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IAA-meeting, Budapest 20.–22.4.2017
Social security committee
ke 19.4.2017 klo 14.00-18.00
Toimin kokouksessa puheenjohtajana, ja tällä kertaa meillä oli ennennäkemätön määrä osallistujia,
noin 50 henkilöä. Kuulimme kokouksen alussa erittäin mielenkiintoisen esityksen unkarilaisesta sosiaaliturvasta. Järjestelmä on erittäin vanha ja vaikutti toimivalta. Mielenkiintoinen elinaikaodotuskäyrä, huomattavasti alempi kuin Suomen ja edelleen voimassa ’pitkän työuran eläkeikä’. Saimme
vierailijaksi myös Anne Drouin ILO:sta, ja niin päästiin suunnittelemaan tehokkaasti ensi syksyn tapaamisen agendaa. Keskustelimme myös laajasti IMF:n vastuuvelan laskentasääntelystä sosiaaliturvalle. Lisäksi kuulimme adequacy-taskforcen raportin ja pohdimme, miten jatketaan sekä perustettiin uusi Task force työtapaturmiin liittyen.

Education committee
to 20.04.2017 klo 9.30-12.00
Pääosa tästä kokouksesta kului uuden Syllabuksen parissa. Tom Terry ja Malcom Campbell tulivat
kertomaan kuulumisia asiasta ja käytiin värikäs keskustelu. Ei ole yhteisymmärrystä siitä, oliko hyvä
laajentaa syllabusta ja asettaa kuitenkin minimivaatimus jäsenyydelle tai rajoittua core-syllabukseen.

Networking lunch
to 20.04.2017 klo 12.00-13.15
Toimin fasilitaattorina lounaalla, oma aiheeni oli ILO/ISSA/IMF. Mukavasti juttu luisti uusien tuttavuuksien kanssa.

CERA-treaty board
to 20.04.2017 klo 13.30-18.00
Olen ensimmäistä kertaa kokouksessa. Review panel kokoontui aamulla ja Janet raportoi siitä.
Ron kertoi huoleensa siitä, että joissakin maissa on vain osasuorituksia ja tutkinto jää toteuttamatta.
Ongelma esiintyy yleensä niissä maissa, missä työnantaja ei vaadi tutkintoa.
CERA-tutkinnon suorittaneita on noin 4000, kasvua on noin 500 vuodessa, pitäisi saada nopeampaa
kasvua aikaiseksi.
Pari hakemusta ovat kesken, toinen saatiin eteenpäin, toisesta pyydetään lisätietoja.
Keskusteltiin pitkään strategiasta ja siitä, millä tavalla olisi mahdollista saada lisää jäseniä. Pohdimme
mahdollisuutta, että CERA-tutkinto laajennettaisiin myös ei FQA:lle, mutta se ei saanut kannatusta.
Erityisesti pidettiin tärkeänä, että CPD ja eettiset säännöt ovat CERA:lla voimassa ja tulevat FQA:n
kautta.
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Section delegates
pe 21.04.2017 klo 10.30-12.00
Keskusteltiin sectionin tilanteesta ja mietimme erilaisia ratkaisuja. PBSS järjestää IACAn kanssa colloquiumin Cancunissa kesäkuussa. Kyseenalaistettiin sitä, että paperit ja esitykset voivat olla englanniksi tai espanjaksi, mielestämme tämä rajaa monien osallistujien mahdollisuutta ymmärtää esityksiä. IACAlla on jäsenkato, mietimme mahdollisuutta sulautua PBSS:n kanssa. AFIRilla on vaikeuksia
saada vapaaehtoisia hommiin, keskustelimme uusista riskiin liittyvistä aiheista, joilla uudet innokkaat
voitaisiin saada rekrytoitua. AWB:lla on kädet täynnä työtä ja ei-kehittyneiden maiden tarpeet kasvavat jatkuvasti.

OECD subcommittee
pe 21.04.2017 klo 13.30 – 15.30
Käytiin läpi ajankohtaisia asioita OECD:n yhteistyön kannalta. Kiireellisenä aiheena nousi toimitettava kommentti long term careen liittyen. Sovimme, että autamme Christelleä kirjoittamaan yhteisen kommentin SSC, Health and PIWG osalta.

Leader’s forum
pe 21.04.2017 klo 16 -18
Keskusteltiin ajankohtaisista asioista ja kuultiin EC:n terveisiä. Mietimme yhdessä, miten saisimme
committeen jäsenet osallistumaan enemmän IAA:n työskentelyyn. Samalla pohdimme, millä tavalla
informaatiota saataisiin enemmän vietyä yhdistyksiin eikä ainoastaan yksittäisille jäsenille.

Council
La 22.04.2017
Osallistuin ainoastaan ensimmäiseen puoliskoon, sillä piti ehtiä koneeseen. Kuulime mielenkiintoisen
esitelmän Englannin valvojalta. Lisäksi kuulimme EC:n ja NC:n kuulumisia.
Keskustelu Syllabuksesta käytiin vasta lähtöni jälkeen.

