
Suomen Aktuaariyhdistys 

Aktuaarin etiikka 

Tervetuloa Suomen Aktuaariyhdistyksen järjestämään seminaariin "aktuaarin etiikka", joka pidetään 

28.5.2013 kello 12.30 – 16.00 Kevassa, Unioninkatu 43. 

Seminaari on osa aktuaarien täydennyskoulutusohjelmaa, ja se soveltuu hyvin myös SHV-tutkintoa 

suorittaville ja muille aktuaaritoiminnoissa toimiville. Groupe Consultatifin uusien koulutusvaati-

musten mukaisesti ammattimaisuus on nostettu omaksi aihealueekseen. Aikaisemmin riitti, että 

aktuaari oli tietoinen ammattimaisuuteen liittyvistä eettisistä periaatteista ja sitoutui noudattamaan 

niitä.  

Eettiset periaatteet ovat ajankohtaisia myös siksi, että Groupe Consultatif on hyväksynyt uudet 

aktuaarien eettiset periaatteet, jotka eri maiden yhdistysten tulee saattaa voimaan vuoden 2013 

loppuun mennessä.  

Seminaarin tavoitteena on antaa aktuaareille työvälineitä analysoida eettisiä periaatteita ja näiden 

suhdetta yhtiön arvoihin ja käytännön toimintapolitiikkaan. 

 

12:30 

 

Jari Niittuinperä: 
Aktuaarien eettiset periaatteet 
Groupe Consultatifin eettiset periaatteet muuttuvat, mutta miten? 
 

13:00 

 

Tapio Aaltonen: 
Yrityksen arvot ja etiikka  
Mitä yrityksen arvot kertovat yrityksestä? Onko yrityksen ainoa tehtävä 
tuottaa voittoa omistajilleen vai onko sillä myös yhteiskunnallinen vastuu? 
Voivatko yhtiön ja työntekijän arvot olla ristiriidassa keskenään? 

14:00 

 

Hannu T. Koskinen:  
Tilintarkastuksen eettiset säännöt - esimerkkejä käytännöstä 
Tilintarkastustoiminto on lähellä aktuaareja. Voivatko aktuaarit oppia heidän 
eettisistä säännöistään ja niiden soveltamisesta? 

14:30 Kahvitauko  

15:00 
Paneeli-
keskustelu 

Aktuaari yrityksen strategioiden toimeenpanija vai vakuutettujen etujen 
turvaaja? 
 

                
 
Markku Paakkanen, Matti Ruohonen, Markku Vesterinen, Ilkka Lohi  
Puheenjohtaja: Jari Niittuinperä 

https://maps.google.fi/maps?q=keva+unioninkatu+43&hl=fi&ll=60.176291,24.950552&spn=0.011803,0.03768&sll=60.175012,24.950547&sspn=0.011803,0.03768&gl=fi&hq=keva+unioninkatu+43&t=m&z=15&iwloc=A


Suomen Aktuaariyhdistys 

Tapio Aaltonen TM Tapio Aaltonen on Novetos Oy:n perustaja ja oli toimitusjohtaja 
vuoteen 2004. Hänellä on pitkä kokemus johtajana ja muutosten-
ohjaajana. Hän on toiminut opiskelijapappina, järjestöjohtajana 
Suomessa ja Ruotsissa sekä päätoimittajana. 
Tapio on kirjoittanut useita kirjoja, mm. alla mainitun palkitun Yrityksen 
arvot ja etiikka -kirjan. 

Ilkka Lohi VT, FLMI on henkivakuutustoiminnoista vastaava johtaja OP-Henkivakuu-
tuksessa ja Aurumissa. Aikaisemmin hän vastasi myös Suomi-yhtiön 
ulkomaisten tytäryhtiöiden käynnistämisestä. Hän on osallistunut mm. 
kansainvälisen vakuutuslakimiesjärjestön AIDAn työskentelyyn. 

Hannu T. Koskinen KHT Hannu T. Koskinen on Deloitten partner ja hän on vastannut 
yrityksen riskienhallinnan sekä riippumattomuutta ja ammattietiikkaa 
koskevien toimintatapojen kehittämisestä. Hannulla on pitkäaikainen ja 
monipuolinen tarkastuskokemus tilintarkastuksen ja sisäisen tarkas-
tuksen tehtävissä sekä julkishallinnon että yksityisen sektorin asiakkaissa.  
Hannu oli KHT-yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja 2004 – 2006 ja on 
toiminut useissa tilintarkastusalan työryhmissä. 

Jari Niittuinperä FK, OTK, SHV Jari Niittuinperä toimii Finanssivalvonnassa johtavana 
matemaatikkona. Hän on toiminut Eläke-Varma- ja Pohjola-ryhmissä eri 
tehtävissä sekä Profit Software Oy:ssä johto- ja asiantuntijatehtävissä. 
Profit Softwaressa hän vastasi myös prosessista, jossa määriteltiin yhtiön 
arvot. 

Markku Paakkanen FL, SHV Markku Paakkanen on toiminut Pohjola-, Kansa-, Sampo- ja 
Tapiola-ryhmissä eri tehtävissä, mm. toimitusjohtajana, talousjohtajana 
ja viimeksi Tapiola-ryhmän riskienhallintajohtajana, mistä hän jäi 
eläkkeelle vuonna 2012. 

Matti Ruohonen FT, SHV Matti Ruohonen on toiminut Sampo-, Veritas- ja Fennia-ryhmissä 
eri tehtävissä, mm. Henki-Veritaksen toimitusjohtajana ja Henki-Fennian 
hallituksen varapuheenjohtajana. Ennen vakuutusalaa hän hoiti 
professuureja Turussa ja Vaasassa. 

Markku Vesterinen FL, SHV Markku Vesterinen on toiminut Kansa-, Eläke-Varma- ja Pohjola-
ryhmissä eri tehtävissä, mm. Eläke-Kansan toimitusjohtajana. Hän toimi 
Edunvalvontatehtävissä SVK:ssa muutaman vuoden ja kaksi vuotta 
vakuutusvalvontaviraston ylijohtajana. Viimeiseksi hän toimi Suomi-
yhtiön toimitusjohtajana, mistä hän jäi eläkkeelle vuonna 2012. 

  

Seminaari on ilmainen Suomen Aktuaariyhdistyksen jäsenille. Lisäksi 
kukin osallistuja saa Tapio Aaltosen ja Lari Junkkarin Suomen 
Ekonomialiiton vuonna 2000 Pro Oeconomia -palkinnolla palkitseman 
teoksen Yrityksen arvot ja etiikka, joka ei enää ole myytävänä. 
 
 
Kahvitarjoilua ja kirjojen hankkimista varten seminaariin tulee 
ilmoittautua yhdistyksen kotisivuilla. 
 
 
Seminaari oikeuttaa neljään CPD-pisteeseen. 

 
 


