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Suomen talous on joutunut myllerryksen keskelle. Koronakriisi on johtanut valtion tulojen 
pienentymiseen ja menojen kasvuun. On tärkeää, että valtio ottaa vastaan suurimman iskun 
koronakriisistä. Valtion pitää tukea kuntia, yrityksiä, yhdistyksiä ja ennen kaikkea ihmisiä pa-
himman kriisin yli. On perusteltua ottaa velkaa kriisin keskellä. 

Samalla hallituksen olisi kuitenkin pitänyt perua sellaiset hallitusohjelman mukaiset uudis-
tukset, jotka lisäävät pitkällä aikavälillä kuntien, yritysten ja suomalaisten veronmaksajien 
taakkaa. Lisämenojen ja -velvoitteiden sijaan tarvitaan rakenteellisia uudistuksia tukemaan 
työllisyyttä ja hyvinvointia. Hallitus on osoittautunut kyvyttömäksi tekemään tällaisia uudis-
tuksia.

Hallitus on myös epäonnistunut elvytyksessään. Kymmenien miljardien velanotosta huoli-
matta, hallitus on ryhtynyt merkittäviin veronkiristyksiin. Tässä tilanteessa tarvitsemme ve-
ronkiristysten sijaan veroelvytystä, pitääksemme talouden pyörät pyörimässä. Suomalaiset 
ansaitsevat parempaa! 

Suomi liikkeelle turvallisesti

Kristillisdemokraattisen 
eduskuntaryhmän 

talouskasvua 
ja hyvinvointia tukeva  

vaihtoehtobudjetti 2021
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Määrärahalisäykset verrattuna hallituksen esitykseen vuodelle 2021

Kotitalousvähennyksen leikkauksen perumiseen 75 000 000 euroa 
Polttoaineveron korotuksen poistamiseen 254 000 000 euroa 
Energiaveron kiristyksen peruminen 105 000 000 euroa
Tuloverotuksen alentaminen 144 000 000 euroa 
ALV-alarajan nosto 20 000 euroon 20 000 000 euroa

Hallitus tekee ansiotuloveroperusteisiin indeksitarkistuksen kaikilla tulotasoilla 2,5 prosen-
tin ansiotasoindeksin mukaisesti. Indeksitarkistuksesta huolimatta työn verotus kiristyy ensi 
vuonna kaikilla tulotasoilla, kun otetaan huomioon palkansaajan veronluonteisten maksujen 
muutokset. Hallituksen esityksen mukaan keskituloisen verotus kiristyy noin 0,2 prosentti-
yksiköllä ja enimmillään noin 0,4 prosenttiyksiköllä hallituksen toteuttamasta indeksitarkas-
tuksesta huolimatta. KD toteuttaisi indeksitarkastuksen 3,5 prosentilla, jolloin käteen jäävä 
tulo lisääntyisi kaikilla tulotasoilla.

Suomi tarvitsee lisää yrittäjiä. Hallituksen päätös nostaa arvonlisäverovelvollisten yritysten 
tulorajaa 15 000 euroon on hyvä muutos, muttei riittävä. Esimerkiksi Italiassa ja Itävallas-
sa alaraja on 30 000 euroa ja Iso-Britanniassa noin 81 000 euroa. Alarajan merkittävämpi 
korotus lisäisi yrittäjyyttä ja auttaisi pieniä yrittäjiä suoriutumaan velvoitteistaan nykyistä 
paremmin. KD esittää ALV-alarajan nostoa 20 000 euroon. 

Matkailuelinkeino on merkittävä työllistäjä ja alan vaikeudet vaikuttavat laajasti yhteiskun-
taan monilla alueilla Suomessa. Matkailuala on kärsinyt erityisen pahasti koronakriisistä. 
Vaikka koronatilanne tällä hetkellä haittaa matkailua, on alalla merkittävä potentiaali tule-
vaisuudessa, mikäli matkailualan kehitykseen panostetaan. 

Suomalaiset ovat koronakriisin aikana löytäneet kotimaan matkailun. Ulkomaalaisten mat-
kailijoiden näkökulmasta Suomen puhdas ja koskematon luonto sekä maan turvallisuus ovat 
merkittäviä vetovoimatekijöitä. Matkailualan kehittämiseksi KD eduskuntaryhmä esittää kor-
vamerkittyä kehitystukea matkailualan yrityksille. Tuettavissa kehityshankkeissa tulee ottaa 
huomioon alan kestävä kehitys ja luonnon suojelu.

Hallitus on kiristämässä verotusta keskellä vakavaa taloudellista taantumaa. Samalla se pitää 
kiinni aiemmin tehdyistä veronkiristyksistä. Elvyttävän veropolitiikan sijaan hallitus jatkaa 
suomalaisten ostovoiman heikentämistä ja yritysten kilpailukyvyn romuttamista. Polttoaine-
veron ja lämmityspolttoaineveron kiristyksillä heikennetään erityisesti maaseudulla asuvien 
suomalaisten tilannetta. KD eduskuntaryhmä esittää useita kohdennettuja veronkevennyksiä, 
joilla parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä ja ihmisten toimeentuloa.

Hallitus heikensi kotitalousvähennyksen enimmäismäärää 2400 eurosta 2250 euroon.Sa-
malla laskettiin vähennyksen osuutta työkorvauksissa 50 prosentista 40 prosenttiin. KD 
palauttaisi kotitalousvähennyksen enimmäismäärän 2400 euroon ja vähennyksen osuuden 
ennalleen. Kotitalousvähennyksen parannus lisäisi yksityisihmisten mahdollisuuksia teettää 
remontteja ja hankkia palveluita, mikä myös lisäisi työllisyyttä.

Hallitus korotti liikennepolttoaineveroja elokuusta 2020 alkaen. Korotus aiheuttaa merkit-
täviä lisäkustannuksia yksityisihmisten lisäksi kuljetusalalle. Veronkorotus nostaa dieselin ja 
bensiinin hintoja yleisesti 6–7 senttiä litralta. Kuljetusalan kustannusnousu vaikuttaa koko 
yhteiskuntaan nostaen kuluttajahintoja ja heikentämällä suomalaisten yritysten kilpailuky-
kyä. KD palauttaisi liikennepolttoaineiden verotuksen korotusta edeltävälle tasolle.

Hallitus on kiristämässä lämmityspolttoaineiden verotusta 105 miljoonalla eurolla vuonna 
2021 alentamalla yhdistetyn sähkön ja lämmöntuotannon verotukea ja korottamalla lämmi-
tyspolttoaineiden veroja. Lämmityspolttoaineiden kiristäminen heikentää erityisesti maaseu-
dulla asuvien toimeentuloa. KD peruisi lämmityspolttoaineiden veronkiristyksen.

Veronkevennyksillä 
Suomi liikkeelle
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Määrärahalisäykset verrattuna hallituksen esitykseen  vuodelle 2021

Matkailualan kestävä kehittäminen  50 000 000 euroa
Tutkimus, kehitys- ja innovaatiotoiminnan edistämiseen  50 000 000 euroa               
Reaaliaikatalouteen siirtymisen vauhdittaminen 14 000 000 euroa

Määrärahalisäykset verrattuna hallituksen esitykseen vuodelle 2021

Pikkulapsiperheen tuki 45 000 000 euroa
Varhaiskasvatusmaksujen poisto sisaruksilta 35 000 000 euroa
Lapsivähennyksen käyttöönotto tuloverotuksessa 140 000 000 euroa 

Vuoden 2020 aikana hallitus tuki yrityksiä kohdentamalla yhteensä noin 300 miljoonaa euroa 
yritysten kehittämishankkeiden tukemiseen. Vuoden 2021 aikana määrärahaa vähennetään: 
Se on hallituksen talousarvioesityksessä alle 100 miljoonaa euroa. 

Akuutin kriisin keskellä yritysten tukeminen kehittämishankkeiden kautta ei ollut tehokas 
keino, mutta pidemmällä tähtäimellä se on kuitenkin tärkeää, mikäli haluamme luoda uutta 
kasvua ja lisää työpaikkoja. Erityisen tärkeää on kohdistaa tukea pk-yritysten kansainvälis-
tymisen tukemiseen. KD haluaa lisätä määrärahoja yritysvetoisten TKI-hankkeiden edistämi-
seen.

Ohjelmansa mukaisesti hallitus aikoo edistää reaaliaikataloutta. Sillä tarkoitetaan talousjär-
jestelmää, jossa taloustiedot, kuten laskut, kuitit, raportit ja verojen maksutiedot, kulkevat 
digitaalisesti parhaimmillaan reaaliajassa eri toimijoiden järjestelmien välillä. Reaaliaikata-
louden laajamittaisella käyttöönotolla voidaan saavuttaa miljardiluokan säästöt kansanta-
loudelle niin julkishallinnossa kuin yritysten toiminnassa. Tämä vähentäisi menoja ja loisi 
myös uusia työllisyysmahdollisuuksia yritysten kannattavuuden parantuessa. 

Digitalisaation ja reaaliaikatalouden edistämisestä olisi saatavilla jo lyhyellä aikavälillä mer-
kittäviä säästöjä julkistaloudelle. Hyvästä tavoitteesta huolimatta hallitus ei ole varannut 
rahoitusta reaaliaikatalouden edistämishankkeille. KD pistäisi hankkeet käyntiin välittömästi.

Suomen syntyvyysluvut ovat hieman kohentuneet kuluvan 
vuoden aikana. Tästä huolimatta syntyvyys on hälyttävän 
alhaisella tasolla. Maamme väestörakenne ei ole kestäväl-
lä pohjalla, ja lähivuosina tarvitaan merkittävä korjausliike, 
mikäli haluamme Suomen pysyvän elinvoimaisena ja hyvin-
voivana valtiona tulevaisuudessa. 

Lasten hankintaan vaikuttaa monet eri tekijät. Kulttuuriset 
tekijät ovat merkittäviä, mutta taloudellisia puolia ei pidä 
unohtaa. Lapsiperheköyhyys on niin ikään merkittävä haaste 
yhteiskunnassamme. Koronakriisin myötä lapsiperheiden ta-
loudelliset haasteet ovat lisääntyneet.

KD eduskuntaryhmä esittää merkittävää panostusta lapsiperheiden taloudellisen tilanteen 
helpottamiseksi. Perheille, jotka saavat lapsen, maksettaisiin 1 000 euron ylimääräinen ker-
taluonteinen lapsilisä helpottamaan perheen selviämistä pikkulapsivaiheessa. Lisätuki antai-
si selkeän viestin siitä, että yhteiskunta tukee ja kannustaa lasten hankintaan. 

Hallitus on keventämässä lasten varhaiskasvatusmaksuja. Kevennys on kohdennettu erityi-
sesti pienituloisille perheille ja sitä perustellaan työllisyysvaikutuksilla. KD esittää tämän uu-
distuksen lisäksi varhaismaksujen poistoa sisaruksilta, jolloin monilapsinen perhe maksaisi 
varhaiskasvatusmaksua vain yhdestä lapsesta. Monilapsisille perheille varhaiskasvatusmak-
sut ovat merkittävä lisäkustannus ja vähentää vanhempien mahdollisuuksia palata työelä-
mään. 

Parantaakseen lapsiperheiden asemaa KD palauttaisi myös lapsivähennyksen tuloverotuk-
seen. Lapsivähennyksen määrää nostettaisiin myös aikaisemmasta 100 euroon huoltajaa 
kohti ja yksinhuoltajaperheissä 200 euroon. 

Panostetaan kehitykseen
 
Perheet ansaitsevat parempaa
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Määrärahalisäykset verrattuna hallituksen esitykseen vuodelle 2021 

Oppisopimuskoulutuksen lisäämiseen 10 000 000 euroa
Toisen asteen oppimateriaaliavustuksen laajentaminen 10 000 000 euroa
Työpajatoimintaan ja etsivä nuorisotyöhön 5 000 000 euroa
Oppivelvollisuuden laajentamisen peruminen + 22 000 000 euroa* 

*Hallitus on varannut 22 miljoonaa euroa oppivelvollisuus iän nostoon ensi vuoden talousarviossa. 
Oppivelvollisuusiän nostoon varattu määräraha kasvaa portaittain ollen 129 miljoonaa euroa vuonna 
2024. Kuntaliiton arvion mukaan kustannukset olisivat 147 miljoonaa euroa vuositasolla.

Hallituksen uudistus oppivelvollisuuden pidentämisestä ei ratkaise lasten ja nuorten koulut-
tautumisen todellisia ongelmia. Uudistukseen varatut rahat käytetään nuoriin, joilla opinnot 
sujuvat muutenkin hyvin. Laajennettu oppivelvollisuus johtaa lisääntyneisiin menoihin. Lisä-
kulut syntyvät lähinnä oppimateriaalikustannuksista ja koulumatkoista. 

Pahimmillaan uudistus heikentää kaikkien toisen asteen opiskelijoiden koulutuksen laatua, 
kun koulutukseen varatut rahat käytetään lisääntyviin materiaali- ja koulumatkakustannuk-
siin. Hallitus on varannut 129 miljoonaa euroa uudistuksen toteuttamiseen vuoden 2024 ta-
solla. Kuntaliiton arvion mukaan kustannukset olisivat kuitenkin merkittävästi suuremmat, 
lähemmäs 150 miljoonaa euroa. 

Siirtymäajan aikana syntyy myös äärimmäisen epätasa-arvoinen tilanne, kun samaan aikaan 
osa toisen asteen opiskelijoista saa ilmaiset oppimateriaalit ja korvatut koulumatkat, kun 
taas vanhemmat opiskelijat joutuvat kustantamaan nämä itse. Toisen asteen opintojen pakol-
lisuus ei ole myöskään kaikille nuorille paras mahdollinen vaihtoehto, vaan tarvitaan erilaisia 
polkuja työelämään.

KD eduskuntaryhmä esittää oppivelvollisuusiän pidentämisen perumista. Kaavamaisen op-
pivelvollisuuden sijaan ryhmä panostaisi oppisopimuskoulutukseen sekä korottaisi pienitu-
loisten perheiden oppimateriaalilisää 50 euroon kuukaudessa. Samalla oppimateriaalilisän 
piiriin kuuluvien perheiden määrää laajennettaisiin nostamalla huoltajien tulorajaa 50 000 
euroon nykyisestä 41 000 eurosta. Syrjäytymisen vastaiseen työhön KD panostaisi lisäämällä 
työpajatoiminnan ja etsivän nuoristyön määrärahoja.

Vanhustenhoidon tilanne on ollut huolestuttava jo pitkään ja paikoin tilanne on ollut jopa 
katastrofaalinen. Uuden hoitajamitoituksen täytäntöönpano on siirretty usean vuoden pää-
hän, käytännössä seuraavan hallituksen vastuulle. Aikataulu on aivan liian hidas. KD edus-
kuntaryhmä lisäisi välittömästi 50 miljoonaa euroa vanhustenhoidon ja saattohoidon tason 
parantamiseksi ja lisähenkilökunnan palkkaamiseksi.

Omaishoito on yhteiskunnallisesti taloudellisin ja usein sekä hoidettavalle että hoitajalle 
inhimillisin ja paras hoitomuoto. Hoitajalle maksettava vähimmäispalkkio on tällä hetkellä 
kuitenkin alhainen eikä vastaa työn vaativuutta. KD esittää omaishoidon tuen verovapautta, 
mikä helpottaisi merkittävästi omaishoitajan ja -hoidettavan toimeentuloa ja toisi omaishoi-
don useamman ulottuville. 

Mielenterveyspalveluiden tarve on kasvanut ja saatavuus heikentynyt. Mielenterveyden häi-
riöihin ei tällä hetkellä saa apua, ja tilanteet pääsevät kriisiytymään. Ajoissa saatu apu mie-
lenterveyden häiriöihin säästää niin inhimillisiä kuin taloudellisiakin kustannuksia.  KD ottaisi 
käyttöön terapiatakuun ja varaisi tähän tarkoitukseen riittävän rahoituksen.

Pidennetyn oppivelvollisuuden  
sijaan kohdennettua tukea 

Huolehditaan terveydestä  
ja hyvinvoinnista
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Määrärahalisäykset verrattuna hallituksen esitykseen vuodelle 2021 

Vanhustenhoidon ja saattohoidon tason välitön parantaminen 50 000 000 euroa     
Omaishoidon tuen verovapaus 65 000 000 euroa
Terapiatakuun käyttöönotto 35 000 000 euroa
Keliakiakorvaus 15 000 000 euroa
Vähävaraisten ruoka-apu 3 000 000 euroa
Hevi-tuotteiden siirtäminen alempaan 10 % verokantaan 90 000 000 euroa
Terveysperusteinen vero lisätylle sokerille + 250 000 000 euroa

Määrärahalisäykset verrattuna hallituksen esitykseen vuodelle 2021 

Sitran pääoman tulouttaminen valtiolle + 100 000 000 euroa
Ilmastorahasto Oy pääomittamisen peruminen + 300 000 000 euroa
Vake/Ilmastorahaston lakkauttaminen - valtion osinkotulojen kasvu vuosi    + 115 000 000 euroa*

* Vaken/Ilmastorahaston pääoma on noin 2,3 mrd. euroa. Pääoman tuotoksi on arvioitu varovaisesti 5 
%. Vertailun vuoksi valtion pääomasijoitusyhtiön Teollisuussijoituksen oman pääoman tuotto oli 7,5 % 
vuonna 2019.

KD esittää, että vuonna 2016 poistettu keliaakikoiden ruokavaliokorvaus palautetaan. Lap-
siperheiden ohella keliakiakorvauksen erittäin tärkeä merkitys korostuu erityisesti pienitu-
loisten, opiskelijoiden, työttömien ja eläkeläisten kohdalla. Keliakiakorvaus olisi 31 euroa 
kuukaudessa, ja sitä voitaisiin maksaa samanaikaisesti vammaistuen tai hoitotuen kanssa. 

Vastoin eduskunnan selkeää tahtotilaa hallitus on jättänyt ruoka-apua jakavien yhdistysten 
tuen pois talousarviostaan. KD vaatii ruoka-avulle pysyvää määrärahaa sekä selkeitä käytän-
töjä ja sääntöjä tuen jakamiseen.

Verotuksen painopistettä on siirrettävä terveydelle ja ympäristölle haitallisten tuotteiden ve-
rottamiseen.  KD pitää tärkeänä, että terveellisten elintarvikkeiden verotusta kevennetään. 
Ensimmäisenä askeleena tulisi keventää vihannesten ja hedelmien arvonlisäveroa. Hevi-tuot-
teiden menekin lisääminen parantaisi kotimaisten tuottajien kannattavuutta ja olisi samalla 
askel oikeaan suuntaan niin kansanterveyden kuin ilmastotoimien näkökulmasta.

Kansanterveyden parantamiseksi on perusteltua ottaa käyttöön terveysperusteinen vero. 
Uusi vero koskisi elintarvikkeisiin lisättyä sokeria, minkä kulutusta pitää pyrkiä vähentämään. 
Vero kohdistuisi tasapuolisesti eri tuoteryhmiin ja verotaso olisi 1,56 euroa/kg. Uusi vero 
tuottaisi noin 250 miljoonan euron lisätulon valtiolle, minkä KD käyttäisi kokonaisuudessa 
erilaisiin terveyttä ja hyvinvointia edistäviin toimiin.

Vime vaalikaudella nykyinen pääministeripuolue Sosiaalidemokraatit esitti Suomen itsenäi-
syyden juhlarahaston Sitran pääoman pienentämistä 360 miljoonalla eurolla. Sitran pääomaa 
vähennettiin kuitenkin vain 100 miljoonaa euroa. KD eduskuntaryhmän mielestä ei ole perus-
teltua, että yksittäisellä tutkimuslaitoksella on hallussaan satojen miljoonien eurojen arvosta 
julkista omaisuutta. Sitran pääomaa tulee edelleen pienentää ja taseesta irrotetut varat pitää 
kohdentaa Suomen uudistamiseen ja paremman kilpailukyvyn aikaansaamiseksi. Pienemmäl-
lä pääomalla Sitra joutuu myös uudelleen arvioimaan toimintaansa ja fokusoimaan toimin-
taansa juhlarahaston alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti.

Valtion kehitysyhtiö Vake Oy perustettiin viime vaalikauden aikana. Vaken tarkoituksena oli 
käyttää valtion omistamista yhtiöistä saatavia myynti- ja osinkotuottoja uuden yritystoimin-
nan luomiseen. Vuonna 2016 perustettu sijoitusyhtiö ei kuitenkaan tehnyt yhtään sijoitusta, 
ja sen hallussa olevaa 2,3 mrd euron pääomaa ei hyödynnetty mitenkään. Merkittävää rahoi-
tuspohjaa on käytetty lähinnä yhtiön johdon palkkioihin sekä viestintätoimistojen laskuihin.
 
Vastoin hallituksen oman selvitysmiehen suositusta Marinin hallitus ei lakkauttanut Vakea, 
vaan muodostaa siitä uuden Ilmastorahaston Oy:n. Ilmastorahaston pääomaa vielä kasvate-
taan 300 miljoonalla eurolla, vaikka ei ole olemassa selkeää suunnitelmaa varojen järkevästä 
käytöstä. Valtion tehtävänä ei ole toimia riskisijoittajana. Ei edes ilmastonmuutosverukkeel-
la. KD eduskuntaryhmä lakkauttaisi perusteilla olevan Ilmastorahasto Oy:n, palauttaisi omis-
tukset valtion taseeseen ja peruisi sen pääomittamisen.

Käytetään pääomat järkevästi
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Suomen nettomaksuosuus EU:lle kasvaa rahoituskaudel-
la 2021-2027 yhteensä 5,9 mrd. euroon, kun se viime 
kaudella oli 5,3 mrd. euroa. Vuositasolla Suomi maksaa 
EU:lle noin 2,4 mrd. euroa, josta siis vain reilu puolet pa-
lautuu Suomeen. 

Hallituksen hyväksymän neuvottelutuloksen mukaisesti 
Suomen nettomaksu EU:lle kasvaa alkavalla rahoitus-
kaudella noin 85 miljoonaa euroa vuodessa viime rahoi-
tuskauteen verrattuna. KD eduskuntaryhmä ei hyväksy 
nettomaksun kasvua, vaan olisi neuvotteluissa vaatinut 
jäsenmaksualennusta. 

Suomen maksuosuus EU:n uudesta 750 mrd. euron elpymisrahastosta on 6,6 mrd. euroa. 
Suomen osuus maksetaan valtion budjetista vuosina 2028-2058. Suomen kokonaisvastuu 
elpymisrahastosta nousee kuitenkin 13 mrd. euroon, kun lainaosuus otetaan huomioon. 

Vuositasolla osallistuminen EU:n elpymispakettiin lisää suomalaisten veronmaksajien taak-
kaa yli 200 miljoonalla eurolla vuosina 2028-2058. Kun EU on kerran ottanut käyttöön yh-
teisvastuulliset rahanjakomekanismit, on todennäköistä, että niiden kokoa tullaan kasvatta-
maan. Tällöin myös Suomen vastuut kasvavat. 

Suomen valtio saa tällä hetkellä nollakorkoista lainaa markkinoilta. Mikäli lisäelvytykselle on 
todellista tarvetta, voi Suomi rahoittaa sen ilman EU:ta. Tällöin Suomen ei myöskään tarvitsisi 
ottaa huomioon EU:n ehtoja siihen, mihin elvytysrahaa saa käyttää. KD ei hyväksy Suomen 
osallistumista EU:n elpymisvälineeseen ja vastustaa unionin sisäisten tulonsiirtojen ja yhteis-
vastuullisuuden kasvattamista.

Asumistukimenot ovat kasvaneet merkittävästi viime vuosina. Tuoreiden arvioiden mukaan 
valtio maksaa jo kolmanneksen kaikista vuokrista. Tilanne on monella tapaa kestämätön. 
Asumistuet nostavat yleistä vuokratasoa, tuottojen valuessa yksityisille sijoittajille tai ns. 
yleishyödyllisille yhteisöille, jotka eivät maksa edes veroa tuotoistaan. Asumistukijärjestelmä 
muodostaa myös merkittävän kannustinloukun. Työtä ei kannata ottaa vastaan, kun lisätulot 
johtavat asumistuen menettämiseen.

KD eduskuntaryhmä uudistaisi asumistukijärjestelmää. Ensi vaiheessa tulisi perua asumistu-
keen tehdyt muutokset, mitkä ovat kasvattaneet asumistukimenoja merkittävästi. Asumis-
tuen omaisuuskriteeri ja opiskelijoiden erillinen asumistukijärjestelmä pitää palauttaa. Asu-
mistukeen tehtyjen muutosten lisäksi myös toimeentulotukea on syytä tarkastella uudelleen 
ja palauttaa siihen asumiskustannusten 7 %:n omavastuuosuus. Asumistukijärjestelmän uu-
distuksilla olisi merkittävä vaikutus työllisyyteen kannustinloukkujen pienentyessä.

KD eduskuntaryhmä esittää työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovapauden puolitta-
mista. Ammattiliittojen jäsenmaksujen verovähennyskelpoisuus on vaikeasti ymmärrettävä 
jäänne menneiltä ajoilta. Muidenkaan yleishyödyllisten järjestöjen jäsenillä ei ole oikeutta 
vähentää jäsenmaksujaan verotuksesta. Jotta työmarkkinajärjestöjä kohdeltaisiin tasapuo-
lisesti, olisi työnantajajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeudesta myös luovuttava. 
Jäsenmaksujen verovähennysoikeuden rajaamisen lisäksi KD esittää siirtymistä yleiseen ansi-
osidonnaiseen työttömyysturvaan nykyisen työttömyyskassajärjestelmän sijaan.

Viime vuosikymmenten aikana monet maat ovat muuttaneet kaivoslakejaan muun muassa 
siten, että maat ovat alkaneet periä kaivosyrityksiltä rojalteja. Suomen tulee ottaa käyttöön 
kaivosveron tyyppinen rojaltikäytäntö, jossa valtio saa mineraaliesiintymän käytöstä korva-
usta tietyn prosenttiosuuden tuotantomääristä laskettuna.

Enemmän irti EU:sta

Määrärahalisäykset verrattuna hallituksen esitykseen vuodelle 2021 

EU-jäsenmaksualennus + 85 000 000 euroa
Jättäytyminen EU:n elpymisrahaston ulkopuolelle  (kokonaismäärä)  + 6,6 -13 mrd. euroa*
 
*Säästö vuosina 2028-2058. Vuositasolla vaikutus valtion talouteen on 220 – 430 miljoonaa euroa 
vuodessa vuoden 2028 jälkeen.

Uudistetaan rakenteita

Määrärahalisäykset verrattuna hallituksen esitykseen vuodelle 2021 

Asumistuen uudistaminen + 400 000 000 euroa
Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksun verovapauden rajaaminen + 90 000 000 euroa
Työnantajayritysten jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poisto + 25 000 000 euroa
Kaivosveron käyttöönotto + 15 000 000 euroa
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LIIKKEELLE TURVALLISESTI

Hallitus lupasi päätöksiä työllisyystoimista budjettiriihen yhteydessä. Tulokset jäivät laihoksi, 
eikä hallitus saavuttanut edes asetettamaansa tavoitetta päätösperäisistä työpaikoista. 

KD eduskuntaryhmä julkaisee vaihtoehtobudjetin yhteydessä oman työllisyyspakettinsa. 
Työllisyyspaketti sisältää rakenteellisia uudistuksia, joiden avulla voidaan tavoitella jopa 100 
000 uutta työllistä pidemmällä aikavälillä.

1. Sosiaaliturvan uudistaminen KD:n kannustavan perusturvan mukaisesti 
2. Työllisyyspalveluiden parantaminen, vastuun siirtäminen kunnille 
3. Paikallisen sopiminen mahdolliseksi kaikissa yrityksissä 
4. Ansiosidonnainen kaikille ja sen porrastaminen 
5. Yrittäjätilin käyttöönotto Viron mallin mukaan 
6. ALV-alarajan nosto 20 000 euroon 
7. Oppisopimuskoulutuksen lisääminen 
8. Päivähoitomaksujen poistaminen sisaruksilta 
9. Ulkomaisten opiskelijoiden automaattiset työluvat 
10. Reaaliaikatalouden vauhdittaminen 
11. Verotuksen keventäminen kohdennetusti 

Varovaisesti arvioiden KD:n esittämillä toimenpiteillä syntyy jo ensi vuonna noin 10 000 työ-
paikkaa enemmän kuin hallituksen politiikalla. Tämä vähentäisi työttömyysmenoja ja lisäisi 
verotuloja noin 180 miljoonalla eurolla. 

Keskimäärin työtön henkilö saa työlliseen verrattuna 6 000 euroa enemmän tulonsiirtoja. Ve-
rotuksen osalta erotus on 12 000 euroa vuodessa. Yhteensä työllistymisen vaikutus on noin 
18 000 euroa jokaista työllistyvää kohden. Mikäli 100 000 henkilöä enemmän työllistyisi 
olisi kokonaisvaikutus julkiselle taloudelle lähemmäs 2 miljardin euron luokkaa.

Määrärahalisäykset  
Matkailualan kestävä kehittäminen  50 000 000 euroa
Tutkimus, kehitys- ja innovaatiotoiminnan edistäminen 50 000 000 euroa               
Reaaliaikatalouteen investointi 14 000 000 euroa
Oppisopimuskoulutus 10 000 000 euroa
Työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö 5 000 000 euroa
Toisen asteen oppimateriaaliavustus 10 000 000 euroa
Keliakiakorvaus 15 000 000 euroa
Vanhustenhoidon ja saattohoidon tason välitön parantaminen 50 000 000 euroa     
Terapiatakuun käyttöönotto 35 000 000 euroa
Vähävaraisten ruoka-apu 3 000 000 euroa
Pikkulapsiperheen tuki 45 000 000 euroa
Varhaiskasvatusmaksujen poisto sisaruksilta 35 000 000 euroa
Yhteensä 322 000 000 euroa

Veronkevennykset  
Kotitalousvähennyksen korotus 75 000 000 euroa 
Polttoaineveron kiristyksen peruminen 254 000 000 euroa 
Energiaveron kiristyksen peruminen 105 000 000 euroa
Tuloverotuksen alentaminen 144 000 000 euroa
Lapsivähennyksen käyttöönotto tuloverotuksessa 140 000 000 euroa 
Hevi-tuotteiden siirtäminen alempaan 10 % verokantaan 90 000 000 euroa
ALV-alarajan nosto 20 000 euroon 20 000 000 euroa
Omaishoidon tuen verovapaus 65 000 000 euroa
Yhteensä 893 000 000 euroa
Yhteensä lisämäärärahat ja veronkevennykset 1 215 000 000 euroa

Menovähennykset ja tulolisäykset 
Ilmastorahasto Oy pääomittamisen peruminen 300 000 000 euroa
Sitran pääoman tulouttaminen valtiolle 100 000 000 euroa
Asumistuen uudistaminen 400 000 000 euroa
Oppivelvollisuuden laajentamisen peruminen 22 000 000 euroa
Terveysperusteinen veron käyttöönotto lisätylle sokerille 250 000 000 euroa
Kaivosveron käyttöönotto 15 000 000 euroa
Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksun verovapauden rajaaminen 90 000 000 euroa
Työnantajayritysten jäsenmaksujen verottaminen 25 000 000 euroa
EU-jäsenmaksualennus 85 000 000 euroa
Vake/Ilmastorahaston lakkauttaminen, valtion osinkotulojen kasvu 115 000 000 euroa 
Hallinnon tehostaminen digitalisaation ja reaaliaikatalouden avulla     100 000 000 euroa
Työllisyyden parantumisesta syntyvät verotulot ja vähentyneet kulut       180 000 000 euroa

Yhteensä menovähennykset ja lisätulot 1 682 000 000 euroa
Erotus  467 000 000 euroa

KD:n työllisyyspaketti

Yhteenveto 
menolisäyksistä ja lisätuloista



Lue lisää www.kd.fi/vaihtoehtobudjetti  
Anna palautetta www.kd.fi

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä 
p. 09 4321, etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

Suomen Kristillisdemokraatit r.p. 
Karjalankatu 2 C , 00250 Helsinki, p. 09 348 822 00, kd@kd.fi

• 


