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Presidencial Town Hall  
 
Tilaisuuden aiheena oli IAA:n rakenneuudistus, jota esiteltiin perinpohjaisesti. Tarkoituksena on 
uudistaa organisaatiota paremmin kohdistamaan voimansa strategisesti tärkeimpiin aiheisiin sekä 
parantaa jäsenyhdistysten näkyvyyttä ja vaikutusvaltaa hankkeisiin ja niiden priorisointiin. 
Councilin kokouksessa torstaina on päätettävänä  top-rakenne. Sen keskeinen muutos koskee uuden 
Strategic Planning komitean perustamista, nykyisestä poiketen sen jäsenet, joiden lukumäärä on 
rajoitettu, edustavat jäseniä, ei IAAta. Alemman organisaation osien eri tehtäviä ja rooleja koskevat 
ehdotukset valmistellaan kevään 2020 kokoukseen. 
 
 
Enterprise and Risk Management Committee 
 
ORSA Subcommittee report: Kuultiin katsaus työtilanteeseen. Työn alla ollut sanasto ORSA:aan 
liittyvistä termeistä ja niiden eroista eri yhteyksissä on pientä viilausta vaille valmis. Tarkoitus on  
viimeistellä se seuraavan päivän kokouksessa ja saada julkaistua IAAn sivuilla. Tämän jälkeen 
alakomitean onkin sitten pohdittava seuraavia hankkeita. Ehdotettiin, että tarkasteltaisiin ORSAan 
liittyen mm. climate- ja epälikvidisyysriskejä. Lisäksi työn alla on suunnitelma luvun kirjoittaminen 
Risk Book. 
 
Risk Book Chapter on ERM failures: Alatyöryhmä oli laatinut sisältöluonnoksen kirjan luvuksi. 
Keskusteltiin ja sovittiin sisällöstä. Luvussa käsitellään case-tapausten ja julkaistujen analyysien 
pohjalta riskienhallinnan epäonnistumisesta johtuvia syitä yhtiön kaatumiseen (tai joutumisessa 
ongelmiin) sekä lessons learned eli mitä tulisi oppia. Esimerkkitapauksista laaditaan sivun 
yhteenveto ja nekin ovat sitten saatavilla myöhemmin. Euroopasta toivottiin case-tapauksia. Tulee 
hyvinkin kinnostavaa ja hyödyllistä luettavaa. Ensimmäinen versio saadaan kevään kokoukseen. 
 
ERM Library on Society of Actuaries in Ireland: https://web.actuaries.ie/press/erm-library Täältä 
löytyy paljon tietoa ja on vapaasti käytettävissä. Irlanti on päättänyt, ettei se enää jatka kirjaston 
kehittämistä johtuen sen sitomista resursseista suhteessa kirjaston käyttöön ja tarjoavat sitä IAA:lle. 
Nyt miettitään, miten  sitä voisi hyödyntää ja jatkaa sen ylläpitoa ja kehittämistä kohtuullisella 
työllä.  Jatketaan vaihtoehtojen tutkimista. 
 
AFIR_ERM Section update: Esiteltiin sektion toimintaa ja keskusteltiin sektion ja tämän komitean 
yhteistyöstä jatkossa sekä IAAn rakenneuudistuksen vaitukuksesta. Seuraava kollokvia on 
Pariisissa 10-14.5.2020.  
 
CERA: Kuultiin vielä lyhyt katsaus, lisää jäseniä saatu erityisesti Euroopasta. 
 
IAA Restucture: Käytiin pitkä keskustelu uudistuksesta ja erityisesti komiteoiden tilalle tulevien 
foorumien roolista. (Eri yhteyksissä kommentoitiin, että käytännössä ero nykyiseen ei ole suuri...) 
 
Actuarial Standards Committee 
 
ISAP4 and IAN 100: ISAP4 on IFRS17 hyväksyttänee torstaina Councilissa (hyväksyttiin). 
Kerrottiin myös, että Insurance Committeen valmistelma koulutuksellinen materiaali IAN 100 
valmistunee alkuvuoden aikana.  
 



ISAP Review Process: Komitean tulee arvioida ISAPien ajantasaisuus määräajoin, vähintään viiden 
vuoden. Todettiin jo aiemmin, ettei ole sovittu menettelyistä, miten palautetta kerätään, 
muutostarpeita arvioidaan ja milloin muutoksia tehdään. Todettiin, että yleensä muutosten taustalla 
olevat syyt lienevät 1) toimeenpanon tai soveltamisen yhteydessä yhdistyksiltä tai muuten on saatu 
palautetta tai 2) jotain muuttunut siinä regulaatiossa tai muussa perusteessa, jota ISAP koskee (esim 
IFRS17). Ensin maiittujen osalta ASC arvioi lähtökohtaisesti 5-vuotistarkastelun yhteydessä 
ylityykö muutoskynnys (onko merkittäviä muutostarpeita). Kohdan 2 muutostarpeet arvioidaan asap. 
Laaditaan sisäinen menettelytapakuvaus. Dieter luonnostelee käydy keskustelun pohjalta 
seuraavaan kokoukseen. 
 
ISAP4 webinar: Päädyttiin siihen, että tammi-helmikuun vaihteen tienoilla järjestetään webinar 
ISAP4:sta. 
 
Organisaatiouudistus: Keskusteltiin komitean tehtävästä ja roolista tulevaisuudessa. Palaute 
valmistelijoille vuoden loppuun mennessä. Andrew puheenjohtajana laatii ehdotuksen  
kommentoitavaksi. 
 
Review of ISAP2 on Social Security Reporting: Pienryhmä oli selvittänyt palautteen, jota oli saatu 
erityisesti UKsta. Palautteen arvioinnin pohjalta todettiin, ettei merkittäviä muutostarpeita ollut 
mutta säilytetään nyt esille tulleet pienehköt löytökset seuraavaa arviointia varten.  Ei siis 
päivitystarvetta nyt. (UK on implementoimassa ISAP2sta kahtena versiona, jotka lievästi eroavat: 
FRC:n standardi koskee UK:ssa tehtävää työtä ja IFoA:n standardi jäsenten UK:n ulkopuolella 
tehtävää työtä.) 
 
Review of ISAP3 on IAS19: Tulee arvioida myös nyt. Pienryhmä Jim, Lisa, Toshihiro valmistelee 
kevään kokoukseen. 
 
”Model Standards Toolkit”: Washigton kokouksessa oli ehdotettu pohdittavaksi 
ideaa ”työkalupakista” avuksi pienille/uusille yhdistyksille, joilla itsellään ei paljon resursseja laatia 
itse standardeja. Kyse olisi yksinkertaisista standardien kaltaisista dokumenteista eri practice-
alueilta, joita yhdistykset voisivat käyttää pohjana omille standardeilleen. Johtamani pienryhmä oli 
laatinut aiheesta esityksen keskustelun pohjaksi. Kyseessä olisi uudenlainen tehtävä, jota komitean 
nykytoimeksianto ei vielä kata.  Päätettiin kehittää ideaa eteenpäin ja lisäksi ehdottaa komitean 
tehtävänkuvaan tätä koskevaa laajennusta.  
 
ISAP7 “Current estimates” and other matters in relation to the IAIS capital standards : Tämän 
ISAPin aie-ehdotuksen Council on hyväksynyt jo 2015 mutta asia on ollut jäissä, koska IAIS ei ole 
asiassa edennyt. Nyt viimein IAIS on etenemässä. Sovittiin, että selvitetään, missä mennään ja 
päätetään sitten etenemisestä. Tarkistetaan myös, onko aiemmin hyväksytty SOI (Statement of 
Intent) ajantasalla. Dieter, Mary-Ellen, Toshihiro valmistelevat. 
 
 
Professinalism Committee  
 
Standard Setters Round Table (SSRT) 
 
SSRT on toiminut IAAsta erillisenä tiedonvaihtoryhmänä, joka on tavannut IAAn kokousten 
yhteydessä. Ryhmään kuuluu aktuaariyhdistysten lisäksi myös yhdistyksistä riippumattomia 
toimijoita kuten Financial Reporting Council (FRC, UK).  Kevään kokouksessa päätettiin, että 
kokous pidetään Professinalism Comitteen kokouksen yhteydessä, jolloin myös muutkin 
yhdistykset pääsevät paremmin mukaan ja smalla vähennetään päällekkäistä tekemistä.  Nyt siis 
ensimmäisen kerran näin tehtiin.  



 
Kokouksen aluksi kuultiin eri jäsenyhdistysten valmistautumisesta IFRS17:n toimeenpanoon ja 
mitä toimenpiteitä oli tehty tai suunniteltu ISAP4:n shteen.  Kanada: aikoo implementoida ISAP4:n 
suunnilleen sellaisenaan. Muut raportoineet maat Irlanti, Saksa, UK lykkäävät päätöstä mutta 
laativat koulutuksellista materiaalia, Venäjä, Norja ja Australia miettivät vielä. Japani on vasta 
kääntämässä IFRS17:ä japanin kielelle. 
 
Maaraportit löytyvät esityslistan liitteenä (Kanada, Saksa, UK, Irlanti, Hollanti, Israel sekä FRC.  
 
Lisäksi kuultiin esitys, miten Kanadassa on järjestetty standardien ja professionalismin edistäminen 
ja toisaalta toiminnan valvonta. Ylimmäksi elimeksi on perustettu Actuarial Profession Oversight 
Board, jonka tehtävänä on valvoa kolmen kokonaisuuden toimeenpanoa, standardien valmistelun 
lisäksi kurinpitomenettelyn toimivuutta ja ammattitaidon jatkuvan kehittymisen toteutumista (CPD).  
Esitys löytyy minulta. 
 
Tämän jälkeen komitea siirtyi perinteisiin aiheisiinsa, joista edustajamme tarkemmin raportoi. 
 
 
Past Presidents’ Dinner Meeting 
 
 
Members Forum 
 
Tilaisuudessa keskusteltiin IAA:n ajankohtaisista hankkeista, minkä lisäksi kuultiin esityksiä 
Japanista ”Longevity in Japan and how to cope with it” mukaanlukien hyvä katsaus Japanin 
kansantalouteen ja sen kehitykseen. Esitykset tulevat IAAn nettisivuille.  
 
Council 
 
Raportoidaan erikseen. 
 
Actuarial Standards Dinner Meeting 
 
 
 
Hillevi Mannonen 


