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Johdanto 

Kansainvälinen Aktuaariyhdistys (International Actuarial Association, IAA) pitää kaksi kertaa 

vuodessa, keväällä ja syksyllä, neuvoston ja komiteoiden fyysiset kokoukset. Fyysisten kokousten 

välillä komiteat pitivät aikaisemmin puhelinkokouksia ja nykyään virtuaalisia kokouksia. Tänä 

keväänä koronaviruksen vuoksi fyysiset kokoukset olivat kiellettyjä, joten virtuaalikokoukset 

korvasivat ne. 

IAA:n missio maailmanlaajuisena aktuaariyhdistysten yhdistyksenä on 

• Inform and influence global stakeholders 

• Assure the reputation of the profession 

• Advance the competency of the profession 

IAA:n strategiset tavoitteet puolestaan ovat 

• Impact: Supranational Relationships 

• Assure: Promotion of the Profession 

• Advance: Development of Competence 

Näiden mukaisesti IAA:n organisaatio jakautuu hallintoon ja strategisia tavoitteita tukeviin 

yksiköihin. 
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Kaikkien kokousten esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät osoitteesta www.actuaries.org. Niiden 

avaaminen edellyttää kirjautumista omalla käyttäjätunnuksella sivuille. 

Hallinto (Governance) 

IAA:n ylin päättävä elin on neuvosto (Council). 

Nykyään asioiden valmistelu neuvoston päätettäväksi tapahtuu Strategic Planning Committeessa 

(SPC), joka koostuu 12 jäsenestä, joista kolme edustaa suuria yhdistyksiä, kolme keskisuuria 

yhdistyksiä ja kolme pieniä yhdistyksiä. SPC:llä on virtuaalisia kokouksia tiheään ja fyysisiä kokouksia 

harvemmin, ja niihin saa osallistua tarkkailijana myös muiden kuin jäseneksi valittujen yhdistysten 

edustajat (kevään aikana olen osallistunut kaikkiin virtuaalisiin kokouksiin). 

Neuvoston kokousta edelsivät 

• Pre-Council Webinar 21.4.2020 

• Presidential Town Hall 5.5. 

• Tier Three FMA Associations 6.5. 

joissa asioiden esittely tapahtui. Neuvoston kokous järjestettiin kahdessa osassa 7. ja 8.5.2020. 

Tänä vuonna neuvoston kaksiosaista kokousta (7. ja 8.5.) pystyi seuraamaan suorana lähetyksenä 

IAA:n youtube-kanavalta (www.youtube.com/ActuariesORG). Sivuilta löytyy useita IAA:han liittyviä 

videoita. 

Oleelliset päätökset olivat seuraavat: 

1) Climate Risk -ryhmän (Task Force) aiesopimus (Statement of Intent, SOI) hyväksyttiin. Yksi 

ryhmän jäsenistä on Esko Kivisaari. 

2) Nimityskomitean (Nominations Committee) ehdotus 

• perustettavan Advance Committeen puheenjohtajaksi on Charles Cowling (IFoA) ja 

varapuheenjohtajiksi ovat Barbara D’Ambrogi-Ola (SAY), Ralph Blanchard III (CAS) ja 

Thomas Béhar (IA). 

• vastavalituksi presidentiksi on Roseanne Murphy Harris Etelä-Afrikan 

Aktuaariyhdistyksestä (Actuarial Society of South Africa). Hän aloittaa presidenttinä 

marraskuun kokousten jälkeen. 

3) Ehdotus uudeksi organisaatiorakenteeksi (ns. Bottom-up -rakenne) hyväksyttiin. Sen 

mukaisesti organisaatiorakenne muodostetaan perustuen IAA:n strategisiin tavoitteisiin: 

• Impact-toiminto muodostuu Insurance Accounting, Pensions Accounting ja 

Insurance Regulation -komiteoista. 

• Assure-toiminto muodostuu Education, Membership, Professionalism, Actuarial 

Standards ja Advice and Assistance -komiteoista. 

• Advance-toiminto muodostuu Advance-komiteasta ja sen alaisuudessa toimivista 

foorumeista.  

http://www.actuaries.org/
http://www.youtube.com/ActuariesORG
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Nykyiset ns. practice-komiteat (esimerkiksi Pension & Employee Benefits, Social Security, 

Health, ja General Insurance) ja Scientific-komitean alaisuudessa toimivat työryhmät 

(esimerkiksi Banking, Big Data, Mortality, ja Microinsurance) muuttuvat tämän myötä 

foorumeiksi. Foorumeilla on puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa. Jokaisella 

jäsenyhdistyksellä on oikeus nimetä edustaja jokaiseen foorumiin, mutta tämän lisäksi 

kaikilla jäsenyhdistysten täysjäsenillä on oikeus liittyä haluamiensa foorumien jäseniksi, 

jolloin he saavat täsmälleen samat jakelut kuin jokaisen jäsenyhdistyksen nimeämäkin 

edustaja. Nimetyt edustajat toimivat lähinnä hallinnollisina yhteyshenkilöinä foorumin ja 

jäsenyhdistysten välillä. 

4) IAA:n kokouksista kokouksia isännöivälle jäsenyhdistykselle aiheutuvaa kustannusta 

päätettiin keventää siten, että kokousillalliselle osallistuvilta jäsenyhdistysten edustajilta 

voidaan periä korkeintaan CAD $125 tai €80 (kumpi vain on suurempi) osallistumismaksu 

illalliskustannusten kattamiseksi. Kevään kokousten illalliselle on voitava osallistua vähintään 

250 hengen ja syksyn kokousten illalliselle vähintään 150 hengen. 

Neuvoston kokouksen jälkeen SPC on jatkanut työtään ja pitänyt pari virtuaalikokousta, joiden 

kantavana teemana on ollut pitkälti pohdinta siitä, kuinka homogeeninen koulutukseltaan, 

standardeiltaan, ym. aktuaarikunnan, ts. IAA:n täysjäsenten (Full Member Association, FMA) 

täysjäsenten, tulisi olla. 

Impact-toiminto (Impact Function) 

En ole yhdistyksen edustajana yhdessäkään Impact-toiminnon elimessä. 

Assure-toiminto (Assure Function) 

Olen yhdistyksen edustajana 

• Membership 27.4. 

• Professionalism 28.4., ja 

• Advice and Assistance 4.5. 

-komiteoissa. 

Membership Committee (MC) 

Komitean kokous oli hyvin lyhyt. Oleellisin huomio kokouksesta oli se, että yhdistysten eettisten 

sääntöjen osalta ei ole riittävää, että yhdistys päättää hyväksyä toisen organisaation, kuten 

Euroopan Aktuaariyhdistyksen (Actuarial Association of Europe, AAE) valmistelemat eettiset säännöt 

(AAE:n tapauksessa Code of Professional Conduct) ja lisää sivuilleen linkin niihin. Yhdistyksen täytyy 

vähintään muuttaa dokumenttiin oma nimensä. 
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Professionalism Committee (PC) 

IAN 100 sisältää 15 kappaletta. Tähän mennessä PC on käynyt niistä läpi yhdeksän ja antanut niistä 

palautteensa kirjoittajille. Loput kuusi oli lähetetty vasta hiljakkoin PC:lle ja niiden läpikäynti 

kestänee vielä noin kuukauden eli läpikäynti valmistunee toukokuun lopulla, jonka jälkeen kirjoittajat 

viimeistelevät kappaleet. Täten seuraava versio dokumentista valmistunee aikaisintaan kesäkuun 

lopulla ja lopullinen dokumentti vasta vuoden lopulla.  

AAE on ehdottanut valmisteltavan yhteistyössä dokumentin ”EAN on professional judgement”. 

Keskustelussa nousivat esiin erot Euroopan ja Pohjois-Amerikan sääntely-ympäristöissä, joilla voi olla 

vaikutusta dokumentin sanamuotoihin. Äänestyksen jälkeen päädyttiin tarjoamaan apua AAE:lle 

dokumentin laadinnassa, jonka jälkeen dokumentti saatetaan omaksua sellaisenaan tai 

mukautettuna IAA:n dokumentiksi Professionalism Guideline 3 (PG3).  

Advice and Assistance Committee (A&A) 

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. Neuvoston kokouksessa hyväksytyssä uudessa organisaatioraken-

teessa (ns. Bottom-up -rakenne) nämä muuttuvat Task Force -ryhmiksi, koska niiden tarkoituksena 

on toteuttaa toimenpiteitä. 

Actuaries Without Borders (AWB) -sektio on tehnyt läheistä yhteistyötä A&A-komitean kanssa. IAA:n 

aloitteesta yhteistyö muuttaa entistä määrämuotoisemmaksi siten, että AWB-sektio sulautettaisiin 

osaksi A&A-komiteaa. Päätös sektion purkamisesta kuuluu kuitenkin aina sektion jäsenille, joten 

lopullinen ratkaisu riippuu heidän tahtotilastaan. 

Advance-toiminto (Advance Function) 

Olen yhdistyksen edustajana 

• General Insurance 23.4. 

-komiteassa. 

General Insurance Committee (GI) 

Kokouksessa käytiin läpi käynnissä olevien projektien tilannepäivitykset. Komitean jäsenet ovat 

osallistuneet IAA:n Risk Bookin kirjoittamiseen. Sen uusin täydellinen versio löytyy täältä: 
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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. 

Sektiot 

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. 

Ymmärtääkseni kaikki sektiot järjestivät omat Annual General Meeting (AGM) -kokouksensa huhti-

toukokuun taitteessa. Myös näiden kokousten esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät IAA:n sivuilta. 

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

