
AAE Professionalism Committee 16.4.2021 ja jatko 12.5. 

Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen pöytäkirja: toivotettiin Norjan uusi edustaja Trond Killi mukaan. 

Ptk-luonnoksesta yksi virke pois. 

Päätettiin ehdottaa yleiskokoukselle Montenegron aktuaariyhdistyksen hyväksymistä tarkkailijajäseneksi. 

IFoA:n tilanteesta pidettiin esitys. Pohdittiin, onko syytä edetä MRA:n uusimisessa niin kauan kuin ei ole 

täyttä selvyyttä IFOA:n ja AAE:n tulevasta suhteesta. Päätettiin kuitenkin jatkaa MRA-työtä. 

MRA-työssä päätettiin siirtyä jäsenyhdistysten konsultointiin. Kokouuksessa esiteltiin MRA-työryhmän 

valmistelemat lähete, uuden MRA:n luonnos, luonnos kysymys/vastaus -paperiksi  ja MRA-kyselylomake. 

Dokumentit hyväksyttiin pienin muutoksin liittyen mm. Code of Conductin sisällyttämiseen vaatimuksiin. 

MRA-tekstejä päivitettiin vielä kokoukseen 12.5. saadun palautteen pohjalta. 

CPD-ohjeistuksen todettiin vaativan uudistamista. Paine syntyy Education Committeen ja tämän komitean 

halusta saada lisää joustoa ja välttää kiinteitä kriteereitä. Jäsenjärjestöjen kokoerot pitää ottaa myös 

huomioon. Komitea jatkoi kehittämistä 16.4. annetun palautteen pohjalta, ja 12.5. päätettiin lähettää 

jäsenjärjestöjen konsultaatioon. 

AAE:n sääntöjen osalta komitea hyväksyi tehdyn luonnoksen kuitenkin niin, että CPD:tä koskeva kohta 

poistetaan kunnes komitea on viimeistellyt ajatuksensa CPD:stä. 

Compliance-tarkastelusta (siis se, miten jäsenjärjestöt täyttävät jäsenyyden vaatimukset) kokouksessa oli 

esillä tilannekatsaus. 

Hillevi Mannonen esitteli standardien osalta tekeillä olevaa työtä: 

- katsaus työhön ja työsuunnitelmaan, sekä päätettiin nimetä Manuel Peraitan tilalle ASSC:hen 

Fernando Ariza) 

- esiteltiin IORP II.ta koskeva EAN ja hyväksyttiin se lähetettäväksi yleiskokoukselle. 

- esiteltiin ESAP II:n uudelleen tarkastelu ja päätettiin lähettää se jäsenjärjestöille konsultaatioon 

- AAE:n ESAP-sanakirja päätettiin samoin laittaa konsultaatioon 

- Professional Judgementia koskeva EAN on valmistelussa, luonnos tulossa syksyn kokoukseen. 

Roles of Actuaries Task Force – Goossens ryhmän puheenjohtajana esitteli ryhmän aikaansaannoksia. 

Todettiin, että ryhmä alkaa olla saamassa tehtävänsä valmiiksi eikä ole syytä keksiä sille uutta tekemistä, jos 

aivan selviä aiheita ei ole. 

Kivisaari esitteli RoA TF:n alla toimivan Artificial Intelligence&Data Science Workstreamin töitä. Ryhmä oli 

toteuttamansa kyselyn perusteella luonnostellut ehdotuksen AAE:n AI&DS -strategiaksi. ProfC:n pj vie 

strategian AAE:n hallitukseen ja ehdottaa, että AI&DS-alueelle luodaan oma komitea. 

Esitettiin katsaus ’Recognition of the Profession’-aiheesta. Lähinnä kyse siitä, miten kansallinen tai EU-

sääntely erikseen mainitsee aktuaarin. 

 


