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1. Sveitsin aloite 

- aloitteen mukaan ei ole hyvä rajoittaa senior officer -kokoonpanoa, jossa siis vain yksi saa olla 

muista kuin EU-maista (aika lailla perustelua oli siinä, että nykyään on Board, jossa selkeä EU-

enemmistö 

- asia oli tullut myöhään, joten mielipiteet alustavia 

o kohtuullisen kriittisiä ainakin Unkari, Ranska, varmaan myös Ruotsi ja Suomi tulkittaneen 

kriittisiksi 

o Irlanti, Norja, Sveitsi kohtuullisen myötämielisiä 

- sovittiin, että viedään lisävalmisteluun työryhmään, jossa mm. minä olen mukana (muut ovat Gabor 

Unkarista, Ruotsin Malcolm, Birgit Kaiser puheenjohtajana, Romain Ranskasta ja Helge-Ivar 

Norjasta – H-I on siitä hankala, että en saa millään kielellä selvää hänen puheestaan). 

2. MRA 

- muistutettiin CPD guidelines implementoinnista, pitää olla kunnossa 2024 alusta 

- UK ei enää MRA:ssa, ja muutenkin raportoitiin keskusteluista jäsenjärjestöjen kanssa 

3. Non-compliance 

- sovittiin pienin tarkentavin muutoksin vuokaavion viemisestä Boardille, jolla käsitellään 

jäsenyhteisön compliance-ongelma 

- lähinnä tunteita herätti se, miten non-compliance käsitellään vuosikokouksessa – vaaditaanko täysi 

yksimielisyys vai jätetäänkö vaille äänivaltaa yhdistys, jota asia koskee. Ajateltiin kuitenkin, että 

äänestyssääntöjä ei ole syytä muuttaa, mieluummin pieni pidennys prosessiin kuin jyräävä 

enemmistiöajattelu 

4. Standardit 

- Hillevi Mannonen esitteli 

- ASSC:n työn esittely, ESAP 3 review, EAN on professional judgment, IFRS 17 

- ESAP 3:n review päätettiin ehdotuksen mukaisesti käynnistää 

- EAN on professional judgment, Karel Goossens esitteli, on valmiina vietäväksi vuosikokoukselle 

(tähänhän liittyi suomalaisten huolten huomioon ottaminen. Karel viittasi niihin sanoen, että 

tuotiin esille liian myöhään, mutta on nyt käsitelty. En voinut tähän muuta sanoa, kuin kiitellä 

Christophen roolia ja sitä, että nyt käsitelty, mutta en siis lainkaan kiittänyt Karelia tehdystä työstä) 

- IFRS 17 työn esitteli Kristoffer Bork. Ei ole tarvetta tähän liittyvälle ESAPille (IAA:n ISAP riittää), 

mutta eurooppalaisen carve outin takia kirjoitetaan lyhyt EAN (KB puhui myös aloitettavasta 

vakuutusyhtiöille tehtävästä surveystä, jolla kartoitetaan S II -laskelmien käyttömahdollisuutta 

osana IFRS 17 -työtä). 

5. Fit and Proper 

- katsaus työhön, joka jatkuu saatujen kommenttien pohjalta 

- hyvä, että fokus on nyt f&p-asiassa, korostetaan vaatimuksia ja todetaan, että AAE:n 

jäsenjärjestöjen aktuaarit täyttävät vaatimukset (kuitenkaan sanomatta, etteivätkö muut kelpaisi, 

mutta näillä muilla on kovempi työ osoittaa kelpoisuutensa) 

6. Sustainability and Climate-related Risks Working Group 

- katsaus työhön, ei ehkä sanottavaa noteerattavaa. Webinaareja järjestetään ja edelleen toivottiin 

koordinointia IAA:n työn kanssa. 

7. Sidosryhmätapaamiset 

- lyhyet katsaukset tapaamisiin 

8. Seuraavat kokoukset 

- mainosvideo Rooman syksystä 

- ECA:n mainosvideo 



- kevät 2023 Bratislavassa 

- paikat vuosikokouksesta 2023 auki, joten haluttaessa voi tarjoutua 

9. Muut mahdolliset asiat 

- Gabor kyseli taas future of the actuary -työstä 


