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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Syftet med pro-gradu avhandlingen var att undersöka när professionaliseringen av riksdagsledamotens uppdrag började. I pro-gradun tas även
orsakerna till professionaliseringen upp.Med begreppet professionalism avses en profession, där utövaren har en hög formell utbildning, innehar
tekniskt kunnande, har höga ekonomiska belöningar, statusbelöningar och lever för och av sin profession.
Jag började med att undersöka riksdagsledamöternas arvodesutveckling från år 1918 till år 2001 eftersom heltid och lön var de främsta
kännetecknen för professionalism. Arbetstiden undersöktes genom att se på antalet plenummöten mellan åren 1945-2001. Även antalet ärenden
mellan åren 1945-2001 undersöktes.
Utbildningsnivån i riksdagen mellan åren 1918-1999 undersöktes för att se om det skett en ökning av högskoleutbildade. Även
riksdagsledamöternas invalsyrket åren 1918 till 1999 undersöktes. Invalsyrket är det yrke ledamoten anmält som sitt yrke i riksdagskalendern.
Jag studerade också riksdagsledamöternas arbetssektor för åren 1918-1999.
I undersökningen använde jag mig av korrelation för att se om det fanns ett samband mellan arvodesutveckling, ärenden och plenummöten.
Resultaten jag fick från undersökningarna visade att en professionalisering skett med riksdagsledamotens uppdrag. Alla de kännetecken som
beskrev en professionell politiker, passade in på riksdagsledamöterna efter andra världskriget. Uppdraget hade efter lönereformen i riksdagen år
1947 förändrat ledamotens uppdrag från ett förtroendeuppdrag till ett heltidsarbete med lön. Arvodesutvecklingen fortsatte att vara progressiv för
riksdagsledamöterna. Antalet ärenden hade också ökat tillsammans med antalet plenummöten men korrelationen var låg.
Utbildningsnivån i riksdagen hade också stigit avsevärt efter andra världskriget. Alltfler ledamöter var högre tjänstemän eller hade en ledande
position inom offentlig sektor, innan de invaldes in i riksdagen.
Resultatet jag kom fram till pekar på att alla de undersökta faktorerna tillsammans till en del har professionaliserat ledamotens uppdrag. Men
främst har samhällets utveckling påverkat förändringen. Professionaliseringen har gått i samma takt som Finlands utveckling från ett
agrarsamhälle till ett välfärdssamhälle.
De viktigaste källorna i min pro-gradu avhandling har varit Martti Noponens ”Kansanedustajien sosiaalinen tausta” från 1964 men även Ilkka
Ruostetsaaris ” Politiikan professionalisoituminen ja poliittisen luokan muotoutuminen Suomessa”
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