IAA Meetings in Cape Town 3- 7.3.2010

1. Professionalism Committee 4.3.2010
Governance of International Actuarial Work: Komitea on jo vuoden verran yrittänyt
laatia paperia, jossa pohditaan seuraavia kysymyksiä koskien tilannetta, jossa aktuaari
työskentelee eri maassa kuin jonka alaisten pelisäännöt häntä koskee. Paperin tarkoitus
on esittää Council:lle suosituksia mahdollista IAA:n toimenpiteistä.
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Työ jatkuu.
Convergence of Actuarial Standards Task Force: Ks. jäljempänä.
Transition of IASP2 to a “model” IASP – Statement of Intent: Tarkoitus oli, että
IASP2:sta tehdään ensimmäinen uuden kaavan mukainen mallistandardi. Sitä varten
Professionalism komitea oli äänestänyt ao. valmistelevien Accounting ja Pensions
komiteoiden esityksestä (Statement of Intent) ja asia oli saatettu Councilin esityslistalle.
Kokouksessa esitettiin kuitenkin sen verran duupioita standardin kohdealueesta, että
komitea päätti esittää Councille asian vetämistä pois jatkovalmisteluun.
IAN Template and Transition of IASP1 to an IAN: Luokka International Actuarial Notes
(IAN) muodostaa toinen standardiluokan IASP:n ohella. Ne ovat luonteeltaan
koulutuksellisia. Niitä koskeva pohjamalli alkaa olla valmis ja tarkoituksena on siirtää
IASP1 eli sosiaaliturvaa koskeva suositus tähän uuteen muotoon. Asia on vireillä
sosiaaliturvakomiteassa ja tässä komitea.

2. Enterprise and Financial Risks Committee 4.3.2010
Kokouksessa kuultiin ajankohtaiskatsaukset eri maailman koltilta (ks. pöytäkirja).
Aktuaareja miellyttänee seuraava huomio: “The BCBS published on 17 December a set of
proposals for bank supervision which are becoming known as “Basel 3”. Importantly, these
include changing from an “incurred loss” to an “expected loss” provisioning model, with the
latter making use of recognisably actuarial techniques.”

Consultative proposals to strengthen the resilience of the banking sector announced by
the Basel Committee: Paperissa esitetään useita toimenpiteitä. Kommentit pyydetty 16.4.

mennessä. Sovittiin että ERM komitea valmistelee kommentit muutamaan
asiakokonaisuuteen.
Comprehensive Actuarial Risk Evaluation (CARE) –report: Raportti on nyt käytännössä
valmis pienin kommentein. Kokouksen jälkeen suoritettiin sähköinen äänestys ja
tutkimus tulee IAA:n sivuille lähiaikoina. Esimerkiksi ORSA:n kanssa tekemisiin
joutuvien kannattaa lukea.
Promoting a professional approach to ERM: Kansallisella tasolla on kovasti puuhaa
riskienhallinnan alueella. Tulisiko kansainväliselläkin tasolla IAA:n pyrkiä edistämään
osapuolten tietoisuutta siitä, mitä aktuaarit voivat tuoda riskienhallintaan. ”Actuaries
have a traning to look behind numbers”. Lisäksi aktuaarin mukana tulee koko
ammatillinen paketti (professionalism). Ainakin IAA:n johdon, uuden Executive
Committeen etc. tehtäviin tämä kuuluisi, mutta todettiin, että tämän komitean pitäisi
varmaan valmistella materiaalia. Jatkon miettiminen jäi puheenjohtajalle.
Actuarial Review of Risk Management Practices: Ajatuksena on valmistaa paperi, joka
auttaisi aktuaaria arvioimaan riskienhallintaprosessin tasoa ja kattavuutta. Paperissa
voitaisiin kuvata eri laatutason prosesseja kehittyneisyyden mukaan. Katsotaan, löytyykö
resursseja.
Web-based resource to support CERA curriculum and ERM generally: Tarkoituksena
kerätä lukuaineistoa aiheesta web-sivuille. Lisäksi on ollut keskustelua uudesta ERM
Sectiosta. Todennäköisempää lienee, että AFIR:n toimintakenttä laajennetaan tälle
alueelle.

3. PBSS Committee 5.3.2010
Kokous sai raportin 4. PBSS kollokviosta, joka pidettiin Tokiossa lokakuussa 2009.
Kollokvioon osallistujia oli 140. ICA-2010:een on järjestetty runsas ohjelma yhdessä
IACA:n ja Eläke- ja Sosiaaliturvakomitean kanssa. Seuraava PBSS kollokvia on
25-27.2011 Edinburghissa. Yhdessä IACA:n ja IAAHS:n kanssa on tarkoitus järjestää
kollokvio vuonna 2012 Aasiassa, mahdollisesti Hong Kongissa.
PBSS:n taloustilanne on toipumassa Bostonin kollokvion tappioista. Jäseniä on noin 420.
Komitean kokoonpano: minun kauteni päättyy nyt, yhden jäsenen vuonna 2011 ja neljän
vuonna 2012, jolloin viidellä on vielä mahdollisuus uudelleen valintaan.
Seuraava ISSA:n Technical Seminar on Montevideossa 27-28.4.2010 ja World Social
Security Forum Kapkaupungissa 29.11.-4.12.2010. IAA:n ja PBSS:n edustus on
toivottavaa.
Web-sivujen kehíttäminen on työn alla mm. kirjasto kiinnostavasta luettavasta. Komitean
jäseniä pyydettiin kommentoimaan tehtyä sekä täydentämään kirjastoa, myös erikieliset
ok. Keskusteltiin myös web-seminaarien järjestämisestä.

Todettiin, että Population working group on perustettu Sosiaaliturvakomitean alle.

4. Convergence of Actuarial Standards Task Force 5.3. ja 7.3.2010
Professionalism komitea oli esittänyt ko. työtyhmän perustamista ja Council päättikin
asiasta. Työryhmän tehtävänä on tehdä ehdotus siitä, mikä IAA:n strategian tulisi olla
suhteessa aktuaaristandardeihin. Tulisiko kehittää sitovia kansainvälisiä standardeja vai
pitäisikö vain pyrkiä yhtenäistämään standardeja vaiko jättää kukin maa tai alue
hoitamaan omat asiansa tms. Työryhmän tulee laatia keskustelupaperi, jossa analysoidaan
ulkoisia ja sisäisiä tarpeita ja paineita, eri käytäntöjä jne. sekä tehdä ehdotus IAA:n
tavoitteiksi ja toimenpiteiksi. Puheenjohtajaksi nimitettiin minut ja lisäkseni työryhmään
nimettiin kuusi muuta henkilöä, jotka edustavat eri komiteoita tai muita tahoja. Esitys
tulee tehdä Council:n lokakuun kokoukseen.
Työryhmä oli jo aikaisemmin pitänyt yhden puhelinkokouksen ja Kapkaupungissa
pidettiin kaksi kokousta. Kokouksissa täydennettiin puheenjohtajan aiemmin tekemää
työsuunnitelmaa ja sovittiin jatkotyöstä. Puhelinkokouksia sovittiin pidettävän kerran
kuussa ja naamatusten tavattavan Lontoossa toukokuussa.

Lisäksi osallistuin seuraaviin kokouksiin
-

Pensions and Employee Benefits Committee part I-II 3.3. ja 6.3.2010
Past-President Lunch meeting 4.3.2010

Hillevi Mannonen

