
Matkakertomus, AAE:n kokoukset Surseessa Sveitsissä 29.9. – 1.10.2021 

Osallistuin kokouksiin sekä torstaina 29.9. että perjantaina 1.10. Torstain Risk Management Committeesta 

ja Insurance Committeesta raportit tulevat muilta suomalaisilta – kuitenkin mainittakoon, että vedän tällä 

hetkellä AAE:n Artificial Intelligence & Data Science Working Groupia, jota oli olennaista esitellä mainituissa 

kokouksissa. Matkakertomukseni koskee varsinaisesti siis Professionalism Committeeta perjantailta 1.10. 

1. Kokouksen avaus – esityslistalle lisättiin komitean varapuheenjohtajan (uudelleen-)valinta, joka 

pitää tehdä vuosittain 

2. Edellisten kokousten pöytäkirjat hyväksyttiin 

3. Ammatillisuus ja jäsenjärjestöjen tuki 

a. MRA 

- Birgit Kaiser esitteli tehdyn työn ja uuden MRA:n konsultoinnin. Uusi MRA etenee nyt 

vuosikokouksen hyväksyttäväksi 

b. CPD ohjeet 

- työtä vetänyt Rafael Moreno Ruiz esittely tehdyn työn ja konsultaatioprosessin, jonka 

jälkeen kokonaisuus on nyt etenemässä vuosikokouksen hyväksyttäväksi 

c. Sääntöjen noudattamista (compliance) seuraava työryhmä 

- kaikkia vastauksia ei vielä ole saatu, mutta kahta puuttuvaa lukuun ottamatta työ on tehty. 

Seuraavaksi komitean jäsenten kesken jaetaan tehtäväksi eri jäsenjärjestöjen tarkistukset. 

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tekevät ehdotuksen, joka jaetaan komitean jäsenille. 

(ehdotus on jo tullut, ja sen mukaan Suomen tilanteen tarkistaa Malcolm Campbell 

Ruotsista). Tarkastus suoritetaan heti kun ehdotus on vahvistettu. 

4. Aktuaaristandardit 

Hillevi Mannonen kertoi puheenjohtamansa alakomitean työstä ja sen työsuunnitelmasta. 

Mannonen ja Krijgsman van Spangenberg esittelivat ESAP 2:n uudelleentarkastelun ja sen 

konsultoinnin tulokset. Konsultaatio ei johtanut merkittäviin muutoksiin, ja uudistettu versio 

viedään vuosikokouksen hyväksyttäväksi. 

Alakomitea on myös tuottanut AAE:n standardien ’sanakirjan’, joka myös viedään vuosikokouksen 

hyväksyttäväksi. Todettiin, että jotkin termien määrittelyistä poikkeavat siitä, mitä IAA käyttää. M ja 

K van S totesivat, että tämän suuntainen tarkastelu voidaan tehdä siinä vaiheessa, kun ESAP 3 

uudistetaan. 

Käsittelyssä oli myös Karel Goossensin esittelystä asiantuntijan harkintaa koskeva EAN. Päätettiin 

viedä laadittu luonnos jäsenyhdistysten konsultaatioon. G esitti huolensa siitä, että menettely 

EAN:ien tuottamiseen on turhan monimutkainen. Puheenjohtajan mukaan menettely vastaa IAA:n 

käytäntöä, ja siihen on vaikea tehdä muutoksia. 

Kristoffer Bork esitteli tilinpäätösstandardin IFRS 17 EU-soveltamiseen liittyvät kysymykset. 

Eurooppalainen käyttöönotto johtaa tiettyjen alkuperäisen ISAB:n standardin vaatimusten 

keventämiseen. Sovittiin, että Insurance Committee ja standardialakomitea analysoivat, miten IFRS 

17:n käyttöönotossa tulee toimia. 

5. Role of Actuaries -työryhmä 

Todettiin, että AAE:n hallitus oli päättänyt lopettaa työryhmän. Lopettaminen ei merkitse itse 

aiheen hautaamista, vaan kehittely jatkuu hallituksen tasolla. 

Goossens esittely työryhmän työtä tähän saakka. Goossens on lisäksi mukana Advisory Panelissa, 

jossa työryhmän jälkeensä jättämät asiat ovat esillä. Gabor Hanak pahoitteli työryhmän 



lakkauttamista ja toivoi, että perustettaisiin uusi ’future of the actuary’ -työryhmä. Puheenjohtaja 

lupasi ottaa asian esille hallituksen kanssa. Puheenjohtaja myös kiitti lakkautettua työryhmää 

tehdystä työstä. 

Goossens esittely myös tutkimusta, jolla oli kartoitettu aktuaarin asemaa eri maiden sääntelyssä. 

Keskustelussa esiintyi sekä ajatuksia ajaa aktuaarille rooli sääntelyn kautta että ajatuksia huolehtia 

aktuaarien osaamisen ylläpitämisen kautta näille tunnustettu rooli (siis fit and proper nimenomaan 

fit-puolella). Varsinaisia päätöksiä asian osalta ei tehty, joten keskustelu jatkuu. 

6. Tapaamiset ja seuraavat kokoukset 

Todettiin AAE:n edustajien ja eri sidosryhmien tapaamiset. 

Seuraava vuosi kokous on 7.10.2022 Roomassa ja kevätkokous Münchenissä 31.3. – 1.4.2022. 

7. Muut mahdolliset asiat 

Birgit Kaiser valittiin jatkovuodeksi komitean varapuheenjohtajaksi. 


