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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. § 

 
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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1  Yleistä 
 

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry - Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf 
perustettiin Helsingissä 20.6.2006. 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. Yhdistyksen perustamisella terävöitettiin ja vahvistettiin valtakunnallisten 
eläkeläisjärjestöjen edunvalvontaa.  
 
EETU-PIOn toimintavuosi 2014 oli tuloksellinen: Sitran rahoittama Aktiivinen ja 
hyvinvoiva ikäihminen -hanke sujui suunnitelmien mukaan ja hankkeen avulla EETU-
PIOn vaikuttamistyötä tehtiin entistä tunnetummaksi muun muassa eläkeläisten ja 
kuntien päättäjien keskuudessa. 
 
EETUn jäsenjärjestöillä oli jäsenyhdistyksissään henkilöjäseniä yhteensä 294 933 sekä 
1 289 paikallisyhdistystä ja 80 alueyhdistystä. Jäsenyhteisöjen yhdistysverkosto kattaa 
koko Suomen, mukaan lukien Ahvenanmaan.  

 
2 Hallintoelimet ja kokoukset  
  

Sääntömääräiset kokoukset 
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 23.5.2014 Eläketurvakeskuksessa ja syys-
kokous 18.11.2014 Työeläkevakuuttajat Telan tiloissa Helsingissä. Kokouksissa käsitel-
tiin sääntömääräiset asiat. Kummankin kokouksen yhteydessä järjestettiin seminaari.  
 
Syyskokouksessa valittiin vuorotteluperiaatteen mukaan yhdistyksen puheenjohtajaksi 
vuodeksi 2015 Ole Norrback (Svenska pensionärsförbundet) ja hallitukseen seuraavat 
henkilöt: Hannes Manninen ja 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 Berit Dahlin (Svenska pensionärsförbundet).   
 
Vuoden 2015 toiminnantarkastajiksi valittiin Anitta Koski (Eläkeläiset) ja Timo Vähäkoski 
(Eläkeliitto) sekä varatoiminnantarkastajiksi Susanna Käki-Kouki (Kansallinen seniori-
liitto) ja Marja-Leena Lehtimäki (Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL). 
 
Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 18.11.2014 yhdistyksen varapuheenjohtajaksi 
valittiin vuodeksi 2015 niin ikään vuorotteluperiaatteen mukaan Kalevi Kivistö 
(Eläkeläiset) ja sihteeriksi Berit Dahlin (Svenska pensionärsförbundet). 
 
Hallitus 
Hallitus kokoontui toimintakauden aikana neljä (4) kertaa. Hallituksen kokoonpano: 
 
Tapani Mörttinen, puheenjohtaja (Kansallinen senioriliitto)  
Ole Norrback, varapuheenjohtaja (Svenska pensionärsförbundet) 
Hannes Manninen ja Jukka Salminen (Eläkeliitto)  
Kalevi Kivistö ja Hannu Partanen (Eläkeläiset)  
Matti Hellsten ja Timo Kokko (Eläkkeensaajien keskusliitto EKL)  
Marjo Palomäki (Kansallinen senioriliitto)  
Ensio Koitto ja Päivi Kyyrö (Kristillinen Eläkeliitto)  
Veronica Fellman 3.8. saakka ja  
14.8. alkaen Berit Dahlin (Svenska pensionärsförbundet)  
 
Sihteerinä toimi Marjo Palomäki (Kansallinen senioriliitto) ja tiedottajana Erja Ekholm 
(Kansallinen senioriliitto). Yhdistyksen taloudenhoitajana toimi Päivi Kyyrö (Kristilli-
nen Eläkeliitto).  

 



 3 
Hallitus keskittyi erityisesti edunvalvonta- ja vaikuttamistyöhön (vrt. liite). Edunvalvonta-
työssä hyödynnettiin yhdistyksen eduskuntavaali- ja kunnallisvaaliohjelmia. Toiminnassa 
keskityttiin ns. vanhuspalvelulakiin (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta 
sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista) liittyviin asioihin ja erityisesti vanhusneu-
vostojen toiminnan käynnistämiseen ja toimintaedellytysten turvaamiseen.  
 
Työvaliokunta 
Hallituksen työvaliokunnan muodostivat jäsenjärjestöjen toiminnanjohtajat. Työvalio-
kunta kokoontui toimintakauden aikana kolmetoista (13) kertaa. Olennainen osa työ-
valiokunnan työtä oli sähköpostitse käyty asioiden valmistelu ja käsittely. Sen määrää 
kasvatti erityisesti hankeyhteistyö Sitran kanssa. 
 
Työvaliokunnan puheenjohtajana toimi Marjo Palomäki. 
 
Neuvottelukunta 
Neuvottelukunnan muodostivat Nils-Anders Granvik (Svenska pensionärsförbundet), 
Seppo Piitulainen (Kristillinen Eläkeliitto), Pirkko Lahti (Eläkkeensaajien Keskusliitto), 
Ritva Laurila kuolemaansa 10.6. saakka ja sen jälkeen Jouni Mykkänen 9.9. alkaen 
(Kansallinen senioriliitto), Outi Ojala (Eläkeläiset) ja Pekka Tuomisto (Eläkeliitto). 
Neuvottelukunnan jäsenet kutsuttiin syyskokoukseen ja sen yhteydessä järjestettyyn 
seminaariin sekä Eläkeläisparlamenttiin. 

 
3 Toiminta ja sidosryhmäyhteistyö 
 (Ks. tarkemmin liite) 
 

Toimintavuosi oli vilkas edunvalvonnallisesti ja toiminnallisesti sekä Sitran kanssa 
syksyllä 2013 käynnistyneen projektiyhteistyön takia. EETU-PIOn edustajat neuvottelivat 
kaikkien keskeisten sidosryhmien kanssa: palkansaajajärjestöt (SAK, AKAVA, STTK), 
europarlamentaarikot, Eduskunta, Kela ja Tela. Lisäksi yhdistyksen edustajat tapasivat 
muun muassa sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikon.  

  
Eduskuntaryhmien tapaamisessa 9.9.2014 yhdistyksen edustajat puheenjohtaja Tapani 
Mörttisen johdolla luovuttivat ryhmien edustajille valtion talousarvioesitystä 2015 
koskevan EETU-PIOn kannanoton. Kannanotossa nostettiin esille seuraavat viisi 
aihetta: eläkeläisten toimeentulon turvaaminen, yle-veron poistaminen pienituloisimmilta, 
lähipalvelut kaikkien saataville, raha-automaattiyhdistyksen tuotto sosiaali- ja terveys-
järjestöille ja kuntalain uudistaminen. 
 
Työeläkevakuuttajat TELA järjesti EETU-PIOn jäsenjärjestöjen henkilöstön työeläke-
koulutuksen 10.1.2014. 
 
EETU-PIOlla oli toimintavuonna vahva edustus myös erilaisissa asiantuntijaelimissä ja 
toimikunnissa: 
 
Kelan neuvottelukunta   

2011–31.3.2014 Kalevi Kivistö, Eläkeläiset 
 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 
varajäsen Veronica Fellman, Svenska pensionärsförbundet 3.8. saakka 
 Berit Dahlin, Svenska pensionärsförbundet 14.8. alkaen 

 
Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman yhteistyöryhmä 2014–2015  
  Margit Granberg, Eläkkeensaajien Keskusliitto 
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Kehitysvammaliiton selkokeskuksen neuvottelukunta 
 varsinainen jäsen Päivi Kyyrö, Kristillinen Eläkeliitto  

varajäsen  Tiina Rajala, Eläkeläiset 
 
Eloisa ikä -ohjelman asiantuntijaryhmä Jukka Salminen, Eläkeliitto 
 
Ikäihmisten kansallinen liikuntaohjelma / Voimaa vanhuuteen -toiminta 
Asiantuntijaryhmä  varsinainen  Erkki Partanen, Eläkkeensaajien Keskusliitto 

varajäsen  Eva Rönkkö, Eläkeläiset 
Viestintäryhmä Päivi Kyyrö, Kristillinen Eläkeliitto 

 
THL:n Palveluvaaka, ohjausryhmä Veronica Fellman 3.8. saakka, Berit Dahlin 

14.8.alkaen, Svenska pensionärsförbundet 
 
Suomi 100 -hankkeen valtuuskunta Matti Hellsten, Eläkkeensaajien Keskusliitto 

 
Työeläkevakuuttajat TELAn eläkkeensaajien yhteistyöryhmän muodostavat toiminnan-
johtajat. Se kokoontui kaksi kertaa vuoden aikana. 
 
Eläketurvakeskus kutsui puheenjohtaja Mörttisen EETUn edustajaksi 13.11.2014 
järjestetyn Työeläkepäivän paneelikeskusteluun. Teleforum ry:n järjestämän Suomen 
paras mobiilipalvelu -kilpailun senioripalveluita koskevan osuuden tuomaristossa oli 
EETUn edustajana Jouni Mykkänen (Kansallinen senioriliitto). 
 
Jäsenyhteisöillä oli runsaasti myös muita merkittäviä sidosryhmäyhteyksiä ja edustuksia, 
joista mainittakoon sosiaali- ja terveysministeriön asettamispäätöksellä nimetty vanhus- 
ja eläkeläisasioiden neuvottelukunta ja Kelan eläkeasioiden asiakasraati. 

 
4  Tiedottaminen ja viestintä  
  

Toimintavuonna puheenjohtajajärjestönä toiminut Kansallinen senioriliitto vastasi EETU-
PIOn viestinnästä. EETUn verkkosivustolla www.eetury.fi julkaistiin säännöllisesti 
lehdistötiedotteet, lausunnot ja kannanotot sekä muuta tietoa järjestön toiminnasta 
suomeksi ja ruotsiksi. Tiedottaja toimitti aineistoa myös jäsenjärjestöjen jäsenlehtiin. 
 
Järjestön sisäinen tiedotus on hoidettu pääosin sähköpostitse. 

 
5 Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen -projekti (2013–2015) 

 
Yhteistyöhanke Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen on osa Sitran aktiivinen kansalainen 
– kaiken ikäisenä -avainaluetta. Hanke eteni suunnitelmien mukaan. Keskeinen osa sitä 
oli Vahvat vanhusneuvostot -seminaarikiertue, joka tavoitti 1 300 osallistujaa 13:lla eri 
paikkakunnalla.  
 
Hankkeella on erillinen toimintasuunnitelma ja talousarvio. Projektia vetää projektipääl-
likkö Jari Latvalahti. Hän on EETU-PIOn ensimmäinen palkattu toimihenkilö. Hanke 
päättyy 31.3.2015. 
 
Yhteistyö Sitran kanssa jatkuu uuden hankkeen myötä vuoden 2015 alusta. 

 
6   Talous 

 
Järjestöllä on pankkitili Helsingin Op Pankki Oyj:ssä. Järjestön tulot koostuivat jäsen-
maksuista. Kokousten kulut hoiti pääosin puheenjohtajajärjestö. 
 

 Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen -hankkeen rahoitus tulee Sitralta. 
 
 Tilikauden tulos on ylijäämäinen 2 466,90 euroa.  

http://www.eetury.fi/

