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Esitykset 

• Raffaello Marcelloni : "Workers’ protection in Italy - Inail Information Heritage" 

• Daniela Martini: "Workers’ protection in Italy - Inail insurance benefits" 

• Meeri Kesälä: "Financing disability pensions – the Finnish experience" 
Italian esityksistä jäi mielikuva, että heillä työtapaturmavakuutus on kattavampi kuin Suomessa. 
Esimerkiksi COVID19-tauti määritettiin työtapaturmaksi ja Inail korvasi siihen liittyen hoitokuluja ja 
etuuksia. Myös esimerkiksi masennus ajatellaan työperäiseksi sairaudeksi. 
Työkyvyttömyysetuusjärjestelmien vertailu maiden välillä onkin hankalaa. 
 
Ryhmässä keskusteltiin, minkälaista koulusta sosiaaliturvajärjestelmiin liittyen kuuluu nykyiseen 
aktuaarin koulutukseen eri maissa. Useassa maassa aiheeseen liittyvä koulutus oli vähäistä. 
 
Komitea ehdottaa sosiaaliturvaan liittyvän kokonaisuuden lisäämistä aktuaarin koulutukseen. Tämä 
muotoillaan vielä tarkemmin, mutta kokonaisuus käsittelisi sosiaaliturvajärjestelmien rahoitusmalleja ja 
väestötekijöiden vaikutusta sosiaaliturvan rahoitukseen. Yhtenä materiaalina voisi olla komission 
Ageing-raportin tulkinta. Keskusteltiin sosiaaliturvajärjestelmien ”reiluudesta” ja aktuaarien ja 
poliitikkojen näkökulmaeroista ja kommunikaation tärkeydestä. 
 
Sosiaaliturva-alan ammattilaisille suunnitellaan kokoontumista ehkä jo ensi kesäkuulle. Tarkoitus olisi 
tuoda aktuaarinäkökulmaa esiin myös sellaisille asiantuntijoille, jotka eivät ole aktuaareja. Tapahtuma 
olisi Madridissa, mutta sen järjestämisen muotoa (lähi/hybridi) vielä mietitään. Mahdollisesta 
ohjelmasta keskusteltiin. Toivottiin, että kukin miettii sopivilta yhteistyötahoilta sopivia henkilöitä, joita 
voisi kutsua tapahtumaan. 
 
Task force-ryhmät kertoivat omia kuulumisiaan: 

• Mark Lee aloittaa Costas Stavrakiksen seuraajana Task Force Methodology and 
Projections-ryhmän puheenjohtajana 

• David Bogataj kertoi Task force Mortalityn kuulumiset. Uusimmista 
kuolevuustiedoista havaitaan, että koronakuolemien määrä on laskussa mutta 
ylikuolleisuus kasvaa. Tähän ei oikein ole selkeää syytä ja aiheesta tehdään kysely 
jäsenille. Ylikuolleisuus jakautuu melko tasaisesti eikä esimerkiksi keskity niihin 
maihin, joissa oli vakavampi pandemiatilanne. Ikärakenteen muutos selittää alle 10 
% . 

• Tibor Párniczky kertoi Task Force Adequacyn pohtineen riskin raportointiin sopivia 
työkaluja sosiaaliturvalle eläkkeiden osalta. 

 
Seuraavaksi komitea järjestää etäpalaverin joulukuussa ja huhtikuussa on AAE kevätkokous 
Bratislavassa. 
 
AAE:n Pensions Committee 6.10.2022 (Olin observer – roolissa) 

AAE:n 45. vuosikokous Roomassa 
 

Keskustelu jatkui aamupäivällä olleen useamman komitean yhteiskokouksen teemoista. Siellä oli ollut 
esitykset inflaatioriskistä ja uudesta IORPS II-harjoituksesta. EIOPA:n stressitestiharjoitusta pidetiin 
harmillisen hyödyttömänä kaikille osapuolille. 



 

 

 
Sissel Rodevand kertoi Norjan Pension Tracking system -sovelluksesta. 
 
Keskusteltiin tulevan eläkearvion ilmoittamisesta asiakkaalle. Usein ilmoitetussa määrässä on mukana 
inflaatio, mikä antaa suuremman luvun kuin jos luku olisi nykyrahassa. Luvun muuttaminen nykyrahaan 
on vaikeaa, mutta Hollanti onnistui tässä ilmoittamalla kahdeksan vuoden ajan kahta rinnakkaista lukua. 
Asiakkaat yleensä haluavat yhden tarkan luvun eläkkeen määrästä, eivätkä oikein ymmärrä luvun 
ennusteluonnetta. Myöskään riskivaihtoehtoja ei oikein voi ilmoittaa, sillä mahdolliset haarukat koetaan 
helposti lupauksiksi. UK:n Charles Cowling komentoi, että eläkearvio pitäisi ymmärtää osana 
työkalupakkia, joka opastaa kohti toivottua eläketasoa. 
 
Muita aiheita olivat vuoden 2023 tärkeimmät teemat, tulevat webinaarit, terveiset eri tahoilta (mm. 
EIOPA, IAA, Pensionseurope, SSSC) 
 
UK:n Charles Cowling kertoi brittejä hiljattain kohdanneesta kriisistä. Yhtäkkiset politiikkamuutokset 
säikäyttivät markkinat ja eläkeyhtiöt joutuivat ongelmiin erityisesti LDI (liability driven investment) -
tuotteiden osalta, joissa saattaa olla myös velkavipua. Keskusteltiin malliriskistä, korrelaatioista, 
likviditeettiriskistä ja häntäriskistä. Todettiin, että aktuaareja tarvitaan erityisesti epätodennäköisissä 
maailmoissa, ei niinkään keskiarvomaailmassa. 
 
Keskusteltiin vielä kohdasta ”muut asiat”. Yhtenä kysymyksenä nostettiin sukupuolettomien henkilöiden 
asiakaspalvelu. Heitä koskevat laskelmat eivät ole vakuutusyhtiön rahoituksen kannalta tärkeä asia 
pienen lukumäärän vuoksi, mutta kommunikaation asiakkaalle on tärkeää olla kunnioittavaa. Tehdään 
kysely yhdenmukaisesta tavasta laskea vanhuuseläkevastuu. (Joissain tapauksessa laskuperusteet 
ilmoitetaan asiakkaalle henkilökohtaisessa laskelmassa.) 
 
AAE General assembly 7.10.2022 
Ollin Observer -roolissa. Hillevi Mannonen toimi Suomen edustajana. 
 


