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Johdanto 

Osallistuin Suomen Aktuaariyhdistyksen puheenjohtajana ja edustajana seuraaviin Kansainvälisen 
Aktuaariyhdistyksen kokouksiin: 

Maanantaina 18.11. 
 Presidential Town Hall 

Tiistaina 19.11. 
 Professionalism Committee 

Keskiviikkona 20.11. 
 Membership Committee 
 General Insurance Committee 
 (Advice and Assistance Committee) 

Torstaina 21.11. 
 Members Forum 
 Council 

Kansainvälisen Aktuaariyhdistyksen jäseniä ovat olleet kansalliset aktuaariyhdistykset vuodesta 1998 
alkaen. Sen toiminta rakentuu komiteoiden työskentelyn varaan, joista useimpiin kansallisilla 
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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 Kansainvälisen Aktuaariyhdistyksen alaisuudessa toimii seitsemän lähinnä 
tutkimustoimintaan 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 

Kaikkien muiden paitsi Consulting-sektion jäseninä on myös Suomen Aktuaariyhdistyksen jäseniä. 

Alla olevien linkkien avaaminen edellyttää kirjautumista omalla käyttäjätunnuksella sivuille. 

Longevity Inside and Outside Japan 

A joint seminar hosted by the IAA’s Population Issues and Mortality Working Groups and the 
Institute of Actuaries of Japan (IAJ). 

Agenda: 
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Seminars/Tokyo_Nov2019/IAA_Tokyo_Semi
nar_Program_Nov2019_Final.pdf 

Seminaarin agendasta löytyvät linkit esitysten dioihin. 
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Presidential Town Hall 

Viikon keskeinen teema oli edelleen IAA:n uudelleen organisointi, jossa johtavana tavoitteena on 
yksinkertaistaa ja selkeyttää IAA:n rakennetta. Lähes poikkeuksetta kaikki ovat yksimielisiä 
tavoitteen oikeellisuudesta mutta siitä huolimatta tämä ei ole kovinkaan yksinkertaista. 

Uudelleen organisoinnin lähtökohtana on ollut muodostaa organisaatio, joka palvelisi nykyistäkin 
paremmin IAA:n mission toteuttamista: 

 Inform and influence global stakeholders 
 Assure the reputation of the profession 
 Advance the competency of the profession 

Uudelleenorganisointia on pohtinut sitä varten Mexico Cityn kokousten jälkeen perustettu työryhmä 
(Renewal Task Force). Työryhmän ehdotuksen mukaan strategisten asioiden valmistelu siirrettäisiin 
Executive Committeelta uudelle perustettavalle Strategic Planning Committeelle (SPC). Strategic 
Planning Committeen jäsenmäärä olisi rajoitettu ja määräytyisi jäsenyhdistysten koon, ts. IAA:lle 
maksamien jäsenmaksujen, perusteella siten, että pienillä (alle 750 täysjäsentä), keskisuurilla (750 – 
5,000 täysjäsentä) ja suurilla (yli 5,000 täysjäsentä) yhdistyksillä olisi kaikilla neljä edustajaa 
komiteassa. Edustajien kausi olisi neljä vuotta. Lisäksi komitean kokouksiin saisivat osallistua 
muidenkin jäsenyhdistysten edustajat tarkkailijoina. Päätösten hyväksyminen jäisi edelleen 
neuvostolle, jossa kaikilla jäsenyhdistyksillä on äänioikeus (1 - 8 ääntä jäsenyhdistyksen koon 
perusteella). Tämä ns. Top-down Governance -esitys hyväksyttiin neuvoston kokouksessa lähes 
yksimielisesti. 

Lisäksi viikon aikana keskusteltiin paljon ns. Bottom-up Governance -esityksestä. Sen mukaan 
toiminta jaetaan kolmeen haaraan IAA:n mission toteuttamiseksi: 

 Impact Mission: Executive Committee, Relationship Managers 
 Assure Mission: Assure Committees 
 Advance Mission: Advance Committee, Forums 

Assure-haara muodostuisi seuraavista komiteoista: 
 Advice & Assistance Committee 
 Education Committee 
 Membership Committee 
 Professionalism Committee 
 Insurance Accounting Committee 
 Insurance Regulation Committee 
 Actuarial Standards Committee 
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Muista komiteoista muodostettaisiin joko näiden komiteoiden alaisuudessa toimivia työryhmiä (Task 
force) tai ne sulautuisivat Advance-haaran Foorumeihin. Advance-komitean alla toimisivat seuraavat 
foorumit: 

 Banking Forum 
 Big Data Forum 
 Enterprise Risk Management Forum 
 General Insurance Forum 
 Health Forum 
 Microinsurance Forum 
 Mortality Forum 
 Pension and Employee Benefits Forum 
 Population Issues Forum 
 Resource & Environment Forum 
 Social Security Forum 

Sektioiden toivotaan olevan olennainen osa foorumien toimntaa ja tukevan IAA:n strategiaa ja 
tavoitteita. 

Professionalism Committee 

Agenda: 
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/CMTE_PC/Meetings/Tokyo_Nov2019/Agenda/PC_Agen
da_Tokyo_Final.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 
kurinpitomenettelyjen kattavuus / oikeudenmukaisuus. 

Kokouksessa kuultiin katsaus Kandan Aktuaariyhdistyksen (Canadian Institute of Actuaries) 
standardien asettamismenettelystä. 

Membership Committee 

Agenda: 
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/CMTE_Membership/Meetings/2019_Tokyo/MEMB_Tok
yo_Agenda.pdf 

Komitean tehtävänä on tarkastaa jäsenhakemukset ja seurata jäsenkriteerien täyttymistä jäsenten 
osalta. 
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General Insurance Committee 

Agenda: 
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/CMTE_GIC/Meetings/Tokyo_Nov2019/Agenda/GIC_Age
nda_Tokyo_Nov2019_Final.pdf 

Komitean toiminta keskittyy nimensä mukaisesti vahinkovakuutukseen. 

Kokouksessa käytiin läpi käynnissä olevien projektien tilannepäivitykset. Komitean jäsenet ovat 
osallistuneet IAA:n Risk Bookin kirjoittamiseen. Sen uusin täydellinen versio löytyy täältä: 

https://www.actuaries.org/iaa/IAA/Publications/iaa_riskbook/IAA/Publications/risk_book.aspx?hkey
=1bb7bce0-2c43-41df-9956-98d68ca45ce4 
 
Lisäksi keskusteltiin erityisesti IFRS 17 -standardista. 

Advice and Assistance Committee 

Agenda: 
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/CMTE_AA/Meetings/2019_Tokyo/AA_Tokyo_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 

joissa käytännön työ tapahtuu. 

Members Forum 

Members Forumin aluksi kuultiin lyhyt versio IAA:n uudelleen organisoinnista. 

Kokouksen ensimmäisen osan aluksi Micheline Dionne kertoi IAA:n ’Climate Risk 
Initiative’ -hankkeesta. Myös muilla aktuaariyhdistyksillä, kuten Euroopan Aktuaariyhdistyksellä, on 
työryhmiä, jotka keskittyvät tähän aiheeseen. 

Sen jälkeen nimityskomitean (Nominations Committee) jäsenet Peter Whitey ja Dave Pelletier 
kertoivat komitean työstä ja työtavoista Tany Manningin johdolla. 
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Lopuksi kuultiin esitykset kolmen aktuaariyhdistyksen strategian valmistelusta. Tonya Manning 
kertoi Kansainvälisen Aktuaariyhdistyksen strategian valmistelusta, jonka jälkeen Yhdysvaltain 
Aktuaariyhdistyksen (Society of Actuaries) toiminnanjohtaja Greg Heidrich ja Australian 
Aktuaariyhdistyksen (Actuaries Institute Australia) vastavalittu puheenjohtaja Hoa Bui kertoivat 
omien yhdistystensä strategiatyöstä. 

Kokouksen jälkimmäinen osa muodostui kahden Japanin Aktuaariyhdistyksen (Institute of Actuaries 
of Japan) edustajan esitelmästä aiheena ’Longevity in Japan and how to cope with it”.  

Professori Futoshi Ishii kertoi esityksessään ’Japanese Longevity from Population Projection 
Perspective: Background, Prospects and Impacts’ Japanin väestöennusteista ja niiden laadintaan 
käytetyistä malleista. Hän myös kertoi kuolevuuden havaituista muutoksista (Retangularization vs 
Delay of Death). 

Professori Nobusuke Tamaki kertoi esityksessään ’What A 100 - year Life Means for Japan’s youth’ 
Japanin taloudesta, joka on maailman kolmanneksi suurin tällä hetkellä. Tunnetusti Japanin väestö 
vanhenee ja pienenee tulevina vuosina. Hänen näkemyksensä mukaan tämän tyyppisiin ongelmiin ei 
ole nopeita ratkaisuja vaan ratkaisujen tulisi rakentua seuraavien periaatteiden pohjalle: 

1) More chances to work through making labor market more flexible 
2) More chances to learn through making lifetime learning easier 
3) Better (= inclusive as well as effective) safety net 

Työikäisen väestön pienemisestä huolimatta työssäkäyvien määrä on kasvanut Japanissa viime 
vuosina, koska työmarkkinoille on tullut enenevässä määrin naisia ja jo eläkeikän saavuttaneita. 

Council 

Agenda: https://www.actuaries.org/IAA/Documents/COUNCIL/Meetings/2019_Tokyo/30-
dayCouncilAgendaTokyo.pdf 

Neuvoston kokous sujui esityslistan mukaisesti. 

IAA:n presidenttinä (President) aloitti amerikkalainen Tonya B. Manning ja vastavalittuna 
presidenttinä (President-Elect) hollantilainen Jan Kars. Nykyinen presidentti unkarilainen Gábor 
Hanák jatkaa edellisenä presidenttinä (Immediate Past President). 

Jäsenmaksuperuste säilyy viidentenä peräkkäisenä vuotena samana eli on edelleen C$18.75 per 
aktuaaripätevyyden omaava henkilö (Fee paying members with an Actuarial Credential (MWAC)). 


