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KD:n eduskuntaryhmän
toimintakertomus
vuoden 2015 valtiopäiviltä
(25.4.-31.12.2015)

Eduskuntaryhmän kokoonpano ja toimihenkilöt vp 2015
Eduskuntaryhmä:
Puheenjohtaja
Peter Östman
1. varapuheenjohtaja
Sari Essayah
Päivi Räsänen

Vaasan vaalipiiri

Savo-Karjalan vaalipiiri 17.9.2015 saakka
Hämeen vaalipiiri 17.9.2015 alkaen

2. varapuheenjohtaja
Antero Laukkanen

Uudenmaan vaalipiiri

Sari Tanus

Pirkanmaan vaalipiiri

Vaalien jälkeen uuden viisihenkisen eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi valittiin huhtikuun
lopulla Peter Östman, 1. varapuheenjohtajaksi Sari Essayah ja 2. varapuheenjohtajaksi
Antero Laukkanen. Puolueen puheenjohtajaksi valittu Sari Essayah pyysi syyskuussa eroa
ryhmän 1. varapuheenjohtajan tehtävästä ja hänen tilalleen valittiin Päivi Räsänen.
Eduskuntaryhmän jäsen Sari Tanus oli tullut valituksi puolueen 3. varapuheenjohtajaksi.
Ryhmäkanslia:
Eduskuntaryhmän pääsihteerinä toimi koko vuoden VTM Merja Eräpolku. Uuden
vaalikauden alusta eduskuntaryhmä siirtyi ns. ryhmäkansliamalliin, jolloin ryhmä otti
eduskunnan kanslialta hoitaakseen myös kansanedustajien avustajien palkkauksen ja päätti
siirtyä edustajakohtaisiksi määritellyistä avustajista ryhmän yhteisiin työntekijöihin.
Kesäkuun alusta ryhmäkansliaan palkattiin kolme ryhmäavustajaa, OTM, kauppatieteiden
yo Johanna Kosunen (myöhemmin lainsäädäntösihteeri nimikkeellä), kampanjapäällikkö
Jukka Salmi ja HuK Evamaria Kyllästinen (20h/vko) sekä poliittiseksi sihteeriksi Esa Erävalo
(20h/vko).
Syyskuun alusta poliittisina sihteereinä aloittivat TM Sonja Falk ja tradenomi Markus Kalmi
sekä ryhmäavustajana KTM Kristiina Drotár (20h/vko). Johanna Kosuselle myönnettiin
vuoden toimivapaa varatuomariksi auskultointia varten.

Edustukset valiokunnissa vp. 2015
Valiokunta

varsinainen jäsen

Suuri valiokunta:
Sosiaali- ja terveysvaliokunta:
Sivistysvaliokunta:
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta:
Talousvaliokunta:
Ympäristövaliokunta:
Valtiovarainvaliokunta:
Hallintovaliokunta:
Lakivaliokunta:
Perustuslakivaliokunta:
Puolustusvaliokunta:
Ulkoasiainvaliokunta:
Maa- ja metsätalousvaliokunta:
Liikenne- ja viestintävaliokunta:
Tarkastusvaliokunta:
Tulevaisuusvaliokunta:

Sari Essayah

varajäsen

Sari Tanus
Antero Laukkanen
Sari Essayah
Peter Östman (VeJ, HtJ)
Antero Laukkanen
Päivi Räsänen
Peter Östman
Päivi Räsänen
Sari Tanus

Kansanedustajien muita edustuksia vp. 2015
Sari Essayah:
· Ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon sekä puolustuspoliittisen selonteon
parlamentaariseen seurantaryhmän jäsen
· Kemijoki oy:n hallintoneuvoston varapuheenjohtaja
· Ulkopoliittisen instituutin neuvottelukunnan jäsen
· Harvaan asutun maaseudun (HAMA) verkoston jäsen
· Eduskunnan kansliatoimikunnan varajäsen (syyskuuhun saakka)
· Suomen kansallinen rukousaamiainen ry:n hallituksen jäsen
· Eduskunnan lapsen puolesta hallituksen jäsen
· Eduskunnan globaaliryhmän hallituksen jäsen
· Eduskunnan Urheilukerhon hallituksen jäsen
· Tutkaksen hallituksen varajäsen
· Eduskunnan eläinsuojeluryhmän
· Eduskunnan AVH:n ryhmän jäsen
· Eduskunnan ihmisoikeusryhmän jäsen
· Eduskunnan Tuki- ja liikuntaelin-ryhmän jäsen
· Eduskunnan muistiryhmän jäsen
· Eduskunnan köyhyysryhmän jäsen
· Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ryhmän jäsen
· Omaishoidon tukiryhmän jäsen
· Eduskunnan Israel –ystävyysryhmän jäsen
· Eduskunnan Marokko-ystävyysryhmän jäsen
· Eduskunnan VAMYT ryhmän jäsen
· Eduskunnan raamatturyhmän jäsen
· Savo-Karjalan kansanedustajien yhteisryhmä jäsen
· Eduskunnan Kasvuyrittäjyysryhmän jäsen
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·
·
·

Eduskunnan talous- ja sijoituskerhon jäsen
Eduskunnan naisverkoston jäsen
First Step Forumin jäsen

Antero Laukkanen:
· Aluehallinnon uudistuksen parlamentaariseen seurantaryhmän jäsen
· Kokeilutoiminnan vahvistamiseksi Suomessa asetetun parlamentaariseen
neuvottelukunnan jäsen
· Eduskunnan raamatturyhmän puheenjohtaja
· Kehityspoliittisen neuvottelukunnan jäsen
· Laajan turvallisuuden verkoston Wisen hallituksen jäsen
· Eduskunnan Suomi 100 –työryhmän jäsen
· Christian Political Foundation of Europe (CPFE) hallituksen jäsen
· Eduskunnan rakennustoimikunnan jäsen
· Arkadiaseuran hallituksen jäsen
· Eduskunnan köyhyysryhmän varapuheenjohtaja
· Suomen kansallinen rukousaamiainen ry:n puheenjohtaja
· Eduskunnan Israel –ystävyysryhmän jäsen
· Eduskunnan Kiina –ystävyysryhmän varapuheenjohtaja
Päivi Räsänen:
· Parlamentaarisen sote-seurantaryhmän jäsen
· Parlamentaarisen seurantaryhmän jäsen siviili- ja sotilastiedustelua koskevien
lainsäädäntöhankkeiden sekä perustuslain tarkistamista koskevien hankkeiden
parlamentaarista seurantaa varten
· Parlamentaarisen seurantaryhmän jäsen rahapeliyhteisöjen rahapelitoimintojen
yhdistämistä koskevan hankkeen valmistelun seurantaa varten
· Etnisten suhteiden neuvottelukunnan (ETNO) varapuheenjohtaja
· Alko oy:n hallintoneuvoston jäsen
· Eduskunnan kansliatoimikunnan varajäsen (syyskuusta alkaen)
· Valtiontalouden tarkastusviraston neuvottelukunnan jäsen
· Poliisiasiain neuvottelukunnan jäsen
· Parlamenttien välisen liiton IPU:n johtokunnan jäsen
· Sopimuspalokuntatoiminnan yhteistyöryhmän jäsen
· Tutkaksen hallituksen jäsen
· Eduskunnan mielenterveysryhmän jäsen
· Eduskunnan allergia- ja astmaryhmän jäsen
· Eduskunnan aivoverenkiertohäiriöryhmän jäsen
· Eduskunnan naisverkoston jäsen
· Eduskunnan Israel- ystävyysryhmän jäsen
· Eduskunnan Japani-ystävyysryhmän jäsen
· Eduskunnan Keski-Aasian maiden ystävyysryhmän jäsen
· Eduskunnan Britannia-ystävyysryhmä
· Eduskunnan Puola-ystävyysryhmän jäsen
· Eduskunnan syöpäverkoston jäsen
· Eduskunnan raamatturyhmän jäsen
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Sari Tanus:
· Munuais-, maksa- ja elinsiirtopotilaiden eduskunnan tukiryhmän puheenjohtaja
· Eduskunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ryhmän varapuheenjohtaja
· Eduskunnan omaishoidon tukiryhmän varapuheenjohtaja
· Eduskunnan varapuhemiehen kokoama parlamentaarinen Ikäystävällinen Suomi –
ryhmän jäsen
· Eduskunnan naisverkoston työvaliokunnan jäsen
· Eduskunnan VAMYT-ryhmän työvaliokunnan jäsen
· Eduskunnan mielenterveyspoliittisen neuvottelukunnan jäsen
· Eduskunnan nuorten mielenterveyden tukiryhmän jäsen
· Eduskunnan lapsen puolesta -ryhmän jäsen
· Eduskunnan köyhyysryhmän jäsen
· Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmän jäsen
·
·
·
·
·
·
·

Eduskunnan syöpäverkoston jäsen
Eduskunnan AVH-ryhmän (aivoverenkiertohäiriöryhmän) jäsen
Eduskunnan diabetesryhmän jäsen
Eduskunnan keliakiaryhmän jäsen
Eduskunnan muistiryhmän jäsen
Eduskunnan väestö- ja kehitysyhteistyöryhmän jäsen
Eduskunnan ihmisoikeusryhmän jäsen

·
·
·
·
·
·
·

Eduskunnan energiaremontti ryhmän jäsen
Eduskunnan Raamatturyhmän jäsen
Eduskunnan Israel –ystävyysryhmän jäsen
Eduskunnan Britannia -ystävyysryhmän jäsen
Eduskunnan Venäjä –ystävyysryhmän jäsen
Eduskunnan USA -ystävyysryhmän jäsen
Pirkanmaan kansanedustajien neuvottelukukunnan jäsen

Peter Östman:
· Eduskunnan Israel -ystävyysryhmän puheenjohtaja
· Ylen rahoituksen ja aseman parlamentaarisen työryhmän jäsen
· Parlamenttien välisen liiton IPU:n Suomen johtokunnan varajäsen
· European Christian Political Movement (ECPM) hallituksen puheenjohtaja
· Eduskunnan Kasvuyrittäjyysryhmän jäsen
· Eduskunnan Meriryhmän jäsen
· Eduskunnan Viittomakielten verkosto, jäsen
· Eduskunnan Eräkerho, jäsen
· Eduskunnan USA -ystävyysryhmän jäsen
· Eduskunnan Ruotsi -ystävyysryhmän jäsen
· Eduskunnan Venäjä -ystävyysryhmän jäsen
· Eduskunnan Etelä-Korea -ystävyysryhmän jäsen
· Eduskunnan Armenia -ystävyysryhmän varapuheenjohtaja
· Den svenska reformgruppen (SOTE)
· Eduskunnan raamatturyhmän jäsen
· Vaasan vaalipiirin kansanedustajien yhteistoimintaverkosto, yhteyshenkilö
· First Step Forum, jäsen
· Eduskunnan International Crisis Management – verkoston varapuheenjohtajana
· Talousapu neuvottelukunnan jäsen
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KD:n eduskuntaryhmän jäsenien tekemät valtiopäivätoimet vp. 2015
Lakialoitteet:
Sari Essayah:
LA 45/2015 laiksi rikoslain 8 luvun 1 ja 6 §:n muuttamisesta
Antero Laukkanen:
LA 13/2015 laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
Päivi Räsänen:
LA 12/2015 laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
Sari Tanus:
LA 11/2015 laiksi takuueläkkeestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
Peter Östman:
LA 10/2015 laiksi tuloverolain muuttamisesta
Toimenpidealoitteet:
Sari Essayah:
TPA 12/2015 työttömyysturvan käyttämisestä aktiiviseen työllistämiseen
TPA 9/2015 voimalaitosverolaiksi sekä laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16
§:n muuttamisesta ja verotilistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Talousarvioaloitteet:
Sari Essayah:
TAA 37/2015 määrärahan lisäämisestä Verohallinnon toimintamenoihin harmaan talouden
torjunnan tehostamiseksi (10 000 000 euroa)
TAA 39/2015 määrärahan lisäämisestä Ylivieska—Iisalmi— Kontiomäki-radan
toiminnallisuuden parantamiseen (116 000 000 euroa)
TAA 38/2015 määrärahan lisäämisestä nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön
tukemiseen (7 500 000 euroa)
Antero Laukkanen:
TAA 153/2015 määrärahan lisäämisestä joukkoliikenteen palvelujen ostoon (10 000 000
euroa)
TAA 151/2015 määrärahan lisäämisestä rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien
rakennusten korjaus- ja täydennysinvestointeihin (500 000 euroa)
TAA 154/2015 määrärahan lisäämisestä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan
tukemiseen (23 500 000 euroa
TAA 150/2015 määrärahan lisäämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhön (50 000
000 euroa)
TAA 152/2015 määrärahan lisäämisestä yliopistojen perusrahoitukseen (40 000 000 euroa)
TAA 149/2015 valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaan ehdotetun määrärahan
vähentämisestä (-5 000 000 euroa)
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Päivi Räsänen:
TAA 273/2015 määrärahan lisäämisestä lääkekorvauksiin (49 000 000 euroa)
TAA 272/2015 määrärahan lisäämisestä lääkärinpalkkioista ja hammaslääkärinpalkkioista
maksettaviin korvauksiin (35 000 000 euroa)
TAA 271/2015 määrärahan lisäämisestä pääradan välityskyvyn parantamiseen välillä
Helsinki—Tampere (200 000 000 euroa)
TAA 270/2015 määrärahan lisäämisestä Tullin toimintamenoihin harmaan talouden
torjunnan tehostamiseen (3 000 000 euroa)
TAA 269/2015 määrärahan lisäämisestä poliisin toimintamenoihin harmaan talouden
torjunnan tehostamiseen (7 000 000 euroa)
Sari Tanus:
TAA 304/2015 määrärahan lisäämisestä keliaakikkojen ruokavaliokorvaukseen (10 000 000
euroa)
TAA 301/2015 määrärahan lisäämisestä Innovaatiorahoituskeskus Tekesin
toimintamenoihin (1 500 000 euroa)
TAA 300/2015 määrärahan lisäämisestä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen
ryhmäkokojen pienentämiseen (50 000 000 euroa)
TAA 303/2015 eläkeläisten asumistuesta yleiseen asumistukeen siirrettäväksi
ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-193 000 000 euroa)
TAA 302/2015 määrärahan lisäämisestä uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian
investointitukeen (10 000 000 euroa)
TAA 307/2015 määrärahan lisäämisestä uusiutuvan energian korjausavustuksiin (15 000
000 euroa)
TAA 305/2015 määrärahan lisäämisestä takuueläkkeen lisäkorotukseen (15 000 000 euroa)
TAA 306/2015 määrärahan lisäämisestä eläkeläisten asumistukeen (224 000 000 euroa)
LTA 3/2015 määrärahan lisäämisestä julkisiin työvoima- ja yrityspalveluihin käytettäväksi
työllistämisen mahdollistamiseksi palkkatuen ja starttirahan avulla (30 000 000 euroa)
Peter Östman:
TAA 357/2015 määrärahan lisäämisestä Merenkurkun liikenteen kehittämiseen (1 500 000
euroa)
TAA 353/2015 määrärahan lisäämisestä Pännäisen kolmioraiteen rakentamiseen (6 500
000 euroa)
TAA 352/2015 määrärahan lisäämisestä valtatien 8 liikennejärjestelyihin Heinolan alueella
Kokkolassa (4 000 000 euroa)
TAA 351/2015 määrärahan lisäämisestä valtatien 18 oikaisuun välillä Ähtärin Myllymäki—
Multia (1 000 000 euroa)
TAA 362/2015 määrärahan lisäämisestä energiatukiin (5 000 000 euroa)
TAA 356/2015 määrärahan lisäämisestä Kokkolan meriväylän syventämiseen (28 000 000
euroa)
TAA 358/2015 määrärahan lisäämisestä Vientiosuuskunta Viexpon toimintaan (150 000
euroa)
TAA 360/2015 määrärahan lisäämisestä julkisiin työvoima- ja yrityspalveluihin (30 000 000
euroa)
TAA 355/2015 määrärahan lisäämisestä Seinäjoki—Kaskinen-radan perusparannuksen
aloittamiseen (22 000 000 euroa)
TAA 354/2015 määrärahan lisäämisestä valtatien 8 yhteysvälin Vaasa—Oulu
parantamiseen (10 000 000 euroa)
TAA 359/2015 määrärahan lisäämisestä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n toimintaan
(10 000 000 euroa)
TAA 361/2015 määrärahan lisäämisestä maakunnan kehittämisrahaan Pohjanmaan, EteläPohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan liitoille (3 000 000 euroa)
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Suulliset kysymykset (varsinaiset kysymykset)
TAA 348/2015 strategiseen tutkimusrahoitukseen ehdotetun määrärahan vähentämisestä (10 000 000 euroa)
TAA 343/2015 määrärahan lisäämisestä valtion ICT:n ohjaukseen ja kehittämiseen (5 000
000 euroa)
TAA 345/2015 määrärahan lisäämisestä Lehtimäen opiston toimintaedellytysten
turvaamiseen (450 000 euroa)
TAA 350/2015 määrärahan lisäämisestä perustieverkon ylläpitoon Vaasan vaalipiirissä (8
000 000 euroa)
TAA 344/2015 määrärahan lisäämisestä kansallisen tietoalan ohjaukseen ja kehittämiseen
(10 000 000 euroa)
TAA 346/2015 määrärahan lisäämisestä oppisopimuskoulutukseen (20 000 000 euroa)
TAA 347/2015 määrärahan lisäämisestä Seinäjoen ja Kokkolan yliopistokeskusten
toimintaedellytysten turvaamiseen (100 000 euroa)
TAA 349/2015 määrärahan lisäämisestä kantatien 68 ja Pietarsaaren sataman välisen
tieyhteyden suunnitteluun (350 000 euroa)

Kirjalliset kysymykset:
Sari Essayah:
KK 95/2015 rekisterimerkintäsäännösten kehittämisestä sekä rikosrekisteriotteen
vaatimisesta vanhustyötä tekeviltä
KK 82/2015 palkkatukimäärärahojen lisäämisestä sekä palkkatuen tarkoituksenmukaisesta
kohdentamisesta
KK 81/2015 hallitusohjelman kirjauksesta Metsähallitusta koskevan lainsäädännön
uudistamisessa
KK 15/2015 musiikkiterapiapalveluiden arvolisäverotuksesta sekä musiikkiterapeuttien
ammattinimikesuojasta
Antero Laukkanen:
KK 75/2015 kansalaisjärjestöjen tekemästä kehitysyhteistyöstä
KK 44/2015 ruoka- ja vaatehävikin vähentämisestä
Päivi Räsänen:
KK 428/2015 sähkönsiirtoyhtiöiden kohtuuttomista hinnankorotuksista
KK 397/2015 uskonnonvapauden toteutumisesta turvapaikanhakijoiden
vastaanottotoiminnassa
KK 364/2015 omakotitalkkarihankkeesta ja TE-keskusten rahoituksesta
KK 250/2015 vaarallisten vankien sijoittamisesta ja vapautumisesta
KK 77/2015 avioliittoa koskevan lainsäädännön muutostarpeista
KK 33/2015 keliakiaa sairastavien ruokavaliokorvauksesta

Päivi Räsänen:
SKT 5/2015 sisäisen turvallisuuden resursseista
SKT 50/2015 vanhustenhuollon henkilöstömitoituksista
SKT 17/2015 pakolaistilanteesta
SKT 29/2015 turvapaikanhakijoiden palautussopimuksista Irakin kanssa
Sari Tanus:
SKT 10/2015 seksuaalirikosten rangaistuskäytännöistä
Peter Östman:
SKT 55/2015 vuokra-asuntoyhtiöiden jakamista osingoista

Muuta
Eduskuntaryhmä laati budjettivastalauseensa rungoksi tasapainotetun vaihtoehtobudjetin,
jonka esityksistä tehtiin myös ryhmäaloitteet. Lisäksi eduskuntaryhmä yhdessä puolueen
kanssa valmisteli KD:n vaihtoehtoa kannustavasta perusturvasta Iso-Britannian ”Universal
Credit” –mallin mukaan.
Ryhmä toimi aktiivisesti Sari Tanuksen vireille laittaman terveydenhuollon
omantunnonvapautta koskevan kansalaisaloitteen edistämiseksi. Aloite ei kuitenkaan
saanut tarvittavaa kannatusta sosiaali- ja terveysvaliokunnassa eikä täysistunnossa.
KD:n eduskuntaryhmän kesäkokous järjestettiin 25.8. Hyvinkäällä. Kokouksessa
hyväksyttiin seuraavat kannanotot: ”Heikompiosaisiin kohdistuvat leikkaukset ovat
kohtuuttomia”, ” Yrittämistä ja työllistämistä helpotettava – Tutkimukseen ja koulutukseen
investoitava rohkeasti”, ” Työn tekemiseen tulee aina kannustaa – Työttömyysturvan suojaosan laskenta joustavammaksi”, ” Eläkeläisten asumistukileikkaukset kohtuuttomia”, ”
Kansalaisjärjestöjen toimintaedellytykset kehitysyhteistyössä turvattava – Hallituksen toimet
Välimeren vakavan tilanteen ratkaisemiseksi ovat vääriä”.
Lisäksi KD eduskuntaryhmä teki muita kannanotto ja antoi kirjallisia lausuntoja.

Peter Östman:
KK 346/2015 vapaaehtoisten eläkevakuutusten vaikutuksesta kansaneläkkeeseen
KK 335/2015 Euroopan komission tulkintaohjeesta Israelin vuoden 1967 jälkeen
miehittämillä alueilla tuotettujen tuotteiden alkuperän merkitsemisestä
KK 227/2015 ulkoasiainministeriön viestintä- ja globaalikasvatustuella rahoitetusta Israelin
vastaisesta kampanjasta
KK 150/2015 Suomen ja Israelin välisestä kaupallisesta yhteistyöstä
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