
Standards, Freedoms and Professionalism Committee, Copenhagen 21.9.2017 

Alkuun tavanomaiset jutut – esittäytymiset ja edellisen kokouksen ptk. Hollanti pahoitteli, että silloin 

luvattua vetäjää ORSAn EAN-projektiin ei heiltä kuitenkaan löytynyt. 

Aktuaaristandardit (ESAP) 

Gábor Hanák raportoi – viimeisen kerran, sillä Standards Project Teamin uusi puheenjohtaja on Hillevi. 

Noteerattiin, että ESAP 3 (ORSA) on nyt vahvistettu, kiiteltiin asiaa valmistellutta työryhmää. 

Kuultiin raportti ESAP 5:n (aktuaarin työn riippumaton arviointi) kehittelystä. Asiassa sen verran erilaisia 

käytäntöjä eri maissa, että ainakaan toistaiseksi ei ole mahdollisuuksia tehdä standardia. Sovittiin, että 

käynnistetään työ asiaan liittyvän EAN:n toteuttamiseksi. Ryhmään kootaan jäseniä Insurance 

Committeesta ja SFPC:stä, puheenjohtajaksi etsitään vapaaehtoista. 

ESAP 3:n rinnalle tulee EAN (European Actuarial Note). Tämä EAN on AAE:n ensimmäinen. SFPC antoi Due 

Processin mukaisen luvan lähteä kehittelemään EAN:ää. Kehittely on Insurance Committeen vastuulla. 

Code of Conduct 

Asia esiteltiin ja olettaen vuosikokouksen hyväksyvän esityksen uusi CoC tulee implementoida vuoden 2021 

alkuun mennessä. Erityisesti kiitoksia sai CoC:n Q&A, jonka arveltiin helpottavan jäsenyhteisöjen työtä. 

Strategy Review 

Todettiin tilanne ja kiiteltiin prosessia – odotuksena on, että vuosikokouksessa esitetty menee siististi läpi. 

Todettiin myös, että riskinhallintaa ollaan yhdistämässä IFRC:n työhön, jonka mandaattia muutetaan. 

Keskusteltiin myös kokouksista. Toiveena on päästä, johtuen odotetusta reagoinnin nopeudesta, 

vähempään riippuvuuteen fyysisistä kokouksista ja puhelinkokousten tms. laajempaan käyttöön. Joka 

tapauksessa uusi AAE:n hallitus miettii myös, voisiko kevätkokoukset yhdistää, ts. vain yksi kokous 

keväälläkin. 

MRA - Mutual Recognition Agreement 

Keskusteltiin asiaan liittyvistä ongelmista ja todettiin, että tarvitaan lisää valmistelua (aktiiveina Yvonne 

Lynch, Birgit Kaiser ja Suzie Lyons). 

CPD – Continuous Professional Development 

Keskusteltiin pakollisuudesta ja tarpeesta AAE:n lisäohjeistukseen. Lähinnä todettiin ongelmiin ja asiaan 

palataan. 

Roles of Actuaries 

Käytiin läpi suoritettu tutkimus. Todettiin, että tämän aihealueen mietinnällä on ollut tärkeä merkitys edellä 

mainittuun IFRC:tä koskevaan uudistukseen. Alue kaipaa vapaaehtoisia lisää. 

CERA 

Malcolm Campbell kertoi tilanteesta. Globaalisti on jo 4000 CERA-aktuaaria. 

Consumer Protection Working Group 

Todettiin, että CPWG oli lähinnä askaroinut PRIIPS-kysymysten parissa sekä jalostanut mandaattiaan (ToR). 



Jäsenten hyväksymismenettely (Accreditation) 

Todettiin IAA:n ja AAE:n yhteistyö asiassa sekä tarve seurata IAA:n CoC-kehitystä, jotta yhteistyö toimii 

halutulla tavalla. 

IAA-asiat 

Keskusteltiin IAA-asioista, erityisesti IAA:n Fully Qualified Actuary -teemasta. 

Komitean prioriteetit 

Päivitettiin. 

Muut asiat 

Todettiin komitean raportointi, seuraavat tiedossa olevat kokoukset, tapaamiset EIOPA:n jne kanssa sekä 

information exchange -alueella saadut kirjalliset raportit muualta. 


