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Pohjois-Karjalan maakunnallinen eläkeläisneuvottelukunta
Pensionärsdelegationen i landskapet Norra Karelen
• Pohjois-Karjalan liiton eläkeläistyöryhmä
perustettiin vuonna 2004
 nimi muutettiin vuonna 2016 Pohjois-Karjalan
maakunnalliseksi eläkeläisneuvottelukunnaksi.

• Pensionärsarbetsgruppen i Norra Karelens förbund
grundades år 2004
 namnet ändrades år 2016 till
Pensionärsdelegationen i landskapet Norra Karelen.

• Piiriyhdistykset nimeävät itse kaksi jäsentä ja
neuvottelukunta valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, vuorotellen
piirien aakkosjärjestyksessä.

• Kretsföreningarna utser två medlemmar och
delegationen väljer bland sina medlemmar
ordförande och viceordförande, turvis i alfabetisk
ordning i kretsarna.

• Toimikausi on 1 vuosi.

• Mandattiden är 1 år.

• Kokoontuu 4-5 kertaa vuodessa pääsääntöisesti
Pohjois-Karjalan maakuntaliitossa  välillä
kokousvierailuja ja matkoja.

• Sammankommer 4-5 gånger om året vanligen i Norra
Karelens landskapsförbunds lokaler  ibland
mötesbesök och resor.

• Sihteerinä toimii maakuntaliiton hyvinvointialan
asiantuntija.

• Som sekreterare fungerar landskapsförbundets
expert på välfärd.

• Pohjois-Karjalan maakuntaliitto huolehtii
kokouksista aiheutuvista kuluista ja maksaa
matkakulut.

• Norra Karelens landskapsförbund ansvarar för
möteskostnaderna och betalar resekostnader.

Pensionärsdelegationen i
landskapet Norra Karelen
Eläkeliiton Pohjois-Karjalan piiri =
Det finskspråkiga pensionärsförbundets
krets i Norra Karelen
Eläkeläiset ry:n Pohjois-Karjalan
aluejärjestö ry =
Pensionärerna rf:s distriktsorganisation
i Norra Karelen
Eläkkeensaajien Keskusliitto
Pohjois-Karjalan Piiri ry =
Pensionstagarnas Centralförbund rf:s
krets i Norra Karelen
Kristillisen eläkeliiton
Pohjois-Karjalan piiri ry =
Kristliga Pensionärsförbundet rf:s krets
i Norra Karelen
Pohjois-Karjalan kansallinen senioripiiri ry =
Norra Karelens nationella seniorkrets

Eläkeläisneuvottelukunnan
tehtävänä on

Pensionärsdelegationens
uppgift är att

1.

toimia piirijärjestöjen ja niiden jäsenten
edunvalvojana kunnan, maakunnan ja
valtion päättäjiin ja viranomaisiin sekä
muihin yhteisöihin päin

1.

bevaka kretsorganisationernas och deras
medlemmars intressen gentemot
beslutsfattarna i kommunerna, landskapet
och staten samt gentemot myndigheterna
och andra organisationer

2.

tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja
kunnan, maakunnan ja valtion
päättäjille, viranomaisille ja muille
tarpeellisiksi katsomilleen yhteisöille

2.

ge förslag och utlåtanden till
beslutsfattarna i kommunerna, landskapet
och staten samt till myndigheterna och
andra aktuella organisationer

3.

representera kretsorganisationen i
ärenden som man gemensamt kommit
överens om

4.

sprida information om
pensionärsorganisationerna.

3.

edustaa piirijärjestöjä yhteisesti
sovituissa asioissa

4.

tehdä eläkeläisjärjestöjä tunnetuksi.

Mitä on tehty? Vad har vi gjort?
Kansanedustajien tapaamisissa viety asioita
konkreettisesti eteenpäin eläkeindeksin korjaus,
eläkkeiden verotus, sotepalveluiden saatavuus,
omaishoidon tuen korotus

o

Fört ärenden vidare på ett konkret
sätt i möten med riksdagsledamöter

o

Ger utlåtanden och gör
ställningstaganden

o

Annetaan lausuntoja (mm. vanhuspalvelulaki) ja
tehdään kannanottoja (mm. omaishoidontuki,
ikäihmisten kotipalvelut)

o

Fått bekanta oss med service för
äldre både i det egna landskapet
och i grannlandskapen.

o

Päästy tutustumaan ikäihmisiin liittyviin palveluihin
niin omassa kuin naapurimaakunnassa.

o

o

Aktiivinen rooli Siun soten perustamisvaiheessa
sekä nykyisin ikäihmisten palveluiden toimivuuden
ja kehittämisen suhteen.

Haft en aktiv roll då Siun sote
grundades och  ger nu utlåtanden
och gör ställningstaganden om hur
servicen för äldre fungerar och om
utvecklingen av den.

o

Ordnat seminarier och
gemensamma möten med
äldreråden i kommunerna, ordnat
veckans evenemang för äldre.

o

Pensionärsdelegationens
representant i JANE (delegationen
för organisationsärenden) och i
landskapsreformens välfärdsforum.

o

o
o

Järjestetty seminaareja eri sidosryhmien kanssa
sekä yhteiskokouksia ja vanhusten viikon
tapahtumia kuntien vanhusneuvostojen kanssa.
Eläkeläisneuvottelukunnan edustaja PohjoisKarjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANEssa
sekä maakuntauudistuksen hyvinvointifoorumissa.

Kohti uutta maakuntaa ja maakunnallista vanhusneuvostoa
Mot ett nytt lanskap och ett nytt äldreråd
o

HE maakuntalaiksi 26 §: ”Maakuntahallituksen on asetettava
(…) ikääntyneen väestön osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi (…)
maakunnan vanhusneuvosto. Vaikuttamistoimielinten
jäsenet tulee valita maakunnan kunnissa toimivien
vastaavien vaikuttamistoimielinten jäsenistä siten, että
kustakin vaikuttamistoimielimestä valitaan vähintään
yksi edustaja.”

o

Suositeltavaa on, että vanhusneuvostoja ei koottaisi
maakuntavaltuustojen poliittisten voimasuhteiden mukaan,
vaan niiden jäsenistö koottaisiin kuntien
vanhusneuvostojen, ja maakunnan alueella vaikuttavien
keskeisten eläkejärjestöjen alueorganisaatioiden ja
paikallisyhdistysten esittämistä henkilöistä.
Vanhusneuvoston jäseneksi voidaan nimetä henkilöitä
myös järjestöjen ulkopuolelta.

o

Kunnanhallitus voi esitystä tehdessään valita varsinaiset
jäsenet niin, että ikääntyneiden eri järjestöt ja muut
ryhmät ovat mahdollisimman kattavasti edustettuina.

 Toivotaan selkeämpää ohjeistusta -> eri
eläkeläisjärjestöjen kattavan edustuksen
varmistaminen!

o

Riksdagens proposition om lagen om inrättande av landskap,
26 §: Landskapsstyrelsen ska inrätta ett äldreråd för att säkra
den äldre befolkningens möjligheter till deltagande och
påverkan. Medlemmarna i förvaltningsorganen ska väljas
bland medlemmarna i motsvarande förvaltningsorgan i
kommunerna på så sätt att åtminstone en representant
väljs från varje förvaltningsorgan.

o

Det är inte att rekommendera att äldreråden fylls utgående från
de politiska kraftförhållandena i landskapsfullmäktige utan att
medlemmarna skulle utses av äldreråden i kommunerna och
av regionalorganisationer och lokalföreningar som i
landskapet representerar centrala pensionsorganisationer.
Till medlem i äldrerådet skulle också personer utanför
organisationerna kunna väljas.

o

Kommunstyrelsen skulle kunna välja ordinarie medlemmar så
att organisationer för äldre och andra grupper skulle
representeras så heltäckande som möjligt.

 Klarare instruktioner önskas för att säkerställa
heltäckande representation av olika
pensionärsorganisationer!
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