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Vuosikertomus 2012
Årsberättelse 2012

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 2012
1. Yleistä

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry - Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf
perustettiin Helsingissä 20. päivänä kesäkuuta 2006. Etujärjestön perustamisella
haluttiin terävöittää valtakunnallisten eläkeläisjärjestöjen edunvalvontaa. EETUn
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.
EETUn jäsenjärjestöillä oli jäsenyhdistyksissään henkilöjäseniä yhteensä 293 087 sekä
1 315 paikallisyhdistystä ja 79 alueyhdistystä. Jäsenyhteisöjen yhdistysverkosto kattaa
koko Suomen, mukaan lukien Ahvenanmaan.

2. Järjestön kokoukset
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 14.6.2012 Käpylän työväentalolla, Vipusentie
19, Helsinki. Kokouksessa oli seitsemäntoista virallista kokousedustajaa, kaksi
neuvottelukunnan jäsentä joista toinen toimi myös virallisena kokousedustajana
Syyskokous pidettiin Työeläkevakuuttajat TELAssa ke 28.11.2012, Lastenkodinkuja 1,
Helsinki. Virallisia kokousedustajia oli läsnä neljätoista. Kokous hyväksyi kannanoton,
Vanhusneuvostoista vanhusten edunvalvojia.
Syyskokous valitsi yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2013 Eläkeliiton
puheenjohtaja Hannes Mannisen. Hallituksen muiksi jäseniksi vuodeksi 2013 valittiin
seuraavat henkilöt: Jukka Salminen (Eläkeliitto), Kalevi Kivistö ja Hannu Partanen
(Eläkeläiset), Matti Hellsten ja Timo Kokko (Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL), Tapani
Mörttinen ja Marjo Palomäki (Kansallinen senioriliitto), Ensio Koitto ja Päivi Kyyrö
(Kristillinen Eläkeliitto) sekä Ole Norrback ja Veronica Fellman (Svenska
pensionärsförbundet).
Vuoden 2013 toiminnantarkastajiksi valittiin Valittiin Marja-Leena Lehtimäki ja Anitta
Koski sekä varatoiminnantarkastajiksi Susanna Käki-Kouki ja Hedda Bonn
Jäsenmaksun suuruudeksi vuodeksi 2013 päätettiin entinen 300 euroa. Lisäksi
hyväksyttiin vuoden 2013 toimintasuunnitelma ja talousarvio.
3. Hallitus ja neuvottelukunta
Hallitus kokoontui toimintakauden aikana viisi kertaa.
Järjestön puheenjohtajana toimi Matti Hellsten (Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry) ja
varapuheenjohtajana Hannu Tenhiälä 14.9.2012 asti ja siitä eteenpäin Hannes
Manninen (Eläkeliitto ry). Muina hallituksen jäseninä toimivat Jukka Salminen
(Eläkeliitto), Kalevi Kivistö ja Hannu Partanen (Eläkeläiset), Jouni Mykkänen 1.6.2012
asti ja siitä eteenpäin Tapani Mörttinen sekä Marjo Palomäki (Kansallinen senioriliitto),
Ensio Koitto ja Päivi Kyyrö (Kristillinen Eläkeliitto), Ole Norrback ja Veronica Fellman
(Svenska pensionärsförbundet) sekä Timo Kokko (Eläkkeensaajat).

Sihteerinä toimi Timo Kokko (Eläkkeensaajat) sekä tiedottajana Birgitta Kuittinen
(Eläkkeensaajat). EETUn tilaisuuksista teki jutut ja ne valokuvasi Ulla Wallinsalo
(Eläkkeensaajat). Jutut välitettiin jäsenjärjestöjen käyttöön. Yhdistyksen
taloudenhoitajana toimi Päivi Kyyrö (Kristillinen Eläkeliitto).
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Neuvottelukunnan jäseninä toimivat Pekka Tuomisto, Outi Ojala, Pirkko Lahti, Ritva
Laurila, Pekka Heinäharju ja Edward Andersson 31.5.2012 asti jonka jälkeen NilsAnders Granvik. Neuvottelukunnan jäsenet kutsuttiin EETUn järjestämään
kevätseminaariin, Eläkeläisparlamenttiin sekä KELA- ja TELA -tapaamiseen.
Hallituksen kokouksissa käsiteltiin erityisesti edunvalvonta-vaikuttamistyön sisältöjä.
Kuntavaalit toimitettiin maassamme sunnuntaina 28.10.2012 (ennakkoäänestys
kotimaassa 17.–23.10. ja ulkomailla 17.–20.10.). Kuntaliitosten osalta vuoden vaalit
toimitettiin vuoden 2013 alusta voimaan tulevaa kuntajakoa noudattaen.
EETU ry valmistautui osaltaan vaaleihin ja tuotti vaaleja varten oman
kunnallisvaaliesitteen. Asian tiimoilta järjestettiin huhtikuussa laaja kysely EETUn
jäsenjärjestöjen yhdistyksille. Sen vastaukset toimivat pohjana tuolle esitteelle. Kyselyn
vastausprosentiksi muodostui 59.
Vastausten pohjalta EETU kokosi vaatimuksensa kunnille toimenpiteistä ikäihmisten
elinolojen parantamiseksi. EETUn teesit olivat seuraavat:
1. Lähipalvelut on oltava aidosti kaikkien kuntalaisten saavutettavissa ja ne on taattava
kuntalaisille ikään ja asuinpaikkaan katsomatta
2. Ikäihmisten osallisuus ja kuulluksi tuleminen on oltava perusoikeus
3. Omaishoitajien asemaa on parannettava
4. Palveluja on kehitettävä kuntalaisten hyvinvoinnin turvaksi
5. Eläkeläistoimintaa tulee tukea
6. Ikäihmisten aktivointiin on panostettava
Tavoitteista taitettiin puheenjohtajajärjestön toimesta oma kuntavaalilennäkki sekä
suomeksi että ruotsiksi. Sen lisäksi tehtiin molemmilla kielillä 2 ilmoitusta Kuntalehteen
ja yksi ilmoitus Finlands kommuntidning –lehteen. Ilmoitukset oli suunnattu
kuntavaaleissa ehdolla olleille sekä valituille kunnanvaltuutetuille. Lennäkistä taitettiin
myös internet –sivuille kaksisivuinen versio sekä suomeksi että ruotsiksi.
Kuntavaaliteemat julkistettiin virallisesti 20.8.2012.
Yhteiset tavoitteet loivat pohjaa myös eri suuntiin tehdylle vaikuttamistyölle.
Edunvalvonnan asiat olivat esillä sidosryhmätapaamisissa, seminaareissa,
kuulemistilaisuuksissa, annetuissa lausunnoissa sekä järjestön kannanotoissa.
4. Työvaliokunta
Hallituksen työvaliokunnan muodostivat jäsenjärjestöjen toiminnanjohtajat. Työvaliokunta kokoontui toimintakauden aikana yksitoista (11) kertaa. Kokousten välillä
työvaliokunta piti tiiviisti keskinäistä yhteyttä sähköpostilla ja puhelimella.
Työvaliokunnan puheenjohtajana toimi Timo Kokko (EKL).
5. Vaikuttamistyö ja sidosryhmäyhteydet
Eduskunnan puhemiehen ja eduskuntaryhmien edustajien tapaaminen
Jäsenjärjestöjen puheenjohtajat tapasivat eduskunnan puhemiehen ja
eduskuntaryhmien edustajat eduskunnassa 14.9.2012. Tilaisuudessa keskusteltiin
valtion talousarvioesityksestä vuodelle 2013 ja muista ajankohtaisista asioista.

EETU luovutti puhemiehelle ja eduskuntaryhmien edustajille kannanottonsa
valtioneuvoston talousarvioehdotukseen 2013 ja lainsäädäntöön.
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EETU keskittyi kannanotossaan seuraaviin ikäihmisille tärkeisiin asioihin:
1. Vanhuspalvelulaki
2. Eläkkeensaajien toimeentulo ja verotus
3. Sosiaali- ja terveyspalvelut
4. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kilpailutus
5. Lähipalvelujen turvaaminen
6. Lääkekorvausjärjestelmä
7. Raha-automaattiyhdistyksen tuoton jakaminen
KELA
Järjestön hallitus vieraili yhdessä neuvottelukunnan kanssa johtaja Helena Pesolan
kutsumana KELAn pääkonttorissa 3.12.2012. Tilaisuudessa KELAn edustajat esittelivät
KELAn palveluja koskevia ajankohtaisia asioita.
TELA
Perinteinen TELA -tapaaminen ja seminaari järjestettiin 28.11.2012. EETUn edustajina
tilaisuuteen osallistuivat EETUn hallitus ja neuvottelukunta täydennettynä
syyskokouksen edustajilla ja järjestöjen tiedottajilla.
Tilaisuudessa käsitellyt aiheet ja alustajat olivat seuraavat:
Telan uudet teesit työeläkkeiden turvaamiseksi ja alan edunvalvonnan kehittämiseksi
Minna Helle, johtaja
Eurokriisin ja kasvavan sääntelyn vaikutus suomalaiseen työeläkejärjestelmään
Janne Pelkonen, erityisasiantuntija
Eläkerahoitus ja julkisen talouden kestävyysvaje
Reijo Vanne, johtaja
TELAn organisaatiouudistuksen yhteydessä tehtiin päätös Eläkkeensaajien
neuvottelukunta muuttamisesta Eläkkeensaajien yhteistyöryhmäksi. Se kokoontuu
erikseen sovit-tavina aikoina säännöllisesti muutaman kerran vuodessa. Kokouksissa
käsiteltiin laaja-alaisesti työeläkejärjestelmään liittyviä asioita. Neuvottelukuntaan
kuuluvat EETUn jäsenjärjestöjen toiminnanjohtajat. Lisäksi on sovittu, että TELA
toimittaa erillisten pyyntöjen perusteella järjestöjen lehtien käyttöön ajankohtaisia
artikkeleita tai haas-tatteluja lukijoita kiinnostavista aiheista.
Indeksityöryhmä
Edellisvuoden eduskuntavaalien jälkeen hallitusohjelmaan saadun kirjauksen mukaisesti
perustettu indeksityöryhmä toimi koko toimintavuoden. Sosiaali- ja terveysministeriön
joulukuussa 2011 asettaman työeläkeindeksityöryhmän tehtävänä oli arvioida
työeläkejärjestelmän indeksitarkistuksia koskevan sääntelyn mahdolliset muutostarpeet.
Tässä työssä tuli sovittaa yhteen työeläkkeiden ostovoimasta huolehtiminen,
sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus, työeläkejärjestelmän rahoituksellinen
kestävyys ja kohtuullisina pysyvät työeläkemaksut. Työryhmän tuli työnsä aikana myös
selvittää, minkälaisia indeksejä on käytössä muiden maiden vastaavissa
eläkejärjestelmissä.
Työryhmässä oli eläkkeensaajajärjestöillä 3 paikkaa, joista 2 kuului Eläkeläisliittojen
etujärjestö EETU ry:lle. EETUn edustajat olivat puheenjohtaja Matti Hellsten ja
puheenjohtaja Jouni Mykkänen. Työryhmään kuuluville tehtiin puheenjohtajajärjestön
toimesta taustamuistio työeläkkeiden indeksiturvaan liittyen.
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Työryhmän eläkkeensaajajäsenet eivät saaneet työryhmässä kannatusta
näkemyksilleen indeksimuutoksen puolesta. Koska työeläkeindeksityöryhmä oli
päätymässä tulokseen, että eläkkeiden ja ansaittujen eläkeoikeuksien nykyinen
tarkistusmenettely on toimiva eikä ole riittäviä perusteluja esittää siihen muutoksia, niin
valmisteltiin eriävä mielipide työryhmän raporttiin. Se jätettiin työryhmälle sen
kokouksessa 18.12.2012.
Raporttinsa työryhmä luovutti ministeri Risikolle vasta vuoden 2013 puolella.
Vanhuspalvelulaki
Toimintavuonna eduskunta teki päätöksen Laista ikääntyneen väestön toimintakyvyn
tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ja sen voimaantulosta
1.7.2013 alkaen.
EETU osallistui aktiivisesti yhteiskunnassamme käytävään keskusteluun joka tätä
tulevaa lakia kosketti. Järjestöllä oli myös edustajanaan lakia valmistelevassa
työryhmässä Arja Ojala Eläkkeensaajien Keskusliitosta.
Lain voimaantulon varmistuttua tehtiin päätös, että EETUn puitteissa tehdään asian
tiimoilta ainakin yhteinen ohjeistus liittyen vanhusneuvostojen toimintaan vuonna 2013.
Yhteistyömahdollisuuksia Suomen Kuntaliiton kanssa myös kartoitetaan.
Muut tapaamiset
Uusi avaus sidosryhmätapaamisissa tehtiin kun EETUn hallitus tapasi Euroopan Unionin
parlamentin suomalaisjäsenistä Liisa Jaakonsaaren ja Anneli Jäätteenmäen
Eurooppatalossa 13.4.2012. Tapaamisia tullaan järjestämään myös tulevina vuosina.
EETUn työvaliokunta valmisteli Raha-automaattiyhdistykselle jäsenjärjestöjen yhteisen,
Onnekkaat ikääntyvät: ikääntyvien psykososiaalisen hyvinvoinnin ja osallisuuden
tukemista oma viestinnällä -projektin. Hakemus jätettiin RAY:lle toukokuussa mutta sille
ei saatu rahoitusta. EETU ja sen jäsenjärjestöt seurasivat aktiivisesti RAY:n Eloisa ikä –
avustusohjelman työtä. Avustusohjelman ohjausryhmän jäseneksi nimettiin
toiminnanjohtaja Jukka Salminen.
Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko kutsui EETUn hallituksen edustajat
tapaamiseen kaksi kertaa.
EETUn edustajilla oli tapaamisia myös muiden sidosryhmien edustajien kanssa.
Työeläkeyhtiö Varman johtoa tavattiin maaliskuussa, kun hallitus piti kokouksen
vakuutusyhtiön tiloissa. Eläke-Fennia taas kutsui EETUn hallituksen
keskustelutilaisuuteen ja miniseminaariin lokakuussa. Tilaisuuden tarkoitus oli avata
keskusteluyhteyttä eläkeläisjärjestöihin päin.
Finanssialan Keskusliiton kanssa järjestettiin huhtikuussa koulutustilaisuus maksamisen
uusista tuulista liittyen suoraveloituksen päättymiseen vuoden 2013 loppuun mennessä.
Tilaisuus oli tarkoitettu EETUn jäsenjärjestöjen henkilökunnan edustajille. FK myös tuotti
jäsenjärjestöjen käyttöön tiedotusmateriaalia asiaan liittyen.
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Edustukset vuonna 2012
EETUlla oli edustus seuraavissa toimikunnissa ja vastaavissa:
KELAn neuvottelukunta (2011-2014)

Kalevi Kivistö, Eläkeläiset

STM:n Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksia pohtiva työryhmä
Hannes Manninen
KELAn eläkeläisasiain neuvottelukunta (2011-2013)
varsinaisina jäseninä:
Päivi Kyyrö, Kristillinen Eläkeliitto
Hannu Partanen, Eläkeläiset
varajäseninä:
Marjo Palomäki, Kansallinen senioriliitto
Jukka Salminen, Eläkeliitto
KELAn eläkeasioiden asiakasraati

Marja Tenhiälä, Eläkeliitto
Eeva Koivisto, Eläkeläiset
Sinikka Rautakivi, Eläkkeensaajien keskusliitto
Aulis Eskola, Kansallinen senioriliitto
Päivi Kyyrö, Kristillinen Eläkeliitto
Alf Skogster, Svenska pensionärsförbundet

Työeläkevakuuttajat TELA:n eläkkeensaajien yhteistyöryhmä
Jukka Salminen, Eläkeliitto
Hannu Partanen, Eläkeläiset
Timo Kokko, Eläkkeensaajien Keskusliitto
Marjo Palomäki, Kansallinen senioriliitto
Päivi Kyyrö, Kristillinen Eläkeliitto
Veronica Fellman,Svenska pensionärsförbundet
Kehitysvammaliiton selkokeskuksen neuvottelukunta
Tiina Rajala, Eläkeläiset
Varajäsen
Ulla Wallinsalo, Eläkkeensaajien Keskusliitto
Indeksityöryhmä

Matti Hellsten, Eläkkeensaajien Keskusliitto
Jouni Mykkänen, Kansallinen senioriliitto

Vanhuspalvelulakia valmisteleva työryhmä
Arja Ojala, Eläkkeensaajien Keskusliitto
Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman alatyöryhmä c), Asumista tukevat palvelut,
palvelurakenne ja kuntien strategiat
Björn Sundqvist, Svenska pensionärsförbundet
Lisäksi Eläkeläisliittojen etujärjestön jäsenyhteisöillä on runsaasti merkittäviä
sidosryhmäyhteyksiä ja edustuksia, joista mainittakoon sosiaali- ja terveysministeriön
asettamispäätöksellä nimetty vanhus- ja eläkeläisasioiden neuvottelukunta, jonka
nykyinen toimintakausi kestää 9.6.2013 saakka.

6. Tapahtumat
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Kevätkokouksen yhteydessä 14.6. järjestettiin keskustelutilaisuus jonka aiheena oli
tuolloin valmistelussa ollut vanhuspalvelulaki. Asiasta oli alustamassa Sosiaali- ja
terveysministeriön hallitusneuvos Riitta Kuusisto. Alustuksen pohjalta käytiin vilkasta
keskustelua. Tilaisuuteen osallistui kevätkokouksen virallisten edustajien lisäksi
neuvottelukunnan edustajia.
Eläkeläisparlamentti pidettiin Op Pohjolan pääkonttorilla 6.11.2012. Tilaisuuden isäntänä
toimi toimitusjohtaja Reijo Karhinen. Tilaisuudessa vanhuspalvelulain tilannekatsauksen
piti peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson. Toisena aiheena esiteltiin EETUn
kuntakyselyn tuloksia Eläkeliiton toiminnanjohtaja Jukka Salmisen toimesta. Tilaisuuteen
osallistui noin 90 osanottajaa EETUn jäsenjärjestöistä.
Eläkeläisparlamentissa Op Pohjola esitti kutsun EETUn jäsenjärjestöille tulla
kommentoimaan, kehittämään ja testaamaan heidän kehittelemäänsä konseptia 55+
asiakkaille. EETU vastasi kutsuun myöntävästi ja työn suunnittelu aloitettiin
loppusyksystä.
7. Lausunnot, kuulemiset ja kannanotot
Järjestö antoi lausuntoja ja kannanottoja seuraavista asioista tai oli kuultavana
seuraavissa tilaisuuksissa:
Lausunto lääkekorvaustyöryhmälle 24.1.2012
VMO17:00/2012: Hallituksen esitys laiksi yleisradioverosta sekä eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi 6.3.2012
LVM/393/03/2012: Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Yleisradio Oy:stä ja valtion
televisio- ja radiorahastosta annettujen lakien muuttamisesta 6.3.2012
Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta: HE 29/2012 vp eduskunnalle laeiksi
Yleisradio Oy:stä annetun lain sekä valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain
muuttamisesta 17.4.2012
Sosiaali- ja terveysministeriön kuulemistilaisuus sosiaalihuoltolaista 20.4.2012
Maa- ja metsätalousministeriö: Lausunto kalastuslain kokonaisuudistusta valmistelleen
työryhmän mietinnöstä 16.5.2012
STM: Ohjausryhmän muistio Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja
iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 7.6.2012
Hankintalain soveltaminen sosiaali- ja terveyspalveluihin 20.6.2012
Kannanotto valtiovarainministeriön budjettiriiheen: Arvovalintojen aika, 8.8.2012
STM: Hallituksen esitys sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta
muuttamisesta 9.8.2012
Kannanotto Valtioneuvoston budjettiriiheen: Vanhuspalvelulaki lopultakin voimaan,
31.8.2012
Ställningstagande till statsrådets budgetria: Äldreomsorgslagen träder äntligen i kraft,
3.9.2012

EN, Ikääntyneiden henkilöiden ihmisoikeuksien edistämistä koskevan suosituksen
laatimisesta, 5.9.2012
Eduskunnan puhemiehelle ja eduskuntaryhmille: Kannanotto valtioneuvoston
talousarvioehdotukseen 2013 ja lainsäädäntöön, 14.9.2012
Ympäristöministeriö: Ehdotus ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaksi vuosille
2012 – 2015, 26.9.2012
STM Lausunto sosiaalihuollon uudistamista pohtivan työryhmän loppuraportista
22.10.2012
Vetoomus hallituksen sosiaali- ja terveyspoliittiselle työryhmälle koskien
eläkeläisjärjestöjen edustuksen takaamisesta vanhusneuvostoihin 11.10.2012
(koskien tulevan Vanhuspalvelulain kirjausta vanhusneuvostojen osalta)
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle:
Hallituksen esitys HE 160/2012 vp eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön
toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ja laiksi
terveydenhuoltolain 20 §:n kumoamisesta 28.11.2012
Syyskokouksen kannanotto: Vanhusneuvostoista vanhusten edunvalvojia, 28.11.2012
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.
EETUn verkkosivustolla www.eetury.fi on säännöllisesti julkaistu lehdistötiedotteet,
lausunnot ja kannanotot sekä muuta tietoa järjestön toiminnasta suomeksi ja ruotsiksi.
Tiedotteita:
Tiedote 16.1.2012 Toimeentulovaikeuksissa olevien eläkeläistalouksien määrä kasvaa
Tiedote 8.2.2012 Radion ohjelmatarjontaa ikäihmisille on lisättävä
Tiedote 29.2.2012 Näpit irti indeksitarkistuksista
Tiedote 21.5.2012 Yli kolmannes eläkkeensaajista maksaa veroa enemmän kuin
vastaavan summan ansaitseva palkansaaja
Tiedote 17.8.2012: Vanhuspalvelulaki ei saa kaatua keskinäiseen kiistelyyn
Tiedote 20.8.2012 Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry julkisti kuntavaalitavoitteensa
Tiedote 20.8.2012 Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf publicerade sina
mål inför kommunalvalet
Tiedote 31.8.2012 Vanhuspalvelulaki lopultakin voimaan
Tiedote 4.9.2012 Äldreomsorgslagen träder äntligen i kraft
Tiedote 14.9.2012 eduskunnan puhemiehelle ja eduskuntaryhmien edustajille
luovutetusta kannanotosta valtioneuvoston talousarvioehdotukseen 2013 ja
lainsäädäntöön: Keskiössä ostovoima, palvelut ja kuulluksi tuleminen
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Tiedote 6.11.2012 Eläkeläisjärjestöjen paikallisyhdistyksille tulossa vaativia tehtäviä
ikäihmisten oikeuksien ja etujen valvonnassa
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Tiedote EETUn Eläkeläisparlamentista 7.11.2012
Viestintä:
EETU ry Kelassa 3.12.: Kela lupaa kääriä hihat ja helpottaa asiointia
EETU ry Työeläkevakuuttajat Telan vieraina 28.11.: Eläkeläisliittojen etujärjestön
toiminnantäyteinen syksy kalkkiviivoilla
EETU ry:n eläkeläisparlamentti 6.11. Helsingissä: Vanhuspalvelulain
loppuunsaattaminen ja vanhusneuvoston uusi rooli kärkiteemat
9. Aluetoiminnan kehittäminen
EETUn hallitus hyväksyi kokouksessaan 5.11. järjestön päivitetyt aluetoiminnan
periaatteet. Asiakirja on tämän vuosikertomuksen liitteenä. Lisäksi päätettiin, että niitä
tarkastellaan ja tarvittaessa päivitetään vuosittain.
10. Talous

Järjestöllä on pankkitili Helsingin Op Pankki Oyj:ssä. Järjestön tulot koostuivat
jäsenmaksuista. Kokousten kulut hoidettiin pääosin puheenjohtajajärjestön toimesta.
Kuntavaali-ilmoitusten kuluihin järjestöt osallistuivat maksamalla osuutensa EETUn tilille
josta laskut maksettiin.
Tilikauden tulos on 1 681,66 euroa alijäämäinen.

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

