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• Verotuksen painopiste siirtyy kestävän kasvun 
periaatteiden mukaisesti työstä ja yrittämisestä 
haittoihin

• Palkka- ja eläketulojen verotus kevenee tasaisesti 
800 miljoonaa euroa

• Kotitalousvähennys paranee yhteensä 
435 miljoonaa euroa



• Kotitalousvähennys on 
erinomainen keino 
pienentää palveluiden 
verokiilaa

• Vahvistaa työllisyyttä, 
torjuu harmaata taloutta 
ja helpottaa kotitalouksien 
arjen sujumista

• Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä 
nousee 5000 euroon

• 100 euron omavastuuosuus poistuu

• Ostetun palvelun vähennys 
60 prosenttiin

• Maksettujen suorien palkkojen vähennys 
40 prosenttiin



Kotitalous-
vähennyksen 

enimmäismäärä

Työkorvauksesta 
vähennys-

kelpoinen osuus

Palkka-
korvauksesta 

vähennys-
kelpoinen osuus

Oma-
vastuuosuus

Marinin hallituksen 
leikattu vähennys 2250€ 40% 15% 100€

Kokoomuksen 
vaihtoehto 5000€ 60% 40% 0€

Kokoomuksen 
superkotitalousvähennys 

yli 75-vuotiaille
5000€ 70% 40% 0€



Eläkeläiset

+292€

Palkansaajat

+500€ +672€
Lapsiperheet

+516€
Yrittäjät
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• 1000 ammatillisen koulutuksen 
opettajaa pysyväksi (80 milj.)

• Perusopetuksen rahoituksen 
tasokorotus pysyväksi (60 milj.)

• Varhaiskasvatuksen rahoituksen 
tasokorotus pysyväksi (50 milj.)

• Oppivelvollisuusiän pidentämisen 
panostusten 
uudelleenkohdennus (22,5 milj.)

• Business Finlandin TKI-
rahoituksen tasokorotus 
(60 milj.) 

• Suomen Akatemian nuorten 
tutkijoiden työurien rahoituksen 
kasvatus (25 milj.)

• Korkeakoulujen taseen 
vahvistaminen valtion omaisuutta 
siirtämällä (1000 milj.)



Hallituksen panostukset Kokoomuksen panostukset
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Oppivelvollisuusiän pidentäminen (129 milj. vuonna 2024) 
Oppilas- ja opiskelijahuollon vahvistus (29 milj. vuonna 2024)

Perusopetuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelma (60 ja 60 milj.)
Varhaiskasvatuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelma (50 ja 50 milj.)
Ammatillisen koulutuksen opettajat ja ohjaajat (75 ja 75 milj.)

Oppivelvollisuusiän pidentämisen uudelleenkohdennus (129 milj. v. 2024)
Oppilas- ja opiskelijahuollon vahvistus (29 milj. vuonna 2024)

Perusopetuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelma (60 milj.)
Varhaiskasvatuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelma (50 milj.)
Ammatillisen koulutuksen opettajat ja ohjaajat (80 milj.)

Terapiatakuu (35 milj.)

Hallituksen pysyvät tasokorotukset 2021-2024

Hallituksen määräaikaiset lisäykset 2021-2022

Kokoomuksen pysyvät tasokorotukset 2021-2024





Ei kassan jäsen Kassan jäsen

724€ 1521€



• Houkutellaan kansainväliset 
osaajat Suomeen –
panostetaan kansainväliseen 
rekrytointiin

• Kohdistetaan turvapaikat 
hädänalaisille – estetään 
väärinkäyttö

• Vahvistetaan 
kehitysyhteistyötä – siirretään 
painopistettä 
sijoitusmuotoiseen tukeen

• Turvataan maanpuolustuksen 
ja kriisinhallinnan resurssit –
toteutetaan hävittäjähankinta 
täysimääräisenä

• Vahvistetaan sisäistä 
turvallisuutta – lisätään 
poliisien määrää

• Päivitetään 
terrorismilainsäädäntö 2020-
luvulle

• Turvataan vahva oikeusvaltio



• Autetaan yritykset kriisin yli – turvataan yrittäjien 
ja yritysten uusi alku

• Puretaan normeja
• Panostetaan puhtaaseen teknologiaan – karsitaan 

ympäristölle haitallisia tukia



• Autoilun verouudistuksen autokannan uusimiseksi
• Väylämaksun poistamisen Suomen kilpailukyvyn 

vahvistamiseksi
• Miljardi euroa sujuvan liikenteen ja riittävän 

asuntotuotannon edistämiseen – koko Suomi kuntoon!
• Kaksi miljardia euroa nopeiden junayhteyksien 

pääomitukseen









• Marinin hallituksen ohjelma 
lepää 75 prosentin 
työllisyystavoitteen varassa. Nyt 
tavoitteesta on luovuttu.

• Nykypolitiikalla työllisyysaste 
pysyy alle 72 prosentissa 
vaalikauden loppuun (VM:n 
talousennuste)

• Kokoomus uudistaisi 
hallitusohjelman, koska sen 
keskeisistä tavoitteista on 
käytännössä luovuttu.

• Kokoomus tähtäisi 75
prosentin työllisyysasteeseen ja 
vakauttaisi julkisen velan 
suhteen BKT:een enintään 75 
prosenttiin vuoteen 2025 
mennessä.



Miljoonaa euroa Hallituksen 
esitys

Kokoomuksen 
vaihtoehto Erotus

Määrärahat
(sis. TR-siirto) 65 210 63 232 -1978

Tuloarviot 53 503 52 530 -973

Velanotto 11 707 10 702 -1005



• Vaihtoehdon suorat vaikutukset pienentävät alijäämää 
1005 miljoonaa euroa.

• Tietopalvelun laskemien uudistusten työllisyyttä 
parantava vaikutus vahvistaa julkistaloutta 450 miljoonaa 
jo ensi vuonna. Yhdessä maltillisen veronkevennysten 
dynaamisen vaikutuksen kanssa julkinen talous 
vahvistuu noin 1 615 miljoonaa euroa.

• Pitkällä aikavälillä kokoomuksen uudistukset 
vahvistaisivat julkista taloutta neljä miljardia euroa.








