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Hallitus 11.3.2011
Kevätkokous 16.5.2011

Vuoden 2010 vuosikertomus

Vuosikertomus 2010
Årsberättelse 2010

Tarkoitus ja toiminnan laatu
2. §
Järjestö toimii valtakunnallisten eläkeläisjärjestöjen yhteenliittymänä eläkeläisten ja
ikäihmisten taloudellisten ja sosiaalisten etuuksien ja oikeuksien parantamiseksi.
3. §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestö
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

toimii eläkettä saavien edunvalvojana
tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa asiantuntijalausuntoja poliittisille päättäjille ja
viranomaisille
pitää yhteyttä vanhus- ja eläkeläisasioiden neuvottelukuntaan ja muihin eläke- ja
sosiaalialan sidosryhmiin
seuraa Euroopan Unionin sosiaali- ja eläkepoliittisia linjauksia
edustaa jäsenjärjestöjään yhteisesti sovituissa asioissa
harjoittaa julkaisutoimintaa sekä järjestää kokouksia ja seminaareja kulloinkin
ajankohtaisista edunvalvontakysymyksistä
toimii eläkkeellä olevien yhteiskunnallisen arvostuksen kohottamiseksi ja
kansalaissovun edistämiseksi
hoitaa muut yhdistyslain ja näiden sääntöjen määräämät tehtävät.
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Kertomus vuodelta 2010
1. Yleistä
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry - Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf
perustettiin Helsingissä 20. päivänä kesäkuuta 2006. Etujärjestön perustamisella
haluttiin terävöittää valtakunnallisten eläkeläisjärjestöjen edunvalvontaa. EETU-PIOn
perustajajäsenet ovat Eläkeliitto ry, Eläkeläiset ry, Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry,
Kansallinen senioriliitto ry, Kristillinen Eläkeliitto ry ja Svenska pensionärsförbundet rf.
Virallisesti EETU-PIO on merkitty yhdistysrekisteriin 3.10.2006.
EETU-PIOn jäsenjärjestöillä oli jäseniä yhteensä noin 280 000 sekä 1333 paikallisyhdistystä ja 81 alueyhdistystä. Jäsenyhteisöjen yhdistysverkosto kattaa koko Suomen,
mukaan lukien Ahvenanmaan.
2. Järjestön kokoukset
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 24.5.2010 Nordea Järjestöpankin tiloissa
Aleksis Kiven katu 9-11, Helsingissä. Kokouksessa oli kahdeksantoista virallista
kokousedustajaa sekä kaksi neuvottelukunnan jäsentä. Syyskokous pidettiin 9.12.2010
Työeläkevakuuttajat TELAn tiloissa Helsingissä. Virallisia kokousedustajia oli läsnä
neljätoista sekä kaksi neuvottelukunnan jäsentä. Kevätkokouksen jälkeen professori
Eino Heikkinen puhui aiheesta ”Seniorit – voimavara myös muille”.
Syyskokous valitsi yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2011 Eläkeläiset ry:n
puheenjohtajan Kalevi Kivistön. Hallituksen muiksi jäseniksi vuodeksi 2011 valittiin
seuraavat henkilöt: Hannu Tenhiälä ja Jukka Salminen (Eläkeliitto), Hannu Partanen
(Eläkeläiset), Hilkka Häkkilä ja Timo Kokko (Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL),
Jouni Mykkänen ja Marjo Palomäki (Kansallinen senioriliitto), Ensio Koitto ja
Seppo Valmari (Kristillinen Eläkeliitto) sekä Ole Norrback ja Veronica Fellman (Svenska
pensionärsförbundet).
Vuoden 2011 toiminnantarkastajiksi valittiin Marja-Leena Lehtimäki ja
Timo Vähäkoski sekä varatoiminnantarkastajiksi Eero Patrakka ja Hedda Bonn.
Jäsenmaksun suuruudeksi vuodeksi 2011 päätettiin muuttumattomana 300 euroa.
Lisäksi hyväksyttiin vuoden 2011 toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Syyskokous hyväksyi Eläkeläisliittojen etujärjestö ry:n strategia yksimielisesti. Sen
nimeksi sovittiin Tavoitteet lähiajalle ja eduskuntavaaleihin 2011.
Syyskokous hyväksyi lehdistötiedotteen EETU-PIOn strategiasta.
3. Hallitus ja neuvottelukunta
Hallitus kokoontui toimintakauden aikana viisi kertaa.
Järjestön puheenjohtajana toimi Ole Norrback (Svenska pensionärsförbundet rf) ja varapuheenjohtajana Kalevi Kivistö (Eläkeläiset ry). Muina hallituksen jäseninä toimivat
Hannu Tenhiälä ja Jukka Salminen (Eläkeliitto); Hannu Partanen (Eläkeläiset); Hilkka
Häkkilä ja Timo Kokko (Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL); Jouni Mykkänen ja
Marjo Palomäki (Kansallinen senioriliitto); Ensio Koitto ja Heidi Heinonen 1.1.–
15.10.2010 sekä 3.12.2010 alkaen Seppo Valmari (Kristillinen Eläkeliitto) sekä Veronica
Fellman (Svenska pensionärsförbundet).
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Sihteerinä toimi Veronica Fellman (Svenska pensionärsförbundet rf) sekä tiedottajina
Jan-Anders Ekström (lehdistötiedotteet) ja Ulf Wahlström (nettisivut), (Svenska
pensionärsförbundet). Yhdistyksen taloudenhoitajana toimi Seppo Valmari
(Kristillinen Eläkeliitto).
Neuvottelukunnan jäseninä toimivat Pekka Tuomisto, Outi Ojala, Pirkko Lahti, Ritva
Laurila, Pekka Heinäharju ja Edward Andersson. Neuvottelukunnan jäsenet osallistuivat
EETU-PIOn järjestämään kevätseminaariin, Eläkeläisparlamenttiin sekä KELA- ja TELAtapaamisiin.
Hallituksen kokouksissa käsiteltiin erityisesti edunvalvonta-vaikuttamistyön sisältöjä:
eläke- ja sosiaalipolitiikkaa, vanhuspalveluita (vanhuspalvelulaki), eläkkeensaajien
verotusta, vanhusneuvostojen toimintaa sekä kunta- ja palvelurakennemuutosta.
Vuoden aikana tehtiin Huomisen kynnyksellä –tutkimusraportti TNS Gallupin
Juhani Pehkosen kanssa.
Nämä asiat konkretisoituivat sidosryhmätapaamisissa, seminaareissa sekä kannanotoissa ja lausunnoissa. Kuntien vanhusneuvostoille lähetettiin vuoden alussa pyyntö,
että neuvostot toiminnassaan ottaisivat esille vanhushuollon laadun raportoimisesta.
Vuoden lopussa lähetettiin arviointilomake neuvostojen toiminnasta tässä asiassa.
4. Työvaliokunta
Hallituksen työvaliokunnan muodostivat jäsenjärjestöjen toiminnanjohtajat. Työvaliokunta kokoontui toimintakauden aikana kolmetoista kertaa, joista muutama kokous
käsitteli pelkästään EETU-PIOn strategiaa.
Työvaliokunnan puheenjohtajana toimi Veronica Fellman.
5. Vaikuttamistyö ja sidosryhmäyhteydet
Eduskuntaryhmien edustajien tapaaminen
Jäsenjärjestöjen puheenjohtajat tapasivat eduskuntaryhmien edustajat eduskunnassa
15.9.2010. EETU-PIOn edustajat keskustelivat heidän kanssaan valtion talousarvioesityksestä 2011 ja muista ajankohtaisista eläkeläisasioista. EETU-PIO luovutti
eduskuntaryhmien edustajille talousarvioesitystä 2011 koskevan kirjelmän. Asiakirjassa
otettiin kantaa pientuloisten ostovoiman heikentymisestä energiaveron korottamisen
sekä asumiskustannusten korotuksista, kunnallisesta perustulovähennyksestä,
peruspalvelujen parantamisesta, taitetun indeksi muuttamisesta sekä Suomen
lakisääteisen eläkejärjestelmän turvaamisesta.
KELA
Järjestön hallitus vieraili johtaja Helena Pesolan kutsumana KELAn pääkonttorissa
8.11.2010. Tilaisuuteen osallistui KELAn 1.10.2010 aloittanut uusi pääjohtaja Liisa
Hyssälä. Myös EETU-PIOn neuvottelukunta osallistui tilaisuuteen. Tilaisuudessa KELAn
edustajat esittelivät KELAn palveluja koskevia ajankohtaisia asioita, takuueläkkeen
markkinoiminen, omaishoidontuen kehittämisnäkymiä ja ikäihmisten kuntoutuksen
kehittämistä.
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KELAn eläkeasiain neuvottelukunta kokoontui 22.11.2010.
Hannu Tenhiälä on KELAn neuvottelukunnan jäsen EETU-PIOn edustajana vuoden
2010 loppuun asti.
TELA
EETU-PIOn hallitus täydennettynä syyskokouksen edustajilla osallistui TELAn toimitusjohtajan Esa Swanljungin kutsumana 9.12.2010 Työeläkevakuuttajat TELAssa järjestettyyn seminaariin. Mukana olivat myös neuvottelukunnan jäsenet.
Tilaisuudessa TELAn edustajat esittelivät tuoreinta tietoa työeläkepuolelta. Keskeisenä
sisältönä oli toimitusjohtaja Esa Swanljungin esitys ajankohtaisista asioista
eläkejärjestelmästä. Keskusteltiin myös Euroopan komission vihreästä kirjasta.
Vuonna 2007 TELAan perustettu eläkkeensaajien neuvottelukunta kokoontui 12.5.2010
ja 13.10.2010. Kokouksissa käsiteltiin laaja-alaisesti työeläkejärjestelmään liittyviä
asioita. Neuvottelukuntaa edustavat EETU-PIOn puolelta jäsenjärjestöjen
toiminnanjohtajat.
Tapaamiset työmarkkinajärjestöjen kanssa
EETU-PIOn jäsenjärjestöjen edustajat tapasivat työmarkkinajärjestöjen edustajat 24.5.
sekä 15.12.2010.
EETU-PIO järjesti yhteistapaamisen työmarkkinajärjestöjen kanssa seminaarin merkissä
24.5. ja kokouksena hallituksen kanssa 15.12.2010.
24.5. pidetyssä seminaarissa STTK:n Heli Puura esitti palkansaajakeskusjärjestöjen
yhteisen puheenvuoron otsikolla ”Vanhuuseläkkeellä olevien työssäkäynti” ja Johan
Åström esitti työmarkkinaosapuolten työnantajien näkemykset otsikkona ”Elinajan odote
ja eläkeikä”.
Seuraavat työmarkkinaosapuolten edustajat osallistuivat EETU-PIOn seminaariin
24.5.2010:
EK:
Akava:
STTK:
SAK:

Asiamies Johan Åström
lakimies Jarmo Pätäri
lakimies Heli Puura
eläke- ja työura-asioiden päällikkö Kaija Kallinen

Tilaisuuksissa jatkettiin jo kolme vuotta aikaisemmin käynnistettyä vuoropuhelua
järjestöjen välillä. Keskusteluissa olivat esillä muun muassa indeksikysymykset,
sosiaalipoliittiset asiat sekä yhteistyön tiivistäminen. Neuvottelujen ilmapiiri oli erittäin
myönteinen.
Seuraavat työmarkkinaosapuolten edustajat osallistuivat EETU-PIOn hallituksen
kokoukseen 15.12.2010:
Akava:
STTK:
SAK:

edunvalvontajohtaja Minna Helle
lakimies Heli Puura
eläke- ja työura-asioiden päällikkö Kaija Kallinen

Tilaisuudessa keskusteltiin eläkkeiden verotuksesta, eläkeläisten ostovoimasta ja
taitetusta indeksistä.
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Eläkefoorumi
Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä perusti vuonna 2008 eläketurvaan ja sen
kehittämiseen keskittyvän eläkefoorumin. Foorumissa ovat edustettuina kaikki
merkittävät tahot (mm. julkinen sektori, eläkevakuutusyhtiöt, työmarkkinajärjestöt,
Eläketurvakeskus, Sata-komitea, EETU-PIO). EETU-PIOn edustajana Eläkefoorumin
tilaisuuksissa oli Hannu Tenhiälä.
Yksityisten alojen työeläkejärjestelmän vakavaraisuussääntelyn uudistamista
selvittävä laaja-alainen työryhmä
Yksityisten alojen työeläkejärjestelmän vakavaraisuussääntelyn uudistamista selvittävä
laaja-alaisessa työryhmässä EETU-PIOn edustajana oli Hilkka Häkkilä. Työryhmä
työskenteli 20.5.2009 – 31.3.2010, jolloin viimeisen työryhmän kokouksessa hyväksyttiin
sosiaali- ja terveysministeriölle annettu selvitys, jossa huomioitiin syksyllä 2008 alkanut
talous- ja finanssikriisi. Eläke-etuuksien käsittely ei työryhmän tehtäviin varsinaisesti
kuulunut.
Muut tapaamiset
EETU-PIOn edustajilla oli tapaamisia myös muiden sidosryhmien edustajien kanssa.
Tavattiin Varman johtoa, sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälää ja
peruspalveluministeri Paula Risikkoa. Eläkeläisparlamentissa vierailivat sekä uusi
sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehula että maahanmuutto- ja eurooppaministeri
Astrid Thors. Syksyllä EETU-PIOn hallitus sai tavata uutta pääministeriä
Mari Kiviniemeä, jonka kanssa keskusteltiin eläkeläisten taloudellisista sekä sosiaali- ja
terveydellisistä asioista.
Raha-automaattiyhdistyksen RAY:n edustajien Mika Pyykön ja Elina Varjosen kanssa
keskusteltiin sosiaalisen lomatoiminnan tulevaisuudesta, Työeläkelaitoksen edustajan
Matti Leppälän kanssa keskusteltiin Euroopan komission eläkkeiden vihreästä kirjasta ja
annettiin tästä myös kannanoton Euroopan komissiolle. Ministeri Risikon aloitteesta
kokoontunut Ikähoiva-ryhmän kuulemistilaisuudessa 12.8. EETU-PIOn edustaja oli
Veronica Fellman.
Tämän toimintakertomuksen liitteenä olevassa toimintakalenterissa on lueteltu
tarkemmin eri sidosryhmien tapaamisia sekä EETU-PIOn antamia kannanottoja ja
lausuntoja.
Edustukset
EETU-PIOlla on edustus seuraavissa toimikunnissa ja vastaavissa:
KELAn neuvottelukunta
Hannu Tenhiälä, Eläkeliitto
KELAn eläkeläisasiain neuvottelukunta varsinaisinä jäseninä:
Hilkka Häkkilä, Eläkkeensaajien Keskusliitto
Veronica Fellman,Svenska pensionärsförbundet
varajäseninä:
Hannu Partanen, Eläkeläiset
Leena Gabrielson, Kristillinen Eläkeliitto
KELAn eläkeasioiden asiakasraati
Marja Tenhiälä, Eläkeliitto
Eeva Koivisto, Eläkeläiset
Sinikka Rautakivi, Eläkkeensaajien keskusliitto
Leena Arponen, Kansallinen senioriliitto
Eila Hörkkö, Kristillinen eläkeliitto
Alf Skogster, Svenska pensionärsförbundet
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Eläkefoorumi
Ole Norrback, Svenska pensionärsförbundet
Työeläkelaitoksen Eläkkeensaajien neuvottelukunta
Jukka Salminen, Eläkeliitto
Hannu Partanen, Eläkeläiset
Timo Kokko, Eläkkeensaajien Keskusliitto
Marjo Palomäki, Kansallinen senioriliitto
Seppo Valmari, Kristillinen Eläkeliitto
Veronica Fellman,Svenska pensionärsförbundet
Kehitysvammaliiton selkokeskuksen neuvottelukunta
Tiina Rajala, Eläkeläiset

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 20.5.2009-31.3.2010 työryhmän Yksityisten alojen
työeläkejärjestelmän uudistamista selvittävä työryhmä. EETU-PIOn edustajana
työryhmässä oli Hilkka Häkkilä. Työryhmä luovutti selvitystyönsä 31.3.2010 ministerille.
Lisäksi Eläkeläisliittojen etujärjestön jäsenyhteisöillä on runsaasti merkittäviä
sidosryhmäyhteyksiä ja edustuksia, joista mainittakoon sosiaali- ja terveysministeriön
yhteydessä toimiva valtioneuvoston asettama vanhus- ja eläkeasioiden neuvottelukunta,
jonka uusi kausi on 12.4.2010 – 11.4.2013.
6. Tapahtumat
Hallituksen kevätseminaari järjestettiin 24.5.2010 Nordeassa, Helsingin Vallilassa.
Aiheena oli työmarkkinajärjestöjen edustajien tapaaminen sekä professori Eino
Heikkisen esitys senioreiden voimavarojen merkityksestä yhteiskunnalle. Seminaariin
osallistuivat kevätkokouksen virallisten edustajien lisäksi myös neuvottelukunnan
jäseniä.
Eläkeläisparlamentti järjestettiin kutsuseminaarina 5.10.2010 Baldersin salissa
Helsingissä. Tilaisuudessa esiintyivät Sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehula sekä
Maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors. Esityksiä pitivät myös
Juhani Pehkonen, TNS Gallupista Huomisen kynnyksellä –raportista, sosiaali- ja
terveysministeriön hallitussihteeri Virpi Vuorinen, joka kertoi ikääntyneitä koskevan
lainsäädännön vahvistamisesta, sekä Svenska pensionärsförbundetin asiamies Mona
Lehtonen, joka kertoi EU-projektista InclusAGE: Mitä seniorit tarvitsevat – ikäihmiset
kuuluviin!
7. Lausunnot, kuulemiset ja kannanotot
Järjestö antoi eri tahojen pyytämät lausunnot seuraavista asioista ja oli kuultavana
seuraavissa tilaisuuksissa:
Lausunto Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyynnöstä seuraavista
asiakirjoista lähetetty 21.4.:
Lausunto postilainsäädännön uudistamisesta LVM104:00/2008.
Lausunto selvitysmies Pursiaisen väliraportista LVM108:00/2009.
• 29.4.2010 EETU-PIO (es. Hannu Partanen) sosiaali- ja terveysvaliokunnassa
kuultavana hallituksen esityksestä HE 50/2010 vp laeiksi takuueläkkeestä ja eräiden
siihen liityvien lakien muuttamisesta. Lausunto annettu kirjallisena 27.4.2010.
• 5.8.2010 Eläkeläisliittojen etujärjestön kannanotto sosiaalihuollon lainsäädännön
uudistamistyöryhmän väliraporttiin
• 12.8. kuuleminen pyöreän pöydän keskustelussa
Ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoidon/hoivan uudistaminen – kutsu pyöreän
pöydän keskusteluun: Sosiaali- ja terveysministeriö asetti työryhmän toimikaudeksi
•

15.9.2009–30.9.2010 valmistelemaan ehdotukset ikäihmisten ympärivuorokautisten
hoiva- ja hoitopalvelujen rakenteiden ja sisällön
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kehittämisestä sekä asumispalvelujen asiakasmaksujen määräytymistä
koskeviksi linjauksiksi. EETU-PIOa edusti Veronica Fellman 12.8. pidetyssä
tilaisuudessa.
29.8. kannanotto: Ikäihmisten ympärivuorokautisen hoidon/hoivan uudistaminen –
työryhmän muistioon, Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä.
EETU-PIOn kannanotto Euroopan komission eläkkeiden vihreästä kirjasta
14.11.2010 komissiolle internetin välityksellä.
1.12.2010 Ole Norrback kuultavana eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa
postilaista.
–

•
•
•

Tarkemmat tiedot lausunnoista, kannanotoista, kuulemisista, lehdistötiedotteista ja
kirjeenvaihdoista ilmenevät oheisesta toimintakalenterista.
8. Tiedottaminen ja viestintä
Järjestön puheenjohtajataho on toimittanut tiedotteita tiedotusvälineille järjestön
tapahtumista ja kannanotoista. Tapahtumista on toimitettu valokuvia jäsenjärjestöjen
käyttöön. Järjestön sisäinen tiedotus on hoidettu pääosin sähköpostitse.
Vuonna 2009 avatulla verkkosivustolla www.eetury.fi on säännöllisesti julkaistu
lehdistötiedotteet, lausunnot ja kannanotot sekä muuta tietoa järjestön toiminnasta
suomeksi ja ruotsiksi.
9. Talous
Järjestöllä on pankkitili Helsingin Op Pankki Oyj:ssä. Järjestön tulot koostuivat
jäsenmaksuista. Kokousten kulut hoidettiin pääosin puheenjohtajajärjestön toimesta.
Kevätseminaarin kulut katettiin EETU-PIOn omilla varoilla. Huomisen kynnyksellä
–raportin kulut jyvitettiin.
Tilikauden tulos on 1418,24 euroa alijäämäinen. Tulos katetaan toimintapääomasta.
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU koostuu seuraavista tahoista:
Eläkeliitto ry, www.elakeliitto.fi
Eläkeläiset ry, www.elakelaiset.fi
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry, www.elakkeensaajat.fi
Kansallinen senioriliitto ry, www.senioriliitto.fi
Kristillinen Eläkeliitto ry, www.krell.fi
Svenska pensionärsförbundet rf, www.spfpension.fi

