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Protokoll i sammandrag
PRS 74/2017 rd

Plenum
Onsdag 21.6.2017 kl. 13.59—0.32
Plenum började kl. 13.59. Plenum avslutades 22.6.2017 kl. 00.32.
Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (13.59—15.59, 18.00—20.29 och 22.27—
23.30) och andre vice talman Arto Satonen (15.59—18.00, 20.29—22.27 och 23.30—00.32).
1. Namnupprop
Namnuppropsrapport Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes.
2. Regeringens proposition till riksdagen om förslag till lag om ändring av postlagen
Regeringens proposition RP 272/2016 rd
Utskottets betänkande KoUB 9/2017 rd
Andra behandlingen
Talman Maria Lohela: Ärende 2 på dagordningen presenteras för andra behandling.
Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.
Debatten om ärendet avslutades i plenum 20.6.2017.
Under debatten har Satu Taavitsainen understödd av Katja Taimela föreslagit att lagförslaget förkastas.
Redogörelsen godkändes.
Godkänns "ja", förkastas "nej". Omröstningsresultat: 97 ja, 79 nej; 23 frånvarande (omröstning 1).
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 272/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.
3. Statsrådets försvarspolitiska redogörelse
Statsrådets redogörelse SRR 3/2017 rd
Utskottets betänkande FsUB 4/2017 rd
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Enda behandlingen
Talman Maria Lohela: Ärende 3 på dagordningen presenteras för enda behandlingen.
Riksdagen beslutar nu utifrån försvarsutskottets betänkande FsUB 4/2017 rd om ett ställningstagande med anledning av redogörelsen.
Efter försvarsutskottets ordförandes presentationsanförande följer en snabbdebatt i fråga om de anföranden som ledamöterna anmält sig för i förväg. Inga gruppanföranden hålls.
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. Dessutom ger jag enligt eget övervägande ordet för repliker.
Debatten om detta ärende förs alltså fram till klockan 16.00, det vill säga i två timmar. Vid
behov fortsätter debatten efter att de övriga ärendena på dagordningen blivit behandlade.
Om debatten avslutas före klockan 16.00 går vi vidare till nästa ärende på dagordningen,
det vill säga ärende 4.
Vi inleder debatten. Utskottets ordförande, ledamot Kanerva.
Debatt
Riksdagen avbröt debatten klockan 16.02.
————
Riksdagen fortsatte debatten klockan 22.38.
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om yrkesutbildning och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition RP 39/2017 rd
Utskottets betänkande KuUB 7/2017 rd
Första behandlingen
Andre vice talman Arto Satonen: Ärende 4 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande KuUB 7/2017 rd.
Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen.
Debatten om detta ärende förs fram till klockan 19.00. Vid behov fortsätter debatten efter att de övriga ärendena på dagordningen blivit behandlade. Om debatten avslutas före
klockan 19.00 går vi vidare till nästa ärende på dagordningen, det vill säga ärende 5.
Debatt
Riksdagen avbröt debatten klockan 19.00.
————
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Riksdagen fortsatte debatten klockan 23.31.
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
5. Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak
Statsrådets redogörelse SRR 5/2017 rd
Utskottets betänkande UtUB 5/2017 rd
Enda behandlingen
Talman Maria Lohela: Ärende 5 på dagordningen presenteras för enda behandlingen.
Riksdagen beslutar nu utifrån utrikesutskottets betänkande UtUB 5/2017 rd om ett ställningstagande med anledning av redogörelsen.
Efter utrikesutskottets vice ordförandes presentationsanförande följer en snabbdebatt i
fråga om de anföranden som ledamöterna anmält sig för i förväg. Inga gruppanföranden
hålls. Anförandena får vara högst 5 minuter långa. Talmanskonferensen rekommenderar
att även de anföranden som hålls efter snabbdebatten är högst 5 minuter långa.
Debatt
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets
redogörelse SRR 5/2017 rd. Ärendet slutbehandlat.
6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om försök med regionalt tillhandahållande av arbetskrafts- och företagstjänster samt med arbetslivsprövning
Regeringens proposition RP 51/2017 rd
Utskottets betänkande AjUB 6/2017 rd
Första behandlingen
Talman Maria Lohela: Ärende 6 på dagordningen presenteras för första behandling. Till
grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande AjUB 6/
2017 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget.
Debatt
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av territorialövervakningslagen och 17 kap. 7 b § i strafflagen
Regeringens proposition RP 56/2017 rd
Utskottets betänkande FsUB 5/2017 rd
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Första behandlingen
Andre vice talman Arto Satonen: Ärende 7 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger försvarsutskottets betänkande FsUB 5/2017
rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen.
Debatt
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 56/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till naturgasmarknadslag och vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition RP 50/2017 rd
Lagmotion LM 1, 3/2016 rd
Åtgärdsmotion AM 3/2016 rd
Utskottets betänkande EkUB 11/2017 rd
Första behandlingen
Andre vice talman Arto Satonen: Ärende 8 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande EkUB 11/2017
rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen.
Debatt
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—5 i proposition RP 50/2017 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna LM 1 och
3/2016 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
9. Lagmotion med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om skuldsanering för privatpersoner
Lagmotion LM 21/2017 rd Peter Östman kd m.fl.
Remissdebatt
Andre vice talman Arto Satonen: Ärende 9 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet.
Debatt
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.
10. Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2018—2021
Statsrådets redogörelse SRR 4/2017 rd
Utskottets betänkande FiUB 4/2017 rd
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Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.6.2017.
11. Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 22.6.2017 kl. 10.00. Plenum avslutades kl. 00.32.
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