
IAA:n  kokoukset 10.-13.10.2013 Singapore 

 

1. ORSA Working Group 

Raportoidaan erikseen. 

 

2. Professionalism Committee 

Uusi TOR hyväksytty. 

International actuarial work: On laadittu paperi niistä periaatteista, joilla yhdistyksen tulisi ohjata 

jäsentensä rajan yli tapahtuvaa työskentelyä ja jotka ohjaavat home- ja host- yhdistyksen toimintaa 

eri tilanteissa. Periaatteita pidettiin hyvänä, mutta kieltä tulisi vielä tarkentaa, jottei paperia luultaisi 

velvoittavaksi. Se on luonteeltaan suositus, jonka soveltamisesta kukin yhdistys päättää itsenäisesti.  

Aktuaaria velvoittaa sen yhdistyksen asettamat jäsenyysvaatimukset, joihin hän kuuluu, tämä koskee 

myös CPD-vaatimuksia. Lisäksi Code of Conduct asettaa aktuaarille vaatimukset olla ryhtymättä 

työhön, johon hänellä ei ole riittävää osaamista. Ko. yhdistyksen tulee huomioida myös kv-

työskentelylle asetettavat vaatimukset. Todettiin vielä, että olisi hyvä kuulostella, mitä jotkin muut 

ammattikunnat tai alueelliset aktuaariyhdistykset ovat vastaavaa toiminta säädelleet. What’s next? 

Esille nostettiin pohdittavaksi vaikutukset tai huomiointi mm. seuraavissa asioissa: IAA:n (Model) 

Code of Condact, kurinpitoprosessikysymykset, koulutusmateriaalin kerääminen.    

Professionalism material on the IAA web: Löytyy tämän komitean osiosta. Toivottiin lisää materiaalia, 

myös muu kuin englanninkielinen sopii. 

CPD Professionalim ohjeistus: Education Committee on laatinut ohjeen ammattimaisuuskoulutus-

vaatimuksista. Täällä mietittiin, miten voisimme edistää ammattimaisuuskoulutuksen toteuttamista 

esim. koulutusmateriaalin avulla. Myös pidettiin hyvänä edistää CPD-suoritusten ristiinhyväksyntää 

yhdistysten välillä. Isoilla yhdistyksillä kuten USA:ssa on kehitetty web-koulutusta käyttäen hyväksi 

tapausesimerkkejä. Joissakin yhdistyksissä jäsenyysvaatimuksena on prof-kurssin suoritus ennen 

jäseneksi hyväksyntää. Saimme myös oheisen viestin: Here is the link to the website where the 

Casualty Actuarial Society on-line course on professionalism is listed.  Note that the full course is not 

free, but the first module is currently free. 

http://www.casact.org/education/interactive/index.cfm?fa=interactive  

Bisnesetiikka ja General Good: Asia ei ollut edennyt sitten viime kokouksen, mutta yritetään 

seuraavaan kokoukseen mennessä saada konkreettinen ehdotus. 

International Actuarial Notes (IANs): Käytiin keskustelu siitä, mikä on IAN ja miten se eroaa muusta 

educational-tyyppisestä materiaalista. (IAN on yhteisesti hyväksytty best-practice –tyyppinen 

suositus mutta ei velvoittava.) IASP and IAN Glossaries, näitä on tarkoitus laatia ja ylläpitää. 

Esityslistan liitteenä on lista voimassaolevista suosituksista.    

IASP Due Process deveopments: Alatyöryhmä oli tarkastellut standardien valmistelu- ja 

hyväksymismenettelyä ja esitti nyt muutamia muutoksia. Pääosin tekstiselvennyksiä (OK), lisäksi 



substanssiehdotuksena siirtää Council:ilta EC:lle päätös toimintasuunnitelmasta, jossa määritellään 

mistä aiheista ja milloin standardeja tehdään (mikä ehdotus ei saanut varauksetonta kannatusta, ei 

meiltäkään). Lisäksi oli laadittu paperi keskusteltavaksi muista kysymyksistä, joita 

konsultointikierroksella oli esitetty.  Ehdotuksista keskustellaan eri porukoissa näiden päivien aikana. 

Saa vielä kommentoida ja laaditaan sitten ehdotus seuraavaan kokoukseen.  

ISAPs: Todettiin työn alla olevien standardien, sosiaaliturvastandardi ISAP2:n ja IAS19 –standardin, 

eteneminen (ensin mainittu hyväksyttiin Councilissa myöhemmin, jälkimmäisestä tulossa kohta 

exposure draft).  

Kysely: Komitea aikoo tehdä kyselyn siitä, miten yhdistys on toimeenpannut IAA:n standardeihin. 

Jatkossa kysely tehdään vuosittain. 

Sidosryhmäsuhteiden hoito: Kuultiin katsaus. Supranational Relations Committee on kirkastanut 

toimintamallin, jolla sidosryhmäsuhteita hoidetaan. Tarkoituksena on priorisoida ja fokusoida 

toimintaa. 

 

3. Audit and Finance 

Komitean tehtävänä on valvoa yhdistyksen toimintaa ja varojen käyttöä. Todettiin 

sijoitussuunnitelman käsittelytilanne (hyväksyttiin Councilissa sunnuntaina) sekä H1:n tuloslaskelma 

ja tase sekä ennuste kuluvasta vuodesta (alijäämän arvioidaan jäävän odotettua pienemmäksi) ja 

kuultiin vielä talousjohtajan raportti (suunnitelmien mukaan mennään, ei erityistä). Komitea on 

perustanut alaryhmän tekemään IAA:n riskikartoituksen. Keskusteltiin alaryhmän työn etenemisestä 

ja annettiin neuvoja. Työsuunnitelma noudattaa tavanomaista riskikartoitusprosessia (riskien 

tunnistaminen, arviointi, riskienhallintakeinot jne.). Jäsenyhdistyksille ja IAA:n eri toimielimille 

tehdään kysely joulukuussa riskien tunnistamiseksi ja arvioimiseksi, jonka jälkeen alaryhmä työstää 

väliraportin keskusteltavaksi kevään kokouksissa.   Tavoitteena saada työ valmiiksi 2015 aikana, 

jolloin on myös ehdotus riskienhallinnan säännönmukaiseksi toimintamalliksi. 

 

4. Enterprise and Finacial Risks Commitee 

CERA: Mukana jo 15 jäsentä, jotka edustavat noin 80-90 % globaalista aktuaarikunnasta, ja näistä 13 

myöntää CERA-tutkintoja. Suorittaneita on yhtensä noin 800. Tähän asti rakennettu lähinnä infraa, 

nyt tehdään asiaa tunnetuksi.  

ERM knowledge base: Alatyöryhmässä on tätä suunniteltu: määritellään avainsanoja joiden mukaan 

materiaali voidaan indeksoida sekä sitä etsiä¸ kootaan materiaali, tehdään tietokantaa tunnetuksi ja 

tärkeää on myös sopia, miten sitä pidetään ajan tasalla. Kiinnostuneet voivat liittyä jakelulistalle. 

AFIR Section: Ollaan perustamassa Research Forum on ERM.  Tarkoituksena on koota ja jakaa tietoa 

ERM-alueella tapahtuvasta tutkimuksesta, ehdottaa tutkimusaiheita ja tehdä tutkimusta yhdessä.  

ORSA Working Group: kuultiin tilannekatsaus  



IAN or ISAP on ERM: Keskusteltiin taas tehdäänkö Note vai standardi, aikaisemmin standardi oli 

kaatunut jäsenyhdistysten kannatuksen puutteeseen ja oli päätetty tehdä IAN. Nyt kuitenkin EC oli 

tehnyt uudelleen ehdotuksen standardin puolesta. Groupe Consultatif suunnittelee standardia 

ERMsta eräiltä osa-alueella liittyen SII:een. Ehdotettiin, että määritellään ensin scope ja katsotaan 

saadaanko sopivasti aineksia standardiin ja että sitä voisi täydentää IAN. (Standardikomitea 

keskusteli myöhemmin asiasta ja ehdotti samaa). 

IAIS ja ComFrame: Kuultiin tilannekatsaus IAIS:n tuoreesta tiedotteesta Press release 9.10.2013 on 

global capital standardia, ks. ORSA-raportti. IAA:lta odottavat yhteistyötä, standardeja ja yleensäkin 

teknistä asiantuntija-apua.  ComFrame on myös julkaissut paperin, joka on paraillaan 

konsultoinnissa. Lisäksi kuultiin ajankohtaisia Insurance Regulations komiteasta. 

 

5. Pensions and Employee Bnefits Committee 

Osallistuin vain osan aikaa päällekkäisyyksistä johtuen, raportoidaan erikseen. 

 

6. Past Presidents 

Keskusteltiin IAA:ssa suoritetusta Governance Review’sta, jossa jäsenkyselyllä selvitettiin näkemyksiä 

IAA:n hallintorakenteesta, päätöksentekomallista, strategiasta jne. Asia oli mm. Councilin 

esityslistalla. Pohdittiin myös keinoja, joilla IAA voisi parantaa kommunikaatiota jäsenyhdistyksiin.  

 

7. Council 

Raportoidaan erikseen. 

 

Meillä yhdistyksessä tehtävää: 

- mikä on ammattimaisuuskoulutuksentilanne? entä suhteessa jäsenyysvaatimuksiin ja CPD? 

- kurinpitomenettely tulee tarkastella uudelleen, IAA:n jäsenyysvaatimus 

- päätettävä mitä teemme ISAP:eille 

- tulisi toimittaa materiaalia IAA:n ja Prof- sivuille 

 

   

Hillevi Mannonen 

 


