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Yleistä 
Viime vuosina kehittyneen käytännön mukaisesti MWG (Mortality Working Group) piti Nassaun 

tapaamisessa kaksi kokousta. Työryhmän työmalli on kehittynyt sellaiseksi, missä ryhmän jäsenistä kootut 

työryhmät työstävät pientyöryhminä asioita ja tuloksia sekä jatkosuunnitelmia työstetään työryhmän 

tapaamisissa. 

Kokouksissa käsiteltyjä teemoja 

Jäsenasiat 

Työryhmän jäsenyys on määräytynyt osaamisalueiden mukaisesti. Keskeisinä kriteereinä uusia jäseniä 

valittaessa on se, että kandidaatin toivotaan omaavan joku osaamisalue, jossa työryhmä tarvitsee lisää 

osaamista tai hän edustaa alueellisesti sellaista aluetta, josta työryhmässä ei vielä ole edustusta. Jäsenyys ei 

ole pysyvä, vaan jäsenyydestä voidaan erottaa, jos jäsen ei ole aktiivinen. 

Työryhmässä on kaksi jäsentä, joilla ei aktiivisuus kriteeri täyty ja heidän osaltaan puheenjohtaja on 

yhteydessä heihin. 

Maaraportit ja kansainväliset kuolevuustutkimukset 

MWG kerää maaraportteja eri maista ja ajatuksena on esitellä, jos jossain tapahtuu uutta kehitystä 

kuolevuustutkimuksen tai kehityksen saralla. Tällä kerralla esittelyssä oli uusia asioita USA:sta, Kanadasta, 

UK:sta ja Ruotsista. Uutena maana esiteltiin Israel. 

Kokouksessa esiteltiin kuolevuustutkimustyötä mitä on tehty Karibialla, Vietnamissa, Kroatiassa ja Virossa. 

Philippiinien osalta työ ei ole edennyt pienten vastoinkäymisten takia. 

Alityöryhmien työ: 

Kuolevuuden vertailu käyttäen Human Mortality Databasen tiedoilla 

Kuolevuuksien vertailua HMD:n tietovarastojen pohjalta on tehnyt kolmen hengen alityöryhmä. 

Kokouksessa esiteltiin tehdyn tutkimuksen tuloksia. Työryhmän työtä jatketaan ja työn tuloksia on tarkoitus 

esitellä ICA 2014 kongressissa. Työtä jatkaa työryhmä Browne, Broekhoven, Medved, Mäkinen ja 

Nishimura. 

Kerran 200 vuodessa tapahtuma 

Päätettiin perustaa uusi työryhmä, joka tekee selvityksen 1 in 200 years –tapauksista. Työryhmä aloittaa 

kokoonpanolla Broekhoven, Mäkinen, Pralle ja Alm. 

Esitelmät: 

Cause of dead and use in projections 

Severine Gaille esitteli akateemisessa maailmassa tehtävästä tutkimuksesta kuolinsyihin perustuvaa 

kuolevuustutkimusta. Tutkimuksessa on käytetty WHO:n aineistoa, josta on tehty kuolinsyihin perustuva 

kuolevuusmalli. Maiden kohdalla oli isoja eroja ja mielenkiintoinen kysymys on aineiston maakohtaisista 



eroista tilastoinnissa jne. Asiaa ei työstetä MWG:n työnä eteenpäin, mutta Severine jatkaa työtä omien 

tutkimusprojektien muodossa. 

Longetivity in South Africa 

Paul Lewis esitteli Etelä-Afrikasta tehdyn Longetivity teemaisen esitelmän. 

Mortality of Australian   Public Sector’s Pensioners 

Martin Stevesson esitteli Australian julkisen sektorin kuolevuusteemaa. 

A preview of new life mortality research in Finland 

Minulla oli tarkoitus esitellä uutta Suomessa tehtyä kuolevuustyötä, mutta koska työ ei ollut vielä julkinen, 

niin sitä ei voinut esittää. Tämän takia esitelmän teema muuttui Suomessa käytössä olevien kuolevuuksien 

ja niiden kehityshistorian esitelmäksi. 

Muut Asiat: 

Eu ja sama kuolevuus miehille ja naisille 

Käytiin läpi EU:n mielenkiintoisen kuolevuus teeman tilanne. 

MWG:n webbisivut 

Käytiin läpi web –sivujen tilanne ja mitä osia tulisi päivittää. 

Kuolevuusteemojen seminaari IAA kokouspaikoissa ennen tai jälkeen kokouksen 

MWG tekee seminaari paketin, jota voidaan tarjota paikallisille aktuaariyhdistyksille niissä paikoissa missä 

on IAA:n kokouksia. Ideana on pitää seminaari ennen tai jälkeen kokousten paikallisille aktuaareille. 

Kerätään lista puhujineen, mitä voidaan tarjota paikalliselle aktuaariyhdistykselle. 

UW komitean asiat 

Esiteltiin UW komiteassa tehtyä työtä. 

 

  

 


