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IAA:n kokoukset 22.-26.5.2012, Los Angeles  

 

 

Professionalism Committee 

 

Terms of Reference (ToR): tehtiin muutoksia johtuen komitean uusista tehtävistä koskien 

standardien valmistelu- ja hyväksymisprosessia (Due Process), jota komitea valvoo.  

 

Standardit (ISAPs): keskusteltiin tähänastisesta työstä (hyvä yhteenveto esityslistan liitteenä). 

Hyväksyttiin alaryhmän ehdotus prosessiksi, jolla komitea todentaa em. standardiprosessin 

sääntöjenmukaisuuden yksittäisiä standardeja valmisteltaessa. Päätettiin nimetään kaksi valvojaa 

kullekin neljälle vireillä olevalle standardille.  

 

Lisäksi päätettiin lisätä web-sivuille osio, johon eri yhdistykset voivat julkaista omat decipline 

process –kuvauksensa muille avuksi omaa toimintaansa kehittäessään. Keskusteltiin myös EC:n 

aloitteesta ”Note for the Exetutive Committee on Business Ethics”. Arveltiin, että ainakin voitaisiin 

lisätä komitean sivuille osio, johon voitaisiin koota jäsenyhdistysten aiheeseen liittyvää materiaalia. 

  

 

Enterprice and Financial Risks Committee 
 

ORSA Group: Discusses current developments in US and Europe concerning ORSA kind initiatives. 

Should benefit both the companies and the regulators/supervisors, value creation. Planning to 

produce a short educational note about how to benefit from ORSA process and an overview of the 

various ORSA templates, their similarities and differences etc. A lot of overlap with ERM.  

 

Research Group: Updating the old ERM note. Other projects suggested:  1. ERM Primer i.e. to 

introduce ERM to experienced actuaries working in more traditional areas (basic education), 2 

global version of risk map (based on the AAA(US) work product some years ago) 3. Principles of 

Risk Modeling (to expand the paper “Principles of Actuarial Risk management”), 4 Pricing and 

Risk (reflecting risk in pricing). This was considered a very wide subject and should be defined 

more clearly, 5 Liquidity Risk.   

 

Education Group:  There have not been many activities so far. Quite a lot of overlap with e.g. the 

education committee. The above mentioned ERM Primer could also be promoted by this group as 

well as other work product by that group. ERM related to pension work by PEBC. It was suggested 

that case studies and applications would be very useful.  

 

Promotion Group: the purpose to produce a survey amongst the FMAs what’s going on in relation 

to ERM in their associations. It was agreed that the draft questionnaire will be finalized soon in 

order to get the results by the next meetings in November. It was proposed that the Presidents’ 

forum would have this on its next agenda (agreed).  

 

ISAP on ERM: A lengthy discussion about the need of such a standard or maybe an IAN etc., the 

opinions divided.  

 

ERM-webinar: the next one coming, the date not yet confirmed, in December assumingly. 
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SII: Seamus Greedon’s presentation will be circulated. He was not able to attend the meeting. 

 

ComFrame:  The IAA is planning to give some private comments to the IAIS before the formal 

consultation in July.  (Common Framework is a IAIS project to establish a Common Framework for 

the Supervision of Internationally Active Insurance Groups.) 

 

AFIR/ERM Section: the next Colloquia in Mexico  1-4.11.2012, and in Lyon, France in 24-

26.6.2013.  

 

 

Education Committee 

 

CPD: Ehdotettiin, että Accreditation Committee kysyisi jäseniltä myös CPD vaatimuksista ja 

prosessista.  

 

Assesment of Education Requirements of FMAs: Käynnissä arviointi, täyttävätkö yhdistysten 

koulutusvaatimukset edelleen IAA:n syllabuksen niiden tehtyä omiinsa muutoksia.  Australian ja 

CAS(US):n arvio hyväksyttiin. Vastaavasti useita yhdistyksiä tarkastettava: Korea, Kanada, Belgia, 

Kroatia, Slovakia, Slovenia, Hollanti, tehtävät jaettiin. Vielä tulee koko kierros myös IAA:n 

puolelta, sillä syllabukseen lisätty juuri professionalism-vaatimus, lisättäneen vuosikyselyyn. 

Groupe myös muuttanut syllabustaan, joten EU-yhdistykset tulevat tekemään muutoksia omiinsa. 

Pidettiin mahdollisena, että IAA voisi arvioda Groupen syllabuksen ja luottaa Groupen omaan 

prosessiin yhdistysten arvioinnissa, jotta jokaista Goupe-jäsentä ei erikseen tarvitsisi arvioida. 

Lykättiin syksyn kokoukseen. 

 

Jäsenhakemukset: Chilen arviointi menossa, ovat ottaneet IAA Syllabuksen sellaisenaan mutta 

koulutus perustuu yliopistokursseihin, joiden osalta on kuitenkin vaikea varmistua, että kaikki 

vaatimukset täyttyvät. Ei vielä valmis hyväksyttäväksi. Kolumbia saattaa jättää 

jäsenyyshakemuksen lähiaikoina.  

 

Education Needs Survey: Oli tehty kyselytutkimus. Kyselyllä selvitettiin eri näkökohtia, miten eri 

maissa oli järjestetty aktuaarikoulutus ml. CPD. 

 

Professionalism: Oli laadittu luonnosesimerkki, minkälainen voisi olla professionalism-seminaari 

osana CPD-koulutusta. Todettiin, että materiaalina voidaan käyttää case studeja eri yhdistysten 

julkaisemista tositapauksista sekä koulutusohjelmia/-materiaalia, joten päätettiin koota web-

linkkejä. Esiteltiin UK:n uudistetut vaatimukset, jotka sisältävät online professionalism –testin 

opiskelijoille ja prof-kursseja kaikille osana CPD:ta. Kuvaus on esityslistan liitteenä.  Keskusteltiin, 

miten IAA voisi auttaa erityisesti nuoria yhdistyksiä ja jäsenehdokkaita, esimerkiksi ICA-

kongressissa mahdollista järjestää aiheesta tapahtumia.  

 

 

Environment Seminar:  

Mielenkiintoiset esitykset tullevat IAA:n sivuille. 

 

  

Joint Meeting of Regulation, Accounting and E&F Risk Committees 
Kukin komitea raportoidaan erikseen. 
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Council Meeting 
Raportoidaan erikseen. 


