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AAE Penssion committee 21.9.2017 

Työryhmän jäsenten esittely (n. 25 henkilöä paikalla) ja ajankohtaiset tapahtumat viime tapaamisen 

jälkeen. 

Cathal Fleming esitteli AAE Education komiteassa tehtyä työtä Actuary function reporting teemaan liittyen. 

Käytiin läpi AEN1 yksityiskohtaisesti ja keskusteltiin siihen liittyvistä asioista. Sitä voi pitää hyvänä 

lähtökohtana. Eri maissa on erilaiset eläkejärjestelyt ja eri maissa voi olla tarvetta erilaisille lähentymisille. 

Työryhmän jäseniä pyydettiin pohtimaan asioita tältä kannalta. 

Keskusteltiin EIOPA:n IORP 2017 stressitestistä. Käytiin keskustelua, pitäisi kyselyä lähestyä kassavirta vai 

technical provision pohjalta. Puheenjohtaja esitti kritiikkiä EIOPAn tapaan lähestyä, koska kyselyssä 

oletetaan että kaikki eläkkeet on etuuspohjaisia, mutta eri maissa on erilaisia käytäntöjä ja malli ei ole 

optimaalinen kaikille. 

Seuraavana asiana oli raportti Occupational Pensions Stakeholders Group toiminnasta. Käytiin läpi keskeiset 

aiheet. Monenlaisia teemoja stressitestistä aina kuluttajien suojaan on menossa sekä eläkkeiden 

tulevaisuuteen muuttuvassa maailmassa. Kerrottiin että EIOPA:lla on kiinnostusta kerätä eläkedataa. 

Kuultiin ajankohtaiset kuulumiset aiheeseen liittyvistä muista työryhmistä. Chris Daykin antoi Social 

Security komitean ajankohtaiskuulumiset. IAA Pension and Social Benefit komitean Budabestin kokouksen 

teemoja käytiin myös läpi. 

Käytiin läpi erimaiden ajankohtaisia aiheita. 

Pierre Linneman piti mielenkiintoisen esitelmän AAE – Working Group on Defined Contribution pension 

schemes. Näkemyksenä on, että tällä hetkellä eläkkeen kertymävaiheeseen kiinnitetään paljon huomiota, 

mutta ei sen purkautumisvaiheeseen ja se saattaa näkyä tuotoissa. Smoothed annuities ovat sellaisia, missä 

vastuu on jaettu yksilön ja tarjoajan välille. iTDFs: ’Self driving’ Retirement Cars ovat rakenteita jossa 

eläkettä hoidetaan koko ajan yli ja se voi olla myös rahastoyhtiöiden business (ei välttämättä 

henkiyhtiöiden). Jälkikeskusteluna jäi pohdituttamaan, että olisiko Suomessa mahdollista hoitaa eläkettä 

jotenkin rahastoyhtiön kautta. 

Seuraavana teemana oli Pan-Europe Personal pension Plans (PEPP). Parlamentin ehdotus on julkaistu 

kesällä ja sitä käytiin läpi. 

Asioiden käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa. 

  

Investment and financial risk committee 22.9.2017 

Esiteltiin ryhmän jäsenet (n. 20 paikalla). 

Keskusteltiin teemasta fuusioida IFRC ja TF on Risk Management.  Asiasta on puoltava lausunto ja 

ajatuksena on samalla muuttaa nimeä Risk Management Committeeksi. Ryhmien koko on noin 50 ihmistä 

yhteensä ja keskusteltiin miten niin suuren määrän kanssa tulisi toimia. Käsittelyssä oli kaksi toimintatapaa, 

jossa toisessa on hierarkkinen alityöryhmä malli ja toinen on isossa ryhmässä toimiminen. 

Toiminnan objektit: vaihtaa tietoja Euroopan muiden instituutioiden välillä (SO1), tuoda esiin ja tukea 

ammattimaisuutta (SO2) ja tuoda esiin ja tukea Euroopan aktuaariyhteisöä (SO3). Keskustelu siirtyi 



komiteoiden tapaan tehdä töitä. Aiemmin komiteat tekivät oman agendan ja usein tehtiin päällekkäistä 

työtä, tulevaisuudessa tätä on tarkoitus kehittää. 

Keskusteltiin paljon miten uusi yhdistetty työryhmä tulisi muodostaa, mikä on toimintamalli ja ketkä 

ovat/pysyvät jäseninä. Tuleva pj käy keskustelua työryhmäläisten kanssa one-to-one pohjalta ja niin 

muodostetaan käsitystä jäsenten kiinnostuksista ja haluista. 

 

Siirryttiin menossa oleviin projekteihin. Saatiin puheenjohtajalta update ja muutamia projekteja on 

menossa mutta eteneminen ei ole ollut huimaavaa. 

Market Consistency web portal on vanha hanke joka on ollut menossa, mutta on edistynyt hyvin hitaasti ja 

vapaaehtoisia ei hankkeeseen ole helposti saatavilla. Päätettiin että hankkeesta luovutaan. 

Low interest rate asian pariin olisi hyvä löytää ihmisiä jotka työskentelevät tällä alalla.  

Nousevien korkojen riskistä on keskusteltu Insurance Commiteessa ja Loss De Boer on yhteyshenkilönä 

tästä komiteasta sinne. 

Capital market union ja Banking Union teemoissa odotetaan EU:lta lausuntoja ennen kuin työ jatkuu. 

Muut hankkeet käytiin nopeasti läpi. 

Puheenjohtaja esitteli työtään teemasta Duration of Insurance Contracts. Asiaa voi laskennallisesti lähestyä 

kahdelta suunnalta. Miss matching voidaan laskea (Dur(CFben-CFpre)-Dur(CFasset)) tai (Dur(CFben)-

Dur(CFpre-CFasset)), ensimmäinen tapa johtaa puheenjohtajan mukaan harhaan yli ajan asiaa katsottaessa. 

Risk Management Task Force (TFRM) update tehdystä työstä. Käyty keskustelua ryhmän työstä ja 

tarkoituksesta. On luotu strategisia tavoitteita: Promotion of actuaries in RM, Knowledge sharing, List of 

topics under the prom. cons. appr., CRO conference ja Discussion about how to include pension to the TF. 

Aika tuli täyteen ja puheenjohtaja kiitti läsnäolleita. Puheenjohtaja antaa tilaa uudelle puheenjohtajalle, 

joten kiitettiin pitkäaikaista puheenjohtajaa yhteistyöstä. Tällä kerralla kokouksen painopiste oli hyvin 

voimakkaasti työryhmien fuusiossa ja ensi kerralla lähdetään liikenteeseen uudella rakenteella.  

    

  


