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Kokouksen	  alussa	  kaikki	  esittelivät	  itsensä	  toisilleen.	  
	  
Keskusteltiin	  aktuaarin	  roolista	  ja	  AAE:n	  tavoitteista.	  Komitean	  roolina	  on	  olla	  yhdistävänä	  
komiteana	  vakuutus,	  eläke,	  pankkitoimijoiden	  ja	  muiden	  instituutioiden	  kanssa.	  Aihealue	  on	  
laaja	  ja	  jäseniä	  rajallinen	  määrä.	  Käytiin	  pitkä	  ja	  hedelmällinen	  keskustelu	  miten	  työryhmää	  
pitäisi	  kehittää.	  Komitea	  jatkaa	  aiemmin	  suunnitellulla	  tiellä	  ja	  sen	  lisäksi	  jatkossa	  tarpeen	  
vaatiessa	  voidaan	  alityöryhmän	  tapaisesti	  nostaa	  uusia	  aiheita	  listalle.	  Työryhmätasolla	  
aiheet	  pidetään	  sellaisina,	  mitkä	  ovat	  pysyviä,	  mutta	  alityöryhmässä	  voidaan	  käsitellä	  ilmiöitä	  
ja	  väliaikaisena	  pidettäviä	  teemoja.	  
	  
Seuraavana	  aiheena	  oli	  Market	  Con	  Web-‐Portal.	  Hankkeessa	  eri	  jäsenmaista	  toimitetaan	  
tietoa	  sitä	  tarvitseville.	  On	  muodostettu	  aliryhmä	  jossa	  on	  edustaja	  joka	  maasta	  ja	  joka	  
toimittaa	  portaaliin	  objektiivista	  tietoa.	  Tavoite	  aikataulu	  olisi	  että	  portaali	  olisi	  valmis	  
1.6.2016.	  
	  
Käytiin	  läpi	  komission	  infrastruktuurisijoitus	  projektin	  tilannetta.	  Tarkoituksena	  on	  muuttaa	  
säädöksiä	  niin,	  että	  sijoitustoiminnassa	  ne	  tukisivat	  paremmin	  infrasijoituksia.	  Asia	  kehittyy	  
EIOPA:n	  työstämänä	  ja	  siitä	  saattaa	  tulla	  EU	  säädäntöä	  syksyllä	  2016.	  
	  
Keskusteltiin	  matalasta	  korkoympäristöstä	  ja	  ultimate	  forward	  ratesta.	  Olemme	  tällä	  hetkellä	  
matalimmassa	  korkoympäristössä	  satoihin	  vuosiin	  ja	  se	  tuo	  paineita	  alalle.	  Vaikuttaa	  ettei	  
markkinoilla	  ole	  tällä	  hetkellä	  korkoswapille	  muuta	  vastapuolta	  kuin	  pankki.	  
	  
Risk	  Management	  Qualification	  
Puheenjohtaja	  on	  koostanut	  teemasta	  tietoa	  ja	  esitteli	  löydöksiä.	  Eri	  tarvittavia	  laadullisia	  
osaamisalueita	  on	  listattu;	  assessment	  skills,	  extended	  technical	  understanding,	  strong	  
communication	  skills,	  business	  and	  management	  skills,	  personal	  skills	  and	  other	  (objective,	  
critical,	  proper,	  integer,	  ethical..)	  
Myös	  on	  koottu	  yhteen	  lista	  keinoista	  miten	  pystytään	  kehittämään	  riskin	  hallinta	  osaamista;	  
Koulutus,	  kokemus,	  henkilökohtaiset	  osaamiskyvyt	  
Käytiin	  asiasta	  keskustelua	  ja	  mielenkiintoisena	  kysymyksenä	  nousi	  esille,	  että	  miten	  näitä	  
ominaisuuksia	  pystyy	  mittaamaan	  tai	  seuraamaan	  kehitystä.	  Myös	  riskinhallinnan	  
ominaisuuksia	  on	  hankala	  mitata.	  
	  
ESMA	  Consultion	  on	  Implementation	  of	  benchmarks	  regulation	  teemaan	  palataan	  seuraavalla	  
kerralla.	  
	  
Kuunneltiin	  esitelmä	  IORP	  II	  Proposed	  amendments	  (Pension	  Committee)	  	  
IORP:ssä	  on	  monennäköisiä	  pieniä	  korjauksia	  menossa	  ja	  ne	  pintapuolisesti	  esiteltiin.	  
	  
Seuraava	  kokous	  on	  syksyllä	  23.9.2016	  Barcelonassa.	  
	  
	  


