
2014-04-24 AAE Standards, Freedoms and Professionalism Committee 

1. Avaus 

- 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

- todettiin, että overseas-jäsenten asemaa pitää palata 

Mahdolliset uudet aiheet todettiin tässä yhteydessä 

- Risk Management standardi, tarvitaanko sellaista 

- Brittien uusi jäsenkategoria (analyst), mikä on suhde AAE-jäsenteen 

3. Aktuaaristandardit – kokouksen tärkein aihe 

- Chris Daykin kertasi historiaa viiden vuoden takaa 

- nyt olemme lähellä ensimmäisen standardin vahvistamista 

- ehdotuksena on, että standardeja kutsutaan jatkossa nimellä ESAP, kuvaten AAE:n 

syntyä ja myös jotta yhdenmukaista IAA:n nimeämiskäytännön kanssa. Päätettiin näin 

- keskustelun alla nyt ESAP1, joka on lähes identtinen ISAP1:n kanssa 

- keskusteltiin ongelmasta, joka syntyy ISAP1:n muuttuessa ja ESAP1:n muuttamisen 

laahaavan perässä. Innostuin miettimään, että eikö IAA voisi (samaan tapaan kuin miten 

IASB tekee) määritellä ajan, jonka kuluessa muutettu ISAP tulee voimaan. Tämä otetaan 

keskusteluun IAA:n kanssa. 

- yllättävän iso keskustelu syntyi myös siitä, onko sanaston paikka osassa 2 (ehdotuksen 

mukaan näin) vai laitetaanko loppuun. IAA on nyt erottanut sanaston omaksi 

dokumentikseen. Sanaston siirto ESAP:ssa helpottaisi sikäli, että kappaleiden numero 

vastaisi IAA:n käytäntöä. Vaihtoehdot saivat kannatusta puoleen ja toiseen aika 

tasaisesti ja Standard Project Team palaa asiaan vielä kokouksen jälkeen. 

- joka tapauksessa ESAP1 yritetään edelleen saada hyväksyttäväksi syksyn 2014 

vuosikokouksessa. 

- ESAP2 on luonnollisesti riippuvainen S II:n etenemisestä ja sitä on valmisteltu sen 

rinnalla, miten EIOPA:n asiat kehittyvät. Etenee mahdollisimman nopeasti S II:n rinnalla. 

- ESAP2:n osalta kokousmateriaalissa oli dokumentti, joka kuvaa kolmessa sarakkeessa a) 

standardin sisällön, b) liitynnän muualta tulevaan sääntelyyn ja c) SPT:n perustelut. 

Erittäin hyödyllinen meille kun ESAP2 tulee kommenteille. 

- ESAP2 viimeistellään pikaisesti ja jaetaan jäsenliitoille toivomuksella, että se jaetaan 

laajasti jäsenistölle, erityisesti aktuaaritoiminnossa mukana oleville. Tarkoituksena 

kerätä kokemuksia nyt, jotta saadaan pohja lopulliselle viimeistelylle. 

- Pitkähkö periaatteellinen keskustelu riskinhallinnan alueelle esitetyistä kolmesta 

standardihankkeesta. Täyttävätkö ne tarkoituksen, joka niille on asetettu, ovatko ne ok 

jäsenistölle? Todettiin tarpeelliseksi laittaa järjestykseen, ja todennäköisesti ORSA on 

ensimmäisenä. Asia vaatii nyt keskustelua Insurance Committeen ja Solvency II Project 

Groupin kanssa etenemisestä. Standardeihin liittyvän aiedokumentin (SoI) tulisi olla 

hyvin selvästi sellainen, joka perustelee standardin tarpeen ja laajuuden (Sen ei tule olla 

standardin ensimmäinen raakaluonnos). 

4. Professionalism 

- UK:n FRC-yhteys Seamuksesta David Martinille (varalla Mark Stocker) 



- ASSA Mutual Recognition Agreement, briteillähän tällainen ennestään, Hollanti ja 

Ranska valmistelevat nyt. Keskustelua myös yhteyksistä muualle kuin Etelä-Afrikkaan 

kuten Kanadaan ja Yhdysvaltoihin 

5. Actuarial Function/Role of The Actuary 

- Dublinissa esillä paperi 

- siihen kommentteja silloin jälkeen 

- käynyt puheenjohtajistolla 

- viimeistelyvaiheessa, menossa painoon ja jakoon 

6. Consumer Protection 

- todettiin, että CP task forcen paperi on ollut jo EIOPA:n sisäisessä käytössä 

- se esittää mahdollisia indikaattoreita siitä, millaisissa tuotteissa tai markkinoinnissa 

ongelmia 

- jokaisen indikaattorin osalta toisaalta/toisaalta –pohdintaa, joten mikään ei 

yksiselitteisesti sano asiassa olevan ongelmaa. Toiset pitivät heikkoutena mutta 

enemmistö ei haluaisikaan saada yksiselitteistä ongelman osoittavaa asiaa 

7. Review of Strategic Action Plan 

- jokainen komitea käy listan läpi 

- käytiin pitkähkö keskustelu tämän komitean osuudesta 

8. Baltic Actuaries Seminar 

- baltit tekevät yhdessä uusien standardien käyttöön oton 

- keskustelua riittävästä aktuaarien määrästä 

9. CERA 

- Malcolm Campbellin lyhyehkö update 

10. Tapaaminen Kanadan yhdistyksen kanssa 

- toteutui IAA-kokousten yhteydessä, paikalla meiltä Martin, Campbell ja Kivisaari, 

enemmän kohteliaisuustapaaminen 

11. Puheenjohtajan raportti IAA-yhteyksistä 

- kirjallinen raportti erityisesti standardien alueelta ei aiheuttanut tässä asiakohdassa 

keskustelua 

12. EIOPA-yhteys 

- todettiin 

13. Seuraavat kokoukset todettiin 

14. Information exchange 

- pari paperia todettiin 

15. AOB 

- Certified Actuarial Analyst – IFoA:n uusi kategoria aktuaarin apulaiselle tällä nimikkeellä. 

Eivät käytä nimikettä aktuaari, joka on varattu fellow- ja associate-tasoille. Keskusteltiin 

eri maissa olevasta tarpeesta määritellä FQ-tason alla olevia aktuaarillisia tehtävätasoja 

ja myös miettiä näiden liikkuvuutta maasta toiseen. Asiasta tulee kehittelyä 

Professionalism Committeessa. 

- aktuaarit ja riskinhallinta –asiassa pienryhmä oli kokoontunut ja siitä on muutaman sivun 

paperi. Ehdotuksena kartoittaa riskinhallintatoimessa olevat aktuaarit ja luoda kuva siitä, 

miten AAE voisi olla paremmin myös näiden järjestö. Toinen ajatus on tuottaa 

komiteoissa materiaalia, joka tukee riskinhallinta-aktuaareja. Ja kolmantena olla 

yhteydessä riskinhallinta-alueen organisaatioihin, jotta selviää AAE:n mahdollisuudet. 



- muut AOB-alueelle alussa sovitut asiat tulivatkin jo käsitellyiksi aiemmissa asiakohdissa. 

16. Seuraava kokous Helsingissä 

 

Suljettuna (tarkkailijajäsenet ulos) kokouksena vielä linjaukset siitä, miten kokouksiin voidaan ottaa 

tarkkailijajäseniä. Esillä olleeseen paperiin esitettiin kommentteja, Ad muokkaa ja lähettää 

komitealle, pyritään saamaan valmiiksi Helsingissä. 

2014-04-23 Baltic Actuarial Seminar 

Pidettiin alla olevan mukainen seminaari. Sen yhteydessä todettua: 

- baltit varsin tarkkoja CPD:n osalta, tästäkin tarkat sertifikaatit osallistujille, ja 

- aikovat keskenään yhteistyössä saattaa IAA:n (ja jatkossa myös AAE:n) standardit 

voimaan alueillaan. 

 

2014-04-23 AAE:n puheenjohtajisto 

Kokous pidettiin seuraavalla agendalla, josta oikeastaan ei ole sanottavaa raportoitavaa laajempaan 

jakeluun: 

1. Action Plan 2014 – Malcolm to report on progress 

2. Committee issues – Committee chairmen are requested to circulate in advance of the call 

brief bullet points of any points they wish to raise 

To include: 

a. Solvency II 

b. IORP II 

c. Market consistency paper(s) 

d. Risk Management 

3. Consumer protection – Jean to update on progress 

4. MRA with ASSA – Malcolm to report 

5. Role of the Actuary – Ad/Karel to update on progress 



6. Report by Chief Executive 

7. Draft accounts 2013 (attached) and proposals for audit–not yet finalised: there is one 

outstanding query to be resolved with the accountants 

8. Nominations Panel – Karel to report 

9. Draft ToR for observers attending committee meetings – David to update 

10. Spring meetings, Brussels – presentation by ERM providers – David/Mark to report 

11. Nomination of new AAE observer on UK Financial Reporting Council/Actuarial Council –

 David to report 

12. ECA 2016 – Ad to report 

 


