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PIENITULOISTEN ASIALLA

•  Pienituloisten perheiden päivähoitomaksuja laskettiin
•  Perustulokokeilu vuonna 2017-2018, kokeiluun 
 2 000 suomalaista
•  Yle-vero poistui 300 000 pienituloisimmalta
•  Lex Lindström: 5 000 yli 5 vuotta työttömänä ollutta
  yli 60-vuotiasta suomalaista pääsee eläkkeelle 
 (kertaluontoinen)
•  Takuueläke nousee
•  Työttömyyden hoitoon lisää rahaa ja paljon uusia keinoja   
 (työttömyyskorvauksen käyttö palkkatukeen, starttirahaan 
 ja liikkumisavustukseen) 
•  Nollatuntisopimuksiin tulossa reilut pelisäännöt

HUOLEHDITAAN IHMISTEN 
HYVINVOINNISTA

•  Koululaisille taataan tunti liikuntaa päivässä
•  Sotaveteraaneille 40 miljoonan arvosta lisäapua 
 mm. kotipalveluihin 
•  Kaikille omaishoitajille vähintään kaksi lakisääteistä 
 vapaapäivää kuussa
•  Omaishoitajille säännölliset terveystarkastukset
•  Sosiaali- ja terveysuudistuksessa lähipalvelut turvataan

KOHTUUS KUNNIAAN

•  Puoluetukia on leikattu jo kahdesti
•  Ministereitä vähennettiin ja heidän palkkojaan 
 laskettiin 7 prosenttia
•  Perussuomalaiset esti ylimääräisen puoluetuen uusia 
 maakuntavaaleja varten
•  Valtionyhtiöiden johtajien palkkiot, bonukset ja 
 erokorvaukset joutuvat kovaan leikkuriin 

MAKSUJA MAKSUKYVYN 
MUKAAN

•  Rikkaimpien verotus kiristynyt, ns. solidaarisuusveron 
 piiriin suurempi joukko hyvätuloisia
•  Pääomatuloveroa on nostettu
•  Yrittäjien ALV-käytäntö järkeistetään, maksut 
 verottajalle vasta kun yrittäjällä saamiset tilillä
•  Hallituksen esittämä 5 prosentin yrittäjävähennys 
 hyödyttää erityisesti pienyrittäjiä

JÄRKIRATKAISUJA

•  Maavoimien materiaalihankintoihin lisää rahaa, 
 Suomen puolustusta kehitetään jälleen 
•  Poliisien määrän vähentäminen pysäytetty
•  Teiden korjaamiseen 600 miljoonaa euroa
•  Autoveroa laskettiin, valtiolle lisätuloja jo 
 60 miljoonaa euroa
•  515 miljoonan veronkevennykset palkansaajille hallituksen  
 ja työmarkkinajärjestöjen sopimuksen ansiosta (ns. kiky)
•  Tuulivoimatukia leikataan ja demarien kolminkertaistama   
 kaivosten sähkövero muun teollisuuden tasolle
•  Raskaalle teollisuudelle päästökauppakompensaatiota
•  Veropakolaisuus Portugaliin päättyy
•  Kohtuuton jätevesiasetus kumottiin
•  Kuntatyöntekijöiden viiden vuoden irtisanomissuoja 
 kuntaliitostilanteissa pois
•  Kielikokeilu alkaa vuonna 2017, muita kieliä ruotsin sijaan
•  Kauppojen aukioloajat vapautettiin
•  Alkoholisääntelyn keventäminen 
•  Hallitus ei myönnä Guggenheimille rahaa
•  Kotihoidontuki säilyy ja sitä ei leikata
•  Eläkeläisten asumistukia ei leikata
•  Taksiliikenne säilyy luvanvaraisena
•  Europan ulkopuolelta tuleville opiskelijoille 
 lukukausimaksut

MAAHANMUUTTO JA 
KEHITYSAPU

•  Kehitysapuun raju leikkaus ja päästökauppatulojen ja 
 kehitysavun välinen kytky pois
•  Perheenyhdistämistä vaikeutettu merkittävästi, 
 2 600 euron nettotuloraja nelihenkisen perheen 
 yhdistämiselle
•  Oleskelulupaa ei saa enää humanitäärisen suojelun 
 perusteella
•  Kaikki oleskeluluvat määräaikaisia
•  Afganistanin kanssa palautussopimus
•  Lisäksi hallituksella on 80-kohtainen toimenpideohjelma   
 maahanmuuton suitsemiseksi, joka on lähes kokonaan 
 perussuomalaisten kynästä 
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