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Joint Meeting Insurance, Pesions and Risk Management Committees

Kokouksessa kuultiin kaksi esitystä.

Sam Anchord piti esityksen aiheesta ”Impacts and implications of inflation on insurance and 
pensions”, jossa käsiteltiin korkean inflaation vaikutusta talouteen yleisesti sekä eri näkökulmista 
henki- ja vahinkovakuuttamiseen, kuten erilaisiin tuotteisiin, kannattavuuteen ja vastuisiin, 
sijoittamiseen, riskienhallintaan sekä asiakkaiden ja yhtiön riskinjakoon lyhyellä että pidemmallä 
aikavälillä.  

Toisena kuultu Luigi Antonellin esitys käsitteli eläkerahaston riskienhallintaa esimerkkinä Fondo 
Pensone Cometa, joka Italian suurin IORP-eläkelaitos. Eläkerahasto on kehittänyt stokastisen 
mallin, jolla analysoidaan mm. rahaston eri sijoitussalkkujen tuotto- ja riskitunnuslukujen kehitystä 
suhteessa tavoitetasoihinsa sekä vakuutettujen tulevaa eläketasoa eri tavoin segmentoituna. Tiettyjä 
tuloksia tulee myös julkistaa neljannesvuosittain. 

Esitykset löytyvät AAEn nettisivuille.

Risk Management Committee (pöytäkirja liitteineen AAE:n nettisivuilla)

Sustainability & Climate Relating Risks Working Group (CSR)

Daphné de Leval esitteli työryhmän työtä, jossa tarkoituksena on tutkia kestävyys- ja ilmastoriskin 
merkitystä ja vaikutuksia eri osa-alueilla. 

Nyt työryhmän listalla on erityisesti seuraavat tehtävät
- paperi ko. riskien huomioonottamisesta malleissa
- Paper on climate scenario best practices in ORSA, julkistanee vielä tänä vuonna
- konsultaatioihin vastaaminen 
- kestävyyskriteerit tuotekehityksessä.

Lisäksi hän toi esille kestävyysnäkökulman painottuvan nyt monella taholla mm. EIOPAn 
hankkeissa. AAE:n periaatepaperi aiheesta
https://actuary.eu/wp-content/uploads/2021/12/20211208-AAE-Position-Sustainability-and-
Climate-Change.pdf

SII update:   Siegbert Baldauf kertoi SII-päivityksen ajankohtaisesta tilanteesta, sisällön 
kiteytymiselle on asetettu toiveita joulukuulle, voimaantulon arvioidaan olevan aikaisintaan 2025 
alusta. Ks. myös Insurance Committeen kuulumiset. 

Reputational and Conduct Risk
Paperi on nyt julkaistu: Sustainability Issues and Reputational Risk for Insurance Companies and 
Pension Funds kirjoittajina Clara Armengol Vivas, Jérôme Crugnola-Humbert, Tomasz Krylowicz, 
Matthew Modisett, Frank Schiller and Jana Zelinkova. https://actuary.eu/memos/sustainability-
issues-and-reputational-risk-for-insurance-companies-and-pension-funds/

Pension Risk Management Working Group
- Työryhmän toimenkuva on hyväksytty, työryhmän kokoonpanoon toivotaan vielä lisää jäseniä. 
Työlistaa on suunniteltu mutta työ on vasta käynnistymässä. Tavoitteena on edistää eri tavoin hyvää 



riskienhallintaa eläkelaitoksissa. Pioriteettilistalla mm. solvenssiin ja  OR(S)A:an liittyviä asioita. 
Aluksi on myös tarkoitus tehdä kysely eläkelaitosten riskienhallinnasta ja aktuaarien 
osallisutmisesta siihen.

Inflations Risk 

Kuultiin yhteenveto aamun esityksestä, Sam Achord ja Alex Dotterweich. Aihe todetiin erittäin 
tärkeäksi ja käydyssä keskustelussa pohdittiin mahdollisia aloitteita. Esillä oli mm. analyysit  
inflaation vaikutuksista LDI-tuotteisiin sekä riskienhallintaan.

 ERM beyond the financial sector nd Other Topics
AAE Board on pyytänyt komiteaa olemaan aktiivinen myös muutoin kuin finanssialan 
riskienhallinnassa. Tästä on aikaisemminkin keskusteltu esim. kyperriskeistä, muttei konkreettisia 
ehdotuksia ole keksitty.

Ehdotettiin, että jatkossa kuultaisiin valmisteltu ajankohtaisesitys yhdistys kerrallaan. Sovittiin, että 
Irlanti aloittaa.

Professinalism Committees

MRA (Mutual Recognition Agreement). Keskusteltiin uuden MRA-sopimuksen toimeenpanosta ja 
soveltamisesta. Mikäli yhdistys on tehnyt kahdenkeskisen sopimuksen AAE:n ulkopuolisen 
yhdistyksen kanssa, eivät sen aktuaarit automaattisesti pääse AAE:n MRA:n piiriin.

CPD Guidelines tulee voimaan 1.1.2024, rientäkään toimeenpanemaan. Useilla yhdistyksellä 
ongelmana, etteivät aktuaarit kirjaa pisteitään, mikä saattaa johtaa henkilön putoamiseen pois FMA-
jäsenyysluokasta. Ranskassa ovat ottamatta käyttöön automaattista CPD-pisteiden 
kirjaamismenettelyä yhdistyksen tiedossa olevista osallistumisista, Norjassa tämä jo on. 

Compliance of AAE requirements: AAE asettaa jäsenyhdistyksillee tietyt kriteerit, mikä tarkistetaan
säännöllisesti. Huolta on aiheuttaanut, että varmasti annetaan yhdityksille riittävä tilaisuus korjata 
mahdollisesti puutteet ennenkuin siltä otetaan pois täysjäsenyys. Tätä varten hyväksyttiin  Non-
complince -prosessi esitttäväksi hallitukselle, ja edelleen GA.

ESAP 3 Review. Päivityksen etenemistä haittaa epätietoisuus S II:een vireillä olevista muutoksista 
ja niiden ajankohdasta. Tavoitteena oli lisätä ESAP 3:een ilmastoto- ja kestävyysriskeihin liittyvää 
sisältöä. Toisaalta myös työryhmään tarvittaisiin lisää jäseniä, joilla on kokemusta standardien 
tekemisestä. Kesksutelussa päätettiin, että edetään päivityksen kanssa nopeasti, ja tehdään 
myöhemmin uusi päivitys. S II-muutosten voimaantuloon menee vielä jokunen vuosi. 

EAN on IFRS 17.  Konsultaatio päättyy 10.11. minkä jälkeen viimeillään esitys kommenttien 
perusteella ja jatketaa hvyäksymisprosessia.

EAN on Professional Judgement: Kerrottiin tiedoksi, että IAA tekemässä tästä Professionalism 
Guidelines:isa (tai IAN:ää).

Survey on ESAPs: kysely koskee jäsenyhdistysten toimenpiteitä ESAPien osalta. Vasta 19 
yhdistystä vastannut kyseleen, joten muistutetaan. Päätettiin, että jatkossa kysellään harvemmin eli 
5 vuoden jälkeen, jollei uutta ajankohtaista ilmene sitä ennen.



Fit & Proper (Actuary) Sääntelyssä on enenevässä määrin kiinitetty huomiota ja asetettu 
vaatimuksia eri ammattailasiten fit&proper-kysymyskiin. Työryhmä oli tehnyt aiheesta laajan 
selvityksen, fokuksessa ”Public Interest Roles” (of actuaries). Siksi kysymys kuuluu, onko meillä 
kaikki palikat paikoillaan, jotta voidaan todeta aktuaariyhdistyksen jäsenille asetettujen vaatimusten
riittävän ts. yhdistyksen täysjäsenyys takaa että aktuaari täyttää myös regulaattoreiden F&P-
vaatimukset. Päätettiin ehdottaa hallitukselle, että AAE olisi yhteydessä EU instituutioihin aiheesta, 
mitkä ovat minimivaatimukset ja varmistaa sitten, että AAE:n kriteerit täyttävät nuo vaatimukset.

General Assembly

Kokousesitelmän piti Mr. Dario Focarelli: General Manager - ANIA (Associazione Nazionale 
Imprese Assicuratrici, Association of the Italian Insurance Companies) aiheenaan 
High inflation and slow growth: impact on the insuramce business.

Hyväksyttiin esityslista ja edellisen kokouksen pöytäkirja. Puheenjohtajan esitti katsauksen 
aktiviteetteihin.

EAN on Professional Judgment was approved.

AAE Strategic Priorities: Sustainability and Climate-related Risks 
- Kuultiin esitys ”The only constant is change – climate change presents us actuaries with new 
challenges and opportunities”, yhteisesitys AAE:n ja IAA:n vastaavien työryhmien osalta, jossa 
käsiteltiin aiheen ajanohtaisuutta aktuaarien näkökulmasta ja roolista.  Mainittiin myös IAAn 
julkaisseen aiheesa jo useampiankin papereita.

Hyväksyttiin 2021 tilinpäätös osoittaen 118,806 € ylijäämää, mikä on seurausta erityisesti koronasta
johtuvista säästöistä kokous ja -matkakuluhin. Hyväksyttiin budjetti vuodelle 2023, siinä osoitetaan 
uusi momentti 50 000 € strategisiin projekteihin tarkoittaen mahdollisesti uutta osa-aikaista 
projektipäällikköä, mutta keskustelu on alussa. Hyväksyttiin jäsenmaksu vuodelle 2024, pidetään 
ennallaan 20 € per täysjäsen. 

Nominations Panel: Nimitykset vara-puheenjohtajaksi sekä hallituksen ja nimityskomitean jäseniksi
hyväksyttiin. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin varapj Lutz Wilhelmy Sveitsistä.  

Seuraava ECA pyritään järjestämään 2024. 

Uusi puheenjohtaja Lutz W kertoi tavoitteistaan. Hän kertoi myös, että hallituksella on 
marraskuussa strategiapäivä, johon ehdotukset/toiveet ovat tervetulleita.

Seuraavat kokoukset
- Bratislava, Slovakia – 19-21 April 2023;  viimeinen kerran fyysinen kevätkokous
- Vuosikokous 4-6.10.2023 Köln

Hillevi Mannonen


