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Vuosikertomus 2018

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry on kuuden valtakunnallisen eläkeläisjärjestön yhteistyöelin. Sen jäsenjärjestöt ovat
Eläkeliitto, Eläkeläiset, Eläkkeensaajien Keskusliitto, Kansallinen senioriliitto, Kristillinen Eläkeliitto ja Svenska pensionärsförbundet.

1 YLEISTÄ
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry - Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf perustettiin
Helsingissä 20.6.2006 eläkeläisten valtakunnallisen edunvalvonnan vahvistamiseksi. Perustajajärjestöt
Eläkeliitto ry, Eläkeläiset ry, Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry, Kansallinen senioriliitto ry,
Kristillinen Eläkeliitto ry ja Svenska pensionärsförbundet rf muodostavat edelleen liiton jäsenkunnan.
Yhdistysrekisteriin liitto merkittiin 3.10.2006.
Yhdistyksen tarkoitus kuvataan säännöissä seuraavasti:
2§
Järjestö toimii valtakunnallisten eläkeläisjärjestöjen yhteenliittymänä eläkeläisten ja ikäihmisten
taloudellisten ja sosiaalisten etuuksien ja oikeuksien parantamiseksi.
3§
Tarkoituksena toteuttamiseksi järjestö
a) toimii eläkettä saavien edunvalvojana
b) tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa asiantuntijalausuntoja poliittisille päättäjille ja
viranomaisille
c) pitää yhteyttä vanhus- ja eläkeasioiden neuvottelukuntaan ja muihin eläke- ja sosiaalialan
sidosryhmiin
d) seuraa Euroopan Unionin sosiaali- ja eläkepoliittisia linjauksia
e) edustaa jäsenjärjestöjään yhteisesti sovituissa asioissa
f) harjoittaa julkaisutoimintaa sekä järjestää kokouksia ja seminaareja kulloinkin ajankohtaisista
edunvalvontakysymyksistä
g) toimii eläkkeellä olevien yhteiskunnallisen arvostuksen kohottamiseksi ja kansalaissovun
edistämiseksi
h) hoitaa muut yhdistyslain ja näiden sääntöjen määräämät tehtävät

Runsaan kymmenen vuoden toiminnalla EETU on vakiinnuttanut asemansa keskeisten
eläkeläisjärjestöjen yhteenliittymänä valtakunnallisessa vaikuttamistyössä ja edunvalvonnassa. Se
tunnustetaan laajalti yhteistyökumppaniksi eläkeläisiä ja ikääntyneitä koskevissa asioissa. Sillä on
laajat sidosryhmäsuhteet ja se on mukana monissa verkostoissa. Sitä kuullaan lainsäädännön ja muun
normiston valmistelussa. EETUn edustajat ovat usein toivottuja vieraita ja esiintyjiä eläkeläisten
elämää koskevissa erilaisissa tilaisuuksissa, tapahtumissa ja myös mediassa.
Toimintavuonna EETU panosti erityisesti alueelliseen näkyvyyteen. Yhteistyössä työeläkevakuuttajat
TELA:n kanssa järjestettiin 7 alueellista työeläkekahvit-tilaisuutta, joihin osallistui yli 200
eläkeläisjärjestöjen aktiivia.
EETUn jäsenjärjestöillä oli toimintavuoden alussa jäsenyhdistyksissään henkilöjäseniä yhteensä 280
000 sekä 1 249 paikallisyhdistystä ja 73 alueyhdistystä. Jäsenyhteisöjen yhdistysverkosto kattaa koko
Suomen, mukaan lukien Ahvenanmaan.
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2 HALLINTO JA KOKOUKSET
Kiertoperiaatteen mukaisessa puheenjohtajavuorossa oli Eläkeliitto ry ja varapuheenjohtajana
Kansallinen Senioriliitto ry. EETUn puheenjohtajana toimi Eläkeliiton liittokokoukseen
6.6.2018 asti Eeva Kuuskoski ja sen jälkeen loppuvuoden Raimo Ikonen. Sihteerinä sekä
työvaliokunnan puheenjohtajana toimi toiminnanjohtaja Anssi Kemppi.
Sääntömääräiset kokoukset
Kevätkokous pidettiin 30.5.2018 Työeläkevakuuttajat Telassa. Ennen kokousta Telan toimitusjohtaja
Suvi-Anne Siimes alusti kokousväelle aiheesta työeläkejärjestelmän tulevaisuudennäkymistä. Kokous
antoi julkilausuman otsikolla ”Pankkien noudatettava yhdenvertaisuuslakia – ikääntyneiden oikeus
käteiseen rahaan ja pankkipalveluihin turvattava.”
Syyskokous pidettiin 28.11.2018 Keskinäinen Työeläke Varman tiloissa Helsingissä. Ennen
varsinaisen kokouksen alkua Varman toimitusjohtaja Risto Murto puhui kokousväelle
työeläkejärjestelmän ajankohtaisista aiheista.
Hallitus
Hallitus piti toimintavuoden aikana neljä varsinaista kokousta sekä vuoden 2019 hallituksen
järjestäytymiskokouksen syyskokouksen jälkeen 28.11.2018.
Hallituksen kokoonpano:
Eeva Kuuskoski (Eläkeliitto ry), puheenjohtaja 6.6.2018 asti
Raimo Ikonen (Eläkeliitto ry), puheenjohtaja 6.6.2018 alkaen
Anneli Taina, varapuheenjohtaja ja Matti Niiranen (Kansallinen senioriliitto ry)
Simo Paassilta ja Timo Kokko (Eläkkeensaajien keskusliitto EKL ry)
Leea Hiltunen ja Päivi Kyyrö (Kristillinen Eläkeliitto ry)
Ole Norrback ja Berit Dahlin (Svenska pensionärsförbundet rf)
Martti Korhonen ja Jan Koskimies (Eläkeläiset ry)
Anssi Kemppi, sihteeri (Eläkeliitto ry)
Työvaliokunta
Hallituksen työvaliokunnan muodostivat jäsenjärjestöjen toiminnanjohtajat. Työvaliokunta kokoontui
toimintakauden aikana 8 kertaa. Työvaliokuntaa työllistivät erilaiset edunvalvonnan kysymykset,
kannanotot ja lausunnot sekä tilaisuuksien että hallituksen ja sääntömääräisten kokousten valmistelut.
Olennainen osa työvaliokunnan työtä oli sähköpostitse käyty asioiden valmistelu ja käsittely.
Neuvottelukunta
Neuvottelukunnan muodostivat Eero Lankia (Eläkeliitto), Kalevi Kivistö (Eläkeläiset), Pirkko Lahti
(Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL), Tapani Mörttinen (Kansallinen senioriliitto), Seppo Piitulainen
(Kristillinen Eläkeliitto) ja Pehr Löv (Svenska pensionärsförbundet).
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4 TOIMINTA JA SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ
EETUn edustajat keskustelivat ja neuvottelivat keskeisten sidosryhmien kuten eduskunnan, sosiaali- ja
terveysministeriön, Eläketurvakeskuksen, Kelan ja TELAn edustajien kanssa.
Kelan johdon tapaaminen pidettiin toimintavuoden alussa 15.2.2018. Myös neuvottelukunnan jäsenet
kutsuttiin tilaisuuteen.
EETU-järjestöjen puheenjohtajat tapasivat eduskuntaryhmien edustajat 25.9.2018. Eduskuntaryhmille
luovutettiin järjestön kannanotto vuoden 2019 talousarvioesitykseen sekä lainsäädäntöön.
Tyytyväisyytensä EETU ilmaisi siihen, että rintamaveteraaneille mahdollistetaan uuden lainsäädännön
kautta samat kotona asumista tukevat palvelut kuin sotainvalideille. Positiivisena EETU näki myös
täyden takuueläkkeen korottamisen 9 eurolla kuukaudessa (yhteensä 10 milj. eur) sekä lääkkeiden
vuosiomavastuurajan alentamiseen kohdennettavan 5 miljoonaa euron määrärahan. Myönteisenä
vuoden 2019 talousarvioesityksessä pidettiin myös panostusta ylivelkaantumisen hoitamiseen.
Epäkohtana talousarvioesityksessä EETU piti sitä, että takuueläkkeen nostoista huolimatta
talousarvioesityksessä ei oltu varauduttu riittävästi pienellä kansaneläkkeellä olevien aseman
parantamiseen. EETU ry vaati, että valtion talousarviossa vuodelle 2019 varataan määrärahat, joilla
kansaneläkeindeksiin vuonna 2017 tehty leikkaus ja indeksiin vuodelle 2019 kaavailtu jäädytys
perutaan.
EETUlla oli edustus erilaisissa asiantuntijaelimissä ja toimikunnissa:
Kelan neuvottelukunta:
Leea Hiltunen, Kristillinen Eläkeliitto (toimikauden pituus 1.4.2017–31.3.2020).
Kelan eläkeasiain neuvottelukunta
Aiemmista toimikausista poiketen pyydettiin kaudelle 1.1.2017–31.12.2019 edustajan nimeämistä
jokaisesta jäsenjärjestöstä. Varsinaiset edustajat neuvottelukunnassa jäsenjärjestöistä:
Anssi Kemppi, Eläkeliitto
Timo Kokko, Eläkkeensaajien Keskusliitto
Päivi Kyyrö, Kristillinen Eläkeliitto
Berit Dahlin, Svenska pensionärsförbundet
Jan Koskimies, Eläkeläiset
Matti Niiranen, Kansallinen senioriliitto
EETUn jäsenjärjestöjen lisäksi on neuvottelukunnassa edustus seuraavilla tahoilla:
Sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriö, Eläketurvakeskus, Elinkeinoelämän keskusliitto,
EK, Suomen Yrittäjät, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Toimihenkilökeskusjärjestö
STTK ry sekä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry.

VM Yhteispalvelujen neuvottelukunta:
Anssi Kemppi, Eläkeliitto
Varalla Berit Dahlin, Svenska pensionärsförbundet

4

Ikääntyneiden asumisen yhteistyöverkosto:
Tarja Pajunen, Eläkkeensaajien Keskusliitto
Trafin PRM YTE:n kansallinen seurantaryhmä (Rautatiehenkilöliikenteen esteettömyyttä koskevan
sääntelyn kehittäminen:
Kiki Pesola, Eläkeliitto
Vanhustyön Keskusliiton korjausneuvonnan neuvottelukunta:
Matti Niiranen, Kansallinen senioriliitto
Varalla Anssi Kemppi, Eläkeliitto
Ikäihmisten liikunnan kansallisen toimenpideohjelman ja Voimaa vanhuuteen -ohjelman ohjausryhmä:
Erkki Partanen, Eläkkeensaajien Keskusliitto
Varalla Eva Rönkkö, Eläkeläiset
Selkokeskuksen neuvottelukunta
Tiina Rajala, Eläkeläiset
Varalla Päivi Kyyrö, Kristillinen Eläkeliitto
EETUlla oli myös muita merkittäviä sidosryhmäyhteyksiä ja edustuksia joko suoraan tai
jäsenjärjestöjensä kautta, esimerkkinä mainittakoon Vanhus- ja eläkeläisasioiden neuvottelukunta
(STM) sekä Kelan OmaKanta-palvelujen asiakasraati.
Timo Kokko toimii EETUn esityksestä Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnassa (SAMU)
ajanjaksolla 1.1.2018 – 31.12.2022.

5 VIESTINTÄ
EETU antoi toimintavuonna seuraavat lausunnot ja kannanotot:
20.2.2018: kannanotto ja mediatiedote ”kansaneläkeindeksin leikkaus peruttava”
21.2.2018: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sekä
sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta.
7.8.2018: lausunto koskien hallituksen esitystä laiksi julkisen hallinnon tiedonhallinnasta
5.11.2018: lausunto koskien hallituksen esitystä laiksi huoneistotietojärjestelmästä
12.12.2018: asiantuntijalausunto Eduskunnan hallintovaliokunnalle koskien hallituksen esitystä
eduskunnalle laeiksi digitaalisten palveluiden tarjoamisesta sekä sähköisestä asioinnista
viranomaistoiminnassa asennetun lain muuttamisesta.
EETUn kotisivua sekä Facebook-sivua päivitettiin toimintavuonna puheenjohtajajärjestön toimesta.
6 TALOUS
Järjestön taloudenhoitajana toimi Kristillisen Eläkeliiton toiminnanjohtaja Päivi Kyyrö ja kirjanpidon
hoiti Tilitoimisto Pirjo Gustafsson.
5

Järjestöllä on pankkitili Helsingin Op Pankki Oyj:ssä. Järjestön tulot koostuivat jäsenmaksuista.
Kokousten ja tapahtumien kuluista osa katettiin EETUn ja osa jäsenjärjestöjen varoista.
Puheenjohtajajärjestö vastasi pienistä hallintokuluista.
Tilikauden ylijäämäksi muodostui 1595,77euroa.
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