
6/12/2015 Suomen Aktuaariyhdistys -- toimintakertomus 1999

http://www.actuary.fi/fi/liitteet/yhd_vkert/actk_1999.htm 1/2

Suomen  Aktuaariyhdistys

Toimintakertomus vuodelta 1999

Yhdistys kokoontui toimintavuoden aikana seitsemän kertaa. Kokouksissa oli läsnä yhteensä 347 henkeä.
Kokousten yhteydessä pidettiin seuraavat esitelmät:

15.2. Mikael Forss;
Onko eläketurva säästämistä, vakuutusta vai tulonjakoa?

22.3. Timo Ahjos;
Internetin käyttö vakuutusalalla.

26.4. Jukka Rantala;
Vahinkovakuutusyhtiön arvon määrittäminen.

25.5. Arto Kallinen;
Kilpailun tuomat muutokset lakisääteisen tapaturmavakuutuksen hinnoitteluun.

6.9. Katariina Rajala;
Eläkesitoumusten kirjaaminen eri kirjanpitostandardien mukaan.

11.10. Jorma Leinonen ja Teppo Martikainen;
Osakesijoitusten tuotto pitkällä aikavälillä.

28.9 Eero Pätäri: Sijoitussalkun menestyksellisyyden mittaaminen
13.12. Tuula Lempiäinen ja Anneli Uimonen;

Tel-lisäeläkevakuutuksen ja vapaamuotoisen eläkevakuutuksen vertailu.

Yhdistyksen sääntöjä muutettiin siten, että yhdistyksen täysjäseneksi pääsee ilman Suomessa suoritettua
SHV-tutkintoa täysjäsen sellaisesta aktuaariyhdistyksestä, joka on tehnyt Suomen Aktuaariyhdistyksen
kanssa sopimuksen aktuaaritutkintojen tunnustamisesta. Lisäedellytys jäsenyyden saamiselle on, että ao.
aktuaari on toiminut Suomessa aktuaarin tehtävissä vähintään vuoden ajan.

Yhdistys avasi internet-sivut osoitteessa 'www.actuary.fi'. Yhdistyksen sivuilla on mm. kokouskutsut,
pöytäkirjat ja kokousesitelmät kenen tahansa luettavissa. Yhdistyksen jäsenet voivat sen lisäksi selata
yhdistyksen jäsenten luetteloa. Verkkosivut toimivat myös yhdistyksen 'ilmoituslehtenä', siellä on tietoa
jäsenten julkaisuista, avoimista työpaikoista, shv-tenteistä ja tutkintovaatimuksista sekä muuta
ajankohtaista tietoa. Kokouskutsut hoidetaan myös verkkoa hyväksikäyttäen pääosin sähköpostin
välityksellä.

Aktuaariyhdistys kuuluu jäsenenä kansainväliseen aktuaariyhdistysten yhdistykseen IAA:han.Kaikki
Suomen Aktuaariyhdistyksen SHV-jäsenet ja kaikki aiemmin IAA:han kuuluneet muut jäsenet ovat myös
IAA:n jäseniä. ASTIN ja AFIR toimivat IAA:n sektioina. Suomen Aktuaariyhdistystä edustaa IAA:n
neuvostossa yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Jaakko Tuomikoski. Lisäksi yhdistyksen edustajina
ovat sen eri

alakomiteoissa Markku Paakkanen (IASC Insurance Accounting), Hillevi Mannonen (Social Security) ja
Esko Kivisaari (IASC Employee Benefits Accounting). ASTIN-komitean ja ASTIN Bulletinin
toimituskunnan jäsenenä on toiminut Jukka Rantala.

Suomen Aktuaariyhdistys kuuluu myös EU:n sisällä vakuutusmatemaattisia asioita valmistelevaan ja EU:n
aktuaariyhdistysten yhteistoimintaa hoitavaan Groupe Consultatifiin. Groupe Consultatifin hallituksessa
Suomen Aktuaariyhdistystä edustaa hallituksen puheenjohtaja. Lisäksi yhdistyksen edustaja Freedoms and
General Purposes alakomiteassa on Jaakko Tuomikoski, Insurance alakomiteassa Jukka Rantala, Pensions
alakomiteassa Hillevi Mannonen, Financial and Investment Risk alakomiteassa Jorma Leinonen ja
Education alakomiteassa Hannu Parviainen.

Scandinavian Actuarial Journalin suomalainen toimittaja on Harri Nyrhinen.

Yhdistykseen kuului vuoden 1998 alussa 276 jäsentä ja vuoden lopussa 290 jäsentä. Uusia jäseniä
hyväksyttiin 20. Jäsenistä oli SHV-jäseniä vuoden lopussa 92. Vapaajäseniä oli vuoden lopussa 39.

Vuoden päättyessä yhdistyksen kunniajäsenet olivat
fil.tri Arvo Junnila
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professori
fil. maist.
CB, MA, FIA
fil.maist

Teivo Pentikäinen
Håkan Simberg
Christopher Daykin
Asko Tanskanen

 

Yhdistyksen pääoman ja varausten määrä 31.12.1999 oli yhteensä 575.645,70 mk (673.748,18 mk vuonna
1998). Toiminnasta aiheutuneet kulut kertomusvuonna olivat 184.943,38 mk ja tuotot 86.840,90 mk, mistä
korkotuottojen osuus on 15.671 mk, varsinaisten jäsenmaksujen osuus 48.400 mk sekä AFIRin ja
ASTINin jäsenmaksujen osuus 22.415 mk. Yhdistyksen varat ovat pääosin olleet sijoitettuna Carnegie
Likvidi rahamarkkinarahastoon, mutta tilivuoden aikana sijoitettiin myös 20.000 euroa Partek Nordkalk
Oyj:n vaihdettavaan pääomalainaan. Tuottojen ja kulujen erotus 98.102,48 mk on vähennetty
toimintavarauksesta, joka on alentunut 665.019,05 markasta 566.916,57 markkaan.

Varsinaisten jäsenmaksujen määrä on noussut vuoden 1998 kertymästä 7.600 markkaa johtuen osittain
jäsenten lukumäärän kasvusta ja osittain siitä, että osa vuoden 1998 jäsenmaksuista on saatu vasta
kuluneen vuoden aikana.

Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden aikana yhdeksän kertaa. Hallitukseen ovat kuuluneet (suluissa
kauden päättymisvuosi):

Jaakko Tuomikoski
Jorma Leinonen
Hannu Parviainen
Hely Salomaa
Martti Pesonen
Jukka Rantala

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri
 
 

(2000)
(2000)
(2001)
(2002)
(2002)
(2001)

 

Yhdistyksen tilintarkastajina toimivat Ari Ikonen (varalla Juha-Pekka Halmeenmäki) ja Pasi Mustonen
(varalla Eija Kaipainen-Perttula).

 

 

Helsingissä 27. tammikuuta 2000

Suomen Aktuaariyhdistys
Hallitus

 
Jaakko Tuomikoski
Hallituksen pj.
 
Hely Salomaa

 
Jorma Leinonen
 
 
Hannu Parviainen

 
Jukka Rantala
 
 
Martti Pesonen

  


