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IAA Mortality Working Group I 16.6.2019 at 14-18.00 

Paikalla noin 20 jäsentä ja sama määrä kiinnostuneita kuulijoita. Käytiin normaalit rituaalit ensin läpi: 

esittely, uudet jäsenet ja työryhmän toiminta 

Mielenkiintoisia yksityiskohtia:  

-Jotkin jäsenet eivät ole saaneet viisumia USA:aan ja eivät ole päässeet paikalle. mm. Venäläiset, 

Libanonilaiset, Egyptiläiset sekä myös Chris Daykin UK:sta on jäänyt ilman viisumia, kun oli käymässä 

Iranissa vähän aikaa sitten. Vaikea maa USA nykyisin päästä sisään. 

-Yksi uusi osallistuja on Bangladeshista valtion lähettämänä. Tutustumassa toimintaan ja ajatuksena tehdä 

kuolevuustaulut Bangladeshiin.  

 

Mark Bye piti esitelmän teemasta ’Historical Data’. Hän oli ollut mukana hankkeessa, jossa oli vuodesta 

1900 alkaen tutkittu kuolevuuden alenemista eri ikäluokissa sukupuolittain. Elinajanodotus koko väestössä 

on noussut voimakkaasti vuoteen 1950 asti ja sen jälkeen muutos on ollut maltillisempaa. 

Michael Morris jatkoi samaan hankkeeseen liittyvien projektioiden esittelyä. Aineistossa on mukana myös 

muutamia kuolinsyitä, joiden kehittymistä on seurattu. Aineisto on lyhyempi (12 vuotta) ja kehitystä on 

seurattu 10 vuoden ajalta. Vanhojen muutos kuolevuustasossa on ollut hitaampaa kuin nuorten. 

Joe Silvestri piti esitelmän aktuaarien roolista GAO:ssa (valtion accountability toimistossa). GAO on 

kongressin työrukkanen ja toimii myös kontrollielimenä. GAO:ssa työskentelee 3000 ihmistä, joista 3 on 

aktuaareja. Aktuaarit ovat mukana hankkeissa tarpeen mukaan. Hankkeet liittyvät usein pitkäikäisyyteen. 

Dale Hall esitteli US:ssa tehtyjä tutkimuksia ja niiden tuloksia. Brian Ridsdale esitteli UK:n viimeaikaisia 

tutkimuksia ja tuloksia. Ermanno Pitacco esitteli editor commiteen ajankohtaisia asioita asioita. 

Steven Baxter piti esitelmän sosiaaliekonomisen aseman eroista eläkejärjestelmissä ja vakuuttamisen 

pitkäikäisyydessä perustuen Club Vitan keräämään aineistoon. Ovat luokitelleet asuinpaikan mukaan 

ihmisiä ja käyttäneet oletuksena, että samanlaiset ihmiset asuvat samanlaisilla alueilla. Tutkimusten 

mukaan elinikään vaikuttaa eläkkeen alkaessa terveys (3 vuotta), elämäntapa (3,5-4,5 vuotta), varallisuus 

(0,5-2,5 vuotta) ja ammatti (0-1 vuotta).  

Lars Pralle kertoi tiedoksi viimeiset kuulumiset kansainvälisistä kontakteista ILO:n ja muiden 

organisaatioiden kanssa. Yhteistyötä on rakennettu IAA MWG:n ja ILO:n kanssa. 

Leza Wells esitteli Etelä-African päivitetyn maaraportin. E-A:n populaatio pyramidi eroaa voimakkaasti 

länsimaista. Nuoria on paljon ja vanhoja suhteellisesti vähän, suureksi osaksi AIDS:n takia. 

Sam Gutterman piti esitelmän Smoking and obesity – risks of life -teemasta. Lihavuus aiheuttaa 

lisäkuolevuutta ja esim. USA:ssa ylipainoisten määrä on lisääntynyt vuosittain vuodesta 1988 alkaen 

kaikissa ikäluokissa (miehet 20,2%->37,9%, naiset 25,4%->41,1%). Tupakointi on vähentynyt ja muuttanut 

muotoa. Tupakointiin vaikuttaa suuresti koulutus ja tulotaso. Kaikissa ikäluokissa tupakointi sekä 

poltettujen savukkeiden määrä on viime vuosina laskenut.  

 



 

 

 

IAA Mortality Working Group II 17.6.2019 at 8-12.00 

Ghanalaiset järjestävät aktuaarikonferenssin ja kuolevuusteema on ollut kiinnostuksen kohteena. Olisivat 

kiinnostuneita saamaan raportteja, kontakteja jne. saadakseen hyvän tapahtuman tehtyä. Samoin 

Bangladeshin edustaja on etsimässä kontakteja, jotta saisivat luotua aktuaarisen kehikon valtiolle. 

Käytiin läpi mitä tutkimustyötä on tehty viime aikoina ja mitkä teemat ketäkin kiinnostavat. 

-Sam Gutterman kertoi projekteiden E-cigarettes and Older Age Mortality Project etenemisestä 

-Al Klein raportoi Long Term Drivers of Future Mortality projekteista 

-Aysa esitteli Cause of Death työryhmän kuulumisia 

-Sam Gutterman esitteli pandemia työryhmän suunnitelmia  

 

Ted Goldman PBGC (Pension Benefit Guaranty Corporation) teemasta U.S. Pension Insurance Program. 

Järjestelyiden piirissä 79 miljoonaa ihmistä, joista 41 milj. julkisen puolen ja 38 milj. yksityisen puolen 

henkilöitä. Aktiiveita kaikista vakuutetuista on 33 milj. ja inaktiiveita (eläkkeellä etc.) 46 milj. Alle 50% 

yksityisen sektorin työntekijöistä on eläkejärjestelmän piirissä. Joskin näistäkään kaikilla ei ole riittävä 

eläketurva. Suuri haaste on saada järjestelmään kuulumattomille toimeentulo tulevaisuudessa. 

Järjestelmässä on myös vastuunvajausta ja tulevaisuudessa paljon poliittisia haasteita sen takia. 

Thomas Behar esitteli Scientific Commiteen toimintaa ja kuulumisia.  

Steve Goss ja Karen Glenn US Social Security Administrationista piti esitelmän US järjestelmän 

lähestymisistä ennusteissa sekä haasteista. Ovat mallintaneen omalla mallilla eliniän kehittymistä. Malli 

ottaa huomioon keskeiset kuolinsyyt ja säätää ennustetta niiden pohjalta. (lisätietoa hankkeesta 

www.ssa.gov/oact). 

Al Klein piti esitelmän aiheesta Accelerated Underwriting ja esitteli kokemuksia, mitä on kerännyt yhtiöiltä. 

Ennen varsinaisten kokousten alkua oli joint seminaari MWG/PIWG jonka kokemuksista keskusteltiin. 

 

 

Health Committee 17.6.2019 at 13.30-16.00 

Kokous alkoi esittelykierroksella. Paikalla oli alle 10 jäsentä ja saman verran kiinnostuneita. 

Aluksi hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

Keskusteltiin, miten työryhmän työtä kehitetään tulevaisuudessa IAAn ympäristössä. Keskusteltiin Health 

Committeen ja Health Sectionin rajapinnasta. Keskustelu jatkuu myöhempänä ajankohtana kokouksen 

jälkeen. 

Keskusteltiin health aktuaarin roolista. On tehty aiheesta kysely Health Sectionin jäsenille ja valtauksia on 

tullut 288 kpl. Suurimpana toiveena on saada ohjeistusta health aktuaarin toiminnasta. 

Adrian kertoi Health Sectionin kuulumiset. 

http://www.ssa.gov/oact


Kuultiin esittely, mitä menossa olevissa projekteissa on tapahtunut: Medical Inflation (Tom Wildsmith on 

kaivannut kommentteja työryhmän jäseniltä, mutta hiljaista on ollut). 

Keskusteltiin vanhusten huolehtimisesta. Asiaa valmistellaan ja esitellään seuraavassa kokouksessa 

Tokiossa. 

Keskusteltiin yhteistyöorganisaatioiden tilanteesta: OECD:n kanssa on yhteistyötä puheenjohtajan johdolla. 

 Ashleigh Theophanides piti esitelmän aiheesta Big Data.  

Kokous meni yliajalle ja osa aiheista jäi käsittelemättä. Tämä tuntuu olevan yleinen tapa tälle työryhmälle. 

 

 

 


