
 
 

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry on kuuden valtakunnallisen eläkeläisjärjestön yhteistyöelin. Sen jäsenjärjestöt ovat  
Eläkeliitto, Eläkeläiset, Eläkkeensaajien Keskusliitto, Kansallinen senioriliitto, Kristillinen Eläkeliitto ja Svenska pensionärsförbundet.  
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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.  
 
EETUn jäsenjärjestöillä oli toimintavuoden alussa jäsenyhdistyksissään henkilöjäseniä yhteensä 256 
188 sekä 1 177 paikallisyhdistystä ja 79 alueyhdistystä. Jäsenyhteisöjen yhdistysverkosto kattaa koko 
Suomen, mukaan lukien Ahvenanmaan. 
                                    
 
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.  
 
EETU ry 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.  
 
Tätä vuotta on leimannut covid-19 epidemia, joka on vaikuttanut myös EETU ry:n toimintaan. 
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2.    HALLINTO JA KOKOUKSET 
 
 
EETU ry:n puheenjohtajajärjestö vaihtuu vuosittain kuuden jäsenliiton kesken. Yhdistyksen 
taloudenhoidosta ja kirjanpidosta vastaa pysyväisvastuulla Kristillinen Eläkeliitto ry. 
 
Toimintavuonna 2020 puheenjohtajajärjestönä toimi Svenska pensionärsförbundet rf ja 
varapuheenjohtajana Eläkeläiset ry.  
 
EETUn puheenjohtajana toimi Svenska pensionärsförbundetin puheenjohtaja Ole Norrback. Sihteerinä 
sekä työvaliokunnan puheenjohtajana toimi pensionärsförbundetin toiminnanjohtaja Berit Dahlin.  
 
Sääntömääräiset kokoukset 
 
Kevätkokous pidettiin 28.5. ja syyskokous pidettiin 26.11. etäkokouksina. 
 
 
Hallitus 
 
Hallitus piti toimintavuoden aikana neljä varsinaista kokousta sekä vuoden 2021 hallituksen 
järjestäytymiskokouksen syyskokouksen jälkeen 26.11.  
 
Hallituksen kokoonpano: 
Ole Norrback (Svenska pensionärsförbundet rf) puheenjohtaja 
Raimo Ikonen ja Anssi Kemppi (Eläkeliitto ry) 
Simo Paassilta ja Timo Kokko (Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry) 
Leea Hiltunen ja Päivi Kyyrö (Kristillinen Eläkeliitto ry) 
Martti Korhonen ja Jan Koskimies (Eläkeläiset ry) 
Anneli Taina ja Matti Niiranen (Kansallinen senioriliitto ry) 
Berit Dahlin (Svenska pensionärsförbundet rf) sihteeri 
 
Työvaliokunta 
 
Hallituksen työvaliokunnan muodostivat jäsenjärjestöjen toiminnanjohtajat. Puheenjohtajana ja 
sihteerinä toimi Berit Dahlin.  
 
Työvaliokunta kokoontui toimintakauden aikana viisi kertaa. Työvaliokuntaa työllistivät erilaiset 
edunvalvonnan kysymykset, kannanotot ja lausunnot sekä 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), Aila Harjanne (Kansallinen senioriliitto), Seppo Piitulainen 
(Kristillinen Eläkeliitto) ja Pehr Löv (Svenska pensionärsförbundet). 
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3.    TAPAHTUMAT JA SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ 
 
EETUn hallitus tapasi vuonna 2020 säännöllisesti sidosryhmien edustajia. Tapaamisissa kuultiin 
asiantuntija-alustuksia ja käytiin keskusteluja eläkeläisten aseman parantamisesta.  
 
Tapaamisia sidosryhmien kanssa järjestettiin seuraavasti: 
 
6.2.2020  Sosiaali-ja terveysministerin Aino-Kaisa Pekosen kanssa (hallituksen kokouksen 

yhteydessä) 
 
9.3.2020 Ruotsin sosiaaliministeriön EU- ja kansainvälinen yksikkö. Isäntänä toimi Svenska 

pensionärsförbundet. 
 
3.6.2020  Työeläkevakuuttajat TELA ry (hallituksen kokouksen yhteydessä). Tilaisuudessa kuultiin 

seuraavat alustukset, joista käytiin keskustelua: 
Johtaja Nikolas Elomaa: Ajankohtaiset asiat ja eläkepolitiikan suunta 
Analyytikko Kimmo Koivurinne: Koronakriisin vaikutukset 
Johtava ekonomisti Risto Vaittinen: Koronan vaikutus eläkejärjestelmän 
rahoitusnäkymiin 
Erityisasiantuntija Janne Pelkonen: Miten EU-maissa on sopeuduttu eläkkeissä korona-
aikaan ja uuden komission eläkepolitiikka 

 
  
24.9.2020  Eläketurvakeskus ETK (hallituksen kokouksen yhteydessä), Eläketurvakeskuksen 

toimitusjohtaja Mikko Kautto esitteli Eläketurvakeskuksen toimintaa lähivuosina ja 
johtaja Jaakko Kiander piti katsauksen ajankohtaisista asioista. 

 
 
26.11.2020 Kansaneläkelaitos KELA (syyskokouksen yhteydessä). Kelan pääjohtaja Outi 

Antila piti katsauksen Kelan ajankohtaisista asioista. 
 
 
 
EETU ry:n puheenjohtaja edusti yhdistystä pyydettäessä eri tapahtumissa. Puheenjohtaja Ole 
Norrback kävi yhdistyksen edustajana puhumassa toimivuoden aikana mm. Lahdessa.  
 
 
 
 

4.   EETU RY:N EDUSTAJAT ERI TOIMIELIMISSÄ 
 
EETU ry:llä oli vuonna 2020 edustajia erilaisissa asiantuntijaelimissä ja toimikunnissa seuraavasti:  
 
Kelan neuvottelukunta: 
Leea Hiltunen, Kristillinen Eläkeliitto (toimikauden pituus 1.4.2017–31.3.2020). 
Ole Norrback, Svenska pensionärsförbundet (toimikauden pituus 1.7.2020-30.6.2023). 
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Kelan eläkefoorumi 
Eläkefoorumi toimii Kelan sidosryhmä- ja asiantuntijaelimenä eläkeasioiden sisällöllisessä ja 
strategisessa kehittämistyössä. Toimintakausi on 1.1.2020–31.12.2021. 
 
Edustajat eläkefoorumissa jäsenjärjestöistä: 
Jäsen Timo Kokko, Eläkkeensaajien Keskusliitto, varajäsen Anssi Kemppi, Eläkeliitto 
Jäsen Matti Niiranen, Kansallinen senioriliitto, varajäsen Jan Koskimies, Eläkeläiset 
 
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, Akava ry, Työeläkevakuuttajat TELA sekä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK 
ry. 
 
VM Yhteispalvelujen neuvottelukunta: 
Anssi Kemppi, Eläkeliitto  
Varalla Berit Dahlin, Svenska pensionärsförbundet 
 
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 
 
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Eläkkeensaajien neuvottelukunta: 
Ole Norrback, EETU ry:n puheenjohtaja 2020, Svenska pensionärsförbundet 
 
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta (SAMU) 
Timo Kokko, Eläkkeensaajien Keskusliitto 1.1.2018 – 31.12.2022. 
 
EETUlla oli myös muita merkittäviä sidosryhmäyhteyksiä ja edustuksia joko suoraan tai 
jäsenjärjestöjensä kautta, esimerkkinä mainittakoon: 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö, Vanhus- ja eläkeläisasioiden neuvottelukunta  
 
Kelan OmaKanta-palvelujen asiakasraati  
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5.   LAUSUNNOT JA KANNANOTOT 
 
 
EETU ry:n tärkein vuosittainen kannanotto on lausunto valtion talousarvioon, joka luovutettiin 
eduskuntaryhmille 9.10. Kannanotosta laadittiin artikkeleita, joita julkaistiin EETU-jäsenliittojen 
lehdissä. 

EETU ry vaati talousarviokannanotossaan 9.10.2020, että eläkeläisten asema otetaan huomioon 
koronapandemian aikana. ”Kunnes toimiva rokote on saatu kehitettyä ja rokotukset toimeenpantua 
tulee valtiovallan ryhtyä kaikkiin vaadittaviin toimenpiteisiin jotta vanhusväestön terveys voidaan 
turvata ja viruksen leviäminen hoitokoteihin voidaan estää.  Toimenpiteet eivät saa olla vanhuksien 
vapauksia rajoittavia muuta väestöä tiukemmin vaan suojautumissäännöksiä luomalla koko väestöä 
koskevia. Tarvittaessa on lainsäädäntöä tarkistettava jos suositukset eivät anna riittäviä tuloksia taudin 
hillitsemisessä.” 

Kannanotossa pidettiin tärkeänä, että eläkeläisköyhyys on poistettava ja että Suomeen laaditaan 
pikaisesti eläkeläisköyhyyden vähentämisohjelma. 
 
Budjettikannassaan EETU vaati myös, että vanhustenhoidon laatuun on saatava parannus ja että  
hallituksen on etsittävä viivyttelemättä ratkaisu kasvavaan hoitohenkilöstövajeeseen. 

EETU ry vaati kannanotossa, että asiakasmaksukatot on yhdistettävä ja ehdotettiin, että palvelu-, 
matka-, ja lääkemaksukatot yhdistetään yhdeksi maksukatoksi, jonka taso on korkeintaan kuukaudessa 
maksettavan takuueläkkeen suuruinen.  

Vaatimuksiin kuului myös että, kotona asumista on tuettava. ”Pienituloisilla eläkeläisillä ei ole tällä 
hetkellä mahdollisuutta hyödyntää kotitalousvähennystä, koska heille ei tule maksettavaksi veroa, josta 
vähennyksen voisi tehdä. Kotitalousvähennystä vastaava tuki tulisi maksaa suorana avustuksena niille, 
jotka eivät voi tehdä vähennystä verosta. Avustuksen määrän tulisi vastata verotuksessa 
hyödynnettävää kotitalousvähennystä.” 

Muistuttimme vielä, että esteettömiin palveluihin lukeutuvat mm. liikunta- ja kulttuuripalvelut, jotka 
palvelut ovat ikääntyneiden vireyden ja hyvinvoinnin kannalta tärkeintä. Hyvinvointi ja mahdollisuus 
osallistua kuuluvat kaikille.  

 
EETU ry antoi toimintavuonna 2020 seuraavia lausuntoja ja kannanottoja: 
 
Lausunto Uusimaa-PKS-Helsinki sote-erillisselvityksen loppuraportista sosiaali- ja 
terveysministeriölle 10.2. 
 
Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista sosiaali- ja terveysministeriölle 1.4. 
 
Kannanotto: EETU vaatii nopeasti selkeää ohjeistusta ikääntyneille 7.5. 
 
Kannanotto: Yhdistyslain poikkeuslakia jatkettava vuoden 2020 loppuun 3.6. 
 
Lausunto koskien Iäkkäiden laatusuositus 2020–2023 sosiaali- ja terveysministeriölle 18.6. 
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Lausunto koskien Iäkkäiden henkilöiden palvelukokonaisuutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta 
sosiaali- ja terveysministeriölle 22.6. 

 
Kannanotto: Ikääntyneet vahvasti mukaan Sote-uudistukseen 1.10. 
 
Kannanotto vuoden 2021 talousarvioesitykseen sekä lainsäädäntöön eduskuntaryhmille 9.10. 
 
Lausunto koskien televisio- ja radiolähetyspalveluista liikenne- ja viestintävirastolle 15.10. 
 
Kannanotto: Ikääntyvien influenssarokotukset Suomessa 26.11. 
 
 
 
 

6.   VIESTINTÄ 
 
EETU ry:n viestintää hoidetaan pääasiassa yhdistyksen kotisivun www.eetury.fi  sekä Facebook-sivun 
välityksellä. Niiden ylläpito on kulloisenkin puheenjohtajajärjestön vastuulla. Mahdollisuuksien 
mukaan tiedotteita lähetetään myös STT-jakelulla ja suoraan toimittajille. 
 
EETU ry:n tapahtumista, kannanotoista ja lausunnoista tiedotetaan myös suoraan kunkin jäsenliiton 
harkinnan mukaan niiden omissa viestintäkanavissa.   
 

 
7.    TALOUS 
 
Järjestön taloudenhoitajana toimi Kristillisen Eläkeliiton toiminnanjohtaja Päivi Kyyrö ja kirjanpidon 
hoiti Tilipalvelu Sari Lampinen.  
 
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 2 433,44 euroa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


