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Protokoll i sammandrag
PRS 19/2019 rd

Plenum
Tisdag 18.6.2019 kl. 14.00—14.08
Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 14.08.
Överläggningarna leddes av förste vice talman Tuula Haatainen (14.00—14.08).
1. Namnupprop
Namnuppropsrapport Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes.
2. Meddelanden
2.1. Valförrättning
I plenum fredagen den 7 juni 2019 meddelades det att val till underrättelsetillsynsutskottet
förrättas i dagens plenum. Eftersom ingen kandidatlista för detta val har lämnats inom utsatt tid, meddelas en ny tidpunkt för valet. Val till underrättelsetillsynsutskottet förrättas i
plenum onsdagen den 26 juni 2019. Plenum börjar klockan 14. Kandidatlistorna ska lämnas till centralkansliet senast klockan 12 tisdagen den 25 juni 2019.
2.2. Valförrättning
Förste vice talman Tuula Haatainen: Utnämningen av statsrådet och konstitueringen av
riksdagens organ medför ändringar i kanslikommissionens sammansättning. Därför föreslår talmanskonferensen att riksdagen tillsätter kanslikommissionen på nytt.
Riksdagen godkände förslaget.
Förste vice talman Tuula Haatainen: Val av kanslikommissionen som tillsätts på nytt
förrättas i plenum onsdag 19.6.2019 klockan 14. Eftersom ärendet är brådskande ska kandidatlistorna för valet lämnas in till centralkansliet senast 19.6.2019 klockan 11.
2.3. Berättelser
Till riksdagen har lämnats Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2018
(B 12/2019 rd).
3. Val till utskott
Val VAL 9/2019 rd
Godkänts
3.0
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Bilaga till protokollet Val till utskott 18.6.2019 Bilaga 3A
Val
Förste vice talman Tuula Haatainen: Ärende 3 på dagordningen är val av utskott. Jag
konstaterar att valet är enhälligt och att riksdagen till medlemmar och ersättare i utskotten
väljer de ledamöter som räknas upp i förteckningen som delats ut till ledamöterna. (Bilaga
till protokollet 3A)
Medlemmarna i stora utskottet meddelas att utskottet samlas till konstituerande möte i
utskottets rum i Lilla parlamentet onsdag 19.6.2019 klockan 10.00.
Medlemmarna i grundlagsutskottet, lagutskottet, jord- och skogsbruksutskottet, försvarsutskottet, social- och hälsovårdsutskottet, framtidsutskottet och miljöutskottet meddelas att utskotten samlas omedelbart efter detta plenum i utskottsrummet för att konstituera sig.
Medlemmarna i utrikesutskottet, finansutskottet, revisionsutskottet, förvaltningsutskottet, kommunikationsutskottet, kulturutskottet, ekonomiutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet meddelas att utskotten samlas i dag klockan 15.15 i utskottsrummet för
att konstituera sig.

4. Val till Finlands delegation i Nordiska rådet
Val VAL 10/2019 rd
Val
Förste vice talman Tuula Haatainen: Ärende 4 på dagordningen är val av Finlands delegation i Nordiska rådet. Jag konstaterar att valet är enhälligt och att riksdagen till medlemmar och ersättare i delegationen väljer de ledamöter som räknas upp i förteckningen
som delats ut till ledamöterna.
Delegationens medlemmar meddelas att delegationen samlas till konstituerande möte i
dag klockan 14.55 i mötesrum A 116.
Riksdagen valde följande medlemmar och ersättare i delegationen:
Som medlemmar
Erkki Tuomioja sd
Eveliina Heinäluoma sd
Ilmari Nurminen sd
Heidi Viljanen sd
Lulu Ranne saf
Kaisa Juuso saf
Vilhelm Junnila saf
Riikka Purra saf
Wille Rydman saml
Juhana Vartiainen saml
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Anna-Kaisa Ikonen saml
Mikko Kinnunen cent
Mikko Kärnä cent
Jouni Ovaska cent
Outi Alanko-Kahiluoto gröna
Heli Järvinen gröna
Veronika Honkasalo vänst
Joakim Strand sv
Som ersättare
Kim Berg sd
Tarja Filatov sd
Johan Kvarnström sd
Paula Werning sd
Arja Juvonen saf
Jari Koskela saf
Sanna Antikainen saf
Arto Satonen saml
Heikki Vestman saml
Saara-Sofia Sirén saml
Sinuhe Wallinheimo saml
Hanna Sarkkinen vänst
Pekka Aittakumpu cent
Hilkka Kemppi cent
Jenni Pitko gröna
Pirkka-Pekka Petelius gröna
Paavo Arhinmäki vänst
Anders Adlercreutz sv
5. Val till Finlands delegation i Europarådet
Val VAL 11/2019 rd
Val
Förste vice talman Tuula Haatainen: Ärende 5 på dagordningen är val av Finlands delegation i Europarådet. Jag konstaterar att valet är enhälligt och att riksdagen till medlemmar och ersättare i delegationen väljer de ledamöter som räknas upp i förteckningen som
delats ut till ledamöterna.
Delegationens medlemmar meddelas att delegationen samlas till konstituerande möte i
dag klockan 15.30 i mötesrummet Lönn i Lilla parlamentet.
Riksdagen valde följande medlemmar och ersättare i delegationen:
Som medlemmar
Kimmo Kiljunen sd
Tarja Filatov sd
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Minna Reijonen saf
Anne-Mari Virolainen saml
Petri Honkonen cent
Som ersättare
Mika Niikko saf
Elina Lepomäki saml
Hilkka Kemppi cent
Inka Hopsu gröna
Jussi Saramo vänst
6. Val till Finlands delegation i den parlamentariska församlingen i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa
Val VAL 12/2019 rd
Val
Förste vice talman Tuula Haatainen: Ärende 6 på dagordningen är val av Finlands delegation i den parlamentariska församlingen i Organisationen för säkerhet och samarbete i
Europa. Jag konstaterar att valet är enhälligt och att riksdagen till medlemmar och ersättare
i delegationen väljer de ledamöter som räknas upp i förteckningen som delats ut till ledamöterna.
Delegationens medlemmar meddelas att delegationen samlas till konstituerande möte
onsdag 19.6.2019 klockan 13.15 i kabinett 1 i A-huset.
Riksdagen valde följande medlemmar och ersättare i delegationen:
Som medlemmar
Johannes Koskinen sd
Eeva-Johanna Eloranta sd
Vilhelm Junnila saf
Pia Kauma saml
Arto Pirttilahti cent
Inka Hopsu gröna
Som ersättare
Kimmo Kiljunen sd
Tom Packalén saf
Juha Mäenpää saf
Ilkka Kanerva saml
Antti Kurvinen cent
Markus Mustajärvi vänst
7. Val av riksdagens bankfullmäktige
Val VAL 13/2019 rd
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Val
Förste vice talman Tuula Haatainen: Ärende 7 på dagordningen är val av riksdagens
bankfullmäktige. Jag konstaterar att valet är enhälligt och att riksdagen till medlemmar i
bankfullmäktige väljer de ledamöter som räknas upp i förteckningen som delats ut till
ledamöterna.
Riksdagen valde följande medlemmar i bankfullmäktige:
Antti Lindtman sd
Pia Viitanen sd
Jani Mäkelä saf
Ville Vähämäki saf
Petteri Orpo saml
Kalle Jokinen saml
Markus Lohi cent
Mari Holopainen gröna
Hanna Sarkkinen vänst
8. Val av revisorer i Finlands bank
Val VAL 14/2019 rd
Val
Förste vice talman Tuula Haatainen: Ärende 8 på dagordningen är val av revisorer i Finlands bank. Jag konstaterar att valet är enhälligt och att riksdagen till revisorer i Finlands
bank och deras ersättare väljer de personer som räknas upp i förteckningen som delats ut till
ledamöterna.
Riksdagen valde följande revisorer i Finlands bank och deras ersättare:
Jukka Gustafsson sd
som ersättare Mika Kari sd
Jukka Kopra saml
som ersättare Jukka Mäkynen saf
Esko Kiviranta cent
som ersättare Raimo Piirainen sd
CGR Lotta Kauppila
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som ersättare CGR Hannu Riippi
CGR Timo Tuokko
som ersättare CGR Anna Lind
9. Val av Folkpensionsanstaltens fullmäktige
Val VAL 15/2019 rd
Val
Förste vice talman Tuula Haatainen: Ärende 9 på dagordningen är val av Folkpensionsanstaltens fullmäktige. Jag konstaterar att valet är enhälligt och att riksdagen till medlemmar i Folkpensionsanstaltens fullmäktige och deras ersättare väljer de ledamöter som räknas upp i förteckningen som delats ut till ledamöterna.
Riksdagen valde följande medlemmar i Folkpensionsanstaltens fullmäktige och deras ersättare:
Ilmari Nurminen sd
varavaltuutettunaan Kim Berg sd
Tarja Filatov sd
som ersättare Eeva-Johanna Eloranta sd
Kristiina Salonen sd
som ersättare Paula Werning sd
Riikka Slunga-Poutsalo saf
som ersättare Jouni Kotiaho saf
Mika Niikko saf
som ersättare Kaisa Juuso saf
Ritva Elomaa saf
som ersättare Mikko Lundén saf
Sari Sarkomaa saml
som ersättare Terhi Koulumies saml
Antti Häkkänen saml
som ersättare Anna-Kaisa Ikonen saml
Markus Lohi cent
som ersättare Pekka Aittakumpu cent
Hanna-Leena Mattila cent
som ersättare Petri Honkonen cent
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Belaynesh Forsgrén gröna
som ersättare Sofia Virta gröna
Anna Kontula vänst
som ersättare Katja Hänninen vänst
10. Val av Rundradion Ab:s förvaltningsråd
Val VAL 16/2019 rd
Val
Förste vice talman Tuula Haatainen: Ärende 10 på dagordningen är val av Rundradion
Ab:s förvaltningsråd. Jag konstaterar att valet är enhälligt och att riksdagen till medlemmar i förvaltningsrådet väljer de ledamöter som räknas upp i förteckningen som delats ut
till ledamöterna.
Riksdagen valde följande medlemmar i förvaltningsrådet:
riksdagsledamot Maria Guzenina sd
riksdagsledamot Mika Kari sd
riksdagsledamot Anneli Kiljunen sd
riksdagsledamot Suna Kymäläinen sd
riksdagsledamot Leena Meri saf
riksdagsledamot Jussi Wihonen saf
riksdagsledamot Olli Immonen saf
riksdagsledamot Jari Ronkainen saf
riksdagsledamot Arto Satonen saml
riksdagsledamot Kari Tolvanen saml
riksdagsledamot Jaana Pelkonen saml
riksdagsledamot Markku Eestilä saml
riksdagsledamot Päivi Räsänen kd
riksdagsledamot Esko Kiviranta cent
riksdagsledamot Antti Kurvinen cent
riksdagsledamot Ari Torniainen cent
riksdagsledamot Saara Hyrkkö gröna
riksdagsledamot Jenni Pitko gröna
riksdagsledamot Matti Semi vänst
riksdagsledamot Johannes Yrttiaho vänst
Mikaela Nylander r
11. Val av riksdagens revisorer
Val VAL 17/2019 rd
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Val
Förste vice talman Tuula Haatainen: Ärende 11 på dagordningen är val av riksdagens
revisorer. Jag konstaterar att valet är enhälligt och att riksdagen till riksdagens revisorer
och deras ersättare väljer de ledamöter som räknas upp i förteckningen som delats ut till ledamöterna.
Riksdagen valde riksdagens revisorer och deras ersättare:
Merja Mäkisalo-Ropponen sd
som ersättare Raimo Piirainen sd
Veijo Niemi saf
som ersättare Sanna Antikainen saf
Wille Rydman saml
som ersättare Saara-Sofia Sirén saml
12. Val av Riksdagsbibliotekets styrelse
Val VAL 18/2019 rd
Val
Förste vice talman Tuula Haatainen: Ärende 12 på dagordningen är val av Riksdagsbibliotekets styrelse.
Inför valet av ledamöter i styrelsen och ersättare för dem har undervisnings- och kulturministeriet enligt 2 § i lagen om Riksdagsbiblioteket meddelat namnen på tre sakkunniga
inom statsförvaltningen, tre rättsvetenskapliga sakkunniga och tre statsvetenskapliga sakkunniga. Vidare har Riksdagsbibliotekets personal meddelat namnen på två personer inom
bibliotekets personal för val av styrelsens personalmedlem och ersättare för denne.
Jag konstaterar att valet är enhälligt och att riksdagen till medlemmar och ersättare i
Riksdagsbibliotekets styrelse väljer de personer som räknas upp i förteckningen som delats ut till ledamöterna.
Riksdagen valde följande personer till Riksdagsbibliotekets styrelse:
Som företrädare för ledamöterna
Erkki Tuomioja sd
som ersättare Jukka Gustafsson sd
Eeva-Johanna Eloranta sd
som ersättare Aki Lindén sd

8

Protokoll i sammandrag PRS 19/2019 rd
Jari Koskela saf
som ersättare Sami Savio saf
Pauli Kiuru saml
som ersättare Ruut Sjöblom saml
Pekka Aittakumpu cent
som ersättare Pasi Kivisaari cent
Som sakkunnigmedlemmar
Kulturråd Leena Aaltonen, som ersättare ledande sakkunnig Leena Palmen företräder sakkunniga inom statsförvaltningen
Forskningsdirektör Kaijus Ervasti, som ersättare akademiprofessor Johanna Niemi företräder rättsvetenskapliga sakkunniga
Professor Ilkka Ruostetsaari, som ersättare professor Kimmo Grönlund företräder statsvetenskapliga sakkunniga
Som personalmedlem
Nätverksspecialist Jani Stenvall som ersättare informationsspecialist Sari Koski
13. Val av delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse
Val VAL 19/2019 rd
Val
Förste vice talman Tuula Haatainen: Ärende 13 på dagordningen är val av delegationen
för Självständighetsjubileets barnstiftelse. Jag konstaterar att valet är enhälligt och att riksdagen till medlemmar och ersättare i delegationen väljer de ledamöter som räknas upp i
förteckningen som delats ut till ledamöterna.
Riksdagen valde följande medlemmar och ersättare i delegationen:
Som medlemmar
Eeva-Johanna Eloranta sd
Riitta Mäkinen sd
Ari Koponen saf
Sanna Antikainen saf
Anna-Kaisa Ikonen saml
Ville Kaunisto saml
Hilkka Kemppi cent
Mirka Soinikoski gröna
Pia Lohikoski vänst
Som ersättare
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Kimmo Kiljunen sd
Johanna Ojala-Niemelä sd
Juha Mäenpää saf
Sheikki Laakso saf
Terhi Koulumies saml
Pekka Aittakumpu cent
Pasi Kivisaari cent
Noora Koponen gröna
Mikko Ollikainen sv
14. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen
Regeringens proposition RP 4/2019 rd
Remissdebatt
Förste vice talman Tuula Haatainen: Ärende 14 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet.
Debatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.
15. Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på onsdag 19.6.2019 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 14.08.
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