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Euroopan aktuaariliiton kokous 1-2.10.2014 Haikon kartanossa 

 

Osallistuin AAE:n eläkekomitean alaryhmän SSSC:n (Social Security SubCommittee) kokoukseen 1.10 

ja eläkekomitean kokoukseen 2.10. Koska Suomessa sopimus eläkeuudistuksesta tehtiin 30.9, 

pyydettiin minua molemmissa kokouksissa raportoimaan sovituista muutoksista Suomen 

työeläkejärjestelmään.  

SSSC:n puheenjohtaja Chris Daykin kertoi tapaamisesta DG Employmentin kanssa. Sosiaalisen 

suojelun ja sosiaaliasioiden yksikön päällikkö Ralf Jakob oli ollut hyvin kiinnostunut kahdesta SSSC:n 

meneillään olevasta työryhmästä: Sähköinen otepalvelu ja Eläkkeiden riittävyys. 

Sähköisen otepalvelutyöryhmän tavoitteena oli saada vaihe kaksi valmiiksi tähän kokoukseen 

mennessä. Työ oli kuitenkin viivästynyt, koska yhteydenpidot kuuteen valittuun maahan, joilla jo on 

osittainen sähköinen otepalvelu, on vienyt odotettua pidempää aikaa ja ollut vaikeampaa kuin 

edellisen vaiheen maihin. EU:ssa on samalla meneillään EU Pension Passport työryhmä ja 

otepalvelutyöryhmän puheenjohtaja Jeroen Bosch toivoi että SSSC pysyisi läheisessä yhteistyössä 

tämän ryhmän kanssa.  Uutena tavoitteena on että otepalveluryhmä saisi vaiheen kaksi valmiiksi 

vuodenvaihteen tienoilla ja sen yhteydessä pidettäisiin seuraava SSSC:n puhelinkokous. 

Eläkkeiden riittävyystyöryhmän työtä Chris oli esitellyt EU:N SPC WG-AGE-komitealle syyskuussa ja 

työ sai hyvän vastaanoton. Koska ETK:ssa on tehty paljon aiheeseen liittyviä selvityksiä ja olen 

tiedottanut niistä työryhmälle, työssä on mainittu useita selvityksiä Suomesta. Riittävyystyöryhmän 

puheenjohtaja Marianna Papamichail oli esitellyt työryhmän työtä myös EU:n Ageing Partylle ja siinä 

oli otettu esille erityisesti indikaattorit. Haikon kokouksessa mietittiin erityisesti sitä olisiko parempi 

sisällyttää tämän ryhmän työ EU:n SPC WG-AGE-komitean raporttiin vai julkaista oma raportti. 

Päädyttiin siihen että oma raportti olisi parempi, koska SPC WG-AGE-komitean raportti on useita 

satoja sivuja pitkä. Arvioitiin että olisi suurempi mahdollisuus saada viesti eteenpäin lyhyessä 

raportissa. Monen sadan sivun raporttia harva (ainakaan matemaatikko) jaksaa lukea kannesta 

kanteen. Omaan raporttiin voisi lisäksi sisällyttää myös eläkejärjestelmien kestävyyteen liittyviä 

asioita. Eläkkeiden riittävyystyöryhmän työ jatkuu tämän oman raportin työstämisessä. Tavoitteena 

on saada ensimmäinen versio raportista seuraavaan, ensi vuoden alussa järjestettävään,  SSSC:n 

puhelinkokoukseen. 

Mahdolliseksi uudeksi työryhmäksi ehdotettiin kuolleisuustaulukot ja elinajanodotteet. Tuotiin esille 

että Eurostatin tuottamat taulukot eivät aina ota huomioon kunkin maan erityispiirteitä. Mietittiin 

mahdollisen selvityksen tekemistä siitä minkälaisia kuolleisuus- ja elinaikataulukoita eri maissa 

käytetään (erityisesti ennusteita koskien). Chris selvittää kuitenkin ensin mitä tietoja IAA:n 

kuolleisuustyöryhmä on kerännyt. 

Kokouksen esityslista, pöytäkirjat ja liitteet löytyvät sivuilta http://actuary.eu/pensions-social-

security-sub-committee/ . 

 


