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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.
Vaalivuosi
Puoluepoliittisesti ja ideologisesti Perustuloverkosto on sitoutumaton. Eduskunta-, EU- ja
mahdollisissa maakuntavaaleissa tuetaan kaikkien puolueiden ehdokkaita siltä osin, kun
tukeminen voidaan mieltää samalla perustuloa edistäväksi toiminnaksi.
Kansainvälinen toiminta
Suomen perustuloverkosto on yksi Basic Income Earth Networkin (BIEN) kansallisesta
jäsenjärjestöstä, sekä eurooppalaisen perustuloverkoston Unconditional Basic Income Europe
(UBIE) jäsen. Suomen perustuloverkosto seuraa kansainvälisten verkostojen toimintaa ja osallistuu
käytössä olevien voimavarojen mukaan mahdollisimman moneen yhteiseen tapahtumaan.
Seuraava BIEN2019 kongressi on elokuussa Intian Hyderabadissa, jonne ollaan kannustamassa
laajaa suomalaista osallistumista. Muiden kansallisten sisarjärjestöjen toimintaa seurataan
aktiivisesti ja ollaan kannustamassa mahdollisuuksien mukaan.
Tilaisuudet ja julkaisut
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää keskustelutilaisuuksia ja seminaareja. Käytännön
painopiste pidetään kuitenkin yhteistyötahojen tilaisuuksiin osallistumisessa ja niiden järjestelyissä
talkoilemisessa. Mahdollisuuksien mukaa yhdistys julkaisee tiedotusmateriaalia, selvityksiä ja
tutkimustuloksia sekä seuraa perustuloaloitteiden ja kokeilujen etenemistä Suomessa ja
kansainvälisesti. Yhdistys lisää erityisesti yhteisöjäsenten perustulomyönteisten kananottojen
näkyvyyttä, mutta myös henkilöjäsenten ja muiden yhteistyökumppaneiden näkyvyyttä. Yhdistys
hyödyntää sosiaalista mediaa ja erilaisia verkostoja niin kotimaassa kuin ulkomailla. Myös
mielipidekirjoitusten kirjoittamiseen ja haastattelujen antamiseen ollaan kannustamassa.
Jäsenet
Yhdistys pitää jäsenensä tietoisena omasta toiminnastaan ja Suomessa sekä maailmalla käytävästä
perustulokeskustelusta tiedottamisen avulla. Yhdistys on yhteydessä kaikkiin vanhoihin jäseniinsä
vuoden aikana tiedustellen kuulumisia ja kartoittaa halukkaita aktiivisempaan toimintaan. Myös
uusien henkilöjäsenten hankintaan panostetaan, joskin kohtuullisella maltillisuudella.
Vuoden aikana varmistetaan, että kaikkien nykyisten yhteisöjäsenten yhteystiedot ovat ajan
tasalla. Kartoitetaan yhteisöjäsenten perustuloaiheiset kannanotot ja osallistutaan niiden
näkyvyyden lisäämiseen. Kartoitetaan myös yhdistykseen kuulumattomien ylioppilaskuntien,

sivistysliittojen ja ajatuspajojen suhtautuminen perustuloon. Tilaisuuden tullen tiedustellaan
muidenkin yleishyödyllisten yhdistysten kiinnostusta liittyä verkoston jäseniksi.
Hallinto
Hallitus vastaa yhdistyksen hallinnosta sekä strategisella että operatiivisella tasolla. Hallitus
kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa ja täydentää tarpeen mukaan puhelin- ja
sähköpostipalavereiden pitämisellä. Hallitus selvittää mahdollisuutta saada avustusta hallinnon
järjestämiseen tai jopa osa-aikaisen toiminnanjohtajan palkkaamiseen. Yhdistyksen nykyinen
rahankeruulupa vanhenee toimintakauden aikana. Rahankeräysluvan uusiminen toteutetaan kun
tiedetään mihin lopputulokseen johtaa menossa oleva rahankeräyslain uudistaminen. Hallitus
laatii strategian ja tiekartan painopistealueista sekä laatii jonkinasteisen vuosikellon tai
toimintaohjeen työnsä organisoinnin helpottamiseksi.
Erityisprojektit
Perustuloa on vaikea toteuttaa vastoin työmarkkinajärjestöjen tahtoa. Siksi aloitetaan keskustelu
ammattiyhdistysten ja työnantajajärjestöjen kanssa kipupisteiden ja ennakkoluulojen
selvittämiseksi. Yhteisymmärryksen karttuessa keskustelua siirretään ennakkoluulojen
hälventämiseen.
Toinen erityisprojekti on UBIEn valmisteleva eurooppalainen perustuloa ajava kansalaisaloite. Se ei
ehdi ennen EU-vaaleja, mutta sen nimien keruuseen yhdistys on päättänyt osallistua.
Perustulokansalaisaloite Suomessa on kolmas mahdollinen suurempi projekti ja voimien
ponnistus. Harkitaan mahdollisuutta lisätä perustulokeskustelua kansalaisaloitteen avulla
hallitusneuvotteluiden aikana.

