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Protokoll i sammandrag
PRS 20/2021 rd

Plenum
Måndag 8.3.2021 kl. 9.59—14.23
Plenum började kl. 09.59. Plenum avbröts kl. 12.15. Plenum fortsatte kl. 12.25. Plenum avslutades kl. 14.23.
Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (9.59—11.58 och 12.55—14.00) och
förste vice talman Tarja Filatov (11.58—12.15, 12.25—12.55 och 14.00—14.23).
1. Namnupprop
Namnuppropsrapport Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes.
2. Meddelanden
2.1. Unionsärenden
Talmannen har remitterat unionsärendena U 15—18/2021 rd till utskott.
3. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen
Regeringens proposition RP 13/2021 rd
Utskottets betänkande ShUB 4/2021 rd
Första behandlingen
Andre vice talman Juho Eerola: Ärende 3 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 4/2021 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 5.3.2021.
Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen.
3 kap. 8 §
Pia Kauma föreslog understödd av Elina Lepomäki att paragrafen godkänns enligt reservationen.
Ingen debatt.
Betänkandet ”ja”, Pia Kaumas förslag ”nej”. Omröstningsresultat: 40 ja, 11 nej, 1 avstår;
147 frånvarande (omröstning 1). Riksdagen godkände betänkandet.
Godkänts
3.0
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Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 13/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen
om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet
Regeringens proposition RP 22/2021 rd
Utskottets betänkande EkUB 4/2021 rd
Andra behandlingen
Andre vice talman Juho Eerola: Ärende 4 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller
förkastas. — Ledamot Turtiainen.
Debatt
Riksdagen avslutade debatten.
Förste vice talman Tarja Filatov: Under debatten har Ano Turtiainen föreslagit att lagförslaget förkastas, men eftersom förslaget inte understötts förfaller det.
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 22/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Förste vice talman Tarja Filatov: Under debatten har sex förslag till uttalanden framställts och riksdagen ska nu votera om ärendet.
Voteringarna verkställs under detta plenum efter pausen. Plenum och behandlingen av
ärendet avbryts nu för 10 minuter. Plenum fortsätter klockan 12.25.
Riksdagen avbröt plenum klockan 12.15.
————
Riksdagen fortsatte plenum klockan 12.25.
Förste vice talman Tarja Filatov: Nu fortsätter plenum som avbröts klockan 12.15 och
behandlingen av ärende 4 på dagordningen.
Under debatten har Pia Kauma understödd av Sari Multala framställt fem förslag till uttalanden i enlighet med reservation 1 och Veikko Vallin har understödd av Ville Vähämäki
framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservation 2.
Redogörelsen godkändes.
Betänkandet ”ja”, Pia Kaumas förslag 1 ”nej”. Omröstningsresultat: 32 ja, 22 nej, 1 avstår;
144 frånvarande (omröstning 2). Riksdagen godkände betänkandet.
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Betänkandet ”ja”, Pia Kaumas förslag 2 ”nej”. Omröstningsresultat: 34 ja, 20 nej, 1 avstår;
144 frånvarande (omröstning 3). Riksdagen godkände betänkandet.
Betänkandet ”ja”, Pia Kaumas förslag 3 ”nej”. Omröstningsresultat: 34 ja, 20 nej, 1 avstår;
144 frånvarande (omröstning 4). Riksdagen godkände betänkandet.
Betänkandet ”ja”, Pia Kaumas förslag 4 ”nej”. Omröstningsresultat: 32 ja, 22 nej, 1 avstår;
144 frånvarande (omröstning 5). Riksdagen godkände betänkandet.
Betänkandet ”ja”, Pia Kaumas förslag 5 ”nej”. Omröstningsresultat: 31 ja, 22 nej, 1 avstår;
145 frånvarande (omröstning 6). Riksdagen godkände betänkandet.
Betänkandet ”ja”, Veikko Vallins förslag ”nej”. Omröstningsresultat: 43 ja, 11 nej, 1 avstår; 144 frånvarande (omröstning 7). Riksdagen godkände betänkandet.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat.
5. Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med
106 § 1 mom. och 107 § i beredskapslagen
Övrigt ärende Ö 1/2021 rd
Remissdebatt
Förste vice talman Tarja Filatov: Ärende 5 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till grundlagsutskottet.
I anslutning till detta ärende tillåts även debatt om ärende 6 på dagordningen
För remissdebatten reserveras högst 60 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. — Statsminister Marin presenterar, varsågod.
Debatt
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet klockan 13.36.
————
Riksdagen fortsatte behandlingen av ärendet klockan 14.22.
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.
6. Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med
86 och 88 § i beredskapslagen
Övrigt ärende Ö 2/2021 rd
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Remissdebatt
Andre vice talman Juho Eerola: Ärende 6 på dagordningen presenteras för remissdebatt.
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till grundlagsutskottet.
För remissdebatten reserveras högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. — Ledamot Laukkanen —
ledamot Laukkanen frånvarande. Ledamot Lindén.
Debatt
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.
[Debatt om ärendet tilläts i anslutning till ärende 5 på dagordningen]
7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag
Regeringens proposition RP 27/2021 rd
Remissdebatt
Andre vice talman Juho Eerola: Ärende 7 på dagordningen presenteras för remissdebatt.
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet.
För remissdebatten reserveras nu högst 45 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer
riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. — Ledamot Laukkanen — frånvarande. Ledamot Hopsu — frånvarande. Ledamot Elo — närvarande.
Debatt
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.
8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 7 kap.
5 § i värdepappersmarknadslagen
Regeringens proposition RP 24/2021 rd
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.
9. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Regeringens proposition RP 11/2021 rd
Utskottets betänkande AjUB 1/2021 rd
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Första behandlingen
Förste vice talman Tarja Filatov: Ärende 9 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande AjUB 1/2021 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget.
Ingen allmän debatt.
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet.
10. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär
ändring av lagen om transportservice och till lag om temporär ändring av 13 § i lagen om
fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg samt till lag om upphävande av en lag
om temporär ändring av lagen om transportservice och en lag om temporär ändring av 13 §
i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg
Regeringens proposition RP 10/2021 rd
Utskottets betänkande KoUB 5/2021 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Tarja Filatov: Ärende 10 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande KoUB
5/2021 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. — Ledamot Kymäläinen.
Debatt
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—3 i proposition RP 10/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
11. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om
stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster och ikraftträdandebestämmelsen i
en lag om ändring och temporär ändring av lagen om stark autentisering och betrodda
elektroniska tjänster
Regeringens proposition RP 237/2020 rd
Utskottets betänkande KoUB 6/2021 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Tarja Filatov: Ärende 11 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande KoUB
6/2021 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. — Ledamot Kymäläinen.
Debatt
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 237/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
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12. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om
temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin
Regeringens proposition RP 14/2021 rd
Utskottets betänkande ShUB 5/2021 rd
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 14/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.
13. Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (minister Haatainen)
Statsrådets skrivelse SR 2/2021 rd
Debatt
Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat.
14. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om effektivare förhindrande av kriminalitet under fängelsetiden och effektivare upprätthållande av anstaltssäkerheten
Regeringens proposition RP 6/2020 rd
Utskottets betänkande LaUB 1/2021 rd
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.3.2021.
15. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om
finansiering av terrorism
Regeringens proposition RP 135/2020 rd
Utskottets betänkande LaUB 2/2021 rd
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.3.2021.
16. Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 11.3.2021 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 14.23.
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