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Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä, keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kimmo
Tiilikainen, eduskunnan valtiovarainvaliokunnan keskustalainen valiokuntavastaava,
kansanedustaja Timo Kalli, valtiovarainvaliokunnan verojaoston keskustavastaava,
kansanedustaja Mika Lintilä.

1. Keskustan talouslinjan pääpiirteistä / Tiilikainen
2. Talouden tasapainottaminen / Sipilä
3. Keskustan budjetti- ja veroesitykset / Kalli, Lintilä

Keskustan talousvaihtoehto vuodelle 2015

Keskustan esittämiä kasvua ja työllisyyttä parantavia toimenpiteitä (pl. verotukselliset keinot, jotka
on esitelty myöhemmin tässä paperissa):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uuden kasvun kasvurahasto.
Kasvuyritysten rahoitusvaihtoehtojen muu kehittäminen.
Biotalouden nostaminen kansalliseksi kärkihankkeeksi.
Ensimmäisen työntekijän palkkatuki; rahoitetaan olemassa olevista työllisyysmäärärahoista.
Maakunnan kehittämisrahan korottaminen.
Oppisopimuskoulutuksen muuttaminen koulutussopimukseksi.
Nuorisotakuun puutteiden korjaaminen
Byrokratian- ja normienpurkamiseen liittyvä paketti. Tämä kokonaisuus on esitelty
yksityiskohtaisemmin myöhemmin tässä paperissa.
Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuen leikkausten estäminen.

Infrarakentaminen
•
•
•
•
•
•
•

Valtion Infra Oy tehostamaan suurten infrahankkeiden läpivientiä.
Perusväylänpito.
Yksityistiet.
Yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteet.
Suomalaisten kuljetusyritysten kilpailuasetelmaa parantavan raskaan liikenteen kauttakulun
Vinjetti-maksujärjestelmän käyttöönottaminen. Samaan aikaan otettaisiin käyttöön
polttoaineveron palautusjärjestelmä kotimaisille kuljetusyrityksille.
Julkisen sektorin tietojärjestelmien yhteensovittaminen. Avaa mahdollisuuden satoihin miljooniin
euroihin nouseviin säästöihin. Tähän investoitava raha maksaa itsensä takaisin (vrt. vero.fi).
Aravarahoituslain ehtojen väljentäminen ja omistusoikeusasukkaan päätösvallan turvaaminen

Muita esityksiä:
•
•
•
•
•
•
•
•

Siirretään omaishoidon tuki Kelan hoidettavaksi.
Tehostetaan yritysten käyttämän siirtohinnoittelun valvontaa ja kartoitetaan lainsäädännölliset
uudistustarpeet.
Korotetaan takuueläkettä.
Korotetaan harkinnanvaraista kuntien valtionosuutta.
Perutaan lapsilisäleikkaus: hallituksen esittämä verotuksen lapsivähennys perutaan ja tämä
rahoitetaan korottamalla tupakkaveroa (31 snt/aski).
Perutaan kustannuksia (=byrokratiaa) lisäävä kotihoidontuen pakkokiintiöittämishanke.
Perutaan yliopistojen pääomittaminen.
Helsingin ratapihaan liittyvät ongelmat ratkaistaan Pisararataa kustannustehokkaammalla tavalla.
Tällöin säästetään sekä kaupunkilaisten että kaikkien suomalaisten veroeuroja.

Keskustan verolinja vuodelle 2015
Keskusta muuttaisi verotuksen painopistettä tukemaan yrittäjyyttä, pieni- ja keskituloisten
ostovoimaa sekä kansankapitalismia:
•

Yrittäjyyttä tukemaan:
o yrittäjätulovähennys,
o työvoimavaltaisten alojen alv:n alennus,
o polttoaineverotuksen palautusjärjestelmä raskaalle liikenteelle,
o estetään sukupolvenvaihdoksia vaikeuttava perintö- ja lahjaveron kiristäminen,
o säilytetään taksien autoverovähennys,
o turpeen verotuksen kevennys suoraan vuoden 2012 tasolle, hakkeen tukeen vastaava
muutos; samalla ulkomaiselle kivihiilelle asetetaan erityinen haittavero,
o varaus työllisyyttä ja yrittäjyyttä tukeviksi lisätoimenpiteiksi,
o First North –listan osinkoverotuksen uudistaminen,
o tuotannollisten investointien vapaa poisto-oikeus,
o bisnesenkelilain korvaaminen luovutustappion vähennysoikeudella.

•

Pieni- ja keskituloisten työssäkäyvien ostovoimaa lisäämään:
o veronkevennykset alle 60 000 euroa vuodessa tienaaville,
o työtulovähennyksen korottaminen,
o työmatkavähennyksen säilyttämien ennallaan.

•

Kansankapitalismia:
o pienten osinkotulojen verovapaus.

Keskusta keräisi lisää verotuloja harmaasta taloudesta sekä oikeudenmukaisella
tuloverouudistuksella.
• Harmaan talouden torjunta:
o Estetään konsernilainojen vähennysoikeus EU- ja ETA-maiden ulkopuolella sijaitseviin
veroparatiiseihin.
o Asetetaan suomalaiset ja ulkomaiset yritykset samalle viivalle siten, että velvoitetaan
ulkomainen työnantaja toimittamaan ennakonpidätys tai perimään lähdevero Suomessa
tehdystä työstä maksetuista palkoista, riippumatta siitä onko yrityksellä täällä kiinteä
toimipaikka.
•

Hyvätuloisten ansiotulon verotus:
o Keskusta nostaisi verotusta kolmessa portaassa (yli 60 000 euroa, yli 90 000 euroa ja yli
160 000 euroa). Ottamalla huomioon työtulovähennykseen tehtävä korotus, kiristyisi
verotus noin 68 000 tai enemmän verotettavia tuloja ansaitsevilta.

•

Kivihiilelle erityinen haittavero.

Lisäksi keskusta peruisi hallituksen esittämän 113 milj. euron lapsilisäleikkauksen. Tämän keskusta
rahoittaisi kiristämällä tupakkaveroa 40 milj. eurolla (31 senttiä/20 kpl aski) sekä perumalla kaavaillun
verotuksen lapsivähennyksen.
Keskustan esitys keventäisi kotimaisten toimijoiden veroastetta jonkin verran. Veronkevennykset
rahoitettaisiin valtaosin tehostamalla verotulojen perimistä. Näin pienennettäisiin verovajetta.

Budjettimenoja lisäävät keskustan esitykset, milj. €
Ensimmäisen vieraan työntekijän palkkatuki

0

Yksityisteihin

5

Yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteisiin

5

Harkinnanvarainen kuntien valtionosuuden korotus

10

Puuhakkeen tuotantotuen korottaminen

12

Takuueläke

13

Maakunnan kehittämisraha

16

Omaishoidontuen siirto Kelalle

30

Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki

55

Perusväylänpito

70

Lapsilisäleikkauksen torjuminen

113

Budjettimenoja vähentävät keskustan esitykset, milj.
€
-10
-12,5
-13
-35
-75
-85
-100

Raskaalle liikenteelle suunnatun aikaperusteisen
Eurovinjetin käyttöönottaminen
Kotimaisten energiamuotojen suosimisen vero- ja
työllisyysvaikutukset
Pisara-radan suunnittelun jäädyttäminen
Valtion Infra OY:n tuomat kustannussäästöt
Perutaan yliopistojen pääomittaminen
Budjettivastalauseen säästötoimenpiteet
Kotihoidontuen pakkokiintiöittämishankkeen peruminen

Kesk veromuutokset hallitukseen verrattuna, milj. €
Kivihiilen erityinen haittavero

25

Tupakkaveron korttaminen

40

Byrokraattisen lapsivähennysjärjestelmän torjuminen

70

-12
-19

300

Ennakkopidätysvelvoite Suomessa tehdystä työstä…

300

Konsernilainojen korkovähennysoikeuden rajoittaminen

0

First North listan osinkoverotuksen uudistaminen

0

Tuotannollisten investointien vapaa poisto-oikeus

0

Bisnesenkelilain korvaaminen luovutustappion…
Turpeen verotus
Taksien autoverotuki

-40

Perintö- ja lahjaverotus

-44

Työmatkavähennys

-60
-75
-94
-105
-129
-150

Polttoaineverotuksen palautusjärjestelmä…
Työvoimavaltaisten alojjen ALV:n laskeminen 10 %:n…
Ansiotuloveroasteikkoreformi ja työtulovähennys
Pienten osinkojen verovapaus
Yrittäjätulovähennys
Varaus uusille yrittäjyyttä tukeville veroratkaisuille.

Byrokratian ja normien purkamista
koskevat keskustan laki- ja toimenpidealoitteet
101-listan toimeenpaneminen, vaihe 1.
Vaihe 2 on myös meneillään, eli aloitteita on syksyn aikana kerätty lisää ja niitä julkaistaan myöhemmin.

Lakialoitteet
1. Ansiosidonnainen päiväraha yrityksen starttirahaksi enintään vuoden ajaksi.
2. Kauppojen aukiolo: kauppa, parturi- ja kampaamoliike saa harjoittaa liiketoimintaa ilman erillistä
lupaa korkeintaan viitenä päivänä vuodessa muina kuin liikeaikalain sallimina aikoina.
3. Energiatodistus: ennen vuotta 2008 rakennettujen rakennusten osalta riittää näyttö toteutuneesta
energiankulutuksesta kolmen vuoden ajalta; silloin ei tarvittaisi laskennallista energiatodistusta.
4. First North –listayhtiöiden verotus säilytetään listaamattomien yhtiöiden osana (otettu osaksi
keskustan veropakettia).
5. Henkilökortin voimassaoloaika pidennetään 5:stä 10 vuoteen.

6. Rakentamisen vähäisissä toimenpiteissä, kuten esimerkiksi maalämpöputkien tai
aurinkopaneeleiden asentamisessa, siirrytään ilmoitusmenettelyyn.
7. Kuljettajayrittäjän työaikakirjanpidosta luovutaan.
8. Lapsilisä maksetaan ilman eri hakemusta Suomessa syntyneen ja lapsilisään oikeutetun lapsen
äidille.
9. Kunnan rakennusmääräyksiin: rakennetulle asunto- ja mökkitontille voidaan rakentaa korkeintaan
25 m2 lisärakennus ilmoitusmenettelyä käyttäen.
10. Työtön voi saada starttirahaa, vaikka olisi perustanut yrityksen jo ennen työttömäksi jäämistään,
ellei ole ollut päätoiminen yrittäjä.
11. Verkkopankkitunnukset: maksuhäiriömerkintä ei olisi riittävä peruste verkkopankkitunnusten
epäämiselle. Pankit velvoitettaisiin antamaan asiakkaalle tunnukset, joilla hän voi maksaa laskuja
ja käyttää sähköisiä palveluja.
Toimenpidealoitteet:
1. Kansallisella päätöksellä poistetaan karjatiloilta vaatimus eläinten merkinnän ja rekisteröinnin
kaksinkertaisesta kirjanpidosta sekä muutetaan kaikkien tuotantoeläinten laskenta
rekisteriperusteiseksi.
2. Ympäristöluvitus: Investoinnin ympäristölupajärjestelmä oikeisiin mittasuhteisiin; nykyinen
erittäin vaativa lupaprosessi kohdistettaisiin vain suuriin kotieläintiloihin. Ympäristöluvan
uusimisvelvoite rajoitettaisiin koskemaan vain tiloja, joiden toiminnassa tapahtuu uuden luvan
hakemista vaativia toiminnallisia muutoksia. Lupa- ja neuvontaprosesseja on myös kehitettävä
kohti ”yhden luukun periaatetta”, ja samojen tietojen moninkertaisesta toimittamisvaatimuksesta
eri viranomaisille on päästävä eroon.
3. Viljelijän oikeusturvaa on välttämätöntä parantaa selkeyttämällä sekä tukiehtoja että niiden
valvontoja. Keskusta edellyttää, että tukien valvontaseurauksia kohtuullistetaan.
4. Oppisopimuskoulutusta kehitetään työsuhteesta koulutussuhteeksi.
5. Sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitusta uudistetaan monikanavaisesta rahoituksesta kohti
yksikanavaisuutta.
6. Tilapäisten, keveiden opastekylttien pystyttämiseen riittäisi viranomaisohjeistus; luovutaan
nykyisestä lupamenettelystä.
7. Järjestetään koko ikäluokkaa koskevat tulevaisuuskutsunnat kutsuntaikäisille nuorille.
8. Vapaaehtoistyön tulkinta selkeytetään ja pienimuotoinen vapaaehtoistyö sallitaan myös
elinkeinotoiminnassa.
9. Velvoitetaan viranomaiset perustelemaan päätöksensä selkeästi.
10. Yritys ennakkoperintä- ja ALV-rekisteriin ilmoitusmenettelyllä.
11. Irtisanomiskorvaus kohdistetaan suoraan työntekijän perustamaan yritykseen ilman, että
irtisanomiskorvausta verotetaan työntekijän ansiotulona.
12. Vapaa-ajan asunnon voisi muuttaa kunnan päätöksellä vakituiseksi asunnoksi eikä ELYkeskuksilla olisi oikeutta valittaa päätöksestä.
13. Rahankeräyslakia uudistetaan siten, että lupamenettelystä siirrytään ilmoitusmenettelyyn.
14. Valvontaviranomaisen määräämiä sakkorangaistuksia ei jatkossa tarvitsisi vahvistaa syyttäjällä.
15. Tekijänoikeuskorvauksia maksetaan taiteilijan yritykselle yrityksen tulona, jos taiteilija tekee
työtään yrittäjänä. (Sisältyy keskustan veropakettiin.)
16. Rajoitetaan viranomaisen valitusoikeutta toisen viranomaisen tekemiin päätöksiin.
17. Perustetaan yhteispalvelupisteitä, joilla turvataan valtion paikallispalvelut jokaiselle koko maassa.

