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Tiivistelmä

Tämän tutkielman tavoitteena on mallintaa ja ennustaa kuolleisuutta Suo-
messa kahden eri stokastisen kuolleisuusmallin, Lee-Carterin mallin sekä Renshaw-
Habermanin mallin avulla. Tutkielman teoriaosassa esitetään suomenkieli-
nen katsaus stokastisiin kuolleisuusmalleihin ja empiirisessä osassa tarkastel-
laan mallien käytännön sopivuutta suomalaiseen väestöaineistoon. Tutkiel-
man keskeisinä empiirisinä tutkimuskysymyksinä ovat: kuinka hyvin esitetyt
kuolleisuusmallit sopivat suomalaiseen väestöaineistoon ja minkälaisia ennus-
teita mallien pohjalta saadaan kuolleisuutta koskien?

Tutkielman aineistona käytetään Human Mortality Databasen (2014) aineis-
toa, joka kattaa kuolleisuus- ja väestötietoja useista eri maista. Tässä tut-
kielmassa käytetään kuolleisuus- ja väestötietoja pelkästään Suomen osalta,
jotka kattavat vuodet 1887-2018 ja ikävuodet 0-110 sekä koko väestön tasolla
että sukupuolittain.

Mallien jäännöstermien perusteella, Lee-Carterin malli ei täysin onnistu huo-
mioimaan iän, kalenterivuoden ja syntymävuoden vaikutusta. Erityisesti on-
gelmallinen on syntymävuoden vaikutus. Renshaw-Habermanin malli onnis-
tuu Lee-Carterin mallia paremmin huomioimaan eri selittävien tekijöiden
vaikutukset. Myös informaatiokriteereitä vertailtaessa Renshaw-Habermanin
malli näyttäisi sopivan aineistoon selvästi Lee-Carterin mallia paremmin.
Ennustettaessa kuolleisuutta Lee-Carterin mallin pohjalta simuloiduissa en-
nusteissa oli huomattavasti vähemmän hajontaa kuin Renshaw-Habermanin
mallin pohjalta simuloiduissa ennusteissa. Renshaw-Habermanin mallin poh-
jalta laskettava ennusteväli kuolleisuudelle kasvoi selvästi, mitä vanhempi
henkilö oli kyseessä.

Tutkielman tulosten perusteella Renshaw-Habermanin malli sopii paremmin
suomalaisen kuolleisuuden mallintamiseen ja ennustamiseen. On kuitenkin
huomioitava, että tässä tutkielmassa vertailtiin vain kahta erilaista mallia.
Käytännön sovelluksissa on suositeltavaa vertailla useampia eri malleja kes-
kenään, jotta varmasti päädytään aineistoon parhaiten sopivaan malliin.
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1 Johdanto

Kuolleisuus ja sen arvioiminen on keskeinen osa-alue useilla tieteenaloilla, ku-
ten esimerkiksi terveys- ja lääketieteen alalla sekä väestötieteissä. Kuolleisuus
on tärkeä käsite myös vakuutustoiminnassa, jossa kuolleisuuden arvioimisen
lisäksi ollaan usein kiinnostuneita tulevaisuudessa tapahtuvasta kuolleisuu-
desta. Kuolleisuudella ja kuolleisuudessa tapahtuvilla muutoksilla on selvä
vaikutus esimerkiksi vakuutusyhtiön kassavirtoihin ja sitä kautta myös yh-
tiön vakavaraisuuteen. On siis tärkeää, että kuolleisuutta pystytään arvioi-
maan ja ennustamaan mahdollisimman luotettavasti.

Kuolleisuuteen vaikuttavia keskeisiä taustatekijöitä ovat muun muassa su-
kupuoli, ikä ja sosioekonominen asema. Naisilla kuolleisuus on tyypillisesti
miehiä alhaisempi. Tilastokeskuksen mukaan elinajanodote vastasyntyneillä
tytöillä oli 84,6 vuotta kun taas vastasyntyneillä pojilla elinajanodote oli ta-
san 79 vuotta vuonna 2020 (Tilastokeskus (a), 2021). Kuolleisuus on myös jo
pitkään alentunut ajan kuluessa. Esimerkiksi 1900-luvun alussa vastasynty-
neen suomalaisen pojan elinajanodote oli noin 43 ja tytön 46 vuotta (Myrs-
kylä, 2010). Vuosina 1950-54 vastaavat luvut olivat 63 vuotta pojille ja 69
vuotta tytöille (Myrskylä, 2010).

Kuolleisuuden mallintamista ja ennustamista varten tarvitaan malleja, jot-
ka ottavat sopivalla tavalla huomioon kuolleisuuteen keskeisesti vaikuttavat
tekijät. Ensimmäiset esitetyt kuolleisuusmallit olivat tyypiltään determinis-
tisiä, kuten esimerkiksi Gompertzin malli (1825) ja Makehamin malli (1860).
Karkeasti deterministiset mallit voidaan luokitella kolmeen eri kategoriaan:
malleihin, jotka nojautuvat tiettyihin parametrisiin oletuksiin, malleihin, jot-
ka pohjautuvat elinaikatauluihin sekä malleihin, jotka keskittyvät ikäkohtai-
sen kuolleisuuteen (Liu, 2008).

Deterministisien kuolleisuusmallien pohjalta luodut ennusteet ovat kuitenkin
tyypiltään pääasiassa pistemäisiä eivätkä mallit pysty tarpeeksi hyvin huo-
mioimaan kuolleisuuden ajalliseen kehitykseen liittyvää epävarmuutta. Mi-
käli kuolleisuuden vaihtelusta ei ole mitään arvioita, voivat ennusteet johtaa
kuolleisuuden yli- tai aliarvioimiseen. Tämän lisäksi deterministiset kuollei-
suusmallit nojautuvat vahvasti siihen oletukseen, että kuolleisuuden kehitys
pysyy samana myös tulevaisuudessa eikä rakenteellisia muutoksia tapahdu,
mikä on selvästi virheellinen oletus.

Kuolleisuuden ajalliseen kehitykseen liittyvän epävarmuuden huomioimis-
ta varten on kehitetty erilaisia stokastisia kuolleisuusmalleja, joissa epävar-
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muutta arvioidaan aikasarja-analyysin työkaluin. Tällaisia malleja ovat muun
muassa Lee-Carterin malli sekä Renshaw-Habermanin malli, joita tässä tut-
kielmassa tarkastellaan tarkemmin. Ensimmäiset stokastiset kuolleisuusmal-
lit esiteltiin 1990-luvulla ja stokastisista kuolleisuusmalleista on sen jälkeen
kehittynyt nopeasti lähes standardi lähestymistapa kuolleisuuden mallinta-
miseen.

Stokastisia kuolleisuusmalleja on sovitettu erilaisiin aineistoihin ja on huo-
mattu, että mallit käyttäytyvät eri tavoin. Esimerkiksi Lee-Carterin mallin
osalta on huomattu, että malli usein aliarvioi kuolleisuuteen liittyvää epävar-
muutta (Li ym. 2009). On myös havaittu, että Lee-Carterin mallissa ennus-
teiden jäännöstermeissä on sitä enemmän korrelaatiota, mitä nuoremmasta
iästä on kyse (Lee & Miller, 2001) ja tämä on ristiriidassa jäännöstermien
korreloimattomuusoletuksen kanssa. On siis tärkeää vertailla eri mallien so-
veltuvuutta eri aineistoihin.

Tämän tutkielman tavoitteena on mallintaa ja ennustaa kuolleisuutta Suo-
messa kahden erilaisen stokastisen kuolleisuusmallin, Lee-Carterin mallin se-
kä Renshaw-Habermanin mallin avulla. Tutkielman teoriaosassa esitetään
katsaus stokastisiin kuolleisuusmalleihin ja empiirisessä osassa tarkastellaan
mallien käytännön sopivuutta suomalaiseen väestöaineistoon. Varsinaisessa
mallinnuksessa ja mallien sopivuuden tarkastelussa keskitytään pelkästään
koko väestöä koskeviin tietoihin. Kuolleisuuden ennustamista tarkastellaan
puolestaan sukupuolittain ja kiinnostuksen kohteena on erityisesti syntymä-
kohortin 1987 ennustettu kuolleisuus. Tutkielman keskeisinä empriisinä tut-
kimuskysymyksinä ovat: kuinka hyvin esitetyt kuolleisuusmallit sopivat suo-
malaiseen aineistoon ja minkälaisia ennusteita mallien pohjalta saadaan kuol-
leisuutta koskien.

2 Aineisto ja menetelmät

Kuolleisuuden mallintamisessa käytettävät tiedot koostuvat käytännössä ta-
pausten eli kuolemien lukumäärästä ikävuosittain, kuolleiden keskimääräises-
tä iästä, kuolinvuodesta sekä syntymävuodesta (kohortista). Näiden lisäksi
tarvitaan tieto väestön lukumäärästä. Usein väestön lukumäärän sijaan käy-
tetään tietoa elinvuosista, joskin tätä tietoa on harvoin suoraan avoimesti
saatavilla. Elinvuosien määrää pystytään kuitenkin arvioimaan väestön lu-
kumäärän sekä vuoden aikana sattuneiden kuolemien lukumäärän perusteella
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olettaen kuolemien jakautuvan tasaisesti yhden kalenterivuoden aikana.

Ikä, kalenterivuosi ja syntymävuosi ovat toisistaan lineaarisesti riippuvia. Tä-
tä voidaan havainnollistaa kätevästi Lexis-kuvion (Kuva 1) kautta, sillä sen
avulla pystytään esittämään kaikki edellä mainitut tekijät samassa kuviossa.
Lexis-kuvion esitti ensimmäisen kerran saksalainen Wilhelm Lexis vuonna
1875 (Lexis, 1875) ja kyseistä esitystapaa käytetään hyvin useasti väestötie-
teen eri sovelluksissa. Lexis-kuviossa kalenteriaika on esitetty x-akselilla ja
ikä y-akselilla, jolloin saadaan kaksiulotteinen suorakulmainen koordinaatis-
to. Kuviossa kullekin seurannassa olevalle henkilölle piirtyy elämänviiva, joka
lähtee syntymähetkestä b, toisin sanoen pisteestä (b, 0) 45 asteen kulmassa
ylös oikealle. Tällöin kussakin iässä x elämänviiva kulkee pisteen (b + x, x)
kautta. Näihin elämänviivoihin voidaan nyt merkitä kiinnostavia tapahtu-
mia, kuten esimerkiksi henkilön kuolema.

On hyvä huomata, että yksittäisten elämänviivojen esittäminen samassa Lexis-
kuviossa ei ole mielekästä mikäli seuranta kattaa suuren määrän henkilöitä.
Kuvion avulla voidaan kuitenkin hahmottaa kiinnostavan tapahtuman esiin-
tyvyyttä iän, syntymävuoden ja ajan suhteen, kuten seuraavassa osiossa näh-
dään.

6



Kuva 1: Lexis-kuvio kuvitteellisesta viiden henkilön aineistosta.

Kuolleisuuden mallintamisessa käytettävät tiedot ovat yleensä saatavilla vain
tietyllä tarkkuudella ja tietojen saatavuus rajoittaa mallin yksityiskohtai-
suutta. Usein on esimerkiksi tapana käyttää 5 ikävuoden jaottelua. Aineiston
tiivistämistä on kuitenkin syytä harkita aina tarkkaan, sillä mitä enemmän
aineistoa tiivistetään, sitä enemmän menetetään informaatiota.

2.1 Kuolemien lukumäärä

Olennainen tieto kuolleisuutta mallintaessa on luonnollisesti kuolemien luku-
määrä, jota Suomessa tilastoi Tilastokeskus. Kuolleiden tilastoissa ovat kuo-
linpäivänään vakinaisesti Suomessa asuneet henkilöt ja kuolleita tilastoidaan
muun muassa iän, sukupuolen, äidinkielen, siviilisäädyn ja kansalaisuuden
mukaan (Tilastokeskus (b), 2021).

Parhaimmassa tapauksessa kuolemien lukumäärät tiedetään iän, kuolinvuo-
den tai syntymävuoden mukaan. Aineiston niin salliessa kyseiset luvut olisi-
vat laskettavissa myös paremmalla tarkkuudella, esimerkiksi kuukausittain.

7



Kuukausien käyttäminen vuosien sijaan lisäisi kuitenkin olennaisesti mallin
monimutkaisuutta ja usein tyydytäänkin käyttämään kuolemien lukumää-
rään vuositasolla.

2.2 Väestön lukumäärä ja elinvuodet

Kuolintapausten lisäksi tarvitaan tietoa väestöä koskien. Väestöä koskevien
tietojen osalta voidaan nojautua kahteen erilaiseen lähestymistapaan: voi-
daan käyttää tietoa elossa olevien henkilöiden lukumäärästä kyseisen vuoden
alussa suhteuttamalla kuolleiden lukumäärä elossa olevien henkilöiden luku-
määrään tai käyttämällä kuolleiden lukumäärää jaettuna elinvuosilla. Nämä
lähestymistavat eivät ole eksaktisti samat. Väestön lukumäärää käytettäessä
sivuutetaan käytännössä kokonaan se, kuinka kauan henkilöt olivat elossa ky-
seisenä vuonna. Väestön lukumäärän pohjalta laskettu luku vastaa suoraan
kuolleiden suhteellista osuutta. Kyseinen osuus on aina nollan ja ykkösen
välillä ja on siten monella tapaa luonteva estimaatti kuolemisen todennäköi-
syydelle.

Monesti suositellumpi tapa on suhteuttaa kuolemien lukumäärät elossa ole-
vien henkilöiden lukumäärän sijaan elinvuosiin. Tällöin jokainen henkilö ote-
taan vain laskentaan täsmällisesti siltä ajalta, kun hän on tullut mukaan
ikäryhmään ja kun hän poistuu siitä. Näiden aikapisteiden erotus muodostaa
jokaiselle yksilölle selviytymisajan (survival time)ja selviytymisaikojen sum-
ma ikäryhmittäin ja kalenterivuosittain muodostaa kunkin ikäryhmän elin-
vuosien kokonaismäärän kalenterivuosittain. Olennainen ero suoraan väestön
lukumäärää koskevan tiedon käyttämiseen on se, ettei laskennassa menetetä
informaatiota.

Kuvassa 2 on esitetty, miten kuolemien lukumäärät ja elinvuodet voidaan
esittää Lexis-kuvioon muodustuvien kolmioiden avulla. Esimerkiksi vasem-
massa alakulmassa olevaan suorakulmioon on merkitty kuolemien ja elinvuo-
sien lukumäärät 50-vuotiailla vuonna 2019. Koko vuoden aikana 50-vuotiaita
kuoli yhteensä 28 henkilöä ja elinvuosia kalenterivuonna kertyi yhteensä 112
156 vuotta. Kuolemantapauksista 15 tapahtui vuonna 1968 syntyneillä ja 13
vuonna 1969 syntyneillä.
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Kuva 2: Kuvitteellisen aineiston kuolemien lukumäärät ja elinvuodet esitet-
tynä Lexis-kuviossa.

Edellä esitetyn pohjalta herää kysymys, että minkälainen ero kuolleisuudes-
sa havaitaan, riippuen siitä, suhteutetaanko kuolemien lukumäärä väestön
lukumäärään vai elinvuosiin. Laskennassa tapahtuvaa eroa voidaan havain-
nollistaa seuraavalla esimerkillä. Ajatellaan kahta pientä ryhmää A ja B,
jotka molemmat sisältävät kolme henkilöä, toisin sanoen väestön lukumäärä
vuoden alussa on molemmissa ryhmissä kolme. Yhden kalenterivuoden ai-
kana molemmissa ryhmissä yksi henkilöistä kuolee, jolloin kuolleiden osuus
on molemmissa ryhmissä 1

3
. Tehdään seuraavaksi sama laskenta elinvuosien

kautta. Oletetaan, että ryhmässä A kuolema tapahtui helmikuun lopussa.
Näin ollen elinvuosia kalenterivuotena kertyy yhteensä

1 + 1 +
2

12
=

13

6
vuotta,

ja kuolemien lukumäärä suhteessa elinvuosiin on
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1

(13
6

)
=

6

13
per vuosi.

Vastaavasti oletetaan, että ryhmässä B kuolema tapahtui marraskuun lopus-
sa. Elinvuosia kalenterivuona kertyy siis yhteensä

1 + 1 +
11

12
=

35

12
vuotta,

ja kuolemien lukumäärä suhteessa elinvuosiin on

1

(35
12

)
=

12

35
per vuosi.

Esimerkin kautta nähdään, että analysoitaessa ryhmien välillä ei havaita
eroa, mikäli kuolemat suhteutetaan väestön lukumäärään. Jos taas kuole-
mat suhteutetaan elinvuosiin, niin ero ryhmien välillä on selvä.

2.3 Myöhäinen tulo seuruuseen

Monissa tilanteissa henkilöitä aletaan seuraamaan niin sanotusta nollahet-
kestä alkaen. Kliinisessä epidemiologian tutkimuksessa tällainen nollahetki
voisi olla esimerkiksi sairauden diagnoosipäivä. Yleistä kuolleisuutta ja elin-
aikaa analysoitaessa luonnollinen nollahetki on henkilön syntymäajankohta.
Tällainen seuranta ei kuitenkaan kaikissa tilanteissa ole mahdollista ja esi-
merkiksi vakuutusmatematiikan sovelluksissa on hyvin tyypillistä, että hen-
kilö tulee seurantaan mukaan nollahetkeä myöhemmin. Tällöin kyseessä on
henkilön myöhäinen tulo seurueeseen (delayed entry).

Henkilön myöhäisellä liittymisellä seurantaan voi olla huomattavia vaikutuk-
sia tilastollisen päättelemisen kannalta. On selvää, että tällaisessa tilanteessa
henkilö ei millään tavalla kontribuoi kiinnostuksen kohteena olevan satun-
naismuuttujan kertymäfunktioon ajalta ennen nollahetkeä, mikä voi omalta
osaltaan aiheuttaa harhaa satunnaismuuttujaa kuvaileviin suureisiin.

Tämän tutkielman empiirisessä osiossa myöhäinen tulo seuruuseen ei kui-
tenkaan ole suuri ongelma, sillä nollahetki on tässä tapauksessa henkilön
syntymäajankohta, joka on suomalaisten osalta tiedossa käytännössä lähes
aina. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ylläpitää Syntyneiden lasten
rekisteriä (syntymärekisteriä), joka sisältää henkilötietoja kaikista Suomessa
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syntyneistä lapsista, mukaan lukien tiedon syntymäajankohdasta. Myös Ti-
lastokeskus tilastoi Suomessa tietoja syntyvyydestä.

2.4 Ennenaikainen poistuminen seurannasta

Sen lisäksi, että henkilö voi tulla myöhäisemmässä vaiheessa seurantaan mu-
kaan, voi hän myös poistua seurannasta ennenaikaisesti. Tällaisesta tapahtu-
masta käytetään nimeä oikealta sensuroituminen (right-censoring) ja kuol-
leisuutta mallinnettaessa tällainen tilanne syntyy esimerkiksi, kun henkilö
muuttaa pois Suomesta ja siten katoaa seurannasta ennen kuolemaansa.

Sensuroituminen voi olla tyypiltään joko satunnaista tai determinististä. Klii-
nisissä epidemiologian tutkimuksissa voi esimerkiksi olla, että tutkimushen-
kilöitä seurataan maksimissaan 2-3 vuotta, jolloin tiedetään jo etukäteen,
milloin mahdollinen sensuroituminen tapahtuu. Kuolleisuutta mallinnettaes-
sa nojataan yleensä siihen oletukseen, että sensuroituminen on satunnaista
ja epäinformatiivista (non-informative censoring), toisin sanoen, sensuroitu-
minen itsessään on täysin riippumaton eliniästä.

Sensuroitumista voi tapahtua myös jollakin tietyllä aikavälillä (interval cen-
soring), mikäli kiinnostavan tapahtuman tarkkaa tapahtumisajankohtaa ei
tiedetä, mutta tiedetään aikaväli, jonka sisällä tapahtuma on havaittu. Kuol-
leisuuden mallintamisessa tällainen on hyvin tyypillinen tilanne, sillä usein
koko väestöä koskevat kuolintiedot sisältävät vain tiedon siitä minä vuonna
kuolema on tapahtunut. Mallinnettaessa kuolleisuutta diskreetteinä aikavä-
leinä tämän tyyppinen sensuroituminen ei kuitenkaan tuota ongelmia.

2.5 Aineisto

Tutkielman aineistona käytetään Human Mortality Databasen (2014) aineis-
toa. Human Mortality Database (HMD) kattaa kuolleisuus- ja väestötietoja
useista eri maista ja tiedot ovat vapaasti kaikkien käytettävissä maksutto-
man käyttäjätunnuksen luomisen jälkeen. Tämä tietovarasto syntyi vuonna
2000 Kalifornian yliopiston väestötieteen laitoksen ja Max Planckin instituu-
tin yhteistyönä ja se julkaistiin ensimmäisen kerran toukokuussa 2002.

Perustana Human Mortality Databaselle olivat Berkeley Mortality Database
(BMD) (1997) ja Kannisto-Thatcher Database on Old Age Mortality (KTD)
(1993), jota oli aikoinaan kehittämässä myös suomalainen väestötieteilijä Väi-
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nö Kannisto. Berkeley Mortality Database sisälsi kuolleisuustietoja vain nel-
jästä eri maasta (Ranska, Hollanti, Ruotsi ja Japani), mutta kattoi kuitenkin
kaikki eri ikäryhmät. Kannisto-Thatcher Database puolestaan sisälsi kuollei-
suustietoja useammasta maasta, mutta sen tiedot koskivat pelkästään yli
80-vuotiaita.

Human Mortality Database tarjoaa maantieteellisesti kattavaa ja luotettavaa
kuolleisuus- ja väestötietoa tutkijoille, opiskelijoille ja muille asiasta kiinnos-
tuneille. Tällä hetkellä Human Mortality Database kattaa tietoja 41:stä eri
maasta mukaan lukien Suomesta. Vallitsevan COVID-19-pandemian vuok-
si kuolleisuustietoja on alettu keräämään ja julkaisemaan myös viikoittain
38:sta eri maasta Suomi mukaan lukien.

Tässä tutkielmassa käytetään kuolleisuus- ja väestötietoja pelkästään Suo-
men osalta, jotka kattavat vuodet 1887-2018 ja ikävuodet 0-110 sekä koko
väestön tasolla että sukupuolittain. Tilastokeskus toimitta Suomen osalta
tiedot Human Mortality Databaseen.

Kuvassa 3 on esitetty kuolleisuuden kehittyminen Suomessa iän suhteen sekä
sukupuolittain että koko väestön osalta. Vuodet piirtyvät kuvassa eri väreil-
lä siten, että kaikista vanhimmat vuodet näkyvät punaisen eri sävyinä ja
tuoreimmat vuodet violetin eri sävyinä. Kuvasta nähdään, miten kuolleisuus
kasvaa sitä mukaan, mitä vanhemmaksi tullaan. Erityisesti lapsilla kuollei-
suus on laskenut vuosien mittaan varsin merkittävästi.

12



Kuva 3: Kuolleisuuden kehittyminen Suomessa iän suhteen naisten (ylhääl-
lä), miesten (keskellä) ja koko väestön (alhaalla) osalta. Kuvassa värit edus-
tavat eri kalenterivuosia: tuoreimmat vuodet on kuvattu violetin eri sävyin
ja vanhimmat vuodet punaisen eri sävyin.

Kuvassa 4 on esitetty kuolleisuuden kehittyminen vastaavasti kalenterivuo-
sien suhteen sekä sukupuolittain että koko väestön osalta. Kuvassa ikäryh-
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mät on värikoodattu siten, että kaikista vanhimmat ikäryhmät piirtyvät vio-
letin eri sävyin ja nuorimmat ikäryhmät piirtyvät punaisen eri sävyin. Tästä
kuvasta on vielä selvemmin nähtävillä, miten kuolleisuus on laskenut kalen-
terivuosien mukaan, erityisesti nuoremmissa ikäryhmissä. Miesten ja koko
väestön osalta on tietyissä ikäryhmissä piikit kuolleisuudessa 1910-luvun ja
1940-luvun alussa. Nämä piikit johtuvat mitä ilmeisimmin ensimmäisestä ja
toisesta maailmansodasta.
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Kuva 4: Kuolleisuuden kehittyminen Suomessa kalenterivuosien suhteen nais-
ten (ylhäällä), miesten (keskellä) ja koko väestön (alhaalla) osalta. Kuvassa
värit edustavat eri ikäryhmiä (0-110-vuotiaat): nuorimmat ikäryhmät on ku-
vattu punaisen sävyin ja vanhimmat ikäryhmät violetin eri sävyin.
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2.6 Teoriaosioiden käsitteiden määrittely

Tutkielman teoriaosio perustuu pääosin teokseen Villegas ym. (2018). Tämän
lisäksi nojaudutaan myös teoksiin: Carstensen (2007), Pesonen ym. (2014) se-
kä Macdonald ym. (2018). Tutkielman varsinaisessa laskennallisessa osiossa
nojaudutaan pitkälti Villegas ym. (2018) esitettyyn StMoMo R-pakettiin,
joka tarjoaa hyvät työkalut stokastiseen kuolleisuusmallinnukseen. StMoMo-
paketin lisäksi analyyseissä hyödynnettiin myös demography sekä lifecon-
tingencies R-paketteja. Kaikki tutkielmaan liittyvät analyysit ja kuvat tuo-
tettiin RStudio-ohjelmiston avulla (Versio 1.2.1335).

Seuraavaksi esitetään teosten Villegas ym. (2018) ja Pesonen ym. (2014)
pohjalta muutamia merkintöjä ja käsitteitä, joita tarvitaan myöhemmin teo-
riaosuudessa. Olkoon satunnaismuuttuja Dxt kuolemien lukumäärä populaa-
tiossa ikäryhmässä x ja kalenterivuotena t. Olkoon dxt vastaavasti havaittujen
kuolemien lukumäärä. Olkoon edelleen Ec

xt keskiväkiluku ikäryhmässä x ja
kalenterivuotena t ja E0

xt väkiluku kalenterivuoden alussa. Kuolemanvaaralu-
ku qxt ikäryhmässä x ja kalenterivuotena t voidaan laskea edellä esitettyjen
lukujen perusteella seuraavasti:

q̂xt =
dxt
E0
xt

. (1)

Myöhemmin tarvitaan lisäksi keskimääräistä kuolleisuuslukua (central death
rate) mxt, joka on iässä x kuolleiden lukumäärä jaettuna kyseisen iän keski-
väkiluvulla. Tämä voidaan estimoida aiemmin esitetyistä luvuista jakamalla
havaittujen kuolemien lukumäärä keskiväkiluvulla

m̂xt =
dxt
Ec
xt

. (2)

Keskeinen käsite on myös kuolevuus (tai kuolevuusintensiteetti) µxt, joka voi-
daan määritellä eräänlaisena kuolemanvaaraluvun qxt:n ja aikavälin pituuden
osamäärän raja-arvona, kun tarkastellaan kuolemanvaaraa mielivaltaisella ai-
kavälillä ∆T kalenterivuonna t:

µxt = lim
∆T→0+

qx∆T

∆T
. (3)

Kuolevuuden avulla voidaan esittää kuolleisuusluku mielivaltaisella ajanhet-
kellä t. Tilanteissa, joissa ollaan kiinnostuttu koko kalenterivuoden aikana
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tapahtuvasta kuolleisuudesta voidaan olettaa, että kuolevuus vastaa keski-
määräistä kuolleisuuslukua. Käytännössä siis oletetaan, että henkilön kuol-
leisuus ikäryhmässä x pysyy samana kalenterivuoden t aikana eli kuolleisuus
noudattaa paloittaisen tasaintensiteetin mallia.

Jatkossa oletetaan, että toinen muuttujapareista (dxt, E
0
xt) tai (dxt, E

c
xt) tun-

netaan. Mikäli väärä muuttujapari on tiedossa, toisin sanoen tunnetaan E0
xt,

mutta tarvittaisiin tieto Ec
xt (tai toisinpäin) niin voidaan käyttää seuraavia

approksimaatioita:

E0
xt ≈ Ec

xt +
1

2
dxt, (4)

Ec
xt ≈ E0

xt −
1

2
dxt. (5)

3 Yleistetyt lineaariset mallit

Yleistetyt lineaariset mallit (generalized linear models, GLM) on malliluokka,
jonka avulla voidaan mallintaa useita eri jakaumia noudattavia vastemuut-
tujia. Yleistetyille lineaarisille malleille löytyy paljon sovelluskohteita erityi-
sesti sellaisissa tapauksissa, joissa vastemuuttuja on luonteeltaan diskreetti.
Paljon käytetty lineaarinen regressio on itse asiassa yksi yleistettyjen lineaa-
risten mallien erikoistapauksista.

Seuraavaksi esitetty teoriaosuus perustuu pääosin A.Agrestin teokseen Foun-
dations of linear and generalized linear models (2015). Olkoon Y vastemuut-
tuja, joka noudattaa jotain jakaumaa eksponenttiperheestä, kuten esimerkik-
si binomijakaumaa, Poissonin-jakaumaa, eksponenttijakaumaa tai normaali-
jakaumaa. Olkoon edelleen µ = E[Y ]. Yleistetyissä lineaarisissa malleissa
keskeisenä tekijänä on linkkifunktio g(·), jonka myötä g(µ) on selittävien te-
kijöiden z1, . . . , zp lineaarinen funktio

g(µ) = α + β1z1 + . . .+ βpzp. (6)

Yhtälössä (6) α on yleiskeskiarvo ja β1, β2, . . . , βp ovat regressiokertoimia.

Selvästi nähdään, että esimerkiksi lineaarisessa regressiossa linkkifunktio g(·)
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on identiteettifunktio, toisin sanoen g(µ) = µ. Linkkifunktion valinta pohjau-
tuu yleensä vahvasti vastemuuttujan jakaumaan ja yleensä on tapana suosia
niin sanottuja kanonisia linkkejä, joille pätee g(µ) = Zβ, missä Z on selittä-
vien tekijöiden z1, z2, . . . , zp vektori.

Yleistetyn lineaarisen mallin voidaan katsoa karkeasti jakautuvan kolmeen
eri mallikomponenttiin:

1. Vastemuuttuja Y ja sille oletettu jakaumamalli.

2. Lineaarinen ennustin η = Zβ, missä Z on selittävien tekijöiden z1, z2, . . . , zp
vektori.

3. Linkkifunktio g(·), jonka myötä g(E(Y |Z)) = η.

Seuraavassa luvussa tullaan näkemään, miten stokastiset kuolleisuusmallit
voidaan esittää yleistetyttyjen lineaaristen mallien tapaan yllä esitettyjen
mallikomponentteihin pohjautuen.

4 Stokastiset kuolleisuusmallit

Stokastisilla yleistetyillä ikä-periodi-kohortti-malleilla (GAPC-mallit, gene-
ralized age-period-cohort) kuolleisuusmalleilla tarkoitetaan erilaisia stokasti-
sia kuolleisuusmalleja, jotka voidaan esittää yleistettyjen lineaaristen mallien
viitekehyksessä (Villegas ym. 2018). GAPC-mallit voidaan jakaa neljään eri
komponenttiin:

1. Satunnaisosa: mallissa kuolemien lukumäärä Dxt noudattaa binomija-
kaumaa:

Dxt ∼ Bin(E0
xt, qxt),

jossa E0
xt on väkiluku kalenterivuoden alussa ja qxt kuolemanvaaraluku

tai Poisson-jakaumaa:

Dxt ∼ Poisson(Ec
xtµxt).

missä Ec
xt on keskiväkiluku ja µxt on kuolevuus.
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2. Ennustin: iän x, kalenterivuoden t ja syntymäkohortin c = t−x vaiku-
tukset kuolleisuuteen määritellään ennustimen ηxt kautta ja kyseinen
ennustin voidaan määritellä seuraavasti:

ηxt = αx +
N∑
i=1

β(i)
x κ

(i)
t + β(0)

x γt−x. (7)

Yhtälössä:

� αx kuvaa keskimääräistä kuolleisuutta iässä x.

� N ≥ 0 on ikäjaksojen lukumäärä. Usein N = 1, joissakin malleissa
myös N = 2 tai N = 3. Tässä tutkielmassa esitetyissä malleissa
pätee aina N = 1.

� κ
(i)
t , i = 1, ..., N kuvaa kuolleisuuden kehitystä kalenterivuotena t.

� β
(i)
x , i = 1, ..., N kuvaa, miten ikä muovaa kalenterivuoden ja syn-

tymäkohortin vaikutusta.

� γt−x kuvaa syntymäkohorttivaikutusta.

Malleissa termit β
(i)
x , i = 0, ..., N voivat olla erikseen määriteltyjä x:n

funktioita tai ei-parametrisia, jolloin ne on estimoitava. Termit κ
(i)
t ja

γt−x puolestaan noudattavat jotakin stokastista prosessia ja tällä on iso
merkitys kuolleisuuden ennustamisessa.

3. Linkkifunktio g(·), jonka kautta odotusarvon muunnokselle E(Dxt

Ext
) ole-

tetaan rakenne ηxt :

g

[
E

(
Dxt

Ext

)]
= ηxt. (8)

Tyypillisesti malleissa käytetään binomijakauman tapauksessa linkki-
funktiona logit-linkkiä ja Poissonin jakauman tapauksessa log-linkkiä.

4. Mallin parametreja koskevat rajoitteet: stokastisille kuolleisuusmalleil-
le on tyypillistä, että ne ovat yliparametroituja. Tämä on osittain seu-
rausta siitä, että malleissa ikä, vuosi ja kohortti riippuvat lineaarises-
ti toisistaan, toisin sanoen t = x + c, jossa t on kalenterivuosi, x on
ikä ja c syntymävuosi (kohortti). Tästä syystä mallin parametreille on
usein asetettava rajoitteita, jotta parametreille saadaan yksikäsitteiset
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estimaatit. Tämä voidaan toteuttaa sopivan rajoitefunktion ω avulla.
Rajoitefunktio ω toteuttaa mallin parametreille

θ = (αx, β
(1)
x , ..., β(N)

x , κ
(1)
t , ..., κ

(N)
t , β(0)

x , γt−x), (9)

muunnoksen

ω(θ) = θ̃ = (α̃x, β̃x
(1)
, ..., β̃x

(N)
, κ̃t

(1), ..., κ̃t
(N), β̃x

(0)
, γ̃xt), (10)

jonka myötä mallin parametrit toteuttavat vaaditut rajoitukset ja en-
nustetermin ηxt arvo pysyy muuttumattomana.

Yllä esitetyn viitekehyksen avulla voidaan esittää useita tunnettuja kuollei-
suusmalleja. Tällaisia malleja ovat esimerkiksi Lee-Carterin malli, Renshaw-
Habermanin malli, APC-malli, CBD-malli, M7-malli sekä Plat-malli. Tässä
tutkielmassa kuolleisuuden mallintamiseen käytettiin sekä Lee-Carterin mal-
lia että Renshaw-Harbermanin mallia ja näihin malleihin perehdytään tar-
kemmin seuraavaksi.

4.1 Lee-Carterin malli

Lee ja Carter esittelivät ensimmäisen kerran niin kutsutun Lee-Carterin mal-
lin vuonna 1992 (Lee & Carter, 1992) tarkastellessaan ja ennustaessan kuollei-
suutta Yhdysvalloissa. Aiemmin esitettyjen merkintöjen avulla, Lee-Carterin
malli voidaan esittää muodossa:

ηxt = αx + β(1)
x κ

(1)
t . (11)

Mallissa on siis vain yksi iän ja kalenteriajan yhteisvaikutusta kuvaava para-
metri (N = 1) ja kohorttitermi puuttuu kokonaan.

Lee-Carterin malli on yliparametroitu, sillä jos vektorijoukko α, β ja κ on
yhtälön ratkaisu niin myös α, βc ja κ/c on ratkaisu. Samalla tapaa myös
α − βc, b ja κ + c on ratkaisu. Yksikäsitteisen ratkaisun saamiseksi mallin
parametreille voidaan asettaa rajoitteet:∑

x

β(1)
x = 1, (12)

20



∑
t

κ
(1)
t = 0, (13)

kuten Lee ja Carter (1992) ehdottavat. Rajoitteiden myötä voidaan havaita,
että termi αx on yksinkertaisesti ajan yli laskettu keskiarvo termistä

log

[
E

(
Dxt

Ext

)]
.

Termi β
(1)
x kuvaa kuolleisuuden kehittymistä iän suhteen. Kun β

(1)
x on suuri

niin kuolleisuus pienee kyseisessä ikäryhmässä ja vastaavasti jos β
(1)
x on pieni

niin kuolleisuus kasvaa kyseisessä ikäryhmässä. Termi κ
(1)
t puolestaan kuvaa

kuolleisuuden kehittymistä ajan suhteen, toisin sanoen, jos κ
(1)
t pienee, niin

myös kuolleisuus pienenee ja jos κ
(1)
t kasvaa niin myös kuolleisuus kasvaa.

4.2 Renshaw-Habermanin malli

Renshaw ja Haberman (2006) esittivät Lee-Carterin mallin version, jossa mal-
liin lisätään mukaan kohorttivaikutus, jolloin malli voidaan esittää muodossa:

ηxt = αx + β(1)
x κ

(1)
t + β(0)

x γt−x. (14)

Jotta parametreille saadaan yksikäsitteiset estimaatit, asetetaan seuraavat
rajoitteet: ∑

x

β(1)
x = 1, (15)

∑
t

κ
(1)
t = 0, (16)

∑
x

β(0)
x = 1, (17)

∑
c

γc = 0. (18)

Mainittakoon, että joskus β
(0)
x asetetaan vakioksi. Toisin sanoen, oletetaan,

että ikä ei muovaa kohorttivaikutusta ja

β(0)
x = 1 ∀x ∈ N ∪ {0}, (19)

jolloin kyseistä termiä koskevat rajoitteet voidaan unohtaa.
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4.3 Muita malleja

Lee-Carterin mallin ja Renshaw-Habermanin mallin lisäksi on myös monia
muita stokastisia kuolleisuusmalleja, jotka voidaan esittää edellä esitettyyn
teoriaan nojautuen. Tässä osiossa esitetään lyhyesti muutamia tyypillisesti
käytettyjä mallityypejä.

4.3.1 Ikä-periodi-kohortti-malli

Ikä-periodi-kohorttimalli eli APC-malli (age-period-cohort model) on erityi-
sesti väestötieteessä paljon käytetty mallityyppi, joka voidaan nähdä eräänlai-
sena Renshaw-Habermanin mallin alimallina (Villegas ym. 2018). APC-malli

sisältää kaksi kohdennustekijää, jotka astetaan mallissa vakioiksi: β
(1)
x = 1 ja

β
(0)
x = 1. Tällöin ennustimeksi saadaan

ηxt = αx + κ
(1)
t + γt−x. (20)

Nimensä mukaisesti mallissa ennustin siis muodostuu iän, vuoden ja kohor-
tin funktioista.

Mallin identi�oituminen varmistetaan asettamalla rajoitteet (Villegas ym.
2018): ∑

t

κ
(1)
t = 0, (21)

tn−x1∑
c=t1−xk

γc = 0, (22)

tn−x1∑
c=t1−xk

cγc = 0. (23)

Rajoitteiden myötä voidaan todeta, että mallissa kohorttitekijän vaikutus on
lähellä nollaa ja huomattavaa lineaarista trendiä ei ole. Cartensen (2007) esit-
teli artikkelissaan APC-mallien muodostamisen siten, että kaikkia muuttujia
käsiteltäisiin mallissa jatkuvina splinien avulla eikä diskereetteinä, kuten ai-
kaisemmin oli tapana. Tämä laajensi paljon APC-mallien käytettävyyttä ja
teoria toimii usein nykyään pohjana APC-malleissa. Splinejä on sittemmin
hyödynnetty laajalti muissakin kuolleisuusmalleissa niiden käyttökelpoisuu-
den vuoksi.
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4.3.2 Cairns-Blake-Dowd-malli

Cairns-Blake-Dowd-mallin (Cairns-Blake-Dowd model) eli CBD-mallin (jos-
kus myös käytetään myös nimitystä M5-malli) esittivät ensimmäisen kerran
Cairns ym. (2006). Aiemmin esitetyistä malleista poiketen, tässä mallissa

ennustin sisältää kaksi perioditermiä, joista ensimmäinen on vakio: β
(1)
x = 1

ja jälkimmäinen iän x funktio: β
(2)
x = x−x. Ennustimeksi saadaan tällöin siis

ηxt = κ
(1)
t + (x− x)κ

(2)
t , (24)

missä x on iän keskiarvo.

Huomion arvoista CBD-mallissa on se, että sen parametroinnista puuttuu
kokonaan keskimääräistä kuolleisuutta ja kohorttivaikutusta kuvaavat ter-
mit. CBD-malli ei myöskään vaadi parametrien suhteen erityisiä rajoitteita,
toisin kuin muut tähän asti esitetyt mallit.

4.3.3 M7-malli ja sen johdannaiset

M7-malli saadaan lisäämällä edellä esitettyyn CBD-malliin kvadraattinen
ikätermi sekä kohorttitermi, jolloin ennustin saa muodon

ηxt = κ
(1)
t + (x− x)κ

(2)
t + ((x− x)σ(2))κ

(3)
t + γt−x. (25)

M7-mallissa parametreille voidaan asettaa rajoitteet

tn−x1∑
c=t1−xk

γc = 0, (26)

tn−x1∑
c=t1−xk

cγc = 0, (27)

tn−x1∑
t1−xk

c2γc = 0, (28)

jotta varmistetaan mallin identi�oituminen.

M7-mallin ennustinta yksinkertaistamalla saadaan johdettua myös M6-malli

ηxt = κ
(1)
t + (x− x)κ

(2)
t + γt−x, (29)
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ja M8-malli

ηxt = κ
(1)
t + (x− x)κ

(2)
t + (xc − x)γt−x. (30)

4.3.4 Plat-malli

Viimeisimpänä mallina esitetään Plat-malli, joka yhdistelee sekä CBD-mallin
että Lee-Carterin mallin piirteitä.

ηxt = αx + κ
(1)
t + (x− x)κ

(2)
t + (x− x)κ

(3)
t + γt−x. (31)

Jotta varmistetaan mallin identi�oituminen, voidaan parametreille asettaa
seuraavat rajoitteet ∑

t

κ
(i)
t = 0, i = 1, 2, 3 (32)

tn−x1∑
c=t1−xk

γc = 0, (33)

tn−x1∑
c=t1−xk

cγc = 0, (34)

tn−x1∑
c=t1−xk

c2γc = 0. (35)

5 Estimointi

5.1 Suurimman uskottavuuden menetelmä

GAPC-mallien parametrien estimoimiseen voidaan käyttää suurimman us-
kottavuuden menetelmää (Maximum likelihood estimation, MLE ). Kysei-
sessä menetelmässä pyritään maksimoimaan uskottavuusfunktio (likelihood
function) mallin parametrien suhteen. Seuraavaksi esitettävä teoriaosuus pe-
rustuu Esa Läärän uskottavuus- ja Bayes-päättely -kurssin luentomonistee-
seen (Läärä, 2018).
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Määritelmä 7.1.1

Havaintoaineistoon y = (y1, . . . , yn) perustuva parametrin θ uskottavuus-
funktio L : Ω→ R on kuvaus, jonka arvo kullakin θ on havaitun tapahtuman
Y = y todennäköisyys sillä oletuksella, että parametrin arvo todella on θ:

L(θ) = L(θ; y) = P (Y = y; θ) = fY (y; θ), (36)

jossa fy on Y :n jakauman pistetodennäköisyysfunktio, mikäli Y on diskreetti
ja tiheysfunktio, mikäli Y on jatkuva.

Jos vastevektorin Y = (Y1, . . . , Yn) koordinaattimuuttujat ovat toisistaan
täydellisesti riippumattomat, niin

fy(y; θ) = P (Y = y; θ) =
n∏
i=1

P (Yi = yi; θ) =
n∏
i=1

fi(yi; θ). (37)

Näin ollen havainnolla Y = y uskottavuusfunktio on

L(θ; y) =
n∏
i=1

Li(θ; yi) =
n∏
i=1

fi(yi; θ), (38)

jossa Li(θ; yi) = fi(yi; θ) on θ:n funktiona yksittäisen havainnon määräämä
uskottavuus.

Jos edelleen Yi:t noudattavat samaa jakaumaa niin uskottavuusfunktio pel-
kistyy muotoon

L(θ) =
n∏
i=1

f(θ; yi). (39)

Määritelmä 7.1.2

Parametrin θ log-uskottavuusfunktio l : Ω → R on uskottavuusfunktion lo-
garitmi:

l(θ) = l(θ; y) = ln(L(θ; y)). (40)
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Log-uskottavuusfunktio on monesti helpommin käsiteltävissä kuin alkupe-
räinen uskottavuusfunktio, sillä kun Y :t ovat toisistaan riippumattomia niin
log-uskottavuusfunktio voidaan esittää muodossa:

l(θ) =
n∑
i=1

ln(fi(yi; θ)). (41)

Määritelmä 7.1.3

Suurimman uskottavuuden estimaatti θ̂ (maximum likelihood estimate) on
se θ:n arvo, jolla uskottavuusfunktio L(θ; y) saavuttaa suurimman arvonsa,
toisin sanoen

L(θ̂; y) ≥ L(θ; y), (42)

jokaisella θ ∈ Ω.

Määritelmä 7.1.4

Tärkeä log-uskottavuusfunktion johdannainen on skoorifunktio (score-function),
joka on log-uskottavuusfunktion ensimmäinen derivaatta

s(θ) = s(θ; y) =
d

dθ
l(θ; y), (43)

määriteltynä niissä pisteissä, joissa l on derivoituva. Kuten log-uskottavuusfunktio,
myös skoorifunktio voidaan esittää additiivisena, mikäli havainnot ovat toi-
sistaan riippumattomia

s(θ; y) =
n∑
i=1

si(θ; yi) =
n∑
i=1

l′i(θ; yi). (44)

Skoorifunktion avulla voidaan johtaa parametrin θ suurimman uskottavuu-
den estimaatti, sillä jos suurimman uskottavuuden estimaatti on paramet-
riavaruuden Ω sisäpiste niin

s(θ̂) = 0. (45)
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Suurimman uskottavuuden estimaatti θ̂ saadaan siis ratkaisemalla θ yllä ole-
vasta yhtälöstä.

GAPC-mallien parametrien suurimman uskottavuuden estimaateille ei kui-
tenkaan ole yleensä olemassa suljettua ratkaisukaavaa, minkä vuoksi mallien
estimoinnissa nojaudutaan usein iteratiiviseen menetelmiin. Tyypillisesti es-
timoinnissa käytetään Newtonin-Raphsonin algoritmia.

5.2 Newtonin-Raphsonin menetelmä

Newtonin-Raphsonin menetelmä (käytetään myös nimityksiä Newtonin me-
netelmä sekä Newtonin-Fourieri'n menetelmä) on algoritmi, jonka avulla voi-
daan tehokkaasti hakea funktion likimääräistä nollakohtaa tilanteissa, joissa
nollakohdan ratkaiseminen suljetun kaavan avulla ei ole mahdollista. Seu-
raavaksi esitettävä teoriaosuus pohjautuu Erkki Laitisen luentomonisteeseen
(Laitinen, 2019).

Olkoon f : R → R yhden muuttujan funktio. Newtonin-Raphsonin mene-
telmä hakee ratkaisua f(x) = 0. Tangentin yhtälö on

y = f(x(k)) + f ′(x(k))(x− x(k)). (46)

Pisteessä x(k+1) tangentin ja x-akselin leikkaus, kun f ′(x(k)) 6= 0, on

x(k+1) = x(k) − f(x(k))

f ′(x(k))
, k = 0, 1, ... . (47)

Vastaavasti yleisessä tapauksessa, missä f : Rn → Rn on jatkuvasti di�ren-
tioituva, tangentti-hypertason yhtälö pisteessä (x(k), f(x(k))) on

y = f(x(k)) +∇f(x(k))(x− x(k)). (48)

Yllä olevassa yhtälössä vaaditaan, että f(x(k)) +∇f(x(k))(x− x(k)) = 0, kun
x = x(k+1). Tästä seuraa, että

f(x(k)) +∇f(x(k))(x(k+1) − x(k)) = 0, (49)
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missä

∇f =


∂f1
∂x1

. . . ∂f1
∂xn

∂f2
∂x1

. . . ∂f2
∂xn

...
. . .

...
∂fn
∂x1

. . . ∂fn
∂xn

 (50)

on Jacobin matriisi. Näin ollen saadaan johdettua Newtonin iteraatiokaava:

x(k+1) = x(k) − (∇f(x(k)))−1f(x(k)), (51)

kun Hessen matriisi H = ∇2f(x(k)) on säännöllinen. Seuraava lause peruste-
lee menetelmän käyttökelpoisuutta.

Lause 7.2.1

Jos funktio f on riittävän säännöllinen, f(x∗) = 0 ja gradientti ∇f(x∗) on
säännöllinen, niin on olemassa δ > 0 siten, että jos |x(0) − x∗| < δ niin ite-
raatiojono x(k) suppenee kohti pistettä x∗ ja

|x(k+1) − x∗| ≤ c|xk − x∗|2. (52)

Konvergenssi on siis tässä tapauksessa kvadraattista.

Kun haetaan funktion f : R → R maksimia x∗, niin se on välttämättä
yhtälön ∇f(x) = 0, x ∈ Rn ratkaisu. Hessen matriisin H rivillä i ovat funk-
tion f(x) i:nen alkion toisen kertaluvun derivaatat. Tästä saadaan seuraava
iterointikaava:

x(k+1) = x(k) − (Hf(x(k)))−1∇f(x(k)). (53)

Seuraus 7.2.2

Olkoon funktio f riittävän säännöllinen, ∇f(x∗) = 0 ja Hf(x∗) säännöllinen.
Tällöin lauseen 7.2.1 mukainen suppenemistulos pätee jonolle (54), kun x(0)

on riittävän lähellä pistettä x(k).
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5.3 Uskottavuusfunktion johtaminen Lee-Carterin mal-

lille

Johdetaan seuraavaksi uskottavuusfunktio sekä log-uskottavuusfunktio Lee-
Carterin mallille log-linkkifunktion tapauksessa. Olkoon dxt havaittujen kuo-
lemien lukumäärä. Uskottavuusfunktio voidaan nyt kirjoittaa muotoon

Lxt(θ; dxt) =
(Ec

xtµxt)
dxte−E

c
xtµxt

dxt!
,

jossa θ = (αx, β
(1)
x , κ

(1)
t ). Näin ollen log-uskottavuusfunktio on

log(Lxt(θ; dxt)) = log

(
(Ec

xtµxt)
dxte−E

c
xtµxt

dxt!

)
,

= log((Ec
xtµxt)

dxte−E
c
xtµxt)− log(dxt!),

= dxtlog(Ec
xtµxt) + log(e−E

c
xtµxt)− log(dxt!),

= dxtlog(Ec
xtµxt)− Ec

xtµxt − log(dxt!).

Koska satunnaismuuttujat Dxt oletetaan toisistaan riippumattomiksi, voi-
daan yhteis-log-uskottavuusfunktio kirjoittaa muotoon

l(θ) =
∑
x,t

{dxtlog(Ec
xtµxt)− Ec

xtµxt − log(dxt!)},

=
∑
x,t

dxt(log(Ec
xt) + log(µxt))− Ec

xtµxt − log(dxt!),

=
∑
x,t

dxtlog(Ec
xt) + dxtlog(µxt)− Ec

xtµxt − log(dxt!),

=
∑
x,t

(dxtlog(µxt)− Ec
xtµxt) + C,

=
∑
x,t

dxtlog(eαx+βxκt)− Ec
xte

αx+βxκt + C,
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=
∑
x,t

dxte
αx+βxκt − Ec

xte
αx+βxκt + C.

Vastaavalla tavalla voidaan johtaa uskottavuusfunktio myös Renshaw-Habermanin
mallille.

6 Mallin sopivuuden tarkastelu

Kuten monissa muissakin malleissa myös kuolleisuusmalleissa mallin sopi-
vuutta on tapana usein tarkastella jäännöstermien avulla. Poisson ja bino-
mimallien tapauksessa on mielekästä tarkastella devianssijäännöksiä

rxt = sign(dxt − d̂xt){2[dxtlog(
dxt

d̂xt
)− (dxt − d̂xt)]}, (54)

joiden neliösumma vastaa devianssia. Mikäli malli sopii hyvin aineistoon
ja tapausmäärät eivät jää pieniksi, voidaan jäännösten olettaa noudattavan
N (0, 1)-jakaumaa toisistaan riippumatta.

Jäännösten käyttäytymistä voidaan havainnollistaa visuaalisesti usealla eri
tavalla. Tyypillisin tapa on piirtää jäännökset hajontakuviona iän, tapah-
tumavuoden sekä syntymävuoden mukaan. Usein näkee käytettävän myös
lämpökarttaa (heat map), jossa esitetään ikä y-akselilla ja kalenterivuodet x-
akselilla. Ideaalitilanteessa jäännösten pitäisi hajaantua hajontakuvioihin ta-
saisesti. Jäännösten systemaattinen käyttäytyminen viittaa siihen, että malli
ei onnistu täysin huomioimaan kyseisen tekijän vaikutusta.

7 Informaatiokriteerit

Mallien paremmuutta vertailtaessa voidaan usein olettaa, että mitä enem-
män mallissa on parametreja, sitä paremmin se toimii. Jotta vertailu mallien
välillä olisi mielekästä, tarvitaan vertailun lähtökohdaksi luku, joka ottaa so-
pivalla tavalla huomioon mallin parametrien lukumäärän. Seuraavaksi esite-
tään tunnuslukuja, joita voidaan käyttää vertailtaessa eri mallivaihtoehtoja
toisiinsa. Kirjallisuudessa näitä erilaisia tunnuslukuja on esitelty useita, mut-
ta tässä keskitytään kahteen ehkä yleisimmin käytettyihin tunnuslukuihin.
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7.1 Akaiken informaatiokriteeri

Japanilainen tilastotieteilijä Hirotugu Akaike esitteli vuonna 1974 suureen,
jota voidaan käyttää mallin hyvyyden mittarina (Akaike, 1974). Kyseinen
suure nimettiin keksijänsä mukaan Akaiken informaatiokriteeriksi (Akaike
information criterion, AIC) ja se on vakiinnuttanut paikkansa tilastotieteen
informaatioteoriassa. Akaiken informaatiokriteeri määritellään

AIC = 2p− 2log(L), (55)

missä p on mallin parametrin lukumäärä ja L mallin uskottavuusfunktion
maksimi arvo. AIC mittaa mallin suorituskykyä parametrien lukumäärästä
riippumatta. Käytännössä AIC kuvaa, kuinka paljon mallin myötä menete-
tään informaatiota. Mitä vähemmän informaatiota menetetään, sitä parempi
malli on kyseessä. Näin ollen eri malleja vertaillessa suositaan sitä, jolla on
pienempi AIC-arvo.

7.2 Bayesiläinen informaatiokriteeri

Vaihtoehto AIC:lle on bayesiläinen informaatiokriteeri (BIC, joskus myös
Schwarzin informaatiokriteeri), jonka esitti ensimmäisen kerran Gideon E.
Schwarz vuonna 1987 (Schwarz, 1987). BIC määritellään

BIC = plog(n)− 2log(L), (56)

missä p on mallin parametrien lukumäärä, n on mallin sovituksessa käytet-
tävän aineiston havaintojen lukumäärä ja L uskottavuus funktion maksimi
arvo. AIC:n tapaan myös BIC on laajalti käytössä mallien paremmuuden ver-
tailussa. Malleja vertailtaessa suositaan mallia, joka antaa pienimmän BIC-
arvon.

8 Simulointi ja ennustaminen

Stokastisissa kuolleisuusmalleissa perioditermillä κ ja kohorttitermillä γ on
hyvin keskeinen vaikutus siihen, miten kuolevuus käyttätyy ajan suhteen.
Jotta sovitetun mallin pohjalta voitaisiin luoda ennusteita koskien tulevai-
suudessa tapahtuvaa kuolleisuutta, on pystyttävä ensin jotenkin arvioimaan
näiden termien kehittymistä ajassa. Tämän toteutettamiseen on useita eri
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menetelmiä, jotka pääasiassa pohjautuvat enemmän tai vähemmän aikasar-
jojen hyödyntämiseen. Tässä osiossa käydään tarkemmin läpi miten periodi-
termin κ sekä kohorttitermin γ osalta luodaan ennusteita tulevaisuuden kehi-
tystä ajatellen. Tätä varten esitetään seuraavaksi lyhyeseti teoriaa aikasarja-
analyysiin ja aikasarjamalleihin liittyen.

8.1 Aikasarja-analyysi

Aikasarjaksi kutsutaan havaintoaineistoa, joka koostuu aikajärjestykseen jär-
jestetyistä havainnoista. Aikasarjojen tilastollinen analyysi nojautuu vahvasti
siihen oletukseen, että havaittu aikasarja on muodostunut jonkin stokastisen
prosessin kautta. Olennaista on tunnistaa taustalla oleva stokastinen pro-
sessi. Seuraavaksi esitettävä teoriosuus perustuu Boxin ym. teokseen Time
Series Analysis: Forecasting and Control (2016).

8.1.1 Stationaarisuus

Olkoon Y1, Y2, . . . , Yt diskreettiaikainen stokastinen prosessi, jossa indeksi t
viittaa ajanhetkeen. Sanotaan, että stokastinen prosessi on (heikosti) statio-
naarinen, mikäli

E(Yt) = µ, ∀t = 0, 1, 2, . . . , (57)

sekä

Cov(Yt, Yt+p) = γp, (58)

Toisin sanoen stokastinen prosessi on siis stationaarinen, mikäli sarjalla Yt
on ajasta riippumaton äärellinen keskiarvo ja ainoastaan aikaerosta riippuva
symmetrinen kovarianssifunktio.

8.1.2 Di�erenssi, integraatioaste ja viiveoperaattori

Olkoon y1, y2, . . . , yt havaittu aikasarja. Sarjan yt ensimmäinen di�erenssi on

∆ = yt − yt−1. (59)
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Sanotaan, että aikasarja yt on integroitunut asteella yksi, mikäli aikasarja
muuttuu stationaariseksi ensimmäisen asteen di�erenssin ottamisen jälkeen.

Ensimmäisen asteen di�erenssin ottaminen ei kuitenkaan välttämättä ai-
na riitä, vaan joskus aikasarjan stationaarisuuden saavuttamiseen vaaditaan
useamman asteen di�erenssi. Asteen p di�erenssi voidaan helposti määritellä
viiveoperaattorin L avulla

Lyt = yt−1, (60)

Viiveoperaattorin L ja di�erenssin ∆ välillä on yhteys

∆ = (1− L)yt, (61)

jolloin asteen p di�erenssi voidaan määritellä viiveoperaattorin L avulla

∆p = (1− L)pyt. (62)

8.1.3 Autoregressiivinen malli

Autoregressiivinen malli eli AR-malli astetta p (autoregressive model, AR
model) on stokastinen prosessi, joka on muotoa

yt = φ1yt−1 + φ2yt−2 + . . .+ φpyt−p + εt, εt ∼ N (0, σ2) (i.i.d), (63)

jossa, yt on siis vastemuuttuja, φ1, φ2, . . . , φp ovat regressiokertoimia, yt−1, yt−2, . . . , yt−p
ovat selittäviä tekijöitä ja εt virhetermi.

8.1.4 Liukuvan keskiarvon malli

Liukuvan keskiarvon malli eli MA-malli astetta q (moving average model, MA
model) on puolestaan stokastinen prosessi, joka on muotoa

yt = ξt + δ1ξt−1 + δ2ξt−2 + . . .+ δqξt−q, (64)
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jossa yt on vastemuuttuja, δ1, δ2, . . . , δq ovat kertoimia ja ξt virhetermi ajan-
hetkellä t.

8.1.5 Autoregressiivinen liukuvan keskiarvon malli

Autoregressiivinen liukuvan keskiarvon malli eli ARMA-malli (autoregressi-
ve moving average model, ARMA model) yhdistää AR-mallin ja MA-mallin.
Tällöin ARMA-malli AR-asteella p ja MA-asteella q on muotoa

yt = φ1yt−1 +φ2yt−2 + . . .+φt−pyt−p+ ξt+ δ1ξt−1 + δtξt−2 + . . .+ δqξt−q, (65)

jossa yt on vastemuuttuja, φ1, φ2, . . . , φp ovat AR-mallin regressiokertoimia,
δ1, δ2, . . . , δq ovat MA-mallin kertoimia ja virhetermi ξt ∼ N (0, σ2) toisistaan
riippumatta (i.i.d.).

8.1.6 Integroitu autoregressiivinen liukuvan keskiarvon malli

Integroitu autoregressiivinen liukuvan keskiarvon malli eli ARIMA-malli (au-
toregressive integrated moving average, ARIMAmodel) voidaan johtaa ARMA-
mallin pohjalta ottamalla mukaan myös di�erenssi. Tällöin ARIMA-malli
AR-asteella q, MA-asteella p ja di�erenssi astella d määritellään

∆dyn = δ0 + φ1∆dyn−1 + . . .+ φp∆
dyn−p + εc + δ1εc−1 + . . .+ δqεc−q, (66)

jossa yt on vastemuuttuja, ∆d on asteen d di�erenssi, φ1, φ2, . . . , φp ovat AR-
mallin regressiokertoimia, δ1, δ2, . . . , δq ovat MA-mallin kertoimia ja virheter-
mi εc ∼ N (0, σ2) (i.i.d.).

Seuraavaksi tarkastellaan, miten stokastisissa kuolleisuusmalleissa voidaan
ennustaa perioditermiä κ ja kohorttitermiä γ edellä esitettyihin aikasarja-
malleihin nojautuen.
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8.2 Ennustaminen

8.2.1 Mallien perioditermin ennustaminen

Tarkastellaan ensimmäiseksi perioditermin κ ennustamista, jossa yleensä no-
jaudutaan oletukseen, että κ noudattaa useampiulotteista satunnaiskulkua
trendillä (Cairns ym. 2006):

κt = δ + κt−1 + ξκt , κt =

κ
(1)
t
...

κ
(N)
t

 , ξκt ∼ N (0,Σ),

jossa δ on trendiparametrien N -ulotteinen vektori ja Σ on N ×N kovarians-
simatriisi. Trendiparametrit δ ovat vakioita, joiden on tarkoitus kuvata kuol-
leisuuden keskimääräistä kehittymistä ajan suhteen ja usein nämä arvot on
tapana johtaa suoraan aineistosta.

Toinen vaihtoehto perioditermin κ osalta on olettaa, että yksittäiset termit
κ

(i)
t noudattavat ARIMA-mallia. Tällöin κ

(i)
t noudattaa ARIMA(pi, qi, di)-

mallia

∆diκ
(i)
t = δ

(i)
0 +φ

(i)
1 ∆diκ

(i)
t−1 + . . .+φ(i)

pi
∆diκ

(i)
t−pi + ξ

(i)
t + δ

(i)
1 ξ

(i)
t−1 + . . .+ δ(i)

qi
ξ

(i)
t−qi ,
(67)

jossa ∆ on erotus, δ
(i)
0 on trendi-parametri, φ

(i)
1 , . . . , φ

[i)
pi ovat autoregressio-

kertoimia ja φ
(i)
pi 6= 0, δ

(i)
1 , . . . , δ

(i)
qi ovat liukuvia keskiarvoja ja δ

(i)
qi 6= 0 ja

ξ
(i)
t ∼ N (0, σ

(i)
ξ ) on virhetermi.

8.2.2 Mallien kohorttitermin ennustaminen

Ennusteita luotaessa vaikeinta on kohorttitermin γ ennustaminen. Renshawn
ja Haberman (2006) olettivat, että kohorttitermi γ noudattaa ARIMA-mallia.
Käytännössä siis kohorttitermi γc noudattaa ARIMA(p, q, d)-mallia trendil-
lä:

∆dγc = δ0 + φ1∆dγc−1 + . . .+ φp∆
dγc−p + εc + δ1εc−1 + . . .+ δqεc−q, (68)

missä εc ∼ N (0, σ2) on virhetermi.
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8.2.3 Kuolleisuuden ennustaminen

Edellä esitettyjen yhtälöiden ja simuloitujen arvojen avulla pystymme luo-
maan ennusteita yhtälön

η̃x,tn+s = αx +
N∑
i=1

β(i)
x κ̃

(i)
tn+s + β0

xγ̃tn+s−x, (69)

perusteella. Tämän pohjalta voidaan edelleen luoda ennusteet ikäkohtaisille
keskimääräisille kuolleisuusluvuille µ̃x,tn+s sekä ikäkohtaisille kuolemanvaa-
raluvuille q̃x,tn+s.

9 Tulokset

9.1 Mallien parametrien estimaatit

Tarkastellaan ensimmäiseksi Lee-Carterin mallin ja Renshaw-Habermanin
mallin parametrien estimaatteja. Tässä tapauksessa mallinnuksessa valit-
tiin lähtökohdaksi binomijakauma ja logit-linkki. Kuvassa 5 on esitetty Lee-
Carterin mallin parametrien estimaatit koko väestön osalta ikävuosina 0-95
ja kalenterivuosina 1878-2018.

Kuvan 5 ylimmästä paneelista nähdään estimoidut keskimääräiset 1-vuotiskuolemanvaarat
logaritmisella asteikolla. Vastasyntyneillä kuolemanvaara on korkeahko. Lap-
silla kuolemanvaara on varsin matala, joskin kuolemanvaara lähtee melko
jyrkkään nousuun noin 16-ikävuoden tienoilla. 20-ikävuoden kohdalla kuo-
lemanvaaran nousu hieman tasaantuu, mutta jatkaa silti rauhallista kasvua
iän mukaan.

Kuvan 5 keskimmäisestä paneelista nähdään, miten kuolleisuus kehittyy iän
mukaan. Kaikista eniten kuolleisuus on pienentynyt lapsilla, erityisesti alle
5-vuotiailla lapsilla. Vähiten kuolleisuus on pienentynyt vanhimmissa ikäryh-
missä.

Kuvan 5 alimmaisesta paneelista nähdään, miten kuolleisuus kehittyy ka-
lenterivuoden mukaan. Tästä nähdään, että kuolleisuus on pienentynyt vuo-
sien saatossa melko tasaisesti, lukuun ottamatta muutamia yksittäisiä ajan-
jaksoja. Esimerkiksi kuolleisuus nousi selvästi juuri ennen 1920-lukua sekä
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1940-luvun alussa ja näitä nousuja selittävät pääosin ensimmäinen ja toinen
maailmansota.

Kuva 5: Lee-Carterin mallin parametrien estimaatit iän (αx, β
(1)
x ) sekä ka-

lenterivuoden (κt) mukaan.
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Kuvassa 6 on puolestaan esitetty parametrien estimaatit Renshaw-Habermanin
mallin osalta. β

(0)
x on tässä asetettu etukäteen vakioksi ja tästä syystä si-

tä ei esitetä kuvassa erikseen. Kuvan 6 vasemmasta yläkulmasta nähdään
estimoidut keskimääräiset 1-vuotiskuolemanvaarat logaritmisella asteikolla.
Estimoidut 1-vuotiskuolemanvaarat ovat hyvin samansuuruisia kuin Lee-
Carterin mallissa, joskin aivan vanhimmissä ikäryhmissä kuolemanvaara jää
hieman Lee-Carterin mallin perusteella estimoitua kuolemanvaaraa pienem-
mäksi.

Kuvan 6 oikeasta yläkulmasta nähdään puolestaan, miten kuolleisuus ke-
hittyy iän mukaan. Käyrä on jokseenkin eri muotoinen kuin Lee-Carterin
mallissa. Renshaw-Habermanin mallin mukaan kuolleisuus on pienentynyt
eniten erityisesti 20-30-vuotiailla, kun taas Lee-Carterin mallissa kuolleisuus
oli pienentynyt eniten lapsilla.

Kuvan 6 vasemmasta alakulmasta nähdään, miten kuolleisuus on kehitty-
nyt kalenterivuosien suhteen. Käyrän tulkinta ei tässä tapauksessa ole aivan
niin yksinkertainen kuin Lee-Carterin mallin kohdalla, sillä käyrän muoto
riippuu vahvasti siitä, miten mallin identi�ointiehdot kiinnitetään. Käyrää ei
siis tässä tapauksessa kannata tulkita kovinkaan syvällisesti. Kuvan 6 oikeas-
sa alakulmassa on puolestaan esitetty kuolleisuuden kehittyminen syntymä-
kohortin mukaan. Mikäli jollakin yksittäisellä syntymäkohortilla olisi suuri
vaikutus kuolleisuuteen, niin se näkyisi kuviossa piikkinä kysesisen syntymä-
vuoden kohdalla. Tällaista ei kuitenkaan ole kuviosta havaittavissa.
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Kuva 6: Renshaw-Habermanin mallin parametrien estimaatit iän (αx, β
(1)
x ),

kalenterivuoden (κt) ja syntymävuoden (γt−x) mukaan.

9.2 Sovitteiden hyvyyden tarkastelu

Sovitettujen mallien sopivuutta kyseessä olevaan aineistoon voidaan arvioida
tässä tapauksessa jäännöstermien avulla. Kuvassa 7 on esitetty Lee-Carterin
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mallin residuaalit. Kuvasta nähdään, että jäännöksissä on havaittavissa selviä
epälineaarisia trendejä, mikä viittaa siihen, että Lee-Carterin malli ei onnis-
tu täysin nappaamaan iän, kalenterivuoden tai syntymävuoden vaikutusta.
Syntymävuoden vaikutus jää mallintamatta, kuten kuvasta 7 nähdään.

Kuva 7: Lee-Carterin mallin jäännöstermit iän, kalenterivuoden ja syntymä-
kohortin mukaan.

Kuvassa 8 on esitetty vastaavat jäännöstermit Renshaw-Habermanin mallin
osalta. Renshaw-Habermanin mallin jäännöstermit näyttäisivät jakautuvan
melko satunnaisesti eikä jäännöstermeissä ole havaittavissa selviä epälinee-
arisia muotoja, kuten Lee-Carterin mallin kohdalla.
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Kuva 8: Renshaw-Habermanin mallin jäännöstermit iän, kalenterivuoden ja
syntymävuoden mukaan.

Mallien keskinäiseen vertailuun voidaan käyttää AIC- ja BIC-arvoja. Tau-
lukossa 1 on esitetty Lee-Carterin mallin sekä Renshaw-Habermanin mallin
AIC- ja BIC-arvot. Taulukosta nähdään, että Renshaw-Habermanin malli
on selvästi Lee-Carterin mallia parempi, koska AIC- ja BIC-arvot ovat
Renshaw-Habermanin mallin osalta pienemmät kuin Lee-Carterin mallissa.

Taulukko 1: Lee-Carterin mallin sekä Renshaw-Habermanin mallin AIC- ja
BIC-arvot tutkimusaineistoon sovitettuna.

Malli AIC BIC
Lee-Carterin malli 332 213 334 699

Renshaw-Habermanin malli 268 961 273 191
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9.3 Mallien antamat ennusteet syntymäkohortin 1987

kuolleisuudelle

Tarkastellaan vielä lopuksi mallien pohjalta luotuja ennusteita miesten
ja naisten kuolleisuusluvuilla. Yksinkertaistamisen vuoksi ennustamisessa
rajoittaudutaan tarkastelemaan vain yhtä syntymäkohorttia, tässä tapauk-
sessa vuoden 1987 syntymäkohorttia. Käytännössä mallit siis sovitetaan
erikseen sekä miehille että naisille, jonka jälkeen mallien pohjalta tuotetaan
ennusteet kuolleisuusluvuille. Koska kyseessä on syntymäkohortti 1987 niin
mallien pohjalta estimoidut kuolleisuusluvut saadaan 28-ikävuoteen asti ja
varsinaiset ennusteet lasketaan tästä eteenpäin.

Kuvassa 9 on esitetty mallien pohjalta estimoidut kuolleisuusluvut 28-
ikävuoteen asti ja 200 simuloitua ennustetta 28-ikävuodesta eteenpäin sekä
miehille että naisille. Mallien välisissä ennusteissa ei ole havaittavissa suuria
eroja. Miesten kohdalla ennusteisiin näyttäisi liittyvän suurempaa epävar-
muutta, varsinkin Renshaw-Habermanin mallin kohdalla, jossa epävarmuus
kasvaa selvästi iän myötä.
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Kuva 9: Lee-Carterin mallin sekä Renshaw-Habermanin mallin (RH-malli)
simuloidut ennusteet miesten ja naisten kuolemanvaaraluvuille.

Edellä esitettyjen simuloitujen ennusteiden pohjalta voidaan muodostaa kes-
kimääräinen ennuste sekä kyseiselle ennusteelle luottamusväli. Nämä on esi-
tetty kuvassa 10. Tässä tapauksessa luottamusväli on muodostettu kuvassa
9 esitettyjen simulointien pohjalta valitsemalla ne arvot, joiden sisään jää 95
%:a simuloiduista arvoista.

43



Kuva 10: Lee-Carterin mallin ja Renshaw-Habermanin mallin (RH-malli)
keskimääräiset ennusteet sekä 95 %:n ennustevälit miesten ja naisten kuole-
manvaaraluvuille.
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10 Pohdinta

Mallien parametrien estimaattien perusteella Lee-Carterin malli ja
Renshaw-Habermanin malli antavat varsin samanlaiset estimaatit 1-
vuotiskuolemanvaaroille. Ikätermin β

(1)
x osalta Renshaw-Habermanin malli

painotti enemmän hieman vanhempia ikäryhmiä, kuin Lee-Carterin malli.
Renshaw-Habermanin mallissa syntymäkohorttitermin γt−x osalta yksittäis-
ten syntymävuosien vaikutukset kuolleisuuten eivät juurikaan korostuneet
minkään syntymävuoden kohdalla.

Mallien jäännöstermien tarkastelut osoittivat, että Lee-Carterin malli
ei täysin onnistu huomioimaan iän, kalenterivuoden ja syntymävuoden
vaikutusta. Erityisesti syntymävuoden osalta jäännöstermeissä oli havait-
tavissa huomattava epälineaarinen trendi. Renshaw-Habermanin malli taas
onnistuu Lee-Carterin mallia paremmin huomioimaan eri selittävien tekijöi-
den vaikutukset eikä jäännöstermien osalta ollut havaittavissa samanlaista
käyttäytymistä kuin Lee-Carterin mallin jäännöstermeissä. Myös AIC- ja
BIC-arvoja vertailtaessa Renshaw-Habermanin malli näyttäytyy selvästi
Lee-Carterin mallia parempana.

Ennustettaessa 1987-syntymäkohortin kuolleisuutta 28-ikävuodesta eteen-
päin mallien välillä oli nähtävissä huomattava ero miesten kohdalla.
Lee-Carterin mallin pohjalta simuloiduissa ennusteissa oli huomattavasti vä-
hemmän hajontaa kuin Renshaw-Habermanin mallin pohjalta simuloiduissa
ennusteissa. Renshaw-Habermanin mallin pohjalta laskettava ennusteväli
kuolleisuudelle kasvoi selvästi mitä vanhempi ikä oli kyseessä. Naisten osalta
simuloiduissa ennusteissa ei ollut mallien välillä juurikaan eroja eikä ennus-
tevälit kasvaneet niin leveiksi kuin miehillä.

Erityisesti miesten osalta ennustevälien leveys Renshaw-Habermanin
mallin kohdalla voi olla osittain seurausta epästabiilista parametrien
estimoinnista. On myös mahdollista, että Lee-Carterin malli aliarvioi kuol-
leisuudessa esiintyvää vaihtelua, jolloin Renshaw-Habermanin malli tuottaa
kuolleisuudelle itse asiassa realistisemmat, joskin leveämmät ennustevälit.
Miesten osalta ennustevälien leveyttä voi selittää lisäksi se, että miehillä
on kuolleisuudessa naisia enemmän hajontaa ja naiset elävät tyypillisesti
miehiä pitempään, minkä vuoksi estimointi on miehillä naisia epävarmempaa
pienemmän havaintojen lukumäärän vuoksi.

Tämän tutkielman tarkoituksena oli arvioida stokastisten kuolleisuus-
mallien sopivuutta suomalaiseen väestöaineistoon. Tutkielmassa myös
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esitettiin suomenkielinen katsaus stokastisten kuolleisuusmallien teoriaan.
Tutkielman tulokset osoittavat, että Lee-Carterin malli sekä Renshaw-
Habermanin malli soveltuvat kohtalaisesti suomalaisten kuolleisuuden
mallintamiseen.

Tutkielman aineistona käytettiin laadukasta ja kansainvälisestikin pal-
jon käytettyä Human Mortality Databasen (2014) aineistoa. Suomea
koskevat luvut pohjautuvat Tilastokeskuksen ylläpitämiin tilastotietoihin,
joita voidaan pitää hyvinkin luotettavina.

Tutkielman tulosten perusteella Renshaw-Habermanin malli sopii pa-
remmin suomalaisen kuolleisuuden mallintamiseen ja ennustamiseen. On
kuitenkin huomioitava, että tutkielmassa vertailtiin vain kahta erilaista
mallia, jotta opinnäytetyön kokonaisuus ei kasvaisi liian laajaksi. Käytännön
sovelluksissa on suositeltavaa vertailla useampia eri malleja keskenään, jotta
varmasti päädytään aineistoon parhaiten sopivaan malliin.
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