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Town Hall 

Tilaisuudessa esiteltiin IAAn ognanisaation uudistushanketta (sen jälkeen uudistusta käsiteltiin joka 

kokouksessa) sekä ajankohtaiskatsauksia seuraavista aiheista: IFRS17, IAIS, OECD ja IAA Sections.   

Uudistuksessa esitetään, että perustetaan Strategic Planning Committee (SPT), joka muodostuisi 12 

jäsenmaan edustajasta (edustavat siis omaa yhdistystään, ei IAAta) ja valmistelisi strategiaan liittyviä asioita 

Councilin päätettäväksi. Miten komiteatoiminta järjestetään on vielä auki, mutta tavoitteena vaikuttaa 

olevan tiukempi ohjaus ylhäältä (SPT/Council), parempi koordinointi ja yhteistyö eri ryhmien välillä ja 

tehostaminen. Työ jatkuu, Tokioon tuodaan ehdotuksia. 

 

Actuarial Standards Committee 

Komitea piti kaksi kokousta. 

ISAP 4 on IFRS17: Kommentit 2. exposure draftiin on saatu ja nyt ISAP4 Task Force työstää lopullista 

ehdotusta. Kommentteja on olennaisesti vähemmän eikä näytä olevan mitään fataalia. Työryhmä kävi 

päivien aikana läpi kaikki saadut kommentit ja sen jälkeen kävimme keskeiset asiat läpi vielä komiteassa. 

Työryhmä tekee lopullisen ehdotuksen komitealle kesäkuun alkuun mennessä. Kun ehdotus on saanut 

komitean hyväksynnän, lähetetään se vielä kerran jäsenyhdistyksille. Tavoitteena olisi saada standardi 

hyväksyttävissä loppuvuodesta Tokion kokouksessa.   

IASB:lta on tulossa konsultaatio muutoksista IFRS17:ään lähiaikoina. Aikaisintaan kesällä 2020 prosessi on 

ohi ja mahdolliset muutokset hyväksytty. Alustava arvio on kuitenkin, ettei suunniteltujen muutosten 

johdosta tarvittaisi muutoksia ISAP4:een.  Pidettiin tärkeänä, että ISAP 4 viedään nopeasti eteenpäin ja 

päätettiin siksi edetä alkuperäisen suunnitelman mukaan Tokioon. ISAP 4:n seurauksena joitakin teknisiä 

muutoksia voi tulla ISA3:een.  

IAN 100 on IFRS17:  eli laaja paketti IRFS17 soveltamisesta, seurataan hanketta. 

Perusstandardeja sellaisille joilla ei  ole toolkit; helpottaisi laatimista, convergece toisaalta regulaatio 

erilaista; regulator tell you what, not how; standards tel how 

Promoting standards: Keskusteltiin, miten komitea voisi tukea yhdistyksiä. Pohdittiin mm. olisiko 

pienille/uusille yhdistyksille, joilla ei ole standardeja tai resursseja niiden tekemiseen, apua jos IAA laatisi 

geneerisiä mallistandardeja yleisistä aihealueista. Perustettiin pienryhmä, jota lupasin vetää.  

Reviews of ISAPs: Määräajoin tulee varmistaa, että ISAPit ovat edelleen ajan tasalla. 

• ISAP 2 on Financing Analysis of Social Security Programs: Tiedetään, että muutamat yhdistykset 

ovat tehneet implementoidessaan tehneet mallistandardiin muutoksia. Sovittiin, että pienryhmä 

(Marius, Jim, Luc) tekee alustavan review:n.  Selvitetään ensin, minkälaisia muutoksia yhdistykset 

ovat tehneet  

• ISAP3 on IAS19: Kysymys on teknisistä muutoksista, jotka ovat tulleet tarpeellisiksi ISAP 4:n 

johdosta. Päätettiin tehdä alustava tarkastelu kuten edellä. 

Huomattiin, ettei ole sovittu menettelyä, miten review tulisi tehdä esim. keitä kuulla ja missä vaiheessa. 

Päätettiin laatia kuvaus Review-menettelystä (Dieter). 



IAA Restructure: Tästä käytiin keskustelua lähinnä siitä näkökulmasta, mikä on komitean rooli ja minkälaista 

yhteistyötä/tukea se voi antaa muille ryhmille (lähinnä Professionalism Committee ja Advice and Assistance 

Committee (A&A)).  Päätettiin laatia lyhyt kuvaus uudistusta valmistelevalle työryhmälle. 

Webinars: ISAP 4:n tultua hyväksytyksi pidetään siitä webinar. Keskusteltiin myös ehdotuksesta pitää 

Tokion kokousten yhteydessä seminaari standardeista yleisesti. Todettiin kuitenkin, että on epävarmaan, 

saadaanko Tokioon riittävästi yleisöä (erityisesti Aasian maiden yhdistyksiä). Päätettiin keskustella  A&A:n 

Aasian alaryhmän kanssa ideasta. 

 

Enterprise and Financial Risks Committee 

TOR and Workplan: sovittiin että pohditaan tulevaa työlistaa ja tarkistuksia komitean tehtäväkuvaan (Joost, 

Hillevi, Dave) 

ORSA Subcommittee: ORSA ERN Glossary sisältää laajan yhteenvedon aiheeseen liittyvistä termeistä. 

Hyväksyttiin, laitetaan IAAn nettisivuille. 

Risk Book: keskustelussa kirjaan kaksi uutta lukua. ERM Failures - perusten case studies, eli mitä pitäisi 

oppia riskienhallinnan epäonnistumisista. Toinen luku Risk Management Function. Regulaatio asettaa 

vaatimuksia riskienhallinalle ja RH-toiminnolle. Valvojat ovat kiinnostuneita, miten yhtiöt ovat 

riskienhallinnan järjestäneet ja että riskienhallinta on riittävän korkealla tasolla, mm. riskienhallinnan 

riippumattomuus, RH-prosessi ja sen toimivuuden jatkuva arviointi. 

taas keskusteltiin aiheesta. 

CERA: 26 jäsentä, joista 19 voi myöntää tutkintosuorituksia, 5000. CERA-tutkinto juuri myönnettiin. CERA 

järjestää 10-vuotisjuhlakonferenssin Tokiossa IAA-kokousten yhteydessä.  

ERM Library: Irlannin yhdistys on koonnut artikkeleita aiheesta, mutta vähäisen käytön johdosta ei enää 

ylläpidä kirjastoa. Todettiin, että enemmän ARIF:n kuin tämän komitean heiniä. Linkin saa vapaasti laittaa 

yhdistyksen nettisivuille, tässä https://web.actuaries.ie/press/erm-library.  

 

Standards Setting Roundtable 

IFRS 17: Kovasti puhuttaa eri puolilla, osa maista nojaa IAA:n valmistelemaan ISAP4, osassa on omia 

työryhmiä pohtimassa IFRS17:n soveltamisesta. Näyttää siltä, että ISAP4:lla on laajaa käyttöä. 

IAA Restructure: SSRT oli laadittu paperin roolistaan ja se oli lähetetty uudistusta valmistelevalle 

työryhmälle. Laajan keskustelun jälkeen tultiin tulokseen, että SSRT-asiat otetaan jatkossa osaksi 

Professionalism komitean esityslistalle ja erillisistä kokouksista luovutaan Tokiosta alkaen. 

 

Hillevi Mannonen 


