Protokoll i sammandrag PRS 143/2021 rd

Protokoll i sammandrag
PRS 143/2021 rd

Plenum
Onsdag 1.12.2021 kl. 14.03—19.06
Plenum började kl. 14.03. Plenum avslutades kl. 19.06.
Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (14.03—16.09) och förste vice talman Antti Rinne (16.09—19.06).
1. Namnupprop
Namnuppropsrapport Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes.
2. Regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2021
Regeringens proposition RP 209/2021 rd
Utskottets betänkande FiUB 21/2021 rd
Enda behandlingen
Talman Anu Vehviläinen: Ärende 2 på dagordningen presenteras för enda behandling.
Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 21/2021 rd. Den allmänna debatten avslutades i plenum 30.11.2021.
Nu följer detaljbehandling av tilläggsbudgetpropositionen.
Följande ändringsförslag till tilläggsbudgeten, som hade lämnats in skriftligt till centralkansliet enligt godkända procedurer och delats ut till ledamöterna som numrerade kopior,
framställdes:
1. Ville Vähämäki saf understödd av Olli Immonen saf allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen även i fortsättningen har den nationella beslutanderätten i fråga om inkomsterna från utsläppshandeln och motsätter sig en utvidgning av utsläppshandeln till bland annat transporter och uppvärmning." (Reservation 1)
2. Ville Vähämäki saf understödd av Olli Immonen saf allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen sörjer för medborgarnas köpkraft med det
centrala målet att dämpa prisnivån på bränsle och el. Samtidigt måste vi sörja för vårt lands
konkurrenskraft och för skogsägarnas egendomsskydd genom att motsätta oss taxonomi
och överdimensionerade klimatåtgärder." (Reservation 1)
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 1 ”nej”. Omröstningsresultat: 107 ja, 35 nej,
1 avstår; 56 frånvarande (omröstning 1). Riksdagen godkände betänkandet.
Godkänts
3.0

Protokoll i sammandrag PRS 143/2021 rd
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 2 ”nej”. Omröstningsresultat: 105 ja, 36 nej,
1 avstår; 57 frånvarande (omröstning 2). Riksdagen godkände betänkandet.
Riksdagen godkände förslaget till en fjärde tilläggsbudget för 2021 i proposition RP 209/
2021 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av
den fjärde tilläggsbudgeten för 2021. Ärendet slutbehandlat.
3. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd
Regeringens proposition RP 214/2021 rd
Lagmotion LM 10/2019 rd
Utskottets betänkande KuUB 13/2021 rd
Första behandlingen
Talman Anu Vehviläinen: Ärende 3 på dagordningen presenteras för första behandling.
Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande KuUB 13/2021 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 30.11.2021.
Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen.
17 §
Sofia Vikman föreslog understödd av Kaisa Juuso att paragrafen godkänns enligt reservationen.
Ingen debatt.
Betänkandet ”ja”, Sofia Vikmans förslag ”nej”. Omröstningsresultat: 82 ja, 63 nej; 54 frånvarande (omröstning 3). Riksdagen godkände betänkandet.
27 §
Sofia Vikman föreslog understödd av Kaisa Juuso att paragrafen godkänns enligt reservationen.
Ingen debatt.
Betänkandet ”ja”, Sofia Vikmans förslag ”nej”. Omröstningsresultat: 82 ja, 63 nej; 54 frånvarande (omröstning 4). Riksdagen godkände betänkandet.
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 214/2021 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 10/2019 rd
förkastas. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
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4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik
Regeringens proposition RP 148/2021 rd
Utskottets betänkande KuUB 14/2021 rd
Första behandlingen
Talman Anu Vehviläinen: Ärende 4 på dagordningen presenteras för första behandling.
Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande KuUB 14/2021 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 30.11.2021.
Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen.
15 b §
Sofia Vikman föreslog understödd av Paula Risikko att paragrafen godkänns enligt reservation 2.
Ingen debatt.
Betänkandet ”ja”, Sofia Vikmans förslag ”nej”. Omröstningsresultat: 84 ja, 59 nej; 56 frånvarande (omröstning 5). Riksdagen godkände betänkandet.
15 d §
Sofia Vikman föreslog understödd av Paula Risikko att paragrafen godkänns enligt reservation 2.
Ingen debatt.
Betänkandet ”ja”, Sofia Vikmans förslag ”nej”. Omröstningsresultat: 83 ja, 60 nej; 56 frånvarande (omröstning 6). Riksdagen godkände betänkandet.
15 c §
Kaisa Juuso föreslog understödd av Ari Koponen att paragrafen godkänns enligt reservation 1.
Ingen debatt.
Betänkandet ”ja”, Kaisa Juusos förslag ”nej”. Omröstningsresultat: 83 ja, 60 nej; 56 frånvarande (omröstning 7). Riksdagen godkände betänkandet.
15 e §
Kaisa Juuso föreslog understödd av Ari Koponen att paragrafen godkänns enligt reservation 1.
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Ingen debatt.
Betänkandet ”ja”, Kaisa Juusos förslag ”nej”. Omröstningsresultat: 105 ja, 35 nej; 59 frånvarande (omröstning 8). Riksdagen godkände betänkandet.
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 148/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, arbetsavtalslagen och lagen om småbarnspedagogik samt till vissa lagar som
har samband med dem
Regeringens proposition RP 129/2021 rd
Utskottets betänkande ShUB 33/2021 rd
Första behandlingen
Talman Anu Vehviläinen: Ärende 5 på dagordningen presenteras för första behandling.
Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 33/
2021 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 30.11.2021.
Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen.
Lagförslag 1
9 kap. 7 §
Kaisa Juuso föreslog understödd av Arja Juvonen att paragrafen godkänns enligt reservationen.
Ingen debatt.
Betänkandet ”ja”, Kaisa Juusos förslag ”nej”. Omröstningsresultat: 109 ja, 34 nej; 56 frånvarande (omröstning 9). Riksdagen godkände betänkandet.
Lagförslag 5
4 kap. 7 b§
Kaisa Juuso föreslog understödd av Arja Juvonen att paragrafen godkänns enligt reservationen.
Ingen debatt.
Betänkandet ”ja”, Kaisa Juusos förslag ”nej”. Omröstningsresultat: 106 ja, 37 nej, 1 avstår; 55 frånvarande (omröstning 10). Riksdagen godkände betänkandet.
Lagförslag 6
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5 kap. 8 a §
Kaisa Juuso föreslog understödd av Arja Juvonen att paragrafen godkänns enligt reservationen.
Ingen debatt.
Betänkandet ”ja”, Kaisa Juusos förslag ”nej”. Omröstningsresultat: 107 ja, 36 nej, 1 avstår; 55 frånvarande (omröstning 11). Riksdagen godkände betänkandet.
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—30 i proposition RP 129/2021 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i de nya lagförslagen 31 och 32 i betänkandet
enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för
2022 samt till lagar om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen och om ändring av vissa andra skattelagar
Regeringens proposition RP 142/2021 rd
Lagmotion LM 34/2019 rd, 50, 60, 62, 72/2020 rd, 32/2021 rd
Åtgärdsmotion AM 53, 82, 85, 123, 130/2020 rd
Utskottets betänkande FiUB 16/2021 rd
Bilaga till protokoll Förslag till uttalanden 30.11.2021 Bilaga 6A
Andra behandlingen, enda behandlingen
Talman Anu Vehviläinen: Ärende 7 på dagordningen presenteras för andra behandling.
Debatten om ärendet avslutades i plenum 30.11.2021.
Under debatten har Mari-Leena Talvitie understödd av Atte Kaleva framställt fem förslag till uttalanden i enlighet med reservation 2. Sari Essayah har understödd av Kaisa Juuso framställt förslag till uttalande 1 i enlighet med reservation 3 och understödd av Ben
Zyskowicz framställt förslag till uttalande 2 i enlighet med reservation 3.
Under debatten har dessutom Jari Koskela understödd av Juha Mäenpää framställt två
förslag till uttalanden som delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 6A)
Redogörelsen godkändes.
Riksdagen godkände lagförslag 1—4 i proposition RP 142/2021 rd utifrån beslutet i första
behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna LM 34/2019 rd, 50, 60, 62, 72/2020 rd, 32/2021 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionerna förkastas.
Talman Anu Vehviläinen: Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden
som framställts under debatten.
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Betänkandet ”ja”, Mari-Leena Talvities förslag 1 ”nej”. Omröstningsresultat: 83 ja, 62 nej;
54 frånvarande (omröstning 12). Riksdagen godkände betänkandet.
Betänkandet ”ja”, Mari-Leena Talvities förslag 2 ”nej”. Omröstningsresultat: 82 ja, 61 nej;
56 frånvarande (omröstning 13). Riksdagen godkände betänkandet.
Betänkandet ”ja”, Mari-Leena Talvities förslag 3 ”nej”. Omröstningsresultat: 83 ja, 62 nej;
54 frånvarande (omröstning 14). Riksdagen godkände betänkandet.
Betänkandet ”ja”, Mari-Leena Talvities förslag 4 ”nej”. Omröstningsresultat: 83 ja, 62 nej;
54 frånvarande (omröstning 15). Riksdagen godkände betänkandet.
Betänkandet ”ja”, Mari-Leena Talvities förslag 5 ”nej”. Omröstningsresultat: 83 ja, 62 nej;
54 frånvarande (omröstning 16). Riksdagen godkände betänkandet.
Betänkandet ”ja”, Sari Essayahs förslag 1 ”nej”. Omröstningsresultat: 106 ja, 36 nej; 57
frånvarande (omröstning 17). Riksdagen godkände betänkandet.
Betänkandet ”ja”, Sari Essayahs förslag 2 ”nej”. Omröstningsresultat: 110 ja, 33 nej, 1 avstår; 55 frånvarande (omröstning 18). Riksdagen godkände betänkandet.
Betänkandet ”ja”, Jari Koskelas förslag 1 ”nej”. Omröstningsresultat: 83 ja, 62 nej; 54 frånvarande (omröstning 19). Riksdagen godkände betänkandet.
Betänkandet ”ja”, Jari Koskelas förslag 2 ”nej”. Omröstningsresultat: 109 ja, 35 nej; 55
frånvarande (omröstning 20). Riksdagen godkände betänkandet.
Ärendet slutbehandlat.
7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 och 34 a kap.
i strafflagen och till lagar som har samband med den
Regeringens proposition RP 89/2021 rd
Lagmotion LM 41/2019 rd
Åtgärdsmotion AM 158/2020 rd
Utskottets betänkande LaUB 15/2021 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen
Talman Anu Vehviläinen: Ärende 7 på dagordningen presenteras för andra behandling.
Debatten om ärendet avslutades i plenum 30.11.2021.
Under debatten har Jani Mäkelä understödd av Juha Mäenpää framställt tre förslag till
uttalanden i enlighet med reservationen.
Redogörelsen godkändes.
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Riksdagen godkände lagförslag 1—9 i proposition RP 89/2021 rd utifrån beslutet i första
behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotion LM 41/2019 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas.
Talman Anu Vehviläinen: Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden
som framställts under debatten.
Betänkandet ”ja”, Jani Mäkeläs förslag 1 ”nej”. Omröstningsresultat: 84 ja, 61 nej; 54 frånvarande (omröstning 21). Riksdagen godkände betänkandet.
Betänkandet ”ja”, Jani Mäkeläs förslag 2 ”nej”. Omröstningsresultat: 103 ja, 41 nej; 55
frånvarande (omröstning 22). Riksdagen godkände betänkandet.
Betänkandet ”ja”, Jani Mäkeläs förslag 3 ”nej”. Omröstningsresultat: 84 ja, 61 nej; 54 frånvarande (omröstning 23). Riksdagen godkände betänkandet.
Ärendet slutbehandlat.
8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 § i lagen om
mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp
till offer för människohandel
Regeringens proposition RP 162/2021 rd
Utskottets betänkande FvUB 15/2021 rd
Andra behandlingen
Talman Anu Vehviläinen: Ärende 8 på dagordningen presenteras för andra behandling.
Debatten om ärendet avslutades i plenum 30.11.2021.
Under debatten har Mari-Leena Talvitie understödd av Riikka Purra framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservationen.
Redogörelsen godkändes.
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 162/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Talman Anu Vehviläinen: Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande som
framställts under debatten.
Betänkandet ”ja”, Mari-Leena Talvities förslag ”nej”. Omröstningsresultat: 83 ja, 60 nej;
56 frånvarande (omröstning 24). Riksdagen godkände betänkandet.
Ärendet slutbehandlat.
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9. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag
Regeringens proposition RP 207/2021 rd
Utskottets betänkande EkUB 33/2021 rd
Andra behandlingen
Talman Anu Vehviläinen: Ärende 9 på dagordningen presenteras för andra behandling.
Debatten om ärendet avslutades i plenum 30.11.2021.
Under debatten har Veikko Vallin understödd av Juha Mäenpää framställt ett förslag
gällande motiven.
Redogörelsen godkändes.
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 207/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Talman Anu Vehviläinen: Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget gällande motiven
som framställts under debatten.
Betänkandet ”ja”, Veikko Vallins förslag ”nej”. Omröstningsresultat: 114 ja, 31 nej; 54
frånvarande (omröstning 25). Riksdagen godkände betänkandet.
Ärendet slutbehandlat.
10. Debattinitiativ om Sannfinländarnas riksdagsgrupps alternativa budget för 2022
Debattinitiativ DI 9/2021 rd
Debatt
Talman Anu Vehviläinen: Ärende 10 på dagordningen är en debatt om de alternativa
budgetarna från sannfinländarnas riksdagsgrupp, samlingspartiets riksdagsgrupp och kristdemokratiska riksdagsgruppen
Efter att de alternativa budgetarna presenterats håller finansminister Annika Saarikko ett
anförande . Efter replikskiftet följer en snabbdebatt där de anföranden som ledamöterna anmält sig för på förhand får vara högst 5 minuter långa. Talmanskonferensen rekommenderar att även de anföranden som hålls efter snabbdebatten är högst 5 minuter långa. De alternativa budgetarna debatteras tillsammans i samband med det första debattinitiativet på
dagordningen. — Debatten inleds av ledamot Tavio. Varsågod.
Debatt
Ärendet slutbehandlat.
11. Debattinitiativ om Samlingspartiets riksdagsgrupps alternativa budget för 2022
Debattinitiativ DI 10/2021 rd
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Debatt
Förste vice talman Antti Rinne: Ärende 11 på dagordningen är den alternativa budgeten
från samlingspartiets riksdagsgrupp. — Jag öppnar debatten. Ledamot Vestman, varsågod.
Debatt
Ärendet slutbehandlat.
[Debatt om ärendet tilläts i anslutning till ärende 10 på dagordningen]
12. Debattinitiativ om Kristdemokratiska riksdagsgruppens alternativa budget för 2022
Debattinitiativ DI 11/2021 rd
Debatt
Ärendet slutbehandlat.
[Debatt om ärendet tilläts i anslutning till ärende 10 på dagordningen]
13. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 4 § i
lotteriskattelagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av 4 § i lotteriskattelagen (RP 145/2021 rd)
Regeringens proposition RP 145/2021 rd
Regeringens proposition RP 218/2021 rd
Utskottets betänkande FiUB 26/2021 rd
Första behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 218/2021 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i proposition RP 145/2021 rd förkastas.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
14. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning
Regeringens proposition RP 212/2021 rd
Lagmotion LM 79/2020 rd
Utskottets betänkande FiUB 29/2021 rd
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—5 i proposition RP 212/2021 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 79/2020
rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
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15. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om yrkesutbildning
Regeringens proposition RP 191/2021 rd
Utskottets betänkande KuUB 15/2021 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Antti Rinne: Ärende 15 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande KuUB 15/2021
rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. — Jag öppnar den allmänna debatten. Presentationsanförande, ledamot Risikko, varsågod.
Debatt
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 191/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
16. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 b § i barnskyddslagen
Regeringens proposition RP 170/2021 rd
Utskottets betänkande ShUB 34/2021 rd
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 170/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
17. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om en effektreserv som säkerställer balansen mellan elproduktion och elförbrukning
Regeringens proposition RP 199/2021 rd
Utskottets betänkande EkUB 35/2021 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Antti Rinne: Ärende 17 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande EkUB 35/2021
rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. — Jag öppnar den allmänna debatten. Ledamot Grahn-Laasonen, presentationsanförande, varsågod.
Debatt
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 199/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
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18. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen
Regeringens proposition RP 158/2021 rd
Utskottets betänkande EkUB 36/2021 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Antti Rinne: Ärende 18 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande EkUB 36/2021
rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. — Jag öppnar den allmänna debatten. Ledamot Grahn-Laasonen, presentationsanförande.
Debatt
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 158/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
19. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett försök med rekryteringsstöd och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition RP 160/2021 rd
Utskottets betänkande AjUB 16/2021 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Antti Rinne: Ärende 19 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande AjUB 16/2021 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. — Allmän
debatt. Ledamot Malm, varsågod.
Debatt
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—4 i proposition RP 160/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
20. Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2022
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2022
(RP 146/2021 rd)
Regeringens proposition RP 146/2021 rd
Regeringens proposition RP 216/2021 rd
Budgetmotion BM 1-429/2021 rd
Åtgärdsmotion AM 73/2021 rd
Remissdebatt
Riksdagen remitterade budgetmotionerna BM 1—429/2021 rd till finansutskottet.
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21. Lagmotion med förslag till lag om ändring av 17 och 27 § i lagen om studiestöd
Lagmotion LM 52/2021 rd Sari Essayah kd m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.
22. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar och temporär ändring av lagen om transportservice
Regeringens proposition RP 226/2021 rd
Remissdebatt
Förste vice talman Antti Rinne: Ärende 22 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet, kommunikationsutskottet, kulturutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 30.11.2021. — Debatten fortsätter. Ledamot Mäenpää, varsågod.
Debatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet, kommunikationsutskottet, kulturutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande
till.
23. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ett
tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under skatteåren 2021–2025 och
56 c § i lagen om överlåtelseskatt
Regeringens proposition RP 186/2021 rd
Utskottets betänkande FiUB 27/2021 rd
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.12.2021.
24. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 31 § i lagen om
beskattningsförfarande samt av vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition RP 188/2021 rd
Utskottets betänkande FiUB 28/2021 rd
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.12.2021.
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25. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om
punktskatt på elström och vissa bränslen samt 11 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ
Regeringens proposition RP 144/2021 rd
Åtgärdsmotion AM 152/2020 rd, 9/2021 rd
Utskottets betänkande FiUB 30/2021 rd
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.12.2021.
26. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om
statsandel för kommunal basservice
Regeringens proposition RP 164/2021 rd
Utskottets betänkande FvUB 17/2021 rd
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.12.2021.
27. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om informationsresursen för
forskningsdata
Regeringens proposition RP 177/2021 rd
Utskottets betänkande KuUB 16/2021 rd
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.12.2021.
28. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om en översyn av serviceprocessen för arbetssökande och av vissa förutsättningar för erhållande av arbetslöshetsförmån
Regeringens proposition RP 167/2021 rd
Utskottets betänkande AjUB 17/2021 rd
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.12.2021.
29. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär
ändring av lagen om bekämpning av skogsskador
Regeringens proposition RP 156/2021 rd
Utskottets betänkande JsUB 16/2021 rd
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Protokoll i sammandrag PRS 143/2021 rd
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.12.2021.
30. Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 2.12.2021 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 19.06.
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