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IAA kokoukset, 17.–21.11.2019 Tokio 

 

Sunnuntai 17.11.2019, klo 18.00-20.00: IAA-Section delegates meeting 

Paikalla IAA:n kaikki 3 officers sekä Executive director. Keskusteltiin Sectionien laajemmasta tehtävästä 
uudelleenorganisaation jälkeen ja siihen liittyen myös IAA:n section delegaten tehtävistä. Erityisesti kun 
Advance functionin sisällä Forumien kautta sectionin toimintakenttä laajenee, IAA:n delegaten rooli tulee 
tärkeämmäksi linkiksi EC:n suuntaan. Asiasta keskusteltiin aktiivisesti ja tarkennettiin toimeksianto 
delegate:lle. Lisäksi pyydettiin, että jossakin sectionin säännöissä lisättäisiin section chair:in tiedonanto-
velvollisuutta IAA:n delegate:lle. 

 

Maanantai 18.11.2019, klo 8.00-10.00: Town Hall 

Tässä keskusteltiin pääsääntöisesti organisaatiosta ja sen syistä sekä vaikutuksista. Korostettiin, että kaikki 
on vasta suunnitteluasteella ja odotetaan Councilin hyväksyntää sekä pyydettiin kommentteja ja ehdotuk-
sia. Keskustelua käytiin erityisesti virtuaalikokousten tehokkuudesta ja Forumien tehtävistä. 

 

Maanantai 18.11.2019, klo 16.30-18.00: Advance Committee 

Charles Cowling johtaa tätä kokousta Renewali Task Forcen puheenjohtajan ominaisuudessa. Hän kertoi 
vielä kerran, että mitään ei ole päätetty ja kaikki ovat vasta ehdotuksia. Keskusteltiin ensin siitä, mikä on 
Forum ja mikä ei ole: Forumit ovat IAA:n ryhmiä, joissa jaetaan aktuaarillista osaamista. Ne tulevat olemaan 
kuten Sectionit yhdistyksille: paikkoja, joista yhdistykset voivat kysyä apua IAA:lta mutta myös muilta yhdis-
tyksiltä. Jos FMA:n pyynnöstä tulee tarvetta perustaa task force, se voidaan tehdä. Yhdistykset nimeävät 
omat edustajansa jokaiseen Forumiin. Tällä hetkellä kuulostaa siltä, että Forumeissa on edustajat yhdistyk-
sistä, yksi pj ja mahdollisesti vpj tulisi Executive Committesta. Advance committeessa istuisi 1 edustaja per 
yhdistys, mahdollisesti observereitakin. Mielestäni Advance Committella on näillä spekseillä erittäin vaikeaa 
ohjata Forumien työskentelyä. 

 

Tiistai 19.11.2019, klo 9.00-12.30: Social Security committee 

Kokouksessa ei ollut yhtä paljon osallistuja kuin yleensä. Kuten tapana on, kuulimme kokousmaan esitel-
män sen sosiaaliturvajärjestelmästä. Japanin osalta kiinnosti erityisesti viimeisin uudistus, jolla yritetään 
paikata elinajan pitenemisestä, matalista koroista ja matalasta syntyvyydestä aiheutuvia ongelmia. Keskus-
telimme pitkään myös IAA:n organisaatiomuutoksen vaikutuksista SSC:n työskentelyyn; lähinnä muutoksia 
tulisi siihen, miten itsenäisesti Committee pystyisi päättämään julkistettavista papereista. Lisäksi puheen-
johtajana olen tietenkin huolissani siitä, miten asiantuntijoiden kiinnostus pysyy yllä, jos työskentely 
menettää mielenkiintoa. Lisäksi keskusteltiin supranationaleista ja ISAP2:n muutostarpeista. 

 

Tiistai 19.11.2019, klo 14.00-18.30: Pension and Employees Benefits Committee 

Term of Reference ja työsuunnitelma on tarkoitus päivittää. Keskusteltiin tässäkin uudelleenorganisoinnista 
ja sen seurauksista. Tässä nousi esille, että alkuperäinen ajatus yhdistää IAA-meeting ja Section-Colloquia ei 
luultavasti tulee toimimaan siksi, että Colloquia-kaupungit ovat enemmän turistilähtöisiä, kun taas IAA-
meeting- kaupungit ovat business-lähtöisiä ja helpommin saavutettavissa. Eli näyttäisi siltä, että tulevai-
suudessa nämä pidetään erillään. Toinen asia, joka täällä todettiin, on että ainakin seuraava kokous on 
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edelleen vanhan mallin mukainen. Keskustelu jatkui täälläkin siitä, onko pelkästään tiedon jakaminen 
riittävän mielenkiintoista pitämään jäseniä committeessa/forumissa. Abe kertoi, että PBSS-Colloquium on 
keväällä Pariisissa, call for papers on alkanut ja apurahat tarjolla. Jas kertoi meille Japanin eläkejärjestel-
mästä. Sitten kuultiin kooste kyselyn tuloksista. Keskusteltiin yleisesti Euroopan tilanteesta, erityisesti 
matalien korkojen vaikutuksista. Käytiin läpi eri maiden updates. Monissa maissa nuoret aktuaarit siirtyvät 
eläkepuolelta sijoituksiin ja riskienhallinnan puolelle.  

 

Keskiviikko 20.11.2019, klo 14.00-16.00: PBSS 

Kokouksessa kerrottiin muutamien jäsenten kuulumisia ja keskusteltiin työn alla olevasta videosta 
Sectioneista, joka tarvitsee vielä paljon työtä. Käsiteltiin Pariisissa järjestettävää Colloquia. Paperi jo tullut 
PBSS:lle kiitettävästi, deadlinea jatketaan. Colloquia järjestetään yhtä aikaa ranskalaisen yhdistyksen 
kokouksen kanssa, siihen odotetaan yhteensä 1000 osallistujaa. Jouduin tässä vaiheessa poistumaan 
seuraavaan kokoukseen. 

 

Keskiviikko 20.11.2019, klo 14.00-18.30: CERA board  

The virtual Conferencen järjestelyt edistyvät hyvin, osa nauhoituksista on jo tehty. Kerättiin vapaaehtoisia 
yhteen TF ja keskusteltiin seuraavan päivän 10-vuotisjuhlasta, johon en valitettavasti pääse. Budjetti 
kunnossa. Italialaisten hakemus vielä kesken, jatketaan selvittelyjä.  

 

 

 


