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uomi on rikkaampi kuin koskaan, mutta yli 600 000
suomalaista elää Euroopan unionin köyhyysrajan
alapuolella. Eduskuntapuolueet ovat luvanneet toimia
köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Tulokset voi
jokainen
nähdä. Köyhät köyhtyvät ja rikkaat rikastuvat.
YS • PÄTKÄTYÖT
• ERIARVOISUUS
Yli kymmenen vuotta jatkunut kansantalouden kasvu,
valtiontalouden ylijäämä ja pörssiyhtiöiden ennätysvoitot
osoittavat, että toimeentuloturvan parantaminen ei ole kiinni
rahasta vaan poliittisesta tahdosta. Hallitukset ja eduskunta
ovat asettuneet tukemaan eliitin rikastumista heikommassa
asemassa olevien kustannuksella.

VISTYKSEEN JA DEMOKRATIAAN!

SKP

SKP esittää viiden kohdan ohjelman
toimeentulon perusturvan
takaamiseksi jokaiselle:

1.

Taataan 800 euron perusturva kuukaudessa verottomana
jokaiselle täysi-ikäiselle niissä elämäntilanteissa, joissa
hänellä ei ole mahdollisuutta osallistua työelämään tai
saada muuten toimeentuloaan työttömyyden, pätkätöiden,
opiskelun, vanhuuden, sairauden tai muun vastaavan syyn
vuoksi. Perusturva sidotaan indeksiin, joka estää sen jälkeen
jäämisen.

2.

Verotettavan tulon alaraja nostetaan 1 000
euroon kuukaudessa. Muutos koskee erityisesti
kunnallisverotusta ja se korvataan kunnille mm. saattamalla
UE JA SITOUTUMATTOMAT
pääomatulot kunnallisveron piiriin.

OIKEUS TYÖHÖN, PERUSTURVAAN,

3.

SIVISTYKSEEN JA DEMOKRATIAAN!

SKP

Säädetään vähimmäispalkkalaki, joka takaa vähintään
1 300 euron kuukausipalkan normaalista työajasta. Näin
ehkäistään työnantajien pyrkimystä luoda Suomeen laajat
halpatyövoiman markkinat.

4.

Kehitetään KELA:aa itsenäisenä eduskunnan alaisena
sosiaaliturvalaitoksena, jonka kautta saa perusturvan
”yhdeltä luukulta”.

5.

Toteutetaan perusturvauudistus seuraavan
SUOMEN KOMMUNISTINEN
PUOLUE JA
eduskuntakauden aikana
vuosina 2007
– SITOUTUMATTOMAT
2010.
Ensiaskeleena korotetaan heti työmarkkinatukea,
työttömyyspäivärahaa, opintorahaa, toimeentulotuen
perusosaa sekä alimpia eläkkeitä ja sairaus- ym. päivärahoja.
Esimerkiksi kansaneläkkeisiin tehdään heti 50 euron
tasokorotus ja opintorahaan vähintään 15 % korotus.

U

udistus maksaa eduskuntakauden aikana vuosittain
vajaan miljardi euroa. Se voidaan rahoittaa verottamalla
pääomatuloja samalla tavalla kuin palkkoja, nostamalla
yritysten voittojen verotus OECD-maiden keskitasolle ja
laittamalla pörssikauppa verolle.
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OIKEUS TYÖHÖN, PERUSTURVAAN,

TYKSEEN JA DEMOKRATIAAN!

SUOMEN KOMMUNISTINEN PUOLUE

PUH 09 - 7743 8150

Miksi köyhyys lisääntyy,
vaikka Suomi on rikkaampi
kuin koskaan?

SKP

PÄTKÄTYÖT • ERIARVOISUUS

SKP

SIVISTYKSEEN JA DEMOKRATIAAN!

WWW.SKP.FI

SKP vaatii
perusturvaksi 800
euroa kuukaudessa

