
 
 

Yli 700 000 suomalaista elää Euroopan unionin 
määrittelemän köyhyysrajan alapuolella. Köyhyys 
on lisääntynyt, vaikka Suomessa on rahaa enemmän 
kuin koskaan.  
     Porvarihallitus on ”kannustanut” rikkaita, 
antamalla heille lisää, mutta työttömiä ja 
pienituloisia leikkaamalla heiltä vähästäkin.  
     Suomen kommunistinen puolue esittää 
perusturvan uudistamista niin, että jokaiselle taataan 
ihmisarvoisen elämän edellyttämä toimeentulo.  
 

1. Taataan 900 euron perusturva 
kuukaudessa verottomana jokaiselle täysi-
ikäiselle, jolla ei ole mahdollisuutta saada 
muuten toimeentuloaan. Tämä tarkoittaa 
nykyisen työmarkkinatuen, 
työttömyyspäivärahan, pienten eläkkeiden, 
opintorahan, toimeentulotuen perusosan 
sekä alimpien sairaus- ja muiden 
päivärahojen tuntuvaa nostamista. Samalla 
perusturva sidotaan indeksiin.  

2. Verotettava tulon alaraja nostetaan 1 100 
euroon kuukaudessa. Tämä muutos koskee 
etenkin kunnallisverotusta. Kun samalla 
saatetaan pääomatulot kunnallisveron 
piiriin, kiristetään suurituloisten verotusta ja 
nostetaan kuntien valtionosuuksia, voidaan 
turvata myös kunnallisten palvelujen 
rahoitus. 

3. Säädetään vähimmäispalkkalaki, joka takaa 
vähintään 1 500 euron minimipalkan 
kuukaudessa. Tarvitaan myös 
eurooppalainen minimipalkka, jotta samasta 
työstä samassa maassa kaikille maksetaan 
sama palkka. 

4. Kootaan perusturvajärjestelmä Kelaan 
jaettavaksi ”yhdeltä luukulta” ja ilman 
tarpeetonta byrokratiaa.  

5. Toteutetaan perusturvauudistus asteittain 
seuraavan eduskuntakauden aikana.  
 

Ensimmäisenä askeleena tehdään heti 120 
euron tasokorotus toimeentuloturvan 
minimitasoihin.  

 
Perusturvan rinnalla säilyvät muut, ansiosidonnaiset 
ja harkinnanvaraiset sosiaaliturvajärjestelmät. 
Asumistuen kriteerejä tarkistetaan samalla kun 
perusturvaa parannetaan. Sosiaali- ja 
terveyspalvelujen maksukatot yhdistetään ja 
alennetaan yhdeksi 600 euron vuotuiseksi katoksi.  
     Samalla ryhdytään toimiin työttömyyden 
nujertamiseksi muun muassa lyhentämällä 
radikaalisti työaikaa ansiotasoa alentamatta.  
 
Mistä rahat? 
 
Tällainen perusturvauudistus vaatii nettomääräisesti 
alle miljardi euroa lisää neljän seuraavan vuoden 
aikana eli yhteensä runsaat 3,5 miljardia. 
Perusturvan parantaminen on tärkeämpää kuin 
suurituloisia ja suuryrityksiä suosivat 
verohelpotukset, joihin on käytetty viime vuosina 
vielä isompia summia. Se vähentää myöhemmin 
usein vielä kalliimpana maksuun tulevia laskuja. 
Lisäksi perusturvaan käytetyistä rahoista suuri osa 
palaa valtion ja kuntien kassaan mm. välillisinä 
veroina.  
     Esitämme, että suurten tulojen verotusta 
kiristetään ja pääomatuloja ryhdytään verottamalla 
samalla tavalla kuin muita tuloja progressiivisen 
taulukon mukaan.  
     Työnantajien kelamaksu tulee palauttaa 
porrastetusti niin, että se kohdistuu raskaimmin 
suuriin yrityksiin. Palauttamalla pörssikaupalle  
0,5 % varainsiirtovero saadaan miljardiluokan 
verotulot. 
     Rahaa löytyy myös työeläkerahastoista, jotka 
ovat kasvaneet jo lähes 140 miljardiin euroon ja 
joihin kertyy varoja enemmän kuin niistä maksetaan 
ulos eläkkeinä. 
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