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Kuulimme alatyöryhmän raportin IAS19:sta. Standardeja ei ole vielä julkaistu. IASB työryhmä on ak-

tiivisesti kommentoinut standardien luonnoksia. Keskusteltiin uusien standardien ominaisuuksista. 

Vaikuttaisi siltä, että tulevaisuudessa aktuaarin pitäisi kiinnittää enemmän huomiota siihen, miten 

hän tekee asioita, jotta standardit täyttyisivät. Puhuttiin myös siitä, että standardeista puuttuvat 

esimerkit: idea on ollut, että standardit olisivat ’principal based’, joten ne eivät saisi mennä liian yksi-

tyiskohtaisiksi. IASB-työryhmä jatkaa luultavasti standardien kirjoittamisen tukemista myös phase 

II:ssa, ajateltiin että silloin voitaisiin lisätä esimerkit. Fujii Yasuyuki (IASB:n työryhmän jäsen) muistut-

ti, ettei ole helppoa laatia esimerkkejä kansainvälisellä tasolla, olisi paljon helpompaa laatia ne maa-

kohtaisesti. Sovittiin, että kysytään IASB:sta, onko heillä suunnitteilla esimerkkien lisäämistä ja pala-

taan asiaan. 

Esitettiin JSCPA:n (Japanise Society of Certified Pension Actuaries) tekemä mielenkiintoinen tutkimus 

IAS19:sta ja sen seuraamuksiin liittyen.  

Keskusteltiin ’UK discuss paper on rate discount’:sta, missä esitetään matching ja budjeting  

-menetelmiä ja siihen liittyvä diskonttokorko. Keskustelu oli vilkasta, pohdittiin sekä terminologian 

käyttöä että alueellisia eroja. Paperia pidettiin hyvänä ja selkeänä. 

IAA Discont Rate Educational Monograph -projekti on lähtövalmis. Tarkoitus olisi julkaista monogra-

fia heinäkuussa. Tarkoitus on kuvata diskonttokoron käyttöä talousraportoinnissa. Committeen jäse-

net saivat luettavakseen alustavan luonnoksen raportista. Keskusteltiin siitä, miltä se vaikutti ja mi-

ten sitä voitaisiin kehittää.  

Fundamental review of IAS 19 -projekti siirtyy alkavaksi luultavasti parin vuoden kuluttua. 

Sydney, 8.4.2011 klo 8.30 

Milliman edustajat tulivat esittelemään IAA Discount rate educational monographin pääkohdat. Kes-

kusteltiin erityisesti siitä, miten eläkeasioita pitäisi käsitellä paperissa. Työryhmä oli sitä mieltä, että 

paperin pitäisi pysyä talousraportoinnissa (vain IAS19 tai myös maakohtaiset GAP?) eikä koskea capi-

tal assesmentiin liittyviä asiat.   

GC:n Pension Committe kokoontui pari viikkoa sitten Helsingissä, Phil Shier (committeen puheenjoh-

taja) kiitti vieraanvaraisuudesta. Sukupuoliasiat ovat työllistäneet komiteaa, maksujen tasapuolisuus 

ei vielä päde eläkeasioissa, mutta on odotettavissa, että ne tulevat ajankohtaiseksi lähitulevaisuu-

dessa. Helsingissä on perustettu social security subcommitte. Phil arveli, että tulevaisuudessa komi-

tea joutuu työskentelemään seuraavan kysymyksen parissa: kuinka paljon SII:sta tulee sovellettavak-

si eläkevakuutukseen?  

Kuultiin pari esitelmää siitä, miten ERM toteutetaan eläkeasioissa Australiassa ja USA:ssa.  

OECD/IOPS working party: Esko Kivisaari esitteli työryhmän tilanteen. Työryhmän tarkoitus on tun-

nistaa OECD:n and IOPS:n rooli ja löytää yhteiset mielenkiintoalueet.  

Esko kertoi myös yhteistyöstä maailmanpankin kanssa. 
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Keskusteltiin IMF:n (International Monetary Fund) paperista. Tom Terry kehotti comitteen jäseniä 

lukemaan paperin ja antamaan palautetta kirjoittajalle. Paperi kuvaa yksinkertaisen DB pension pla-

nin ja identifioi stressitestin hyvät ja huonot puolet. 

IAS – generic ovat tulossa, sitten muutama yksityiskohta mm. IAS19. IASSC on kokoontunut 2 krt: 

puhelinkonferenssilla ja sitten vielä torstaiaamuna. 


