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Suomen talous kasvaa hidastuen

‒ Maailmantalouden kasvu 

vaimenee

‒ Epävarmuus Suomen talouden 

kehityksestä lisääntyy

‒ Kansallisen talous- ja 

kasvupolitiikan merkitys 

korostuu

‒ Kyse normaalista 

suhdannevaihtelusta
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Työllisyysaste ratkaisee julkisen talouden tasapainon

‒ Julkisen talouden tila heikentyy 

‒ Valtiontalouden alijäämä v. 2020 2 miljardia

‒ Kehyskaudella alijäämää kasvattaa hävittäjähankintaan varattu 1,5 miljardin 

rahoitus v. 2021 alkaen

‒ Talouspolitiikan kulmakivet ovat työllisyysaste 75 % ja julkisen 

talouden tasapaino vuonna 2023

‒ Hallituksella ei ole sellaista vaihtoehtoa, jossa työllisyystavoite jää 

toteutumatta, mutta menojen suunnitellut lisäykset toteutuvat

‒ Kolmikantaisen valmistelun tulokset käytettävissä keväällä 2020 kehysriihessä

‒ Hallitus arvioi työllisyystoimien riittävyyttä budjettiriihessä elokuussa 2020 

‒ Työllisten lisäys oltava VM todennettavissa



‒ Pieni- ja keskituloisten ansiotuloverotusta kevennetään 200 miljoonalla 
eurolla 

‒ Ansiotuloverotukseen tehdään ansiotason nousua vastaava 
indeksitarkistus

‒ Työnantajan maksamista muuttokustannuksista puolet verovapaiksi

‒ Ulkomaisten avainhenkilötyöntekijöiden lähdeverolaki säädetään 
pysyväksi

‒ Prosentin maltillinen alentaminen hallitusohjelman kustannusraameissa

‒ Solidaarisuusveroa jatketaan hallituskauden loppuun

‒ Asuntolainan korkovähennystä leikataan asteittain 

‒ Kotitalousvähennystä pienennetään maltillisesti hallitusohjelman 
mukaisesti
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Veromuutokset maltillisia



Välillinen verotus

‒ Tupakkaveron korotuksia jatketaan asteittain hallituskauden 

aikana

‒ Korotus ensi vuodelle 50 miljoonaa euroa

‒ Virvoitusjuomaveroa korotetaan 25 miljoonalla eurolla

‒ Liikennepolttoaineiden verotusta korotetaan vuositasolla 250 

miljoonalla eurolla

‒ Korotus voimaan 1.8.2020

‒ Muita energiaverotuksen muutoksia ei toteuteta ensi 

vuodelle
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 Saksa  Suomi  Ruotsi Lähde: AMECO, VM

Suomi jäänyt kilpailijoista yksityisissä tuotannollisissa 

investoinneissa

Yksityiset investoinnit 

ilman asuntoinvestointeja

suhteessa 

bruttokansantuotteeseen, 

%



‒ Hallitus vauhdittaa yksityisiä tuotannollisia investointeja

‒ Osaaminen, tutkimus ja innovaatiot sekä koneet ja laitteet

‒ Verotukselliset kannusteet

‒ Hallitus selvittää ja valmistelee esityksen määräaikaisista (4 v.) kaksinkertaisista 
poistoista 

‒ Tavoite saada voimaan vuonna 2020

‒ Hallitus selvittää mahdollisuutta antaa esitys määräaikaisesta (4 v.) 
tutkimusyhteistyön verokannusteesta 

‒ Tavoitteena saada voimaan vuonna 2020

‒ Toteutetaan listaamattomien kasvuyritysten henkilöstön palkitsemista koskeva 
uudistus 1.7.2020 alkaen

‒ Valtio investoi julkisen datan avaamiseen ja sen hyödyntämiseen sekä 
digitalisaation edistämiseen ja tekoälyn käyttöön 
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Investoinnit liikkeelle – ”turbonappi” 



‒ Lisätään Business Finlandin avustusvaltuuksia TKI-

toimintaan 

‒ Makeran rahoitusta vahvistetaan 

‒ Finnveran PK-yritysten takausten nosto 50%:sta selvitetään

‒ Hallitus varautuu osaltaan väyläverkon kehittämisessä 

metsäteollisuuden suurempiin investointeihin
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Investoinnit liikkeelle – vipuvarsia yrityksille



Luottamusta vahvistamalla positiivinen kierre

Hyvä 
toiminta-
ympäristö

Yritykset 
investoivat

Uudet 
työpaikat

Talous 
kasvaa 

Luottamus 
vahvistuu
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BUDJETTI 2020: LUOTTAMUSTA 

IHMISILLE JA YRITYKSILLE
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