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				Hyväksytty  yleiskokouksessa 11.6.2001


Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto, EAPN-Fin

TOIMINTAKERTOMUS 2000 
1.4.2000-31.3.2001


KÖYHYYTTÄ JA SYRJÄYTYMISTÄ VASTAAN 

Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen verkoston EAPN-Finin seitsemännen toimintavuoden keskeisenä tavoitteena oli saada aikaan maahan eri toimijoiden yhteistyönä laadittu eri toimijoita sitouttava köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen strategia. Verkoston näkemyksen mukaan hyvinvointimallimme ja siihen liittyvien rakenteiden purkamisessa on menty liian pitkälle, jossa kyse ei enää ollut vain taloudellisesta pakosta, vaan asenneilmapiirin tiukkenemisesta. Verkoston mielestä tarvittiin uudenlaista, eri hallinnonalat ylittävää työskentelytapaa ja köyhyyttä ja syrjäytymistä ehkäisevien rakenteiden vahvistamista eri tasoilla. Se vaati, että maan taloudellisen vaurastumisen pitää näkyä myös vaikeimmassa tilanteessa elävien ihmisten elämässä.

EAPN ja sen kansalliset verkostot ovat pitkään työskennelleet myös sen eteen, että köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäiseminen ja vähentäminen saataisiin osaksi unionin toimintaa. Amsterdamissa sovittu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen artikla 137 nähdään merkittävänä edistysaskeleena unionin tiellä kohti sosiaalisesti yhtenäisempää Eurooppaa. Köyhyyden ja syrjäytymisen vähentäminen ei enää voi olla pelkästään kansallinen tavoite. Se koskettaa unionia kokonaisuutena ja edellyttää kansallisen toiminnan lisäksi yhteisiä eurooppalaisia suuntaviivoja. 
Unioni käynnisti kansallisten köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisten toimintasuunnitelmien valmistelun vuoden 2001 alussa. Suomessa sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoimaan työryhmään osallistuivat järjestöjen edustajina verkoston puheenjohtaja Marita Ruohonen ja hänen varaedustajansa Riitta Särkelä. Työryhmän järjestöille järjestämän kuulemistilaisuuden lisäksi verkoston edustajat keräsivät järjestökommentteja välitettäväksi työryhmän työhön. Järjestöt halusivat nähdä suunnitelman muuna kuin tehtyjen toimenpiteiden luettelona, pelkkänä hallituksen ohjelmana. Sen haluttiin palvelevan kansallista tilannetta ja sillä haluttiin tavoitella todellista muutosta. Erityisesti kiinnitettiin huomiota perusturvaan, etuuksien yhtenäistämiseen ja tason korottamiseen. 


SUOMEN VERKOSTON KEHITYS, ORGANISOITUMINEN JA YHTEISTYÖ

EAPN-Fin perustettiin lokakuussa 1994. Verkosto on köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisesta toiminnasta kiinnostuneiden järjestöjen ja ryhmien yhteistoimintaelin Suomessa. EAPN-Finin tavoite on työskennellä sosiaalisten oikeuksien puolustamiseksi, köyhyydessä ja syrjäytymisriskissä elävien ihmisten sosiaaliturvan ja hyvinvoinnin parantamiseksi sekä köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Verkosto on omalta osaltaan ollut tekemässä näkyväksi köyhyyttä ja syrjäytymistä. Verkosto on Euroopan köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen verkoston, EAPN, kansallinen jäsenverkosto. Tällä hetkellä EAPN-Finillä on 26 yhteisöjäsentä ja 6 henkilötukijäsentä. 

EAPN-Fin on rekisteröimätön verkosto. Sen ylintä päätösvaltaa käyttää kerran vuodessa kokoontuva yleiskokous, joka puolestaan valitsee puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen varajäsenineen. Hallituksen rinnalla työskentelevät työryhmät, joita viime yleiskokouksessa valittiin viisi: rasismi ja köyhyystyöryhmä, sosiaalipolitiikkatyöryhmä, rakennerahastotyöryhmä, tiedotustyöryhmä ja pitkäaikaissairaus ja köyhyys -työryhmä. 

Verkoston kuudes yleiskokous järjestettiin kesäkuun alussa. Kokouksessa hyväksyttiin sääntömuutos, jonka mukaan verkoston asioita hoitaa yleiskokouksen kaksivuotiskaudelle valitsema hallitus, jolle yleiskokous valitsee puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja 8-12 varsinaista ja 4 varajäsentä. Hallitus nimeää verkostolle sihteerin. Säännöt otettiin käyttöön välittömästi ja uuteen hallitukseen valittiin puheenjohtajaksi Marita Ruohonen, silloinen Vannemaa (Ensi- ja turvakotien Liitto), varapuheenjohtajaksi Marja Kantanen (Kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyön keskus), jäseniksi Birgitta Gran (Sosiaalityöntekijäin Liitto), Merja Karinen (Mielenterveyden keskusliitto), Kaarina Laine-Häikiö (Suomen Reumaliitto), Juha Luomala (Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto), Lasse Murto (A-klinikkasäätiö), Juha A. Pantzar (Suomen Mielenterveysseura), Airi Pilkama (Suomen Punainen Risti), Maija Pulli (Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö), Jukka Sihvola (Tampere 2000 -verkosto),  Sirpa Sulku (Mannerheimin Lastensuojeluliitto), Riitta Särkelä (Sosiaalipedagogiikan säätiö), Elina Varjonen (Suomen Setlementtiliitto) sekä varajäseneksi Heikki Vaisto (Iholiitto), Ristenrauna Magga (Suomen Saamelaisten Keskusjärjestö), Martti Harjunpää (Tampere 2000 verkostso) ja Kirsti Viljanen (Kv. naisten tapaamispaikka). Hallitus nimesi sihteeriksi Pirjo Tiippanan Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitosta. Toimintakaudella kaksi hallituksen jäsentä on vaihtanut työpaikkaa ja siten kaksi hallituspaikkaa tulee täytettäväksi yleiskokouksessa. 

EAPN:n yleiskokouksessa marraskuussa Barcelonassa verkostoa edustivat Marita Ruohonen, Riitta Särkelä, Juha A. Pantzar ja Lasse Murto. EAPN:n varapuheenjohtajana neljä vuotta toimineen Riitta Särkelän kausi päättyi. Suomen verkoston puheenjohtaja Marita Ruohonen valittiin EAPN:n hallitukseen. EAPN:n työryhmissä Suomen verkostolla on seuraavat edustajat: Köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisia kansallisia toimintaohjelmia arvioivassa ryhmässä Riitta Särkelä, sosiaalipoliittisessa työryhmässä kirjeenvaihtajajäsenenä Lasse Murto, rakennerahastotyöryhmässä Kaarina Laine-Häikiö (aiemmin kirjeenvaihtajajäsenenä Mika Vuorela), laajentumistyöryhmässä koordinaattorina Risto Pontela, oikeus työhön -ryhmässä kirjeenvaihtajajäsenenä Juha A. Pantzar (aiemmin Kalle Kunnas). Kehittämistyöntekijä on Juha Luomala (aiemmin Jukka Sihvola). 

Suomen verkosto on aktiivisesti lähettänyt edustajansa eri seminaareihin.  Verkoston edustajat ovat osallistuneet mm. EAPN:n työllisyyttä, terveyttä ja sukupuolten tasa-arvoa käsitelleisiin konferensseihin. Lisäksi muutamat uudet hallituksen jäsenet osallistuivat EAPN:n järjestämään peruskoulutukseen. 

Verkoston tärkein pääoma ovat sen jäsenet, heidän yhteistyöhön antamansa panos ja työskentely omien sidosryhmiensä kanssa. Lisäksi yhteistyötä on tehty sosiaali- ja terveysalan keskusjärjestöjen, Nälkäryhmän ja sen asiantuntijaryhmän ja oppilaitosten kanssa. 

EAPN-Fin  on pitänyt säännöllisesti yhteyttä myös sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehiin köyhyyteen ja syrjäytymiseen liittyvissä kysymyksissä ja rakentanut yhteyksiä köyhyystutkijoihin. Yhteistyö tutkijoiden kanssa onkin tiivistynyt. 


VAIKUTTAMINEN, KANNANOTOT JA LAUSUNNOT

Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto teki 1997 aloitteen köyhyysohjelman saamiseksi Suomeen. Köyhyysohjelmalla tarkoitettiin tuolloin hallinnonalat ja toimijarajat ylittävää laaja-alaista strategiaa köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja vaikeassa tilanteessa elävien kansalaisten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Aloitteeseen liittyvä vaikuttaminen ja ohjelmaehdotuksen päivittäminen jatkui mm. Nälkäryhmän asiantuntijaryhmässä. 

Verkosto jatkoi oman strategiaehdotuksensa valmistelua ja verkoston ehdotus köyhyyden ja syrjäytymisen vastaiseksi strategiaksi valmistui syyskuussa.

Strategian lähtökohdat olivat 
* strategian laatiminen on yhteistyötehtävä, jota koordinoi sosiaali- ja terveysministeriö riittävin voimavaroin
* strategia sisältää konkreettiset ja arvioitavissa olevat tavoitteet
* asianosaiset, vaikeissa tilanteissa elävät ihmiset, ovat aidosti edustettuina strategiaa laadittaessa
* kansalaisjärjestöjen osallisuutta vahvistetaan ja niiden konsultatiivinen rooli sekä toimintaedellytykset turvataan
* taataan riittävä ja monipuolinen tutkimustieto strategian laatimisen pohjaksi.

Ehdotus sisälsi lukuisia konkreetteja ehdotuksia, joilla voidaan parantaa vaikeimmassa tilanteessa olevien ihmisten asemaa.  Kiireisin ratkaistava asia verkoston mielestä oli työttömien perusturvan ja toimeentulotuen perusteiden tarkistus

Ehdotus sisälsi myös esityksen Euroopan Unionin alaisen, köyhyyden ja syrjäytymisen tutkimiseen keskittyvän, riippumattoman ja kansalaisjärjestöihin tiiviisti kytkeytyvän tutkimus- ja monitorointikeskuksen perustamiseksi. Verkosto on pitänyt tutkimus- ja monitorointikeskuksen saamista tärkeänä erityisesti sen vuoksi, että se tuottaisi erityisesti kansalaisten näkökulmasta kansalaisjärjestöjen ja verkostojen kautta kerättävää tietoa. Perinteisen tilasto- ja tutkimustiedon rinnalle tarvitaan laadullista ja ajantasaista tietoa ihmisten elämästä. 

Tätä ehdotusta pohjusti jo aiemmin keväällä yhdessä Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTYn ja Terveyden edistämisen keskuksen kanssa tehty esitys tutkimus- ja monitorointikeskuksesta. 

Strategiaehdotuksen eteenpäinviemiseksi käytiin laaja vaikuttamiskierros. Ehdotus toimitettiin kaikille ministereille, henkilökohtainen tapaaminen järjestyi 12 ministerin kanssa (ministerit Enestam, Filatov, Heinonen, Itälä, Korhonen, Koskinen, Niinistö, Perho, Rask, Sasi, Soininvaara ja Tuomioja). Lisäksi tavattiin pääministerin erityisavustaja. Strategiaehdotuksen esittelystä huolehtivat verkoston hallituksen jäsenet. 

Strategiaehdotus toimitettiin myös kaikille kansanedustajille ja asiasta järjestettiin tiedotustilaisuus YK:n köyhyyspäivänä 17.10. Ehdotus sai runsaasti julkisuutta. 

Verkoston edustajat olivat syyskaudella sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuultavana valtioneuvoston selvityksestä, joka koski ehdotusta Euroopan yhteisön toimintaohjelman käynnistämisestä sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi. Kuulemistilaisuudessa verkoston edustajat nostivat esiin strategiaesityksen teemat: eri toimijoiden yhteistyön strategian laatimisessa, asianomaisten oman osallistumisen, uudet osallisuuden muodot, kansalaisjärjestöjen osallisuuden vahvistamisen sekä riittävän ja monipuolisen tutkimustiedon. 

Verkosto myös antoi lausunnon asunnottomuuden vähentämisohjelmasta, jossa korostettiin, ettei asunnottomuuden vähentäminen onnistu yksittäisillä tempuilla. Kysymys on ensisijaisesti isoista asunto- ja sosiaalipoliittisista linjauksista, joihin pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa on löydettävä yhteistä poliittista tahtoa. Kysymys on mm. siitä, kuinka vuokra-asuntotuotantoa kyetään lisäämään nopeasti kriisiytymässä olevan asuntotilanteen edellyttämällä vauhdilla ja miten asumiskustannuksia voidaan hillitä ja asuntomarkkinoita tasapainottaa. 

Verkoston Sosiaalipolitiikka-työryhmän jäsen Pietari Jääskeläinen esitti vuoden alussa kansalaisjärjestöjen yhteisestä osallistumisesta valtion talousarvion laadintaan. Verkosto kutsui koolle Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton, Terveyden edistämisen keskuksen, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTYn ja Kirkkopalvelujen edustajat neuvottelukokoukseen, jonka pohjalta työstettiin muutamia keskeisiä teemoja kannanottoa ja myöhempää syvempää teematyöskentelyä varten. 

Verkoston pitkäaikaissairaus ja köyhyys -työryhmä on jatkanut järjestämänsä seminaarin jälkeen lääkekorvausten käsittelyä laatimalla sosiaali- ja terveysministeriön lääkekorvaustyöryhmälle kirjelmän  ja antamalla asiasta tiedotteen. 


TAPAHTUMAT

Yleiskokouksen yhteydessä 5.6. järjestettiin työseminaari köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisesta strategiasta. 

Verkosto oli mukana Stakesin ja Työttömien Valtakunnallisen yhteistoimintajärjestön yhteisprojektissa (CPA = Combat Poverty Agency), jossa etsittiin uusia osallisuuden malleja. Asiasta järjestettiin kaksi seminaaria, joista toinen kesäkuussa Jyväskylässä ja toinen Köyhyys, politiikka, osallistuminen joulukuussa Helsingissä. 

Verkoston pitkäaikaissairaus ja köyhyys -työryhmä järjesti yhdessä Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY:n kansanterveystyöryhmän kanssa marraskuussa lääkekorvausasioista seminaarin. 

EAPN:n yleiskokouksen yhteyteen Barcelonaan suunniteltiin näyttelyä, jonka teemana oli osallisuus. Suomen verkosto valitsi omina ehdokkainaan näyttelyyn Monet-projektin ja Joensuun Kansalaistalon, varalle Viesti-projektin ja Europlus-projektin. Kaikki esitykset hyväksyttiin näyttelyyn ja valmistelut käynnistettiin. Espanjalaisten järjestäjien taloudelliset resurssit eivät kuitenkaan riittäneet näyttelyn toteuttamiseksi ja näyttely peruuntui. 

Kuopiossa 25.-27.5.2001 järjestettyyn TerveSOS-tapahtumaan valmisteltiin yhdessä Stakesin kanssa teemaseminaari Tarvitaanko hyvinvointivaltiossa köyhyysstrategiaa. Köyhyysosio oli myös Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton järjestämillä Valtakunnallisilla sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämispäivillä maaliskuussa ja puheenvuoro Kansainvälisen sosiaalipolitiikan päivän seminaarissa huhtikuussa. 

Keväällä 2001 valmisteltiin yhdessä Nälkäryhmän asiantuntijaryhmän ja Työttömien valtakunnallisen yhteistoimintajärjestön kanssa toukokuussa järjestettävää toimintapäivää, jonka seminaarin nimenä oli  Köyhyysongelman ratkaisua etsimässä. Erityiset odotukset asetettiin ryhmätöille, joiden tuotoksia köyhyyden olemuksesta, perusturvasta, ylivelkaantumisesta ja tulevaisuuden vaihtoehdoista työstetään jatkossa eri foorumeilla.


VIHKONEN -KERUU

Kansalaisten henkilökohtaisista kokemuksista – niin suruista ja vastoinkäymisistä kuin iloista ja odotuksista – kerättiin toimintavuonna laajaa aineistoa. Verkosto liittyi mukaan kansainväliseen Vihkonen 2000 (Cahier) -projektiin, jolla nostettiin niiden kansalaisten ja kansalaisryhmien äänet kuuluville, joiden mielipiteitä ja kokemuksia harvoin kysytään ja otetaan yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa huomioon. Projektin käynnisti Secour Populaire Francais (SPF), kansallinen humanitaarinen järjestö Ranskassa ja mukana ovat jo useat Euroopan Unionin maat. 

Verkoston 12 jäsentä jakoivat jäsenyhdistystensä kautta lähes 10 000 vihkosta ja tiedottivat asiasta. Lisäksi TV 1:n Dokumenttitoimitus tuotti tietoiskun keruusta. Vihkosia kertyi täytettynä takaisin noin 500. Kukin järjestö koosti saamansa aineiston omia tarpeitaan varten ja koko aineisto on käytössä jatkotyöstämistä varten. Vihkosista on tekeillä antologia, josta tulee EAPN-Finin ensimmäinen julkaisu. Vantaan työttömien Joutavat valmisti niiden pohjalta teatteriesityksen Pistin kauhani soppaan, jonka kantaesitys oli toimintapäivänä 7.5.  Kansalliset yhteenvedot kootaan kesäkuun loppuun mennessä yhteen kansainväliseksi koosteeksi.		


JULKAISUTOIMINTA JA TIEDONVÄLITYS

Verkostolla on käytössään suomen- ja englanninkieliset esitteet omasta toiminnastaan ja kaikki EAPN:n tarjoama tukimateriaali.

Verkoston tiedotuslehtenä on käytetty Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton jäsenlehteä Sosiaali- ja terveysviestiä, jonka kautta on haluttu lisätä verkoston näkyvyyttä ja välittää tietoa jäsenistölle. Verkosto näkyy myös keskusliiton kotisivuilla. Suomen verkoston hallituksen jäsenet ovat olleet haastateltavina tiedotusvälineissä erityisesti strategiaehdotuksen julkistamisen ja toimintapäivän aikana, jolloin järjestettiin myös tiedotustilaisuudet. Lisäksi lähetettiin kaksi tiedotetta köyhyyskeskustelun aikana, 16.2. Tekoja köyhyysongelman ratkaisuun viipymättä ja 6.3. yhdessä järjestöjohdon kanssa Tarvitaan järeitä aseita köyhyyden torjumiseksi.

Vihkonen-projektin yhteydessä tiedotuksellisena yhteistyökumppanina oli TV 1:n Dokumenttitoimitus, joka työsti aineiston keruuta varten tietoiskun ja valmistelee aineiston pohjalta dokumenttiohjelmaa. Yleisradio nauhoitti joulukuussa verkoston aamukahvikeskustelun köyhyydestä, joka tuli ulos loppiaisena ohjelmana Hiljaiset äänet. 

Verkoston jäsenet saavat EAPN:n jäsenlehden EAPN Newsletter. Käytettävissä on myös nopea nettijulkaisu EAPN Flash. Suomen verkosto laati ehdotuksen EAPN Newsletterin kääntämisestä suomeksi ja haki siihen rahoitusta. Rahoitusta ei saatu, joten suunnitelmaa ei tässä vaiheessa toteutettu. 


VERKOSTON TALOUS

EAPN-Finin talous on pääsääntöisesti jäsenmaksujen ja EAPN:ltä kansallisille verkostoille tulevan avustuksen varassa. 

Verkoston talous on hoidettu Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitossa. Tilinpäätös erillisenä liitteenä. 



