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Mikä on tärkeää 

 
Mikä on pielessä? 

 
Mitä pitäisi tehdä? 

1. Koko Suomen asuttuna 
pitäminen ja maaseuduilla 
elämisen, asumisen ja 
yrittämisen mahdollisuus 
tulee säilyttää tasavertaisena 
vaihtoehtona 

Palvelut vähenevät, 
asumiskustannukset nousevat, 
yrittämisen edellytykset 
huononevat ja kustannukset 
vain nousevat. 

Infra ja liikenneyhteydet kuntoon 
(myös alempi tieverkko) 
Tietoverkot kuntoon (valokaapelit) 
Monipaikkaisuuden 
mahdollistaminen asumisessa ja 
työn tekemien paikkoina 
(lakimuutokset). 
Ammattidiesel- 
polttoainejärjestelmä. 
 
Erikoistumistalousalueiden kokeilu 
=> potentiaaleihin ja vahvuuksiin 
perustuva erikoistumistalousalue-
malli.  
 

2. Kuntien uudet roolit 1.1.2023 
alkaen (hyvinvointialueet) ja 
1.1.2025 alkaen 
(työvoimapalvelut)  

Kuntien toiminnallinen ja 
rahoituksellinen haaste – 
miten saada elinvoima, 
vetovoima ja sitten pitovoima 
aikaiseksi. Käyttötaloudet 
pienenevät noin 60 % - 
rahoituksen riittävyys? 
Kuntien erilaistuminen / vai 
eriytyminen? 
Yhteistyö seutukunnan / 
alueen kuntien kanssa- 
kiristyykö kun kilpaillaan oman 
kunnan. 
 

Keksittävä ’kunta uudelleen’ 
Päättäjille uusi rooli; kuntakehittäjä 
Kuntien uusi orientoituminen. 
Erikoistumistalousalueiden kokeilu 
=> potentiaaleihin ja vahvuuksiin 
perustuva erikoistumistalousalue-
malli. 
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1 Hallitus 2020: työtulovähennyksen enimmäismäärän korottaminen 200 eurolla yli 60-vuotiaille palkansaajille; (yli 60-vuotias)
eläkkeellä oleva henkilö, jolla on palkkatuloja. Yli 60-vuotias olisi siis oikeutettu korotettuun työtulovähennykseen muihin 
palkansaajiin nähden. Työtulovähennyksen muutoksen on määrä tulla käytäntöön vuonna 2023. 

Mikä on tärkeää Mikä on pielessä? Mitä pitäisi tehdä? 
3. Yritystoiminnan

kannattavuus, yrittäjien 
jaksaminen, 
henkilöverotettavien 
yritysten tuloverotuksen 
alentaminen 
(progressiivinen 
verotus)

Kannattavan yritystoiminnan  
mahdollisuudet tiukentuvat 
kustannusten nousun, 
työvoimapulan ja 
infrastruktuurin rapautumisen 
vuoksi. Yrittäjien jaksaminen 
heikkenee.  

Erityisesti maanviljelijäyritysten 
kannattavuus on heikkoa; 
Elintarvikemarkkinalain muutokset 
(rakennemuutos hintojen 
muodostumiseen). 
Mikroyrittäjien (TMI) ja muiden 
henkilöverotettavien yrittäjien 
ansiotulon verotukseen lievennystä.  
Tuottajien tulo-osuuden 
kasvattaminen suuremmaksi 
(Elintarvikemarkkinalaki, 
ostosopimusehdot).  
Erikoistumistalousalueiden kokeilu 
=> potentiaaleihin ja vahvuuksiin 
perustuva erikoistumistalousalue-
malli. Yrittäjille työhön erityistä 
täsmätukea;  työ- ja 
keskusteluapua. Nopea, matalan 
kynnyksen hoitopalveluihin pääsy.  
Tuloverotuksen progressio 
poistettava.
 4. Monipuolisen maaseudun

lisäarvo
Lisäarvoa ei ole huomattu tai 
hyödynnetty 
Vastakkainasettelu 
kaupunkien ja maaseudun 
välillä on turhaa 

Maaseutu on aina ollut 
suomalaisten tuki ja turva; sodat, 
kriisit (korona), huoltovarmuus ja 
puhtaiden raaka-aineiden saanti 
ovat sen osoittaneet. Emme asu 
turhaan täällä.  

5. Työvoiman saatavuus ja
osaaminen

Työvoimasta on huutava pula, 
140.000 on työmarkkinoiden 
ulkopuolella, heitä, joita ei 
lasketa työvoimareserviin) 

’Kaikki kädet töihin’. 

Eläkkeellä oleville verohelpotus 
työllistyessään1 - laki voimaan. 
Opintolainan hyvityksen 
porrastusmalli asumisajan mukaan. 
Lähiopiskelumahdollisuuksien 
turvaaminen myös harvaan asutuilla 
seuduilla. 
Uuden osaamisen 
koulutusmahdollisuudet jo 
ennakoiden kysyntää 
(bioenergia, vetyenergia…  
vihreän siirtymän ja -teknologian 
osaaminen).   
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2 Viron veromallin katsotaan tukevan kasvuhaluisia pieniä- ja keskisuuria yrityksiä, sillä Viron mallissa yhtiöön 
jätettyihin voittovaroihin ei kohdistu verotusta ja tuloveroa maksetaan vasta sitten, kun varoja nostetaan yhtiöstä. 
Viron malli mahdollistaa investoinnit verottamattomista tuloista. Suomen hallitus päätti huhtikuussa 2021 
puoliväliriihessäään aloittaa selvitystyön Viron veromallin tyyppisestä kahden yhteisöverokannan mukaisesta 
veromallista. Selvitystyön kohteena on puoliväliriihen linjauksen 29.4.2021 mukaisesti yhteisö- ja osinkoverotuksen 
rakennemuutos, jossa yhteisöverokannat eriytettäisiin yhtiöön jätetyn voiton ja yhtiöstä ulosmaksetun voiton osalta 
vuoden 2022 toukokuun loppuun mennessä. Muutoksen tavoitteena on parantaa investointien ja kotimaisen 
omistamisen kannustimia. Kehysriihipäätöksen mukaan selvitystyö ei johtaisi puhtaaseen Viron veromalliin Suomessa. 
Perinteisessä yhteisöveromallissa, johon Suomenkin nykyinen veromalli kuuluu, yhtiön voittoon kohdistuu 20 %:n 
yhteisövero ja osinko verotetaan erikseen osakkaan tulona. 
Virossa on 20 %:n tasaverojärjestelmä, joka kattaa niin palkka- kuin osinkotulot ja myyntivoitot. Suomea 
merkittävästi lievempi verotus mahdollistaa tyydyttävän elintason nimellisesti pienemmillä tuloilla. Virossa euron 
ostovoima on yli 1,5-kertainen Suomeen verrattuna. 

 

Mikä on tärkeää Mikä on pielessä? Mitä pitäisi tehdä? 
6. Uudet liiketoiminnat ja 

paikallisten raaka-aineiden 
markkinoille saattaminen 
kuntakohtaisesti / 
aluekohtaisesti 

Strateginen, laaja-alainen 
suunnittelu puuttuu, joka 
kohdistuisi alueittain alueiden 
jo olemassa oleviin ja 
potentiaalisiin vahvuuksiin  

ERIKOISTUMISTALOUSALUE- malli 
Esimerkiksi laaja alueellinen  
luonnonkasvien ja -tuotteiden 
hyödyntämisstrategia, tuotekehitys 
ja tutkimus sekä myyntiosaaminen. 
Pilottirahoitus, kokonaisvaltainen 
kokeilurahoitus (tuloverotus, 
sosiaaliturva, yritystuet, opintolaina, 
eläkeläisten työtulovähennys ym.) 
 

7. Energia-omavaraisuus Riippuvuus ulkomaiden 
energiasta tuo suuren 
turvallisuusriskin 

Hajautettu ja uudistettu 
energiatuotanto koko maan 
kattavasti. Erillisrahoitus. 
Investointituki esimerkiksi sahoille 
paikallisen sähkön tuottajiksi. 
Vielä olemassa olevalle 
turvetuotannolle pysyvä 
toimitussopimus 
Huoltovarmuuskeskuksen kanssa.  
Paikalinen ja alueellinen ns. hybridi-
energian tuottamisen malli, myös 
vesistön sitoma lämpöenergian 
käyttö. 
 

8. Yritysten investointi-
mahdollisuudet 

Uusinvestoinnit kärsivät, koska 
verotetulla voitolla ei ole 
mahdollisuutta investoida. 
Omavaraisuusaste ja yritysten 
toimintakyky heikkenee 
samalla.   

Tuotantoyrityksille tuloverotus 
vasta investointien jälkeen 
(investointi- ja varastovaraus-
mahdollisuus). Investointi-
varauksen tulee kattaa vain 
tuotannolliset investoinnit, jotka 
tehdään kotimaassa. 
Kiteen malli. Viron verotus-malli2. 
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Oma kokosi ei ratkaise mitään. Aivojesi koko ratkaisee enemmän. Sydämesi koko ratkaisee kaiken. 
Toimittaja B. C. Forbes (1880-1954) 

---------------------- 
On puolustettava rohkeasti sitä, minkä kokee oikeaksi. 

Rokan sanoin, ”jos sie lähet juoksemaa, nii sie saat juossa Pohjalahel saakka”. 
Sotamies Rokka, Tuntematon sotilas 

-------------------------- 
Epäröinnin kynnyksellä kysy: Kuinka paljon rohkeutta uskallat tänään jättää käyttämättä?  

Tommy Tabermann
----------------------- 

Voima ei ole peräisin fyysisestä kyvystä. Se tulee lannistumattomasta tahdosta.  
Mahatma Gandhi. 

--------------------------- 
Voittajat eivät koskaan luovuta, eivätkä luovuttajat koskaan voita.  

Vince Lombardi 
---------------------- 

Olemme luoneet nykyisen maailman ajattelullamme, joten emme voi muuttaa sitä ilman, 
että muutamme ajattelutapaamme.  

Albert Einstein 

ÄÄNESTETÄÄN SUOMEEN SUUNNANMUUTOS! 
www.kd.fi 

www.karkikonsultit.fi 

Mikä on tärkeää Mikä on pielessä? Mitä pitäisi tehdä? 
9. Huoltovarmuuden ja

omavaraisuuden lisääminen
Suomi tarvitsee 
omavaraisuutta ja 
huoltovarmuutta enemmän 
kuin koskaan.  

Turpeen käyttömahdollisuus 
jatkuttava edelleen, 
ruokaomavaraisuusasteen 
nostaminen,  viljavarastointia 
kasvatettava.  

10. Maaseudun immeisten
lisäarvo tunnustettava,
peruspalvelut  ja
hyvinvointipalvelujen
saatavuus turvattava

Tasa-arvoinen ja 
oikeudenmukainen Suomi! 

Maaseudulla maksetaan verot kuten 
muuallakin, joten palvelujen on 
oltava samaa tasoa vaikkakin ne voi 
olla eri tavoilla tuotettuja. 
Perustuslain mukaan meillä on 
oikeus asua missä haluamme. 

http://www.kd.fi/
http://www.karkikonsultit.fi/

