
BIEN Finland - Suomen perustuloverkosto ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017 
  

1. Yhdistyksen tarkoitus ja toteuttaminen 
  
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää perustulon käyttöönottoa Suomessa perustuslaissa 
taatun oikeuden toimeentuloon turvaamiseksi ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden 
edistämiseksi sekä edistää perustulosta käytävää keskustelua ja tieteellistä tutkimusta. 
  
Yhdistys järjestää keskustelutilaisuuksia ja seminaareja, julkaisee tiedotusmateriaalia, 
selvityksiä ja tutkimustuloksia sekä seuraa perustulokokeilujen etenemistä Suomessa ja 
kansainvälisesti. Yhdistys toimii verkostomaisesti hyödyntäen sosiaalista mediaa ja erilaisia 
tarkoitustaan tukevia verkostoja niin kotimaassa kuin ulkomailla. 
  
Yhdistys on kansainvälisen Basic Income Earth Networkin (BIEN) ja eurooppalaisen 
perustuloverkoston (UBIE) jäsen. 
  
2. Toiminnan lähtökohdat 
  
Toiminta alkoi verkostomaisena vuonna 2011 ja 2012 rekisteröidyimme yhdistysrekisteriin. 
Vuonna 2013 BIEN Finland keräsi kansalaisaloitteeseen perustulon puolesta 21 634 nimeä. 
Kampanja herätti runsaasti keskustelua perustulosta. Kampanjan jälkeen yhdistys on 
jatkanut kamppailua perustulon näkyvyyden ja tutkimuksen puolesta järjestämällä 
esimerkiksi seminaareja ja keskustelutilaisuuksia. Näkyvimpiä tapahtumia vuonna 2015 oli 
tammikuinen eduskunnan pikkuparlamentin kansalaisinfossa järjestetty seminaari 
perustulokokeiluista, jolla osaltaan nostimme perustuloa kevään eduskuntavaalien teemaksi.  
 
Vuonna 2016 yhdistyksen keskeisin toiminta on ollut Suomen hallituksen järjestämän 
perustulokokeilun sekä vuonna 2018 Tampereella järjestettävän BIENin 
maailmankongressin ympärillä.  
 
BIEN Finland on pitänyt tiiviisti yhteyttä perustulokokeilua valmistelleeseen Kelan Olli 
Kankaan johtamaan tutkijakonsortioon sekä antanut kokeilulakia koskien lausunnot Sosiaali- 
ja terveysministeriölle ja Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. Perustuloverkoston asiantuntijoita 
on myös haastateltu kokeiluun liittyen niin koti- kuin ulkomaisissa medioissa. Vuonna 2017 
BIEN Finlandin toiminta perustulokokeilun seuraajana ja kommentoijana jatkuu.  
 
Vuonna 2017 suuri osa perustuloverkoston toiminnasta kohdistuu Tampereella 2018 
järjestettävän BIENin maailmankongressin käytännön järjestelyihin. 
  
BIEN Finlandin toimintaa ohjaavat kolme periaatetta: avoimuus, sitoutumattomuus ja 
asiantuntijuus. 
  
 
 



3. Visio vuosille 2016–2020 
  
1) Suomen perustuloverkosto vakiinnuttaa roolinsa Suomen merkittävimpänä 
perustuloasiantuntijoita kokoavana verkostona, jonka ääni tulee kuuluviin valtakunnallisella 
tasolla medioille, järjestöille ja poliittisille toimijoille. 
  
2) Aktiivisen tiedottamisen ja jäsentensä aktiivisuuden avulla järjestö tunnetaan ja otetaan 
vakavasti sekä valtakunnallisessa että sosiaalisessa mediassa. 
  
3) Järjestö tarjoaa laadukasta toimintaa sekä paikallisella, valtakunnallisella että 
kansainvälisellä tasolla jäsenilleen, sidosryhmilleen ja suurelle yleisölle. 
 
4) Vuosina 2016–2019 Suomen perustuloverkosto tunnetaan, näkyy ja vaikuttaa 
perustulokokeiluihin ja niiden valmisteluun, tiedottaa kokeiluista osaltaan kotimaassa ja 
kansainvälisesti ja edistää kokeilun innovaatioiden liittämistä Suomen kansainväliseen 
kuvaan samaan tapaan kuin Suomi tunnetaan mm. ansioistaan perusopetuksen saralla. 
  
5) Suomen perustuloverkosto vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja politiikkaan, 
huomioiden etenkin perustulokokeilun päättymisen kanssa läheiset eduskuntavaalit keväällä 
2019, jotta perustulo saadaan toteutettua Suomessa vuoteen 2020 mennessä. 
  
4. Jäsenet ja jäsenhankinta 
  
Jäsenet ovat BIEN Finlandin tärkein voimavara. Järjestön tapahtumat, kokoukset ja 
päätökset ovat avoimia kaikille jäsenille. 
  
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen yksityinen henkilö ja oikeuskelpoinen yhteisö, joka 
hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen 
hallitus. 
  
BIEN Finland kannustaa kaikkea uutta jäsentoimintaa ja -aktiivisuutta sekä tarjoaa 
jäsenistölleen tukea ja opastusta mm. tapahtumien järjestämiseen, mielipidekirjoitusten 
kirjoittamiseen sekä perustuloasiantuntijoiden ja -tutkimuksen hyödyntämiseen. 
  
BIEN Finland palvelee jäsenistöään tarjoamalla tiedotteita, tapahtumia, keskustelua, 
kokouksia ja paikallisen tason toimintaa. Uusia jäseniä hankitaan mm. tapahtumien 
yhteydessä. 
  
5. Tiedotus 
  
BIEN Finlandin tiedottaminen on avointa, sitoutumatonta ja asiantuntevaa. 
  
Yhdistyksen jäsentiedotus tapahtuu yhdistyksen sähköpostilistalla, jolla tiedotetaan 
hallituksen toimista sekä harjoitetaan jäsenkeskustelua. Listalle lähetetään n. 2-3 kertaa 
vuodessa myös sähköinen jäsen- ja uutiskirje, jossa tiedotetaan ajankohtaisista asioista 



sekä (kansallisista ja kansainvälisistä) perustuloon liittyvistä uutisista. Jäsenkirjettä jaetaan 
myös sosiaalisessa mediassa. 
  
Muuta tiedottamista varten BIEN Finlandilla on Facebook-sivu “Suomen perustuloverkosto”, 
jota käytetään yhdistyksen tiedotuskanavana ja jolla edistetään yleistä keskustelua 
perustulosta. Yhdistys aktivoi tulevalla kaudella myös Twitter-tilin sosiaalisen median 
läsnäolon laajentamiseksi. 
  
Yhdistyksen kotisivut sijaitsevat osoitteessa www.perustulo.org. Sivuja kehitetään ja 
päivitetään aktiivisesti. 
  
Yhdistys jatkaa omien ja vierailevien kirjoittajien blogikirjoitusten sarjaa kotisivuillaan ja 
tarjoaa jäsentensä vierailijakirjoituksia myös muihin blogeihin ja medioihin. 
  
Yhdistys seuraa yhteiskunnallista keskustelua ja reagoi siihen nopeasti. Yhdistys markkinoi 
omaa osaamistaan ja toimii yhteistyössä eri tahojen kanssa. 
  
Yhdistyksen kansainvälinen tiedotustoiminta on kasvussa. Omaa toimintaansa koskevan 
tiedotuksen lisäksi yhdistys vastaa osaltaan myös kasvavaan kansainväliseen 
kiinnostukseen hallituksen perustulokokeiluun liittyvissä kysymyksissä.  
  
6. Hallituksen toiminta ja kokoukset 
  
BIEN Finlandin sääntöjen mukaan kerran vuodessa kokoon kutsuttava vuosikokous valitsee 
yhdistykselle uuden hallituksen ja puheenjohtajan. Uusi hallitus valitsee keskuudestaan 
varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut 
tarvittavat toimihenkilöt. 
  
Hallitus kokoustaa tarvittaessa n. 3-5 kertaa vuodessa, ja se kutsutaan koolle riittävällä 
varoitusajalla ennen kokouksen ilmoitettua ajankohtaa. Hallituksen kokouksiin voi osallistua 
kuka tahansa yhdistyksen jäsen, ja myös etäyhteys pyritään tarjoamaan kaikkiin kokouksiin. 
  
Hallitus edustaa jäsenistöä, päättää juoksevista asioista (mm. talouteen ja toimintaan 
liittyvästä suunnittelusta) sekä vastaa järjestön pyörittämisestä ja ylläpitämisestä. Hallitus 
tiedottaa tekemisistään ja kuuntelee jäsenten mielipidettä. Hallitus on sekä proaktiivinen että 
reaktiivinen toimija järjestön sisällä ja ulkopuolella. 
  
BIEN Finlandin hallituksen sähköpostilistalle ovat tervetulleita kaikki jäsenet, joita hallituksen 
toiminta kiinnostaa. Hallitus tiedottaa päätöksistään ja kokousten ajankohdista 
sähköpostilistalla sekä Facebookissa. 
  
 
 
 
7. Sidosryhmät 



  
BIEN Finlandin sidosryhmiä ovat kaikki sosiaaliturva- tai perustulokeskusteluun osallistuvat 
tahot sekä muut tärkeät poliittiset vaikuttajat. 
  
Tärkeitä sidosryhmiä ovat Suomen hallituksen perustulokokeilua valmistelleen konsortion 
jäsenet KELA, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, Helsingin, Tampereen, 
Itä-Suomen ja Turun yliopistot, Sitra, ajatushautomo Tänk, Suomen yrittäjät sekä toimintaan 
osallistuva Kuntaliitto sekä vuoden 2013 kansalaisaloitetta tukeneet järjestöt Tampereen 
yliopiston ylioppilaskunta, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta, Helsingin yliopiston 
ylioppilaskunta, Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, Turun yliopiston ylioppilaskunta, 
Taideyliopiston ylioppilaskunta, Keskustaopiskelijat, Keskustanuoret, Piraattipuolue, 
Piraattinuoret, Vasemmistonuoret, Vasemmisto-opiskelijat, Vasemmistolinkki, Kallion 
Vasemmistoliitto, Vihreä Liitto, Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto, Vihreät yrittäjät, 
Suomen Attac, Parecon Finland, Keski-Suomen kirjailijat ja Turun Kirjakahvila. 
  
Muita tärkeitä sidosryhmiä ovat puolueet ja niitä lähellä olevat ajatuspajat, sitoutumattomat 
ajatuspajat, yliopistot ja tutkimuskeskukset sekä lehdet ja mediat. 
  
Sidosryhmiin luotuja kontakteja ylläpidetään järjestämällä yhteisiä tapahtumia, tiedotteita ja 
tapaamisia sekä pitämällä säännöllistä henkilökohtaista yhteyttä. 
 
  
8. Tulevat tapahtumat Suomessa 
  
BIEN Finland osallistuu aktiivisesti Suomessa vuonna 2017 järjestettäviin perustuloa lähellä 
oleviin tapahtumiin joko asiantuntijavieraina tai keskustelijoina. Erityisesti seuraamme 
perustulokokeilun edistymistä ja osallistumme siihen liittyviin tapaamisiin. 
  
Yhdistys hakee yhteistyökumppaneita eri tapahtumien järjestämiseen ja pyrkii parantamaan 
näkyvyyttään usealla paikkakunnalla. 
  
 
9. Kansainväliset yhteydet, tapahtumat ja toiminta 
  
Tärkeä valmistelutehtävä vuodelle 2017 liittyy vuonna 2018 Tampereella järjestettävään 
BIENin maailmankongressiin. Siihen liittyen yhteydenpito myös kansainvälisen BIENin 
johtoon on tiivistä.  
 
Jatkamme yhteistyötä myös eurooppalaisen UBIE-verkoston kanssa heidän kirjaamansa 
strategiset tavoitteensa omassakin toiminnassamme huomioiden, levitämme tietoa sen 
toiminnasta ja päätämme yhteistyön tiivistämisestä.  
 
Yhteistyö pohjoismaisiin perustuloryhmiin jatkuu vuonna 2017 tiiviinä, yhteyshenkilöinä 
Jouko Hemmi ja Anja-Riitta Ketokoski. 
 



Suomen perustuloverkosto seuraa myös tiiviisti muissa maissa käynnistyviä 
perustulokokeiluja ja on yhteydessä näiden maiden perustulojärjestöjen edustajiin. 
 
Mihail Seppälä edustaa Suomen perustuloverkostoa Erasmus perustulonuorisoryhmässä. 
Erasmus - toiminta on nuorten strateginen vertaisverkosto, jossa nuoret vaihtavat, oppivat 
keskenään tietoja ja taitoja, toiminta on euroopan unionin rahoittama ja tukema. Idea 
perustulo-aktivisteilla Erasmukselle on tehdä ainakin neljästä maasta koostuva 
nuorisoryhmä, joka keskittyy pohtimaan perustulon minimitason luonnetta ja tuottaa tietoa 
sosiaali-, perus-, hyvinvointi,- terveyspalveluiden päätöksenteon tueksi kansallisella ja 
paikallisella tasolla. Projekti nostaa keskustelua Euroopan tasolla, johon osallistuu eri 
järjestöjen asiantuntijoita, nuoria ja kansalaisia. 
  
Osallistumme kansainväliseen perustulokeskusteluun, -kampanjoihin ja -tutkimukseen sekä 
näistä tiedottamiseen Suomessa sekä Suomen perustulokokeilusta ja muista perustuloon 
liittyvistä asioista tiedotamme ja keskustelemme kansainvälisesti. 
  
10. Talous 
  
BIEN Finlandin taloudellisen toiminnan perustan muodostavat jäsenmaksut ja vapaaehtoiset 
lahjoitukset. Jäsenistöä muistutetaan jäsenmaksun maksamisesta ja tarvittaessa 
jäsenmaksujen tasoja tarkistetaan vuosikokouksessa. 
  
Yhdistys hakee rahoitusta toimintaan säätiöiltä ja rahastoilta. Rahankeräyslupa on haettu ja 
saatu lahjoitusten saamiseksi yksityishenkilöiltä, yhdistyksiltä ja yrityksiltä. 
  
Yhdistyksen toiminnan kehittäminen tapahtuu käytettävissä olevien rahallisten ja inhimillisten 
resurssien puitteissa. Yhdistyksen tärkein resurssi ovat jäsenet ja yhdistyksen toiminta nojaa 
paljolti toimijoiden kykyyn rahoittaa oma toimintansa ja paikalliset tapahtumat. 
  
Yhdistyksen varallisuuden kohentuessa BIEN Finland pyrkii tukemaan perustuloon liittyvää 
tutkimusta ja tapahtumien järjestämistä ja niihin osallistumista Suomessa ja ulkomailla. 
Yhdistys voi hakemuksesta korvata esim. hallituksen jäsenten matkakuluja kokouksiin ja 
kongresseihin. 
  
Lähivuosien tavoitteena on budjetin kasvattaminen moninkertaiseksi. 
  
11. Lopuksi: Haasteita ja kehityspolkuja 
  
BIEN Finlandin toiminta on hyvällä ja laajalla pohjalla. Yhdistyksen haasteita lähivuosina 
ovat: 
  
1) Hallituksen perustulokokeiluun ja siihen liittyviin poliittisiin päätöksiin vaikuttaminen 
2) Vastikkeellisen sosiaaliturvan kyseenalaistaminen perusoikeuksien näkökulmasta 
3) Talouspohjan vahvistaminen 
4) Jäsenhankinnan voimistaminen 



5) Paikallistoiminnan kehittäminen 
  
Mahdollisuuksia on paljon, koska BIEN Finland on koonnut perustuloaktiivit yhteen 
ennennäkemättömällä tavalla. Visiotaan seuraamalla BIEN Finland - Suomen 
perustuloverkosto ry:llä on mahdollisuudet kehittyä merkittäväksi yhteiskuntapoliittiseksi 
keskustelijaksi, jonka realistisena tavoitteena on perustulon tunnistaminen perusoikeudeksi, 
joka on lähtökohta myös sosiaaliturvan kokonaisuudistukselle Suomessa jo ennen vuotta 
2020. 
 


