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Yleistä
Tämän komitean rooli on ollut sangen vähäinen johtuen siitä, että IAS 19 –standardin osalta
ei ole tapahtunut aikoihin oikeastaan mitään uutta. Barcelonassa oli menossa Counsiliin
käsiteltäväksi uusittu toimenkuva, jossa asioiksi määriteltiin:
- IAS 19 –standardia koskevan IASB:lle menevän kommentoinnin koordinointi
- Muiden kansainvälisten eläkeasioiden käsittely
- Työn koordinoiminen (H. Mannosen vetämän) sosiaaliturvakomitean kanssa niin, että
toiminta ei ole päällekkäistä – IAS employee benefits –komitean nimi muutettaneen eläkeja työsuhde-etujen komiteaksi ja se rajaa työnsä toisen pilarin työnantajan kustantamiin
järjestelmiin.
Keskustelussa oli myös suhde perusteilla olevaan IAA:n eläkesektioon, jolla on perustettuna
steering committee, mutta jonka suhteen tilanne ei vielä tuntunut selvältä. Eläkesektio on
joka tapauksessa järjestämässä konferenssia Australiaan lokakuussa 2003.
Tässä komiteassa on aiemmin ollut laajahko edustus. Nyt mukana olivat Etelä Afrikka,
Japani, UK:n Institute ja Faculty, Irlanti sekä USA Suomen lisäksi. Aiemmin mukana olleet
Saksa, Ranska, Italia, Hollanti ja Espanja yllättivät poissaolollaan. Puheenjohtaja on
pyrkinyt tarkistamaan eri maiden kontaktihenkilöt, mutta vastausta ei ole läheskään
kaikkialta tullut.
Suomesta voisi ajan mittaan tarkistaa tähän komiteaan osallistuvan henkilön. Aivan tällä
hetkellä komitea ei kuitenkaan ole niin aktiivinen, että se vaatisi järjestelmällisempää
osallistumista vaan voi tapahtua vasemmalla kädellä muihin komiteakokouksiin
osallistumisen myötä. Pitemmän päälle asia on tärkeä ja olisi hyvä paikka jollekin uudelle
suomalaiselle aktuaarikontaktille hakeutua IAA-yhteistyön piiriin.
Todettiin myös, että komitea aikoo aktivoitua discussion boardin käytössä, johon pääsee
mukaan IAA:n kotisivujen kautta.
IASB:n projekti, jossa pyritään tarkistamaan IAS 19 –standardia tietyiltä osin
IASB on kesällä 2002 käynnistänyt projektin, jossa pyritään kehittämään IAS 19 –standardia
sekä saamaan aikaan konvergenssia siinä, miten sitä eri maissa sovelletaan (IASB on mm.
todennut, että Saksassa asiasta annettu soveltamisohje on ristiriidassa IAS 19:n kanssa).
Projektissa tarkasteltavat asiat löytyvät IASB:n kotisivuilta ja niistä voi mainita ainakin
aktuaarillisten voittojen ja tappioiden kirjaamisen suoraan tulokseen.
IASB odottaa aktuaarien panosta asiassa. Katsottiin, että lähestymistapa voisi olla sellainen,
että IAA:n kautta kerrottaisiin, mitkä asiat on parhaiten hoidettavissa IAA:n antamalla
guidancella ja miltä osin standardia olisi syytä muuttaa. Vaikuttamisaika asiaan on varsin
pian, sillä helmikuussa 2003 projektissa on tarkoitus kirjoittaa ns. issues paper, jossa
varsinaisesti otetaan esille ne näkökohdat, jotka kehitykseen vaikuttavat. Sovittiin, että tätä
ja muutakin IAS 19:n yksityiskohtaista käsittelyä varten luodaan standardialaryhmä, jota
vetää Tony Broomhead USA:sta. Eri jäsenmaat voivat tähän nimetä edustajansa. Suomen
osalta on syytä heti katsoa, mitä IASB:n projektissa on sisällä ja mitä alueita haluaisimme
keskusteltavaksi.
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Actuarial Guidance –tarve IAS 19 –standardin soveltamisessa
Todettiin tarpeelliseksi muutenkin kuin edelliseen kohtaan viitaten. Toisaalta guidance voisi
pitkälle olla yhteistä IAA:n vakuutusprojektikomiteoiden kanssa ja vain IAS 19:aan
erityisesti liittyvät asiat katsottaisiin tämän komitean puitteissa. Ensi vaiheessa edellisessä
kohdassa perustettu ryhmä voisi huolehtia myös tästä alueesta ja mahdollisen oman ryhmän
tarpeeseen palataan myöhemmin.
IASB Accounting for Share Plans
Todettiin IASB:n aloite tästä asiasta ja Watson Wyattinlähettämät kommentit. Tarkoituksena
on, että tällaiset kirjataan käyvän arvon mukaan kuluksi silloin kun etuudet annetaan.
IAA strategy plans
Todettiin tarve strategian kehittämiseen ja muodollisesti Council pyytää komiteoiden kantoja
huomisessa kokouksessaan. On epäselvää, kuka vetää, council, mahdollisesti perustettava
planning committee vai erilliset komiteat tuottamalla pitemmän aikavälin
toimintasuunnitelmia. Tämä komitea antoi tukensa suuremmalle proaktiivisuudelle ja sille,
että IAA:n tulisi kiinnittää itselleen täysipäiväinen toimihenkilö suunnitelmallisuuden
lisäämiseksi.
Tärkeät kansainväliset organisaatiot, joiden työtä syytä seurata
Todettiin, että tämän komitean kannalta avainasemassa ovat IASB ja INPRS (International
Network of Pension Regulators and Supervisors). Toissijaisia seurattavia kohteita ovat
OECD, World Bank, ILO/ISSA (joihin ensisijaisesti yhteydessä sosiaaliturvakomitea) ja
FIPA (Federation of International Pension Administrators), joita lähinnä vain seurataan.
Seuraava kokous
Seuraava tämän komitean kokous yhteydessä IAA:n Councilin kokouksiin toukokuussa
2003 Sydneyssä.
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