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Taustaa ennen Cape Townin kokousta
IAA:n yhteyteen päätettiin perustaa vuonna 2007 Mortality Task Force, jonka tarkoituksena on ollut kerätä
yhteen tietoja maailman laajuisesti kuolevuuteen liittyvien teemojen osalta. Työryhmä on toimintansa
aikana herättänyt suurta kiinnostusta ja siihen on käytännössä joka kokouksen yhteydessä tullut mukaan
uusia jäseniä uusista aktuaariyhdistyksistä. Keskeisiä teemoja työryhmällä on ollut; kuolevuusaineiston
saatavuus, tulevaisuuden trendien ennustaminen ja epävarmuus, kuolevuussyyt ja sosiaalidemokrafiset
erot, sukupuolien välinen ero, kuolevuustaulut, pandemia ja kuolevuuteen liittyvät finanssi-instrumentit.
Jokaisella osa-alueella on ollut nimetyt vastuuhenkilöt.
Mortality Task Forcen tavoite on ollut koota kattava esitys asioista ICA 2010 kokoukseen ja pitää siellä
esitelmiä. ICA 2010 yhteydessä on oma kuolevuus sessio jossa 9 esitelmää aihealueilta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stevenson; IAA Mortality Working Group
Ridsdale; Mortality by cause abd socio-democraphic classification
Horbatt; International Experience Study
van Broekhoven; Projecting future change in the mortality rate is not only a statistical exercise
Lewis; Data Availability
Dengson; Uncertainty and coherence of mortality projections
Mäkinen; Pandemic
Alm; Gender neutral insurance rates?
Verrall; An International Comparative Study of Mortality Tables used in Pensions

Työryhmä, Mortality Task Force, on aiemmin ollut määräaikainen ICA 2010:aa varten, mutta se on koettu
tarpeelliseksi ja herättänyt kiinnostusta niin paljon, että se tullaan muuttamaan pysyväksi työryhmäksi ja
tulee jatkossa toimimaan nimellä Mortality Working Group (MWG).
Cape Townin tapaaminen on eräänlainen käännekohta työryhmän toiminnalle. Alkuperäinen tavoite
mielessä, eli ICA:n esitelmät tulevat kokouksen jälkeen, tällä kerralla ei niin syvällisesti käydä läpi uusia
asioita tutkimussaralta vaan tehdyt tutkimustulokset tulevat ICA:n esitelmissä. Lähinnä teemana on
ajankohtaiset asiat ja MWG:n toiminta tulevaisuudessa.

Cape Townin kokous 4.3.2010
Kokous alkoi odottavissa tunnelmissa. Mukana kokouksessa oli tavan joukko kiinnostuneita ryhmän
ulkopuolisia jäseniä ja tällä kerralla mukana kokouksessa oli lisäkseni Suomesta myös Esko Kivisaari.
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja ja aloitettiin keskustelu ajankohtaisista asioista. Todettiin, että
kaikki työryhmältä ICA:an menevät esitelmät on opponoitu ja hyväksytty. Tavasta poiketen, tulevan ICA:n
esitelmien takia, käsiteltiin vain akuuteimmat asiat. Henk van Broekhoven piti esitelmän teemasta ’Dutch
prognosis method’ ja minä pidin esitelmän teemasta ’recent development of pandemic influenza A(H1N1)’.

Siirryttiin tämän tapaamisen tärkeimpään teemaan ’Mortality Working Group Beyond 2010’. Todettiin, että
nyt työryhmän on aika siirtyä uudelle tasolle, kun toiminta vakinaistuu ja työryhmästä tulee pysyvä.
Tulevaisuuden toimintaa hahmoteltiin ja seuraavia keskeisiä toiminta-alueita joita valmistellaan seuraavaa
kokousta varten:
•

•
•
•

Kehitetään IAA:n web sivuilla olevia mortality –sivuja siten että sieltä ne selkeät ja sieltä löytyy
perustiedot työryhmän tutkimusaiheista ja linkit papereihin. Työtä työstetään Brian Ridsdalen
johdolla.
Työryhmän jäseniä kannustetaan osallistuman ja olemaan aktiivisia aihealueen congresseissa.
Puheenjohtaja selvittelee onko jotain taloudellista tukea mahdollista saada tällaiseen toimintaa.
Alalla toimii keskeisiä osaajia, joiden ryhmän jäsenyys tuo lisäarvoa työryhmän toimintaan ja
heitä tullaan koordinoidusti lähestymään kiinnostuksesta liittyä ryhmään mukaan.
Seurataan alalla käytettäviä keskeisiä oletuksia ja tutkimustyötä, sekä niiden luotettavuutta.

Keskusteltiin yhteydenpidosta ja yhteistyöstä eri IAA:n työryhmien sekä kansainvälisten organisaatioiden
kanssa. On ollut keskustelua IAA:n yhteyteen perustettavasta Population Issues Working Groupista ja sen
läheisyydestä kuolevuustyöryhmän työhön ja tulevasta mahdollisesta yhteistyöstä.
Lopuksi vielä tutkailtiin hienoa esitettä, joka työryhmästä on tehty ICA2010:aa varten ja sen jälkeen jäätiin
jännityksellä odottamaan tulevaa ICA2010 kongressia ja siihen liittyvää tasokasta Mortality Working
Groupin esitelmäosuutta.
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