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Protokoll i sammandrag
PRS 181/2018 rd

Plenum
Tisdag 19.3.2019 kl. 10.01—10.10
Plenum började kl. 10.01. Plenum avslutades kl. 10.10.
Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (10.01—10.10).
1. Namnupprop
Namnuppropsrapport Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes.
2. Meddelanden
2.1. Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 645, 663, 664, 666—668, 671, 676, 683/2018 rd har
anlänt till riksdagen.
2.2. Övriga meddelanden
Bilaga till protokollet Riksdagsgudstjänsten 10.4.2019 Bilaga 2.2A
Bilaga till protokollet Valperiodens avslutning 10.4.2019 Bilaga 2.2B
Talman Paula Risikko: Republikens president kommer att förklara riksdagens arbete för
valperioden 2015—2018 avslutat onsdagen den 10 april 2019. Jag inbjuder er, ärade ledamöter, till valperiodens avslutning, som hålls i Riksdagshuset den dagen och även till riksdagsgudstjänsten före avslutningen. Den ekumeniska gudstjänsten i Helsingfors Domkyrka börjar kl. 12.
Jag ber att ledamöterna före gudstjänsten samlas framför Nationalbiblioteket kl. 11.30
för att gå i procession till Domkyrkan. Efter gudstjänsten hålls en avslutningsceremoni i
Riksdagshuset, och jag ber att ledamöterna omedelbart förflyttar sig dit efter gudstjänsten.
Vid högtidligheterna iakttas de anvisningar för riksdagsceremonielet som talmanskonferensen godkände den 17 december 2012.
3. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 och 16 § i lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter och jaktlagen
Regeringens proposition RP 286/2018 rd
Utskottets betänkande JsUB 28/2018 rd

Godkänts
3.2
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Andra behandlingen
Talman Paula Risikko: Ärende 3 på dagordningen presenteras för andra behandling. Debatten om ärendet avslutades i plenum 18.3.2019.
Under debatten har Krista Mikkonen understödd av Johanna Karimäki framställt två förslag till uttalanden i enlighet med reservation 1.
Redogörelsen godkändes.
Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 286/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya lagförslaget 3 i betänkandet. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Talman Paula Risikko: Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden.
Betänkandet ”ja”, Krista Mikkonens förslag 1 ”nej”. Omröstningsresultat: 137 ja, 26 nej;
36 frånvarande (omröstning 1). Riksdagen godkände betänkandet.
Betänkandet ”ja”, Krista Mikkonens förslag 2 ”nej”. Omröstningsresultat: 137 ja, 26 nej;
36 frånvarande (omröstning 2). Riksdagen godkände betänkandet.
Ärendet slutbehandlat.
4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av skjutvapenlagen, lagen om frivilligt försvar samt 97 a § i värnpliktslagen
Regeringens proposition RP 179/2018 rd
Utskottets betänkande FvUB 37/2018 rd
Bilaga till protokollet Förslag till uttalande 18.3.2019 Bilaga 4A
Andra behandlingen
Talman Paula Risikko: Ärende 4 på dagordningen presenteras för andra behandling. Debatten om ärendet avslutades i plenum 18.3.2019.
Under debatten har Juho Eerola understödd av Olli Immonen framställt fem förslag till
uttalanden i enlighet med reservation 1. Dessutom har Krista Mikkonen understödd av
Matti Semi framställt ett förslag till uttalande som delats ut till ledamöterna. (Bilaga till
protokollet 4A)
Redogörelsen godkändes.
Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 179/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslag 3 i
proposition RP 179/2018 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Talman Paula Risikko: Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden.
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Betänkandet ”ja”, Juho Eerolas förslag 1 ”nej”. Omröstningsresultat: 152 ja, 14 nej; 33
frånvarande (omröstning 3). Riksdagen godkände betänkandet.
Betänkandet ”ja”, Juho Eerolas förslag 2 ”nej”. Omröstningsresultat: 146 ja, 17 nej; 36
frånvarande (omröstning 4). Riksdagen godkände betänkandet.
Betänkandet ”ja”, Juho Eerolas förslag 3 ”nej”. Omröstningsresultat: 149 ja, 18 nej; 32
frånvarande (omröstning 5). Riksdagen godkände betänkandet.
Betänkandet ”ja”, Juho Eerolas förslag 4 ”nej”. Omröstningsresultat: 151 ja, 14 nej; 34
frånvarande (omröstning 6). Riksdagen godkände betänkandet.
Betänkandet ”ja”, Juho Eerolas förslag 5 ”nej”. Omröstningsresultat: 150 ja, 14 nej; 35
frånvarande (omröstning 7). Riksdagen godkände betänkandet.
Betänkandet ”ja”, Krista Mikkonens förslag ”nej”. Omröstningsresultat: 111 ja, 57 nej; 31
frånvarande (omröstning 8). Riksdagen godkände betänkandet.
Ärendet slutbehandlat.
5. Avbrytande av riksmöte
Riksdagsarbete diverse RAD 4/2018 rd
Enda behandling
Talman Paula Risikko: Ärende 5 på dagordningen presenteras för enda behandling. Talmanskonferensen föreslår att riksdagen beslutar avbryta 2018 års riksmöte efter att detta
plenum är slut.
Ingen debatt.
Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag.
6. Sammanträde till riksmöte
Riksdagsarbete diverse RAD 5/2018 rd
Enda behandling
Talman Paula Risikko: Ärende 6 på dagordningen presenteras för enda behandling. Talmanskonferensen föreslår att riksdagen beslutar sammanträda till 2019 års riksmöte onsdag 24.4.2019 kl. 12.
Ingen debatt.
Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag.
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————
Talman Paula Risikko: Hyvät edustajakollegat! Hyvä eduskunnan väki! On tullut aika
päättää täysistunto. On aika sanoa näkemiin, ei hyvästi. Lämmin kiitos kaikille teille kansanedustajille ja koko eduskunnan väelle tämän eduskuntakauden merkittävästä työstä.
Toivon tämän välitettävän myös kollegoillemme, jotka eivät nyt ole paikalla.
Paljon arvokasta kokemusta jää eduskunnasta nyt pois. Eilen täysistunnossa kuulimme
vaikuttavia puheita, kokemuksen ääntä. Toivon teille kaikille eduskunnan jättäville edustajille oikein hyvää elämää. Ammentakaa tätä kokemustanne seuraavassa elämänvaiheessanne.
Teille kaikille vaaleissa ehdolla oleville toivotan oikein hyvää menestystä. Olen oppinut
tuntemaan jokaisen teistä periksiantamattomana Suomen puolustajana, kukin omalla tavallaan. Veteraanisukupolvi rakensi meille ajatuksen maasta, jossa kaveria ei jätetä, periksi ei
anneta, koti on tärkeä, kukaan ei ole toista arvokkaampi, yrittämällä pärjätään. Jatkakaamme sitä työtä.
Äiti Teresan sanoin: älä koskaan luovu siitä, että kohdattuaan sinut ihminen on onnellisempi kuin ennen sitä. — Tavataan valtiopäivien päättäjäisissä 10.4. [Applåder]
————
Talman Paula Risikko: Detta plenum är nu slut.
Plenum avslutades klockan 10.10.
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