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Johdanto 

Osallistuin ensimmäistä kertaa Suomen Aktuaariyhdistyksen puheenjohtajana ja edustajana 

seuraaviin Kansainvälisen Aktuaariyhdistyksen kokouksiin: 

Keskiviikkona 30.5. 

• Presidential Town Hall 

• IFRS 17 Update 

• Mortality Initiatives 

• General Insurance Committee 

Torstaina 31.5. 

• Professionalism Committee 

• Mortality Working Group 

Perjantaina 1.6. 

• Advice and Assistance Committee 
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Lauantaina 2.6. 

• Presidents' Forum 

• Council 

ja seuraavaan Euroopan Aktuaariyhdistyksen kokoukseen: 

Sunnuntaina 3.6. 

• Presidents' Meeting 

Kansainvälinen Aktuaariyhdistys (International Actuarial Association, IAA) 

Kansainvälisen Aktuaariyhdistyksen jäseniä ovat olleet kansalliset aktuaariyhdistykset vuodesta 1998 

alkaen, joten nykymuotoinen Kansainvälinen Aktuaariyhdistys täyttää 20 vuotta tänä vuonna (alun 

perin yhdistys on perustettu 1895). Sen toiminta rakentuu komiteoiden työskentelyn varaan, joista 

useimpiin kansallisilla yhdistyksillä on oikeus nimittää oma edustajansa (pl. Executive Committee ja 

Statuatory Committees Audit & Finance Committee ja Nominations Committee), mitä oikeutta myös 

Suomen Aktuaariyhdistys on käyttänyt. 

Tieteellisen komitean (Scientific Committee) alaisuudessa toimii kuusi työryhmää (Working Group), 
joissa useimmissa Suomen Aktuaariyhdistyksellä on edustus (Member / Interested Person): 

• Banking (- / Pentti Soininen) 

• Big Data (Esko Kivisaari / -) 

• Microinsurance (- / -) 

• Mortality (Mika Mäkinen / Harri Kuosmanen ja Jari Niittuinperä) 

• Population Issues (Esko Kivisaari / -) 

• Resource and Environment (Esko Kivisaari / -) 

Sen lisäksi Kansainvälisellä Aktuaariyhdistyksen alaisuudessa toimii seitsemän lähinnä tutkimus-
toimintaan keskittyvää sektiota, joihin kansallisten aktuaariyhdistysten jäsenet voivat liittyä: 

• Financial Risks and ERM (AFIR-ERM) 1986 

• Non-Life Insurance (ASTIN) 1957 

• Actuaries Without Borders (AWB) 2003 

• Health (IAAHS) 2003 

• Life Insurance (IAALS) 2006 

• Consulting (IACA) 1968 

• Pensions, Benefits and Social Security (PBSS) 2003 

Suomen Aktuaariyhdistyksen jäseniä on kaikkien edellä mainittujen sektioiden jäseninä. 

Alla olevien linkkien avaaminen edellyttää kirjautumista omalla käyttäjätunnuksella sivuille. 
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General Insurance Committee 

Agenda: 

https://www.actuaries.org/IAA/Documents/CMTE_GIC/Meetings/Berlin_2018/Agenda/GIC_Agenda

_Berlin_May2018_Finalv2.pdf 

Komitean toiminta keskittyy nimensä mukaisesti vahinkovakuutukseen. Kyseessä on vasta hiljakkoin 

perustettu komitea, jonka toiminta hakee vielä muotoaan. 

Kokouksessa käytiin läpi käynnissä olevien projektien tilannepäivitykset. 

Professionalism Committee 

Agenda: 

https://www.actuaries.org/IAA/Documents/CMTE_PC/Meetings/Berlin_2018/Agenda/PC_Agenda_B

erlin_finalv2.pdf 

Komitean tehtävänä on edistää ammatilliseen vakuutusmatemaattiseen koulutukseen ja käytäntöön 

liittyvien standardien kehittämistä, ylläpitoa ja parantamista kansainvälisesti. Keskeisessä asemassa 

tässä ovat kansainväliset (malli)aktuaaristandardit, jotka Actuarial Standard Committee valmistelee, 

ja niiden mukaisten aktuaaristandardien käyttöönotto kansallisissa aktuaariyhdistyksissä sekä kurin-

pitomenettelyjen kattavuus / oikeudenmukaisuus. 

Kokouksessa kuultiin katsaus Kanadan Aktuaariyhdistyksen (Canadian Institute of Actuaries) ja 

Yhdistyneen Kuningaskunnan Aktuaariyhdistyksen (Institute and Faculty of Actuaries) kurinpito-

menettelyistä. Molempien yhdistysten kurinpitomenettelyssä keskeistä oli toisaalta ammattikunnan 

jäsenten ammattimaisen toiminnan varmistaminen ja toisaalta yksilön suoja tutkintavaiheessa. 

Molemmissa yhdistyksissä lakimiehet osallistuvat prosessiin, minkä vuoksi prosessin kustannukset 

kohoavat varsin korkeiksi. 

Komitea toivoi kuulevansa esityksiä myös pienempien yhdistysten kurinpitomenettelystä, joten 

seuraavassa kokouksessa on esitys Meksikon Aktuaariyhdistyksen ja Suomen Aktuaariyhdistyksen 

kurinpitomenettelystä. On mielenkiintoista kuulla, millaista palautetta saamme ja aiheuttaako tämä 

mitään tarpeita kehittää nykyistä järjestelmää tulevaisuudessa. 

Mortality Working Group 

Agenda: 

https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Agenda/MWG_Agen

da_Berlin_May2018_Final.pdf 

Kokouksessa käytiin läpi työryhmän jäsenten käynnissä olevaa tutkimusta ja maaraportteja, jotka 

löytyvät työryhmän kotisivulta 

https://www.actuaries.org/IAA/Documents/CMTE_GIC/Meetings/Berlin_2018/Agenda/GIC_Agenda_Berlin_May2018_Finalv2.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/CMTE_GIC/Meetings/Berlin_2018/Agenda/GIC_Agenda_Berlin_May2018_Finalv2.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/CMTE_PC/Meetings/Berlin_2018/Agenda/PC_Agenda_Berlin_finalv2.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/CMTE_PC/Meetings/Berlin_2018/Agenda/PC_Agenda_Berlin_finalv2.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Agenda/MWG_Agenda_Berlin_May2018_Final.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Agenda/MWG_Agenda_Berlin_May2018_Final.pdf
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(https://www.actuaries.org/iaa/IAA/Committees/Scientific/Mortality/IAA/Committees/Scientific/Mo

rtality_Working_Group.aspx?hkey=177f6bf7-e125-4c13-911b-2826f7b0c90c). 

Tutkimuskohteista varsinkin ”sähkötupakka” (E-cigarettes) nousi esiin. Ilmeisestikin sähkötupakan 

käyttö (vaping) on terveellisempää kuin perinteisten tupakkatuotteiden käyttö (combustible tobacco 

cigarettes) mutta on epäselvää, vähentääkö sähkötupakointi pitkällä aikavälillä perinteisten tupakka-

tuotteiden käyttäjien määrää vai aikaisemmin ei-tupakoitsijoiden määrää. Samoin sen vaikutukset 

terveyteen vaativat lisätutkimusta. 

Advice and Assistance Committee 

Agenda: 

https://www.actuaries.org/IAA/Documents/CMTE_AA/Meetings/2018_Berlin/AA_Berlin_Agenda.pd

f 

Komitean tavoitteena on tukea aktuaarien ammattikunnan kehitystä, järjestäytymistä ja edistämistä 

maissa, joissa ammattikunta ei ole vielä täysin kehittynyt. 

Komitean alaisuudessa toimii neljä alueellista alakomiteaa: 

• Africa 

• Asia 

• Eurasia and Middle East 

• Latin America 

Kokous oli huomattavasti vapaamuotoisempi kuin muiden komiteoiden kokoukset, joihin osallistuin. 

Kokouksessa käytettyjen puheenvuorojen perusteella kehittyvissä maissa suurimmat ongelmat liit-

tyivät siihen, että aktuaarien ammattikuntaa ei tunneta kovinkaan hyvin eikä myöskään lainsäädäntö 

tunnusta ammattikunnan olemassaoloa. Vaikka ilmeisesti kaikissa kehittyneissäkään maissa lainsää-

däntö ei tunnusta ammattikunnan merkitystä vakuutussektorin terveelle toiminnalle, näissä maissa 

ammattikunnan osaaminen on kuitenkin laajasti tunnettua ja arvostettua. 

Lisäksi kokouksessa tuli esille, että kehittyvien maiden aktuaarit tarvitsisivat usein myös teknistä 

lisäkoulusta ja tukea käytännön haasteissa eivätkä pelkästään apua toimimisessa ammattimaisesti. 

Tämän havainnon perusteella komitea pohtii, minkä tyyppiset henkilöt soveltuisivat parhaiten 

toimimaan vapaaehtoisina tukemassa kehittyvien maiden aktuaareja. 

Presidents' Forum 

Agenda: Valitettavasti tällä hetkellä agenda ei löydy IAA:n sivuilta. 

Dr. Thomas Steffen, Former German Deputy Finance Minister, piti esityksen aiheesta Politics and 

Actuaries – friends or foes? Hänen mielestään aktuaareilla on paljon annettavaa erilaisissa ympäris-

töissä. 

https://www.actuaries.org/iaa/IAA/Committees/Scientific/Mortality/IAA/Committees/Scientific/Mortality_Working_Group.aspx?hkey=177f6bf7-e125-4c13-911b-2826f7b0c90c
https://www.actuaries.org/iaa/IAA/Committees/Scientific/Mortality/IAA/Committees/Scientific/Mortality_Working_Group.aspx?hkey=177f6bf7-e125-4c13-911b-2826f7b0c90c
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/CMTE_AA/Meetings/2018_Berlin/AA_Berlin_Agenda.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/CMTE_AA/Meetings/2018_Berlin/AA_Berlin_Agenda.pdf
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Dr. Manuela Zweimüller (https://eiopa.europa.eu/about-eiopa/organisation/heads-and-deputy-

heads-of-department), Head of Policy Department at the European Insurance and Occupational 

Pensions Authority (EIOPA), piti estyksen aiheesta Two years of Experience with Solvency II. Hän 

kertoi, että EIOPA:n näkemyksen mukaan Solvenssi II -vakavaraisuusstandardin käyttöönotto on ollut 

menestys, missä luonnollisesti auttoi pitkä valmistautumisaika. Hän korosti erityisesti ORSA:n (Own 

Risk and Solvency Assessment) merkitystä vakuutusyritysten riskienhallinnassa. Erityisesti hän 

painotti sitä, että ORSA:n tulee olla jatkuva prosessi ja aidosti osa päätöksentekoprosessia eikä 

kerran vuodessa tehtävä erillinen pöytälaatikkoharjoitus. 

Birgit Kaiser, Managing Director DAV, piti estyksen aiheesta What Members are Expecting from their 

Professional Association. Saksan Aktuaariyhdistyksen jäsenmäärä on kasvanut tasaisesti viime vuosi-

na, vaikka – samoin kuin Suomessa – aktuaarina toimiminen ei edellytäkään yhdistyksen täysjäse-

nyyttä. Yhdistyksen jäsenet samoin kuin heidän työnantajansa kokevat, että yhdistyksen jäsenyys 

varmistaa ammattimaisuuden ja osaamisen.  

Masaaki Yoshimura, IAA President, ja Tom Terry, IAA Immediate Past President, pitivät esityksen IAA 

of the Future. He kertoivat, että IAA:n komiteoiden ja työryhmien lukumäärä on kasvanut viime vuo-

sina, kun taas sihteeristön, joka tukee komiteoiden ja työryhmien työtä, koko on pysynyt ennallaan. 

Samanaikaisesti IAA:n tulorahoitukseen, kansallisilta aktuaariyhdistyksiltä keräämiin jäsenmaksuihin, 

on kohdistunut paineita kansallisten tulkintaeroavaisuuksien vuoksi. Niinpä IAA:n Executive 

Committeessa on pohdittu jo noin vuoden ajan komiteoiden, työryhmien ja sektioiden työnjaon 

uudelleenjärjestelyä, mihin kansalliset aktuaariyhdistykset saanevat ottaa kantaa syksyllä tai viimeis-

tään seuraavassa kokouksessa marraskuussa. 

Council 

Agenda: https://www.actuaries.org/IAA/Documents/COUNCIL/Meetings/2018_Berlin/Berlin.pdf 

Neuvosto ratifioi IAA:n uuden logon yksimielisesti. 

IAA:n jäsenmaksuperustetta tarkennettiin Fee Task Forcen toimesta talven ja kevään aikana. 

Executive Committee on hyväksynyt työryhmän raportin ja nyt neuvosto hyväksyi työryhmän 

laatiman ehdotuksen. Tulevaisuudessa kansallisten yhdistysten jäsenmaksun peruste ei enää ole FQA 

(Fully Qualified Actuary) lukumäärä vaan MWAC (member with an actuarial credential) lukumäärä. 

Muutoksella ei ole vaikutusta Suomen Aktuaariyhdistyksen jäsenmaksuun IAA:lle. 

Membership Committeen suosituksesta neuvosto myönsi Iranin Aktuaariyhdistykselle, Actuarial 

Society of Iran (ASI), Associate Member -statuksen. 

https://eiopa.europa.eu/about-eiopa/organisation/heads-and-deputy-heads-of-department
https://eiopa.europa.eu/about-eiopa/organisation/heads-and-deputy-heads-of-department
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/COUNCIL/Meetings/2018_Berlin/Berlin.pdf
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Eurooppalainen Aktuaariyhdistys (Actuarial Association of Europe, AAE) 

Presidents' Meeting 

Agenda: https://actuary.eu/wp-content/uploads/2018/06/Presidents-Meeting-2018-AGENDA-

FINAL.pdf 

Esitykset: https://actuary.eu/community/presidents-meeting/ 

Kuten jäsenkirjeessä syksyllä kerrottiin, Suomen Aktuaariyhdistyksen täysjäsen Esko Kivisaari valittiin 

viime vuoden syyskuussa Euroopan Aktuaariyhdistyksen varapuheenjohtajaksi, ja tämän vuoden 

syyskuussa hän siirtyy puheenjohtajaksi.  

Kokouksessa kuultiin Islannin Aktuaariyhdistyksen esitys heidän ongelmistaan saada uusia jäseniä 

ammattikunnan jäseneksi. Tällä hetkellä Islannin Aktuaariyhdistyksellä on yhdeksän jäsentä, joista 

vanhin on syntynyt vuonna 1948 ja nuorin vuonna 1976. 

Kokouksessa kuultiin myös esitys Risk Management Committeen organisoinnista neljään 
työryhmään: 

• Pensions section 

• Insurance section 

• Wider Fields / Investment section 

• Chief Risk Officer (CRO) / Risk Function Holder (RFH) forum 

https://actuary.eu/wp-content/uploads/2018/06/Presidents-Meeting-2018-AGENDA-FINAL.pdf
https://actuary.eu/wp-content/uploads/2018/06/Presidents-Meeting-2018-AGENDA-FINAL.pdf
https://actuary.eu/community/presidents-meeting/

