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Talous tasapainoon kahdessa vaalikaudessa
•
•
•

Vihreidenkin tavoitteena on talouden tasapaino ja kestävyysvajeen kurominen umpeen.
Vastuullinen talouspolitiikka voi nojata myös maltillisempaan sopeutustahtiin ja
reippaampiin, tulevaisuuden pärjäämistä vahvistaviin uudistuksiin.
Meillä on varaa käyttää kaksi vaalikautta siihen, että talous saadaan tasapainoon. Aikalisä
tekee talouspolitiikasta inhimillisempää ja vähentää myös sitä riskiä, että leikkaukset
söisivät talouskasvua.

Työllisyys Pohjoismaiden tasolle
•
•
•
•

•

Työllisyys määrittää sopeutusten tarpeen. Vihreät tavoittelevat korkeampaa
työllisyysastetta, mikä onnistuessaan puolittaa leikkaustarpeen.
(Hallitus 72 %, Vihreät 74 % kahdessa vaalikaudessa)
Vihreän työllisyyspolitiikan kulmakivet ovat perustulo ja energiavallankumous sekä muut
globaalit kasvualat.
Lisäksi pienten ja keskisuurten yritysten työllistämiskynnyksen alentamisella ja
toimintaedellytysten vahvistamisella voidaan lisätä työllisten määrää.
Suomen työllisyysaste on mahdollista saada nousemaan lähemmäksi sitä, mitä se on
muissa Pohjoismaissa.
(Vuonna 2014 työllisyysaste Suomessa oli 68,7 %; muissa Pohjoismaissa haarukassa
72,8–81,7 %)
Työllisyysasteen lisäksi on kasvatettava työikäisen väestön määrää. Työperäistä
maahanmuuttoa on lisättävä ja ns. saatavuusharkinta on poistettava.

Maltilliset Sopeutukset kolmesta korista
• Sopeutusten kokonaismäärä tällä vaalikaudella on maksimissaan 2 miljardia.
• Kokonaisveroaste saa vähän nousta, pääosin tämä tulee menoluontoisten verotukien
poistosta.
• Sopeutuskohteita on haettu kolmesta ”korista”, joista kahdesta ensimmäisestä saadaan
kokoon noin miljardi ja leikkauksista/maksuista noin miljardi
◦ verojen korotukset ja harmaa talous (400M€)
◦ ympäristölle haitalliset tuet (600M€)
◦ menojen leikkaukset ja maksujen korotukset (1000M€)
• Ei kohdenneta leikkauksia koulutukseen tai varhaiskasvatukseen, kaikista köyhimmille
ihmisille, luonnonsuojeluun eikä kehitysyhteistyöhön.
• Tavoitteena on kokonaisuus, joka kaventaa tuloeroja ja vähentää köyhyyttä.
• Tavoitteena on, että talouspolitiikka vahvistaa sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Ympäristölle haitalliset tuet korvaavat koulutussäästöt
•
•
•

Hallitus puuttui ympäristölle haitallisiin tukiin erittäin maltillisella kädellä
(-170 M€)
Karsitaan ympäristölle haitallisia tukia tämän päälle 600 miljoonalla eurolla, mikä vastaa
hallituksen koulutukseen tekemiä säästöjä.
Toteutetaan tukien karsinta niin, että yhteen sektoriin kohdistuvat leikkaukset pysyvät
maltillisina.

Hyväksytään neljännes esitetyistä leikkauksista
•
•
•

Ei kohdenneta leikkauksia koulutukseen tai varhaiskasvatukseen, kaikista köyhimmille
ihmisille, luonnonsuojeluun eikä kehitysyhteistyöhön.
Hallituksen suunnittelemista neljän miljardin leikkauksista hyväksytään vain neljännes eli 1
miljardin sopeutukset.
Mukana on mm. hallituksen esittämiä maksujen korotuksia, korvaustason alennuksia,
yritystukien sekä hallinnon karsintaa.

Ansio- ja pääomatuloverotuksen kokonaisuus kaventaa tuloeroja
•

Pienituloisten verotusta kevennetään myös etuuksien ja eläkkeiden saajilla. Jaetaan
sopeutusten taakkaa verotuksen kautta myös hyvätuloisille palkansaajille ja kohdennetusti
vauraimpaan väestönosaan.

•

Pienituloiset:
◦ Tehdään ansiotulovähennys pieni- ja keskituloisille (450M€, kuten SHO).
◦ Lisäksi kevennetään etuuksien saajien verotusta korottamalla kunnallisveron
perusvähennystä (-298M€).

•

Hyvätuloiset:
◦ Lavennetaan ja korotetaan solidaarisuusveroa: +1%-yksikkö n. 72 000 € alkaen (nyt
raja n. 90 000 €) (+49M€)
◦ Kiristetään listaamattomien yritysten maksamien osinkojen verotusta laskemalla
huojennusrajoja (euromääräinen raja 150 000 € > 60 000 € ja tuottoasteraja 8% > 4%)
(+68M€ ja +193M€)
◦ Luodaan pääomatuloveroon uusi porras (35 %) yli 60 000 € pääomille (+64M€)

•

Joukkorahoitus:
◦ Vapautetaan pienet pääomatulot (< 500 €) veroista (-63M€)

•

Yrittäjät:
◦ Otetaan käyttöön 5 % yrittäjähuojennus (kuten SHO)
◦ Helpotetaan ensimmäisen työntekijän palkkausta myöntämällä yrittäjille vuoden
määräaikainen vapautus uuden työntekijän sivukuluista.

