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Eduskuntaryhmän toiminta vuonna 2021 
 
Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä järjestäytyi vuoden 2021 valtiopäiville ryhmän 
talvikokouksessa torstaina 27.1.2021. Järjestäytymiskokous pidettiin koronatilanteen vuoksi 
etäkokouksena. Ryhmän puheenjohtajaksi vuoden 2021 valtiopäivien ajaksi valittiin kansanedustaja 
Päivi Räsänen. Varapuheenjohtajiksi valittiin kansanedustajat Antero Laukkanen (1 vpj.) ja Sari Tanus 
(2. vpj.). Ryhmän puheenjohtajisto jatkoi näin samalla kokoonpanolla kuin edellisvuoden valtiopäivillä. 
Ryhmäkanslian henkilökunnassa tapahtui toimintavuoden aikana paljon muutoksia.  
 
Koronapandemia vaikutti edelleen merkittävästi eduskunnan ja sitä myötä eduskuntaryhmän toimintaan 
vuoden 2021 valtiopäivien aikana. Poikkeusajan ylimääräisistä valiokuntajäsenyyksistä luovuttiin 
lokakuussa ja osa muistakin rajoituksista purettiin, ml. ryhmäkanslialle vuonna 2020 annettu 
etätyömääräys. Toimia jouduttiin kuitenkin tiukentamaan uudestaan ja etätyöhön palaamaan 
marraskuun lopussa. Eduskuntaryhmän kokoukset pidettiin etätyömääräyksen aikana etäkokouksina. 
Etäosallistumisen mahdollisuus päätettiin pitää myös lähikokouksiin siirryttäessä. Lisäksi 
eduskuntaryhmä linjasi ryhmäkanslian aiempaa laajemmasta etätyökäytännöstä myös 
normaalitilanteessa.  
 
Vuosittainen kesäkokous järjestettiin 24.–25.8. Kokkolassa koronatilanteen vuoksi suppealla 
kokoonpanolla. Syksyn aikana poliittista keskustelua hallitsivat erityisesti koronatoimet, sote-uudistus ja 
valtiontalous. Ryhmä laati aiempien vuosien tapaan tasapainoittavan vaihtoehtobudjetin, jonka 
esityksistä tehtiin ryhmän yhteiset aloitteet. Vaihtoehtobudjetin keskeisin tavoite oli hoitovelan purku 
taloudellisesti tasapainoisella tavalla. Osana eduskuntaryhmän viestintää lähetettiin AlfaTV:llä syksyllä 
viisi Kompassi-ohjelmaa, joissa haastateltiin ryhmän kansanedustajia. 
 
KD eduskuntaryhmä julkaisi kulttuuripoliittisen ohjelman yhdessä puolueen kanssa helmikuussa. 
Eduskuntaryhmä oli vuoden 2021 valtiopäivien aikana mukana välikysymyksissä, jotka tehtiin Suomen 
osallistumisesta EU:n elpymispakettiin, hallituksen puoliväliriihen tekemättömistä päätöksistä, sosiaali- 
ja terveyspalvelujen uudistuksesta sekä Suomen varautumisesta siirtolaisvirtojen ohjaamiseen 
perustuvaan hybridivaikuttamiseen. Lisäksi eduskuntaryhmä ja sen jäsenet tekivät vuoden aikana 
monia valtiopäivätoimia, kannanottoja ja lausuntoja.  
 
 
Eduskuntaryhmän jäsenet 
 
Puheenjohtaja  Päivi Räsänen  Hämeen vaalipiiri 
 
1. varapuheenjohtaja Antero Laukkanen Uudenmaan vaalipiiri 
 
2. varapuheenjohtaja  Sari Tanus  Pirkanmaan vaalipiiri  
 
Jäsenet   Peter Östman Vaasan vaalipiiri  

 
   Sari Essayah Savo-Karjalan vaalipiiri  

 
 

Ryhmäkanslian kokoonpano 
 
Pääsihteeri   Markus Kalmi (5.11.2021 saakka), Iina Mattila (8.11.2021 alkaen)  
Tiedottaja   VTM Merja Eräpolku (osa-aikaisesti puolueen tiedottaja) 
Lainsäädäntösihteeri  VT, KTM Johanna Stenberg (poissa 1.8. alkaen)  
Poliittinen sihteeri  Lainsäädäntösihteerin sijaisena KM Iina Mattila (1.8.–7.11.2021) ja Tapio 

Luoma-aho (8.11.2021 alkaen)  
Ryhmäavustaja  FM Evamaria Kyllästinen  
Ryhmäavustaja  MMM Tapio Luoma-aho (7.11. saakka)  
Ryhmäavustaja  HuK Elsi Ranta  
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Ryhmäavustaja  Jukka Salmi (poissa 16.3.–18.4. sekä 15.9.–4.11.)  
Ryhmäavustaja (sijainen) Tiina Riiheläinen (15.3.–18.4.) 
Ryhmäavustaja (40%) KTM Kristiina Drótar (15.11. alkaen) 
Ryhmäavustaja (60%)  FM, KTK Annika Lyytikäinen  
Korkeakouluharjoittelija  Hanna-Mari Manninen (11.10.–10.12.) 
TET-harjoittelija Eino Sutinen (8.–12.11.)   
 
 
Ryhmän edustukset eduskunnan valiokunnissa v. 2021 valtiopäivillä 
 
Valiokunta   varsinainen jäsen varajäsen  
 
Suuri valiokunta:   Sari Essayah Peter Östman  
Sosiaali- ja terveysvaliokunta:  -   Päivi Räsänen 1.4.2020-29.10.2021  
Sivistysvaliokunta:  -                          Sari Tanus 1.4.2020-29.10.2021  
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta: -  Antero Laukkanen  
Talousvaliokunta:   -  Peter Östman 
Ympäristövaliokunta:  -  - 
Valtiovarainvaliokunta   -  Sari Essayah  
Hallintovaliokunta:   -   Päivi Räsänen 
Lakivaliokunta:   Antero Laukkanen -  
Perustuslakivaliokunta:   -   Sari Tanus  
      Päivi Räsänen 1.4.2020-29.10.2021  
Puolustusvaliokunta:   -  -   
Ulkoasiainvaliokunta:  -  -  
Maa- ja metsätalousvaliokunta: Peter Östman    Päivi Räsänen   
Liikenne- ja viestintävaliokunta: -   -     

        
Tarkastusvaliokunta:  Päivi Räsänen -  
Tulevaisuusvaliokunta:   Sari Tanus - 
Tiedusteluvalvontavaliokunta  Päivi Räsänen - 
 
 
Kansanedustajien muita edustuksia  
 
Sari Essayah: 
 

 Postin hallintoneuvoston jäsen 
 Sosiaaliturvakomitean jäsen  
 Ulkopoliittisen instituutin neuvottelukunnan jäsen 
 Rahapelituotoilla rahoitettujen toimintojen rahoitusmallin uudistuksen parlamentaarisen 

seurantaryhmän jäsen  
 Parlamentaarisen TKI-työryhmän jäsen  
 Tutkaksen hallituksen varajäsen 
 Valtion omistajaohjauksen parlamentaarisen seurantaryhmän jäsen  
 Harvaan asutun maaseudun (HAMA) verkoston jäsen 
 Suomen kansallinen rukousaamiainen ry:n hallituksen jäsen 
 Eduskunnan Uskonnon- ja omantunnonvapaustyöryhmän puheenjohtaja 
 Eduskunnan Lapsen puolesta ryhmän varapuheenjohtaja 
 Eduskunnan Raamatturyhmän varapuheenjohtaja 
 Eduskunnan Globaaliryhmän hallituksen jäsen 
 Eduskunnan Urheilukerhon hallituksen jäsen 
 Eduskunnan Eläinsuojeluryhmän jäsen 
 Eduskunnan AVH:n ryhmän jäsen 
 Eduskunnan Ihmisoikeusryhmän jäsen 
 Eduskunnan Tuki- ja liikuntaelin -ryhmän jäsen 
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 Eduskunnan Muistiryhmän jäsen 
 Eduskunnan Köyhyysryhmän jäsen 
 Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ryhmän jäsen 
 Omaishoidon tukiryhmän jäsen 
 Eduskunnan Marokko-ystävyysryhmän puheenjohtaja 
 Eduskunnan Israel –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  
 Takki-verkosto 
 Diabetesverkosto 
 Kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunnan varajäsen  
 Maakuntaverokomitean varajäsen  
 Aluehallinnon ja monialaisten maakuntien parlamentaarinen selvitysryhmän varajäsen  
 Tutkas varajäsen  
 Keliakiaverkoston varajäsen  
 Saamelaiskäräjien yhteistyöryhmän varajäsen  

 
 
Antero Laukkanen: 
 

 Eduskunnan kansliatoimikunnan varajäsen  
 Kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunnan jäsen  
 Maakuntaverokomitea 
 Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen parlamentaarisen seurantaryhmän jäsen   
 Avoimuusrekisteri-työryhmän jäsen  
 Parlamentaarinen liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikenne 12 -ryhmän jäsen 
 Suomen kestävän kehityksen toimikunnan jäsen  
 Kansallisgallerian valtuuskunnan jäsen 
 Kehityspoliittisen toimikunnan (KPT) jäsen 
 Poliisiasiain neuvottelukunta varajäsen 
 Ulkoministeriön kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunta (IONK) jäsen  
 Arkadiaseuran hallituksen varajäsen 
 Suomen kansallinen rukousaamiainen ry:n puheenjohtaja 
 ECPM, Sallux - Foundation hallituksen varapuheenjohtaja 
 Eduskunnan köyhyysryhmän puheenjohtaja  
 Eduskunnan osuustoimintaryhmän puheenjohtaja 
 Eduskunnan Raamatturyhmän puheenjohtaja 
 Eduskunnan psoriasis – ryhmän varapuheenjohtaja  
 Eduskunnan Bulgaria – ystävyysryhmän varapuheenjohtaja  
 Eduskunnan Kenia – ystävyysryhmän varapuheenjohtaja 
 Eduskunnan Kiina – ystävyysryhmän varapuheenjohtaja 
 Eduskunnan Iso-Britannia – ystävyysryhmän varapuheenjohtaja 
 Eduskunnan Yhdysvaltojen ystävyysryhmän varapuheenjohtaja  
 Eduskunnan Israel – ystävyysryhmän jäsen  
 Eduskunnan ihmisoikeusverkoston jäsen  
 Eduskunnan uskonnon- ja omantunnonvapaus ryhmän jäsen  
 Eduskunnan muistikerhon jäsen  
 Sairausvakuutusasiain neuvottelukunnan jäsen  
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 Suomen kestävän kehityksen toimikunta 
 Aluehallinnon ja monialaisten maakuntien parlamentaarinen selvitystyö 
 Ympäristö- ja luontoryhmä 
 Eduskunnan tasa-arvoneuvoston varajäsen  
 Parlamenttien välisen liiton (IPU) johtokunnan varajäsen  
 Rahapeliasioiden neuvottelukunnan varajäsen  
 Sosiaaliturvakomitean varajäsen  
 Rahapelituotoilla rahoitettujen toimintojen rahoitusmallin uudistuksen parlamentaarisen 

seurantaryhmän varajäsen  
 Huoltovarmuusselonteon parlamentaarisen seurantaryhmän varajäsen  
 Kehityspolitiikan ylivaalikautisten periaatteiden parlamentaarisen seurantaryhmän varajäsen  
 Parlamentaarisen TKI-työryhmän varajäsen  
 Arkadia-seuran varajäsen  
 Takki-verkoston varajäsen  

  
  

Päivi Räsänen:  
 

 Ylen hallintoneuvoston jäsen 
 Valtiontalouden tarkastusviraston neuvottelukunnan jäsen 
 Rahapeliasioiden neuvottelukunnan jäsen 
 Poliisiasiain neuvottelukunnan jäsen 
 Sisäisen turvallisuuden selonteon seurantaryhmän jäsen 
 Asevelvollisuuden kehittämisen ja maanpuolustusvelvollisuuden täyttämisen parlamentaarisen 

komitean jäsen  
 Tutkaksen hallituksen jäsen 
 Eduskunnan omaishoidon tukiryhmän jäsen 
 Sopimuspalokuntatoiminnan yhteistyöryhmän jäsen 
 Eduskunnan mielenterveysryhmän jäsen 
 Eduskunnan allergia- ja astmaryhmän jäsen 
 Eduskunnan aivoverenkiertohäiriöryhmän jäsen 
 Eduskunnan Israel-ystävyysryhmän jäsen 
 Eduskunnan Japani-ystävyysryhmän jäsen 
 Eduskunnan Keski-Aasian maiden ystävyysryhmän jäsen 
 Eduskunnan Britannia-ystävyysryhmän jäsen 
 Eduskunnan Puola-ystävyysryhmän jäsen 
 Eduskunnan Marokko-ystävyysryhmän jäsen 
 Eduskunnan Etelä-Korea ystävyysryhmän jäsen 
 Eduskunnan Thaimaa-ystävyysryhmän jäsen 
 Eduskunnan syöpäverkoston jäsen 
 Eduskunnan raamatturyhmän jäsen 
 Eduskunnan uskonnon- ja omantunnonvapausryhmän jäsen 
 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö – Demo ry:n neuvonantajaryhmän jäsen 
 Rintamaveteraanien neuvottelukunta varajäsen 
 Hallituksen strategisten johtamisvälineiden kehittämishankkeen seuranta- ja tukiryhmän jäsen 
 Turvallisuuden kehittäminen, TUKE-työryhmän jäsen 
 Kylätoimintaverkoston jäsen 
 Demo ry neuvonantajien ryhmä 
 Yksi elämä -verkosto 
 Sosiaalisen lomatoiminnan yhteistyöryhmä  
 Keliakiaverkosto 
 Omaishoidon tukiverkosto 
 Eduskunnan naisverkoston varajäsen  
 Eduskunnan mielenterveyspoliittisen neuvottelukunnan varajäsen  
 Parlamentaarinen liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikenne 12 -ryhmän varajäsen 
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 Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän varajäsen  
 
Sari Tanus: 
 

 Sitran hallintoneuvoston jäsen  
 Parlamenttien välisen liiton (IPU) johtokunnan jäsen  
 Kriisinhallinnan parlamentaarisen komitean jäsen 
 Huoltovarmuusselonteon parlamentaarisen seurantaryhmän jäsen  
 Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän jäsen 
 Kehityspolitiikan ylivaalikautiset periaatteet -parlamentaarisen seurantaryhmän jäsen 
 Eduskunnan mielenterveyspoliittisen neuvottelukunnan jäsen   
 Demo Finland ry:n hallituksen varapuheenjohtaja 
 Eduskuntatyön uudistamistyöryhmän jäsen 
 Eduskunnan tasa-arvoneuvoston jäsen 
 Eduskunnan Arkadia-seuran johtokunnan jäsen 
 Harvaan asutun maaseudun verkosto  
 Eduskunnan VAMYT-ryhmän työvaliokunnan jäsen 
 Eduskunnan naisverkoston työvaliokunnan jäsen  
 Eduskunnan diabetesryhmän jäsen 
 Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmän jäsen  
 Harvaan asutun maaseudun verkoston jäsen  
 Kriisinhallinnan parlamentaarisen komitean jäsen 
 Eduskunnan nuorten mielenterveyden tukiryhmän jäsen 
 Eduskunnan rauhanvälitysverkoston jäsen 
 Eduskunnan munuais-, maksa- ja elinsiirtopotilaiden tukiryhmän puheenjohtaja 
 Eduskunnan kotitalouden tukiryhmän puheenjohtaja 
 Eduskunnan Familia-verkoston puheenjohtaja 
 Eduskunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ryhmän varapuheenjohtaja 
 Eduskunnan kuntoutusverkoston jäsen 
 Eduskunnan uskonnonvapausryhmän jäsen 
 Eduskunnan muistiryhmän jäsen  
 Eduskunnan AVH-ryhmän (aivoverenkiertohäiriöryhmän) jäsen 
 Eduskunnan tyttöjen oikeudet ja kehitys -ryhmän jäsen 
 Eduskunnan köyhyysryhmän jäsen  
 Eduskunnan energiaremonttiryhmän jäsen 
 Kehityspoliittisen toimikunnan varajäsen 
 Eduskunnan Raamatturyhmän jäsen 
 Eduskunnan Israel –ystävyysryhmän jäsen  
 Eduskunnan Britannia -ystävyysryhmän jäsen  
 Eduskunnan Venäjä –ystävyysryhmän jäsen 
 Eduskunnan USA -ystävyysryhmän jäsen  
 Pirkanmaan kansanedustajien neuvottelukunnan työvaliokunnan jäsen 
 Kaupan toimialan tulevaisuusselonteon valmistelun parlamentaarisen seurantaryhmän 

varajäsen  
 Kehityspoliittisen toimikunnan varajäsen  
 Kansallisgallerian valtuuskunnan varajäsen  

 
 

Peter Östman: 
 

 Neste Oil neuvottelukunnan jäsen 
 Kaupan toimialan tulevaisuusselonteon valmistelun parlamentaarisen seurantaryhmän jäsen 
 Laajan turvallisuuden verkoston (WISE) hallituksen jäsen   
 Eduskunnan kasvuyrittäjyysryhmän jäsen 
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 ECPM Advisory Board jäsen 
 Eduskunnan Israel -ystävyysryhmän puheenjohtaja 
 Eduskunnan Ukraina-ystävyysryhmän puheenjohtaja 
 Eduskunnan USA -ystävyysryhmän jäsen 
 Eduskunnan Armenia -ystävyysryhmän varapuheenjohtaja 
 Eduskunnan Ruotsi -ystävyysryhmän jäsen 
 Eduskunnan Etelä-Korea -ystävyysryhmän jäsen 
 Eduskunnan Marokko-ystävyysryhmän jäsen 
 Eduskunnan Meriryhmän jäsen 
 Eduskunnan raamatturyhmän jäsen 
 Eduskunnan Viittomakielten verkoston jäsen 
 Eduskunnan Eräkerhon jäsen 
 Den svenska reformgruppen (SOTE) 
 Vaasan vaalipiirin kansanedustajien yhteistoimintaverkosto 
 Eduskunnan International Crisis Management – verkoston varapuheenjohtajana 
 Ulkosuomalaisten ystävyysryhmä 
 Saamelaiskäräjät yhteistyöryhmä 
 Eduskunnan kokonaisturvallisuuden kehittämisryhmä  
 Kriisinhallinnan parlamentaarisen komitean varajäsen  
 Asevelvollisuuden kehittämisen ja maanpuolustusvelvollisuuden täyttämisen parlamentaarisen 

komitean varajäsen  
 Omistajaohjauksen parlamentaarisen neuvottelukunnan varajäsen  

 
 
KD:n eduskuntaryhmän jäsenien tekemät valtiopäivätoimet v. 2021  
 
Lakialoitteet 
 
 
Sari Essayah: 
 
LA 47/2021 vp - Lakialoite laiksi työttömyysturvalain 4 luvun 5 §:n muuttamisesta 
LA 52/2021 vp - Lakialoite laiksi opintotukilain 17 ja 27 §:n muuttamisesta 
 
 
Antero Laukkanen: 
 
LA 41/2021 vp - Lakialoite laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 38 §:n 
muuttamisesta 
LA 44/2021 vp - Lakialoite laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen 
muuttamisesta 
 
 
Päivi Räsänen: 
 
LA 43/2021 vp - Lakialoite laiksi tuloverolain 92 §:n muuttamisesta 
LA 45/2021 vp - Lakialoite laeiksi mielenterveyslain ja terveydenhuoltolain 27 §:n muuttamisesta 
 
 
Sari Tanus: 
 
LA 7/2021 vp - Lakialoite laiksi pelastuslain muuttamisesta 
LA 26/2021 vp - Lakialoite laeiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain ja raskauden 
keskeyttämisestä annetun lain 6 §:n muuttamisesta 
LA 40/2021 vp - Lakialoite laiksi vammaisetuuksista annetun lain 2 ja 14 §:n muuttamisesta 
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LA 42/2021 vp - Lakialoite laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta 
 
 
Peter Östman: 
 
LA 39/2021 vp - Lakialoite laiksi arvonlisäverolain 3 ja 149 a §:n muuttamisesta 
LA 46/2021 vp - Lakialoite laiksi tuloverolain 95 §:n muuttamisesta 
 
 
Toimenpidealoitteet 
 
Sari Essayah: 
 
TPA 83/2021 vp - Toimenpidealoite asumistuen uudistamisesta 
 
 
Antero Laukkanen: 
 
TPA 86/2021 vp - Toimenpidealoite energiaveron kiristyksen perumisesta 
 
 
Päivi Räsänen: 
 
TPA 84/2021 vp - Toimenpidealoite Sitran pääoman osittaisesta tulouttamisesta valtiolle 
 
 
Sari Tanus:  
 
TPA 87/2021 vp - Toimenpidealoite lisätylle sokerille tulevan terveysperusteisen veron 
käyttöönottamisesta 
 
 
Peter Östman: 
 
TPA 63/2021 vp - Toimenpidealoite kansanmurhaan liittyvien tunnusten demonstratiivisen esittämisen 
kriminalisoinnista 
TPA 85/2021 vp - Toimenpidealoite Ilmastorahasto Oy:n lakkauttamisesta ja sen 
pääoman palauttamisesta valtiolle 
 
 
Keskustelualoitteet 
 
Päivi Räsänen: 
 
KA 11/2021 vp - Keskustelualoite kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista 
vuodelle 2022 
 
 
Talousarvioaloitteet 
 
Sari Essayah: 
 
TAA 47/2021 vp - Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä ViaDia ry:lle vankien ja vapautuneiden 
vankien yhteiskuntaan sopeutumista tukevaan työhön (150 000 euroa) 
TAA 48/2021 vp - Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä pelastustoimen toimintamenoihin (10 000 
000 euroa) 
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TAA 49/2021 vp - Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä mielenterveyspalveluiden terapiatakuun 
toteuttamiseen (35 000 000 euroa) 
TAA 50/2021 vp - Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Arkkitehtuuri- ja ympäristökoulu Lastun 
nuorten osallisuus- ja luovuushankkeeseen ja nuorten yhteisöllisyyden vahvistamiseen 
taidekasvatuksen keinoin (60 000 euroa) 
TAA 51/2021 vp - Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Suomen Asutusmuseon 
digitalisointiprojektiin (10 000 euroa) 
TAA 52/2021 vp - Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä liikuntapaikkarakentamiseen (6 300 000 
euroa) 
TAA 53/2021 vp - Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä nuorten työpajatoiminnan ja etsivän 
nuorisotyön tukemiseen (5 000 000 euroa) 
TAA 54/2021 vp - Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä sähkönsyöttöaseman rakentamiseen 
liikennehäiriöiden poistamiseksi Savon radalla Kuopion Kurkimäessä (5 000 000 euroa) 
 
 
Antero Laukkanen: 
 
TAA 224/2021 vp - Talousarvioaloite polttoaineverotusta koskevan tuottoarvion vähentämisestä (-254 
000 000 euroa) 
TAA 225/2021 vp - Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kristillisten koulujen ja päiväkotien 
toiminnan kehittämiseen (120 000 euroa) 
TAA 226/2021 vp - Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Someron kunnassa sijaitsevan 
Salkolantien perusparannukseen (800 000 euroa) 
TAA 227/2021 vp - Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä vähävaraisille ruoka-apua jakavien 
järjestöjen toimintaan (2 000 000 euroa) 
TAA 228/2021 vp - Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä lapsilisän tasokorotukseen (115 000 
000 euroa) 
 
 
Päivi Räsänen: 
 
TAA 296/2021 vp - Talousarvioaloite omaishoidon tuen verovapaudesta johtuvan veroarvion 
vähentämiseksi (-65 000 000 euroa) 
TAA 297/2021 vp - Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä vanhustenhoidon ja saattohoidon tason 
parantamiseen (50 000 000 euroa) 
TAA 298/2021 vp - Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä määrärahan lisäämisestä opintotuen 
tulorajojen nostamiseen (10 000 000 euroa) 
TAA 299/2021 vp - Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä pohjavesien suojelutoimenpiteisiin 
Forssassa valtatiellä 10 ja maantiellä 284 (1 000 000 euroa) 
TAA 300/2021 vp - Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä nuorten yrittäjyyskasvatuksen 
lisäämiseksi ja nuorten yritysten starttipolku -palvelun kehittämiseen (350 000 euroa) 
 
 
Sari Tanus: 
 
TAA 344/2021 vp - Talousarvioaloite arvonlisäverovelvollisuuden alarajan nostamisesta johtuvan 
veroarvion vähentämisestä (-20 000 000 euroa) 
TAA 345/2021 vp - Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä poliisin toimintakyvyn parantamiseen ja 
poliisien määrän lisäämiseen (10 000 000 euroa) 
TAA 346/2021 vp - Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä keliakiakorvauksen palauttamiseen (15 
000 000 euroa) 
 
 
Peter Östman: 
 
TAA 406/2021 vp - Talousarvioaloite lämmityspolttoaineiden verotuksen kiristyksen perumisesta 
johtuvan verotuloarvion vähentämisestä   (-105 000 000 euroa) 
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TAA 407/2021 vp - Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä terveydenhuollon tason parantamiseen 
ja hoitovelan purkuun (500 000 000 euroa) 
TAA 408/2021 vp - Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä oppisopimuskoulutukseen (10 000 000 
euroa) 
TAA 409/2021 vp - Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Seinäjoen yliopistokeskuksen 
aktivoivaan yhteistyöhön pk-yritysten kanssa (90 000 euroa) 
TAA 410/2021 vp - Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä aineettoman kulttuuriperinnön 
tietoisuuden lisäämiseen Suomessa (180 000 euroa) 
TAA 411/2021 vp - Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Furuholmintien ja maantie 749 
kiertoliittymän suunnitteluun Luodossa (90 000 euroa) 
TAA 412/2021 vp - Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Suomen vientiteollisuuden tarvitsemiin 
kaksoisraidejärjestelyihin välillä Kokkola—Ykspihlaja (200 000 euroa) 
TAA 413/2021 vp - Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kantatien 63 suunnitteluun välillä Ina—
Kaustinen (200 000 euroa) 
TAA 414/2021 vp - Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Vaasan satamatien suunnitteluun (250 
000 euroa) 
TAA 415/2021 vp - Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä maantien 711 Alajärvi—Ruona 
tiesuunnitelman laatimiseen Alajärven Kuortaneella (250 000 euroa) 
TAA 416/2021 vp - Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Vetelin keskustan alikulkutunnelin 
rakentamiseen (300 000 euroa) 
TAA 417/2021 vp - Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Alajepuan risteysjärjestelyjen 
suunnitteluun Uudessakaarlepyyssä (300 000 euroa) 
TAA 418/2021 vp - Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 3 Juustoportin 
risteysjärjestelyjen parantamiseen Kurikan Jalasjärvellä (300 000 euroa) 
TAA 419/2021 vp - Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kantatien 63 kunnostamisen 
suunnittelun käynnistämiseksi välillä Kaustinen—Toholampi (500 000 euroa) 
TAA 420/2021 vp - Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä raakapuun kuormauspaikan 
korjaamiseen ja parantamiseen Alavudella (1 500 000 euroa) 
TAA 421/2021 vp - Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Närpiön Skarpängsvägenin 
rakentamiseen ja tiejärjestelyihin (2 200 000 euroa) 
TAA 422/2021 vp - Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä teollisuusraiteiston rakentamiseen 
GigaVaasa-teollisuusalueelle (3 500 000 euroa) 
TAA 423/2021 vp - Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Laihian Ratikylän rautatien alikulun 
rakentamiseen (4 550 000 euroa) 
TAA 424/2021 vp - Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä maantien 661 parantamiseen 
tieosuuksilla Isojoen raja—maantie 663 ja maantie 664—Kauhajoen raja (6 900 000 euroa) 
TAA 425/2021 vp - Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Seinäjoen lentoaseman uusien 
toimintojen kehittämiseen (300 000 euroa) 
TAA 426/2021 vp - Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Suupohjan radan kunnostamiseen ja 
sen kilpailukyvyn parantamiseen (25 000 000 euroa) 
TAA 427/2021 vp - Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Osuuskunta Viexpon toimintaan (460 
000 euroa) 
TAA 428/2021 vp - Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä työvoiman kysynnän ja tarjonnan 
kohtaannon edistämiseen Keski-Pohjanmaalla (150 000 euroa) 
TAA 429/2021 vp - Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Kokkolan sataman satamatoimintojen 
automatisointiin (430 000 euroa) 
 
 
Kirjalliset kysymykset 
 
Sari Essayah: 
 
KK 14/2021 vp - Kirjallinen kysymys laista henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021 
KK 233/2021 vp - Kirjallinen kysymys EHO-tasoisesti resursoiduista kriisi- ja erityisyksiköistä 
lastensuojelussa 
KK 516/2021 vp - Kirjallinen kysymys Suomen osallistumispäätöksestä Durbanin julistuksen ja 
toimintaohjelman 20-vuotisjuhlatilaisuute 
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Antero Laukkanen: 
 
KK 505/2021 vp - Kirjallinen kysymys katsomukseen perustuvan varhaiskasvatuspalvelun lisäämisestä 
Varda-järjestelmän koodistoon 
 
 
Päivi Räsänen: 
 
KK 36/2021 vp - Kirjallinen kysymys suun terveydenhuollon hoitovelasta ja parodontiitin ehkäisystä 
KK 70/2021 vp - Kirjallinen kysymys perhesurmien selvityksestä vuosilta 2013—2021 
KK 237/2021 vp - Kirjallinen kysymys koronan sulkutoimien aiheuttamista puutteista lasten uimataitojen 
kehittymisessä 
KK 262/2021 vp - Kirjallinen kysymys verkkojumalanpalvelusten musiikin esittämisestä 
KK 270/2021 vp - Kirjallinen kysymys uskonnonvapauden turvaamisesta poikkeusoloissa selkeällä 
viestinnällä 
KK 272/2021 vp - Kirjallinen kysymys palveluiden turvaamisesta digisyrjäytyneille 
KK 283/2021 vp - Kirjallinen kysymys myymäläturvallisuuden vahvistamisesta ja tiedonvaihdon 
lisäämisestä poliisin ja kaupan alan yritysten välillä 
KK 305/2021 vp - Kirjallinen kysymys kotimaisen rokotetutkimuksen ja -tuotannon tukemisesta 
KK 373/2021 vp - Kirjallinen kysymys Armenian kansanmurhan tunnustamisesta 
KK 593/2021 vp - Kirjallinen kysymys maksuttoman influenssarokotteen saannin kriteerien 
tiukentumisesta 
KK 609/2021 vp - Kirjallinen kysymys valtioneuvoston virkatehtäviin liittyvistä alkoholilaskuista 
KK 616/2021 vp - Kirjallinen kysymys omaishoitajan tiedonsaantioikeudesta 
 
 
Sari Tanus: 
 
KK 54/2021 vp - Kirjallinen kysymys lääkärien asemasta sote-uudistuksessa 
KK 243/2021 vp – Kirjallinen kysymys kotitalousopetuksen riittävyydestä peruskoulussa ja opetuksen 
jatkuvuudesta toiselle asteelle 
 
 
Peter Östman: 
 
KK 108/2021 vp - Kirjallinen kysymys kansainvälisestä yhteistyöstä rokotetutkimuksessa ja rokotteiden 
hankinnoissa 
KK 275/2021 vp - Kirjallinen kysymys Suomen äänestyskäyttäytymisestä Yhdistyneiden kansakuntien 
naisten aseman komission jäsenäänestyksessä 
KK 319/2021 vp - Kirjallinen kysymys tuulivoimaloiden maisemahaittojen korvattavuudesta 
KK 320/2021 vp - Kirjallinen kysymys yrittäjän tartuntatautipäivärahasta karanteenitilanteessa 
KK 400/2021 vp - Kirjallinen kysymys Suomen ja Euroopan unionin tukeman Palestiinalaishallinnon 
peruskoulun oppikirjojen juutalaisvastaisesta sisällöstä ja koulutussektorille suunnatun tuen 
ehdollisuudesta 
KK 508/2021 vp - Kirjallinen kysymys elintarvikeketjun kyberturvallisuudesta 
KK 703/2021 vp - Kirjallinen kysymys Suomen äänestyskäyttäytymisestä YK:n yleiskokouksessa 
koskien Temppelivuoren ja Haram al-sharifin merkitystä kolmelle uskonnolle pyhänä paikkana 
KK 741/2021 vp - Kirjallinen kysymys pelastustoimen tehtävien rahoitusmallista 
 
Suulliset kysymykset kyselytunnille 
 
 
Sari Essayah: 
 
SKT 2/2021 vp - Suullinen kysymys EU:n elpymisvälineestä 
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SKT 51/2021 vp - Suullinen kysymys EU:n elpymispaketista 
SKT 170/2021 vp - Suullinen kysymys omaishoidosta 
SKT 226/2021 vp - Suullinen kysymys sote-uudistuksen aikataulusta 
 
 
Antero Laukkanen: 
 
SKT 11/2021 vp - Suullinen kysymys maan käynnistämisestä koronarokotusten jälkeen 
SKT 41/2021 vp - Suullinen kysymys koronarokotteiden jakelusta 
SKT 83/2021 vp - Suullinen kysymys lasten ja nuorten tukipalveluista 
SKT 119/2021 vp - Suullinen kysymys sananvapaudesta 
SKT 155/2021 vp - Suullinen kysymys oppisopimuskoulutuksesta 
SKT 188/2021 vp - Suullinen kysymys ruoka-apua jakavien toimijoiden rahoituksesta 
SKT 205/2021 vp - Suullinen kysymys maatalouden kannattavuudesta 
 
 
Päivi Räsänen: 
 
SKT 36/2021 vp - Suullinen kysymys koronarokotteiden hankkimisesta 
SKT 73/2021 vp - Suullinen kysymys hoitovelan purkamisesta 
SKT 114/2021 vp - Suullinen kysymys vaihtoehtojen tarjoamisesta kriisiraskauksissa 
SKT 150/2021 vp - Suullinen kysymys hoitajapulasta 
SKT 184/2021 vp - Suullinen kysymys yksityisen sairaanhoidon Kela-korvauksista 
SKT 220/2021 vp - Suullinen kysymys sosiaali- ja terveydenhuollon resursseista 
 
Sari Tanus: 
 
SKT 26/2021 vp - Suullinen kysymys hybridistrategian ja viestinnän selkeyttämisestä 
SKT 68/2021 vp - Suullinen kysymys koronavirusepidemian hallinnasta 
SKT 111/2021 vp - Suullinen kysymys vanhustenhoidon rahoituksesta 
SKT 126/2021 vp - Suullinen kysymys eläkerahastojen tuotoista 
SKT 160/2021 vp - Suullinen kysymys varautumisesta energiakriisiin 
SKT 198/2021 vp - Suullinen kysymys tuomioistuinten rahoituksesta 
SKT 229/2021 vp - Suullinen kysymys terveydenhuoltoalan henkilöstöpulasta (Sari Tanus kd) 
 
 
Peter Östman: 
 
SKT 23/2021 vp - Suullinen kysymys perhevapaauudistuksen vaikutuksista työelämään 
SKT 61/2021 vp - Suullinen kysymys koronarajoituksista 
SKT 99/2021 vp - Suullinen kysymys EU:n elpymisrahoituksesta 
SKT 139/2021 vp - Suullinen kysymys viranomaisyhteistyöstä koronatilanteen hoidossa 
SKT 177/2021 vp - Suullinen kysymys ulkomaalaisten maanhankinnasta 
SKT 214/2021 vp - Suullinen kysymys maakuntaverosta  
 
  

 

KD eduskuntaryhmän vuoden 2021 toimintakertomus on hyväksytty eduskuntaryhmän kokouksessa 
torstaina 31.3.2022. 


