Eläketurvakeskus

Matkaraportti

SU/Ismo Risku

11.10.2018

1 (1)

AAE Social Security Sub-Committee Utrecht 20.9.2018
1. Social Security Sub-Committeen (sss-c) uusi puheenjohtaja Maria Economou veti
ensimmäisen kokouksen pj:nä. Edeltäjän, Chris Daykin, kaudet olivat tulleet täyteen.
2. AAE:n uusi pj. Esko Kivisaari vieraili kokouksessa. EU-vaalien jälkeiselle uudelle
parlamentille on aae:ssa valmisteilla valkoinen paperi. Esko pyysi sssc:n kontribuutioehdotuksia paperiin 26.10. mennessä. Myöhemmin pj. Kivisaari ilahdutti kitaran
kanssa päivälliselle osallistuneita.
3. Esiteltiin Task Force on Adequacy of Pensions (TFAP) työtä. David Bogataj (Slovenia) esitteli pitkäaikais hoivaan riittävyyteen liittyviä tutkimuksia, Marianna Papamichail
(Kreikkka) paikallista eläkeuudistusta. Tibor Parniczky (Unkari) auotmaattisia vakutusmekanismeja.

4. Maria oli vetänyt aiemmin TFAP-ryhmää. Hänen siirryttyä alakomitean pj:ksi Tibor Parniczky otti TFAP:n vetovastuun. Tibor totesi, että jatkossakin keskustelun kohteena on kestävyyden ja riittävyyden välinen tasapaino.

5. Social Security Sub-Committeen tärkein työ vuoden aikana on kommenttijulkaisun esittäminen EU:n ikääntymisraporttiin (Ageing Report 2018) ja Pension Adequacy raporttiin.
Kommenttijulkaisussa tullaa käymään ikääntymisraportin keskeiset tulokset lävitse, tuodaan
esiin keskeisiä havaintoja mukaan lukien oletuksiin liittyviä ongelmia. Esimerkiksi joidenkin jäsenmaiden väestöennusteet näyttäisivät poikkeavan yleisestä linjasta ilman hyviä perusteluja. Kommenttijulkaisussa myös tultaneen suosittelemaan aktuaaristandardien noudattamista (esim. ISAP2) vastaisissa ikääntymisraporteissa. Myös muutoinkin aktuaariosaamisen merkitystä eläke- ja muun sosiaaliturvan arvioinnissa korostetaan. Esille nousi erityisesti epästandardeissa työsuhteissa työskentelevien sosiaaliturva. Useammassa maassa yrittäjien lakisääteinen eläketurva näyttäisi olevan käytännössä heikolla tolalla. Syyt ovat samantapaisia kuin Suomessa, eli yrittäjillä on tendenssi ilmoittaa matalia tuloja sosiaalivakuutukseen.
Puheenjohtaja kehotti kaikkia ryhmän jäseniä kommentoimaan käsikirjoitusluonnosta.
SSSC:n julkaisu on tarkoitus saattaa julkaisukuntoon lokakuussa.

6. Eläkevastuut kansantalouden tilinpidossa (Table 29 disclosures). Eurostat on julkaisemassa
kunkin jäsenvaltion lakisääteisiä eläkevastuita kuvaavat laskelmat. Alun perin nämä laskelmat oli tarkoitus julkaista jo keväällä samoihin aikoihin ikääntymisraportin kanssa. Julkaiseminen on lykkääntynyt, koska muutamat jäsenmaat eivät ole toimittaneet laskelmiaan Eurostatille. Kohdan 5 kommenttijulkaisussa otetaan kantaa myös näihin eläkevastuulaskelmiin. Kannanotto on varsin kriittinen. Eurostat on järjestämässä työpajan eläkevastuulaskelmista 2019 ensimmäisellä neljänneksellä. Myös SSS-C:n edustaja on osallistumassa työpajaan.

7. Mortality Task Force on ollut telakalla vetäjän puuttumisen vuoksi. Tilanne korjaantuu, kun David Bogataj ryhtyy vetämään ryhmää.
8. Utrecht ja varmaankin Hollanti yleensäkin on pitkien polkupyöräilyä harrastavien
ihmisten asuinaluetta. Kaupunkirakennuspeli SimCity on saanut selvästikin vaikutteita Utrechtista. Ei ole neliötäkään, joka ei olisi ihmisen rakentama tai muokkaama.

