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BIEN Finland – Suomen perustuloverkosto ry:n tarkoituksena on edistää perustulon käyttöönottoa 

yhteiskunnassamme ihmisarvoisen toimeentulon turvaamiseksi ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden 

lisäämiseksi sekä seurata ja edistää perustulosta käytävää keskustelua ja sen tieteellistä tutkimusta. 

Toiminta alkoi verkostomaisesti v. 2011, järjestäytyi yhdistykseksi syksyllä 2012, ja rekisteröitiin 30.1.2013. 

Suomen perustuloverkosto on yksi Basic Income Earth Networkin (BIEN) kansallisesta jäsenjärjestöstä, sekä 

eurooppalaisen perustuloverkoston Unconditional Basic Income Europe (UBIE) jäsen. Puoluepoliittisesti ja 

ideologisesti Perustuloverkosto on sitoutumaton. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää keskustelutilaisuuksia ja seminaareja, julkaisee 

tiedotusmateriaalia, selvityksiä ja tutkimustuloksia sekä seuraa perustuloaloitteiden etenemistä Suomessa 

ja kansainvälisesti. Yhdistys hyödyntää sosiaalista mediaa ja erilaisia verkostoja niin kotimaassa kuin 

ulkomailla.  

Vuosikokous 

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Sunnuntaina 22.4.2018 klo 14:00 – 15:40 Arbiksella 

Dagmarinkatu 3, Helsinki. Läsnä oli kymmenen henkeä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka 

Elonheimo sekä hallituksen muiksi jäseniksi: Jouko Hemmi, Markku Ikkala, Juha Järvinen, Anja-Riitta 

Ketokoski, Pekka Kärkkäinen, Marjatta Laiho, Peter Norra, Petteri Räty ja Matti Säämäki. Toiminnan 

tarkastajaksi valittiin Jorma Kalela ja hänen varalleen Petri Flander. 

Hallinto 

Hallitus vastasi yhdistyksen hallinnosta sekä strategisella että operatiivisella tasolla. Yhdistyksellä ei ollut 

palkattua henkilökuntaa vuonna 2018. Hallituksen kokouksia oli seitsemän, joista viisi kokousta 

Tampereella ja kaksi Helsingissä. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Jouko 

Hemmin ja Rahastonhoitajaksi Markku Ikkalan sekä myöhemmin syksyllä sihteeriksi Matti Säämäen. 

Kokousten välillä hallituksen jäsenet vastasivat operatiivisesta hallinnosta puhelimitse ja sähköpostitse. 

Ennen vuosikokousta hallituksessa toimivat: Pekka Elonheimo, Markku Ikkalan, Jouko Hemmi, Anja-Riitta 

Ketokoski, Heidi Meriläinen ja Miska Seppälä. 

Jäsenet 

 Vuoden 2018 lopussa yhdistyksellä oli 133 jäsentä (edellisenä vuonna 129)  

 Yhdistyksen sähköpostilistaa seuraa (12.2.2019) 285 (edellisenä vuonna 283) 

 Yhdistyksen Facebook-ryhmässä oli 1570 henkilöä (edellisenä vuonna 1675) 

 Jäsenmaksu vuodelle 2018 oli 20 euroa henkilöjäsenille (10 euroa vähävaraisille) ja 50 euroa 

yhteisöjäsenille. 

 Yhdistyksen yhteisöjäseniä ovat Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, Hyvinvointivaltion vaalijat, 

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, Turun yliopiston ylioppilaskunta, Vasemmistofoorumi, 

Vasemmistonuoret ry, Vihreä sivistysliitto, Attac ry, Helsingin yliopiston ylioppilaskunta, Itä-Suomen 

yliopiston ylioppilaskunta ja Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta, 



Tilaisuudet Suomessa 

Suomen perustuloverkoston päätehtävä vuonna 2018 oli BIENin maailmankogressin BIEN 2018 järjestelyt 

yhdessä Tampereen Yliopiston kanssa. Tampereen Yliopisto ja sen kongressipalvelut hoitivat useimmat 

käytännön asiat, mutta perustuloverkostolla riitti töitä kongressin suunnittelussa, markkinoinnissa ja 

tapahtuma-aikaisessa toteutuksessa. Myös itse kongressiin 23. -26.8.2018 osallistui useita Suomen 

perustuloverkoston jäseniä. Perustuloverkosto oli lisäksi järjestämässä Tampereen seurakunnan kanssa 

oheisohjelmana Tampereen tuomiokirkossa ollutta englanninkielistä ekumeenista messua sekä sen jälkeistä 

perustuloaiheista keskustelua ja iltapalaa kirkon kryptassa.   

Eduskunnan pikkuparlamentin Kansalaisinfossa järjestettiin Perustuloseminaari ke 14.3.2018 klo 14.15-. 

Isännäksi oli saatu kansanedustaja Satu Hassi ja teemana oli perustulon etiikka ja ihmisoikeudet.  

Helsingissä oli 21.- 22.4.2018 Sosiaalifoorumi, johon osallistui useita perustuloverkoston jäseniä. 

Perustuloverkostolla oli siellä Hyvinvointivaltionvaalijat ry:n (HYVA) kanssa yhdessä järjestetty 

keskustelutilaisuus. Tilaisuudessa alustuspuheenvuoron pitäjänä oli köyhyystutkija Maria Ohisalo.  

Helsingissä Kaisaniemen puistossa järjestettiin 26. -27.5.2018 perinteinen Maailma kylässä -tapahtuma. 

Perustuloverkosto osallistui tapahtumaan yhteistyössä köyhyysverkoston (EAPN-FI) kanssa, jonka standillä 

oltiin jakamassa omia esitteitä. 

Suomen perustuloverkosto on EAPN FI:n jäsen. Euroopan köyhyysverkoston (EAPN) 

vähimmäistoimeentulon bussikiertue oli Suomessa 12. -17.6.2018 ja kävi Helsingissä, Tampereella ja 

Turussa. Perustuloverkoston jäseniä osallistui näihin tapahtumiin, joissa markkinoitiin myös EAPN FI:n 

Takuutulo-kansalaisaloitetta. Puheenjohtajamme osallistui kiertueeseen kolme viikkoa, kaikkiaan kuudessa 

maassa. 

Porin Suomi - Areenassa 16. -20.7.2018 oli osan aikaa perustuloverkoston hallituksen jäseniä jakamassa 

esitteitä ja keskustelemassa perustulosta. 

Kongressin jälkeen 27.8.2018 perustuloverkosto osallistui VISIO:n kanssa Helsingissä järjestettyyn filmi- ja 

keskustelutilaisuuteen. 

Kela järjesti pääkonttorissaan luennon 27.9.2018 aiheesta: “Universal Credit – the UK’s new working-age 

benefit”. Useita hallituksen jäseniä oli paikalla kuulemassa englantilaisen mallin kohtaamista haasteista. 

Sosiaalipolitiikan päivät olivat 25. -26.10.2018 Tampereella, jonka yhdessä työryhmässä käsiteltiin 

perustuloa ja loppupuheenvuorossa visioitiin perustulosta. 

Perustuloverkoston jäseniä oli kuulemassa ja kannustamassa, kun Vihreät Nuoret julkistivat uuden 

pamflettinsa perustulosta, ke 14.11.2018 klo 12-14 Eduskunnan kansalaisinfossa. 

Kansainvälinen toiminta 

BIEN2018 kongressin yhteydessä Tampereella olivat sekä BIENin maailmanlaajuinen kongressi että 

pohjoismaiden ”Nordic UBI Day”.  Molempiin tapahtumiin 23. -26.8.2018 osallistui useita BIEN Finlandin 

jäseniä. Yleiskokouksessa 2018 nimettyinä edustajina toimivat puheenjohtaja Pekka Elonheimo ja 

varapuheenjohtaja Jouko Hemmi.  



Euroopan perustuloverkoston konferenssi järjestettiin 23. -25.3.2018 Göteborgissa, teemalla ”Basic 

income: Neither Left nor Right”. Siellä oli myös UBIE:n General Assembly. BIEN Finlandin edustajana oli 

Pekka Elonheimo. 

Berliinissä sikäläinen lehti (www.taz.de) järjesti 21.4.2018 seminaarin, jossa puhuttiin Suomen 

perustulokokeilusta. Jouko Hemmi ja Juha Järvinen osallistuivat seminaariin. 

Jouko Hemmi kävi Norjan perustuloverkoston kutsusta pitämässä puheen 29.6.2018 Norjan Haugesundissa.  

Euroopan perustuloverkoston UBIE:n kongressi ja kokous järjestettiin Unkarissa 23. -25.11.2018.  Siellä 

jatkettiin aiemmin UBIE General Assemblyn yhteydessä Göteborgissa 25.3.2018 aloitettuja EU-

kansalaisaloitteen valmisteluja. Yhdistyksemme edustajina olivat Pekka Elonheimo ja Jouko Hemmi.  

Päävastuu yhteydenpidossa BIEN ja UBIE verkostoihin on ollut puheenjohtaja Pekka Elonheimolla. 

Pohjoismaisessa yhteistyössä ensisijaisena yhdyshenkilönä on toiminut Jouko Hemmi. 

Rahankeräyslupa 

Yhdistys sai rahankeräyslupahakemukseen myönteisen päätöksen ajalle 16.2.2018 -13.6.2019 eli noin 1,5 

vuodeksi. Rahankeräysluvan tiedot päivitettiin yhdistyksen esitteeseen, josta otettiin uusi painos sekä 

nettisivuille. Muutoin aktivoituminen rahankeräykseen jäi vähäiseksi. 

Julkaisut ja tiedotustoiminta 

Suomen perustuloverkosto ei ollut merkittävissä julkaisuissa julkaisevana osapuolena. Sosiaalisen median 

kanavien kautta kuitenkin jaettiin runsaasti näkyvyyttä eri julkaisuille.  

Perustuloverkoston jäsenet ovat olleet jakamassa näkyvyyttä myös perustuloaiheisille kirjoituksille ja 

keskusteluille sosiaalisessa mediassa.  Erityisesti kotimaisen keskustelun osalta on oltu aktiivisia, mutta 

myös lukuisia ulkomaisia artikkeleita on jaettu suomalaisten luettavaksi. 

Keskustelua Suomalaisesta perustulokokeilusta on seurattu eri lähteistä. Keskustelussa ilmenneiden 

väärinkäsitysten ja harhaluulojen oikaisemiseen on pyritty. On pyritty myös lisäämään keskustelua 

laajemman jatkokokeilun tarpeesta. 

Verkostomme jäsenet antoivat lisäksi lukuisia haastatteluita ulkomaisten medioiden edustajille liittyen 

Suomen perustulokokeiluun. 

 

 

http://www.taz.de/

