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Korjausliikkeen rakenneuudistusbudjetti 2023

– Ensimmäinen askel pitkällä polulla kukoistukseen

2023



Puhutaanko hetki "Suomentaudista"?

… ja täällä

olemme me

Täällä ovat

vertailumaat…

Valtion kumulatiivinen budjettitasapaino, €



Taudinkuva vaatii elämäntaparemonttia

Valtion alijäämä 15 vuodessa 119 miljardia eli 86 000 € per nelihenkinen perhe…

Kansalaiset Länsi-Euroopan vähävaraisimpia…

Julkiset menot suhteessa BKT:hen Euroopan toisiksi suurimmat…

14 vuotta nollakasvua…

Kokonaisveroaste maailman kärkeä…

… ja tärkeimpiin asioihin ei silti riitä rahaa.

"Olisi hullua jatkaa samaa ja uskoa eri lopputulokseen"



Korjausliikkeen vaihtoehtobudjetti on avaus 
pitkällä rakennemuutosten polulla

➢ Korjausliike haluaa enemmän elämää, vähemmän 

verovaltiota ja asettaa ihmisen keskiöön.

➢ Korjausliike vaatii, että 2023 on aloitettava 5-10 vuoden 

mittainen polku Suomen rakenteiden uudistamiseksi. 

➢ Pitkän aikavälin tavoitteena on tehdä Suomesta maa, jonka 

kokonaisveroaste, julkiset menot, kansalaisten varallisuus 

ja talouskasvu vastaavat OECD-tasoa.

➢ Korjausliikkeen 2023 vaihtoehtomuutosbudjetti aloittaa 

nämä rakennemuutokset.

Budjetin ytimessä ovat: 

Avoimen 

markkinatalouden 

lisääminen

Ihmisten hyvinvointi ja 

turvallisuus

Julkisen talouden 

supistaminen



Korjausliikkeen kunnianhimo on omaa luokkaansa

Suurimmat oppositiopuolueet ovat tosiasiallisesti hyvin lähellä hallituksen tuhlauslinjaa. 

Korjausliike käynnistää rakennemuutokset ja samalla ajaa lisävelan kerralla nollaan.

Lisäksi Korjausliike alentaa ansiotuloveroa, luo perheille mahdollisuuden yhteisverotukseen ja 

tarjoaa yrittäjille/yrityksille Viron veromallin käyttöönoton sekä yksityissijoittajille selvästi 

nykyistä alemman osinkoverokannan. Suomi nousee vain kasvusta.
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Valtion lisävelka vuonna 2023, miljardia euroa
Hallituksen budjetti ja puolueiden vaihtoehtobudjetit



Enemmän elämää, vähemmän verovaltiota

➢ Viron veromalli käyttöön – kasvun generaattori, kun jakamatonta tulosta ei veroteta

➢ Ansiotuloveron progression lieventäminen miljardilla – palkallakin voi vaurastua

➢ YeL-uudistuksen peruuttaminen – ei harkintaverotusta, kymmenettuhannet yrittäjät 
vaarassa

➢ Kaikille yksi ja yhtenäinen osinkovero 3-5 % – miljoonalla yksityissijoittajalla nyt 30-34 %

➢ Valtion yritysomistusten yksityistämisohjelma – hyväksi asiakkaille, henkilöstölle ja 
veronmaksajille

➢ Valtion kiinteistöjen yksityistämisohjelma – pääoma irti seinistä

Vaihtoehtobudjetti 2023



➢ Työnantaja- ja -tekijäjärjestöjen jäsenmaksujen ja sijoitustuottojen verovapauden poistaminen

➢ Puoluetuen poisto – kansalaisilla ei ole velvollisuutta tukea muutenkin tuettua poliittista 

toimintaa

➢ Yritystukien radikaali vähennys – aloitus nykytilan säilyttävistä ja tehottomista 

➢ Kuntien valtionosuuksien pienentäminen – kannustin kunnille luopua ylimääräisestä 

omaisuudesta ja tehostaa toimintaa. Laatu ratkaisee, ei määrä

➢ "Jakamattoman varan" lisäksi annetaan "vuoden aikana jaettava säästötavoite" – saa löytää 

parannettavaa koko vuoden

➢ Ei yhtään uutta veroa – No new taxes

Enemmän elämää, vähemmän verovaltiota

Vaihtoehtobudjetti 2023



Ihminen keskiöön

➢ Asunnon varainsiirtovero vain nettoarvosta – ei varainsiirtoveroa velkaosuudesta

➢ Oppivelvollisuusiän palautus 18 → 16 vuotta – työrauha kouluihin ja panostus alakouluun

➢ Kehitysavun leikkaus – ei suomalaisten velaksi

➢ Yhteisverotusmahdollisuus perheille – monipuolistaa perheiden mahdollisuuksia

➢ Omaishoito – ylisukupolvisuuden arvostus, mikä näkyy lisäpanostuksina 

➢ Poliisin määrärahojen nostaminen – turvallisuus kuuluu kaikille

➢ Maahanmuuton rajoittaminen – turvallisuus ja talous huomioiden

➢ Osakesäästötilin ylärajan poisto – teennäinen raja pois

Vaihtoehtobudjetti 2023



Korjausliikkeen vaihtoehtobudjetin tulot -4,7 miljardia €
– Verojen lasku, yksityistämisohjelma ja 

velanoton vähentyminen

Vaihtoehtobudjetti 2023

Panostukset
uudistuksiin

Talouden
tasapainotus

Tulot (miljoonaa euroa) Vaikutus vs. 

hallituksen budjetti

Valtio-omisteisten yritysten yksityistäminen 3 200

Valtio-omisteisten kiinteistöjen yksityistäminen 1 900

Yksi ja yhtäläinen osinkovero listayhtiöissä 0

Uusien asuntojen varainsiirtovero vain nettovarallisuudesta, ei yhtiölainasta -34

Mahdollisuus perheille yhteisverotukseen -199

Jakamaton yhteisövero nolla prosenttia -400

Tuloveron progression loivennus -1 000

Uuden velanoton vähentäminen -8 200

Yhteensä -4 733



Korjausliikkeen vaihtoehtobudjetin menot – 4,7 Mrd€  
– kevennys yritystuet, sote, asumistuet, kehitysyhteistyö, 

maahanmuutto sekä lisää mm. turvallisuus ja perheet

Vaihtoehtobudjetti 2023

Menot (miljoonaa euroa) Vaikutus vs. hallituksen budjetti

Poliisin määrärahojen lisäys 80

Omaishoitajien korvausten lisäys 30

Sähkön hintatuki 20

Työkanava lopetus -7

Brexit-tuen lopetus -9

Kosteikkoviljelyn tuet -30

Puoluetuen poisto -35

Puutuotannon kestävyyden tuki -48

Ilmastorahaston pääomittamisen rajoitus -50

RFF-tuen puolitus -50

Viihdemenrenkulun miehistötukien vähennys -60

Kehitysyhteistyön supistaminen (laina- ja investointimuotoinen) -100

Ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan keston lyhentäminen -142

YLE:n kulut -200

Yleishyödyllisten asumisyhtiöiden korkotuen pienennys 1,5%:lla -240

Ay- ja työnantajajärjestöjen jäsenmaksujen ja sijoitusten verottomuuden lopetus -270

Maahanmuuton rajoitttaminen ja kulusäästö -300

Muut yritystuet -380

Valtionhallinnon kulut -300

Asumistuet henkilöille -342

Kehitysyhteistyön supistaminen (avustusmuotoinen) -400

Kohdentamaton säästö -400

Sote-/hyvinvointialueet -500

Kuntien valtio-osuudet/kannustin rakennemuutoksiin -1 000

Yhteensä -4 733

Panostukset
tärkeisiin asioihin

Leikkaukset tois-
sijaisista menoista



Yhteenveto: Korjausliikkeen vaihtoehtobudjetti 2023 

➢ Isoja parannuksia ihmisten arkeen - perheen yhteisverotus, tuloverojen alennus, 

panostus omaishoitoon

➢ Turvallisuus takaisin - oppivelvollisuusiän palautus, polisin lisämäärärahat, 

maahanmuuton rajoittaminen

➢ Talouskasvun käynnistys ja investointien kannustin - Viron veromalli, yksityissäästäjien 

osinkojen veronlasku

➢ Omistukselliset rakennemuutokset eli julkisen taseen kevennys – kiinteistöjen ja 

yritysten yksityistämisohjelma sekä  kannustin kunnille samaan ohjelmaan 

➢ Velkaantumisen pysäyttäminen – EI LISÄÄ VELKAA SEURAAVAN SUKUPOLVEN PIIKKIIN



Kysymyksiä? Palautetta? Anna palaa!

@petri_roininen



www.korjausliike.fi/liity

http://www.korjausliike.fi/liity

