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IAA:n komiteoiden ja Councilin kokoukset pidettiin 5-7.4.2001 Estorilissä, Portugalissa.
Suomen aktuaariyhdistyksen edustahat osallistuivat Education Committeen (yhteiskokous
Groupen vastaavan komitean kanssa), IASC Insurance Accounting Committeen, Social
Security Committeen, Regulation Committeen sekä Councilin kokouksiin.

Regulation-komitean tehtävänä on pitää yhteyttä vakuutusvalvojien kansainväliseen
yhdistykseen IAIS:ään (jonka tarkkailijajäsen IAA on) ja olla mukana kansainvälisten
valvontastandardien kehittämisessä. Komitean ehkä tärkein projekti on
vakavaraisuusmääräysten kehittämiseen osallistuminen. Jos IASC:n tekeillä oleva fair value-
pohjainen vakuutuskirjanpitostandardi tulee käyttöön, on myös kansainväliset
vakavaraisuusstandardit uusittava ja mahdollisesti myös harmonisoitava. Lisäpainetta tulee
vielä pankkien vakavaraisuusmääräyksiä uudistavan ns. Baselin komitean taholta. Ko.
komitea sijaitsee samassa rakennuksessa IAIS:n sihteeristön kanssa ja niillä on osittain
samaa henkilökuntaa. Regulation Committee on käynnistänyt oman solvenssiprojektinsa,
jonka puheenjohtajana on Stuart Wason Kanadasta. Projektiin osallistuu 7 henkilöä eri
maista lähinnä yliopistoista. Projektin tarkoituksena on tuottaa tietoa ja malleja empiirisistä
riskijakaumista. Lupauduin toimittamaan komitean käyttöön materiaalia Suomessa tehdystä
työstä ja osallistua projektin työskentelyyn tarkkailijana. Projektin tämän vaiheen on määrä
olla valmis tämän vuoden loppupuolella. 

Toinen tärkeä valmisteilla oleva työ koskee aktuaarin roolia valvonnan yhteydessä. Kyseistä
dokumenttia on valmisteltu parin vuoden ajan. Tarkoitus on, että tätä kautta IAIS:n
ohjeistuksiin saataisiin aktuaarille vahva rooli. Tämän hetkisessä luonnoksessa käydään läpi
aktuaarin tehtäviä vakuutusyhtiössä. Niissä on osittain erilaisia painotuksia kuin meillä on
yleensä nähty. Yksi ongelmallinen kohta voi olla kaavailtu aktuaarin suora
raportointivelvollisuus valvontaviranomaisille, jos yhtiön hallitus ei tee asianmukaisia
toimenpiteitä. Lisäksi keskusteltiin pitkään siitä, miten voitaisiin valvoa, että aktuaarit
todella seuraavat yhteisesti hyväksyttyjä aktuaarisia periaatteita. Tämä on uskottavuuden
kannalta tärkeää ja erityisesti keskustelulle on lisävauhtia pannut Englannissa Equitable
Lifen tapaus. Tarkoitus on, että jossakin vaiheessa dokumentista saataisiin sellainen, että se
voidaan hyväksyä IAA:ssa maailman aktuaarien yhteiseksi kannanotoksi. 

Komitean kokouksessa käsiteltiin lisäksi IAIS:n luonnosta jälleenvakuutusta koskevaksi
valvontaohjeistukseksi ja siitä annettavaa lausuntoa.

Councilin kokouksessa käsiteltiin pääosin rutiiniasioita. Meksikossa maaliskuussa 2002
järjestettävän kansainvälisen aktuaarikongressin järjestelyistä keskusteltiin. Tähän mennessä
ilmoittautuneita on lähes 400. Vuoden 2000 tilinpäätös hyväksyttiin samoin kuin vuoden
2002 budjetti. Turkki erotettiin tarkkailijajäsenyydestä maksamattomien jäsenmaksujen
vuoksi. Hyväksyttiin joukko komiteoiden puheenjohtajuus- ja jäsenyysnimityksiä. Suomelle
tärkeistä komiteoista Sam Gutterman jatkaa IASC:n Insurance Committeen puheenjohtajana.
Hillevi Mannonen valittiin edelleen Social Security komitean varapuheenjohtajaksi ja heti
tämän jälkeen komitean toimivaksi puheenjohtajaksi IAA:n puheenjohtajan päätöksellä, kun
komitean nykyinen puheenjohtaja oli pyytänyt eroa. Julkisia lausuntoja varten ollut erillinen
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komitea lopetettiin. Komiteat ja sektiot tekivät selkoa toiminnastaan edellisen Councilin
kokouksen jälkeen.

Lisätietoja: Jukka Rantala
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