Mis meid huvitada võiks
● Kodanikupalga ideaalne ja reaalselt võimalik suurus


Sh kas kõigile võrdne või alaealistele väiksem summa

● Rahastamisvõimalused, sh



Maksusüsteemi muutmise vajadus
Kaotatavad toetused ja muud kärpekohad

● Mõnede praktikate jätkamise otstarbekus kodanikupalga kehtides, nt



Lahkumishüvitised (õiglustunnet riivav ülekullatute ülekuldamine)
Elatisraha lahusvanemalt (haldusmahukas ja sõltuvussuhteid põlistav)

● Mõjud, sh













Töökäitumisele
Ühiskondlikule aktiivsusele
Töösuhetele
Peresuhetele
Demograafilisele käitumisele
Tarbimisele
Ettevõtlusele
Mittetulundussektorile
Rahvatervisele
Loometegevusele
Huvitegevusele (sh rahvakultuur, ajaloolistel põhjustel ülioluline)

Laura Galdikienė, 2017
Ilmselt kõige huvitavam osa
analüüsist:









Milline oleks see vajadus nt seisuga
2020?
Mismoodi see väljenduks
maksumäärades?
Kui suurest kodanikupalgast oleks
jutt?
Alternatiivsed stsenaariumid
...

Mihkel Kunnus, PKIK idee
● Tavaline rahaülekanne pangakontole? Mitte tingimata.
● Miks mitte igakuise limiidina, nagu pakkus Mihkel Kunnus oma piiratud
kasutusalaga isikustatud kodanikuvaluuta idees?
− Ainult elektrooniline, ilma säästmisvõimaluseta (kuulimiit), ID-kaardi põhine, ei
saa osta alkoholi ega kasiinos maha mängida, kasutatav ainult Eestis

● Kui tunned, et ei vaja mingit kodanikupalka, siis sa lihtsalt ei kasuta, kuid see
on alati käeulatuses ühe kuu limiidi piires.
● Välismaal töötades ja makse makstes ei saa sa Eesti kodanikupalka
kasutada. Keegi ei pea isegi teadma, et sa välismaal elad ja töötad. Lihtsalt
ei saa kasutada ja kõik.
● Veel enam „nullbürokraatia” kui tavalise rahaülekandega
● Pensioniealistele võiks siiski olla tavaline rahaülekanne?

Katseaeg n*2 aastat? Saartel?

Tingimusteta põhisissetuleku
(kodanikupalga) katsetamine võiks toimuda
ka kindlal territooriumil ning Hiiumaa ja
Saaremaa (või kõik saared) oleks
geograafilise eripära tõttu lihtsaim valik

«Eesti põhiseaduse preambulis on seatud Eesti Vabariigi
ülesandeks järgmist. Eesti riik peab tagama eesti
rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. Just see
on Eesti Vabariigi olemasolu mõte. Kõik muu – ränne,
lõimimine, majanduskasv, heaolu, sotsiaalkindlustus ja
palju muud – on vahendid selle ülesande täitmisel ja
peavad olema sellele eesmärgile allutatud.»

MART NUTT
21.03.1962 –
02.06.2019

Inimarengu aruande
arutelul riigikogus
1. juunil 2017

Jõudu tööle!
Jaanus Nurmoja
September 2019
www.kodanikupalk.ee

Jõudu tööle!
Jaanus Nurmoja
September 2019
www,kodanikupalk.ee
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