
EMIN-hankkeen esittely
European Minimum Income Network on Euroopan komission rahoittama 
kaksivuotinen (2013–2014) hanke. Taustalla on European Anti-Porverty Networkin 
(EAPN) pitkään jatkunut työ vähimmäistoimeentulon parissa. Suomessa EMIN-
hanke toteutetaan EAPN-FIN – Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen 
verkoston kautta.

• EAPN:n viimeaikaiset vähimmäistoimeentuloa
koskeneet hankkeet

• EMIN-hankkeen tavoitteet ja yhteistyökumppanit
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EMIN – Vähimmäistoimeentulon jäljillä



• Irlannin EAPN:n johdolla toteutettu Setting Social 
Standards Across Europe -hanke (2007) 

• Itävallan EAPN:n johdolla toteutettu Standard Budgets
-hanke (2009)

• EAPN:n konferenssi (vähimmäistuloa koskevan 
kehysdirektiiviluonnoksen julkaisu) ja kampanja riittävän 
vähimmäistoimeentulon puolesta (2010)

• EAPN:n europarlamenttivaalikampanja 2014 
(electingchampionsin2014.net)

• Eurooppa 2020 -kasvustrategiaan liittyvä työskentely

EAPN:n viimeaikaiset vähimmäistoimeentuloa
koskeneet hankkeet



• EAPN:n tekemä työ yhteisymmärryksen rakentamiseksi: 

• Euroopan parlamentin mietinnöt vähimmäistoimeentulosta
(2010) ja köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan 
eurooppalaisesta foorumista (2011), 

• Alueiden komitean raportti köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen torjunnan eurooppalaisesta foorumista (2010), 

• Euroopan talous- ja sosiaalikomitean raportti 
vähimmäistoimeentulosta (2013)

• Eurooppalainen köyhyyttä kokevien ihmisten tapaaminen 
2013, teemana riittävä vähimmäistoimeentulo
(ks. www.eapn.eu)

EAPN:n viimeaikaiset vähimmäistoimeentuloa
koskeneet hankkeet



• Tietoisuuden kasvattaminen
1) Eurooppa-neuvoston ja komission sitoutumisesta 

riittävän vähimmäistoimeentulon turvaamiseen,
2) riittävän vähimmäistoimeentulon tärkeydestä 

syrjäytymisen ehkäisyssä ja
3) riittävän vähimmäistoimeentulon tärkeydestä kattavan 

sosiaaliturvajärjestelmän perustana.

• Rakentaa yhteisymmärrystä ja edistää riittävän ja 
saavutettavan vähimmäistoimeentulon saavuttamisen
1) kansallisella ja
2) eurooppalaisella tasolla.

EMIN-verkoston tavoitteet



• Vähimmäistoimeentuloa koskevat suunnitelmat: 
viimesijaisen vähimmäistoimeentulon kattavuuden 
takaaminen

• Riittävä vähimmäistoimeentulo: elämisen arvokkuuden 
ja täydet yhteiskunnallisen osallistumisen 
mahdollisuudet turvaava tuki

Yhteisymmärrys perustana



Pääyhteistyökumppani: EAPN (European Anti-Poverty Network)

Eurooppalaisen tason keskeiset yhteistyökumppanit
• AGE Platform Europe
• FEANTSA (European Federation of National Organisations Working with the Homeless)  
• Belgian Public Administration, Public Planning Service Social Integration, Anti Poverty Policy 

and Social Economy Social Integration
• ANSA (Agence Nouvelle des Solidarités Actives)
• ETUI (European Trade Union Institute)
• OSE (Observatoire Social Européen)
• SIRG (Social Inclusion Regional Group)

Kansalliset vähimmäistoimeentuloverkostot
• Belgia: Belgian Anti Poverty Network
• Irlanti: EAPN Ireland 
• Italia: CILAP/EAPN Italy 
• Tanska: EAPN Denmark
• Unkari: by EAPN Hungary

Hankkeen 2. vuosi: Työ 25 uudessa maassa

Hankkeen yhteistyökumppanit 
Asianosaisten osallisuuden kasvattaminen



• Tiedon jakaminen, keskustelun herättäminen ja 
yhteisymmärryksen hakeminen kansallisen tason 
seminaareissa

• Kansallinen yhteistyö vähimmäistoimeentulon kattavuuden 
ja riittävyyden edistämisessä

• Eurooppalaisessa köyhyyttä kokevien ihmisten 
tapaamisessa (2014) käytävä keskustelu

• Eurooppalainen EMIN-seminaari loppuvuonna 2014
• EAPN on sitoutunut pitämään vähimmäistoimeentulon

kehittämisen asialistallaan
• EAPN on sitoutunut tukemaan eurooppalaista ja kansallisia 

vähimmäistoimeentuloverkostoja vuoden 2014 jälkeen

EMIN-hankkeen lähitulevaisuus



Viesti Tšekeistä: 
Haluamme vain elää tavanomaista elämää



Lisätiedot:

Fintan Farrell, Project Manager

fintan.farrell@eapn.eu

Anne Van Lancker, Project Policy Coordinator

vanlanckeranne@gmail.com

Seuraa hanketta:  emin-eu.net

Twitter: #eminetwork

EMIN – Yhteystiedot


