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Protokoll i sammandrag
PRS 133/2016 rd

Plenum
Tisdag 13.12.2016 kl. 19.02—21.03
Plenum började kl. 19.02. Plenum avbröts kl. 19.07. Plenum fortsatte kl. 19.39. Plenum avbröts
kl. 19.55. Plenum fortsatte kl. 21.00. Plenum avslutades kl. 21.03.
Överläggningarna leddes av förste vice talman Mauri Pekkarinen (19.02—19.07) och andre vice
talman Arto Satonen (19.39—19.55 och 21.00—21.03)
1. Namnupprop
Namnuppropsrapport Bilaga 1A
I stället för namnupprop antecknades de ledamöter som deltog i föregående plenum som
närvarande.
2. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälso- och
sjukvårdslagen och av socialvårdslagen
Regeringens proposition RP 224/2016 rd
Utskottets betänkande ShUB 43/2016 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen: Ärende 2 på dagordningen presenteras för första
behandling. Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 43/2016 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i första plenum
13.12.2016.
Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen.
Lagförslag 1
45 §
Förste vice talman Mauri Pekkarinen: Veronica Rehn-Kivi har understödd av Stefan
Wallin föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2.
Redogörelsen godkändes.
Betänkandet "ja", Veronica Rehn-Kivis förslag "nej". Omröstningsresultat: 85 ja, 63 nej;
51 frånvarande (omröstning 1). Riksdagen godkände betänkandet.
50 §
Klart
5.0
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Förste vice talman Mauri Pekkarinen: Veronica Rehn-Kivi har understödd av Stefan
Wallin föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2.
Redogörelsen godkändes.
Betänkandet "ja", Veronica Rehn-Kivis förslag "nej". Omröstningsresultat: 85 ja, 63 nej;
51 frånvarande (omröstning 2).
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 224/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
3. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om
statsandel för kommunal basservice
Regeringens proposition RP 140/2016 rd
Utskottets betänkande FvUB 28/2016 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen: Ärende 3 på dagordningen presenteras för första
behandling. Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande FvUB
28/2016 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 13.12.2016.
Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen.
36 §
Förste vice talman Mauri Pekkarinen: Joona Räsänen har understödd av Mika Kari föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1.
Redogörelsen godkändes.
Betänkandet "ja", Joona Räsänens förslag "nej". Omröstningsresultat: 94 ja, 54 nej; 51
frånvarande (omröstning 3). Riksdagen godkände betänkandet.
55 §
Förste vice talman Mauri Pekkarinen: Joona Räsänen har understödd av Mika Kari föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1.
Redogörelsen godkändes.
Betänkandet "ja", Joona Räsänens förslag "nej". Omröstningsresultat: 94 ja, 54 nej; 51
frånvarande (omröstning 4). Riksdagen godkände betänkandet.
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 140/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
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————
Förste vice talman Mauri Pekkarinen: Plenum avbryts nu för finansutskottets möte och
fortsätter klockan 19.40.
Plenum avbröts klockan 19.07.
————
Plenum fortsatte klockan 19.39.
Andre vice talman Arto Satonen: Nu fortsätter plenum som avbröts i dag klockan 19.07.
4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen
Regeringens proposition RP 133/2016 rd
Utskottets betänkande FvUB 27/2016 rd
Första behandlingen
Andre vice talman Arto Satonen: Ärende 4 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande FvUB 27/
2016 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget.
Debatt
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bokföringslagen och av vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition RP 208/2016 rd
Utskottets betänkande EkUB 33/2016 rd
Första behandlingen
Ingen allmän debatt.
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet.
6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om reformering av
förskottsbetalningen och vissa andra beskattningsförfaranden
Regeringens proposition RP 237/2016 rd
Utskottets betänkande FiUB 34/2016 rd
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Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—15 i proposition RP 237/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 och 46 § i lagen om grundläggande utbildning samt till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice
Regeringens proposition RP 178/2016 rd
Utskottets betänkande KuUB 19/2016 rd
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 178/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 25 § i konkurrenslagen
Regeringens proposition RP 256/2016 rd
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.
9. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetsavtalslagen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition RP 257/2016 rd
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.
10. Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse
Statsrådets redogörelse SRR 6/2016 rd
Utskottets betänkande UtUB 9/2016 rd
Enda behandlingen
Ärendet avfört från dagordningen.
————
Andre vice talman Arto Satonen: I det här skedet avbryts plenum och fortsätter klockan
20.30. Avbrottet är för bordläggning av budgetbetänkandet.
Plenum avbröts klockan 19.55.
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————
Plenum fortsatte klockan 21.00.
Andre vice talman Arto Satonen: Vi fortsätter plenum som avbröts klockan 19.55.
11. Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2017
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2017
(RP 134/2016 rd)
Regeringens proposition RP 134/2016 rd
Regeringens proposition RP 249/2016 rd
Budgetmotion BM 1-462/2016 rd
Åtgärdsmotion AM 34, 53/2016 rd
Utskottets betänkande FiUB 35/2016 rd
Bordläggning av betänkandet
Andre vice talman Arto Satonen: Ärende 11 på dagordningen presenteras för bordläggning. Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 14.12.2016.
Ingen debatt.
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.12.2016.
Andre vice talman Arto Satonen: Talmanskonferensen föreslår att följande förfaringssätt iakttas vid enda behandlingen av budgetpropositionen:
En ledamot som har för avsikt att föreslå ändringar i finansutskottets betänkande ska
lämna in ändringsförslaget till centralkansliet. Så ska förfaras också när ändringsförslagen
ingår i en reservation.
Jag ber ledamöterna i sina ändringsförslag ange numret på den budgetmotion eller reservation som ändringsförslaget eventuellt hänför sig till.
Ändringsförslagen gällande huvudtitlarna 21—31 ska lämnas in till centralkansliet senast i morgon onsdag 14.12 kl. 14.00 och övriga ändringsförslag senast torsdag 15.12 kl.
12.00.
Förslagen sammanställs till häften som delas ut till ledamöterna. Förslagen numreras i
löpande ordning från nr 1 inom varje huvudtitel och avdelning, likaså i fråga om de allmänna föreskrifterna i detaljmotiveringen och allmänna motiveringen.
Behandlingen av ärendet inleds med en allmän debatt om hela budgetpropositionen. Vid
detaljbehandlingen föredras först utgifterna, sedan inkomsterna, därefter de allmänna föreskrifterna i detaljmotiveringen, allmänna motiveringen och slutligen förslaget till tillämpning av budgeten.
Om respektive huvudtitel tillåts först allmän debatt, därefter framställs förslagen under
huvudtiteln i nummerordning. Eftersom förslagen tas in i protokollet i den form de har i kopiorna räcker det med en hänvisning till numret på förslaget. Efter att förslaget har framställts ges ordet omedelbart för understöd. När alla förslag har framställts verkställs om-
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röstningar. Om inga ändringsförslag har framställts i fråga om ett kapitel eller övriga punkter under huvudtiteln, anses de ha blivit godkända enligt finansutskottets betänkande.
Allmän debatt tillåts inte om avdelningarna på inkomstsidan, de allmänna föreskrifterna
i detaljmotiveringen och allmänna motiveringen. I övrigt är förfaringssättet det samma som
vid behandlingen av huvudtitlarna.
Förfaringssättet godkändes.
12. Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på onsdag 14.12.2016 kl. 12.00. Plenum avslutades kl. 21.03.
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