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Seminaari ennen kokouksia 3.8.2017: International Insights om mortality, population and the Public 

Interest 

Mielenkiintoinen koko päivän seminaari ennen varsinaisia kokouksia. MWG:llä on ollut viime aikoina tapana 

pitää seminaareja IAA:n kokouksen yhteydessä, jos kohdemaassa on ollut kiinnostusta asiaan. Seminaarin 

sisältö oli hyvä ja laaja käsitellen kuolevuuteen liittyviä asioita monesta näkökulmasta. 

Seminaarin esitelmämateriaalit löytyvät linkistä: 

http://www.actuaries.org/EVENTS/Meetings/chicago2017/mortality_seminar_program.pdf 

 

 

Mortality Working Group I 4.8.2017 

Esittelykierroksen jälkeen käytiin läpi työryhmän aktiviteetit ja toimintaperiaatteet. Keskusteltiin myös mitä 

velvollisuuksia on ryhmässä mukana ololle. 

Uusia jäseniä on hyväksytty ryhmään 3 ja nyt on 37 jäsentä ka 26 maata edustettuna. Sen lisäksi on 40 

kiinnostuneiden listalla olevaa henkilöä. 

Käytiin läpi työryhmän suunnitelmat ja niiden vaihe. 

Carl Friedrich esitteli teemaa Long Term Care Insurance (LTCi) in US. Health -vakuutukset harvoin kattavat 

tätä suojaa. US:ssa on huono-osaisille valtion ohjelma Medicaid. Vakuutuksilla katetaan 8% LTC kuluista ja 

on estimoitu, että vain 10% niistä jotka tarvitsisivat LTC vakuutuksen on sellainen. Yksi syy on se, että 

kuvitellaan yhteiskunnan hoitavan asian. LTCi tuotteita on ollut markkinoilla 2005 alkaen ja nykyisin 17 

yhtiötä tarjoaa niitä. Yksittäistuotteissa on hinnoitteluongelmaa mm. lapse riskin takia. Markkinoilla ollut 

stand alone tuotteita ja nyt on tarjolla myös hybridi tuotteita esim: life ja LTCi accelerated benefit rider 

(ABR) sekä Life ja Chonical illness ABR tuotteita. Yhdistelmätuotteet ovat dominoimassa markkinaa ja uusi 

pelureita odotetaan markkinoille, joskin alhainen korkotaso haittaa tuotteen myyntiä. 

Käytiin läpi työryhmän 5 menossa olevan projektin vaiheet. Mortality Comparison Task Force on ollut 

menossa passiivisesti ja lopetetaan. Older age mortality on myös edennyt hitaasti. Long Term Mortality 

drivers projecti on edennyt ja puheenjohtaja editoi dokumenttia ja laittaa kommenteille kirjoittajille 

muutokset. Tarkoitus on, että dokumentti olisi valmis joulukuussa 2017 reviewtä varten ja esitellään 

Berliinissä ICA 2018 ssa. Older age mortality improvement teema etenee Sam Guttermanin johdolla. Sam 

tekee myös paperia e-cigarettes teemasta. UK ja US eroaa e-tupakka näkökohdiltaan, koska UK:ssa nähdään 

että se on hyvä asia kun vähentää perinteistä tupakointia, mutta US näkee sen huonona asiana koska lisää 

tupakointia. Samin tueksi kerättiin pieni työryhmä. 

Al Klein esitteli MWG työryhmien managerointia ja etsi vapaaehtoisia Issues Advisor Groupiin joka 

valmistelee aiheita MWG:n päätettäväksi. 

Katsottiin kuinka paljon ICA 2018 on työryhmän jäsenten papereita. Niitä on 7 henkilöltä ja yli 10 

kappaletta, joka on iso määrä. 

Editorial Teamin katsaus nykytilasta. 

http://www.actuaries.org/EVENTS/Meetings/chicago2017/mortality_seminar_program.pdf


Katsottiin Japanin uutta maaraporttia. Japanissa on miesten eliniän odotusarvo yli 80 vuotta ja naisten yli 

87 vuotta. Japanissa otetaan käyttöön uusi kuolevuustaulu 2018 jossa on omat taulut henkivakuutuksessa 

ja medicalvakuutukseen. 

Katsottiin Thaimaan uudet kuolevuustaulut. 

Katsottiin update UK:n kuolevuustutkimuksista puheenjohtajan johdolla. 

 Dale esitteli kuolevuustutkimuksia US:sta. 

Lars Pralle esitteli mitä on tehty kontaktointi tasolla muihin organisaatioihin. WHO:hon on oltu yhteydessä 

ja myös muihin (ILO jne) on oltu yhteydessä. 

Martin Stevenson muistutti mieleen mikä Scientific Committee on. 

 

Vierailijana: Population Issues Working Group 5.10.2017 

Käytiin läpi esittelykierros. 

Ryhmä hyväksyi edellisen kokouksen pöytäkirjan. 

Käytiin läpi kuolevuus työryhmän kanssa yhdessä pidetyn esiseminaarin antia ja keskusteltiin ajankohtaisia 

asioita sekä yhteistyöstä muiden organisaatioiden ja tahojen kanssa. 

Käytiin keskustelua ’Actuarial Perspectives of Inequiality’ ja Stevesson esitteli projektia eläkeiän 

rahoituksesta ja asunto-omistuksesta.   

 

Vierailija: Resource and Environmental Working Group 5.10.2017 

Aloitettiin esittelykierroksella. Ryhmä on pieni mutta kiinnostuneita oli paljon paikalla ja läsnä oli 20 

henkilöä. 

Katsottiin ajankohtaisuuksia ja millaista kontaktointi muihin organsaatioihin on ollut. 

Esiteltiin ja keskusteltiin menossa olevista projekteista. Mielenkiintoisia ja ajankohtaisia asioita on menossa 

ja tarkemmin työryhmässä käsiteltyjä voi tutustua työryhmän web sivuilta (www.actuaries.org->Working 

Groups-> Resource and Environment) 

 

Vierailija: Big Data Working Group 6.10.2017 

Mielenkiintoinen työryhmä, joka on herättänyt paljon mielenkiintoa. Esko piteli kädessään puheenjohtajan 

valtikkaa ja keskustelu eteni sujuvasti mieleniintoisesta teemasta toiseen. Tarkempi sisältö kokouksen 

kulusta löytynee Eskon matkaraportilta. 

 

Mortality Working Group II 6.10.2017 

Kuolevuustyöryhmän kokous jatkui toisella osalla. 

Työryhmä on tehnyt markkinointia ja Michael Eves piti katsauksen kokemuksista. Työryhmän sivuilla 

vierailee keskimäärin 740 vierailijaa kuukaudessa. 



Al Klein piti esitelmän aiheesta Predictive Analysis and Accelerated Underwriting Survey Results. 

Ermanno Pitacco piti esitelmän Life Annuities teemasta. Esitelmä lähestyi asiaa käytännön läheisesti; eli 

mikä on life annuity, kuka tarvitsee ja milloin. 

Puheenjohtaja esitteli Scientific Commitee kuulumiset. 

Population Issues Working Groupin puheenjohtaja Assia Billig esitteli keskeiset kuulumiset työryhmän 

asioista. 

Jay Olshansky esitteli mielenkiintoisen esitelmän, miten kasvoista pystyy tunnistamaan asioita. Hän myös 

näytti esimerkin, kuinka selfiestä pystytään päättelemään naamaikä ja saamaan vakuutustarjouksen.  

Keskuteltiin tulevista kokouksista Berlinissä ja Meksikossa. Muutamien maiden maaraportti tullaan 

päivittämään. 

 


