
IAA Meetings 31.10.- 4.11.2008 

 

 

Strategic Planning 

 
Vuosien uurastuksen jälkeen Councille on esitetty hyväksyttäväksi strategia (toiminta-
ajatus, visio, arvot ja 5 strategista tavoitetta). Keskusteltiin strategian toimeenpanosta, jos 
ja kun Council hyväksyy sen. Kuhunkin strategiseen tavoitteeseen oli määritelty 3-4 
tehtävää. Päätettiin, että Executive komitealle tehdään ehdotus siitä, mikä komitea ottaa 
vastuun kustakin tehtävästä. Tehtiin lista esitettäväksi EC ja päätettiin esittää, että kukin 
komitea tekee alustavan toimintasuunnitelman ja arvioi resurssitarpeen sekä vielä 
mittareita, joilla onnistumista mitataan.. Mahdolliset vaikutukset budjettiin tulee olla 
selvillä hyvissä ajoin, mikäli tulee harkita 2010 jäsenmaksuvaikutusta. 
 
Todettiin, että on kovasti paineita hallintomallin uudistamiseen ml. jäsenten äänimäärien 
tarkasteluun. Äänien määrittelyn lähtökohtana oli 1995 se, että kullakin alueella (EU, NA 
(=US+Canada), Rest of the World).on veto-oikeus 4/5-päätöksiin ts. EU ja NA omaa 
kumpikin vähintään 20 % äänistä. Uusien jäsenten myötä äänitasapaino on muuttunut.  
 
Strategiatyöryhmä päätti esittää EC:lle ja Councille suunnitelman hallinnon ja rakenteen 
uudistamisen valmistelusta. Tähän työhön liittyy myös kysymys äänioikeuden 
määräytymisestä. Suunniteltu aikataulu siten, että voidaan hyväksyä 2010 Cape Town 
kokouksessa. Paul Thorntonin yhteenveto 3.2007 paperista on, että muutoin paitsi uuden 
EC:n tehtävistä ja kokoonpanosta näyttäisi olevan edelleen ajantasalla mutta viimeksi 
mainittu kohta vaatii harkinta uudelleen.. Todettiin, että Vice-Presidenttien sijaan olisi 
parasta, että uusi EC itse delegoit tehtävänsä jäsentensä kesken kuin että se olisi 
sääntöihin määritelty.  
 
Strategiatyöryhmässä on kolme jäsentä Euroopasta. Näistä mm. Hillevi Mannonen jää 
pois ja uutena jäsenenä aloittaa Jukka Rantala. 
 
PBSS Committee Meeting 
 
Todettiin, että Boston PBSS Colloquium oli erittäin onnistunut ohjelman puolesta ja 
osallistujia oli noin 200. Tappiota tuli noin 160t dollaria, joka jakautuu IACAn , IAAHS 
(health) sekä PBSS:n kesken. PBSS:n osuus on enintään 30 %. Seuraava kollokvia on 
Tokiossa 4-6(7).10.2009. Tutkitaan myös myös webinarien eli  web-pohjaisten 
seminaarien järjestämistä.  Hyväksyttiin suunnitelmat. Rekisteröinti avautuu joulukuussa. 
Komitean jäsenet valitaan jäsenäänestyksellä. Hillevi Mannonen on komitean jäsen. 
 

Officers Meeting 

 
Officers-ryhmä eli IAA:n johdon muodostavat President, President-Elect , Immediate 
Past President, Secretary General ja  sihteeristöstä vastaava Executive Director. Ryhmä 
kokoontuu säännöllisesti kokousten alussa keskustelemaan ja päättämään ajankohtaista 



kokousasioista, IAA:n osallistumisesta erilaisiin tapahtumiin, keskinäisestä työjaostaan 
yms. 
 
Nominations Committee 

 
Komitea käsitellee IAA:n nimityksiä ja komiteoiden ym. alaryhmien perustamista, 
päättämistä ja tehtäväkuvauksia koskevat kysymykset. Puheenjohtaja on Immediate Past 
President eli tänä vuonna Hillevi Mannonen, joka jatkaa jäsenenä myös 2009. Vuonna 
2008 komitea valmisteli yli 50 nimitystä, uusi suuren joukon komiteoiden ja alaryhmien 
tehtäväkuvia sekä valmisteli sisäisiä toimintaohjeita mm. Nomination Committeen 
toiminnan pelisäännöt.  
 
Audit & Finance Committee 

 
Komitea käsittelee IAA:n budjetin, tilinpäätökset ynnä kaiken muun taloudenpitoa ja 
asianmukaista talouden hoitoa koskevat asiat ja menettelyt. Komitea käsittää kolme 
jäsentä sekä IAA:n johdon.  
 
Executive Committee 

 
Komitean koordinoi komiteoiden ja sektioiden yhteistyötä sekä huolehtii eräistä IAA:n 
hallintoon liittyvistä tehtäviä kuten hyväksyä budjetti- ja jäsenmaksuesitykset sekä tekee 
strategiaa koskevat esitykset Councilille. Kokous keskusteli pitkään edellä mainitun 
strategiatyöryhmän ehdotuksista strategian toimeenpanosta sekä jatkotyöstä hallinnon 
uudistamisesta. Erityisesti keskusteltiin, puolesta ja vastaan, monen ehdokkaan vaalien 
käyttämisestä henkilöiden valinnassa eri johtotehtäviin. EC:n jäseniä ovat komiteoiden ja 
sektioiden puheenjohtajat sekä IAA:n johto. Suomesta ovat siis Esko Kivisaari ja Hillevi 
Mannonen. 
 

Member Services Committee 

 
Komitea oli aikaisemmin asettanut työryhmän pohtimaan kongressien kehittämistä ja 
tekemään ehdotuksia koskien niiden tiheyttä, rakennetta, kustannuksia, kongressin ja 
sektioiden kollokvioiden roolia ja työnjakoa jne. siten että eri toimintatavat parhaiten 
palvelevat ja hyödyttävät jäsenkuntaa. Vuoden 2010 kongressin valmistelut ovat hyvässä 
vauhdissa. Sponsoreiden ynnä muiden ponnistelujen johdosta osallistumismaksu tullee 
olemaan edullinen. Myös ICA-2014 Washington -kongressin valmistelut on aloitettu. 
Vuodelle 2018 on kaksi ehdokasta, Sydney ja Berliini. Kuultiin kunkin sektion 
toimintaraportit , kukin on järjestänyt kollokvion tai seminaarin tänäkin vuonna. 
 
 
Enterprise and Financial Risk Committee 

 
Kokousväkeä informoitiin myös seuraavasta ERM-aiheisesta webinar on 10.12.2008, 
sekä toisesta internet-yhteisöstä International Network of Actuarial Risk Managers  
(INARM). Lisätietoja esim. David Ingramilta.  



 
Edelleen informoitiin globaalin riskiasiantuntijan tutkintohankkeen (Global Risk 
Management Designation) edistymisestä. Hanke on lähtenyt liikkeelle erityisesti USA, 
Kanada, Australia akselilla, johon nyt oli liittynyt jo yhteensä 15 maata. Kysymys on 
aktuaarin tutkintoon liittyvästä vaihtoehtoisesta polusta, jossa on mahdollisuus erikoistua 
riskienhallintaan ja mahdollista jatkaa täyteen aktuaarinkelpoisuuteen. IAA:n johdon ja 
myös Groupen piirissä on pidetty parempana kehittää hanketta IAA:n alla mutta siihen ei 
oltu päästy, toistaiseksi ainakaan. Valmistelu on keskittynyt kahteen tehtävään, 
tutkintovaatimusten määrittelyyn ja tutkinnon organisoinnin suunnitteluun.  
 
Kokouksessa hyväksyttiin taustoittava raportti riskienhallinnasta ”Practice Note on 
Enterprise Risk Management for Capital and Solvency Purposes in Insurance 
Industry”(kiinnostuneet voivat minulta tiedustella, , ilmestynee aikanaan IAA:n sivuille). 
 
Kokouksen varsinainen keskustelu käytiin ajankohtaisesta finanssikriisistä, sen 
vaikutuksista sekä siitä, miten aktuaarikunnan tulisi reagoida. Erilaisissa kokoonpanoissa 
asiaa oli jo valmisteltu mm. IAA:n toimivan johdon toimesta. Oli päädytty kahteen 
tehtävään 

- laatia IAA:n kannanotto laajaa yleisöä varten 
- teknisempi selvitys siitä, mitä muutoksia sääntelyyn ja käytäntöihin jne. 

tapahtuneen johdosta tarvittaisiin. 
 
Esityslistan liitteenä oli lähetetty pari analyysia tilanteesta ja kokouksessa pohdittiin 
laajasti eri seikkoja kuten  

- kannustinjärjestelmien merkitys riskinotolle ja toisinpäin 
- rahoitusmarkkinoiden likviditeetin merkitys ja systeemiriski 
- aktuaarin rooli: oliko vaikutusta, mitä tulisi tehdä 
- riskienhallinnan rooli yrityksessä, tehtävä ja asema 
- riskiketjut: riski ei katoa vaan siirtyy ja muuttaa muotoaan, joku sen aina kantaa  
- mitkä ovat ne signaalit jotka tulisi havaita, mittarit joita tulisi seurata 

markkinamuutoksessa tai muutoksen ennakoimiseksi 
- pankki-ja vakuutustoiminnan erot, erilaisiksi kehittyneet käytännöt ja lähtökohdat 

riskien mittaamisessa, ja sääntelyssä ja valvontajärjestelmissä (tämä oli monelta 
osin tuttua suomalaisestakin keskustelusta) 

- syklinmyötäisyyden/-vastaisuuden problematiikka jne. 
 
[Sittemmin em. IAA:n kannanotto julkaistiin helmikuussa 2009 ja löytyy IAA:n sivuilta] 
 
 
IAA Fund 

 
Rahaston tarkoituksena on järjestää seminaareja ja erilaisia tilaisuuksia sekä tukea 
koulutusta kehittyvillä alueilla aktuaaritoiminnan ja aktuaariyhdistysten toiminnan 
käynnistämiseksi ja tukea tällä tavoin niiden kehittymistä aikanaan IAA:n täysjäseniksi. 
Rahasto toimii jäsenyhdistysten antamien avustusten turvin. Haasteena on resurssien 
puute eli vapaaehtoisten löytäminen; varsinkin, kun he enimmäkseen toimivat itse 



hankkimallaan taloudellisella tuella. Vapaaehtoisia tarvitaan sekä tilaisuuksien 
järjestämiseen että puhujiksi. Tavallisesti rahasto maksaa vain kohteena olevien maiden 
osallistujia paikalle, heitä jotka muuten eivät pääsisi. Lahjoittajia on vuosittain noin 20 
yhdistystä ja avustukset noin 20 000 CAD. Suurimmat rahasummat briteiltä ja USA:sta. 
Suurin lahjoittaja per yhdistyksen täysjäsen on Suomi! mistä erityiset kiitokset saimme. 
Viime aikoina yhtenä keskeisenä kohteena ovat olleet Itä-Euroopan maat. Nyt suunta on 
idemmäs Venäjä, Aasia, lisäksi Lähi-Itä, Afrikka ja Latinalainen Amerikka.  
 
Council Meeting 

 
Muiden enemmänkin rutiiniasioiden lisäksi hyväksyttiin IAA:n strategia.  
 
 
 
 
Hillevi Mannonen 
 
 
 
 
 
 
 
 


