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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 Keskiviikkona 20.3.2019 klo 17:00 – 18:10 Helsingissä
Keskuskirjasto Oodin ryhmätilassa 7. Läsnä oli 13 henkeä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Petteri Räty
sekä hallituksen muiksi jäseniksi: Elonheimo Pekka, Eriksson Roosa, Hemmi Jouko, Ikkala Markku, Ketokoski
Anja-Riitta, Mäkimattila Meeri, Norra Peter, Peltokoski Jukka, Perkiö Johanna ja Säämäki Matti. Toiminnan
tarkastajaksi valittiin Mihail Seppälä ja hänen varalleen Jorma Kalela.
Hallinto
Hallitus vastasi yhdistyksen hallinnosta sekä strategisella että operatiivisella tasolla. Yhdistyksellä ei ollut
palkattua henkilökuntaa vuonna 2019. Hallituksen kokouksia oli kahdeksan, jotka kaikki järjestettiin
Helsingissä. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Roosa Erikssonin,
Rahastonhoitajaksi Markku Ikkalan ja sihteeriksi Matti Säämäen. Meeri Mäkimattila erosi kesken
toimikauden. Kokousten välillä hallituksen jäsenet vastasivat operatiivisesta hallinnosta puhelimitse ja
sähköpostitse. Ennen vuosikokousta hallituksessa toimivat: Pekka Elonheimo, Hemmi Jouko (vpj), Ikkala
Markku (rahast), Ketokoski Anja-Riitta, Norra Peter, Räty Petteri, Säämäki Matti (siht), Järvinen Juha,
Kärkkäinen Pekka, Laiho Marjatta.








Vuoden 2019 lopussa yhdistyksellä oli 129 jäsentä (edellisenä vuonna 133)
Yhdistyksen sähköpostilistaa seuraa (1.3.2020) 286 (edellisenä vuonna 285)
Yhdistyksen Facebook-ryhmässä oli 1587 henkilöä (1.3.2020) (edellisenä vuonna 1570)
Yhdistyksen Facebook-sivulla oli 243 tykkääjää (1.3.2020)
o Sivu perustettiin tammikuussa 2019
Jäsenmaksu vuodelle 2019 oli 20 euroa henkilöjäsenille (10 euroa vähävaraisille) ja 50 euroa
yhteisöjäsenille.
Aalto Yliopiston ylioppilaskunta, Attac ry, Helsingin yliopiston ylioppilaskunta,

Hyvinvointivaltion vaalijat ry, Itä-Suomen Yliopiston Ylioppilaskunta, Jyväskylän yliopiston
ylioppilaskunta, Tampereen ylioppilaskunta TREY, Turun yliopiston ylioppilaskunta TYY,
Vasemmistofoorumi ry, Vasemmistonuoret ry.
Rahankeräyslupa
Yhdistyksellä oli rahankeräyslupa ajalle 16.2.2018 -13.6.2019. Yhdistys ei toiminut aktiivisesti rahan
keräämiseksi ja keräyksellä ei saatu tuottoa.

Tilaisuudet Suomessa
Kansalaisinfossa, Arkadiankatu 3. järjestettiin 24.1.2019 tilaisuus ”Suomen perustulokokeilun kokemukset
ja jatko” Tilaisuudessa puhujina oli tutkijoita ja kommenttipuheenvuorojen esittäjinä
kokemusasiantuntijoita. Petteri Räty johti verkostomme edustajana puhetta ja emäntänä toimi
kansanedustaja Katri Kulmuni.
Helsingissä oli 4-5.5.2019 Sosiaalifoorumi. Yhdistyksemme järjesti 5.5.2019 kello 11:15–12:45
paneelikeskustelun teemalla ”Vaalitulos ja tulevat perustulokokeilut”. Seminaarin alustajina toimivat Maria
Ohisalo ja Anna Kontula sekä kommenttipuheenvuoro Eeva-Maria Grekula, jonka jälkeen yleisökeskustelu.
Sosiaalifoorumiin osallistui useita perustuloverkoston jäseniä.
Perustuloverkoston laati 5.5.2019 vastauksen Antti Rinteen hallituskysymyksiin. Se välitettiin
hallitusneuvotteluiden osapuolille.
Kansainvälisellä perustuloviikolla 16-22.9.2019. ” Money – let´s make it work for everyone” järjestettiin
Suomessa kapakkakeskustelu. Paikkana oli Guinnes Louge Dubliner kabinetti.
Yhdistyksen edustajia osallistui vuonna 2019 myös useisiin muiden tahojen tilaisuuksiin, joissa oli esillä
perustuloon liittyviä aiheita.

Kansainvälinen toiminta
UBIE General Assembly in Berlin, Germany, 21–24 March, 2019. Yleiskokouksessa ei yhdistyksellämme ollut
edustajaa paikalla, mutta UBIEN kansalaisaloitetyöskentelyyn on osallistunut Pekka Elonheimo sekä kerran
myös Jouko Hemmi.
Norjassa Oslossa järjestettiin 5-7.4.2019 UBI-Nordic 2019 “Visions for a Brighter Future”. Yhdistyksestämme
tapahtumaan osallistui Roosa Eriksson, Jouko Hemmi, Vivan Stoelund ja Matti Säämäki.
BIEN 2019 Congress ”Basic income as freedom and Development” järjestettiin Intian Hyderabadissa 2225.8.2019. Yhdistyksellä ei ollut edustajaa paikanpäällä, mutta tiedotusta ja striimauksia seurattiin
sosiaalisen median välityksellä ja BIENin verkkosivuilta ja kuukausitiedotteista.
Pohjoismaisilla perustuloverkostoilla on yhteishankkeena työnimellä ”Nordic Declaration of UBI” eli
pamfletin kirjoittaminen aiheesta ”Basic income as a Human Right”. Hankkeeseen ovat verkostostamme

osallistuneet Petteri Räty (ohjausryhmän puheenjohtaja), Vivan Storlund (ohjausryhmän jäsen) ja Jouko
Hemmi (ohjausryhmän sihteeri).

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.
Keskustelua Suomalaisesta perustulokokeilusta on seurattu eri lähteistä. Keskustelussa ilmenneiden
väärinkäsitysten ja harhaluulojen oikaisemiseen on pyritty. On pyritty myös lisäämään keskustelua
laajemman jatkokokeilun tai negatiivisen tuloverokokeilun tarpeesta.

