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CROUPE CONSULTATIF ACTUARIEL EUROPEEN
Education Committee 12.5.2006 Lontoo
Lasse Koskinen osallistui kokoukseen.
Koulutuskomitea piti ylimääräisen kokouksen IAA:n globaalin aktuaarikoulutuksen
suunnittelun takia. Samalla käsiteltiin myös muita ajankohtaisia asioita.
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1) Globaali aktuaarikoulutus
IAA suunnittelee tarjoavansa yhdessä mahdollisten lahjoittajatahojen (Maailmapankki ym.)
kanssa jatkossa aktuaarikoulutusta halvalla osallistumismaksulla aktuaarisesti
alikehittyneisiin maihin.
Tällaisia maita ovat mm. Venäjä, Kiina, Intia ja Indonesia sekä eräät Arabimaat.
Maailmanpankki on kääntynyt asiassa IAA:n puoleen. Kokouksen keskustelun pohjana oli
IAA:n työryhmä (Task force) raportti: ”The feasibility of a global actuarial qualification”.
Raportti käsitellään Aktuaarikongressin IAA:n neuvoston kokouksessa (Council meeting)
28.5.2006.
Keskeisiä suunnitelman ominaisuuksia ovat
- Tarjottu koulutus ei johda aktuaarin pätevyyteen vaan kunkin maan yhdistykset vastaavat
pätevyydestä.
- Koulutustarjonta ei aiheuta jatkossa kuluja IAA:lle. Koulutuksen aloittamisen kulut
katetaan lahjoituksilla ja myöhemmät (pienet)kulut maksuilla ja k.o. maiden yritysten tuella.
- Materiaali koostuu moduleista, joita voidaan erikseen liittää osaksi vaatimuksia.
- Materiaali on ”maaneutraali”.
Kokouksessa kommentoitiin:
- Työryhmän raporttia kehuttiin.
- Norja toi esille tarpeen varmistaa k.o. koulutuksen kysyntä. Näkemys sai yksimielisen
kannatuksen.
- Ideaa kehuttiin, mutta huolellista jatkovalmistelu toivottiin.
- Maailmapankki oli korostanut käytännön taitoja, mutta koulutuskomitea korosti tasapaino
teorian ja käytännön välillä.
2) Tutkimustietokanta
Kyselyn perusteella suurta tarvetta tutkimustietokannan perustamiseksi ei nähty. Jotkut
yhdistykset olivat tosin kannattaneet sen perustamista. Suomi ei kannattanut hanketta
resurssien vähyyteen vedoten.
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3) EU:n direktiivi pätevyysvaatimuksista maiden välillä
Todettiin aktuaarien osalta nykytilan olevan hyvän nykyisten sopimusten pohjalta. Päätettiin
seurata EU:n lainsäädännön kehittymistä ja reagoida vasta jos tarvetta ilmenee.

4) Solvessi II
Nykyinen ydin opintosuunnitelma (Core syllabus) näyttäisi olevan riittävä Solvenssi II
tarpeisiin. Todettiin, että Solvenssi II asettaa lisävaatimuksia ennen kaikkia
täydennyskoulutukselle.
5) Koulutusseminaari
GC ja IAA järjestävät yhteisen koulutusseminaarin Edinburgissa 20.-21.11.2006. Sen
aiheina ovat globaali aktuaarikoulutus, täydennyskoulutus (CPD) ja professionalismin
opettaminen.
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