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IAA:N COUNCILIN JA ERÄIDEN IAA:N
KOMITEOIDEN KOKOUKSET 14. - 16.3.2002
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IAA:n Councilin ja komiteoiden kokoukset pidettiin kansainvälisen aktuaarikongressin
yhteydessä 14. - 16.3.2002. Kokousten asialistat ovat löydettävissä IAA:n kotisivuilta
members only-osastolta.
Suurin osa Councilissa käsitellyistä asioista oli rutiiniluontoisia. Hyväksyttiin eräitä IAA:n
sääntömuutoksia ja nimitettiin joukko komiteajäseniä ja puheenjohtajia.
Tilinpäätösasioita käsittelevän IASB Insurance komitean nimi muutettiin muotoon
Accounting. Samalla sen mandaattia laajennettiin käsittämään muun muassa yhteydenpito
kansainväliseen tilintarkastajien järjestöön IFAC. Tärkeä asia oli standardialakomitean
perustaminen, jonka tehtävänä on luoda kansainväliset standardit lähinnä vastuuvelan
laskennalle, jos mennään fair value -tilinpäätöskäytäntöön. Olen alaryhmän jäsen ja edustan
siellä Suomen Aktuaariyhdistyksen lisäksi IAA:n Regulation-komiteaa.
Sosiaaliturvakomitean valmistelemat ohjeet sosiaaliturvajärjestelmien aktuaarisesta
käytännöstä hyväksyttiin lähetettäväksi jäsenäänestykseen niin sanottuna exposure draftina.
Uusiksi täysjäseniksi hyväksyttiin Libanonin aktuaariyhdistys, Puerto Ricon aktuaariyhdistys
ja Jugoslavian aktuaariyhdistys. Lopuksi kuultiin eri komiteoiden ja sektioiden raportit
toiminnastaan.
Insurance Regulation-komiteassa käytiin aluksi läpi lausuntoja, joita IAA Regulationkomitean valmistelemana on antanut tai antamassa eri tahoille; ennen kaikkea
vakuutusvalvojien kansainväliselle yhdistykselle IAIS:lle.
Komitean asettaman solvenssi-työryhmän työtä päätettiin jatkaa uudella toimeksiannolla.
Sen mukaan työryhmän tulee valmistella riskiperusteiset vakavaraisuusperiaatteet, joita
voitaisiin kansainvälisesti mahdollisimman laajasti soveltaa. Työ perustuu IAIS:n pyyntöön.
Hanke on Suomen kannalta tärkeä, koska sillä todennäköisesti on vaikutuksia myös EU:n
Solvenssi II –projektiin ja sitä kautta myös Suomen vakavaraisuusvaatimuksiin.
Pitkä keskustelu käytiin komitean valmistelemasta paperista ”The Role of the Actuary in
Prudential Supervision”. Paperin tarkoitus on olla visioluonteinen kannanotto siitä,
millaiseksi kansainvälinen aktuaariyhteisö näkee aktuaarin roolin pitkällä aikavälillä olevan
toivottavaa kehittyä. Dokumentti oli jo jäsenäänestyksessä, jossa se sai riittävän enemmistön
asian eteenpäin viemiseksi. Kannanottoa ei kuitenkaan hyväksytty kolmessa suuressa
jäsenjärjestössä (Saksan aktuaariyhdistys, American Academy of Actuaries ja Casualty
Actuarial Society), joten paperin hiomista päätettiin vielä jatkaa. Suurimmat ongelmat
liittyivät siihen, että kyseiset järjestöt näkivät paperin laajentavan aktuaarin roolia liiaksi ja
toisaalta ei pidetty hyväksyttävänä paperissa ehdotettua ”pillinviheltämisvelvollisuutta” eli
aktuaarin velvollisuutta raportoida valvontaviranomaisille, jos yhtiön hallitus ei riittävästi
reagoi aktuaarin esittämiin huoliin. Myös eräitä paperin sanamuotoja kritisoitiin.
Komitea järjesti itse kongressissa kolme sessiota, joissa käsiteltiin henki-, vahinko- ja
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sairausvakuutuksen vakavaraisuusvalvontaa. Niissä esiteltiin muun muassa
solvenssityöryhmän tuloksia ja edellä mainittua aktuaarin roolia käsittelevää paperia. Lisäksi
kuultiin IAIS:n puheenvuoro ja esitys fair value –tilinpäätöksen etenemisestä.
Standardi-alakomiteassa käsiteltiin muun muassa toimeksiantoa ja keskusteltiin pitkälti
työtavoista. IASB:n pitäisi julkaista loputkin DSOP:t (Draft Statement of Principles)
maaliskuun loppuun mennessä. IAS30 (Performance reporting for Banks) tullee koskemaan
myös vakuutusyhtiöitä ja tästä odotetaan ensimmäistä versiota vuoden 2003 ensimmäisellä
neljänneksellä. Vakuutus- IAS:ään tullee kolmen vuoden siirtymäaika. Vuoden 2005
aikatauluun ei juuri kukaan tuntunut enää uskovan.
Standardikomitea on asettanut viidestä henkilöstä koostuvan niin sanotun drafting groupin,
joka standardeja varsinaisesti työstää. Erittäin suuri huolenaihe on prosessin saaminen
tarpeeksi avoimeksi ja laajaksi niin, että kaikki eri markkinoiden erikoisuudet ja kiperät
kysymykset voidaan asianmukaisesti ottaa kireässä aikataulussa huomioon. Komitea on
identifioinut yhteensä 36 (kokouksen jälkeen 40) niin sanottua framework issueta eli asiaa
joita standardeissa pitäisi käsitellä tai ratkaista. Näistä kirjoitetaan luonnokset, joista osa on
jo tehtykin. Luonnoksiin toivotaan kommentteja mahdollisimman laajasti. Luonnosten
tämänhetkiset versiot löytyvät IAA:n kotisivuilta polkua Council & Committees – IASB
Insurance (myöhemmin ehkä Insurance Accounting) – Standard Subcommittee –
Documents. Suosittelen kaikille yhdistyksen jäsenille kyseisiin dokumentteihin tutustumista.
Koska asia on suomalaistenkin aktuaarien tulevaisuuden työskentelyn kannalta tärkeä,
aktuaariyhdistyksen hallituksessa on mietittävä, miten saamme oman osallistumisemme
tähän työhön mahdollisimman tehokkaaksi.
Lopuksi käytiin eräitä framework aiheita tarkemmin läpi. Keskustelu oli vilkasta ja
monipuolista.
Jukka Rantala

Päivitetty: 26.11.2005
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