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CROUPE CONSULTATIF ACTUARIEL EUROPEEN
Pensions Committee 3.3.2006 Dublin
Groupen eläkekomitea piti säännönmukaisen puolivuotiskokouksensa Dublinissa 3.3.2006.
Kokouksessa oli runsas osanotto ja pitkä asialista, kaikkia kohtia ei tosin kovin tarkasti
ehditty käsitellä.
Kokouksen aloitti professori Richard Verrall esittelemällä kuolevuustutkimuksensa tulokset
(CASS Business School, City University of London). Tutkimusta varten komitean jäsenet
olivat toimittaneet maistaan tarvittavat tiedot. Tutkimuksessa tarkastellaan kussakin maassa
yleisimmin eläkevastuun laskemisessa käytettyjä kuolevuustauluja ja vertaillaan niitä
väestökuolevuuteen sekä lisäksi tutkitaan eroja eri maiden välillä. Tarkastellaan
kuolevuusoletusten varmuusmarginaaleja sekä kuolevuuden tulevasta kehityksestä
mahdollisesti tehtyjä oletuksia. Lisäksi kehitellään tunnuslukua, jolla voitaisiin arvioida
eläkejärjestelystä lasketun vastuun riittävyyttä. Tutkimuksessa tarkastellaan
lisäeläkejärjestelmiä. Suomen osalta toimitimme kuitenkin TEL:n tiedot.
Tutkimuksen motiivina oli käsitys, ettei ole riittävästi tutkittu lisäeläkevastuiden riittävyyttä
kuolevuusoletusten suhteen ja että yrityksillä tämän johdosta saattaa olla huomattavaa
vajetta eläkevastuissaan.
Tutkimusryhmä suosittelee, että yritykset tilinpäätöstensä liitetiedoissa kertoisivat
käyttämistään kuolevuusoletuksista. Lisäksi ehdotetaan harkittavaksi oletusten riittävyyttä
kuvaavan tunnusluvun ilmoittamista. Työryhmä myös suosittelee, että käytettävään
kuolevuusperusteeseen tulisi sisällyttää oletus kuolevuuden tulevasta kehityksestä.
Käytiin vilkas ja mielenkiintoinen keskustelu. Komitea katsoi, että kuolevuusperusteen
kestävyyttä kuvaavan tunnusluvun kehittämistä tulisi jatkaa, mutta totesi asian
monitahoiseksi ja että vain yhden tunnusluvun julkaiseminen yritysten tilinpäätöksessä voi
aiheuttaa väärin ymmärrettynä sekaannusta.
Tutkimus löytyy Groupen sivuilta. Suosittelen siihen tutustumista.
Komitea on vihdoin saamassa valmiiksi ohjeen ”Implementation of the Prudent Person
Principle”. Pienen viimeistelyn jälkeen ilmestynee Groupen sivuille lähiaikoina. Suositus
pyrkii kuvaamaan, mitä aktuaarin tulisi ottaa huomioon toteuttaessaan ko. periaatetta
lisäeläkerahastodirektiivin puitteissa.
Käytiin polveileva keskustelu Solvenssi II:n soveltuvuudesta lisäeläkerahastoihin. Solvenssi
II:n parissa työskennellään varsinaisesti Groupen vakuutuskomiteassa. Komissiossa
pohditaan kuitenkin parhaillaan myös, tulisiko vastaavat vaatimukset asettaa
lisäeläkerahastoille. Komissio on siksi pyytänyt Groupelta kommenttipaperia. Kokouksessa
käsiteltiin luonnosta, joka oli valmisteltu alaryhmässä yhdessä vakuutuskomitean edustajien
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kanssa.
Todettiin peruskysymyksen olevan, onko lisäeläkejärjestelyiltä edellytettävä vastaava
turvaavuutta kuin vakuutukselta. Tämä on poliittisen päätöksenteon paikka. Melko yleisesti
oltiin sitä mieltä, että mikäli tämä on lähtökohta, riskiperusteinen lähestymistapa olisi
paikallaan. Ts. solvenssivaatimukset tulisi asettaa riskien mukaiseksi. Tällöin olisi kuitenkin
otettava huomioon eläkejärjestelyn erityispiirteet kuten työnantajan maksuvelvollisuus ja kyky, luvatut/ehdolliset etuudet, takuujärjestelmät jne. Näin ollen Solvenssi II-vaatimuksia
ei tässäkään tapauksessa asettaa sellaisenaan. Toinen asia on, jos lisäeläkerahastoilta ei
edellytetäkään lähtökohtaisesti samaa turvaavuutta. Vaihtoehtoja on tällöin monenlaisia.
Todettiin, että nyt on liian varhaista muodostaa Groupen kanta asiaan, vaan keskustelua
tulisi jatkaa. Sovittiin, että puheenjohtaja laatii luonnoksen pohjalta lyhyemmän lausunnon
komissiolle toimitettavaksi, jossa pääasiassa tuodaan eri näkökohtia esille.
Muut esityslistan asiat todettiin ajanpuutteen vuoksi lähinnä tiedoksi. Esityslista liitteineen
löytyy Groupen sivuilta.

Hillevi Mannonen, komitean jäsen

Päivitetty: 26.11.2005
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