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Groupe Consultatifin ja sen alakomiteoiden
kokoukset 7.-8.10.19
24/10/1999 14:55

Groupe Consultatif piti sääntömääräisen vuosikokouksensa Wienissä lokakuun alussa.
Samalla kokoontuivat Education Committeeta lukuunottamatta sen kaikki alakomiteat.
Ohessa joitakin havaintoja kokouksista; sekä kokouksista että kaikista komiteoissa esillä
olleista kysymyksistä saa tarkemman tiedon Suomen Aktuaariyhdistyksen edustajilta (Group
Consultatif ja Freedoms and General Purposes Committee: Jaakko Tuomikoski; Insurance
Committee: Jukka Rantala; Pensions Committee: Hillevi Mannonen, Education Committee:
Hannu Parviainen).

Kukin jäsenyhdistys järjestää vuorollaan vastaavan vuosikokouksen. Suomen vuoro on
syyskuussa 2002. Yhdistyksen hallitus toivottaa kaikki hyvät ideat tervetulleiksi!

Kysymys aktuaaripätevyyden vastavuoroisesta tunnustamisesta on niitä aiheita, jotka
koskettavat suoraan yksittäisiä jäseniä. Groupen jäsenyhdistysten välillä on sopimus
täysjäsenten (meillä SHV-jäsenet ovat näitä) vastavuoroisesta tunnustamisesta tiettyjen,
paikallisten olojen tuntemiseen liittyvien tarkistusten jälkeen. Eri maissa on erilaisia
vivahteita sen suhteen, antaako yhdistyksen täysjäsenyys siihen liittyvine
koulutusvaatimuksineen ja eettisen koodin allekirjoituksineen automaattisesti oikeudet
aktuaarina toimimiseen kaikissa tilanteissa, mutta karkeasti ottaen tämä on päämääränä.
Groupe kokoaa nyt tietoja proseduureista, joita eri maissa sovelletaan silloin kun toisen
jäsenyhdistyksen täysjäsen haluaa harjoittaa maassa aktuaarinammattia. 

Vastavuoroisen tunnustamisen soveltamisala laajentunee vuosi vuodelta, joskin pikkuhiljaa.
Aloite on jo tehty USA:n ja EU:n aktuaaripätevyyksien vastavuoroisen
tunnustamismahdollisuuden tutkimiseksi, ja keskustelu laajenee vähitellen koko IAA:han.
Etenemisen voi kuitenkin ennakoida olevan hyvin verkkaista, joten lähivuosina ulkomaille
haluavien lienee viisainta kohdistaa katseensa EU-maihin.

Insurance Committee valmistelee paperia vakuutusvastuiden käyvän arvon
määrittämistavoista EU:n komissiota varten; tämä aihe liittyy kiinteästi IASC:n
vakuutuslaskentaprojektiin, johon on erinomainen tilaisuus tarkemmin tutustua
Aktuaaritoiminnan kehittämissäätiön syysseminaarissa 23.11.1999. Komitea on hiljattain
toimittanut komissiolle kommenttinsa vakuutusdirektiiveissä määritellyn
solvenssimarginaalisäännöstön uudistamistarpeista ja - yhdessä muiden komiteoiden kanssa
- kommentit komission lisäeläkkeitä koskevaan kommunikatioon, josta lienee hiljalleen
kehkeytymässä direktiivi.

Samainen kommunikaatio on ollut myös Pensions Committeen asialistalla. Komitea
kiinnittää terveellä tavalla huomiota siihen, ettei lisäeläkerahastojen sijoittaminen ole ainoa
niiden kanalta relevantti asia, vaan olennaisimman kysymyksen muodostavat luonnollisesti
eläkkeet itse. Aktuaareilla on olennainen rooli vahdittaessa, että eläkejärjstely palvelee
asianmukaisella tavalla edunsaajien tarpeita.

Entinen Financial Committee on kehittämässä tehtävänkuvaustaan yhä selkeämmin
sijoitustoimintaan liittyvien riskien arviointiin, ja tämän mukaisesti ottamassa nimekseen
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"Investment and Financial Risks Committee". Kunhan komitean tehtävänkuvaus on
täsmentynyt, tulee ajankohtaiseksi nimittää siihenkin Suomen aktuaariyhdistyksestä
edustaja.

Tämä on perusteltua komitean toimialan tärkeyden johdosta. Muutoin Groupella ja IAA:lla
alkaa olla niin suuri määrä alakomiteoita, että osallistuminen on rajattava hyödyllisimpiin, ja
tarkoituksena onkin kehittää yhteistyötä muiden Pohjoismaiden yhdistysten kanssa, joilla
pieninä organisaatioina on vastaavat vaikeudet ehtiä mukaan joka projektiin kuin Suomen
yhdistykselläkin.

Groupen Brysselin kollokvion 15.10.1999 järjestelyjä vaivasi epäonni jossakin määrin;
organisoinnissa lähdettiin liikkeelle hieman turhan myöhään, ja vielä viikkoa enen
kollokviota pelättiin osallistumisasteen jäävän aiheeseen nähden turhan matalaksi.
Kannattaakin merkitä kalenteriin seuraavien kollokvioiden päivämäärät: Oxford 15.9.2000 ja
Kööpenhamina 1.6.2001. Aiheet eivät tosin vielä ole tiedossa. Groupen ns. kesäkoulu jäänee
pitämättä vuonna 2000, ellei joku yhdistyksistä saa tarmonpuuskaa; vuonna 2001 lienee
kesäkoulu Saksassa ja 2002 Milanossa. Näidenkään teemat eivät ole tiedossa.

Groupen koisivujen parissa on uurastettu jo pitkään, ja nyt tekninen rakenne kuuluu olevan
valmiina ja tietojen syöttö käynnissä. Groupen monimuotoisen toiminnan, kokousten,
kesäkoulujen ja kollokvioiden osalta tulee kotisivuilla toivottavasti olemaan
mahdollisimman kattavat tiedot. Mielenkiintoista on nähdä, mikä sivujen osoitteeksi lopulta
tulee; kuten tunnettua, Groupen viralliset kielet ovat englanti ja ranska, ja viimeksimainitun
kielialueen piirissä ei oikein pidetä emnsimmäisestä nimiehdotuksesta "groupcon".

Jaakko Tuomikoski 23.10.1999
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