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Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry on kuuden valtakunnallisen eläkeläisjärjestön yhteistyöelin. Sen jäsenjärjestöt ovat  
Eläkeliitto, Eläkeläiset, Eläkkeensaajien Keskusliitto, Kansallinen senioriliitto, Kristillinen Eläkeliitto ja Svenska pensionärsförbundet. 
Järjestöjen yhteinen jäsenmäärä on 300 000. Vuonna 2016 puheenjohtajajärjestö oli Eläkeläiset ry ja vuoden 2017 Eläkkeensaajien 
keskusliitto EKL ry. 
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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 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.  

 

Runsaan kymmenen vuoden toiminnalla EETU on vakiinnuttanut asemansa keskeisten 

eläkeläisjärjestöjen yhteenliittymänä valtakunnallisessa vaikuttamistyössä ja edunvalvonnassa. Se 

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.  

 

EETU toteutti jäsenjärjestöjensä kanssa järjestyksessä jo neljännen kyselytutkimuksen Huomisen 

kynnyksellä 2016: 55-84-vuotiaiden näkemyksiä tulevaisuudesta. Tutkimuksen toteutti TNS Gallup 

Oy. Tutkimuksen kyselyt toteutettiin toimintavuoden huhti-toukokuussa ja tutkimusraportti julkaistiin 

syyskuussa.  

 

EETU ja sen järjestöt käyttävät tutkimustietoa oman toimintansa kehittämisessä sekä välittävät sitä 

yhteiskunnan eri toimijoille. Tutkimusraporttia jaettiin sidosryhmille. Raportti on luettavissa EETUn 

verkkosivuilta (ww.eetury.fi).  
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EETUn jäsenjärjestöillä oli jäsenyhdistyksissään henkilöjäseniä yhteensä 293 828 sekä 1 263 

paikallisyhdistystä ja 73 alueyhdistystä. Jäsenyhteisöjen yhdistysverkosto kattaa koko Suomen, 

mukaan lukien Ahvenanmaan. 

 

     

2 HALLINTO JA KOKOUKSET 

 

Kiertoperiaatteen mukaisessa puheenjohtajavuorossa oli Eläkeläiset ry ja varapuheenjohtajana 

Eläkkeensaajien keskusliitto EKL ry. EETUn puheenjohtajana toimi Martti Korhonen, 

varapuheenjohtajana Matti Hellsten ja sihteerinä sekä työvaliokunnan puheenjohtajana 

toiminnanjohtaja Hannu Partanen.  

 

 

Sääntömääräiset kokoukset 

 

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 2.6.2016 Sosiaali- ja terveysministeriön ja syyskokous 

23.11.2016 Eläketurvakeskuksen tiloissa Helsingissä. Kokouksissa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. 

Kummankin kokouksen yhteydessä järjestettiin pienoisseminaari ja kokousedustajien lisäksi 

tilaisuuksiin oli kutsuttu EETUn neuvottelukunta. 

 

Kevätkokousta edeltäneessä seminaariosiossa puhuivat ministeri Rehulan erityisavustaja Hanna-Maija 

Kause ja STM.n neuvotteleva virkamies Anne-Maija Raassina. Kausen teemana oli SOTE ja muuta 

ajankohtaista ja Raassinan omais- ja perhehoidon lainsäädäntöuudistukset ja kärkihankkeet. 

 

Syyskokouksen yhteydessä käyttivät ETK:n asiantuntijapuheenvuorot matemaatikko Mikko Sankala 

eläkejärjestelmän pitkän aikavälin laskelmista ja kehityspäällikkö Marjukka Hietaniemi eläkepolitiikan 

ajankohtaisista kysymyksistä ja perhe-eläkkeen tulevaisuudesta. 

 

Heti syykokouksen jälkeen vuodeksi 2017 valittu hallitus piti järjestäytymiskokouksen.   

 

 

Hallitus 

 

Hallitus piti toimintavuoden aikana kolme varsinaista kokousta ja yhden EETUn strategiaan 

keskittyvän teemaistunnon. Strategiakokous pidettiin Suomen sosiaali ja terveys SOSTE ry:n tiloissa.  

 

Hallituksen kokoonpano: 

 

Martti Korhonen, puheenjohtaja (Eläkeläiset) 

Matti Hellsten, varapuheenjohtaja ja Timo Kokko (Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL)  

Eeva Kuuskoski, Jukka Salminen  31.8. saakka,  Anssi Kemppi  1.10. alkaen (Eläkeliitto) 

Tapani Mörttinen, Marjo Palomäki 30.4. saakka, Matti Niiranen 1.5. alkaen (Kansallinen senioriliitto) 

Leea Hiltunen ja Päivi Kyyrö (Kristillinen Eläkeliitto) 

Ole Norrback ja Berit Dahlin (Svenska pensionärsförbundet) 

Hannu Partanen, sihteeri (Eläkeläiset) 

 

Hallitus keskittyi edunvalvonta- ja vaikuttamistyöhön sekä EETUn oman toiminnan kehittämiseen ja 

vahvistamiseen. Haasteeksi koettiin erityisesti maakunta-  ja SOTE-uudistuksen tuomat vaatimukset 

eläkeläisjärjestöjen alueellisen yhteistyön kehittämiselle. 
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Loppuvuodesta käynnistettiin vuoden 2017 kuntavaaliohjelman valmistelu. Ohjelman loppuun 

saattaminen jäi tammikuulle. 

 

 

Työvaliokunta 

 

Hallituksen työvaliokunnan muodostivat jäsenjärjestöjen toiminnanjohtajat. Työvaliokunta kokoontui 

toimintakauden aikana 11 kertaa. Työvaliokuntaa työllistivät erilaiset edunvalvonnan kysymykset, 

kannanotot ja lausunnot sekä tilaisuuksien että hallituksen ja sääntömääräisten kokousten valmistelut.  

 

Olennainen osa työvaliokunnan työtä oli sähköpostitse käyty asioiden valmistelu ja käsittely. 

 

 

Neuvottelukunta 

 

Neuvottelukunnan muodostivat Pekka Tuomisto (Eläkeliitto), Kalevi Kivistö (Eläkeläiset), Pirkko 

Lahti (Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL), Jouni Mykkänen (Kansallinen senioriliitto), Seppo 

Piitulainen (Kristillinen Eläkeliitto) ja Pehr Löv (Svenska pensionärsförbundet). 

 

Neuvottelukunnan jäsenet kutsuttiin kevät- ja syyskokouksen yhteydessä pidettäviin 

pienoisseminaareihin sekä Eläkeläisparlamenttiin. 

 

 

3 TOIMINTA JA SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ 

 

EETUn edustajat keskustelivat ja neuvottelivat keskeisten sidosryhmien kuten Eduskunnan, Sosiaali- 

ja terveysministeriön, Eläketurvakeskuksen, Kelan ja TELAn edustajien kanssa.  

 

Perinteinen loppuvuoden Kelan johdon tapaaminen siirtyi pidettäväksi tammikuussa 2017. 

Työmarkkinajärjestöjen edustajien ja Europarlamentin suomalaisten jäsenten tapaamisia ei nyt 

toteutettu, vaan ne jätettiin tuleville vuosille. 

 

Työeläkevakuuttajat TELA organisoi uudelleen sidosryhmätoimintaansa ja ilmoitti lakkatuttavansa 

eläkkeensaajien yhteistyöryhmän ja järjestävänsä yhteydet eläkeläisjärjestökenttään uudella tavalla. 

Eläkeläisjärjestöjä yhteistyöryhmässä edustivat toiminnanjohtajat. Uudet yhteydenpidon tavat ovat 

muotoutumassa.  

 

EETU-järjestöjen puheenjohtajat tapasivat eduskuntaryhmien edustajat 21.9.2016 ja luovuttivat 

kannanoton valtion talousarvioehdotukseen 2017. Kannanotossa nostettiin kipeimpinä ongelmina esiin 

kansaneläkeindeksin jäädytys ja 0,85 prosentin leikkaus sekä lääkekorvauksiin ja vanhuspalvelulakiin 

kaavaillut heikennykset. Huolta kannettiin myös eläketulon verokohtelusta. Esiin nostettiin 

painokkaasti myös eläkeläisköyhyys. Kannanotossa toistettiin EETUn linjaukset työeläkeindeksistä: 

Indeksirakenteessa tulisi lisätä ansioindeksin painoarvoa nykyisestä 20 prosentista ja vastaavasti 

vähentää hintaindeksin painoa nykyisestä 80 prosentista. Indeksirakenteeseen tulisi hakea mallia, mikä 

suosisi nykyistä enemmän pieniä ja keskisuuria eläkkeitä.  Kansan- ja takuueläkkeitä tulisi korottaa 

vastaavalla indeksillä kuin työeläkkeitä. Muutoksia arvioitaessa on rinnan tarkasteltava 

eläkejärjestelmän rahoitusta ja kestävyyttä pitkälle tulevaisuuteen.             
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EETUn perinteinen Eläkeläisparlamentti toteutettiin 11.11. Helsingin Messukeskuksen Kokoustamon 

auditoriossa. Tilaisuuden puitteet liittyivät EETUn ja sen järjestöjen osallistumiseen samaan aikaan 

toteutettaville 55plus-messuille. Tilaisuuteen osallistui kutsuttuna yhteensä 71 järjestöjen aktiivia. 

 

EETUlla oli edustus erilaisissa asiantuntijaelimissä ja toimikunnassa:  

 

Kelan neuvottelukunta 1.4.2014-31.3.201: 

Tapani Mörttinen, Kansallinen senioriliitto 

 

Kelan eläkeasiain neuvottelukunta 2014-2016: 

varsinainen Jukka Salminen, Eläkeliitto 

varajäsen Timo Kokko, Eläkkeensaajien Keskusliitto 

varsinainen Päivi Kyyrö, Kristillinen Eläkeliitto 

varsinainen Berit Dahlin, Svenska pensionärsförbundet 

 

Ikääntyneiden asumisen koordinaatioryhmä 2016-2017: 

Margit Granberg, Eläkkeensaajien Keskusliitto 

 

EETUlla oli myös muita merkittäviä sidosryhmäyhteyksiä ja edustuksia joko suoraan tai 

jäsenjärjesteöjensä kautta; Vanhus- ja eläkeläisasioiden neuvottelukunta (STM), Kelan OmaKanta-

palvelujen asiakasraati, Palveluvaaka.fi/Hoiva Suomi (THL), Ikäihmisten liikunnan kansallinen 

toimenpideohjelma ja Eloisa ikä –ohjelman asiantuntijaryhmä. 

 

Selkokeskuksen neuvottelukunnassa EETUa edustaa 2016-2017 koulutussihteeri Tiina Rajala 

Eläkeläisistä ja varahenkilönään toiminnanjohtaja Päivi Kyyrö Kristillisestä Eläkeliittosta. 

 

EETUn neuvottelukunnan Eläkeläiset ry:n jäsen Kalevi Kivistö tuli EETUn tukemana valituksi 

eduskunnan oikeusasiamiehen asettamaan ihmisoikeusvaltuuskuntaan 2016-2020.  

 

 

4 TIEDOTTAMINEN JA VIESTINTÄ 

 

Toimintavuonna lähetettiin tiedotusvälineille lehdistötiedotteet EETUn esityksestä ”Uusiin maakuntiin 

lakisääteiset vanhusneuvostot” (13.5), Huomisen kynnyksellä 2016  -tutkimuksesta (15.9. ja 21.9.), 

EETUn eduskuntaryhmille jättämästä kannanotosta vuoden 2017 talousarvioon sekä lainsäädäntöön 

(26.9.)  ja puheenjohtaja Martti Korhosen puhetilaisuuksista vanhustenviikolla (5.10.). 

  

Tiedotustilaisuus järjestettiin 21.9. Huomisen kynnyksellä -tutkimuksesta. 

  

EETU esittäytyi järjestöjensä yhteisosastolla 55plus-messutapahtumassa Helsingin Messukeskuksessa 

11.-13.11. 

 

Vuoden lopulla EETUlle hankittiin puhelinliittymä ja oma sähköpostiosoite. 

  

EETUn tiedottajana toiminut Eläkeläiset ry:n tiedottaja-toimitussihteeri Tuomas Talvila 

päivitti EETUn kotisivua sekä Facebook-sivua. 
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5 MONIALAINEN PALVELU, OHJAUS JA NEUVONTA -HANKE 

 

Sitran rahoituksella vuoden kestoisena toteutettu Monialainen palvelu, ohjaus ja neuvonta - hanke 

päättyi toimintavuoden tammikuun lopussa. Samalla päättyi myös projektipäällikkö Heini Röyskön 

määräaikainen työsuhde. 

 

Projektipäällikkö laati hankkeen lopuksi verkkojulkaisun Kohden vuotta 2020 - näkökulmia 

digitalisaation vaikutuksista ikääntyvien arkeen. Julkaisu on luettavissa EETUn verkkosivuilta 

(www.eetury.fi).  

 

Hankkeen jatkoksi suunnitellulle projektille Eläkeläisten osallisuus 2016-2018 ei saatu Raha-

automaattiyhdistyksen avustusta. 

 

 

6 TALOUS 

 

Järjestön taloudenhoitajana toimi Kristillisen Eläkeliiton toiminnanjohtaja Päivi Kyyrö ja kirjanpidon 

hoiti Tilitoimisto Pirjo Gustafsson.  

 

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. 

 

Monialapalvelun hankkeen rahoitus tuli Sitralta. Sitran rahoitusta käytettiin myös Huomisen 

kynnyksellä kyselytutkimuksen toteuttamiseen. 

 

Tilikauden alijäämäksi muodostui 3 125,17 euroa. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


