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KUUKAUSIKOKOUS 

Aika ke 24.10.2018 klo 14:40–15.50 

Paikka Ilmarinen, Porkkalankatu 1, Helsinki 

Läsnä 43 Suomen Aktuaariyhdistyksen jäsentä ja 5 vierailijaa 

 

1. Avaus 

Yhdistyksen puheenjohtaja Harri Kuosmanen avasi kokouksen. 

 
2. Jäsenasiat 

Hyväksyttiin yhdistyksen muuksi varsinaiseksi jäseneksi Evelina Rikberg. Lisäksi yhdistyksen 
hallitus on hyväksynyt yhdistyksen täysjäseneksi Axel Zrunekin. Puheenjohtaja kertoi, että 
Esko Kivisaari on nimitetty Euroopan aktuaariyhdistyksen puheenjohtajaksi 21.9.2018 alkaen. 
Onnittelut Eskolle! 

 
3. Lausunto Aktuaaritoiminnan kehittämissäätiön säännöistä 

Kuukausikokous totesi, että säätiön nykyisten sääntöjen 11 §:n mukaisesti sääntöjen muutos-
ehdotus on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä hallituksen kokouksessa, joissa kummassakin 
on oltava paikalla vähintään kuusi hallituksen jäsentä. Muutosehdotuksen hyväksyminen edel-
lyttää hallituksen yksimielistä päätöstä ja sitä, että ehdotuksesta on sitä käsitelleiden hallitus-
ten kokousten välillä hankittu Suomen Aktuaariyhdistyksen kuukausikokouksen lausunto. 

Lisäksi todettiin, että Aktuaaritoiminnan Kehittämissäätiön hallitus on kokouksessaan 
24.10.2018 yksimielisesti hyväksynyt ehdotuksen Aktuaaritoiminnan Kehittämissäätiön uu-
siksi säännöiksi. 

Kuukausikokous totesi, että sääntömuutosehdotukset on esitelty yhdistyksen kokoukselle 
11.9.2018 ja että Patentti- ja rekisterihallitus on 4.10.2018 hyväksynyt ennakkotarkastukses-
saan mainitut sääntömuutosehdotukset. 

Suomen Aktuaariyhdistyksen hallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyttiin lausunto Aktu-
aaritoiminnan Kehittämissäätiön säännöistä. Lausunnon mukaan säätiön uudet säännöt ovat 
säätiön säädekirjan tavoitteiden mukaisia ja Suomen Aktuaariyhdistys kannattaa ehdotettua 
sääntömuutosta ja suostuu siihen, että yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja varapuheen-
johtaja eivät toimi jatkossa säätiön hallituksen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana, jollei 
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säätiön hallitus keskuudestaan heitä uusien sääntöjen 9 §:n mukaisesti nimenomaan valitse 
mainittuihin tehtäviin. 

 
4. Yhdistyksen sääntömuutoksen 2. käsittely / hyväksyntä 

Kuukausikokous totesi, että Suomen Aktuaariyhdistys on kokouksessaan 11.9.2018 yksimieli-
sesti hyväksynyt ehdotuksen Suomen Aktuaariyhdistyksen sääntömuutoksiksi. 

Kuukausikokous totesi, että sääntöjen 56 §:n mukaisesti sääntöjen muuttamiseksi vaaditaan 
yhtäpitävä päätös kahdessa yhdistyksen kokouksessa, joiden väliaika on vähintään yksi kuu-
kausi ja joista jälkimmäisessä muutosehdotusta on puoltanut ainakin 3/4 läsnä olleista. 

Lisäksi todettiin, että kahden kuukausikokouksen väliaika on yli kuukausi ja edellisessä kokouk-
sessa muutosehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti. 

Toisessa käsittelyssä kuukausikokous hyväksyi sääntömuutokset yksimielisesti ja päätti antaa 
yhdistyksen hallitukselle valtuudet tehdä sääntöihin Patentti- ja rekisterihallituksen mahdolli-
sesti vaatimia teknisluonteisia korjauksia. 

 
5. Esitelmä 

Kuukausikokousesitelmän piti KPMG:n Global Insurtech Programme Director Elisha Deol. 
Elisha kertoi esitelmässään termin ”Insurtech” sisällöstä ja siitä, millaisia Insurtech-yritykset 
ovat, millainen on niiden tyypillinen liiketoimintamalli ja millainen säätely niitä koskee. Elisha 
kertoi myös, mitä vaikutuksia Insurtechilla on aktuaareihin. Aktuaareilta tullaan vaatimaan uu-
sia kyvykkyyksiä, kun robotiikka yleistyy ja rutiininomaiset tehtävät vähentyvät. Esitelmä kir-
voitti paljon kysymyksiä ja hyvää keskustelua. Esitysmateriaalia ei ole mahdollista julkaista yh-
distyksen sivuilla. 

 
6. Päätös 

Puheenjohtaja kiitti esiintyjää ja päätti kokouksen. 

Vakuudeksi 

Harri Kuosmanen Sari Martikainen 
puheenjohtaja sihteeri 


