PBSS (Pension Benefits and Social Security) Sektion Komitea 4.10.2009/Tokio
(Suomesta Esko Kivisaari IAA:n delegaattina Komiteassa)
1. Kokouksen alkutoimet: todettiin läsnäolijat, hyväksyttiin esityslista ja hyväksyttiin edellisen
kokouksen pöytäkirja (matters arising from minutes: todettiin, että tulevat käsiteltyä listan
mukaan)
2. Kollokviot etc.
Todettiin, että Tokion kollokvio on juuri alkamassa ja pidetään 4-6.10.2009. PBSS Sektiolla on
laajahko osuus Kapkaupungin aktuaarikongressissa ja lisäksi siellä on osuudet IACA:lla, Social
Security Committeella ja Pensions and Employee Benefits Committeella. 2012 on päätetty pitää
kollokvio yhdessä IACA:n kanssa New Delhissä Intiassa (Life, AFIR ja Astin Sektiot pitävät silloin
kollokvion Meksikossa). Vuoden 2011 suunnitelmat eivät ole vielä valmiit (koska hanke kollokviosta
Irlannissa peruuntui), mutta oletettavasti kollokvio pidetään silloin UK:ssa.
Tokion kollokvion järjestelyt esiteltiin. Kollokvioon on ilmoittautunut 140 osallistujaa, joista vain 31
muualta kuin Japanista (tähän nähden Helsingin Astin pärjäsi huomattavan hyvin erityisesti
ulkomaisen osallistumisen kannalta!). Papereita kollokviossa esitetään 30.
3. Sektion talous ja jäsenmäärä
Sektion talous on kuralla johtuen Bostonin kollokvion tappioista. Bostonin kollokvio järjestettiin
yhdessä IACA:n ja Health Sectionin kanssa. IACA:n perinne on ollut järjestää kollokviot omaan
lukuunsa ja tätä sovellettiin Bostonissa. Tuon kollokvion aikaan kiistat IAA:n ja yhdysvaltalaisten
aktuaariyhdistysten välillä olivat kuumimmillaan, josta syystä näiden yhdistysten jäsenet
käytännössä boikotoivat kollokviota. Tästä sitten aiheutui kollokvion tappiollisuus ja
järjestelytavasta johtuen tämä tappio tuli sektiolle itselleen. IACA vanhempana ja huomattavasti
rikkaampana sektiona otti tappiosta suurimman osan, mutta myös PBSS joutui maksamaan 40.000,
mikä käytännössä merkitsee, että sektio on tällä hetkellä varaton.
Sektion taloudenhoitaja esitteli laskelmiaan taloudesta. Nykyisellä jäsenmäärällä (noin 400) ja
jäsenmaksulla (CAD 40) sekä sektion kulurakenteella näyttää siltä, että tehdään nollatulosta. Tämä
ei ole tyydyttävää sektion toiminnan kehittämisen kannalta. Taloudenhoitajan esityksestä Komitea
kannatti osaltaan jäsenmaksun nostamista tasolle CAD 50 (markkinointia tehdään myös
jäsenmäärän korottamiseksi, mutta katsottiin jäsenmaksun korottaminen välttämättömäksi, jotta
jäsenille voidaan antaa parempaa palvelua ja sitä kautta myös houkutella lisää jäseniä). Tavoitteena
on 800-1000 jäsentä. Itse asiassa taloudenhoitaja olisi mielellään ehdottanut nostoa tasolle CAD 60
mutta katsoi, että se olisi liian suuri kertakorotus. Myös muut sektiot ovat korottamassa
jäsenmaksujaan. Komitea siis ehdottaa vuosikokoukselle jäsenmaksuksi CAD 50.
4. Komitean jäsenet
Komiteassa ei tällä hetkellä ole erovuoroisia mutta huhtikuussa kuolleen Neil Parmenterin tilalle
komiteaan pitää valita jäsen (ja lisäksi NP oli varapuheenjohtaja, joten myös varapuheenjohtaja
pitää valita). Valinta jää kuitenkin seuraavaan kokoukseen, jäsenen valitsee vuosikokous ja
varapuheenjohtajan komitea valitsee keskuudestaan.
Vuonna 2010 erovuoroon tulee myös Hillevi (CD:n mukaan tulee kaudet täyteen silloin?) ja vuonna
2011 erovuorossa on Junichi. 2012 erovuorossa ovat kaikki muut ja keskeisillä jäsenillä kuten
Daykinilla täyteen tulee kaksi kautta, joten ei voida valita uudestaan.
5. IAA:n strategia
Todettiin strategia mutta sanottavaa keskustelua se ei herättänyt
6. Yhteistyö ISSA:n, ILO:n ja muiden organisaatioiden kanssa

Todettiin, että IAA:n jäseniä oli ollut mukana Ottawassa 16-18 syyskuuta kun siellä pidettiin 16th
International Conference of Social Security Actuaries and Statisticians. Esillä oli ollut finanssikriisin
vaikutukset sosiaaliturvaan, automaattiset balansointijärjestelmät (kuten siis Ruotsin järjestelmä) ja
pitkän elinajan riski. Todettiin, että jatkossakin pyritään olemaan mukana näissä kokouksissa.
7. Sektion hankkeita
Todettiin, että Rashbrooken keräämä kuukausittainen viitelista sektion aihepiiriin kuuluvista
artikkeleista on saanut hyvän suosion. Virtuaalisen kirjaston luomista kehitellään edelleen. Muut
sektiot ovat menestyksellä järjestäneet webinaareja ja niitä pyritään saamaan myös PBSS:n
ohjelmaan.
8. Muita asioita ei ollut ja seuraavan kerran komitea kokoontuu Kapkaupungissa

Sektion vuosikokous pidettiin 5.10. ja siinä käytiin lyhyemmin läpi suurin piirtein samat asiat sekä
hyväksyttiin jäsenmaksun korotus.
PBSS:n kollokvion järjestelyistä sitten muutamia pienempiä huomioita:
-

-

-

oman piirteensä antoi se, että muita kuin japanilaisia oli hyvin vähän ja sen mukaisesti sitten
paperitkin olivat hyvin Japani-keskeisiä. Ottaen huomioon japanilaisten yllättävänkin huonon
kielitaidon tämä oli varmasti merkinnyt kovaa ponnistusta järjestäjille yleensä ja papereiden
kirjoittajille
taso ei ollut kovin tieteellinen, yleisesti ottaen deskriptiivistä kuvausta eri tilanteista erityisellä
painotuksella yritysten eläkejärjestelyihin
yleisempää mielenkiintoa herätti Osakan yliopiston professorin Hideo Nagain esitys Itôn lemmasta
ja sen sovelluksista
tiistain 6.10. aamupäivä oli sisällöltään varsin mielenkiintoinen. Puhujina kiinalainen professori
Xiaojun Wang, entinen Maailmanpankin asiantuntija (nykyään WatsonWyatt) Yvonne Sin sekä
ILO:sta Hiroshi Yamabana. Erittäin mielenkiintoiset esitykset kiinalaisesta ja laajemmin Asian-Pasific
eläketurvasta ja sen haasteista. Esitysten perään vielä onnistunut paneelikeskustelu. Voisivat
ainakin kaksi jälkimmäistä olla kiintoisia esittäjiä jollain teemalla meidän syysseminaareissamme
(Wang oli myös hyvä ja puhui erinomaista englantia mutta oli aiheeltaan kahta seuraavaa
rajatumpi)
kollokvioon ei ollut järjestetty sosiaalista ohjelmaa muuten kuin alkukokkareiden ja PBSS-päivällisen
muodossa. Myöskään järjestettyä puoliso-ohjelmaa ei ollut
oma erikoisuutensa oli, että lounastarjoilu oli järjestetty lounaslaatikoiden muodossa: luentotilaan
jaettiin kullekin kylmä lounaslaatikko ja tetra vihreää teetä. Ihan toimiva ratkaisu
arvostelun puolelle laittaisin, että kongressisivuilla ei ollut järkeviä ohjeita päästä lentokentältä
kokoushotelliin. Siellä oli kyllä merkitty, minkä metrolinjan milläkin asemalla kannattaa jäädä pois.
Lentokenttäjunalla tulo Tokion asemalle oli toki helppoa, mutta en kuullut kenenkään vieraan
onnistuneen pääsemään metrolla perille vaan sitten turvauduttiin takseihin (ihmiset kadulla
ystävällisiä mutta todella harva osasi edes hivenen englantia). No mikäpäs siinä…paitsi, että ennen
poislähtöä huomasimme, että lentokentältä hotelliin ja hotellilta lentokentälle kulkee tunnissa kaksi
suoraa bussia, joilla kulkeminen olisi ollut erittäin helppoa.

Oma hauska kokemuksensa oli, että toimin puheenjohtajana yhden puolentoista tunnin session. Kolme
nuorta japanilaista piti yritysten eläkejärjestelyistä esitykset. Kalvot olivat englanniksi ja läheltä vierestä

seuratessani huomasin, että heillä oli esitystensä muistiinpanosivuilla sanasta sanaan kirjoitettuna se, mitä
aikovat puhua (ja ilmeisesti olivat harjoitelleet esityksen lukemisen etukäteen, koska sujui ihan hyvin). Kun
sitten esitykset oli pidetty, oli aika kysymyksille. Yksikään englanniksi tehty kysymys ei onnistunut, koska
puuttuvan kielitaidon takia esittäjän oli mahdotonta ymmärtää kysymystä. Omassa sessiossani lisäksi ei
ollut sellaisia japanilaisia, jotka olisivat voineet auttaa. Lopetan tämän tekstini nyt niihin sanoihin, joilla
kaikki kolme esittäjääni lopettivat esityksensä: ”This is the end of my presentation!”.

