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Kokouksen keskeisimmät aihealueet olivat:

• Core Syllabuksen uudistustyö
• CPD toiminnan kehittäminen
• Koulutuskyselyn tekeminen jäsenyhdistyksille
• Katsaus Euroopan koulutustarjontaan

Groupe Consultatifin aktuaarikoulutuksen vaatimukset sisältävän Core Syllabuksen (CS)
uudistaminen aloitetaan. Uudistuksen läpivienti kestää vuosia, joten tehtävä aloitetaan jo nyt
vaikka tavoitteena on vahvistaa uusi CS n. neljän vuoden kuluttua. Keskeisin muutostarve
liittyy riskienhallinnan osaamistarpeeseen. Tämä tarve ja mahdollisuus on syntynyt
yrityksen riskien hallinnan (Entreprise Risk Management (ERM)) toimintojen kehittymisestä
ja tarpeesta sekä riskienhallinnan ammattikunnan (Chief Risk Officer) kehittymisen takia.
Ison-Britannian yhdistys on lisännyt riskienhallninnan osuuden koulutukseensa. Australiassa
aktuaari voi myös erikoistua riskienhallintaan. Tämä koulutuskysmys on myös
periaatteellisella tasolla tärkeä, koska samalla päätetään siitä mikä aktuaario on (siis onko
aktuaari myös riskienhallinna ammattilainen).
Lasse Koskinen lupautui osallistumaan CS:ää kehittävään työryhmään.

Ammatillisen täydennyskoulutuksen (Continuos Professonal Education, CPD) rooli tulee
jatkossa korostumaan. Tärkeitä pohdinnan kohteita ovat CPD:n pakollisuus ja tarjonta sekä
kansainvälinen yhteistyö. GC:n mandaatilla on järjestetty vuosittain kesäkouluja joihin
osallistunut myös suomalaisia aktuaareja.

GC tulee tekemään lähiaikoina koulutuskyselyn. Siinä kartoitetaan aktuaariopintojen
järjestelyn ja sisällön lisäksi yhdistykseltä kantaa nykyisestä CS:n sisällöstä. 

Muita käsiteltyjä asioita olivat IAA:n koulutussuunnitelmat ja Hollannin, Itävallan, Saksan
ja Sveitsin yhteinen aktuaarikoulutusohjelma, joka on organisoitu hiljattain perustetun
Euroopan aktuaariakatemian (Europen Actuarial Academy (EAA)) avulla.
Maailmanpankissa on tapahtunut sekä organisaatio että henkilövaihdoksia minkä takia
pankin tarjoa rahallinen tuki IAA:n koulutukselle on peruuntunut. EAA:sta voi sanoa, että se
tarjoaa ehkä maailman korkealaatuisinta aktuaarialan opetusta.

Koskinen Lasse
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