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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.  

Käynnissä oleva pandemia 

Käynnissä oleva pandemia aiheuttaa huomattavaa epävarmuutta toiminnalle. Erilaisten 

tilaisuuksien järjestäminen riippuu tautitilanteessa. Ensisijaisesti toiminta keskittyy verkkoon, 

mihin pandemian vaikutus on pienempi. 

2021 on kuntavaalivuosi 

Perustuloverkosto on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Vaalien yhteydessä on aina hyvä tuoda 

esiin yhdistyksen viestiä. Yhdistys ottaa kantaa perustulon vaikutuksista koko Suomen 

elinkelpoisuuteen. 

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. 

Perustuloverkosto jatkaa osallistumista pohjoismaisen pamfletin tuottamiseen. 

Tilaisuudet ja julkaisut 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää keskustelutilaisuuksia ja seminaareja. 

Perustuloverkosto osallistuu myös yhteistyökumppaniensa tilaisuuksiin ja voi auttaa käytännön 

järjestelyissä. Mahdollisuuksien mukaan yhdistys julkaisee tiedotusmateriaalia, selvityksiä ja 

tutkimustuloksia sekä seuraa perustuloaloitteiden ja kokeilujen etenemistä Suomessa ja 

kansainvälisesti. Yhdistys pyrkii lisäämään erityisesti yhteisöjäseniensä, mutta myös 

henkilöjäsentensä ja muiden yhteistyökumppanien perustulomyönteisten kannanottojen 

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

ulkomailla. Yhdistys kannustaa jäseniään ja yhteistyötahojaan mielipidekirjoitusten kirjoittamiseen 

ja haastattelun antamiseen. 

Jäsenet 

Yhdistys pitää jäsenensä tietoisena omasta toiminnastaan ja Suomessa sekä maailmalla käytävästä 

perustulokeskustelusta tiedottamisen avulla. Yhdistys pitää yhteyttä jäseniinsä uutiskirjeen 



välityksellä ja kutsumalla heitä verkoston tapahtumiin. Yhdistys pyrkii myös laajentamaan 

jäsenistöään mainostamalla verkoston toimintaa ja jäsenyyttä tapahtumissa ja viestinnässä.  

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. 

Vuonna 2020 hyvin alkanutta sosiaalisen median seuraajien määrän lisäämistä maksullisella 

mainostamisella jatketaan, ja uusia seuraajia pyritään saamaan yhdistyksen jäseniksi. 

Hallinto 

Hallitus vastaa yhdistyksen hallinnosta sekä strategisella että operatiivisella tasolla. Hallitus 

kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa. Hallitus tekee avustushakemuksia viime toimintakaudellen 

tehdyn rahoitusselvityksen pohjalta hallinnon järjestämiseen tai jopa osa-aikaisen 

toiminnanjohtajan palkkaamiseen. Rahankeräyksessä hyödynnetään uuden rahankeräyslain 

mahdollisuuksia. 

Erityisprojektit 

Perustuloa on vaikea toteuttaa vastoin työmarkkinajärjestöjen tahtoa. Siksi jatketaan työtä 

ammattiyhdistysten ja työnantajajärjestöjen kanssa kipupisteiden ja ennakkoluulojen 

selvittämiseksi. Yhteisymmärryksen karttuessa keskustelua siirretään ennakkoluulojen 

hälventämiseen. 

Toinen erityisprojekti on UBIEn valmisteleva eurooppalainen perustuloa ajava kansalaisaloite. 

Perustuloverkosto auttaa kansallista koordinaattoria nimien keräämiseksi Suomessa ja järjestöjen 

saamiseksi aloitteen tueksi. 

 


