KD EDUSKUNTARYHMÄN
TOIMINTAKERTOMUS
vuoden 2018 valtiopäivillä

KD eduskuntaryhmän toimintakertomus 2018

Eduskuntaryhmän kokoonpano ja toimihenkilöt 2018 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 1.2.2018 ryhmän puheenjohtajaksi Peter Östmanin ja
1. varapuheenjohtajaksi Päivi Räsäsen ja 2. varapuheenjohtajaksi Antero Laukkasen.
Puheenjohtajisto jatkoi samalla kokoonpanolla kuin edeltävillä valtiopäivillä.
Ryhmäkanslia:
Pääsihteeri (31.3.2018 asti), oa. tiedottaja (1.4.2018 alkaen) VTM Merja Eräpolku
Poliittinen sihteeri (31.3.2018 asti), ts. pääsihteeri (1.4.2018 alkaen) Markus Kalmi
Poliittinen sihteeri TM Sonja Falk (työsuhde päättyi 28.2.2018)
Lainsäädäntösihteeri VT Johanna Kosunen
oa. poliittinen sihteeri TkT Esa Erävalo (työsuhde päättyi 31.3)
oa. poliittinen sihteeri KTM Marjo Loponen (1.3.2018 - 30.6.2018)
Ryhmä-avustaja Jukka Salmi
Ryhmä-avustaja FM Evamaria Kyllästinen
oa. ryhmä-avustaja KTM Kristiina Drótar
Ryhmä-avustaja Elsi Ranta (1.3.2018 alkaen)
Ryhmä-avustaja Tapio Luoma-aho (1.3.2018 alkaen)

Edustukset valiokunnissa vp. 2018
Valiokunta

varsinainen jäsen

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

Sari Essayah

varajäsen

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

Antero Laukkanen
Päivi Räsänen
Peter Östman
Päivi Räsänen
Sari Tanus

Kansanedustajien muita edustuksia vp. 2018
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 omantunnonvapaustyöryhmän 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
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
Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö – Demo ry puheenjohtaja 2017-2019
Rintamaveteraanien neuvottelukunta varajäsen
Hallituksen strategisten johtamisvälineiden kehittämishankkeen seuranta- ja tukiryhmän
jäsen
Turvallisuuden kehittäminen, TUKE-työryhmän 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
First Step Forum, jäsen
Eduskunnan International Crisis Management – verkoston varapuheenjohtajana

KD:n eduskuntaryhmän jäsenien tekemät valtiopäivätoimet vp. 2018
Lakialoitteet:
Sari Essayah:
LA 9/2018 vp - Lakialoite laiksi uskonnonvapauslain 27 §:n muuttamisesta
LA 43/2018 vp - Lakialoite laiksi tuloverolain muuttamisesta
LA 45/2018 vp - Lakialoite laiksi omaishoidon tuesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
LA 52/2018 vp - Lakialoite laiksi asumisperusteisesta sosiaaliturvasta rajat ylittävissä
tilanteissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Antero Laukkanen:
LA 46/2018 vp – Lakialoite laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 38 §:n
muuttamisesta
LA 56/2018 vp – Lakialoite laiksi kansaneläkelain 19 §:n muuttamisesta
Päivi Räsänen:
LA 42/2018 vp – Lakialoite laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain 9 §:n muuttamisesta
Peter Östman:
LA 57/2018 vp - Lakialoite laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta
muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta

Toimenpidealoitteet:
Antero Laukkanen:
TPA 44/2018 vp – Toimenpidealoite hedelmien ja vihannesten siirtämisestä 14 prosentin
5
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arvonlisäverokannasta 10 prosentin arvonlisäverokantaan
Päivi Räsänen:
TPA 56/2018 vp – Toimenpidealoite energiajuomien haittaveron käyttöönottamisesta
TPA 57/2018 vp - Toimenpidealoite sokeriveron käyttöönottamisesta
Sari Tanus:
TPA 4/2018 vp - Toimenpidealoite arvonlisäverovelvollisen toiminnan alarajan ja
arvonlisäverohuojennuksen ylärajan nostamisesta
TPA 6/2018 vp - Toimenpidealoite sähkölaitepaloja ehkäisevien turvalaitteiden saattamisesta
pakollisiksi
TPA 45/2018 vp – Toimenpidealoite 1 000 euron vauvarahan maksamisesta lapsen saaville
perheille
TPA 46/2018 vp - Toimenpidealoite vanhusasiainvaltuutetun viran perustamisesta
TPA 52/2018 vp – Toimenpidealoite alkoholijuomien valmisteveron korottamisesta
Peter Östman:
TPA 13/2018 vp – Toimenpidealoite sudenmetsästyksen ja kannanhoidollisen metsästyksen
poikkeusluvista
TPA 42/2018 vp – Toimenpidealoite omaisuuskriteerin palauttamisesta yleiseen asumistukeen
TPA 43/2018 vp – Toimenpidealoite työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen
verovähennyskelpoisuuden rajoittamisesta
TPA 55/2018 vp – Toimenpidealoite opiskelijoiden asumistuen uudistamisesta

Keskustelualoitteet:
Päivi Räsänen:
KA 22/2018 vp - Keskustelualoite toimenpiteistä lapsiin ja nuoriin kohdistuvien
seksuaalirikosten estämiseksi sekä seksuaalirikosten lisääntymisen syistä ja vaikutuksista
Suomen sisäiseen turvallisuuteen
Peter Östman:
KA 14/2018 vp – Keskustelualoite kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän
vaihtoehtobudjetista vuodelle 2019

Talousarvioaloitteet:
Sari Essayah:
TAA 99/2018 vp – Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä ViaDia ry:lle vankien ja
vapautuneiden vankien yhteiskuntaan sopeutumista tukevaan työhön (150 000 euroa)
TAA 100/2018 vp – Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä poliisin toimintamenoihin
harmaan talouden torjumiseen (5 000 000 euroa)
TAA 101/2018 vp – Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä omaishoidontuen
korottamiseen (10 000 000 euroa)
TAA 102/2018 vp – Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä varhaiskasvatuksen ja
perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen (50 000 000 euroa)
TAA 103/2018 vp – Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä ammatilliseen koulutukseen
(10 000 000 euroa)
TAA 104/2018 vp – Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä perheellisten opiskelijoiden
huoltajakorotuksen korottamiseen (10 000 000 euroa)
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TAA 105/2018 vp – Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä liikunnan yhdenvertaisuuden
lisäämiseen (1 000 000 euroa)
TAA 106/2018 vp – Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kantatien 75 parantamiseen
Nurmeksessa Porokylänkadun ja Pappilansuoran liittymässä (350 000 euroa)
TAA 107/2018 vp – Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Savon radan nopeustason
nostoon välillä Kouvola—Kajaani (75 000 000 euroa)
TAA 108/2018 vp – Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Iisalmi—Ylivieska—
Kontiomäki-radan ja Yara—Siilinjärvi-radan sähköistykseen (110 000 000 euroa)
TAA 109/2018 vp – Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä joukkoliikenteen palvelujen
ostoon (5 000 000 euroa)
TAA 110/2018 vp – Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Savonlinnan seutukunnalle
(3 000 000 euroa)
TAA 111/2018 vp – Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä energiatehokkuuden ja
ilmastoystävällisen energian käytön edistämiseen ja siihen liittyvään tutkimukseen (3 000 000
euroa)
TAA 112/2018 vp – Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä lääkekorvausjärjestelmän
kehittämiseen ja maksukaton alentamiseen (35 000 000 euroa)
TAA 113/2018 vp – Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä energia-avustuksen
palauttamiseksi pientalojen energiaremontteihin (2 000 000 euroa)
Antero Laukkanen:
TAA 267/2018 vp – Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kansalaisjärjestöjen
kehitysyhteistyöhön (30 000 000 euroa)
TAA 268/2018 vp – Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä oikeuslaitokselle (2 000 000
euroa
TAA 269/2018 vp – Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Verohallinnon
toimintamenoihin harmaan talouden torjunnan tehostamiseen (5 000 000 euroa)
TAA 270/2018 vp – Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kotikuntakorvauksen
korottamiseen yksityisille kouluille (10 000 000 euroa)
TAA 271/2018 vp – Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä rekisteröityjen uskonnollisten
yhdyskuntien rakennusten korjaus- ja täydennysinvestointeihin (1 000 000 euroa)
TAA 272/2018 vp – Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä opintorahan tason
korottamiseen (40 000 000 euroa)
TAA 273/2018 vp – Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä työvoima- ja
yrityspalvelutoimien tehostamiseen ja kehittämiseen (20 000 000 euroa)
TAA 274/2018 vp – Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä ruoka-apua vähävaraisille
jakaville järjestöille (1 100 000 euroa)
Päivi Räsänen:
TAA 508/2018 vp – Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä poliisin toimintamenoihin
poliisimäärän lisäämiseksi
TAA 509/2018 vp – Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Tullin toimintamenoihin
harmaan talouden torjunnan tehostamiseen
TAA 510/2018 vp – Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä saattohoidon valtakunnalliseen
kehittämiseen
TAA 511/2018 vp – Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä vanhustenhoidon tason
parantamiseen kunnissa
TAA 512/2018 vp – Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä juutalaisen seurakunnan
turvallisuuden parantamiseen
TAA 513/2018 vp – Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kansanopistojen
valtionosuuden korottamiseen
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TAA 514/2018 vp – Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Moreenin-Rastikankaan
eritasoliittymän toteuttamiseen valtatiellä 3
TAA 515/2018 vp – Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kantatien 54 parantamiseen
välillä Tammela—Hollola
TAA 516/2018 vp – Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä lapsilisän tason korottamiseen
TAA 517/2018 vp – Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä diabeteslääkkeiden
korvausluokan korotukseen
Sari Tanus:
TAA 577/2018 vp - Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä vanhusasiainvaltuutetun viran
perustamiseen (1 000 000 euroa)
TAA 578/2018 vp – Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kunnille mielenterveystyön
laajentamiseen ja kehittämiseen (10 000 000 euroa)
TAA 579/2018 vp – Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä sisäilmapoliklinikkojen
perustamiseen yliopistollisiin keskussairaaloihin (15 000 000 euroa)
TAA 580/2018 vp – Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä yliopistojen toimintaan
(10 000 000 euroa)
TAA 581/2018 vp – Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä 1 000 euron vauvarahan
maksamiseen lapsen saaville perheille (50 000 000 euroa)
TAA 582/2018 vp – Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä keliaakikkojen
ruokavaliokorvauksen palauttamiseen (10 000 000 euroa)
TAA 583/2018 vp – Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kansaneläkkeiden tason
nostoon (40 000 000 euroa)
TAA 584/2018 vp – Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä takuueläkkeen lisäkorotukseen
(40 000 000 euroa)
TAA 585/2018 vp – Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä sisäilmaongelmien ja
-sairauksien tutkimukseen (10 000 000 euroa)
Peter Östman:
TAA 608/2018 vp - Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä syyttäjän toimintamenoihin
harmaan talouden torjunnan tehostamiseen (5 000 000 euroa)
TAA 609/2018 vp - Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä oppisopimuskoulutukseen
(10 000 000 euroa)
TAA 610/2018 vp - Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä ammattikorkeakoulujen
toimintaan (10 000 000 euroa)
TAA 611/2018 vp – Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä nuorten työpajatoiminnan ja
etsivän nuorisotyön tukemiseen (5 000 000 euroa)
TAA 613/2018 vp – Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä luonnonvara- ja biotalouden
edistämiseen (5 000 000 euroa)
TAA 612/2018 vp – Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä maaseudun elinkeinojen
kehittämiseen (2 000 000 euroa)
TAA 614/2018 vp – Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä PK-yritysten
kansainvälistymisen edistämiseen (7 000 000 euroa)
TAA 615/2018 vp – Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä tutkimus-, kehitys- ja
innovaatiotoimintaan (25 000 000 euroa)
TAA 616/2018 vp - Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä saimaannorpan suojelutyöhön
(100 000 euroa)
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Kirjalliset kysymykset:
Sari Essayah:
KK 47/2018 vp - Kirjallinen kysymys omaishoidon tuen rajaamisesta ulosoton ulkopuolelle
KK 63/2018 vp - Kirjallinen kysymys kiinteistöverolain 13 a §:n soveltamisalan laajentamisesta
yleishyödyllisiin uskonnollisiin yhdyskuntiin
KK 88/2018 vp - Kirjallinen kysymys kansallisen tulotietojärjestelmän puutteiden korjaamisesta
KK 144/2018 vp - Kirjallinen kysymys Suomen kehitysyhteistyömäärärahojen käytön
avoimuudesta
KK 199/2018 vp - Kirjallinen kysymys nuuskan laittoman myynnin ja nuuskan käytön
vähentämisestä
KK 260/2018 vp - Kirjallinen kysymys sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen
kohtuullisuudesta
KK 291/2018 vp - Kirjallinen kysymys Kela-kyytien saatavuudesta uuden liikenteen palveluja
koskevan lain voimaantulon jälkeen
KK 438/2018 vp - Kirjallinen kysymys
Kirjallinen kysymys huoltajan mahdollisuudesta asioida lapsen puolesta valtakunnallisessa
Omakanta-palvelussa
KK 459/2018 vp - Kirjallinen kysymys uuden opetussuunnitelman käytännön ongelmista
KK 558/2018 vp - Kirjallinen kysymys osittaisesta hoitovapaasta
Antero Laukkanen:
KK 166/2018 vp - Kirjallinen kysymys kehitysyhteistyöstä
KK 293/2018 vp - Kirjallinen kysymys hedelmöityshoitolaissa säädetystä
tiedonsaantioikeudesta
KK 300/2018 vp - Kirjallinen kysymys elintarvikkeiden verotuksesta
KK 541/2018 vp - Kirjallinen kysymys ulosoton ja yksityishenkilön velkajärjestelyn
suojaosuuksien korottamisesta
Päivi Räsänen:
KK 21/2018 vp - Kirjallinen kysymys työttömien oikeudesta lakisääteiseen
terveystarkastukseen
KK 32/2018 vp - Kirjallinen kysymys Suomen lausunnosta yleiskommenttiluonnoksen KPsopimuksen 6 artiklasta (oikeus elämään)
KK 78/2018 vp - Kirjallinen kysymys kristityiksi kääntyneistä turvapaikanhakijoista
KK 79/2018 vp - Kirjallinen kysymys poliisin mahdollisuudesta lähettää ylinopeutta koskeva
sakkomääräys ulkomaalaisille kuljettajille
KK 117/2018 vp - Kirjallinen kysymys rautatieliikenteen esteettömyyden parantamisesta
KK 118/2018 vp - Kirjallinen kysymys työssäkäyvien yksinhuoltajien tukemisesta ja pienten
koululaisten vuorohoidon saatavuudesta
KK 119/2018 vp - Kirjallinen kysymys vakuutuslääkäri-nimikkeen muuttamisesta
KK 159/2018 vp - Kirjallinen kysymys telemarkkinoinnista
KK 160/2018 vp - Kirjallinen kysymys poissaolosta työllistymistä edistävästä palvelusta
KK 219/2018 vp - Kirjallinen kysymys syntyvyyden nostamisesta ja lisääntymisterveyden
opettamisesta kouluissa
KK 229/2018 vp - Kirjallinen kysymys kotipalvelujen korvaamisesta kaikille sotien 1939—1945
tunnuksen omaaville veteraaneille
KK 242/2018 vp - Kirjallinen kysymys kotisaattohoidon lääkekorvauksista ja korvattavien
morfiinitablettien saatavuudesta
KK 289/2018 vp - Kirjallinen kysymys Räyskälän yleisilmailukeskuksen kehittämisestä ja
yleisilmailun toimintaedellytysten takaamisesta
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KK 295/2018 vp - Kirjallinen kysymys lääketieteellisen peruskoulutuksen korkean laadun
turvaamisesta
KK 307/2018 vp - Kirjallinen kysymys alle 12-vuotiaan kuulemisesta turvapaikanhaussa
KK 309/2018 vp - Kirjallinen kysymys korkeimman opetuksen ja tutkimuksen sananvapauden
turvaamisesta
KK 320/2018 vp - Kirjallinen kysymys Helsingin juutalaisyhteisön turvallisuuden takaamisesta
KK 351/2018 vp - Kirjallinen kysymys Kela-kyytien ongelmien korjaamisesta ja saatavuuden
turvaamisesta
KK 421/2018 vp - Kirjallinen kysymys pääradan kehittämisestä ja kolmannen raiteen
rakentamisesta välille Riihimäki—Tampere
KK 461/2018 vp - Kirjallinen kysymys pankkipalveluiden turvaamisesta ikäihmisille ja
digisyrjäytymisen ehkäisemisestä
KK 492/2018 vp - Kirjallinen kysymys Moreenin—Rastikankaan eritasoliittymän
rakentamisesta valtatiellä 3
KK 503/2018 vp - Kirjallinen kysymys rokotustiedon sisällyttämisestä äitiyspakkaukseen ja
hälytysjärjestelmän luomisesta rokotusten laumasuojan turvaamiseksi
KK 519/2018 vp - Kirjallinen kysymys peliriippuvuuden ehkäisemisestä ja rahapeliongelmien
hoitopalveluiden kehittämisestä
KK 520/2018 vp - Kirjallinen kysymys erenumabia sisältävän migreeninestolääkkeen Kelakorvattavuudesta ja migreenin hoidon ja ennaltaehkäisyn kehittämisestä
KK 524/2018 vp - Kirjallinen kysymys erityisäitiysrahan myöntämisestä väkivallan uhan
perusteella
KK 525/2018 vp - Kirjallinen kysymys hammasteknisten töiden arvonlisäverosta
KK 544/2018 vp - Kirjallinen kysymys lääkkeiden annosjakelusta
KK 545/2018 vp - Kirjallinen kysymys vanhempien tahdon kunnioittamisesta vaikeasti
sairaiden ja vammaisten lasten hoitopäätöksissä
KK 551/2018 vp - Kirjallinen kysymys elinkelpoisuusrajan saavuttaneiden lasten hengen
suojelemisesta
KK 586/2018 vp - Kirjallinen kysymys Suomen lasimuseon aseman säilyttämisestä
valtakunnallisena erikoismuseona
KK 612/2018 vp - Kirjallinen kysymys vakuutuksen myöntämisen epäämisestä
mielenterveyden häiriöiden perusteella
KK 627/2018 vp - Kirjallinen kysymys junaliikenteen aikatauluongelmien korjaamisesta ja
pääradan kehittämisestä
KK 654/2018 vp - Kirjallinen kysymys vajaakuntoisten ja vammaisten työllistämisen
kehittämisestä
KK 679/2018 vp - Kirjallinen kysymys tuomioistuinlaitoksen resurssien turvaamisesta ja
kansalaisten oikeusturvan takaamisesta
Sari Tanus:
KK 11/2018 vp - Kirjallinen kysymys arvonlisäverovelvollisen toiminnan alarajan ja
arvonlisäverohuojennuksen ylärajan nostamisesta
KK 33/2018 vp - Kirjallinen kysymys sähkölaitepaloja ehkäisevien turvalaitteiden saattamisesta
pakollisiksi
KK 233/2018 vp - Kirjallinen kysymys parveketupakoinnin rajoittamisesta
Peter Östman:
KK 27/2018 vp - Kirjallinen kysymys muistisairaiden vanhusten kohtelusta hoidossa
KK 53/2018 vp - Kirjallinen kysymys Suomen tukemasta palestiinalaisten
opetussuunnitelmasta
KK 98/2018 vp - Kirjallinen kysymys vammaisten työllistymistä edistävästä kulukorvauksesta
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KK 226/2018 vp - Kirjallinen kysymys Israelin ja palestiinalaisten välistä konfliktia koskevien
Suomen hallituksen kannanottojen tasapuolisuudesta
KK 251/2018 vp - Kirjallinen kysymys Suomen varautumisesta maa- ja metsätalouden
toimintaedellytysten heikkenemiseen
KK 266/2018 vp - Kirjallinen kysymys YK:n päätöslauselmasta Gazan väkivaltaisuuksista
KK 270/2018 vp - Kirjallinen kysymys työterveyshuollon järjestämisvaatimusten
kohdistumisesta pientyönantajiin
KK 507/2018 vp - Kirjallinen kysymys pienyrittäjyyden vaikutuksesta työttömyys-etuuksien
saamiseen
KK 510/2018 vp - Kirjallinen kysymys natsien hakaristitunnuksen julkisen esittämisen
kieltämisestä
KK 646/2018 vp - Kirjallinen kysymysantisemitismin torjunnasta
KK 656/2018 vp - Kirjallinen kysymys opintotuen vuositulorajasta luopumisesta

Suulliset kysymykset (varsinaiset kysymykset)
Sari Essayah:
SKT 34/2018 vp - Suullinen kysymys Dublin-asetuksen muuttamisesta
SKT 186/2018 vp - Suullinen kysymys Suomen ja Britannian kauppasuhteiden järjestämisestä
SKT 237/2018 vp - Suullinen kysymys työterveyshuollon roolista sote-uudistuksessa
Antero Laukkanen:
SKT 20/2018 vp - Suullinen kysymys turvapaikanhakijoiden uskonnollisen vakaumuksen
arvioinnista
SKT 91/2018 vp - Suullinen kysymys kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneista
SKT 109/2018 vp - Suullinen kysymys työttömien kuntouttavan tuen lisäämisestä
SKT 139/2018 vp - Suullinen kysymys päiväkotien henkilöstömitoituksesta
SKT 192/2018 vp - Suullinen kysymys sotaveteraanien palveluiden rahoituksesta
SKT 222/2018 vp - Suullinen kysymys tutkijoiden siirtymisestä ulkomaille
SKT 264/2018 vp - Suullinen kysymys nuorten mielenterveyspalveluista
Päivi Räsänen:
SKT 14/2018 vp - Suullinen kysymys päiväkotien ryhmäkoosta
SKT 69/2018 vp - Suullinen kysymys valinnanvapauden rajoittamisesta
SKT 87/2018 vp - Suullinen kysymys oikeudesta ilmaista elämän suojelua puolustava
mielipide
SKT 146/2018 vp - Suullinen kysymys syntyvyydestä ja perhepolitiikasta
SKT 171/2018 vp - Suullinen kysymys syntyvyydestä ja perhepolitiikasta
SKT 200/2018 vp - Suullinen kysymys kansalaisuuden menettämisestä törkeän
seksuaalirikoksen seurauksena
SKT 230/2018 vp - Suullinen kysymys lapsiin ja nuoriin kohdistuvien seksuaalirikosten
torjumisesta
SKT 284/2018 vp - Suullinen kysymys Isis-taistelijoiden ja heidän perheidensä paluusta
Suomeen
Sari Tanus:
SKT 25/2018 vp - Suullinen kysymys vammaisten palveluista
SKT 80/2018 vp - Suullinen kysymys maakuntavaalien ajankohdasta
SKT 130/2018 vp - Suullinen kysymys vanhustenhoidosta
SKT 158/2018 vp - Suullinen kysymys tyttöjen oikeuksien toteutumisesta
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SKT 177/2018 vp - Suullinen kysymys sisäilmasta sairastuneiden tilanteen parantamisesta
SKT 247/2018 vp - Suullinen kysymys epäkohtien korjaamisesta vanhustenhoidossa
SKT 279/2018 vp - Suullinen kysymys väsymysoireyhtymän tunnistamisesta ja hoitamisesta
Peter Östman:
SKT 55/2018 vp - Suullinen kysymys avustusrahojen kohdentamisesta
palestiinalaishallinnossa
SKT 102/2018 vp - Suullinen kysymys poikkeuksellisten sääilmiöiden vaikutuksesta
maatalouteen
SKT 123/2018 vp - Suullinen kysymys maatalouden kannattavuudesta
SKT 212/2018 vp - Suullinen kysymys kotimaisen ruuantuotannon turvaamisesta
SKT 256/2018 vp - Suullinen kysymys sosiaaliturvan uudistamisesta
SKT 271/2018 vp - Suullinen kysymys antisemitismin torjumisesta

Muuta:
Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä jatkoi vaalikauden aikaisempien vuosien mukaista
aktiivista ja rakentavaa oppositiopolitiikkaa vuoden 2018 aikana. Ryhmä laati
budjettivastalauseensa rungoksi tasapainotetun vaihtoehtobudjetin, jonka esityksistä tehtiin
yhteiset aloitteet. Vaihtoehtobudjetin teemana oli Inhimillisempi ja kestävämpi Suomi.
Lapsiperheiden ja eläkeläisten asema nousivat vahvasti esille vaihtoehdossa. Ryhmä olisi
panostanut hallitusta enemmän myös koulutukseen, turvallisuuteen ja työllisyyden
parantamiseen. Ryhmä julkaisi vuoden 2018 aikana uuden perhepoliittisen ohjelman sekä
senioripoliittisen ohjelman.
Eduskuntaryhmä antoi vuoden aikana kirjallisen lausunnon rahankeräyslaista,
varhaiskasvatuslaista, reservipoliisijärjestelmästä, Kansaneläkelaitoksesta,
kansalaisaloitelaista sekä eduskuntatyön kehittämisestä.
KD:n eduskuntaryhmän talvikokous järjestettiin 2.2.2018 Helsingissä. Kokouksessa
hyväksyttiin kannanotto: Suomen EU-jäsenmaksuja ei pidä korottaa. Kesäkokous järjestettiin
Keuruulla ja Jyväskylässä 27-28.8.2018. Kesäkokouksessa ryhmä teki seuraavat kannanotot: Kotimaisen maatalouden puolesta on taisteltava - Poliisille lisäresursseja budjettiin Harrastussetelit avuksi lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä - Maatilojen biokaasun
tuottamisen esteet purettava - Yksityiskoulujen oppilaiden sortaminen lopetettava - KD
eduskuntaryhmä on huolissaan keskustelukulttuurin muuttumisesta - Kansanopistojen
valtionosuutta on nostettava.
Lisäksi KD eduskuntaryhmä teki muita kannanottoja ja lausuntoja vuoden aikana.

KD eduskuntaryhmän toimintakertomus vuodelle 2018 on hyväksytty eduskuntaryhmän
kokouksessa tiistaina 23.4.2019
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