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Kristillisdemokraattien
vaihtoehtobudjetti
vuodelle 2022 tukee
hyvinvointia ja
kestävää taloudenpitoa
Koronapandemia pysäytti Suomen ja
aiheutti ennennäkemättömän hoitovelan
sekä valtionvelan kasvun. Elämme nyt
nousukautta, jonka on kuitenkin ennustettu
jäävän lyhyeksi.
Suomalaiset on hoidettava kuntoon ja
Suomi saatava liikkeelle. Samalla julkinen
talous on pidettävä terveellä pohjalla. Tämä
onnistuu vain työllä. KD:n vaihtoehtobudjetti vähentäisi valtion velkaantumista ensi
vuonna yli miljardilla.
Jos hoitajat väsyvät työtaakan alle, olemme
pulassa. Kristillisdemokraatit esittävät
vaihtoehtobudjetissaan 500 miljoonan lisäpanosta hoitojonojen purkuun ja hoitohenkilökunnan palkkaukseen, terapiatakuun
käyttöönottoa ja omaishoidon verovapautta
suomalaisten hyvinvoinnin ja hoitajien tilanteen parantamiseksi.
Ilman lapsia Suomi näivettyy. Vaadimme
lapsilisään tasokorotusta. Työllisyyttä lisäävinä toimina esitämme mm. työttömyysturvan suojaosan korotusta, opintorahan
tulorajojen nostoa, polttoaineveron alennusta ja panostusta oppisopimuskoulutukseen.
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Enemmän
hoitohenkilökuntaa
Suomalainen terveydenhuolto oli vaikeuksissa jo ennen koronapandemiaa. Pandemian aikana
hoitojonot ovat kasvaneet entisestään. Hoitohenkilökunta joutuu tekemään työtä alimiehityksellä, ja moni harkitsee alanvaihtoa työn kuormittavuuden vuoksi. Hoitoalan työvoimakadon paheneminen on estettävä, eikä hoitojonojen purkaminen voi odottaa sote-uudistuksen
toimeenpanoa tai koronatoimien päättymistä. KD eduskuntaryhmä esittää puolen miljardin
euron lisäpanostusta terveydenhoidon tilanteen parantamiseksi välittömästi. Samalla
esitämme 50 miljoonan euron lisäystä vanhustenhoidon ja saattohoidon tason parantamiseksi.
Mielenterveyspalveluihin tarvitaan lisäresursseja, jotta ihmiset pääsevät hoitoon kohtuullisessa ajassa. KD esittää rahoitusta terapiatakuun käyttöönottamiseksi asiasta tehdyn
kansalaisaloitteen mukaisesti. Keliakia on vakava, perinnöllinen, parantumaton autoimmuunisairaus, jonka ainoana hoitona on elinikäinen, ehdottoman tarkka gluteeniton erityisruokavalio. Keliakiakorvaus poistettiin vuonna 2016. KD esittää ruokavaliokorvauksen palauttamista. Keliakiakorvaus olisi 31 euroa kuukaudessa ja sitä voitaisiin maksaa samanaikaisesti
vammaistuen tai hoitotuen kanssa.
Omaishoidontuen saajien joukosta merkittävä määrä on eläkeläisiä. Tämä vaikuttaa tuensaajien keskimääräiseen marginaaliveroprosenttiin, jolla tuen verovaikutusta voidaan arvioida.
STM:n laskelmien perusteella tuensaajien marginaaliveroprosentti vuonna 2013 oli noin
29,5 %. KD esittää omaishoidon palkkion muuttamista verovapaaksi tuloksi, mikä helpottaisi
suuresti monien omaishoitajien jaksamista.
Koronapandemian myötä ruoka-avun tarvitsijoiden määrä on merkittävästi lisääntynyt, kun
uusia työttömäksi jääneitä kansalaisia on tullut sen piiriin. Hallitus ei kuitenkaan halua tukea
ruoka-apua jakavien yhdistysten toimintaa. KD esittää pysyvää rahoitusta vähävaraisten
ruoka-apuun.
Määrärahalisäykset verrattuna hallituksen esitykseen vuodelle 2022
Hoitovelan purkuun/hoitohenkilökunnan palkkaukseen
Vanhustenhoidon ja saattohoidon tason välittömään parantamiseen
Terapiatakuun käyttöönottoon
Keliakiakorvauksen käyttöönottoon
Vähävaraisten ruoka-apuun
Omaishoidon tuen verovapaus

500 000 000 euroa
50 000 000 euroa
35 000 000 euroa
15 000 000 euroa
2 000 000 euroa
65 000 000 euroa
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Panostetaan lapsiin ja nuoriin

Turvallisuudesta ei tingitä

Suomalaisten syntyvyys on ollut pitkään ennätysalhaista. Koronakriisin tuoma epävarmuus
antaa vielä isomman syyn nostaa lapset ja perheet politiikan keskiöön. Yksi syy alhaiselle
syntyvyydelle on perheiden taloudelliset huolet. Lapsilisä ovat keskeinen lisätuki lapsiperheille, mutta sen reaaliarvo on laskenut viime vuosikymmeninä merkittävästi, siksi tarvitaan
selkeä tasokorotus. KD eduskuntaryhmä esittää kaikkiin lapsilisiin 10 euron tasokorotusta eli
120 euron vuosittaista lisätuloa jokaista lasta kohden. Uudistus lisäisi lapsilisämenoja 115
miljoonalla eurolla, mutta samalla vähentäisi toimeentulotuen tarvetta.

Poliisi on jo pitkään toiminut kroonisessa rahoitusvajeessa.
Määrärahojen puuttumista on paikattu lisätalousarvioilla
ja siirtyvillä erillä. Hallitus ei ollut halukas korjaamaan tätä
epäkohtaa budjettineuvotteluissa. Sen sijaan hallituksen
talousarvioesityksessä poliisille ei osoitettu riittävästi määrärahoja toiminnan ylläpitoon.

Hallituksen päätös korottaa opintorahan tulorajoja tilapäisesti on oikeansuuntainen. KD:n
mielestä tulorajoja pitäisi korottaa enemmän pysyvästi. Nostamalla tulorajaa 50 prosentilla
tämän vuoden tasosta kannustettaisiin opiskelijoita töihin ja parannettaisiin opiskelijoiden
tulotasoa. Uudistus lisäisi työllisyyttä ja verotuloja.
Opetuksen järjestäjä on oikeutettu kotikuntakorvaukseen oppilaan suorittaessa oppivelvollisuuttaan muussa kuin oman kotikuntansa opetuksessa. Tällä hetkellä kunnalliselle opetuksen
järjestäjälle korvataan 100 %, mutta rekisteröidylle yhdistykselle tai säätiölle 94 %. Leikattu
kotikuntakorvaus on epäoikeudenmukainen ja perusteeton. Korvauksen tulisi olla ylläpitäjäneutraali, kuten KD esittää.
Syrjäytymisen ehkäisyyn ja työttömyyden hoitoon tarvitaan lisäpanostuksia. KD esittää
lisäyksiä oppisopimuskoulutukseen sekä nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön. Työnteon kannustavuutta KD lisäisi ottamalla käyttöön niin sanotun minitöiden
mallin, jossa lyhytaikaisia työsuhteita voisi ottaa vastaan ilman pelkoa tukien menetyksestä. Mallissa työttömyysturvan suojaosaa nostettaisiin 500 euroon kuukaudessa. Jatkossa
suojaosan käyttö tulisi laajentaa koskemaan kaikkia sosiaaliturvamuotoja sosiaaliturvajärjestelmän uudistuksen myötä.
Määrärahalisäykset verrattuna hallituksen esitykseen vuodelle 2022
Lapsilisän tasokorotukseen
Opintorahan tulorajan nostamiseen 50 prosentilla
Kotikuntakorvauksen korotukseen yksityiskouluille
Oppisopimuskoulutukseen
Työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön
Työttömyysturvan suojaosan korotukseen
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115 000 000 euroa
10 000 000 euroa
10 000 000 euroa
10 000 000 euroa
5 000 000 euroa
65 000 000 euroa

Opposition kritiikin jälkeen hallitus teki päätöksen puuttuvan 30 miljoonan euron määrärahan lisäämisestä poliisille. Nyt annetut lisäykset riittävät kuitenkin vain pitämään
toiminnan tason nykyisellään. KD esittää määrärahalisäystä
poliisien määrän nostamiseksi ja toimintakyvyn parantamiseksi. Samalla täytyy pitää huoli siitä, että poliisi jatkossa saa
riittävän määrärahan toiminnan pitkäjänteiseen ja kestävään
kehittämiseen turvallisuusympäristön heikentyessä.
Pelastustoimessa vallitsee sisäministeriön arvion mukaan
yli 80 miljoonan euron rahoitusvaje, joka koostuu palvelutasopuutteista, varallaolojärjestelmän muutostarpeista sekä
kalustehankinnoista ja öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntakustannuksista. Toimintavalmiuden saattaminen pelastuslain edellyttämälle tasolle edellyttää sisäisen turvallisuuden
selonteon mukaan sekä päätoimisten työntekijöiden että sopimuspalokuntalaisten merkittävää lisäystä.
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä pelastustoimi
siirtyy hyvinvointialueiden vastuulle. Kroonista rahoitusvajetta
ei voida siirtää hyvinvointialueiden ratkaistavaksi, vaan toimiin
on ryhdyttävä nyt. Kuntien taloustilanteen ollessa haasteellinen tulee valtion lisätä rahoitusta valmiuden ylläpitämiseen.
Määrärahalisäykset verrattuna hallituksen esitykseen vuodelle 2022
Poliisimäärän nostamiseen
Pelastustoimen toiminnan varmistamiseen

10 000 000 euroa
10 000 000 euroa
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Suomi liikkeelle
verotusta keventämällä

Uudistetaan järkevästi

Liikennepolttoaineiden
verotasoja
korotettiin
elokuusta 2020 alkaen. Hallituksen vuoden 2021
talousarvioesityksen mukaan muutoksen odotetaan lisäävän valtion energiaverotuloja vuositasolla
noin 250 miljoonalla eurolla. Korotuksen jälkeen
öljyn maailmanmarkkinahinta on noussut ja kuluvan
syksyn aikana suomalaisten polttoainekustannukset
ovat lisääntyneet merkittävästi. Bensiinin kuluttajahinta on kivunnut lähelle kahden euron kipurajaa.
Korkea polttoainehinta iskee kovaa monen suomalaisen mahdollisuuksiin käydä töissä ja selvitä arjestaan. Kuljetushintojen nousu heikentää yritysten
kilpailukykyä ja nostaa kuluttajahintoja. KD esittää
polttoaineveron kevennystä 250 miljoonalla eurolla.
Hallitus kiristi lämmityspolttoaineiden verotusta 105 miljoonalla eurolla vuonna 2021 alentamalla yhdistetyn sähkön ja lämmöntuotannon verotukea ja korottamalla lämmityspolttoaineiden veroja. Lämmityspolttoaineiden kiristäminen heikentää erityisesti maaseudulla asuvien
ihmisten toimeentuloa. Haja-asutusalueiden asukkaat joutuvat maksamaan enemmän asumisestaan energiaverotuksen kiristämisen seurauksena. Tämä on vastoin hallituksen puhetta
ilmastotoimien sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta. KD esittää energiaveron keventämistä
Marinin hallituksen hallituskautta edeltävälle tasolle.

Osana talouden tasapainottamista KD palauttaisi Ilmastorahaston ylisuuren ja hyödyttömäksi
jääneen pääoman valtion taseeseen ja käyttäisi sitä kautta lisääntyvät valtion osinkotuotot
kaikkien suomalaisten hyvinvoinnin parantamiseksi.
Samoin KD keventäisi Sitran pääomaa pääministeripuolue SDP:n edellisellä vaalikaudella
esittämän mukaisesti. KD rajaisi myös ammattiliittojen saamaa verotukea puolittamalla
jäsenmaksuista saatavan verovähennysoikeuden. Samalla poistettaisiin jäsenmaksujen
verottomuus kokonaan yrityksiltä työnantajajärjestöjen jäsenmaksuista.
Yleistä asumistukea koskevaa lainsäädäntöä uudistettiin merkittävästi vuonna 2015. Uudistuksessa poistettiin muun muassa omaisuuskriteeri myöntämisen yhteydessä. Samalla poistettiin kokonaan toimeentulotuen asumislisän omavastuuosuus sekä opiskelijoiden erillinen
asumistukijärjestelmä. Uudistusten myötä asumistukimenot ja asumistukea saavien määrä
ovat kasvaneet viime vuosina merkittävästi.
Lähes 900 000 suomalaista on nykyään asumistukien piirissä. Yleisen asumistuen menot
olivat vuonna 2020 yhteensä 1 566 miljoonaa euroa, kun vastaava luku vuonna 2015 oli
917,6 miljoonaa euroa. Asumistukimenot ovat kasvaneet uudistusten myötä yli 600 miljoonalla. KD esittää asumistukijärjestelmän uudistamista ja järkevöittämistä tukimenojen kasvun
hillitsemiseksi.

Arvolisänverovelvollisuuden alarajan korottaminen keventäisi monen pienyrityksen hallintoa
ja auttaisi yrittäjiä suoriutumaan velvoitteistaan nykyistä paremmin. Monilla toimialoilla on
myös sivutoimisia yrittäjiä, joille hallinnon keventäminen edistäisi toiminnan ylläpitämistä ja
edistämistä. Osana työllisyyttä vahvistavia toimiaan, KD esittää ALV-alarajan nostamista 20
000 euroon nykyisestä 15 000 eurosta.
Määrärahalisäykset verrattuna hallituksen esitykseen vuodelle 2022
Polttoaineveron kevennys
Energiaveron kevennys
ALV-alarajan nosto 20 000 euroon
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254 000 000 euroa
105 000 000 euroa
20 000 000 euroa
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Vähemmän hallintoa

Terveysvero käyttöön
Suomalaiset syövät ja juovat edelleen liikaa
sokeria. Kasvavalla sokerinsyönnillä on niin
kansanterveydellisiä kuin taloudellisia vaikutuksia. KD esittää terveysveron käyttöönottoa.
Verolla edistettäisiin terveyttä sekä vähennettäisiin terveydenhoidon kustannuksia.
Veronalaisia olisivat Suomessa valmistettu
sokeri, maahantuotu sokeri ja kaikki maahantuodut sokeria sisältävät tuotteet. Tuottotavoite terveysperusteisessa verossa on 250
miljoonaa euroa, jolloin verotaso olisi 1,56
euroa/kg tuotteisiin lisätylle sokerille.

Arvioiden mukaan hallituksen sote-uudistus tuo miljardiluokan lisämenot nykytilanteeseen
verrattuna. Saavatko sitten suomalaiset miljardilla parempaa hoitoa ja hoivaa? Eivät saa.
Uudistuksen keskiöön on ihmisten ja palvelujen sijaan nostettu hallinto ja rakenteet. Hallitus
käyttää ensi vuonna yli 240 miljoonaa euroa pelkkiin sote-uudistuksen hallinnollisiin uudistuksiin. Lisäksi hallitus maksaa perustettaville hyvinvointialuille etukäteen lähes 900
miljoonaa euroa joulukuussa 2022 vaikka alueet aloittavat toimintansa vasta vuoden 2023
alussa.
KD ei olisi toteuttanut sote-uudistusta tällä tavalla, eikä varsinkaan näin hätäisellä aikataululla.
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Menovähennykset ja veronkorotukset verrattuna hallituksen esitykseen
vuodelle 2022
Sitran pääoman osittainen tulouttaminen valtiolle
Yleisen asumistuen uudistaminen
Sote-uudistuksesta aiheutuvien lisäkulujen säästö
Hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän rahoituksen siirto
Terveysperusteinen vero lisätylle sokerille
Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksun verovapauden puolittaminen
Työnantajayritysten jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poisto
Ilmastorahaston lakkauttaminen - valtion osinkotulojen kasvu

100 000 000 euroa
300 000 000 euroa
241 200 000 euroa
880 492 000 euroa
250 000 000 euroa
90 000 000 euroa
25 000 000 euroa
160 000 000 euroa
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Miljardi euroa vähemmän velkaa
Kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjetti lisäisi määrärahoja yhteensä 837 miljoonalla
eurolla. Kohdennettuja veronkevennyksiä on yhteensä 444 miljoonan euron edestä. Menovähennyksiä ja veronkiristyksiä vaihtobudjetissa on yhteensä yli 1 886 miljoonan euroa. Lisäksi
useat esitetyt toimenpiteet vähentävät toimeentulotukimenoja, lisäävät verotuottoja ja
tuovat lisätuloja valtiolle yhteensä 395 miljoonan euron edestä.
Kokonaisuudessaan KD:n vaihtoehtobudjetti on miljardi euroa vähemmän alijäämäinen
verrattuna hallituksen esitykseen. KD vähentäisi näin valtion velkaantumista ensi vuonna yli
miljardilla, etenkin kun huomioidaan myös esitysten vaikutukset verotuottoihin.

Lisäykset määrärahoihin
Hoitovelan purkuun/hoitohenkilökunnan palkkaukseen
Vanhustenhoidon ja saattohoidon tason välittömään parantamiseen
Terapiatakuun käyttöönottoon
Keliakiakorvauksen käyttöönottoon
Vähävaraisten ruoka-apuun
Lapsilisän tasokorotukseen
Opintorahan tulorajan nostamiseen 50 prosentilla
Oppisopimuskoulutukseen
Työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön
Kotikuntakorvauksen korotukseen yksityiskouluille
Työttömyysturvan suojaosan korotukseen				
Poliisimäärän nostamiseen
Pelastustoimen toiminnan varmistamiseen 			
Yhteensä lisäykset määrärahoihin

500 000 000 euroa
50 000 000 euroa
35 000 000 euroa
15 000 000 euroa
2 000 000 euroa
115 000 000 euroa
10 000 000 euroa
10 000 000 euroa
5 000 000 euroa
10 000 000 euroa
65 000 000 euroa
10 000 000 euroa
10 000 000 euroa
-837 000 000 euroa

Veronkevennykset
Polttoaineveron kevennys
Energiaveron kevennys
ALV-alarajan nosto 20 000 euroon
Omaishoidon tuen verovapaus
Yhteensä veronkevennykset
Yhteensä lisämäärärahat ja veronkevennykset

254 000 000 euroa
105 000 000 euroa
20 000 000 euroa
65 000 000 euroa
-444 000 000 euroa
-1 281 000 000 euroa

Menovähennykset ja veronkorotukset
Sitran pääoman osittainen tulouttaminen valtiolle
Yleisen asumistuen uudistaminen
Sote-uudistuksesta aiheutuvien lisäkulujen säästö
Hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän rahoituksen siirto
Terveysperusteinen vero lisätylle sokerille
Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksun verovapauden puolittaminen
Työnantajayritysten jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poisto
Yhteensä

100 000 000 euroa
300 000 000 euroa
241 200 000 euroa
880 492 000 euroa
250 000 000 euroa
90 000 000 euroa
25 000 000 euroa
+1886 690 000 euroa

Lisääntyneet tulot
Ilmastorahaston lakkauttaminen - valtion osinkotulojen kasvu
160 000 000 euroa
Työllisyyden parantuminen verotulot ja vähentyneet kulut
180 000 000 euroa
Lapsilisän korotuksen vaikutus toimeentulotukimenoihin
8 000 000 euroa
Opintorahan tulorajan noston vaikutus julkiseen talouteen
20 000 000 euroa
Työttömyysturvan suojaosuuden nosto vaikutus tukimenoihin ja verotuottoihin
27 000 000 euroa
Yhteensä
395 000 000 euroa
+
Yhteensä menovähennykset ja tulolisäykset
+2 281 690 000 euroa
Erotus lisämenot/lisätulot ja säästöt
+1 000 692 000 euroa

10

Kristillisdemokraatit
vastuullisemman
politiikan puolesta!

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

