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IAA Meetings Zagreb 29.9.-3.10.2011

Enterprise and Financial Risk Committee 30.9.2011
External Affairs: Komitean pyrkimyksenä on mm. toimia yhdessä muiden kansainvälisten
organisaatioiden kanssa erilaisissa hankkeissa. Vireillä on seuraavia:
- IMF Working Paper on Solvency II and Basel III. Paperi käsittelee näiden järjestelmien
eroja erityisesti pääomavaatimusten osalta. Hyödyllistä luettavaa monelle. Pp-esitys on
saatavilla mm. minulta.
- IMF Stress testing in insurance, josta on järjestetty pari työpajaa. Esitykset ovat
kohtapuoleen saatavilla tämän komitean kautta.
- IAIS Macro Prudential Policy & Surveillance WG, etsitään keinoja tunnistaa, arvioida ja
hallita makrotason riskejä valvojan näkökulmasta.
ORSA Working Group: Tällainen työryhmä on juuri perustettu yhdessä Regulation komiean kanssa,
työryhmä laatii ensimmäiseksi itselleen tehtäväkuvan. Lisäksi on tutustuttu EU ORSA-prosessiin
sekä US-ORSAan (Huom. ORSA-lyhennettä käytetään laajemminkin kuin vain SII-yhteydessä).
Työryhmä löytyy IAA:n websivuilta.
Education WG. Tarkoitus on koota hyödyllistä tietoa koulutustoiminnasta ynnä koulutusohjelmista.
Myös CPD koulutusta varten sekä toisaalta, jotta jokaisen ei itse tarvitse tuottaa kaikkea.
Mahdollisesti järjestää myös esim. webinareja sekä tuottaa koulutusmateriaalia erityisesti
katvealueilta. Todettiin, että WG:n tehtävä olisi pikemminkin koordinoida ja tuottaa materiaalia
kuin itse järjestää koulutusta tms.
Research WG. Työryhmästä ei ollut uutisia.
ISAP on ERM: ERM-standardin laatimista varten standardialakomitea IASSC on asettanut
työryhmän. Tarkoituksena on ensin laatia hyväksyttäväksi Statement of Intent eli kuvaus uuden
standardin tarkoituksesta ja sisällöstä vuoden loppuun/helmikuuhun mennessä. Jos/kun
hyväksytään, laatia sitten itse standardi, tavoitteena vuoden 2012 loppuun mennessä.
Muista projekteista ei juuri ollut kuulumisia, tarkoituksena on koota yhteen ERM-käytäntöjä ja case
studeja.
AFIR Section: muutos käsittämään myös ERMn on hyväksyttävänä Councilin esityslistalla.
5th ERM Webinar 7-9.12.2011 Preparing for the Unexpected: Enhancing Actuarial Toolkit.
Osallistumisilmoituksia otetaan vastaan!
Todettiin, että yleisenä suuntana regulaattoreiden ja valvojien taholta kaiken kaikkiaan on, että sen
sijaan että toimijoille annetaan valmiit sapluunat, joiden perusteella valvoja päättelee, onko yhtiö
solventti vai ei, annetaan yleisempi toimintakehitys, jota käyttäen yhtiö osoittaa ja perustelee
olevansa kunnossa esimerkkinä SII-ORSA.
Yhdistyksessä meidän pitäisi miettiä, mitä haluamme tällä alueella tehdä. Voisimme laatia tavoiteja toimintasuunnitelman yhdistykselle, jossa käsitellään esim. seuraavia asioita: koulutus, ERM-
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materiataali, web-kirjasto, aktuaarin rooli/mahdollinen työkenttä riskienhallinnassa hyödyntäen sitä,
mitä IAA:ssa ja muualla on tehty.

Professionalism Committee 1.10.2011
IAA Standards Setting:
Tällä alueella on useita hankkeita: työryhmä Due Process Task Force on laatinut ehdotuksen
tarvittavista muutoksista IAAn nykyiseen standardiprosessiin, josta Council keskustelee
kokouksessaan ja joka sen jälkeen tulee sähköisellä äänestyksellä yhdistysten hyväksyttäväksi.
Prosessin keskeinen sisältö on vahvistaa eri toimielimien roolit:
- Council päättää strategisista suuntaviivoista millä alueilla standardeja valmistellaan sekä
hyväksyy lopulliset standardit,
- EC hyväksyy standardien työsuunnitelman (Statement of Intent eli SOI) ja hyväksyy
standardiluonnokset (Exposure Drafts) konsultoivaksi sekä valmiin standardin Councilin
hyväksyttäväksi,
- standardialakomitea IASSC vastaa EC:lle standardien valmistelusta ja yhdistysten sekä
muiden osapuolten kuulemisesta
- Professionalism komitea valvoo että standardiprosessia (Due Process) noudatetaan.
Aikaisemmin komiteat ovat valmistelleet standardit ja Councililla ollut kaikki päätösvalta. Tässä
puheena olevat standardit ISAPt ovat mallistandardeja, joiden käyttöönotosta päättää kukin
yhdistys. Lähiaikoina on tulossa kysely IAA standardien tarpeesta yms.
SOI for an ISAP Valuation of Social Security Programs: Sosiaaliturvakomitea esittää nykyisen
standardin, joka on luonteeltaan “education note”, uudelleen kirjoittamista mallistandardiksi.
Päätettiin suositella Councilille.
IASP 1 General Actuarial Practice:
Ensimmäinen standardiluonnos on lähetetty yhdistyksille kommentoitavaksi 1.12. mennessä. Se
käsittelee yleisiä periaatteita, jotka aktuaarin tulee työssään huomioida. Osittain menee päällekkäin
Code of Condact’in kanssa. Idea tässä standardissa on, että erityisalueiden standardeissa ei tarvitse
toistaa näitä yleisiä periaatteita. Merkillepantavaa on myös, että se on nyt kirjoitettu siten, että
koskee kaikkea aktuaarin tehtävään kuuluvaa työtä. Mietittävä, miten suhtaudumme tähän jos/kun
standardi hyväksytään. Voitanee esimerkiksi hyväksyä Educational Note –tyyppisenä suosituksena.
Kommentoinnissa harkittavia näkökulmia mm. scopen laajuus sekä suhteellisuus- ja olennaisuuden
periaatteen soveltaminen.
TF on Permanent Structure for ISAPs:
Työryhmä valmistelee ehdotusta pysyväksi rakenteeksi ja prosessiksi aktuaaristandardien
kehittämiselle ja hyväksymiselle. Työ jatkaa, kuten em. Due Process TF, viime vuonna
työskennelleen Gonvergence of Actuarial Standards TF:n raportin pohjalta. Keskeisiä kysymyksiä
ovat mm. kuinka itsenäinen suhteessa IAA:ahan standardiprosessista halutaan ja miten eiaktuaaritahoja osallistetaan. Työ on hyvin alussa.
Common Understanding of Principle of Professionalism:
Tämä paperi on saatu nyt valmiiksi ja on Councilin esityslistalla. Meidän tulee miettiä, mitä tälle
tehdään.
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Due Process Task Force 29.9. ja 2.10.2011
Työryhmällä oli kaksi kokousta, ennen ja jälkeen Councilin kokouksen. Työtä on kuvattu edellä
kohdassa IAA Standards Setting. Työryhmän työ päättyy, jos/kun Due Process –esitys hyväksytään.

TF on Permanent Structure for ISAP: Työryhmä on pitänyt puhelinkokouksia, mutta ei nyt
kokoontunut aikatauluongelmista johtuen.

Hillevi Mannonen

