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Presidents Forum (PF) 3.11.2008  
 
Kokouksessa olivat varsinaisina osallistujina jäsenyhdistysten puheenjohtajat (presidentit) 'sisäkehällä' ja 
'ulkokehällä' muita jäsenyhdistysten edustajia. Kokous kesti koko päivän ja puheenjohtajana toimi IAA:n 
puheenjohtaja Dave Hartman. 
 
Seuraavassa keskeisimmät esillä olleet asiat: 
 
-  PF:n tarkoitus ja toiminnan kehittäminen 

 - tarkoitus nimenomaan käydä läpi vapaamuotoisesti tärkeitä ajankohtaisia aiheita, keskus-
tella strategisista asioista ja luoda kontakteja yhdistysten välille. 
- yhdistykset ovat kuitenkin kovin erilaisia toiminnaltaan ja resursseiltaan 
- keskustelua syntyi varsin paljon muiden kuin yhdistysten presidenttien/puheenjohtajien 
osallistumisoikeudesta,  

- kyselytutkimus yhdistysten strategisista kysymyksistä, tuottojen ja kulujen jakautumisesta sekä toimin-
nan vaatimista resursseista 
 - kalvoesitys tutkimuksesta löytynee yhdistyksen sivuilta 

- isommilla yhdistyksillä on hyvinkin IAA:n strategian mukaisia omia strategioita 
- pienemmät yhdistykset painiskelevat resurssi- ja kuluongelmien kanssa. 

- finanssikriisi 
 - keskustelua aktuaarin roolista näissä finanssimaailman myllerryksessä 
- aktuaarin rooli nykyisin ja tulevaisuudessa (pienryhmäkeskustelu)   

- rajan veto muihin riskienhallinnan ammattilaisiin  
- finanssikriisi, aiemmat kirjanpitorikkomukset (Enron yms), Solvenssi II, yms. lisänneet ky-
syntää aktuaariosaamiselle 
- ERM – mahdollisuus entistä laajempaan rooliin talousasioiden monipuolisena asiantunti-
jana 
- IAA:n rooli ammattikunnan tulevaisuuden suhteen esim. vahvan brändin ylläpitäjänä  

- ERM 
 - Iso-Britannian, USA:n, Kanadan, Australian, Meksikon ja eräiden muiden maiden yhdis-

tykset ovat jatkaneet oman sopimuksensa nojalla oman ERM-kelpoisuuden rakentamista. 
 - pienemmät yhdistykset toivoivat kehittämisen tapahtuvan IAA:n toimesta, koska heidän 

vaikutusmahdollisuutensa em. sopimukseen perustuvassa järjestelyssä on vähäinen 
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Council 4.11.2008 
 
Kokouksessa on edustettuna jäsenyhdistykset (osa valtakirjalla) ja  IAA:n sektioiden ja komiteoiden  
edustajat. Äänet kokouksessa määräytyvät yhdistysten jäsenmäärien mukaan (mm. SAY:llä on kaksi 
ääntä). 
 
Kokous kesti koko aamupäivän, puheenjohtajana toimi IAA:n presidentti Dave Hartman ja siellä käsitel-
tiin seuraavia asioita: 
 
- tavanomaisia tarkennuksia komiteoiden toimenkuviin sekä katsaukset komiteoiden toimintaan  
- perustettiin alatyöryhmä aiheena Afrikka (Africa Subcommitee) 
- hyväksyttiin täysjäseneksi kaksi uutta jäsenyhdistystä (Venäjä, Karibia) 
- otettiin aikalisä konsulttiyhtiö DW Simpsonin kannatusjäsenyyden suhteen 
- käsiteltiin sääntökysymyksiä, joista vaikeaksi osoittautui komiteajäsenten kelpoisuusvaatimukset, tä-
män suhteen äänestyksen jälkeen päädyttiin siihen, että näille ei määritellä vähimmäisvaatimuksia. 
- hyväksyttiin eräitä muutoksia kansainvälisiin aktuaaristandardeihin 
- hyväksyttiin budjetti vuodelle 2009: 
 - jäsenmaksu kustakin täysjäsenaktuaarista nousee 3,6% (14  14,50 Kanadan dollaria) 
 - suurimmat kuluerät ovat edelleen henkilöstö ja kokouskulut 
- hyväksyttiin nimityskomitean valmistelemat nimitykset liittyen IAA:n puheenjohtajistoon 
 - Persident Katsumi Hikasa   

- President-Elect Paul Thornton 
 - Immediate-Past- President Dave Hartman 
 - pääsihteerinä edelleen Yves Guerard 
- hyväksyttiin nimityskomitean valmistelemat nimitykset koskien sektioiden, komiteoiden ja työryhmien 
yms. puheenjohtajistoa mm.  
 - nimityskomitean puheenjohtajaksi Dave hartman Hillevi Mannosen tilalle  
 - Esko Kivisaari jatkaa Pensions and Employee Bebefits - komitean puheenjohtajana 
 - Jukka Rantala jäseneksi strategiatyöryhmään (Task Force on Strategic Planning)  
- Hyväksyttiin IAA:n strategia sekä jatkotyön organisoituminen seuraavan puheenjohtajan (president- 
elect) johdolla. 
- käytiin läpi tilanne ICA-2010 valmistelujen suhteen (Cape Town, Etela-Afrikka)  
- seuraava kokous Tallinnassa 27.-30.5.2009. 
 
 
 
Pasi Mustonen 


