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Euroopan Aktuaariliiton kokous 8-9.5 Brysselissä 
 

Työryhmä   Eläkekomitean alakomitea: Social Security SubCommittee (SSSC) 

Osallistuin myös eläkekomitean kokoukseen ja eläke- sekä sijoitus- ja rahoi-

tusriskikomiteoiden (ifr) yhteiskokoukseen. 

 
Yleistä                                    SSSC:n kokouksessa oli läsnä 14 henkilöä, 13 maasta. 

 

SSSC:llä on tällä hetkellä meneillään kolme työryhmää josta osallistun 

kahteen ennustemenetelmäryhmään ja eläkkeiden riittävyyttä selvittä-

vään työryhmään.   

SSSC:n työryhmän puheenjohtaja on käynyt keskusteluja Ralf Jakobin 

kanssa, joka on sosiaalisen suojelun ja sosiaaliasioiden yksikön pääl-

likkö. Hän suhtautui hyvin positiivisesti AAE:n työhön. 

 

 

Sähköinen otepalveluryhmä  

SSSC:n sähköistä eläkeotepalvelua kansalaisille (Tracking Service 

(TS) selvittävä työryhmä sai viime syksynä valmiiksi ensimmäisen 

vaiheen, jossa mukana oli Suomi, Ruotsi, Tanska ja Alankomaat. Työ-

ryhmä on nyt valinnut kuusi uutta maata selvitettäväkseen, joilla on ai-

nakin osittain käytössä sähköinen otepalvelu. Nämä maat ovat Belgia, 

Ranska, Unkari, Irlanti, Iso-Britannia ja Saksa. Lisäksi Puolan edustaja 

ilmoitti kiinnostuksensa osallistua tähän vaiheeseen. Puheenjohtajana 

jatkaa Jeroen Bosch Hollannista ja teknisenä asiantuntijana Samuel 

Rinnetmäki Suomesta. Ideana on käyttää samaa kysely / selvittelykaa-

vaketta kuin ensimmäisessä vaiheessa. Selvittely näiden toisen vaiheen 

maiden kanssa on ollut huomattavasti hankalampaa kuin ensimmäisen 

vaiheen selvittely. Hyviä yhteyshenkilöitä on ollut vaikea löytää ja 

vastauksia on ollut vaikea saada.  Tavoitteena on että syyskuuhun 

mennessä raportti toisesta vaiheesta olisi valmis ja käsiteltävissä 

AAE:n kokouksessa Helsingissä. 

 

Ennustemenetelmätyöryhmä 

 

Työryhmä on viime vuonna tehnyt selvityksen ennustemenetelmistä. 

Erityisesti työryhmän puheenjohtaja Costas Stavrakis ja Chris Daykin , 

ovat jatkaneet vaikuttamista AWG-työryhmän jäseniin mm.  jakamalla 

selvityksen AWG-ryhmän jäsenille. Lisäksi työryhmän puheenjohtaja 

sai AWG-ryhmän kokouksessa huhtikuussa tuotua esille selvityksen 

avainkohdat. Tavoitteena on että AWG-ryhmä ottaisi huomioon aina-

kin pari kohtaa selvityksestä.   

 

Eläkkeiden riittävyyttä selvittävä työryhmä 

 

Työryhmä on toiminut viime lokakuusta lähtien ja sen puheenjohtaja 

on Marianna Papamichail. Työryhmä on kerännyt materiaali, joka olisi 

hyödyllistä ottaa huomioon EU:n  sosiaalisen suojelunkomitean aset-

tamassa eläkkeiden riittävyyttä koskevassa työryhmässä (WGA). Ma-



Matkakertomus 

Christina Lindell  2 

Eläketurvakeskus               17.06.2014 

 

 

 

teriaalia on kerätty erityisesti kolmelta alueelta: sukupolvien oikeu-

denmukaisuus, eläkkeiden riittävyyteen liittyvät riskit sekä työuraan 

liittyvät kannustimet/esteet.  Työryhmän puheenjohtaja on esittellyt 

kerättyä materiaalia WGA-ryhmän kokouksessa huhtikuun lopussa.  

WGA-ryhmä on jakautunut seitsemään alaryhmää. SSSC:n työryhmän 

jäseniä pyydettiin kommentoimaan WGA-alaryhmien työtä erityisesti 

em. kolmen alueen näkökulmasta. Kommentit on koottu ja on ne tar-

koitus esitellä WGA:n kokouksessa 18.6.  WGA-työryhmän tehtävänä 

on tuottaa raportti kesäkuussa 2015.  Siksi SSSC:n työryhmällä on ai-

kaa tehdä oma raporttinsa valmiiksi tämän vuoden loppuun mennessä, 

jotta raportilla ehdittäisiin vaikuttaa WGA-ryhmän raporttiin..   

  

 

Muuta                                   SSSC:n seuraava kokous on puhelinkokous ja pidetään kesä/ heinäkuus-

sa. 

 

Osallistuin myös eläkekomitean kokoukseen. Suurin osa ajasta meni 

IORP-direktiivin käsittelyyn. Mielenkiintoista kokouksessa oli Tans-

kasta pyydetty esitelmä Tanskan eläkejärjestelmästä. Esitys oli pyydet-

ty siksi että Mercer-indeksiselvityksessä Tanska tuli ykköseksi  eli oli 

tämän mittarin mukaan maailman paras eläkejärjestelmä.  

 

Perjantai-iltapäivänä järjestettiin vielä eläkekomitean ja ifr-komitean 

yhteiskokous aiheesta decumulation eli eläkkeiden maksamisvaiheesta. 

Keskeisenä kysymyksenä oli miten saada yksityinen eläkesäästäminen 

houkuttelevammaksi.  Mikä tekee säästämisen yksityisessä eläkeva-

kuutuksessa houkuttelevammaksi kuin säästäminen yksityisesti ilman 

eläkerajoituksia. Selkeätä vastausta ei löytynyt ja todettiin että elä-

kesäätämisen verovähennysoikeudet ovat olleet houkutteleva vaihtoeh-

to säästää eläkevakuutuksessa.  
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