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MEDMÄNSKLIGARE
FINLAND år 2017

vår vision skulle det 100 åriga Finland vara mer
 hälsosamt,
  finländarna skulle ha en bättre utbildning
  och vara mera uppfinningsrika.
 Vi skulle ha lättare att hitta jobb,
  vara mera hjälpsamma, mera  ärliga, 
 laglydiga och självständiga.
  Vi skulle bära bördan –

www.kd.fi
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Den Kristdemokratiska riksdagsgruppen föreslår i sin alternativbudget förbätt-
ringar för 959,5 miljoner euro i jämförelse med regeringens budgetproposition för 
2017. De av KD föreslagna tilläggen och utgiftsminskningarna är inte enbart i balans, 
utan minskar statens behov av upplåning med 112 miljoner euro. När vi har mindre 
skulder, är vi mer självständiga.

Finland blir framgångsrikt enbart genom
arbete. Vår framgång är beroende av 
arbetstillfällen som kräver högt kunnande 
och ännu bättre produkter, som föds ur 
kontinuerlig forsknings- utvecklings- och 
innovationsarbete. Utredningar bevisar att 
satsningar på forskningen inom teknologin 
fås tillbaka trefaldigt. Det föds nya innova-
tioner, patent, nya produkter, och företag.

Bra produkter måste även kunna säljas. 
Vi måste satsa mera på internationell 
marknadsföring.

Arbetstillfällen bör skapas i hela Finland. Det är inte att möjligt om trafikförbindelserna 
försämras. Kollektivtrafikförbindelserna ska tryggas via köptjänster. Jord- och skogsbruket 
bör ses som en tillväxtbransch i framtiden  inom primärproduktionen och förädlingen för 
bioekonomi och energi-industrin.

Forsknings, utvecklings- och innovationsverksamhet (Tekes, VTT)  - 55 milj. €
Ökning av skatteinkomster genom FUI-investeringar  + 40 milj. €
Mer export (marknadsförings- och internationaliseringsstöd till företag)  - 15 milj. €
Jordbruksstödet, biogasanläggningar  - 10 milj. €
Startpenningen och lönebidrag  - 25 milj. €
Kollektivtrafikens köptjänster  - 10 milj. €  

Vi skapar
arbetstillfällen
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Sockerskatt, tillsatt socker + 300 milj. €
Höjning av skatt på öl, long drinks och cider  + 200 milj. €
Återkallning av nedkärningarna gällande läkemedelsersättningen  - 60 milj. €
Celiakipatienternas kostersättning  - 10 milj. €
Forskning av inomhusluftsproblem  - 10 milj. €
THL:s forskingsverksamhet och sote -följ upp …  - 10 milj. €
…som finansieras genom att öka strategiska forskningsfinansieringen mindre +10 milj. €

Vi är friskare
Det är dags att börja satsa på finländarnas hälsa och välfärd, 
inte enbart genom att åtgärda problem som redan uppstått, 
utan genom att förbättra hälsan och välfärden med hjälp av före-
byggande åtgärder. Barn och unga är alltmer överviktiga. Även munhygienen har försämrats. I 
detta läge skulle det vara klokt att ta  i bruk en  hälsobaserad sockerskatt, för att kompensera 
sötsaksaccisen när den nu slopas.

Vi vill inte bara minska på sockerförbrukningen, utan även uppmuntra till och skapa nya 
motionsmöjligheter, så att vi kan få bukt på II-typens diabetes och andra livsstilssjukdomar. 
Social- och hälsovården, rättsväsendet och polisens arbetsbörda kan underlättas om alkohol-
konsumtionen minskar. Alkoholkonsumtionen kan enligt forskarna reduceras,  antingen genom 
att höja priserna, reducera tillgången eller begränsa marknadsföringen. Ölen står för hälften 
av alkokonsumtionen, vilket berättigar en höjning av alkoholskatten på öl, cider och long drink 
–drycker.

Det är omänskligt, att folk måste välja mellan matinköp eller köp av mediciner som ordinerats 
av läkaren. Regeringen föreslår nya besparingar på läkemedelsersättningen. Har låginkomst-
tagare längre råd att köpa de läkemedel som de behöver? Sjukdomarna förvärras innebär att 
nya kostnadet uppstår. Situationen är ännu värre för familjer som lider av olika sjukdomar, 
vilket betyder att etfekten av  nedskärningarna mångdubblas. Medicinering är billigare än spe-
cialsjukvård, och läkemedelsersättningarna bör hållas på minst nuvarande nivå. Mänskor som 
lider av celiaki behöver specialkost. Kosten är dyrare och bör ersättas även i fortsättningen.
Åtminstone 800 000 finländare lider av dålig inomhusluft. Förlusterna för nationalekonomin 
är betydande t.ex. genom förlorade arbetsår och fortgående renoveringar av skol- och 
daghemsbyggnader. Problemen med dålig inomhusluft är fortfarande  svårdefinierade, efter-
som vi fortfarande har för lite kunskap och lösningar.

Vi föreslår satsningar på vetenskaplig forskning om inomhusluftsproblen, så nödvändigt kun-
skapsunderlag för att hitta de rätta lösningar fås fram.
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Det är fel att låta dem som har det sämst ställt att betala notan 
under ekonomiskt svåra tider. Vi kräver att den av regeringen 
föreslagna 0,85 % osthyvelssparåtgärden, som inverkar på bland 
annat garantipensionen, barnbidraget och handikapbidraget, 
slopas. Att skära ner på fronttillägget under Finlands 100 – års-
jubileumsår är fullständigt oacceptabelt.

Våra äldre förtjänar bra vård. Vårdpersonalantalet får under inga 
omständigheter minskas. Vi föreslår flera vårdare inom äldre-
omsorgen. En höjning av garantipensionen är också nödvändig. 

Utvecklingssamarbetet som medborgarorganisationerna utför, har drabbats av regeringens 
nedskärningspolitik. Detta har medfört att flera effektiva projekt har förblivit ofullbordade 
eller helt återkallade. Ungefär en miljon människor i världens allra fattigaste länder har 
blivit utan hjälp. Församlingarna här hemma utför ett viktigt diakoni- och hjälparbete. Ett 
arbete som kräver utrymmen. Därför  behövs  understöd för hyra och drift. Kyrkan har även 
lagstadgade samhällsuppgifter, vars kostnader bör ersättas på  vederbördigt sätt.

Mordbranden i Ylivieskas kyrka upprörde folk. Statens deltagande i saneringsarbetet skulle 
vara en positiv och rimlig gest, eftersom gärningsmannen inte kan ersätta de omfattande 
skadorna.
Förutom våra närmaste har vi ett ansvar för vår natur. Finland är ett land med tusentals 
sjöar. Vi är kända för vårt sjöar, bastu och rent dricksvatten. Det är ett hedersuppdrag att se 
till att våra sjöar och vattendrag mår bra. Deras tillstånd bör förbättras genom målmedvetet 
och långsiktigt arbete.

Återkallning av 0,85 % sparåtgärden gällande indexbaserade förmåner,
(garantipensionen, barnbidrag, handikapp bidrag osv. )  - 146,6 milj. €
Vårddimensioneringen inom äldrevården, återkallande av sparåtgärd  - 70 milj. €
Höjning av garantipensionen med 10 €/mån   - 15 milj. €
Medborgarorganisationernas utvecklingssamarbete  - 30 milj. €
Bygg- och renoveringsinvesteringar för religiösa samfund  - 1 milj. €
Återuppbyggnaden av kyrkan i Ylivieska  - 0,5 milj. €
Indexhöjning av understödet till Evangelisk-lutherska kyrkan  - 1,25 milj. €
Återkallning av besparingen på vattenskyddet  - 3,13 milj. €
För en livskraftig landsbygd,  4H-verksamheten  - 0,6 milj. €

Vi tar hand
om varandra
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Finlands framgång bygger på 
befolkningens goda utbild-
ningsnivå. Grunden läggs redan 
genom förskolepedagogiken och 
en grundskola som håller en hög 
nivå. Större gruppstorlekar hotar 
undervisningens kvalitet. Det  
begränsar också personalen att 
använda sitt kunnande i arbetet 
att stödja barnens uppfostran.  

Den yrkesinriktade utbildningen är föremål för tuffa sparåtgärder under kommande år. 
Läroanstalterna befinner sig i en fortgående villervalla, när regeringen samtidigt förnyar 
utbildningens innehåll. Kvaliteten på utbildningen och utbildningsplatsernas tillräcklighet 
är hotade. Den yrkesinriktade utbildningen bör förnyas systematiskt – inte förhastat eller 
genom att ändra inriktningen vart annat år.
Vi föreslår även större satsningar på läroavtalsutbildningen, verkstadsverksamhet och 
uppsökande ungdomsarbete, med syfte att nå ungdomar som har fallit bort ur utbild-
ningssystemet, samt för att skräddarsy lämpliga utbildningsslinjer.
Kombinerandet av familj och studier bör understödas med hjälp av ett nytt månatligt 
försörjarbidrag för studerande.  Detta skulle möjliggöra slutförandet av studierna trots att 
familjen växer, samt uppmuntra till att bilda familj redan under studietiden. Det  skulle 
också underlätta övergången till arbetslivet.

Återkallning av besparingarna gällande den yrkesinriktade utbildningen  - 190 milj. €
Gruppstorlekarna inom grundskolan och förskolan  - 60 milj. €
Läroavtalsutbildning, verkstadsverksamhet och uppsökande ungdomsarbete - 20 milj. €
Månatligt försörjarbidrag på 200 euro för studerande med familj  - 20 milj. €

Vi har bättre 
utbildning



6

Den gråa ekonomin är som ett cancer 
i vårt näringsliv. Att undvika skatter 
med alla möjliga medel förvränger 
konkurrensen och försvagar den sun-
da företagsverksamheten. Skatte-
verket, tullen, polisen och rättsväsendet behöver mer personal och medel att bekämpa den 
gråa ekonomin. 
Satsningarna kan mångfaldigt fås igen, med hjälp av en effektiv lagstiftning. 

Regeringens förslag som innebär en minskning av poliskåren med över 200 poliser är inte 
vettigt i ett läge där polisens arbetsuppgifter ökat och blivit allt mer utmanande. Även 
rättsväsendet utsätts för orimliga sparkrav vilket innebär att medborgarnas rättssäkerhet 
är i fara. Lagdlydigheten bland allmänheten förstärks, då man tar bra hand om den inre 
säkerheten och rättssäkerheten. Besparingarna gällande den inre säkerheten och allmänna 
ordningen, bör därför återtas..
Vi ska arbeta för att det 100 –åriga Finland är världens säkraste land.

Bekämpningen av den gråa ekonomin (skatteverket, polisen, tullen, rättsväsendet) - 20 milj. €
Ökning av skatteintäkter tack vare bekämpning av den gråa ekonomin  + 100 milj. €
Inre säkerheten (polisen och gränsbevakningen)  - 20 milj. €
Rättsväsendet  - 3,3 milj. €
Fördröja ibruktagandet av basinkomstexperimentet  + 10 milj. €
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Vi är ärligare
och laglydigare
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Vi bär bördan
Det allmänna rättsmedvetandet bygger på att vi under ekonomiskt svåra tider ska bära bördan 
jämt, vilket innebär att även de som har det bra ställt bör delta. Regeringens nedskärningar 
påverkar till största delen de som har det sämst ställt. Det är inte rätt, när höginkomsttagarna 
samtidigt gynnas mera av de skattesänkningar som träder i kraft nästa år.  

Vi föreslår en rättvisare fördelning av skattesänkningarna, genom att höja skatteavdraget 
för förvärvsinkomster, vilket mest skulle gynna låginkomsttagarna. Vi föreslår även en 
sänkning av den nedre gränsen på solidaritetskatten till 70.000 euro. Samtidigt skulle vi 
återkalla skattesänkningen för gruppen med de högsta inkomsterna. På detta sätt kan man 
finansiera avdraget för förvärvsinkomst för låginkomsttagare genom att återkalla skatte-
sänkningen för höginkomsttagare. Låginkomsttagare använder de mesta av sina tillgångar 
på inhemsk konsumtion, speciellt när köpkraften ökar. Vi föreslår även en ny högre skatte-
klass för kapitalinkomster över 70 000 euro.
Vi stöder inte en höjning av den nedre gränsen för den kommunala fastighetsskatten, efter-
som den tvingar kommunerna att höja fastighetskatten och medför att boendekostnaderna 
höjs i hela landet. Redan nu är boendekostnaderna väldigt höga i Finland och även en liten 
höjning av hyran kan vara för mycket för låginkomsttagarna.
Skatteavdragen och företagsbidragen är enligt olika utredningar antingen helt eller delvist 
ineffektiva i jämförelse med målsättningarna. Vi föreslår en kritisk granskning av företagens 
skatteavdrag och bidrag. Ineffektiva bidrag bör tas bort. Även arbetsgivarnas och arbets-
tagarnas skatteavdragsrätt på medlemsavgifterna till företagarorganisationer och fackför-
bund är ett skattebidrag. Skattebidragen bör reduceras speciellt nu när dessa finansieras 
med hjälp av statens skuldsättning. 
I det självständiga Finland är det viktigt att ta hand om medborgarnas självständighet och 
möjlighet att själv tjäna tillräckligt för sitt levebröd och levnadsstandard. Den fortsatta 
skuldsättningen begränsar såväl nationens, kommunernas och medborgarnas självstän-
dighet. Vi förespråkar därför en mera medmänsklig, måttfull och ansvarsfull ekonomisk 
skötsel på alla dessa nivåer. Vi får inte samla på oss större  skulder som i slutändas betalas 
av våra efterkommande.

Vi bör i allt större grad fästa uppmärksamhet på att alla hänger med i vårt samhälle och 
känner att de är en del av samhället.

Mindre skatteavdrag och företagsbidrag  + 120 milj. €
Skattesatsen höjs till  36 % på kapitalinkomster över 70.000 euro  + 52 milj. €
En rättvisare fördelning av skattesänkningen av förvärvsinkomster, intern överföring  (50 milj. €)
Slopa skatteavdragsrätten för arbetsgivarorganisationernas medlemsavgifter  + 25 milj. €
En halvering av skatteavdragsrätten för fackförbundens medlemsavgifter  +102,5 milj. €
Fastighetskattens nedre gräns  - 41 milj. €
Mindre statsskuld  - 112,22 milj. €
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KD:s alternativbudget
Forsknings, utvecklings- och innovationsverksamhet (Tekes, VTT)  - 55 milj. € 
Ökade  skatteinkomster genom FUI-investeringar + 40 milj. €
Mera export (marknadsförings- och internationaliseringsstöd till företag)  - 15 milj. € 
Jordbruksstöd, biogasanläggningar  - 10 milj. € 
Startpenning och lönebidrag  - 25 milj. €
Köp-tjänster för kollektivtrafiken  - 10 milj. €

Sockerskatt, tillsatt socker  + 300 milj. € 
Höjning av skatten på öl, long drinks och cider  + 200 milj. € 
Återkallning av besparningar gällande läkemedelsersättningen  - 60 milj. €
Celiakipatienternas kostersättning  - 10 milj. €
Forskning av inomhusluftsproblem  - 10 milj. € 

Återkallning av 0,85 % sparåtgärden gällande indexbaserade förmåner,
(garantipensionen, barnbidrag, handikapp bidrag osv. )  - 146,6 milj. € 
Vårddimensioneringen inom äldreomsorgen, återkallning av sparåtgärd  - 70 milj. € 
Höjning av garantipensionen med 10 €/mån   - 15 milj. € 
Medborgarorganisationernas utvecklingssamarbete  - 30 milj. € 
Bygg- och renoveringsinvesteringar för trossamfund  - 1 milj. € 
Återbyggandet av kyrkan i Ylivieska  -0,5 milj. € 
Indexhöjning av understödet till Evangelisk-lutherska kyrkan  - 1,25 milj. € 
Återkallning av besparingen på vattenskyddet  - 3,13 milj. €
En livskraftig landsbygd, 4H-verksamheten  - 0,6 milj. €

Återkallning av besparingarna gällande den yrkesinriktade utbildningen  - 190 milj. €
Gruppstorlekarna inom grundskolan och förskolan  - 60 milj. €
Läroavtlasutbildningen, verkstadsverksamhet och uppsökande ungdomsarbete  - 20 milj. €
Månatligt försörjarbidrag på 200 euro till studerande med familj  - 20 milj. €
THL:s forskingsverksamhet och sote uppföljningen …  - 10 milj. €
…som finansieras genom minskade anslag till strategiska forskningsfinansieringen  +10 milj. €

Bekämpningen av den gråa ekonomin (skatteverket, polis, tullen, rättsväsendet)  - 20 milj. €
Ökning av skatteintäkter från bekämpningen av den gråa ekonomin + 100 milj. €
Inre säkerheten (polisen och gränsbevakningen)  - 20 milj. €
Rättsväsendet  - 3,3 milj. €
Fördröjning av basinkomstexperimentet  + 10 milj. €

Mindre skatteavdrag och företagsbidrag  + 120 milj. € 
Högre skatt, 36 %, på kapitalinkomster över 70.000 euro  + 52 milj. € 
Rättvisare fördelning av skattesänkningen av förvärvsinkomster, intern överföring  (50 milj. €) 
Slopandet  av skatteavdragsrätten för arbetsgivarorganisationernas medlemsavgifter  + 25 milj. € 
En halvering av skatteavdragsrätten för fackförbundens medlemsavgifter  +102,5 milj. € 
Fastighetskattens nedre gräns  - 41 milj. €

Mindre statsskuld  - 112,22 milj. €

Sammanlagt  + 959,5 milj. €
 – 959,5 milj. €

Noggrannare motiveringar www.kd.fi/alternativbudget Ge respons, kontakta www.kd.fi.
Kristdemokratiska riksdagsgruppen tel. (09) 4321, kristillisdemokraatit@eduskunta.fi
Kristdemokraterna i Finland r.p. Karelargatan 2 A , 00250 Helsingfors, (09) 348 822 00 kd@kd.fi


