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Euroopan Aktuaarien Groupe Consultativen kokous 27.9.2013 Dublinissa 
 

Työryhmä   Eläkekomitean alakomitea: Social Security SubCommittee (SSSC) 

 
Yleistä                                    Kokouksessa oli läsnä 14 henkilöä, 10 maasta. 

 

SSSC:llä on tällä hetkellä meneillään kaksi työryhmää ja kolmas on 

muodostumassa.   

 

Eurofound 

Eurofoundin päätoimipaikka on Dublinista ja Eurofound on EU:n alai-

nen elin, jossa työskentelee yli 100 henkilöä. Sen tehtävänä on edistää 

parempien elin- ja työolojen suunnittelua ja luomista toimilla, joilla on 

tarkoitus kehittää ja levittää tätä kehitystä tukevaa tietämystä.  Koko-

uksen enemmistölle tämä elin ei ollut ennestään tuttu. Kaksi henkilöä 

piti erittäin mielenkiintoisen esityksen Eurofoundista ja se toiminnasta. 

Osoittautui että elin tekee paljon selvityksiä ja kyselytutkimuksia, jota 

SSSC:hen perustettava uusi työryhmä voisi hyödyntää. Myös Suomen 

kannalta elin tekee paljon sellaista työtä, jota olisi mahdollista hyödyn-

tää esimerkiksi eläkeuudistuksen yhteydessä. 

 

Sähköinen otepalveluryhmä  

SSSC:n sähköistä eläkeotepalvelua kansalaisille (Tracking Service 

(TS) selvittävä työryhmä on saanut ensimmäisen vaiheensa valmiiksi. 

Tästä vaiheesta on tehty loppuraportti, joka julkaistiin 1. lokakuuta ja 

siitä tehtiin myös lehdistötiedoite. Ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin 

sähköistä otepalvelua niissä maissa, joissa otepalvelu kattaa lähes koko 

eläketurvan. Suomesta mukana on ollut ETK:sta Samuel Rinnetmäki ja 

Christina Lindell.  Toisessa vaiheessa selvitetään otepalvelua sellaisis-

sa maissa, joissa on otepalvelua mutta se ei kata koko eläketurvaa. 

Toiseen vaiheeseen valittavat maat selviävät lokakuussa. Puheenjohta-

jana jatkaa Jeroen Bosch Hollannista ja jäsenenä Samuel Rinnetmäki 

Suomesta. Samuel on mukana myös EU:n asettamassa työryhmässä, 

jonka tehtävänä on selvittää EU-kansalaisen sähköistä otepalvelua. 

Tavoitteena on että toinen vaihe valmistuu ensi vuoden puoliväliin 

mennessä. 

 

Ennustemenetelmätyöryhmä 

 

Työryhmän lähetti kevättalvella ennustemenetelmiä koskevan selvi-

tyksen EU 2015 Ageing Report:ia ajatellen Ageing Working Party:lle 

(AWP). Tavoitteena oli saada mahdollisuus pitää esitys aiheesta 25.9 

pidettävässä AWP-kokouksessa. Tämä ei kuitenkaan ollut mahdollista 

mutta yhden kokoukseen osallistuneen työryhmän jäsenen mukaan 

selvitystä koskevia aiheita oli käsitelty AWP:n kokouksessa. Hän yrit-

tää saada tähän aiheeseen liittyvän raportin ja esitykset käsiinsä ja ja-

kaa ne työryhmän jäsenille.  Tavoitteena olisi selvittää, olisiko työ-

ryhmällä vielä annettava EU 20015 Ageing Report:ia ajatellen.  Toi-

nen työryhmälle ehdotettu tehtävä olisi tehdä komissiolle lyhyt muistio 
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IAA:ssa lokakuussa valmistuvasta ISAP2:sta, joka koskee sosiaalitur-

vaohjelmien taloudellisia analyysejä.  

 

Eläkkeiden riittävyyttä selvittävä työryhmä 

 

Kokous asetti uuden työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää eläkkei-

den riittävyyttä. Työryhmän ensimmäinen tehtävä on rajoittaa aluetta, 

jota selvittää. EU:n Social Protection Committee tulee julkaisemaan 

eläkkeiden riittävyyttä koskevan selvityksen kesällä 2015. Sen työ on 

nyt alkamassa. Edellinen, ja samalla ensimmäinen julkaisu, ilmestyi 

kesällä 2012. Työryhmän tehtävänä on mahdollisuuksien mm. tukea 

tätä työryhmää työssään. Tulen osallistumaan tämän työryhmän työ-

hön. 

  

 

Muuta                                   Seuraava kokous on puhelinkokous ja pidetään joulukuussa. 

 

 

 

 


