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Professionalism Committee 
 
Yleiset asiat: Consumer Protection Working Group siirrettiin Insurance Committeen johtoon. Birgit 
Kaiser valittiin edelleen varapuheenjohtajaksi (kausi on vuosi kerrallaan). AAE Board haluaa 
selkeämpiä toimia, miten  AAE voi toteuttaa tavoitteita  “contributing to the well-being of society” 
ja ”concern for the public interest”.  Päätettiin, että komitan jäsenet toimittavat puheenjohtajle 
ehdotuksensa ja näkemyksensä 30.10. mennessä. 
 
MRA and Heubeck letter: MRA (Mutual Recognition Agreement) on sopimus, jolla 
aktuaariyhdistykset tunnustavat aktuaarin pätevyyden toimia toisessa valtiossa. Sopimusta 
päivitettiin huomioimaan uudet EU-direktiivit ja nyt on tavoitteena hyväksyä muutettu sopimus 
voimaan 1.1.2020.  ”Heubeck Letter ” on kirje AAE:n puheenjohtajalta jäsenyhdistyksille, joissa 
informoidaan po. sopimuksesta.  UK haluaa ottaa aikalisän selvittääkseen mahdollisia juridisia 
ongelmia. UK-pätevyysvaatimukset ovat korkeammat kuin AAE-minimivaatimukset. Siksi haluavat 
selvittää vielä, voiko syntyä diskriminointiongelma, että muut kuin britit saavatkin helpomman 
reitin pätevyyteen. Tässä on taustalla prosessissa oleva case. Kaikki muut puolsivat dokumentteja. 
Päätettiin vetää esitys pois vuosikokouksen esityslistalta ja lykätä äänestystä, kunnes esiin tulleet 
juridiset ongelmat on selvitetty.  
 
ESAPs and EANs:  
 
EAN (actuarial note) on IORP II Actuarial Function: Konsultaatio tuotti pienehköjä 
muutosehdotukisa, jotka tehdään lähiviikkoina. Sen jälkeen edetään mahdollisimman nopeasti 
hyväksymismenettelyyn. 
 
EAN on ESAP3 and ORSA: tässä sen sijaan saatiin paljon kommentteja, jotka vaativat 
lisäkeskusteluja eri yhdistysten kanssa. Tavoitteena, että tehdään mahdollisimman vähän muutoksia, 
jotta EAN voitaisiin hyväksyä ja saada aktuaarien käyttöön. 
 
ESAP1 (model standard on Genaral Actuarial Practice) and AAE Glossary: standardi on päivitetty 
vastaamaan joulukuussa hyväksyttyä muutettua IAAn ISAP1:n mukaiseksi. Samalla standardiin 
sisältyneet termien määrittelyt siirrettiin uuteen sanastoon (AAE Glossary). Komitea hyväksyi 
lopulliset dokumentit hyväksyttäviksi tänään pidettävässä vuosikokouksessa.  
 
Roles of Actuary:  
 
Työryhmän tehtävänä pohtia aktuaarien roolia tulevaisuudessa tarkoituksena tunnistaa muutoksia ja 
trendejä, joihin meidän tulisi vaikuttaa ja erityisesti kysymyksiä, joissa vomme erottua muista 
toimijoista sammoilla alueilla. Esim. risk managent, AI and data management, professional 
judgement, ethics. Yhteenveto ja raportit kultakin alueelta esiteltiin.  
 
Legal and Political Recognition: myös valmistettu paperi, jossa pohditaan aktuaarien roolia ja 
asemaa ja mihin suuntaan sitä haluttasiin kehittää säätelyssä tai muussa keskustelussa. Asia herättää 
kovasti erilaisia mielipiteitä mm. toimintaympäristöeroista eri maissa sekä EU- ja kansallisen 
säätelyn keskinäisestä suhteesta johtuen. Työryhmää täydennettiin,  jotta erilaiset näkemykset 
tulevat laajemmin huomioiduksi ja työssä päästään eteenpäin. 
 



Professional judgement: tässä kyse siitä, miten erotumme muista samoilla aloilla toimijoista sillä, 
että voimme taata tietyn ammatillisen laadun työllemme (CoC jne.). Tästä pidetään webinaari 
helmikuussa. Kannatettiin EAN:n laatimista, esitys hankkeesta tuodaan kevään kokoukseen. 
 
Muut asiat: 
 
Uuden jäsenyhdistyksen hyväksymisprosessi päivitetään. Muistutettiin, että Code of Professional 
Conduct tulee toimeenpanna 1.12021 mennessä. Seuraava webinaari helmikuussa. Kuultiin 
kuulumiset  EIOPAn Consultative Expert Group of Gigital Ethisc -ryhmästä. Seuraava kokous 
huhtikuussa Bratislavassa. 
 
General Assembly 
 
Raportoidaan erikseen. Valmisteluvaltuullani olleet kaksi asiakokonaisuutta hyväksyttiin eli Due 
Process for Development of EANs sekä päivitetty ESAP1 yhdessä uuden AAE Glossary,  
 
 
 
Hillevi Mannonen 


