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Protokoll i sammandrag
PRS 14/2019 rd

Plenum
Fredag 7.6.2019 kl. 14.00—15.10
Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 15.10.
Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (14.00—15.10).
1. Namnupprop
Namnuppropsrapport Bilaga 1A
I stället för namnupprop antecknades de ledamöter som deltog i föregående plenum som
närvarande.
2. Val av förste vice talman
Val VAL 7/2019 rd
Val
Talman Matti Vanhanen: Nu följer val av förste vice talman, vilket förrättas enligt 34 § 2
momentet i Finlands grundlag och 5 och 6 § i valstadgan för riksdagen. Valet förrättas således med slutna röstsedlar. Riksdagsledamöterna ska enligt namnupprop i alfabetisk ordning lägga röstsedeln i urnan.
Jag vill påminna om att kandidatens namn ska anges tillräckligt tydligt. Vid behov kan
också förnamnet anges.
Jag ber följande riksdagsledamöter granska röstsedlarna och räkna rösterna vid valet: Johanna Ojala-Niemelä, Arja Juvonen, Jukka Kopra och Anu Vehviläinen.
Jag ber er notera att namnen på röstsedlarna inte läses upp.
Valförrättningen började.
Talman Matti Vanhanen: Omröstningsresultatet meddelas.
Sekreteraren läste:
Vid omröstningen har röster tillfallit Tuula Haatainen 162 röster och Kimmo Kiljunen 4
röster. Följande riksdagsledamöter har fått en röst var: Hussein al-Taee, Sirpa Paatero och
Sinuhe Wallinheimo. Dessutom har avgivits 4 blanka röstsedlar.
Talman Matti Vanhanen: Eftersom ledamot Tuula Haatainen vid valet erhållit mer än
hälften av de lämnade godkända rösterna, har hon valts till förste vice talman för den återstående tiden av riksmötet 2019.
Godkänts
3.0
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Riksdagen valde riksdagsledamot, politices magister Tuula Haatainen till riksdagens förste vice talman.
3. Val av andre vice talman
Val VAL 8/2019 rd
Val
Talman Matti Vanhanen: Nu följer val av andre vice talman, vilket förrättas enligt 34 § 2
momentet i Finlands grundlag och 5 och 6 § i valstadgan för riksdagen. Valet förrättas således med slutna röstsedlar. Riksdagsledamöterna ska enligt namnupprop i alfabetisk ordning lägga röstsedeln i urnan.
Jag vill påminna om att kandidatens namn ska anges tillräckligt tydligt. Vid behov kan
också förnamnet anges.
Jag ber följande riksdagsledamöter granska röstsedlarna och räkna rösterna vid valet:
Suna Kymäläinen, Sheikki Laakso, Sinuhe Wallinheimo och Esko Kiviranta.
Jag ber er notera att namnen på röstsedlarna inte läses upp.
Valförrättningen började.
Talman Matti Vanhanen: Omröstningsresultatet meddelas.
Sekreteraren läste:
Vid omröstningen har röster tillfallit Juho Eerola 148 röster, Petteri Orpo 2 röster och Ari
Koponen 1 röst. Dessutom har avgivits 9 blanka röstsedlar.
Talman Matti Vanhanen: Eftersom ledamot Juho Eerola vid valet erhållit mer än hälften
av de lämnade godkända rösterna, har han valts till förste vice talman för den återstående tiden av riksmötet 2019.
Riksdagen valde riksdagsledamot, företagare Juho Eerola till riksdagens andre vice talman.
4. Meddelanden
4.1. Övriga meddelanden
Talman Matti Vanhanen: Jag ber den förste och den andre vice talmannen att inför riksdagen i tur och ordning avge sin högtidliga försäkran i enlighet med 4 § i arbetsordningen.
Förste vice talman Tuula Haatainen: Jag Tuula Irmeli Haatainen försäkrar att jag som
talman efter all min förmåga skall försvara finska folkets och riksdagens rättigheter enligt
konstitutionen.
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Andre vice talman Juho Eerola: Jag Juho Seppo Antero Eerola försäkrar att jag som talman efter all min förmåga skall försvara finska folkets och riksdagens rättigheter enligt
konstitutionen.
4.2. Övriga meddelanden
Bilaga till protokollet Meddelande till republikens president om valet av talmän 7.6.2019
Bilaga 4.2A
Sekreteraren läste en skrivelse ställd till republikens president om valet av riksdagens talman och vice talmän. (Bilaga till protokollet 4.2A)
4.3. Valförrättning
Talman Matti Vanhanen: Utnämningen av statsrådet medför att medlemmar och ersättare i de av riksdagen redan tillsatta utskotten behöver bytas ut. Därför föreslår talmanskonferensen att riksdagen tillsätter dessa organ på nytt.
Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag.
Talman Matti Vanhanen: Val av utskott som tillsätts på nytt och underrättelsetillsynsutskottet samt val av Finlands delegation i Nordiska rådet, Finlands delegation i Europarådet, Finlands delegation i organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE:s parlamentariska församling, riksdagens bankfullmäktige, Finlands Banks revisorer, Folkpensionsanstaltens fullmäktige, Rundradion Ab:s förvaltningsråd, riksdagens revisorer, Riksdagsbibliotekets styrelse och av delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse
förrättas i plenum tisdag 18.6.2019 kl. 14.
Kandidatlistorna för valen ska lämnas in till centralkansliet senast måndag 17.6.2019 kl.
12.00.
5. Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på tisdag 11.6.2019 kl. 12. Plenum avslutades kl. 15.10.
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