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IAA Meeting Vancouver 15-17.10.2015 

 

Pensions and Employee Benefits Committee  

Raportoidaan erikseen.  

Professionalism Committee 

International work: Periaatepaperi hyväksytty mutta keskustelu jatkuu. Erityisesti oli esillä, että 
jäsenyhdistysten tulisi pohtia, onko sen CoC:ssa huomioitu tilanteet, joissa aktuaari rikkoo 
työskentelymaan standardeja. Tällainen puute on ilmennyt ainakin osalla yhdistyksiä.  

IAA Public Statements: Tiedoksi todettiin, että IRC (Inrurance Regulations Committee) on tämän 
komitean avustamana kommentoinut IAIS:n konsultointidokumentteja ICP 7 ja 8 sekä dokumenttia 
Issues Paper on Conduct of Business Risk Management.  

Business Ethics: Tätä asiaa pohtimaan on perustettu TF. Työsuunnitelma sisältää kolme aihetta: 1. 
työryhmä tarjoutuu avustamaan esimerkiksi IAA-sektioita järjestämään koulutusta tästä aiheesta 
(webinaarit, kollokviot, ICA-konkressi). 2. Tarkastellaan IAA:n  CoC sekä yhdistysten vastaavia siitä 
näkökulmasta, onko tarvetta muutoksiin. 3. avustetaan/konsultoidaan jäsenyhdistyksiä. Kerrottiin, 
että AAE päivittää parhaillaan CoC sekä on laatimassa Q&A sen soveltamisesta, suunniteltu 
siirtymäaika 4 vuotta. 

IAA Syllabus: Kuultiin Education Committeen selostus työn etenemisestä. Tämän komitean alaryhmä 
oli kommentoinut ja tehnyt ehdotuksia syllabuksen ammattimaisuutta koskevaan osioon, mutta 
kommentit eivät kuitenkaan olleet päätyneet ao. työryhmän tietoon. Ne pyritään vielä ottamaan 
huomioon. Tavoitteena saada ehdotus hyväksyttäväksi Councilin kevään kokoukseen.  

IANs (International Actuarial Notes): Esitettiin kysymys, miten varmistetaan, että eri IAN:t ovat 
yhteensopivia eri bisnesalueille silloin, kun tarpeet ovat päällekkäiset. Tämä jätettiin 
standardikomitean huoleksi (ASC). Päällekkäisyys oli jo aikaisemmin havaittu määritelmien osalta 
(Glossaries). Tässä kyse siitä, miten varmistetaan, että sekä standardeissa (ISAPs) että IAN:issä 
käytetään samoja määritelmiä. Vielä keskusteltiin IAN:ien muodosta/esitystavasta. On ehdotettu, 
että olisi mahdollista käyttää myös Q&A muotoa, mitä pidettiinkin hyvänä. Muutetaan ohjeita 
vastaavasti.   

ISAPs: Kuultiin tilannekatsaus valmisteilla olevista standardeista, joita on useita eri vaihteissa, 
http://www.actuaries.org/ABOUT/Documents/Strategic%20Action%20Plan%20for%20ISAPs_approv
ed_26July%202015.pdf. Todettiin myös, että IAA on selvitellyt mahdollisia juridisia riskejä, joita voisi 
seurata, jos joku soveltaa standardeja.  Executive komitea pohtii asiaa, yhtenä vaihtoehtona on, että 
standardit löytyvät IAA:n sivuilta siten, että käyttäjä joutuu vahvistamaan lukeneensa IAA:n 
vastuuehdot. Esityslistan liitteeksi oli jaettu yhteenveto siitä, mitä yhdistyksen ovat päättäneet 
ISAP1&2 implementoinnin suhteen. Huomattava osa vielä pohtii, mutta tilanne on kuitenkin 
parantunut aikaisemmasta. IAA kannustaa yhdistyksiä implementoimaan standardit mahdollisimman 
yhdenmukaisesti.  
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http://www.actuaries.org/CTTEES_PROFESS/Documents/Vancouver/Vancouver_PC_8iv_SUMMARY
OFRESPONSES_TO_ISAPs_BY_FMAs_PostZuch.pdf 

Professionalism Guidelines: Komitea pohtii tukimateriaalin tuottamista ammattimaisuuden 
edistämiseksi. Materiaalin kohdejoukkona olisivat jäsenyhdistykset. Tarkoituksena on myös pitää 
aikaisemmin laadittu materiaali ajan tasalla. Pohdittiin menettelyjä sekä mahdollisia aiheita jo 
aikaisemmista papereista. Kaksi ensimmäistä Guidelines-aihetta ovat Principles of Professionalism 
sekä Inernational Actuarial Work (äskettäin jo hyväksytty).  

Actuarial Practice in non-traditional work and in non-actuarial roles: Tässä kysymys sitooko CoC, 
standardit etc. aktuaaria silloin, kun hän työskentelee 1) aktuaarina muulla kuin perinteisellä 
ammattialalla tai 2) muussa kuin aktuaarin roolissa. Ja toisaalta tulisiko olla standardeja tms. myös 
muuta kuin perinteistä työtä koskien. Olisi luullut, että vastaus olisi lähtökohtaisesti kyllä, mutta asia 
osoittautuikin paljon monimutkaisemmaksi. Tätä pohditaan myös vielä Executive komiteassa ja sen 
Branding työryhmässä. 

 

ORSA Subcommittee 

ORSA Paper ”Deriving Value from the ORSA – Board Perspective”: on hyväksytty ja julkaistu IAA:n 
sivuilla. Vertailu ORSA-vaatimuksista eri maissa tehty ja on tarkoitus julkaista. Myös on laadittu 
luvuksi ORSA:sta IAA:n riskikirjaan ”Risk Book”.  Kannattaa lukea. Raportoidaan erikseen tarkemmin.   

 

Audit & Finance Committee 

Komitean pääasiallinen tehtävä on valvoa IAA:n talouden hoitoa. Kokouksessa käytiin läpi 
talousjohtajan raportti ja kolmannen kvartaalin talous- ja sijoitusraportit. Asiat olivat kunnossa ja 
suunnilleen budjetin mukaiset. Kokouksessa keskusteltiin myös IAA:n sijoituspolitiikasta ja sen 
päivitystarpeista. Sovittiin, että dokumenttia päivitetään siten, että siinä tarkemmin määritellään 
IAA:n riskinottohalu, sijoitusten päätöksentekoprosessi ja -valtuudet ja pohditaan vielä lisää 
sijoitusten perusallokaatiota ja limiittejä. Lisäksi evästettiin talousjohtajaa sijoitusraportoinnin 
kehittämisessä.  

Komitealle kuuluu myös valvoa IAA:n riskienhallinnan asianmukaisuutta. Riskialaryhmä oli saanut 
raporttinsa valmiiksi ehdotukseksi IAA:n riskienhallintajärjestelmäksi. Todettiin työryhmän tehneen 
hyvää työtä, mutta ehdotukset olivat liian massiivisia näin pienelle organisaatiolle. Annettiin IAA:n 
sihteeristölle tehtäväksi laatia kehittämissuunnitelma seuraavaan kokoukseen. 

 

Enterprise and Financial Risk Committee 

Kokouksessa kuultiin lyhyet tilannekatsaukset Solvenssi II:sta, USAsta ja Meksikosta sekä IAIS:n 
hankkeista (Capital standards, ComFrame), joita katsottu tarkemmin Insurance Regulation 
komiteassa. USA:ssa keskustelua on käyty erityisesti ryhmän pääomatarpeen arvioinnista, tästä tulee 
paperia vielä loppuvuonna. Kuultiin myös ORSA-alakomitean katsaus.  
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IAN on ERM: Käsittelyssä oli myös paperi “Actuarial Aspects of ERM for Insurance Companies”, josta 
alun pitäen oli tarkoitettu tehdä IAN. Nyt keskusteltiin, olisiko sittenkin parempi julkaista se 
komiteapaperina. Asiaan palataan sp:lla. 

ERM Knowledge Base: tarkoitus oli siis perustaa nettilinkkisivusto, mutta hanke ei ole edennyt.  

ISAP: ISAP Exposure Draft on Risk Models on yhdistysten kommentoitavana.  

Risk Book: 7 lukua valmiina, 7 työn alla. Tätä työstää IRCommittee. Tarvitaanko luku ERM:stä, tämä 
on mietinnässä. Taas tarvittaisiin markkinointia.  

CERA: Itävalta on nyt liittynyt ja Belgia tulossa mukaan. Nyt kun menettely tja prosessit on saatu 
toimimaan, pääpaino on siirtynyt CERA:n markkinointiin. Ron Hermiss aloittaa uutena 
puheenjohtajana.  

Work Plan 2016: Keskusteltiin vielä lyhyesti komitean työsuunnitelmasta.   

 

Council Meeting 

Raportoidaan erikseen. 

 

Hillevi Mannonen 

 

 

 

 

 

 


