Kevennetään
työn
verotusta

Ansiotulojen verotusta kevennetään
» Työn verotusta kevennetään seuraavan kahden hallituskauden
aikana suunnitelmallisesti.
» Ansiotulojen verotusta kevennetään kaikilla tulotasoilla: vuosina
2023–2027 ansiotuloverotusta alennetaan 0,5 prosenttiyksikköä
vuosittain. Ylin marginaaliveroaste lasketaan enintään 50 prosenttiin ja solidaarisuusveroista luovutaan.
» Tehdään verouudistus verotulokertymän kannalta neutraalisti.
Uudistus lisää talouden aktiviteettia ja nostaa työllisyyttä, mutta ei
kykene rahoittamaan kokonaan itseään. Verokertymän aleneminen
rahoitetaan korottamalla ensisijaisesti ympäristö- ja haittaveroja
sekä tarpeen vaatiessa myös kulutusveroja.

Loivennetaan verotuksen progressiota
» Parannetaan työnteon, yrittämisen ja opiskelun kannustimia.
» Parannetaan kannustimia hankkia lisäpätevyyttä ja pyrkiä uralla
eteenpäin.
» Parannetaan yritysten mahdollisuuksia rakentaa kannustavia palkkausjärjestelmiä ja hankkia osaavaa työvoimaa myös ulkomailta.
» Kavennetaan eroa ansio- ja pääomatulojen verokohtelussa.
» Kannustetaan inhimillisen pääoman kartuttamiseen ja koulutetun
työvoiman haluun jäädä Suomeen.
» Tehdään työn tekemisestä kannattavaa työmarkkinoiden ulkopuolisille, esimerkiksi eläkkeellä oleville.

Verojärjestelmä pitää rakentaa
tulevaisuutta varten
» Suomi menestyy korkealla laadulla, jonka perusta ovat osaaminen,
ahkeruus ja yrittäminen sekä koulutus, tutkimus ja tuotekehitys.
Menestys edellyttää riittäviä kannusteita. Vero- ja sosiaaliturva
järjestelmien kannustavuus korostuu, kun työikäisen väestön
määrä pienenee.
» Tarvitsemme kipeästi työperäistä maahanmuuttoa. Siksi Suomen
täytyy olla kansainvälisesti kilpailukykyinen ympäristö osaamis
intensiiviselle asiantuntijatyölle.
» Pitkän aikavälin suunnitelmalla annetaan selkeä viesti, että Suomi
on jatkossakin yhteiskunta, jossa kannattaa investoida, työllistää,
tehdä työtä ja kasvaa.
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Akavan tavoitteena on, että Suomi on
hyvinvointiyhteiskunta jatkossakin
» Hyvinvointiyhteiskunnan rahoittaminen edellyttää tervettä
talouskasvua. Korkea työllisyys ja tuottavuuden paraneminen ovat
talouskasvun kulmakivet.
» Korkeakoulutusta vaativa työ on lisääntynyt jatkuvasti viime vuosikymmenten aikana. Työpaikat, joihin riittää perusasteen koulutus,
vähenevät. Osaamisen merkitys korostuu työmarkkinoilla. Panostukset koulutukseen, osaamiseen sekä tutkimukseen ja tuotekehitykseen parantavat sekä työllisyyttä että tuottavuutta.
» Verotuksen ja sosiaaliturvan täytyy kannustaa työn tekemiseen ja
yrittämiseen.
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tulonlisäyksestä)
Lähde: Valtiovarainministeriö,
Akavan omat laskelmat

Akavan
päätavoitteet
Osaamistason nostamiseksi huolehditaan
koko koulutusketju kuntoon
TKI-panostukset nostetaan 4 prosenttiin
BKT:sta vuoteen 2030 mennessä
Julkinen talous saatetaan tasapainoon
Työn verotusta kevennetään
Työllisyysaste nostetaan 80 prosenttiin
Työturvallisuuslaki uudistetaan
työhyvinvoinnin parantamiseksi
Sosiaaliturvaa uudistetaan
kannustavalla ja kestävällä tavalla
Suomi on aktiivinen toimija EU:ssa
Sisäiseen ja ulkoiseen
turvallisuuteen panostetaan

Lue lisää:
akava.fi/hallitusohjelmatavoitteet

