
 

 

 

Raportti Groupen kokouksista Prahassa 20.-21.10.2011 
 
1. Standards, Freedoms and Professionalism Committee 

- avauksen yhteydessä esiteltiin Groupen uusi ”public affairs director, Pia 
Skaerbak” 

- pitkähkö aihe liittyi kehitteillä oleviin Groupen aktuaaristandardeihin (Suomen 
puolelta tässä kehittelyssä mukana Jukka Rantala) 

o EIOPA tekee parhaillaan teknisluonteisia standardeja ja IAA (EK mukana 
tällä puolella) lähestyy asiaa abstraktimmasta suunnasta: Groupen rooli 
on täyttää näiden väliin jäävää aukkoa eurooppalaisesta näkökulmasta 

o Groupen standardien ehdotetaan olevan luonteeltaan ”model standard”. 
Tämä tarkoittaa, että niiden tulo pakolliseksi vaatii kansallisen tason 
aktuaariyhdistyksen toimia, jotta ne sitovat aktuaaria (vaikka ovatkin 
model standardeja, nimissä ei pidettäne model-sanaa, jotta aktuaari voisi 
oma-aloitteisesti, esimerkiksi tehdessään työtä monikansalliselle 
asiakkaalle, sitoutua standardin noudattamiseen). Vähintään standardien 
kehitystyö vaatii koulutusta ja asian miettimistä myös Suomessa: 
pakollistamisessa ensiaskeleina voisi olla nimittää yhdistykselle 
promulgaattori (sopiva henkilö olisi Asko Tanskanen) ja 
apulaispromulgaattori (Jaakko Tuomikoski). 

o erityisesti UK:lla oli duubioita ja tähän yhtyivät slovakit. Eivät kuitenkaan 
varsinaisesti vastustaneet vaan miettivät, miten sopii muihin kehitelmiin 

o Groupen due process on hieman hankala standardien eteenpäin viennille 
ja sen viilaamista viedään eteenpäin 

o kahden kehittely lähdössä käyntiin, nämä liittyvät aktuaarin työn laatuun ja 
raportointiin (edellä esitetyt duubiot näkyivät siinä, että ensimmäisen 
kehittely hieman viivästyy, jotta varmistetaan yhteensopivuus IAA:n ISAP 
1:n kanssa) 

o mainitun kahden lisäksi muita mahdollisia ovat riskinhallintaan ja 
ORSA:aan liittyvät standardit, joista jälkimmäisessä katse kohdistui EK:n 
vetämään S II –työryhmään 

- kuultiin raportti BAS-työstä 
- jäsenyyskriteerien jatkuvan täyttämisen varmistamiseksi esitettiin 

muodollisempaa proseduuria. Tämä tarkoittaisi vuosittaista kevyttä arviota ja 
sitten 5 vuoden välein kukin yhdistys joutuisi tarkempaan tarkasteluun. Asiaa 
viedään eteenpäin ja varmistetaan, että toimitaan järkevästi suhteessa IAA:n 
vastaavaan. 

- Groupe oli käynyt Komission kanssa keskustelua ammattikuntien vapaa 
liikkuvuuden kehittelyistä (Professional Qualifications Directive). Vaikuttaa siltä, 
että asialla ei ole vaikutusta aktuaarien vuorovastaiseen (!) kysymykseen, koska 
aktuaarit eivät varsinaisesti ole reguloitu ammattikunta (Suomi tietysti on 
poikkeus pääsäännöstä meidän shv-systeemin takia) 

- Global ERM qualification 
o UK myöntää CERA titteliä, Hollanti on käsittelyssä ja Saksa sekä Ranska 

ovat anomassa 
o Ruotsi valmistelee hakemusta ja Sveitsi harkitsee asiaa 
o Suomi? 

- Sääntömuutokset: oikeastaan muodollisia liittyen Sveitsin lain alle menoon 
- Groupe strategia: tilannekatsaus siitä, missä mennään, ei oikeastaan uutta 



 

 

 

- GC ja IAA – Thomas Béhar IAA:n excomin osalta raportoi, EK raportoi 
eläkealueen jutuista 

- loput asiat lähinnä raportointia tapaamisista – ei referoida tässä 
- vuodesta 2013 alkaen etsitään sekä kevät- että vuosikokousten pitopaikkoja – 

vuosikokousvastuuta meille ei ehkä ihan heti (oli 2002) mutta kevätkokouksen 
kai voisimme tarjota? 


