
 

AAE Spring Meeting 15-16.4.2021 

 

 

Joint Meeting of Insurance, Pensions and Risk Management Committees 

 

Kukin komitea piti kokouksessa yhden esityksen ajankohtaisesta aiheesta, mielenkiintoiset esitykset, 

löytyvät esityslistan liitteenä. PC: Stress Testing IORPs; RMC: Systemis Risk/ Macro prudential 

regulation; IC: Pandemic Risk. 

 

Social Security Subcommittee (SSSC) 

 

Pääsin mukaan vasta kesken kokouksen.  

 

EU Ageing and Adequacy Reports 2021: Kokouksessa informointiin ja esiteltiin raportteihin 

liittyviä osa-alueita. ESG liittyy useamman komitean alueelle, joten siihen liittyvät tehtävät on 

tarkoitus integroida ja laatia komiteoiden yhteinen suunnitelma. ESG-raportointi myös olisi 

perusteltua liittää muuhun eläkelaitoksen raportointiin eikä käsitellä erillisenä asiana.  

 

SSSC:llä on useita alatyöryhmiä. ”Methodology& Projections”-työryhmä oli pohtinut Eurostatin 

Table 29,  jossa vertaillaan eri maiden 1. pilarin eläkejärjestelmiä kestävyyden näkökulmasta, 

eläkevastuita oli pyritty laskemaan vertailatavalla tavalla, mutta ei ihan onnistuttu esim. oletusten 

vaihdellessa, keskusteltiin myös open/close group laskentatapojen järkevyydestä. 

 

Role of actuary in the SSS; aiheesta oli tehty kysely, mutta vastauksia oli tullut melko vähän,  

toivottiin lisää vastauksia. Työ jatkuu. 

 

EU Ageing report 2021: esiteltiin viimeisintä selvitystä EU-maiden väestökehityksestä vuoteen 

2070 sekä eräitä metodimuutoksia (immigration, emigration ), ennusteen mukaan väestö vähenee 

noin 5 % edelliseen ennusteeseen verrattuna vähitellen 2025 jälkeen, useissa maissa 

merkittävästikin, keski-ikä nousee noin 5 v erityisesti syntyvyyden alenemisen myötä, km. 

huoltosuhde heikkenee 39 prosentista 59 prosenttiiin 

 

Työlistalle: Post-Covid 19. 

 

Risk Managent Committee 

 

Kuultiin tilannekatsaus S II Review:sta. Lisäsi useita esityksiä ajankohtaista aiheista kuten   

Reputation & Conduct Risk, ESG Activities, ORSA. https://actuary.eu/wp-

content/uploads/2020/08/mins_RMC_09102020-FINAL.pdf 

 

Professionalism Committee 16.4.2021 

 

IfoA: keskustelut Brexitin jälkeisestä yhteistyöstä UK:n yhdistyksen ja AAE:n välillä jatkuvat 

edelleen, tavoitteena hyväksyntä syksyn AAE:n kokouksessa. 

 

Mutual Recognition Agreement (MRA): AAE:n jäsenten keskinäinen sopimus vastavuoroisesta 

aktuaarin pätevyyden hyväksymisessä: Sopimusta päivitetään EU:n ammattidirektiiviin liittyvien 

muutosen johdosta, tavoitteena saada tämäkin hyväksyttäväksi syksyllä. Liittyy myös edellä 

kerrottuun IFoA:n kanssa tehtävään sopimukseen. AAE Statutes vaatii myös eräitä muutoksia.  

 



CPD Guidelines: Työryhmä oli tehnyt alustavan ehdotuksen AAEn tavoitteista. Aiheesta käytiin 

pitkä keskustelu, jossa esitettiin huoli liian laajoista ja sitovista vaatimuksista. Kannatettiin 

enemmän vapaaehtoisuuteen perustuvaa lähestymistapaa. Samanlaisia kommentteja oli esitetty 

myös Edication komiteassa. Työryhmä jatkaa valmistelua ja tuo muokatun ehdotuksen uudelleen 

keskusteluun. 

 

Compliance Review: Yhdistyksiä muistutetiin palauttamaan AAE-jsenvaatimusten täyttämiseen  

liittyvä kysely, johon koskee mm. uuden Code of Prof. Conduct ’n toimeenpanoa.  

 

Aktsuaaristandardit ja suositukset: Raportoin ASSC:n työstä ja työsuunnitelmasta. Lisäksi 

hyväksyttiin seuraavat jatkotoimenpiteet 

• EAN 2 on IORP II: Kyseessä koulutuksellinen dokumentti, joka sisältää IORP II direktiivin 

säätelemän aktuaaritoimintoon ja -raporttiin liittyviä suosituksia. EAN 2 lähetetään AAE:n 

kokouksen (GA) hyväksyttäväksi. 

• ESAP 2 (SII Actuarial function report): aktuaaristandardien ajantasaisuus tulee arvioida 

vähintään viiden vuoden välein. ASSC oli laatinut päivityksen, joka lähetetään nyt 

jäsenyhdistysten kommentoitavaksi.  

• AAE Glossary: ESAP 2:sta siirretään siinä käytettyjen termien määrittelyt AAE-sanastoon. 

Ehdotus lähetään ESAP 2:n kanssa lausunnolle jäsenyhdistyksille. 

•  AAE:ssa on valmisteilla myös kolmas EAN, nyt aiheena Professional Judgement. 

Työryhmä muokkaa luonnosta ASSC:n kommnettien perusteella. 

• Työsuunnitelman mukaan ESAP 3 Review alkaisi kuluvan vuoden lopulla (ESAP 3 aiheena 

SII ORSA). 

  

Ajanpuutteen vuoksi osa asioista siirrettiin toukokuussa pidettävään jatkokokoukseen, joka pidetään 

12.5. 
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Hillevi Mannonen 


