Työvaliokunta 26.4.2016
Hallitus 13.5.2016
Kevätkokous 2.6.2016

Vuosikertomus 2015
Årsberättelse 2015
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TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
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

1 YLEISTÄ
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry – Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf
perustettiin Helsingissä 20.6.2006. Perustajäsenet 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. Yhdistyksen perustamisella terävöitettiin ja vahvistettiin valtakunnallisten
eläkeläisjärjestöjen edunvalvontaa.
Mielenkiinto EETU-PIOa kohtaan on selvässä kasvussa yhteiskunnassa. Vuorossa olevaa
puheenjohtajuutta pyydetään yhä useammin puhujaksi, haastateltavaksi ja erilaisiin
paneeleihin ja keskustelutilaisuuksiin.
Sitran rahoittama Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen -hanke toteutettiin vuosina 2013-2015.
Loppuseminaari järjestettiin 26.3. Helsingissä ja hanke päättyi 31.3.2015.
EETU-PIOn jäsenjärjestöillä oli jäsenyhdistyksissään henkilöjäseniä yhteensä 293 520 sekä
1 270 paikallisyhdistystä ja 73 alueyhdistystä. Jäsenyhteisöjen yhdistysverkosto kattaa koko
Suomen, mukaan lukien Ahvenanmaan.
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2 HALLINTOELIMET JA KOKOUKSET
Sääntömääräiset kokoukset
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 20.5.2015 Vakuutusyhtiön Varman tiloissa ja
syyskokous 4.11.2015 Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Ilmarisen tiloissa Helsingissä.
Kokouksissa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Kummankin kokouksen yhteydessä järjestettiin
seminaari.
Syyskokouksessa valittiin vuorotteluperiaatteen mukaan yhdistyksen puheenjohtajaksi
vuodeksi 2016 Martti Korhonen (Eläkeläiset) ja hallitukseen seuraavat henkilöt: Eeva
Kuuskoski ja Jukka Salminen (Eläkeliitto), Hannu Partanen (Eläkeläiset), Matti Hellsten ja
Timo Kokko (Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL), Tapani Mörttinen ja Marjo Palomäki
(Kansallinen senioriliitto), Leea Hiltunen ja Päivi Kyyrö (Kristillinen Eläkeliitto) sekä Ole
Norrback ja Berit Dahlin (Svenska pensionärsförbundet).
Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 4.11.2015 yhdistyksen varapuheenjohtajaksi valittiin
vuodeksi 2016 niin ikään vuorotteluperiaatteen mukaan Matti Hellsten (Eläkkeensaajien
keskusliitto EKL) ja sihteeriksi Hannu Partanen (Eläkeläiset).

Hallitus
Hallitus kokoontui toimintakauden aikana kuusi kertaa. Hallituksen kokoonpano:
Ole Norrback, puheenjohtaja (Svenska pensionärsförbundet)
Kalevi Kivistö, varapuheenjohtaja, Martti Korhonen 12.5. alkaen (Eläkeläiset)
Hannu Partanen (Eläkeläiset)
Hannes Manninen, Eeva Kuuskoski 3.6. alkaen ja Jukka Salminen (Eläkeliitto)
Matti Hellsten ja Timo Kokko (Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL)
Tapani Mörttinen ja Marjo Palomäki (Kansallinen senioriliitto)
Ensio Koitto ja Päivi Kyyrö (Kristillinen Eläkeliitto)
Berit Dahlin (Svenska pensionärsförbundet)
Sihteerinä toimi Berit Dahlin (Svenska pensionärsförbundet). Yhdistyksen taloudenhoitajana
toimi Päivi Kyyrö (Kristillinen Eläkeliitto).
Hallitus keskittyi edunvalvonta- ja vaikuttamistyöhön.

Työvaliokunta
Hallituksen työvaliokunnan muodostivat jäsenjärjestöjen toiminnanjohtajat. Työvaliokunta
kokoontui toimintakauden aikana kuusi kertaa.
Olennainen osa työvaliokunnan työtä oli sähköpostitse käyty asioiden valmistelu ja käsittely.
Työvaliokunnan puheenjohtajana toimi Berit Dahlin.
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Neuvottelukunta
Neuvottelukunnan muodostivat Pekka Tuomisto (Eläkeliitto), Outi Ojala ja Kalevi Kivistö
12.5. alkaen (Eläkeläiset), Pirkko Lahti (Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL, Jouni Mykkänen
(Kansallinen senioriliitto), Seppo Piitulainen (Kristillinen Eläkeliitto) ja Pehr Löv (Svenska
pensionärsförbundet).
Neuvottelukunnan jäsenet kutsuttiin syyskokoukseen ja kevätkokoukseen ja sen yhteydessä
järjestettyihin seminaariohjelmiin.

3 TOIMINTA JA SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ
EETU-PIOn edustajat neuvottelivat kaikkien keskeisten sidosryhmien kanssa: Eduskunta,
Kela, Tela, Eläketurvakeskus.
Vuoden alussa pidettiin eduskuntavaalit ja kaikille eduskuntaryhmien puheenjohtajille
esitettiin kysymykset jäsenlehdissä mitä asioita he pitävät tärkeänä.
Hallituksen puheenjohtaja Ole Norrback, varapuheenjohtaja Kalevi Kivistö ja EETU-PIOn
sihteeri Berit Dahlin tapasivat hallituksen muodostajat 5.5.2015 ja toivat esiin eläkeläisten
näkökulmasta keskeisiä asioita.
EETU-PIOn puheenjohtajat tapasivat eduskuntaryhmien puheenjohtajat 14.10.2015 ja
luovuttivat EETU-PIOn kannanoton valtion talousarvioehdotukseen 2016. Kannanotossa
nostettiin esille seuraavat aiheet: eläkkeensaajien asumistuen heikentämisestä luopuminen,
työtulovähennyksen kompensoiminen eläkkeensaajille, indeksijäädytyksestä luopuminen ja
lääke- ja terveydenhuoltomaksujen muutokset. EETU-PIO painotti myös, että kaikissa
olosuhteissa on turvattava kansalaisten lähipalvelut ja kaikki palvelut myös niille, joilla ei ole
valmiuksia verkkopalvelujen käyttöön. EETU-PIO korosti, että erityisesti taloudellisesti
vaikeina aikoina on pidettävä huolta kaikkein heikoimmassa asemassa olevista. Ikäihmisten
elämänlaatua ja arjen sujuvuutta edistetään varmistamalla heille kohtuullinen toimeentulo
sekä riittävät, helposti saavutettavissa olevat palvelut.
EETU-PIOn puheenjohtaja oli 13.10.2015 kutsuttu asiantuntijana eduskunnan sosiaali- ja
terveysvaliokunnan kuulemiseen koskien hallituksen esitystä valtion talousarvioksi vuodelle
2016.
EETU-PIOn puheenjohtaja oli 26.11. kutsuttu asiantuntijana eduskunnan sosiaali- ja
terveysvaliokunnan kuulemiseen koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laeiksi yleisestä
asumistuesta annetun lain 16 ja 51§:n muuttamisesta ja eläkkeensaajan asumistuesta annetun
lain 54 §:n väliaikaisesta muuttamisesta.
Työeläkevakuuttajat TELAn eläkkeensaajien yhteistyöryhmän muodostavat
toiminnanjohtajat. Se kokoontui kerran vuoden aikana.
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EETU-PIO järjesti Eläkeläisparlamentti-Pensionärsparlamentet 6.10.2015 G18-talolla
Helsingissä.
Runsaslukuiset osallistujat saivat monipuolisen katsauksen eri osa-alueisiin.
Luennoitsijoina toimivat seuraavat henkilöt: sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä,
Suomen Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio, Vanhustyön keskusliiton
toiminnanjohtaja Satu Helin, ekonomi Johnny Åkerholm ja kirjoittaja Hilkka Olkinuora.
EETU-PIOlla oli toimintavuonna edustus erilaisissa asiantuntijaelimissä ja toimikunnassa:
Kelan neuvottelukunta:
1.4.2014-31.3.2017 Tapani Mörttinen, Kansallinen senioriliitto
Kelan eläkeasiain neuvottelukunta 2014-2016:
varsinainen Jukka Salminen, Eläkeliitto
varajäsen Timo Kokko, Eläkkeensaajien Keskusliitto
varsinainen Päivi Kyyrö, Kristillinen Eläkeliitto
Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman yhteistyöryhmä 2014-2015:
Margit Granberg, Eläkkeensaajien Keskusliitto
EETU-PIOlla oli myös muita merkittäviä sidosryhmäyhteyksiä ja edustuksia, kuten sosiaalija terveysministeriön asettamassa Vanhus- ja eläkeläisasioiden neuvottelukunnassa sekä
Kelan eläkeasioiden ja OmaKanta-palvelujen asiakasraadeissa.

4 TIEDOTTAMINEN JA VIESTINTÄ
Toimintavuonna puheenjohtajajärjestönä toiminut Svenska pensionärsförbundet vastasi
EETU-PIOn viestinnästä.

5 AKTIIVINEN JA HYVINVOIVA IKÄIHMINEN-PROJEKTI (2013-2015)
Yhteistyöhanke Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen oli osa Sitran aktiivinen kansalainen –
kaiken ikäisenä -avainaluetta. Keskeinen osa sitä oli Vahvat vanhusneuvostotseminaarikiertue.
Hankkeen aikana todettiin, että vanhusneuvostojen toimintatavoissa, - malleissa ja –
käytännöissä oli suuria kuntakohtaisia eroja ja yleispätevät vanhusneuvostotyöskentelyn
ohjeet ja mallit puuttuivat.
Päätettiin laatia opas vanhusneuvostojen työn pohjaksi ja tuloksena syntyi Vanhusneuvostoopas ja joka julkaistiin loppukeväästä 2015.
Hankkeella oli erillinen toimintasuunnitelma ja talousarvio. Projektia veti projektipäällikkö
Jari Latvalahti. Loppuseminaari järjestettiin 26.3.2015 ja hanke päättyi 31.3.2015.
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6 MONIALAINEN PALVELU, OHJAUS JA NEUVONTA-HANKE
1.2.2015 palkattiin uusi projektipäällikkö, Heini Röyskö, tehtävänä käynnistää Monialainen
palvelu, ohjaus ja neuvonta -hanke.
Hankkeen kesto oli 1.2.2015-31.1.2016. Raha-automaattiyhdistys RAY ei myöntänyt
rahoitusta hankkeen jatkamiseksi.
Hankkeen aikana projektipäällikkö kirjoitti verkko-osallisuutta käsitteleviä artikkeleja EETUjärjestöjen jäsenlehtiin ja laati verkkojulkaisun Kohden vuotta 2020 - näkökulmia
digitalisaation vaikutuksista ikääntyvien arkeen.

7 TALOUS
Järjestöllä on pankkitili Helsingin Op Pankki Oyj:ssä. Järjestön tulot koostuivat
jäsenmaksuista. Kokousten kulut hoiti pääosin puheenjohtajajärjestö.
Kummankin hankkeen rahoitus tuli Sitralta.
Tilikauden tulos on 13 232,30 euroa.
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TAPAHTUMALUETTELO 2015
Kokoukset
1. Työvaliokunta
2. Työvaliokunta
3. Hallitus
4. Työvaliokunta
5. Hallitus ja seminaari
6. Työvaliokunta
7. Kevätkokous ja seminaari
8. Työvaliokunta
9. Työvaliokunta
10. Hallitus
11. Hallitus
12. Syyskokous ja seminaari
13. Hallitus
14. Hallitus ja seminaari

21.1.
5.2.
19.2.
13.3.
9.4.
8.5.
20.5.
5.6.
20.8.
8.9.
6.10.
4.11.
4.11.
16.12.

Eläketurvakeskuksessa
Varmassa

G18
Ilmarisessa
Ilmarisessa
KELAssa

Muut tapahtumat
1. EETU-PIOn Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen-hankkeen ja Vahvat
vanhusneuvostot-seminaarikiertueen loppuseminaari 27.3.
2. TELAn yhteistyöryhmä 7.5.
3. EETU-PIOn ja hallitustunnustelijoiden edustajien tapaaminen 5.5.
4. Eläkeläisparlamentti 6.10.
5. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuuleminen 13.10 koskien hallituksen
esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2016
6. Eduskuntaryhmien edustajien tapaaminen 14.10.
7. Seminaari Eläkkeensaajien asumistuki muuttuu – missä eläkeläisellä on varaa asua?
20.10.
8. Mediareena/Hoivakodit 10.11.
9. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuuleminen 26.11. koskien hallituksen
esitys eduskunnalle laeiksi yleisestä asumistuesta annetuin lain 16 ja 51§:n
muuttamisesta ja eläkkeensaajan asumistuesta annetuin lain 54 §:n väliaikaisesta
muuttamisesta.
10. TELAn info työeläkeindeksistä 16.12.
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Lausunnot
1. Luonnos 30.1.2015, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön
toimintakyvyn tukemiseksi sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalvelujen
muuttamiseksi (20 a §)
2. Mediamarkkinoiden toimintaedellytykset, esteet, kilpailuasetelmat sekä
kuulovammaistekstitys 24.9.2015
3. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja
väliaikaisesta muuttamisesta, sairausvakuutuslain muuttamisesta annetun lain
muuttamisesta sekä apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
7.10.2015
4. Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi yleisestä asumistuesta annetun
muuttamisesta, eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain kumoamisesta ja eräiden
niihin liittyvien lakien muuttamisesta 12.10.2015

Kannanotot
Valtion vuoden 2016 budjettiesitys 14.10.

Hankkeet
Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen 15.9.2013-31.3.2015 osana Suomen itsenäisyyden
juhlarahasto Sitran Aktiviinen kansalainen – kaiken ikäisenä –avainaluetta.
Jatkohanke Monialainen palvelu, ohjaus ja neuvonta 1.2.2015-31.1.2016.
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