
 

 

 

Insurance Committee 18.-19.10.2012 
Hieman jännityksellä odotin, miten urani Insurance Committeen puheenjohtajana lähtee 
käyntiin. Ei nyt niinkään se, miten onnistuu kokouksen vetämään. Enemmänkin stressiä 
tuottivat pinnan alla vellovat ristiriidan aiheet Groupessa. Tällä viittaan erityisesti 
saksalaisten melko kovaan kielenkäyttöön. Enköhän uskalla ilman omaa kehua sanoa, 
että kukaan ei ainakaan vielä haukkunut tekemisiäni – kehumassa kävi toisaalta 
useampi. 
Pieni huvittavuus asiaan tietysti liittyi. Pidän aivan luonnollisena huolehtia 
puheenjohtajana siitä, että kokoussalissa ei keskustella muusta kuin yhteisestä aiheesta 
puheenjohtajan jakamin puheenvuoroin. Muutamaan kertaan keskeytin eri puolilla 
käydyn kuiskuttelun ja se noteerattiin poikkeavana (ei kuitenkaan negatiivisena) 
puheenjohtajan käyttäytymisenä. 
 
Markkinaehtoisuus 
- kevään kokouksissa ilmeni voimakasta ongelmallisuutta Solvenssi II:ssa 

saksalaisten kanssa. Silloin officer-porukassa päätettiin, että kirjoitetaan 
teoreettisluonteinen teksti markkinaehtoisuuden sisällöstä 

- tällaisen ovat kirjoittaneet Christoph Krishanitzin johdolla Malcolm Kemp ja Philipp 
Keller 

- ajatuksena oli lähinnä kertoa, että mikä oikeastaan on puhdas rahoitusteoreettinen 
markkinaehtoisuuden käsitys (tietoisena siitä, että Solvenssi II on jo voimakkaasti 
irtautunut markkinaehtoisuudesta) 

- projektiin oli tarkoitus liittää tämän ensimmäisen paperin jälkeen toinen vaihe, jossa 
tarkastellaan S II:n ei-markkinaehtoisia elementtejä ja niiden ominaisuuksia 

- tekstiä oli kommentoitu eri puolilta, myös Saksasta ja DAV:sta ennen kokousta ja 
tekstiä oli viimeistelty tältä pohjalta. 

- juuri ennen kokousta tuli Saksasta (DAV) erittäin kriittinen diasarja, jonka Norbert 
Heinen esitteli kokouksessa. 

- saksalaisten ja DAV:n kanta oli, että paperi tällaisena vetää maton alta kaiken 
Solvenssi II:n ei-markkinaehtoisuudelta, olivat lähtökohtaisesti sitä mieltä, että koko 
paperi tulee hylätä 

- käytiin pitkä ja värikäs keskustelu – päädyttiin lisäämään paperiin kappale, joka 
toteaa, että S II:ssa tietyiltä osin voidaan erkaantua markkinaehtoisuudesta 

- [sinänsä siis päästiin sopuun. Samalla kuitenkin huolta aiheuttaa se, että DAV on 
niin voimakkaasti saksalaisen vakuutuskeskusliiton talutusnuorassa, ts. ei mitenkään 
kovin helppoa ole] 

 
Solvenssi II 
- tilanne on siis se, että Omnibus II:sta ei päästy sopuun trilogeissa 18.9. 
- virallinen perusskenaario on, että Solvenssi II:ta sovelletaan 2015 alkaen, joskin 

realistisempaa taitaa tällä hetkellä olla, että sovelletaan 2016 alusta 
- nyt viimeistellään impact assessmentia, joka sekään ei ole vielä valmis ja on 

epävarmaa, saadaanko sitä käynnistettyä edes marraskuun alusta (joka taas 
merkinnee, että laskelmat joudutaan tekemään tilinpäätöskiireiden aikaan) 

- Groupen osalta kesällä elettiin vielä toiveissa, että 18.9. onnistuu ja pidettiin 
mahdollisena lyhyttä loppuvaihetta. 

- kun ei sitten onnistunut, niin projekti jatkunee 2-3 vuotta 
- todettiin tämä ja tarve nimittää uusi S II project manager syrjään siirtyvän Seamus 

Creedonin tilalle 



 

 

 

- saksalaiset olivat käyttäneet kohtuullisen kovaa kieltä ennen kokousta ja vaatineet 
saada puheenjohtajuuden pillar I/life –ryhmään (he toivoivat ryhmää vetävästä Dylan 
Brooksista project manageria) 

- vaihtoehtoja pohdittiin sekä ennen kokousta että kokouksessa (ennen kokousta 
kylläkin tein DAV:lle varsin selväksi, että heidän toivomansa life-ryhmän 
puheenjohtajuus on mahdottomuus heidän toimialariippuvuutensa takia) 

- kokouksessa päädyttiin odottamaan komitean jäseniltä ehdotuksia sekä project 
manageriksi (toivottavasti siihen saadaan tällä hetkellä pillar I/non-lifea 
varapuheenjohtava David Paul, joka on ilmaissut valmiutensa) sekä project 
sponsoriksi (jossa roolissa on ollut täysin inaktiivi Manuel Peraita ja koetin saada 
DAV:n ymmärtämään, että tämä rooli olisi heille sopiva senior-rooli) 

- tällä hetkellä näyttää hyvältä, toivottavasti asiat eivät mutkistu. 
- tässä yhteydessä sain siunauksen sille, että Jim Murphy on vpj, jolle voin jakaa 

vastuuta. 
 
EIOPA stakeholder group 
- Seamus Creedon ja Thomas Behar raportoivat, hyvä pysyä mukana 
 
Accounting 
- varsinaisesti IAA-juttu, koska asiallisesti globaali kysymys 
- David Paul esitti katsauksen tilanteeseen 
- itse noteerasin EFRAG:n, jossa kehittelemme tapaamisen pohjalta yhteistyötä jopa 

keskinäisen tarkkailijajäsenyyden tasolla 
 
Kuolleisuusasiat 
- Henk van B kertoi IAA:n ryhmästä 
- tanskalaisilla mielenkiintoinen projekti, jossa valvoja ylläpitää hv-mallia, otetaan 

esitys seuraavaan kokoukseen (tanskassa sisäisessä mallissa hv-stressauksen voi 
korvata valvojan ylläpitämään malliin perustuvalla stressauksella) 

 
Consumer protection ja indiscrimination 
- Jim Murphy esitti tilannekatsauksen 
 
Standards 
- ks. Standards, Freedoms and Professionalism Committeen raportointini, käytiin 

täällä lyhyemmin ja todeten, että SFP jo päätti laittaa lausunnolle 
 
Role of the Actuary 
- ks. SFPC 
 
Strategy 
- ks. SFPC 
 
Committee reports to GA 
- todettiin 
 
Meeting with DG 
- ks. SFPC 
 



 

 

 

Meeting with EIOPA 
- ks. SFPC 
 
Seuraava kokous 
- Insurance Committee keväällä Edinburgh, 11.4.2013 
- 27.9.2013 Dublin annual meeting, ilmeisesti Insurance 26.-27.9. 


