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IMF–WB–IAA-kokous
Maanantaina 13.5. klo 8.30–18.00
Pitkäjänteisen työn tuloksena saimme aikaiseksi kokouksen WB:n ja IMF:n edustajien kanssa. Päivän tarkoituksena oli pitää yhteinen seminaari, jossa olisi mahdollista keskustella yhteisistä asioista. Päivän
agenda jaettiin kahteen: aamulla keskusteltiin vastuuvelan raportoinnista ja mahdollisesta SNA:n (Social
National Account) päivittämisestä ja iltapäivällä keskusteltiin ennustemalleista ja niiden käyttötarkoituksesta.
Aamupäivällä keskusteluun osallistuivat osittain myös Eurostatin edustajat; heidän kanssaan keskustelimme erityisesti Table29:sta ja sen haasteista. Tarkoituksena oli muodostaa yhteinen näkymä Eurostatin
tilastojen ongelmista ja välttää niiden tekeminen SNA:ta päivitettäessä.
Iltapäivällä kävimme läpi käytössä olevat ennustemallit Suomessa, Kanadassa ja WB:ssä. Mallien käyttötarkoitukset ovat erilaisia, sillä Kanadassa malli on rakennettu aktuaariselvityksen tekemiseen, WB:n
PROST palvelee monia eri maita, ja sen tarkoitus on lähinnä arvioida sosiaaliturvajärjestelmän kestävyyttä.
Suomessa mallin tarkoitus on edellisten välissä.
Keskustelu oli antoisa ja sovimme, että sitä pidetään yllä ja laajennetaan syksyllä koskemaan myös ILO ja
ISSA. IAA ei ole mukana SNA:ta päivittävässä ryhmässä, mutta tämän foorumin kautta IAA:nkin ajatuksia
voidaan viedä eteenpäin.
Seminaari: Public Policy, Social Security and Trends in Mortality
Tiistaina 14.5. klo 8.30–14.00
Aamulla seminaari keskittyi trendeihin ja ratkaisuihin. Pidin esitelmä Suomen näkökulmasta.
Leader’s Forum
Keskiviikkona 15.5. klo 13.30–16.00
Tällä kertaa kokous keskittyi erityisesti organisaatiomuutokseen ja siihen, miten se vaikuttaa eri
komiteoihin. Kaikki komiteat, jotka ovat pääsääntöisesti operatiivisia, siirtyvät Advance-funktioon ja
työskentelevät läheisemmin sektioiden kanssa. Työskentely muuttuu virtuaalisemmaksi, ja kokoukset
siirtyvät näillä näkymillä sektioihin Colloquiumin yhteyteen. Keskustelu jatkuu.
Social Security Committee
Torstaina 16.5. klo 9–12.30
(alla kuvausteksti, jonka kirjoitimme Newsletteriä varten)
Meeting of Social Security Committee (SSC) took place on Thursday (May 16th) morning. About 30
members and invited guests representing various countries throughout the world participated. We
started the meeting from the hot topic of the restructure of IAA and the future role the SSC can play.
Invited guest Charles Cowling, the Chair of the Renewal Task Force, gave an update and answered our
questions.
The SSC leadership participated in the IAA-WB-IMF Pension and Social Security Forum on Monday, May
13. Barbara D’Ambrogi-Ola, the SSC chair, and the invited guest Mitchell Wiener, representative of the
World Bank, gave a short presentation on topics discussed during Monday. Afterwards, we had a lively
discussion on such important issues such as disclosures of household pension assets in Europe, discount
rate to be used in valuations of social security assets and liabilities, modelling challenges and others.
Assia Billig, the co-vice-chair of the SSC, presented the new self-adjustment mechanism which is proposed
for Canada Pension Plan. Representative of Japan, Nobu Shimizu, gave an interesting presentation about
social security system in Japan. Attendees heard about developments in respect of on-going projects.
Paper on Balancing Adequacy and Sustainability in Social Security Systems is currently being reviewed by
the Communications Subcommittee. After their comments are addressed, the final version will be sent to
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SSC members for approval. As part of the project, a survey Analysis of Workers Compensation Systems
throughout the World was carried out in December 2018. Aldona Skučaitė, the co-vice-chair of the SSC,
presented initial results. It was agreed that the number of covered countries needs to be increased and
the scope of the project should address coverage of the informal labour market.
Chairperson of the Task Force Mortality of the AAE Social Security Subcommittee David Bogataj briefly
discussed the AAE paper Meeting the Challenge of Ageing in the EU released in March 2019. We also
heard updates on activities of the International Social Security Association and the Population Issues
Working Group. After three hours of intensive discussions we adjourned until next meeting in Tokyo in
November 2019.
IAA Section delegates
Torstaina 16.5. klo 16–18
Tässäkin kokouksessa keskusteltiin pitkälti siitä, miten sektioiden työskentelyä voitaisiin tehostaa ja millä
tavalla IAA-edustajien pitäisi raportoida ja vaikuttaa sektioiden työhön ja tutkimusaiheisiin. Tässä näkyy
selvästi uudenlainen ajattelu sektioiden ja IAA:n rooleista ja yhteistyöstä. Tästäkin keskustelu ja työ
jatkuvat.
CERA Board
Perjantaina 17.5. klo 8–12.30
CERA-tutkinto täyttää 10 vuotta, ja sen kunniaksi haluttaisiin järjestää virtuaalikonferenssi. Saksalaiset
ovat erityisen kiinnostuneita. Kaikille jäsenmaille on lähetetty asiasta sähköposti, toivottaisiin esiintyjiä.
AFIR suunnittelee seminaaria Tokioon; voisi olla hyvä katsoa, jos sieltäkin löytyisi puhuja.
Eurooppaan tulossa kahden päivän konferenssi, Tuomas Evans koordinoi asiaa. Viime vuonna vastaava
tapahtuma oli loppuunmyyty hyvissä ajoin, ja erityisesti Portugali osallistui sangen suurella joukolla.
Seuraava ICA on 2022 Sydneyssä. Fred kertoi, että kohta alkavat hakea sponsoreita, jolloin CERA on hyvin
tervetullut osallistumaan.
Review panel: Ranskan hakemus etenee. Italialainen hakemus tarvitsee täydennystä. Kreikan hakemus
lähetetään eteenpäin, Italia odottaa lakisopimuksen allekirjoitusta ja Armenia kaipaa täydennystä.
Kävimme läpi riskikartoituksen: ei merkittäviä muutoksia edellisestä. Sovimme, että riskikartoituksen
läpikäynti kerran vuodessa riittää.
Lopussa ranskalainen edustaja tuli kertomaan heidän koulutuksestaan.
Talousasioissa ei mainittavaa.
Tällä hetkellä maailmalla on 5002 CERAa. Tulos on hyvä, mutta toivotaan tietenkin 10 000:tä. Jonkinlainen
juhlinta järjestetään Tokiossa.
Council
Lauantaina 18.5. klo 14–18
Käsiteltiin agendan mukaisen aiheet.

