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Suomen Aktuaariyhdistys
Jaakko Tuomikoski 14.12.1999
IAA:n ja sen alakomiteoiden kokoukset 10.-11.12.1999
IASC Insurance Accounting -projekti
IASC-alakomitea piti kokouksen, joka osittain oli yhteiskokous IAA:n IAIS-alakomitean,
IASC Employment Benefits -alakomitean ja Groupe Consultatifin Insurance Committee'n
kanssa.
Vakuutuslaskentaprojektin peruskysymyksiä perinpohjaisesti käsittelevä dokumentti, "Issues
Paper", on nyt ilmestynyt ja tilattavissa IASC:n kotisivujen kautta (http://www.iasc.org.uk );
sähköistä versiota lopullisesta dokumentista ei tule. Issues Paper antaa erinomaisen
tilaisuuden syventää Aktuaaritoiminnan kehittämissäätiön syysseminaarissa saatua alustavaa
käsitystä projektista.
Kuten seminaarissakin todettiin, eräänä varteenotettavana mahdollisuutena on siirtyä
vakuutusvastuiden määrittämiseen käyvin arvoin, miten tämä nyt sitten tapahtuisikaan.
Sinänsä näyttää selvältä, että jos näin tehdään, myös solvenssikysymykset on otettava uuteen
harkintaan. Suomalaisilla ei liene haluja vastustaa vakavaraisuussäännösten saattamista
teoreettisesti vankemmalle pohjalle kuin ylikansallisissa säännöksissä nykyään.
Keskusteluissa tuotiin jälleen kerran esiin huoli siitä, mitä seuraa kun ja jos tasoitusvastuut
ja katastrofivastuut kielletään IAS-standardissa ja jos (joko kansallisen päätöksenteon
pohjalta tai EU:n muokattua direktiivinsä uuden IAS:n mukaisiksi) kansallisissa sännöksissä
siirrytään vastaavaan tekniikkaan. Huoleen siitä, että tasoitusvastuun hävittäminen saattaisi
verottajan ohella johtaa omistajille menevän voitonjaon ylimitoitukseen, vastataan yleensä,
että säännelty puskuri ehkä tulee olla, mutta ei vastuuvelan vaan oman pääoman puolella.
Tämä voisi merkitä esim. sitä, että oma pääoma tulee jakaa kahteen osaan, joista toinen on
toistaiseksi voitonjakokelvotonta. Tällöin voidaan kysyä, onko jo faktisesti irtauduttu siitä
periaatteesta, ettei taseen oikealla puolella voi olla muuta kuin vastuuvelkaa ja omaa
pääomaa, ja otettu askel kohti "kolmannen kategorian" (fund for future appropriations)
hyväksymistä. Jos verottaja hyväksyisi sen, ettei puskuria veroteta niin kauan kuin se on
voitonjakokelvotonta, asia olisi kai hoidettavissa kansallisesti siten, että STM edellyttäisi
suunnilleen nykyisen tasoitusvastuun ja toimintapääoman summan kokoista puskuria.
Lisätietoa: Markku Paakkanen ja Esko Kivisaari.
Eläke- ja sosiaaliturvasektio IAA:han?
Chris Daykinin aloitteen pohjalta päätettiin, että IAA:han perustetaan ASTINin, AFIRin ja
IACAn rinnalle neljäs sektio, joka keskittyy eläkkeisiin ja mahdollisesti muihin
sosiaaliturvakysymyksiin.

http://194.100.100.35:591/actuary/FMPro?-db=acajank.fp3&-format=…d&-sortfield=aika&-sortorder=descend&-max=15&-recid=6&-findall=

Page 1 of 3

Suomen Aktuaariyhdistys -- Ajankohtaista / katselu

27.10.2010 19.43

Kävi ilmi, että harkittaessa yksittäisille jäsenille tulevan palvelun parantamista ao.
alakomiteassa (Services for Individual Members) on päädytty siihen, että "joka ainoan
IAA:n jäsenen tulisi löytää ainakin jostakin itselleen koti myös isojen kongressien välillä",
ja tätä varten ajatuksena on perustaa ehkä runsaastikin uusia sektioita. Oli tämän järkevyys
nyt miten tahansa - sehän voi myös merkitä ICA- kongressien osanoton ja kirjoitusten
kuihtumista - eläkesektio perustetaan. Ensimmäinen kollokvio olisi näillä näkymin vuonna
2001, luultavasti jonkin toisen kokouksen yhteydessä. Keskustelun jälkeen päätettiin, että
sektio ei rajoitu vain johonkin eläketurvan aspektiin, vaan mukana on kaikki sosiaaliturvaan
sisältyvistä eläkkeistä lisäeläkkeisiin asti mukaanlukien rahoitus- ja sijoituskysymykset..
Mukana on siis sekä sponsorin että vakuutetun näkökulma. Tällaisena alue tuntuu
suomalaisittain järkevältä ja saattaisi mahdollistaa myös keskustelun eläketurvan
kokonaisrakenteen järkevästä suunnittelusta.
Lisätietoa: Jaakko Tuomikoski
Education Committee
Nyt pidettiin ensimmäinen IAA:n ja Groupe Consultatifin education committeiden
yhteiskokous. Komiteoiden puheenjohtajat selostivat komiteoidensa tehtäviä ja
periaatteelisia eroja. IAA:n tutkintovaatimukset ovat kevyemmät, mutta yhdistykset ovat
sitoutunet toteuttamaan ne. Groupen tutkintovaatimukset ovat yksityiskohtaisemmat ja
kattavammat, mutta ne ovat kuitenkin luonteeltaan suositukset eli yhdistyksillä on valta
tulkita niitä.
Kokouksessa todettiin, että jos yhdistyksen tutkintovaatimukset täyttävät Groupen ehdot, ne
täyttävät myös IAA:n vaatimukset. Kokouksessa annettiin myös komiteoiden jäsenille
kommentoitavaksi brittien tekemä ehdotus aktuaarikoulutuksen kehittämisestä.
Yhteiskokoukset todettiin hyödyllisiksi ja seuraava yhteyskokous päätettiin pitää vuonna
2001.
Lisätietoa: Hannu Parviainen
Committee of Social Security Actuaries
Sosiaaliturva-aktuaarien komitea valmistelee ohjeistoa sosiaaliturvan parissa työskenteleville
aktuaareille. Jossakin vaiheessa oltiin suunnittelemassa hyvinkin velvoittavaa standardia,
mutta tästä on luovuttu, ja nyt tyylilaji on "guideline". Standardi rajoittuu sosiaaliturvaan
ahtaassa mielessä, ja koskisi Suomessa lähinnä Kansaneläkejärjestelmän piirissä
työskenteleviä aktuaareja.
Standardien asemaan ylipäänsä palataan tässä selostuksessa vielä myöhemmin.
Lisätietoa: Hillevi Mannonen
Professionalism Committee ja yhteiset standardit
Standardien tarve ja asema on ollut jonkin aikaa riitakysymyksenä IAA:n piirissä.
Vastahangassa ovat olleet lähinnä norjalaiset, jotka pelkäävät IAA:n olevan muodostumassa
liiaksi top-down -organisaatioksi. Nyt asiassa päästiin yksimielisen lopputulokseen:
Standardien laatimiseen on aina oltava tapauskohtainen syy, kuten esimerkiksi IASCvakuutuslaskentaprojektin yhteydessä, mikäli IASC säätää, että jotkut asiat on tehtävä
IAA:n standardin mukaisesti. Standardien laatimiseen ryhtymisestä on lisäksi kussakin
tapauksessa päätettävä IAA:n Councilissa. IAA ei tee standardeja pakollisiksi, mutta niistä
tulee sikäli välillisesti pakollisia, että henkilö, joka haluaa tehdä ao. asiaa koskevia laskemia,
joutuu standardeja noudattamaan, jotta laskelmat kelpaisivat, ja jos väittää noudattavansa
vaikkei noudatakaan, rikkoo aktuaarin eettistä koodia vastaan. Kysyntää standardeille on
esiintynyt jo IAS19:n kohdalla.
IAA:n kotisivut
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IAA:n talous on hyvässä kunnossa. Paljolti säästöt johtuvat kotisivujen tehokkaasta
käytöstä. Kotisivuille on juuri avattu members only -osasto, johon päästäkseen on
rekisteröidyttävä käyttäjäksi ja hankittava salasana. Ohjeiden jakaminen jäsenistölle on jo
aloitettu ja saataneen pian viedyksi loppuun. Aluksi tässä osastossa on vain jäsenhaku, mutta
sisältö laajentunee nopeasti.
Lisätietoja IAA.n sivuilta

Päivitetty: 26.11.2005

Sivun alkuun

Kotisivulle

Uutiset hakemistoon

http://194.100.100.35:591/actuary/FMPro?-db=acajank.fp3&-format=…d&-sortfield=aika&-sortorder=descend&-max=15&-recid=6&-findall=

Page 3 of 3

