
EAPN-Finin toiminta 
köyhyyden poistamiseksi

www.eapn.fi

http://www.eapn.fi/


Missio

EAPN-Fin verkoston perustehtävä on 
järjestöjen, köyhyyttä kokeneiden 
ihmisten ja muiden toimijoiden 
kokoaminen vaikuttamistyöhön 
köyhyyden, syrjäytymisen ja 
eriarvoisuuden vähentämiseksi 
suomalaisessa yhteiskunnassa sekä 
osallistuminen EAPN:n kanssa köyhyyden 
vähentämiseen Euroopassa.



Päämäärä

Köyhyydessä elävien ihmisten määrä vähenee suomalaisessa 
yhteiskunnassa. Köyhyys nähdään entistä kirkkaammin ihmisen 
perusoikeuksia, ihmisarvoa ja tasavertaista yhteiskuntaan 
osallistumista loukkaavana tekijänä. Köyhyyden vähentäminen on 
keskiössä kaikessa yhteiskuntapolitiikassa.

▪ EAPN-Fin ajaa oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden 
toteutumista yhteiskunnassa, jotta kaikilla on yhtäläiset 
oikeudet riittävään toimeentuloon ja ihmisarvoiseen elämään.

▪ Yhteiskunnallisessa päätöksenteossa päätösten vaikutuksia 
arvioidaan johdonmukaisesti kaikkein heikoimmassa asemassa 
olevien ihmisryhmien kannalta.

▪ Ihmisarvoinen ja kohtuuhintainen asuminen, perusturvan 
riittävä taso, laadukkaat ja kaikkien saavutettavissa olevat 
sosiaali- ja terveyspalvelut sekä koulutus toteutuvat kaikkien 
kohdalla.

▪ Hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat.

▪ Ylisukupolvinen köyhyys vähenee.



EAPN-Fin ja EAPN

▪ EAPN-Fin on vuonna 1994 perustettu avoin verkosto 
köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan toimiville järjestöille, 
ryhmille ja kansalaisille

▪ Jäsenenä 48 yhteisöä, pääosa valtakunnallisia sotejärjestöjä

▪ Osa vuonna 1990 perustettua Euroopan kattavaa The 
European Anti-Poverty Network (EAPN) –
kansalaisjärjestöverkostoa

▪ EAPN koostuu 31 kansallisesta jäsenverkostosta ja 13 
eurooppalaisesta järjestöstä. Brysselin toimistossa 10 
työntekijää. Jäsen mm. sosiaalialan järjestöjen 
yhteenliittymä Social Platformissa.

▪ EAPN vaikuttaa ja kampanjoi EU-tasolla köyhyyden 
vähentämiseksi, tukee jäsenverkostojaan ja edistää 
köyhyyttä kokeneiden osallisuutta



Mitä teemme?

▪ Vaikutamme päätöksentekoon

▪ Järjestämme seminaareja ja tapahtumia

▪ Jaamme tietoa köyhyydestä

▪ Luomme köyhyyttä kokeneille yhteiskunnallisen 
vaikuttamisen kanavia

▪ Osallistumme eurooppalaisen verkoston toimintaan



Mihin vaikutamme?

▪ YK:n Agenda 2030
- mm. Tavoite 1: Ei köyhyyttä

▪ Eurooppa 2020 -strategia ja EU-ohjausjakso (European 
Semester)
- Tavoite 5: Poistetaan köyhyys- tai syrjäytymisriski 20 
miljoonalta ihmiseltä 2010-2020 (Suomessa 150 000 
ihmiseltä)

▪ Suomen hallitusohjelma, lainsäädäntö (esim. Perusturvan ja 
toimeliaisuuden kokonaisuudistus)

▪ EU- ja kansallisen tason ohjelmat, rahastot (Euroopan 
sosiaalirahasto ESR, EU-ruoka-apujakelutoiminta FEAD)



Eurooppa 2020 –strategian köyhyyden 
vähentämistavoitteen kehitys



Eurooppa 2020 –strategian köyhyyden 
vähentämistavoitteen kehitys Suomessa

896 849



Köyhyyttä kokeneiden osallisuus

▪ European Meetings of People experiencing Poverty (PeP)

▪ Kunnioittavasti köyhyydestä –tunnustus

▪ Kansalaistoimintaryhmä

▪ Kuka kuuntee köyhää? -verkosto ja Köyhän ääni kuuluviin 
maakunnissa -hanke



Julkaisutoiminta

▪ Köyhyyden syitä ja seurauksia

▪ Köyhyysvahti

▪ Opas köyhyydestä kirjoittamiseen

▪ Sosiaaliturvan tarkistuslista

www.eapn.fi

http://www.eapn.fi/


Ajankohtaista

▪ Takuutulo-kansalaisaloite

▪ EMIN-vähimmäistoimeentuloprojekti ja bussikiertue

▪ Sote- ja sotu-uudistukset

▪ Eduskunta- ja eurovaalivaikuttaminen

▪ Asunnottomien yö 17.10.



Miten tulla mukaan toimintaan?

▪ www.eapn.fi -> Tilaa uutiskirje

▪ www.eapn.eu -> Flash Newsletter

▪ Twitter, Facebook

▪ Seminaarit, tapahtumat

▪ Avoimet työryhmät:
- Kansalaistoimintaryhmä
- Sosiaalipoliittinen työryhmä
- Lasten köyhyys
- Terveys ja köyhyys

▪ Liity jäseneksi!

▪ Kampanjoi Takuutulo-kansalaisaloitteen puolesta

http://www.eapn.fi/
http://www.eapn.eu/


www.eminbus.eu

Tervetuloa mukaan!

http://www.eminbus.eu/

