Protokoll i sammandrag PRS 133/2018 rd

Protokoll i sammandrag
PRS 133/2018 rd

Plenum
Tisdag 18.12.2018 kl. 10.01—0.59
Plenum började kl. 10.01. Plenum avslutades 19.12.2018 kl. 00.59.
Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (10.01—12.04, 15.01—16.59 och 22.59—
0.59), förste vice talman Mauri Pekkarinen (12.04—12.59, 14.01—15.01 och 19.00—21.00) och
andre vice talman Tuula Haatainen (12.59—14.01, 16.59—19.00 och 21.00—22.59).
1. Namnupprop
Namnuppropsrapport Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes.
2. Meddelanden
2.1. Åtgärdsmotioner
Talmanskonferensen har 17.12.2018 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 47 och
59—65/2018 rd till utskott.
3. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av universitetslagen och yrkeshögskolelagen
Regeringens proposition RP 152/2018 rd
Utskottets betänkande KuUB 12/2018 rd
Andra behandlingen
Talman Paula Risikko: Ärende 3 på dagordningen presenteras för andra behandling.
Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.
Debatten om ärendet avslutades och behandlingen av ärendet avbröts i plenum 17.12.2018.
Under debatten har Sami Savio understödd av Ritva Elomaa framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservation 2.
Redogörelsen godkändes.
Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 152/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände
betänkandets förslag till uttalanden.

Godkänts
3.0
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Talman Paula Risikko: Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande som
framställts under debatten.
Betänkandet ”ja”, Sami Savios förslag ”nej”. Omröstningsresultat: 161 ja, 15 nej; 23 frånvarande (omröstning 1). Riksdagen godkände betänkandet.
Ärendet slutbehandlat.
4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär
ändring av sjukförsäkringslagen och till vissa andra lagar som har samband med den
Regeringens proposition RP 206/2018 rd
Lagmotion LM 70/2016 rd, 29/2017 rd, 51, 57/2018 rd
Åtgärdsmotion AM 34/2018 rd
Utskottets betänkande ShUB 19/2018 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen
Talman Paula Risikko: Ärende 4 på dagordningen presenteras för andra behandling och
enda behandling. Debatten om ärendet avslutades och behandlingen av ärendet avbröts i
plenum 17.12.2018.
Under debatten har Anneli Kiljunen understödd av Kristiina Salonen framställt tre förslag till uttalanden i enlighet med reservation 3, Arja Juvonen har understödd av Sami Savio framställt två förslag till uttalanden i enlighet med reservation 2, Aino-Kaisa Pekonen
har understödd av Matti Semi framställt två förslag till uttalanden i enlighet med reservation 4 och Eva Biaudet har understödd av Mats Löfström framställt två förslag till uttalanden i enlighet med reservation 5.
Redogörelsen godkändes.
Riksdagen godkände lagförslag 1—7 i proposition RP 206/2018 rd utifrån beslutet i första
behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna LM 70/2016 rd, 29/2017 rd, 51, 57/2018 rd förkastas. Andra behandlingen av
lagförslagen avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas.
Talman Paula Risikko: Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden som
framställts under debatten.
Betänkandet ”ja”, Anneli Kiljunens förslag till uttalande 1 ”nej”. Omröstningsresultat: 98
ja, 82 nej; 19 frånvarande (omröstning 2). Riksdagen godkände betänkandet.
Betänkandet ”ja”, Anneli Kiljunens förslag till uttalande 2 ”nej”. Omröstningsresultat: 97
ja, 83 nej; 19 frånvarande (omröstning 3). Riksdagen godkände betänkandet.
Betänkandet ”ja”, Anneli Kiljunens förslag till uttalande 3”nej”. Omröstningsresultat: 96
ja, 83 nej; 20 frånvarande (omröstning 4). Riksdagen godkände betänkandet.

2

Protokoll i sammandrag PRS 133/2018 rd
Betänkandet ”ja”, Arja Juvonens förslag till uttalande 1 ”nej”. Omröstningsresultat: 139 ja,
42 nej; 18 frånvarande (omröstning 5). Riksdagen godkände betänkandet.
Betänkandet ”ja”, Arja Juvonens förslag till uttalande 2 ”nej” Omröstningsresultat: 98 ja,
83 nej; 18 frånvarande (omröstning 6). Riksdagen godkände betänkandet.
Betänkandet ”ja”, Aino-Kaisa Pekonens förslag till uttalande 1 ”nej”. Omröstningsresultat: 102 ja, 64 nej, 16 avstår; 17 frånvarande (omröstning 7). Riksdagen godkände betänkandet.
Betänkandet ”ja”, Aino-Kaisa Pekonens förslag till uttalande 2 ”nej”. Omröstningsresultat: 111 ja, 70 nej; 18 frånvarande (omröstning 8). Riksdagen godkände betänkandet.
Betänkandet ”ja”, Eva Biaudets förslag till uttalande 1 ”nej”. Omröstningsresultat: 130 ja,
50 nej; 19 frånvarande (omröstning 9). Riksdagen godkände betänkandet.
Betänkandet ”ja”, Eva Biaudets förslag till uttalande 2 ”nej”. Omröstningsresultat: 98 ja,
83 nej; 18 frånvarande (omröstning 10). Riksdagen godkände betänkandet.
Ärendet slutbehandlat.
5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om indexjustering av folkpensionen och vissa andra förmåner år 2019 samt till lagar om ändring av 2 § i lagen om folkpensionsindex och 9 § i lagen om utkomststöd
Regeringens proposition RP 160/2018 rd
Utskottets betänkande ShUB 20/2018 rd
Andra behandlingen
Talman Paula Risikko: Ärende 5 på dagordningen presenteras för andra behandling.
Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.
Debatten om ärendet avslutades och behandlingen av ärendet avbröts i plenum 17.12.2018.
Under debatten har Anneli Kiljunen understödd av Kristiina Salonen föreslagit att lagförslag 2 förkastas. Eva Biaudet har understödd av Mats Löfström föreslagit att lagförslag
1 och 2 förkastas. Arja Juvonen har understödd av Outi Alanko-Kahiluoto föreslagit att
lagförslagen förkastas.
Under debatten har dessutom Outi Alanko-Kahiluoto understödd av Krista Mikkonen
framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservation 3 och Aino-Kaisa Pekonen har
understödd av Matti Semi framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservation 4.
Redogörelsen godkändes.
Talman Paula Risikko: Först ska riksdagen besluta godkänna eller förkasta lagförslag 2,
därefter lagförslag 1 och slutligen lagförslag 3.
Omröstningsordningen godkändes.
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Lagförslag 2 godkänns ”ja”, förkastas ”nej”. Omröstningsresultat: 97 ja, 84 nej; 18 frånvarande (omröstning 11). Riksdagen godkände lagförslag 2.
Lagförslag 1 godkänns ”ja”, förkastas ”nej”. Omröstningsresultat: 97 ja, 84 nej; 18 frånvarande (omröstning 12). Riksdagen godkände lagförslag 1.
Lagförslag 3 godkänns ”ja”, förkastas ”nej”. Omröstningsresultat: 133 ja, 48 nej; 18 frånvarande (omröstning 13). Riksdagen godkände lagförslag 3.
Riksdagen godkände lagförslag 1—3 i proposition RP 160/2018 rd utifrån beslutet i första
behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Talman Paula Risikko: Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden som
framställts under debatten.
Betänkandet ”ja”, Outi Alanko-Kahiluotos förslag ”nej”. Omröstningsresultat: 96 ja, 84
nej; 19 frånvarande (omröstning 14). Riksdagen godkände betänkandet.
Betänkandet ”ja”, Aino-Kaisa Pekonens förslag ”nej”. Omröstningsresultat: 148 ja, 32 nej;
19 frånvarande (omröstning 15). Riksdagen godkände betänkandet.
Ärendet slutbehandlat.
6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bosättningsbaserad social
trygghet i gränsöverskridande fall och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition RP 188/2018 rd
Lagmotion LM 52/2018 rd
Utskottets betänkande ShUB 24/2018 rd
Andra behandlingen
Talman Paula Risikko: 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 17.12.2018.
Under debatten har Arja Juvonen understödd av Sami Savio föreslagit att lagförslagen
förkastas.
Dessutom har Kristiina Salonen understödd av Anneli Kiljunen framställt ett förslag till
uttalande i enlighet med reservation 2.
Redogörelsen godkändes.
Talman Paula Risikko: Först ska riksdagen besluta godkänna eller förkasta lagförslagen.
Godkänns ”ja”, förkastas ”nej”. Omröstningsresultat: 119 ja, 62 nej; 18 frånvarande (omröstning 16).
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Riksdagen godkände lagförslag 1—15 i proposition RP 188/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i
lagmotion LM 52/2018 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Talman Paula Risikko: Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande som
framställts under debatten.
Betänkandet ”ja”, Kristiina Salonens förslag ”nej”. Omröstningsresultat: 108 ja, 72 nej; 19
frånvarande (omröstning 17). Riksdagen godkände betänkandet.
Ärendet slutbehandlat.
7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 7 § i lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården och 1 och 2 § i lagen om tillämpning av vissa förpliktelser enligt lagen om en kommun- och servicestrukturreform
Regeringens proposition RP 246/2018 rd
Utskottets betänkande ShUB 25/2018 rd
Bilaga till protokollet Förslag till uttalande 17.12.2018 Bilaga 7A
Andra behandlingen
Talman Paula Risikko: Ärende 7 på dagordningen presenteras för andra behandling.
Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.
Debatten om ärendet avslutades och behandlingen av ärendet avbröts i plenum 17.12.2018.
Under debatten har Sirpa Paatero understödd av Merja Mäkisalo-Ropponen framställt
ett förslag till uttalande som delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 7A)
Redogörelsen godkändes.
Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 246/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Talman Paula Risikko: Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande som
framställts under debatten.
Betänkandet ”ja”, Sirpa Paateros förslag ”nej”. Omröstningsresultat: 107 ja, 73 nej; 19
frånvarande (omröstning 18). Riksdagen godkände betänkandet.
Ärendet slutbehandlat.
8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund
Regeringens proposition RP 218/2018 rd
Utskottets betänkande FiUB 24/2018 rd
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Andra behandlingen
Talman Paula Risikko: Ärende 8 på dagordningen presenteras för andra behandling.
Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.
Debatten om ärendet avslutades och behandlingen av ärendet avbröts i plenum 17.12.2018.
Under debatten har Timo Harakka understödd av Krista Mikkonen framställt tre förslag
till uttalanden i enlighet med reservationen.
Redogörelsen godkändes.
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 218/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Talman Paula Risikko: Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden som
framställts under debatten.
Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag till uttalande 1 ”nej”. Omröstningsresultat: 96 ja,
84 nej; 19 frånvarande (omröstning 19). Riksdagen godkände betänkandet.
Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag till uttalande 2 ”nej”. Omröstningsresultat: 96 ja,
84 nej; 19 frånvarande (omröstning 20). Riksdagen godkände betänkandet.
Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag till uttalande 3 ”nej”. Omröstningsresultat: 97 ja,
84 nej; 18 frånvarande (omröstning 21). Riksdagen godkände betänkandet.
Ärendet slutbehandlat.
9. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till
bilskattelagen
Regeringens proposition RP 276/2018 rd
Utskottets betänkande FiUB 25/2018 rd
Andra behandlingen
Talman Paula Risikko: Ärende 9 på dagordningen presenteras för andra behandling.
Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.
Debatten om ärendet avslutades och behandlingen av ärendet avbröts i plenum 17.12.2018.
Under debatten har Timo Harakka understödd Krista Mikkonen framställt ett förslag till
uttalande i enlighet med reservationen.
Redogörelsen godkändes.
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 276/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
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Talman Paula Risikko: Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande som
framställts under debatten.
Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag ”nej”. Omröstningsresultat: 110 ja, 68 nej; 21
frånvarande (omröstning 22). Riksdagen godkände betänkandet.
Ärendet slutbehandlat.
10. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fordonslagen och körkortslagen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition RP 173/2018 rd
Utskottets betänkande KoUB 33/2018 rd
Andra behandlingen
Talman Paula Risikko: Ärende 10 på dagordningen presenteras för andra behandling.
Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.
Debatten om ärendet avslutades och behandlingen av ärendet avbröts i plenum 17.12.2018.
Under debatten har Jyrki Kasvi understödd av Krista Mikkonen föreslagit att lagförslagen förkastas.
Redogörelsen godkändes.
Godkänns ”ja”, förkastas ”nej”. Omröstningsresultat: 167 ja, 12 nej; 20 frånvarande (omröstning 23).
Riksdagen godkände lagförslag 1—8 i proposition RP 173/2018 rd utifrån beslutet i första
behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat.
11. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 7 kap. 2 § i
arbetsavtalslagen och 2 a kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Regeringens proposition RP 227/2018 rd
Utskottets betänkande AjUB 10/2018 rd
Andra behandlingen
Talman Paula Risikko: Ärende 11 på dagordningen presenteras för andra behandling.
Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.
Debatten om ärendet avslutades och behandlingen av ärendet avbröts i plenum 17.12.2018.
Under debatten har Merja Mäkisalo-Ropponen understödd av Rami Lehto föreslagit att
lagförslag 1 förkastas. Under debatten har dessutom Rami Lehto understödd av Sami Savio framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservation 2.
Redogörelsen godkändes.
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Lagförslag 1 godkänns ”ja”, förkastas ”nej”. Omröstningsresultat: 102 ja, 72 nej, 7 avstår;
18 frånvarande (omröstning 24).
Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 227/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
————
Följande anmälan antecknades till protokollet: Maria Tolppanen /sd avsåg rösta ”nej”.
————
Talman Paula Risikko: Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande som
framställts under debatten.
Betänkandet ”ja”, Rami Lehtos förslag ”nej”. Omröstningsresultat: 99 ja, 74 nej, 5 avstår;
21 frånvarande (omröstning 25). Riksdagen godkände betänkandet.
Ärendet slutbehandlat.
12. Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2019
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2019
(RP 123/2018 rd)
Regeringens proposition RP 123/2018 rd
Regeringens proposition RP 232/2018 rd
Budgetmotion BM 1-309, 311-617/2018 rd
Utskottets betänkande FiUB 28/2018 rd
Enda behandlingen
Talman Paula Risikko: Ärende 12 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till
grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 28/2018 rd. Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 17.12.2018.
12.1. Huvudtitel 21 Riksdagen
Talman Paula Risikko: Den allmänna debatten förklarades avslutad vid plenum i går.
Nu följer detaljbehandling av huvudtitel 21.
Följande ändringsförslag till huvudtiteln, som hade lämnats in skriftligt till centralkansliet
enligt godkända procedurer och delats ut till ledamöterna som numrerade kopior, framställdes:
1. Juho Eerola saf understödd av Arja Juvonen saf 21.01.01: Anslaget för riksdagsledamöternas resor inom landet minskas med 150 000 euro. (BM 70)
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2. Mika Raatikainen saf understödd av Olli Immonen saf 21.30.01: Anslaget för Utrikespolitiska institutets omkostnader minskas med 350 000 euro. (BM 465)
Betänkandet ”ja”, Juho Eerolas förslag nr 1 ”nej”. Omröstningsresultat: 167 ja, 14 nej; 18
frånvarande (omröstning 26). Riksdagen godkände betänkandet.
Betänkandet ”ja”, Mika Raatikainens förslag nr 2 ”nej”. Omröstningsresultat: 164 ja, 16
nej; 19 frånvarande (omröstning 27). Riksdagen godkände betänkandet.
Riksdagen godkände huvudtitel 21 enligt betänkandet.
12.2. Huvudtitel 23 Statsrådets kansli
Talman Paula Risikko: Nu följer detaljbehandling av huvudtitel 23. Behandlingen av huvudtiteln avbröts i plenum 17.12.2018.
Följande ändringsförslag till huvudtiteln, som hade lämnats in skriftligt till centralkansliet
enligt godkända procedurer och delats ut till ledamöterna som numrerade kopior, framställdes:
1. Mika Niikko saf understödd av Sami Savio saf 23.01.01: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att införa en handlingsmodell för val av
kanslichefer, där det för att främja den sektorsövergripande kompetensen krävs att den som
blir vald har arbetserfarenhet inom minst tre förvaltningsområden." (Reservation 6)
2. Mika Niikko saf understödd av Sami Savio saf 23.01.02: Förslag till uttalande: ”Riksdagen förutsätter att regeringen drar ner på antalet politiska specialmedarbetare och ser över
systemet med statssekreterare.” (Reservation 6)
3. Mika Niikko saf understödd av Sami Savio saf 23.01.24: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att mötena under Finlands EU-ordförandeskap förankras i hela landet. Mötena bör hållas också i andra städer än i Helsingfors. Om
mötestemat till exempel är hållbar utveckling eller turism kan mötet hållas på något semestercenter i Lappland eller i Uleåborg eller Jyväskylä." (Reservation 6)
4. Mika Niikko saf understödd av Sami Savio saf 23.01.25: Momentet ökas med 1 000 000
euro för forskning, diagnostik, behandling och rehabilitering i fråga om sjukdomar som beror på fukt- och mögelskador. (Reservation 6)
5. Timo Harakka sd understödd av Pia Viitanen sd 23.01.25: Momentet ökas med
5 000 000 euro för programmet Sunda lokaler. (Reservation 1)
6. Kari Uotila vänst understödd av Li Andersson vänst 23.01.25: Momentet ökas med
5 000 000 euro för att börja genomföra programmet Sunda lokaler 2028. (Reservation 3)
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7. Timo Harakka sd understödd av Pia Viitanen sd 23.01.25: Förslag till uttalande: ”Riksdagen förutsätter att regeringen i samarbete med kommunerna främjar reparation av skolor, daghem och andra offentliga byggnader så att inomhusluften blir sund och att den bereder föreskrifter som förtydligar ansvarsfördelningen mellan byggarna och de som har
hand om byggnaderna på det sätt som framgår av riktlinjerna i revisionsutskottets rapport.” (Reservation 1)
8. Timo Harakka sd understödd av Pia Viitanen sd 23.01.25: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen omedelbart inleder beredningen av nya, enkelt tillämpliga
understöd för åtgärdande av sanitära olägenheter och energireparationer." (Reservation 1)
9. Kari Uotila vänst understödd av Li Andersson vänst 23.10: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen lämnar riksdagen en utförlig utredning om det faktiska behovet, användningssyftet och den strategiska rollen i fråga om den nya typen av ägarpolitiska utvecklingsbolag, och att staten avhåller sig från att sälja innehav som har strategisk
betydelse för Finlands ekonomi och näringslivets utveckling eller vars avkastning klart
överskrider räntenivån för Finlands statslån." (Reservation 3)
10. Kari Uotila vänst understödd av Li Andersson vänst 23.10: Förslag till uttalande:
”Riksdagen förutsätter att regeringen omedelbart ger en ny ägarpolitisk anvisning som
ålägger de bolag som staten är majoritetsägare i att rapportera minst uppgifterna enligt Organisationen för ekonomiskt samarbete och utvecklings (OECD) så kallade BEPS-projekt
offentligt och specificerat för alla länder där de har dotterbolag eller en fast verksamhetsplats. Det innebär att rapporteringen ska visa personalmängd, personalkostnader, omsättning, vinst, betalade och influtna samfundsskatter och centrala finansieringsuppgifter.”
(Reservation 3)
11. Mika Niikko saf understödd av Sami Savio saf 23.10: Förslag till uttalande: ”Riksdagen förutsätter att regeringen stärker statens ägarstyrning, särskilt i de företag som arbetar i
kontaktytor med allmänheten och som har ett viktigt samhälleligt serviceuppdrag, exempelvis Posti och VR. Riksdagen avkräver regeringen konkreta åtgärder för att se till att de
allmänna posttjänsterna fortsättningsvis håller samma standard som nu i hela landet. Eventuella effektiviseringsåtgärder måste sättas in på distributionslogistiken, som kan kombineras med aktörer i privata sektorn, men får inte försämra servicestandarden för användarna." (Reservation 6)
12. Mika Niikko saf understödd av Sami Savio saf 23.10: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen satsar på sin ägarstyrningspolitik på så sätt att det uppkommer nya innovativa företag och arbetstillfällen för framtiden och att utbildningen och
forskningen blir starkare, men att staten behåller bestämmande inflytande över de bolag
som spelar en viktig roll för försörjningstrygghet eller regional utveckling. Statens utvecklingsbolag Vake ska uppmanas att skapa ett nationellt ekosystem för batterier och stödja
projekt för att upprätthålla funktionsförmågan i syfte att sänka kostnaderna för åldrandet
och höja de äldres livskvalitet. Tillsammans med aktörer i privata sektorn och högskolor
ska behoven utredas för att utöka utbildningen i artificiell intelligens för att de finländska
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företagen i teknikbranschen ska få den arbetskraft de behöver och Finlands position som
ledande land inom teknik säkras." (Reservation 6)
13. Mika Niikko saf understödd av Sami Savio saf 23.10: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen i fråga om ägarstyrningen vidtar åtgärder för att kundbelåtenheten i statliga fastighetsbolag såsom Senatfastigheter ska bli ett av de viktigaste kriterierna i bolagens verksamhetsstrategi och som grund för belöning till ledningen." (Reservation 6)
14. Mika Niikko saf understödd av Sami Savio saf 23.20.50: Momentet minskas med
4 445 000 euro från det föreslagna anslaget för stöd till partiverksamhet. (Reservation 6)
Betänkandet ”ja”, Mika Niikkos förslag nr 1 ”nej”. Omröstningsresultat: 167 ja, 15 nej; 17
frånvarande (omröstning 28). Riksdagen godkände betänkandet.
Betänkandet ”ja”, Mika Niikkos förslag nr 2 ”nej”. Omröstningsresultat: 165 ja, 15 nej; 19
frånvarande (omröstning 29). Riksdagen godkände betänkandet.
Betänkandet ”ja”, Mika Niikkos förslag nr 3 ”nej”. Omröstningsresultat: 148 ja, 30 nej; 21
frånvarande (omröstning 30). Riksdagen godkände betänkandet.
Betänkandet ”ja”, Mika Niikkos förslag nr 4 ”nej”. Omröstningsresultat: 99 ja, 82 nej; 18
frånvarande (omröstning 31). Riksdagen godkände betänkandet.
Talman Paula Risikko: Timo Harakkas förslag nr 5 och Kari Uotilas förslag nr 6 har samma innehåll och ställs vid omröstningarna samtidigt mot betänkandet.
Omröstningsordningen godkändes.
Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag nr 5 och Kari Uotilas förslag nr 6 ”nej”. Omröstningsresultat: 97 ja, 82 nej; 20 frånvarande (omröstning 32). Riksdagen godkände betänkandet.
Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag nr 7 ”nej”. Omröstningsresultat: 96 ja, 85 nej; 18
frånvarande (omröstning 33). Riksdagen godkände betänkandet.
Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag nr 8 ”nej”. Omröstningsresultat: 97 ja, 85 nej; 17
frånvarande (omröstning 34). Riksdagen godkände betänkandet.
Betänkandet ”ja”, Kari Uotilas förslag nr 9 ”nej”. Omröstningsresultat: 108 ja, 70 nej; 21
frånvarande (omröstning 35). Riksdagen godkände betänkandet.
Betänkandet ”ja”, Kari Uotilas förslag nr 10 ”nej”. Omröstningsresultat: 119 ja, 61 nej, 1
avstår; 18 frånvarande (omröstning 36). Riksdagen godkände betänkandet.
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Betänkandet ”ja”, Mika Niikkos förslag nr 11 ”nej”. Omröstningsresultat: 155 ja, 26 nej;
18 frånvarande (omröstning 37). Riksdagen godkände betänkandet.
Betänkandet ”ja”, Mika Niikkos förslag nr 12 ”nej”. Omröstningsresultat: 164 ja, 16 nej;
19 frånvarande (omröstning 38). Riksdagen godkände betänkandet.
Betänkandet ”ja”, Mika Niikkos förslag nr 13 ”nej”. Omröstningsresultat: 119 ja, 60 nej;
20 frånvarande (omröstning 39). Riksdagen godkände betänkandet.
Betänkandet ”ja”, Mika Niikkos förslag nr 14 ”nej”. Omröstningsresultat: 166 ja, 15 nej;
18 frånvarande (omröstning 40). Riksdagen godkände betänkandet.
Riksdagen godkände huvudtitel 23 enligt betänkandet.
12.3. Huvudtitel 35 Miljöministeriets förvaltningsområde
Talman Paula Risikko: Till följande presenteras huvudtitel 35 gällande miljöministeriets
förvaltningsområde.
Ledamot Heinonen inleder, därefter ledamot Juhantalo och efter det minister Tiilikainen.
Debatt
Riksdagen avbröt debatten klockan 12.04.
————
Riksdagen fortsatte debatten klockan 20.41.
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
12.4. Huvudtitel 28 Finansministeriets förvaltningsområde
Talman Paula Risikko: Nu presenteras huvudtitel 28 gällande finansministeriets förvaltningsområde.
Ledamot Kankaanniemi håller det första anförandet, därefter ledamot Niikko och efter
det minister Vehviläinen. Debatten förs fram till cirka klockan 13.30.
Debatt
Riksdagen avbröt debatten klockan 13.33.
————
Riksdagen fortsatte debatten klockan 23.31.
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Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av huvudtiteln.
12.5. Huvudtitel 25 Justitieministeriets förvaltningsområde
Andre vice talman Tuula Haatainen: Nu presenteras huvudtitel 25 gällande justitieministeriets huvudtitel.
Vi inleder debatten. Delegationens ordförande, ledamot Kankaanniemi, presentationsanförande. — Varsågod.
Debatt
Riksdagen avbröt den allmänna debatten klockan 15.04.
————
Riksdagen fortsatte den allmänna debatten klockan 23.43.
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av huvudtiteln.
12.6. Huvudtitel 32 Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
Talman Paula Risikko: Till följande presenteras huvudtitel 32 gällande arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde.
Ledamot Juhantalo inleder debatten, därefter minister Lintilä och minister Lindström.
Debatt
Riksdagen avbröt den allmänna debatten klockan 17.00.
————
Riksdagen fortsatte den allmänna debatten klockan 23.56.
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av huvudtiteln.
12.7. Huvudtitel 26 Inrikesministeriets förvaltningsområde
Talman Paula Risikko: Till följande presenteras huvudtitel 26 gällande inrikesministeriets förvaltningsområde.
Ledamot Niikko håller det första anförandet och därefter minister Mykkänen.
Debatt
Riksdagen avbröt den allmänna debatten klockan 18.39.
————
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Riksdagen fortsatte den allmänna debatten klockan 0.43.
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av huvudtiteln.
12.8. Huvudtitel 27 Försvarsministeriets förvaltningsområde
Andre vice talman Tuula Haatainen: Huvudtitel 27 gällande försvarsministeriets förvaltningsområde föredras.
Ledamot Niikko håller det första anförandet och därefter fortsätter minister Niinistö.
Debatt
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av huvudtiteln.
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet.
13. Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på onsdag 19.12.2018 kl. 10.00. Plenum avslutades kl. 00.59.
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