Protokoll i sammandrag PRS 65/2021 rd

Protokoll i sammandrag
PRS 65/2021 rd

Plenum
Onsdag 26.5.2021 kl. 14.00—19.29
Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 19.29.
Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (14.00—15.57 och 18.00—19.29) och andre vice talman Juho Eerola (15.57—18.00).
1. Namnupprop
Namnuppropsrapport Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes.
2. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn
Regeringens proposition RP 4/2021 rd
Lagmotion LM 1, 2/2019 rd
Utskottets betänkande AjUB 6/2021 rd
Första behandlingen
Talman Anu Vehviläinen: Ärende 2 på dagordningen presenteras för första behandling.
Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande
AjUB 6/2021 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 25.5.2021.
Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen.
2§
Jukka Mäkynen föreslog understödd av Olli Immonen ett paragrafen godkänns enligt reservation 1 och Arto Satonen föreslog understödd av Antero Laukkanen att paragrafen
godkänns enligt reservation 2.
Ingen debatt.
Talman Anu Vehviläinen: Vid omröstningarna ställs först Arto Satonens förslag mot Jukka Mäkynens förslag och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet.
Omröstningsordningen godkändes.

Godkänts
3.0
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1) Jukka Mäkynens förslag ”ja”, Arto Satonens förslag ”nej”. Omröstningsresultat: 44 ja,
11 nej; 144 frånvarande (omröstning 1). Vid denna omröstning godkände riksdagen Jukka
Mäkynens förslag.
2) Betänkandet ”ja”, Jukka Mäkynens förslag ”nej”. Omröstningsresultat: 33 ja, 22 nej;
144 frånvarande (omröstning 2). Riksdagen godkände betänkandet.
5b§
Jukka Mäkynen föreslog understödd av Olli Immonen att paragrafen godkänns enligt reservation 1 och Arto Satonen föreslog understödd av Antero Laukkanen att paragrafen
stryks.
Ingen debatt.
Talman Anu Vehviläinen: Vid omröstningarna ställs först Arto Satonens förslag mot Jukka Mäkynens förslag och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet.
Omröstningsordningen godkändes.
1) Jukka Mäkynens förslag ”ja”, Arto Satonens förslag ”nej”. Omröstningsresultat: 43 ja,
13 nej; 143 frånvarande (omröstning 3). Vid denna omröstning godkände riksdagen Jukka
Mäkynens förslag.
2) Betänkandet ”ja”, Jukka Mäkynens förslag ”nej”. Omröstningsresultat: 32 ja, 23 nej;
144 frånvarande (omröstning 4). Riksdagen godkände betänkandet.
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 4/2021 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna LM 1, 2/2019
rd förkastas. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
3. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om
företagshälsovård
Regeringens proposition RP 259/2020 rd
Utskottets betänkande ShUB 10/2021 rd
Andra behandlingen
Talman Anu Vehviläinen: Ärende 3 på dagordningen presenteras för andra behandling.
Debatten om ärendet avslutades i plenum 25.5.2021.
Under debatten har Mia Laiho understödd av Ruut Sjöblom framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservationen.
Redogörelsen godkändes.
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Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 259/2020 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”, Mia Laihos förslag ”nej”. Omröstningsresultat: 31 ja, 22 nej; 146 frånvarande (omröstning 5). Riksdagen godkände betänkandet.
Ärendet slutbehandlat.
4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag
Regeringens proposition RP 79/2021 rd
Utskottets betänkande EkUB 15/2021 rd
Andra behandlingen
Talman Anu Vehviläinen: Ärende 4 på dagordningen presenteras för andra behandling.
Debatten om ärendet avslutades i plenum 25.5.2021.
Under debatten har Pia Kauma understödd av Janne Sankelo framställt förslag till uttalande 1—6 i enlighet med reservationen.
Redogörelsen godkändes.
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 79/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Talman Anu Vehviläinen: Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden
som framställts under debatten.
Betänkandet ”ja”, Pia Kaumas förslag 1 ”nej”. Omröstningsresultat: 32 ja, 23 nej; 144 frånvarande (omröstning 6). Riksdagen godkände betänkandet.
Betänkandet ”ja”, Pia Kaumas förslag 2 ”nej”. Omröstningsresultat: 32 ja, 23 nej; 144 frånvarande (omröstning 7). Riksdagen godkände betänkandet.
Betänkandet ”ja”, Pia Kaumas förslag 3 ”nej”. Omröstningsresultat: 32 ja, 23 nej; 144 frånvarande (omröstning 8). Riksdagen godkände betänkandet.
Betänkandet ”ja”, Pia Kaumas förslag 4 ”nej”. Omröstningsresultat: 32 ja, 23 nej; 144 frånvarande (omröstning 9). Riksdagen godkände betänkandet.
Betänkandet ”ja”, Pia Kaumas förslag 5 ”nej”. Omröstningsresultat: 32 ja, 23 nej; 144 frånvarande (omröstning 10). Riksdagen godkände betänkandet.
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Betänkandet ”ja”, Pia Kaumas förslag 6 ”nej”. Omröstningsresultat: 32 ja, 23 nej; 144 frånvarande (omröstning 11). Riksdagen godkände betänkandet.
Ärendet slutbehandlat.
5. Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021-2032
Statsrådets redogörelse SRR 2/2021 rd
Remissdebatt
Talman Anu Vehviläinen: Ärende 5. på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kommunikationsutskottet, som finansutskottet ska lämna utlåtande till.
Efter kommunikationsminister Timo Harakkas presentationsanförande förs debatten
som en snabbdebatt i fråga om de anföranden som ledamöterna anmält sig för på förhand.
Snabbdebatten inleds med en omgång gruppanföranden där anförandena får vara högst fem
minuter långa. Övriga anföranden som ledamöterna anmält sig för på förhand får vara
högst fem minuter långa. Talmanskonferensen rekommenderar att även de anföranden som
hålls efter snabbdebatten är högst fem minuter långa. Dessutom ger jag ordet för repliker
enligt eget övervägande.
För remissdebatten reserveras högst två timmar. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. — Debatt, minister Harakka, varsågod.
Debatt
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet klockan 16.10.
————
Riksdagen fortsatte behandlingen av ärendet klockan 18.44.
Ärendet remitterades till kommunikationsutskottet, som finansutskottet ska lämna utlåtande till.
6. Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2021
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2021 (RP 68/2021 rd)
Regeringens proposition RP 68/2021 rd
Regeringens proposition RP 83/2021 rd
Utskottets betänkande FiUB 7/2021 rd
Enda behandlingen
Andre vice talman Juho Eerola: Ärende 6 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 7/2021 rd.
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Behandlingen av ärendet inleds med en allmän debatt innehållande en snabbdebatt, där
de inlägg som ledamöterna anmält sig för på förhand får vara högst 5 minuter långa. Talmanskonferensen rekommenderar vidare att även de anföranden som hålls efter snabbdebatten är högst 5 minuter långa. — Nu utskottets ordförande, ledamot Koskinen, varsågod.
Debatt
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transportservice
Regeringens proposition RP 85/2021 rd
Remissdebatt
Andre vice talman Juho Eerola: Ärende 7 på dagordningen presenteras för remissdebatt.
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kommunikationsutskottet.
För remissdebatten reserveras nu högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer
riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. — Minister Harakka
saknades också just, nu varsågod.
Debatt
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.
8. Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringar i Wien överenskommelsen om besiktning samt sättande i kraft av överenskommelsen
Regeringens proposition RP 78/2021 rd
Remissdebatt
Andre vice talman Juho Eerola: Ärende 8 på dagordningen presenteras för remissdebatt.
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kommunikationsutskottet.
Precis som vid föregående ärende reserveras här för remissdebatten högst 30 minuter.
Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna
förfarandet. — Minister Harakka, varsågod.
Debatt
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.
9. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten, 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi och 31 § i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning
Regeringens proposition RP 61/2021 rd
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Remissdebatt
Andre vice talman Juho Eerola: Ärende 9 på dagordningen presenteras för remissdebatt.
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till försvarsutskottet, som förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till.
För remissdebatten reserveras även här högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet
följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. — Försvarsminister Kaikkonen, varsågod.
Debatt
Riksdagen remitterade ärendet till försvarsutskottet, som förvaltningsutskottet ska lämna
utlåtande till.
10. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning och lagen om Europeiska skolan i Helsingfors
Regeringens proposition RP 93/2021 rd
Remissdebatt
Talman Anu Vehviläinen: Ärende 10 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet.
För remissdebatten reserveras högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. — Debatt, minister Saramo, varsågod.
Debatt
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.
11. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 52 § i lagen om yrkesutbildning
Regeringens proposition RP 92/2021 rd
Remissdebatt
Talman Anu Vehviläinen: Ärende 11 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet.
För remissdebatten reserveras högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. — Debatt, minister Saramo, varsågod.
Debatt
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.
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12. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av
direktivet om öppna data
Regeringens proposition RP 74/2021 rd
Remissdebatt
Talman Anu Vehviläinen: Ärende 12 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet.
För remissdebatten reserveras högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. — Debatt, minister Paatero, varsågod.
Debatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.
13. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om grunderna för tillgången
till statliga tjänster och placeringen av funktioner
Regeringens proposition RP 62/2021 rd
Remissdebatt
Talman Anu Vehviläinen: Ärende 13 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet.
För remissdebatten reserveras högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. — Debatt, minister Paatero, varsågod.
Debatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.
14. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av sjötrafiklagen
Regeringens proposition RP 54/2021 rd
Utskottets betänkande KoUB 11/2021 rd
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.5.2021.
15. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 2021–2028
Regeringens proposition RP 46/2021 rd
Utskottets betänkande EkUB 16/2021 rd

7

Protokoll i sammandrag PRS 65/2021 rd
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.5.2021.
16. Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 27.5.2021 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 19.29.
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