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IAA:n Insurance Regulation komitean yhtenä tehtävänä on käsitellä vakuutusalan
valvontaan liittyviä kysymyksiä ja pitää yhteyttä vakuutusvalvojien kansainväliseen
järjestöön IAIS:ään.
Kokouksessa käytiin ensinnäkin läpi IAIS:n toimintaan liittyviä asioita. Kerrattiin komitean
solvenssi-alakomiteassa valmisteltu IAA:n kommenttipaperi IAIS:n vakuutusyhtiöiden
kansainväliseen solvenssikehikkoon tähtäävään struktuuri- ja standardityösuunnitelmaan.
Todettiin, että IAIS:n Enhanced Discloser-alakomitea on tekemässä henkivakuutusriskien
tilinpäätösraportointia koskevaa ohjetta. Se tullee komitean kommentoitavaksi kesäkuun
aikana. IAIS:n kirjanpitotoimikunta on tehnyt kyselytutki-muksen IFRS4:n vaikutuksista. Se
julkaistaneen myös kesäkuun aikana. AIS:n peruskoulutusprojektiin IAA on ilmoittanut
lähes 15 henkilöä. IAIS on saanut valmiiksi 37 ja puolivalmiiksi 35 valvojille tarkoitettua
koulutusmodulia.
IIAIS:n seuraava yleiskokous pidetään Pekingissä lokakuussa. Keskusteltiin yleiskokouksen
paneelien teemoista ja todettiin, että ainakin vastuuvelkaa koskevaan, solvenssia koskevaan
ja lintuinfluenssaa koskevaan paneeliin yritetään saada IAA:n edustaja. IAIS:n Solvenssialakomitean työsuunnitelmasta todettiin, että structure-paperi ja asset/liability management –
paperi tullevat kommentoitavaksi kesäkuun aikana. IAA riskimarginaalityöryhmän ja IAIS:n
vakuutussopimuskomitean työstä enemmän jäljempänä.
Kokouksen tärkein aihe oli aktuaarin rooli suhteessa valvojiin ja tilintarkastajiin. Kuultiin
katsaus Morris Review´n jälkeisistä tapahtumista UK:ssa. Siellä uusi struktuuri on nyt saatu
valmiiksi ja aktuaarikunta vaikuttaa melko tyytyväiseltä asiain uuteen tilaan ja se keskittyy
nyt enemmän oman strategiansa kehit-tämiseen ja siinä erityisesti aktuaarin lakisääteistä
roolia laajempaan rooliin. Kuultiin katsaus USA:ssa neljän suurimman aktuaariyhdistyksen
käynnistämästä projektista Critical Review of the United States Actuarial Profession
(CRUSAP). Projektin varsinainen työryhmä käsittää seitsemän henkilöä, joista osa
aktuaarikunnan ulkopuolisia. Neuvoa antavassa konsultointiryhmässä on noin 30 jäsentä.
Raportin ensimmäinen luonnos on odotettavissa noin loppuvuodesta. Kuultiin myös selostus
Groupe Consultatifin piirissä kaavaillusta Solvenssi 2 –raportista, jossa aktuaarille ollaan
yrittämässä saada kohtalaisen kes-keistä roolia.
Todettiin, että aktuaarin rooli on viime aikoina ollut paljon esillä. IAA:n omaa aktuaarin
roolia koskevan kannanottopaperi on vuodelta 2002. IAIS:llä on oma vuonna 2002 niin
ikään julkaistu paperi aktuaarien roolista vakuutusyhtiöiden vakavaraisuutta arvioitaessa. Se
ei aktuaarille kovin vahvaa roolia määrittele. Aktuaarin rooli tulee katsottavaksi myös
Solvenssi 2:n yhteydessä. Tilintarkastajien yhdistys International Federation of Accountancy
(IFAC) ja sen yhteydessä toimiva tilintarkastusstandardeja antava elin Inter-national
Auditing and Assuring Standards Board (IAASB) ovat myös tekemässä standardia
tilintarkastjille ulkopuolisten asiantuntijoiden käytöstä. Yksi eksperttien laji on aktuaari.
Näistä syistä Regulation-komitea on yhdessä IAA:n Professionals-komitean,
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kirjanpitokomitean ja eläkekomitean kanssa päättä-nyt perustaa epävirallisen työryhmän,
jonka tehtävänä olisi selvitellä, mitä IAA tällä alueella tulisi tehdä. Työryhmän
puheenjohtajaksi valittiin Ad Kok Hollannista Regulation-komitean puolelta jäseniksi tulivat
Mo Chambers (Kanada), Dave Sandberg ja Terry Vaughan (USA). Selvitystyön aikataulu on
sellainen, että mikäli IAA:n Councilin päätöksiä jatkotyöstä tarvitaan, ne tulisi voida tehdä
Councilin seuraavassa kokouksessa marraskuussa.
Komitea valmisteli keväällä periaatepaperin komitean jäsenen oikeuksista ja
velvollisuuksista. Paperi hyväksyttiin muodollisesti tässä kokouksessa. Komitean jäsenen
velvollisuuksiin todettiin kuuluvan 6 asiaa: osallistuminen kokouksiin, aktiivisuus kokousten
välillä, oman jäsenyhdistyksen edustaminen, kommunikointi komitean asioista omalle
jäsenyhdistykselle, uusien aloitteitten esilletuonti komitealle ja oman jäsenjärjestön ajan
tasalla pito erityisesti IAA:n virallisia lausuntoja annettaessa ns. Fast Track Proceduurin
yhteydessä. Ohjeita on IAA:n piirisssä pidetty niin hyvinä, että ne on tarkoitus ottaa myös
muissa komiteoissa käyttöön.
Kuultiin lyhyt raportti Joint Forumin viime aikaisista tekemisistä. Joint Forum on IAIS:n,
Pörssivalvojien yhdistyksen IOSCON ja pankkivalvojien Basel-komitean yhteiselin, joka
käsittelee finanssi- ja vakuutusmaailman yhteisiä kysymyksiä valvonnan näkökulmasta.
Joint Forum on äskettäin julkaissut kaksi raporttia, toisen pankki- ja vakuutusalan
valvonnallisista ja markkinaeroista ja toisen jatkuvuussuunnitelmista siltä varalta, että
finanssimaailmaa kohtaa ennalta arvaamaton shokki. Joint Forum on myös asettanut
työryhmän tutkimaan riskikeskittymien vaikutusta riskien arviointiin ja pääomavaatimuksiin.
Kuultiin raportti OECD:n vakuutuskomitean aktiviteeteistä. Näitä ovat viime aikoina olleet
vakuutus ja ikääntyminen, potilasvakuutus, kansainvälinen net work tutkimaan suuren
luokan katastrofien finanssi-hallintaa, rahoitusalan asioiden opettaminen ihmisille ja
jälleenvakuuttajien välinen tietojenvaihto. Kuultiin myös solvenssi-alakomitean ja
jälleenvakuutus-alakomitean raportit. Solvenssi-alakomitea on valmiste-lemassa standardia
omien riskimallien käytöstä. IAA:n councilin hyväksyttäväksi viedään tästä aloite. Aloitetta
puoltavat sekä Regulation-komitea että Professionals-komitea.
Saatiin raportti Accounting-komitean kanssa yhdessä perustetun riskimarginaali-työryhmän
työstä. Työ-ryhmän puheenjohtajina ovat Regulation-komitean puolelta Henk van
Broekhoven Hollannista ja kirjanpitotoimikunnan puolelta Paul McCrossan Kanadasta.
Työryhmä on ollut hyvin ahkera ja sen työ-hön on osallistunut muitakin kuin varsinaisia
työryhmän jäseniä. Työryhmä on pitänyt useamman koko-uksen ja osallistunut IAIS:n
vakuutussopimus-alakomitean työskentelyyn (jonka tarkoituksena on tuottaa
kommenttipapereita IASB:n vakuutusprojektia varten.) Aktuaarien ja valvojien
yhteisesiintymisen IASB:hen päin uskotaan olevan tehokasta. Uusin
riskimarginaalityöryhmän tuotos on kommenttipaperi IAIS:n IASB:lle lähetettäväksi
tarkoitettuun niin sanottuun toiseen vakuutusteknisiä vastuuvelkoja koske-viin luonnoksiin.
Periaatteena on se, että yleistä talousraportointia varten laskettavan vastuuvelan tulisi voida
olla myös perustana vakavaraisuusvalvonnassa. Jotta tämä olisi mahdollista, vastuuvelan
tulisi IAIS:n ja IAA:n mielestä täyttää tiettyjä ehtoja. Tarkempia tietoja näistä löytyy IAIS:n
ja IAA:n kotisivuilta.
Todettiin myös, että komitea järjestää yhdessä Accounting – komitean ja
solvenssialakomitean kanssa kolme seminaaria ICA 2006 –aktuaarikongressissa.
Ensimmäisen seminaarin aihe on”Best Practices of Solvency Assessment”, ja puheenjohtaja
toimii Rolf Stölting ja puhujat ovat Helen Martin, Allan Brender ja Guy Castagnoli. Toisen
seminaarin aihe on ”How can supervisors and other stake holders rely on in-ternal models”.
Puheenjohtajana toimii Jukka Rantala ja puhujina ovat Allan Brender, Michael Koller ja
Alkis Tsimaratos. Kolmannen seminaarin aihe on ”Determination of risk margin in technical
provisions”, puheenjohtajana ja toisena esiintyjänä on Henk van Broekhoven ja toisena
puhujana Paul McCrossan.
REGULATION- KOMITEAN, ACCOUNTING-KOMITEAN JA SOLVENSSIALAKOMITEAN YHTEISKOKOUS.

http://194.100.100.35:591/actuary/FMPro?-db=acajank.fp3&-format=…&-sortfield=aika&-sortorder=descend&-max=15&-recid=62&-findall=

Page 2 of 3

Suomen Aktuaariyhdistys -- Ajankohtaista / katselu

26.10.2010 14.36

Yhteiskokouksen aiheita olivat vastuuvelka ja sen riskimarginaali, omat riskimallit ja
aktuaarin rooli. Vastuuvelasta ja riskimarginaaleista pitivät esitykset Paul McCrossan ja
Henk van Broekhoven. He esittelivät riskimarginaaliryhmän tekemää työtä ja erityisesti
IAIS:lle annettua kommenttipaperia heidän vastuuvelkaominaisuuksia käsitelleestä
dokumenteista. Henk van Broekhoven esitti tekemiänsä vertailuja Cost of Capital –
lähestymistavan ja kvantiili-lähestymistavan eroista ja yhtäläisyyksistä henkivakuutuksen
kyseessä ollessa.
Omista riskimalleista piti esityksen Allan Brender Kanadasta. Hän on mukana myös sekä
IAA:n että IAIS:n asiaa käsittelevissä työryhmissä. Hän kertoi sisäisten mallien taustasta
erityisesti Kanadassa ja USA:ssa. Tarkoitushan on, että IAA solvenssi-alakomitea
valmistelisi riskimallien käyttöä koskevan luok-kaa neljä olevan aktuaaristandardin, jota
IAIS voisi sitten käyttää oman standardityönsä pohjana. IAA:n standardiluokka neljä
tarkoittaa, että kyseessä on niin sanottu best practises-esittely eli standardi on luonteeltaan
opetuksellinen eikä se ole sitova. IAIS yrittää saada oman ohjeensa valmiiksi vuoden 2007
loppuun mennessä, joten IAA:n standardi pitäisi olla valmis ennen sitä.
Keskusteltiin myös aktuaarin roolista ja todettiin Regulation-komitean kohdassa selostamani
olosuhtei-den muutokset. Ad Kok esitteli Groupe Consultatifissa olleita kaavailuja solvenssi
2-raportiksi ja aktuaarin mahdolliseksi rooliksi siinä. Yhteiskokouksessakin todettiin
asetetun työryhmän puheenjohtaja ja sen alustava kokoonpano.
NOMINATION COMMITTEE
Nomination-komitea käsittelee valmistelevasti kaikki IAA:N Councilin päätettäväksi
menevät komiteoiden ja sektioiden perustamiset, toimeksiantojen muutokset ja
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja nimitykset. Asioiden luonteen vuoksi komitean
käsittelemät asiat ovat yleensä julkisia vasta, kun ne menevät Coun-cilin esityslistalle.
Jukka Rantala

Päivitetty: 26.11.2005
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