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1. Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 71/2022 vp. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 72/2022 vp.
2. Istuntosuunnitelma viikolle 24/2022 (ml. aikataulutukset)
Pöytäkirjan liite Istuntosuunnitelma vko 24_2022_ja_aikataulutukset.pdf
Pääsihteeri esitteli istuntosuunnitelman viikolle 24/2022 mukaan lukien aikataulutukset.
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3. Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023 - 2026 - ainoassa käsittelyssä noudatettava menettelytapa
Keskiviikkona 15.6.2022 kello 14.00 pidettävässä täysistunnossa käydään palautekeskustelu valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023 – 2026
(VaVM x/2022 vp, VNS 2/2022 vp).
Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajan Johannes Koskisen esittelypuheenvuoron (10
min) jälkeen keskustelu käydään etukäteen varattujen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena. Aluksi pidetään ryhmäpuheenvuorot, joiden pituus on enintään 5 minuuttia. Tämän jälkeen valtiovarainministeri Annika Saarikolle varataan mahdollisuus käyttää 5 minuutin
puheenvuoro.
Muut ennakolta varatut puheenvuorot käytetään ryhmäpuheenvuorojärjestyksessä ja niiden pituus on enintään 5 minuuttia.
Etukäteen varattavat puheenvuorot varataan ryhmäkanslioista.
Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät
puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia. Lisäksi puhemies voi myöntää harkitsemassaan järjestyksessä vastauspuheenvuoroja.
4. Päivitetty menettelytapa - Valtioneuvoston selonteko, Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma, Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa 2035
Torstaina 16.6.2022 kello 16.00 pidettävässä täysistunnossa suullisen kyselytunnin jälkeen käydään lähetekeskustelu valtioneuvoston selonteosta koskien keskipitkän aikavälin
ilmastopolitiikan suunnitelmaa, Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa 2035 (VNS 4/2022 vp).
Ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalon esittelypuheenvuoron (10 min.) jälkeen
keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena. Aluksi
pidetään ryhmäpuheenvuorot, joiden pituus on enintään 5 minuuttia.
Muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia. Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia. Lisäksi puhemies voi myöntää harkitsemassaan järjestyksessä vastauspuheenvuoroja.
Ryhmäpuheenvuorot varataan ryhmäkanslioiden kautta. Muut puheenvuorot varataan
verkkovarauksena aikaisintaan 3 tuntia ennen istunnon alkua tai käymällä henkilökohtaisesti keskuskansliassa.
Lähetekeskusteluun varataan ensi vaiheessa enintään 2 tuntia.
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Vakuudeksi

Tuula Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri

3

