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Presidential Town Hall 

Tilaisuus oli uusi yritys muokata IAA-komiteakokousten kokonaisuutta uuteen muotoon. Ei ehkä kauhean 
onnistunut kuitenkaan, koska a) puheenvuorot olivat hyvin yleisluonteisia ja b) osallistujamäärä oli suuri 
estäen paremman interaktiivisuuden. Ehkä tällainen tilaisuus paremmin toimii Yhdysvalloissa, jossa 
tällaisten tilaisuuksien perinne on vahva. 

Tilaisuudessa jo ennakkotietojakin vastaten sivuttiin myös IFRS 17 -aluetta. Jälleen esitys tässä tilaisuudessa 
oli hyvinkin yleisluonteinen. Mutta mielestäni todella hyvä kokonaisuus tästä aiheesta tuli vastaan 
kongressin puolella: Stefan Engeländer ja Andreas Johannleweling pitivät siellä esityksen teemalla: 
”Employer Accounting for Pensions: Insurance Accounting vs. Employer Accounting under IFRS”. Esitys 
auennee melko hyvin dioistakin, jotka löytyvät kongressin nettisivuilta, mutta jota halukkaat voivat kysyä 
minultakin. 
Lisäksi tällä alueella voidaan todeta, että IAA on julkaissut kirjan ”Risk Adjustments for Insurance 
Contracts”. Se auttaa erityisesti aktuaareja IFRS-työssä vastuuvelan marginaalin määräämisessä. 

OECD activities 

Keskiviikkoaamupäivän loppu oli pienemmille ryhmille ns. topic session -muodossa. Näitä oli kolme eli 
OECD activities, IAIS activities ja Mortality. Itse olin mukana OECD-puolella, jossa edelleen olen mukana 
(vaikkakin OECD-alakomitean puheenjohtaja onkin nykyään Christelle Dieudonnée Ranskasta – minä 
kylläkin olen tähän liittyvällä alueella edelleen IAA:n delegate to the IOPS, jossa IOPS on OECD:n kanssa 
läheisessä yhteistyössä toimiva International Organisation of Pension Supervisors). 

OECD-työtä ohjaillaan IAA:ssa oman OECD-alakomitean kautta. Se toimii sekä Pensions and Employee 
Benefits -komitean että Insurance Regulation -komitean alla. Taustana on, että OECD:lla on IAA:n kannalta 
kaksi (erityisen) relevanttia toimielintä eli Working Party of Private Pensions (WPPP) ja Insurance and 
Private Pensions Committee (IPPC). Edellinen näistä on erityisen relevantti PEBC:lle ja jälkimmäinen taas 
IRC:lle. Itse asiassa jo näiden kautta OECD on relevantti monelle muullekin IAA:n toimielimelle, mutta 
kuitenkin koordinointi näiden kahden komitean kautta on katsottu ainakin tällä hetkellä riittäväksi. 

OECD-alueella ehkä erityinen noteerattava on toukokuussa viimein valmistunut ns. Funding Monograph eli 
”Defined Benefit Pension Plan Funding and the Role of Actuaries”, joka on ladattavissa IAA:n sivuilta. 
Kirjanen antaa hyvän kuvan eri puolilla maailmaa sovellettavista käytännöistä ja aktuaaritekniikoista. Se 
tullee olemaan pohjana, kun OECD uudistaa omia suosituksiaan aiheesta (tämän hetkiset OECD:n 
ohjeistukset ovat aktuaarillisesti auttamattoman vanhentuneet). Kirjanen on tehty yhteistyössä OECD:n 
kanssa. Julkaisuna se on kuitenkin IAA:n julkaisu, ja OECD näkyy oman esipuheen kirjoittajana. 

General Insurance Committee 

En ole komitean jäsen, mutta olin täällä kokouksen alkuosassa pyydettynä kertomassa hieman OECD-
työstä, Big Datasta ja kestävän kehityksen rahoituksesta. 

Harri varsinaisena jäsenenä raportoi komiteasta. 

Actuaries Without Borders 

Sektion jäsenenä olin seuraamassa kokousta. Ilokseni Lauri oli ollut Pietarissa kouluttamassa AWB:n 
nimissä. Raportointiin korjasin nimen Sanasteesta Sarasteeksi. 

Torstai 31.5.2018 



Audit and Finance 

Olen tämän pienen komitean jäsen. Komitea seuraa IAA:n taloutta. IAA:n tulot riittävät hyvin menoihin 
nykytasolla, mutta ongelmana on huomattava riskiherkkyys. IAA:lla ei nimittäin ole käytännössä 
minkäänlaista puskuria turvaamaan häiriötöntä jatkuvuutta. Tästä tehtäneen jossain vaiheessa ehdotus 
Councilille. 

Komitean roolia myös ehdotetaan muutettavaksi. Omalta kohdaltani tulee merkitsemään toimikauteni 
lyhennystä, mutta pari vuotta olen vielä mukana. 

Keskusteltiin myös IAA:n sijoituspolitiikasta, vaikka paljon sijoitettavaa ei olekaan. Totesin, että IAA:n 
kaltaisen organisaation on tärkeä pohtia myös vastuullisuusnäkökulmaa sijoituksissaan, joka noteerattiin 
ohjenuoraksi. 

Pensions and Employee Benefits 

Tämän komitean varsinainen jäsen on Barbara, joka raportoi enemmän. Olin mukana kokouksen loppuosan 
ja kerroin OECD- ja IOPS-liitännäisistä asioista. 

Big Data Working Group 

Big Data Working Groupin vetäjävastuun minun jälkeeni puheenjohtajana on ottanut Ashleigh 
Theophanides Etelä-Afrikasta. 

BDWG:n alkuvaihetta on leimannut ajatus saada aikaan kansainvälinen CERA:n kaltainen tutkinto/oppiarvo 
Big Data -matemaatikoille. Toisaalta kuitenkin maali on ollut liikkuva ja myös eri maiden aktuaarijärjestöjen 
ajatukset kokonaisuudesta ovat olleet varsin poikkeavat. Jenkeissä ajatuksena on ollut järjestää yleisempi 
Big Data -oppikokonaisuus, jota tarjotaan muillekin kuin aktuaareille. Euroopassa enemmänkin (UK, Ranska, 
Saksa) Big Data liitettäisiin yleisiin aktuaariopintoihin, tosin kussakin maassa jossain määrin eri tavoilla. 
Yleisenä toteamuksena joka tapauksessa on, että nyt eletään siirtymävaihetta: nykyiset aktuaarit 
tarvitsevat täydennyskoulutuksen pärjätäkseen Big Datan kanssa – tulevaisuudessa valmistuvilla tämän 
alueen tuntemus väistämättä sisältyy opintokokonaisuuteen. Sivuhuomautuksena voi lisäksi sanoa, että Big 
Data on huono termi kuvaamaan kokonaisuutta, ehkä paremmin on kyse termistä Predictive Analytics tai 
Data Science. 

Eteenpäin tullaan menemään ainakin niin, että IAA:n sivuistoille synnytetään osa, johon kootaan tähän 
teemaan liittyviä aineistoja. Tämän BDWG:n yhteydessä syntynyt oma kirjoitukseni muuten on ilmestynyt 
unkarilaisessa aktuaarijulkaisussa. Todettakoon lisäksi, että kongressin puolella olen mukana Data Science -
paneelissa. 

Joint OECD Subcommittee of the PEBC and IRC 

Entisenä tämän ryhmän puheenjohtajana olin täällä mukana, ja tosiaan myös roolissani IOPS:n 
delegaattina. Edellä jo kuvattu asiaa keskiviikon kohdalla. Varsinaisesti täällä puhuttiin valmistautumisesta 
OECD:n kesäkuun kokouksiin Pariisissa.  

Oma rooli varsinaisesti oli, että OECD valmistelee dokumenttia teemalla Big Data and Annuities. Olen 
laatinut siitä kommenttipaperin, joka nyt lähetettiin IAA:n subcommitteen nimissä OECD:lle. 

Perjantai 1.6.2018: 

Resource and Environment Working Group 

Tässä Working Groupissa olen yhä enemmän mukana johtuen viime vuoden jäsenyydestäni EU:n komission 
kestävän rahoituksen korkean tason työryhmään (HLEG). Tällä kertaa ehdin kuitenkin olemaan vain alun 



puoli tuntia, koska AAE:n hallitukselle oli sovittu kokous IFoA:n johdon kanssa 8.30 (ja sen perään Euroopan 
aktuaarikongressin organising committee). Kerroin kokouksessa HLEG:n ehdotusten etenemisestä. 
Kongressin puolellahan minulla oli sitten pitempi esitys aiheesta. 

Insurance Regulation Committee 

Tässä komiteassa en ole jäsen, ja noista AAE:n kokouksista johtuen pääsin vain ihan loppuun mukaan. 
Jarihan raportoinee tästä IRC:stä. 

Pensions and Employee Benefits Part II 

Osallistuin osaan tätä jatkokokousta, mutta vain lyhyesti, koska AAE:n hallitus tapasi Saksan yhdistyksen 
johtoa klo 15 alkaen. Mutta Barbarahan tästä PEBC:sta raportoi. 

Lauantai 2.6.2018 

Councilissa mukana osallistumassa. 

Kongressista sellainen miete, että olisi hyvä saada suomalaisia enemmän esille. Nyt esitykset lisäkseni 
Barbaralta ja Ismolta, ja paneeleissa lisäkseni mukana Hillevi ja Barbara. Pentikäinen olisi ollut pahoillaan 
näin vähästä edustuksesta. 

 

Ja loppuun vielä Paul Embrechtsin uus määritelmä, Actuary of the 5th kind : 

A data driven and model guided, critical and socially responsible financial decision maker in an ever 
changing world governed by uncertainty 


