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”Ammattimaisuus ennen, nyt ja tulevaisuudessa” 

Ammattimaisuusseminaari 24.5.2018 
Tervetuloa Suomen Aktuaariyhdistyksen järjestämään ammattimaisuusseminaariin, joka pidetään 
torstaina 24.5.2018 kello 13.00 – 16.30 Nordea Vallilan Campuksella (Aleksis Kiven katu 7). 
Seminaarin suunnittelusta on vastannut Suomen Aktuaariyhdistyksen koulutustyöryhmä.  

Seminaari pohtii tänä vuonna, mitä itse asiassa ammattimaisuudella aktuaarien toimintakentässä 
tarkoitetaan, miten ammattimaisuuden käsite on vuosien kuluessa muuttunut ja mihin se on 
muuttumassa.   

Näitä asioita käsitellään tilaisuuden lopuksi asiantuntijapaneelissa, johon osallistuvat puheenjohtaja 
Jari Niittuinperän lisäksi Markku Paakkanen, Hillevi Mannonen ja Janne Kaippio. 

Johdantona paneeliin aiheisiin Englannin pankin vakavaraisuusvalvonnan johtava neuvonantaja Nick 
Dexter luennoi vakuutusyhtiöiden pääoman tarpeesta. Nick Dexterin esitelmän innoittajana on 
Kansainvälisen Aktuaarijärjestön (IAA) julkaisema uusi kirja ”IAA Risk Book – Governance, 
Management and Regulation of Insurance Operations”, johon seminaarin osallistujilla on myös 
yleisesti mahdollisuus tutustua. 

Ulkopuolisen näkökulman ammattimaisuuteen tuo ammattivalmentaja Mirjami Penttinen. Tai itse 
asiassa hän ei ole aivan ulkopuolinen, sillä hänen isänsä on Suomen Aktuaariyhdistyksen kunnia-
jäsen. Mirjami Penttinen on päävalmentaja yhdessä Suomen menestyneimmistä muodostelma-
luisteluseuroista, HSK:ssa. Mitä viestejä hänellä on aktuaariyhteisölle? 

Ilmoittautumiset etukäteen Aktuaariyhdistyksen kotisivulla  
 

Seminaari on maksuton. 
 
Seminaari on osa aktuaarien täydennyskoulutusohjelmaa, ja se soveltuu hyvin myös SHV-tutkintoa 
suorittaville ja muille aktuaaritoiminnoissa toimiville.   

Suomen Aktuaariyhdistyksen ’aftermath’ heti ammattimaisuusseminaarin jälkeen On the Rocks -
ravintolassa osoitteessa Porvoonkatu 1. Yhdistys tarjoaa pienen naposteltavan lisäksi 
ensimmäisen juoman.    
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Jari Niittuinperä: 
Jari Niittuinperä esittelee johdantona Nick Dexterin esitelmään IAA:n melko 
tuoreen julkaisun ”IAA Risk Book – Governance, Management and Regulation of 
Insurance Operations”. Uusi kirja täydentää IAA:n aikaisemmin julkaisemia 
korkeatasoisia alan kirjoja. 
 
 

 

Nick Dexter: 
Required Capital – Can we measure and manage it?  
Nick Dexter pohtii esitelmässään, mihin vakuutusyhtiön pääomaa tarvitaan ja 
miksi sen määrä vaihtelee näkökulmasta riippuen? Käsitteiden viidakko lienee 
haasteellinen yhtiöiden hallituksille, mutta myös aktuaareille, joiden tulee esitellä 
hallituksille erilaisia laskelmia. 
  

 

Mirjami Penttinen:  
Harrastus ammattina ja ammatti harrastuksena 
Mirjami Penttisellä on kokemusta, miten rakennetaan huippujoukkue?  Miten 
sitoutetaan ja otetaan huomioon eri intressiryhmät? Mitä yhteisen päämäärän 
saavuttaminen heiltä edellyttää? Miten ammattimaisuus näkyy harrastus-
toiminnassa? Myös tiimillä on omat ”eettiset sääntönsä” ja ”standardinsa”. 
Huippujoukkue ei synny sattumalta. 

Kahvitauko  

Paneeli-
keskustelu 

Aktuaari yrityksen strategioiden toimeenpanija vai vakuutettujen etujen 
turvaaja? 
 
Muuttunut toimintaympäristö on luonut paineita päivittää aktuaarien kansain-
välisiä koulutusvaatimuksia. Mitä se vaikuttaa aktuaaritutkintoon? Entä jatko-
koulutustarpeisiin? 
 
Myös aktuaarien eettisiä sääntöjä on tarkennettu, ja Suomen Aktuaariyhdistys on 
ratifioinut kaksi aktuaaristandardia. Onko aktuaarien itsesääntely tarpeellista ja 
missä laajuudessa? 
 

                
 
Markku Paakkanen, Hillevi Mannonen, Janne Kaippio 
Puheenjohtaja: Jari Niittuinperä 
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Nick Dexter BSC,  FIA  Nick  Dexter  toimii Englannin pankin vakavaraisuusvalvonnan 

johtavana neuvonantajana, ja hänen erityisosaamisalueinaan ovat 
Solvenssi II sekä IFRS 17. Aikaisemmin hän toimi pitkään asiantuntija-
tehtävissä KPMG:n partnerina, jossa hän konsultoi useita englantilaisia 
ja ulkomaisia vakuutusyhtiöitä mm. aktuaari- ja vakuutusriskeistä, 
Solvenssi II:ta ja IFRS:stä. Hän on myös IAA:n regulaatiokomitean 
varapuheenjohtaja sekä Iso-Britannian aktuaarien henkivakuutus-
lautakunnassa sekä raportointia käsittelevässä työryhmässä. 
 

Janne Kaippio FM, eMBA, SHV Janne Kaippio toimii johtajana LähiTapiola-ryhmässä 
sekä vakuutusmatemaatikkona Vakuutusosakeyhtiö Garantiassa ja 
Valion Keskinäisessä Vakuutusyhtiössä. Aikaisemmin hän on toiminut 
esimies ja asiantuntijatehtävissä Pohjola-ryhmässä sekä IF Vahinko-
vakuutuksessa. Hän on SHV-lautakunnan puheenjohtaja ja AAE:n 
koulutustyöryhmän jäsen. Hänellä on ollut useita luottamustoimia 
Aktuaariyhdistyksessä sekä Työtapaturmavakuutuskeskuksessa. 
 

Hillevi Mannonen FM, SHV Hillevi Mannonen toimii aktuaari- ja riskienhallintajohtajana 
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisessa. Sitä ennen hän on toiminut 
vakuutusylitarkastajana STM:n vakuutusosastolla ja Eläketurva-
keskuksen apulaisjohtajana. Hän on ollut IAA:n puheenjohtajana ja 
toiminut useissa sen toimielimissä, mm. aktuaaristandardikomitean 
varapuheenjohtajana ja ammattimaisuuskomitean jäsenenä. AAE:ssä 
hän on standardiprojektityöryhmän puheenjohtaja. Aktuaari-
yhdistyksessä hän on ollut mm. hallituksen jäsenenä. 
 

Jari Niittuinperä FK, OTK, SHV Jari Niittuinperä toimii Finanssivalvonnassa johtavana 
matemaatikkona. Hän on toiminut Eläke-Varma- ja Pohjola-ryhmissä eri 
tehtävissä sekä Profit Software Oy:ssä johto- ja asiantuntijatehtävissä. 
Hän on myös IAA:n regulaatio- ja koulutuskomiteoiden jäsen sekä 
Aktuaariyhdistyksen kuolevuustyöryhmän puheenjohtaja sekä koulutus-
työryhmän jäsen ja on toiminut yhdistyksen hallituksessa. 
 

Markku Paakkanen FL, SHV Markku Paakkanen on toiminut Pohjola-, Kansa-, Sampo- ja 
Tapiola-ryhmissä eri tehtävissä, mm. toimitusjohtajana, talousjohtajana 
ja viimeksi Tapiola-ryhmän riskienhallintajohtajana, mistä hän jäi 
eläkkeelle vuonna 2012. 
 

Mirjami Penttinen Mirjami Penttinen on Helsinginfors Skridskoklubbin päävalmentaja. 
vuodesta 2000.  Hän on urallaan valmentanut joukkueensa maailman-
mestariksi ja useille palkintosijoille. Lisäksi hänen joukkueensa on 
saavuttanut useita kansainvälisten kisojen voittoja ja menestynyt 
suomenmestaruuskilpailuissa. Oman joukkueensa lisäksi hän on pidetty 
valmentaja ja luennoitsija myös ulkomailla. 

 


