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MATKARAPORTTI: TASK FORCE ON RISK MANAGEMENT (FOR INSURERS AND PENSIONS) 19.7.2017
AAE:n IFR komitean asettaman määräaikaisen riskienhallintatyöryhmän 2. tapaaminen.
Työryhmässä on tunnistettu kolme eri osa-aluetta, joissa voidaan työryhmän toimikauden aikana
(syyskuuhun 2017 asti) saavuttaa konkreettisia tuloksia ja se on organisoinut työnsä tämän mukaisesti
kolmeen eri alatyöryhmään (sulkeissa koordinaattori):
1. Promotion of actuaries in Risk Management (Frank Schiller)
2. Knowledge sharing (Danielle O’Sullivan)
3. Promoting consistent approaches in Risk Management (Žana Kraučenkienė)

1 Promotion of actuaries in Risk Management
Alatyöryhmässä on valmisteltu paperia “Promotion of actuaries in Risk Management”, jonka tarkoituksena
koota yhteen aktuaariammattikunnan hyviä ominaisuuksia riskienhallinnassa/riskienhallintajohtajina ja
löytää syitä, miksi aktuaareja ei välttämättä nähdä riskienhallintaroolissa.
Tässä vaiheessa työ rajattiin vakuutusalalle ja voidaan myöhemmin laajentaa muillekin toimialoille.
Keskusteltiin käsitelläänkö vain taloudellisia riskejä vai myös laadullisia riskejä. Todettiin laadullisten riskien
olevan olennainen osa riskienhallinnan tehtäväkenttää, joka olisi myös hyvä huomioida.
Lisäksi todettiin, että tällä hetkellä on keskitetty riskienhallinnan vaatimusten täyttämiseen, mutta jatkossa
mukaan voisi tuoda myös liiketoimintalähtöisen riskienhallinnan näkökulmaa.

2 Knowledge sharing
Työryhmän ensimmäisessä kokouksessa keskusteltiin, että yhteinen paikka jakaa tietoa (esim. AAE:n
nettisivut), olisi nopea toteuttaa ja sen arvioitiin luovan lisäarvoa. Tämän alatyöryhmän työnä päätettiin
koota tietoa tapahtumista ja ERM koulutuksista.
Keskusteltiin, miten tietoa voisi jakaa yhdistysten sisällä tehokkaasti. Lisäksi keskusteltiin, että yhteisistä
suurimmista riskeistä voitaisiin muodostaa yhdessä näkemystä yhtiöiden oman riskienhallintatyön tueksi.
Todettiin, että lisäarvon luomiseksi kootun tiedon rakenne on hyvin olennainen, sillä muuten tietoa on
liikaa hyödynnettäväksi. Alatyöryhmä jatkaa työtään syksyn kokoukseen.

3 Promoting consistent approaches in Risk Management
Työryhmän ensimmäisessä kokouksessa keskusteltiin useista Solvenssi II liittyvistä aiheista, joissa
yhtenäisestä toteutustavasta Eurooppatasolla olisi hyötyä. Esimerkiksi: sopimusten rajat,
riskienhallintatoiminnon ja aktuaaritoiminnon rooli, siirtymäsäännökset.
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Tässä kokouksessa todettiin, että toisaalta yhteisten soveltamistapojen ja tulkintojen edistäminen on
valvojien tehtäväkenttää, joten vaati vielä jatkopohdintaa, miten luodaan lisäarvoa. Ehdotettiin esimerkiksi
maiden välisten erojen listaamista. Alatyöryhmä jatkaa työtään.

Muita aiheita
·

·

·
·

Yhdistysten aloitteita:
Englannin aktuaarit julkaisseet materiaalia riskienhallinnasta ja vakuutusmatemaattisesta
lähestymistavasta, mm. tehneet neljä case studya tulevaisuuden riskeistä (mm. infra,
kyber) ja näistä töistä voisi olla hyötyä myös laajemmin.
Saksassa aktuaarin tutkintoa ollaan muuttamassa yhteensopivammaksi CERA-tutkinnon
kanssa.
Irlannissa ERM-työ keskittyy tällä hetkellä ORSA työhön ja brexitin vaikutusten arviointiin.
Keskusteltiin, miten eläkeaktuaarien olisi paras osallistua työskentelyyn: omana alaryhmänään vai
nykyisissä alatyöryhmissä. Todettiin, että työryhmien työt koskevat aktuaareja yleisesti, joten
eläkeaktuaarien olisi paras olla mukana hyvä nykyisissä alatyöryhmissä. Eläkevakuutuksessa on
merkittäviä eroja maiden välillä, joten olennaista määritellä mitä asioita yhteisesti käsitellään (pilari
1 asiat liian erilaisia, mutta pilari 2 voisi toimia) mutta toisaalta varmistaa, että yhteisesti
valmistellut näkemykset eivät ole sellaisia, etteivät sopisi eläkevakuuttamiseen. Erillisenä työnä
eläkevakuutuksesta voitaisiin kerätä erityispiirteitä, joita AAE voisi hyödyntää.
Keskusteltiin voisiko työryhmän päämääriä edistää ICA2018 seminaarissa. Todettiin, että ei, sillä
valmistautumisaika on hyvin lyhyt ja työryhmän olemassa olo määräaikainen.
Keskusteltiin voisiko työryhmän päämääriä edistää CRO konferenssissa. ”Promotion of actuaries in
Risk Management” positiopaperi olisi konkreettinen, mutta samasta syystä kuin edellä, ei
jatkotoimenpiteitä.

AAE:n komiteoiden organisoituessa syksyllä uudelleen riskienhallintatyöryhmän aiheet sisällytetään
jatkossa IFR komitean asialistalle ja työryhmän toiminta lakkaa.

