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  Toimintakertomus 2009 
   

  Verksamhetsberättelse 2009 
    
   
   
 
 
    
 
 
 
    
  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) toimii eläkettä saavien edunvalvojana  
b) tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa asiantuntijalausuntoja poliittisille päättäjille ja 

viranomaisille   
c) pitää yhteyttä vanhus- ja eläkeläisasioiden 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. 
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Toimintakertomus vuodelta 2009   
 
 
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 270 000 sekä 1333 paikallis-
yhdistystä ja 81 alueyhdistystä. Jäsenyhteisöjen yhdistysverkosto kattaa koko Suomen.  

 
2. Järjestön kokoukset  
 

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 19.5.2009 Käpylän työväentalolla Helsingissä. 
Kokouksessa oli seitsemäntoista virallista kokousedustajaa. Syyskokous pidettiin 
2.11.2009 Työeläkevakuuttajat TELAn tiloissa Helsingissä. Virallisia kokousedustajia oli 
läsnä kuusitoista.  
 
Syyskokous valitsi yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2010 Svenska pensionärs-
förbundet rf:n puheenjohtajan Ole Norrbackin. Hallituksen muiksi jäseniksi vuodeksi 
2010 valittiin seuraavat henkilöt: Hannu Tenhiälä ja Jukka Salminen (Eläkeliitto), Kalevi 
Kivistö ja Hannu Partanen (Eläkeläiset), Hilkka Häkkilä ja Timo Kokko (Eläkkeensaajien 
Keskusliitto EKL), Jouni Mykkänen ja Marjo Palomäki (Kansallinen senioriliitto), Ensio 
Koitto ja Heidi Heinonen (Kristillinen Eläkeliitto) ja Veronica Fellman (Svenska 
pensionärsförbundet).  
 
Järjestön varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Anita Koski ja Timo Vähäkoski ja vara-
tilintarkastajiksi Marja-Leena Lehtimäki ja Eero Patrakka. 
 
Jäsenmaksun suuruudeksi vuodeksi 2010 päätettiin 300 euroa. Lisäksi hyväksyttiin 
vuoden 2010 toimintasuunnitelma ja talousarvio. 
 
Kevätkokous antoi vanhuspalveluja koskevan kannanoton.  
 

3. Hallitus ja neuvottelukunta 
 

Hallitus kokoontui toimintakauden aikana neljä kertaa.  
 
Järjestön puheenjohtajana toimi Jouni Mykkänen (Kansallinen senioriliitto) ja vara-
puheenjohtajana Ole Norrback (Svenska pensionärsförbundet). Muina hallituksen 
jäseninä toimivat Hannu Tenhiälä ja Jukka Salminen (Eläkeliitto); Kalevi Väisänen  
1.1. - 26.5.2009, Kalevi Kivistö 26.5.2009 alkaen ja Hannu Partanen (Eläkeläiset); Hilkka 
Häkkilä ja Timo Kokko (Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL); Ensio Koitto, Seppo Valmari 
1.1. - 31.10.2009 ja Heidi Heinonen 1.11.2009 alkaen (Kristillinen Eläkeliitto) sekä 
Veronica Fellman (Svenska pensionärsförbundet) ja Marjo Palomäki (Kansallinen 
senioriliitto). 
 
Sihteerinä toimi Marjo Palomäki (Kansallinen senioriliitto) sekä tiedottajana Olli 
Männikkö (Kansallinen senioriliitto). Yhdistyksen taloudenhoitajana oli Seppo Valmari 
(Kristillinen Eläkeliitto).  
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Neuvottelukunnan jäseninä toimivat Pekka Tuomisto, Kalevi Kivistö 25.6.2009 saakka ja 
samasta päivästä alkaen Outi Ojala, Pirkko Lahti, Ritva Laurila, Pekka Heinäharju ja 
Edward Andersson. Neuvottelukunnan jäsenet osallistuivat EETU-PIOn järjestämään 
kevätseminaariin ja Eläkeläisparlamenttiin sekä KELA- ja TELA-tapaamisiin. 
 
Hallituksen kokouksissa käsiteltiin erityisesti edunvalvonta-vaikuttamistyön sisältöjä: 
eläke- ja sosiaalipolitiikkaa, vanhuspalveluita, eläkkeensaajien verotusta sekä Sata-
komitean työn seurantaa ja siihen vaikuttamista.  
 
Nämä asiat konkretisoituivat sidosryhmätapaamisissa, seminaareissa sekä kannan-
otoissa ja lausunnoissa. Hallitus keskittyi työssään myös jäsenyhteisöjen toiminnan 
kehittämiseen sekä viestintään EETU-PIOn tavoitteiden saavuttamiseksi sekä yhdistyk-
sen työn näkyväksi tekemiseksi sirpaloituvalla etujärjestökentällä. 

 
4. Työvaliokunta 
 

Hallituksen työvaliokunnan muodostivat jäsenjärjestöjen toiminnanjohtajat. Työvalio-
kunta kokoontui toimintakauden aikana yhdeksän kertaa. 
 
Työvaliokunnan puheenjohtajana toimi Marjo Palomäki. 
 

 
5. Vaikuttamistyö ja sidosryhmäyhteydet  
  

Eduskuntaryhmien edustajien tapaaminen  
 

Jäsenjärjestöjen puheenjohtajat tapasivat eduskuntaryhmien edustajat eduskunnassa 
16.9.2009. EETU-PIOn edustajat keskustelivat heidän kanssaan valtion talousarvio-
esityksestä 2010 ja muista ajankohtaisista asioista. EETU-PIO luovutti eduskunta-
ryhmien edustajille talousarvioesitystä 2010 koskevan kirjelmän. Asiakirjassa otettiin 
kantaa eläkkeensaajan asumistuen korottamisen ja takuueläkkeen toteuttamisen 
puolesta sekä eläkkeensaajien verotukseen, eläkkeiden indeksitarkistuksiin ja vanhus-
palveluihin. 
 
KELA 
 
Järjestön hallitus vieraili johtaja Helena Pesolan kutsumana KELAn pääkonttorissa 
25.11.2009. Tilaisuuteen osallistui myös EETU-PIOn neuvottelukunta. Tilaisuudessa 
KELAn edustajat esittelivät KELAn palveluja koskevia ajankohtaisia asioita, omais-
hoidontuen kehittämisnäkymiä ja ikäihmisten kuntoutuksen kehittämistä. 
 
Johtaja Pesolalle luovutettiin kannanotto, jossa ilmaistiin huoli KELAn palvelujen 
saatavuuden huononemisesta. 
 
TELA 

 
EETUn hallitus täydennettynä syyskokouksen edustajilla osallistui TELAn toimitus-
johtajan Esa Swanljungin kutsumana 2.11.2009 Työeläkevakuuttajat TELAssa järjestet-
tyyn seminaariin. Mukana olivat myös neuvottelukunnan jäsenet.  

 
Tilaisuudessa TELAn edustajat esittelivät tuoreinta tietoa työeläkepuolelta. Keskeisenä 
sisältönä oli johtaja Matti Leppälän esitys eri maiden eläkejärjestelmistä ja talouskriisin 
vaikutuksista niihin. 
 



Vuonna 2007 TELAan perustettu eläkkeensaajien neuvottelukunta kokoontui 22.1.2009 
ja 4.5.2009. Kokouksissa käsiteltiin laaja-alaisesti työeläkejärjestelmään liittyviä asioita. 
Neuvottelukuntaa edustavat EETU-PIOn puolelta jäsenjärjestöjen toiminnanjohtajat. 
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Tapaamiset työmarkkinajärjestöjen kanssa  
 
EETU- PIOn jäsenjärjestöjen edustajat tapasivat työmarkkinajärjestöjen edustajat 
kahdessa erillisessä tapaamisessa 3.12.2009. 
 
Työntekijäjärjestöistä tapaamiseen osallistuivat projektipäällikkö Kaija Kallinen SAK:sta, 
johtaja Markku Salomaa STTK:sta ja lakimies Jarmo Pätäri Akavasta. Toiseen tapaami-
seen osallistui EK:n eläkepoliittinen asiantuntija Vesa Rantahalvari.  
 
Tilaisuuksissa jatkettiin jo kaksi vuotta aikaisemmin käynnistettyä vuoropuhelua järjestö-
jen välillä. Keskusteluissa olivat esillä muun muassa indeksikysymykset, sosiaalipoliitti-
set asiat sekä yhteistyön tiivistäminen. Neuvottelujen ilmapiiri oli erittäin myönteinen. 
 
Työmarkkinajärjestöjen kanssa sovittiin, että järjestöt osallistuvat vuoden 2010 puolella 
järjestettävään yhteiseen seminaariin. 
 
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 edustajina Eläkefoorumin 
tilaisuuksissa olivat Hannu Tenhiälä ja Hilkka Häkkilä. 
 
Muut tapaamiset 
 
EETU-PIOn edustajilla oli tapaamisia myös muiden sidosryhmien edustajien kanssa. 
RAY:n johdon kanssa keskusteltiin sosiaalisen lomatoiminnan tulevaisuudesta, 
Eläketurvakeskuksen edustajia tavattiin Indeksi-teemailtapäivän merkeissä ja YLEn 
toimitusjohtajan Mikael Jungnerin kanssa keskusteltiin muun muassa YLEn ohjelma-
politiikasta ikäihmisten näkökulmasta. 
 
Tämän toimintakertomuksen liitteenä olevassa toimintakalenterissa on lueteltu 
tarkemmin eri sidosryhmien tapaamisia. 
 
Edustukset 
 
EETU-PIO on saanut lyhyessä ajassa edustajat moniin merkittäviin ryhmiin. Yhdistyk-
sellä on edustus seuraavissa toimikunnissa ja vastaavissa: KELAn neuvottelukunta, 
KELAn eläkeläisasiain neuvottelukunta, KELAn eläkeasioiden asiakasraati, Eläke-
foorumi, TELAn Eläkkeensaajien neuvottelukunta ja Selkokielikeskus. 
 
Vuoden aikana EETU-PIO sai paikan sosiaali- ja terveysministeriön asettamaan 
Yksityisten alojen työeläkejärjestelmän uudistamista selvittävään työryhmään. EETUn 
edustajana työryhmässä on Hilkka Häkkilä. 
 
Lisäksi yhdistyksen jäsenyhteisöillä on runsaasti merkittäviä sidosryhmäyhteyksiä ja 
edustuksia, joista mainittakoon sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva 
valtioneuvoston asettama vanhus- ja eläkeasioiden neuvottelukunta. 
 

6. Tapahtumat  
 

Hallituksen kevätseminaari järjestettiin 19.5.2009 Käpylän työväentalossa. Aiheena oli 
alueellinen edunvalvontayhteistyö. Keskustelujen tuloksena laadittiin asiasta hallituksen 
päätöslauselma jäsenjärjestöjen sisäiseen käyttöön. Seminaariin osallistuivat myös 
kevätkokouksen viralliset edustajat sekä neuvottelukunnan jäseniä. 
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Eläkeläisparlamentti järjestettiin kutsuseminaarina 29.10.2009 Kuntien eläkevakuu-
tuksen tiloissa Helsingissä. Tilaisuudessa esiintyivät Kevan vt. toimitusjohtaja Eija 
Lehto-Kannisto sekä työmarkkinajärjestöjen edustajat lakimies Jarmo Pätäri Akavasta, 
asiantuntija Vesa Rantahalvari EK:sta, projektipäällikkö Kaija Kallinen SAK:sta ja 
lakimies Heli Puura STTK:sta. 

 
7. Lausunnot 
 
 Järjestö antoi eri tahojen pyytämät lausunnot seuraavista asioista:  

 
• Ikäneuvo-työryhmän raportti 
• Työntekijän eläkelain muuttaminen 
• Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistäminen 
• Sidottu pitkäaikaissäästäminen 
• Pitkäaikaissäästämisen verotuksen uudistaminen 
• Vuoden 2010 tuloverolait 
• Ikääntyneiden ravitsemussuositukset 
• Vammaisetuudet ja asiakasmaksut 
• Ohjelmistojen siirtovelvoitteet ja televisio-ohjelmistojen ääni- ja tekstityspalvelut 
• Takuueläke 

 
Näiden kymmenen pyydetyn lausunnon lisäksi laadittiin neljä järjestön kannanottoa ja 
kolme sosiaalista lomatoimintaa koskevaa kirjelmää. Tarkemmat tiedot ilmenevät 
oheisesta toimintakalenterista. 

 
8. Tiedottaminen ja viestintä  
  

Järjestön tiedottaja on toimittanut tiedotteita tiedotusvälineille järjestön tapahtumista ja 
kannanotoista. Tapahtumista on toimitettu valokuvia jäsenjärjestöjen käyttöön. Järjestön 
sisäinen tiedotus on hoidettu pääosin sähköpostitse. 
 
Vuoden 2009 alussa avatulla verkkosivustolla on julkaistu kattavasti lausunnot ja 
kannanotot sekä muuta tietoa järjestön toiminnasta. 

 
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. 

 
 Tilikauden ylijäämä on 738,33 euroa. Ylijäämä siirretään toimintapääomaan. 
 
 
 


