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Social Security Sub-Committee Pj. Maria Economou,  
 
1. Task Force on Adequacy of Pensions (TFAP) / pj. Tibor Parniczky  
 
Tibor esitteli EU:n eläkejärjestelmistä saatavilla olevaa informaatiota ja tietokantoja. 
Tietoja tuottavat mm. EU-instituutiot (Eurostat, DG ECFIN and DG EMPL, ja neuvosto) 
sekä muut kv-järjestöt (ISSA ja OECD) ja USA:n eläkejärjestelmästä vastuussa oleva Social 
Security Administration.  
 
TF Adequacyn tavoitteena on aloittaa keskustelut EU-instituutioiden kanssa siitä kuinka ole-
massa olevan informaation voisi integroida parempien ja vertailukelpoisempien kestävyys- ja 
riittävyysindikaattorien luomiseen. 
 
Keskusteltiin laajasti asian tiimoilta, mm. riittävyyden määritelmästä (köyhyyden estä-
minen ja tulotason ylläpito). Lisäksi keskusteltiin aktuaarien roolista. Mitä haluamme 
saavuttaa aktuaareina ja mikä on kontribuutiomme hyvinvointiin? Todettiin, että köy-
hyyttä on syytä tarkastella tulojen lisäksi kulutuksen näkökulmasta. Mikä on asumisen, 
terveyspalveluiden ja lääkekustannusten rooli. Tulisiko näitä kulutusmahdollisuuksiin 
vaikuttavia tekijöitä ottaa huomioon vertailuissa? 
 
2. EU:n tracking service 
Jeroen van den Bosch kertoi tracking servicen nykytilasta. Tracking service on palvelu, jonka 
kautta yksilöt voivat seurata omia eläkeoikeuksiaan eri maissa. Tällä hetkellä neljä maata on 
muka (Hollanti, Belgia, Ruotsi ja Saksa) ja keskustellaan siitä kuinka edetään.  
 
Useita ongelmia on havaittu. Kaikki palvelun ajatellut käyttäjät eivät ole hyvin koulutettuja. 
Kokemusten mukaan omallakin kielellä asioimien voi olla vaikeaa. Chris Daykin kertoi, että 
UK:ssa yritetään kehittää tällaista palvelua. Ongelma on eläkejärjestelmien suuri lukumäärä. 
 
3. Task Force Mortality / PJ David Bogataj   
David ei päässyt paikalle. Maria kertoi Davidin paperiluonnoksesta. Nyt on katsaus 
relevanttiin kirjallisuuteen. Maria pyysi jäseniä kommentoimaan työtä. Tavoitteena on, 
että paperi saataisiin Bratislavan kokoukseen mennessä valmiiksi. 
 
Daniela Martini piti estielmän Italian työtapaturmaeläkkeensaajien kuolevuudesta. 
Erilaisiin diagnooseihin liittyvät kuolevuusluvut ovat hyvin erilaisia. Jos henkilö on 
joutunut onnettomuuteen ja diagnoosi on lievä, keskimääräinen elinikä on hieman 
väestön keskiarvoa korkeampi. Sen sijaan vakavissa ammatillisissa sairauksissa 
odotettavissa oleva elinaika sijaan on tyypillisesti hyvin lyhyt.  
UK:ssa kuolevuutta tutkitaan ammattiryhmittäin sekä ansioiden ja eläketason mukaan. 
Analyysi on järjestelmäkohtaista ja suuria eroja havaitaan. Myös IAA työskentelee 
tämän teeman kanssa. 
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4. Task Force Methodology and Projections / pj Costas Stavrakis 
Costas on jo pidempään työskennellyt EU:n maakohtaisia eläkevastuita koskevien 
laskelmien kanssa (tuttavallisesti Table 29). Uusi tekninen manuaali on työn alla 
(Freiburgin yliopiston ekonomistit valmistelevat). Tämä työ on asialistalla mm. 
OECD:n tapaamisessa marraskuussa 2019, AAE ja IAA:n edustajia on tähän 
tapaamiseen osallistumassa. Myös YK:n tasolla tehtävä kansantalouden tilinpidon 
päivityssykli vaikuttaa valmisteluun. Tavoitteena on saada valmiiksi huhtikuussa 2020 
manuaali valmiiksi. Costas kaipasi lisää innokkaita valmisteluun mukaan. 

 
 

5. Seuraavat tapaamiset 
- Kaksi puhelinkonferenssia (joulukuu ja helmikuu) 
- Bratislava, Slovakia 1.4.2020 

 
 
Pensions Committee 
 
Olin mukana tarkkailijana. Kiinnostavinta oli sukupolvien välisestä tulonjaosta käyty 
keskustelu, joka oli vilkasta keskustelua. Nähtiin, että aae voisi olla mukana tällaisessa 
työssä. Peruskysymys, jota pohdittiin oli se, kuinka sukupolvien välistä tulonjakoa tulisi 
mitata.  

IORP II direktiivissä, Article 7, (viimeinen virke) ottaa kantaa sukupolviasiaan 
seuraavasti:“As a general principle, IORPs shall, where relevant, have regard to the aim 
of having an equitable spread of risks and benefits between generations in their 
activities.” 
 

Insititute and Faculty of Actuaries (IFoA, UK) on tuottanut kolme “Intergenerational 
Fairness Bulletin” julkaisua. Teemoina ovat ilmaston muutos, eläkkeet sekä terveys ja 
hoiva ks.  https://www.actuaries.org.uk/news-and-insights/public-affairs-and-
policy/intergenerational-fairness 

 
Matka Itävaltaan on samalla aikamatka menneisyyteen. Luottokorttia ei ehkä hyväksytä, 
mutta junalipun voi ostaa ystävälliseltä konduktööriltä.  

 
 


