
Matkaraportti; SOA Mortality Seminar 23.5. ja IAA Mortality Working Group 24.-25.5.2012 

 

SOA Mortality Seminar 23.5.2012 

Society of Actuaries piti seminaaria 21.-23.5. samassa hotellissa, jossa IAA:n kokoukset olivat. SOA oli 

päättänyt  järjestää ylimääräisen kuolevuusteemaisen seminaaripäivän, jonne oli pyydetty esitelmöimään 

muutamia MWG:n jäseniä. Seminaari päivä oli onnistunut, hyvin mielenkiintoisia esitelmiä eri osa-alueista 

liittyen kuolevuuteen, terveyteen ja elinikään. Pidin itse seminaarissa esitelmän aiheesta; What we have 

learnt about Pandemics and what future will be?  

  

IAA Mortality Working Group 24.5. & 25.5.2012 

24.5.2012 

MWG:llä oli tavan mukaan kaksi kokousta. Ensimmäisenä päivänä painopiste oli työryhmän sisäinen 

toiminta ja rooli, sekä maaraportit. Varsin kattavasti lyhyesti käytiin läpi maakohtaiset esitykset ja se oli 

pääasiallinen sisältö ensimmäiselle päivälle. Esittelin Suomen osalta meillä vakuutusbusineksessa 

käytettävät kuolevuusmallit.  MWG:llä on ollut alityöryhmä, joka on valmistellut säännöt ja ohjeet, mitä 

MWG:n rooli on ja mitä liittyy jäsenyyteen. Ryhmän tarkoitus on olla tietoa kokoava työryhmä ja jäseneksi 

otetaan tulevaisuudessa henkilöitä jotka tuovat osaamisella lisäarvoa, tai henkilöitä jotka edustavat alueita, 

joita ei ole aiemmin edustettu työryhmässä. 

25.5.2012 

MWG oli tarjonnut puhujia SOA:n seminaariin 23.5. (yllä). Käytiin mielenkiintoinen keskustelu seminaarista 

ja siitä, pitäisikö MWG tarjota aina IAA:n kokousten yhteydessä yhden päivän kuolevuus seminaari 

paikallisille aktuaareille. Kaikki olivat yhtä mieltä, että e olisi hyvä asia. Ideana voisi olla pitää päivää ennen 

kokousta seminaari kohdepaikassa. Asiaa varten koottiin alityöryhmä joka selvittelee mahdollisuuksia. 

Al Klein ehdotti, että tutkisimme HMD:stä ja muista lähteistä saatavista tiedoista projektioita kuolevuuden 

kehityksestä, kuolinsyistä jne. Asiaa valmistelee pientyöryhmä.  

Keskusteltiin web-sivujen tilanteesta ja kuka ylläpitää mitäkin osuutta. Web-sivut toimivat hyvänä 

tietolähteenä. Vaikka sivut ovat olleet kaikkien kiinnostuneiden nähtävillä jo nyt, silti tehdään sivuista vielä 

viralliset avajaiset ja laitetaan menevään teemasta viesti. 

UW työryhmä on työstänyt kyselylomakkeen, jolla on tarkoitus kerätä kuolevuus UW käytäntöjä eri maissa. 

Tiedot kerätään kesänaikana. 

Käytiin keskustelua unisex tariffoinnista. Jotkut maat implementoivat sen ajoissa omaan paikalliseen 

lainsäädäntöön, osa ehkä ei. Mielenkiintoista on se, että hinta pitää olla sama, mutta on mahdollista UW 

puolella diskriminoida sukupuolia (esim. sama alkoholimäärä toimii erilailla eri sukupuolille). Tämä koko 

teema on aktuaarisesti ihan hölmöläisen-juttu, toivottavasti tämä ei laajene ikä-diskriminointi-teemaksi... 



Lopuksi keskustelimme kuolevuuden alenemisesta ja syistä. Mielenkiintoista kyllä, niin kun verrataan 

kehittyneitä maita kehittymättömämpiin, yksi suurimpia syitä kuolevuuden alenemiselle vaikuttaa olevan 

puhtaan veden saatavuus.  

 

 


