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Matkakertomus 

Kansainvälisen Aktuaariyhdistyksen neuvoston ja komiteoiden kokouksista 4. – 8.5.2022 
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Johdanto 

Osallistuin Suomen Aktuaariyhdistyksen edustajana seuraaviin Kansainvälisen Aktuaariyhdistyksen 

(International Actuarial Association, IAA) kokouksiin: 

Torstai 21.4. 

• Pre-Council Webinar 

Keskiviikko 4.5. 

• Townhall 

• General Insurance Forum 

Torstai 5.5. 

• Education Committee 

• Advance Committee 
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Perjantai 6.5. 

• Professionalism Committee 

• Membership Committee 

• Advice and Assistance Committee 

Lauantai 7.5. 

• Strategic Planning Committee 

• Special Council Discussion on the war in Ukraine 

Sunnuntai 8.5. 

• Council 

Vuodesta 1998 alkaen IAA:n jäseniä ovat olleet kansalliset aktuaariyhdistykset. Sen toiminta 

rakentuu komiteoiden ja foorumeiden työskentelyn varaan, joista useimpiin kansallisilla yhdistyksillä 

on oikeus nimittää oma edustajansa (pl. Executive Committee, Strategic Planning Committee, Audit 

and Finance Committee, Nominations Committee ja Actuarial Standards Committee), mitä oikeutta 

myös Suomen Aktuaariyhdistys on käyttänyt. 

IAA:n yhteydessä toimii kuusi lähinnä tutkimustoimintaan keskittyvää itsenäistä sektiota, joihin 
kansallisten aktuaariyhdistysten jäsenet voivat halutessaan liittyä: 

• Financial Risks and ERM (AFIR-ERM) 1986 

• Non-Life Insurance (ASTIN) 1957 

• Health (IAAHS) 2003 

• Life Insurance (IAALS) 2006 

• Consulting (IACA) 1968 

• Pensions, Benefits and Social Security (PBSS) 2003 

Sektioiden vuoden 2022 jäsenmaksu on CAD$60 per sektio. 

 

Kaikkien muiden paitsi Consulting-sektion jäseninä on myös Suomen Aktuaariyhdistyksen jäseniä. 

Alla olevien linkkien avaaminen edellyttää kirjautumista omalla käyttäjätunnuksella sivuille. 
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Pre-Council Webinar / Townhall 

Slides: Brussels Town Hall (actuaries.org) 

IAA:n missiona on 

• Inform and influence global stakeholders 

• Assure the reputation of the profession 

• Advance the competency of the profession 

Mission toteuttamista tukee viiden vuoden strategiakaudelle vahvistettava strategiasuunnitelma 

(Strategic Plan), jonka tavoitteita (Strategic Objectives) ovat 

• Engagement – Together we achieve more 

• Awareness – IAA is the face of the global profession 

• Outreach – IAA is known as the voice of the international profession by internal and external 

stakeholders 

Executive Committeen alaisuudessa toimivat seuraavat työryhmät: 

• Climate Risk Task Force 

• Pandemics Task Force 

• Future Actuary Task Force 

Näistä Climate Risk Task Force on julkaissut neljä paperia, jotka löytyvät IAA:n sivuilta. 

General Insurance Forum 

Agenda: 

GIF_Agenda_Brussels

_4May2022_Final.pdf  

Komitean toiminta keskittyy nimensä mukaisesti vahinkovakuutukseen. 

Kokouksessa kuultiin Kartina Thompsonin esitys ilmastoriskeistä ja käytiin läpi ASTIN Working Partyn 

COVID-19 Surveyn edistymistä ja Risk Bookin päivitystä. 

Education Committee 

Katso Jari Niittuinperän matkakertomus. 

https://www.actuaries.org/IAA/Documents/Meetings/Townhall_slides.pdf
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Advance Committee 

Agenda: 

AC_Agenda_Brussels

_5May2022_Final.pdf  

Komitean alaisuudessa toimii yhdeksän foorumia, joista monissa Suomen Aktuaariyhdistyksellä on 
edustus (Member / Observer): 

• Enterprise and Financial Risk Forum 

• General Insurance Forum 

• Health Forum 

• Pensions, Benefits and Social Security Forum 

o Social Security Subgroup (SSSG) 

• Banking Virtual Forum 

• Data Analytics Virtual Forum 

• Inclusive Insurance Virtual Forum 

• Mortality Virtual Forum 

• Resource and Environment Virtual Forum 

Komitean keskeisenä tavoitteena on parantaa yhteistyötä jäsenyhdistysten ja foorumeiden välillä 

(Improving the engagement of FMAs and volunteers in “Advance” activity). 

Professionalism Committee 

Agenda: INTERNATIONAL ACTUARIAL ASSOCIATION (actuaries.org) 

Komitean tehtävänä on edistää ammatilliseen vakuutusmatemaattiseen koulutukseen ja käytäntöön 

liittyvien standardien kehittämistä, ylläpitoa ja parantamista kansainvälisesti. Keskeisessä asemassa 

tässä ovat kansainväliset (malli)aktuaaristandardit, jotka Actuarial Standard Committee valmistelee, 

ja niiden mukaisten aktuaaristandardien käyttöönotto kansallisissa aktuaariyhdistyksissä sekä 

kurinpitomenettelyjen kattavuus / oikeudenmukaisuus. 

Kokouksessa kuultiin esitykset 

• Deutsche Aktuarvereinigung e.V.: Presentation on standard setting structures and process 

•  Presentation on Code of Conduct and Disciplinary Scheme of the Institut des Actuaires 

https://www.actuaries.org/IAA/Documents/CMTE_PC/Meetings/Brussels_6May2022/PC_Agenda_May2022_Final.pdf
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Membership Committee 

Agenda: Membership_Brussels2022_Agenda.pdf (actuaries.org) 

Komitean tehtävänä on tarkastaa jäsenhakemukset ja seurata jäsenkriteerien täyttymistä jäsenten 

osalta. 

Kokouksessa käytiin keskustelua liitännäisjäsenten (Associate Member Association, AMA) asemasta 

IAA:ssa. 

Advice and Assistance Committee 

Agenda: AA_Brussels2022_Agenda.pdf (actuaries.org) 

Komitean tavoitteena on tukea aktuaarien ammattikunnan kehitystä, järjestäytymistä ja edistämistä 

maissa, joissa ammattikunta ei ole vielä täysin kehittynyt. 

Komitean alaisuudessa toimii neljä alueellista työryhmää: 

• Africa 

• Asia 

• Eurasia and Middle East 

• Latin America 

Myös tässä kokouksessa käytiin keskustelua liitännäisjäsenten (AMA) asemasta IAA:ssa. 

Strategic Planning Committee 

Strategic Planning Committeen kokouksessa keskustelu keskittyi IAA:n toiminnan kestävään 

rahoittamiseen. Pääasiallinen tulonlähde ovat jäsenyhdistysten jäsenmaksut. Nykyisin jäsenmaksu 

on CAD$18,75 per jäsenmaksua maksava MWAC (Member With Actuarial Credentials). Suomen 

Aktuaariyhdistyksessä tähän ryhmään kuuluvat ainoastaan täysjäsenet, koska alumnijäseniltä ja 

kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. 

Jäsenmaksu on pysynyt nykyisellä tasolla jo kuuden vuoden ajan, mutta nyt maksun nostamiseksi on 
tarvetta mm. korkeahkon inflaation ja kunnianhimoisempien tavoitteiden vuoksi. Keskustelussa on 
esimerkinomaisesti ollut esillä seuraavat vaihtoehdot: 

• fee increases of 2% per year for the next 5 years 

• a one-time fee rate increase of CAD$1,50 

Lisäksi keskusteluissa nousi esille vaihtoehto, että kokouksiin osallistuvilta perittäisiin 

’osallistumismaksu’ kattamaan osan kokouskuluista. 

https://www.actuaries.org/IAA/Documents/CMTE_Membership/Meetings/2022_Brussels/Membership_Brussels2022_Agenda.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/CMTE_AA/Meetings/2022_Brussels/AA_Brussels2022_Agenda.pdf
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Jäsenmaksutuloista 50 % tulee kahdelta suurimmalta jäseneltä, jotka ovat SOA ja IFoA. 

Keskusteluissa on aina aika ajoin ollut esillä jäsenmaksukatto, joka leikkaisi suurimpien jäsenten 

maksua ja siirtäisi sitä ennen kaikkea keskikokoisten jäsenten maksettavaksi. 

Special Council Discussion on the war in Ukraine 

IAA President and Council Chair, Roseanne Harris, organized a Special discussion session for Council 

Delegates in Brussels on Saturday, May 7, from 15:00 to 17:00 local time. It was essential to offer an 

opportunity for all FMAs to come discuss mandated positions on this very important topic via their 

Council Delegate. The aim was to find common ground for the way forward. There were not any 

formal votes during this session and participation was limited to Council Delegates only. 

Keskustelu keskittyi siihen, miten IAA:n tulisi yhdistyksenä reagoida Venäjän hyökkäykseen 

Ukrainaan. Taustalla oli Puolan Aktuaariyhdistyksen laatimat ehdotukset: 

Motion 1: 

That, Council approve the following statement:  

„The global actuarial community condemns any military aggression and that it stands in solidarity 

with the Ukrainian people and in particular with the members of the Society of Actuaries of 

Ukraine.”  

Motion 2: 

That, Council suspend Full Membership of the Russian Guild of Actuaries and Associate Membership 

of the Russian Association of Professional Actuaries until such time in the future when Council 

revokes this decision. 

Jäsenyhdistysten näkemykset IAA:n tarpeesta reagoida Venäjän hyökkäykseen vaihtelivat mutta 

näkemyksensä esittäneiden jäsenyhdistysten enemmistön mielestä IAA:n tulisi julkisesti tuomita 

hyökkäys kuten Euroopan Aktuaariyhdistys teki jo sodan toisena päivänä 25.4.2022 (Statement of 

solidarity - Actuarial Association of Europe (actuary.eu)). 

Käydyn keskustelun pohjalta puheenjohtajisto pyrkii löytämään menettelytavan, jolla olisi 

jäsenyhdistysten enemmistön tuki. 

https://actuary.eu/statement-of-solidarity/
https://actuary.eu/statement-of-solidarity/
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Council 

Agenda: 15-dayCouncilAgendaMay8.pdf (actuaries.org) 

Neuvoston kokous sujui esityslistan mukaisesti. 

Nominations Committee esittää, että syksyn kokouksessa englantilainen Charles Cowling valitaan 

seuraavaksi ’President-Elect’. Nykyinen ’President-Elect’ ja tuleva ’President’ on kandalainen 

Micheline Dionne, nykyinen ’President’ on eteläafrikkalainen Roseanne Harris, joka osallistui 

edellisellä viikolla Suomen Aktuaariyhdistyksen kevätseminaariin ja 100-vuotisjuhlaillalliselle 

Helsingissä, ja nykyinen ’Immediate Past President’ on hollantilainen Jan Kars. 

https://www.actuaries.org/IAA/Documents/COUNCIL/Meetings/2022_Q2_Hybrid/15-dayCouncilAgendaMay8.pdf

