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Matkaraportti IAA:n kokouksista 25-2.6.2006

1. IAA Social Security Committee’s meeting 25.5.2006

1. Sosiaaliturvakomitea järjestää Pariisin ICA-21006 kongressin yhteydessä neljä
esitelmätilaisuutta aiheiden koskiessa eri sosiaali- ja eläketurvan alueita turvan rakenteesta
rahoituksen tasapainoon edunsaajan asemaan. Kokouksessa esitettiin tilannekatsaus ja
todettiin viimehetken puhujanvaihdokset.

2. Komitea oli valmistanut IAA:n kommenttipaperin Maailmanpankin julkaisuun Old-age
Income Support in the 21st Century. Valmisteluun osallistuivat myös eläkekomitea ja
yksittäiset asiasta kiinnostuneet aktuaarit. Kommenttiluonnos läpäisi IAA:n
hyväksymismenettelyn huomautuksitta 7.5.2006 ja lähetettiin Maailmanpankille 9.5.2006.
Jäätiin odottamaan Maailmanpankin vastausta ja myöhemmin syksyllä pyritään järjestämään
yhteinen keskustelutilaisuus. 

3. Professionalism Committee oli pyytänyt komiteaa tarkistamaan, onko sosiaaliturva-
aktuaareja koskevan suosituksen (The IAA Guidelines of Actuarial Practice for Social
Security Programs) terminologia linjassa IAA:n Glossary for IASP:n kanssa. Kyseinen
Glossary on valmistettu, jotta IAA:n antamissa standardeissa käytettäisiin yhtenäistä
terminologiaa. Komitean jäsen oli tehnyt selvityksen asiasta ja todennut, että joitakin
sosiaaliturvasuosituksessa käytettyjä termejä puuttuu ja jotkin termit on määritelty toisin
kuin ko. suosituksessa. Sovittiin, että tehdään luonnos muutoksista ja täydennyksistä
seuraavaan kokoukseen, jonka jälkeen tehdään ehdotus Professionalism Committee:lle.

Toisena aiheena keskusteltiin suosituksen päivittämisestä. komitean jäsen oli tehnyt jo
alustavan version muutamista lisäyksistä. Todettiin, että toisaalta olisi hyvä kysellä
jäsenyhdistysten kokemuksia, toisaalta nopeammin saataisiin aikaiseksi aloittamalla uudistus
komiteatyönä ja lähettämällä luonnos kommentoitavaksi jäsenille. Sovittiin että
puheenjohtaja keskustelee asiasta Professionalism Comitteen puheenjohtajan kanssa. Lisäksi
sovittiin että alaryhmä alkaa valmistella päivitystä.

4. IAA:n PBSS Section ja ISSA järjestävät kumpikin konferenssin Suomessa toukokuussa
2007. Konferenssit ovat peräkkäin ja yksi päivä on yhteinen. Keskusteltiin tieteellisestä
ohjelmasta ja todettiin, että sosiaaliturvakomitea on halukas osallistumaan sen valmisteluun.

5. The Social Security Network. Internetissä IAA:n sivuilla toimivaa sosiaaliturvasivuja on
valmisteltu pitkään. sivuille on valmistettu kuvauksia eri maiden eläkejärjestelmistä. Työ
aloitettiin komiteassa edustettuina olleista maista. Alaryhmä oli valmistellut lisäkysymyksiä.
Sovittiin, että alaryhmä jatkaa kysymysten täsmentämistä ja laatii kyselylomakkeen ja
selitysmuistion. 

6. Education Task Force. ILO:n aloitteesta sosiaaliturvakomitea on yrittänyt laatia ehdotusta
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sosiaaliturvaan erikoistuneen aktuaarin koulutusvaatimuksista ja pohtia koulutustarjontaa.
Työ on edennyt takkuisesti. IAA on alkanut selvittää globaalin aktuaarikoulutusprojektin
toteuttamismahdollisuutta (International Actuarial Educaton Program, IAEP). Päätettiin
ehdottaa, että tämä hanke yhdistetäisiin em. laajempaan hankkeeseen kuten alaryhmä
puheenjohtaja oli ehdottanut.

7. Stokastisten mallien käyttö sosiaaliturvassa: Komitealle esiteltiin Sociaty of Actuaries –
yhdistyksen hanke kerätä tietoa stokastisten mallien käytöstä sosiaaliturvan alueella
tarkoituksenaan edistää tämän alueen tutkimusta ja järjestääkseen mahdollisesti
konferenssiin noin vuoden kuluttua. Yhdistyksen edustaja lähettää komitean jäsenille
kokouksessa jaetun kysymyslistan edelleen lähettäväksi oman maansa asiantuntijoille.

8. Komitean seuraava kokous on marraskuussa Edinburgh:ssa.

2. Strategic Planning Task Force meeting 26.5.2006

Strategiaryhmä ei ollut työskennellyt kokousten välillä. Riossa Presidents’ Forum oli
käsitellyt työryhmän strategiapaperia ja keskustelussa oli valittu kuusi pääaihetta
jatkotyöstettäväksi. Aiheet seuraavassa (ei tärkeysjärjestyksessä)
- Risk Management
- Value Added (IAA tulee tuottaa lisäarvoa jäsenyhdistyksille)
- Banking and financing (Wider Fields) (aktuaarityön laajentaminen perinteisen
vakuutustoiminnan ulkopuolelle)
- Branding and Marketing (IAA varteenotettavana partnerina kv. organisaatioille jne.)
- Education 
- Operations and Governance

Mainitun kokouksen jälkeen kustakin aiheesta oli pyydetty yhden jäsenyhdistysten edustajaa
laatimaan muistio, jotka käsitellään Presidents’ Forumissa Pariisissa. Strategiaryhmä
käsitteli kokouksessa kahta dellä viimeisenä mainittua aihetta. Samoja aiheita käsitellään
muissakin kokoonpanoissa kokousjakson aikana. 

IAA:n organisoinnin kehittäminen toiminnan tehostamiseksi ja resurssien kohdistamiseksi
kulloinkin valittuihin prioriteetteihin on ollut esillä pitkään. Council/Presidents’ Forum tulee
asettamaan työryhmän valmistelemaan esitys uudeksi organisaatioksi. Päällimmäisenä olivat
Councilin, Presidents’ Forumin ja Executive Committeen roolien uudelleenarviointi,
komiteoiden suuren määrän vähentäminen sekä IAA:n resurssien riittävyys/lisääminen.

Kansainvälisen koulutusohjelman perustamista (International Actuarial Education Program)
oli laatinut muisiton Riossa perustettu työryhmä. Strategiatyöryhmä keskusteli selvityksessä
ja työryhmän ehdotuksesta Councilille. Esitys on, että IAA päättäisi perustaa ko. ohjelman.
Koulutusohjelman alkuinvestointiin on odotettavissa Maailman Pankin rahoitus viideksi
vuodeksi n. 5 milj.US dollaria. IAA määrittelee ohjelman sisällön mutta koulutusmateriaalin
tuottaminen, opetuksen järjestäminen ja suoritusten hyväksymismenettely ulkoistetaan
yliopistoille ja niille jäsenyhdistyksille, jotka järjestävät vastaavaa toimintaa. 

Puheena olevat muistiot löytyvät mm. IAA:n sivuilta Presidents’ Forumin
kokousaineistosta.

3. Executive Committee meeting 26.5.2006

4. Professionalism Committee meeting 27.5.2006

1. Morris Review –jatkotyöt: Kyseinen selvitysmiesraportti aktuaarikunnan toiminnasta
UK:ssa on nostanut esille asioita, joihin myös IAA katsoo tarpeelliseksi selvittää ja kehittää.
Professionalism komitea oli asettanut alaryhmän tekemään ehdotus jatkotoimenpiteistä
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aikaisemmin tehtyjen pohjatöiden ja käytyjen keskustelujen pohjalta. Alaryhmän esitti
seuraavan prioriteettilistan 
- Protecting the public interest / whistleblowing
- The involvement of non-actuaries in setting actuarial standards
- Peer review / independent scrutiny of actuarial work
- Conflicts of interest
- Review of codes on conduct

Kaikki mainitut aiheet liittyvät viime kädessä aktuaarikunnan toiminnan avoimuuden
lisäämiseen ja aktuaarikuntaa kohtaan tunnetun luottamuksen vahvistamiseen.. Päätettiin
perustaa alaryhmiä työstämään alaryhmän ehdotuksia. Jatkotyöt tulevat sisältämään kyselyjä
yhdistysten nykykäytännöstä tai suunnittelemista muutoksista. 

2. IAA Due Process for Adopting Standards: Komitean tehtävänä on myös ylläpitää IAA:n
standardien hyväksymismenettelystä. Puheenjohtaja olisi laatinut ehdotuksen menettelyn
uudistamiseksi. Tavoitteena oli selkeyttää eri standardiluokkia jakamalla ne varsinaisiin
standardeihin (best practice –tyyppisiin) ja koulutusluonteisiin muistioihin (guidance notes).
Lisäksi tarkoituksena on selventää ja yksinkertaistaa hyväksymismenettelyjä. Keskusteltiin
pitkään standardien, miten pitkälle IAA:n standardit ylipäätään voivat olla jäsenyhdistyksiä
sitovia, ja toisaalta, vaikka eivät juridisesti olekaan, voidaanko ne kuitenkin käytännössä
katsoa sitoviksi esimerkiksi riitatapauksissa. työtä jatketaan tavoitteena saada uudistus
Counciliin vuoden kuluttua. Vielä päätettiin selvittää, miten jäsenyhdistysten ovat ottaneet
käyttöön IAA:n vuosi sitten hyväksyvät standardit liittyen IFRS:eihin. 

3. Vielä keskusteltiin erilaisista aloitteista koskien mm. professionalism-koulutusta osana
IAA:n koulutusvaatimuksia, kurinpitomenettelyjä ja aktuaarin roolia. 

Meidän olisi syytä myös Suomen Aktuaariyhdistyksessä käydä läpi yhdistyksen
hallintomenettelyt ja tarkistaa niitä kansainvälisen kehityksen mukaisella tavalla.

5. PBSS Section Committee meeting 28.5.2006

Kokouksessa keskusteltiin jäsenhankintatilanteesta ja rahatilanteesta, järjestettävistä
seuraavista seminaareista ym. normaalisti listalla olevista asioista. Jäsenmäärä oli
tammikuussa 245. Todettiin, että useassa maassa näyttää olevan koordinointiongelmia
yhdistyksen jäsenmaksujen ja IAA:n maksujen keräämisessä, mikä on saattanut jättää
potentiaalisia jäseniä ulkopuolelle. Todettiin, että myöskään muissa sektioissa jäsenmäärä ei
ole kehittynyt toivotun mukaisesti. Jäsenyhdistysten toivottiin siten edelleen informoivan
jäseniään sektioista ja niihin liittymisestä.

Keskusteltiin Helsingissä toukokuussa 2007 järjestettävästä konferenssiviikosta, jonka PBSS
järjestää yhdessä ISSA:n kanssa. Ilmeni, että PBSS:ään osallistuvat voivat osallistua myös
kaikkiin ISSA:n seminaaripäiviin eikä vain yhteispäivään. Tieteellinen ohjelma ja muut
järjestelyt hyväksyttiin sekä perustettiin työryhmä valtamaan tieteellisestä ohjelmasta. Myös
ensimmäiset osallistujat ilmoittautuivat ja saatiin ensimmäinen kirjoituslupaus! Erikseen
olimme myös edellisenä päivänä neuvotelleet ISSA:n edustajan kanssa järjestelyistä ja ISSA
osoittautui kaikin puolin odotettua joustavammaksi.

6. Council 28.5.2006

7. PBSS Section’s General meeting 30.5.2005

Sääntömääräisessä vuosikokouksessa raportoitiin sektion aktiviteeteista, jäsenmäärän
kehityksestä, taloudesta jne. Komitean jäsenistä puolet eli 6 oli erovuoroisia. Osa
erovuoroisista ei asettunut uudelleen ehdolle, joten heidän tilalleen valittiin uusia.
Allekirjoittanut tuli uudelleen valituksi. jäsenet valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan.
Kokouksessa informoitiin myös vuoden kuluttua Helsingissä järjestettävästä konferenssista,
joka näyttää saavan hyvän vastaanoton.
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8. IAA Health Section committee meeting 31.5.2006

Komitea käytiin läpi vireillä olevat projektit, jäsenmäärän kehitys, taloudellinen tilanne jne.
Pariisiin konferenssin yhteydessä järjestettävän ohjelma näytti olleen liiankin
kunnianhimoinen ja joitakin tilaisuuksia on jouduttu peruuttamaan. Seuraava colloquium
järjestetään toukokuussa 2007 Etelä-Afrikassa. IAAHS on perustanut lukuisia
tutkimusryhmiä, joista osa näyttää pikku hiljaa alkavan saada aikaan tulosta. Ryhmien
odotetaan valmistavan esityksiä em. konferenssiin. IAAHS julkaisee myös verkkolehteä,
johon toivotaan ajankohtaista infoa ja raportteja.

9. IAA Health Section General meeting 2.6.2006

Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset ja ajankohtaiset asiat (taloudellinen tilanne,
jäsenmäärän kehitys, komitean jäsenyydet jne.). Henkilövalintoja ei ollut. 

Hillevi Mannonen

Päivitetty: 26.11.2005 Sivun alkuun Kotisivulle Uutiset hakemistoon
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