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Actuarial Standards Committee 28.4.2021 

 

Specimen Actuarial Standards (SASs): Komitean aloite pienten/kehittyvien yhdistysten avuksi 

laadittavista perusmallistandardeista (raakastandardi, josta yhdistys muokkaisi itselleen sopivan) on 

edelleen ”vaiheessa”. EC:n selvitysmiehen on ollut tarkoitus tehdä yhdistyksille kysely niiden 

mahdollisista tarpeista ja SAS:ien hyödyistä, mutta asia on edennyt hitaasti. Asiasta kuultanee 

lähiviikkoina. 

 

ISAP 7 aiheena IAIS:n Capital Standards. Kuultin tilannekatsaus. Työryhmä on aloittanut 

kartoittamalla aikaisemmin tehdyn luonnoksen muutostarpeita (päällekkäisyydet muiden 

standardien kanssa erityisesit ISAP 1 ja ISAP 4, aktuaarin roolin kannalta keskeiset ohjeitustarpeet, 

standardiin kuulumattomat selostusosiot, jotka voitaisiin siirtää mahdollisenna IAN:ään yms.). 

IAIS:n update-prosessi etenee mutta on erikseen arvioitava, jäädäänkö tuloksia kuinka pitkäksi 

aikaa odottamaan. 

 

Climate Related Issues: IAA on julkaissut paperin ”Introduction to Climate-Related Scenarios” 

https://www.actuaries.org/IAA/Documents/Publications/Papers/CRTF_Introduction_Climate_Scena

rios.pdf Keskusteltiin, olisiko aiheesta tarpeen laatia IAN tai ISAP tai mahdollisesti täydentää muita 

mallistandardeja, esim. ISAP 1 tai ISAP 6. Todettiin, että palataan asiaan paremmin valmisteltuna 

Councilin kokouksen jälkeen. 

 

ISAP Review Process: ISAP:ien ajantasaisuus ja muutostarpeet tulee arvioida vähintään viiden 

vuoden välein. Todettiin, että aikaisemmin laadittu ASC:n sisäinen toimintaohje oli jäänyt 

luonnosvaiheeseen ja sovittiin, että saatetaan  nyt työ loppuun ottaen lisäksi huomioon IAAn 

muuttunut hallintorakenne. 

 

Enterprise and Financial Risk Forum 25.3.2021 

 

IAA:n organisaatiomuutoksessa entinen Enterprise and Financial Risk -komitea on muutettu 

Forumiksi, jonka keskeinen tarkoitus on keskustella ja jakaa tietoa aktuaarien työhön liittyvän 

riskienhallinnan alueella, säätelystä, käytännöistä ym. Forum kokoontui nyt ensimmäisen kerran 

tunnin virtuaaliseen kokoukseen. 

 

Risk Book Chapter on ERM Failures: Artikkeli IAA:n riskikirjaan on valmistumassa, edellistä 

versiota oli täydennetty ja viimeiset tarkennukset esitetty. Artikkeli hyväksytään ennen 

julkaisemista ensin kirjasta vastaavassa Insurance Regulation -komiteassa. Artikkelissa 

analysoidaan vakuutusyhtiöiden kaatumiseen johtaneita taustasyitä sekä avataan yhtiön toiminnassa 

olleita puutteita, joiden johdosta ongelmat eskaloituivat sekä lopuksi mitä pitäisi oppia.  

Esimerkkitapausten valintaperusteena oli arvio, että puutteet riskienhallinnassa ovat osaltaan 

vaikuttaneet yhtiön joutumiseen ongelmiin.  

 

EFRC oli vuosien saatossa valmistellut ja julkaissut merkittävän määrän koulutus- tai muuhun 

tarkoitukseen laadittua materiaalia, joka löytyy IAA:n nettisivuilta. Keskusteltiin miltä osin ja miten 

niitä jatkossa ylläpidetään. Todettiin, että osa on melko tuoreita tai niitä arvioidaan 

säännönmukaisesti, jotkin taas ovat ao. tilanteeseen kirjoitettuja. Sovittiin, että katselmoidaan 

tuotokset ja päätetään seuraavassa kokouksessa. 

 

https://www.actuaries.org/IAA/Documents/Publications/Papers/CRTF_Introduction_Climate_Scenarios.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/Publications/Papers/CRTF_Introduction_Climate_Scenarios.pdf


Japania edustava jäsen kertoi maakatsauksessaan Japanin aktuaariyhdistyksen tarjoamasta 

riskienhallintaan liittyvästä CPD- ja CERA-koulutuksesta. Vastaavia etukäteen valmisteltuja maa- ja 

teemakatsauksia toivottiin myös jatkossa. 

 

Alustavasti sovittiin, että Forum kokoontuu neljännesvuosittain.  

 

 

28.4.2021 

 

Hillevi Mannonen 


