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• Hallitus kiristää verotusta keskellä 
taantumaa ja pitää kiinni 
aikaisemmin tehdyistä päätöksistä 

• KD:n mielestä kenenkään verotus ei 
saa nousta tässä tilanteessa

• KD esittää kevennyksiä polttoaine-, 
energia- ja tuloveroon

• Kotitalousvähennyksen korotuksella 
ja ALV-alarajan nostolla piristystä 
talouteen ja työllisyyteen



• KD haluaa panostaa kestävään 
kehitykseen 

• Kehitystuki matkailualan 
kehittämiseen 

• Yritysvetoisiin tutkimus- ja 
kehittämishankkeisiin lisäys

• Hallitusohjelman mukaiset 
reaaliaikatalouden hankkeet liikkeelle



• Lapsiperheet tarvitsevat tukea 
koronakriisin keskellä

• Kertaluonteinen 1000 euron ylimääräinen 
lapsilisä lapsen saaville perheille

• Varhaiskasvatusmaksun poisto sisaruksilta 
sisarusalennuksen sijaan 

• Palautetaan tuloverotuksen lapsivähennys 
kaksinkertaisena 



• KD ei kannata hallituksen kaavailemaa 
oppivelvollisuusiän nostoa 
-> uudistus uhkaa romahduttaa toisen 
asteen opetuksen laadun
-> tuki kohdennettava tarvitseville

• KD esittää oppimateriaalilisän 
korottamista ja laajentamista

• Panostuksia syrjäytymisen estämiseen 
ja erilaisiin opintopolkuihin



• Vanhustenpalvelut tarvitsevat 
välittömästi lisäresursseja

• KD esittää omaishoidon tuen 
verovapautta

• Terapiatakuu voimaan heti
• Palautetaan keliakiakorvaus ja 

ruoka-apua jakavien yhdistysten tuki
• Verotuksessa huomioitava terveys ja 

hyvinvointi



• Sitran pääomaa syytä edelleen pienentää, 
KD käyttäisi varat yritysvetoisiin 
kehityshankkeisiin

• Ilmastorahasto ei ole oikea tapa käyttää 
valtion pääomia

• Vake/Ilmastorahasto on syytä lakkauttaa 
hallituksen oman selvitysmiehen 
suosituksen mukaisesti



• KD ei hyväksy EU:n nettomaksujen 
korotusta

• Hallituksen olisi pitänyt pitää tiukempi 
linja neuvotteluissa monivuotisesta 
rahoituskehyksestä

• EU:n elpymisväline ei ole oikea ratkaisu 
koronakriisiin -> KD ei hyväksy 
yhteisvastuun lisäämistä unionissa



• Asumistukijärjestelmää pitää uudistaa. 
Kustannukset ovat karkaamassa käsistä 
ja hyöty valuu vuokranantajille

• Työmarkkinajärjestöjen verotukea 
rajattava

• Otetaan käyttöön yleinen ansioturva
• Kaivosveron päivityksen yhteydessä 

otettava käyttöön kaivosvero









• Sosiaaliturvan uudistaminen KD:n
kannustavan perusturvan mukaisesti 

• Työllisyyspalveluiden parantaminen, 
vastuun siirtäminen kunnille 

• Paikallisen sopiminen mahdolliseksi 
kaikissa yrityksissä 

• Ansiosidonnainen kaikille ja sen porrastaminen 
• Yrittäjätilin käyttöönotto Viron mallin mukaan 



• ALV-alarajan nosto 20 000 euroon 
• Oppisopimuskoulutuksen lisääminen 
• Päivähoitomaksujen poistaminen 

sisaruksilta 
• Ulkomaisten opiskelijoiden 

automaattiset työluvat 
• Reaaliaikatalouden vauhdittaminen 
• Verotuksen keventäminen kohdennetusti 



Tutustu
www.kd.fi/
vaihtoehtobudjetti


