
EAPN-Fin – Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto toimii köyhyydessä 

elävien, syrjäytyneiden ja syrjäytymisuhassa olevien kansalaisten aseman 

parantamiseksi, sosiaalisten oikeuksien ja perusturvan toteutumiseksi ja hyvinvoinnin 

sekä itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi.

EAPN-Fin pyrkii vahvistamaan köyhyyttä kokeneiden äänen kuulumista 

yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Verkoston tavoitteena on tehdä yhteiskunnassa 

näkyväksi ja ymmärrettäväksi köyhyyden moninaisia syitä ja seurauksia.

EAPN-Fin seuraa suomalaista köyhyys- ja eriarvoistumistilannetta, ottaa kantaa ja 

pyrkii vaikuttamaan yhteiskuntapoliittisiin päätöksiin köyhyyden vähentämisen 

näkökulmasta. Verkosto järjestää köyhyys- ja syrjäytymistematiikkaan liittyviä 

seminaareja ja tilaisuuksia yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

EAPN-Finin jäsenyhteisöt

Aivoliitto

A-klinikkasäätiö

Diabetesliitto 

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Ensi- ja turvakotien liitto 

Hyvinvointivaltion vaalijat HYVA

Iholiitto ry

Invalidiliitto

Kirkon diakonia ja sielunhoito (KDS)

Kriminaalihuollon tukisäätiö

KUULE KÖYHÄÄ -verkosto

Kuuloliitto ry 

Lastensuojelun keskusliitto

Mannerheimin lastensuojeluliitto

Mielenterveyden keskusliitto

Mielenterveysyhdistys HELMI

Munuais- ja maksaliitto

Nuorten Ystävät ry

Parasta lapsille ry

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia 

Sosiaaliasiamiehet

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Suomen Mielenterveysseura

Suomen Nivelyhdistys ry

Suomen Punainen Risti

Suomen Reumaliitto ry

SámiSoster ry

Suomen Setlementtiliitto

Suomen Sydänliitto ry

Takuu-Säätiö

Työttömien valtakunnallinen yhteistoimintajärjestö – TVY ry

Väestöliitto 

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto

Yhdessä Selviytymisen Tuki ry



Jäsenyhteisöt ja niissä oleva asiantuntemus ovat EAPN-Finin keskeinen voimavara. 

Verkostolla on neljä toimivaa työryhmää, jotka kokoavat jäsenyhteisöjen edustajia 

mukaan teemakohtaiseen työskentelyyn.

Lasten köyhyys -työryhmä seuraa lapsiperheiden ja lasten köyhyystilannetta sekä 

koulutuksen eriarvoistumiseen ja koulujen eriytymiseen liittyviä kysymyksiä.

Terveys ja köyhyys -työryhmä tarkastelee erityisesti pitkäaikaissairauksien ja 

köyhyyden keskinäistä suhdetta sekä eri väestöryhmien välisiä hyvinvointi- ja 

terveyseroja.

Sosiaalipoliittinen työryhmä seuraa köyhyystutkimusta sekä kokoaa tietoa köyhyyden 

moninaisista syistä ja seurauksista. Ryhmä seuraa yhteiskuntapoliittista päätöksen 

tekoa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien näkökulmasta.

Kokemusasiantuntijuus -työryhmä kokoaa yhteen henkilöitä, joilla on / on ollut 

kokemusta köyhyydestä tai pienillä tuloilla elämisestä. Ryhmä tuottaa kokemustietoa 

mm. sosiaaliturvan toimivuudesta ja/tai ongelmakohdista sekä näkemyksiä siitä, mitä 

asioita tulisi muuttaa, jotta haastavasta elämäntilanteesta olisi mahdollista päästä 

eteenpäin.

EAPN-Fin on avoin toimintafoorumi köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan toimiville 

järjestöille, ryhmille ja kansalaisille. Verkosto on perustettu vuonna 1994 ja toiminut 

siis jo 20 vuotta. Verkostoon kuuluu 34 jäsenyhteisöä. 

EAPN-Fin on yksi eurooppalaisen verkoston EAPN:n (The European Anti-Poverty 

Network) 29 kansallisesta verkostosta. 

Verkoston jäseneksi voi hakea vapaamuotoisella viestillä verkoston sihteerille  

anna.jarvinen@soste.fi.

Lisätietoa verkostosta www.eapn.fi. 

Verkoston löydät myös Facebookista ja Twitteristä (EAPN-Fin).


