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Raportti IAA:n Councilin ja Presidents Forumin
kokouksista Dublinissa 28.10 – 29.10.2007
Presidents Forum 29.10.2007
13/11/2007 20:34

Kokouksessa olivat varsinaisina osallistujina jäsenyhdistysten puheenjohtajat (presidentit)
'sisäkehällä' ja 'ulkokehällä' muita jäsenyhdistysten edustajia. Kokous kesti koko päivän ja
puheenjohtajana toimi Hillevi Mannonen.

Seuraavassa keskeisimmät esillä olleet asiat:
- katsaus IAA:n strategiaprosessiin ja hallinnon kehittämiseen 
- mm. Councilin kokouskäytännön kehittäminen
- katsaus ERM:iin (Enterprice Risk Management)
- erityisesti Iso-Britanniassa, USA:ssa, Kanadassa, Australiassa ja Meksikossa ollaan no-
peasti rakentamassa erityistä ERM-kelpoisuutta ja siihen liittyvää koulutusta (samaiset yh-
distykset näyttivät jopa allekirjoittavan keskinäisen sopimuksen asiasta).
- pienemmillä yhdistyksillä ei ole tuohon resursseja tässä vaiheessa, mutta asiaa seurataan
mielenkiinnolla.
- USA:ssa SOA (Society of Actuaries) on jo käynnistänyt CERA-koulutuksen (Chartered
Enterprice Risk Analyst, http://www.CERAnalyst.org )
- kaiken kaikkiaan tämä on selvästi yksi kansainvälistä aktuaarikuntaa eniten puhuttavia
asioita tällä hetkellä.
- katsaus ja pienryhmäkeskustelua CPD:stä
- kysely jäsenkunnalle paljastaa, että varsinkin pienimmät yhdistykset ovat pystyneet otta-
maan CDP:tä käyttöön vasta varsin vähäisessä määrin.
- keskustelussa pohdittiin olisiko IAA:lla mahdollisuuksia tukea tässä työssä erityisesti pie-
nimpiä yhdistyksiä (materiaalia, linkkejä, valmis kalenteri koulutustapahtumiin, taloudellista
ja teknistä tukea, …)
- käytiin läpi tutkimus pienimpien yhdistysten toiminnasta (pienillä 1-150 täysjäsentä,
keskisuurilla 151 - 600 ja suurilla yli 600) 
- erityisesimerkkinä Irlanti, jossa kehitys on ollut valtaisaa jäsenmäärän ja toiminnan kehit-
tymisen suhteen, joskin yhtenä tekijänä on varmasti ollut läheinen suhde ja läheiset työ-
markkinat Iso-Britannian kanssa. 
- yhtenä erityiskysymyksenä oli miten varmistaa kaikista (ainakin mahdollisimman monista)
yhdistyksistä kokousedustus esimerkiksi perustamalla asiaa varten jonkinlainen rahasto tms.
- lopuksi katsaus Meksikon kokouksessa (edellinen PF) esiin nousseisiin asioihin sekä
työryhmän perus-taminen valmistelemaan seuraavaa kokousta Quebecissa 2008.

Pasi Mustonen
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