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Protokoll i sammandrag
PRS 136/2017 rd

Plenum
Tisdag 12.12.2017 kl. 13.59—17.07
Plenum började kl. 13.59. Plenum avslutades kl. 17.07.
Överläggningarna leddes av andre vice talman Arto Satonen (13.59—15.58) och talman Maria
Lohela (15.58—17.07).
1. Namnupprop
Namnuppropsrapport Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes.
2. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i barnbidragslagen
Regeringens proposition RP 163/2017 rd
Utskottets betänkande ShUB 18/2017 rd
Andra behandlingen
Andre vice talman Arto Satonen: Ärende 2 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller
förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 11.12.2017.
Under debatten har Arja Juvonen understödd av Sami Savio framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservation 1 och Aino-Kaisa Pekonen har understödd av Silvia Modig framställt två förslag till uttalanden i enlighet med reservation 3.
Redogörelsen godkändes.
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 163/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Andre vice talman Arto Satonen: Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden som framställts under debatten.
Betänkandet "ja", Arja Juvonens förslag "nej". Omröstningsresultat: 93 ja, 84 nej; 22 frånvarande (omröstning 1). Riksdagen godkände betänkandet.
Betänkandet "ja", Aino-Kaisa Pekonens förslag 1 "nej". Omröstningsresultat: 94 ja, 85 nej;
20 frånvarande (omröstning 2). Riksdagen godkände betänkandet.
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Betänkandet "ja", Aino-Kaisa Pekonens förslag 2 "nej". Omröstningsresultat: 104 ja, 79
nej; 16 frånvarande (omröstning 3). Riksdagen godkände betänkandet.
Ärendet slutbehandlat.
3. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av universitetslagen och yrkeshögskolelagen samt till lag om införande av en lag om ändring av universitetslagen
Regeringens proposition RP 73/2017 rd
Utskottets betänkande KuUB 15/2017 rd
Andra behandlingen
Andre vice talman Arto Satonen: 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 i plenum 11.12.2017.
Under debatten har Li Andersson understödd av Pilvi Torsti framställt två förslag till uttalanden i enlighet med reservationen.
Redogörelsen godkändes.
Riksdagen godkände lagförslag 1—3 i proposition RP 73/2017 rd utifrån beslutet i första
behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Andre vice talman Arto Satonen: Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden som framställts under debatten.
Betänkandet "ja", Li Anderssons förslag 1 "nej". Omröstningsresultat: 123 ja, 60 nej; 16
frånvarande (omröstning 4). Riksdagen godkände betänkandet.
Betänkandet "ja", Li Anderssons förslag 2 "nej". Omröstningsresultat: 106 ja, 77 nej; 16
frånvarande (omröstning 5). Riksdagen godkände betänkandet.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat.
4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett försök som gäller det
andra inhemska språket i den grundläggande utbildningen
Regeringens proposition RP 114/2017 rd
Utskottets betänkande KuUB 18/2017 rd
Bilaga till protokollet Förslag till uttalande 11.12.2017 Bilaga 4A
Andra behandlingen
Andre vice talman Arto Satonen: Ärende 4 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller
förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 11.12.2017.
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Under debatten har Stefan Wallin understödd av Eva Biaudet föreslagit att lagförslaget
förkastas. Dessutom har Stefan Wallin understödd av Eva Biaudet framställt ett förslag till
uttalande som har delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 4A)
Redogörelsen godkändes.
Andre vice talman Arto Satonen: Först ska riksdagen besluta godkänna eller förkasta
lagförslaget.
Godkänns "ja", förkastas "nej". Omröstningsresultat: 113 ja, 68 nej, 2 avstår; 16 frånvarande (omröstning 6).
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 114/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Andre vice talman Arto Satonen: Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande som framställts under debatten.
Betänkandet "ja", Stefan Wallins förslag "nej". Omröstningsresultat: 113 ja, 68 nej; 18
frånvarande (omröstning 7). Riksdagen godkände betänkandet.
Ärendet slutbehandlat.
5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om
statsandel för kommunal basservice
Regeringens proposition RP 113/2017 rd
Utskottets betänkande FvUB 24/2017 rd
Andra behandlingen
Andre vice talman Arto Satonen: Ärende 5 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller
förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 11.12.2017.
Under debatten har Matti Semi understödd av Silvia Modig framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservation 2.
Redogörelsen godkändes.
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 113/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Andre vice talman Arto Satonen: Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande som framställts under debatten.
Betänkandet "ja", Matti Semis förslag "nej". Omröstningsresultat: 127 ja, 57 nej; 15 frånvarande (omröstning 8). Riksdagen godkände betänkandet.
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Ärendet slutbehandlat.
6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag
Regeringens proposition RP 161/2017 rd
Utskottets betänkande MiUB 15/2017 rd
Andra behandlingen
Andre vice talman Arto Satonen: Ärende 6 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller
förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 11.12.2017.
Under debatten har Olli Immonen understödd av Satu Hassi föreslagit att lagförslaget
förkastas.
Redogörelsen godkändes.
Godkänns "ja", förkastas "nej". Omröstningsresultat: 96 ja, 86 nej; 17 frånvarande (omröstning 9).
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 161/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.
7. Debattinitiativ om sexuella trakasserier
Debattinitiativ DI 14/2017 rd
Debatt
Andre vice talman Arto Satonen: Ärende 7 på dagordningen är en aktuell debatt om sexuella trakasserier. Den aktuella debatten inleds med ett anförande av debattinitiativets första undertecknare, Tuula Haatainen. Därefter ger jag enligt eget övervägande ordet för repliker som får vara får vara 1 eller 2 minuter långa. Ledamöterna kan anmäla sig för dessa
genom att trycka på knapp V. För debatten har reserverats en och en halv timme.
Debatt
Ärendet slutbehandlat.
8. Regeringens årsberättelse 2016
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet
och regeringens årsberättelse för år 2016
Berättelse B 14/2017 rd
Berättelse B 9/2017 rd
Utskottets betänkande ReUB 8/2017 rd
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Enda behandlingen
Andre vice talman Arto Satonen: Ärende 8 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger revisionsutskottets betänkande ReUB 8/2017
rd. Nu ska riksdagen besluta om ett ställningstagande med anledning av berättelserna. Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 1.12.2017.
I anslutning till detta ärende tillåts även debatt om ärende 9 och 10 på dagordningen.
Vi inleder debatten om ärendet. — Revisionsutskottets ordförande, ledamot Heinäluoma.
Debatt
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B
14, 9/2017 rd. Ärendet slutbehandlat.
9. Riksdagens budget- och tillsynsbefogenheter
Utskottets eget ärende EÄ 21/2016 rd
Utskottets betänkande ReUB 9/2017 rd
Enda behandlingen
Riksdagen godkände det i revisionsutskottets betänkande om det egna ärendet EÄ 21/2016
rd varande ställningstagandet. Ärendet slutbehandlat.
10. Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2017
Berättelse B 17/2017 rd
Utskottets betänkande ReUB 10/2017 rd
Enda behandlingen
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B
17/2017 rd. Ärendet slutbehandlat.
11. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om minskning av växthusgasutsläppen under hela livscykeln från vissa drivmedel och lag om ändring av 2 § i lagen om
biodrivmedel och flytande biobränslen
Regeringens proposition RP 184/2017 rd
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet.
12. Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2018
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2018
(RP 106/2017 rd)
Regeringens proposition RP 106/2017 rd
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Regeringens proposition RP 176/2017 rd
Budgetmotion BM 1-535/2017 rd
Åtgärdsmotion AM 51/2017 rd
Utskottets betänkande FiUB 22/2017 rd
Bordläggning av betänkandet
Talman Maria Lohela: Ärende 12 på dagordningen presenteras för bordläggning. Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 13.12.2017.
Ingen debatt.
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.12.2017.
Talman Maria Lohela: 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 hänför sig till samt vem som framställer förslaget.
Ändringsförslagen gällande huvudtitlarna 21—31 ska lämnas in till centralkansliet senast i morgon onsdag 13.12 kl. 14.00 och övriga ändringsförslag senast torsdag 14.12 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. Samma ledamots samtliga förslag gällande en enskild huvudtitel kan framställas på en och samma gång genom att hänvisa till numren i häftet. Efter
att förslaget har framställts ges ordet omedelbart för understöd. När alla förslag har framställts verkställs omröstningar. 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.
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13. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om brottsbekämpning inom
Gränsbevakningsväsendet och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition RP 41/2017 rd
Utskottets betänkande FvUB 28/2017 rd
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.12.2017.
14. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen
Regeringens proposition RP 183/2017 rd
Utskottets betänkande MiUB 17/2017 rd
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.12.2017.
15. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utsökningsbalken
Regeringens proposition RP 150/2017 rd
Utskottets betänkande LaUB 15/2017 rd
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.12.2017.
16. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om
skatteredovisning, 30 § i lagen om Skatteförvaltningen och 18 § i lagen om beskattningsförfarande
Regeringens proposition RP 152/2017 rd
Utskottets betänkande FiUB 23/2017 rd
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.12.2017.
17. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattningsförfarande samt av 18 och 20 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
Regeringens proposition RP 154/2017 rd
Utskottets betänkande FiUB 24/2017 rd
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.12.2017.
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18. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 19 a och 27 c
§ i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och 15 och 29 § i mervärdesskattelagen
Regeringens proposition RP 155/2017 rd
Utskottets betänkande FiUB 25/2017 rd
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.12.2017.
19. Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på onsdag 13.12.2017 kl. 12.00. Plenum avslutades kl. 17.07.
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