
IAA:n kokousten matkaraportti 
Pietarissa, 25-28.5.2016 
 
25.5.2016 
klo12.30-14.00 Section Delegates Lunch Meeting 
Osallistuin ensimmäisen kerran tähän kokoukseen, sillä SSC:n puheenjohtajana kuulun myös 
PBSS:n ohjausryhmään. Käytiin läpi lyhyt tilannekatsaus ja pohdimme, miten yhteistyötä ja 
synergiaa eri sectioiden välillä voitaisiin edistää. Tällä hetkellä Sectionit järjestävät colloquiumeja 
usein yhteisvoimin ja se on toiminut hyvin. Pohdimme kuitenkin eri digi-koulutusmaterialien 
tuottamista sekä web-in-air:a, jotta matkakulut eivät muodostuisi esteeksi halukkaille osallistujille. 
Asiaa mietitään, kuitenkin verkostoitumista pidettiin erittäin tärkeänä osana Colloquiumia ja 
verkkotapaamisissa se jäisi pois.   
 
 
25.5.2016 
klo 14.00-18.30 Social Security Committee 
Toimin ensimmäistä kertaa puheenjohtajana. Kokous oli mielenkiintoinen ja keskustelu aitoa. 
Kuulimme esitelmän venäläisestä eläkejärjestelmästä, kuolevuusluvut olivat hyvin erikoisia. 
Keskustelimme pitkään IPSASB:in paperista, jota olimme kommentoineet alkuvuonna. Kyse on 
siitä, millä tavalla huomioidaan tuleva maksutulo pitkäaikaisissa ennusteissa. Pohdimme PC:n 
kyselyn valossa, onko tarvetta ISAP2:n päivittämiselle ja päädyimme siihen, ettei ole, mutta että 
jokainen edustaja voisi tarkista omasta yhdistyksestä tarkemmin. Pientyöryhmä raportoi 
työsuunnitelmasta liittyen eläkejärjestelmien kestävyyteen, työ etenee suunnitelmien mukaisesti. 
Kävimme läpi myös työsuunnitelman toteutuman ja se näytti hyvältä. 
 
 
26.5.2016 Pensions and Employee Benefits Committee (Part I) 
klo 8.00-10.00 
Keskustelimme IPSASB:ista ja mahdollisuudesta laajentaa yhteistyötä heidän kanssaan. Jo 
Washingtonissa tavattiin eräs IPSASBin edustaja ja tarjottiin asiantuntijanapua. Sovimme, että 
jatkamme yhteyden ylläpitoa sekä PBEC:n että SSC:n puolelta. Esko piti katsauksen yhteistyöstä 
OECD:n ja IOPS:in kanssa. Lisäksi kuulimme katsauksen Funding Monograph tilanteesta. Taas tuli 
paljon ehdotuksia mahdollisista lisäyksistä, mutta pidettiin tärkeänä pitää kokonaisuus hallinnassa. 
 
26.5.2016 
klo 10.30-12.30 Education committee 
Menin kokouksen toiseen osaan, sillä tiesin, että agendassa on katsaus Syllabus Governance Task 
Forcesta, missä olen jäsenenä. Fred Rowley, task forcen puheenjohtaja esitteli esille tulleita 
ongelmia ja työryhmän tavoitteita. Mekin olemme olleet hyvin kriittisiä uudesta Education 
Syllabuksesta, sillä se soveltuu parhaiten niissä maissa, missä aktuaarikoulutus hoidetaan 
kokonaisuudessaan yliopistossa. Syllabusta ei enää muuteta, mutta Task Force on perustettu siksi, 
että saataisiin sovittua tapa soveltaa syllabusta niin, että kaikki maat voivat adoptoida sen.  
 
 
26.5.2016 
klo 14.00-15.30 Population issues working group 
Olin ensimmäistä kertaa työryhmän kokouksessa. Mielenkiintoisia aiheita ja suora kytkös SSC:lle. 
Keskusteltiin kevään julkistetusta paperista ja pidettiin sitä erinomaisena. Työn alla on tällä hetkellä 
paperi long-term care. Lupasin selvittää, onko Suomesta saatavana aineistoa asian liittyen. Meillä 
on sen verran kattava järjestelmä, että se olisi erinomainen case-study sille paperille. Keskusteltiin 



myös siitä, mikä tulee olemaan seuraava työn aihe. Ehdotettiin ’inequality’ ja päätettiin edetä sen 
kanssa, sovimme kuitenkin, että ensin pitäisi hieman rajata aihetta. 
 
 
26.5.2016 
klo 17.00-18.00 Education TF 
Task Force on perustettu noin kuukausi sitten ja ensimmäinen kokous pidettiin puhelimitse. Tämä 
oli toinen kokous ja Fred Rowley puheenjohtajana esitti materiaalia, missä oli koottu havaitut 
ongelmat ja task forcen tavoitteet. Tarkoitus on esittää materiaalit myös Councilissa. Materialissa 
oli huomioitu kaikki epäkohdat, jotka meidänkin mielestä vaativat pohdiskelua. Ajatus on, että 
asetettaisiin alempi taso, jonka perusteella accreditation committee päättää yhdistyksen 
kelpoisuudesta. Toinen taso on sitten vaativampi niille yhdistyksille, jotka haluavat tavoitella 
kunniahimoisempaa tavoitetta. Tästä erityisesti kommentoin, että pitäisi välttää kahden kastin 
yhdistyksiä ja että eri tasojen ei pitäisi olla este mutual recognition -periaatteelle. Työ jatkuu…..  
 
 
27.5.2016 
klo 14:00 – 18:00  Pensions and Employee Benefits (Part II) 
Kokouksessa kuulimme saman esityksen venäläisestä eläkejärjestelmästä, joka oli ollut SSC:n 
kokouksessa. Lisäksi pari katsausta Pension and Employee Benefits Accounting Sub-Committee 
työstä sekä EIOPAn stressitestistä. Kuulime myös AAE:n kuulumisia ja pohdimme, miten saisimme 
PBEC: kotisivut toimivammaksi. 
 
 
27.5.2016 
klo 18:30 – 21:30 Leaders Forum Dinner Meeting 
Tässäkin kokouksessa olin ensimmäistä kertaa, kokoukseen osallistuivat kaikki committeen 
puheenjohtajat sekä EC:n jäsenet. Keskustelu oli miellyttävä ja erityisesti brandi-kysymyksissä 
hyvin ajankohtaista. Keskustelimme myös siitä, miten paljon jokainen meistä käyttää sekretariattia 
ja siihen liittyvistä kustannuksista. Hallintotyö on paisunut sellaiseksi, että taas pitäisi kasvattaa 
henkilökuntaa yhdellä henkilöllä ja tämä asettaa nousupaineita jäsenmaksulle.  
 
 
La 28.5.2016  
klo 14.00-18.00 Council 
Pääpuhuja ei päässyt paikalle. Keskustelu oli runsas sekä education syllabukseen liittyen, että 
budjettiin liittyen. Seuraava kokous on Kapkaupungissa. 


