
IAA virtuaalikokoukset 29.9. - 18.11.2020

Actuarial Standards Committee (ASC) 29.9.

Assure Function: IAAn organisaatiomuutosta on alettu viedä käytäntöön. Yhtenä uutena 
yhteistyöelimenä on muodostettu Assure Function, jonka alle kuuluvat ASC:n lisäksi Education, 
Professionalism ja Advice and Assistance komiteat. Komiteiden puuhennjohtajat ovat pitäneet 
ensimmäisen kokouksen, jossa on keskusteltu tiedonvaihdosta ja yhteistyöstä komiteoiden välillä 
tarkoituksena kordinoida tehtäviä.

Strategic Planning Committee: Strategiakomitea on pohtinut IAA:n roolia aktuaaristandardien 
kehittämisessä ja edistämisessä. Tehtäväkenttällä keskeisiä toimijoita ovat erityisesti ASC, 
Professionalism Committee ja Advice& Assistance Committee. Strategiakomitea pitää 
lätökohtaisesti tärkeän nykyistä standardityötä mutta on tehnyt useita ehdotuksia toiminnan 
kehittämiseksi, tavoitteiden selventämiseksi sekä jäsenyhdistysten palautteen keräämiseksi. 
Executive komitea on päättänyt selvittää ehdotuksia. Aikataulu jäi auki. ASC on ehdottanut 
yleiskäyttöisten standardimallien (Specimen Actuarial Standards, SAS) laatimista myös aktuaarityön
perustehtävistä, jolloin pienet tai kehittyvät yhdistykset voisivat muokata niitä apuna käyttäen 
paikallisesti soveltuvia omia standardeja. Tässä ei nyt edetä, vaan odotetaan em. selvittelyjen 
tuloksia. 

ISAP 7 "Current estimates" and other matters in relation to the IAIS capital standards: Tämän 
malistandardin teko käynnistyi 2014 mutta päätettiin sittemmin keskeyttää IAIS:n työn 
lyykkäntyessä. Nyt todettiin työn työn vihdoin edenneen, joten päätettiin käynnistää ISAP7-työ 
uudelleen. Tarkoitus on perustaa uusi työryhmä.

ISAP 3 – IAS 19 Employee Benefits: Mallistandardien ajanmukaisuus tulee arvioida vähintään 
viiden vuoden välein. Päivitysvuorossa oli ISAP 3. Tehtävään asetettu alatyöryhmä totesi joitakin 
teknisiä, ei-välttämättömiä parannusehdotuksia eikä suositellut muutoksia tässä vaiheessa. Päätettiin
näin.

ISAP 4 Task Force: Työn tultua valmiiksi, työryhmä lakkautettiin kiitoksin. Samalla esitän kiitokset 
myös työhön osallistuneille yhdistyksemme jäsenille :-)

Big Data Working Group 5.10.

Survey: Työryhmä on tehnyt kyselyyn perustuvan selvityksen, miten aktuaarit hyödyntävät data-
analytiikkaa, tekoälytekniikoita ym. Haasteina on ollut mm. miten eri tavalla kyselyn kysymyksiä 
on tulkittu ja siten eri tavoin vastattu. Aihealue on melko uutta eikä esimerkiksi termikonologia ei 
ole vielä vakiintunut. Raporttia viimeistellään ja julkaistaan lähiviikkoina. Tarkoitus on esitellä 
tuloksia webinarissa joulukuussa. 

IAA:n rakenneuudistuksen edetessä tullaan vielä päättämään, jatkaako työryhmä ja aihealue 
sisällytetään muihin ryhmiin vai js jaktaa, niin missä muodossa. 



Professionalism Committee Part I 14.10

IAAn toiminnan uudelleenjärjestelyt aihauttavat edelleen monenlaista housekeeping-tekemistä 
kuten eri toimielinten tehtävien ja toimenkuvien kirkastamista ja työsuunnitelmien päivittämistä. 
Tähän liittyen puheenjohtaja kertoi myös uudesta Assure Function – koordinointiryhmästä, johon 
kuuluvien komiteoiden puheenjohtajisto palaveeraan ajoittaan tiedonvaihdon ja koordinaation 
lisäämiseksi (ks. myös ASC). Kuten edellä edellä ASC:n kohdalla jo on kerrottu, strategiakomitea 
on  pohtinut IAAn roolia aktuaaristandardien kehittämisessä ja edistämisessä (ks. edellä ASC). 
Keskusteltiin tehdyistä toimenpide-ehdotuksista, osallistutaan tarpeen mukaan jatkoselvityksiin 
mutta joudutaan odottelemaan päätöksiä EC:n jatkosta.  

Professional Guidance (PG): IAAn suositus PG2 ”Principles in relation to the governance of 
international actuarial work” on hyväksytty.   Suositus koskee yhdistysten toimintasäätelyä jäsenten 
työskennellessä ulkomailla (esim. minkä yhdistyksen standardeja aktuaarin tulisi milloinkin 
noudattaa).

IAA Public Statement: IAA on julkaissut myös paperin ”IAA Quality Assurance and Governance 
Initiatives on IFRS 17”, jossa käsitellään aktuaarien roolia ja tuottamaa lisäarvoa IFRS17:n 
yhteydessä. 

ASC: Ensimmäisen kokouksen lopuksi kuultiin vielä ASC:n ajankohtaiset kuulumiset.

Resource and Environment WG 20.10.

REWG on laatinut tai työn alla useita kirjoituksia aiheina mm. Water Resources (vesiresursseihin 
liittyvät riskit), Climate Change Adaptation (johdanto ilmastonmuutokseen sopeutumistoimien 
riskienhallintaan),  (ESG-riskiraportointi eläkerahastoissa). Lisäksi työryhmällä ”Climate Risk Task 
Force” työstä useita papreita eri aiheista. Osa dokumenteissa odottaa edelleen Communication 
Committeen julkaisulupaa.  Lisäksi keskusteltiin yhteistyöstä SIF:n (Sustainable Insurance Frorum) 
ja ICPPn (kansainvälinen ilmastopaneeli) kanssa.  IAAn toinnan uudistukseen liittyen on vielä 
epäselvää, missä muodossa if any työ jatkuu.

Pre-Council Meeting 21.10.

Tilaisuudessa kerrottiin pääasiassa IAAn uudistusten etenemisestä. 

Enterprise and Financial Risk Committee 26.10.

Risk Book Chapter on ERM Failures: Kiinnostava artikkeli IAA:n riskikirjaan on valmistumassa. 
Artikkelissa on analysoitu esimerkkejä vakuutusyhtiön kaatumisista, yleisiä epäonnistumisista sekä 
havaintoja estävistä menettelyistä. 

Komitea on vuosien saatossa valmistellut ja julkaissut merkittävän määrän erilaista materiaalia 
koulutus- tai muuhun tarkoitukseen, jotka löytyvät nettisivuilta. Keskusteltiin miltä osin ja miten 
niitä jatkossa ylläpidetään sekä uusista ehdotuksista kuten panostaminen enemmän tiedonvaihtoon 
(kirjallisten töiden sijaan), ilmastonmuutokseen liittyvät riskit (suositeltiin IAISn ja EIOPAn 
äskettäin julkaisemia omia papeita) sekä sosiaalinen vastuu riskienhallinnan näkökulmasta. 
Tarkemmat pohtimiset odottavatkuitenkin IAAn rakenneuudistuksen ratkaisuja, mutta mitä 
ilmeisimmin komitea jatkaa Forum-muodossa, uuden roolin kirkastamista tarvitaan. 



CERAsta kerrottiin, että tutkinnon suorittajia on jo tuhansia, noin 10 % aktuaarien määrästä.  Pieniä
yhdistyksiä liittynyt mukaan, viimeksi Norja.

Town Hall 12.11.

Past Presidents Meeting 13.11.

Council Part I 18.11.
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