenia swej przyna
leżności partyjnej i ujawnienia jej w rejestrze. Liczebność grup partyjnych stanowi 
kryterium regulaminowe kolejności udzielania deputowanym głosu w dyskusjach 
na plenarnych obradach Eduskunty. Liczebność partyjnych grup parlamentarnych 
stanowi także czynnik określający wysokość pomocy finansowej państwa, udziela
nej poszczególnym partiom. Obowiązuje przy tym zasada, że przy podziale grupy 
parlamantamej (i towarzyszącym mu rozłamie w szeregach partii) pomoc finanso
wą otrzymuje to ugrupowanie, z którym powiązana jest nowa grupa parlamentarna, 
do której przeszła większość członków frakcji dotychczasowej169.

169 M.A. Mogunowa, Gosudarstwiennoje..., s. 158.
170 § 4 regulaminu Eduskunty z 1999 r.

W kategoriach formalnoprawnych mandat deputowanego do Eduskunty pozo- 
staje mandatem wolnym. W praktyce deputowani zrzeszeni są w grupach (frak
cjach) parlamentarnych; z tego też względu stosują się do dyrektyw kierownictwa 
frakcji i podlegają dyscyplinie partyjnej. Uzależnienie to jest szczególnie silne przy 
podejmowaniu uchwał o dużej wyrazistości politycznej, przykładowo - przy two
rzeniu rządu i głosowaniu nad jego programem czy też - przy poważnych rekon
strukcjach składu rządu.

Organem kierowniczym Eduskunty jest przewodniczący wspomagany przez 
dwóch wiceprzewodniczących. Przewodniczący i wiceprzewodniczący tworzą 
prezydium Eduskunty. Z formalnego punktu widzenia wybór przewodniczącego 
(przewodniczącej) i wiceprzewodniczących może następować na każdej kolejnej 
sesji parlamentu. W praktyce parlamentarnej ostatnich dekad Eduskunta dokonuje 
wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących na czas nieokreślony, realnie - 
na okres całej czteroletniej kadencji.

Pierwszemu po wyborach posiedzeniu Eduskunty przewodniczy najstarszy wie
kiem deputowany. Wybór prezydium Eduskunty zachowuje skuteczność również 
w okresie międzykadencyjnym, do momentu wyboru prezydium nowo wybranej 
Eduskunty. Po wyborze przewodniczący i wiceprzewodniczący składają przysięgę, 
iż będą strzec „interesów narodu finlandzkiego oraz konstytucyjnych praw 
Eduskunty”170.

W przypadku ustąpienia lub śmierci któregoś z członków składu prezydium 
Eduskunty parlament powinien niezwłocznie dokonać wyboru uzupełniającego. 
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Gdy niemożliwe jest działanie całego składu prezydium, Eduskunta dokonuje wy
boru tymczasowego prezydium171.

171 Przy wyborze prezydium Eduskunty i - odpowiednio - prezydium tymczasowego w skład prezy
dium wybierani są deputowani z różnych partii. W ostatnich latach w skład prezydium często powoływane 
są również deputowane - kobiety, co wiąże się ze znacznym wzrostem liczby kobiet w składzie Eduskunty. 
Przykładowo w 1999 r. przewodniczącą Eduskunty została Riitta Uosukainen, deputowana Narodowej 
Partii Koalicyjnej (konserwatywnej).

172 Por. M. Grzybowski, Eduskunta - parlament Finlandii, Warszawa 2001, s. 23.
173 Akcentowała to V. Serzhanova, Relacje między parlamentem a rządem Finlandii, Rzeszów 2007, 

s. 107.
174 W §35 ust. 1.

Przewodniczący odgrywa kluczową rolę w kierowaniu obradami i reprezento
waniu Eduskunty w stosunkach z innymi organami państwa. Winien on zachować 
względną neutralność, czego konsekwencję stanowi zakaz udziału w debacie par
lamentarnej oraz w głosowaniach. Dla zachowania ukształtowanych w toku wybo
rów proporcji sił w głosowaniach i w debacie przewodniczącego Eduskunty zastę
puje wybrany jednocześnie zastępca deputowanego. Również pozostali deputowani 
mogą być, w przypadku nieobecności, zastępowani przez odpowiednich zastępców 
deputowanego.

2.1. Komisje Eduskunty

Eduskunta wykonuje na posiedzeniach plenarnych tylko pewną część swych po
winności; z reguły są to czynności o charakterze decyzyjnym lub - co najmniej - 
finalnym. Merytorycznym pracom przygotowawczym (w sferze stanowienia ustaw 
oraz decydowania o budżecie) oraz kontrolnym bardziej sprzyja działanie w mniej
szym gronie, w kameralnej i roboczej atmosferze. Z tego też powodu znaczny 
udział w pracach merytorycznych Eduskunty mająjej komisje172.

Ustrojodawca finlandzki nie dokonał wszakże tak istotnego - jak w parlamen
tach Włoch czy sąsiedniej Szwecji - przesunięcia kompetencji parlamentu na ko
misje, zwłaszcza w zakresie stanowienia ustaw173. W szczególności komisje 
Eduskunty nie zostały wyposażone w kompetencję decydowania finalnego o losie 
inicjatyw ustawodawczych, a tym bardziej - stanowienia ustaw branżowych 
w imieniu parlamentu (jak w parlamencie włoskim).

Z ustrojowego punktu widzenia najważniejszym zróżnicowaniem komisji 
Eduskunty jest ich podział na komisje stałe i tymczasowe (nadzwyczajne).

W grupie komisji stałych wyróżnić należy takie, których utworzenie wynika 
z przepisów Konstytucji (z 1999 r.), oraz te, których utworzenie wynika z regula
minu Eduskunty. Konstytucja przewiduje174 powołanie następujących komisji sta
łych:

a) Komisji Wielkiej (fin. Suuri valiokunta),
b) Komisji Konstytucyjnej (fin. Perustuslakivaliokuntaj,
c) Komisji Spraw Zagranicznych (fin. Ulkaasiaimaliokunta),
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d) Komisji Finansów (fin. Valtiovarainvaliokunta).
Jednocześnie pozostawia do uznania Eduskunty (i do uregulowania regulami

nowego) utworzenie kolejnych komisji stałych; ich liczbę i profil określa regula
min Eduskunty.

Zgodnie z regulaminem uchwalonym w 1999 r. Eduskunta powołała następnych 
jedenaście komisji stałych, mianowicie:

a) Komisję Administracji (fin. Haalintovaliokuntd),
b) Komisję Ustawodawczą (fin. Lakiyaliokunta),
c) Komisję Transportu i Komunikacji (fin. Liikenne - ja - viestintavaliokunta),
d) Komisję Rolnictwa i Leśnictwa (fin. Maa - ja - metsatalousvaliokunta\
e) Komisję Edukacji i Kultury (fin. Sivistysvaliokuntd),
g) Komisję Spraw Społecznych i Zdrowia (fin. Sosiaali - ja- terveysvaliokunta),
h) Komisję Gospodarki (fin. Talousvaliokunta),
i) Komisję ds. Przyszłości (fin. Tulevaisuusvaliokunta'),
j) Komisję Pracy i Równouprawnienia (fin. Tydelama -ja tasa - arvovaliokunta\
k) Komisję ds. Środowiska (fin. Ymparistóvaliokunta).
Na szczególną uwagę - ze względu na oryginalność funkcji ustrojowej i zadań 

- zasługuje Wielka Komisja Eduskunty. Jej pierwowzorem, do pewnego stopnia, 
była Komisja Całej Izby w brytyjskiej Izbie Gmin.

W obecnej swej postaci Wielka Komisja jest swoistym surogatem drugiej izby 
lub - ściślej - kwalifikowanego gremium wewnątrzparlamentamego, do którego 
kompetencji należy rozpatrywanie i aprobowanie (lub dezawuowanie) projektów 
ustaw przedkładanych tej komisji po ich rozpatrzeniu przez merytorycznie właści
wą komisję stałą175.

175 J. Osiński, Konstytucja Finlandii. Wstęp, Warszawa 2003, s. 32. Historycznie Wielka Komisja 
Eduskunty stanowiła zabezpieczenie przed uzależnieniem losów projektów ustawodawczych od zmiennego 
układu sił i stanu nastrojów w jednoizbowej Eduskuncie. Por. V. Merikoski, The System of Government 
[w:] Finnish Legal System, Helsinki 1966, s. 28.

Do 1994 r. Wielka Komisja Eduskunty koncentrowała się na rozpatrywaniu 
projektów ustaw po ich merytorycznym omówieniu i zaopiniowaniu przez komisje 
resortowe (branżowe). Z czasem rola tej Komisji jako dodatkowego „filtra” dla 
propozycji ustawodawczych uległa redukcji; dotyczyło to również doboru deputo
wanych.

Stan ten uległ zmianie w przededniu przystąpienia Finlandii do Unii Europej
skiej. Wprowadzono wówczas zmiany, najpierw w Akcie o Formie Rządu, a na
stępnie - w Akcie o Eduskuncie, które przywróciły Wielkiej Komisji uprzedni pre
stiż i znaczenie.

Zgodnie z § 35 ust. 1 Konstytucji z 1999 r. powołanie Wielkiej Komisji jest 
obowiązkowe, przy czym jej liczebność została konstytucyjnie (w § 35 ust. 2) 
określona na poziomie 25 członków. Regulamin Eduskunty przewiduje dodatkowo 
powołanie 13 zastępców członków Wielkiej Komisji, którzy biorą udział w jej 
pracach w przypadku czasowej nieobecności członków Komisji, stosownie do toż
samej przynależności partyjnej.
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Wybór składu Wielkiej Komisji winien być przeprowadzony w trakcie pierw
szego posiedzenia po wyborach parlamentarnych. Jest on dokonywany na podsta
wie uzgodnień między frakcjami parlamentarnymi bądź też proporcjonalnie do 
liczebności partyjnych grup parlamentarnych. Można przeto zakładać, iż skład 
Wielkiej Komisji stanowi odwzorowanie proporcji sił politycznych (partyjnych) 
w Eduskuncie.

W posiedzeniach Wielkiej Komisji mogą uczestniczyć przewodniczący innych 
komisji stałych; nadto - przewodniczący Eduskunty i jego zastępca (wiceprzewod
niczący). Stałe uczestnictwo jest przywilejem deputowanego z cieszących się auto
nomią Wysp Alandzkich. Nadto w posiedzeniach Wielkiej Komisji poświęconych 
rozpatrywaniu projektów ustaw mogą brać udział (bez prawa uczestnictwa w gło
sowaniu) poszczególni deputowani do Eduskunty.

Poczynając od 1994 r., Wielka Komisja stała się główną komisją parlamentu 
w sprawach dotyczących Unii Europejskiej i członkostwa Finlandii w tej organizacji. 
W szczególności chodzi o opiniowanie inicjatyw prawodawczych w obrębie UE oraz 
przedstawianie stanowiska parlamentu Finlandii wobec tych inicjatyw. Dotyczy to 
również spraw wchodzących w zakres tzw. III filara integracji (tj. wymiaru sprawie
dliwości i spraw wewnętrznych), nadto zaś - kwestii budżetu unijnego i finansów. 
Nie mieszczą się natomiast w gestii Wielkiej Komisji sprawy bezpieczeństwa i poli
tyki zagranicznej, należące do zakresu właściwości Komisji Spraw Zagranicznych. 
§ 96 Konstytucji obliguje rząd Finlandii do przedkładania Wielkiej Komisji spraw 
Unii, pozostających w związku z gestią i kompetencjami Eduskunty.

Wielka Komisja dysponuje również uprawnieniem pozyskiwania od rządu in
formacji o sprawach związanych z funkcjonowaniem Unii Europejskiej i udziałem 
Finlandii w strukturach unijnych.

Modyfikacji uległ natomiast udział Wielkiej Komisji w rozpatrywaniu projek
tów ustaw. Inaczej niż uprzednio (gdy rozpatrzeniu przez tę Komisję poddawane 
były wszystkie projekty) Wielka Komisja rozpatruje (po reformie z 1994 r.) tylko 
te projekty, które zostaną doń skierowane przez Eduskuntę w toku pierwszego 
czytania na posiedzeniu plenarnym. W praktyce dotyczy to projektów ustaw, wokół 
których powstały kontrowersje wymagające uzgodnień międzypartyjnych.

Gdy chodzi o pozostałe komisje stałe Eduskunty, ich głównym zadaniem jest 
rozpatrywanie i opiniowanie (korygowanie) projektów ustaw przedkładanych przez 
rząd i deputowanych. Komisje te mogą się domagać od odpowiednich (rzeczowo) 
członków rządu informacji i sprawozdań uznanych przez komisję za niezbędne do 
rozpatrzenia projektu lub dla zorientowania komisji w problematyce wchodzącej 
w jej zakres właściwości.

Szczególne zadania spełnia natomiast Komisja Konstytucyjna Eduskunty. 
Zgodnie z § 74 Konstytucji „sporządza opinie co do zgodności z konstytucją pro
jektów ustaw oraz innych projektów przekazanych jej do rozpatrzenia, jak również 
- co do ich zgodności z międzynarodowymi konwencjami w sferze praw człowie
ka”. Dodatkowo, w myśl art. 32 ust. 4 regulaminu Eduskunty, Komisja Konstytu
cyjna przygotowuje projekty ustaw konstytucyjnych (w tym ustaw o zmianie kon
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stytucji) oraz innych ustaw, bezpośrednio dotyczących zagadnień konstytucyjnych 
(unormowanych w Konstytucji). Do kręgu tych unormowań zaliczone zostały 
ustawy wyborcze, ustawy dotyczące obywatelstwa, języków urzędowych, wolności 
tworzenia partii politycznych i ich funkcjonowania, a nadto - autonomii Wysp 
Alandzkich. Kontroli realizowanej przez Komisję Konstytucyjną podlegają też 
unormowania regulaminowe, odnoszące się do wyboru (powołania) organów 
Eduskunty, nadto zaś - instrukcje i zalecenia Eduskunty, kierowane pod adresem 
Ombudsmana Parlamentu.

Z kolei Komisja Spraw Zagranicznych zajmuje się zagadnieniami ratyfikacji 
i obowiązywania umów międzynarodowych, polityki zagranicznej oraz - na pod
stawie art. 30 regulaminu Eduskunty - kwestiami wchodzącymi w zakres wspólnej 
polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa UE. Sprawy te są rozpatrywane 
przez Komisję przed poddaniem ich rozstrzygnięciu na forum rządu lub odpowied
nich gremiów decyzyjnych Unii Europejskiej (Rady Ministrów Spraw Zagranicz
nych, Rady Europejskiej lub Rady Unii). Wynikiem rozpatrzenia danej kwestii 
przez Komisję Spraw Zagranicznych Eduskunty może być opinia doradcza lub 
rekomendacja Komisji (bądź uchwała Komisji formułująca wątpliwości i zastrze
żenia).

Również kompetencje Komisji Finansów uzyskały ukierunkowanie konstytu
cyjne (w § 83 ust. 4 ustawy zasadniczej); ich określenie znalazło miejsce w art. 59 
regulaminu Eduskunty.

Głównym zadaniem Komisji Finansów jest rozpatrywanie i korygowanie pro
jektu budżetu oraz tzw. aktów okołobudżetowych. Ponadto do właściwości Komisji 
należą kwestie unormowań dotyczących podatków, opłat, długu publicznego, gwa
rancji finansowych państwa, subsydiów oraz pożyczek na cele publiczne. Komisja 
Finansów - w imieniu Eduskunty - aprobuje układy zbiorowe, dotyczące zatrud
nienia, warunków pracy i płac funkcjonariuszy państwowych oraz przedkłada 
w tym zakresie swe rekomendacje Eduskuncie. Porozumienia zbiorowe w zakresie 
warunków pracy i płac służb publicznych, zawierane z udziałem rządu (Rady Pań
stwowej) lub Komisji ds. Urzędników Władz Lokalnych, podlegają ocenie i wy
magają aprobaty Komisji Finansów. Akcesoryjnie Komisja Finansów opiniuje 
instrukcje wydawane przez Eduskuntę rewidentom państwowym powoływanym 
przez Eduskuntę i podlegającym nadzorowi parlamentu176.

176 Por. M. Grzybowski, Eduskunta-parlament Finlandii..., s. 27.

Specyficzne funkcje pełni Komisja Ustawodawcza. Jej podstawowym zadaniem 
jest rozpatrywanie projektów ustaw, zmian ich wykładni oraz potrzeby uchylenia 
regulacji ustawowych. Komisja zajmuje się też kwestiami niespójności ustawo
dawstwa oraz kodyfikacji poszczególnych działów prawa.

Regulaminowo określona właściwość Komisji Administracji obejmuje kwestie 
funkcjonowania administracji centralnej, regionalnej oraz lokalnej, zagadnienia 
podziału terytorialnego (administracyjnego) państwa, informacji i systemów jej 
gromadzenia, przechowywania i udostępniania przez administrację, ewidencji lud
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ności i jej przepływów, polityki regionalnej. Nadto do właściwości Komisji Admi
nistracji zaliczyć należy sprawy straży granicznej, obrony cywilnej, ratownictwa 
i ochrony przeciwpożarowej, sprawy cudzoziemców i uchodźców, relacji państwa 
z Kościołem państwowym (luterańskim), sprawy gospodarki miejskiej, zagospoda
rowania przestrzennego i funkcjonowania władz lokalnych.

Kwestie właściwości pozostałych komisji stałych Eduskunty obrazuje zamiesz
czone poniżej zestawienie tabelaryczne.

Tabela 5. Właściwości niektórych komisji stałych Eduskunty

Nazwa komisji stałej Zakres właściwości
Edukacji i Kultury edukacja, nauka, pomoc stypendialna, sztuka, prawa autorskie, sport 

i kultura fizyczna
Spraw Społecznych 
i Zdrowia

ochrona zdrowia, ubezpieczenia społeczne, renty i emerytury, opieka 
i pomoc społeczna, uzależnienia i profilaktyka w zakresie uzależnień

Gospodarki nadzór nad funkcjonowaniem Banku Finlandii (w granicach określonych 
przez prawo), instrukcje dla pełnomocników ds. Banku Finlandii, decy
dowanie o przeznaczeniu zysku Banku Finlandii (rekomendacja dla 
Eduskunty), handel i przemysł, wspieranie i promocja przedsiębiorczości, 
sprawy rynków finansowych, przedsiębiorstw państwowych, prawo go
spodarcze i handlowe, ochrona konkurencji i konsumentów

Pracy
i Równouprawnienia

rynek pracy, warunki pracy i płac, zatrudnienie i bezrobocie, szkolenie 
zawodowe dorosłych, równouprawnienie na rynku pracy, bezpieczeństwo 
i higiena pracy, służby pracownicze

Środowiska gospodarka mieszkaniowa, planowanie przestrzenne, budownictwo 
mieszkaniowe, czynsze mieszkaniowe i subsydia, gospodarka odpadami, 
prawo wodne, ochrona środowiska naturalnego

Obrony siły zbrojne, pobór wojskowy, stany nadzwyczajne, uczestnictwo sił 
zbrojnych Finlandii w misjach pokojowych ONZ

Rolnictwa i Leśnictwa rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybołówstwo, infrastruktura obszarów 
rolniczych i leśnych, geodezja i kartografia, hodowla reniferów

Transportu 
i Komunikacji

drogi, koleje, śródlądowy i morski transport wodny, transport powietrzny, 
nawigacja, bezpieczeństwo w ruchu drogowym i innych typach transpor
tu, poczta i telekomunikacja, przekaz radiowy i telewizyjny, telemetria, 
meteorologia, regulacje prawne w sferach transportu i komunikacji

Specyficzne zadania zostały przypisane Komisji ds. Przyszłości. Została ona 
utworzona w 1993 r. w momencie skierowania do Eduskunty raportu rządowego 
dotyczącego długoterminowego planu rozwoju Finlandii i propozycji wyjścia 
z kryzysu gospodarczo-społecznego początku lat 90. Komisja ta podjęła wówczas 
prace nad przedłożonym raportem rządowym; po ich zakończeniu Eduskunta 
uznała, że istnieje potrzeba przedkładania parlamentowi podobnego raportu co 
najmniej raz w czasie trwania kadencji. Działalność Komisji ds. Przyszłości pod
dano prolongacie; od 2000 r. (tj. od wejścia w życie nowej konstytucji) działa ona 
jako stała komisja Eduskunty.

Komisja ta ocenia rządowe plany rozwojowe, prognozy polityki Finlandii w po
szczególnych sferach, analizuje przeobrażenia technologiczne i cywilizacyjne 
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w kontekście oddziaływania na warunki rozwojowe Finlandii, monitoruje rozwój 
techniki i nauki oraz zagrożenia dla rozwoju państwa i społeczeństwa, wykorzysta
nie zasobów naturalnych, rozwój informatyzacji, mediów elektronicznych i Inter
netu, wpływ globalizacji na funkcjonowanie gospodarki i systemu społecznego 
Finlandii oraz przemiany demograficzne, cywilizacyjne i obyczajowe społeczeń
stwa Finlandii.

Eduskunta może (na podstawie § 35 ust. 1 Konstytucji) powoływać komisje 
tymczasowe, aby przygotować lub zbadać konkretną sprawą. Praktyka parlamen
tarna Finlandii nie korzysta natomiast z możliwości posłużenia się formułą komisji 
śledczej177.

177 Kwestia możliwości jej utworzenia na gruncie § 35 ust. 1 Konstytucji z 1999 r. jest co najmniej dys
kusyjna.

178 Trafnie zwracała na to uwagę V. Serzhanowa, Relacje między parlamentem a rządem..., s. 118.
179 Art. 8 ust. 3 regulaminu w sposób elastyczny normuje kwestię składu komisji Eduskunty, dozwala 

on bowiem na wystąpienie przez komisję do Eduskunty o powiększenie składu osobowego komisji.
180 Taki wniosek wynika z interpretacji sformułowania art. 8 ust. 2 regulaminu Eduskunty.

Zgodnie z § 35 i 37 konstytucji z 1999 r. oraz art. 8 regulaminu Eduskunty par
lament winien się ukonstytuować, a więc także powołać swe komisje (stałe) na 
pierwszym posiedzeniu po wyborach parlamentarnych. Kandydatów do składu 
poszczególnych komisji typują frakcje parlamentarne poszczególnych partii; doko
nują też między sobą pożądanych uzgodnień. W przypadku braku uzgodnień obo
wiązuje zasada reprezentacji proporcjonalnej do liczebności frakcji w Eduskuncie. 
Przy obsadzie poszczególnych komisji - w ramach limitu miejsc przyznanego każ
dej z partii - uwzględniane są nadto kwalifikacje fachowe deputowanych, co po
zwala na kojarzenie czynnika politycznego (partyjnego) z profesjonalnym. Takie 
ukształtowanie składu komisji pozwala im w znacznym stopniu wyręczać 
Eduskuntę w dokonywaniu weryfikacji przedkładanych projektów prawodawczych 
oraz w realizacji kontroli rządu i administracji rządowej178.

Konstytucja Finlandii ustanowiła - w § 35 ust. 2 - minimalne pułapy liczebno
ści składu komisji stałych Eduskunty. W przypadku Komisji Konstytucyjnej, 
Spraw Zagranicznych oraz Finansów pułap ten sięga 17 członków. W odniesieniu 
do pozostałych komisji stałych ustalony został na poziomie 11 deputowanych. 
Dość rzadką (porównawczo) praktyką jest powołanie w skład komisji - obok 
członków - zastępców członków komisji w liczbie niezbędnej dla funkcjonowania 
danej komisji.

Regulamin Eduskunty dokonał dookreślenia liczebności komisji stałych. Zgod
nie żart. 8 ust. 1 regulaminu w skład komisji stałych wchodzi po 17 członków i 9 
ich zastępców. Jedynie Komisja Finansów funkcjonuje w nieco szerszym składzie, 
obejmującym 21 członków i aż 19 zastępców179.

Powoływanie komisji tymczasowych i określanie ich składu pozostawiono 
okolicznościom determinującym potrzebę tworzenia takich komisji. Są one przeto 
określone każdorazowo przy powoływaniu konkretnej komisji180.
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Stosownie do art. 9 regulaminu Eduskunty każdy z deputowanych może uczest
niczyć w składzie dwóch komisji. W skład komisji nie mogą być wybrani prze
wodniczący i wiceprzewodniczący Eduskunty (mogą oni natomiast uczestniczyć 
w posiedzeniach komisji181).

181 Zezwala na to art. 9 regulaminu Eduskunty.
182 Por. J. Osiński, Konstytucja Finlandii. Wstęp..., s. 31.

Członkowie komisji stałych powoływani są na kadencję czteroletnią. Udział 
w komisjach tymczasowych trwa przez czas funkcjonowania komisji, w razie wąt
pliwości, pełnomocnictwa komisji (i jej członków) wygasają z upływem kadencji.

Przypadki powoływania komisji tymczasowych są relatywnie rzadkie (w toku 
kadencji 1999-2003 działała przykładowo tylko jedna komisja tymczasowa).

Komisje stałe cieszą się pewną autonomią organizacyjną oraz funkcjonalną. 
Wybierają swe władze: przewodniczącego i wiceprzewodniczących; decydują też 
w sprawie tematyki, trybu i porządku dziennego posiedzeń komisji. Przewodniczą
cy i wiceprzewodniczący komisji wybierani są na okres kadencji Eduskunty182.

2.2. Aparat pomocniczy Eduskunty. Kancelaria Eduskunty

W wykonywaniu konstytucyjnych funkcji Eduskunty wspomaga ją Kancelaria 
Eduskunty.

Na czele Kancelarii Eduskunty stoi sekretarz generalny.
Strukturę Kancelarii Eduskunty obrazuje załączona rycina (s. 87).
Sekretarza generalnego powołuje (wybiera) parlament. W wykonywaniu 

uprawnień kierowniczych wspomaga go (i zastępuje) zastępca sekretarza general
nego, a w przypadku wakatu lub dłuższej nieobecności - funkcjonariusz wskazany 
przez przewodniczącego Eduskunty.

W obręb Kancelarii Eduskunty wchodzą: Biuro Centralne, Sekretariat Komisji 
ds. Kancelarii oraz cztery departamenty: Międzyresortowy, Informacji i Komuni
kacji, Administracyjny oraz Ochrony.

Zadania Biura Centralnego Kancelarii koncentrują się wokół obsługi po
siedzeń plenarnych parlamentu. W szczególności Biuro to odpowiada za przygo
towanie druków parlamentarnych, ich upowszechnienie (dystrybucję) i przecho
wywanie, nadto zaś - za dostarczanie informacji i obsługę prezydium Eduskunty 
i poszczególnych deputowanych. Biuro Centralne obejmuje działy Dokumentów, 
Rejestracji, Biuro ds. Ludności Szwedzkojęzycznej (Svenskakontoret) oraz Sekre
tariat Biura. Zasadnicze znaczenie - w działalności Biura - ma obsługa prac usta
wodawczych. Nieprzypadkowo zatem zwierzchnikiem Biura jest dyrektor ds. 
ustawodawstwa.

Departament Międzynarodowy Kancelarii Eduskunty (utworzony 
w 1997 r.) zajmuje się obsługą kontaktów zagranicznych parlamentu Finlandii. Do 
jego zadań należy też - od 1995 r. - organizowanie i obsługa kontaktów pomiędzy 
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Eduskuntą a organami Unii Europejskiej, w tym: Parlamentem Europejskim183, 
a także - Radą Nordycką i jej Sekretariatem.

1.3 Por. M. Grzybowski, Parlamenty a integracja europejska. Dania, Finlandia, Szwecja [w:] M. Kruk 
(red.), Parlamenty a integracja europejska..., s. 144—146.

1.4 Por. Annual Report of the Parliamentary Office 2005 - http://www.parliament.fi

Departament Informacji i Komunikacji Kancelarii Eduskunty 
obejmuje Służbę Badań, Biuro Informacyjne Eduskunty oraz Bibliotekę Eduskun
ty. Departament kierowany jest przez dyrektora departamentu.

Departament Administracji zarządza finansami Eduskunty, projekto
waniem i obsługą jej wydatków, obsługą administracyjną i informatyczną, a także 
aprowizacją i administrowaniem pomieszczeniami parlamentu. Pracami departa
mentu kieruje dyrektor administracyjny. W obrębie tego departamentu, ale na zasa
dach autonomii funkcjonalnej, działają asystenci deputowanych, podporządkowani 
bezpośrednio swoim patronom - członkom Eduskunty.

Departament Ochrony jest najkrócej działającą jednostką organizacyjną 
Kancelarii Eduskunty (powstał bowiem w 2005 r.)184. Strzeże on porządku i bez
pieczeństwa pomieszczeń Eduskunty oraz zapewnia ochronę deputowanych i kan
celarii Eduskunty. Dyrektor tego departamentu jest zarazem szefem służb ochrony 
finlandzkiego parlamentu.

Dość oryginalnym (i wartym uwagi) rozwiązaniem jest poddanie Kancelarii 
Eduskunty nadzorowi specjalnej komisji parlamentarnej, noszącej nazwę Komisji 
ds. Kancelarii. Komisja ta składa się z przewodniczącego Eduskunty, dwóch jej 
wiceprzewodniczących, czterech deputowanych wybranych przez Eduskuntę 
w charakterze członków komisji i czterech ich zastępców.

Komisja ds. Kancelarii powoływana jest na czas kadencji z uwzględnieniem 
klucza partyjnego. Jej nazwa nie oddaje w pełni zakresu zadań, który wykracza 
znacznie poza sferę nadzoru nad funkcjonowaniem Kancelarii Eduskunty. Należą 
do niej bowiem kwestie uprawnień funkcjonowania administracji i zarządzania 
finansami parlamentu, opiniowanie i aprobowanie kandydatur na stanowiska me
rytoryczne w Kancelarii Eduskunty, powoływanie sekretarzy komisji parlamentar
nych (po wysłuchaniu odpowiedniej komisji), opiniowanie projektu budżetu 
(w części dotyczącej parlamentu) oraz regulaminu Eduskunty.

Komisja odbywa posiedzenia w odstępach dwutygodniowych; może działać 
także w okresach pomiędzy sesjami Eduskunty jak też - nawet - po zakończeniu 
prac (i przed ukonstytuowaniem się nowo wybranego parlamentu).

Na co dzień pracami Kancelarii Eduskunty kieruje sekretarz generalny 
Eduskunty. Jest on zwierzchnikiem pracowników Kancelarii (z wyjątkiem asy
stentów deputowanych). Do uprawnień sekretarza generalnego należy proponowa
nie kandydatów na stanowiska kierownicze w Kancelarii (kandydatury te podlegają 
opiniowaniu przez Komisję ds. Kancelarii i są przedstawiane przewodniczącemu 
Eduskunty) oraz zatrudnianie personelu technicznego i urzędniczego Kancelarii.

http://www.parliament.fi
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3. STANOWIENIE USTAW

Zgodnie z § 39 Konstytucji Finlandii z 1999 r. „inicjatywa skierowania sprawy do 
rozpatrzenia w Eduskuncie przysługuje rządowi oraz deputowanemu”. Z tak ujęte
go unormowania o szerszym zakresie wnosić należy, że inicjatywa ustawodawcza 
w Finlandii przysługuje: a) rządowi (Radzie Państwa), b) deputowanym (indywi
dualnie lub grupowo).

Porównanie Aktu o Formie Rządu z 1919 r. z postanowieniami obowiązującej 
Konstytucji prowadzi do konstatacji, iż nowa konstytucja wyłączyła z kręgu pod
miotów prawa inicjatywy ustawodawczej prezydenta Republiki (jakkolwiek prezy
dent wykonywał to prawo z reguły przez przedkładanie projektów opracowanych 
przez Radę Państwa)185.

1,5 Por. M. Grzybowski, Elementy systemu parlamentarnego w aktach konstytucyjnych Finlandii [w:] 
Z zagadnień współczesnych społeczeństw demokratycznych, Białystok 2006, s. 319.

186 Por. J. Osiński, Konstytucja Finlandii. Wstęp..., s. 78.

Wartym uwagi rozwiązaniem jest zróżnicowanie form korzystania przez depu
towanych z prawa inicjatywy ustawodawczej. Zgodnie z § 39 ust. 2 Konstytucji 
Finlandii deputowany może przedłożyć:

a) wniosek ustawodawczy (fin. lakialoite), mieszczący propozycję ustanowienia 
lub zmiany ustawy,

b) wniosek budżetowy (fin. talousarvioaloite), mieszczący propozycję wprowa
dzenia do budżetu nowych wydatków lub zmian w przeznaczeniu funduszy do
tychczas planowanych,

c) wniosek o podjęcie prac ustawodawczych (fin. toimespidealoite), stanowiący 
propozycję podjęcia prac prawodawczych i opracowania projektu186.

Tym samym Konstytucja stwarza możliwości różnicowania i swoistego stop
niowania inicjatywy ustawodawczej (lub budżetowej) deputowanych. Nie zawsze 
inicjatywa ta musi przybrać postać złożenia kompletnego projektu prawodawcze
go. Umożliwia to sięgnięcie po prawo inicjatywy także przez indywidualnych de
putowanych (np. w postaci wniosku o podjęcie prac ustawodawczych), nie zawsze 
przygotowanych do całościowego opracowania projektu ustawy.

W sprawach dotyczących Wysp Alandzkich inicjatywa ustawodawcza może być 
zrealizowana przez Zgromadzenie Ustawodawcze tych Wysp. Zakres spraw nale
żących do wskazanej tu sfery regulują szczegółowo art. 22 i 27 ustawy o autonomii 
Wysp Alandzkich z 16 sierpnia 1991 r. (utrzymanej w mocy również po wejściu 
wżycie nowej konstytucji). Zgromadzenie Ustawodawcze Wysp Alandzkich 
przedkłada swe projekty Eduskuncie za pośrednictwem rządu.

Zasadnicza część inicjatyw ustawodawczych pochodzi wszelako od rządu. 
Zgodnie z art. 34 ust. 2 regulaminu Eduskunty rządowe projekty ustawodawcze 
korzystają, w przypadku „zbiegu” inicjatyw, z pierwszeństwa w rozpatrzeniu.

Elastycznie ujęta została kwestia kształtowania treści projektu w toku prac 
ustawodawczych. W szczególności do czasu opracowania raportu przez właściwą 
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rzeczowo komisję Eduskunty rząd może zmodyfikować własny projekt ustawy. 
Może też - z ważkich przyczyn - zadecydować o wycofaniu projektu187.

1,7 W przypadku projektu pochodzącego od deputowanych wycofanie następuje przez złożenie odpo
wiedniego wniosku z podpisem deputowanego, złożony na pierwszym miejscu. Por. art. 20 ust. 3 regulami
nu Eduskunty.

1,1 Annual Report of the Parliamentary Office, 2005; http://www.parliament.fi

W praktyce ustawodawczej Eduskunty liczba projektów rządowych zdecydo
wanie przeważa nad projektami deputowanych. Przykładowo, w 2003 r. rząd 
wniósł do parlamentu 181 projektów, deputowani zaś - 166. W 2004 r. przewaga 
projektów rządowych nad inicjatywami ustawodawczymi deputowanych była jesz
cze wyższa - 282:152, a w 2005 proporcje przedstawiały się następująco - 
232:161188.

Dane dotyczące częstotliwości rządowej inicjatywy ustawodawczej obrazuje 
załączona rycina.

Ryc. 2. Rządowa inicjatywa ustawodawcza w Finlandii

W myśl nieobowiązującego już Aktu o Parlamencie z 1928 r. postępowanie 
ustawodawcze w Eduskuncie obejmowało trzy czytania. Pierwsze czytanie pole
gało na rozpatrzeniu przez plenum Eduskunty rekomendacji odpowiedniej komisji 
stałej oraz debatę generalną nad założeniami projektu. Następnie projekt kierowany 
był celem zaopiniowania do Wielkiej Komisji. W trakcie drugiego czytania przy
pominano zasadnicze wątki rekomendacji komisji stałej oraz rozpatrywano projekt 
wraz z opinią Wielkiej Komisji. W czasie drugiego czytania odbywała się nadto 
debata nad poszczególnymi unormowaniami projektu. Aprobata większości depu
towanych dla opinii Wielkiej Komisji oznaczała zakończenie drugiego czytania. 
Brak aprobaty powodował ponowne odesłanie zmodyfikowanego w drugim czyta
niu (przez Eduskuntę) projektu do Wielkiej Komisji. Jeśli z kolei Wielka Komisja 
aprobowała projekt, oznaczało to jego przyjęcie. W przypadkach rozbieżności 
o losach projektu decydowała ostatecznie Eduskunta in pleno, która mogła albo 

http://www.parliament.fi
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przyjąć, albo odrzucić poprawki Wielkiej Komisji. Formalne przyjęcie projektu 
następowało w trzecim czytaniu poprzez głosowanie nad (ewentualnymi) popraw
kami Wielkiej Komisji i następnie - nad końcową wersją projektu przyjętego 
w drugim czytaniu, zmodyfikowaną przez przyjęte poprawki.

Obowiązująca Konstytucja Finlandii oraz regulamin Eduskunty przyjęty 
w 1999 r. uprościły postępowanie ustawodawcze. W zależności od przedmiotu 
regulacji ustawowej unormowania te przewidują dwa alternatywne warianty drogi 
ustawodawczej. Wariant pierwszy (podstawowy) obejmuje dwa czytania; zastąpił 
on dotychczasową procedurę trzech czytań. Wariant drugi, skrócony, zadowala się 
odbyciem zaledwie jednego czytania.

Podstawowa zmiana w procedurze ustawodawczej, wprowadzona w następ
stwie § 72 Konstytucji i art. 53 regulaminu Eduskunty z 1999 r., sprowadza się do 
pominięcia wymogu przeprowadzenia trzeciego czytania, a nadto - obligatoryjne
go kierowania projektu ustawy do opiniowania przez Wielką Komisję. Przeobraże
niu poddano nadto przebieg pierwszego czytania. Po rozpatrzeniu rekomendacji 
komisji stałej i przeprowadzeniu debaty nad założeniami projektu przeprowadzana 
jest - w ramach pierwszego czytania - debata szczegółowa, dotycząca poszczegól
nych unormowań projektu.

Tok postępowania ustawodawczego w Eduskuncie obrazuje zamieszczona po
niżej rycina nr 3.

Obligatoryjnym elementem drogi ustawodawczej jest poddanie projektu ustawy 
rozpatrzeniu przez jedną z komisji stałych Eduskunty. Komisja stała rozpatruje 
projekty niezależnie od tego, czy pochodzą one od rządu, czy też są skutkiem ini
cjatywy ustawodawczej deputowanych. Z reguły rozpatrzenie projektu przed komi
sją poprzedzone zostaje tzw. debatą przekazującą na forum Eduskunty (jako że 
projekty kierowane są formalnie do Eduskunty). Debaty przekazującej, zgodnie 
z tradycją parlamentaryzmu finlandzkiego, nie traktuje się jako równoważnika 
pierwszego czytania; jej funkcją jest wybór komisji właściwej do rozpatrzenia 
konkretnego projektu oraz sprecyzowanie oczekiwań co do sprawozdania komisji 
o danym projekcie189.

Por. J. Osiński, Konstytucja Finlandii. Wstęp..., s. 35.
”° Por. art. 37 ust. 1 i art. 39 ust. 2 regulaminu Eduskunty.

Deputowani dysponują prawem wnioskowania (jednorazowo) o zawieszenie 
prac parlamentarnych nad konkretnym projektem ustawy.

Projekty ustaw o charakterze kompleksowym (międzyresortowym) mogą być 
przedmiotem rozpatrzenia przez kilka komisji. W takim wypadku wyznaczana jest 
wszakże komisja, do której należy przygotowanie zbiorczego raportu (rekomenda
cji) dla potrzeb Eduskunty. Do przedłożonego projektu projektodawcy (aż do dru
giego czytania) zgłaszać mogą autopoprawki.

W posiedzeniach komisji stałych, rozpatrujących projekty ustaw, uczestniczyć 
mogą zaproszeni eksperci, przedstawiciele organizacji społecznych i zainteresowa
nych środowisk190, a nadto - przedstawiciele odpowiednich organów i instytucji 
państwowych.
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Ryc. 3. Zwykły tryb uchwalania ustaw przez Eduskuntę (tryb zasadniczy)
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Po wysłuchaniu projektodawcy ustawy oraz opinii ekspertów (a także - stano
wisk zainteresowanych organizacji i środowisk) komisja przeprowadza debatę nad 
przedłożonym projektem. Po debacie komisja zwykła podejmować wstępną decy
zję w kwestii treści swego sprawozdania. Na wniosek każdego z członków komi
sji191 może ona odroczyć rozpatrzenie projektu lub podjęcie decyzji w przedmiocie 
raportu o projekcie.

191 Wniosek taki każdy z członków komisji może zgłosić raz w odniesieniu do danego projektu ustawy.
192 Por. art. 39 ust. 5 regulaminu Eduskunty.
193 Por. szerzej M. Grzybowski, Państwa nordyckie [w:] E. Zwierzchowski (red.), Opozycja parlamen

tarna, Białystok 2000, s. 119 i n.

Projekt raportu jest przygotowywany przez wyznaczonych członków komisji 
przy dominującym wkładzie roboczym sekretarza komisji. Tak wypracowany pro
jekt raportu (sprawozdania) trafia na obrady plenarne komisji, która - pod debacie 
- podejmuje decyzję co do ostatecznej postaci sprawozdania. Komisja może też, 
dla bardziej pogłębionego zajęcia się raportem, powołać podkomisję ad hoc dla 
przeanalizowania rozpatrywanego projektu ustawy.

Komisja może zadecydować o łącznym rozpatrywaniu wniosku ustawodawcze
go deputowanych (deputowanego) i projektu rządowego.

Komisja przedstawia swe sprawozdanie (raport) Eduskuncie w trakcie drugiego 
czytania. Dla prezentacji raportu wyznacza jednego lub kilku sprawozdawców 
z grona członków komisji. Komisja rozpatrująca projekt ustawy może ukształtować 
swą ocenę projektu według własnego uznania. W szczególności może: a) rekomen
dować przyjęcie projektu i uchwalenie ustawy przez Eduskuntę, b) rekomendować 
odrzucenie projektu, c) zaproponować przyjęcie projektu z wnioskowanymi przez 
komisję poprawkami.

Swe stanowisko komisja przyjmuje w głosowaniu większością głosów (w gło
sowaniu - z zasady - jawnym). Członkowie komisji nieaprobujący stanowiska 
większości mogą zgłosić sprzeciw bądź zdanie odrębne (następuje to w określo
nym przez komisję terminie w formie pisemnej)192.

W praktyce Eduskunty przyjmuje się, że zasadnicza odpowiedzialność za me
rytoryczne rozpatrzenie projektów ustaw spoczywa na komisjach stałych. Zjawisko 
to można ocenić w sposób nie wolny od pewnej ambiwalencji. Z jednej strony - 
jako element pozytywny - ocenić należy specjalistyczny (a nie wyłącznie partyjno- 
-polityczny) wymiar oglądu postanowień projektowanej ustawy oraz bardziej ka
meralny i roboczy tryb prac komisyjnych, sprzyjający ich rzeczowości. Z drugiej - 
nietrudno nie dostrzec swoistej „abdykacji” Eduskunty z przypisanej konstytucyj
nie funkcji ustawodawczej i przejmowania „merytorycznego” ciężaru weryfikacji 
projektów ustaw przez komisje parlamentarne. Dodatkowo, prace komisji wydają 
się relatywnie dostępnym forum dla oddziaływań typu lobbystycznego, co nie zaw
sze musi pozostawać w spójności z interesem ogólnonarodowym193.

Po przedstawieniu sprawozdania komisji przez wyznaczonego sprawozdawcę 
lub - w przypadku ustaw o kluczowym znaczeniu - przez przewodniczącego ko
misji Eduskunta odbywa debatę nad założeniami i liniami kierunkowymi projektu 
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ustawy. Po zmianach konstytucyjnych i regulaminowych, dokonanych w 1999 r., 
po przeprowadzeniu debaty ogólnej Eduskunta przechodzi do stadium debaty 
szczegółowej. W tej fazie prac parlamentu deputowani mogą zgłaszać poprawki do 
projektu ustawy.

Poprawki deputowanych winny być złożone do Centralnego Biura Kancelarii 
Eduskunty na co najmniej trzy godziny przed posiedzeniem plenarnym. Umożliwia 
to zapoznanie pozostałych deputowanych z propozycjami poprawek; tylko wyjąt
kowo przewodniczący Eduskunty może dopuścić głosowanie nad poprawkami bez 
zachowania wskazanej tu procedury.

Jeśli poprawki nie zostaną zgłoszone, Eduskunta może przyjąć projekt w posta
ci proponowanej w sprawozdaniu komisji. W razie rozbieżności o charakterze za
sadniczym (w tym mających podtekst polityczny) projekt kierowany jest pod obra
dy Wielkiej Komisji. W przypadku wprowadzenia znaczących poprawek (w po
równaniu z wersją aprobowaną przez komisję stałą) przekazanie projektu do Wiel
kiej Komisji staje się obligatoryjne. Również Wielka Komisja może wnieść po
prawki do projektu. W takiej sytuacji projekt z poprawkami kierowany jest na po
siedzenie plenarne Eduskunty, gdzie zapada decyzja o losie poprawek Wielkiej 
Komisji.

W trakcie pierwszego czytania deputowani mogą zgłaszać poprawki do po
szczególnych przepisów; nie dysponują natomiast prawem wnioskowania o odrzu
cenie projektu w całości. W praktyce uniemożliwia to poszczególnym deputowa
nym - bądź ich grupom - eliminowanie projektów rządowych. Projekt taki może 
natomiast odrzucić Eduskunta in pleno, z reguły po pownownym rozpatrzeniu 
przez właściwą komisję stałą.

Drugie czytanie winno się odbyć po upływie co najmniej trzech dni od za
kończenia pierwszego czytania. Zgodnie z art. 58 ust. 3 regulaminu Eduskunty 
w trakcie drugiego czytania deputowani nie mogą wnosić poprawek do projektu, 
Izba zaś decyduje o losach projektu w głosowaniu. Może też uchwalić rezolucje 
lub wnioski towarzyszące uchwalaniu ustawy.

Obok trybu podstawowego (zwykłego) Konstytucja Finlandii, a w ślad za nią 
regulamin Eduskunty przewiduje uchwalanie pewnych ustaw - w określonych 
sytuacjach - w trybie jednego czytania (skróconym).

W takim trybie stanowione są w szczególności:
a) projekty ustaw zawieszone przez parlament194,
b) ustawy, wobec których zgłosił weto prezydent Republiki195.

194 Por. § 73 Konstytucji i art. 54 regulaminu Eduskunty.
195 Por. § 78 Konstytucji i art. 54 regulaminu Eduskunty.

W obu wskazanych tu przypadkach komisja stała przedstawia swe sprawozda
nie o projekcie. Następnie Eduskunta przeprowadza debatę plenarną zakończoną 
głosowaniem nad przyjęciem lub odrzuceniem ustawy w całości. Debata plenarna 
może przybrać postać także debaty szczegółowej; nie przewiduje się natomiast - 
w tej fazie - zgłaszania przez deputowanych poprawek.
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Eduskunta - niezależnie od zastosowanego trybu (zwykły lub skrócony) - 
uchwala ustawy większością głosów. Zakończeniu debaty towarzyszy podsumo
wanie debaty przez przewodniczącego Eduskunty; deputowani mogą wnosić 
o skorygowanie treści podsumowania.

Podsumowanie poprzedza końcowe głosowania najpierw nad zgłoszonymi po
prawkami, a następnie - nad projektem z przyjętymi poprawkami. Porządek gło
sowania określa przewodniczący Eduskuty; deputowani mogą zgłaszać w tej kwe
stii wnioski alternatywne. Zgodnie z art. 60 ust. 3 regulaminu Eduskunty deputo
wani są zobowiązani określić swe stanowisko wobec głosowanych poprawek oraz 
projektu, oddając głos „za” lub „przeciw” (nie przewiduje się - co do zasady - 
wstrzymania się od głosu w pierwszym głosowaniu). Nie przewiduje się też debaty 
w kwestii kolejności głosowania poprawek.

Deputowani mogą głosować, stosując jeden z trzech alternatywnych określo
nych sposobów oddania głosu: a) przy użyciu urządzenia elektronicznego, b) przez 
powstanie z miejsca, c) przy użyciu kart do głosowania196. Wybór jednego z trzech 
sposobów głosowania należy do przewodniczącego obrad. Zasadą jest głosowanie 
przez powstanie z miejsc197. W razie niejasności co do wyników tak prowadzonego 
głosowania przewodniczący zwykł zarządzać głosowanie sprawdzające przy uży
ciu urządzeń elektronicznych. Jeśli urządzenia te nie działają, stosuje się głosowa
nie przy użyciu imiennych (oznaczonych danymi deputowanego) kart do głosowa
nia. Głosowanie sprawdzające (ponowione) przeprowadza się również - obligato
ryjnie - w przypadku oddania równej liczby głosów „za” i „przeciw”. Jeśli głoso
wanie przebiegało przy użyciu urządzeń elektronicznych lub kart do głosowania, 
deputowani mogą zażądać odnotowania w protokole nazwisk posłów niebiorących 
udziału w głosowaniu (jest to surogat „wstrzymania się od głosu”)198.

196 Por. art. 61 regulaminu Eduskunty.
197 Głosowanie to pozwala na identyfikację kierunku głosowania przez poszczególnych deputowanych, 

co pozostaje istotne zarówno w kontekście partyjnej dyscypliny głosowania, jak i z punktu widzenia oceny 
deputowanych przez wyborców.

>9> Wniosek taki może zgłosić dwudziestu deputowanych lub przewodniczący Eduskunty. Deputowani 
wnoszący o ujawnienie faktu ich nieuczestniczenia w głosowaniu powstają z miejsc po ogłoszeniu wyni
ków głosowania.

4. RELACJE MIĘDZY EDUSKUNTĄ A PREZYDENTEM 
W SFERZE USTAWODAWSTWA

Konstytucja Finlandii z 1999 r. odeszła od modelu współuczestnictwa prezydenta 
we władzy ustawodawczej. Uczyniła Eduskuntę wyłącznym podmiotem władzy 
ustawodawczej w znaczeniu ścisłym. Ograniczyła jednocześnie uczestnictwo pre
zydenta w procesie stanowienia ustawy do kompetencji podpisania ustawy bądź - 
alternatywnie - zgłoszenia wobec niej weta zawieszającego.
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Charakterystyczny jest relatywnie długi termin na podjęcie przez prezydenta 
decyzji w kwestii podpisania ustawy bądź zastosowania weta zawieszającego. Się
ga on trzech miesięcy od otrzymania ustawy uchwalonej przez Eduskuntę. Przed 
podjęciem decyzji prezydent może zażądać opinii o ustawie od Sądu Najwyższego 
lub Najwyższego Sądu Administracyjnego; nie jest to wszakże opinia wiążąca.

Zastosowanie weta zawieszającego polega na odesłaniu ustawy do ponownego 
rozpatrzenia przez parlament (wraz z motywacją odmowy podpisania)199. 
Eduskunta może przełamać weto zawieszające prezydenta, uchwalając ustawę po
nownie bez istotnych zmian (zwykłą większością głosów)200.

lw Por. § 77 ust. 2 Konstytucji Finlandii z 1999 r.
200 Zazwyczaj - w innych systemach ustrojowych - do przełamania weta prezydenta wymagana jest 

większość kwalifikowana. Poprzestanie w Finlandii na wymogu większości zwykłej oznacza przyjęcie 
rozwiązania, że w sferze ustawodawstwa ostatnie słowo należy do Eduskunty.

201 Por. § 78 Konstytucji Finlandii z 1999 r.
202 M. Grzybowski, Eduskunta..., s. 37.

Ponowne uchwalenie ustawy zawetowanej powoduje, że nie wymaga ona ak
ceptacji prezydenta. Nieuchwalenie ustawy zawetowanej sprawia, że uznaje się ją 
za wygasłą.

Znamienne i oryginalne rozwiązanie przewidziane jest w sytuacji, gdy prezy
dent nie podpisze ustawy uchwalonej przez Eduskuntę, ale - gdy zarazem nie za
stosuje on weta zawieszającego. W takiej sytuacji ustawa podlega obligatoryjnie 
ponownemu rozpatrzeniu przez parlament. Eduskunta - po rozpatrzeniu sprawoz
dania komisji stałej - może ponownie uchwalić (lub odrzucić) ustawę zwykłą 
większością głosów w trybie jednego czytania201 202.

Ustawy - zarówno podpisane przez prezydenta bez oporów, jak i ponownie 
uchwalone bez zmian przez Eduskuntę po przełamaniu prezydenckiego weta za
wieszającego - są podpisywane przez prezydenta Republiki za kontrasygnatą me
rytorycznie właściwego ministra.

Ustawa wchodzi w życie z datą określoną w jej postanowieniach; w razie braku 
takiego określenia lub opóźnienia publikacji - terminem wejścia w życie jest dzień 
publikacji ustawy.

Za publikację ustawy odpowiada rząd (Rada Państwa) Finlandii. Zasadą jest 
publikacja ustawy w dwóch językach urzędowych: fińskim - w Suomi Laki 
i szwedzkim - w Finlands Forfattningssamlin^02.

5. STANOWIENIE BUDŻETU PAŃSTWA 
ORAZ PARLAMENTARNA KONTROLA JEGO REALIZACJI

Wyznaczanie kierunku pozyskiwania dochodów oraz dokonywania wydatków 
państwa jest ważnym instrumentem polityki ekonomicznej i finansowej Republiki 
Finlandii. Ma ono szczególne znaczenie w kontekście dużego wpływu państwa na 
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politykę gospodarczą oraz szerokiego zakresu świadczonej przez państwo (i wła
dze publiczne w ogólności) pomocy socjalnej.

Centralną rolę w projektowaniu budżetu państwa odgrywa rząd Finlandii. Już 
w marcu roku poprzedzającego rok budżetowy określa on limity wydatków dla 
poszczególnych ministerstw, nawiązujące do zobowiązań budżetowych danego 
rządu przedstawionych Eduskuncie (i opinii publicznej) w ramach prezentacji pro
gramu nowotworzonego rządu. Tym samym rząd konkretyzuje corocznie swe przy
rzeczenia budżetowe, sformułowane w momencie formowania rządu.

Poszczególne ministerstwa opracowują plan finansowy danego resortu w ra
mach przydzielonego przez rząd limitu. Propozycje budżetowe ministerstw kiero
wane są następnie do Ministerstwa Finansów, które zespala je w całość, uwzględ
niając ponadto potrzeby finansowe centralnej administracji rządowej.

Ministerstwo Finansów formułuje następnie wytyczne dla poszczególnych mi
nisterstw, dotyczące projektowania budżetów resortowych. Z kolei ministerstwa 
wydają wytyczne podległym im departamentom i agencjom. Departamenty te 
i agencje opracowują odcinkowe projekty budżetu, które przedstawiają odpowied
nim ministerstwom. Ministerstwa sporządzają na tej podstawie resortowe projekty 
budżetu. W maju roku poprzedzającego rok budżetowy projekty resortowe kiero
wane są do Ministerstwa Finansów. Poszczególne ministerstwa mogą wówczas 
wnosić o zmianę przyznanych im przez rząd limitów wydatków wraz z ich uzasad
nieniem merytorycznym i finansowym.

Całościowy projekt budżetu państwa przygotowywany jest przez departament 
budżetowy Ministerstwa Finansów. Dodatkowo departament ten odpowiada za 
przygotowanie stanowiska i propozycji Finlandii w sprawie opracowywania, wy
konywania i kontroli budżetu Unii Europejskiej203. W trakcie opracowywania pro
jektu budżetu poszczególne ministerstwa mogą się zwracać do Ministerstwa Finan
sów z dalszymi wnioskami, które są przedmiotem negocjacji i uzgodnień między
ministerialnych.

203 W opracowaniu tych dokumentów uczestniczy głównie wydział Unii Europejskiej (EU-yksikkd) de
partamentu budżetowego.

204 Por. art. 83 ust. 2 Konstytucji Finlandii z 1999 r.
205 Przykładowo: projekt budżetu na rok 2005 wpłynął do Eduskunty 14 września 2004 r., a projekt na 

rok 2006 - 16 września 2005 r.

Projekt Ministerstwa Finansów trafia w sierpniu na plenarne posiedzenie rządu 
(Rady Państwa). Na posiedzeniu tym (z reguły kilkudniowym) zapadają ostateczne 
decyzje w sprawie rządowego projektu budżetu. Z kolei projekt ten kierowany jest 
do prezydenta Republiki.

Projekt rządowy przedstawiany jest - odpowiednio wcześnie - Eduskuncie204 
(zazwyczaj w połowie września roku poprzedzającego rok budżetowy205).

Budżet uchwalany jest przez Eduskuntę w trybie jednego czytania. Założenia 
projektu przedstawia na plenarnym posiedzeniu Eduskunty - w imieniu rządu - 
aktualny minister finansów. Następnie odbywa się plenarna debata budżetowa, 
stanowiąca jedną z najważniejszych debat w parlamencie.
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W debacie mogą wziąć udział wszyscy deputowani; najważniejsze głosy należą 
wszak do przedstawicieli grup parlamentarnych poszczególnych partii. W debacie 
nad projektem budżetu nie przewiduje się wnoszenia „klasycznych” poprawek 
poselskich, ale poprawki zaopatrzone we wskazania źródeł sfinansowania ich 
wprowadzenia. Rząd natomiast może, do czasu przedstawienia sprawozdania przez 
Komisję Finansów Eduskunty, wnieść projekt uzupełniający206.

206 Hipotetycznie rząd mógłby też wycofać z Eduskunty wniesiony przez siebie projekt budżetu.
207 Por. § 39 ust. 2 pkt 2 i § 83 ust. 3 Konstytucji Finlandii z 1999 r. W praktyce do Komisji Finansów 

w toku prac nad konkretnym projektem budżetu wpływa z reguły kilkaset wniosków budżetowych. 
W czasie prac nad projektem budżetu na rok 2005 wpłynęło 1069 wniosków budżetowych; z tej liczby 
Eduskunta aprobowała zaledwie 7 poprawek. Wnioski budżetowe mają zatem ograniczone szanse aprobaty; 
służą głównie uzyskaniu popularności konkretnych deputowanych w środowiskach wyborców.

20" Por. § 83 ust. 5 Konstytucji Finlandii i art. 59 ust. 5 regulaminu Eduskunty.

W toku prac Eduskunty nad projektem budżetu zasadnicze znaczenie mają pra
ce Komisji Finansów. Weryfikuje ona wnioski budżetowe deputowanych207. Zada
niem Komisji Finansów jest doprecyzowanie rządowego projektu budżetu przy 
jednoczesnym uwzględnieniu podstawowych postulatów skonkretyzowanych 
w debacie budżetowej i we wnioskach deputowanych.

Komisja Finansów przedstawia swe rekomendacje w sprawie budżetu najczę
ściej w grudniu. Debata plenarna nad rekomendacjami Komisji trwa, z reguły, 
około tygodnia; następnie odbywają się głosowania dotyczące poszczególnych 
pozycji w projekcie budżetu.

Przed debatą deputowani otrzymują w formie pisemnej wnioski budżetowe de
putowanych, wraz z podanym uzasadnieniem. O dopuszczeniu do debaty poszcze
gólnych wniosków budżetowych rozstrzyga przewodniczący Eduskunty. Po przed
stawieniu sprawozdania z prac Komisji Finansów w zasadzie nie są przyjmowane 
i rozpatrywane dalsze wnioski deputowanych. Zdarza się, że na skutek przyjęcia 
wielu wniosków deputowanych Eduskunta decyduje o ponownym skierowaniu 
przedłożeń budżetowych do Komisji Finansów, aby nadać budżetowi wewnętrzną 
spójność.

Po przyjęciu budżetu przez Eduskuntę (zwykłą większością głosów) jest on 
ogłaszany w organach publikacji ustaw (Suomi Laki i - odpowiednio - Finlands 
Fórfattningssamling), przy czym prezydent nie dysponuje prawem weta wobec 
budżetu (jego udział ogranicza się do aprobowania projektu przedkładanego 
Eduskuncie przez rząd).

W przypadku nieuchwalenia budżetu przed 1 stycznia roku budżetowego usta
nawiane jest prowizorium budżetowe208, oparte na odpowiedniej części rządowego 
projektu budżetu. O uchwalenie prowizorium budżetowego wnioskuje do 
Eduskunty Komisja Finansów. Tryb uchwalania prowizorium budżetowego wzo
rowany jest na procedurze uchwalania budżetu.

W toku wykonywania budżetu - z ważnych powodów gospodarczych lub finan
sowych - rząd może wnieść do Eduskunty projekt budżetu uzupełniającego. Prak
tyka ustrojowa Finlandii relatywnie często sięga po wskazaną tu możliwość ko
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rekty budżetu209. Tryb stanowienia budżetu uzupełniającego sprowadza się do po
wtórzenia procedury stanowienia budżetu210.

209 Przykładowo: w 2004 r. rząd przedstawił trzykrotnie tego typu projekty.
210 Por. § 86 ust. 1 Konstytucji Finlandii i art. 59 ust. 6 regulaminu Eduskunty.
211 Por. § 82 Konstytucji Finlandii z 1999 r.
212 Por. § 92 Konstytucji Finlandii.

Ogląd kolejnych budżetów Finlandii u progu XXI stulecia prowadzi do konsta
tacji, iż, wzorem innych wysoko rozwiniętych państw członkowskich Unii Euro
pejskiej, na wysokim poziomie utrzymują się wydatki na cele socjalne, naukę 
i postęp techniczny, administrację rządową i samorządową. Rośnie przy tym odse
tek wydatków stałych, związanych ze zobowiązaniami socjalnymi państwa oraz 
z członkostwem w Unii Europejskiej.

Tabela 6. Struktura resortowa wydatków budżetu centralnego 
Finlandii na rok 2007 (w mld euro)

odsetki od długu publicznego 2,3

środowisko 0,7

praca 1,9

sprawy socjalne i ochrona zdrowia 11,7

handel i przemysł 1

transport i komunikacja 1,8

rolnictwo i leśnictwo 2,6

edukacja 6,6

finanse 6

obrona 2,2

sprawy wewnętrzne 1,6

wymiar sprawiedliwości 0,7

sprawy zagraniczne 1

prezydent, parlament, rząd 0,2

Konstytucja Finlandii z 11 czerwca 1999 r. nie tylko eksponuje rolę Eduskunty 
w ostatecznym decydowaniu o kształcie budżetu państwa, ale stwarza prawne pod
stawy dla efektywnej kontroli parlamentu nad wykonywaniem budżetu. Kontrola 
parlamentarna nie ogranicza się przy tym do wykonywania budżetu w znaczeniu 
ścisłym, ale obejmuje nadto kontrolę nad zaciąganiem przez rząd długu publiczne
go211 oraz udzielaniem przez państwo poręczeń i gwarancji kredytowych. W gestii 
parlamentu mieści się też nadzór nad gospodarowaniem aktywami skarbu pań
stwa212.

Kontrola realizacji budżetu państwa wykonywana jest zarówno przez 
Eduskuntę in pleno, jak i przy pomocy komisji parlamentarnych, w tym zwłaszcza 
Komisji Finansów. Rząd Finlandii zobowiązany jest - zgodnie z § 46 ust. 1 Kon
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stytucji - do przedkładania Eduskuncie corocznych sprawozdań o stanie finansów 
państwa oraz o wykonaniu budżetu.

Sprawozdanie o stanie finansów państwa przygotowuje Biuro Skarbu Państwa 
(Valtiokonttori), podległe ministrowi finansów213. Sprawozdanie winno zostać 
opracowane do 30 kwietnia roku następującego po danym roku budżetowym. 
Sprawozdanie o stanie finansów państwa i o wykonaniu budżetu mieści bilans 
dochodów i wydatków centralnej administracji rządowej, informację o stanie fi
nansów państwa, bilansie przedsiębiorstw państwowych, a ponadto - o finansach 
państwowych jednostek pozabudżetowych. Nadto w sprawozdaniu rząd informuje 
o swym stanowisku wobec postulatów finansowych (rezolucji) Eduskunty, dezyde
ratów parlamentarnej Komisji Finansów oraz ocen i sugestii rewidentów finanso
wych Eduskunty214.

213 MoF: Agencies - http://www.vm.fi/vm/liston/pagelsp?r=9346al=en
214 MoF: Reporting and monitoring - http://www.vm.fi/vm/liston/pagelsp?r=3155a l=en

Eduskunta rozpatruje rządowe sprawozdanie o stanie finansów państwa i wyko
naniu budżetu w czerwcu roku następującego po roku budżetowym. Przedstawienie 
sprawozdania i następująca potem debata plenarna umieszczane są w porządku 
dziennym oddzielnych posiedzeń Eduskunty.

W okresie między przedstawieniem sprawozdania na posiedzeniu Eduskunty 
a debatą plenarną nad jego treścią sprawozdanie jest analizowane przez Komisję 
Finansów, która przedkłada Eduskuncie odpowiednie wnioski.

Odrębne sprawozdanie o stanie finansów państwa przedkładają Eduskuncie re
widenci państwowi. Również ich sprawozdanie trafia do Komisji Finansów. Komi
sja ta może zażądać przedstawienia jej innych dokumentów i informacji.

Konsekwencją przyjęcia przez Eduskuntę in pleno sprawozdania o stanie finan
sów państwa i wykonaniu budżetu jest udzielenie rządowi absolutorium. W warun
kach wspierania rządu przez większość koalicyjną trudno byłoby sobie wyobrazić 
nieudzielenie rządowi absolutorium. Zasadą systemu ustrojowego Finlandii jest 
udzielanie absolutorium całemu rządowi, nie zaś - jego poszczególnym członkom 
(tzw. absolutorium selektywne). W warunkach funkcjonowania rządu większo
ściowego kontrola wykonania budżetu i instytucja absolutorium służą bardziej 
celom merytorycznym - ocenie sprawności i rzetelności działania rządu i admini
stracji rządowej niż politycznym - stworzeniu okazji dla obalenia rządu.

W zakresie wykonywania kontroli realizacji budżetu Eduskuntę wspomagają 
inne organy państwowe. W pierwszej kolejności należy wskazać na trzy organy 
państwowe:

a) rewidentów państwowych (fin. Valtiontilintarkastajat),
b) Urząd Kontroli Państwowej (fin. Valtiontalouden tarkastusvipasto),
c) rewidentów Eduskunty (fin. Eduskunnan tilintarkastajat).
W pewnym zakresie (dotyczącym zwłaszcza kwestii walutowych i pieniężnych) 

Eduskunta może również korzystać z dorobku pełnomocników (fin. Parkkivaltuu- 
tetut) i rewidentów Banku Finlandii (Suomen Parkin tilintarkastajat).

http://www.vm.fi/vm/liston/pagelsp?r=9346al=en
http://www.vm.fi/vm/liston/pagelsp?r=3155a
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Status i kompetencje rewidentów państwowych oraz Urzędu Kontroli Pań
stwowej reguluje aktualnie Konstytucja Finlandii (w art. 90). Rewidenci państwo
wi podporządkowani są bezpośrednio Eduskuncie. Natomiast Urząd Kontroli Pań
stwowej pozostaje w luźniejszym związku z parlamentem; zgodnie z obowiązującą 
(od 1 stycznia 2001 r.) ustawą o Urzędzie Kontroli Państwowej215 sprawuje on 
kontrolę zarządzania finansami publicznymi z wyjątkiem finansów Eduskunty, 
Banku Finlandii oraz finlandzkiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (fin. Kan- 
sanelakelaitokseri). Swą działalnością kontrolną Urząd służy Eduskuncie, ale także 
- rządowi, departamentom kontroli ministerstw, a nadto - rewidentom państwo
wym216.

215 Ustawa nr 676/2000 z 14 lipca 2000 r. (Laki valtiontalouden tarkastusvirastosta). Por. 
http://www.finlex.fi

216 Por. opracowanie: Supervision of the State Administration in Finland, http://www.parliament. 
fi/efacta/vtilt/esuper.htm

217 Por. art. 12 regulaminu Eduskunty z 1999 r.

Rewidenci państwowi są funkcjonariuszami państwowymi wybieranymi 
bezpośrednio przez Eduskuntę. Są oni w zakresie sprawowania funkcji kontrolnych 
niezależni od innych organów państwa i osobiście niezawiśli.

Rewidentami są członkowie Eduskunty (deputowani); wybór uwzględnia przy 
tym - na zasadzie proporcjonalności - polityczno-partyjny skład Eduskunty. Wy
brani rewidenci wyłaniają ze swego grona przewodniczącego i zastępcę przewod
niczącego zespołu rewidentów. Pomocą fachową i organizacyjną służy im biuro 
(zatrudniające 15 urzędników służby cywilnej).

Rewidenci państwowi decydują samodzielnie o kierunkach prowadzonych kon
troli i o wykorzystaniu jej wyników. Za swe prace są dodatkowo wynagradzani. 
Obok kontroli działań administracji rządowej związanych z realizacją budżetu 
rewidenci państwowi kontrolują wykorzystywanie dotacji państwowych (np. dla 
samorządu lokalnego czy organizacji pozarządowych); nadto zaś - korzystanie 
z funduszy Unii Europejskiej.

Rewidenci państwowi wyposażeni zostali przez konstytucję (w § 90 ust. 3) 
w prawo uzyskiwania od organów władzy publicznej i jednostek podległych ich 
kontroli informacji niezbędnych do realizacji zadań kontrolnych. Wiąże ich przy 
tym tajemnica służbowa przy wykorzystywaniu informacji tajnych lub poufnych.

Rewidenci państwowi składają Eduskuncie coroczne sprawozdania ze swej 
działalności i o „stanie finansów państwa” oraz realizacji przez rząd i administrację 
rządową budżetu Finlandii. Eduskunta może żądać ponadto przedstawienia jej 
przez rewidentów państwowych dodatkowego sprawozdania217.

Sprawozdanie rewidentów państwowych składa się z części ogólnej oraz uwag 
szczegółowych. W części ogólnej mieści się ocena stanu finansów państwa 
w świetle przeprowadzonych kontroli. Część szczegółowa obejmuje uwagi i spo
strzeżenia dotyczące poszczególnych działów administracji rządowej wraz z omó
wieniem badań kontrolnych, zainicjowanych przez rewidentów państwowych.

http://www.finlex.fi
http://www.parliament


101

Swe sprawozdania roczne rewidenci państwowi przedkładają Eduskuncie w li
stopadzie roku następującego po roku budżetowym. Sprawozdanie trafia do Komi
sji Finansów; Komisja sporządza w tej kwestii raport i kieruje do Eduskunty. Par
lament uchwala w sprawie przedłożonego sprawozdania oświadczenie (rezolucję) 
z uwagami, kierując je do rządu z postulatem ustosunkowania się do zawartych 
tam uwag. Rząd winien wystosować do Eduskunty odpowiedź na uwagi genero
wane przez sprawozdanie rewidentów; do odpowiedzi tej ustosunkowuje się naj
pierw parlamentarna Komisja Finansów, a następnie - Eduskunta in pleno.

Obok rewidentów państwowych, którzy działają jako organ konstytucyjny, 
Eduskunta powołuje ponadto z grona deputowanych trzech rewidentów 
Eduskunty i trzech ich zastępców. Tak wybrani rewidenci Eduskunty dokonują 
wyboru kooptacyjnego jednego rewidenta Eduskunty i jednego jego zastępcy.

Zadaniem rewidentów Eduskunty jest kontrola działalności finansowej i reali
zacji budżetu samego parlamentu (nie podlega on bowiem kontroli Urzędu Kon
troli Państwowej). Rewidenci Eduskunty przedkładają parlamentowi roczne spra
wozdanie z przeprowadzonej kontroli.

Jakkolwiek Bank Finlandii - jako centralny bank państwa - korzysta z nieza
leżności organizacyjnej i finansowej w zakresie działalności merytorycznej, podle
ga on - w ramach określonych przez konstytucję - pewnej kontroli (i oddziaływa
niu) Eduskunty.

Zgodnie z § 91 ust. 1 Konstytucji Eduskunta wybiera swych pełnomocni
ków ds. Banku. Obowiązujący regulamin Eduskunty przewiduje powołanie 
dziewięciu pełnomocników. Pełnomocnicy działają kolektywnie jako Zwykła 
i Rozszerzona Komisja Pełnomocników (pierwsza w składzie 3-osobowym, druga 
- w pełnym składzie dziewięcioosobowym). Pełnomocnicy działają od momentu 
swego wyboru do wyboru pełnomocników przez Eduskuntę kolejnej kadencji.

Pełnomocnicy kontrolują zewnętrznie działania Banku Finlandii; w tym celu są 
uprawnieni do żądania od Banku odpowiednich informacji. Eduskunta otrzymuje 
od pełnomocników sprawozdania roczne; może też zlecić dostarczenie sprawozda
nia dodatkowego o wyznaczonym przez siebie zakresie. Pełnomocnicy ds. Banku 
działają wedle instrukcji Eduskunty; decyduje ona m.in., które działania kontrolne 
realizują pełnomocnicy jako Komisja Zwykła (3-osobowa), które natomiast - jako 
Komisja Rozszerzona.

Parlamentarnej kontroli Banku Finlandii przyporządkowana jest ponadto insty
tucja Rewidentów Banku Finlandii. Eduskunta corocznie wybiera pięciu 
Rewidentów Banku Finlandii i pięciu ich zastępców218. Zadaniem rewidentów jest 
dokonanie kontroli wydatkowania funduszy Banku Finlandii i rachunków tegoż 
Banku za dany rok finansowy.

211 Por. art. 13 regulaminu Eduskunty.
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6. PARLAMENTARNA KONTROLA DZIAŁALNOŚCI RZĄDU
(RADY PAŃSTWA) 1 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

ó.l. Kontrola za pośrednictwem komisji Eduskunty

Struktura stałych komisji Eduskunty odpowiada - w stopniu przeważającym - 
podziałowi zadań rządu i administracji rządowej pomiędzy poszczególne resorty 
(ministerstwa). Wzmiankowana tu „przystawalność” ułatwia dokonanie podziału 
rzeczowego pomiędzy komisje stałe Eduskunty i sprzyja specjalizacji w wykony
waniu zadań kontrolnych. Nie jest to jednak „przystawalność” zupełna; zarówno 
profil właściwości komisji, jak i struktura resortów rządowych charakteryzuje się 
pewną zmiennością.

Pewnym utrudnieniem w określeniu relacji kontrolnej między komisją stałą 
Eduskunty a resortem jest niejednoznaczność obiektu kontroli. Literalne brzmienie 
§ 1 ustawy o Radzie Państwa (rządzie) Finlandii prowadzi do wniosku, że obiek
tem kontroli jest ministerstwo (jninisterid)', istnieją wszak poważne argumenty 
(wypływające z pozycji ministra), że kontrolowane jest ministerstwo jednoosobo
wo kierowane przez ministra. Sytuacja w rządzie Finlandii, w którym poszczegól
nym ministrom powierzane są ponadresortowe zakresy spraw bądź też węższe (niż 
określenie ministerstwa) sfery działania (i odpowiedzialności), utrudnia jedno
znaczne „dopasowanie” parlamentarnej kontroli „komisyjnej” do właściwości 
kontrolowanych (resortowych) organów administracji rządowej.

Kontrola parlamentarna, sprawowana za pośrednictwem komisji Eduskunty, 
wykonywana jest w różnych postaciach i fazach zaawansowania zamierzeń rządu. 
O ile realizacja propozycji rządu wymaga akceptacji Eduskunty, z reguły stosowna 
propozycja trafia do rzeczowo właściwej komisji, jest przedmiotem jej badań 
i opinii (sprawozdania) komisji przedstawianej Eduskuncie inpleno.

Forum komisji: jej specjalizacja, kameralny tryb obrad oraz możliwość korzy
stania z pomocy ekspertów, zasięgania opinii zainteresowanych środowisk i orga
nizacji, sprzyja merytorycznemu wymiarowi analizy przedłożeń rządowych (mini
sterialnych). Komisje Eduskunty wyposażone zostały - z mocy § 47 Konstytucji - 
w prawo pozyskiwania niezbędnych informacji od organów rządowych. Mogą też 
zlecać zgromadzenie pożądanych informacji przez personel pomocniczy.

W odróżnieniu od praktyk wielu państw o systemie parlamentarnym regułą jest 
kontaktowanie się komisji Eduskunty z członkami rządu za pośrednictwem doku
mentów (korespondencyjnie). Wyjątkiem od tej reguły, wyjątkiem - trzeba zauwa
żyć - rzadko stosowanym, jest osobiste uczestnictwo członków rządu w posiedze
niu komisji.

W praktyce element polityczny kontroli parlamentarnej, sprawowanej za po
średnictwem komisji stałych, ulega znacznemu osłabieniu w warunkach rządu 
większości parlamentarnej. Kierownictwa partii tworzących koalicję rządową 
i kierownictwa ich frakcji parlamentarnych mogą efektywnie wpływać na przebieg 
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prac komisyjnych i powodować, że kontrola parlamentarna nie zagrozi bytowi ani 
nawet opiniom fomjułowanym w odniesieniu do rządu. Ocena ta w znacznie 
mniejszym stopniu odnosi się do merytorycznego (rzeczowego) aspektu kontroli 
sprawowanej przez komisje. Obecność w składzie komisji przedstawicieli partii 
opozycyjnych (proporcjonalna do liczebności ich reprezentacji w Eduskuncie) 
sprawia, że komisje wnikliwie analizują przedłożenia rządowe; częstokroć reko
mendacje komisji realnie różnią się od propozycji rządu. Pewne znaczenie ma 
w tym zakresie finlandzka tradycja poszanowania dla mniejszości parlamentarnej 
oraz skandynawski pragmatyzm. Jak podkreślał D. Archer (na gruncie uprzednich 
unormowań konstytucyjnych, ale z aktualnością w stosunku do współczesnych), 
„założeniem wszelkich działań kontrolnych komisji jest pragmatyzm w rozstrzyga
niu kwestii spornych z egzekutywą i dążenie do (...) kompromisowych rozwią-

6.2. Debata plenarna jako forma realizacji kontroli parlamentarnej 
rządu

Unormowania oraz praktyka funkcjonowania Eduskunty ukształtowały kilka form 
plenarnych działań kontrolnych, adresowanych do rządu (Rady Państwa) lub po
szczególnych jej członków.

Najistotniejszymi postaciami plenarnych działań o charakterze kontrolnym po- 
zostająw szczególności:

a) odbycie plenarnej debaty problemowej (ajankohtaiskeskustelu),
b) wysłuchanie sprawozdania (selontekó) rządu,
c) wysłuchanie oświadczenia (tiedonantó) rządu,
d) wysłuchanie komunikatu (ilnoitus) premiera.
Debata problemowa odbywana jest, zgodnie z § 45 Konstytucji, na pisemny 

wniosek deputowanego (lub grupy deputowanych) zaaprobowany przez Radę 
Przewodniczących Eduskunty219 220. Konstytucja nie wymaga przy tym, by debata 
plenarna była zwieńczona podjęciem uchwały Eduskunty w sprawie będącej 
przedmiotem debaty.

219 D. Archer, Finland: Dualism and Consensual Rule [w:] E. Damgaard (ed.), Parliamentary Change 
in the Nordic Countries, Oslo 1992, s. 183 i n.

220 Art. 26 regulaminu Eduskunty z 1999 r.

W praktyce deputowani inicjują 10-25 debat problemowych w roku. Zdarza się 
(najczęściej), iż Rada Przewodniczących dopuszcza odbycie kilku debat w trakcie 
jednej sesji zwyczajnej.
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□ Liczba wniosków
o przeprowadzenie debaty 
problemowej

■ Liczba debat
problemowych

Ryc. 4. Inicjatywy deputowanych dotyczące przeprowadzenia plenarnej debaty problemowej
i ich realizacja w Eduskuncie w latach 2000-2005

Pewne znaczenie dla kontroli parlamentarnej w stosunku do rządu mają też 
„miękkie” formy działalności kontrolnej: wysłuchiwanie sprawozdań (informacji) 
rządu, wysłuchiwanie oświadczeń rządowych oraz komunikatów premiera. Wska
zane tu formy „znoszenia się” Eduskunty z rządem znajdują oparcie w §§ 44-46 
obowiązującej Konstytucji Finlandii; znalazły też unormowanie w regulaminie 
Eduskunty (art. 23-24).

Zasadę stanowi wysłuchiwanie sprawozdań i oświadczeń rządu na odrębnych 
posiedzeniach Eduskunty. Po przedstawieniu sprawozdania bądź oświadczenia 
odbywa się debata plenarna; po jej zakończeniu Eduskunta „wraca do dalszych 
obrad” lub kieruje daną kwestię do rozpatrzenia przez właściwą komisję Eduskun
ty. Komisja może zaproponować następnie treść uchwały, którą podejmuje 
Eduskunta in pleno.

Debata nad sprawozdaniem lub oświadczeniem rządu może zaowocować - przy 
niekorzystnym jej przebiegu - zgłoszeniem wniosku o wotum nieufności dla rządu 
lub poszczególnych członków rządu.

Rząd (poza sferą polityki zagranicznej) relatywnie rzadko korzysta z prawa do 
przedstawiania oświadczeń rządu (także ze względu na niechęć do sprowokowania 
debaty plenarnej). Formalnie oświadczeniem rządu jest exposé premiera, wygła
szane (obligatoryjnie)221 przy tworzeniu lub zasadniczej rekonstrukcji składu rządu.

Obowiązek ten wynika z unormowania § 62 Konstytucji Finlandii z 1999 r.221
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6.3. Interpelacje i pytania deputowanych jako środki realizacji kontroli 
parlamentarnej

§ 43 Konstytucji Finlandii z 1999 r., a w ślad za nim art. 22 regulaminu Eduskunty 
upoważniają grupę co najmniej dwudziestu deputowanych (1/10 składu parlamen
tu) do wniesienia interpelacji kierowanej do rządu (Rady Państwa). Interpelacja 
składana jest obligatoryjnie w formie pisemnej; regulamin nakazuje nadto jej zło
żenie za pośrednictwem Centralnego Biura Kancelarii Eduskunty.

Z reguły interpelacja adresowana jest do premiera lub określonego ministra. 
Członkowie rządu winni odpowiedzieć na interpelację w terminie 15 dni od dnia 
powiadomienia rządu o złożeniu interpelacji. W praktyce parlamentarnej Finlandii 
wskazany tu termin jest - z reguły - dotrzymywany. Z chwilą przygotowania od
powiedzi interpelowany członek rządu porozumiewa się z przewodniczącym 
Eduskunty celem ustalenia posiedzenia, na którym udzieli ustnej odpowiedzi na 
interpelację.

Regulamin Eduskunty dopuszcza odbycie debaty nad udzieloną odpowiedzią. 
W debacie tej jako pierwszy przemawia przedstawiciel grupy interpelantów, po 
czym zabierają głos reprezentanci partyjnych grup parlamentarnych.

Debaty inicjowane złożeniem interpelacji są okazją do przedyskutowania nie 
tylko kwestii bezpośrednio powiązanych z tematyką interpelacji, ale także szer
szych i odleglejszych problemowo aspektów polityki rządu. Z większą częstotliwo
ścią sięgają po interpelacje deputowani partii opozycyjnych; nie wyklucza się 
wszakże składania interpelacji przez deputowanych ugrupowań prorządowych.

Debata następująca po przedłożeniu odpowiedzi na interpelację kończy się za
zwyczaj uchwałą Eduskunty o przyjęciu odpowiedzi, przyjęciu odpowiedzi z uwa
gami lub przekazaniem sprawy do rozpoznania przez odpowiednią komisję parla
mentarną (co uznawane jest za równoznaczne z potraktowaniem odpowiedzi jako 
niesatysfakcjonującej). W krańcowych przypadkach w debacie nad interpelacją 
może być zgłoszony wniosek o wotum nieufności dla rządu lub konkretnego mini
stra. Losy tego wniosku uzależnione są od każdoczesnej większości parlamentar
nej; praktycznie tylko w przypadku rządów mniejszościowych istnieją realne szan
se na skuteczność tak zgłoszonego wniosku.

We współczesnej praktyce parlamentarnej Finlandii powoływanie rządów 
mniejszościowych jest bardziej wyjątkiem niż zasadą. W tych warunkach zmianie 
uległa - w poważnym zakresie - funkcja ustrojowa interpelacji222. Obok spełniania 
roli narzędzia kontroli parlamentarnej (politycznej) rządu, inicjowanej przez opo
zycję, interpelacje stają się w znacznym stopniu elementem swoistego monitoringu 
parlamentarnego, stosowanego wobec działań rządu in corpore bądź wobec po
szczególnych jego członków223.

222 Por. M. Grzybowski, Ustroje państw Europy Północnej, Kraków 2006, s. 116.
223 J. Osiński, Konstytucja Finlandii. Wstęp..., s. 39.
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„Lżejszym” politycznie instrumentem kontroli parlamentarnej, dostępnym dla 
poszczególnych deputowanych, są pytania kierowane do poszczególnych członków 
rządu. Występowanie z pytaniami przez deputowanych znajduje oparcie w art. 45 
Konstytucji Finlandii z 1999 r., przy czym regulamin Eduskunty dokonuje zróżni
cowania na:

a) pytania pisemne (seirjallinen kysymys),
b) pytania ustne (senullinen lyhyt kysymys).
Instytucję pytań pisemnych doprecyzowuje art. 27 regulaminu Eduskunty. Pyta

nia te deputowani kierują na ręce przewodniczącego Eduskunty, który przekazuje 
je zapytywanemu członkowi rządu (za pośrednictwem kancelarii premiera). Pyta
nia są, z reguły, krótkie; mieszczą opis konkretnej sytuacji generującej wątpliwości 
autora pytania, po czym następuje werbalizacja samego pytania.

Adresaci pytań pisemnych mają na przygotowanie odpowiedzi trzy tygodnie 
(21 dni), licząc od dnia otrzymania pytania z kancelarii premiera. Autor (sygnata
riusz; w razie pytania zgłoszonego przez grupę deputowanych - pierwszy z sygna
tariuszy) pytania może pytanie wycofać (do momentu sformułowania odpowiedzi).

Odpowiedź na pytanie pisemne (mimo, że pochodzi ono od konkretnych depu
towanych) przekazywana jest wszystkim członkom Eduskunty podczas posiedze
nia następującego po terminie dla udzielenia odpowiedzi. Ani Konstytucja224 Fin
landii, ani też regulamin Eduskunty nie przewidują debaty nad pytaniami pisem
nymi i odpowiedziami na te pytania225.

224 Por. § 45 ust. 4 Konstytucji Finlandii z 1999 r.
115 Fakt udzielenia odpowiedzi ulega odnotowaniu w protokole z obrad plenarnych Eduskunty. Por. 

V. Serzhanova, Relacje między parlamentem a rządem Finlandii..., s. 169-170.
226 Por. art. 27 ust. 3 regulaminu Eduskunty z 1999 r.
227 Przykładowo: w 2001 r. - 1440; w 2003 r. - 723. Por. Annual Report of the Parliamentary Office, 

http://www.parliament.fi
22a Zgodnie z art. 25 ust. 1 regulaminu Eduskunty.

Prawo zadania pytania na piśmie traktowane jest jako konstytucyjny atrybut 
wykonywania mandatu deputowanego. Dysponentem tego uprawnienia - co do 
treści pytań i częstotliwości ich zadawania - jest każdy z deputowanych (w grani
cach wyznaczonych przez uwarunkowania partyjne). Eduskunta - na propozycję 
Rady Przewodniczących - może wyznaczyć limit pytań dopuszczonych w ciągu 
danej sesji226. Praktykę tę uzasadnić może relatywnie duża liczba pytań227 oraz 
chęć „wygospodarowania” odpowiedniej skali uwagi zwróconej ku innym zada
niom parlamentu i deputowanych.

Drugą formą pytań są suullinen kysymus - pytania ustne. Pytania te służą de
putowanym do pozyskania informacji lub upublicznienia problematyki stanowiącej 
przedmiot pytań.

Wzorem parlamentu brytyjskiego pytania ustne i odpowiedzi na nie rozpatry
wane są w odpowiednim punkcie porządku dziennego Eduskunty, określonym jako 
godzina pytań {suullinen kyselytunti). Godzinę tę wyznacza przewodniczący 
Eduskunty po wysłuchaniu opinii Rady Przewodniczących228 i uzgodnieniu czasu 

http://www.parliament.fi
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odpowiedzi z rządem (Radą Państwa). Tradycją Eduskunty jest odbywanie „godzi
ny pytań” w czwartki o godz. 16:30.
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Ryc. 5. Pytania pisemne (kirjallinen kysymys) w Eduskuncie (1994-2005)

Źródło: Annual Report of the Parliamentary Office, 2005, s. 10, http://www.parliament.fi

Tryb rozpatrywania pytań ustnych polega na zastosowaniu następującej se
kwencji czynności. Najpierw przedstawia pytanie zasadnicze autor pytania, przy 
czym inni deputowani mogą uściślić jego elementy. Następnie wypowiada się 
członek rządu, będący adresatem pytania. O kolejności zadawania pytań oraz 
udzielania na nie odpowiedzi decyduje przewodniczący Eduskunty. Regułą jest 
ograniczenie czasu na udzielenie odpowiedzi do jednej minuty229, co ma na celu 
zagwarantowanie żywego przebiegu i sprawności obrad. W praktyce atrakcyjność 
tej formy komunikowania się parlamentarzystów z członkami rządu sprawia, że 
pojęcie „godziny pytań” zachowuje znaczenie teoretyczne, a dialog w formie pytań 
i odpowiedzi wykracza poza ramy czasowe, wynikające z nazwy instytucji. Regułą 
jest też relacjonowanie „godziny pytań” przez media elektroniczne i inne środki 
masowego komunikowania się.

229 J. Osiński, Konstytucja Finlandii. Wstęp..., s. 39-40.
230 Por. § 45 ust. 4 Konstytucji Finlandii z 1999 r. Kwestia użytku czynionego z pytań pozostaje sprawą 

wewnętrzną rządu bądź też mieści się w sferze uznania adresatów pytań - członków rządu.

Ministrowie-adresaci pytań ustnych nie są z wyprzedzeniem zaznajamiani z tre
ścią pytań. Podnosi to poziom emocji związanych z oczekiwaniem na pytanie 
i udzieloną odpowiedź, zwłaszcza w przypadku pytań zadawanych przez przedsta
wicieli opozycji parlamentarnej.

Konstytucja ani też regulamin Eduskunty nie przewidują prowadzenia szerszej 
debaty nad odpowiedziami na pytania ustne ani - tym bardziej - podejmowania 
przez Eduskuntę rezolucji adresowanych do rządu (czyjego członków)230. Można 
zatem, w nawiązaniu do praktyki, zaliczyć pytania ustne do kategorii instrumentów 
oddziaływania kontrolno-inspiracyjnego, pozostających w gestii deputowanych.

http://www.parliament.fi




Rozdział VI

PREZYDENT FINLANDII

1. POZYCJA USTROJOWA PREZYDENTA FINLANDII

Akt o Formie Rządu z 17 lipca 1919 r., kilkakrotnie potem nowelizowany, nawią
zywał w § 3 do formuły trójpodziału władz, jakkolwiek ujętej w sposób dość swo
isty. Ustrojodawca proklamował zrazu zasadę, że „władza zwierzchnia w Finlandii 
należy do narodu reprezentowanego przez parlament”231, następnie zaś wskazał 
poszczególne organy państwa jako realizujące poszczególne „władze podzielone”: 
ustawodawczą, wykonawczą oraz sądowniczą232.

231 Por. J. Nousiainen, The Finnish Political..., s. 148-148; M. Grzybowski, Prezydentura w państwach 
Europy Północnej (Finlandia i Islandia) [w:] Szkice o pozycji ustrojowej i statusie głowy państwa (pr. 
zbiór.), Wydawnictwo Miniatura, Kraków 2003, s. 35.

232 Również w obrębie władzy sądowniczej (co jest zresztą typowe dla jej struktury) występuje swoiste 
rozproszenie. Wykonują ją niezawisłe sądy, a w najwyższej instancji - Sąd Najwyższy i Najwyższy Sąd 
Administracyjny.

233 § 2 zd. 3 pierwotnego tekstu Aktu o Formie Rządu z 1919 r. Konstytucja z 1999 r. nie wymaga na
tomiast podejmowania przez prezydenta Republiki decyzji (aktów) „w Radzie Państwa”.

Żadna z „władz podzielonych” nie została przez ustrojodawcę potraktowana 
z założenia jako monistyczna. Prezydent Republiki miał w szczególności uczestni
czyć - wraz z Eduskuntą - w realizacji władzy ustawodawczej, będąc przede 
wszystkim, wraz z Radą Państwa (rządem), organem władzy wykonawczej. 
Ustrojodawca postanawiał przy tym, że władza wykonawcza przysługuje prezy
dentowi Republiki i rządowi, którego członkowie winni posiadać zaufanie 
Eduskunty233.

Aktualnie obowiązująca konstytucja Finlandii z 11 czerwca 1999 r. nie przewi
duje bezpośredniego udziału prezydenta Republiki w realizacji władzy ustawodaw
czej. Co więcej, jednoznacznym postanowieniem § 3 ust. 1 ustrojodawca wskazał 
na Eduskuntę jako na jedyny organ władzy ustawodawczej, uprawniony ponadto 
do decydowania o finansach (budżecie) państwa.

Zgodnie z unormowaniem § 3 ust. 2 Konstytucji z 1999 r. prezydentowi Repu
bliki przysługuje „władza rządzenia”. Władzę tę prezydent realizuje równolegle 
(wespół) z rządem.
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Porównanie unormowań Aktu o Formie Rządu z 1919 r. z postanowieniami 
Konstytucji Finlandii z 1999 r. prowadzi do stwierdzenia znamiennych zmian jego 
pozycji ustrojowej.

W pierwszej kolejności wskazać trzeba na wyraźne ograniczenie gestii (pola 
kompetencji) prezydenta do ram władzy wykonawczej czy też - literalnie - nieco 
szerzej rozumianej „władzy rządzenia”. Po drugie, prezydent sprawuje wspomnia
ną tu władzę wespół (paralelnie) z rządem, od którego członków konstytucja wy
maga posiadania zaufania parlamentu. Tym samym dotychczasowa dominacja pre
zydenta nad rządem (określanym do 1999 r. jako „Rada Państwa”), mająca pewne 
oparcie w sformułowaniach Aktu o Formie Rządu z 1919 r., uległa redukcji w kie
runku bardziej równorzędnego potraktowania tych organów. Nadto, zaakcentowa
nie przez ustrojodawcę wymogu posiadania przez członków rządu zaufania 
Eduskunty stanowi przejaw jednoznacznie parlamentarnej formuły rządu. Oznacza 
uzależnienie profilu politycznego, programu i składu osobowego rządu (udziału 
w rządzie poszczególnych jego członków) od stanowiska („woli”) większości par
lamentarnej. Istotna w tym zakresie rola prezydenta uległa konstytucyjnej minima
lizacji.

Do momentu wejścia w życie Konstytucji z 1999 r. prezydent Republiki pozo
stawał - w płaszczyźnie konstytucyjnej (a częstokroć - także politycznej) - orga
nem państwowym najwyższej rangi, uczestniczącym w dwóch „władzach podzie
lonych”: ustawodawczej i wykonawczej.

Do wejścia w życie nowelizacji Aktu o Formie Rządu z 22 lipca 1991 r. (po 
rozległej debacie politycznej i ustrojowej234), prezydent Finlandii był wybierany 
pośrednio (od 1988 r. w dwustopniowych wyborach), bez uczestnictwa parlamentu. 
W wyniku reformy konstytucyjnej z 1991 r. w miejsce wyboru przez kolegium 
elektorów wprowadzono powszechne i bezpośrednie wybory prezydenckie. Po raz 
pierwszy w takiej postaci miały one miejsce w 1994 r.

234 Przebieg debaty przedstawił szczegółowo D. Anckar, Presidential Elections in Finland, Abo 1984, 
s. 126 i n. W literaturze polskiej por. S. Gebethner, O genezie i ewolucji prezydencjalizmu w Finlandii, 
„Studia Iuridica” 1986, z. 15; M. Szczepanek, Ewolucja systemu wyborów prezydenckich w Finlandii, 
.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Nauk Politycznych” 1992, z. 49, s. 115-126.

235 S. Berglund, The 1988 Presidential Election in Finland, Helsinki 1989, s. 1-2.

Zastąpienie wyboru przez kolegium elektorów wyborami powszechnymi i bez
pośrednimi postrzegać należy jako ważną zmianę ustrojową co najmniej w dwu 
aspektach. Po pierwsze, przynosi ona dalsze umocnienie podmiotowości politycz
nej obywateli, w wyniku przyznania im - zbiorowo - prawa decydowania wprost 
o obsadzie stanowiska głowy państwa. Po wtóre, zmiana ta może być potencjalnie 
czynnikiem wzmacniającym pozycję prezydenta dzięki możliwości odwołania się 
do legimityzowania jego wyboru przez uczestników głosowania powszechnego 
i bezpośredniego.

Wprowadzenie modelu prezydenckich wyborów powszechnych i bezpośrednich 
pozwala nadto na traktowanie legitymizacji piastuna funkcji głowy państwa jako 
równorzędnej z legitymizacją Eduskunty (jako takiej)235.
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Historycznych uzasadnień dla silnej legitymizacji prezydentury doszukiwać się 
należy w dążeniu do zapewnienia powstałemu w 1919 r. niepodległemu państwu 
względnie stabilnego przywództwa wobec silnych konfliktów wewnętrznych oraz 
słabości systemu partyjnego. Oddziaływały też, choć na dalszym planie, dążenia do 
kojarzenia demokratycznej obsady tej funkcji z tradycją silnej i niezależnej od 
parlamentu głowy państwa, zakorzenioną w praktyce Szwecji i Rosji (jako państw, 
w obrębie których funkcjonowała Finlandia236).

236 Por. O. Jussila in., Historia polityczna..., s. 145.
237 J. Nousiainen, The Finnish Political..., s. 148.
238 Tamże.
239 M. Grzybowski, Systemy konstytucyjne państw skandynawskich, Warszawa 1998, s. 71.
240 Prezydenci: Juha Paasikivi (1946-1952, 1952-1956) oraz Mauno Koivisto (1982-1988, 1988-1994) 

wybierani byli dwukrotnie, a Urho Kekkonen - czterokrotnie (1956-1962, 1962-1968, 1968-1978, 1978— 
-1981). W 1973 r. na mocy specjalnej (incydentalnej) ustawy konstytucyjnej dopuszczono przedłużenie 

Kwestia trybu elekcji prezydenta była wysoce sporna w dziejach konstytucjo
nalizmu fińskiego. Już u zarania niepodległości i prac nad projektem Aktu o For
mie Rządu (z 1919 r.) konkurowały ze sobą dwie koncepcje. Pierwsza z nich za
kładała odbywanie wyborów bezpośrednich w dwóch turach, o ile pierwsza z tur 
głosowania nie przyniosłaby wyboru większością bezwzględną głosów ważnych. 
Koncepcja druga sprowadzała się do wyboru prezydenta przez parlament237. W ten 
zresztą sposób wybrany został pierwszy prezydent niepodległej Finlandii, 
K.J. Stahlberg.

W pracach nad Aktem o Formie Rządu z 1919 r. przeważyła ostatecznie kon
cepcja pierwsza w postaci istotnie zmodyfikowanej. Modyfikacja sprowadzała się 
do zastąpienia idei wyborów bezpośrednich wyborem pośrednim, dokonywanym 
przez elektorów, przy zastosowaniu zasady powszechności przy wyborze elekto
rów238.

Do momentu wdrożenia ustawy konstytucyjnej z 26 czerwca 1987 r. (a prak
tycznie do wyborów prezydenckich w 1988 r.) prezydent Republiki wybierany był 
na kadencję trwającą 6 lat przez specjalnie kreowane - drogą wyborów powszech
nych i proporcjonalnych (przy zastosowaniu metody d’Hondta) kolegium, składa
jące się z 301 elektorów. Zgromadzenie elektorów dokonywało wyboru prezydenta 
Republiki na posiedzeniu plenarnym. W toku dwóch pierwszych „rund” głosowa
nia obowiązywał wymóg uzyskania bezwzględnej większości głosów. Do rozpo
częcia drugiej „rundy” lista kandydatów traktowana była jako otwarta239. Jeśli 
w pierwszej, a następnie - drugiej rundzie żaden ze zgłoszonych kandydatów nie 
uzyskał większości bezwzględnej, przeprowadzano trzecią „rundę” głosowania, 
sprowadzającą się do wyboru dwóch kandydatów, którzy w „rundzie” drugiej uzy
skali największą liczbę głosów elektorskich.

Konstytucja Finlandii pierwotnie nie przewidywała ograniczeń dotyczących 
czasu pełnienia przez tę samą osobę funkcji prezydenta. W praktyce dochodziło do 
dwukrotnego, a w przypadku Urho Kekkonena - nawet do czterokrotnego wyboru 
na ten urząd240. Nowa konstytucja z 1999 r. ogranicza możliwość ponownego ubie
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gania się o prezydenturę tylko do jednego razu. Obecna prezydent, Tarja Halonen 
sprawuje funkcję prezydenta po raz drugi (2000-2006, 2006 -).

Po nowelizacji z 1987 r. zastosowano - w trakcie wyborów prezydenckich 
w 1988 r. - jednorazowo nieco odmienny tryb wyboru stanowiący połączenie do
tychczasowego modelu elekcji z postulowanym coraz silniej trybem wyborów 
powszechnych i bezpośrednich. Ustawa z 26 czerwca 1987 r. nakazała, w pierwszej 
kolejności, przeprowadzić wybory powszechne i bezpośrednie. Były one skuteczne 
pod warunkiem, iż jeden z kandydatów uzyska bezwzględną większość ważnie 
oddanych głosów. W przypadku niespełnienia tego wymogu obsada stanowiska 
prezydenta Republiki następowała w sposób dotychczas stosowany, tj. przez gło
sowanie zgromadzenia elektorów. W praktyce wybór nastąpił w ramach drugiego 
sposobu (żaden bowiem z kandydatów nie uzyskał poparcia bezwzględnej więk
szości w wyborach powszechnych). W kolegium elektorów z 1988 r. dotychczaso
wy prezydent, Mauno Koivisto (popierany przez socjaldemokrację) uzyskał 167 
z 301 głosów241.

kadencji Kekkonena na lata 1974—1978. W wyborach w 1968 r. Kekkonen nie miał kontrkandydata. Por. 
T. Cieślak, Historia Finlandii..., s. 307.

241 Por. O. Jussila, S. Hentilä, Historia polityczna Finlandii..., s. 349. W wyborach bezpośrednich 
M. Koivisto uzyskał poparcie 43,1% wyborców.

242 Znaczenie popularności medialnej potwierdziły kampanie prezydenckie z 1994, 2000 i 2006 r. 
W 1994 r. kandydat socjaldemokratów Martii Ahtisaari uzyskał przewagę dopiero w drugiej rundzie 
(kontrkandydatką była b. minister obrony, kandydatka Szwedzkiej Partii Ludowej, E. Roehn). W wyborach 
z 2000 r. obecna prezydent, barwna osobowościowo Tarja Halonen, uzyskała 40% głosów w I turze i 51,6% 
w turze II, pokonując kandydata Partii Centrum, byłego premiera Esko Aho (34,4% w I turze i 48,4% w 11 
turze). Zdyskontowała swą popularność również w 2006 r.

Od 1994 r. prezydent Republiki Finlandii wybierany jest w wyborach po
wszechnych i bezpośrednich. Nie występuje przeto potrzeba stosowania kilkustop
niowej, relatywnie złożonej procedury wyborczej oraz konieczność wyboru zgro
madzenia elektorów.

Nowy tryb wyboru prezydenta, utrwalony w konstytucji z 11 czerwca 1999 r., 
utrwala zasadę braku uzależnienia obsady urzędu prezydenta od czynnika parla
mentarnego (Eduskunty). Wiąże prezydenta więzami zależności wyborczej z ogó
łem obywateli uprawnionych do głosowania. Otwiera też drogę w kierunku pod
niesienia roli popularności medialnej kandydatów na urząd prezydenta Republiki 
oraz ukierunkowuje kampanię przedwyborczą na szukanie popularności wprost 
wśród wyborców242. Pośrednio oddziałuje również na styl sprawowania funkcji 
prezydenta, stymulując bezpośrednie kontakty piastuna tej funkcji z obywatelami- 
-wyborcami i ich organizacjami, zwłaszcza w przypadku prezydentów zamierzają
cych się ubiegać o reelekcję (przy zmniejszeniu skali posługiwania się rządowymi 
strukturami urzędniczymi).

Na mocy nowelizacji Aktu o Formie Rządu, dokonanej 22 lipca 1991 r., a od 
2000 r. - na mocy § 54 obowiązującej Konstytucji prezydent Republiki jest wybie
rany w głosowaniu bezpośrednim na 6-letnią kadencję. Prezydent winien być ro
dowitym obywatelem Finlandii. Ta sama osoba nie może być wybrana na kolejno 
następujące po sobie kadencje więcej niż dwa razy.
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Kandydat zostaje prezydentem, jeśli w głosowaniu powszechnym uzyska więcej 
niż połowę oddanych głosów. Jeśli tak się nie stanie, przeprowadzana jest druga 
runda głosowania z udziałem dwóch kandydatów, którzy uzyskali najwięcej gło
sów ważnych w rundzie pierwszej.

Kandydat na stanowisko prezydenta może być zgłoszony przez każdą zareje
strowaną partię polityczną, która jest reprezentowana w Eduskuncie, przez co naj
mniej jednego deputowanego lub przez każdą grupę dwudziestu tysięcy wyborców 
uprawnionych do głosowania w wyborach prezydenckich243.

243 Postanowienie to zostało wprowadzone do systemu konstytucyjnego Finlandii w wyniku nowelizacji 
z 22 lipca 1991 r. i utrzymane w mocy przez nową konstytucję z 1999 r. (§ 54 zd. 7).

244 Por. M. Grzybowski, Prezydentura w państwach Europy Północnej..., s. 40.
243 Por. § 55 zd. 2 Konstytucji z 1999 r.
246 Wymaga tego unormowanie § 55 zd. 3 Konstytucji z 1999 r.
247 Rota przyrzeczenia została zamieszczona w § 56 tekstu Konstytucji.
241 Okoliczności uzasadniające potrzebę sprawowania zastępstwa zaistniały np. po 10 września 1981 r. 

na skutek choroby, a od 26 października 1981 r. - dymisji prezydenta U. Kekkonena. Por. O. Jussila i in., 
Historia polityczna..., s. 346 i n.

W wypadku gdy do wyborów prezydenckich zgłoszona zostanie tylko jedna 
kandydatura, uzyskuje ona stanowisko prezydenta bez przeprowadzania wyborów. 
Głosowanie jest więc przeprowadzane w sytuacji zgłoszenia co najmniej dwóch 
kandydatur. Odbywa się ono w trzecią niedzielę stycznia. Jeśli w I turze głosowa
nia jeden z kandydatów otrzyma więcej niż połowę głosów ważnie oddanych, uzy
skuje on stanowisko prezydenta. Gdy to natomiast nie nastąpi, kolejna (II) tura 
głosowania odbywa się „w trzecią niedzielę po pierwszej turze” głosowania244.

Nieobjęcie stanowiska prezydenta przez wybranego w opisany sposób kandy
data (wskutek niezdolności do objęcia urzędu bądź śmierci) sprawia, że muszą być 
przeprowadzone nowe wybory. Zgodnie z § 55 zd. 1 Konstytucji prezydent Repu
bliki obejmuje urząd w pierwszym dniu kalendarzowym miesiąca następującego po 
jego (jej) wyborze.

Kadencja prezydenta dobiega końca w momencie objęcia urzędu przez kolejno 
wybranego prezydenta245. W wypadku śmierci prezydenta lub uznania go przez 
rząd za trwale niezdolnego do sprawowania obowiązków urzędowych nowy prezy
dent winien być wybrany tak szybko, jak to tylko jest możliwe246.

Obejmując urząd prezydent-elekt składa uroczyste przyrzeczenie starannego 
wykonywania powinności, przestrzegania konstytucji i praw Republiki i działa
nia dla dobra mieszkańców Finlandii247 *. W wypadku czasowej niemożności wy
konywania powinności przez prezydenta obowiązki te wykonuje premier, a gdy 
niemożność dotyczy również premiera - minister działający w zastępstwie pre-
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2. KOMPETENCJE PREZYDENTA REPUBLIKI; FORMY I ŚRODKI 
ICH REALIZACJI

Zgodnie z § 57 Konstytucji z 1999 r. prezydent Republiki wykonuje uprawnienia 
określone konstytucyjnie i ustawowo. Sprawuje w szczególności funkcję głowy 
państwa oraz inne, określone we wskazanych tu aktach prawnych. Wedle postano
wienia § 58 Konstytucji prezydent podejmuje decyzje (poza sferą swych preroga
tyw) na podstawie propozycji (projektów) przedłożonych przez rząd. Jeśli prezy
dent nie akceptuje propozycji rządu, sprawa wraca na forum rządu do przepraco
wania. Rząd decyduje wówczas o tym, czy przedłoży prezydentowi nową propozy
cję czy też zadecyduje o wycofaniu się z forsowania danej inicjatywy.

Tym samym aktywność decyzyjna prezydenta uzależniona jest od inicjatywy 
rządu. Jedynie w zakresie uprawnień osobistych (prerogatyw prezydenckich) nie 
jest wymagane oparcie decyzji prezydenta na inicjatywach (przedłożeniach) rzą
dowych. Tradycyjnie prezydent odgrywa ważną rolę w sferze kształtowania polity
ki zagranicznej, jakkolwiek od czasu prezydentury Mauno Koivisto znaczenie tej 
funkcji uległo pewnej redukcji, głównie na rzecz premiera i rządu, a nadto - 
Eduskunty i działającej w parlamencie Komisji Spraw Zagranicznych.

W następstwie wprowadzenia w życie nowej konstytucji Finlandii z 11 czerwca 
1999 r. nastąpiło znaczące ograniczenie kompetencji prezydenta Republiki. Utracił 
on bezpośredni udział w stanowieniu ustaw249 oraz możliwość wpływu na działanie 
Eduskunty. W szczególności prezydent nie zachował kompetencji do zwoływania 
i otwierania zwyczajnych (oraz nadzwyczajnych) sesji parlamentu, nadto - ob
wieszczania zamknięcia prac Eduskunty w związku z upływem jej kadencji.

249 Przewidziany uprzednio na podstawie § 27-28 Aktu o Formie Rządu z 1919 r.

Prezydent zachował natomiast - zgodnie z § 26 nowej Konstytucji - prawo 
rozwiązania Eduskunty przed upływem kadencji na umotywowany wniosek pre
miera i po wysłuchaniu opinii grup parlamentarnych partii reprezentowanych 
w Eduskuncie. Obowiązująca konstytucja redukuje znaczenie instytucji przedter
minowego rozwiązania Eduskunty; pozwala bowiem, by organ ten zakończył swe 
prace w trakcie kadencji, przed upływem terminu jej zakończenia. Ponadto rozwią
zanie Eduskunty może nastąpić tylko w trakcie odbywania przez nią sesji (nie zaś 
w okresie międzysesyjnym). Pamiętać należy przy tym, że rozwiązanie Eduskunty 
przed upływem kadencji automatycznie obliguje prezydenta do zarządzenia wybo
rów parlamentarnych.

Z punktu widzenia samodzielności prezydenta w wykonywaniu jego kompeten
cji należy wyróżnić dwie ich zasadnicze grupy.

Grupę pierwszą stanowią kompetencje wykonywane na wniosek rządu (ewen
tualnie innych organów) i na podstawie przedłożenia rządowego. Grupę drugą sta
nowią prerogatywy, tj. uprawnienia osobiste prezydenta, niewymagające inicjaty
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wy ani też innych form współdziałania rządu lub jego członków (innych organów 
państwowych).

Do grupy prerogatyw (uprawnień osobistych) prezydenta Republiki, niewyma- 
gających uprzedniego przedłożenia rządowego, § 58 ust. 2 Konstytucji zalicza:

a) powołanie rządu oraz ministra, a także - wyrażenie zgody na rezygnację rzą
du bądź ministra,

b) zarządzenie przedterminowych wyborów,
c) korzystanie z prawa łaski i inne decyzje dotyczące poszczególnych osób oraz 

sprawy nie wymagające rozpatrzenia na plenarnych posiedzeniach rządu,
d) sprawy określone w Akcie o autonomii Wysp Alandzkich „inne niż dotyczą

ce finansów Wysp Alandzkich”.
Kompetencje osobiste prezydenta zostały zatem wyliczone enumeratywnie 

w § 58 Konstytucji, jakkolwiek - w kilku miejscach - z odesłaniem do innych 
aktów prawnych. Poza powoływaniem rządu i poszczególnych jego członków oraz 
przyjmowaniem rezygnacji (dymisji) rządu i jego członków pozostałe prerogatywy 
prezydenta dotyczą decyzji, których uwarunkowania są relatywnie ściśle określone 
przez prawo, co zmniejsza skalę dyskrecjonalnej władzy prezydenta przy ich po
dejmowaniu.

Z kolei wymóg posiadania przez członków składu rządu zaufania większości 
parlamentarnej i ich odpowiedzialność polityczna za czynności podejmowane 
w ramach pełnienia funkcji sprawiają że pole decyzyjne prezydenta przy powoły
waniu składu rządu oraz przyjmowaniu dymisji rządu bądź jego członków określo
ne jest przez zachowania większości parlamentarnej. W rezultacie ta istotna „wiąz
ka” kompetencji osobistych prezydenta zdeterminowana jest politycznie, a w po
ważnym stopniu - także osobowo przez układ sił i relacje w Eduskuncie.

Przy powoływaniu rządu stosowana jest zasada, ujęta w § 61 ust.l Konstytucji 
z 1999 r., zgodnie z którą to Eduskunta (parlament) „wybiera premiera”; następnie 
jest on mianowany przez prezydenta. Mianowanie to ma zatem - zarówno w kate
goriach politycznych, jak i czasowych - charakter wtórny wobec aktu wyboru 
i stanowi - w pewnym sensie - jego następstwo. Zgodnie z § 61 ust. 2 Konstytucji, 
przed przeprowadzeniem wyboru premiera grupy parlamentarne ugrupowań (par
tii) reprezentowanych w Eduskuncie dokonują uzgodnień w kwestii programu po
litycznego oraz składu rządu. Rezultat uzgodnień przedstawia się prezydentowi za 
pośrednictwem przewodniczącego Eduskunty; po zaznajomieniu się z wynikami 
uzgodnień prezydent mianuje premiera (o czym równocześnie informuje 
Eduskuntę).

Kandydatura na stanowisko premiera przedstawiana jest przez prezydenta 
Eduskuncie, która dokonuje wyboru na to stanowisko w głosowaniu; do wyboru 
w pierwszym głosowaniu niezbędne jest poparcie przez więcej niż połowę deputo
wanych biorących udział w głosowaniu. Jeśli kandydatura zgłoszona przez prezy
denta nie uzyska takiego poparcia, prezydent winien przedstawić Eduskuncie inne
go kandydata na stanowisko premiera; w pozostałym zakresie stosuje się tę samą 
procedurę głosowania.
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W przypadku niepowodzenia drugiego z głosowań przeprowadza się trzecie 
głosowanie nad zgłoszoną (drugą) kandydaturą; osoba, która uzyska poparcie zwy
kłej większości deputowanych uczestniczących w głosowaniu, zostaje wybrana na 
stanowisko premiera250.

250 Zarówno powołanie na stanowisko premiera, powołanie rządu, jak i dokonanie jego znaczącej re
konstrukcji musi się odbyć w czasie, gdy parlament obraduje na sesji (§ 61 in fine). Unormowanie to ma 
gwarantować wgląd parlamentu w postępowanie służące powołaniu lub dokonaniu zmian w rządzie. 
Wpływa ono, choć pośrednio, na ograniczenie swobody działania prezydenta na tym polu.

241 Por. § 64 ust. 1 Konstytucji z 1999 r.
252 Por. J. Osiński, Konstytucja Finlandii. Wstęp..., s. 35.
243 P. Kastari, The Parliamentary Ombudsman: His Functions, Position and Relations to the Chancellor 

of Justice in Finland, „International Review of Administrative Sciences” 1962, vol. 28, No 4, s. 391-398; 
M. Grzybowski, Systemy konstytucyjne..., s. 128.

Również w odniesieniu do powoływania pozostałych członków rządu wpływ 
prezydenta jest ograniczony. Po pierwsze, zgodnie z § 61 ust. 1 zd. 2 Konstytucji, 
prezydent powołuje ministrów na wniosek premiera. Prezydent nie może przeto 
dokonać powołania z inicjatywy własnej. Po wtóre, skład rządu objęty jest z zasady 
uzgodnieniami frakcji parlamentarnych partii wchodzących w skład koalicji rzą
dowej (w ostatnich dekadach gabinety w Finlandii są, bez wyjątku, rządami koali
cyjnymi).

Kompetencją prezydenta Republiki jest nadto przyjmowanie - na wniosek pre
miera - rezygnacji rządu lub też poszczególnych ministrów251. Prezydent ma obo
wiązek zdymisjonować rząd lub poszczególnych jego członków, gdy utracą oni 
zaufanie Eduskunty. O ile jednak - w wypadku uchwalenia przez większość bez
względną deputowanych wniosku o wotum nieufności - powinność prezydenta 
udzielenia dymisji rządowi lub członkowi rządu jest bezdyskusyjna, to w sytuacji 
gdy - zgodnie z § 64 ust. 2 - Eduskunta, krytykując rząd (ministra), nie wysunęła 
takiego żądania, prezydent - wydaje się - ma pewną dozę uznania, czy rząd (mini
ster) nadal cieszy się zaufaniem Eduskunty. Jakkolwiek Konstytucja z 1999 r. prze
sunęła punkt ciężkości w kompetencji do dokonywania ocen rządu na korzyść 
Eduskunty, to pozostawiła prezydentowi margines oceny w wypadku braku jedno
znaczności w stanowisku Eduskunty252.

Prezydent mianuje nadto - zgodnie z unormowaniem § 69 ust. 1 Konstytucji - 
kanclerza sprawiedliwości oraz jego zastępcę. Mianowanie następuje na czas nie- 
przekraczający 5 lat; kandydaci winni się wyróżniać wiedzą prawniczą. Zadaniem 
kanclerza sprawiedliwości (który uczestniczy w pracach rządu) jest czuwanie nad 
przestrzeganiem prawa w działaniach, aktach oraz przedłożeniach (projektach) 
rządu253.

W relacjach z parlamentem najistotniejsze kompetencje wiążą się z podpisywa
niem ustaw. Prezydent może podpisać ustawę lub odmówić jej podpisania; na 
podjęcie decyzji ma trzy miesiące. Prezydent może - przed podjęciem decyzji - 
zażądać zajęcia stanowiska wobec ustawy przez Sąd Najwyższy lub Najwyższy 
Sąd Administracyjny.
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W przypadku odmowy podpisania ustawy zostaje ona zwrócona parlamentowi. 
Jeśli parlament uchwali ponownie ustawę bez merytorycznych zmian, weto prezy
denckie staje się nieskuteczne, a ustawa wchodzi w życie bez podpisu prezydenta. 
W razie niepodpisania ustawy przez prezydenta w wyznaczonym czasie254, ustawa 
winna być bezzwłocznie przejęta do rozważenia przez Eduskuntę. Po rozpatrzeniu 
opinii właściwej komisji Eduskunta może zadecydować o przyjęciu ustawy bez 
zmian jej treści lub o jej odrzuceniu. Stosowna decyzja podejmowana jest na po
siedzeniu plenarnym (w trybie jednego czytania).

254 Zachodzi tu przypadek niezgodnego z konstytucją zaniechania po stronie prezydenta.
255 Zgodnie zatem z § 93 ust. 1 Konstytucji w prowadzeniu polityki zagranicznej Finlandii uczestniczą 

trzy organy: prezydent, rząd i Eduskunta.

Analiza unormowań § 77 i 78 Konstytucji Finlandii dowodzi, że prezydent Re
publiki nie dysponuje bezwzględnym wetem ustawodawczym, zdolnym zahamo
wać ustanowienie ustawy. Eduskunta, przy odpowiedniej determinacji większości 
parlamentarnej, może ponownie uchwalić ustawę i w ten sposób doprowadzić do 
obalenia sprzeciwu prezydenta.

Zgodnie z § 80 Konstytucji prezydent (a nadto rząd i poszczególni ministrowie) 
mogą wydawać dekrety. Winny się one opierać na wyraźnym upoważnieniu kon
stytucyjnym lub ustawowym. Nie mogą wchodzić w sferę wyłączności ustawowej, 
która obejmuje w szczególności regulowanie praw i obowiązków osób fizycznych. 
Tym samym - w porównaniu z odpowiednimi postanowieniami Aktu o Formie 
Rządu z 1919 r. - nastąpiło zawężenie pola regulacji dekretowej. Nadto § 80 ust. 1 
zd. 3 Konstytucji ustanawia domniemanie uprawnień do dekretowania na rzecz 
rządu. Jeśli bowiem „żaden przepis nie określa, kto ma wydać dekret, jest on wy
dawany przez rząd”.

Wspomniane tu postanowienie współgra z ogólniejszą zasadą podziału kompe
tencji w sferze „władzy rządzenia” między prezydenta Republiki a rząd. Zasadni
cze znaczenie należy w tej kwestii przypisać § 65 ust. 1 Konstytucji. Przepis ten 
formułuje swoiste domniemanie gestii rządu w zakresie władzy rządzenia i admini
stracji, o ile kompetencje w tej sferze nie zostały przypisane prezydentowi Repu
bliki lub innej władzy publicznej. Oznacza to, że kompetencje (gestia) prezydenta 
muszą wynikać z „pozytywnie” ujętego umocowania konstytucyjnego. Brak takie
go umocowania dla prezydenta powoduje, że odpowiednimi pełnomocnictwami 
dysponuje rząd na podstawie domniemania konstytucyjnego, wyrażonego w § 65 
ust. 1.

Nieco inaczej rysuje się sytuacja prezydenta w dziedzinie stosunków zewnętrz
nych (międzynarodowych).

Zgodnie z postanowieniem § 93 ust. 1 Konstytucji „polityka zagraniczna Fin
landii podlega kierownictwu prezydenta Republiki we współdziałaniu z rządem”. 
W gestii Eduskunty pozostaje akceptacja umów międzypaństwowych i decydowa
nie o ich wypowiadaniu, jak również podejmowanie uchwał o wdrożeniu zobowią
zań traktatowych Finlandii w zakresie sprecyzowanym przez konstytucję255.
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Prezydent nie dysponuje natomiast (poza uczestnictwem w Radzie Europejskiej 
- spotkaniu szefów państw lub rządów państw członkowskich Unii) szczególnymi 
uprawnieniami związanymi z członkostwem Finlandii w Unii Europejskiej.

W gestii prezydenta pozostaje natomiast wydawanie dekretów wykonawczych, 
służących wdrożeniu postanowień umów międzynarodowych i traktatów na teryto
rium Finlandii256. Dekrety te nakierowane są na realizację zobowiązań międzyna
rodowych; zgodnie z ogólniejszymi założeniami konstytucyjnymi nie powinny też 
wkraczać w materie ustawowe.

256 Por. § 95 ust. 2 Konstytucji z 1999 r.

Jako głowa państwa prezydent Republiki reprezentuje Finlandię w stosunkach 
z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi. Nadaje ordery i odzna
czenia oraz tytuły honorowe, powołuje na niektóre stanowiska państwowe i w ob
rębie Kościoła ewangelickiego (luterańskiego) Finlandii.

3. TRYB WYBORU PREZYDENTA REPUBLIKI

Tryb wyboru prezydenta Finlandii ulegał - poczynając od podjęcia w 1919 r. decy
zji o nadaniu państwu formy republiki - znamiennej ewolucji.

Akt o Formie Rządu z 1919 r. określił kadencję prezydenta Republiki na okres 
sześciu lat, z możliwością jednokrotnego ubiegania się o prezydenturę następnej 
kadencji. Przyjętego konstytucyjnego trybu nie zastosowano - korzystając z prze
pisów przejściowych do konstytucji - przy wyborze pierwszego prezydenta Fin
landii, Karla Juho Stahlberga (jednego ze współtwórców Aktu o Formie Rządu 
z 1919 r.). Stahlberg został wybrany przez Eduskuntę, nie zaś - w dwustopniowych 
wyborach prezydenckich przewidzianych jako procedura odrębna postanowieniami 
Aktu.

W późniejszym okresie obowiązywania Aktu z 1919 r. procedura oraz czas 
trwania pełnomocnictw prezydenta Republiki były kilkakrotnie modyfikowane 
przez uchwalanie ustaw konstytucyjnych jednorazowego zastosowania. W szcze
gólności akty tego typu ustanowiono w odniesieniu do prezydentów: Risto Ryti, 
Karla Gustawa Mannerhema, Juho Kysti Paasikivi oraz Urho Keleva Kekkonena.

W 1944 r., w sytuacji gdy prezydent Ryti odmówił podjęcia rozmów z uczestni
kami koalicji antyhitlerowskiej, został on przymuszony do przedterminowej rezy
gnacji ze stanowiska.

W tych warunkach rząd wniósł do parlamentu projekt uchwały o konieczności 
skupienia kierownictwa wojskowego i cywilnego w rękach jednego człowieka, co 
skutkowało następnie wyborem na stanowisko prezydenta marszałka K.G. Man- 
nerheima.

W 1946 r. parlament - po ustąpieniu Mannerheima - dokonał wyboru na pozo
stałą część kadencji J.K. Paasikivi, który przedstawił projekt wyjścia Finlandii ze 
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stanu wojny. Kolejną atypową decyzję podjęła Eduskunta w 1973 r. Zadecydowała 
ona, w formie incydentalnej ustawy konstytucyjnej, o przedłużeniu pełnomocnictw 
prezydenta U.K. Kekkonena, którego kadencja upływała w 1974 r., o dalsze cztery 
lata (tj. do 1978 r.).

Tryb wyboru prezydenta Republiki stanowił jedno z bardziej spornych zagad
nień konstytucyjnych przy opracowywaniu Aktu o Formie Rządu z 1919 r. Po
szczególne ugrupowania na ówczesnej scenie politycznej doceniały rolę tej insty
tucji, zwłaszcza w warunkach nieskonsolidowania systemu partyjno-politycznego 
oraz dążeń do określenia geopolitycznej pozycji Finlandii w pierwszych latach po 
stworzeniu odrębnego i niepodległego państwa.

W wielopartyjnym systemie politycznym Finlandii w toku wyborów prezy
denckich poprzedzających moment wprowadzenia wyborów bezpośrednich wielo
krotnie dochodziło do wyboru nietypowych kandydatów, pozostających poza 
głównym nurtem polityczno-programowym poszczególnych ugrupowań. Tego typu 
działania podyktowane były dążeniem do formowania większych bloków wybor
czych, poszerzania bazy wyborczej oraz dążeniem do osłabienia (i - w następstwie 
tego - wyeliminowania) najbardziej groźnych konkurentów do fotela prezydenta 
Republiki. Przykładowo w wyborach w 1956 r. Demokratyczny Związek Narodu 
Fińskiego zdywersyfikował poparcie wyborcze pomiędzy kandydata Związku 
Agrarnego Urho K. Kekkonena i K.A. Fagerholma głównie po to, by wyelimino
wać niechętnie przyjmowanego kandydata prawicy, Juho K. Paasikivi. Dzięki temu 
poparciu kandydat agrariuszy przeszedł do następnej rundy głosowań w kolegium 
elektorów i wygrał jednym głosem w trzeciej rundzie257.

257 Urho K. Kekkonen uzyskał wówczas poparcie 151 na 300 elektorów.

W okresie stosowania trybu wyborów pośrednich (przez elektorów) wybory 
elektorów przeprowadzane były w styczniu roku wyborczego (z reguły od 15 do 18 
stycznia). W ciągu następnego miesiąca zbierali się elektorzy. W trakcie dwóch 
pierwszych tur głosowania obowiązywał wymóg uzyskania przez kandydata bez
względnej większości głosów. Jeśli wymóg ten nie został spełniony, elektorzy 
przechodzili do trzeciej tury głosowania, w trakcie której obowiązywał wymóg 
uzyskania zwykłej większości głosów elektorów (prezydentem wybrany zostawał 
ten kandydat, który uzyskał najwięcej głosów elektorów w gronie kandydatów, na 
których głosowano w trzeciej turze). Tak wybrany prezydent obejmował stanowi
sko 1 marca, po złożeniu przysięgi na posiedzeniu Eduskunty.

Stosowany od uzyskania niepodległości pośredni tryb wyboru prezydenta Re
publiki wywoływał uwagi krytyczne w kręgach politycznych i w opinii publicznej. 
Z tego też powodu po ustąpieniu prezydenta Kekkonena (który należał do grona 
zwolenników wyborów pośrednich) jego następca, prezydent Mauno Koivisto 
przedłożył Eduskuncie pod koniec lat 70. projekt zmiany konstytucji, który został 
przyjęty ostatecznie przez parlament w 1987 r.

Odcinkowa nowelizacja trybu wyborów prezydenckich sprowadzała się do al
ternatywy między wyborami bezpośrednimi oraz wyborem pośrednim przez elek
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torów. Wyborcy uzyskiwali dwie karty do głosowania; na jednej z nich umieszczo
ne były dane personalne (imiona i nazwiska) kandydatów na prezydenta, na drugiej 
- imiona i nazwiska kandydatów na elektorów. Jeśli jeden z kandydatów na stano
wisko prezydenta uzyskał poparcie bezwzględnej większości ważnie głosujących 
wyborców, uzyskiwał urząd prezydenta Republiki. W innych wypadkach wyboru 
dokonywali - jak dotychczas - wybrani elektorzy258.

2” Znamienne, że sam Mauno Koivisto, ubiegając się, po raz drugi, o prezydenturę nie uzyskał więk
szości absolutnej w bezpośrednim głosowaniu i został wybrany na prezydenta Finlandii w głosowaniu 
z udziałem wybranych elektorów.

259 W. Skrzydło, Ustrój polityczny Francji..., s. 108; E. Popławska, Instytucja prezydenta w systemie 
politycznym VRepubliki Francuskiej, Warszawa 1995, s. 35-39.

łM W toku debaty parlamentarnej nad ustawą o wyborze prezydenta Republiki z 1991 r. w Eduskuncie 
wypowiadane były również odmienne poglądy co do tej kwestii. Por. M.A. Mogunowa, Gosudarstwienno- 
je..., s. 143.

Nowa, pełna regulacja trybu wyborów nastąpiła 22 lipca 1991 r., z mocą obo
wiązywania od 1 stycznia 1994 r. Wedle tego unormowania przeprowadzone zo
stały wybory w 1984, 2000 i 2006 r.

Równocześnie z uchwaleniem ustawy o trybie wyborów i pełnomocnictwach 
prezydenta Republiki nowelizacji poddano § 54 Aktu o Formie Rządu. Noweliza
cja ta stabilizowała zasadę dokonywania wyboru prezydenta drogą głosowania 
bezpośredniego obywateli, na sześcioletnią (a więc - stosunkowo długą) kadencję. 
Konstytucja formułowała wymóg, by prezydent był rodowitym obywatelem Fin
landii. Przewidywała też ograniczenie możliwości wyboru tej samej osoby tylko na 
dwie bezpośrednio po sobie następujące kadencje.

Tryb wyborów bezpośrednich oparty został na założeniach analogicznych do 
przyjętych w 1962 r. w V Republice Francuskiej259. W pierwszej turze głosowania 
na stanowisko prezydenta Republiki mógł być wybrany kandydat (kandydatka), 
który uzyskał poparcie bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów. Przy 
braku takiego kandydata przeprowadzana była druga tura głosowania z udziałem 
tych dwóch kandydatów z pierwszej tury, którzy uzyskali w niej dwie największe 
liczby głosów ważnie oddanych. Prezydentem zostawał po drugiej turze głosowa
nia ten z kandydatów, który uzyskał największą liczbę głosów ważnych. W sytuacji 
natomiast, gdyby w wyborach prezydenckich zgłoszona została jedna tylko kandy
datura odpowiadająca wymogom kandydowania, głosowania nie przeprowadza się, 
a zgłoszony kandydat (kandydatka) zostaje prezydentem Republiki.

Prawo zgłoszenia kandydata na stanowisko prezydenta Republiki ustawa z 1991 r. 
przyznała zarejestrowanym partiom politycznym, które w ostatnich (przed wybo
rem prezydenta) wyborach parlamentarnych uzyskały co najmniej jeden mandat 
w Eduskuncie, oraz grupom wyborców liczącym co najmniej 20 000 osób upraw
nionych do głosowania.

Ustawa o trybie wyboru prezydenta Republiki z 1991 r. nie przewiduje specjal
nego cenzusu wieku, odmiennego niż pułap wieku przy wyborach do Eduskunty. 
Zachowała natomiast wymóg, by kandydaci legitymowali się obywatelstwem Fin
landii od urodzenia260. Nowością (przy pewnej reakcji na uprzednią praktykę, 
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zwłaszcza w odniesieniu do prezydenta Kekkonena) było ograniczenie możliwo
ści ubiegania się o wybór na stanowisko prezydenta Republiki do dwóch po sobie 
następujących kadencji. Istotnym elementem unormowania z 1991 r. jest ograni
czenie prawa zgłaszania kandydatów do zarejestrowanych partii politycznych 
reprezentowanych w parlamencie oraz grup wyborców (minimum 20 000); ozna
cza to zakaz formowania bloków wyborczych innego typu. Ustawa przewiduje 
odpowiedzialność uczestników postępowania wyborczego za ich czynności 
w trakcie wyborów, w tym w kampanii wyborczej. Nowym rozwiązaniem było 
też nieprzeprowadzanie głosowania w sytuacji, gdy zgłoszona została tylko jedna 
kandydatura261.

261 Rozwiązaniem prototypowym było w tym zakresie analogiczne unormowanie zawarte w Konstytucji 
Islandii, jakkolwiek prezydent w tym państwie odgrywa mniej znaczącą rolę w mechanizmie sprawowania 
władzy. Por. M. Grzybowski, Prezydentura..., s. 47.

Zmiana trybu wyboru prezydenta Republiki, przeprowadzona w płaszczyźnie 
normatywnej w 1991 r. i wdrożona w praktyce w 1994 r., zaowocowała przede 
wszystkim zwiększeniem liczby kandydujących. W pierwszej turze kandydatów 
zgłosiły nieomal wszystkie partie polityczne reprezentowane w Eduskuncie. Nie
mniej jednak żaden ze zgłoszonych kandydatów nie uzyskał w tej turze głosowania 
większości bezwzględnej. Rywalizacja między najbardziej popieranymi kandyda
tami przeniosła się zatem do tury drugiej, w której Marti Ahtisaari uzyskał 59,3% 
głosów, a Elizabeth Rehn - 46,1%. Sytuacja powtórzyła się w 2000 r.; w wyborach 
tych obsada stanowiska prezydenta również nastąpiła w drugiej turze głosowania. 
Wybory wygrała kandydatka socjaldemokratów, Tarja Halonen (pierwsza kobieta 
na stanowisku prezydenta Republiki), która uzyskała 51,5% głosów, przy 48,4% 
głosów dla Esko Aho. Prezydent Tarja Halonen jest również zwyciężczynią - 
w drugiej turze (uzyskując 51,8% głosów) - wyborów prezydenckich w 2006 r.

Zwiększenie stopnia „rywalizacyjności” wyborów prezydenckich w Finlandii 
(poczynając od 1994 r.) jest godnym podkreślenia zjawiskiem w systemie politycz- 
no-ustrojowym tego państwa. Charakterystyczne, iż wzrostowi znaczenia zmagań 
o prezydenturę towarzyszy pewne ograniczenie kompetencji prezydenta, co świad
czy o złożonym charakterze ewolucji finlandzkiej prezydentury. W tym kontekście 
mało prawdopodobne staje się zgłoszenie jednej tylko kandydatury i poniechanie - 
z tego powodu - przeprowadzenia głosowania.

Nowe unormowanie wyborcze utrzymało zasadę, że nowo wybrany prezydent 
obejmuje swój urząd z pierwszym dniem miesiąca następującego po przeprowa
dzeniu wyborów prezydenckich. Objęcie urzędu uwarunkowane jest uprzednim 
złożeniem na posiedzeniu Eduskunty przysięgi, której formuła mieści przyrze
czenie ścisłego przestrzegania konstytucji i ustaw oraz działania na rzecz dobra 
narodu.

Konstytucja Finlandii z 11 czerwca 1999 r. w § 54 stabilizuje założenia ustawy 
o wyborze prezydenta Republiki z 1991 r. W szczególności podtrzymuje zasadę 
wyborów powszechnych i bezpośrednich na sześcioletnią kadencję. Utrzymuje 
wymóg, by prezydent pozostawał rodowitym obywatelem Finlandii.
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Konstytucja zachowuje także założenia ustawy z 1991 r. co do warunków wy
boru w pierwszej (konieczność uzyskania większości bezwzględnej) i ewentualnej 
drugiej turze wyborów (przy udziale w niej dwóch najsilniej popartych kandyda
tów z pierwszej tury i wymogu większości względnej). Zachowana została też re
gulacja, zgodnie z którą skuteczne zgłoszenie jednej tylko kandydatury powoduje 
poniechanie powszechnego głosowania i automatycznie (ex lege) przyznanie pre
zydentury tak zgłoszonemu kandydatowi.

Konstytucja z 1999 r. utrzymała nadto ustawowe zasady zgłaszania kandydatur 
przez zarejestrowaną partię polityczną dysponującą co najmniej jednym mandatem 
w ostatnio wybranej Eduskuncie bądź przez grupę co najmniej 20 000 uprawnio
nych wyborców. Zachowany został prawnoformalny wymóg uregulowania proce
dury wyborczej w odrębnej ustawie (a więc przez parlament).

Obserwacja praktyki ostatnich wyborów przekonuje o postępującej - od czasu 
wprowadzenia wyborów bezpośrednich - personalizacji wyborów prezydenckich, 
a nadto - o rosnącej roli mass mediów w prowadzeniu (i skuteczności) kampanii 
wyborczej.



Rozdział VII

RZĄD REPUBLIKI FINLANDII. 
CENTRALNA ADMINISTRACJA RZĄDOWA

1. STOSUNKI PREZYDENT REPUBLIKI - RZĄD

Akt o Formie Rządu z 17 lipca 1919 r. przewidywał, iż większość swych kompe
tencji prezydent Republiki wykonywać miał wraz z Radą Państwa - zgromadze
niem wszystkich członków rządu obradujących pod przewodnictwem prezydenta. 
Decyzje w sprawie realizacji uprawnień prezydenta zapadały przeto kolektywnie, 
a ich podjęcie było odnotowywane w protokole posiedzenia Rady Państwa. Akty 
zewnętrzne Rady Państwa (w tym akty normatywne) uzyskiwały podpisy prezy
denta Republiki oraz premiera, który za akty przez siebie podpisane ponosił poli
tyczną (parlamentarną) odpowiedzialność wobec Eduskunty.

Obowiązująca konstytucja z 11 czerwca 1999 r. nie wiąże tak ścisłymi więzami 
funkcjonalnymi prezydenta i rządu. Traktuje rząd jako odrębny organ konstytucyj
ny, dysponujący własnymi kompetencjami (konstytucyjnymi i ustawowymi), reali
zowanymi przy tym samodzielnie.

W sferze wpływu na stanowienie prawa Konstytucja z 1999 r. przyznaje prawo 
inicjatywy ustawodawczej rządowi oraz deputowanym. Niemniej jednak, w sytu
acji gdy prezydent nie aprobuje projektu ustawy zgłaszanego przez rząd, może on 
zwrócić projekt rządowi z własnymi uwagami. Projekt rządowy, który powstanie 
po rozpatrzeniu uwag prezydenta, winien być podpisany przez prezydenta i skie
rowany do parlamentu. Rząd może również zgłosić swe autopoprawki i uzupełnie
nia do projektu ustawy; prezydent nie może odmówić przekazania ich Eduskuncie 
czy też zahamować tej czynności. Oznacza to, że rola prezydenta w odniesieniu do 
rządowych inicjatyw ustawodawczych jest bardziej formalna niż realna262 (poli
tyczna); tym samym rząd jako podmiot inicjatywy ustawodawczej został zwolnio
ny od „kurateli” prezydenta. W praktyce wpływ prezydenta jest uwarunkowany 
politycznie. Im wyższy autorytet piastuna tej funkcji, tym większe znaczenie jego 
uwag; im silniejsza politycznie i bardziej ugruntowana samodzielność rządu, tym 

262 M.A. Magunowa, Gosudarstwiennojeprawo..., s. 249.
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większe prawdopodobieństwo przejścia nad zastrzeżeniami prezydenta do porząd
ku dziennego.

Do pewnego stopnia respektowanie zastrzeżeń prezydenta wobec projektu 
ustawy (w tym projektu zgłoszonego przez rząd) uzależnione być może od szans 
posłużenia się przez prezydenta wobec ustawy już uchwalonej prezydenckim we
tem zawieszającym. W szczególności inicjatorzy ustawy, do której projektu prezy
dent zgłasza uwagi lub zastrzeżenia, winni mieć świadomość, że uchwaloną ustawę 
prezydent może zawetować m.in. z powodów identycznych z motywacją jego 
uprzednich zastrzeżeń do projektu ustawy. Również i w tej sferze Konstytucja z 11 
czerwca 1999 r. dokonała istotnej redukcji oddziaływań prezydenta. O ile bowiem 
na gruncie Aktu o Formie Rządu z 1919 r. (i Aktu o Parlamencie z 1928 r.) weto 
prezydenckie mogło być obalone tylko przez ponowne uchwalenie zawetowanej 
ustawy przez Eduskuntę kolejnej kadencji (a więc - z pewnym przesunięciem na 
czas po wyborach parlamentu263), o tyle na gruncie obowiązującej konstytucji weto 
prezydenckie może zostać obalone w Eduskuncie bieżącej kadencji (bez elementu 
swoistego „odczekania”).

263 P. Kastari, La présidence de la République en Finlande, Helsinki 1968, s. 34.

Tradycyjnie silne powiązania (funkcjonalne, a nierzadko - także polityczne) 
między piastunem funkcji prezydenta a rządem sprawiały, że prezydent sięgał po 
kompetencję wetowania ustaw nie tylko wtedy, gdy miał osobiste zastrzeżenia do 
ustawy, ale także - gdy zastrzeżenia zgłaszali i aprobowali większościowo człon
kowie rządu (Rady Państwa). Rozluźnienie związków funkcjonalnych między pre
zydentem a rządem, będące następstwem modyfikacji odpowiednich unormowań 
konstytucyjnych (w Konstytucji z 1999 r.), nakazuje ostrożniej podchodzić do opi
sów dotychczasowej praktyki posługiwania się prezydenckim wetem wobec ustaw. 
Pamiętać też należy, że z powodu braku wyodrębnionej instytucji kontroli konsty
tucyjności ustaw (w postaci sądu/trybunału konstytucyjnego) weto prezydenckie 
może być następstwem zastrzeżeń natury prawnokonstytucyjnej, poczynionych 
wobec ustawy przez Sąd Najwyższy lub Najwyższy Sąd Administracyjny.

Warto zwrócić uwagę na relatywnie długi okres, pozostawiony prezydentowi 
Republiki dla określenia jego stanowiska wobec ustawy. Okres ten sięga trzech 
miesięcy, w ciągu których prezydent może podpisać ustawę lub zwrócić ją 
Eduskuncie z uwagami (zastrzeżeniami), odmawiając podpisania ustawy.

Prezydent Republiki nie pozostaje jedynym organem, który podpisuje ustawy 
uchwalone przez Eduskuntę (i nieobjęte skutecznym wetem prezydenckim). Obok 
niego ustawy podpisuje (kontrasygnując podpis) premier - przewodniczący rządu, 
oraz minister (ministrowie), sfery właściwości którego dotyczy uchwalona i podpi
sywana ustawa. Podpisanie ustawy przez członków rządu oznacza przejęcie odpo
wiedzialności za treść ustawy, a w płaszczyźnie polityczno-funkcjonalnej zobowią
zanie się do jej respektowania (stosowania) i wykonywania.

Już na gruncie obowiązywania Aktu o Formie Rządu z 1919 r. w praktyce 
ustrojowej Finlandii koncentrowano odpowiedzialność za przygotowanie projektu 
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budżetu państwa na Radzie Państwa (rządzie) i podległych rządowi organach ad
ministracji. Przyjęcie lub dezaprobata wobec przedłożenia budżetowego spoczy
wały w gestii Eduskunty, która mogła odrzucenie propozycji budżetowych połą
czyć z uchwaleniem rządowi wotum nieufności. Początkowo w gestii prezydenta 
pozostawała możliwość swoistej retorsji wobec Eduskunty na nieuchwalenie bu
dżetu lub/i uchwalenie wotum nieufności wobec rządu; było nią podjęcie decyzji 
o rozwiązaniu parlamentu i zarządzeniu przedterminowych wyborów. W praktyce 
prezydenci Finlandii (poczynając od Mauno Koivisto) poniechali korzystania z tej 
możliwości oddziaływania. Ponadto praktyka parlamentarna ukształtowała sku
teczny instrument przeciwdziałania sprzeciwowi prezydenta wobec budżetu - 
dzięki przyjmowaniu budżetu „bezpieczną” większością 2/3 głosów264.

2M Większość 2/3 głosów wystarczała do ponownego uchwalenia ustawy uprzednio zawetowanej przez 
prezydenta; takie uchwalenie ustawy sprawiało, iż weto prezydenckie okazywało się nieskuteczne.

Konstytucja z 1999 r. nie tylko usankcjonowała wcześniejsze modyfikacje pro
cedury stanowienia budżetu korzystne dla roli rządu, ale też wprowadziła dalsze 
zmiany. W szczególności ustrojodawca konstytucyjny zrezygnował z rozgranicze
nia unormowań budżetu państwa na dwie części składowe; postanowienia za
mieszczone w budżecie w następstwie inicjatywy rządu i postanowienia „warun
kowe”, uchwalone na wniosek deputowanych, których podpisania (sankcjonowa
nia) prezydent mógł odmówić na wniosek rządu.

Zgodnie z § 83 Konstytucji z 1999 r. deputowani mogą obecnie wnosić propo
zycje poprawek (uzupełnień) do poszczególnych postanowień projektu budżetu. 
Do poprawek tych ustosunkowują się - w trakcie debaty plenarnej na forum 
Eduskunty - przestawiciele partyjnych frakcji parlamentarnych, następnie zaś - 
także inni deputowani. Poprawki deputowanych nie wymagają uzasadnienia finan
sowego, o ile nie powodują zwiększenia wydatków budżetu. Do poprawek ma 
prawo ustosunkować się rząd. Obowiązująca konstytucja nie wymaga natomiast 
aprobaty prezydenta dla budżetowych przedłożeń rządu (projektu budżetu, projektu 
budżetu uzupełniającego) przed ich przedstawieniem Eduskuncie.

Struktura wewnętrzna rządu, w tym struktura ministerstw pozostaje w polu re
gulacji ustawowej (a zatem w gestii Eduskunty). W innym zakresie system admini
stracji rządowej regulowany jest aktami pochodzącymi od organów władzy wyko
nawczej; należy tu wymienić dekrety prezydenta Republiki oraz rozporządzenia 
i uchwały (postanowienia) rządu.

Pewne dziedziny działalności rządu objęte zostały wymogiem współdziałania 
(współdecydowania) z prezydentem Republiki.

Należą tu, w pierwszej kolejności, sprawy obronności państwa. Na udział pre
zydenta w decydowaniu o sprawach obronności oddziałuje, w pierwszym rzędzie, 
tradycja akcentująca dominujący wpływ władzy prezydenckiej. W początkowym 
okresie funkcjonowania niepodległej Finlandii prezydent decydował o sprawach 
obronności samodzielnie, a od 1937 r. - na posiedzeniach Rady Państwa. Okres II 
wojny światowej przyniósł powrót do samodzielnej aktywności piastuna funkcji 
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prezydenta; w 1940 r. prezydent R. Ryti przekazał funkcję naczelnego dowódcy sił 
zbrojnych Finlandii marszałkowi K. Mannerheimowi265.

265 M.A. Mogunowa, Gosudarstwiennojeprawo..., s. 253.
266 Por. P. Kastari, Lapresidence..., s. 59-62.

Obowiązująca Konstytucja (z 1999 r.) wymaga, by zasadnicze sprawy z zakresu 
obronności prezydent (pełniący funkcję zwierzchnika sił zbrojnych) rozstrzygał 
w uzgodnieniu z rządem (na forum Rady Państwa).

Na wniosek rządu prezydent wydaje dekret o wprowadzeniu w kraju (na całości 
lub części jego terytorium) stanu nadzwyczajnego; parlament może aprobować tę 
decyzję lub nakazać zakończenie stanu nadzwyczajnego.

Prezydent Republiki - również na gruncie postanowień obowiązującej konsty
tucji - pełni funkcję głowy państwa. W okresie przed ich ustanowieniem mógł 
samodzielnie (z pominięciem premiera i rządu) komunikować się z odpowiednimi 
władzami innych państw (i organizacji międzynarodowych). Mógł też kierować do 
narodu przemówienia i orędzia uzasadniające jego inicjatywy w sferze polityki 
zagranicznej. W praktyce zarówno okresu międzywojennego, jak i po II wojnie 
światowej, wiele ważnych przedsięwzięć w polityce zagranicznej Finlandii stano
wiło rezultat działań własnych piastuna funkcji prezydenta, podjętych bez uzgod
nienia z Eduskuntą oraz z rządem266.

W okresie po II wojnie światowej ukształtował się w praktyce model podziału 
sfer aktywności zewnętrznej między prezydenta Republiki i rząd (do 1999 r. - Ra
dę Państwa). Sfera ściśle polityczna oraz wojskowa (obronna) pozostała w gestii 
prezydenta, natomiast handel zagraniczny i szeroko rozumiana współpraca gospo
darcza stała się domeną działalności rządu.

Poczynając od reform konstytucyjnych dekady lat 90. XX w., ukształtował się 
nowy model prowadzenia polityki zagranicznej, oparty na założeniach współdzia
łania rządu i prezydenta, przy uczestnictwie Eduskunty w rozpatrywaniu i roz
strzyganiu kwestii podstawowych. Regułą stało się też podejmowanie przez prezy
denta inicjatyw i decyzji przy udziale członków rządu (najczęściej - na posiedze
niu Rady Państwa).

Zgodnie z postanowieniem § 93 obowiązującej Konstytucji z 1999 r. „polityka 
zagraniczna Finlandii realizowana jest pod kierownictwem prezydenta Republiki 
wespół z Radą Państwa”. § 93 ust. 3 Konstytucji dopełnia przytoczone tu (dość ogól
ne) unormowanie postanowieniem, iż „za stosunki z innymi państwami i organiza
cjami międzynarodowymi w istotnych obszarach polityki zagranicznej odpowie
dzialność ponosi minister, w którego gestii pozostają stosunki międzynarodowe”. 
Oznacza to obarczenie odpowiedzialnością ministra spraw zagranicznych; do niego 
należy też kontrasygnowanie (obok premiera) stosownych uchwał (aktów) rządu.

Aktualna polityka ratyfikacji umów (traktatów) międzynarodowych różni się od 
modelu postępowania w tej dziedzinie, dominującego w latach 1940-1960, elimi
nującego Eduskuntę z procesu ratyfikacyjnego i polegającego na podejmowaniu 
stosownych decyzji przez prezydenta Republiki (na wniosek rządu). Aktualna 
praktyka ściśle rozgranicza ratyfikację umów międzynarodowych, które dotyczą
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kwestii mieszczących się w polu regulacji Eduskunty, i umów, które koncentrują 
się na sprawach pozostających w polu decyzyjnym rządu. W odniesieniu do pierw
szej grupy spraw za nieodzowne uznaje się wyrażenie zgody na ratyfikację przez 
Eduskuntę. W odniesieniu do spraw drugiej grupy właściwym aktem ratyfikacyj
nym pozostaje dekret prezydencki, którego treść (i data ustanowienia) uzgadniana 
jest z rządem.

Elementem nowego „ładu konstytucyjnego” jest też objęcie sfery prowadzenia 
polityki zagranicznej ściślejszą kontrolą Eduskunty. W pierwszej kolejności 
Eduskunta uzyskała możliwość pozyskiwania szczegółowej i aktualnej informacji 
od rządu, ze szczególnym uwzględnieniem ministra spraw zagranicznych. Komisja 
Spraw Zagranicznych Eduskunty może poddać rozpatrzeniu wybrane aspekty po
lityki zagranicznej rządu, sformułować swe stanowisko (bądź opinię); w żadnym 
przypadku nie może natomiast udzielić rządowi (lub odpowiedniemu ministrowi) 
wiążących zaleceń, a tym bardziej - rozstrzygnąć wiążąco o rozpatrywanym przed
sięwzięciu rządowym.

Swą rolę ustrojową przedstawiciela państwa w stosunkach z innymi państwami 
(i organizacjami międzynarodowymi) prezydent Republiki może realizować osobi
ście; może też upoważnić do działań w swoim imieniu (co oznacza także - w imie
niu Republiki Finlandii) premiera lub jednego z członków rządu, z pierwszeń
stwem dla ministra spraw zagranicznych. Nie oznacza to jednak stałego przekaza
nia prezydenckich pełnomocnictw w sferze polityki zagranicznej ani też trwałej 
„abdykacji” z funkcji najwyższego przedstawiciela Finlandii w jej stosunkach ze
wnętrznych.

2. STRUKTURA I ZASADY DZIAŁANIA RZĄDU

Zgodnie z § 60 Konstytucji Finlandii z 1999 r. w skład rządu (Rady Państwa) 
wchodzi premier i odpowiednia liczba ministrów. Konstytucja wymaga przy tym, 
by rząd tworzyli rodowici (nie naturalizowani) obywatele Finlandii, znani ze swe
go doświadczenia i uczciwości.

Z mocy konstytucji do składu rządu (Rady Państwa) wchodzi kanclerz sprawie
dliwości. Przed wejściem w życie obowiązującej konstytucji premier mógł zadecy
dować o włączeniu do składu rządu szefa swej kancelarii; obowiązująca ustawa 
zasadnicza nie zawiera odpowiedniego unormowania przyzwalającego.

W praktyce politycznoustrojowej decydującą determinantą liczebności i poli
tycznego (oraz osobowego) składu rządu jest układ sił politycznych w Eduskuncie 
i partyjno-polityczna kompozycja parlamentarnej większości rządowej267. Rodzaj 
i zakresy działania (także - nazwy) poszczególnych ministerstw podlegają w Fin
landii regulacji ustawowej, a zatem - pozostają w „polu regulacyjnym” parlamentu 

267 P. Nyholm, Parliament, Government and Multi-dimensional..., s. 9-12, 17.
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(Eduskunty). Tym samym ani prezydent Republiki, ani premier nie dysponują 
kompetencją samoistnego kreowania ministerstw czy też pozaustawowego wyzna
czania ich zakresów działania.

Stosownie do obowiązujących regulacji ustawowych liczebność rządu Finlandii 
utrzymuje się na relatywnie niskim pułapie 12-13 ministrów. Oznacza to, 
uwzględniając rutynowo koalicyjną strukturę rządu, trudne do realizacji zadanie 
„obdzielenia” stanowiskami ministerialnymi - w odpowiednich proporcjach - 
wszystkich partii tworzących koalicję rządową. W tych warunkach stosowanym 
niekiedy rozwiązaniem jest powoływanie w niektórych ministerstwach dwóch mi
nistrów: pierwszego i drugiego, pochodzących z różnych partii wchodzących 
w skład koalicji rządowej268.

268 Przykładowo, w składzie rządu utworzonego w 1983 r. było dwóch ministrów finansów, a w rządzie 
uformowanym w 1991 r. - dwóch ministrów odpowiedzialnych za sprawy zagraniczne. Zdarzały się przy
padki powierzania funkcji ministerialnych w tym samym resorcie (przy wewnętrznym rozgraniczeniu 
zakresów odpowiedzialności) przedstawicielom partii koalicyjnych o wyraźnie różniących się priorytetach 
(systemach preferencji politycznych).

269 Por. M.A. Mogunowa, Gosudarstwiennoje prawo..., s. 261.

Z inicjatywy prezydenta lub premiera do składu rządu powołani być mogą mi
nistrowie bez teki; niekiedy także - bezpartyjni fachowcy. Jeśli w konkretnym 
ministerstwie funkcjonuje dwóch ministrów przy wewnątrzministerialnym podziale 
zakresu ich działania (i odpowiedzialności), ministrowie bez teki wykonują z re
guły zadania o charakterze międzyresortowym. Przykładowo: w ministerstwie 
spraw zagranicznych w okresie funkcjonowania tam dwóch ministrów podział 
przebiegał wedle kryterium podmiotowego; każdy z ministrów odpowiadał za sto
sunki z innymi grupami państw. Z kolei ministrowie bez teki (np. w rządzie powo
łanym w 1999 r.) zajmowali się sprawami o wymiarze międzyrestortowym (pro
blemowym); przykładowo - gospodarką komunalną czy też problematyką ochrony 
środowiska269.

Zgodnie z § 63 Konstytucji minister nie może łączyć tej funkcji z zajmowaniem 
takich stanowisk państwowych czy pełnieniem obowiązków, których wykonywanie 
mogłoby powodować szkodę lub sprzyjać utracie zaufania do jego działalności jako 
członka Rady Państwa. Użyte w przywołanym przepisie sformułowanie nie jest wy
starczająco określone i precyzyjne; wymaga dalszej konkretyzacji ustawowej.

W okresie poprzedzającym wejście w życie Konstytucji z 1999 r. w praktyce 
ustrojowej Finlandii - w wypadkach występowania trudności w uformowaniu 
spójnej koalicji rządowej - prezydent Republiki korzystał z możliwości powołania 
niepartyjnego gabinetu fachowców dla przejściowego administrowania państwem, 
rządy tego rodzaju z reguły nie podejmowały istotnych (czy też obarczonych kon
trowersjami) zasadniczych inicjatyw czy decyzji. W latach 1944-1991 w Finlandii 
powołano aż 12 rządów o charakterze urzędniczym (pozaparlamentarnym).

Nadto praktyką spotykaną w Finlandii było - w przypadku uchwalenia wobec 
rządu wotum nieufności czy też podania się rządu do dymisji z własnej inicjatywy 
(z reguły wymuszonej okolicznościami natury politycznej) - powierzanie mu przez 
prezydenta dalszego pełnienia funkcji, do momentu sformowania nowego rządu. 
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Również tego typu gabinety ograniczały się do rutynowego administrowania pań
stwem, bez podejmowania przedsięwzięć wymagających aktywnego wsparcia 
w parlamencie.

Nowy tryb tworzenia rządu, przy przemożnym udziale partyjnych grup parla
mentarnych i przewodniczącego Eduskunty (w zakresie stymulowania zawarcia 
koalicji rządowej i uzgodnień programowopol ¡tycznych), marginalizuje polityczny 
wpływ prezydenta na formowanie rządu. W tym kontekście dyskusyjną staje się 
możliwość sformowania - z inicjatywy własnej prezydenta - również gabinetu 
pozaparlamentarnego, o fachowo-urzędniczym profilu, nie wspartego na większo
ści parlamentarnej. Równie wątpliwąjest możliwość inicjowania przez prezydenta 
zasadniczych rekonstrukcji składu rządu.

Zewnętrznym (i wysoce znamiennym) przejawem znacznego uniezależnienia 
procesu formowania rządu od preferencji i woli prezydenta Republiki jest charakte
rystyczna zmiana unormowań dotyczących ustąpienia (podania się do dymisji) 
rządu w określonym składzie. Na gruncie Aktu o Formie Rządu z 17 lipca 1919 r. 
dymisja taka następowała - obligatoryjnie - w momencie zakończenia kadencji 
danego prezydenta. Pod rządami Konstytucji z 1999 r. nie ma analogicznego zo
bowiązania; co więcej - ustąpienie rządu winno nastąpić po każdych kolejnych 
wyborach parlamentarnych.

W chwili obejmowania funkcji członka rządu osoby powołane w jego skład zo
bowiązane są przedstawić Eduskuncie informację (zestawienie) dotyczącą wszel
kich postaci uprzednio wykonywanej działalności gospodarczej, funkcji pełnionych 
w instytucjach publicznych i prywatnych, dane o podejmowanych przedsięwzię
ciach i zajęciach, które nie są połączone z zajmowaniem stanowiska ministra.

3. MINISTERSTWA I MINISTROWIE. PODZIAŁ ZADAŃ
I KIEROWANIE RESORTAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Liczbę, nazwy i właściwość ministerstw reguluje specjalna ustawa (lub ustawy); 
bardziej szczegółowe rozgraniczenia zakresów działania (gestii) poszczególnych 
ministerstw określone zostały postanowieniami regulaminu Rady Państwa (rządu). 
W sytuacji, gdy w danym ministerstwie zostało powołanych dwóch ministrów, 
rozgraniczenia ich zakresów działania dokonuje rząd (Rada Państwa) na swym 
posiedzeniu pod przewodnictwem prezydenta Republiki. Ponadto działający 
w danym ministerstwie dwaj ministrowie mogą porozumieć się ze sobą co do roz
graniczenia lub uściślenia (zmiany) zakresów swej odpowiedzialności. Zasadą 
pozostaje natomiast to, że zarówno w stosunkach z parlamentem, jak i z prezyden
tem Republiki270 ministerstwo reprezentuje z reguły pierwszy minister.

270 Zasada ta odnosi się także do kontrasygnowania aktów prezydenta.





Rozdział VIII

SĄDY I ORGANY OCHRONY PORZĄDKU PRAWNEGO

1. SYSTEM SĄDÓW W FINLANDII

Ewolucja finlandzkiego systemu sądowego sięga funkcjonowania sądów plemien
nych, które polegały na rozstrzyganiu sporów i karaniu czynów niedozwolonych 
przez członków starszyzny plemiennej w obecności pozostałych członków wspól
noty plemiennej. Orzeczenia sądów plemiennych cechował znaczny rygoryzm; np. 
za kradzież groziła kara obcięcia ręki271.

271 P. Hallberg, M. Jaima, Sistiem ochrany prava w Finlandii, Moskwa 1985, s. 2.
272 W.W. Palmgren, C.H. Lundell, Court Organisation and Procedure [w:] The Finnish Legal System..., 

s. 69-70.

Z chwilą przyłączenia Finlandii do Królestwa Szwecji sądy poddane zostały 
zwierzchnictwu królów szwedzkich. Sądy grodzkie i okręgowe stanowiły pierwszą 
instancję sądową; instancją odwoławczą stał się sąd nadworny, działający u boku 
króla (w praktyce - przy królewskim namiestniku ds. Finlandii).

Już w XVII w. rozpoczął się w Finlandii proces separacji sądów powszechnych 
(o jurysdykcji ogólnej) od sądów administracyjnych, kontrolujących pod względem 
prawnym działania organów administracji. Początkowo funkcje kontroli prawnej 
działań administracji realizowały nie tyle organy sądowe, ile specjalne gremia usytu
owane w obrębie szeroko rozumianej administracji, a zatem - organy quasi-sądowe. 
Organy te charakteryzowały się wyraźną specjalizacją przedmiotową (rzeczową) 
i rozpatrywały sprawy o specjalistycznym profilu: spory gruntowe, handlowe, doty
czące wykonywania pracy. Specyficzną cechą ich orzekania było stosowanie - 
w przeważającym zakresie - regulacji o charakterze publicznoprawnym, podczas 
gdy sądy powszechne orzekały w sprawach cywilnych według unormowań należą
cych głównie do systemu prawa prywatnego272.

Podstawą funkcjonowania sądów w Finlandii pozostawał - do ustania związków 
ze Szwecją - system regulacji szwedzkich, wśród nich szwedzki kodeks ogólny 
z 1734 r., wielokrotnie nowelizowany. Zgodnie z założeniami tego kodeksu funkcjo
nowanie sądów oparto na dwóch pryncypialnych zasadach, legalizmu oraz niezawi
słości sędziów.
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Z zasad legalizmu oraz niezawisłości sędziów fińska doktryna ustrojowa wywio
dła dalsze reguły funkcjonowania sądów: ich podporządkowania tylko ustawie, 
dwuinstancyjności orzekania, domniemania niewinności oskarżonego w procesie 
karnym, jawności postępowania sądowego oraz prawa do zaskarżania orzeczeń są
dowych pierwszej instancji. Z czasem ukształtował się nadto postulat powierzenia 
wymiaru sprawiedliwości wyłącznie organom sądowym273.

273 M. Hidćn, The Parliamentary Ombudsman in Finland. Position and Functions, Helsinki 1976, 
s. 10-11.

274 J. Osiński, Konstytucja Finlandii..., s. 55.

Na gruncie Konstytucji z 11 czerwca 1999 r. funkcjonowanie organów wymiaru 
sprawiedliwości reguluje rozdział 9 tego aktu. Konstytucja z 1999 r., w ślad za do
tychczasową regulacją, zachowuje podstawowe założenia organizacji i funkcjono
wania organów sądowych. Przewiduje istnienie sądów powszechnych oraz sądów 
administracyjnych; zakazuje natomiast (w § 98 in fme) ustanawiania sądów specjal
nych.

Zgodnie z unormowaniem § 98 sądami powszechnymi są w Finlandii: a) Sąd 
Najwyższy, b) sądy apelacyjne, c) sądy pierwszej instancji. Z kolei system sądów 
administracyjnych (o kompetencji ogólnej) jest dwustopniowy i obejmuje: a) regio
nalne sądy administracyjne, b) Najwyższy Sąd Administracyjny.

Ustawa może powołać do życia sądy szczególne, sprawujące władzę sądowniczą 
w ściśle określonych dziedzinach; również właściwość tego typu sądów winna być 
określona ustawowo274.

Sądy pierwszej instancji działają w dużych miastach (są to sądy miejskie) oraz na 
terenach o charakterze mieszanym (obejmującym mniejsze miasta wraz z przylega
jącym okręgiem). Liczba sądów pierwszej instancji sięga 52.

Instancję drugą w systemie sądownictwa powszechnego stanowią sądy apelacyj
ne. Z reguły rozpatrują one środki odwoławcze od orzeczeń sądów pierwszej instan
cji; w sprawach karnych wszelako działają jako sądy pierwszej instancji w zakresie 
najcięższych przestępstw.

Sąd Najwyższy rozpatruje środki odwoławcze od orzeczeń sądów apelacyjnych 
(wyjątkowo także sądów pierwszej instancji). Konstytucja (w § 99) stanowi, iż Sąd 
Najwyższy pozostaje najwyższą instancją w sprawach cywilnych, karnych oraz han
dlowych. Ponadto nadzoruje on wymierzanie sprawiedliwości przez sądy powszech
ne (i ewentualnie - w razie ich utworzenia - szczególne, wyspecjalizowane w okre
ślonym typie spraw).

System sądów administracyjnych powołany został dla dokonywania kontroli le
galności aktów i decyzji organów administracji publicznej. W pierwszej instancji 
kontrolę tę sprawują regionalne sądy administracyjne. Odwołania od ich orzeczeń 
trafiają do Najwyższego Sądu Administracyjnego. Sąd ten sprawuje nadto nadzór 
judykacyjny nad orzecznictwem regionalnych sądów administracyjnych.
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Ryc. 6. Organy sądownictwa administracyjnego w systemie sądów Finlandii

Zarówno Sąd Najwyższy, jak i Najwyższy Sąd Administracyjny dysponują kon
stytucyjną kompetencją275 przedkładania rządowi (Radzie Państwa) wniosków 
o podjęcie inicjatywy ustawodawczej. Nadto prezydent Republiki, po otrzymaniu 
tekstu ustawy uchwalonej przez parlament, może przed jej podpisaniem zwrócić się 
o wyrażenie opinii do Sądu Najwyższego lub Najwyższego Sądu Administracyjnego; 
organy te są zobowiązane (§ 77 Konstytucji) do sformułowania tego typu opinii. 
Tym samym najwyższe instancje sądowe uzyskały pewien - choć pośredni - wpływ 
na funkcjonowanie władzy ustawodawczej i efekty jej działalności. Z reguły opinie 
Sądu Najwyższego lub Najwyższego Sądu Administracyjnego odnoszą się do praw
nych następstw ustanowionej regulacji ustawowej w sprawach podlegających kogni

275 M. Grzybowski, Państwa nordyckie (szwedzkie i fińskie sądownictwo administracyjne) [w:] L. Gar
licki (red.), Sądownictwo administracyjne w Europie Zachodniej, Warszawa 1990, s. 195 i n.
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cji sądów. Również w przypadkach korzystania z prawa łaski prezydent winien za
poznać się ze stanowiskiem wyrażonym w sprawie przez Sąd Najwyższy276.

276 Wymaga tego § 105 Konstytucji Finlandii z 1999 r.
277 Możliwość taką przewiduje § 102 zd. 2 Konstytucji z 1999 r.
271 Wymaga tego § 103 zd. 3 Konstytucji z 1999 r.

Zgodnie z § 100 Konstytucji Finlandii z 1999 r. Sąd Najwyższy i Najwyższy Sąd 
Administracyjny składają się z przewodniczącego i „odpowiedniej” liczby sędziów. 
Rozstrzygają one - z reguły - kolegialnie w konstytucyjnie wymaganym składzie 
pięciu sędziów, chyba że ustawa przewiduje rozpatrzenie danego rodzaju spraw 
w innym składzie.

Sędziowie finlandzcy mają zagwarantowaną konstytucyjnie niezawisłość w za
kresie orzekania, sądy zaś pozostają niezależne od innych władz. Sędziów, zgodnie 
z§ 102 Konstytucji, mianuje w trybie określonym ustawowo prezydent Republiki. 
Mianowanie sędziów następuje na czas nieoznaczony (na stałe); ustawa może jednak 
przewidywać mianowanie określonych sędziów na czas oznaczony277. Sędzia, zgod
nie z § 103 obowiązującej Konstytucji, nie może zostać pozbawiony urzędu inaczej 
niż prawomocnym wyrokiem sądu. Ponadto sędzia nie może bez swojej zgody być 
przeniesiony do innego sądu, chyba że przeniesienie jest następstwem reorganizacji 
wymiaru sprawiedliwości. Konstytucja dopuszcza złożenie rezygnacji przez sędziego 
po osiągnięciu określonego wieku lub też z powodu utraty zdolności do wykonywa
nia pracy; zasady i tryb rezygnacji sędziów winny być określone ustawowo278.

Sędziowie podlegają specjalnej procedurze odpowiedzialności za naruszenie pra
wa w trakcie sprawowania funkcji sędziowskiej. Tryb ten precyzuje § 110 Konstytu
cji. Przewiduje on możliwość wniesienia oskarżenia przeciw sędziemu przez kancle
rza sprawiedliwości bądź ombudsmana parlamentu; w sprawie oskarżeń orzekają 
sądy instancji wyższej w stosunku do sądu będącego miejscem orzekania sędziego 
lub Sąd Najwyższy.

Niezależność władzy sądowniczej w relacjach z innymi władzami przejawia się 
także w sposobie obsady stanowisk urzędniczych w aparacie sądowniczym. Urzędni
cy ci są mianowani, odpowiednio, przez sądy wyższej instancji (w stosunku do miej
sca zatrudnienia) lub przez Sąd Najwyższy (Najwyższy Sąd Administracyjny).

W Finlandii funkcjonują- obok sądów powszechnych i sądów administracyjnych 
(o kompetencji ogólnej) - wyspecjalizowane sądy szczególne. Do tego typu sądów 
należą: a) sądy pracy, b) sądy ubezpieczeń, c) sądy ds. podziału gruntów uprawnych 
i lasów, d) sądy wojskowe.
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2. TRYBUNAŁ STANU

Konstytucja Finlandii powołuje do życia specjalny organ rozpatrujący oskarżenia 
o złamanie prawa, skierowane przeciwko wysokim funkcjonariuszom państwowym. 
Organem tym jest Trybunał Stanu, którego utworzenie, skład i zadania określa § 101 
Konstytucji Finlandii z 1999 r.279

279 Skandynawskim pierwowzorem Trybunału Stanu byl - w czasach monarchii (i związku ze Szwecją)
- Sąd Królestwa (Riksrdtten), występujący nadto w Danii i Norwegii.

Trybunał Stanu składa się z przewodniczącego Sądu Najwyższego (który stoi na 
czele Trybunału i kieruje jego pracami) oraz przewodniczącego Najwyższego Sądu 
Administracyjnego, a nadto - trzech najstarszych stażem przewodniczących sądów 
apelacyjnych i pięciu deputowanych wybranych przez Eduskuntę na okres czterech 
lat. Jest to zatem organ o składzie mieszanym, sądowo-parlamentamym (na zasadzie 
parytetu ilościowego członkostwa).

Zadaniem Trybunału Stanu jest, przede wszystkim, rozpatrywanie oskarżeń kie
rowanych przeciw członkom Rady Państwa (tj. rządu Finlandii), a nadto - przeciw 
kanclerzowi sprawiedliwości, ombudsmanowi parlamentu, sędziom Sądu Najwyż
szego oraz Najwyższego Sądu Administracyjnego. Przedmiotem wspomnianych tu 
oskarżeń mogą być czyny niezgodne z prawem, których funkcjonariusze ci dopuścili 
się w trakcie sprawowania przez nich urzędu.

Specjalnym zadaniem Trybunału Stanu jest rozpatrywanie oskarżeń kierowanych 
wobec prezydenta Republiki. Tryb odpowiedzialności prawnej prezydenta określa 
§113 obowiązującej konstytucji Finlandii. Zgodnie z tym unormowaniem, Jeżeli 
kanclerz sprawiedliwości, ombudsman parlamentu lub Rada Państwa uznają że pre
zydent Republiki dopuścił się zbrodni zdrady ojczyzny, zbrodni przeciw ludzkości, 
informują o tym parlament”. Jeśli parlament kwalifikowaną większością3/^ oddanych 
głosów zadecyduje o wniesieniu oskarżenią prokurator generalny przedstawia 
oskarżenie Trybunałowi Stanu, a prezydent na czas postępowania zostaje zawieszony 
w urzędowaniu. Tym samym rola inicjatywy w uruchomieniu postępowania została 
przyznana trzem podmiotom: kanclerzowi sprawiedliwości, ombudsmanowi (a więc
- organom ochrony porządku prawnego), a nadto - co nieco zaskakujące - rządowi 
(Radzie Państwa). Rozstrzygający głos przypada w udziale większości (3/4) parla
mentarnej, która decyduje miarodajnie w przedmiocie wniesienia oskarżenia.

Przewidziane okoliczności i tryb pociągania do odpowiedzialności (prawnej) pre
zydenta Republiki są wyłącznym trybem egzekwowania odpowiedzialności głowy 
państwa. Konstytucja (w § 113 in fine) jednoznacznie zakazuje inicjowania pociąga
nia prezydenta do odpowiedzialności poza sytuacją określoną w § 113 Konstytucji.

W odniesieniu do członków składu rządu (Rady Państwa) oskarżenia o „sprzecz
ne z prawem działania w trakcie pełnienia urzędu” kierowane są przez Eduskuntę po 
uzyskaniu opinii Komisji Konstytucyjnej Eduskunty. Opinia ta dotyczy sprzeczności 
z prawem czynności członka rządu; jest ona formułowana przez Komisję w pełnym 
składzie. Samo wniesienie oskarżenia należy do kompetencji prokuratora generalne
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go; przed podjęciem decyzji o oskarżeniu członka rządu ma on możliwość złożenia 
wyjaśnień na forum parlamentu. Oskarżenia kierowane przeciw członkom rządu 
rozpatruje Trybunał Stanu.

Z inicjatywą pociągnięcia członka rządu (Rady Państwa) do odpowiedzialności 
przed Trybunałem Stanu mogą wystąpić (alternatywnie): a) kanclerz sprawiedliwo
ści, b) ombudsman parlamentu, c) grupa co najmniej 10 deputowanych, d) stała ko
misja Eduskunty (formułując tzw. życzenie śledcze)280, e) Komisja Konstytucyjna 
Eduskunty. Zarzucane członkowi rządu naruszenie prawa winno być poważne lub 
oczywiste; warunkiem koniecznym odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu jest 
też, by wspomniane naruszenie miało miejsce w trakcie pełnienia obowiązków urzę
dowych281.

280 § 115 Konstytucji Finlandii z 1999 r.
281 § 116 Konstytucji Finlandii z 1999 r.
282 § 117 Konstytucji Finlandii z 1999 r.
283 Por. S. Rudholm, Justitiekanslerndmbetet 250 ¿r, Stockholm 1963, s. 2 i n.
284 J. Hirschfeldt, C. Taube, Esti oiguskontsler, „SIGMA iilevaade Esti pdhiseadusest“, Sept. 88, 1997. 

W języku polskim por. A. Grigorjeva, Instytucja Kanclerza Sprawiedliwości w Republice Estońskiej, Łódź 
2007, s. 10 i n. (niepublikowana praca doktorska, Katedra Prawa Konstytucyjnego UL).

Analogiczne zasady ponoszenia odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu od
noszą się - odpowiednio - do kanclerza sprawiedliwości oraz do ombudsmana par
lamentu282. Rzecz oczywista, nie mogą oni inicjować postępowania w sprawie wła
snej.

3. ORGANY OCHRONY PORZĄDKU PRAWNEGO ORAZ PRAW
I WOLNOŚCI CZŁOWIEKA I OBYWATELA

3.1. Kanclerz sprawiedliwości

Kanclerz sprawiedliwości jest specyficzną instytucją finladzkiego systemu kontytu- 
cyjnego; poza Finlandią występuje nadto w Szwecji (skąd instytucja ta, po modyfi
kacjach, trafiła do Finlandii)283 oraz w Republice Estonii284.

Funkcje i zadania kanclerza sprawiedliwości określa § 108 Konstytucji Finlandii. 
Przepis ten stanowi, że kanclerz sprawiedliwości sprawuje nadzór nad zgodnością 
z prawem aktów urzędowych Rady Państwa i prezydenta Republiki. Ponadto kanc
lerz czuwa nad przestrzeganiem prawa i wypełnianiem powinności przez sądy i inne 
organy władzy oraz funkcjonariuszy publicznych, a także - przez inne osoby wyko
nujące funkcje publiczne.

Akcesoryjnie do zadań kanclerza sprawiedliwości Konstytucja zalicza nadzór nad 
przestrzeganiem Konstytucji, przestrzeganiem konstytucyjnych praw i wolności jed
nostki, a nadto - praw człowieka.
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Na życzenie prezydenta Republiki, Rady Państwa (rządu) i poszczególnych mini
strów kanclerz sprawiedliwości winien przedstawiać informacje oraz opinie „w kwe
stiach prawnych”285.

285 § 108 zd. 3 Konstytucji Finlandii z 1999 r.
286 Kwestia rozgraniczenia kompetencji kanclerza sprawiedliwości i ombudsmana parlamentu została 

uregulowana ustawą nr 247/1988.
282 K. Ciemniewski, Zasady ustroju politycznego Finlandii, Bydgoszcz 1971, s. 203.
288 W grę wchodzą tu regulacje prawne w systemie Organizacji Narodów Zjednoczonych, w systemie 

prawnym Rady Europy oraz - od 1 stycznia 1995 r. (data przystąpienia Finlandii do Unii Europejskiej) - 
w prawie europejskim wspólnotowym.

Ogólną kontrolę nad funkcjonowaniem kanclerza sprawiedliwości sprawuje 
Eduskunta. Jej też, a nadto - Radzie Państwa (rządowi) - kanclerz sprawiedliwości 
corocznie przedstawia ocenę stanu przestrzegania prawa, a dodatkowo - sprawozda
nie z wykonania konstytucyjnych i ustawowych obowiązków kanclerza.

Kanclerz sprawiedliwości pełni zatem funkcję specyficznego strażnika prawo
rządności w funkcjonowaniu rządu (Rady Państwa) i innych centralnych organów 
państwowych. Jest też głównym doradcą i pomocnikiem prawnym prezydenta Repu
bliki, rządu i jego członków. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem konstytucji. 
Kanclerz sprawiedliwości uczestniczy w posiedzeniach rządu (Rady Państwa) i przy 
przedstawianiu przez rząd spraw prezydentowi Republiki.

Kanclerz sprawiedliwości łączy funkcję „strażnika przestrzegania konstytucji 
i prawa” w szerszym (ogólnospołecznym) wymiarze z nadzorem nad poszanowa
niem praw i wolności jednostki, gwarantowanych przez konstytucję, ustawy i prawo 
międzynarodowe. W tym ostatnim zakresie zadania kanclerza sprawiedliwości pozo- 
stają w zbieżności z powinnościami ombudsmana parlamentu, a zasady podziału 
zadań między te organy określa - z mocy Konstytucji (§110 in fine) ustawa286.

Kanclerza sprawiedliwości mianuje prezydent Republiki; działa on w powiązaniu 
z Radą Państwa (rządem). Ombudsmana wybiera parlament; ombudsman działa 
„u boku” Eduskunty (organu władzy ustawodawczej).

3.2. Ombudsman parlamentu

Tradycja ustrojowa Finlandii, nawiązująca do szwedzkich doświadczeń287, obejmuje 
funkcjonowanie specjalnego organu - ombudsmana parlamentu, którego zadaniem 
jest czuwanie nad przestrzeganiem konstytucyjnych wolności i praw jednostki (gwa
rantowanych przez Konstytucję Finlandii), a także - praw człowieka określonych 
w powszechnych i regionalnych (europejskich) aktach prawa międzynarodowego288.

Z mocy wyraźnego upoważnienia konstytucyjnego (§ 109 zd. 1) ombudsman 
parlamentu obejmuje swym zakresem czuwania nad przestrzeganiem prawa sądy 
(z zachowaniem ich niezależności i niezawisłości w orzekaniu), inne organy władzy 
publicznej (państwowej i samorządowej), funkcjonariuszy publicznych, a także in
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stytucje i osoby prywatne w zakresie, w jakim powierzono im wykonywanie funkcji 
publicznych28’.

2I” Por. M. Grzybowski, Ombudsman w państwach nordyckich. Geneza, ewolucja i współczesne oblicze 
instytucji [w:] L. Garlicki (red.), Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa 1989, s. 85-86.

290 Początkowo była to kadencja roczna, następnie - trzyletnia; od 1957 r. obejmuje cztery lata. Zasadą 
jest nieusuwalność w trakcie kadencji. Por. P. Kastari, The Parliamentary Ombudsman, „International 
Review of Administrative Sciences” 1962, XXXII, s. 391-392.

2.1 D.C. Rowat, Finlands's Defenders of the Law: the Chancellor of Justice and the Parliamentary 
Ombudsman [w:J „Canadian Public Administration”, Toronto 1961, s. 413-414.

2.2 Opisane tu „prawo uczestnictwa” gwarantuje ombudsmanowi parlamentu § 111 Konstytucji z 11 
czerwca 1999 r.

Ombudsman parlamentu, wybierany przez Eduskuntę obecnie na kadencję czte
roletnią* 290, działa - w pewnym sensie - z jej poręczenia i pozostaje pod ogólną kon
trolą Eduskunty. Wyrazem tego związku i wzajemnych powiązań jest konstytucyjna 
powinność ombudsmana przedstawiania Eduskuncie: a) corocznego sprawozdania 
z działalności ombudsmana, b) raportu o stanie wymiaru sprawiedliwości i niedocią
gnięciach w ustawodawstwie (co ma służyć aktywizacji Eduskunty w zakresie kory
gowania uregulowań prawnych)291. Istotnym zespołem uprawnień ombudsmana są 
kompetencje do wnoszenia oskarżeń przeciwko sędziom, członkom Rady Państwa, 
a nawet - na zasadach określonych w § 113 Konstytucji z 1999 r. - przeciwko prezy
dentowi Republiki.

Ombudsman parlamentu, podobnie jak kanclerz sprawiedliwości, ma prawo do 
uzyskiwania od organów władzy publicznej oraz od innych osób wykonujących 
funkcje publiczne wszelkich informacji niezbędnych do sprawowania przez niego 
nadzoru nad przestrzeganiem prawa. Ma prawo być obecny na posiedzeniach rządu 
(Rady Państwa) i przy przedstawianiu przez rząd (Radę Państwa) spraw prezydento
wi Republiki292.





Rozdział IX

PODZIAŁ TERYTORIALNY I STRUKTURA WŁADZ 
LOKALNYCH

1. EWOLUCJA STRUKTURY TERYTORIALNE] FINLANDII

Struktura terytorialna Finlandii kształtowała się w ciągu stuleci, a jej tradycje sięgają 
okresu pozostawania w związku państwowym ze Szwecją. Już w tym czasie obszar 
Finlandii podzielony był na prowincje (w jęz. fińskim - laani), które w okresie za
leżności od Rosji (1809-1917) zaczęto nazywać guberniami. Podstawowa część 
państwa zamieszkana była przez Finów; prowincje zachodnie i południowo- 
-zachodnie zamieszkiwali nadto Szwedzi, obszary południowo-wschodnie - Karolo
wie, obszary natomiast dalekiej Północy (za kołem podbiegunowym) - Lapończycy 
jako potomkowie pierwotnych mieszkańców Finlandii293.

293 W.B. Jewdokimow, J.J. Starcew, Miestnyje organy własti zarubieżnych stran. Prawowyje aspiekty, 
Moskwa 2001, s. 199.

294 M.A. Mogunowa, Gosudarstwiennoje..., s. 278.

Po odzyskaniu niepodległości w 1919 r. Finlandia podzielona została na prowin
cje (laani), powiaty lub okręgi (kihlakunta) oraz gminy (kunia). Zgodnie z decyzją 
Ligi Narodów Wyspy Alandzkie, będące przedmiotem sporu między Finlandią 
a Szwecją (i zamieszkałe przez ludność szwedzkojęzyczną), uzyskały autonomię 
w granicach Finlandii. W okresie międzywojennym terytorium państwa finlandzkie
go (bez Wysp Alandzkich) było podzielone na dziewięć prowincji.

W 1946 r. Eduskunta powołała specjalną komisję dla opracowania podziału ad
ministracyjnego państwa. Zadaniem komisji była modernizacja dotychczasowej 
struktury administracyjnej, przy uwzględnieniu zmian w gospodarce i terytorialnym 
rozmieszczeniu ludności Finlandii. Efekty prac komisji zostały uzewnętrznione do
piero w 1958 r., kiedy w miejsce dziewięciu utworzono dwanaście prowincji, przy 
czym likwidacji uległo ogniwo pośrednie w podziale administracyjnym, tj. powiat 
(okręg). Likwidacja powiatów (okręgów) objęła instytucje administracji ogólnej; nie 
dotyczyła natomiast sądów i policji. W 1996 r. w jednostkach szczebla powiatowego 
usytuowano dodatkowo organy prokuratury, ewidencji ludności, administracji spe
cjalnej ds. ochrony środowiska oraz ds. rejestrów handlowych294.
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We wrześniu 1997 r. weszła w życie kolejna reforma administracji na szczeblu 
prowincji295. W wyniku tej reformy liczba prowincji na terytorium Finlandii (z po
minięciem Wysp Alandzkich) została zredukowana do pięciu. Reforma ta pomyślana 
była jako przedsięwzięcie służące redukcji wydatków państwa oraz jako działanie 
uwzględniające intensywną migrację ludności (głównie na tereny Finlandii zachod
niej i południowej).

2,5 Reformę tę przeprowadzono na podstawie ustawy nr 88/1997.

Z myślą o zachowaniu odrębności narodowej Lapończyków (Saami) w 1974 r. 
utworzono odrębny okręg (na prawach gminy) zamieszkały w zasadniczej większo
ści przez autochtonicznych mieszkańców Finlandii.

Przy podziale administracyjnym Finlandii obowiązuje reguła wyrażona w § 122 
Konstytucji z 1999 r., zgodnie z którą granice między jednostkami terytorialnymi 
winny być wytyczane w ten sposób, by fińskojęzyczna i szwedzkojęzyczna ludność 
miały możność uzyskania świadczeń we własnym języku i na równych podstawach.

Konstytucja Finlandii z 1999 r. nie determinuje podziału administracyjnego pań
stwa; nie określa też kompetencji władz regionalnych i lokalnych.

Zgodnie z § 122 zd. 2 Konstytucji „przepisy dotyczące zasad podziału na gminy 
określić winna ustawa”. Również zasady podziału na prowincje i kompetencje władz 
regionalnych mieszczą się w polu regulacji ustawowych; kwestie bardziej szczegó
łowe unormowane zostały w aktach (dekretach) prezydenta Republiki.

Funkcjonowanie władz prowincjonalnych i lokalnych (gmin) oparte zostało na 
zasadzie legalizmu; każde działanie wywołuje skutki prawne pod warunkiem, że 
mieści się w ustawowo określonym zakresie działania danego organu. Kontrolę le
galności działania organów administracji prowincji i samorządu lokalnego sprawują 
kanclerz sprawiedliwości, sądy administracyjne oraz (na styku relacji administracja - 
obywatel) - także ombudsman.

2. PROWINCJE I ORGANY ADMINISTRACJI W PROWINCJACH

W wyniku reformy administracyjnej 1997 r. terytorium Finlandii podzielone zostało 
na 6 prowincji (przy 12, tj. 11 plus Wyspy Alandzkie, istniejących uprzednio). Pro
wincja (laanit, szw. lań) jest jednostką podziału administracyjnego państwa; nie jest 
to zarazem jednostka samorządu terytorialnego. Na szczeblu prowincji nie działają 
zatem organy samorządowe o charakterze przedstawicielskim.

Na czele administracji prowincji, która ma status jednostki administracji pań
stwowej, stoi gubernator prowincji (maaherra, szw. landshdvding), mianowany 
przez prezydenta Republiki na wniosek rządu (przygotowany przez ministra spraw 
wewnętrznych).

Gubernator prowincji kieruje administracją zespoloną prowincji, do której gestii 
należą sprawy:
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a) ochrony zdrowia i opieki społecznej,
b) edukacji i kultury,
c) policji,
d) służb ratownictwa,
e) komunikacji,
f) ochrony konsumentów i konkurencji,
g) administracji wymiaru sprawiedliwości.
Prowincje, dla potrzeb realizacji zadań administracji wyspecjalizowanej, 

dzielone są na mniejsze jednostki pomocnicze, w których działają urzędy reje
stracyjne (maistraatti, szw. magistrat) i rejonowe władze policji i prokuratury. 
Podział na te jednostki nie w pełni odpowiada podziałowi na jednostki samorzą
dowe (gminy, gminy o statusie miasta). Liczba jednostek administracji wyspe
cjalizowanej sięga obecnie 90.

Tabela 7. Prowincje (okręgi) w Finlandii po reformie administracyjnej z 1997 r.

Lp.
Nazwa w j. 

polskim

Nazwa pro
wincji w 

języku fiń
ski m/szwedz 

kim

Siedziba 
władz pro

wincji i 
gubernatora

Powierz
chnia w tys. 

km2

Liczba 
miesz

kańców

Prowincja 
utworzona 

przez połącze
nie prowincji 
dotychczaso
wych (nazwy)

1. Finlandia 
Południowa

Etelä- 
-Suomen 
lääni (Södra 
Finlands län)

Hameenlinen 
(Tavastehus)

34,378 2 113 91
4

Uusimaa, 
Kymi

2. Finlandia 
Zachodnia

Länsi- 
-Suomen 
lääni (Västra 
Finlands län)

Turku (Abo) 74,181 1 848 96 Turku, Pori

3. Finlandia 
Wschodnia

Hä-Suomen 
lääni (Östra 
Finlands län)

Mikkeli (St. 
Michel)

48,726 582 781 Kupio, Płn. 
Karelia, 
Mikkeli

4. Oulu Oulun lääni 
(Uleäborgs 
län)

Oulu (Ule- 
ńborg)

57,000 458 504 bez zmian

5. Lapland 
(Laponia)

Lapin lääni 
(Lapplands 
län)

Rovaniemi 98,946 186 917 bez zmian

6. Wyspy 
Alandzkie

Ahvenanmaa 
lääni (Aland 
län)

Maarianha- 
mina (Marie- 
hamm")

6,784 26 000 bez zmian

* Wyspy Alandzkie są prowincją, gdzie wyłącznie używanym językiem pozostaje język szwedzki. 
Niektóre uprawnienia gubernatorów prowincji zostały na Wyspach Alandzkich przekazane do 
kompetencji rządu autonomicznego Wysp Alandzkich.

Źródło: Wikipedia, the free encyclopedia; http://en.wikipedia.Org/w/ index.php?titlc=Provinces of 
Finland

http://en.wikipedia.Org/w/
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Prowincje są jednostkami terytorialnymi o charakterze czysto administracyjnym. 
Nie odpowiadają one obecnie naturalnym: historycznym i kulturowym granicom 
regionów Finlandii. Obok podziału administracyjnego na prowincje występuje przeto 
w Finlandii podział na regiony, które są obszarami kooperacji wspólnot samorządo
wych składających się na poszczególne regiony.

3. REGIONY I SUBREGIONY JAKO HISTORYCZNIE 
UKSZTAŁTOWANE OBSZARY WSPÓŁPRACY WSPÓLNOT 
LOKALNYCH

Dla celów współpracy regionalnej wspólnot lokalnych Finlandia dzieli się na 20 
regionów (maakunta, szw. landskap). Władzami regionów są rady regionu. Re
giony traktowane są jako forum współdziałania gmin składających się na dany 
region. Rady regionów składają się, w przeważającej liczbie regionów, z przed
stawicieli delegowanych przez rady (organy przedstawicielskie) gmin (i gmin 
miejskich). Jedynie w regionie Kainuu rada regionu pochodzi z wyborów bezpo
średnich296.

Wyodrębnione regiony i ich granice nawiązują do zróżnicowań kulturowych 
i ekonomicznych w układzie terytorialnym. Ich nazwy i położenie geograficzne od
zwierciedla załączone zestawienie oraz mapa.

Tabela 8. Regiony w Finlandii (z uwzględnieniem podziału administracyjnego na prowincje)

Prowincja Regiony

Laponia (Lapin ładni) 1. Lappi - Laponia
Oulu (Oulum ładni) 2. Pohjois - Pohjanmaa - Ostrobothnia Płn.

3. Kainuu - Kainuu
Finlandia Wschodnia (Ita-Suomen ładni) 4. Pohjois-Karjala - Karelia Płn.

5. Pohjois-Savo - Sawonia Płn.
6. EtelU-Savo - Sawonia Płd.

Finlandia Zachodnia (Lansi-Suomen ładni) 7. Etela-Pohjanmaa - Ostrobotnia Płd.
8. Pohjanmaa - Ostrobotnia (Vaasa)
9. Pirkanmaa - Birkaland
10. Satakunta - Satakunta
11. Keski-Pohjanmaa - Ostrobotnia Środk.
12. Keski-Suomi - Finlandia Środk.
13. Varsinais-Suomi - Finlandia Właściwa

2,6 Informacja o wybieraniu władz regionów w wyborach lokalnych, upowszechniona w niektórych 
opracowaniach polskich, wymaga zatem uściślenia.
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Finlandia Południowa (Etela-Suomen ładni) 14. Etela-Karjala - Karelia Pld.
15. Paijat-Hame - Tavastia
16. Kanta-Hame - Tavastia Właściwa
17. Uusimaa - Uusimaa
18. Ita-Uusimaa - Uusima Wsch.
19. Kymenlaakso - Kymenland

Wyspy Alandzkie (Ahvenanmaa) 20. Ahvenanmaa - Wyspy Alandzkie (Olandia)

Lapin laani
1. Lappi

Oulun laani
2. Pohjois-Pohjanmaa
3. Kainuu

Ita-Suomen laani
4. Pohjois-Karjala
5. Pohjois-Savo
6. Etela-Savo

Lansi-Suomen laani
7. Etela-Pohjanmaa
8. Pohjanmaa
9. Pirkanmaa
10. Satakunta
11. Keski-Pohjanmaa
12. Keski-Suomi
13. Varsinais-Suomi

Etela-Suomen laani
14. Etela-Karjala
15. Páiját-Háme
16. Kanta-Háme
17. Uusimaa
18. Ita-Uusimaa
19. Kymenlaakso

Ahvenanmaa
20. Ahvenanmaa

Rye. 8. Podział administracyjny Finlandii

Źródło: http://www.finlandia.pl/podzial_administracyjny/

http://www.finlandia.pl/podzial_administracyjny/
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W 2005 r. terytorium Finlandii zostało dodatkowo, głównie ze względów gospo
darczych, podzielone na 77 subregionów. Subregiony wyodrębnione zostały w grani
cach poszczególnych regionów jako zgrupowania miast i gmin powiązanych gospo
darczo. Liczby subregionów w poszczególnych prowincjach i regionach obrazuje 
załączone zestawienie.

Tabela 9. Subregiony na terytorium Finlandii 
(z uwzględnieniem podziału na prowincje i regiony)

Prowincja Region Liczba subregionów
Laponia Laponia 6 (Laponia Wschodnia, Kemi-Tomio, Laponia 

Północna, Rovaniemi, Doliny Tome, Tunturi)
Oulu Kainuu

Ostrobotnia Północna
2 (Kajaani, Kehys-Kainuu)
7 (Koillismaa, Nivala, Oulu, Oulunkaari, Rahe, 
Siikalatva, Yilivieska)

Finlandia Zachod
nia

Finlandia Środkowa

Pirkanmaa

Ostrobotnia Południowa

Finlandia Właściwa
Satakunta

Ostrobotnia Środkowa 

Ostrobotnia

7 (Äänekoski, Jämsä, Jyväskylä, Keuruu, Saarij- 
ärvi Finlandia Połudn.-Wschodnia, Viilasaari)
6 (Pirkanmaa Półn.-Zachód., Pirkanmaa Połudn.- 
-Wsch., Pirkanmaa Połudn.-Zach., Pirkanmaa 
Połudn., Tampere, Górna Pirkanmaa)
6 (Eteläiset Seinänaapurit, Härmänmaa, Järviseutu, 
Kuusiokunnat, Pohjoiset Seinänaapurit, Suupohja)
5 (Loimaa, Salo, Turku, Vakka-Suomi, Aboland)
4 (Satakunta Płn., Pori, Rauma, Satakunta Połudn.- 
-Wschodnia)
2 (Kaustinen, Kokkola)
4 (Ostrobotnia Pld., Jakobstad, Kyrönmaa, Vaasa)

Finlandia Połu
dniowa

Kymenlaakso 
Karelia Południowa 
Tavastia Płn. 
Tavastia Właściwa 
Uusimaa Wsch. 
Uusimaa

2 (Kotka-Hamina, Kouvola)
4 (Imatra, Kärkikunnat, Lappeenranta, Saimaa 
Zach.)
2 (Heinola, Lahti)
3 (Forssa, Hämeenlinna, Riihimäki)
2 (Loviisa, Porvoo)
3 (Helsinki, Lohja, Tammisaari)

Finlandia Wschod
nia

Karelia Północna

Sawonia Północna

Sawonia Południowa

5 (Karelia Środk., Ilomantsi, Joensuu, Outokumpu, 
Karelia-Pielinen)
5 (Sawonia Wewnętrzna, Kuopio, Sawonia Pół- 
nocno-Wsch., Górna Sawonia, Varkaus)

Wyspy Alandzkie 
(autonomiczne)

Wyspy Alandzkie 3 (Archipelag, Prowincja, Mariehamn)

Źródło: Subregions grouped by provinces and regions, http://en.wikipedia.org/wiki/Subregions 
_of_Finland#Central_Finland_.2812.29 (stan na 19 lipca 2007 r.).

http://en.wikipedia.org/wiki/Subregions


147

4. GMINY I MIASTA W FINLANDII. ORGANY SAMORZĄDU 
LOKALNEGO

Podstawową jednostką podziału terytorialnego o charakterze samorządowym w Fin
landii są gminy (kunia, szw. kommun). Ocenia się przy tym, że mieszkańcy gminy 
zaspokajają prawie 2/3 swych potrzeb na terenie gminy i przy udziale instytucji tam 
usytuowanych, m.in. w zakresie szkolnictwa podstawowego, ochrony zdrowia, za
opatrzenia w wodę i nośniki energii, komunikację lokalną i zaopatrzenie. W gminach 
nie funkcjonują organy administracji państwowej ani też ich delegatury terenowe.

Organami samorządu gminnego są wybieralne rady gmin (gmin miejskich), od
powiedzialne przed wyborcami. Rada gminy (kunnamaltuusto, szw. kommunfullma- 
ktige) składa się z radnych gminy, których liczba uzależniona jest od liczby miesz
kańców gminy (krańcowe liczby radnych to: 9 w Sottunga i 85 w stołecznych Hel
sinkach). Rada gminy pełni funkcje uchwałodawcze (decyzyjne) i kontrolne. Funk
cjonowanie gmin i ich organów znajduje oparcie w § 121 Konstytucji oraz w usta
wach o samorządzie gmin. Obowiązują w tym zakresie: ustawa o granicach gmin 
z 1997 r., ustawa o wyborach gminnych z 1972 r. i ustawa o radzie miasta stołeczne
go Helsinki z 1985 r. Wszystkie wspomniane tu akty poddane zostały nowelizacji 
dostosowawczej z chwilą wdrożenia Konstytucji z 1999 r.

Funkcja wykonawcza i bieżące zarządzanie sprawami gminy należy do dyrektora 
miasta (kampunginjohtaja, szw. stadsdirektor) oraz dyrektora gminy (kunnanjohtaja, 
szw. kommunsdirektor) w gminach innych niż miejskie. Aktualnie jedynie zwierzch
nik administracji samorządowej w stołecznych Helsinkach nosi historyczną nazwę 
yliopormestari (mera miasta), co sankcjonuje ustawa z 1985 r. o samorządzie miasta 
stołecznego Helsinki.

Ogólna liczba gmin w Finlandii w 2007 r. sięgała 416 i uległa redukcji w porów
naniu z rokiem 1970 o 102 gminy297. W tej liczbie 114 stanowiły gminy miejskie. 
W 44 gminach obowiązują dwa języki oficjalne: fiński i szwedzki, w 3 gminach 
wyłącznie język szwedzki. Korzystające z autonomii, Wyspy Alandzkie podzielone 
zostały na 16 gmin.

297 Por. J. Osiński, Konstytucja Finlandii. Wstęp..., s. 57.

Nieregularna gęstość zaludnienia sprawia, że obszary gmin w Finlandii znacznie 
się różnią; od 17 321 km2 w przypadku gminy Inari w Laponii do 6 km2 (w przypad
ku podmiejskiej gminy Kauniainen, należącej do aglomeracji Espoo).

Historycznie obszary gminy pokrywały się z obszarem parafii (pitaja). Do 1977 r. 
obowiązywał podział gmin na miasta (kaupunki, szw. stad), miasta targowe (kaup- 
pala, szw. kóping) oraz gminy wiejskie (maalaiskunta, szw. landskommun). W 1977 
r. zniesiono kategorię miast targowych, przekształcając je w „miasta”.

Helsinki jako stolica państwa nie mają zagwarantowanego odrębnego statusu 
prawnego. Aglomeracja „wielkich” Helsinek składa się z czterech powiązanych ze 
sobą gmin miejskich, tworzących w miarę zwartą konurbację. Kwestia struktury 
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gmin miejskich stanowi przedmiot nieustającej debaty publicznej, w ramach której 
przedstawiane są zróżnicowane propozycje rozwiązań ustrojowych298.

2,8 Por. J. Osiński, Doświadczenia samorządu lokalnego w krajach nordyckich [w:] J. Dobrowolski, 
S. Wróbel (red.), Władza i społeczności lokalne a reforma samorządowa w Polsce, Katowice 1995, s. 192 
i n.

Do najważniejszych zaliczyć należy rządową propozycję utworzenia dwustop
niowej struktury gmin, ze zróżnicowanym zakresem zadań i gestii organów gminy. 
Związek Fińskich Władz Lokalnych i Regionalnych opowiedział się za powiększe
niem jednostek municypalnych (do poziomu 20 000-30 000 mieszkańców, przy 
obecnej średniej oscylującej na poziomie 4,7 tys.), co pozwoliłoby na bardziej kom
pleksowe zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy, a także - na zwiększenie samo
dzielności ekonomicznej gmin.



Rozdział X

STATUS MNIEJSZOŚCI SZWEDZKOJĘZYCZNEJ

Długotrwały związek państwowy terytoriów obecnej Finlandii z państwem szwedz
kim i migracja Szwedów na tereny słabo zaludnionej (i uzależnionej od Szwecji) 
Finlandii sprawiła, iż po zerwaniu trwających od 1809 r. więzów zależności od Impe
rium Rosyjskiego i uzyskaniu niepodległości przez Finlandię problem ludności 
szwedzkojęzycznej stał się jedną z istotnych kwestii ustrojowo-politycznych nie
podległego państwa.

Aktualność tego wyzwania była tym wyraźniejsza, że odzyskanie niepodległej 
państwowości zbiegło się w czasie z silnym narastaniem tendencji nacjonalistycz
nych, stanowiących swoiste „odreagowanie” długotrwałej zależności, najpierw - 
w obrębie Królestwa Szwecji, a następnie (od 1809 r.) - w ramach Imperium Rosyj
skiego299.

299 E. Allardt, K.J. Miemois, The Swedish Speaking Minority in Finland, Research Group for Compara
tive Sociology, University of Helsinki, 1981, No 24, s. 47-48.

300 V. Merikoski, The Realisation of the Equality of the National Languages in Finland [w:] Democracy 
in Finland, Helsinki 1960, s. 81-92.

301 T. Miljan, The Minority and Politics in a ¡¡¡cultural Society: The Case of Finland, Louvain 1976, 
s. 6-10.

Akt o Formie rządu z 1919 r., stanowiący pierwszą Konstytucję niepodległej 
Finlandii, ustanawiał kilka reguł odnoszących się do statusu ludności szwedzkoję
zycznej. W szczególności w § 14 Aktu postanowiono, że językami oficjalnymi, 
uznanymi w Finlandii są zarówno język fiński, jak i szwedzki. Obywatele Finlandii 
uprawnieni zostali do posługiwania się w kontaktach z urzędami i sądami na teryto
rium Finlandii zarówno językiem fińskim, jak i szwedzkim, wedle indywidualnie 
dokonywanego wyboru.

Kilkuprocentowa mniejszość szwedzkojęzyczna wykazywała przy tym znaczny 
stopień determinacji w zachowaniu gwarancji kulturowych i językowych oraz rów
noprawnego traktowania przez fińskojęzyczną większość300. Eksponentem aspiracji 
szwedzkojęzycznej mniejszości na scenie politycznej Finlandii stała się Szwedzka 
Partia Ludowa (Svenska Finlands Folkpartiet) oraz Szwedzkie Zgromadzenie Lu
dowe, które zebrało się wkrótce po uzyskaniu niepodległości, w maju 1919 r.301

Aspiracje wyrażone przez Szwedzkie Zgromadzenie Ludowe z 1919 r. (po za
kończeniu jego obrad) były podtrzymywane przez Szwedzką Partię Ludową i liczne 
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organizacje mniejszości szwedo-fińskiej. Mniejszość ta zachowała odrębny system 
szkolnictwa i instytucji oświatowych, przyczyniający się walnie do zachowania toż
samości kultury Szwedo-Finów. Szeroko sieć organizacji szwedo-fińskich i poczucie 
odrębności pozwoliło nawet na wykreowanie (jako uczelni niepaństwowej) szwedz- 
kojęzycznego uniwersytetu w Turku - Abo Akademii302.

302 Nie został natomiast zakończony definitywnie spór o zakres używania języka szwedzkiego na Uni
wersytecie w Helsinkach (gdzie ostatecznie utworzono kilka katedr szwedzkojęzycznych).

303 E. Allardt, K..J. Miemois, The Swedish Speaking Minority..., s. 50-51.
304 Szerzej por. R. Alapuro, Akateemin Karjala-Seura, Helsinki 1973.

Szkoły z językiem szwedzkim zachowały nieomal pełną autonomię organizacyjną 
i programową. W Zarządzie Szkolnictwa powołany został w 1920 r. do życia odręb
ny Departament Szkolnictwa Szwedzkiego. Również w strukturze hierarchicznej 
państwowego Kościoła luterańskiego utworzono odrębną diecezję szwedzką, do 
której zaliczono wszystkie parafie szwedzkojęzyczne303.

W latach 30. spory wokół kwestii językowych odżyły na nowo, m.in. na skutek 
rewitalizacji tendencji nacjonalistycznych, dążących do kompleksowej „finizacji” 
szkół i uczelni wyższych. W środowisku akademickim tendencje te promowało od 
początku stulecia Akademickie Towarzystwo Karelii (Akateeminen Karjala-Seura), 
zmierzające do upowszechnienia fińskiego języka i kultury fińskiej304.

W okresie po II wojnie światowej sytuacja języka szwedzkiego uległa znaczącej 
zmianie. Najbardziej zasadniczą zmianą było odejście od nauczania w szkołach fiń- 
skojęzycznych języka szwedzkiego jako pierwszego i obowiązkowego języka obce
go. W większości szkół został on zastąpiony językiem angielskim. Z kolei w szko
łach szwedzkojęzycznych obowiązuje zasada, iż pierwszym językiem - po szwedz
kim - pozostaje język fiński. W dłuższym przedziale czasowym okoliczność ta skut
kuje upowszechnieniem sytuacji, w której język fiński stał się językiem stosowanym 
w miejscach pracy i w życiu publicznym, język szwedzki zaś używany jest przez 
Szwedo-Finów głównie na forum prywatnym i rodzinnym.

Wydarzenia wojenne, w tym okres tzw. wojny zimowej z ZSRR, przyczyniły się 
do odsunięcia sporów językowych na dalszy plan życia publicznego. Poczynając od 
lat 40. XX w., systematycznie malał też odsetek ludności szwedzkojęzycznej 
w ogólnej liczbie mieszkańców i obywateli Finlandii, na skutek migracji do Szwecji 
i innych państw, wzrostu liczby małżeństw mieszanych oraz przemieszczeń ludności 
z rejonów o dominacji szwedo-fińskiej do rejonów zdominowanych przez ludność 
fińskojęzyczną. Rozmieszczenie ludności szwedzkojęzycznej obrazuje zamieszczona 
poniżej mapa.

Kwestię stosowania dwóch języków reguluje Akt o języku z 1922 r., nowelizo
wany w 1935, 1962 i 1975 r. Gwarantuje on mieszkańcom każdej z gmin możliwość 
posługiwania się językiem fińskim lub szwedzkim w każdej z gmin bądź językiem 
szwedzkim w gminach szwedzkojęzycznych. W gminach dwujęzycznych władze 
gminy mają obowiązek ogłaszania swych aktów i decyzji w obu językach urzędo
wych: fińskim i szwedzkim
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Ryc. 9. Główne skupiska ludności szwedzkojęzycznej w Finlandii

Analiza danych demograficznych i statystycznych wskazuje, w pierwszej kolej
ności, na malejący odsetek ludności wyłącznie lub głównie szwedzkojęzycznej (poza 
obszarem Wysp Alandzkich). Ludność ta koncentruje się na południe od miasta Va- 
asa oraz w północnej Ostrobotni, głównie w gminach rolniczych i rybackich zachod
niego wybrzeża. Dla południowego wybrzeża i okolic Helsinek przeważającym zja
wiskiem jest dwujęzyczność, przy traktowaniu języka fińskiego jako używanego 
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częściej, zwłaszcza na forum publicznym. W pozostałych częściach Finlandii zdecy
dowanie dominuje język fiński.

W perspektywie historycznej, licząc od 1920 r., zaobserwować można stały spa
dek ludności szwedzkojęzycznej. Obrazuje to załączona tabela:

Tabela 10. Dynamika zmian udziału ludności szwedzkojęzycznej 
w populacji mieszkańców Finlandii

Rok Liczba ludności szwedzkojęzycznej 
(w tys.) % ogółu ludności

1910 339 11,6

1920 341 11,0

1930 342 10,1

1940 354 9,6

1950 348 8,6

1960 330 7,4

1970 303 6,6

2005 5,6



Rozdział XI

FINLANDIA U PROGU XXI WIEKU. AKCESJA DO UNII 
EUROPEJSKIEJ I JEJ NASTĘPSTWA

Do przełomu lat 80. i 90. XX w. Finlandia funkcjonowała w szczególnej sytuacji 
geopolitycznej. Gospodarczo i ustrojowo, a także politycznie należąc do państw de
mokratycznych Zachodu, kulturowo - do grona państw nordyckich, Finlandia funk
cjonowała w szczególnych relacjach gospodarczych i geostrategicznych z ZSRR, 
wyznaczonych treścią postanowień układu z 6 kwietnia 1948 r. o przyjaźni, współ
pracy i pomocy wzajemnej z ZSRR306. Układ ten wymuszał na Finlandii ogranicze
nia w jej polityce zagranicznej, w szczególności - nieprzystępowanie do sojuszy 
politycznie przeciwstawnych wobec ZSRR oraz zachowanie neutralności politycznej 
i wojskowej307 308. W 1992 r. traktat ten wypowiedziano, zawierając nowy traktat z Ro- 
•308

306 Por. R. Allison, Finland’s Relations with the Soviet Union, 1944-84, New York 1985, s. 19 i n.
307 Por. J.P. Vloyantes, Silk Glove Hegemony: Finland - Soviet Relations 1944-1974. A Case Study of 

the Soft Sphere of Influence, Kent (Ohio) 1975.
308 J. Nevakivi, Od wojny kontynuacyjnej do dnia dzisiejszego, 1944-1999 [w:] O. Jussila, S. Hentila, 

J. Nevakivi, Historia polityczna..., s. 369.

sją .
Rozpad Związku Radzieckiego w 1991 r. oraz wcześniejsze wydarzenia w Euro

pie Środkowej w latach 1989-1990 stworzyły nową sytuację geopolityczną, również 
dla Finlandii. W 1989 r. Finlandia uczyniła pierwszy krok w kierunku ściślejszej 
integracji z państwami Europy Zachodniej, przystępując do systemu Rady Europy. 
Wraz z innymi państwami Europy Środkowej poczyniła też starania w kierunku uzy
skania bardziej zrównoważonej pozycji na arenie międzynarodowej; pozostając pań
stwem neutralnym o poprawnych relacjach z Federacją Rosyjską (jako głównym 
sukcesorem ZSRR), przystąpiła do programu (z udziałem państw NATO) „Partner
stwo dla pokoju”.

18 marca 1992 r. rząd Finlandii (premiera Esko Aho) - w ślad za Szwecją (wnio
sek z 1991 r.) - złożył władzom Unii Europejskiej prośbę o przyjęcie w poczet tej 
formacji. Od 1 lutego 1993 r. toczyły się negocjacje na temat warunków akcesji; ze 
strony Finlandii głównym negocjatorem był minister handlu zagranicznego, Pertti 
Salolainen.

W Finlandii rozpoczęła się ożywiona debata publiczna na temat celowości przy
stąpienia do Unii oraz warunków akcesji. Przedsiębiorcy, mieszkańcy miast oraz 
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administracja rządowa wspierali ideę akcesji. Stanowisko pełne wstrzemięźliwości, 
a nawet - sprzeciwu przejawiali farmerzy, obawiając się konkurencji ze strony pro
ducentów rolnych z państw o korzystniejszych warunkach klimatycznych. Podczas 
gdy zwolennicy Unii uformowali w listopadzie 1993 r. „Europejski Ruch w Finlan
dii”, przeciwnicy integracji zgrupowali się jako „Alternatywa dla UE”.

O przystąpieniu do Unii Europejskiej rozstrzygnęło referendum ogólnonarodowe, 
które odbyło się 16 października 1994 r.309 W referendum wzięło udział 74% upraw
nionych obywateli Finlandii. Za akcesją oddano 56,9% głosów; przeciw przystąpie
niu do Unii głosowało 43,1% uprawnionych i biorących udział w referendum.

309 Było to w Finlandii pierwsze referendum od 1932 r.

Po zaakceptowaniu decyzji referendalnej przez fińską Eduskuntę proces akcesji 
przebiegał bezkolizyjnie; z dniem 1 stycznia 1995 r. Finlandia (po Szwecji i przed 
Austrią) stała się czternastym państwem członkowskim Unii Europejskiej. W 1998 r. 
Finlandia spełniła rygorystyczne wymogi w sferze gospodarczej i finansowej, co po
zwoliło jej przystąpić do Europejskiej Unii Monetarnej, a w drugiej połowie 1999 r. 
przejęła (na okres 6 miesięcy) prezydencję w Unii Europejskiej (przygotowując m.in. 
posiedzenie Rady Europejskiej w Tampere, które podjęło decyzje w sprawie opraco
wania projektu Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej). Na konferencji przy
wódców państw Unii w Helsinkach w grudniu 1999 r. zapadła też decyzja 
o ustanowieniu roku 2003 rokiem gotowości Unii na przyjęcie nowych członków 
państw nadbałtyckich (Litwy, Łotwy, Estonii), państw Europy Środkowej oraz Ru
munii, Bułgarii oraz Malty.

Przystąpienie do Unii Europejskiej skutkowało powstaniem nowych instytucji 
ustrojowych, odpowiedzialnych za kontakty Finlandii z Unią Europejską. Wskazać 
należy zwłaszcza na rządowy Komitet Spraw Unii Europejskiej, Komitet ds. Unii 
Europejskiej oraz 37 podkomitetów współdziałających z poszczególnymi minister
stwami.

Rządowy Komitet ds. Unii Europejskiej jest formą posiedzeń członków rządu 
(lub ich zastępców), pod przewodnictwem premiera. Posiedzenia te, odbywane coty
godniowo (zwykle w piątek w godzinach rannych), poświęcane są ustaleniu priory
tetów rządu fińskiego w kontaktach z organami Unii Europejskiej oraz formułowaniu 
stanowiska rządu Finlandii wobec zamiarów i przedsięwzięć organów decyzyjnych 
Unii (i Wspólnot).

Komitet ds. Unii Europejskiej jest organem mediacyjnym i opiniodawczym w za
kresie koordynowania polityki Finlandii w kontaktach z Unią Europejską. Na jego 
forum uzgadniane są inicjatywy Finlandii wobec Unii wymagające koordynacji mię
dzyministerialnej. Komitet ten zajmuje stanowisko wobec sporów sądowych przed 
Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości (w sprawach z udziałem Finlandii) oraz 
opiniuje kandydatury obywateli finlandzkich delegowanych do prac w organach Unii 
Europejskiej.

W pracach Komitetu, którym przewodniczy Sekretarz Stanu ds. Unii Europej
skiej, biorą udział przedstawiciele kancelarii premiera, kancelarii prezydenta, kancle
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rza sprawiedliwości, Banku Finlandii oraz rządu autonomicznego Wysp Alandzkich 
(w sprawach dotyczących tychże Wysp). Poszczególni ministrowie reprezentowani 
są przez swych stałych przedstawicieli.

Prace Komitetu ds. Unii Europejskiej wspiera 37 sektorowych podkomitetów, an
gażujących personel służby cywilnej i ekspertów. Podkomitety mogą działać w skła
dzie węższym (obejmującym urzędników ministerstwa właściwego dla zakresu 
działania danego podkomitetu, przedstawicieli personelu ministerstw współpracują
cych oraz odpowiednich urzędów centralnych) lub poszerzonym (obejmującym 
nadto przedstawicieli grup interesu i zainteresowanych organizacji). W każdym 
z podkomitetów uczestniczy reprezentant rządowego Sekretariatu ds. Unii Europej
skiej oraz przedstawiciel władz Wysp Alandzkich.

Sprawami bieżących kontaktów rządu i administracji rządowej Finlandii z orga
nami Unii Europejskiej zajmuje się - od stycznia 2000 r. - Sekretariat Rządu ds. Unii 
Europejskiej, pozostający w bezpośrednim kontakcie ze Stałym Przedstawicielstwem 
Finlandii przy Unii Europejskiej. Sekretariat podlega bezpośrednio premierowi rządu 
Finlandii310.

310 Por. Handling of EU Affairs in Finland [w:] Valtioneuvosto, http://www.valtineuvosto.fi/eu/suomi- 
ja-eu/asioiden-kasittely/en.jsp

311 J. Nevakivi, Od wojny..., s. 375.

Po okresie sporów wewnętrznych i wahań (widocznych choćby w trakcie wybo
rów do Parlamentu Europejskiego w 1999 r., kiedy frekwencja wyniosła jedynie 
31,1%) większość mieszkańców Finlandii zdaje się akceptować akcesję do Unii. 
Intensywny i terminowo realizowany system dopłat dla rolników (przy postępującej 
koncentracji gospodarstw), zróżnicowanie subsydiów w zależności od położenia 
farm (do 62° szerokości geograficznej i poza tą szerokością), stabilizacja euro 
i wzrost eksportu (przy likwidacji barier) na rynki innych państw unijnych, wreszcie 
- przyspieszona modernizacja i wzrost gospodarczy (po wyjściu z recesji pierwszej 
połowy lat 90.311) owocują poszerzaniem pola akceptacji. Stanowi to podstawę dla 
pozytywnych rokowań dla dalszej, pogłębionej integracji Finlandii z państwami 
Wspólnot Europejskich.

http://www.valtineuvosto.fi/eu/suomi-ja-eu/asioiden-kasittely/en.jsp
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