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Mortality	  Working	  Group	  I	  Vancouver	  16.10.2015	  klo	  8.00-‐12.30	  
	  
Aluksi	  pidettiin	  hiljainen	  hetki	  poismenneelle	  jäsenelle,	  Richardolle	  Brasiliasta.	  
	  
Hyväksyttiin	  pöytäkirja	  ja	  käytiin	  esittelykierros	  läsnä	  olevista	  jäsenistä.	  Todettiin	  uudet	  
jäsenet,	  Ayse	  Arek	  (Turkki),	  	  Rikard	  Bergström	  (Ruotsi)	  ja	  Eduardo	  Trigo	  (Espanja).	  
	  
Magali	  Barbieri	  (University	  of	  California)	  piti	  esitelmän	  Human	  Mortality	  Databasesta	  (HMD).	  
HMD	  on	  ilmainen	  database	  joka	  on	  rahoitettu	  5:stä	  eri	  tahosta	  (National	  Institute	  on	  Aging,	  
Center	  on	  the	  Economic	  and	  demography	  of	  aging,	  Max	  Planck	  Society,	  French	  Institute	  of	  
Demographic	  Studies	  ja	  tulevaisuudessa	  myös	  Society	  of	  Actuaries),	  joskin	  edellisessä	  
kokouksessa	  oli	  ollut	  epäselvyyttä,	  voiko	  rahoitus	  jatkua.	  	  
HMD	  aloitti	  2002	  jolloin	  aineistoa	  oli	  17	  maasta,	  nyt	  on	  38	  maasta	  dataa	  sis.	  kuolemat,	  
syntymät,	  viralliset	  populaatio	  estimaatit	  	  -‐>	  death	  rates	  ja	  life	  tables	  	  
HMD	  on	  hyvin	  tunnettu	  tietolähde	  johon	  on	  viitattu	  monissa	  yhteyksissä.	  HMD:llä	  on	  2	  
teamia,	  Max	  Planck	  Institute	  for	  Demographi	  Research	  ja	  UC	  Berkely,	  joiden	  kautta	  
hankkeessa	  on	  mukana	  16	  projektin	  jäsentä.	  
Uusina	  projekteina	  on	  hanke	  jossa	  aineistoa	  laajennetaan	  kuolinsyillä	  ja	  hanke	  jossa	  data	  
saadaan	  USA:n	  osavaltioittain,	  tämän	  lisäksi	  yritetään	  saada	  tietoa	  migraatiosta	  ja	  
suunnitellaan	  jatkossa	  lat-‐AM	  tietokantaa.	  
	  
Henk	  van	  Broekhoven	  piti	  esitelmän	  aiheesta:’Modelling	  with	  limited	  information’	  jossa	  hän	  
kertoi	  miten	  kuolevuusmalli	  voidaan	  tehdä	  maihin	  joista	  on	  rajallisesti	  saatavissa	  tietoa.	  
Ideana	  on	  määritellä	  kuolevuuden	  tavoite	  ja	  lyhyestä	  aineistosta	  etsiä	  trendiä	  kohti	  tavoitetta.	  
Henk	  on	  käyttänyt	  menetelmää	  Turkkiin	  ja	  Etelä-‐Afrikkaan	  
	  
Al	  Klein	  esitteli	  päivityksen	  Underwriting	  around	  the	  world.	  Nyt	  on	  mukana	  18	  maata	  ja	  
muutama	  luultavasti	  tulee	  lisää.	  
	  
Käytiin	  läpi	  MWG:n	  työsuunnitelmaa	  ja	  päivitettiin	  suunnitelmaa.	  Lisätään	  kontaktointia	  
korkeatasoisiin	  kansainvälisiin	  organisaatioihin	  (OECD,	  WHO,…).	  
	  
Katsottiin	  maaraporttien	  tilannetta	  ja	  mitkä	  oleelliset	  maat	  puuttuvat	  koska	  sieltä	  ei	  ole	  
edustajaa.	  
	  
Brian	  Bridsdale	  esitteli	  uusia	  tutkimuskohteita	  UK:ssa.	  
	  
	  
	  
	  
Health	  Committee	  Vancouver	  16.10.2015	  klo	  9-‐12.30	  
	  
Käytiin	  esittelykierros	  paikalla	  olevista.	  Komiteassa	  on	  kaksi	  uuta	  jäsentä,	  Lawrence	  Tsui	  
Hong-‐Kong	  ja	  Irena	  Severin	  Kroatiasta.	  
	  



Käytiin	  läpi	  edellisen	  kokouksen	  pöytäkirja	  ja	  hyväksytiin	  se.	  
	  
Käytiin	  läpi	  commiteen	  työjärjestystä.	  Keskusteltiin	  pitäisikö	  yhteistyössä	  Health	  Sectionin	  
kanssa	  järjestää	  koulutuspaketti	  nettiin.	  Yksi	  teema	  voisi	  olla	  medical	  inflaatiosta.	  
Muistutettiin	  että	  yksi	  syy	  perustaa	  Health	  	  Committee	  oli	  että	  voidaan	  käydä	  keskustelua	  
korkeatasoisesti	  muiden	  globaalien	  järjestöjen	  kanssa,	  mitä	  Health	  Section	  ei	  voi	  tehdä	  kun	  on	  
koostettu	  yksilöjäsenillä.	  
	  
Keskusteltiin	  yhteyksistä	  muihin	  kansallisiin	  organisaatioihin,	  WHO,	  WB,	  ILO.	  OECD:n	  kanssa	  
toimiessa	  Esko	  Kivisaari	  on	  yhteyshenkilö	  jonka	  kautta	  ollaan	  yhteydessä	  siihen.	  
Katsottiin	  nopeasti	  mitä	  organisaatiot	  ovat.	  
	  
Keskusteltiin	  komitean	  dokumenttikirjastosta	  ja	  miten	  kehittää	  sitä.	  Osassa	  maissa	  ongelma	  
on	  se	  ettei	  dokumentteja	  ole	  englannin	  kielellä	  (kuten	  suomessa).	  
	  
Keskusteltiin	  komitean	  tekemästä	  Genomic	  dokumentista.	  Kommentteja	  on	  tullut	  kielestä	  jota	  
tarkistetaan	  ja	  dokumentti	  lähetetään	  kiinnostuneille	  sidosryhmille.	  Keskusteltiin	  ihmisten	  
kiinnostusta	  saada	  geneettinen	  kartta	  itselleen	  ja	  mitä	  henkisiä	  ongelmia	  se	  saattaa	  tuoda	  
esille.	  
	  
Katsottiin	  vanha	  tutkimus	  terveysaktuaarien	  roolista	  eri	  maissa.	  Päivitetään	  vanha	  
dokumentti	  ja	  lisätään	  myös	  työryhmässä	  olevat	  puuttuvat	  maat.	  	  
	  	  
Esko	  Kivisaari	  esitteli	  yhteistyötä	  OECD:n	  kanssa.	  Esko	  on	  ollut	  eläkepuolen	  työryhmissä	  
pitkään	  ja	  ollut	  yhteydessä	  OECD:hen	  ja	  nyt	  OECD	  alakomiteassa,	  joka	  rakentaa	  yhteistyötä	  
OECD:n	  kanssa.	  Esko	  toimii	  yhteydenavaajana	  IAA	  Health	  komitealle	  OECD:n	  suuntaan.	  
	  
Keskusteltiin	  Health	  komitean	  roolista	  yhteistapaamisessa	  IACA,	  IAAHS,	  PBSS	  &	  IPEBLA	  
Newfounlendissa	  27-‐29.6.2016.	  Toivottiin	  puhujia	  ja	  osallistujia	  mukaan	  Health	  
committeesta.	  
	  
	  
	  
	  
Mortality	  Working	  Group	  II	  Vancouver	  17.10.2015	  klo	  8-‐12.30	  
	  
Aloitettiin	  kokous	  taas	  esittelykierroksella.	  
	  
Severine	  Arnold	  aloitti	  aamun	  esitelmällä	  ’Heterogenous	  Population	  Mortality’.	  Nuorilla	  ijillä	  
perinteinen	  Gompertz	  malli	  tuntuu	  toimivan	  paremmin	  kuin	  100	  vuotta	  sitten.	  Kulmakerroin	  
kuolevuudella	  on	  muuttunut	  logaritmisella	  suoralla.	  Nykyisin	  kuolevuus	  lähtee	  alemmalta	  
tasolta,	  mutta	  iän	  noustessa	  korkeaksi	  se	  leikkaa	  vanhemman	  kuolevuuskäyrän.	  
Severine	  on	  tehnyt	  teoreettisen	  tutkimuksen	  missä	  on	  tehnyt	  4	  teoreettista	  alipopulaatiota	  ja	  
osoittaa	  että	  niiden	  painoja	  muuttamalla	  voidaan	  muodostaa	  eri	  aikojen	  kuolevuusfunktiot.	  
Johtopäätöksenä	  mallin	  mukaan	  kuolevuusmuutos	  on	  historiassa	  pääosin	  ollut	  	  sitä	  että	  
populaatiota	  on	  siirtynyt	  aliryhmästä	  toiseen.	  
	  
Seuraavana	  aiheena	  oli	  keskustelu	  teema,	  miksi	  käyttäisin	  MWG	  webbipalvelua.	  Tarkoitus	  on	  
tehdä	  materiaalit	  kaikkien	  käyttöön.	  Information	  base	  sivuilla	  on	  yli	  100	  paperia	  ja	  40	  linkkiä	  



ja	  tärkeää	  on	  saada	  materiaalit	  pysymään	  ajan	  tasalla	  ja	  toisaalta	  saada	  ihmiset	  löytämään	  
webbi-‐sivut.	  Maaraportteja	  on	  edustetuista	  maista	  ja	  sitä	  on	  tarkoitus	  saada	  laajennettua.	  
Keskusteltiin	  miten	  pystyisimme	  mainostamaan	  sivujen	  olemassa	  oloa.	  
	  
Siirryttiin	  raportointi	  vaiheeseen	  jossa	  tutustuttiin	  työryhmän	  menossa	  oleviin	  4:ään	  
projektiin.	  
	  
Projekti	  1:	  Marc	  Tariff	  esitteli	  insured/population/annuity	  mortality	  projectin	  etenemistä.	  
Projektissa	  seurataan	  eri	  maiden	  kuoleviiksia	  mitä	  käytetään	  eri	  luokissa.	  Alityöryhmä	  on	  
pitänyt	  muutaman	  puhelinkokouksen	  jossa	  on	  aloittanut	  työn.	  
	  
Projecti	  4:	  Al	  Klein	  esitteli	  older	  age	  mortality	  projektin	  etenemisestä.	  Projektiryhmä	  on	  Al	  ja	  
Ermanno.	  Projektin	  aiheena	  on	  tutkia	  ja	  tarjota	  informaatiota,	  miten	  vanhojen	  kuolevuutta	  
voidaan	  mallintaa.	  Toinen	  tarkoitus	  on	  löytäälähteitä	  teemaan.	  Tarkoitus	  on	  saada	  työ	  
valmiiksi	  syyskuun	  2016	  seminaariin.	  
	  
Ermanno	  Pittacco	  piti	  esitelmän	  old	  age	  mortalitystä	  liittyen	  projektiin	  4.	  Esitteli	  
kuolevuusmalleja	  ja	  niiden	  sopivuutta	  vanhemmilla	  ijillä.	  
	  
Projekti	  3:	  ryhmän	  aiheena	  on	  long	  term	  drivers	  of	  mortality.	  	  Tarkoituksena	  on	  kerätä	  
kuolevuusdrivereita	  ja	  analysoida	  niitä.	  Tarkoituksena	  on	  saada	  valmiiksi	  syyskuussa	  2016	  
olevaan	  pitkäikäisyys	  seminaareihin	  UK:ssa	  ja	  USA:ssa.	  	  
	  
Projekti	  2:	  Sam	  Gutterman	  kertoi	  projektista	  Old	  Age	  Mortality	  Improvement.	  Tarkoituksena	  
on	  etsiä	  kirjallisuutta	  ja	  asettaa	  kysymykset	  oikein	  sekä	  keskustella	  varteenotettavista	  
teorioista.	  Kuolinsyyt	  ja	  niiden	  muuttuminen	  ovat	  yksi	  kiinnostuksen	  kohde	  ja	  niissä	  on	  ollut	  
muutosta	  historiassa.	  
	  
Martin	  kertoi	  kuulumisista	  Scientific	  committeesta.	  Puhuttiin	  että	  voitaisiin	  katsoa	  voisi	  
lähempää	  yhteistyötä	  jota	  rakentaa	  ryhmien	  kesken.	  
	  Lars	  oli	  ollut	  ISSA:n	  ja	  ILO:n	  kokouksissa	  Genevessä	  ja	  siellä	  oli	  ollut	  puhetta	  että	  voisi	  
rakentaa	  yhteistyötä.	  
	  
Käytiin	  läpi	  Japanin	  populaatiokuolevuusmallin	  metodeita.	  Lähtökohtaisesti	  keräävät	  tiedot,	  
tasoittavat	  dataa	  ja	  ekstrapoloi	  vanhojen	  ikien	  kuolevuuden.	  Tasoittamisen	  jälkeen	  miehille	  
käytetään	  94	  vuoteen	  tasoitettua	  dataa	  ja	  naisille	  87	  vuoteen	  asti.	  Keskusteltiin	  siitä,	  että	  
voisiko	  Japanista	  saada	  ijäkkäiden	  ihmisten	  aineistoa	  analysoitavaksi,	  kun	  siellä	  on	  
suhteellisesti	  isoin	  vanhojen	  osuus	  suhteessa	  populaatioon.	  
	  	  
Esittelin	  IAA	  Health	  Committeen	  toimintaa	  ja	  mitä	  synergioita	  siellä	  voisi	  olla	  
Kuolevuustyöryhmän	  kanssa.	  
	  
Keskusteltiin	  tarpeesta	  perustaa	  MWG:n	  informaatio	  basea	  varten	  editoral	  committee	  joka	  
hyväksyy	  dokumentit	  ja	  linkit	  jotka	  tulevat	  tietokantaan.	  Päätettiin	  perustaa	  ryhmä	  ja	  nimetä	  
sen	  jäsenet.	  
	  
	  
	  


