Chicago 5-7.10.2017
Education committee klo 8.00-10.00
Katsottiin muutoksia ToR:een. Uuteen syllabukseen liittyen tuli selväksi, ettei ’accreditation
process’iin tulee muutoksia. Ei ole myöskään selvää, voiko Education Committee vaikuttaa siihen vai
ei.
Canada on tehty muutoksia omaan koulutukseen ja niitä hyväksyttiin.
Esitettiin mielenkiintoinen yhteenveto toteutetusta kyselystä ja kiinnitin huomiota siihen, että
erityisesti pieniä yhdistyksiä rohkaistaisiin lisäämään yhteistyötä yliopistojen kanssa.

Networking lunch klo 12.30-13.45
Tarkoitus oli näyttää IAAn jäsenille, mitä kaikkea eri Comittee:issa tapahtuu ja samalla verkostoitua.
Itse emännöin pöytää, missä tarkoitus oli esitellä ILOn toimenkuvaa ja SSCn ja ILOn yhteistyön
pääpointteja. Tällä kertaa toimi paremmin kuin edellisessä kokouksessa, pöydän ääreen kävivät
jäsenet mm. Ghanasta, Sri Lankasta, Norjasta ja Canadasta. Keskustelu oli antoisaa ja
mielenkiintoista.

CERA board meeting klo 14.00-18.30
Muutaman maan hakemukset tuottavat edelleen pään vaivaa. Minä hoidan edelleen Fredin kanssa
toista hakemusta, Ron hoitaa toista.
Keskusteltiin, pystymmekö helpottamaan pienten maiden pääsyä CERAan. Kyse mm. kustannuksista.
Sovimme, että katsotaan kustannukset ja mietitään voidaanko auttaa.
Review panel kokoontui aamulla. Yksi maa odottaa edelleen, lomien vuoksi prosessi venyy, mutta
marraskuussa pitäisi selvitä.
Ron nimitys Boardin puheenjohtajaksi uusittiin vuodeksi.
Käytiin läpi brandin työryhmien työn tuloksia.

Social Security Committee klo 8-11.15.00
Erinomainen kokous. Keskustelu oli antoisa ja meillä oli vieraita IMF:sta, WB:sta ja IPSASB:sta.
Erityisesti keskusteltiin SSC:n position paper -luonnoksesta ja yritettiin vaikuttaa IPSASB:n vaatimaan
raporttiin ja niissä käytettäviin menetelmiin.
Kokousaika loppui kesken, joten sovimme, että järjestän puhelinkokouksen missä käsittelemme ensi
vuoden työsuunnitelmaa.

SSC-lunch klo 12.30-14
Kokouksen jälkeen jatkoimme keskustelua vastuuvelan raportoinnista. Vieraina olivat Phil (IMF),
Mitch (WB) and Paul (IPSASB).

PBSS-meeting klo 8.00-9.30
Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja ja hyväksyttiin se. Abe raportoi Cancunin colloquiumista,
joka oli onnistunut ja osallistujat ovat olleet tyytyväisiä. Kävimme läpi alustavan talouslaskelman.
Päätettiin lahjoittaa ylijäämä paikalliselle aktuaariyhdistykselle, joka on kärsinyt isoja vahinkoja
myrskyn takia. Paikallinen yhdistys oli alun perin luvannut ottaa mahdollisen alijäämän omalle
kontolle, ja katsoimme reiluksi lahjoittaa heille syntynyt ylijäämä.
Kävimme läpi työsuunnitelmaa ja päätettiin ulkoistaa kokonaan SSC:lle yhteistyön ylläpidon ILOn
kanssa.
Keskustelimme pitkään ICA-järjestelyistä ja siihen liittyvistä toimenpiteistä.

OECD-joint klo 9.45-10.30
Kävimme läpi viimeisen puolen vuoden yhteistyön tuloksia ja sovimme miten jatketaan. OECD on
aloittamassa uuden projektin long-term care:sta ja tarkoitus on pitää heidän kanssaan
puhelinkokous lokakuussa. SSC:lla tulee olemaan merkittävä rooli tässä työssä.
Council klo 14-18

