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BIEN Finland -  
Suomen perustuloverkosto ry 
on poliittisesti sitoutumaton yhdistys, jonka tarkoitus on edistää 
perustuloa Suomessa. Yhdistys on kansainvälisen Basic Income 
Earth Networkin (BIEN) jäsen.

Liity perustuloverkoston jäseneksi!
Lähetä yhteystietosi osoitteeseen bien.finland@gmail.com niin lä-
hetämme tiedot jäsenmaksun maksamiseen. Jäsenmaksu vuodelle 
2013 on 10 euroa.

Tule mukaan perustulokampanjaan!
»  Täytä yhteystietosi: http://perustulo.org/mukaan
»  Liity sähköpostilistallemme:
    http://sympa.kaapeli.fi/sympa/info/bien-finland
»   Liity Facebook-ryhmäämme: 
    http://www.facebook.com/groups/bien.finland

Perustulo on investointi tulevaisuuteen. 
Se aktivoi työelämään ja on mahdollista toteuttaa ilman suuria 
kustannuksia. 
Katso lisää: http://perustulo.org/ukk-usein-kysytyt-kysymykset/



Perustulo on jokaisen perusoikeus!
Jaa uutisiamme ja linkkejämme! 

Kutsu ystäväsi mukaan!

BIEN Finland - Suomen perustuloverkosto ry kerää alle-
kirjoituksia kansalaisaloitteeseen perustulon puolesta 
1.2.-31.7.2013. Aloitteessa vaaditaan vähintään nykyisen 
perusturvan vähimmäisetuuksien suuruista perustuloa. 
Kansalaisaloite luovutetaan eduskunnalle, kun siinä on 
vähintään 50 000 allekirjoitusta.

Kansalaisaloite 

Allekirjoita perustuloaloite osoitteessa: 
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/44

Perustulo – vapautta byrokratiasta 
Hyvinvointivaltio tarvitsee peruskorjauksen. Nykyinen sosiaali-
turvajärjestelmä tuhlaa resursseja turhaan paperin pyörittelyyn ja 
ihmisten kontrollointiin. Ihmiset lannistuvat monimutkaisessa tuki-
viidakossa ja osa putoaa sen reikäisestä tukiverkosta. 

Automaattisesti kaikille maksettava perustulo vähentää byrokra-
tiaa, turvaa perusoikeudet ja vapauttaa ihmiset yhteiskunnan 
aktiivisiksi jäseniksi. Se vapauttaa myös sosiaalityöntekijät liukuhih-
namaisesta paperityöstä vaikeuksissa olevien ihmisten auttamiseen. 

Perustulo – työnteko kannattaa aina
Sosiaaliturvajärjestelmämme on rakennettu yhteiskuntaan, jossa 
työsuhteet olivat pitkäkestoisia ja vakaita. Satunnaista työtä teke-
välle se sisältää useita tuloloukkuja. Erityisen hankala järjestelmä 
on kasvavalle itsensä työllistäjien ja pienyrittäjien joukolle. 

Perustulo tekee kaikesta työnteosta ja aktiivisuudesta aina kan-
nattavaa. Samalla työaikaa voi joustavasti sovitella oman elämän-
tilanteen mukaan. Yrittäjille perustulo on ikuinen starttiraha, joka 
mahdollistaa liikeidean pitkäjänteisen kehittelyn. Se tukee innovatii-
visuutta ja madaltaa kynnystä kokeilla erilaisia asioita.

Perustulo – olemme sen arvoisia
Nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä lamaannuttaa ja syrjäyttää 
ihmisiä. Työttömän leima aiheuttaa toivottomuutta ja alemmuuden 
tunnetta. Maailmassa on kuitenkin noin miljardi työtöntä tai alityöl-
listettyä ihmistä ja määrä on automatisoinnin ja tuotannon keskit-
tymisen seurauksena kasvussa. Perustulo tunnustaa kaikkien 
ihmisarvon työtilanteesta riippumatta. Se tukee ihmisten elämän-
hallintaa ja antaa uskoa tulevaisuuteen. 
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