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KIITOKSET 

 

Tämä verotuksen tasapuolistamiseen, yksinkertaistamiseen ja ihmisten perustoimeentulon turvaami-

seen tähtäävä kansalaisaloite on syntynyt vuoden 2008 aikana. Vuosien ajan olen odottanut tämän-

tyyppistä esitystä virkamiesten/-naisten taholta tuloksetta. Hyvätuloisten verotuksen keventämiseen 

on kiinnitetty liikaa huomiota. Myös lehdistössä esitetyt esitykset ovat usein olleet sellaisia, joissa 

voittajia ovat hyvätuloiset.  

 

Tämä esitys on tehty, jotta kaikille suomalaisille voitaisiin turvata inhimillinen toimeentulo ja vero-

tuksen epäoikeudenmukaisuudet saataisiin oikaistua. Verotus alkoi vääristyä, kun pääomatulot ero-

tettiin ansiotuloista 1993. Mikäli kansalaiset haluavat tukea suomalaisen yhteiskunnan kehittymistä 

tämän esitykseen suuntaan, heidän tulisi äänestää puoluetta, joka on tämän esityksen takana. Äänes-

täjien kannattaisi tukea hyviä ajatuksia puolueen ja yksittäisen henkilön sijaan. 

 

Tämä esitys on luotu kaikilta osin talkootyönä. Suurena tukenani tämän esityksen luonnissa ovat 

olleet MKT-sihteeri Taimi Määttä Oulusta ja verokonsultti Liisa Mariapori Rovaniemeltä. Heille 

esitän suuret kiitokset näkemyksiä antavasta kommentoinnista ja muutosesityksistä. Lisäksi tahdon 

kiittää niitä yksityishenkilöitä, jotka ovat antaneet mahdollisuuden testata kansalaisaloitteen vaiku-

tusta heidän omaan elämäänsä. Tällä tavoin olen vakuuttunut siitä, että tällä esityksellä voidaan 

päästä haluttuihin tuloksiin. Kiitokset kuuluvat myös sunnuntaisin lähetettävälle Kansanradio-

ohjelmalle, sillä sen avulla olen saanut kuvan joidenkin ihmisten todella pienestä tulotasosta, jolla 

he kuitenkin tulevat toimeen. Tämä esitys tuo heille parempaa perusturvaa.  

 

Kaikki syyt, jotka estävät verotuksen tasapuolistamisen ja perustoimeentulon parantamisen, ovat 

tekosyitä. Esteet voidaan poistaa täydentämällä tätä esitystä niin, ettei sen perussanomaa vesitetä. 

Odotamme julkista keskustelua ja toimenpiteitä. 

 

Tämä kansalaisaloite on saatettu Tasavallan Presidentti Tarja Halosen tietoon helmikuussa 2009. 

Lisäksi esitys on lähetetty valtionvarainministeriöön, verotyöryhmälle ja Sata-komitealle. Esitystä 

koskeva kirjoitus lähetettiin kymmeniin lehtiin, mutta vain yksi lehti julkaisi kirjoitukseni vaatimat-

tomaksi muutetussa muodossa.  Tässä suhteessa median valta-asema on huolestuttava.  

 

 

 

 

Oulussa 24.2.2009 

 

Risto Heikkilä 

SuomiJoutsen Oy 

www.suomijoutsen.fi 

risto.heikkila@suomijoutsen.fi 
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1. KÖYHYYSRAJA 

 

Tämän dokumentin laskelmissa aikuisen ihmisen köyhyysraja on arvioitu olevan 487,5 € /kk, johon 

lisätään asumiskuluosuus. Asumiskuluosuus henkilöä kohden voi olla enintään 412,5 € /kk. Asu-

miskuluosuuden suuruus riippuu asuinpaikkakunnasta ja se katsotaan keskimääräisten asumiskulu-

jen mukaan. Asumiskuluja voivat olla vuokrat lämmitys- ja vesimaksuineen, joilla on paikkakunta-

kohtainen katto. Omistusasunnossa asumiskulut muodostuvat todellisista keskimääräisistä asumis-

kuluista paikkakunnalla. Lämmitysmuoto ja taloudessa asuvien aikuisten määrä huomioidaan. 

 

Laskelmissa käytetty käteen jäävän tulon alaraja ilman asumiskuluosuutta, 487,5 € /kk, antanee 

kohtuullisen toimeentulon. Laskelmissa oletamme että asumiskulut henkilöä kohden ovat 150 € / kk 

– 550 € /kk paikkakunnasta riippuen. 

 

Köyhyysrajan euromääräisen summan nostaminen tai laskeminen ei vääristä tätä esitystä. Summan 

muuttaminen vaikuttaa perustuloon ja kynnystuloon vastaavasti. 

 

 

2. TULOLUOKAT 

 

Kokonaisansioilla tarkoitetaan tässä dokumentissa kaikkia henkilön saamia tuloja, olivatpa ne pää-

oma- tai ansiotuloa. Kokonaisansioihin luetaan mukaan myös saadut tuet (esim. perustulo). Äidin 

tai isän henkilökohtaisiin ansiotuloihin ei kuitenkaan lueta lapsilisiä, koska ne olisi luettava lapsen 

tuloksi. Tämän vuoksi lapsilisien saaja tulisi olla lapsi itse, jolloin voidaan myös kontrolloida lapsi-

lisien käyttöä lapsen edun mukaisesti.  

 

Tässä dokumentissa on käytetty pohjana seuraavia tuloluokkamääritelmiä: 

 

 Vuosittaiset kokonaisansiot ennen veroja € / v / hlö 

Huonotuloiset - 12 000 

Pienituloiset 13 000 – 29 000 

Keskituloiset 30 000 – 40 000 

Hyvätuloiset 41 000 – 62 000 

Suurituloiset 63 000 - 

 

Verotusmuutoksen tulisi kohentaa pieni- ja keskituloisten asemaa sekä poistaa huonotuloiset koko-

naan.  
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3. ANSIO- JA PÄÄOMATULON VEROTUS 

3.1. Nykyinen verotus (2008) 

Nykyään henkilökohtainen tulo voi olla joko ansio- tai pääomatuloja. Pääomatulojen veropro-

sentti 28 % on huomattavasti ansiotuloista pidätettävää progressiivista veroa pienempi. Nyky-

ään onnistuu tuloilla keinottelu eli selvien ansiotulojen ottaminen kevyemmin verotettuina 

pääomatuloina. Kokonaisuudessaan verotus on nyt erittäin epäoikeudenmukainen Suomessa, 

koska se suosii yhä enemmän suurituloisia. Samalla heikompiosaiset taistelevat edelleen toi-

meentulonsa rajamailla.  

 

Valtion verotuloja on vähennetty ja se on johtanut yhteiskunnallisiin ongelmiin sosiaaliturvan 

leikkaamisten vuoksi. Kunnat ovat ahdingossa, koska valtio on sysännyt niille tehtäviä, muttei 

hoitanut rahoitusta riittävästi. 

 

 

Verotus 2008: 

Pääomatuloja: Vuokratulot, metsän myyntitulot, yrityksen myyntitulot, osingot yms. Nämä 

keveästi verotetut tulot ovat monesti sellaisia, ettei tulonsaaja tee niiden eteen juuri mitään. 

Ansiotuloja: Palkkatulot, optiot yms. Optioiden eteenkään henkilö ei usein tee mitään, mutta 

niitä kuitenkin verotetaan oikeudenmukaisesti. 

 

Pääomavero 28 % valtiolle 

Nykyinen progressiivinen tuloveroasteikko, johon lisätään kunnallisvero: 

Tuloluokka Vero alarajan 

kohdalla € 

Vero tuloluokassa % 

12 600 – 20 800 8 8,5 

20 800 – 34 000 705 19,0 

34 000 – 62 000 3213 23,5 

62 000 - 9793 31,5 

Kunnallisvero vaihtelee kunnasta riippuen (16 % – 21,0 %). 

Kirkollisvero vaihtelee kunnasta riippuen (1 % – 2 %). 

Sairaanhoitomaksu 1,24 %. 

Päivärahamaksu 0,67 %. 

 

Nykyisin suurin laskennallinen veroaste ansiotuloista on vähän yli 50 %. 

3.2. Ehdotus verotuksen perusteiksi 

Pääomatuloja: Yritykselle tulevat tulot (osuuskunta, ay, tmi, ky, oy, oyj). 

Ansiotuloja: Kaikki henkilökohtaiset tulot.  

 

Esitys veroasteiksi: 

Pääomavero 25 % valtiolle (myös nykyinen 28 % mahdollinen) pääomatuloista. 

 

Ansiotulovero tuloveroasteikon mukaan ansiotuloista: 

Kunnallisvero-, kirkollisvero-, sairaanhoitomaksu- ja päivärahamaksuprosentit ovat samat ko-

ko maassa. Näin asuinkuntaa ei tarvitse valita veroprosentin perusteella. Tämä tukee erin-

omaisesti aluepolitiikkaa ja myös helpottaa kuntien yhdistymistä. Tämän mallin mukaan kan-
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salaiset ovat yhdenvertaisia veron ja muiden maksujen maksajia koko maassa. Valtio tasaa 

kuntien tuloeroja maksamalla jyvitystä kunnille, jos väestö on ikääntynyttä tai työttömyyttä 

on paljon eikä kunnallisveroa kerry tarpeeksi. Jyvityksen laskentaperuste voi olla bruttotulo 

kunnan asukasta kohden tai muu vastaava, jota verrattaisiin keskiarvoon. 

 

Ansiotulot ovat kokonaan verovapaita 15 000 €/v asti. 

 

Progressiivinen tuloveroasteikko ansiotuloista valtiolle: 

Tuloluokka Vero alarajan 

kohdalla € 

Vero alarajan ylittä-

västä tulon osasta % 

0 - 15 000 0 0 

15 000 – 30 000 0 8,0 

30 000 – 40 000 1200 18,5 

40 000 – 62 000 3050 23,5 

62 000 – 90 000 8220 31,5 

90 000 - 17040 34,0 

 

Kunnallisvero: 

Tuloluokka Vero alarajan 

kohdalla € 

Vero alarajan ylittä-

västä tulon osasta % 

0 - 15 000 0 0 

15 000 –  0 18 % 

 

Kirkollisvero: 

Tuloluokka Vero alarajan 

kohdalla € 

Vero alarajan ylittä-

västä tulon osasta % 

0 - 15 000 0 0 

15 000 –  0 1,5 % (ev.lut.) 

2,0 % (ortodoks) 

Sairaanhoitomaksu 1,28 % 

Päivärahamaksu 0,70 %  

 

Edellä mainitut verotaulukot voidaan yhdistää yhdeksi taulukoksi, jolloin verotuksen hallinta 

on erittäin helppoa. 

 

Suurimmaksi veroasteeksi muodostuu tässäkin mallissa vähän yli 50 %. 

 

Mikäli verokertymä ei riitä, progressiivisen tuloveroasteikon jokaista nollasta poikkeavaa pro-

senttilukua korotetaan samalla prosenttiyksiköllä tai korotetaan kunnallisveroprosenttia. Tällä 

tavoin estetään tämän verotusmuutoksen tavoitteiden vesittyminen. 

3.2.1. Perintövero 

Verottoman perinnön alaraja nostetaan 50 000 euroon henkilöä kohden. Ylimenevältä osalta 

maksetaan normaali perintövero, jonka voi maksaa useassa erässä (verotuksen siirto) muuta-

man vuoden sisällä. Perintövero voi olla nykyisen kaltainen rintaperillisporrastuksineen. 
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3.2.2. Myyntivoitto 

Yksityiselle henkilölle tuloutettu myyntivoitto on ansiotuloa. Yritysten saama myyntivoitto on 

pääomatuloa. 

 

Yrityksen myynnissä henkilökohtaisesta tulosta verovapaata on 150 000 €. Ylimenevä osa on 

ansiotuloa, joka laskennallisesti jaetaan tasan 10 vuodelle. Vero kannetaan kuitenkin heti ko-

konaisuudessaan. Vero määräytyy myyntivuoden yhteenlaskettujen tulojen perusteella ansio-

tuloverotaulukon mukaan (ks. 3.2.).  

 

Maa- ja metsätilojen sukupolvenvaihdoksissa lahjaveroa joutuu maksamaan vasta, kun tilan 

kauppahinta on alle 70 % käyvästä hinnasta. Muuten kyseessä on normaali yrityskauppa, joka 

on selostettu edellisessä kappaleessa.  

 

4. VEROTUKSEN JA PERUSTULON PÄÄPIIRTEET 

4.1. Ansiotulot 

1. Kaikki henkilökohtainen tulo on ansiotuloa, jota verotetaan progressiivisesti alarajan jäl-

keen. Progressio syntyy valtion tuloverotaulukosta, muut veroprosentit ovat kiinteitä koko 

Suomessa alarajan ylittävällä osalla (ks. 3.2.). 

2. Ansiotuloja ovat kaikki osingot, vuokratulot, osakkeiden myyntivoitot, yrityksen ja muun 

kiinteän omaisuuden myyntivoitot, palkat yms. henkilökohtaiset tulot. 

3. Kaikista ansiotuloista kannetaan sekä valtion- että kunnallisvero (+ kirkollisvero). 

4. Ansiotulot ovat verovapaita sekä valtion- että kunnallisverotuksessa alarajaan 15 000 € / v 

asti (1 250 € / kk) kappaleen 3.2. mukaisesti. 

5. Ansiotulojen verotusta tietyillä alueilla voidaan huojentaa verovähennyksin (esimerkiksi 

metsän myynnissä voi olla vakiomääräinen metsän tuottoon sidottu metsävähennys, joka 

kannustaa metsänomistajia hoitamaan metsänsä ja näin myös työllistää). 

4.2. Pääomatulot 

1. Kaikki yritykselle tuleva tulo on pääomatuloa, jota verotetaan kiinteällä pääomaveropro-

sentilla 25 % (-28 %). 

2. Mikäli henkilön omistusosuuden mukainen yrityksen tulos (tai tulosten summa jos omis-

taa useita yrityksiä) verojen jälkeen on enemmän kuin 20 000 € / v (1666,70 € /kk), pää-

toiminen yrittäjä ei ole oikeutettu perustuloon.  

4.3. Perustulo 

1. Perustulo koostuu perustulon tulo-osasta ja perustulon asumistukiosasta  

2. Perustuloa voi saada täysi-ikäinen suomalainen henkilö   

3. Verovapauden alaraja sekä valtion että kunnallisverotuksessa on 15 000 euroa = 1 250 eu-

roa kuukaudessa. Näin perustulo, joka jää tämän alle on kokonaan verovapaata. 

4. Perustuloon tai osaan siitä on oikeutettuja   

a. Ei-päätoimiset yrittäjät, joita ei lueta opiskelijoiksi ja joiden nettotulo on alle 487,5 

€ /kk + keskimääräiset asumiskulut paikkakunnalla. 
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b. Päätoimiset yrittäjät, joita ei lueta opiskelijoiksi, jos yritysten omistusosuuden mu-

kainen summatulos verojen jälkeen on vähemmän kuin 20 000 € / v (1666,70 € 

/kk) ja päätoimisen yrittäjän nettotulo on alle 487,5 € /kk + keskimääräiset asu-

miskulut paikkakunnalla. (Korvaa myös starttirahan) 

c. Työttömät, joilla on ammatti eivätkä ole valinneet opiskelua työn sijaan ja joiden 

nettotulo on alle 487,5 € /kk + keskimääräiset asumiskulut paikkakunnalla. 

d. Muut ammatin omaavat ihmiset, joiden nettotulo on alle 487,5 € /kk + keskimää-

räiset asumiskulut paikkakunnalla. 

5. Perustuloa ei makseta, kun henkilön ansiotulo (ilman perustuloa) on vähintään 1 250 €/kk.  

Esimerkkejä (ks. myös kuva 1): 

a. Henkilö saa ansiotuloa 0 €/kk. Tällöin henkilö saa täysimääräisen perustulon (net-

to 487,5 € /kk + asumistukiosuus). Hän saa ansaita verottomasti, kunnes perustu-

lon + ansiotulon summa saavuttaa 1 250 €/kk. Sen jälkeen perustulo alkaa laskea. 

b. Henkilö saa ansiotuloa 400 €/kk. Tällöin henkilö voi saada perustuloa enintään 

850 €/kk. Tässä on asumistukiosuutta vähintään 850 - 487,5 € /kk = 362,5 €/kk. 

Jos henkilöllä on vapaa asunto, hän saisi perustuloa 487,5 € /kk.  

c. Henkilö saa ansiotuloa 800 €/kk. Tällöin henkilö saa perustuloa 450 €/kk. Tässä ei 

tarvitse olla asumistukiosuutta ollenkaan. 

d. Henkilö saa ansiotuloa 1 000 €/kk. Tällöin henkilö saa perustuloa 250 €/kk. Tässä 

ei tarvitse olla asumistukiosuutta ollenkaan.  

e. Henkilö saa ansiotuloa 1 250 €/kk. Hänelle ei makseta perustuloa.  

6. Perustulon ansiosta työnantaja voi palkata kaksi perustuloon oikeutettua työntekijää yhden 

sijaan ilman kustannusten nousua (työn jakaminen) 

7. Opiskelijat saavat kynnystuloa, joka on 0,75 * perustulo (ks. luku 5) 

8. Henkilö ei voi saada yhtaikaa perus- ja kynnystuloa. 

 

 
Kuva 1: Henkilön nettotulot eri ansiotuloilla, jos perustulon max on 800 €/kk. 
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4.3.1. Perustulon tulo-osa 

1. Perustulon tulo-osan maksimimäärä on 487,5 € /kk..  

2. Perustulon tulo-osaa maksetaan, jos perustuloon oikeutetun henkilön ansiotulot ovat alle 

1250 € / kk.  

3. Perustulon tulo-osaa maksetaan sen verran, että 1250 € / kk täyttyy tai se saavuttaa mak-

siminsa 487,5 € /kk. 

4.3.2. Perustulon asumistuki 

1. Asumistukea maksetaan, jos henkilön tulot nettona perustulon tulo-osa mukaan luettuna 

on alle 1250 € / kk.  

2. Asumistukea maksetaan enintään sen verran, että 1250 € / kk täyttyy. 

3. Asumistuen ehdoton maksimimäärä on 412,5 € /kk. Maksimimäärä vaihtelee asuinpaikan 

mukaan ja se määritetään keskimääräisten asumiskulujen mukaan henkilöä kohden, kun 

otetaan huomioon lämmitysmenetelmä. Asumiskulut määritetään aina täysi-ikäistä henki-

löä kohden. 

4. Asumistukiosuus määrätään perhekoon mukaan. Myös ”ylisuurissa” asunnoissa elävät 

voivat saada asumistukiosuutta. ”Ylisuuren” osan asumiskustannukset maksaa henkilö itse 

perustulon tulo-osastaan tai ansiotuloilla. 

 

5. KYNNYSTULO 

Kynnystulo on 75 % perustulosta. Sen ei ole tarkoitettukaan kattamaan koko elämisen kus-

tannuksia, vaikka huolellisella taloudenpidolla sillä tulolla voi tulla toimeen ilman lisäansioita 

tai lainaa. Kynnystuloon ovat oikeutettuja kaikki ne täysi-ikäiset Suomen kansalaiset, jotka 

eivät ole oikeutettuja perustuloon. 

 

Kynnystulo lasketaan kuten perustulo, mutta sen suuruus on perustuloa pienempi. Kynnystulo 

alkaa vähentyä vasta kun yhteenlaskettu tulo (ansiotulo+kynnystulo) ylittää 1250 €/kk. Kun 

ansiotulo on 1250 €/kk tai enemmän, kynnystuloa ei enää makseta. 

5.1. Kynnystulo 

1. Kynnystulo koostuu kynnystulon tulo-osasta ja kynnystulon asumistukiosasta.  

2. Kynnystulon suuruus lasketaan perustulosta: Kynnystulo = 0,75 % * perustulon tulo-osa + 

perustulon asumistukiosa. 

3. Kynnystuloon tai osaan siitä on oikeutettuja   

a. Opiskelijat, joilla ei ole ammattia ja joiden nettotulo on alle 365,6 € /kk + keski-

määräiset asumiskulut paikkakunnalla. 

b. Työttömät, joilla on ammatti, mutta eivät ole ottaneet tarjottua työtä vastaan ilman 

riittävää perustetta ja joiden nettotulo on alle 365,6 € /kk + keskimääräiset asumis-

kulut paikkakunnalla. 

c. Muut ilman ammattitutkintoa olevat ihmiset, joiden nettotulo on alle 365,6 € /kk + 

keskimääräiset asumiskulut paikkakunnalla. 

4. Kynnystuloa ei makseta, kun henkilön ansiotulo (ilman kynnystuloa) on vähintään 1 250 

€/kk.   

5. Henkilö ei voi saada yhtaikaa perus- ja kynnystuloa. 
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5.2. Kynnystulon tulo-osa 

1. Kynnystulon tulo-osan maksimimäärä on 365,6 € /kk.  

2. Kynnystulon tulo-osaa maksetaan, jos henkilön ansiotulot kynnystuloa lukuun ottamatta 

ovat alle 1250 € / kk.  

3. Kynnystulon tulo-osaa maksetaan sen verran, että 1250 € / kk täyttyy tai se saavuttaa 

maksiminsa 365,6 € /kk. 

5.3. Kynnystulon asumistuki 

1. Asumistukea maksetaan, jos kynnystuloon oikeutetun henkilön tulot nettona kynnystulon 

tulo-osa mukaan luettuna on alle 1 250 € / kk.  

2. Asumistukea maksetaan enintään sen verran, että 1 250 € / kk täyttyy. 

3. Asumistuen ehdoton maksimimäärä on sama kuin perustulon asumistuessa: 412,5 € /kk. 

Maksimimäärä vaihtelee asuinpaikan mukaan ja se määritetään keskimääräisten asumis-

kulujen mukaan henkilöä kohden, kun otetaan huomioon lämmitysmenetelmä. Asumisku-

lut määritetään aina aikuista henkilöä kohden. 

4. ”Ylisuuren” asunnon osan asumiskustannukset kynnystuloon oikeutettu henkilö maksaa 

aina itse kynnystulon tulo-osastaan tai ansiotuloilla. 

 

6. MUUTA HUOMIOITAVAA 

6.1. Lait 

1. Laista pitää poistaa 500 päivän työttömyysaikaraja, joka estää pätkätöiden vastaanottami-

sen. Pätkätyö säilyttää ammattitaidon. 

 

 

7. TÄLLÄ KANSALAISALOITTEELLA SAAVUTETTAVIA ETUJA 

7.1. Henkilöt 

- Asuinkuntaa ei tarvitse valita veroprosentin perusteella. Tämä tukee erinomaisesti alue-

politiikkaa ja myös helpottaa kuntien yhdistymistä.  

- Kansalaiset ovat yhdenvertaisia veron ja muiden maksujen maksajia koko maassa. 

- Pienituloisten kannattaa myydä metsää, vuokrata asuntoa, saada osinkoa yrityksen osak-

kaina, tehdä lyhyitä pätkätöitä yms., koska tulon saa kokonaan verottomana 1 250 €/kk 

asti. 

- Opiskelijoiden ja työttömien kannattaa tehdä lyhyitäkin pätkätöitä. Kannustaa työntekoon 

ja vähentää uudelleenkoulutuksen tarvetta, koska tuntuma työhön säilyy. 

- Kaikki täysi-ikäiset Suomen kansalaiset saavat perustoimeentulonsa joko perustulon tai 

kynnystulon muodossa. Tulotasoa voi mukavasti kohentaa lyhyilläkin pätkätöillä. 

- Lapsilisät korvaavat lapsen aiheuttaman kulutuksen. 

- Ihmisiä kannustetaan hankkimaan ammatti. Nykyään sen hankkiminen onkin helppoa. 

- Työllisyys paranee, koska osa-aikatyötkin ovat houkuttelevia.  
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7.2. Yritykset 

- Yrityksiin jätetään enemmän rahaa, joten ne voivat hyvin, investoivat ja työllistävät ihmi-

siä 

- Kaikenlainen yrittäminen ja työnteko ovat kannattavaa 

- Yrityksen riskinsieto ja suhdannevaihteluiden ylimenomahdollisuus paranee, koska yrit-

täjäkin on perustulokelpoinen. 

- Yrityksille ei aiheudu tietyissä tilanteissa lisäkustannuksia, vaikka se palkkaisi kaksi osa-

aikaista työntekijää yhden kokopäiväisen sijaan.  

- Myös ay (avoin yhtiö), ky (kommandiittiyhtiö) ja tmi (toiminimi) siirtyvät pääomavero-

tukseen. 

7.3. Byrokratia 

- Tukijärjestelmiä voidaan yksinkertaistaa, jolloin byrokratian määrä vähenee 

- Selkeät muutokset vähentävät virkamiesten määrää ja näin saadaan enemmän ihmisiä 

tuottavaan työhön. 

- Tukijärjestelmän pelisäännöt ovat selkeät 

- Verottajan ja KELA:n toiminta yksinkertaistuu 

- Verot maksetaan laissa merkityn säädöksen mukaan. 

7.4. Valtio 

- Yhteiskunnan elintaso nousee, koska huonoimman kansanosan elintaso nousee 

- Köyhyys saadaan poistettua Suomesta 

- Pieni- ja keskituloisten toimeentuloa saadaan kohennettua 

- Valtio auttaa aidosti työllistämisessä perustulon avulla 

- Työhalukkuus lisääntyy työnteon kannattavuuden seurauksena 

- Suomen kansaa kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. 


