
IAA Townhall 

Täällä muitakin meiltä, mutta muutama miete minultakin. Aiheena lähes täysin IAA:lle ehdotettu uusi 
rakenne. Tilanne on vaikea, ei varsinaisesti voi ajatella, että organisaatio olisi toiminnallisesti kriisissä. 
Kuitenkin muutamat isot jäsenliitot ovat sitä mieltä, että heillä pitäisi olla enemmän valtaa järjestössä, kun 
kuitenkin maksavat niin suuren osan jäsenmaksuista. Ymmärrettävä halu sinänsä, joskin itsekin komitean ja 
työryhmän puheenjohtajan tiedän, että äänestämistä tapahtuu tuskin koskaan enkä myöskään muista, että 
isoja järjestöjä olisi sivuutettu kun kantaa otetaan. Kuitenkin paine on kova ja ainakin American Academy of 
Actuaries on ollut melkeinpä eroamassa. Voi hyvin olla, että kaavailtu uusi rakenne ei auta ongelmaan 
AAA:n kanssa. 

Ilmeisesti isojen ongelmana on kuitenkin ollut, että heidän jäsenensä ottavat komiteoissa jne. kantoja, jotka 
eivät kuitenkaan ole järjestöjen johdon mielen mukaista. Sen sijaan, että nuo isot korjaisivat omaa 
governanssiaan he ovat nyt kaatamassa ongelmat IAA:n päälle. Käytännössä tarkoittaa, että korkeimmalla 
tasolla voidaan viilata otettuja kantoja. Eipä ole ainakaan tehokkain malli ja varmaan johtaa uudenlaiseen 
riitelyyn. Erityisesti tuo korkealla tasolla päättäminen on ongelmallista sikäli, että (toisin kuin komiteoissa, 
joissa kaikki jäsenliitot voivat olla mukana valmistelussa) korkeimman tason elimissä henkilöt eivät edusta 
IAA:ta tai edes järjestöjään vaan ovat ennemminkin henkilökohtaisella mandaatilla mukana. 

Townhallissa oli myös osuus OECD-yhteistyöstä, jossa kerroin omasta osuudestani siellä sekä myös IOPS:ssa 
(International Organisation of Pension Supervisors). 

Resource and Environment Working Group 

Rade Musulin jättää puheenjohtajuuden siirtyessään kotimaahansa Australiaan, lyhyeksi muodostui hänen 
puheenjohtajuutensa. 

Käytiin läpi katsaukset Actuaries’ Climate Indexistä ja Actuaries’ Climate Risk Indexistä, jotka käytössä 
Pohjois-Amerikassa ja Australiassa. Euroopasta kerroin, että ACI vahvasti kehittelyssä AAE:n piirissä. 

REWG vaalii vahvasti yhteyksiä ylikansallisiin järjestöihin. Myös tällä alueella ollaan yhteydessä OECD:n 
kanssa ja yhteydet ovat toimivat myös YK:n suuntaan. Tällä hetkellä yhteys IAIS:ään on jossain määrin ohut 
ja sitä yritetään parantaa. 

Erityisinä projekteina REWG:llä ovat katsaukset. Näitä ovat mm.  

- Risks to Water Resources  
- Climate Change Adaptation  
- Pension Fund Environmental Risk Disclosures  
- Environmental, resource, and climate pressures and migration events 

Lisäksi ryhmän piirissä kirjoitetaan IAA:n Risk Bookiin osaa ilmastoriskeistä. Ensimmäiset luonnokset on 
laadittu kolmikolla, jossa minun lisäkseni Sam Gutterman ja Yves Guerard. 

Kokous AAE – IAA 

Tässä kokouksessa olin AAE:n puheenjohtajan ominaisuudessa. Käytiin läpi järjestöjen välistä MoU-
dokumenttia (Memorandum of Understanding) ja toiminnan sujumista sen mukaisesti. Erityisesti näiden 
järjestöjen välillä on tärkeää puhua rajapinnasta ja siitä, ettei tehdä päällekkäistä, muttei myöskään jää 
katvealueita. IAA:n rooliin kuuluvat monikansalliset järjestöt kun taas AAE:n monopolia ovat eurooppalaiset 
instituutiot, erityisesti EU. 

Audit and Finance 



A&F on suljettu komitea, jossa käsitellään IAA:n taloutta. Tällä kerralla aiheena alkuvuoden toteutuma 
budjettiin nähden. Isompi ongelma sen sijaan on IAA:n varainhoito, jossa rahanpesun estämiseen 
tarkoitettu sääntely on aiheuttanut ongelmia. Komitea päätti myös ottaa käsittelyyn IAA:n taloudenhoitoon 
liittyvän dokumentoinnin saattamisen ajan tasalle. 

Big Data 

Big Data Working Group on jotenkin sekavassa tilassa (onneksi en ole enää tuon puheenjohtaja!). Alkuun se 
perustettiin ajatuksella toteuttaa CERA:n kaltainen pätevöitys data-aktuaareille. Tämä ei toteutunut, koska 
eri jäsenliittojen lähestymistavat ovat hyvin erilaisia. Nyt BDWG etsii itseään eikä oikein tahdo löytää. 
Tähän(kin) kyllä vaikuttaa Townhallissa todettu, että kiistely IAA:n rakenteesta on demotivoivaa eri ryhmien 
jäsenten kannalta. 

Joint OECD subcommittee of the PEBC and IRC 

OECD:n osalta todettiin, että yhteistyö toimii hyvin. IAA on kommentoinut muun muassa seuraavia OECD:n 
ja IOPS:n dokumentteja: 

- Project proposal on legislative and regulatory impacts on cyber insurance cover 
- Draft paper on long-term care and health 
- Question on actuarial regulation 
- IOPS supervisory guidelines on the integration of ESG factors in the investment and risk 

management of pension funds (tämän viimeksi mainitun osalta vastuu kommenteista oli minulla). 

Todettiin, että yhteydenpito OECD:n kanssa tiivistä ja kokouksiin osallistutaan. IAA pyrkii olemaan tiiviisti 
mukana OECD:n projekteissa eläkerahastojen riskin pienentämisestä, tulvavakuutuksesta ja 
hoivasta&hoidosta. 

Kokous AAE IFoA 

Tässä olin mukana roolissani AAE:n puheenjohtajana. Käytiin läpi Brexitin mahdollisia vaikutuksia. Lisäksi 
briteillä on oikeudellinen ongelma: eräs henkilö katsoo, että hän olisi vastavuoroisen tunnustamisen kautta 
saanut helpommin ja aikaisemmin aktuaarin paperit, ja että hän on tästä syystä menettänyt ansioita. 

Pensions and Employee Benefits 

Osallistuttu, mutta Barbara taitaa varsinaisena jäsenenä tästä kertoa. Roolinani oli lähinnä kertoa IOPS-
yhteydestä ja edellä mainitun IOPS:n dokumentin kommentoinnista. 

Members Forum  

Osallistuttu, mutta tästä muut raportoivat. 

Council 

Osallistuttu, mutta tästä muut raportoivat. 


