
TOIMENPIDEALOITE PERUSTULOSTA
Me tämän aloitteen allekirjoittajat esitämme, että Suomessa otetaan käyttöön vähintään nykyisen 
perusturvan vähimmäisetuuksien suuruinen, kaikille täysi-ikäisille maassa pysyvästi asuville 
maksettava perustulo. Perustulo pitää toteuttaa siten, ettei se heikennä pieni- tai keskituloisten 
tuloja tai etuuksia. Vaadimme, että eduskunta ryhtyy perustulon käyttöönottoa koskevan 
lainsäädännön valmisteluun.

Yleinen ja yhtäläinen perustulo tekee taloudellisesta toimeentulosta ilman tarveharkintaa toteutuvan kan-
salaisoikeuden ja yksinkertaistaa sosiaaliturvaa. Perustulon avulla voidaan turvata perustuslain 19§:ssä 
mainittu ihmisarvoinen toimeentulo, johon Suomi on sitoutunut myös kansainvälisin sopimuksin. Perus-
tulo takaa kattavan toimeentulon kaikille ja kaikissa tilanteissa, jolloin väliinputoajaryhmiä ei synny, mitä 
myös eduskunnan perustuslakivaliokunta on edellyttänyt käsitellessään nykyisen perustuslain pohjana 
olevaa perusoikeusuudistusta.

Perustulo maksetaan automaattisesti kaikille henkilön muista tuloista tai elämänvalinnoista riippumatta. 
Suurituloisilta perustulo peritään käytännössä takaisin verotuksessa. Perustulon käyttöönotolle on välitön 
tarve, koska työmarkkinoilla vallitseva rakenteellinen epävarmuus, kuten lyhyet ja osa-aikaiset työsuhteet 
sekä itsensä työllistäminen, on yleistynyt. Lisäksi syyperusteisen sosiaaliturvan eri etuudet ovat huonosti 
yhdistettävissä muihin etuuksiin, ansiotuloihin ja yrittäjyyteen. Ansiotyö ja nykyinen sosiaaliturva eivät 
enää tarjoa riittävää jatkuvuutta toimeentuloon. Perustulolla voidaan rakentaa nykyistä tasa-arvoisempi ja 
oikeudenmukaisempi hyvinvointivaltio.

Allekirjoita toimenpidealoite perustulosta:
a) jos voit, ensisijaisesti netissä osoitteessa

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/44
Allekirjottaminen vaatii tunnistautumisen pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) tällä lomakkeella

Lomakkeita voi jättää keräyspisteisiin tai lähettää postitse –mieluiten useamman kerrallaan–
osoitteeseen:

BIEN Finland - Suomen perustuloverkosto ry
c/o ravintola Veganissimo
Kulmavuorenkatu 2
00500 Helsinki

HUOM! allekirjoita vain joko netissä tai paperilla!
Sähköiseen järjestelmään tunnistautumalla näet, oletko jo aikaisemmin allekirjoittanut aloitteen säh-
köisesti. Paperisia allekirjoituksia emme välttämättä pysty kesken kampanjan tarkistamaan, joten ole 
huolellinen!



Kansalaisaloitteen kannatusilmoitus

Kansalaisaloitteen tiedot

Huom! 
Täytä lomake suuraakkosin. Yksi (1) merkki ruutua kohden. Lomakkeen tulee olla kokoa A4.

Kansalaisaloitteen allekirjoittajan tiedot

Kannatan ylle merkittyä kansalaisaloitetta ja vakuutan, että olen äänioikeutettu Suomen kansalainen ja että annan kannatusilmoitukseni 
samaan aloitteeseen vain kerran. 

Kansalaisaloitteen otsikko
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Kannatusilmoituksissa kerättyjä henkilötietoja voidaan käyttää vain kansalaisaloitelaissa säädetyllä tavalla. Vireillepanija ja tämän edustaja voivat 
luovuttaa tietoja vain Väestörekisterikeskukselle. Viranomaisten hallussa olevat tiedot ovat julkisia, kun perustuslaissa säädetty kannatusilmoitus-
ten vähimmäismäärä on täyttynyt. Kansalaisaloitelaki (12/2012).
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