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Mikä perustulo?
•
•
•
•

Kaikille säännöllisesti maksettava perussosiaaliturva
•
Ei sisällä ehtoja tai velvoitteita
Riippumaton henkilön muista tuloista
•
Suuri- ja keskituloisilta perustulo peritään 				
verotuksessa takaisin

Miksi perustulo?
•

•

•
•

•

•

Vasemmiston perustulomalli

•

•
Työmarkkinat ovat muuttuneet. Pysyvien 				
työsuhteiden rinnalla yhä useampi työskentelee 			•
vakiintuneesti pätkissä, osa-aikaisesti tai työllistää itse 		
itsensä. Perustulo turvaa toimeentulon jatkuvuuden 		
kaikissa elämäntilanteissa.
Vuosien mittaan rakennettu sosiaaliturvajärjestelmä 		
on monimutkainen ja byrokraattinen: etuudet
poikkeavat toisistaan ja niiden hakeminen vaatii 			
•
paljon paperityötä. Perustulo tekee järjestelmästä 		
yksinkertaisemman.
Perustulojärjestelmässä työn vastaanottaminen ja 		
yrittäminen kannattaa aina, koska satunnaiset tulot 		
eivät leikkaa perustuloa.
•
Perustulon tuoma taloudellinen turva parantaa 			
työntekijöiden mahdollisuuksia neuvotella
työehdoista ja lähteä kohtuuttomia vaativasta
•
työpaikasta.
Perustulo lisää ihmisten itsemääräämisoikeutta ja
tarjoaa mahdollisuuden ihmisarvoiseen elämään ja 		
aktiivisuuteen myös ansiotyön ulkopuolella.
Sosiaaliturvan varassa elämiseen liittyvät kontrollointi 		
ja nöyryytys poistuvat.
Perustulo mahdollistaa työajan lyhentämisen 			
ja siirtymisen ekologisesti kestävämpään
elämäntapaan.

620 euroa kuukaudessa jokaiselle Suomessa 				
pysyvästi asuvalle täysi-ikäiselle ei-eläkeläiselle.
Mahdollisuus 130 euron lisäperusturvaan
työttömyyden, sairauden, lasten kotihoidon tai 				
muun vastaavan syyn perusteella.
Ansiosidonnaiset etuudet, asumistuki ja 					
toimeentulotuki täydentävät perustuloa.
Ansio- ja pääomatuloja verotetaan progressiivisesti 			
asteikolla 30-57 %.
Perustuloa kohti edetään asteittain yhtenäistämällä 			
tukimuotoja ja korottamalla perusturvaetuuksien 				
taso 750 euroon.

Perustulomallin vaikutukset eri tuloryhmiin

Perustulosta hyötyvät eniten pieniä tai 					
epäsäännöllisiä ansiotuloja saavat: osa- ja
määrä-aikaiset työntekijät, itsensä työllistäjät ja 				
pienyrittäjät. Perustulon myötä köyhyysaste laskee 			
13,2 prosentista 9,1 prosenttiin.
Keskituloisten käteen jäävät tulot säilyvät ennallaan. 			
Alle 2980 euroa kuukaudessa ansiotuloja saavat 				
(noin 60 % väestöstä) hyötyvät perustulomallista.
Suurimpia ansio- ja pääomatuloja saavien 				
verotus kiristyy perustuloa enemmän, eli he ovat 				
perustulon nettomaksajia. Rahaa siirtyy myös
kotitalouksien sisällä puolisoiden välillä.
Perustulo on osa Vasemmiston visiota ekologisesti
kestävästä, sosiaalisesti oikeudenmukaisesta
ja ihmisten omaehtoista työtä ja yrittämistä
tukevasta yhteiskunnasta.

