
 

Eläketurvakeskus   MATKARAPORTTI 

SU/IR 

 

 

AAE – Social Security Sub-Committee (SSSC) 3.5.2018 
 

Paikalla olivat lähes kaikki alakomitean jäsenet (13 henkilöä), pj Chris Daykin. Varsi-

naisesti kokouksen agendan ulkopuolelta tuli tiedoksi, että Chris Daykin on siirty-

mässä syrjään alakomitean pj-tehtävästä. AAE:n komiteoissa on periaatteena, että pj 

toimii maksimissaan kaksi kautta. Chrisillä tulee nyt toinen kausi täyteen. Tarkkaan 

ottaen periaate ei tosin koske alakomiteoita. 
 

1. Tapaaminen Eurostatissa 19.3. Pj kertoi tavanneen Costas Stavrakiksen kanssa 

(SSSC:n jäsen) Eurostatin John Verrinderin (national accounts) ja Giampaolo Lan-

zierin (väestö) 19.3.2018. Eurostatissa suhtaudutaan myönteisesti yhteistyöhön 

AAE:n kanssa. Giampaolo on kuitenkin varovainen heti, jos keskustelu lähenee  

poliittiseksi tulkittavia aiheita. 
 

2. Eläkevastuut kansantalouden tilinpidossa (Table 29 disclosures). Costas esit-

teli taustaa eläkevastuiden raportoinnista. Hänen huolena olivat erityisesti väärin-

ymmärryksen riski ja maiden vertailukelpoisuus. Muun muassa minimieläketurvan 

huomioon ottaminen on eri maissa erilaista. Esimerkiksi Tanskan kansaeläkkeet 

eivät sisälly raportoitaviin vastuisiin. Asiallisesti ottaen vastaavat etuudet vaikkapa 

Kyproksella sisältyvät vastuu laskelmaan.  Costas oli lähettänyt kyselyn SSSC:n 

piirissä aiheeseen liittyen, mutta vastauksia oli tullut vain vähän (Suomi yks har-

voista vastaajista). Tavoitteena on paperi, joka voisi olla esillä Eurostatin metodo-

logia työpajassa loka/marraskuussa.  
 

3. Julkaisu PAR ja AWG-raporteista. Kuten aiemmilla PAR/AWG-kierroksilla, 

myös nyt SSSC on valmistelemassa julkaisua näistä raporteista. Tavoitteena on, 

että pitkälle valmisteltu käsikirjoitus olisi valmiina Utrechtin tapaamiseen 19.9. 

Julkaisu olisi loka-marraskuussa.  Toiveissa olisi alaryhmä, joka voisi katsoa tar-

kemmin terveydenhoitoa ja pitkäaikaishoivaa koskevia projektioita. 
 

4. Task Force on Adequacy of Pensions (TFAP). Maria Economou kertoi TFAP:n 

suunnitelmista. Välittömänä tavoitteena on PAR-raporttiin tutustuminen ja SSSC:n 

julkaisuun kontribuutio. Tulevista töistä Tibor Parniczky puhui automaattisten ta-

sapainottajien tutkimisesta (ABM). Näkökulma voisi olla myös riittävyydessä, ei 

ainoastaan järjestelmien kestävyydessä. Table II.A2.4 AWG:n oletus- ja metodolo-

giaraportissa näyttää, kuinka moni Euroopan maa käyttää nykyisin jotain auto-

maattista sopeutusmekanismia. Puolestani kerroin, että Suomen osalta on olemassa 

arviolaskelmia automaattisten sopeuttajien vaikutuksista. Nämä ovat työryhmällä 

tarvittaessa käytettävissä. David Bogataj esitteli tutkimusta siitä, kuinka teknologi-

alla ja joustavilla järjestelyillä voidaan tukea iäkkäämpien työntekijöiden työuria 

teollisuudessa. Raffaello Marcelloni esitteli eläkevarallisuutta riittävyyden indi-

kaattorina korvausasteen sijaan. 
 

5. Tulevat tapaamiset. Konferenssipuhelu kesäkuun lopussa tai heinäkuussa ja var-

sinainen tapaaminen Utrechtissa 19.9. (Tämä sillä ehdolla, että joku ottaa pj:n teh-

tävän hoitaakseen tapaamisessa; Chris ei pääse paikalle tuolloin.) 

 

Kokoushuoneen ulkopuolelta: Puolassa vietettiin 3.5. perustuslain päivää. Perustuslaki 

astui voimaan 3.5.1791 ja se on vanhin Euroopassa. Puolalaiset olivat silminnähden 

ylpeitä asiasta. Juhlapäivän viettämisellä on pitkät perinteet. Kommunismin aikana 

juhla oli jonkinlainen vastajuhla virallisille juhlille, esimerkiksi vapulle. Nyt juhla-

päivä oli vapaa kaikille. Mitään suurieleistä juhlintaa ei osunut kuitenkaan silmiini, 

sattumalta näin pienimuotoisen sotilasparaatin.  


