
Kestävän 
tulevaisuuden valintoja

Kokoomuksen vaihtoehtobudjetti 2023
Enemmän työtä. Enemmän käteen palkasta. Vähemmän velkaa.



Haluamme pelastaa 
hyvinvointiyhteiskunnan palvelut 

tuleville sukupolville.
Siksi puhumme kestävästä julkisesta taloudesta.



5 miljardia1 miljardi 10 miljardia



Kokoomuksen tavoitteena on…

1. Kannustavan verotuksen Suomi
2. Pohjoismaisen työllisyysasteen Suomi
3. Kestävän kasvun Suomi
4. Sivistyksen Suomi
5. Hoivan ja huolenpidon Suomi
6. Turvallinen Suomi 
7. Tehokkaan julkisen hallinnon Suomi



Vaihtoehtobudjetin keskeisiä tunnusluja

• Menoja kasvattavat muutokset yhteensä 0,60 miljardia euroa 
• Menoja vähentävät muutokset yhteensä 1,92 miljardia euroa 
• Määrärahataso laskee yhteensä 1,32 miljardia euroa

• Tuloja kasvattavat muutokset yhteensä 1,4 miljardia euroa 
• Tuloja vähentävät muutokset yhteensä 1,62 miljardia euroa 
• Tulokertymä laskee yhteensä 0,22 miljardia euroa 

• Velkaantuminen vähenee 1,10 miljardia euroa 



Mikä vähentää menoja? 

• Työllisyysreformit (suorat vaikutukset) 515 milj.
• Asumisen tukien uudistaminen 410 milj.
• Menojen priorisointi 455 milj.
• Yritystukien leikkaukset (sis. verotuet) 443 milj. 
• Julkisen hallinnon tehostamisohjelma 300 milj.

• Valtionhallinnon ministeriöiden ja virastojen toimintamenojen 
palauttaminen 2022 tasolle (pl. turvallisuusviranomaiset)



Pohjoismaisen työllisyysasteen Suomi

Vahvistetaan työvoimapalveluita 800 – 8800 työllistä
Uudistetaan työmarkkinat 10 000 – 25 000 työllistä
Puretaan kannustinloukkuja 42 100 -42 400 työllistä
Pienennetään verokiilaa 12 800 – 15 800 työllistä
Pidennetään työuria vähintään 18 800 työllistä

Yhteensä yli 100 000 työllistä



Kannustavan verotuksen Suomi

• Kevennetään ansiotuloverotusta kaikissa tuloluokissa 1000 milj. 
• Toteutetaan ikäihmisten korotetun työtulovähennyksen tapaan 15-25-

vuotiaiden nuorten ja pitkäaikaistyöttömien verokannustin 59 milj.
• Parannetaan kotitalousvähennystä 167 milj.
• Kiristetään haittaveroja 900 milj.
• Laajennetaan veropohjaa 350 milj. 
• Verotuksen painopistettä pois työnteon verottamisesta – omalla työllä 

ansaitusta lisäeurosta on jäätävä nykyistä enemmän käteen



Kestävän kasvun Suomi

• Vahvistetaan TKI-toiminnan rahoitusta 40 milj. 
• Otetaan käyttöön TKI-verovähennys 40 milj. 
• Kasvatetaan Metso- ja Helmi-ohjelmien rahoitusta 20 milj. 
• Toteutetaan Koko Suomi kuntoon –paketti 500 milj. 
• Uudistetaan osakesäästötiliä

• Laajennetaan käyttöalaa mm. rahastoihin, 
poistetaan maksimisijoitusraja ja toteutetaan 
vastasyntyneiden osakesäästötili (500 €)

• Parannetaan asuntomarkkinoiden toimintaa ja 
uudistetaan asumistukea 



Sivistyksen Suomi

• Vahvistetaan varhaiskasvatuksen laatua ja tasa-arvoa 30 milj. 
• Alennetaan varhaiskasvatusmaksuja yhteensä 100 milj. 

(hallituksen 70 milj. + 30 milj.)
• Vahvistetaan perusopetuksen laatua ja tasa-arvoa 50 milj. 
• Vahvistetaan perustaitoja ja kehitetään oppimisen tukea 35 milj. 
• Vahvistetaan lukiokoulutuksen laatua ja saavutettavuutta 10 milj. 
• Lisätään korkeakoulujen aloituspaikkoja 15 milj. 
• Pääomitetaan korkeakouluja miljardilla



Hoivan ja huolenpidon Suomi

• Toteutetaan terapiatakuu 35 milj. 
• Perutaan Kela-korvausleikkaus 42,6 milj. 
• Vahvistetaan omaishoitajien palveluja ja 

jatketaan valtakunnallista muistiohjelmaa 20 milj.
• Toteutetaan yli 75-vuotiaiden korotettu kotitalousvähennys 19 milj.
• Laajennetaan ansiosidonnainen kaikille palkansaajille 195 milj. 



Turvallinen Suomi

• Vahvistetaan ruokaturvaa 70 milj. 
• Sisäisen turvallisuuden ja oikeusvaltion vahvistaminen:

• Vahvistetaan poliisin resursseja 8 milj.
• Vahvistetaan syyttäjälaitoksen resursseja 10 milj.
• Vahvistetaan tuomioistuinten resursseja 10 milj.
• Vahvistetaan rikosseuraamuslaitoksen resursseja 5 milj.
• Vahvistetaan pelastusopiston resursseja 3,8 milj.

• Kokoomuksen vaihtoehtobudjetti turvaa mm. 
puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen resurssit



Kyse on valinnoista

Yli miljardilla vähemmän velkaa

Yli 100 000 työllistä

Yli miljardilla kevyempi työn verotus






