
 

 

 

2011-09-29 IASSC – IAS19 Task Force 
Tämä task force on siis IASSC:n alainen (Interim Actuarial Standards SubCommittee – jossa minulla 
kyseenalainen kunnia olla jäsenenä). Juttua vetää skotti Irene Paterson laulavalla englannillaan, josta 
alan vähitellen saamaan selvää. 
Käytiin läpi se, mitä IAS19:n osalta voidaan tehdä (uusi IAS19 siis tuli kesäkuussa, fundamental 
review’n aikataulusta kukaan ei osaa sanoa). Meillä on aika perusteellinen taulukko asioista. 
Isoja kysymyksiä ovat: 

- mitkä ovat koko tilinpäätöskäytännölle yhteisiä juttuja (ja näille perusteilla accounting-puolen 
kanssa yhteinen ryhmä), ja 

- mikä on suhde educational/standar (oikeastaan tuntuu, että paljon on sellaista, jossa 
lähtökohtana on educational eikä niinkään standard) 

Jatketaan siis. Odotuksena on, että kovin nopeasti ei standardia ole tulossa (ja sivulla väijyy IAS19:n 
fundamental review) 
2011-09-29 IASSC 
IASSC on siis Interim Actuarial Standards Sub-Committee, jossa olen jäsenenä – en niinkään 
Suomea edustamassa kuin enemmänkin kuvitellun eläkeosaamiseni takia. 
Ensimmäisenä periaatteellisena kysymyksenä oli standardien tarkoitus. Aiemmin oli paljon laitettu 
painoa public interest –puolelle, mutta lopulta oltiin päätymässä hyvän aktuaarikäytännön puolelle 
(joka sitten myös palvelee public interest –puolta). 
Toinen iso kysymys oli yleisen tilinpäätösstandardin teko (ks. IASSC IAS19). Tältä pohjalta jatketaan 
pragmaattisesti ja jatkoa vetää Irene Paterson. 
Muuten katsottiin ISAP1 –kommenttien käsittelyä, standardian numerointia, ulkopuolisten oletusten 
käyttöä ja katsottiin standardiprojektien tilaa. 
2011-09-30 ORSA workibg goup (Enterprise and Financial Risk –puolen ERM aktiviteetin aloittama 
juttu 
Pidin esityksen Solvenssi II:n ORSA:sta ja siitä, mitä Groupe Consultatifissa on tehty. Taidan olla aika 
syvällä tässä jutussa – homma jatkuu niin, että teen Dave Ingramin ym kanssa IAA:n paperia asiasta. 
2011-09-30 Pensions and Employee Benefits –komitea (joka jatkui vielä aamupäivän 2011-10-01) 

- todettiin IAA:n vaikutus uudistettuun IAS19:een – ja jatketaan vaikuttamista tämän standardin 
perinpohjaiseen revisioon 

- keskusteltiin IAA:n discounting monographista – kuultiin Millimanin esitys asiasta ja erityisesti 
keskusteltiin case studeista ja mennään asiassa rakentavasti eteenpäin. Muutenkin 
keskusteltiin diskonttaamisesta liittyen IAS19:n uudistamiseen 

- todettiin tilanne IAS19 –aktuaaristandardin osalta (sikäli kun asiassa tulee educational-painoa, 
tässä vastuukomitea on PEBC eikä IASSC) 

- todetiin EFR-tilanne ja että myös tällä puolella ERM-asioita syytä viedä eteenpäin 
- Groupe Consultatifin osalta erityisesti pitkään puhuttiin IORP-uudistuksesta ja eläkkeiden 

solvenssista 
- IMF:n alueella puhuttiin stressitesteistä – IMF:n näissä testeissä syytä olla mukana, jotta niistä 

ei tule kaikkeen sovellettavaa mustaa laatikkoa 
- OECD/IOPS/WB – kaikilta osin olemme mukana, mutta erityisesti eläkesäästöjen 

purkuvaiheessa 
- ym ja ym, paljon asioita 

2011-10-01 Pensions and Employee Benefits –komitean yhteiskokous Accounting –komitean kanssa 
- isompana asiana oli yhteinen tilinpäätösstandardi 
- muulta osin juteltiin PEBC-dokumentista, joka koskee eläkkeiden samanlaisuutta tai 

erilaisuutta vakuutuksen kanssa 
2011-10-01 Gala-illallinen – traditioksi näyttää muodostuneen minun ja Yoshihiro Oyaman (eli trio 
Soave) esiintyminen, tällä kertaa osa “Nightclub 1960” Astor Piazzollan teoksesta Histoire du tango. 



 

 

 

Saimme seuraamme Kroatiasta laulua opiskelleen Ksenijan, joka lienee mukana jossakin seuraavista 
produktioista. 
2011-10-02 Council 
Tästä raportoi varsinaisesti Suomen osalta virallinen edustaja eli Barbara. Kuitenkin tämän osalta 
tulkoon todetuksi, että olen nyt jäsen IAA:n Nominations –komiteassa ja Ruåtsista Malcolm Campbell 
on jäsen Executive Committeessa. Varmasti muitakin syitä järjestelylle on, mutta yksi juttu asiassa on, 
että entisenä IAA:n komitean puheenjohtajana olin kelvollinen Nominations-puolelle – Malcolmilla ei 
vastaavaa taustaa ole, ja kun excomissa ei sitä vaadita, niin hän oli kelvollinen excomiin. 
Varsinainen asia kuitenkin on, että ainakin osaltani koen olevani paitsi Suomen, myös Baltic-Nordic –
alueen ja muutenkin pienempien jäsenyhdistysten edustaja. Sikäli nyt olen keskustelussa Malcolmin 
kanssa siitä, miten hoidamme asian ollaksemme roolin arvoisia. 


