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Protokoll i sammandrag
PRS 73/2022 rd

Plenum
Onsdag 15.6.2022 kl. 13.59—18.34
Plenum började kl. 13.59. Plenum avslutades kl. 18.34.
Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (13.59—15.58), förste vice talman Antti
Rinne (15.58—17.53) och andre vice talman Juho Eerola (17.53—18.34). En delegation under
ledning av talmannen för Georgiens parlament Shalva Papuashvili anlände för att följa plenum.
1. Namnupprop
Namnuppropsrapport Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes.
Talman Matti Vanhanen: Ärade riksdagsledamöter! Jag meddelar att en delegation under ledning av talmannen för Georgiens parlament Shalva Papuashvili anlänt för att följa
plenum. [Applåder]. På riksdagens vägnar hälsar jag våra ärade gäster välkomna till riksdagen.
2. Noora Koponens begäran om befrielse från uppdraget som medlem i kulturutskottet
Begäran om befrielse BEF 19/2022 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse.
Fyllnadsval förrättas i plenum torsdag 16.6.2022 klockan 16. Kandidatlistorna för fyllnadsvalet ska lämnas in till centralkansliet senast 16.6.2022 klockan 13.
3. Fyllnadsval till jord- och skogsbruksutskottet
Val VAL 31/2022 rd
Val
Riksdagen valde Jenni Pitko till medlem och Tiina Elo till ersättare i jord- och skogsbruksutskottet.
4. Fyllnadsval till miljöutskottet
Val VAL 32/2022 rd

Godkänts
3.0

Protokoll i sammandrag PRS 73/2022 rd
Val
Riksdagen valde Emma Kari till medlem i miljöutskottet.
5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till föräldraskapslag och till lagar som
har samband med den
Regeringens proposition RP 132/2021 rd
Lagmotion LM 13/2020 rd, 20/2021 rd
Utskottets betänkande LaUB 9/2022 rd
Första behandlingen
Talman Matti Vanhanen: Ärende 5 på dagordningen presenteras för första behandling.
Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande LaUB 9/2022 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 14.6.2022.
Under debatten har Mari Rantanen understödd av Leena Meri föreslagit att lagförslagen
i reservation 1 tas till grund för behandlingen. Antero Laukkanen har understödd av Sari
Essayah föreslagit att lagförslagen i reservation 2 tas till grund för behandlingen.
Redogörelsen godkändes.
Talman Matti Vanhanen: Riksdagen ska nu rösta om förslagen. Först ställs Antero Laukkanens förslag mot Mari Rantanens förslag och därefter ställs det segrande förslaget mot
utskottets förslag.
Omröstningsordningen godkändes.
1) Mari Rantanens förslag ”ja”, Antero Laukkanens förslag ”nej”. Omröstningsresultat:
112 ja, 7 nej, 27 avstår; 53 frånvarande (omröstning 1). Vid denna omröstning godkände
riksdagen Mari Rantanens förslag.
2) Utskottets förslag ”ja”, Mari Rantanens förslag ”nej”. Omröstningsresultat: 107 ja, 39
nej; 53 frånvarande (omröstning 2). Riksdagen godkände utskottets förslag som grund för
behandlingen.
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1—10 i proposition RP 132/2021 rd enligt
betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna LM
13/2020 rd, 20/2021 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen och lagen om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen
Regeringens proposition RP 49/2022 rd
Utskottets betänkande FvUB 12/2022 rd
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Andra behandlingen
Talman Matti Vanhanen: Ärende 6 på dagordningen presenteras för andra behandling.
Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.
Debatten om ärendet avslutades i plenum 14.6.2022.
Under debatten har Mari Rantanen understödd av Mauri Peltokangas föreslagit att lagförslagen förkastas.
Redogörelsen godkändes.
Lagförslagen godkänns ”ja”, förkastas ”nej”. Omröstningsresultat: 108 ja, 39 nej; 52 frånvarande (omröstning 3).
Riksdagen godkände lagförslagen 1 och 2 i proposition RP 49/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.
7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om elektrifieringsstöd till den
energiintensiva industrin
Regeringens proposition RP 36/2022 rd
Utskottets betänkande EkUB 11/2022 rd
Bilaga till protokoll Förslag till uttalande 15.6.2022 Bilaga 7A
Andra behandlingen
Talman Matti Vanhanen: Ärende 7 på dagordningen presenteras för andra behandling.
Debatten om ärendet avslutades i plenum 14.6.2022.
Under debatten har Veikko Vallin understödd av Mari Rantanen framställt ett förslag till
uttalande som delats ut till ledamöterna.
Redogörelsen godkändes.
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 36/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Talman Matti Vanhanen: Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande som
framställts under debatten.
Betänkandet ”ja”, Veikko Vallins förslag till uttalande ”nej”. Omröstningsresultat: 106 ja,
41 nej; 52 frånvarande (omröstning 4). Riksdagen godkände betänkandet.
Ärendet slutbehandlat.
8. Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (Ohisalo)
Statsrådets skrivelse SR 4/2022 rd
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Debatt
Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat.
9. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Tillgänglighetsbiblioteket
Celia och lag om ändring av 11 § i lagen om allmänna bibliotek
Regeringens proposition RP 95/2022 rd
Remissdebatt
Talman Matti Vanhanen: Ärende 9 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet.
För remissdebatten reserveras i detta skede högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. — Debatt,
minister Honkonen.
Debatt
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.
10. Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2023—2026
Statsrådets redogörelse SRR 2/2022 rd
Utskottets betänkande FiUB 14/2022 rd
Enda behandlingen
Talman Matti Vanhanen: Ärende 10 på dagordningen presenteras för enda behandlingen. Riksdagen beslutar nu utifrån finansutskottets betänkande FiUB 14/2022 rd om ett
ställningstagande med anledning av redogörelsen
Efter att finansutskottets ordförande Johannes Koskinen presenterat betänkandet förs
debatten som snabbdebatt i fråga om de anföranden som ledamöterna anmält sig för i förväg. Snabbdebatten inleds med en gruppanföranderunda där anförandena får vara högst 5
minuter långa. Efter det ges finansminister Annika Saarikko möjligheten att hålla ett 5 minuter långt anförande. Övriga på förhand anmälda anföranden hålls i gruppanförandeordning och de får vara högst 5 minuter långa. Talmanskonferensen rekommenderar att också
de anföranden som hålls efter snabbdebatten är högst 5 minuter långa. Dessutom kan jag ge
ordet för repliker enligt eget övervägande. — Debatt, utskottets ordförande, ledamot Koskinen.
Debatt
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
11. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om fastighetsskattestöd för
produktionsbyggnader inom jordbruket vid fastighetsbeskattningen för 2022
Regeringens proposition RP 82/2022 rd
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Lagmotion LM 54/2021 rd
Utskottets betänkande FiUB 13/2022 rd
Första behandlingen
Andre vice talman Juho Eerola: Ärende 11 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 13/2022 rd.
Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. — Allmän debatt, ledamot Viitanen.
Debatt
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
12. Regeringens proposition till riksdagen till riksdagen med förslag till lag om gödselmedel och till lagar som har samband med den
Regeringens proposition RP 32/2022 rd
Utskottets betänkande JsUB 5/2022 rd
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.6.2022.
13. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag och föreningslagen
Regeringens proposition RP 47/2022 rd
Utskottets betänkande EkUB 12/2022 rd
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.6.2022.
14. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om deltagande i sparbankers och hypoteksföreningars möten och stämmor på distans
Regeringens proposition RP 67/2022 rd
Utskottets betänkande EkUB 13/2022 rd
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.6.2022.
15. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om den nationella exporttillståndsmyndigheten
Regeringens proposition RP 79/2022 rd
Utskottets betänkande UtUB 8/2022 rd
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Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.6.2022.
16. Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 16.6.2022 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 18.34.
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