
IAA:n Chicago-kokoukset – EK 

Big Data Working Group 

Käytiin ensinnäkin läpi eri maiden ajankohtaista tilannetta. On ilmeistä, että paljon on tapahtumassa tämän 

asian tiimoilla. ICA 2018 -raportoinnissa kuultiin, että Big Data tulee olemaan näkyvästi esillä eri esitelmissä, 

lähinnä runsauden pulaa (suoranaisen teeman lisäksi runsaasti robotiikkaa, käyttäytymistaloustiedettä ja 

IoT:tä, joilla kaikilla yhteys Big Dataan). 

BDWG:n web site on edelleen kesken, mutta viedään eteenpäin. 

Ashleigh Theophanides (vpj) esitteli kartoituksensa eri koulutusmalleista. Todettiin erinomaisen tärkeäksi 

kartoitukseksi, johon voi tutustua BDWG:n pöytäkirjan liitteessä. Tosin kokouksessa esitettiin tarkennuksia, 

joiden pohjalta Ashleigh vielä täydentää esitystään. 

BDWG jatkoi keskustelua siitä, onko CERAn tyyppinen malli mahdollinen Big Datassa. Näyttää siltä, ettei 

ole. Ennemmin voitaisiin edetä vastavuoroisen tunnustamisen kautta (Mutual Recognition). Selvittelyt 

asiassa jatkuvat. 

Working Group on valmistellut asiaan liittyviä papereita. Ensimmäinen liittyy vakuutusperiaatteen 

kohtaloon Big Data -maailmassa. Ryhmä katsoo, että vakuutusperiaate on tärkeä edelleen. Ryhmä jatkaa 

kuitenkin mietintää siitä, että tarvitaanko vakuutusperiaatteen toteuttamiseen jatkossa instituutiota 

nimeltä vakuutusyhtiö. 

Ryhmä on kommentoinut Health Committeen paperia Big Datan roolista tuolla alueella. Edelleen esillä oli 

tarve pohtia Big Datan vaikutusta asiakaskäyttäytymisen kannalta. Jatkoa samoin kuin tulevaa 

työsuunnitelmaa pohditaan tulevissa puhelinpalavereissa. 

General Insurance Committee 

Roolini täällä oli vierailla kertomassa BDWG:stä. Sinänsä hyvä, että tällainen komitea on olemassa ja syytä 

suomalaisittain olla mukana. 

Scientific Committee 

IAA:n Scientific Committee valvoo eri working groupeja ja BDWG:n puheenjohtajana raportoin tälle 

komitealle. Komitea käsitteli IAA:n working groupien julkaisupolitiikkaa, lähinnä siis sitä, minkälaisen 

prosessin kautta julkaisut toimitetaan julkisuuteen. 

Oman BDWG:n lisäksi Scientific Committeen alla ovat Banking, Microinsurance, Mortality, Population ja 

Resource and Environment working groupit. Kokous kävi näiden aktiivista tekemistä läpi. 

Joint OECD Subcommittee of the PEBC and IRC 

Tämä alaryhmä käy pääasiallisesti läpi yhteistyön OECD:n kanssa. Toisena aiheena sillä on yhteistyö IOPS:n 

(International Organisation of Pension Supervisors) kanssa. Olen IAA:n edustaja IOPS:n suuntaan, josta 

syystä olen mukana tässä alakomiteassa. 

OECD:n kanssa tärkein yhteisprojekti on tällä hetkellä kirjanen eläkkeiden rahastoinnista. Tätä on tehty pari 

vuotta ja sen osalta ollaan loppusuoralla (kuukausi kokouksen jälkeen tuli lisäksi ilmi, että OECD on 

tyytyväinen teokseen – se tulee julki IAA:n julkaisuna, mutta julkaisussa on oma esipuhe OECD:ltä).  

Mainitun kirjasen ohella IAA kommentoi kaikkia aktuaarillisesti relevantteja OECD:n dokumentteja. Samaa 

tehdään IOPS:n suuntaan, joskaan jälkimmäisen osalta ei tällä hetkellä ole sanottavaa aktiviteettia. 

Council 



Sarin sairastelun takia edustin Suomen yhdistystä Councilissa. Oikeastaan ainoa enemmän keskustelua 

aiheuttanut asia oli uusi Education Syllabus. Ruotsin tapaan äänestin sen hyväksymistä vastaan, koska se on 

hieman hankala meidän kaltaisillemme organisaatioille. Suurempaa merkitystä tällä äänestyksellä ei ollut, 

sillä olimme ainoat vastaan äänestäneet. 

Muulta osin kokous eteni esityslistan ehdotusten hyväksymisellä. 


