
MIKSI SYDÄN ON OIKEALLA?
Kokoomuksen esitykset 2020-luvun talouspolitiikaksi



Ilman kestävää taloutta meillä ei olisi maailman 
parasta koulua, toimivaa terveydenhuoltoa tai 
hyvää joukkoliikennettä. 
Ilman ihmisiä ja yrityksiä, jotka tekevät työtä, 
luovat uutta, hyppäävät epävarmuuteen tai 
tavoittelevat tähtiä, meillä ei olisi asvalttia teillä, 
ei kirjastoautoa tai festareita.
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BKT:n vuosimuutos
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Valtion ja kuntien 
alijäämäsuhteessa BKT:een
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Väestöllinen 
huoltosuhde

2000-2025 (ennuste)

Ongelmat eivät ratkea sillä, että 
jaamme yhä enemmän yhä vähemmästä.



Vertailu naapurimaa Ruotsiin
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Suomi Ruotsi

BKT:n kehitys 
2008-2030 (ennuste), 2008 = 100



Hyvinvoinnin yhtälö on 
oikeastaan aika yksinkertainen.



1. Yrittäjyystavoite
Suomen työnantajayritysten määrä 

kasvaa 10 000:lla ja pk-yritysten määrä 
5000:lla.

2. Vaurastumistavoite
Kotitalouksien nettovarallisuus 

1,5-kertaistuu  ja investointien määrä 
on poistoja suurempi 

4. Kestävyystavoite
Hyvinvointipalvelut ja ympäristö 
pelastetaan tuleville sukupolville

3. Työllisyystavoite
Työssä olevien määrä kasvaa 

300 000:lla

Hoidetaan nämä kuntoon 
vuoteen 2030 mennessä!



1. Sanomme kyllä yrittäjille

• Varmistetaan yrityksille kannustava ja ennustettava 
toimintaympäristö. Rakennetaan Suomeen toimivia 
markkinoita, reilua kilpailua ja sujuvaa sääntelyä. 

• Tehdään Suomesta maa, jossa saa yrittää – onnistua 
ja epäonnistua. Toteutetaan Kokoomuksen 30 keinoa 
yritysten ja yrittäjän uudelle alulle.

• Uudistetaan kotitalousvähennys. Tehdään siitä aito 
palvelutalousvähennys.



2. Sanomme kyllä vaurastumiselle

• Kevennetään kokonaisveroastetta. Tehdään yli 
vaalikauden ulottuva ohjelma, jolla otetaan tuntuvia 
askelia kohti kokonaisveroasteen EU-keskiarvoa.

• Toteutetaan kestävän kasvun verouudistus. Siirretään 
verotuksen painopistettä työstä ja yrittämisestä 
päästöihin, haittoihin ja kulutukseen.

• Lisää kansankapitalismia! Laitetaan säästämisen ja 
sijoittamisen kannusteet kuntoon. Poistetaan 
osakesäästötilin rajoitukset.



3. Sanomme kyllä uusille työpaikoille

• Uudistetaan sosiaaliturvaa ja verotusta. Tehdään 
työnteosta entistä kannattavampaa.

• Uudistetaan työmarkkinat. Ulotetaan paikallisen  
sopimisen mahdollisuus kaikille työpaikoille.

• Houkutellaan osaajat maailmalta Suomeen. 
Kaksinkertaistetaan kansainvälinen rekrytointi.

• Vauhditetaan opiskelijoiden valmistumista. Nostetaan 
nopeasti valmistuvan opintolainahyvitystä.



4. Sanomme kyllä hyvinvointipalveluiden 
ja ympäristön pelastamiselle

• Kestävyysvaje on kurottava umpeen. Suomi tarvitsee 
parlamentaarisen yhteisymmärryksen 
sopeutustarpeesta.

• Tehostetaan julkisen sektorin toimintaa. Kuopataan 
hallituksen sote-uudistus – ja tehdään parempi!

• Vähennetään päästöjä markkinatalouden keinoin. 
Edistetään kansainvälistä päästöjen hinnoittelua. 
Otetaan valtiovarainministereiden ilmastokoalition 
Helsingin periaatteet täysimääräisesti käyttöön.



Kokoomuksen terveiset riiheen

Hallituksen on
1. Palattava julkisen talouden menokehykseen.
2. Arvioitava kaikkien päätösten vaikutukset työllisyyteen ja julkistalouteen.
3. Vedettävä pois julkista taloutta heikentävä sote-uudistus.
4. Laajennettava paikallisen sopimisen mahdollisuus kaikille työpaikoille.
5. Laajennettava ansiosidonnainen työttömyysturva kaikille sekä porrastettava se.
6. Laadittava pelastusrengas yritysten ja työpaikkojen pelastamiseksi.
7. Vauhditettava investointeja mm. laajentamalla T&K-verovähennystä.
8. Toteutettava terapiatakuu viipymättä.
9. Uudistettava kotitalousvähennys Kokoomuksen mallin mukaisesti.
10. Pääomitettava korkeakouluja miljardilla.



Puolueiden erot löytyvät 
keinoista – tai useimmiten 
niiden puutteesta.



Hallituksen keskeiset reformit 
heikentävät julkista taloutta

Kestävyysvaje on noin 4 % bkt:sta 2024 tasossa eli noin 10 miljardia euroa.



Hallituksen työllisyyspäätösten vaikutus 
julkisen talouden tasapainoon 

1. Aktiivimalli 1 peruminen (toteutettu)

2. TAE 2020 perusturvakorotukset ja 
veromuutokset  (toteutettu)

3. Työllisyyden kuntakokeilut  
(toteutettu)
4. Oppivelvollisuusiän korotus 
(toteutettu)

5. Eläkeputken alaikärajan korotus 
vuodella (toteutettu)

6. Työkyvyn lineaarimalli (linjaus)
7. Aikuiskoulutustuen kehitys 
(linjaus, ei arvioitu)
8. Aktiivimalli 2 (linjaus)
9. Palkkatukiuudistus 
(linjaus, ei arvioitu)

10. Varhaisen työstä poistumisen 
väylät, sis. eläkeputken poisto (linjaus)

11. Varhaiskasvatusmaksujen 
alentaminen (toteutettu)

12. Perhevapaauudistus (linjaus)
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Tavoitteeksi on asetettava 
kestävyysvajeen kurominen kiinni

Kestävyysvaje on noin 4 % bkt:sta 2024 tasossa eli noin 10 miljardia euroa.



IHMISKESKEINEN SUOMI
VALTIOKESKEINEN SUOMI

Ahkeruudesta palkitaan
Enemmän tilaa yrittää
Reilu kilpailu ja toimivat markkinat
Hyvinvointipalvelut turvattu
Usko tulevaisuuteen

Kireä ja lannistava verotus
Paisuva julkinen sektori

Valtiokapitalismi
Paisuva velkavuori

Näköalattomuus

Siksi sydän on oikealla




