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Raportti Groupe Consultatifin ”Freedoms and General Purposes  -komitean kokouksesta Reykjavikissa 

3.5.2007 

 
Freedoms and General Purposes Committee (FGPC) käsittelee osittain Groupen hallinnol-

lisia asioita ja osittain valmistelee Groupen kokoukseen tulevia asioita. Reykjavikissa pide-

tyn kokouksen pääaiheita olivat seuraavat: 

 
Aktuaarin rooli 

 

Groupe on ollut aktiivinen EU-komission ja EU:n vakuutusvalvojien CEIOPS suuntaan siinä 
tarkoituksessa, että aktuaarin asema tulevissa Solvenssi 2 –direktiiveissä vahvistuisi ja itse 

asiassa laajenisi erityisen Solvenssiraportin laatimiseen.  

 
Groupe sai pääsiäisen tienoilla komissiosta luottamuksellisesti lausuntopyynnön direktiivin 

tämän hetkisestä luonnoksesta. Luonnoksessa oli ilahduttavaa, että siinä edellytetään va-

kuutusyhtiöltä aktuaarifunktion olemassaoloa, ja henkilöiltä, jotka kyseistä funktiota hoita-

vat, riittävää ammattitaitoa ja kokemusta ja että heillä on tarvittaessa takanaan ammatti-
kunnan antamat standardit ja menettelytapaohjeet kurinpitomenettelyineen. Direktiiviluon-

nos ei suoraan edellyttäisi aktuaarin tutkintoa, mutta on vaikea nähdä, että muut ammatti-

kunnat kuin aktuaarit voisivat kyseiset vaatimukset laajasti täyttää. Huono puoli esityksessä 
on, että pakollisen aktuaarifunktion tehtävät rajataan vastuuvelan laskentaan.  

 

Groupe on omassa lausunnossaan esittänyt, että eräät muut aktuaaritoimeen läheisesti liit-

tyvät funktiot kuten mallinnusfunktio ja vakavaraisuusrajojen laskenta, integroitaisiin yhteen 
aktuaarifunktion kanssa. Ei ole kuitenkaan todennäköistä, että komissio muuttaisi ehdotus-

taan. Jo nykyisellään ehdotus on selvä edistysaskel aktuaarien kannalta, koska monien 

suurienkin maiden valvojat eivät ole aktuaariroolin laajentamisesta ollenkaan innostuneita. 
Jos aktuaarifunktio mainitaan direktiivissä, on melko varmaa, että vakuutusyhtiöt käytän-

nössä ulottavat aktuaarifunktion myös muihin siihen läheisesti liittyviin toimintoihin, mikä 

avaa aktuaareille huomattavasti nykyistä laajemman näkökulman. Asemaa ei kuitenkaan 
siis saavuteta lainsäädännön kautta vaan osoittamalla oma kyvykkyys ja hyödyllisyys käy-

tännössä. 

 

Aktuaari-ammatin markkinointi 
 

Ad Kokin aloitteen pohjalta keskusteltiin, miten aktuaariammattikuntaa voitaisiin tehdä tun-

netuksi sekä päättäjien, työnantajien ja opiskelijoiden keskuudessa. Todettiin, että nämä 
kohderyhmät ovat hyvinkin erilaisia ja vaativat erilaista lähestymistapaa. Erityisesti opiskeli-

joiden osalta kansalliset yhdistykset ovat avainasemassa ja on varsin vähän mitä Groupe 

voi sillä alueella tehdä.  
 

Päätettiin ryhtyä edistämään asiaa. Lyhyellä aikavälillä suunnitellaan kahta asiaa. Tuote-

taan aktuaari-ammattia ja aktuaarien tehtäviä esittelevä brosyyri, johon kansalliset yhdis-

tykset voivat tarvittaessa lisätä omia erikoisuuksiaan. Syksyllä pyritään järjestämään Sol-
venssi 2:n ympärillä konferenssi, jonka pääasiallisena kohderyhmänä olisi Euroopan par-

lamentin talous- ja raha-asian valiokunta, joka parlamentissa käsitellee Solvenssi 2 –

direktiiviehdotusta. Tämän idean takana on myös sisämarkkina-DG:n vakuutusyksikön 
päällikkö Karel van Hulle. Seminaarin päätavoite olisi tehdä aktuaarin ammatti ja rooli tu-

tuksi myös parlamentin edustajille. Päätettiin, että näihin tarkoituksiin voidaan ilman eri 
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päätöstä käyttää enintään 25 000 euroa. Päätettiin perustaa pieni työryhmä Ad Kokin tuek-
si, johon Rolf Stölting ja minä ilmoittauduimme jäseniksi.  

 

 
 

 

 
 

Hallintoasioita 

 

Hyväksyttiin esitettäväksi Groupen kokoukselle muutos Groupen sääntöihin. Muutoksella 
määritellään tapa, jolla Groupe esiintyy ulospäin silloin, kun Groupen sisällä on erilaisia 

mielipiteitä. Pääsääntö on se, että pyritään konsensukseen. Jos ei päästä, esitetään 

enemmistön mielipide ja kerrotaan myös mikä oli vähemmistön mielipide tai mielipiteet. Sil-
loin, jos Groupen kantaa ei ole ehditty muodostaa, Groupen puolesta esiintyvän henkilön 

on selvästi kerrottava, että kysymys on hänen omasta eikä groupen mielipiteestä.  

 
Groupen standardeissa (joita Groupe ei kyllä juurikaan ole antanut), julkaisuissa tai ohjeis-

sa, kirjoitustapa on yleensä ollut ikään kuin ne olisi suunnattu yksittäisille aktuaareillle. Seu-

raavassa kokouksessa päätettiin miettiä, tulisiko ohjeet yms. ohjata jäsenyhdistyksille sa-

maan tapaan kuin IAAkin tekee. 
 

Komiteoiden työnjako ehdotetaan hiukan muutettavaksi. Ensinnäkin tarkoituksena on vä-

hentää asioiden kaksinkertaista käsittelyä FGPC:n ja Groupen kokouksissa. Tässä tarkoi-
tuksessa eräitä rutiiniluonteisia asioita siirretään puheenjohtajiston käsittelyyn Groupen ko-

kousta varten valmisteltavaksi tai joissakin tapauksissa myös puheenjohtajiston itsensä 

päätettäviksi. Toisaalta vastuu Groupen kollokvioiden ja kesäkoulujen järjestämisestä eh-

dotetaan siirrettäväksi Education-komitealle.  
 

 

Professionalism-asiat 
 

Saatiin Jim kehoen kirjallinen raportti UK:n Englannin aktuaaristandardeja laativan vastape-

rustetun BAS:n (Board of Actuarial Standards) viimeaikaisista tekemisistä. BAS on auto-
maattisesti ottanut omiksi standardeikseen ammattikunnan aiemmin hyväksymät standar-

dit. Samalla se on miettimässä omia periaatteitaan, joilla standardeja vastedes laaditaan. 

Myös mietitään sitä, tulisiko standardit tästä eteenpäin osoittaa vakuutusyhtiöille yms. eikä 

aktuaarille suoraan, kuten tähän asti on ollut käytäntö. Edellinen tapahan on yleinen kaikki-
alla muualla. BAS on myös suunnittelemassa standardia siitä, miten aktuaarin tulisi kom-

munikoida omasta työstään eri sidosryhmille. 

  
Talous 

 

Käytiin läpi vuoden 2006 tilit, vuoden 2007 budjetti ja ennuste 2008 - 2012. Groupen talou-
dellinen tilanne on vahva ja vakaa. Jäsenmaksun ehdotetaan pysyvän ennallaan eli 16 eu-

rona per täysjäsen.  

 

Tarkkailijajäsenyys 
 

Suositeltiin Romanian aktuaariyhdistyksen hyväksymistä tarkkailijajäseneksi.  

 
Toinen varapuheenjohtaja 
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Päätettiin lähettää jäsenyhdistyksille tiedustelu, jossa pyydetään toukokuun loppuun men-
nessä ehdokkaita Groupen seuraavaksi toiseksi varapuheenjohtajaksi.  

 

 
Jukka Rantala 

 


