
Matkakertomus IAA vuosikokouksesta – Vancouver, Kanada 10/2015. 

Osallistuin 15.–17. lokakuuta IAA:n vuosikokoukseen Vancouverissa. Vuosikokouksessa 

osallistuin Suomen edustajana Presidents-tapaamiseen, Council-kokoukseen sekä pienten 

maiden yhteistyökokoukseen. Tämän lisäksi osallistuin seuraajana (observer) 

koulutustyöryhmän kokoukseen sekä Health-työryhmän kokoukseen. 

Health-työryhmän kokouksesta muistiinpanot löytyvät Mäkisen Mikalta (SAY edustaja tässä) 

mutta Koulutustyöryhmässä, jossa SAY:llä ei vielä ole edustajaa, keskusteltiin täällä 

Vancouverissa aikalailla uudesta education syllabuksesta, joka yritetään saada 

Koulutustyöryhmässä hyväksytettyä helmikuussa 2016 ja sitten councilissa toukokuussa 

2016. Asiaan liittyen tuli paljon sellaisia kommentteja, että syllabuksen linjaaman 

vähimmäistason pitäisi olla suppeampi ja että FMA:t sitten itse tekisivät painotuksia. Lisäksi 

sijoituspuolen asioiden koettiin olevan liian täsmällisiä ja niitä liian paljon. Suomen osalta 

kommentoimme data-asioihin liittyvän koneoppimisen (7.3) osuuden poistamista. 

Matematiikkaosio sai taas ristiriitaisia kommentteja osakseen sen täsmällisyydestä. Tätä 

asiakokonaisuutta yritettäneen varmaankin koulutustyöryhmässä edistää ja koostaa aika 

täsmällinen kommenttipaketti. Lisäksi SAY:n tulisi nimetä jo heti tilapäisesti joku tähän IAA:n 

koulutustyöryhmään, jotta varmistamme että olemme mukana keskustelussa. 

Presidents-tapaamisessa keskusteltiin CPD-vaatimusten pakollisuudesta ja edistajien halusta 

siirtyä tällaiseen. Yleismielipide tukee tätä, mutta asia vaatii aikaa, jotta erilaiset seuranta-

menetelmät yms. ovat mahdollisia kansallisilla tasoilla. Keskusteltiin uudesta education 

syllabus -ehdotuksesta, joka koettiin hyvin yksityiskohtaiseksi ja laajaksi. Lisäksi kuultiin 

IAA:n työryhmän (Task Force on State of the profession survey (Errol Cramer, Jacques 

Tremblay) ) valmistelema kyselytutkimus, joka toteutettaneen kahdessa osassa; current 

state of the profession (5/2016) ja external stakeholders (9/2016). Liittyen aktuaarien 

rooleihin toin esille Euroopan aktuaarien kanssa käymämme keskustelun (AAE 

vuosikokous 9/2015) aktuaareista yhtiöiden riskienhallinnassa ja kuinka tätä profiilia 

voisi edistää. Keskusteluiden lisäksi kuulimme esitelmiä: 

Challenges of Being a Professional (Diane Girard) käsitteli ammattietiikkaan liittyviä 
asioita ja eturistiriitoja, joita tällaisessa työssä tulee vastaan. Esitys evästi ja 
jäsenteli hienosti tätä asiakokonaisuutta. 
 
This interactive session aims to stimulate discussion between members of the Presidents’ 
Forum regarding some of the challenges associated with the professional practice of 
actuaries. More specifically we will review expectations towards professionals in terms of 
ethics and professionalism, discuss the challenges associated with trying to act ethically 
in a “bottom line” world, and then try and assess how well prepared actuaries are to 
respond to these challenges. We will end by exploring ways in which professional 
associations might help their members navigate these waters. 
 

Disruptive Technologies and Other Trends (Cindy Forbes). Tässä tuotiin esille 
ajatuksia siitä, mitä teknologian kehitys ja informaation määrän kasvaminen tuo 
vakuutusalalle. Lanseerattiin myös uusi mitta: return on data – the next ROI. 



This presentation will explore how disruptive technologies such as the mobile internet, 
the automation of knowledge work, the internet of things, cloud technology, and next 
generation genomics, as well as trends in consumer preferences and the regulatory 
environment, could impact the business of insurance and the actuarial profession in the 
future. 
 

6. Pension Situation in Canada (Rob Stapleford) käsitteli Kanadan 

eläkejärjestelmää ja sen haasteita. 
This presentation will provide an overview of the Pension situation in Canada as well as 
of the Canadian Institute of Actuaries’ initiatives pertaining to this important matter. 

 

Council-kokous pidettiin heti presidents-tapaamisen jälkeen. Kokouksessa kuulimme IAA:n 
vuoden tapahtumista ja miten ovat edistäneet eri strategisia aihekokonaisuuksiaan: 
standardit, education syllabus, branding, jäsenyhdistysten auttaminen yms. Uudesta 
education syllabuksesta käytiin lisäksi aika pitkä keskustelu, jonka seurauksena toivottiin, 
että se muutettaisiin ja lyhennettäisiin minimivaatimustyyppiseksi eikä niin kaiken 
kattavaksi.  
 
IAA:n työryhmäedustajien osalta kaivattiin enemmän hajontaa; enemmän naisia ja 
enemmän porukkaa pienemmistä maista mukaan. TOGOn aktuaariyhdistys päätettiin ottaa 
mukaan associate memberiksi (ei vielä täysjäsen siis). Vuoden 2016 IAA puheenjohtajaksi 
valittiin Malcolm Campbell (SWE) ja tulevaksi puheenjohtajaksi Tom Terry (USA).  
 
Puheena kuultiin esitys ilmastoindeksistä, joka nyt vielä toimii vain globaalissa 
mittakaavassa:  
 

COUNCIL GUEST SPEAKER – CATERINA LINDMAN, FCIA, FSA 
Can actuaries make a contribution to the field of Climate Change? Find out how 

actuaries, together with climate scientists, have developed the Actuaries Climate 

Index and the Actuaries Climate Risk Index. The purpose of these indices is to 

create an objective measurement of changes in climate and climate risk in recent 

decades. These indices are being created to educate the insurance industry and 

the general public on the impact of climate change, and to promote our 

profession. 

 

Lauri Saraste, Espoossa 25.10.2015 


