
AAE Virtual Meetings 8-9.10.2020 

 

 

Joint Meeting of IC, PC and RMC 

 

Kokouksessa kuultiin kultakin komitealta esitys ajankohtaisesta aiheesta. 

 

Covid-19 and Actuaries / IC: Kuultiin katsaus pandemian etenemiseen ja vaikutuksista yleisesti 

sekä erityisesti aktuaarien työhön iittyvistä näkökulmista.  Lisäksi kerrottiin EIOPAn ja EU-

komission Shared Recilience Solution -aloitteista, joissa pohditaan mm. yritysten mahdollisuutta 

suojautua vakuutuksella tai muulla yhteisvastuullisella tavalla pandemian (tai muiden globaalien 

tapahtumien) seurauksista, jotka johtuvat yhteiskunnan päätöksistä, kuten laajoista toiminnan 

rajoituspäätöksistä. 

 

Stochastic Modelling of PEPP / RMC: PEPP on Komission hanke yleiseurooppalaisesta 

eläketuotteesta, josta äskettäin on julkaistu tarkennettu dokumentaatio. Esiteltiin sitä varten 

laadittua stokastista mallia. 

 

ESG Sustainability / IC: Kerrotiin EU:n hankkeista ja avattiin asiaa vakuutustoiminnan ja aktuaarin 

työn näkökulmista kuten esimerkiksi sijoitus- ja vakuutustuotteet sekä asiakkaiden odotukset ja 

sosiaalinen vastuu. 

 

Professionalism Committee 

 

Code of Professinal Conduct: Jäsenyhdistysten tulee ottaa käyttöön uusi AAE CoPC ensi vuoden 

alusta. Työryhmä oli laatinut ehdotuksen menettelystä ja kyselystä, jolla on tarkoitus selvittää, että 

näin on myös tapahtunut. Kysely on tarkoitus lähettää yhdistyksille keväällä 2021. 

 

Mutual Recognition Agreement: MRAn uudistusta on lykätty, kunnes selviää IFoAn (UK) tilanne. 

 

ESAPs and EANs / Actuarial Standards Subcommittee (ASSC): Uusia mallistandardeja ei ole työn 

alla. Sen sijaan vuorossa on ESAP 2:n säännönmukainen päivitystarpeen selvitys, 

valmistumistavoite kevät 2021. Pension Committee on saanut valmiiksi EANn aiheena IORP II -

säätely aktuaaritoiminnosta ja -raportoinnista.   Hyväksymismenettely vie vielä jonkin aikaa → 

ASSC → ProfC → GA. ProfC:lla uusi EAN työn alla (ks. seuraava kohta). 

 

Roles of Actuaries Task Force: Työryhmällä on kolme aihealuetta työn alla:  

- Data Science and AI: vastattu komission konsulttioihin ja tehty kysely jäsenyhdistyksille, 

jatketaan analyysia ja ehdotusten valmistelua AAElle jatkotoimista. 

- Professional Judgment: laadittu ensimmäinen luonnos EANksi, ProfC viimeistelee ennenkuin 

lähetetään ASSC:lle ja edelleen jäsenyhdistysten konsultaatioon. 

- Legal Recognition of the Profession: tehty selvitystä, tulisiko AAEn ottaa tavoitteeksi edistää 

säätelyä, jossa tunnustetaan aktuaari yksinomaiseksi toimijaksi aktuaarityön alueilla, esimerkiksi 

tietyissä tehtävissä, ja mitä se tarkoittaisi esim. sen suhteen mitä aktuaarilta edellytettäisiin. 

Selvitystä ja keskustelua jäsenyhdisysten kanssa jatketaan. 

 

General Assembly 

 

Osallistuin kokoukseen ASSC:n puheenjohtajan roolissa. Varsinainen edustamme raportoi 

tarkemmin. 

 

9.10.2020   Hillevi Mannonen 


