KD EDUSKUNTARYHMÄN
TOIMINTAKERTOMUS
vuoden 2017 valtiopäivillä

KD eduskuntaryhmän toimintakertomus 2017

Eduskuntaryhmän kokoonpano ja toimihenkilöt 2017 valtiopäivillä

Eduskuntaryhmä:
Puheenjohtaja
Peter Östman

Vaasan vaalipiiri

1. varapuheenjohtaja
Päivi Räsänen

Hämeen vaalipiiri

2. varapuheenjohtaja
Antero Laukkanen

Uudenmaan vaalipiiri

Jäsenet
Sari Tanus

Pirkanmaan vaalipiiri

Sari Essayah

Savo-Karjalan vaalipiiri

Eduskuntaryhmä valitsi kokouksessaan 27.1.2017 ryhmän puheenjohtajaksi Peter Östmanin ja
1. varapuheenjohtajaksi Päivi Räsäsen ja 2. varapuheenjohtajaksi Antero Laukkasen.
Puheenjohtajisto jatkoi samalla kokoonpanolla kuin edeltävillä valtiopäivillä.
Ryhmäkanslia:
Pääsihteeri VTM Merja Eräpolku (Poissa 16.2.2017-31.8.2017)
Poliittinen sihteeri TM Sonja Falk (Pääsihteerin sijaisena 16.2.2017-31.8.2017)
Lainsäädäntösihteeri VT Johanna Kosunen
Poliittinen sihteeri Markus Kalmi (oa. 1.1.2017-30.7.2017)
oa. poliittinen sihteeri TkT Esa Erävalo
oa. poliittinen sihteeri KTM Marjo Loponen (työsuhde 20.3.2017- 30.6.2017)
Ryhmä-avustaja Jukka Salmi
Ryhmä-avustaja FM Evamaria Kyllästinen (oa. 1.1.2017-31.8.2017)
oa. ryhmä-avustaja KTM Kristiina Drótar

Edustukset valiokunnissa vp. 2017
Valiokunta

varsinainen jäsen

Suuri valiokunta:
Sosiaali- ja terveysvaliokunta:
Sivistysvaliokunta:
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta:
Talousvaliokunta:
Ympäristövaliokunta:
Valtiovarainvaliokunta:
Hallintovaliokunta:
Lakivaliokunta:

Sari Essayah

varajäsen

Sari Tanus
Antero Laukkanen
Sari Essayah
Peter Östman (VeJ, HtJ)
Antero Laukkanen
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Perustuslakivaliokunta:
Puolustusvaliokunta:
Ulkoasiainvaliokunta:
Maa- ja metsätalousvaliokunta:
Liikenne- ja viestintävaliokunta:
Tarkastusvaliokunta:
Tulevaisuusvaliokunta:

Päivi Räsänen
Peter Östman
Päivi Räsänen
Sari Tanus

Kansanedustajien muita edustuksia vp. 2017
Sari Essayah:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon sekä puolustuspoliittisen selonteon
parlamentaariseen seurantaryhmän jäsen
Valtion omistajaohjauksen parlamentaarisen seurantaryhmän jäsen
Kemijoki oy:n hallintoneuvoston varapuheenjohtaja
Ulkopoliittisen instituutin neuvottelukunnan jäsen
Harvaan asutun maaseudun (HAMA) verkoston jäsen
Suomen kansallinen rukousaamiainen ry:n hallituksen jäsen
Eduskunnan Uskonnon- ja omantunnonvapaustyhmän puheenjohtaja
Eduskunnan Lapsen puolesta ryhmän varapuheenjohtaja
Eduskunnan Raamatturyhmän varapuheenjohtaja
Eduskunnan Globaaliryhmän hallituksen jäsen
Eduskunnan Urheilukerhon hallituksen jäsen
Tutkaksen hallituksen varajäsen
Eduskunnan Eläinsuojeluryhmän jäsen
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 Unkari-ystävyysryhmän jäsen
Eduskunnan Jordania-ystävyysryhmän jäsen
Eduskunnan Valko-Venäjä-ystävyysryhmän varapuheenjohtaja
Eduskunnan Iranin opposition tukiryhmän varapuheenjohtaja
Eduskunnan VAMYT ryhmän jäsen
Eduskunnan Kasvuyrittäjyysryhmän jäsen
Eduskunnan Talous- ja sijoituskerhon jäsen
Eduskunnan Teollisuusryhmän jäsen
Eduskunnan Naisverkoston jäsen
Savo-Karjalan kansanedustajien yhteisryhmä jäsen
First Step Forumin jäsen
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Antero Laukkanen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aluehallinnon uudistuksen parlamentaarisen seurantaryhmän jäsen
Kokeilutoiminnan vahvistamiseksi Suomessa asetetun parlamentaarisen
neuvottelukunnan jäsen
Parlamentaarinen liikenneverkkotyöryhmän varajäsen
Poliisiasiain neuvottelukunta varajäsen
Eduskunnan raamatturyhmän puheenjohtaja
Eduskunnan psoriasis – ryhmän puheenjohtaja
Eduskunnan familia-verkoston puheenjohtaja
Eduskunnan Romania – ystävyysryhmän puheenjohtaja
Eduskunnan Bulgaria – ystävyysryhmän varapuheenjohtaja
Eduskunnan Kiina –ystävyysryhmän varapuheenjohtaja
Eduskunnan köyhyysryhmän varapuheenjohtaja
Eduskunnan Englanti –ystävyysryhmän jäsen
Eduskunnan Israel –ystävyysryhmän jäsen
Laajan turvallisuuden verkoston Wisen hallituksen jäsen
Ulkoministeriön Ihmisoikeudet ulkopolitiikassa –verkosto jäsen
Eduskunnan ihmisoikeusverkoston jäsen
Eduskunnan uskonnon- ja omantunnonvapaus ryhmän jäsen
Arkadiaseuran hallituksen jäsen
Kansallisgallerian valtuuskunnan jäsen
Kehityspoliittisen neuvottelukunnan (KPT) jäsen
Eduskunnan muistikerhon jäsen
Eduskunnan Suomi 100 –työryhmän jäsen
Eduskunnan rakennustoimikunnan jäsen
Suomen kansallinen rukousaamiainen ry:n puheenjohtaja
Sallux (Christian Political Foundation of Europe) hallituksen jäsen

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
Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan parlamentaarisen seurantaryhmän
jäsen
Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen 2030 -visiotyön parlamentaarisen seurantaryhmän
jäsen
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
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
Eduskunnan uskonnon- ja omantunnonvapausryhmän jäsen

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
Eduskunnan kotitalouden tukiryhmän puheenjohtaja
Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen ryhmän jäsen
Peruskoulufoorumin parlamentaarisen ryhmän jäsen
Pirkanmaan kansanedustajien neuvottelukukunnan jäsen
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Peter Östman:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eduskunnan Israel -ystävyysryhmän puheenjohtaja
Ylen rahoituksen ja aseman parlamentaarisen työryhmän jäsen
Parlamenttien välisen liiton IPU:n Suomen johtokunnan varajäsen
ECPM Advisory Board jäsen
Eduskunnan Kasvuyrittäjyysryhmän jäsen
Eduskunnan Meriryhmän jäsen
Eduskunnan Viittomakielten verkosto, jäsen
Eduskunnan Eräkerho, jäsen
Eduskunnan USA -ystävyysryhmän varapuheenjohtaja
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

KD:n eduskuntaryhmän jäsenien tekemät valtiopäivätoimet vp. 2017

Lakialoitteet:
Sari Essayah:
LA 38/2017 vp Lakialoite laiksi tuloverolain muuttamisesta

Antero Laukkanen:
LA 44/2017 vp Lakialoite laiksi tuloverolain muuttamisesta
LA 43/2017 vp Lakialoite laiksi tuloverolain muuttamisesta
Päivi Räsänen:
LA 77/2017 vp Lakialoite laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen
muuttamisesta
LA 34/2017 vp Lakialoite laiksi alkoholilain 14 §:n muuttamisesta
LA 13/2017 vp Lakialoite laiksi potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta
Sari Tanus:
LA 93/2017 vp Lakialoite laiksi takuueläkkeestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
LA 42/2017 vp Lakialoite laiksi alkoholilain 25 §:n muuttamisesta
Peter Östman:
LA 21/2017 vp Lakialoite laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain
3 §:n muuttamisesta
LA 5/2017 vp Lakialoite laiksi maankäyttö- ja rakennuslain 129 §:n muuttamisesta
5
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Toimenpidealoitteet:
Sari Essayah:
TPA 54/2017 vp Toimenpidealoite isänpäivän muuttamisesta viralliseksi liputuspäiväksi
TPA 22/2017 vp Toimenpidealoite sokeriveron käyttöönotosta
Antero Laukkanen:
TPA 16/2017 vp Toimenpidealoite ylivelkaantuneiden auttamisesta ja velka-armahduslain
säätämisestä
Sari Tanus:
TPA 42/2017 vp Toimenpidealoite energiakatselmuksen, kuntoarvion ja -tutkimuksen sekä
korjaussuunnittelun saattamisesta kotitalousvähennyksen piiriin
Peter Östman:
TPA 23/2017 vp Toimenpidealoite työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen
verovähennyskelpoisuuden rajoittamisesta
TPA 21/2017 vp Toimenpidealoite piensijoittajien sijoitussäästötilijärjestelmän luomisesta
Suomeen
Talousarvioaloitteet:
Sari Essayah:
TAA 66/2017 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä vesien- ja ympäristönhoidon
edistämiseen (2 200 000 euroa)
TAA 65/2017 vp Talousarvioaloite valinnanvapauden pilottihankkeiden kustannuksiin
ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-75 000 000 euroa)
TAA 63/2017 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä sisäilmaongelmien ja -sairauksien
tutkimukseen (10 000 000 euroa)
TAA 64/2017 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä vanhuksille suunnatun
palvelusetelijärjestelmän pilottihankkeen käynnistämiseen (50 000 000 euroa)
TAA 62/2017 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kansaneläkkeiden tason nostoon
(50 000 000 euroa)
TAA 61/2017 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä biokaasulaitosten
investointitukeen (5 000 000 euroa)
TAA 60/2017 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä joukkoliikenteen palvelujen ostoon
(5 000 000 euroa)
TAA 59/2017 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä biokaasuautojen hankinta- ja
konversiotukeen (5 000 000 euroa)
TAA 57/2017 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 5 välin Siilinjärvi—Iisalmi
parantamiseen (95 000 000 euroa)
TAA 58/2017 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Iisalmi—Ylivieska—Kontiomäkiradan ja Yara—Siilinjärvi-radan sähköistykseen (110 000 000 euroa)
TAA 56/2017 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä liikunnan yhdenvertaisuuden
lisäämiseksi (1 000 000 euroa)
TAA 55/2017 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Verohallinnon toimintamenoihin
harmaan talouden torjunnan tehostamiseksi (10 000 000 euroa)
TAA 54/2017 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä ViaDia ry:lle vankien ja
vapautuneiden vankien yhteiskuntaan sopeutumista tukevaan työhön (150 000 euroa)
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Antero Laukkanen:
TAA 228/2017 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä lapsilisän tason korottamiseen
(30 000 000 euroa)
TAA 227/2017 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä vähävaraisten ruoka-apua
jakaville valtakunnallisille järjestöille (1 000 000 euroa)
TAA 226/2017 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen toimintamenoihin (5 000 000 euroa)
TAA 225/2017 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä talous- ja velkaneuvonnan
järjestämiseen (5 000 000 euroa)
TAA 224/2017 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Kristillisten koulujen ja
päiväkotien liitto ry:n toimintaan (200 000 euroa)
TAA 223/2017 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä rekisteröityjen uskonnollisten
yhdyskuntien rakennusten korjaus- ja täydennysinvestointeihin (1 000 000 euroa)
TAA 219/2017 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kansalaisjärjestöjen
kehitysyhteistyöhön (30 000 000 euroa)
TAA 222/2017 vp Talousarvioaloite määrärahan vähentämisestä maataloudessa käytettyjen
eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta (-5 000 000 euroa)
TAA 221/2017 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä syyttäjän toimintamenoihin
harmaan talouden torjunnan tehostamiseen (2 000 000 euroa)
TAA 220/2017 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä oikeuslaitokselle (2 000 000
euroa)

Päivi Räsänen:
TAA 415/2017 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä keliaakikkojen
ruokavaliokorvaukseen (10 000 000 euroa)
TAA 414/2017 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä lääkekorvauksiin
(50 000 000 euroa)
TAA 413/2017 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä lisäraiteiden yleissuunnitelman
laatimiseksi pääradalla välillä Riihimäki—Hämeenlinna (2 000 000 euroa)
TAA 412/2017 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä työpajatoiminnan ja etsivän
nuorisotyön tukemiseen (5 000 000 euroa)
TAA 411/2017 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä varhaiskasvatuksen ja
perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen (50 000 000 euroa)
TAA 407/2017 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä suojelupoliisin toimintamenoihin
(3 000 000 euroa)
TAA 410/2017 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtion rahoitukseen evankelisluterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin (2 800 000 euroa)
TAA 409/2017 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä saattohoidon valtakunnalliseen
edistämiseen (20 000 000 euroa)
TAA 408/2017 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä sisäilmaongelmapoliklinikkojen
perustamiseen yliopistollisiin keskussairaaloihin (20 000 000 euroa)
TAA 406/2017 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Poliisin toimintamenoihin
sisäisen turvallisuuden edistämiseen ja harmaan talouden torjunnan tehostamiseen
(17 000 000 euroa)
Sari Tanus:
TAA 463/2017 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtionavustukseen
Pelastusarmeijalle kierrätystoiminnan kehittämiseen (300 000 euroa)
TAA 461/2017 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä takuueläkkeen lisäkorotuksen
toteuttamiseen (51 000 000 euroa)
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TAA 462/2017 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Tampereen NNKY:n Ituprojektiin
(70 000 euroa)
TAA 459/2017 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä julkisiin työvoima- ja
yrityspalveluihin (30 000 000 euroa)
TAA 460/2017 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämiseksi sisäilmasairastuneiden
sosiaaliturvan kehittämiseen (10 000 000 euroa)
TAA 458/2017 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä perheellisten opiskelijoiden
huoltajakorotuksen korottamiseen (10 000 000 euroa)
TAA 457/2017 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä ammattikorkeakoulujen
toimintaan (11 600 000 euroa)
TAA 456/2017 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä yliopistojen toimintaan
(24 500 000 euroa)
TAA 455/2017 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä lukion opiskelumate-riaalin
kustannusten kohtuullistamiseen (5 000 000 euroa)
TAA 454/2017 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kunnille sisäilmaongelmista
aiheutuvien kulujen kattamiseen (60 000 000 euroa)
TAA 452/2017 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Tullin toimintamenoihin harmaan
talouden torjunnan tehostamiseen (3 000 000 euroa)
TAA 453/2017 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kuntien valtionosuuksiin
mielenterveystyöhön (10 000 000 euroa)
Peter Östman:
TAA 535/2017 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä VTT:lle tutkimus-, kehitys- ja
innovaatiotoimintaan (10 000 000 euroa)
TAA 534/2017 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä tutkimus-, kehitys- ja
innovaatiotoimintaan (20 000 000 euroa)
TAA 533/2017 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä yritysten kansainvälistymisen
edistämiseen (7 000 000 euroa)
TAA 532/2017 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Suomen metsäkeskuksen
valtionapuun (1 800 000 euroa)
TAA 531/2017 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä maaseudun elinvoimaisuutta
lisäävään 4H-toimintaan (600 000 euroa)
TAA 530/2017 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä maaseudun elinkeinojen
kehittämiseen (1 900 000 euroa)
TAA 529/2017 vp Talousarvioaloite strategiseen tutkimusrahoitukseen ehdotetun määrärahan
vähentämisestä (-5 000 000 euroa)
TAA 528/2017 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä ammattikorkeakoulujen tutkimus, kehitys- ja innovaatiotyöhön (10 000 000 euroa)
TAA 527/2017 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä oppisopimuskoulutukseen
(15 000 000 euroa)
TAA 526/2017 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä ammatillisen koulutuksen
opiskelumateriaalin kustannusten kohtuullistamiseen (5 000 000 euroa)
LTA 5/2017 vp Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä julkisiin työvoima- ja
yrityspalveluihin (25 000 000 euroa)
LTA 4/2017 vp Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä tutkimus-, kehittämis- ja
innovaatiotoiminnan tukemiseen (10 000 000 euroa)
Kirjalliset kysymykset:
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Sari Essayah:
KK 492/2017 vp Kirjallinen kysymys rikosrekisteriotteen vaatimisesta vanhustyötä tekeviltä
KK 625/2017 vp Kirjallinen kysymys työttömyysturvan ja hallituksen aktiivimallin käytännön
KK 588/2017 vp Kirjallinen kysymys Helsingin juutalaisen seurakunnan turvallisuudesta
KK 538/2017 vp Kirjallinen kysymys vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämisestä soteuudistuksen yhteydessä
KK 522/2017 vp Kirjallinen kysymys sosiaalisten yritysten lainsäädännöstä
KK 490/2017 vp Kirjallinen kysymys valtakunnallisesta Omakanta-palvelusta
KK 455/2017 vp Kirjallinen kysymys toistuvasta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan
KK 444/2017 vp Kirjallinen kysymys kasarmirakennusten sisäilmaongelmista
KK 422/2017 vp Kirjallinen kysymys rikosrekisteriotteen toimittamisesta osana hankintalain
mukaista tarjouskilpailua
KK 412/2017 vp Kirjallinen kysymys lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan
lainsäädännön uudistamisesta
KK 373/2017 vp Kirjallinen kysymys huumausaineiden käytön vaikutuksista
liikenneturvallisuuteen
KK 286/2017 vp Kirjallinen kysymys vaalijärjestelmästä
KK 273/2017 vp Kirjallinen kysymys paperilaskun lähettämisestä perittävistä lisämaksuista
Antero Laukkanen:
KK 543/2017 vp Kirjallinen kysymys lapsen perusoikeudesta uskonnon harjoittamiseen
varhaiskasvatuksessa
KK 125/2017 vp Kirjallinen kysymys sisäilmasairauksista
KK 117/2017 vp Kirjallinen kysymys valtion talousarvion kansainvälistä kehitysyhteistyötä
koskevan informaation vähentymisestä
Päivi Räsänen:
KK 639/2017 vp Kirjallinen kysymys päivähoidon asiakastietojärjestelmien kehittämisestä
KK 632/2017 vp Kirjallinen kysymys lasten mielenterveyshäiriöiden hoito- ja
kuntoutuspalvelujärjestelmästä
KK 627/2017 vp Kirjallinen kysymys varautumisesta sähkönjakelun häiriöihin
KK 628/2017 vp Kirjallinen kysymys vaihtoehtolääkintää koskevasta lainsäädännöstä
KK 564/2017 vp Kirjallinen kysymys toimenpiteistä lastensuojelun parantamiseksi
KK 549/2017 vp Kirjallinen kysymys työttömyysturvaetuuden takaisinperinnästä
työkyvyttömyyseläkeratkaisussa
KK 519/2017 vp Kirjallinen kysymys influenssarokotteen säätämisestä reseptivapaaksi
KK 518/2017 vp Kirjallinen kysymys kotisairaalahoidon asiakasmaksujen sisällyttämisestä
terveydenhuollon maksukattoon
KK 433/2017 vp Kirjallinen kysymys hirvieläinvahinkojen määrän vähentämisestä
KK 421/2017 vp Kirjallinen kysymys tukijärjestelmästä lapsen kuolemaa koskevissa
tapauksissa
KK 415/2017 vp Kirjallinen kysymys fysioterapeutin suoravastaanoton merkityksestä
työkyvyttömyyden ehkäisyssä
KK 389/2017 vp Kirjallinen kysymys kehitysavun kohdentamisesta heikoimmassa asemassa
oleville
KK 375/2017 vp Kirjallinen kysymys Hyria koulutus Oy:n ammatillisen koulutuksen
järjestämisalueista
KK 348/2017 vp Kirjallinen kysymys sosiaali- ja terveystietojen hyötykäyttöön vapauttamisen
riskeistä
KK 262/2017 vp Kirjallinen kysymys isyyden selvittämisen keskeyttämisestä
raiskaustapauksissa
KK 257/2017 vp Kirjallinen kysymys ikäihmisten ja saattohoitopotilaiden suun hoidosta
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KK 243/2017 vp Kirjallinen kysymys tyttöjen ja naisten ympärileikkausten ehkäisemisen
keinoista
KK 233/2017 vp Kirjallinen kysymys vammaispalveluasetuksen mukaisten kuljetuspalveluiden
laajentamisesta epilepsiaa sairastavalle
KK 182/2017 vp Kirjallinen kysymys vapaaehtoistyön ateriaedun veronalaisuudesta
KK 181/2017 vp Kirjallinen kysymys hammaslääkärien koulutusmäärien tarkistamisesta ja
resurssien siirtämisestä erikoishammaslääkärikoulutukseen
KK 171/2017 vp Kirjallinen kysymys rahankeräyslaista ja yhdistysmuotoisista seurakunnista
KK 165/2017 vp Kirjallinen kysymys turvapaikanhakijan vastaanottorahan rakenteen
muuttamisesta kouluttautumiseen kannustavaksi
KK 128/2017 vp Kirjallinen kysymys Kansaneläkelaitoksen valvonnasta
KK 112/2017 vp Kirjallinen kysymys isyyden kumoamista koskevista määräajoista
KK 105/2017 vp Kirjallinen kysymys Helsingin suurmoskeijahankkeen taustoista ja
rahoituksesta
KK 66/2017 vp Kirjallinen kysymys kehitysyhteistyövarojen suuntaamisesta aborttien
edistämiseen
KK 35/2017 vp Kirjallinen kysymys erityiskorvattavien, kalliiden lääkkeiden toimitusmäärien
rajoittamisesta
Sari Tanus:
KK 485/2017 vp Kirjallinen kysymys energiakatselmuksen, kuntoarvion ja -tutkimuksen sekä
korjaussuunnittelun saattamisesta kotitalousvähennyksen piiriin
KK 474/2017 vp Kirjallinen kysymys Postin toiminnan vaikutuksista kaupunkilehtien
toimintamahdollisuuksiin ja kansalaisten tiedonsaantiin
KK 340/2017 vp Kirjallinen kysymys toisen asteen opiskelumateriaalin kalleudesta
KK 244/2017 vp Kirjallinen kysymys terveydenhuollon laaturekistereistä
Peter Östman:
KK 429/2017 vp Kirjallinen kysymys juutalais- ja muukalaisvastaisuuden lietsomisesta
Suomessa
KK 411/2017 vp Kirjallinen kysymys kehitysyhteistyövarojen käyttämisestä
palestiinalaishallinnon tukemiseen
KK 408/2017 vp Kirjallinen kysymys koiran säkäkorkeusvaatimuksesta hirvieläinten
metsästyksessä
KK 388/2017 vp Kirjallinen kysymys kasvavan susipopulaation aiheuttamista haitoista
KK 227/2017 vp Kirjallinen kysymys Suomen menettelytavoista Unescon hallintoneuvostossa
KK 210/2017 vp Kirjallinen kysymys Lähi-idän kristittyjen vähemmistöjen asemasta
KK 120/2017 vp Kirjallinen kysymys ihmishengen ja luonnon monimuotoisuuden suojelusta
KK 67/2017 vp Kirjallinen kysymys työkyvyttömyyseläkkeen myöntämiseen liittyvistä
käytännöistä

Suulliset kysymykset (varsinaiset kysymykset)
Sari Essayah:
SKT 93/2017 vp Suullinen kysymys maakuntavaalien ajankohdasta
Antero Laukkanen:
SKT 167/2017 vp Suullinen kysymys seksuaalirikoksia koskevasta lainsäädännöstä
SKT 126/2017 vp Suullinen kysymys julkisen terveydenhuollon toteuttamista leikkauksista
SKT 79/2017 vp Suullinen kysymys oikeuslaitoksen leikkauksista
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SKT 68/2017 vp Suullinen kysymys Turkin EU-jäsenyydestä
Päivi Räsänen:
SKT 99/2017 vp Suullinen kysymys tiedustelulakien aikataulusta
SKT 33/2017 vp Suullinen kysymys valinnanvapauslainsäädännön lausuntokierroksesta
SKT 6/2017 vp Suullinen kysymys saattohoidosta
Sari Tanus:
SKT 134/2017 vp Suullinen kysymys lastensuojelusta ja huostaanotoista
SKT 85/2017 vp Suullinen kysymys asiantuntijalausuntojen huomioon ottamisesta alkoholilain
kokonaisuudistuksessa
SKT 26/2017 vp Suullinen kysymys sokeriverosta
SKT 12/2017 vp Suullinen kysymys sanan- ja mielipiteenvapaudesta
Peter Östman:
SKT 180/2017 vp Suullinen kysymys Israelin pääkaupungista
SKT 141/2017 vp Suullinen kysymys kotimaisten elintarvikkeiden saatavuudesta
SKT 37/2017 vp Suullinen kysymys suomalaisen ruoan suosimisesta

Muuta:
Eduskuntaryhmä laati budjettivastalauseensa rungoksi tasapainotetun vaihtoehtobudjetin,
jonka esityksistä tehtiin myös ryhmäaloitteet. Vaihtoehtobudjetin teemana oli Inhimillisempi ja
kestävämpi Suomi 100 +. Työllisyyden, yrittäjyyden ja koulutuksen lisäksi vaihtoehtobudjetissa
nousi vahvasti esiin sisäilmaongelmien hoito. Keväällä eduskuntaryhmä julkaisi oman
lastenhoitomallinsa Taaperobonuksen. Ryhmä piti aktiivisesti esillä KD:n vaihtoehtoa
kannustavasta perusturvasta ja jatkoi sen kehittämistä yhdessä puolueen kanssa.
Eduskuntaryhmä antoi vuoden aikana kirjallisen lausunnon sotilastiedustelua koskevasta
lainsäädännöstä, siviilitiedustelua koskevasta lainsäädännöstä, valtioneuvoston
kehittämistyöryhmän ehdotuksista, varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista,
tiedusteluvalvonnasta, kansalaisaloitteiden käsittelystä sekä valinnanvapauslain tavoitteista.
KD:n eduskuntaryhmän kesäkokous järjestettiin 29.8.-30.8. Oulussa. Kokouksessa
hyväksyttiin seuraavat kannanotot: ”Leikkaukset tutkimusrahoituksesta ovat hallitukselta
strateginen virhe - Ikäihmiset ovat jo hoitaneet osansa säästötalkoista - Saattohoitolaki ja
rahoitus budjettiin jo ensi vuodelle - Turvapaikkaprosessia on tehostettava ja sisäisen
turvallisuuden resursseja lisättävä - Sisäilmaongelmiin on tartuttava terveys edellä Oppimateriaalien korkeat hinnat eivät saa estää nuoren opiskelua”.
Lisäksi KD eduskuntaryhmä teki muita kannanottoja ja lausuntoja.

KD eduskuntaryhmän toimintakertomus vuodelle 2017 on hyväksytty ryhmän kokouksessa
torstaina 26.4.2018
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