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ALKUSANAT

SHY julkaisi vuonna 1982 kirjasen "Henki- ja eliikevaliuutuksen vakuutustekniikkaa".

Kuluvan vuosikymmenen alussa oli vireillii hanke teoksen uudistamiseksi. Hanke ei kos-

kaan sellaisenaan toteutunut, mutta sen osana ilmestyi vuonna 1992 laatimani moniste

"Henki- ja eliikevakuutuksen vakuutustekniikkaa, osa 2: tydeliikevakuutus."

Kesiikuussa 1998 monisteestani ilmestyi uusi laitos. Kirjoitin tuolloin esipuheeseen seu-

raavasti: "Ty<ieliikejiirjestelmiin vakuutustekniikassa on sittemmin tapahtunut niin paljon

muutoksia, ettA moniste on kiiyny,t suurelta osaltaan vanhentuneeksi. Erityisen paljon muu-

toksia on tapahtunut viimeksi kuluneiden parin vuoden aikana. Voi vain toivoa, ettii muu-

tosten vifta olisi ny hetkeksi hidastunut; siinii toivossa arvelin, ettii ajankohta olisi ny't

sopiva kirjasen uudistamiselle. Tulevaisuus niiyttiiii, kuinka monta vuotta moniste siiilyy

kiiytokelpoisena. Koska tiimiinkaltaiselle monisteelle on selvii markkinarako muutoinkin

kuin SHVtutkinnon materiaalina, toivon ettti joku ottaa asiakseen laatia korvaavan tekstin

siinti vaiheessa kun tiimii uusi laitoskin alkaa vaikuttaa vanhentuneelta."

Tiimii Eliiketurvakeskuksen nyt julkaisema versio on sisiilldltiiiin kesiikuussa 1998 ilmesty-

neen kaltainen. Joitakin muutoksia on laskuperusteissa jo ehtiny tapahtua. Muun muassa

TEl-maksu on komponenteiltaan vuonna 1999 jo hieman erilainen kuin edellisenii

vuonna. Suuria periaatteellisia muutoksia ei kuitenkaan ole tehty, joten moniste lienee

vielii kiiytiikelpoinen.

Ilmarisen matemaatikot, heistii erityisesti Vesa Hiirurinen ja Erkki Lindholm, ovat eri vai-

heissa antaneet arvokkaita kommentteja, mistii esitiin parhaat kiitokseni. Erityisen liimpi-

mat kiitokset kuuluvat fuitta Komoselle, joka on kiirsiviillisesti kerta toisensa jiilkeen

muokannut tekstejii ja kaavoja taas uuteen muotoon.

Helsingissii 24.3.1999

/*
z*=,

Jaakko Tuomikoski



SISALLYSLUETTELO

LAKISAATEISEN TYOELAKEVAKUUTUKSEN

VAKUUTUSTEKNIIKKAA

1 ELAKEJARJESTELMAT JA MIDEN RAHOITUSPEzuAATTEET

1, I Ty6eltikejiirjestelmiistii
I .2 Elakejarjestelmien rahoitusperiaatteet
1.3 Eri eliikelaeissa valitut rahoitusperiaatteet
1.4 Rahastointi yksittliisen eliikkeen tasolla

2LAIT, STM;N PAATOKSET JA LASKUPERUSTEET

2.1 Siiiiddspohja ... .......:.........
2.2 Tycintekijiiin el2ikelain mukaisen vakuutuksen yleiset laskuperusteet

2.2. 1 Laskuperustemalli
2.2.1 .1 Korkoutuluus ....
2.2.1 .2 Kuolevuus
2.2. I .3 Tycikywy'ttdmyys
2.2.1.4 Perheellislys

2.2.1.4.1 Avioisuus
2.2.1 .4.2 Aviopuolisoiden ikiiero
2.2.1.4.3 Syntyvyys
2.2.1 .4.4 Alkavan TEL:n mukaisen lapseneliikkeen piiiioma-arvo

2.2.1.5 Kuormitus
2.2.1 .6 Rahanarvon muuttuvuus
2.2.1 .7 Luettelo yleisvakioista

2.2.2 Mallin kiiytt66n liittyvi a kaavoj a
2.2.2. 1 Korkoutuvuus j a rahanarvon muuttuvuus
2.2.2.2 Kuolevuus
2.2.2.3 Tycikywy'ttcimyys
2.2.2.4 Perheellisyys

2.2.2.4. I Eriiitii perheelli syysperusteisiin liittyvia p66oma-arvoj a
2.2.2.4.2 Perhe-eliikkeen kertamaksut . . .

2.3 Laskuperustemalli, yleiset perusteet ja erityisperusteet
2.4 Perustefunktioiden valintaan ja perusteiden tasoon liittf/ia
niikdkohtia

2.4. 1 Korkoutuvuus ja rahan arvon muuttuvuus
2.4.1 .l Jatkuvan koron malli
2.4.1.2 Korkoutuvuuden tasoon liittyvet n[kdkohdat
2.4.1 .3 Rahanarvon muuttuvuus

2.4.2 Kuolevuus
2.4.2.1 Kuolevuuden lauseke
2.4.2.2 Kuolevuusperusteen taso

2.4.3 Tyokyv).ttdmyys
2.4.3.1Mallin valinta

1

1

2

4
5

,9
,9
10
10
11

1t
11

t2
12
12
12
l3
l3
l3
14
15

15

15

16
17
17
18

l9

24
25
25
25
28
28
28
30

32



2.4.3.2 Tyciklwl,ttcimlysperusteen taso
2.4.4 Perheellisyys

2.4.4. I Perustefunktiot
2.4.4.2 Perheellisyysperusteiden taso

2.4.5 Kuormitus

3 JATKUVAT JA DISKREETIT SUOzuTUKSET

4 TEL:N MIIKAINEN PERUSVAKWTUS

4.1 Apuktisitteitd ja merkintdja . .

4.1.1 Ikiilasku
4.1.2 Tydsuhdeaikaan ja ansioihin liittyviit suureet
4. 1.3 Tydnantajien luokittelu
4. 1.4 Usean tycinantajan muodostamat kokonaisuudet

4.2 Yhti6n vastuulla oleva vakuutusliike
4.2. 1 Rahastoidut eliikkeet
4.2.2 Vakuutusmaksun laskenta yhti6n vastuulla olevan
vakuutusliikkeen osalta

4.2.2. I Vanhuuseldkeosa
4.2.2.2 Tycikyvy,tttimyysosa
4.2.2.3 Tycittcimyysosa
4.2.2.4 Maksutappio-osa

4.2.3 Vastuuvelan laskenta yhtiOn vastuulla olevan vakuutusliikkeen
4.2.3.l.Yleista.....
4.2.3 .2 Tarkka vastuuvelka
4.2.3.3 Tapausten luokittelu
4.2.3.4 Vastuun osien laskentakaavat

4.2.3.4.1 Vastaisten vanhuuseliikkeiden vakuutusmaksuvastuu . . .

4.2.3.4.2 Alkaneiden vanhuusellikkeiden korvausvastuu
4.2.3.4.3 Alkaneiden tydkplyttdmyyseliikkeiden korvausvastuu . .

4.2.3.4.4Alkaneiden tycittcimyyseliikkeiden korvausvastuu . . . . . .

4.2.3.5 Vastuuvelkaan liittyviii ryhmittelyje
4.2.4 Yhtictn vastuulla oleva vakuutusliikejatasoitusvastuu . . . . . . . .

4.2.4.lTasoitusvastuu . . ..
4.2.4.2 Vanhuuseldkeliikkeen selvittely
4.2.4.3 Tasoitusvastuusiirrot

4.2.5 Yhteenveto

".:iiHi*,ti r.,rt".."i u'"i.r.ttl.; .. . . . ...................
4.3.2 Tasausmaksu
4.3.3 Laskuperustekoron ja rahastokoron erotusta vastaava korkotuotto
4.3.4 Eliikelaitoksen hywitys tasauksesta ja sen maksu tasaukseen
4.3.5 Tasausvastuu

4.4 TEL-maksu
4.4. 1 Lopultinen vakuutusmaksu
4.4.2 Maksukomponentit \uonna 1998 tydnantajatlrypin ja sukupuolen
mukaan
4.4.3 Maksun osien kehitys aikasarjoina

JJ
34
34
35
36

38

45
45
45
45
46
48
49
49

50
50
5l
54
56
59
59
59
60
63
63
63
64
65
66
67
67
72
76
78
80
80
83
85
85
87
88
89

91

93



4.4.4 Eltikeiiin alentamisen kertamaksu
4.4.5 Muusta lakisiiiiteisestii eliikejiirjestelmiistii TEL-jiirjestelmiin
piiriin tapahtuvat siirrot
4.4.6 Ennakkomaksu

4.5 Takaisinlainaus
4.5. I Takaisinlainauksen periaate
4. 5.2 Takaisinlainauksen enimmiiismiiiirli
4.5.3 Maksuntakaisinlainaus ... .

4.5.4 Rahasto-osuudentakaisinlainaus . . . .

4.5.5 Takaisinlainan korko ja kuoletus
4.6 Vastuuvelka tilinpSiitdksessii

4.6. 1 Tilinpiidtciksen vastuuvelan jaottelu
4.6.2 Muut tilinpiiiitcisvastuut kuin lisiivakuutusvastuu

4.7 Toimintap66oma, lisdvakuutusvastuu ja hyvitykset
4.7. I Lisiivakuutusvastuu
4.7 .2 Lisav akuutusvastuusiirron osittaminen
4.7.3 Siinon Alll osittaminen
4.7.4 Jatkuvien vakuutusten hyvitykset
4.7.5 Piiiittyneiden vakuutusten hyvitykset . . .

4. 7. 6 Muiden vakuutuslajien vaikutus lisiivakuutusvastuusiirtoon

5 TEL:N MIIKAINEN LISAELAKEVAKWTUS

5.1 Yleistii rekisterciidyistli lisiieliikkeiste . . .

5.2 TEL:n mukaisen lislivakuutuksen perustemuutokset 31 .12.1997
seurauksineen . . .

5.3 Tavoite-eltike, rahastoitu eliike, ansaittu eliike ja tasauseliike
5.4 Laskuperustemallin ja yleisten laskuperusteiden soveltaminen

5.4.1 Vanhuuseldkkeet
5.4.2 Tydkyvltcimyyseliikkeet . . .

5.4.3 Perhe-eliikkeet
5.4.4 Hautausavustus

5.5 Maksun laskenta
5.6 Vastuuvelan laskenta

5.6.1 Yleistii
5.6.2 Vastaisten eliikkeiden vastuut
5.6.3 Alkaneiden eltikkeiden vastuut
5.6.4 Tasoitusvastuu
5.6. 5 Vastuunj akosuure
5. 6.6 Tilinpiietcisvastuut

6 ANALYYSIT

6. I Liiketulosanalyysi
6.1.1 Yleistii
6. i.2 Riskiliikkeen analysointi

6.1 .2.1 TEL:n mukainen perusvakuutus . . . .

6.1 .2.2 TEL:n mukainen lisdeliikevakuutus ja muut vakuutusliikkeen
6.1.3 Vastuunjako

94

.91

.98

.99

.99
101

102
t02
r03
104
104
105
108
r08
110
114
117
1t7
118

120
120

. 123

. t24

. r28

.128

. 128

. t29

. 130

.131

. 134

. 134

. t34

. i35

. 131

.139

. 140

143
143
143
144
144
147
i48



6.1.4 Sijoitustoiminta (ns. korkoanalyysi) .

6.1.5 Hoitokustannukset ja muut kulut
6.1.6 Yhdistelmiitase
6. 1.7 TEL:n mukaisen perusvakuutuksen vastuuvelan vertailu

6.2 Tilinpiiiit6sanalyysi
6. 3 Riskipemsteanalyysi

149
149
150
151

151

t52

7 MUUT LAITOSTYYPIT JA VAKWTUSLAJIT
153
153
153
153
t54

7.1 TEL ja muut laitostyypit
7.2LEL, TaEL, MEL
7.3 YEL
7,4MYEL

LIITE: TEL:N TYOKYVYTTOMYYSMALLI ELI NK. Z-MALLI

LAHDELUETTELO



1 ELAKEJAn;nsrunrAr .ra NTIDEN RAHoITUSpERTAATTEET

1.1 TytielnkejIrjestelmiistI

Suomen yksityisen sektorin tycieliikejiirjestelmii on mm. syntyhistoriallisista syistii jakautunut

toimintapiireittiiin usean eri eliikelain alaisuuteen. Niimii lait ja niiden voimaantulovuodet ovat

palkansaajien osalta TEL (Tycintekijiiin eliikelaki, 1962),LEL (Lyhytaikaisissa tycisuhteissa olevien

tycintekijiiin eldkelaki, 1962),TaEL (Ertiiden tydsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien

ellikelaki, 1986, laki muuttui vuoden 1998 alusta "Taiteilijoiden ja eriiiden erityisryhmiin kuuluvien

tydntekijdiden elzikelaiksi") ja MEL (Merimieseliikelaki, 1956) seke yrittejien osalta YEL (Yritta-

jien eliikelaki, 1970) ja MYEL (Maatalousyrittiijien eliikelaki, 1970). Julkisella sektorilla on omat,

valtion ja kuntien palveluksessa olevia koskevat eliikelakinsa, minkli lisiiksi eriiillti laitoksilla on

erilliset, lakisliiiteistii ansioeliiketurvaa vastaavat jiirjestelmiinsii. Tiissii esityksessii rajoitutaan

kuitenkin kasittelemaen pelkiistiiiin yksityisen sektorin elakejarjestehia.

Edellii mainittujen eliikelakien perusteella vakuutetuilla on asianomaisten edellytysten tiiy'ttyessii

oikeus vanhuuseliikkeeseen, ty<ikyvytt6myysellikkeeseen, tydttdmyyseliikkeeseen tai osa-aikaeliik-

keeseen. Ty<ikyvytcimyyseliikettii voidaan maksaa tiiytenii tydkyvy,ttdmyyseliikkeenii, osatydkyvyt-

tdmyryseliikkeenii tai yksilcillisenli varhaiseliikkeenii. Vanhuuseldke on mahdollista varhentaa tai

lykata tietyissii rajoissa, jolloin eliikkeen tasoa muunnetaan siten, ettii sen piiiioma-arvo siiilyy.

Vakuutetun kuollessa mahdollisille edunsaajille syntyy oikeus perhe-eliikkeeseen, ja joidenkin

lakien mukaan voidaan mycis maksaa hautausavustusta. Kaikki edut on sidottu TEl-indeksiin, jonka

muutos maaraylyry kuluttajan hintaindeksin ja palkansaajien yleisen ansiotasoindeksin muutosten

perusteella. Ennen vuotta 1977 muutos oli suoraan sidottu ansiotasoindeksin muutokseen ja tiimiin

jiilkeen ansiotaso- ja hintaindeksin muutosten keskiarvoon. Vuoden 1996 alusta 65 vuotta tiiyttiinei-

den eliikkeensaajien elakkeitl on tarkistettu indeksillii, jossa ansiotasoindeksin paino on 20 %.

TEL, YEL ja MYEL sisiiltiiviit siieiddkset mycis rekisterciidyistii lisdeduista, joilla lakis2iiiteistii

viihimmiiisturvaa on mahdol li sta tiiydentiiii.
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Yksityisen sektorin elikelakien toimeenpano on hajautettu. TEL:n mukainen eliiketurva voi olla

jiirjestettyni eliikevakuutusyhticissii, eliikekassassa tai eliikesiiiiticissli. Tiillaisia vakuutusyhti6ita oli

vuoden 1998 alkaessa 6, kassoja 8 ja sii2iticiitii 40. YEL:n mukainen eliiketurva voidaan jiit'estiii

joko niiissii eliikevakuutusyhticiissii tai eriiissii eldkekassoissa. LEL:n toimeenpaneva laitos on

LEL-tydeliikekassa, TaEL:n esiintlwien taiteilijoiden ja eriiiden erityisryhmien eliikekassa, MYEL:n

maatalousyrittiijien eliikelaitos ja MEL:n merimieseldkekassa. Yksityisen sektorin eldkelakien osalta

koordinoinnista huolehtii Eldketurvakeskus (ETK).

Yksityisen sektorin tycieliikelakien suhteen on voimassa ns. viimeisen laitoksen periaate, jonka

mukaan vakuutetun eldkkeestii lopulta huolehtii se eldkelaitos, jossa ko. henkilci oli viimeksi vakuu-

tettuna aktiiviuransa aikana. ETK huolehtii eliikkeiden osien selvittelystii ja TEL:n, LEL:n,

TaEL:n ja MEL:n mukaisten eliikkeiden vastuunjaosta.

1.2 Eliikejiirjestelmien rahoitusperiaatteet

Eliikejiirjestelmien rahoitustekniikan diirimuodot ovat jakojiirjestelmii ja tiiysin rahastoiva jiirjestel-

mii. Edellisessd kerlitii?in kunakin vuonna vakuutusmaksuina vain se miiiir6, joka tarvitaan ko.

vuonna maksettavien eliikkeiden rahoittamiseen ja jiirjestelmiin hallintokuluihin. Jiilkimmiiisessd

taas eldkeoikeus rahastoidaan sen syntymisvuonna tallettamalla tuolloin rahastoon miiiirii, joka

korko, kuolevuus ja muut vastaavat tekijtit huomioon ottaen keskimiiiirin riiffea ko. eliikeoikeudesta

aiheutuviin suorituksiin koko silta ajalta, jolta eliikettii maksetaan. Niiiden jlirjestelmien viilimuoto

on osittain rahastoiva j iirjestelmii.

Jakojiirjestelmiin ja rahastoivan jdrjestelmiin ero havainnollistuu tilanteessa, jossa mahdollisuudet

vakuutusmaksujen keriiiimiseen loppuvat. Niiin voi ajatella kiiyvin esimerkiksi silloin, jos kyseessli

on tydsuhteeseen liittyve, tydnantajan vapaaehtoisesti kustantama eliike, ja tycinantajan toiminta

lakkaa. Jakojiirjestelmdssii mycis eliikkeiden maksaminen tiilldin loppuu, kun taas tdysin rahastoi-

vassa jdrjestelmiissd maksupohjan katoamisella ei ole vaikutusta eldkkeiden maksamiseen, koska

tiihdn tarkoitukseen tarvittavat varat on jo etukiiteen varattu.
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Rahastointia voidaan perustella usealla eri tekijiillii, joista perimmiiisin syy on juuri eliikkeiden

turvaaminen.

Rahastointi kohdistaa eliikkeiden muodostaman tuotantokustannuksen oikealle sukupolvelle. Tiimii

piiiimiiirii on luonteva nimenomaan ansiosidonnaisen eliiketurvan kohdalla, koska eliike niiissii

ymmiirretiiiin osaksi palkliaa, jonka maksaminen vain on siinetty mycihemmiille ajalle.

Pakollisen, kattavan eliiketurvan kyseessii ollen rahoituksessa on otettava huomioon demografiset

tekijet. Esimerkiksi Suomessa eliikemenon palkkasummaosuuden on ennustettu olevan huippuvai-

heessa seuraavan vuosisadan toisella neljiinneksellii. Eliikejiirjestelmiistii aiheutuvaa rasitusta tiissii

menon huippuvaiheessa voidaan pienentiiii alentamalla uuden eliikeoikeuden rahastointia tai jopa

purkamalla rahastoja. Tilapiiisen lisiirahastoinnin avulla vaikutus saataisiin vielii suuremmaksi.

Osa eliikemenosta voidaan myds pysyviisti rahoittaa rahastojen korkotuotolla

Kansantalouden ndkdkulmasta eliikkeiden rahastointi on siiiistiimista. Teta kautta se edistiiii inves-

tointitoimintaa ja vahvistaa siten kansantalouden tuotantopohjaa, mikii aikanaan edesauttaa eliikkei-

den maksamista.

On ilmeistii, ettii kaikkia edellii esitetyistii piiiimtiiristii ei ole mahdollista saavuttaa samanaikaisesti.

Jos esimerkiksi menohuippu tasoitetaan purkamalla kaikki aiemmin keriityt rahastot, ei rahaston

korkotuotto ole eniiii tiimiin jiilkeen kiiytettiivissii eliikemenon pysyviiiin rahoittamiseen, eikii rahas-

toinnista mydskiiiin ole apua kansantalouden siiiistimisen tukemisessa eikii investointitoiminnan

rahoittamisessa. Mycis rahastojen elakkeita turvaava vaikutus menetetiilin.

Jos eldkkeet on sidottu johonkin jtirjestelmiin ulkopuolelta miiliriiytlviiiin indeksiin, puhdas rahas-

toiva jiirjestelmii ei ole mahdollinen, koska tarvittavien rahastojen meeritteminen edellytiiisi etukii-

teen tietoa indeksin ja rahastoille saatavan korkotuoton tulevasta kehityksestii. Tiistii syystii

vapaaehtoisissa eliikejiirjestelyissli eliikkeiden indeksiturva normaalisti miiiiriiy4yykin rahastoille

saatavan korkotuoton perusteella, jolloin jiirjestelyii voidaan myOs pittiii tiiysin rahastoivana.
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Pakollisten ellikejtirjestelmien suunnittelussa voidaan tehdii monenlaisia valintoja sen suhteen, miten

tarkoin edut ja vakuutusmaksut vastaavat toisiaan ja millaista rahastointiastetta sovelletaan. Lakisiiii-

teiset jiiq'estelmiit ovat joko jakojiirjestelmiiin perustuvia tai osittain rahastoivia. Sen sijaan on

selvdii, ettd vapaaehtoisessa j?irjestelmiissd on sovellettava etujen ja maksujen jokseenkin tarkkaa

vastaavuutta ja tiiyttArahastointia. Tiistii voidaan poiketa vain, jos jiirjestelmiin rahoitus on muuta

kautta turvattu. Suomessa niiin on TEL:n ja YEL:n rekisterdityjen lisiivakuutusten indeksiturvan

osalta, joka lain siiiidciksin on turvattu siten, ettii niimii lisiiedut ovat samassa tasausjiirjestelmiissii

kuin pemseliiketurva.

1.3 Eri elikelaeissa valitut rahoitusperiaatteet

Suomessa osittain rahastoiva jiirjestelmii on kiiytcissii TEL:ssa, LEL:ssa, TaEL:ssa ja MEL:ssa, kun

taas YEL ja MYEL ovat kaytanndssd puhtaita jakojiirjestelmiii. Julkisen sektorin eliikelait perustui-

vat aikaisemmin jakojiirjestelmddn, kumes 1980-lurun loppupuolella aloitettiin osittainen

rahastointi.

Vuoteen 1992 asti vakuutusmaksua perittiin viihimmiiisturvan mukaisen ellikkeen osalta vain

tydnantajalta kaikissa muissa eliikelaeissa paitsi MEL:ssa, jossa sek[ tycinantaja ettii tycintekijii ovat

alusta asti maksaneet keskeniiiin yhta suurta vakuutusmaksua. Vuodesta 1993 alkaen ty6ntekijiin

maksuosuus liitettiin kaikkiin ansioeliikejiirjestelmiin. Teknisesti se kuitenkin tehtiin tavalla, joka

sallii vakuutusmaksun tarkastelemisen yhtenii kokonaisuutena kiisillii olevan kaltaisessa vakuutus-

tekniikkaa koskevassa esityksessii.

Rekisterdidyssii lisiieliikevakuutuksessa ja vapaamuotoisessa tycieliikevakuutuksessa on ollut kaiken

aikaa mahdollista periii osa vakuutusmaksusta myds ty<intekij iiltii.

Valtio osailistuu kustannuksiin MEL:n, YEL:n ja MYEL:n osalta joko siiiinncjnmukaisesti tai

tarpeen vaatiessa.
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1.4 Rahastointi yksittiiisen ellkkeen tasolla

TEL-jiirjestelmassa osittain rahastoiva tekniikka on toteutettu siten, ettii jako rahastoituun osaan ja

jakojZirjestelmiilld kustannettavaan osaan tehdiiiin kunkin yksittiiisen eliikkeen tasolla. Eliikkeen

rahastoitu osa on aina jonkin yksittiiisen eliikelaitoksen vastuulla. Ne eliikkeen osat, joista laitokset

ovat yhteisesti vastuussa, ovat yhteisesti kustannettavia eliikkeitli eli tasauseliikkeitd.

Tiimii periaate on voimassa laajemminkin kuin vain TEL-eliikkeiden osalta. Vastaavat periaatteet

koskevat mycis LEL:n ja TaEL:n mukaisia eliikkeitti ja MEL:n mukaisten eliikkeiden niitii osia,

jotka vastaavat TEL:n viihimmiiisturvaa. Niimi kaikki kuuluvat yhteiseen vastuunjakojiirjestelmiiiin,

jonka kautta nliiden lakien mukaista toimintaa harjoittavat eliikelaitokset kustantavat yhteisesti

eliikkeiden muut kuin rahastoidut osat, minkii lisiiksi eriiissii tilanteissa myds rahastoituja osia

maarettaesse em. lakien mukaisia elakkeita kesitellaan yhtenii kokonaisuutena. Vastuun jakautumi-

nen eldkelaitosten kesken miiiiritelliiiin TEL 12 $:ssii sekii LEL:n ja MEL:n vastuunjakoa koskevissa

kohdissa. Myds rekisterciidyt lisiiedut kuuluvat samaan tasausjiirjestelmiidn. Seuraavassa rajoitutaan

kuitenkin tarkastelemaan peruseliikkeita, ja rekister6ityjen lisiiellikkeiden vastuunjakoon palataan

mydhemmin kohdassa 5.1. YEL:n perusturvan mukaiset eliikkeet ovat YEl-laitosten yhteisell2i

vastuulla, MYEL-eliikkeet taas maatalousl,rittiijien eliikelaitoksen vastuulla. Mitaen eliikekohtaista

jakoa ei viimeksi mainittuihin siten liity.

Seuraavassa kiiydiiiin liipi eliikelajeittain, miten TEL:n ja muiden tasauspooliin kuuluvien eliikela-

kien mukaiset eltikkeet jakautuvat rahastoituun ja yhteisesti kustannettavaan osaan. Eliikelajikoh-

taisten erityispiirteiden lisiiksi on todettava, efid,31.12.1996 kaikkien vastaisten ja alkaneiden

peruseldkkeiden rahastoituja osia pienennettiin poikkeuslailla siten, ettii niiden piiioma-arvot siiilyi-

vdt siita huolimatta, ette vastuuvelan laskennassa kiiytettyii korkoa alennettiin ja kuolevuusperustetta

muutettiin.
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1) \'anhuuseliikkeet

Ikavdlillii 23-54 karttuva vanhuuseliike rahastoidaan vuosittain ansaintavuoden nimellisen palkkata-

son mukaisena. Vuosittainen rahastointi vastaa 1.1.1997 lukien eliikkeen osaa, joka on0,5 oh

palkasta. AikavZilillii 1 .7 .1977 - 3l .12.1996 rahastoitava osuus oli I ,5 % palkasta eli vastasi

eliiklieen karttumaa. Ennen 1.7.1977 se oli 1,0 % palkasta ja TEL:n voimaantuloa edeltiineen,

eliikkeeseen oikeuttavan palvelusajan osalta 0,5 % palkasta.

Tdmiin ikiialueen jiilkeen ansaitut vanhuuseliikkeen osat ja kunakin vuonna ansaittuun eliikkeen

osaan sen ansaintavuodenjtilkeen tulevat indeksikorotukset ovat eliikelaitosten yhteisellii vastuulla.

Rahastoinnin alaikiiraja 23 vuotta miiliritelliiiin kuukauden tarkkuudella, ja sen perusteluna on, ettei

sitd nuorempana tehdystii ansiotycistii TEL:n mukaan muodostu oikeutta vanhuuseliikkeeseen.

Rahastoinnin piiiitepiste on sen kalenterivuoden loppu, jona vakuutettu $y1l5e 54 vuotta. Yliiikiira-

jan perustelu on ollut kiil,tiinndn sanelema, ts. se, etta vanhuusel?ikemaksu nousisi tuota vanhem-

milla henkilciillii niin suureksi, ettei TEl-maksun eri osien muodostama kokonaisuus eniiii olisi

jiirkeviillS tavalla sommiteltavissa.

Vuodesta 1990 alkaen tehtiin mahdolliseksi erikseen korottaa vastaisten vanhuuseliikkeiden rahasto-

ja. Tiillainen korotus toteutettiin kahdesti, vuosina 1990 ja 1993. Korotus tehtiin yhteisin periaattein

kaikissa eliikelaitoksissa ja rahoitettiin jiiljempiind tarkemmin esitettevalle tavalla tasausliikkeen

puolelta. Perusteet oli kirjoitettu siten, ettii korotus kohdistui suhteessa samansuuruisena kaikkiin

niihin vakuutettuihin, jotka ovat tlil4tzineet 45 vuotta, mutta eiviit vielii eliikeikiiii. Mycihemmin

45 vuoden alaikiiraja alennettiin 23 ruoteen.

Vuoden 1997 alusta voimaan tulleet TEL:n rahoitustekniikan muutokset sisiiltiivdt sen pitkdn

aikaviilin tavoitteen, etta rahastoitujen vanhuuseliikkeiden korotuksista tulee jokavuotisia. Niiden

rahoittamiseen, yhdessli muiden eliikelajien rahastoitujen eliikkeiden korottamisten kanssa, tullaan

kiil,tttimliiin pddosa siite elakelaitosten sijoituksilleen saamasta tuotosta, joka ylittliii vastuuvelan
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laskennassa kiiyettiiviin koron. Niiin tullaan kuitenkin menettelemdiin aikaisintaan vuonna 1999.

Tekniset yksityiskohdat ovat tiitii kirj oitettaessa vielli avoimina.

Ilman niiitd korotuksia vanhuuseldkkeiden rahastointiperiaatteet johtaisivat siihen, ettli inflatorisissa

oloissa rahastoitu osuus vanhuuseliikkeestii jiiisi sangen vaatimattomaksi, koska niiden vuosien tai

vuosikymmenten aikana, jotka kuluvat eliikkeen osan rahastoinnista eliikkeen alkamiseen, TEL-in-

deksisidonnaisuus on ehtiny't nostaa ko. ansaintavuoden perusteella maksettavan eliikkeen osan

paljon rahastoitua osaansa suuremmaksi. Rahastoidun osan jiilkeenjiiiineisyys kasvaisi edelleen

vuosi vuodelta eldkettd maksettaessa.

2) Tydkyvytt0myyseliikkeet

Jos tycikyvyttdmyyseliike on taysitehoinen, ts. mycis eliikeikiiiin jiiljellii oleva aika lasketaan

eliikkeeseen oikeuttavaksi, rahastoitu osa on eliikkeen alkumi[rii. Tiiysitehoinen el2ike tulee karke-

asti ottaen silloin mydnnettiiviiksi, kun eliiketapahtuma sattuu, ennenkuin viimeisen tydsuhteen

paettymisesta on kulunut vuosi.

Eri aikoina on ollut voimassa hieman eri sliiiddkset sen suhteen, mihin ajanhetkeen indeksoitua

alkumiidrdii kiiytetliiin rahastoituna eliikkeenii. Eliikkeeseen sen alkamisen jiilkeen tulevat indeksiko-

rotukset ovat yhteisesti kustannettavia. Ns. vapaakirjaeliike, jossa tulevaa aikaa ei oteta huomioon

eliikkeeseen oikeuttavana, on kokonaisuudessaan yhteisesti kustannettavaa.

Tycikyvyttcimyyseliikkeen sijasta tai sen lisiiksi on I . 10.1 991 alkaen ollut mahdollista maksaa mytis

kuntoutusrahaa. Vuoden 1996 alusta ei en?iii ole ollut mahdollista mydntiiii miiiirSaikaisia tydkyvy-

tdmyyseliikkeita, vaan niiiden sijasta mycinnetiidn vastaavan suuruinen kuntoutustuki. Kuntoutus-

tuen rahastoitu osa miiiiriiy,tyy kuten tydkyvyttdmyyseliikkeessii. Kuntoutusrahassa on rahastoitua

osaa sama miiiirii kuin olisi ollut sen sijasta mycinnettiivissi tydkyvyttdmyyseliikkeessi.

Niissii elikelajeissa, joissa rahastoitu eliike miiriy4yy eliikkeen alkumiiiiriin perusteella, tihiin

alkumlidriidn luetaan mukaan mycis eliikkeeseen mahdollisesti sisiiltyviit muihin TEL:n, LEL:n,
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TaEL:n tai MEL:n mukaan vakuutettuihin ty6suhteisiin perustuvat (peruseliikkeen) vapaakirjat

riippumatta siita, misse eldkelaitoksessa ko. tycisuhteet ovat olleet vakuutettuina.

Vuoden 1997 alusta lukien mycis tydklvlt6myyseliikkeiden rahastoituja osia voidaan korottaa

sijoitusten tuotosta vastaavasti kuin vanhuuseliikkeiden rahastoituja osia. Tekniset yksityiskohdat

ovat toistaiseksi avoinna.

3) Tytitttimy'y'sellkkeet

Myds tydttomyryseliikkeissd rahastoitu eliike mliliriiy,tyy eldkkeen alkumddrdn perusteella. Tiiysite-

hoisenliin TEL-ty6tttimlryseldkkeen rahastoitu osa on kuitenkin vain puolet eliikkeen alkumddrlstd,

ja tiimdkin vain sillzi edellytyksella, ette elekkeen perusteena ollut tycisuhde on kestdnyt viihintliiin

viisi vuotta. LEL- ja MEl-eliikkeissii on keskimiidrin samaan rahastoituun osuuteen p2iiidytty siiiitii-

malle, ette rahastoidun osan olemassaolo on tydsuhteen pituudesta riippumaton, mutta vain 30 %

el iikkeen alkumliiiriistii.

Eldkkeeseen sen alkamisenjlilkeen tulevat indeksikorotukset ovat kokonaisuudessaan yhteisesti

kustannettavia, samoinkuin pelkiistii6n vapaakirjoihin perustuvat tydttcimyyselikkeet. Johtuen lain

voimaantuloajankohdasta mycis sellaiset tydttcimyyseliikkeet, joissa eliikkeen perusteena ollut

tycisuhde on peattynf ennen I .7.1989, ovat kokonaan yhteisesti kustannettavia.

Mahdollisuus korottaa rahastoituja osia sijoitustoiminnan tuotosta koskee vuoden 1997

alusta tycittcimyyseliikkeitii vastaavasti kuin vanhuuselakkeita ja tyrikyvyttdmlyseliikkeitii.

4) Osa-aikaeliikkeet

Osa-aikaeliikkeet ovat kokonaan yhteisesti kustannettavia

5) Perhe-elIkkeet

Mycis perhe-eliikkeet ovat vuodesta 1994 lukien olleet kokonaan yhteisesti kustamettavia. Vuoteen

1993 asti niiden vastuunjako vastasi pitkiilti tycikyvltdmyyseldkkeissii noudatettuja periaatteita.
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2 LAIT, STM:N PAATOKSET JA LASKUPERUSTEET

2.1 Siiiid0spohja

TEL:n, LEL:n, TaEL:n ja MEL:n mukainen toiminta tapahtuu vakuutustekniikkaan liittlvilte
osiltaan seuraavien lakien, sosiaali- ja terveysministeridn piiiitdsten ja sen antamien tai vahvistamien

ehtojen j a perusteiden mliiirittelemissii puitteissa:

Vastuuvelan kiisite miiiiritelliiiin tycieliikeyhticiiden osalta tydelakevakuutusyhti6lain 6 luvun

l4 $:ssii. TEL 12 a $:n mukaan muun muassa maksun ja vastuuvelan laskennassa on noudatettava

sosiaali- ja terveysministericin vahvistamia perusteita.

TEL 12 S, LEL 9 $ ja MEL 3a $ miiiiritteleviit, mikii osuus ellikkeistii kulloinkin on minkiikin yksit-

tiiisen eliikelaitoksen vastuulla, ja mitka osat kustannetaan yhteisesti (vrt. kohta 1.4). Edellisiin, eli

eliikkeiden rahastoituihin osiin liittyviit perusteet on rakennettu pohjana TEL:n voimaansaattovai-

heessa laadittu "laskuperustemalli 1962" ja siihen nojautuvat TEL:n mukaisen vakuutuksen yleiset

laskuperusteet. Niiihin perusteisiin nojautuvat puolestaan TEL:n mukaisen perusvakuutuksen ja

TEL:n mukaisen lislieldkevakuutuksen omat erityisperusteet sekii TEL:n mukaista toimintaa harjoit-

tavien eliikesdiiti6iden ja -kassojen perusteet. Vapaamuotoisen tydeliikevakuutuksen laskuperustei-

den suhteen katsottiin mycis tarkoituksenmukaisimmaksi nojautua TEL:n mukaisen vakuutuksen

yleisiin laskuperusteisiin ainakin siihen asti kun perusteiden ennakkovahvistusmenettely niiltii
poistui vuonna 1994. Yleisiin laskuperusteisiin nojataan mycis eliikekassojen ja eliikesiiiiticiiden

muuhun kuin TEL-toimintaan liittyvissii laskuperusteissa.

Yhteisesti kustannettavien eliikkeiden osalta kokoava siiiidcis on TEL l2 $, jossa lisiiksi siiiidetiiiin,

ettii laitosten osallistuminen ndiden eliikkeen osien (samoinkuin esim. rahastot?iydennysten) kustan-

tamiseen tapahtuu sosiaali- ja terveysministericin eri kululajeja varten antamien perusteiden mukai-

sesti. Tiimdn valtuutuksen nojalla STM on antanut ns. vastuunjakopiiiitdksen, jossa esitetaen

pliiisiiiinndt sen suhteen, miten osallistuminen toisaalta vanhuuselikkeiden yhteisesti
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kr.rstannettavien osien, toisaalta muiden yhteisesti kustannettavien eldkkeiden rahoittamiseen tapah-

tuu. Tiihiin tarkoitukseen tarvittavat klisitteet - vakuutusmaksu, sen tasausosa ja tasausvastuu, eri

laitostylpeillii tosin hieman eri nimisinii - mliiiritelliiiin vastuunjakopiidtciksessii periaatetasolla.

Vastuunjakoon liittyvilt yksityiskohdat, mukaanlukien em. kesitteiden tiismiilliset miiiiritelm6t, on

esitetty STM:n ETK:n esityksesta vahvistamissa vastuunjakoperusteissa.

Seuraavassa esiteteen aluksi kohdissa2.2.l - 2.2.2 TEL:n mukaisen vakuutuksen yleiset laskuperus-

teet muodossa, jossa ne ovat tiitii kirjoitettaessa. Kohdissa2.3 ja 2.4 esitetiiiin yleisiin laskuperustei-

siin liittyviii taustatietoja, niiistii olennaisimpana yleisten perusteiden pohjana olevaa laskuperuste-

malli 1962:ta.

2.2 Tvtintekijiiin eliikelain mukaisen vakuutuksen yleiset laskuperusteet

2.2.1 Laskuperustemalli

Laskr.rperustemallilla tarkoitetaan seuraavassa esitettyjen analyy'ttisten lausekkeiden kokoelmaa sekii

menettely'tapoja, joilla niistd muodostetaan tarvittavat laskuperusteet. Laskuperustemallista kiilte-

tddn seuraavassa nimitystI malli.

Lausekkeissa esiintyvii ikii -r tarkoittaa tarkkaa ikliii. Mallissa esiintyviit parametrit ovat kaikki jatku-

via. Malliin kuuluu kahdenlaisia parametrejii: yleisvakioita, jotka sisiiltyviit yleisiin laskuperustei-

siin, sekd erikoisvakioita. Yleisvakioille kiiytetliiin merkintiiii (aj), jossa j on kuhunkin yleisvakioon

liittyva tunnusnumero. Erikoisvakioiden merkinfi on (bj), ja niiden arvot sisdltyviit kunkin vakuu-

tuslaj in erityisperustei si in.
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2.2.1.1 Korkoutuvuus

Vuotuisen laskuperustekoron miiiirittelee erikoisvakio (b I ).

2.2.1.2 Kuolevuus

(l ) px = (al1 sb2)(x+(b2))

Kuolevuuden slmtymiivuosikohtainen riippuvuus otetaan tarvittaessa huomioon saattamalla erikois-

vakio (b2) riippumaan sen henkilcin slmtymiiruodesta, johon perustetta sovelletaan.

2.2.1.3 Tytikyrytt0myys

a
Funktion z(x,u) integraali I, z(x,u)du ilmoittaa todenniikdisyyden sille, ette vastasyntynyt on elossa

ajan r kuluttua ja on tiillcjin ollut yhdenjaksoisesti tydkyvytdn ajan, jonka pituus on vdlllll (U1,U2).

Arvoilla x2a)0 sn

(2) 1 ,G,u),l, = s-(a4)x
0

Arvoilla x2u2y q\

2(3) z(x,u) = i\ @tl+l)Xa(s +))s(b(6+))(a(8+r))r-(a(1l+i))a

Suure t/ tarkoittaa lyhintii huomioonotettavaa tycikyvyttdmyyden kestoa. Maksuvapautusetu

otetaan huomioon kertomalla maksu luvulla (09).



(4) nx(M) = (a34e-b3s)(lnx{a36))a 
l, 

* rorrrr-(+t))' 
]

(5) n..(N)= (a39)s-(aa0)(lnx-(aal))a 
l, 

*roorrr-(-#U)']

t2

2.2.1.4 Perheellisyys

2.2.1.4.1 Avioisuus

Naimisissa olevien suhteellinen mdarii (M=niehet, N:naiset) on

2.2.1.4.2 Aviopuolisoiden iklero

Keskimiiiiriiinen vaimon ikii miehen iiin funktiona on

(6) y,(M) = (a44)x+(a45)

Keskimiidrtinen miehen ikii vaimon iiin funktiona on

(7) .y..(i/) = (a46)x + (a47).

2.2.1.4.3 Syntyvyys

Synryvyys naista kohti iassii x on

(8) qx =@48)lx-@ail)3 [(a50)-x]ae-(a5l)r

ikiiviilillii ((a49), (a50)), muualla 0
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2.2.1.4.4 Alkavan TEL:n mukaisen lapseneliikkeen piiiioma-arvo

Naisen jiilkeen maksettavan lapseneliikkeen tapauksessa alkavan TEL:n mukaisen elikkeen piiiioma-

arvo on lapsenelAkkeen pliiiteiiistii w riippuen

(9) Z/w,N) =

(a52)(x - t7)2 g-(a53)(x-r7)2 , kun w-l 8 ja x>l 7

(a54)(x- l/)216-(ass)(x-17)2, kun w=21 jax>7

(a56Xx - t7)2 rc-@st)(x-17)2 , kun w:24 ja x>17

0 kunx< 17

Piiiioma-arvo vastaa lapseneliikkeiden yhteismiiiiriiii ja on laskettu sellaista eliikettii kohti, johon

leski yksin olisi oikeutettu, jos vakuutettu perhe-eltike sisiiltiiisi mycis leskeneliikkeen.

Vakuutusteknisiii suureita laskettaessa k?iytettiiviii vuotuisia korkokantoja O, 1,2,3,4,4,25,4,5,
4,75, 5,6 ja7 % vastaavat yleisvakiot (a52)-(a57) on annettu kohdassa 2.2.1.7. Muita korkokantoja

vastaavat lapseneliikkeen piiiioma-arvot saadaan em. korkokantoja vastaavista suureista (9) ktiyttaen

lineaarista interpolaatiota.

2.2.1.5 Kuormitus

Kuoleman varalta voimassa olevaan positiiviseen summaan verrannollisen kuormituksen kerroin on

e= (b13). Maksuun verrannollisen kuormituksen kerroin on K = (Dl4) .

2.2.1.6 Rahanarvon muuttuvuus

Rahan arvon muuttuvuutta varten tarvittavana perusteena on erikoisvakio (D/5).
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2.2.1.7 Luettelo yleisvakioista

Ajan ja iiin yksikkdnii k[ltetiiiin vuotta, ellei toisin ole ilmoitettu. Vakioiden @{ - (a13) alla maini-

tut arvot edell)'ttavat, elta V = 14 vrk.

Kuolevuus Avioouolisoiden ikiiero

(al) = 5'10-5
(a2) = 0,095

@a) = 0,002 'ln 10

Tydkwyttdmws:
(as) = 2,2'rc-s
(a6) = 1,9.10-6
(a7) = 2,6.10-6
(rl8) = 0,08

(a9) = 0, 14

(ru10) = 0,12

(all) = 0,705

(a12) = 0,156

(rz13) = 0,17

Avioisuus:

(a34)

(a35)

(n36)

(a37)

(a38)

(a39)

@a0)

@a1)

ka2)
Ga3)

@aa) =
(a45) =

@a6) =
(aa7)

Syntwws:
(a48)

@a9) =
(a50)

(a5l ) =

0,909

2,281

0,936

5,340

2,9.rc-e
15

50

0,09

= 0,73

= 6,50

= 3,89

= 0,12

=70
= 0,74

= 9,00

= 3,74

= - 0,04

=60
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Lapsenelzikkeen plilioma-arvo :

4,50

2.2.2 Mallin kiiytttitin Iiittyviii kaavoja

Seuraavassa esitetean eriiitii tavanomaisesta vakuutusmatemaattisesta tekniikasta poikkeavia menet-

telytapoja, joiden avulla mallista muodostetaan laskuperusteet.

2.2.2.1 Korkoutuvuus ja rahanarvon muuttuvuus

Vakuutusteknisiii suureita laskettaessa kiiy'tetiiiin korkoutuvuutta

(10) d=ln(1+(01)-(bls))

2.2.2.2 Kuolevuus

Erikoisvakio (b2) olelaan huomioon korvaamalla todellinen ikey iiillii x : ! + (b2) ja keyttamalla

vakuutusteknisid suureita, jotka on laskettu argumenttia xja erikoisvakion (b2) arvoa nolla

Vakuutusteknisiii
suureita laskettaessa
kAytettave
korkokanta o/o

(as2) (a53) (a5a) (a55) (as6) (as7)

0 0,095 0,00190 0,105 0,00170 0,117 0,00155
I 0,085 0,00185 0,095 0,00165 0,103 0,00150
2 0,079 0,00182 0,097 0,00163 0,093 0,00148
J 0,074 0,00180 0,080 0,00161 0,084 0,0014s
4 0,069 0,00179 0,074 0,00160 0,076 0,00142
4,25 0,069 0,00179 0,073 0,00159 0,074 0,00142

0,067 0,00178 0,071 0,0015 8 0,073 0,00141
4,7 5 0,066 0,00178 0,069 0,00157 0,072 0,00141
5 0,065 0,00178 0,069 0,00157 0,071 0,00141
6 0,061 0,00176 0,063 0,00154 0,065 0,00139
7 0,057 0,00174 0,0s8 0,00151 0,0s9 0,00137
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vastaavasti. Useamman henkilcin "yhteiskuolevuuteen" liittyvat suureet saadaan samaten korvaa-

nralla idt "yhteisiiillii" -t, joka m2i2irZiy,tyy ehdosta

(11) p = prl + tte (.rl > x2) ,

jolloin

(12) -r = xl . #tn [t + ,-(a2)(x1-x2))

Kiiytettdessii ikiialueella x < 70 i6slll ja sukupuolesta riippumatonta kuolevuutta px = G4)

elinkorko lasketaan kaavasta

(13) -t 1-r-((a4)+d)n
o rl = (nq)rd

2.2.2.3 Tytikyrytttimyys

Miiaritel l[iin funktio

(14) q(x,u,6) = g(x,t) = e4* z(x,u)

Tiilloin tydkyvytomyyseldkkeen kertamaksu lasketaan kaavasta

(1s)

ja vuotuinen etukateinen vastuuvaaramaksu kaavasta

*x 
-,{, 

'T ,'',,u)du dt((aa/ -^(e)- r',,, - t

( l6)
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Alkaneen ty0k)'v)'tt0myyseliikkeen piiiioma-arvo henkildlle, jonka ikii on , ja jonka ty<iklwyttomyys

on jatkunut yhdenjaksoisena alkamisiiistii r liihtien, on

(17) ai.!'*r,-,t,, = d-ol/, v(r,r-ia,

Erikoisvakiot otetaan huomioon vakuutusteknisissii laskelmissa lausekkeesta (3) ilmeneviillii

tavalla.

Aktiivikorko saadaan jakamalla kaavan (13) mukainen elinkorko erikoisvakiolla (b9l

2.2.2.4 Perheellisyys

2.2.2.4.7 E riiit[ perheellisyysperusteisiin Iiittyvie piiiioma-arvoj a

Naisen jiilkeen jokaiselle lapselle maksettavan yksikkcieliik{reen piiiioma- aryo on:

x(18) S..(w,N) = *).4, a*:V;Vdt

Naisen jiilkeen /r:nneksi nuorimmalle lapselle maksettavan yksikkcieliikkeen pdiioma-arvo on:

Merkitiiiin lisiiksi

Eri piiiittymisikiii w vastaavat piiEoma-arvot (18) ja (20) saadaan w:n awoja 18,21 ja 24 vastaavasti

lasketuista arvoista toisen asteen interpoloinnilla.



l8

Miehen jlilkeen maksettavan lapseneliikkeen tapauksessa suureita (18) ja (20) vastaavat suureet

saadaan verrannoista

(21 )
E,(w,lv[) _ Eyr@,N)
n*(M) - nr1y1(N)

(22) ixbv,M) - 
iyx@)fu,N)

nx(M) U1u1(N)

MTSSA

Errlufw,N) ia ir,g1(w,N) ovat kaavojen (18) ja (20) mukaiset suureet.

Miehen jiilkeen maksettavan lapseneliikkeen tapauksessa kaavaa (9) vastaava piiiioma-arvo saadaan

verrannosta

(23)

MISSA

2r(*Jq) Trrg;a1@'N)

nx(M) nyr(u)(N)

Zr7y1(w,N) on kaavan (9) mukainen suure.

2.2.2.4.2 Perhe-eliikkeen kertamaksut

Erikoisvakion puuttuminen perusteista yx(M) jayx(N) korvataan edunsaajan erikoisvakion @2)

sopivalla valinnalla.
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2.3 Laskuperustemalli, yleiset perusteet ja erityisperusteet

Edellii esitetyssd muodossa yleiset laskuperusteet on vahvistettu 16.10.1990 lukuunottamatta eriiitii

kohdan 2.2.1 korkokantataulukkoon liittyviii tiiydennyksiii, jotka vahvistettiin 3.2.1998. Alkuperiii-

sen version sosiaali- ja terveysministerici vahvisti 12.7.1962, jonka jlilkeen siihen vahvistettiin

muutoksiataitiiydennyksid7.9.1967,14.7.l970,l5.l.1919,20.7.1983,10.2.l986 ja 17.12.1986.

Laskuperustemalli 1962 valmisteltiin 1960-luvun alussa Eliiketurvakeskuksen alaisessa tydryhmiis-

sii. Tiimd perusteryhmii esitti perusteet 30.3.1962 piiiviityssii muistiossa, johon liittyvat 6.4.1962

piiiviitty edellii kohdassa2.2.2 esitettyii vastaava selostus mallin kiiycissii tarvittavista kaavoista ja

7.5.1962 piiiviityt perustelut. Laajemman yleisesityksen perusteryhmii esitti 22.5.1962 piiiviityssli

muistiossaan-

Laskuperustemalli valmisteltiin lehinne TEL:n mukaisen vakuutuksen tarpeisiin, ajatellen kuitenkin

samalla sen soveltuvuutta likipitiien kaikkeen eliikevakuutukseen: lakisiiiiteiseen eliikevakuutukseen,

vapaaehtoiseen lis?ieleikevakuutukseen sekii eliikesiiiiticiissii tai elzikekassoissa jiirjestettyyn eliiketur-

vaan. Kuluneiden kolmen ja puolen vuosikymmenen aikana kiisitys mallin tarkoituksenmukaisesta

soveltamisalueesta on kuitenkin tiismentyny't jonkin verran suppeampaan suuntaan.

Laskuperustemallilla tarkoitetaan niiden peruskaavojen muodostamaa kokonaisuutta, jotka on

esitetty yleisten perusteiden luvussa 1 (edella 2.2.1) . Luku 2 (edellii 2.2.2) sisaltaa eriiitii niiiden

peruskaavojen perusteella johdettavissa olevia suureita, joiden esittemisen on katsottu olevan

tarpeen normaalien vakuutusmatemaattisten menettelytapojen lisiiksi.

Laskuperustemalli ei siniinsii miiiiriiii laskuperusteisiin sisiiltyvien suureiden tasoa, vaan ainoastaan

laskuperusteiden matemaattisen muodon. Mallista saadaan laskuperusteet antamalla mallissa esiin-

tyville vakioille arvot. Laajaa soveltamisaluetta ajatellen laskuperustemalli on laadittu siten, ette sen

kaavoissa esiintly parametreina ensinniikin joukko ns. yleisvakioita, joiden on ajateltu olevan

stabiileja tai joiden muuttamiseen on tarvetta korkeintaan hyvin harvoin. Niiden arvot on, kuten

kohdasta 2.2.1.1 kiivi ilmi, sisiillytetty yleisiin laskuperusteisiin. Yleisvakioiden ohella malliin on
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sisiilly,tetty joukko erikoisvakioiksi kutsuttuja parametreja, joiden muuttamiseen on toisaalta arveltu

olevan aihetta useammin ja joiden arvot toisaalta riippuvat vakuutusmuodosta ja kiiyttcitarkoi-

tuksesta. Tiimin mukaisesti ne sisdltyv6t kunkin vakuutusmuodon erityisperusteisiin. Eri vakuutus-

lajeihin liittyvat erikoisvakiot ovat 1.1.1998 seuraavat:
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Valitulla esitystystavalla on saavutettu laajan soveltamisalan ohella muitakin laatimisvaiheessa

keskeisinii pidettyja ominaisuuksia, kuten mahdollisuus pemsteiden tarkistamiseen mahdollisimman

yksinkertaisella tekniikalla.

2.4 Perustefunktioiden valintaan ja perusteiden tasoon liittyviii niikbkohtia

Laskupemsteiden tasoa kiinnitettiiessii on TEL:n (aikaisemmin vakuutusyhti6lain) turvaavuus- ja

kohtuusperiaatteiden lisdksi otettava huomioon tyrieliikejiiqestelmiin erityispiirteet, joista olennai-

simpia ovat TEL 12 $:n mukainen tasausmenettely ja TEL 3 a $:ssii tarkoitettu pemsteiden

yhtiiliiisyysperiaate. Jdlkimmmiiisen periaatteen seurauksena laskuperusteet ovatkin TEL:n osalta

kefanndllisesti katsoen samat riippumatta siitii, onko eldketurva jiirjestetty vakuutusyhticissd, elzike-

kassassa vai eldkesd;iti6ss5.

TEL 12 $:n mukainen tasausmenettely sisiiltiiii eriidnd kohtanaan sen, ettii yleinen pemstetappio

tasoitetaan kaikkien ko. toimintaa harjoittavien eldkelaitosten kannettavaksi. Tiimii pemstetdyden-

nysten mahdollisuus merkitsee ylimiiririiistii turvaavuustekijiiii, jonka johdosta voidaan soveltaa

pienemmdt turyaavuusmarginaalit sisiiltliviii laskuperusteita kuin muussa vakuutustoimirurassa.

TEL:n ensimmiiisiii laskuperusteita laadittaessa jouduttiin ottamaan kantaa siihen, kuinka laajaksi

pemstetiiydennysmahdollisuuden kiiytd oli ajateltu. Perusteryhmiin kanta oli tuolloin, ettA tasaus-

menettely on tarkoitettu sovellettavaksi vain poikkeustapauksissa ja tiillciinkin vain erikoisperustei-

den, nimenomaan laskuperustekoron alenemisen varalta. Ajateltiin toisin sanoen, etta tasausmenet-

tely on muun kuin korkoperusteen osalta katsottava ltihinnai teoreettiseksi siiiinnciksi, jonka avulla

vapaudutaan huomattavasti yliturvaavien perusteiden kiiy,tdsti. Samaan suuntaan katsottiin vaikutta-

van sen, ette tasausmenettely on mahdollinen vain yleisen perustemuutoksen sattuessa. Kun peruste-

taso on yhteinen kaikkien eldkelaitosten osalta, perusteiden on siis sovelluttava mycis niille laitoksil-

le, joiden vakuutusliikkeen tulos muodostuu toimintapiirin rakenteen johdosta epiiedullisemmaksi.

Muissa laitoksissa muodostuva kuolevuus- ja tydkyv)'tt6myysliikkeen ylijiiiimli on palautettavissa

vakuutuksenottaj ille eliikelaitoskohtaisella voitonj aolla.
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T[mli alkuperiiinen arvio perustetiiydennystarpeen kohdentumisesta on osoittautunut tdysin harhaan

osuneeksi. TEL:n historian aikana on useita kertoja osoittautunut tarpeelliseksi tiiydentiii tasausme-

nettelyn kautta sekli vanhuus- etti tydkyvy,ttcimyysvastuita. Sen sijaan korkoperusteen pettiimisestii

johtuva rahastotdydennys alkoi niiyttiiii tarpeelliselta vasta vuoden 1996 lopussa, ja tuolloin rahasto-

tliydennysmenettely olisi johtanut niin suureen vastuuvelan kasvuun, ettei sen rahoittamista katsottu

mahdolliseksi. Sen sijasta sliidettiin poikkeuslaki, jolla eliikkeiden rahastoituja osia pienennettiin

siten, ettd koron muutoksesta huolimatta eliikelaitosten vastuu siiilyi eliike- ja yksildtasolla

ennallaan.

2.4.1 Korkoutuvuus ja rahan arvon muuttuvuus

2.4.1.1 Jatkuvan koron malli

Kuten yleisistli perusteista ktiy ilmi, perusteissa kiiytetiiiin jatkuvaa korkolaskua. Korkokanta on

miiiiritelty erikoisvakiolla (bl),ja kaikki korkokannat ovat sen puitteissa mahdollisia. TEL:n mukai-

sessa vakuutuksessa kiiy'tetty rahan arvon muuttuvuus miiiiritelliiiin erikoisvakiolla (bl 5). Vastuuve-

lan laskennassa ki1'tettiivii korko miiiiriiytyy laskuperustekoron (bl) ja rahan arvon muuttuvuuden

(D/5) erotuksena.

2.4.1.2 Korkoutuvuuden tasoon liittyviit ntkiikohdat

TEL:n vakuutusteknisiii suureita laskettaessa kiiyettavliksi perustekoroksi valittiin 5 o/o:n vuotuinen

korko. Muun kuin lakisiiiiteisen eliikevakuutuksen perustekorkona on yleensd kiiytetty 4,25 %o:n

vuotuista korkoa. Alunperin pidettiinkin valittua 5 %o:n korkoa mieluummin liian suurena kuin liian

pienen6. Valintaa perusteltiin seuraavin, osittain eri suuntiin vaikuttavin nikcikohdin:

a. Liihtcikohtana oli, ettti valitulla laskuperustekorolla tuli olla jotensakin todenniikcii-

set mahdollisuudet osoittautua kestiiviiksi seuraavat I 0-20 luotta.

b. TEL l2 $:n perusteella voitiin turvaavuustasoa alentaa, koska yleinen perustetap-

pio tiiy'tetiiiin tasausmenettelylld.
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c. Alhaisen koron kaudet olivat 1960-luvun alkuun mennessd kertyteen kokemuksen

mukaan maassamme olleet suhteellisen lyhyita, ja esim. talletuskoron ollessa 1930-

luvulla matalimmillaan oli henkivakuutusyhti6iden pi2ioman tuotto tuolloinkin ollut

suurempi kuin ny,t ehdotettu laskuperustekorko. Korkotasosta TEL:n siiit?imisen

jiilkeen saadut kokemukset tukivat tlimiin argumentin vakuuttavuutta aina vuoteen

1996 asti.

d. Lopullinen eliikej irj estelystE aiheutuva kustannus ei miiiiriiydy "ensimmdtsen

kertaluvun perusteiden" mukaan, koska mahdollinen ylijiiiimii palautetaan (laskupe-

rustekoron ylittiivti korkotuotto hyvitetaen niille vakuutuksille, joiden osalta se on

syntyn)'t).

e. Eliikejiirjestelmiin tasausmenojen odotettiin toisaalta muodostuvan muutenkin ajan

mittaan raskaiksi, josta syystd pyrittiin velttemaan niiden rasittamista mahdollisella

perustekoron alentamisesta j ohtuvalla rahastotiydennyksellii.

Laskuperustekorko pysyi 5 oZ:n tasolla aina vuoden 1970 loppuun saakka. Yleisen korkotason

noustua huomattavasti rahastojen laskennassa sovellettavaa 5 %:n korkotasoa korkeammaksi lasku-

perustekorko eriytettiin viimeksi mainitusta. Tuolloin laskuperustekorko jaettiin kahteen kompo-

nenttiin siten, ettzi yksildllisiii vakuutusmaksuja ja rahastoja laskettaessa kiiy'tettiin edelleen 5 %:n

korkotasoa (rahastokorkoa), mutta laskuperustekoron ja 5 7o:n koron erotusta vastaava korkotuotto

vastuuvelalle ja vakuutusmaksuille kiiytettiin yhteisesti kustannettavien eliikkeiden ja muiden

tasausmenojen rahoittamiseen. Tiitii erotusta vastaava uusi laskuperustesuure (b I 5) otettlin samalla

mukaan yleisiin laskuperusteisiin.

Menettely sallii laskuperustekoron (b/) korottamisen tai alentamisen puuttumatta pysyviiisluonter-

seksi tarkoitettuun rahastonlaskentakorkoon. Niiin tehtiin mahdolliseksi laskuperustekoron joustava

muuttaminen sen johtamatta yksilOkohtaisten vastuiden tiiydennystarpeeseen tai purkautumiseen.

Kaksijakoiseen korkoon siirtymisen jiilkeen laskuperustekorko oli aluksi 7 %. Mycihemmin siti on

edelleen korotettu, vlilillii taas alennettu. Korkeimpana toistaiseksi sovellettuna aryona oli 10 %
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vuosina 1985-1986. Korkotason alentumisen mycitii on laskuperustekorkoa taas useaan otteeseen

alennettu, ja vuoma 1998 se on 5,5o/o.

Kaksijakoiseen laskuperustekorkoon siirtynnisen mydtii saatiin samalla korkotuottoja eliikejiirjestel-

miin kasvavien tasausmenojen rahoittamiseen ja siten viihentdmdtin vakuutusmaksun korotustarvet-

ta. Jdrjestelmlin varjopuolena oli se, ettii aikoina, jolloin yleisen korkotason alentuminen pakotti

alentamaan myds laskuperustekoron tasoa, tasausliikkeen rahoittamiseen kaytettavissti olevat korko-

tuotot viihenivat. Jollei tasausliikkeen puolelle ollut keriitty minkliiinlaista puskurirahastoa, tiistii

seurasi viilitcin maksun korottamisen tarve.

Yleisen korkotason voimakas aleneminen 1990-luvun kuluessa johti TEL:n rahoitustekniikan

huomattavaan uudistukseen vuoden 1997 alusta. Tiissli uudistuksessa laskuperustekorkoja rahasto-

korko olivat olennaisina kohteina.

Viiden prosentin rahastokorko oli kestiinyt huomattavasti kauemmin kuin alussa tavoitteeksi asete-

tut 10 - 20 vuotta, mutta sen alentaminen alkoi niiytttili viilttlimiittcimliltti vuoden 1996 kuluessa.

Lopulta piiiidyttiin alentamaan rahastokorko 3 %:n tasolle. Ilman muita toimia tiimii olisi korottanut

TEL-LEL-TaEL-MEL -jiirjestelmtissd vastuuvelkaa keskimiiiirin noin 50 %. Tiillaisen rahastottiy-

dennyksen hinta olisi ollut 72 mrd. markkaa, eikii sen toteuttamiseen ollut mitean mahdollisuuksia. -

Laskuperusteteknisesti toimenpide sen sijaan olisi ollut mita helpoin: olisi riittanyt muuttaa erikois-

vakion (bl5) arvo toiseksi.

Ongelma ratkaistiin poikkeusmenettelyllii alentamalla lailla kaikkia rahastoituja elakkeitii koron-

muutoshetkelle3l.12.1996 siten, ette vastuuvelan miilirli siiilyi yksilci- ja eliiketasolla ennallaan

koronmuutoksesta huolimatta.

Samassa yhteydessii muutettiin mycis laskuperustekoron ja rahastokoron erotusta vastaavan tuoton

keytt6A. Vuodesta 1997 lukien tiitd tuottoa ei eniiii kiiytetii suoraan tasauseliikemenon

rahoittamiseen, vaan vuosina 1997 - 1999 eliikelaitosten vakavaraisuuden parantamiseen, ja sen

jtilkeen (mahdollisesti osaksijo vuonna 1999) kohdassa 1.4 mainittuun rahastoitujen elikkeiden
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korottamiseen. Korkotason ja maksutason hankalaksi koettu viilitdn yhteys saatiin niiin puretuksi.

Pitkella aikaviilillii yhteys on kuitenkin edelleen olemassa: mitd paremmat tuotot el[kejiirjestelm5

onnistuu saamaan sijoituksilleen, sita pienempi on maksuun kohdistuva korotuspaine pitkalle

aikaviilillii.

Laskuperustekorkoon ja rahastokorkoon kohdistuneilla muutoksilla olisi ollut maksua korottava

vaikutus, joka kompensoitiin alentamalla vanhuuseliikkeiden maksun kautta tapahtuvaa rahastointia.

TEL-lisiivakuutuksessa rahastokoron alennus toteutettiin vasta vuoden 1997 lopussa.

2.4.1.3 Rahanarvon muuttuvuus

Laskuperustekoron ja 3 o%:n koron erotusta (b15) kutsutaan perusteissa rahan arvon

nruuttuvuudeksi. Laskuperustekoron vaihdeltua vuosina 1971 - 1996 6 - l0 oh:n haantkassa rahan-

arvon muuttuvuus on vastaavasti seurannut sen muutoksia 1 - 5 Yo'.n vaihteluviililld. Tosiasiallisesti

suureen (bl5) yhteys inflaatioon on kovin viilillinen, eikli t2ille erikoisvakiolle valittua nimeli voi

pitdd onnistuneena.

2.4.2 Kuolevuus

2.4,2.1 Kuolevuuden lauseke

Kuolevuusperusteen valinta perustui aikanaan seuraaviin kriteereihin

a. Perusteen oli sovelluttava vanhuuseldkkeeseen, perhe-eliikkeeseenja henkivakuu-

tukseen.

b. Mallin haluttiin olevan teknisesti hyvin hallittavrssa.

c. Haluttiin, ettii kuolevuuden prosentuaalinen muutos voidaan toteuttaa ik2isiinolla.



29

d. Haluttiin mahdollisuutta sisiillyttiiii perusteeseen sukupolvikuolevuus niinikiiiin

ikiisiinolla toteutettuna.

Niiillii perusteilla valinta piiiityi Gompertz-kuolevuuteen. Tiimlin mallin heikkoudeksi tosin todettiin

nuorten liian pieni kuolevuus toteutuneeseen kuolleisuuteen ndhden, mutta tame ongelma katsottiin

voitavan tarvittaessa hoitaa maksuun sisiillytettiiviillii varmuuslistillii. Nuorten henkilciiden kuole-

vuudelia katsottiin lisiiksi kokonaisuuden kannalta olevan tdysin toisarvoinen merkitys. Kuolevuus-

perusteen muotoa valittaessa on ajateltu mycis mahdollisuutta suorittaa kuolevuuden jako

komponentteihin kuolinsyyn mukaan.

Niiillii kriteereillii on piiadytty yleisten perusteiden kaavan (1) mukaiseen lausekkeeseen. Valintakri-

teerin c ehto on tiiytettiivissii kertoimen (b2) sopivallavalinnalla.

Alunalkaen kuolevuusfunktion eksponenttiin sisiltyi lisiksi sukupolvikuolevuutta varten tarkoitettu

termi -(a3),4,jolloin periaatetasolla kriteerin d ehto olisi voitu tayttea antamalla kertoimelle (a3l

nollasta poikkeava arvo. Symboli ,.{ oli tarkoitettu merkitsemiiiin syntymiivuotta. Aluksi kuitenkin

asetettiin (a3)=0, jolloin sukupolvierot katoavat, ja perusteryhmii esitti jo perusteluissaan varauksen

sen suhteen, etta otettaessa aikanaan sukupolvikuolevuus kiiytt66n sen toteuttamistapakin on kenties

harkittava erikseen.

Kun sukupolvikuolevuus 1980-luvulla otettiin kayttddn TEL:n mukaisessa perusvakuutuksessa, sitd

ei lopulta tehtykaan yleisvakion (a3) avulla, vaan antamalla erikoisvaki on (b2) muuttua syntyni-
vuoden mukaan kymmenvuotisluokittain. Tiilli pliiistliiin suurempaan joustaluuteen kuin alku-

periiisellii tekniikalla, joka sisiilsi implisiittisen oletuksen tavasta, jolla kuolevuus alenee syntyme-

vuoden mydtii. Tiissli yhteydessii yleisvakio (a3) kiivi tarpeettomaksi, ja uudistettaessa yleiset lasku-

perusteet kokonaisuudessaan vuonna 1990 perhe-eldkeuudistuksen yhteydessii kuolevuuden lauseke

saatettiin kaavassa (l) esitettyyn muotoonsa. Tiimii toteutustapa merkitsee kuitenkin my6s sitii, ettii

ellei eri vakuutuslajeissa vahvisteta samankaltaista vakion (b2) iippuvuutta syntymiivuodesta, eri

vakuutusmuodoissa ktytettiivit kuolevuusperusteet eriytyvat. Niiin on kiiynytkin, koska lisdel2ikeva-

kuutuksissa ei sukupolvikuolevuutta toistaiseksi ole toteutettu.
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Laskentatekniikan yksinkertaistamiseksi on toisinaan perusteltua kaytt?ia vakiokuolevuutta silloin

kun kuolevuudella on toissijainen merkitys, esimerkiksi tycikyvy,ttdmyyseliikevakuutuksessa,

maksujen piiiioma- arvoa laskettaessa ja orvoneliikkeen piizioma-arvoa laskettaessa. Vakio-

kuolevuutena on ndissii tilanteissa edellii esitetty yleisvakion (a4) arvo, lapsenelSkkeiden osalta

kuitenkin 0.

Perhe-elzikevakuutuksessa useamman henkilcin yhteiskuolevuuteen liittyvat luvut lasketaan yleisisszi

pemsteissa esitetylla yhteiskuolevuustekniikalla (kaavat (11) ja (12) edella). Tiimlin menetelmin

etuna on sen kdytdn helppous verrattuna muihin, ehkii hieman suuremman tarkkuuden antaviin

menetelmiin.

2.4.2.2 Kuolevuusperusteen taso

Valitun kaltaisen Gompertz-kuolevuuden lausekkeesta kaikki kuoleluusperusteet sekd miesten ettd

naisten osalta johdetaan ikiisiirroin. Kuolevuusperusteen kiiyttdkelpoisuuden kannalta olerurainen

nrerkitys on vakion (a2) valinnalla. Se on TEL:n yleisissii perusteissa valittu siten, ette ien kasva-

essa 10 vuodella kuolevuus kasvaa 2,59-kertaiseksi. Tiillii valinnalla on piiiisty siihen, ettii peruste

soveltuu sekii miehille ettii naisille. Se on pyritty valitsemaan mycis siten, ettii se ottaisi huomioon

kuolevuuden vastaisen kehityksen: kuolleisuuden aleneminen aiheuttaa yleensii vakion (a2) korotta-

mistarpeen.

Eliikkeensaajien kuolevuusperustetta mitoitettaessa oli liihtrikohtana alussa, etta aktiivihenkild

siirtyy keskimiilirin 30 vuoden kuluttua vanhuuseldkkeelle. Kun kuolleisuustrendi tuolloisten

havaintojen perusteella merkitsi ikiisiinoksi muutettuna noin 0,15 vuoden ikiisiirtoa vuotta kohden,

oli ikiisiirtotarve 30 vuodessa noin 4-5 vuotta. Kuolevuusperusteeseen sisiillytettiinkin silloiseen

vdestcikuolleisuuteen ndhden 4-5 vuoden ikiisiirtoa vastaava marginaali. Naisten kuolevuus saatiin

miesten kuolevuudesta 6 vuoden ikiisiinolla.

Edunjiittiijiin kuolevuusperuste valittiin kiiy'ttiien apuna silloin kiiytossli olleisiin ryhmlieliikevakuu-

tuksiin sovellettua edunjattiijiin kuolevuusperustetta. Valittu kuolevuusperuste oli tasoltaan selviisti



31

silloista vliestdkuolleisuutta alempi, joskin korkeampi kuin yksilcillisessd henkivakuutustoiminnassa

tuolloin sovellettu kuolevuusperuste. Perustetason valintaan vaikutti mycis kuolleisuustrendin

aleneva suunta.

Kuolevuusperustetta on ollut tarvetta muuttaa useita kertoja. Vuoden l97l lopussa naisten ikiisiirtoa

kasvatettiin yhdellii vuodella, kun miesten kuolleisuuden aleneminen o1i laajalla ikiialueella pysiih-

tynyt, mutta naisilla edelleen jatkunut. Seuraavan kerran vdestcikuolleisuuden aleneminen johti

ikasiirron kasvattamiseen 2 vuodella kummankin sukupuolen osalta vuoden 1982 lopussa. Sukupol-

vikuolevuus otettiin kiiy'ttcidn vuoden 1986 lopussa siten, ettd viimeistdzin vuonna 1940 syntyneiden

miesten kuolevuusperuste jiitettiin ennalleen, mutta tiitd nuoremmilla ikiisiirtoa kasvatetaan

kymmenvuotisluokittain aina yhdellii vuodella. Naisille tehtiin vastaavan portaikon lisliksi kaikilla

iklialueilla kahden vuoden ikiisiirtoa vastaava tasokor;'aus, jolloin sukupuolten viilinen ero kasvoi 9

vuoden ikiisiirtoa vastaavaksi. Sukupolvikuolevuuden ka)'ttddnoton mycitii tarpeen toistuviin perus-

temuutoksiin oletettiin vdhenevdn.

Kuolevuuden aleneva kehitys on kuitenkin 1990-lulun kuluessa taas voimistunut, ja kuolevuuspe-

rustetta muutettiin uudestaan vuoden 1996 lopussa. Miesten iktisiirtoa kasvatettiin kolmella, naisten

kahdella r.uodella, jonka jlilkeen sukupuolten viilinen ero kaventui 8 vuoteen. Lisiiksi ennen vuotta

1940 syntyneiden ja 1940 - 1950 sy.nty'neiden luokat yhdistettiin. Muutosta ei kuitenkaan tehty

rahastotdydennyksen kautta, vaan vastaavalla poikkeusmenettelyllii kuin rahastokoron alentaminen,

ts. pienentiimiillli rahastoituja ellkkeitli piiiioma-arvokertoimien nousun kompensoimiseksi.

Lisiivakuutusten osalta kuolevuusperusteen muutos jzitettiin vuorula 1986 pelkiin naisia koskevan

tasokorjauksen varaan. Sukupolvikuolewuteen siirtymista ei ole katsottu aiheelliseksi, koska lisdva-

kuutuksissa kannan painopiste on nimenomaan vanhoissa ikiiluokissa. Vuoden 1997 lopussa

miesten ikiisiirtoa kasvatettiin kolmella ja naisten kahdella vastaavalla poikkeusmenettelyllii kuin

TEL :n mukaisessa pemsvakuutuksessa.
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2.4.3 Tytikyvytttimyys

2.4.3.1 Mallin valinta

Laskupemstemallin laadintavaiheessa aikaisemmat ty6kyvyttdmyysmallit olivat yleensii intensiteet-

timalleja, siirtyminii invalidisoituvuus ja tydkyvy,ttcimien poistuvuus. Niimii johtavat lausekkeisiin,

joissa joudutaan yksinkertaistamisen vuoksi asettamaan tydkyvyttdmlysilmicjn olennaisia piirteita

kuvaaville suureille erilaisia joustavuutta rajoittavia ehtoja. Tuolloin todettiin, etteiv6t aikaisemmat

mallit ole tarkoituksenmukaisia ottaen huomioon tydk).v).ttdmyysvakuutuksen kehittiimistarpeet ja

sen soveltamisen laajuus. Erityisesti katsottiin, etti tydkyvy,ttdmlysvakuutuksen differentioiminen

esim. tyciky.r'ytdmyysslyn mukaan on aikaisempien mallien puitteissa erittdin hankalaa. Vaikka

tdmri ndkcjkohta niiyttelikin omaa osaansa mallin valinnassa, tdllaiseen differentiointiin ei ole sittem-

minkddn menty.

Uudelle tydkyvy'ttcimyysmallille asetettiin alunperin seuraavat vaatimukset:

a. Tekniikan on oltava sellainen, ettii kaikki tycikyvl4tdmyysilmi6n olennaiset

piirteet voidaan ottaa huomioon perustemallin rakennetta muuttamatta.

b. Tekniikan on sallittava yksinkertaisella tavalla tydkyvy.ttdmyysilmi6n differentioi-

minen esim. tydkyvltrimyyssyyn mukaan.

c. Tekniikan on oltava liitettiivissii havaintoihin mahdollisimman yksinke(aisesti.

d. Kaikkien ty6kyvl,ttcimlrysvakuutuksessa tarvittavien vakuutusteknisten suureiden

on oltava esitettzivissd analyy,ttisinli lausekkeina suljetussa muodossa.

Niiiden vaatimusten pohjalta iuotiin ns. Z-malli, jonka todenniikdisyysteoreettinen esittely on

liitteessd. Todettakoon tzissii yhteydesse, etta Z-malli ei ole toteuttanut sille alunperin asetettua

vaatimusta c. Menetelmd sen parametrien luotettavaksi kiinnittiimiseksi oli jatkuvan kehittelyn

kohteena aina vuoteen 1986 asti, jolloin piiiidyttiin toistaiseksi kiiycissii olevaan menetelmdiin, jossa

parametrit maeriteteen empiirisestii aineistosta lasketusta, keston ja iiin mukaan eritellystii tycikyq't-

tcimyyseliikkeen pddtty'vyydestd pinnansovitustekniikan avulla.
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Alunperin yleisten perusteiden kohdassa 2 esitettiin tydkf/yttomyysmalliin liittyvie laskukaavoja

mycis sellaista tilannetta varten, jossa tydkyvyttdmyyseliikkeen kestolle asetetaan yliiraja. Niimii
kaavat poistettiin perusteista tarpeettomina vuoma 1990, kun oli vlihitellen keynyt selviiksi, ettei

mainitun kaltaista ty6kyvy'ttdmyysvakuutusta tulla harjoittamaan perusteiden soveltamisalueen

puitteissa.

2.4.3.2 Ty6kyvytttimyysperusteen taso

Koska TEL:n mukaisessa perusvakuutuksessa tydkyvyttdmyyselike rahastoidaan vasta eliikkeen

alkaessa, perusteiden tason osalta on siinii merkitystii vain eliikkeiden poistuvuudella. Alkavuuden

muutokset eiviit edellyii tyOkywyttdmyysmallin parametrien muuttamista, vaan TEL-maksun tyd,ky-

v)'ttdmlTsosan muuttamista. Sen sijaan rekisterdidyss?i lislelSkevakuutuksessa, jossa rahastoidaan

myds vastaista tytikyvy'tt6myyseliikettii, pemsteiden oikealla tasolla on olennainen merkitys mycis

tydkyvyttcimyysalkavuuteen liittyvien parametrien osalta.

Tydkyvy'tttimyysperusteen tason miidritttiminen koettiin aikanaan hyvin vaikeaksi. Taso vaihteli

ennen TEL:id ka)'tdsse olleissa perusteissa voimakkaasti. Maksu saattoi olla jopa 3-4-kertainen eri

aineistoista laskettuna. TEL-vakuutusta varten taso valittiin vastaamaan ltihinnii avustuskassojen

aineistosta miesten osalle johdettua Iaskuperustetasoa. Lyhyiden, alle vuoden kestoisten ty6kywy,ttci-

myystapausten osalta taso asetettiin vastaamaan tuolloin key.tettyjen yksil6llisen eliikevakuutuksen

perusteiden tasoa.

Perusteiden tasoa on sittemmin muutettu tydeliikejlirjestelmiistii saatujen havaintojen perusteella

useaan otteeseen: 31.12.1986 toteutettu, jadestyksessii jo viides muutos oli viimeinen, jossa rahasto-

perusteen korjaus toteutettiin yksinomaan Z-mallinparametreja muuttamalla.

Piiiittyvyyden osalta muutosten suunta on ollut tycikyvyttcimyyseliikeliiisten poistuvuutta pienentrivii

Tydellikejiirjestelmiin kypsyessii on saatu havaintoja yhe pitkekestoisempien eliikkeiden peattyvyy-

destii. Tiillciin Z-mallista on my6s lopulta alkanut 16)tye rakenteellisia ongelmia, joiden johdosta se

on viihitellen menettiimiissii sovellettavuuttaan. Suurin ongelma on se, ette Z-malliin implisiittisenii
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sisiiltyvii oletus poistuvuusintensiteetin pienenemisestii ellikkeen keston kasvaessa ei eniid vastaa

todellisuutta. Hyvin pitk2iiin kestiineissii ellikkeissii paranevuus on olematonta, jolloin ainoaksi

poistuvuustekijaksi jaa kuolevuus. Se puolestaan ei suinkaan viihene vaan kasvaa ian karttuessa.

Vuoden 1986 alusta lukien voimaan tulleen joustavan eliikeiiin jiirjestelmiin sisaltema yksi16llinen

varhaisel;ike, jossa teweydellisiin syihin liittyviit edelly,tykset ovat lievemmiit kuin perinteisissd

tydkyv)'ttdmlyseliikkeiss6, vaikuttaa vastaavasti Z-mallin soveltuvuutta viihentdviisti aiheuttaessaan

tydk).vyttdmyyseldkkeensaajien joukossa epijatkuvuuden 55 ruoden alkuiiin kohdalla. Tiistii

johtuen korvausvastuun laskennassa siirryttiin vuoden 1991 lopusta lukien yksilcillisissii varhais-

eldkkeissii kZiyttiimiiiin mdiiriiaikaisen vanhuusel6kkeen tekniikkaa.

Lisiiellikkeissi sovellettavan maksuvapautusta koskevan perusteen taso johdettiin 1960-1uvun alun

ryhmlielikevakuutustoiminnassa kiiytettyjen kertoimien perusteella korottamalla niite tydkyvyttd-

myysperusteen muutosta edellyttiiviillii tavalla. Mydhemmin maksuvapautusta koskeva osa yhdistet-

tiin rekisterciidyissii lisiieduissa tasausosaan ja maksuvapautusaikaan perustuva eliikkeen osa kustan-

nettiin tasausmenettelym kautta. TEL:n mukaisten lisiieliikkeiden perusteisiin maksuvapautusosa

palautettiin perhe-eliikkeenja hautausavustuksen osalta vuoden 1979 alusta lukien.

2.4.4 Perheellisyys

2.4,4.1 Perustefunktiot

Erilaisia perhe-eliikevakuutuksia varten tarvitaan monia perusteita, joskin TEL:n osalta perhe-eliike-

perusteiden tarye on rajoittunut vain lisiieliikkeisiin sen jiilkeen, kun perhe-eliikkeet muutettiin

vuoden 1994 alusta TEl-perusvakuutuksen puolella kokonaan yhteisesti kustannettaviksi. Laskupe-

rustemalliin otettavia perheellisyrysfunktioita valittaessa pidettiin aikoinaan liihtrikohtina seuraavia

vaatimuksia:

a. On piidstiivi suhteellisen harvalukuisiin perusteisiin.

b. Malliin otettavilla funktioilla on tultava toimeen miltei kaikessa perhe-eliikeva-

kuutuksessa.
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c. Perustefunktioiden on seurattava maan viiestcitilastoista tehtyjii havaintoja, mutta

niihin on kuitenkin sisallytetteva teknisesti helposti toteutettavissa oleva joustomah-

dollisuus.

Yleisissii perusteissa nykyiiiin esiintyvien funktioiden (avioisuus, aviopuolisoiden ikiiero,

synt)'Wrys) ohella perusteissa esiintyi alunperin mycis eroavuusperuste samoinkuin leskien uudel-

leenavioitumista koskeva peruste. Viimeksi mainitut jiitettiin pois perusteista vuonna 1990

voimaantulleen ty6eliikelakien perhe-eliikeuudistuksen yhteydessii. Samassa yhteydessii siirrl,ttiin

tekniikkaan, jossa alkavan TEL:n mukaisen lapseneliikkeen piiiioma-arvo annetaan suoraan yleisissii

perusteissa suljetussa muodossa olevan kaavan avulla (kaava (9) edella). Tiimiinkin funktion takana

ovat kuitenkin laskuperustemallin perusfunktiot, koska sen parametrit on valittu sovittamalla

funktio laskuperustemallin mukaiseen, vain numeerisesti laskettavissa olevaan vastineeseensa.

Samassa yhteydessii mycis perhe-eliikefunktioiden rakenteeseen tehtiin muutoksia. Niihin alunperin

liittyneetyleisvakiot @1a)-@33) kiiviviittuollointarpeettomiksijaniidentilalletulivatvakiot

(a3a)-b57)

Mallin keytt66n liittyvien kaavojen joukkoon on edelleen sisiillletty aiemmin olennaisessa roolissa

olleet fr- ja g-funktiot. Niitii ei eniiii sovelleta TEL:n mukaisessa vakuutuksessa, mutta kylliikin
eriiissii vapaamuotoisissa eliikejiirjestelyissii.

2.4.4.2 Perheellisyysperusteiden taso

Perheellisyyssuhteita kuvaaviin perustefunktioihin sisiiltyviit yleisvakiot valittiin 1960-luvulla

luonnollisesti siten, ettii funktiot liittyivat mahdollisimman hyvin suoraan maan tuolloisista viiestci-

tilastoista saatuun havaintoaineistoon. Varmuuslisiiti sislllytettiin perusteisiin ainoastaan avioisuutta

koskevilta osin.
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Perhe-eldkeuudistuksen yhteydessii vuonna 1990 perheellisyysperusteiden uudistustarve selvitettun

(vrt. liihde [4]). Tuolloin todettiin, ettii vaikka perusteiden kokonaistaso olikin osapuilleen oikea, ne

eiviit perheellisyysilmidssii tapahtuneiden muutosten johdosta eniiA juuri miltean yksittiiiselti

osaltaan vastanneet vallitsevaa todellisuutta. Korjaus ei mydskliin eniiii ollut toteutettavissa pelkiis-

tiiiin perustefunktioiden parametreja korjaamalla: esimerkiksi syntyvyydessd oli tason alenemisen

ohella tapahtunut olennainen muutos siinzi ikiialueessa, jolla syntyvyys yleensii on merkittevella

tasolla. Tiistii syystii jouduttiin tiissii yhteydessi perustefunktiotkin osittain korvaamaan uusilla

funktioilla, kuten edellisessd kappaleessa todettiin. Perheellislysperusteen osalta ei perusteiden

muodon ja tason erottaminen siten ole yhtii yksiselitteistii kuin esim. vanhuuseldkkeiden

tapauksessa.

2.4.5 Kuormitus

Malliin sisiilly,tettiin kuormitusperuste, joka salli henki- ja eliikevakuutustoiminnassa jo aiemmin

kaytetyn kaltaisen kuomritusjiirjestelmiin kayttoOnoton. Kiiytettiivissi on sekd kuoleman varalta

voimassa olevaan positiiviseen summaan verrannollinen kuormitus ettii maksuun verrannollinen

kuormitus.

K2iy'ttci6n ndistii otettiin suoraan vakuutusmaksuun verrannollinen kuormitus eliikevakuutuksessa

aikaisemmin sovelletun periaatteen mukaisesti. Tasoksi valittiin 6 oZ bruttomaksusta. TEL:n mukai-

sessa perusvakuutuksessa hoitokustannusosa muutettiin vuonna 1965 palkkasummaan velrannol-

liseksi, jolloin siis irtauduttiin tiiltii osin yleisten laskuperusteiden mukaisesta tekniikasta. Vuodesta

1969 lukien kuormituskertoimeen on lisiiksi liittynyt palkkasummasta riippuva ns. suuruusalennus.

TEL:n mukaisessa lisdeliikevakuutuksessa kuormitus miiiirtiytyy edelleen yleisten perusteiden

mukaisesti. Tasoa on jatkuvamaksuisessa vakuutuksessa korotettu 9 %:iin ja taas alennettu 8 %:iin.

Kertamaksuisissa vakuutuksissa taso on mycis vaihdellut ja on nykyisin 4 %. Myds siihen liittyy

suuruusalennus.
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Edelia kiisitellyn, vakuutusyhti6n liikekulujen peittiimiseen tarkoitetun kuormituksen lisiiksi TEL:n

ja YEL:n mukaisen vakuutuksen maksuun sisiiltly toisena kuormituseriinii ETK:n kustannusosa.

Kiiy,tiinndssii voidaan sanoa, ettd se miiiiritelliilin maksuun verrannollisena.
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3 JATKUVAT JA DISKREETIT SUORITUKSET

Johdannoksi seuraaville tarkasteluille kenataan jatkuvan koron mallia sellaisena kuin se on kiiy'tdssd

tycieliikevakuutuksen laskuperusteissa.

Olkoon

V ( 0) r ahasto lehtdti lanteessa

p(z) korkoutuvuus

B (z) valilie [0, r] kumuloituneet suoritukset, tylpillisesti maksut miinus eldkkeet,

mukaanlukien vuoden lopussa mahdollisesti toteutettavat rahastotdydennykset tai

-siinot (huomattava siis, ettii B (z) voi olla niin positiivinen kuin negatiivinenkin) .

Merkitiiiin vield koko vuoden aikana kumuloituvia suorituksia symbolilla B:B(1),jolloin siis

I A-B(11) jos suoritukset AB(t;)tulevat
diskreetisti pisteissd ti

(24) B =
Ij
0

dB(t) = Ij
0

B'(r)dr jos B(r) on jatkuva ja kyliin

sddnncillinen

Vuoden lopun rahasto saadaan tiillciin kaavasta

(2s) V(r) = v(o)r![o<'la' * l"l l rt, )d' ,tB(t
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Suoritusten
korko

Suorituk-
set (B)

V(0):n
korko

v(1)

v(0) v(0)

1

Kuvio 3. I . Vuoden lopun rahaston muodostuminen ajatellen, etta suorituksiin sisiiltyy sekii diskreet-

tej ii ettii j atkuvia komponenttej a.

Koron osuus rahaston muutoksesta on

(26) R=v(t)-V(0)-B

koska

(27) V(1)=Y1s1+B+R

Oletetaan seuraavaksi, ettii korkoutuvuus on vakio, ts.

(28) pG) = p,ref},l)

ja kiiytetiiiin standardimerkintdjii
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eP = r = l+i
(2e)

P = lnr = ln(l +r)

Tiill<iin loppurahaston kaava (25) saadaan muotoon

(30) V(1) = epV(o) + l[ sot-r)dB(t) = rV(O) + ![ rt-'an1r1

Reaalimaailmassa suoritukset ovat aina diskreettejii, ja jatkuvan suorituksen mallin kiiyttci perustuu

sen laskennalliseen yksinkertaisuuteen. Se, miten hyvii approksimaatioita jatkuva malli antaa,

riippuu ilmiciiden luonteesta. Normaalitapauksessa eliikevakuutusympiirist6ssii eliikkeet maksetaan

ulos kuukausittain, jolloin jatkuvan suorituksen malli antaa hyviin approksimaation. Vakuutusmak-

sujen ajallinen jakauma on epiitasaisempi.

Esimerkki 3.1. Jatkuvan suorituksen sijasta kiiytetiiiin usein yksinkertaistusta, jonka mukaan

maksujen ja eliikkeiden ajatellaan keskittyviin keskelle vuotta. T[ll6in on

0 kunz<1/2
(31) B(z) =

.B kunr > l/2

jolloin kaava (30) saadaan yksinkertaiseen muotoon

(32) V(t) = rV(O) + JV B

Kun tiistii ratkaistaan.B, saadaan yhtal0 (26) huomioon ottaen

(33 ) R = iv(o) + ({v -t)B = iv(o) . F7/0)-rv(o))

Analyyseissii kiiytetiiiin usein tiitii kaavatyyppiii.
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Esimerkki 2. Edellistii esirnerkkiii on helppo yleistii[: jos keskelle vuotta ajoittuvan suorituksen

lisiiksi vuoden loppuhetkellii tulee ke(aluonteinen er6, esimerkiksi rahastotiiydennys, on.B muotoa

(:+1 B(t) =

0 kunr<7/2
P kunl/2 S r<l
P+ A =.8 kun r:1

Vastaavasti kuin kaavoja (32) ja (33) johdettaessa saadaan tiilldin

(3s) V(1)=rv(o)+JVP+L

(36) R = iv(o) * Fqrl - ^- 
rv(o))

mikii vahvistaa sen intuitiivisestikin selviin asian, ettii koron osuutta laskettaessa tuoden loppuhet-

kellii tulevalla suorituksella ei ole vaikutusta.

Esimerkki 3. Tasaisen vakiosuorituksen tapauksessa on

B(t) = Bt, rel1,lf
(31)

dB(r) = 347

jolloin kaavasta (30) saadaan

(38) V(1) = rV(o) + fLa = rV(g) + iB

(3e) R = iv(o) * (i-r)a =ilt101* ]trol-rv(o))

Esimerkeissii 1,2 ja3loppuvastuu V(1) on laskettu retrospektiivisesti llihtien alkuvastuusta ja

vuoden kuluessa tapahtuneista erisuuntaisista suorituksista. Jos loppuvasntu V'(l) todellisuudessa
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lasketaan prospektiivisesti, eliikelaitoksen tuleviin velvoitteisiin perustuen, kyseessii olevan vakuu-

tusliikkeen tulos voidaan esimerkissii 1 laskea muodossa

(40) y = v(1)-t/(1) = JV B-(r'T)-rv(o))

Erziissl tilanteissa on kiiytiirurdllistii perustaa laskelmat keskirahastoon. Tiitii tekniikkaa varten

todetaan ensin, ettii esimerkin 3 tapauksessa

eP -lp

^2l+p+i + -1 = t + +p * **... r I + !o= t+li(41) p

joten

(42)
v(t) = rv(o) +(r + |,)a

R = itr(g+tiB

Koska toisaalta

(43) p=rto=1+lo=t*!i

todetaan kaavan (32) perusteella, ettii approksimaatiot (42) piitevlit myds esimerkin I tapauksessa.

Keskirahasto on siten

(44) v = ttrtol+roD = !lrrtol+rv(0)*(r*|)r]

= (r + li)(vtot*ta)

ja vuoden korko keskirahastolle
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(45) iv = (t * !i)(iv1o1* !ia) = (r * ],)n

Niiin ollen korolle R saadaan keskirahaston avulla approksimaatio

(46) ^iViV
t+li J r

Keskirahasto on immuuni sille, miten suoritukset jakautuvat vuoden varrelle. Kaavat (42) antavat

hyviin approksimaation kaikissa niissd tapauksissa, joissa suoritusten voidaan katsoa tapahtuvan

keskim?iiirin keskellii vuotta, kuten esimerkkien I ja 3 tapauksissa. Sen sijaan tilanteissa, joissa

suoritukset painottuvat loppu- tai alkuvuodelle, keskirahaston avulla laskettu approksimaatio (46) ei

ole hyvii. Sen soveltuvuus kuhunkin tilanteeseen on niiin ollen syytii aina harkita erikseen.

Keskirahaston kiytdn etuna on laskennallisen helppouden ohella se, ettii kaava (46) sallii koron

jakamisenkahtia:josi = i6+(i -is), on

(47)

ja siis

(48)

r=7+16+(i-i6)

^ iV iov (t_in)V
rG Ji ' ,'i

Jatkossa keltetaan merkintcij ii

(4e)

io=0,03=(rl)-(bl5)

ro=7,03 = 1+(61)-(615)

t = (bt)

r= 1+r= 1+(bl)
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misse @1) ja (bl5) ovat kohdissa 2.2.1.1ja2.2.1.6 miiiritelll't laskuperustekorko ja rahanarvon

muuttuvuus.
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4 TEL:N MUKAINEN PERUSVAKUUTUS

4.1 Apukiisitteitii ja merkinttijii

TEL:n mukaan vakuutusmaksun ja vastuuvelan laskennassa on kiiytettiivii sosiaali- ja terveysminis-

teri6n vahvistamia perusteita. Neiden laatimiseksi tarvitaan erliitii ikiilaskuun, tycisuhdeaikaan ja

ansioihin sekii tydnantajatyyppiin liittyvie apukasitteita, joihin keskitetiiiin reaalimaailman ja perus-

teiden viiliset yhteydet. Niiiden suureiden - tr, t'u, Tr, Sr, n, - miiaritelmiit on koottu seuraa-

vaan sen mukaisina kuin ne ovat TEL:n mukaisen vakuutuksen erityisperusteissa.

4.1.1 Ikiilasku

Eriiitii vlihiiisiii poikkeuksia lukuunottamatta TEL:n mukaisen perusvakuutuksen laskuperusteissa

ktiytetiitin vuoden tarkkuudella maariteltya ikiiii; x on vakuutetun tai eliikkeensaajan ikii syntym[-

piiiviinii sinli kalenteriruonna, johon vakuutusmaksu kohdistuu tai jonka viimeiselle piiiviille vastuu

lasketaan.

Eliikeiiille, joka TEL:n mukaisessa perusvakuutuksessa piiiisiiiintdisesti on tiiysiii vuosia, kiiy'tetiiiin

symbolia ru.

4.1.2 Ty0suhdeaikaan ja ansioihin liitfyviit suureet

Valtaosa perusteiden suureista lasketaan yksil6kohtaisesti tai jopa tydsuhdekohtaisesti

Vakuutusmaksua laskettaessa kiiytetiiiin piiivinZi ilmoitettua ty6suhdeaikaa /v. Tarkemmin sanoen tv

on aika, jonka tydntekijii on vuonna v ollut TEL:n alaisena siltii osalta vuotta v, jona aikana vakuu-

tus on jiirjestetty ko. yhticissii. Jos tydntekijii on tullut TEL:n alaiseksi vuonna v, mukaan luetaan

mycis TEl-tydsuhteeseen liittyva odotusaika. Mukaan ei sen sijaan lueta 14 vuotta nuorempana tai

65 vuotta vanhempana palveltua aikaa, asevelvollisuusaikaa eikii tiiysitehoisen
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ty0kywyttcimyyselakkeen (paitsi lepliiviin yksikillisen varhaiseliikkeen tapauksessa) tai rintamavete-

raanien varhaiseliikkeen rinnalla palveltua aikaa.

Rahastoidun elikkeen lisiiystii laskettaessa kaytetaen suuretta 7y, joka lasketaan muutoin samoin

kuin /y , mutta j attemallii huomiotta ennen 23 vuoden iiin tiiyttlimistii palveltu aika.

Vakuutusmaksun perusteena olevaa kuukausipalkkaa laskettaessa kiiytetiiiin piiivinii ilmoitettua
I

tycisuhdeaikaa tv ,jota laskettaessajiitetliiin pois vastaavat ajat kuin suuretta /v laskettaessa. Jos

tydsuhde jatkuu yti eliikeiiin, suureessa tl, otetaan huomioon myds eliikeiiin tiiyttiimisen jiilkeinen

palvelusaika.

Tarkemmat siiiinncit sen suhteen, miten ajanjaksot lasketaan, on esitetty tycintekijiiin eliikeasetuksen

(TEA) 6 $:ssii.

Vuodelta v perittiiven vakuutusmaksun perusteena oleva kuukausipalkka,sv saadaan ajun rl, p.*s-
teella seuraavasti

(50) S, = AuI

jossa l, on TEL 7e $:ssii tarkoitettu ko. tycisuhteen tyciansio siltii osalta luotta v, jona aikana

vakuutus on jiirjestetty ko. yhtidssii.

4.1.3 Ty0nantajien luokittelu

Eliikkeen kustantamisen kannalta perusobjekti on jo TEL I $:n perusteellakin tycinantaja. Ttit2i

asiaintilaa ei muuta se, ettd tydnantaja saattaa halutajakaa henkildpiirinsd useaan vakuutukseenja

joskus mycis useaan eliikelaitokseen. Maksu lasketaan vakuutuskohtaisesti, ja samoin lasketaan

useat vastuusuureet. Sovellettava vakuutustekniikka miiiiriiytyy kuitenkin kaikissa tycinantajan

vakuutuksissa tydnantajan seuraavassa maariteltaven tydnantajatyrypin mukaan.
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Tydnantajat luokitellaan pientycinantajiinja suurtydnantajiin palveluksessaan olevien henkilcjiden

lukumdiirdn mukaan. Piiiisiiiintci on se, ette edellisi2i ovat tycinantajat, joiden kaikkien TEL:n

alaisten, mycis toisessa eliikelaitoksessa vakuutettujen, tycintekijdiden lukumiiiiriin on katsottava

pysyviisti alittavan 50, jalkimmiiisia taas ne, joilla tiimri lukumaarii on viihintiiiin 50. Se, ettii

lukumiiiiriiii seurataan tycinantajakohtaisesti rajoittumatta esim. yhdessii eliikelaitoksessa vakuutet-

tuihin saman tycinantajan tydntekijdihin, on vdlttdmiitdntii, jotta sovellettava vakuutustekniikka ja

erityisesti jiiljempiinii kohdissa 4.2.2.2 ja 4.2.2.3 k[sitelty omavastuumaksu ei olisi kienettivissli.

Ty6nantajatyyppi voi tycinantajan toiminnan volyymin muuttuessa vaihtua. Teta varten perusteissa

on laskusiiiintci, joka perustuu tydnantajalla vuoden v-1 joulukuussa olleiden TEL:n alaisten tycinte-

kijciiden lukumddrziiin Nr-1 . Tydnantajatyyppi ja sen mycitd sovellettava vakuutustekniikka vaihtuu

hetkestii 1.1 .v+2 alkaen, jos sekli Nr-1 ettii Nv ovat toisen tycinantajatyrypin mukaisia. Alkutilan-

teessa, jossa suuretta Nr-t ei ole olemassa, sen sijasta kiiy.tetiiiin tydnantajan ilmoittamaa TEL:n

alaisten tydntekijdiden lukumiiiiriiii. Mikeli kuitenkin tycintekijciiden lukumiiiiriissti on tapahtunut

pysyve muutos, muutetaan edellii selostetusta piiilttelysiilinndstii poiketen tydnantajatyyppi heti

seuraavan kalenteriluoden alusta lukien.

Tycinantajien yhdistymistii ja jakautumista varten perusteissa on omat siiliddksensii suureen Nr-1

miidriiytymisestii.

Olennaiselta osaltaan ty6nantajan kokoon liittyva, mm. vuoden v vakuutusmaksun miiiiriiiimiseen

tarvittava informaatio voidaan tiivistiiii tydnantajakohtaiseen "r-lukuun"

(51) nv = Nv-'

joka miiliriii, missii mlilirin tycinantaja on tycikyvl'ttdmyys- ja tyrittdmyysliikkeen osalta omavastuu-

tekniikan piirissii. Koska r-luvun ollessa suuri huomattava osa maksusta maaraylyy tydnantajan

omien tycintekij6iden eliiketapausten mukaan, perusteissa on lisiiksi mahdollisimman tarkoin mliiiri-

telty se, mihin vakuutukseen eri eliike- ja vastuusuureet missdkin tilanteessa kuuluvat.
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4.1.4 Usean tyiinantajan muodostamat kokonaisuudet

TEL-pemsvakuutuksen erityisperusteet tuntevat kaksi tilannetta, joissa maksutekniikassa sovelle-

taan yhte tycinantajaa laajempaa kokonaisuutta.

Ensimmdisen ndistd muodostaa maksun hoitokustannusosaan liitt)'\re ns. yhty.rnlikohtainen

suuruusalennus. Suuruusalennus sindnsii miiiiritelliiiin yksitthiselle vakuutuksenottajalle eli tydnanta-

jalle kuormituskertoimen avulla, joka alenee tdmdn samassa elilkeyhti6ssii vakuutettujen tycinteki-

jdiden yhteenlasketun palkkasumman kasvaessa. Perusteissa kuitenkin todetaan, etta tete

kuormituskerrointa laskettaessa katsotaan yhdeksi vakuutuksenottajaksi samaan osakeyhticiitii,

pankkeja tai vakuutusyhticiitii koskevan lainsii;idiinncin mukaiseen konserniin kuuluvat vakuutuk-

senottajat. Samoin menetelliiiin edellii mainittuihin konsemeihin rinnastettavien yrityskokonaisuuk-

sien suhteen, joissa emol,rityksen yhtidmuoto on muu kuin jokin edellii luetelluista. Jos konsemiin

kuuluvilla yhti6illii on 50 o/o:n omistusosuus konserniin kuulumattomassa yrityksessii, myds

viimeksi mainittua pidetiiiin konserniin kuuluvana suuruusalennusta miiiiriittiiessii.

Toisen poikkeuksen tycinantajakohtaiseen kiisittelyyn muodostaa ns. vapaaehtoinen konsemointi.

Joukko samaan osakeyhticilain tai vakuutusyhticilain mukaiseen konsemiin kuuluvia tycinantajia voi

sopia yhdessii niiden eldkelaitosten kanssa, joissa ko. tycinantajilla on tydntekijciitiidn koskeva

TEL:n mukainen eliikejiirjestely, ettii vakuutusmaksu miiiiriiy,tyy kaikkien ko. tydnantajien yhteen-

lasketun rr-luvun mukaan. Konserniyhticit voivat niiin piiiistii suuremmassa mliiirin omavastuuteknii-

kan piiriin kuin niiden omista tydntekijiimiiiiristii seuraisi. Tarkoituksenmukaisuussyistii jiirjestely

on tehty mahdolliseksi vain silloin, kun tiimdn yhteismiidrdn on katsottava pysyviisti ylittavan 1000

henked. Va2irinkiiy'tcisten vdlttdmiseksi on lisiiksi otettu mukaan siiiiddkset siite, milloin jiirjestely

purkautuu ja missli tapauksissa voidaan sopia otettavaksi mukaan uusia tydnantajia. Niiin miiiiriiyty-

vdt vakuutusmaksut voidaan joko jattae tasoittamatta konsemiyritysten kesken tai tasoittaa jommal-

lakummalla perusteissa esitetyistii kahdesta tasoitustekniikasta.
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4.2 YhtiOn vastuulla oleva vakuutusliike

4.2.7 Rahastoidut ellkkeet

Luvun 4.1 apusuureiden avulla voidaan tiismtillisesti esittae, millaiseksi kohdassa 1.4 alustavasti

md;iritelty rahastoitu vanhuusel6ke muodostuu.

Rahastoidun vanhuuseliikkeen miiiirii vuoden v lopussa miiliritelliiiin palautuskaavalla

(s2) Ef =
(rf-, * arf)fr + i,), kun 23 < x < w

E.(-, + nElp muulloin

jossa esiintyvii rahastoidun el;ikkeen lisiiys AEfl lasketaan kaavasta

t
t

o,oo5 +s,, kunx<55(53) 
^rf 0 , kunx>55

Rahastoitu eliike lasketaan em. palautuskaavalla siita vuodesta vg liihtien, josta lukien henkilci on

ollut tlissii vakuutuksessa, ja alkuarvoksi asetetaan 0 vuoden v9-1 loppuhetkelle. Palautuskaavaa

sovellettaessa on muistettava3l.12.l996 tehty poikkeuksellinen rahastoidun vastaisen vanhuuseldk-

keen alennus. Ennen vuotta 1997 kaavan (53) vakio oli 0,015.

Kertoimen i v avulla toteutetaan TEL 12 $:n sallimat, rahastoitujen vanhuuseliikkeiden reaaliarvon

tukemiseksi tehtevet siirrot tasausliikkeen puolelta vastaisten vanhuuseliikkeiden vastuisiin.

Kaavassa (52) on miiliritelty ikiialue, jolle korotus kohdistuu; haluttaessa tiitii voidaan tietenkin

muuttaa. Perusteissa mainitaan erikseen, ettd korotusta ei tehda niiden tycintekijriiden osalta, jotka

vuoden v lopussa ovat varhennetulla vanhuuseliikkeellii.
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Rahastoitu eldke vastaa aina jotakin ellikeikZiZi rv. Tdmd voidaan tarvittaessa tuoda esiin ktiyttiimiillii

rahastoidulle ekiklieelle merkintiii ER(r.u). Eliike, joka vastaa eliikeikiiii u.,1 , voidaan muuntaa

vastaamaan mitd tahansa muuta elikeikda w2 kaavalla

(s+;

jonka sisliltd on se, etta eliikeikiiii muutettaessa eliikkeen piiiioma-arvon tulee siiilyii. Niiin menetel-

liiiin, jos eliikeikii muuttuu tycisuhteen kest2iessii iasta rv1 ikiiiin wz, sekd jos tyrintekijii joko

I'arhentaa tai lykkiiii eliikkeellesiirtymistiiiin ellikeiiistii rvl eliikeikiilin n,2. Jos lykkiiiiminen tapah-

tuu tilinpiidtcishetken yli, menetelliiiin tilinpiiiitcishetkelle vastuuta laskettaessa vastaavasti, jolloin

kuitenkin 1v2 :na kiiytetiiiin henkil6n ikiizi kuukauden tarkkuudella tilinpiiitcishetkellii.

Tyosuhteen kestiiess6 tapahtuvaan eliikeiiin alentamiseen saattaa liittyd rahastoidun eliikkeen kerta-

luontoinen lisiiys, johon palataan tarkemmin kohdassa 4.4.4.

Muiden eliikelajien kuin vanhuuseliikkeen osalta ei TEL:n mukaisessa perusvakuutuksessa aktiivrar-

kana muodostu rahastoitua eliikettli. Niissii eliikkeeseen sen alettua sisiiltyvii rahastoitu osa mliiiritel-

lddn kutakin tilannetta kohden vastuunjakoperusteissa.

4.2.2 Vakuutusmaksun laskenta yhtiiin vastuulla olevan vakuutusliikkeen osalta

Seuraavassa esitettavAt vakrrutusmaksun osat lasketaan vakuutuskohtaisesti,jolloin kaavoissa esirn-

tyvet summamerkit tarkoittavat tydsuhteittain laskettujen suureiden summia. Vuoden v maksun

teoreettinen eriipiiivd on 1.7.v, ja seuraavien kaavojen mukaisina maksukomponentit on korkoutettu

ko. piiiv?ille.

4.2.2.1 Vanhuusellkeosa

Vanhuuseldkeosa lasketaan klassisen vakuutusmatematiikan keinoin siten, etta se vastaa rahastoidun

vanhuuseldkkeen lisdyst;i vuonna v:

ER(,,,r) = 5rR(rrr )- Nt'"
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(5s) P{=z**l

Vuonna 1998 sovellettujen iklisiirtojen mukaisen vanhuuseliikemaksun kuvaajat miehille ja naisille

on esitetty jaljempiinii kuviossa 4.2.

4.2.2.2 Ty0kyvyttdmyysosa

Ty0kyvyttcimlysosaa varten miiiiritelliiin ensin tycinantajan n-luvusta riippuva omavastuuaste

(s6) c(n)=61, Ir,@;#]

joka kertoo, missii miiiirin ty6nantaja on tycikyvyttdmyysliikkeen osalta omavastuutariffin piirissii.

Omavastuuasteen kuvaaj a on piirretty kuvioon 4. I . yhdess[ tydttdmyysliikkeen vastaavan suureen

kanssa.

Tycikyvyttdmyyso sa lasketaan nyt ns. tari ffimaksun

(sl1 PI,(t) =2 ix k;p Sy

ja omavastuumaksun

(s8) pdQ)=EI,fM + 6 Vl -,oy'lr)

lineaarikombinaationa muodossa

(59) Pd = O-a(n,)Xl -c,)Pd1) +a(n,)pdQ) + c,pd0)
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Suureen p,{(t ) t<aavassa kerroin ix on tydkyvyttdmyystariffin maerittelevii, iiistii riippuva kerroin,

joka annetaan penrsteissa taulukkomuodossa. Kenoinsarjan meerittelyssa on tarkoituksenmukaista

pyrkiii siihen, ettii kukin ikiiluokka rahoittaa oman tyciklvy,ttdmlysmenonsa vastuuvelan muutos

mukaanlukien, ts. kerroinsarja i.r tulisi miiiiritellii siten, ettii kaavan (57) mukainen suure vastaa

kussakin ikdluokassatydkywyatcimyysmenoa (58). Teoreettisesti tarkastellen tiimii johtaa

maksukaavaan

(60) ix = tx Et at*

missd i.r on x-ikiiisten tycikywy'ttrimyysfrekvenssi, E.r on keskimiiiiriiinen tavoite-eliikeprosentti ja

al. on alkavan tydkyvyttcimyyseldkkeen piiiioma- arvokenoin. Kiil,tiinncissii kertoimet i.t miiirltddn

liihtien ensisijaisesti tarvittavasta tyciklwy,ttdmlysmaksutulosta ja pyrkien sitten niin pitkalle kuin

mahdollista menon (58) mukaiseen ikiiriippuvuuteen. Aikoina, jolloin tydkywyttcimyysalkavuus on

korkea, ei ole mahdollista piiiistii tiiysin riskin ikiiriippuvuutta vastaavaan maksukiiyriiiin. Vuonna

1998 sovellettu i;-sa{a on esitetty kuviossa 4.2.

Kertoimella k;r, otetaan huomioon eliikeiiin w vaikutus tariffimaksuun. Mitii alempi eliikeikii w on,

sitd halvemmaksi tilysitehoinen tycikyvyttcimyyseliike keskimiiiirin tulee kahdesta syystii: sekii

eliikkeeseen oikeuttavaa tulevaa aikaa ettii aikaa eliikkeen vanhuuseliikkeeksi muuttumiseen on

vdhemmdn. Kertoimet kily on koottu taulukkoon 4.1.

Suure p/r(Z) on tarkastellun vakuutuksen kaavaa (40) vastaava tydklvytttimyysmeno vuonna v,

kuitenkin korkoutettuna vuoden puoliviiliin. EIff onvuonna v maksettujen, tiihiin vakuutukseen

liittyvien tydkyvl,ttdmyysel6kkeiden rahastoitujen osienja kuntoutusrahojen rahastoitujen osien

puolikkaiden yhteismaara . Suureet * t, = v - l, v) ovat tydkyvyttdmyysvastuut, ja niiden laske-

miseen palataan mydhemmin kohdassa 4.2.3.4.4.

Kaavassa (59) esiintyviillii parametrilla cv erotetaan vdhdinen osa tydkyvl'ttdmyysliikkeen tariffi-

maksusta ns. tydk).v)'ttcimyysriskin hallintaosaksi. Kuten kaavasta niikyy, tiimdn osan maksavat

kaikki tycinantajat tiiysimiiiiriiisenii omavastuuasteestaan nippumatta. Hallintaosalla rahoitetaan
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toinen puoli kuntoutusrahojen rahastoiduista osista, ertiitI kuntoutukseen liittyrie merkitykseltiiiin

viihiiisempiii eriii sekd riskienhallintaty,lppisiii kustannuksia.

Perusteissa on lisliksi miiiiritelty mahdolliseksi tasoittaa tai poolata eliikelaitoskohtaisesti ereat

tydkyv)'ttdmlysmenoon liittyvat eriit, jotka kaavaa (58) sellaisenaan sovellettaessa muutoin menisi-

v6t suoraan tydnantajakohtaiseen omavastuuseen. Tiirkein nAistii eristii on alle vuoden kestiineisiin

tycisuhteisiin perustuvien tydky/)'tt6myyseliikkeiden muodostama meno, mutta mukana on myds

esim. ty6ttdmyyseliikkeiden jatkona mydnnetyistii ty6kyvyttcimyyseliikkeistd aiheutuva meno sekii

niistii tydklvy'ttcimyyseliikkeistd aiheutuva meno, jotka ovat alkaneet yli kolme vuotta tydsuhteen

piiiittymisen jiilkeen. Poolaaminen tapahtuu siten, ettii em. tapauksia vastaava meno irrotetaan

kaavassa (58) esiintyvistd vakuutuskohtaisista suureistajajaetaan vakuutuksille omavastuuasteella

painotettujen kaavan (57) mukaisten tariffimaksujen suhteessa. Mukana poolauksessa ovat yhti6-

kohtaisesti ne vakuutukset, joilla suure nv ylittiiii yhticikohtaisen, perusteissa miiiiritellyn rajan.

Yhticillii, jotka soveltavat poolaustekniikkaa, tiimii raja on 50 vakuutettua. Yhtidillii, joissa poolia ei

ole, raja haetaan niin korkeaksi, ettei sen piiriin tule yhttiiin vakuutusta. Kaikki yhtidt ovat kuitenkin

vehitellen siirtyneet kelttamaan poolausmenettelyii.

Sellaisen vakuutuksen osalta, jonka viimeinen voimassaolopZiivti oli vuonna v, suureen Pf (2)

laskennassa jiitetiiiin ottamatta huomioon vuonna v vakuutuksen pliiittymishetken jiilkeen mydnnetyt

tydkyvy'ttdmyyseliikkeet. Muiden eliikkeiden osalta suuree seen El,flv sisiillytetiiiin my6s piiiittymis-

hetken jiilkeen vuonna v maksetut eliikkeet. Tiillii jiirjestelyllii piiiistiiiin siihen, ettii maksetut rahas-

toidut eliikkeetja vuoden v loppuhetkelle lasketut vastuut ovat sopusoinnussa keskeniitin.

Tycikyvy'ttcimlysmaksuun liittyy vielii kohdassa 4.2.3.4.4 tarkemmin maariteltevan ns. tuntematto-

mien varauksen riittivyyden seuranta. Tuntemattomien varauksen riittevyylte vakuutuksen piiiitty-

misen jelkeen mydnnettiivien tydklvy'ttcimyyseliikkeiden aiheuttaman, kaavan (58) mukaan lasketun

menon kattamiseen seurataan perusteiden mukaan kolmen rruoden ajan, ja jollei tuntemattomien

varaus niiihin riita, ylitteesta peritaen vakuutuksenottajalta piidttymisvuotta y vastaavan omavastuu-

asteen a(nv) mukainen osuus.
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4.2.2.3 Ty0tt0myysosa

Maksun tycittdmyysosa on miiiiriy4ymistavaltaan pitkelti analoginen tyOkyvyttdmyysosan kanssa.

Sitii varten miiiiritelliiiin oma omavastuuasteensa, joka rajojensa osalta poikkeaa tydkyvyttdmyys-

eliikkeiden vastaavasta suureesta:

(61) 0@) = *in [r;9*t]

B (n)

0,5

0 n

1 000

Kuvio 4.1. Tydkyvyttdmyysliikkeen omavastuuaste a ja tyOttdmyysliikkeen omavastuuaste f
ty6ntekijiiluvun n mukaa. Kuvaaja 0,5 '/ ottaa huomioon sen, ettii tydtt6myyseliikkeestii on rahas-

toitua osaa korkeintaan puolet alkumiiiiriist[.

Oheisessa kuviossa on esitetty omavastuuasteet a ja B tyd,nantajan koon funktioina.
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Myds tyctttdmyysmaksuun li ittyvat tariffi maksu

(62) Py(l) = 2 ux ku* Sv

ja omavastuumaksu

(63) pVQ) = EYRM. *-(fY^ -,oVY!,)

joiden lineaarikombinaationa maksun tydttdmlysosa miiiiritelliiiin:

6+1 P9 = O - Ptu,)) PV\) + P(n,) PY(2)

Kaavoissa esiintyviit suureet miiiiritelliiiin analogisesti tydk).vyttOmyyseliikkeisiin liittyvien, edelli-

sessii kohdassa esitettyjen suureiden kanssa. Muistettakoon, ettii tydttdmyyseliikkeen rahastoitu osa

on aina korkeintaan puolet eliikkeen alkumiidriistli, mikii ei siniins;i niiy laskuperusteiden kaavoista

vaan sistiltyy suureen EVRM miiiiritelmiiiin TEL 12 $:n ja vastuunjakoperusteiden kautta. Tiiyden

tycikyvyttcimyysomavastuun piirissti olevalle tydnantajallekin tycitt6myyseliike on niiin ollen olen-

naisesti halvempi kuin tydkyq,ttcimyyseliike.

Maksukertoimien ax kuvaaja on esitetty kuviossa 4.2., ja alennetun ellikeiiin kertoimet kuw oval

taulukossa 4.1. Tydtt6myyseliikkeissd on rahastoitua osaa vain, jos eliikkeen perusteena ollut

tycisuhde on kestiinyt viihintiiiin viisi luotta, joten ei ole tarvetta vastaavaan poolaustekniikkaan kuin

ty6kyvl'ttcimyysliikkeessii. Vuonna v pliiittyneiden vakuutusten osalta menetelliiiin vastaavasti kuin

tydk),v),ttdmyysekikkeissii sekii rahastoituihin eliikkeisiin liittyviiii menoa laskettaessa mukaan

otettavien eliikkeiden ettii tuntemattomien varauksen riittevyyden seurannan suhteen.
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Kuvio 4.2. Vuoden 1998 TEL-P maksukomponentteja

)\ --

O
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\oo\

5
Tvrikvvvttdmvvs ,

l
l

Tydttdmyys

Vanhrius
- naiset
- miehet

0
ls 20 2s 30 35 40 45 50 5s 60 6s

4.2.2.4 Maksutappio-osa

Yhti6n vastuulla olevaan vakuutusliikkeeseen voidaan laskea vielii maksutappioliike. Siihen liittyy

maksun maksutappio-osa, jolla katetaan saamatta jiiiineistii vakuutusmaksuista johtuvat luottotappi-

ot. Maksutappio-osa lasketaan kaavasta

(0s1 pY =mLkS,

JOSSB rn =

0, 0075 pientyonantajille

0, 0020 suurtydnantajille, joilla nv < 300

0,0005 suurtycinantajilla, joilla nv > 300
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ja suure k on taulukossa 4.1. esitetty ellikeiiistii riippuva kenoin, joka on 1, jos eliikeikii on 65

vuotta, ja kasvaa sitten eliikeilin alentuessa. Sen tarkempi laskusdiintci esitetlidn tasausmaksun yhtey-

dessii kohdassa 4.3.2.
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Taulukko 4. 1. Eliikeiiistii riippuvia kertoimia

Kertoimet kp, ja kp liityvat eliikeikiiiin ja perhe-eliikkeen saamisen ehtoihin. Alennettuun eliike-

ikiizin liittyvlit kertoimet kpu, on esitetty taulukossa 4.1. Kertoimen kp arvoon vaikuttavat

leskeneldkkeen saamisen ehtojen laajentaminen ja lapseneldkkeen piiiiteiiin kasvattaminen; suurim-

millaan kerroin on 0,16, jos edunj[ttiijti on mies ja molemmat laajennukset toteutetaan, lapseneldk-

keen osalta korottamalla piiiiteiki aina 24 lT roteen asti.

t.
^ itv ^pw

t.
^uw k.',

)t
t- k

(k, = o)

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

0,43

0,44

0,45

0,46

0,48

0 5l

0,55

0,60

0,66

0,72

0,80

0,89

1,00

0,700

o 7)\
0,750

0,775

0,800

0,825

0,8s0

0,875

0,900

0,925

0,950

0,97 5

1,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,16

0,34

0,54

0,77

1,00

2,05

1,95

1,86

1,77

1,68

1,59

1,5 I

7,43

1,32

0,34

1,14

1,06

1,00

9,54

8,51

7,50

6,53

s60

4,69

3,85

?os

2,30

1,22

0,99

0,46

0,00

7,45

1,40

1,35

1,31

1,26

1,22

1,18

7,14

1,11

1,08

1,05

1,02

1,00
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4.2.3 Vastuuvelan laskenta yhtitin vastuulla olevau vakuutusliikkeen osalta

4.2.3.1 Yleistii

Vakuutusyhticilakia vastaava sdlidcis, jonka mukaan vakuutusyhtidn vakuutussopimuksista aiheutuva

vastuu kirjataan vastuuvelaksi, on tydeliikeyhticiiden osalta tydeliikeyhti6laissa. Sosiaali- ja terveys-

ministericjn miiiiriiysten mukaan vuoden v tilinptiiitdksen tulee olla valmis 30.4.v+l mennessd.

TEL:n mukaisen liikkeen osalta tilivuotta v koskevia suureita, kuten esimerkiksi lopullisen vakuu-

tusmaksun meerittamiseen tarvittavat palvelusaika- j a ansiotiedot (vrt. kohta 4. 1 .2), saadaan yhti66n

keviiiin kuluessa, mutta niitii ei kaikkia ehdita kasitellii vuosilaskennassa ennen em. piiiviimiiiiriiii.

Yhteisesti kustannettavien eliikkeiden vastuunjako taas selviiiii lopullisesti vasta vuoden v*1

lopulla. Niiistl syistii tilinpiiiitciksessii esitettiivii vastuuvelka lasketaan edellisen tilikauden tarkkojen

lukujen ja tilikautta koskevien kirjanpidon lukujen ja eriiiden arvioiden perusteella. Edellisen

tilikauden luvuista on liihtcitietona kiiytettiiviss6 ns. tarkka vastuuvelka, joka lasketaan prospektii-

viselia menettelyllii. Seuraavassa esitetiiiin tarkan vastuuvelan laskenta. Tilinpiiiitciksen vastuuvelan

laskentaan palataan mydhemmin kohdassa 4.6.

4.2.3.2 Tarkka vastuuvelka

Tydeliikevakuutusyhticilain mukaan - hiukan lyhenttien - vakuutusmaksuvastuu vastaa voimassa

olevissa vakuutussopimuksissa tarkoitetuista tulevista vakuutustapahtumista johtuvien suoritusten ja

n2iistii vakuutuksista johtuvien muiden menojen piiiioma-arvoa viihennettynii tulevien vakuutus-

maksujen pdiioma-arvolla. Vakuutusmaksuvastuuseen luetaan lisiiksi ns. lisiivakuutusvastuu (kts.

kohta 4.7.). Korvausvastuu vastaa sattuneiden vakuutustapahtumien johdosta suoritettavia, maksa-

matta olevia korvaus- ja muita maaria seki runsasvahinkoisten l,uosien varalta vastuuopillisesti (ts.

riskiteoreettisesti) laskettavaa tasoitusmiitirii2i (tasoitusvastuu).

Lain siiiidds koskee tarkkaan ottaen nimenomaan tilinpiititciksessii esitettiiviiii vastuuvelkaa. Vastaa-

vaa jaottelua noudatetaan kuitenkin myd,s tarkkaan vastuuvelkaan nihden, johon sisiiltyviit seuraavat

TEL:n mukaisen perusvakuutuksen erityisperusteissa miiiiritellyt eriit:



60

Vakuutusmaksuvastuu
Varsinainen vakuutusmaksuvastuu

Vastaisten vanhuuseltikkeiden korvausvastuu

Korvausvastuu
Eliikkeiden korvausvastuu

Alkaneiden vanhuuselekkeiden korvausvastuu
Alkaneiden tyOkyvyttdmyyseliikkeiden korvausvastuu
Alkaneiden tydttdmyyseliikkeiden korvausvastuu
Tasausvastuu

Tasoitusvastuu

NamA liittyvat yhticin vastuulla olevaan vakuutusliikkeeseen lukuunottamatta tasausvastuuta, johon

palataan jiiljempiinli kohdassa 4.3.5.

4.2.3.3 Tapausten luokittelu

Tarkan vastuuvelan laskentaa voidaan havainnollistaa tarkastelemalla sopivaa esimerkkihenkildii.

Seuraavassa kuviossa esitetty k[yrii kuvaa tiiysitehoiselle ty6kyvyttdmyyseliikkeelle joutuvalle

henkilolle maksettujen, yhtidn vastuulla olevien eliike-erien kumuloituvaa miiiiriiii. Rajoitetaan

tarkastelu aluksi siihen, miten henkiki eri aikoina vaikuttaa tydkyvyttdmyyseliikevastuuseen.
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Maksettujen
rahastoitujen
eldkkeiden
kumuloitunut
meefi

B CD E Aika

Kuvio 4.3. Yhtidn kumulatiivinen suoritus ellkkeensaajalle (rahastoitu eliike)

Kuviossa esiintyviit aj anhetket ovat seuraavat:

A henkilO on vakuutettuna yhtidssti hetkestii A lukien

B eliiketapahtuma sattuu (ty6kyvyttcimyyseliikkeessii tema tarkoittaa tydkyvyttci-
myyden alkamisaj ankohtaa)

C eliike mydnnetiiiin

D eliikettii aletaan maksaa

E eliike pdattyy

Jos vastuuvelan laskentahetki sattuu velille (A,B), kuvion henkik, ei esiinny tydkyvy'ttcimyyseliike-

vastuun laskennassa, koska TEL:n mukaisessa perusvakuutuksessa ei vastaista tyObnryttdmyyselii-

kettii rahastoida.

Jos taas vastuuvelan laskenta sattuu viilille (B,C), vastuuvelan laskentaa koskeva, kohdassa 4.2.3.2

siteerattu tycieliikevakuutusyhti6lain siiiidcis edellyttitisi esimerkkihenkil6n ottamista huomioon

korvausvastuuta laskettaessa. Kun eliikettii ei kuitenkaan vielii ole mydnnetty, vaiheessa (B,C)



62

olevia henki16itii ei pystytii vakuutuskannasta mitenkiiiin erottamaan. Ongelma ratkaistaan siten, ette

niiitti henkilciitii ajatellen lasketaan kollektiivisesti aktiivien palkkoihin perustuen ns. tuntematto-

mien varaus, joka pyritaan mitoittamaan titii tyyppiii olevista eliikkeistii aiheutuvaa vastuuta ajatel-

len.

Jos vastuuvelan laskentahetki sattuu v2ilille (C,D), eliike on jo mydnnetty, ja tunnetaan sen yhticin

vastuulla oleva osa. Vastaava tilanne vallitsee aikana (D,E), jolloin eliikettii on mycintiimisen lisiiksi

alettu jo maksaa. Niiissi tapauksissa ko. henkil<iii varten varataan yksildkohtaisesti korvausvastuu-

seen vakuutusmatemaattisia menetelmiii kiiyttlien laskettu miilrii, johon palataan jiiljempdnli.

Ellikkeen pliiittymisajankohdan E jtilkeen ei siitli enliii luonnollisestikaan lasketa vastuuta.

Sen lisiiksi, ettii esimerkkihenkil6 vaikuttaa tydkyvytt<imyysvastuun miiiriiytymiseen eri tilanteissa

edelld esitetyillii tavoilla, hEnestii aiheutuu vastuuta yhti6lle muutenkin. Koska hiinet on vakuutettu

tarkastelun kohteena olevassa yhtirissii, yhtici on rahastoinut hinelle vastaista vanhuuseldkettii

(olettaen kuitenkin, ettii hiinellii on ikiiii viihintiiiin 23 vuotta, ja ettii ko. yhtidssii vakuutettu palve-

lusaika on alkanut ennen vuotta, jona esimerkkihenkil<i teytti 55 vuotta). Niiin ollen hiinesti laske-

taan vastaisen vanhuuseliikkeen vastuuta kaiken aikaa, sekii ennen tycikyvytt6myyseliikkeelle

joutumista ettii sen aikana.

Riippuu tydkyvyttdmyyseldkkeen piiiittymissyystii, miten henki16 elakkeen pilittymisen jiilkeen

ndkyy vastuuvelassa: jos tydkyvlatdmyyselSke ptitittyi paranemiseen, lasketaan vain vastaisen

vanhuuseliikkeen vastuuta, kunnes henkiki siirtyy vanhuuseliikkeelle. Tiistii eteenpiiin lasketaan

alkaneen vanhuuseltikkeen vastuuta. Tata aletaan laskea myds, jos tycikyvy'tt6myysel6ke piitittyikin

vanhuuseliikkeelle siirtymiseen. Jos se piiiittyi kuolemaan, ei henkildstii eniii lasketa miteen vastuuta

koska perhe-eliikkeet ovat kokonaan yhteisesti kustannettavia.

Tycittcimyyseliikkeiden yhticin vastuulla olevien osien suhteen voidaan keyttea edellii esitettyii

kuvausta tietyin muunnoksin.
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4.2.3.4 Vastuun osien laskentakaavat

Seuraavassa kiiydiiiin liipi tarkan vastuuvelan laskentakaavat. Niimii esitetaan tilanteen mukaan joko

yksil6tasolla tai vakuutustasolla. On sn'te kuitenkin pitaa mielessd, ettti perusteiden mukaan vastuut

lasketaan vakuutuskohtaisesti lukuunottamatta tasoitusvastuuta,joka on yhticikohtainen suure.

4.2.3.4.1 Vastaisten vanhuusellkkeiden vakuutusmaksuvastuu

Kunkin vakuutetun osalta vastaisen vanhuuseliikkeen vastuu lasketaan kaavalla

(66) n( =o#*

tai kaavalla

6t1 V( = n# n,*trz

riippuen siitii, onko vakuutettu ielteiin alle vai yli eliikeitin w. Mukaan otetaan kaikki elossa olevat

henkildt, joilla on yhtidssii rahastoitua vanhuuseliikettii, riippumatta siite ovatko he tiimiin yhticin

aktiiveja vakuutettuja vai vapaakiq'alaisia tai kenties jollakin (muulla kuin vanhuus) eliikkeellii.

Eliikeiiin ohittaneiden, mutta ei vielii eliikkeellii olevien osalta rahastoitu eliike muunnetaan

kohdassa 4.2.1 esitetyllii menetelmiillii vastaamaan vakuutetun ikiiii vastuun laskentahetkellii.

4.2.3.4.2 Alkaneiden vanhuusellkkeiden korvausvastuu

Alkaneen vanhuuseliikkeen korvausvastuu lasketaan erulen 1.1.v+1 mycinnettyjen ja 1.1.v+ t
maksettavien vanhuuseliikkeiden osalta kaavasta

(68) Trvl = ei o**trz

jossa Ef on vanhuuseliikkeen miiiirii ilman tasausosaa.
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4.2.3.4.3 Alkaneiden tytikyvytttimyyseliikkeiden korvausvastuu

Kuten kohdassa2.4.3.2 on todettu, perinteisten tydkyvyttdmyysellikkeiden ja yksi16llisten varhais-

eliikkeiden paatt),vlTS on ratkaisevasti eriluonteista. Ensinmainittuihin soveltuu edelleen suhteelli-

sen hyvin Z-malli, kun taas jiilkimmdisiss[ siirryttiin vuoden 1991 lopusta lukien kiiy'ttiimiiiin

pii;ioma-an okertoimia, jotka laskuperusteista saadaan m?i6rdaikaista vanhuuseliikettii varten.

Tunnettuun eliikkeeseen liittywa vastuu on siten henkilcitasolla joko

(os) ,y', = E{f aii,\i,.t/2_u):tt

tai

(70) l-J - s1P 
Nx+ln - Nu'

/ t, _ Lt, D r+ll2

riippuen siite onko elAke my6nnetty perinteisenii tydkyvy,ttdmyyselikkeenii vai yksilcillisenii

varhaiseliikkeenii. Vastuu lasketaan kaikkia ennen 1 . 1 .v*1 mydnnettyji eliikkeitli kohti, joita joko

maksetaan 1.1.v+/ tai joita aletaan maksaa mycihemmin sairausvakuutuslaissa tarkoitetun piiiviira-

han ensisijaisuusajan piiiityttyii. Kaavassa (71) esiintyva suure il on ikii, jossa ty6kyvytt6myys alkoi

Vastuu lasketaan samalla kaavalla my6s kuntoutustuen osalta, vaikka tiimli onkin miiiiriiaikainen.

Perusteluna tiille menettelylle on vaara, etta kuntoutus ei onnistukaan, jolloin kuntoutustuen jiilkeen

alkaa pysywii tydk)'vyttdmyyseliike.

Nditli tunnettuja eliikkeitii vastaavat vastuut summataan vakuutuskohtaisesti vastuuksi 1-/'.Tunte-

mattomien varaus lasketaan kaavasta

(71 ) z-1/, = r\r1"0) + tct rd_re)
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Tiissii esiintyvdt kertoimet ttt, 1a t l kuvaavat site viivetta, joka kuluu tyokyvyttomyyseliiketapahtu-

man sattumisesta eltikkeen mydntiimiseen. Aiemmin mukana oli vain ensimmiiinen termi, ja perin-

teisille tyrikyvyttcimyyseliikkeille kiiyettiin arvoa k\ = 0,75 , kunnes yksilOllisten

varhaisel6kkeiden mukaantulo jonkin verran pienensi keskimiiiirliistii viivettti ja siirryttiin keyttA-

mddn arvoa k\ = 0,70. Tiimii on edelleen voimassa, ja kl = g,2g.

Jos vakuutus piiiittyy siten, ettii sen viimeinen voimassaolopiiivii on vuonna v, kaavan (71) mukaan

laskettu vuoden v tuntemattomien varaus korvataan vuoden v-.1 tuntemattomien varauksella, mikiili
tiimii oli suurempi. Menettelyn tarkoituksena on mm. varautua vakuutuksenottajan konkurssia tai

muuta toiminnan lakkaamista usein edelteviiiin vakuutettujen piirin voimakkaaseen supistumiseen ja

tyciklvyttdmyysalkavuuden kasvuun.

Vakuutuskohtainen tydkyvyttdmyyseliikevastuu on tunnettujen eliikkeiden vastuun ja tuntematto-

mien varauksen summa:

(12) -/,1 = '-/" *'y',

4.2.3.4.4 Alkaneiden tyiittOmyysel[kkeiden korvausvastuu

Tunnettuja, ts. ennen 1.1.v+1 my<innettyjti ja 1.1.v+l tai mydhemmin maksettavia eliikkeitii kohden

vastuu lasketaan vastaavalla menettelyllii kuin yksil6llisen varhaiseliikkeen tapauksessa:

(73) 1VU _ rgp[*+tn-N-rv _Lv Dt+ll?

Vakuutuskohtaisesti ndmi summataan vastuuk ri l-VY
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Tuntemattomien varaus lasketaan kaavasta

(14) 2T/y =pY(r ) + kY py_Jr) + rl r{r(1 ) + rypy_3(t )

missa k{/ =1, ky =0,70ja kY =O,ZO.Tiimdkaavakuvaaajatusta,jonkamukaanmilteikaikki

vuonna v piiiittyneisiin tydsuhteisiin Iiittyvat tydttdmyyseliikkeet ovat vuoden v piiiittyessii vielii

mydntlimlittii, ja mydntiimittii on myds miltei kaikki vuonna v-l pliiittyneisiin tydsuhteisiin,T0 Yo

vuonna v-2 piiiittyneisiin tydsuhteisiin ja 20 0% vuonna v-3 p5?ittyneisiin tycisuhteisiin Iiinyvista

tydttdmyyseliikkeistii. TyOttdmyyseliikkeissii eliiketapahtuma voi olla olennaisesti mydhiisempikin

kuin viimeisen tydsuhteen piitittymisajankohta. Koska varautuminen tulevaan eliikkeeseen on

mahdollista tehdii vain niin kauan kuin henkilcjstii vielii peritean vakuutusmaksua, tuntemattomien

varaus on mitoitettava edelli kuvatulla tavalla.

Vakuutuksen piiiittyessii tuntemattomien varaus korvataan edellisen vuoden vastinsuureella vastaa-

vassa tilanteessa kuin tydkyvyttdmyyseliikkeiden kohdalla. Vakuutuskohtainen tydttdmyyseliike-

vastuu saadaan summaamalla tunnettuihin eliikkeisiin liittyva osuus ja tuntemattomien varaus:

(7s) VYn = t-vY * 2TrY

4.2.3.5 Vastuuvelkaan liittyvil ryhmittelyjn

Eri tarkoituksia varten vastuuvelan komponentit on mahdollista ryhmitellii monella eri tavoin.

Merkitiiiin jatkoa ajatellen koko tarkkaa alkaneiden eliikkeiden korvausvastuuta

(76) -{tu(A) =-vnl *y'l *vYn

Koko tarkka vastuuvelka on tllldin
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(71) v('u =v( +vvtutlt

missa V( miiiiriteltiin kohdassa 4.2.3.4.1

4.2.4 Yhti6n vastuulla oleya vakuutusliike ja tasoitusvastuu

4.2.4.1 Tasoitusvastuu

Kuten yleensikin vakuutustoiminnassa, vanhuuseliikeliikkeen, tyokyvlttdmyyselekeliikkeen,

tydttdmyyseliikeliikkeen ja maksutappioliikkeen tulos realisoituu vuosittain suurempana tai pienem-

piinii kuin on odotettu maksutasoa siiiidettiiessii. Liikekohtaisesti tuloksen muodostavat luoden
loppuhetkelle korkoutettu maksujen ja maksettujen rahastoitujen eliikkeiden erotus viihennettynii

vastuuvelan kasvulla alkuvastuun korkoa lukuunottamatta, kuten kaavasta (40) ilmenee.

Vanhuuseliikeliikkeen osalta tulokseen vaikuttavat satunnaisheilahtelu ja kuolevuusperusteeseen

mahdollisesti sisiiltyvti ylijiiiimii, ja suhteessa vanhuuseliikkeiden koko vastuuvelkaan liikkeen
vuotuinen tulos on vaatimatonta suuruusluokkaa.

Tycikyryttdmyyseliikkeet edustavat toista iiiirimmiiisyytt?i. Niistii eliikkeis*i, jotka oli rahastoitu jo

tilivuoden alkaessa, muodostuu tulosta vain eliikkeiden peettyvyyteen liittyviin satunnaisuuden ja
piiiioma-arvojen laskennassa kaytettevien perusteiden mahdollisen yli- tai alimitoituksen johdosta.

Sen sijaan uusiin eliikkeisiin liittyva meno vaihtelee voimakkaasti ja lisiiksi syklisesti, ja maksu on

maaritettevissd menon perusteella vasta kahden vuoden viipeellii (tiimii ei luonnollisestikaan koske

kuin tariffimaksua, koska omavastuukomponentti reagoi menon muutokseen velittdmasti).

Tydttdmyyseliikeliikkeestii on toistaiseksi melko viihiin kokemusta. Ty6suhteen piiiittymisen ja

tydtt6myyseltikkeen alkamisen viilinen viive saattaa kuitenkin olla jopa usean vuoden mittainen,

josta syystii luotettavan kuvan saaminen liikkeen ominaispiirteistii voi viedii huomattavan pitkiin

ajan.
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TEL-yhti6issii sovelletaan ty6eliikevakuutusyhti6lain 6 luvun 14 $:n mukaan tasoitusvastuutekniik-

kaa, jossa piihperiaatteena on vuosittaiseen vakuutusliikkeen tulokseen sisiltlvien satunnaisten

ylijiiiimien varastoiminen odottamaan niiden vuosien satunnaisia alijiiiimiii, joina vahinkomeno

realisoituu odotettua suurempana. Tiitii varastointia varten on kiiytettiivissii ns. tasoitusvastuu -I,

joka jakautuu neljiiiin komponenttiin (vanhuuseliike-, tydkyvyttdmyys-, tydttdmyys- ja

maksutappioliike):

(78)

Pdiisiiiintriisesti komponentit kehittyvat kaavan

(1g) lul) = ,sTualt) + ^[ro @,-E#) - (r,-roV,-t)

mukaisesti ts. tasoitusvastuukomponenttiin viediiiin sen oma 3 %:n korko sekii kaavan (40) periaat-

teella laskettu ko. liikkeen tulos (P on ko. liikkeen maksu, ER maksetut rahastoidut eliikkeet).

Tiihiin yleissliiintclcin tulee kuitenkin poikkeuksia mm. sen johdosta, etti tasoitusvastuulle on miiiiri-

telty absoluuttinen ala- ja yliiraja.

Rajojen olemassaolon ja mitoituksen perusteluna ovat riskiteoreettiset tutkimukset, joilla on selvi-

tetty liikkeen stokastisuuteen liittlviit ominaispiirteet, erityisesti se, kuinka suurta kokonaisliikkeen

kumuloitunut heilahtelu voi olla asetetun todenniikciisyyden puitteissa. Niiin saadaan kvantifioiduksi

mycis se, kuinka suurta kaavan (79) mukaisiin tasoitusvastuukomponentteihin liittyvii satunnaishei-

lahtelu on, jolloin samalla saadaan selville, kuinka suuri vaihteluvdli tasoitusvastuulle tulee sallia,

jotta liikkeen vuotuiset heilahtelut ovat sen alulla tasoitettavissa. Tiitii suurempi tasoitusvastuun

miiiirii on jo merkki siita, etta sovellettu tarifhtaso on kyseessii olevan yhtidn riskimenoon niihden

systemaattisesti ylijiiiimiiinen, jolloin tasoitusvastuun yliirajan ylinava osuus palautetaan vakuutuk-

senottaj i I le hyvityksinii.

_ 4_T, = t fr(i)
i=l
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Yliirajaa koskeva tutkimus on esitetty eliikevakuutuksen tasoitusvastuutydryhmiin muistiossa

(Tydryhm5muistio 1987:26) ja sita on jatkettu liihteenii [2]. Tasoitusvastuutydrytimiin ehdottamaa

periaatetta noudattaen tasoitusvastuun ylii- ja alarajojen viilisen vaihteluviilin leveydeksi on perus-

teissa asetettu sen viisinkertainen hajonta. Tiimii hajonta taas on miiiritetty erittelemalla TEL-koko-

naisliikkeestii sen satunnaisvaihtelun ymmiirtiimisen kannalta olennaiset tapahtumat:

I vanhuuseldkevastuun vapautuminen

2 tycikyvy'ttcimyyseldkkeen alkaminen

3 tyriklvyttcimyyseldkkeen piiiittyminen (ennen eliikeikiiii)

4 tydttcimyyseldkkeen alkaminen

5 tydtt6myyseliikkeen pliiittyminen (eruren el iikeikZiii)

6 maksutappio

NAistti lajeihin2,4 ja 6 liittyy positiivinen, muihin lajeihin negatiivinen riskisumma. Tasoitusvas-

tuutydryhmiin tutkimusten mukaan alkavien tydkyvyttdmyyseliikkeiden ja maksutappioliikkeen

osalta esiintyy voimakasta struktuurivaihtelua, joka on lisiiksi siinii miiiirin korreloitunutta, ette on

perusteltua laskelmissa olettaa ko. liikkeenosiin liittyvien struktuurimuuttujien olevan tiiysin korre-

loituneita. Muilta osin huomioon kannattaa ottaa vain normaali Poisson-vaihtelu. Niiin vaihteluviil-

lin kaava sai muodon

(80) T'tnax - [R(Ir) + R(Tu))z +
6
x

o2 Poirron,
j=t ,-bj

0,5
,)Ki_,

missli R(17) ja R(Tu) ovat tasoitusvastuun tycikyvyttcimyys- ja maksutappiokomponenttien yhteis-

vaihtelun vaihteluvlilit, o Poissonj :t ovat lajeittaiset Poisson-hajonnat, b1 on lajeittainen suhteelli-

nen korkotekija ja k;t on varmuustasokerroin (kasitteiste tarkemmin eliikevakuutuksen

tasoitusvastuuty6ryhmiin muistiossa).

Kun piizittlviin tydkyvl,ttdmlys- ja tydttdmyyseliikkeisiin liittyviit tekijiit lisiiksi ovat jokseenkin

pientii suuruusluokkaa, liikkeita 3 ja 5 vastaavat Poisson-vaihtelutermit jiitettiin kiiytiinndn syistii jo
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alunperin pois perusteista. Kiiytiinndn kokemukset johtivat vuoden 1998 alusta vastaavaan menette-

lyyn myds liikkeiden 1 ja 4 osalta (vrt. lihde [5]). Kun on vielii tehty eriniiisiii approksimaatioita,

yliirajan kaava on saatu muotoon

(81) ffax - 79h+ (0,05 . 1,03v-lees Sf + la Z Py)z

+25 . t.1;3v-tsss sT FL, 
ntu

+3600ry) 0,5

missii Sf on tydkyvyttdmyystariffitariffimaksun piirissi olevien tydnantajien palkkasumma lisiit-

tynii 50 %o:lla osittaisen omavastuun tycinantajaluokan palkkasummasta, suure 2:d on tydkyvyttti-

myyseliikkeiden osalta sitoutunut vastuu, suure ,d taas vastaava lukumiiiaii, n$kt yhtiOn aktiivien

vakuutettujen lukumiiiirii ja nf;ax suurimman tydnantajan n-luku, kuitenkin jiittiien huomiotta ko.

tydnantajan muissa elakelaitoksissa vakuuttamat tydntekijlit.

Tasoitusvastuun minimi fftn lisiittiin perusteisiin vuoden 1997 tilinp6atdksestii lukien. Sen teki

tarpeelliseksi toimintapiiiomauudistus, jonka periaatteiden mukaan toimintapliiiomavaatimusten

toteutumista arvioitaessa otetaan eriiissii tilanteissa huomioon se osuus tasoitusvastuusta, joka ylittiiii

varautumistarpeen vakuutusliikkeen tappioihin vuoden aikajiinteellii. Alaraja asetettiin vastaamaan

tiiti varautumistarvetta, ja sen mitoitus perustuu samaan liikkeen stokastisuutta koskevaan mallitta-

miseen kuin yliirajan mitoitus. Alarajan kaava on



(82) firun = {,o,oos.sf + r,o3 z PYlz + t,aag{

7l

Py)(8,75+0,0062nf;4x )
0,5

Tasoitusvastuun m5[riiytymismekanismiin kuuluu lisiiksi ns. tavoitevydhyke, jonka alaraja on ffrn
ja yliiraja 75 o% tasoitusvastuun edellii esitetystti absoluuttisesta yliirajasta. Tavoitevy0hykkeen

ylirajan tasoitusvastuu saa ylittiia jonkin aikaa, koska tiimii voi johtua satunnaisheilahtelusta. Vasta

kun tasoitusvastuu niilttdii vakiintuneen tavoitevydhykkeen yliirajan yliipuolelle, tasoitusvastuusiir-

toihin (79) puututaan. Ttitii vakiintuneisuutta mitataan eksponentiaalisesti tasoitetulla, yl6rajan

suhteen lasketulla suhteellisella tasoitusvastuulla

+ 140

(83 ) Tv-l = 0,75 tr-2 + O,ZSffi

Jos zv-l > 0,75, lasketaan apusuure /v kaavasta

(84) yutrru*= rnu* 
{0, 

ts;# #}

Suure 7v on siis viihintiiiin tavoitevydhykkeen yllirajan suuruinen, mutta tyypillisesti sitii

korkeampi, ja on sita liihempin[ tasoitusvastuun absoluuttista y16rajaa, mite vahemman zv-t ylitteii

arvon 0,75 ja mita ldhempiin[ absoluuttista yliirajaansa tasoitusvastuu oli vuonna v-.1.

Tasoitusvastuu saadaan nyt komponenteittain kaavan (79) periaatteella (tarkemmin kohdassa

4.2.4.3) lasketuista esimuodoistaan TuG) seuraavasti:

a. jos I Tr(i) > ITU* jazy-1 S 0,075, erotus vdhennetiizin positiivisista l"v(i)

-suureista (muista kuin vanhuuseltikeliikkeestti) niiden suhteessa
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b. jos r,,-1 > 0,7sja X Tr(i ) > yv , erotus vihenneteiin positiivisista lr(i) -suureista

(muista kuin vanhuuseliikeliikkeest2i) niiden suhteessa

c. jos I fr(i) < I$in, tasoitusvastuuta tiiydennetiiiin arvoon fil'in, ju tiiydennys

kohdistetaan suureen ffin alittaviin komponentteihin alitteiden suhteessa

d. muussa tapauksessa suureet Iv(i) kelpaavat sellaisinaan suureiksi 7r(i).

Tapauksissa a ja b purkautuva miiiirii siirretiiiin seuraavassa tilinpiiiitciksessii korkoineen lisiivakuu-

tusvastuun osaan VA2. Perusteissa ei erikseen tarvitse miiiiritellii, mistii varat negatiivisen tasoitus-

vastuun tdy,ttiimiseen otetaan, koska tdydennyksestii johtuva vastuuvelan kasvu vdhentiiii

sellaisenaan yhticin ylij iiiimtiii.

Seuraavassa kiydiiiin tarkemmin liipi perusteiden mukaiset tasoitusvastuusiinot. Teme edell)ttea

kuitenkin vastuunjaon yhteydessii tapahtuvassa rahastoitujen vanhuuseliikkeiden selvittelyssii kiiyte-

t1.n menetelmiin liipik2iymistii.

4.2.4.2 VanhuuselSkeliikkeen selvittely

Toisin kuin esim. tiiysitehoisten tydkyvyttcimyyseliikkeiden osalta, vanhuuseliikeliikkeessii kunkin

vapaakirjan rahastoitu osa on nimenomaan sen eliikelaitoksen vastuulla, jossa vastaava aktiivipal-

velu on ollut vakuutettuna. Ttimii merkitsee site, ette yhden laitoksen maksamaan vanhuuseldkkee-

seen voi liittya hyvinkin useiden eri TEL-LEL-TaEL-MEL -laitosten vastuulla olevia rahastoituja

osia. Laitoskohtaisesti tarkastellen voidaan mtiiiritellii suureet

E#v = eliikelaitoksen vuonna y maksamien TEL-LEL-TaEL-MEL -vanhuusellikkeiden rahastoidut

osat, myds muiden eldkelaitosten vastuulla olevat

efv@) = jirjestelmiin piirissli vuonna v maksetut, tarkasteltavan eldkelaitoksen vastuulla olevat

vanhuuseliikkeiden rahastoidut osat.
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Rahastoitujen vanhuuseliikkeiden osalta laitoksen tulee saada (+-) vastuunjaosta erotus

(ss) E", = E#v - r#Y@)

Kun 1970-luvulla tultiin vaiheeseen, josta lzihtien maksettaviin vanhuuseliikkeisiin saattoi sisiiltyii

rahastoitua osaa, oli tehtava ratkaisu sen suhteen, miten suureid en f $v ja e#v@) erot yksittiiisten

eldkelaitosten viilillii selvitetiiiin. Periaatteessa selvittely olisi mahdollista tehdii yksilcitasolla, mutta

sekii eliikelaitosten ettii eliikkeisiin sisiiltyvien vapaakirjojen suuren lukumiiliriin johdosta tiimii olisi
johtanut erittain raskaaseen selvittelylm. Tiistli syystii luotiin seuraavassa tarkemmin esitetteve

kol lektiivinen selvittelymenettely.

Menettelyn perusperiaatteena on verrata suuretta Ef r siihen miiiiriilin, jonka laitoksen olisi

vanhuuseliikevastuiden muutoksen perusteella odottanut maksaneen rahastoituina

vanhuusellikkeinii. Tekijiit, joiden johdosta neme miiiiriit eroavat, ovat seuraavat:

- suureiden ffv ju E#v@) erilaisesta maarittelysta seuraava ero

- kuolevuusperusteen mahdollinen yli- tai alijiiiimti

- satunnaisvaihtelu.

Viimeksi mainittu hoidetaan tasoitusvastuumenettelyllii eikii sitii tdssli kohden tarkastella.

Vuoma v maksettujen rahastoitujen vanhuuseliikkeiden selvittelyn kannalta merkitystii on seuraa-

villa joukoilla:

I : niiden henkildiden joukko, joille vuonna v-1 laskettiin kaavan (68) mukainen alkaneen

vanh u u s e 1 iikk e en v astuu -/f 1

B = niiden henkildiden joukko, jotka joko siirtyivat vuonna y vanhuuseliikkeelle tai olisivat sille

siirtyneet, elleiviit olisi kuolleet ennen tit;i vuorula y.
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Jos yksildkohtaista vanhuuseliikevastuuta (tilanteen mukaanjoko alkanutta tai vastaista, ts. kaavan

(66), (67) tai (68) mukaisesti laskettua) merkitiiiin tilapiiisesti symbolilla 7v on tarkasteltavaan

joukkoon liittyva vanhuuseliikevastuu vuoden v--1 lopussa yhteensli

(86)

missd

(87)

Vt",!, * V(,-rG)

v(,!, = )v"-,
Ja

(88)

Joukko A+B voidaanjakaa kahteen erilliseen osaan seuraavasti

C : niiden joukko, jotka ovat vanhuuseliikkeellii vuoden v lopussa; tlimii voidaan tarvittaessa jakaa

yksivuotisikiiryhmiin C, lanx mukaan

D : ne joukosta I +,8, jotka ehtiviit kuolla vuoden v kuluessa.

Yhti6n alkaneiden vanhuuseliikkeiden vastuu vuoden v lopussa on

(Ee) V'l=zrVu=Et,V"=lVf

missii x-ikdisiii kohti lasketulle alkaneiden vanhuuseliikkeiden vastuulle on otettu oma merkintiinsii.

Merkitiiiin vielii

(e0)

missii Zy iasketaan alkaneen vanhuuseliikevastuun kaavalla (68) ikaankuin kuolinpiiivii olisi

myohiiisempi kuin 31.12.v. Tdmdn suureen perusteiden mukaisen vastineen approksimoimiseksi
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tarkastellaan kustakin ikiiluokasta perusteiden mukaan vuoden y kuluessa kuolevien ja henkiinjiti-

vien lukumiiiiriisuhteita. Viimeksi mainittujen osuus on

v2
- J !x+t dr

(91) e-ll2 xs-Fx

joten kuolleiden ja henkiinjiiiivien osuuksien suhde on likimain

(e2) #: = stt.r - I = I + 1ta. + - t = p* + *

(Tiimii approksimaatio on alunperin otettu kiiyttcidn laskentateknisistzi syistd, eika siitii ole sittemmin

tullut luovutuksi.)

Tarkastelussa mukana olevien henkilcjiden osalta vapautuvan vanhuuseldkevastuun pitiiisi siis

perusteiden mukaan olla likimain

(e3) ? [,,* +) -4!

ja kuolevuusliikkeen toteutuva ylijeeme niiiden osalta

(e4) t =T{A 1s1 -?(u, - *) r#

Jos kuolevuusliike menisi tasan tarkasteltavassajoukossa, olisi (vrt. kaava (40))

(es) , r(-rr(!, +-vl-tr"l) - v(A - {r o zlv (o) = o

Perusteen yli- tai alij[timtin johdosta liihempiinii totuutta on kuitenkin kaava
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(lo; ,o(vl!, *v(-t@)--r'l - ^Fo EIVrl- A = o

Kun tdhdn sijoitetaan (94) saadaan selvittelysuure kaavassa (85) tarvittu arvo suureelle e$v(O)

ratkaistuksi muodossa

(et1 r#v @)= f {, o(vi!, *v(-k)) - C'l * r? <ot)

.;[,..*)rr]
Vastuunjakoperusteissa esiintyvdssd muodossa selvittelysuureen sisiiltiimien suureiden maarittelye

on viel2i tarkennettu niiden ennen 1.1.v+l mydnnettyjen vanhuuseiiikkeiden osalta, jotka alkavat

vasta 1 .1.v+1 . Niite ei oteta mukaan laskettaessa suureita Trl-r@ ju7(! , ja vastaavasti suureesta

_VA
tr/, ' vdhennetiizin erillisend termind niiistii eliikkeistii aiheutunut osuus.

4.2.4.3 Tasoitusvastuusiirrot

Vanhuuseliikeliikkeessd ei suoraan sovelleta kaavaa (79). Syy tiihiin on toisaalta edellii esitetyssii

maksettujen rahastoitujen vanhuuseliikkeiden selvittelymenettelyssd ja toisaalta siin5, ettd on

mahdollista erillisin vuotuisin piiiitdksin tehdii rahastoituihin vanhuuseliikkeisiin ns. tasokorotuksia

kertoimen i v avulla kaavasta (52) nahtiivillii tavalla. Niiistii korotuksista johtuvaa vastuun kasvua

(e8) 
^(,v) 

= >zTr(G,r#)

missaVl,(irl{1) on kaavan (66) mukainen, rahastoidun eliikkeen lisiiystii ivEi vastaava vastuu, ei

oteta huomioon tasoitusvastuusiirtoa viihentiiviind tekijiinii, koska se rahoitetaan tasausliikkeen

puolelta, kuten j iilj empinii kohdassa 4. 3. 5. niihdiiiin.

Vanhuuseldkeliikkeen suure Ir(1 ) on siten
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(99) r,,(1) = ,o r,-r (1) + {ro (P( - E#z(o))

-lUi .v'l)-a(r,) - ,o(-r(-,.vf!)1

Tydk)'v)'tt6myyseliikkeiden (l:2) ja tydttdmlyseliikkeiden (j:3) osalta tasoitusvastuusuure 7r(/)
saadaan liikkeen ylijiiiimiiii (40) vastaavasti kaavasta

(100) 7"0) = roTut?)+ .[rs(p -E)-(V,-roV,_r)

missd suure P on yhticikohtaisesti laskettu summa tydkyvyttdmlysmaksuista (59) tai tycittdmyys-

nraksuista (64) , E:n muodostavat yhticin vastuulla olevat, vuonna y maksetut tycikyvttci-

myyseldkkeet EIrfM tai tycittomlyseliikkeet f{RM ltyOfyvy'ttcimyysliikkeen tapauksessa mukaan

lasketaan mycis yhticin vastuulla olevat vuonna v maksetut kuntoutusrahat sekii muut kuntoutuksesta

aiheutuvat kustannukset), jaV on kaavan (72) mukainen alkaneiden tycikyvyttdmyyseliikkeiden

vastuu tai kaavan (75) mukainen alkaneiden tycittcimyyseliikkeiden vastuu.

Jos tydkyv)'ttdmyysliikkeen tasoitusvastuun muutoksen jakaa tycinantajatyypeittain, on helppo

niihdii, ettei tiiysin omavastuisten tydnantajien osalta muodostu tasoitusvastuuta lukuunottamatta

tycikyvy.ttdmyysriskin hallintaosasta muodostuvaa viihiiistii osuutta.

Niinii vuosina, joina vastuuvelan laskentaperusteita muutetaan TEL 12 $:n sallimilla yhteisesti

kustannettavilla rahastotliydennyksillii, tasoitusvastuusiinoista on viihennettiiva naite tiiydennyksiii

vastaava vastuun kasvu. Tiimii merkitsee site, etta eo. kaavoissa (99) tai (100) luoden lopun vastuu

otetaan huomioon vdhennettynd triydennyksestii johtuvalla osuudella, ts. vuoden lopun vastuu laske-

taan tasoitusvastuun muutosta miiiiritettiiessli niiden perusteiden mukaisesti, jotka olivat voimassa

ennen rahastotiiydennystii. Samoin tullaan menettelemiiiin niiden tiiydennysten osalta, joita rahastoi-

hin tehdiiiin vuoden 1999 jiilkeen laskuperustekoron ja rahastokoron erotusta vastaavasta tuotosta.

Maksutappioliikkeen osalta on
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(101) r,,(5)=ro r,-r(5) + pnr{-M,

missii Pf,/ on kaavalla (65) laskettu maksun maksutappio-osa ja My kesittae vuonna v kirjatut

saamatta jdiineistii maksuista aiheutuvat tappiot laskuperustekorkoineen perimiskulut mukaan

lukien, sekii lain ja muiden perusteiden edellytamet muut kulut ja varaukset. Listiksi osaan M,

sisiillyetiiiin vanhentuneet vakuutusmaksut perustekorkoineen sekii erditd muita laskuperusteissa

mliiiriteltyj ii kuluj a j a varauksia.

4.2.5 Yhteenveto

Yhtictn vastuulla olevan vakuutusliikkeen hahmottamiseksi kannattaa vielii tarkastella sitii kokonar-

suutena. Jos merkitddn

v:'

D

Vl *V(A *-* *VYu

+r,(t) +7,(z)+ r,(:)

P(+Pd+P!

EIV@)+EI,PV+EVW

(102)

Ev

missii kiiytety.t kdsitteet on miidritelty kaavoissa (55), (59), (64), (66)-(68), (72), (75), (99) ja (t00),

niin on helppo tarkastaa, ettii

(103) {ro @' - E) - Cl:' -, 0y'i11) = o

Tiillciin on kuitenkin oletettava, etta vuonna v

- tasoitusvastuu ei ole niin suuri, ettii ylimiiiiriiisiii purkuja tehttiisiin, eikii niin pieni ettd sitii tarvitse

tiiydentiiii,
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- rahastoitujen ekikkeiden tasokorotuksia ei tehda,ja

- rahastotdydennyksiii ei tehde.

TAssd mielessd kyseessii on suljettu systeemi, joka sellaisenaan toteuttaa yhtiilcin (32). Jos tasokoro-

tuksia tai rahastotiiydennyksia tehdean, on kaava (35) viele voimassa.

Kannattaa viel6 analysoida tiitii identiteettiii liikekohtaisesti. Kaava (26) voidaan merkintcijii hieman

muuttaen kirj oittaa muotoon

(104) Bv + Rv = Vt, - Vv_l

Sovelletaan tiitii kaavaa vanhuuselSkeliikkeeseen valitsemalla

(10s)

-v _vt
V"-t = Vv-t * Vv-'t + 7r-r(l )

v" =V( *T,(A +7,(r)

Suoritukset ovat muotoa

(106) Bu= p( + 
^- 

E#v(o)

missri A kasittaa mahdollisen siirron tasausliikkeestii vastaisten vanhuuselakkeiden vastuuseen (A t ),

mahdollisen vastaisten vanhuuseliikkeiden vastuun tiiydennyksen (Az) ja mahdollisen alkaneiden

vanhuuseltikkeiden vastuiden tiiydennyksen (Ar ). Kun otetaan huomioon, miten Z'f /(O) kaavan

(95) mukaan miiiiriiytyy, ja lasketaan korkojen osuus kolmessa erdssd kaavalla (36), voidaan kaava

(104) kirjoittaa edelleen muotoon
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(107) p{ + iov(-r . SQi- A1 - t2 -,svl-1)

*iov!!,. $(rY - A3 - ,ov(!,)

- l7i-lr- - \+i6r,-1(t)+flf, (l)- roTv-t (1)+Ar +A2 + \+Ei)- J'U

= EI / + (-t ( - ti-,) * (r(n - vf!,)* (2, t r ) - 7,-r ( r ))

Tdmd kaava tarjoaa esimerkin tavasta, jolla eldkevakuutusyhticin liiketulosanalyysissd analysoidaan

vakuutusliikkeen tulosta. Yhtiilcissii on vasemmalle puolelle siirretty kaikki tuottoerdt, oikealle

puolelle kaikki kulueriit.

Muissa liikkeissli voidaan suorittaa vastaava jaottelu.

4.3 Tasausliike

4.3.1 Yhteisesti kustannettavat elikkeet

Tycintekijiin eldketurva kertyy yleensii useista eri tycisuhteista, jotka puolestaan saattavat olla vakuu-

tettuina eri eliikelaitoksissa. Sikiili kuin kyse on TEL-, LEL-, TaEL-, MEL-, YEL- tai MYEL-ellik-

keestd, eldkkeen mycintdd se eliikelaitos, jossa eliikkeensaaja oli viimeksi vakuutettu. Kyseinen

eldkelaitos ratkaisee eliikkeen sekli omalta ettii mydskin aikaisemmin ansaittujen vapaaki{ojen

osalta ja maksaa koko eliikkeen eliikkeensaajalle. Maksettavaan ellikkeeseen mahdollisesti sisiiltyviit

toisten eliikelaitosten vastuulla oleva eldke-eriit (esimerkin tiillaisesta tarjoaa vaikkapa TEL-laitok-

sen maksamaan elliklieeseen sisiiltyvii MYEL-osa tai tilanne, jossa TEl--tycikyvfltdmyyseliikkee-

seen sisdltyy tuleva aika kahden rinnakkaisen, eri laitoksissa vakuutetun tydsuhteen nojalla)

maksava el6kelaitos perii keskitetysti vastuunjakojiirjestelmiin viilityksellii. Tiimli tapahtuu
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eliiketurvakeskuksessa olevan keskusrekisterin avulla. Tiihiin rekisteriin on kukin eliikelaitos ilmoit-
tanut tycisuhteen piiiity'ttyii siitii kertlmeen eldkkeen, ns. vapaakiq'aeliikkeen mdziriin.

Vastuunj akoj 6rj estelmiin tehtiiviit voidaan ryhm itel le seuraavasti

a. Yhteisesti kustannettavien ellikemenojen ja muiden yhteisesti kustannettavien kulujen kustannus-
jaon selvittiiminen; viimeksi mainittuja ovat kulut, jotka aiheutuvat TEL 12 0:n mukaisista siirroista
tasausli ikkeestd vanhuuseliikevastuisiin tai yleisistii laskuperustemuutoksista

b. Eliikelaitoksen maksamien, mutta toisen eliikelaitoksen vastuulla olevien eliike-

erien periminen vastuussa olevalta eliikelaitokselta.

Lukuunottamatta rahastoituja vanhuuseliikkeitii, jotka selvitetaiin kollektiivisesti kohdassa 4.2.4.2

esitetylle menettelyllii, kohdassa b tarkoitettu selvittely tapahtuu ETK:n kautta elitkekohtaisesti ja on

vailla suurempaa periaatteellista mielenkiintoa. Sen sijaan TEL-LEL- TaEL-MEL -ellikkeiden

yhteisesti kustannettavien osien eli tasauseliikkeiden selvittely sivuaa koko ty6ekikejiirjestelmiin

olennai simpia ratkaisuj a j a kiiydiiiin liipi seuraavassa.

Merkitiiiin vuoden v (perusturvan mukaisten) vanhuuseliikkeiden yhteisesti kustannettavia osia

symbolilla fTA jumuiden eliikkeiden yhteisesti kustannettavia osia symbo lilla EIB . Jos TEL-LEL-
TaEL-MEL -toimintaa harjoittavat laitokset indeksoidaan (i) ja laitoksen i maksamia tasauseliikkeitii

merkitiiiin vastaavasti fTA(i) ja nTa(0, jiiq'estelmiiiin kuuluvien laitosten viilillii on tasattava

kokonaiseliikemenot

(108)

Jirl'estelmiin rahoitustavasta johtuen vakuutusmaksuun sis6ltyy ns. tasausosa Pf,, laitoskohtaisesti

ff(i). Vfrteisesti kustannettavista eliikkeistii aiheutuva meno tulee peittaa tdmiin maksunosan

ETA =l zTA(i)

ETB =1 rIBQ)
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tuotolla. Tasausliikkeeseen liittyy puskurirahasto, tasausvastuu

tdiin vield laitoksen i kokonaismaksutuloa symbolilla Pu(i ).

_T _"r
Izi, laitoskohtaisesti I/, (r). Merki-

Yhteisesti kustannettava vanhuuselZikemeno ositetaan laitoksille tilivuoden puoliviiliin laskuperuste-

korolla korkoutettujen edellisen ruoden tasausvastuiden 7Lr (i) ja maksun tasausosien Pf,(i )

yhteismddrien suhteessa. Laitoskohtaisten osuuksien suhteet miiiiriy'tyvlit siis suureista

(roe) J,Vl,-lil +PT(i)

Kun otetaan kiil,tt6cin merkintd

E TA
(1 10) qi,=

?(, (,) + PI(,)r'- I

saadaan laitoksen i osuus tasattavasta vanhuuseliikemenosta muodossa

(r r r ) sil) = g+r!9- ETA = sx (Jv vT-rrit* plr,))
?tJt Y;(i)+PIG))

Muiden tasattavien elSkemenojen osittaminen tehdiiiin maksutulojen Pr(i ) suhteessa. Kun merki-

t6dn

(112)
cTB

= , P,(,)
I

q?,

saadaan eldkelaitoksen i osuus muusta tasattavasta eldkemenosta muodossa

(ir3) n!1i1=q?,P,(i)
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Yhteisesti kustannettavien eliikkeiden rahoitus tapahtuu kokonaisuudessaan maksun tasausosan

tuotoilla. Niiiden lisiiksi kunkin laitoksen kustannusosuuteen vaikuttaa sen kokonaismaksutulo,

mutta eivat ensinkaen sen maksamat tasauseliikkeet. Itse asiassa juuri tiimii kustannustenjakotek-

niikka tekee mahdolliseksi hajautetun jiiq'estelmiin, koska se eliminoi eri suuntiin kehittyvien aktii-
vikantojen vaikutuksen. Eliikelaitoksen vastuulla olevat eliikkeiden osat on rahastoitu, joten niiden

kustantamista ei aktiivikannan mahdollinen supistuminen myciskiiiin vaikeuta.

4.3.2 Tasausmaksu

Tasausmaksu miiiiritelliiiin pientycinantajille kokonaismaksun ja muiden maksukomponenttien

erotuksena. Parannettujen etujen vaikutus vanhuus-, tydkyvyttdmyys- ja tydttdmyyseliikemaksuihin

on selostettu kohdissa 4.2.2.1 - 4.2.2.3. Kokonaismaksuun sen vaikutus otetaan

huomioon kertoimella

(l l4) r = I0| + k'* + 100 kp)
lv

missii y, on pientydnantajien keskimiiiiriiinen maksuprosentti vuorura v kun hyvityksiii (a mahdol-

lista lakisiiiteisen vastuuvajauksen kuoletusta) ei oteta huomioon, ja kf, on kerroin, jonka arvot ovat

taulukossa 4.1. Jos edut ovat viihimmiiisturvan mukaiset, kenoin /c=/.

Niiillii merkinndillti pientydnantajan kokonaismaksu eruten hyvityksie saadaan muodossa

(115) P, = !', t &.Sv

Maksu on siis iiistli ja sukupuolesta riippumaton. Maksun tasausosa on pientydnantajalla

(u6) P{ = Pu-(pY +pd+pV +pY +pl +pi)

miss;i PM, PH iaPE ovat kohdassa 4.4 tarkemmin eriteltavet maksun maksutappio-, hoitokustan-

nus- ja ETK:n kustannusosa. Pienty6nantajan tasausosa voi niiin miiiiriteltynii joillakin ikiialueilla
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olla negatiivinen. Tiimii ei kuitenkaan muodosta ongelmaa, koska tiimii negatiivisuus on vain eliike-

laitoksen sisiiiseen maksutuottojen jakoon liittyva ominaisuus, eikii missiidn oloissa niiy asiakkaalle

Suurtydnantajilla maksun rakenne on erilainen: tasausmaksu miiliritelliiiin itseniiisenii, ja kokonars-

maksu on osiensa summa. Tasausmaksu on

(ll7) pT =2 r,, s, +ll, r(/r- 1) s, - (p,(1)-P,(o))

Kaavassa esiintywii kerroinsarja rf, varsinaisesti miiirittelee tasausmaksun ja sitii kautta mycis

kokonaismaksun. Muut kaksi termiii ottavat huomioon viihimmiiisturvaa paremmat edut, jos sellai-

sia on: toinen termi lisiiii tasausmaksua samalla miiiiriillii kuin vastaaville henkilctille laskettu

kokonaismaksu samasta syystd kasvaisi. Kolmas termi poistaa tiistii vaikutuksesta muihin maksun

osiin kuin tasausosaan kuuluvan osuuden:

Pv(1) miiiiritetliiiin juuri niiiden maksuosien summana, kuitenkin siten, ettii tydkyvyttcimyys- ja

tydttcimyysliikkeessii kiiytetiiiin tariffimaksua eikii omavastuumaksua, ja hoitokustannusosa laske-

taan aina perustariffin mukaan, ts. ilman suuruusalennusta. Suure Pv(0) lasketaan muuten samoin,

mutta viihimmdisehtojen mukaisesti.

Tasausmaksusarja ai rakennetaan siten, ettii pientydnantajien kollektiivi ja suurty6nantajien kollek-

tiivi eiviit tasausliikkeen kautta kumpaankaan suuntaan subventoi toisiaan. Tiihiin piiistii2in edellyttii-

miillii sa{alta ai sitA, ettii pienty6nantajakollektiivin maksu tasaukseen tulee yhtd suureksi

laskettiinpa se sitten pientycinantajatekniikalla tai suurtydnantajatekniikalla kiisitellen jiilkimmliistii

Iaskutapaa sovellettaessa koko pientycinantajakollektiivia yhtenii suurtycinantajana.

Vuodesta 1997 lukien tasausmaksun yhteydessii on kerdtty varoja Eliike-Kansan konkurssin yhtey-

dess6 realisoituneesta konkurssiyhteisvastuusta johtuneisiin kustannuksiin. Tiimii ilmiO jatetaan

t6ssd yhteydessi tarkastelun ulkopuolelle.
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4.3.3 Laskuperustekoron ja rahastokoron erotusta vastaava korkotuotto

Kuten aiemminkin on todettu, vakuutusteknisten vastuiden korkotuotosta kiiytettiin ennen vuotta

1997 tasausliikkeen rahoittamiseen sekd perus- ettii lisiivakuutuksen osalta se osa, joka vastaa

laskuperustekoron ja rahastokoron erotusta. Tiimi tehtiin kaavan (48) mukaisella keskirahastoteknii-

kalla, jolloin korkotuoton miiiirii on vuodelta v laskettuna oli

(118) ARy = i #lv(!Y * T,V,IU - t)

. .. _*vtu
missd Zr- - on kaavassa (77) miieritelty kaikkien vakuutusteknisten vastuiden summa vuodelta v, ja

suureen A miiiirittelyyn samoin kuin tiimln korkotuoton kiiytt66n perusedun nykyisess2i rahoitus-

tekniikassa palataan kohdassa 4.3.5.

Lisiieduissa korkoero ke)'tetaen edelleen tasausliikkeen rahoittamiseen.

TEL:n mukaisessa perusvakuutuksessa tiillii eriillti on edelleen siitidelty keyttd. Tasauseliikkeiden

rahoittamiseen sita ei kuitenkaan enee keyteta, vaan aluksi toimintapaiiomien vahvistamiseen

(vrt. luku 4.7) ja vuodesta 2000, ehkii osaksi jo wodesta 1999, alkaen rahastoitujen eliikkeiden

korottamiseen.

4.3.4 Eliikelaitoksen hyvitys tasauksesta ja sen maksu tasaukseen

Yhteisesti kustannettavien eliikkeiden selvittely ruodelta v tehdiiiin woden y*,1 marraskuun

lopussa, ts. 17 kuukautta vuoden v puolivtilin jiilkeen. Selvittelyn yhteydessii tehdiiiin, paitsi yhtei-

sesti kustannettavista eliikkeistii ja muista kuluista johtuvien kustannusten jako eltikelaitosten

kesken, myds sellaisten eliike-erien selvittely, jotka on maksanut jokin muu eliikelaitos kuin se,

jonka vastuulla ne ovat.

Eliikelaitoksen hyvitys tasauksesta on
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(119) rt7t12lEl + El + Eil

jossa Ef merkitsee eldkelaitoksen ko. vuonna maksamien yhteisesti kustannettavien vanhuuseliik-

keen osien summa lisiittynii kaavassa (85) meeritellyllii selvittelysuureella Ef,, E! vastaavasti

muiden el5kelajien yhteisesti kustannettavien osien summaa ja Ef sisaltea ne eliike-eriit, jotka laitos

on maksanut mutta jotka ovat jonkin toisen eldkelaitoksen yksin vastattavia. Huomattakoon, ettii

yhtii hyvin voidaan kirjoittaa

(r20) Ei = E( - rlv(o)

missii gf; on laitoksen maksamien perusturvan mukaisten vanhuusekikkeiden miidrii, sekii rahastoi-

dut osat etta yhteisesti kustannettavat osat mukaanlukien, ja f#v@) on miiiiritelty kaavassa (97).

Termit Ee" ja E(, liittyvat vastuunjaon selvittelytyyppiseen osaan D, kun taas muut termit liittyvit
kohdassa 4.3. 1 mainittuun tasausmenettelyyn a.

Eliikelaitoksen maksu tasaukseen on sen mukaisesti, mitri kohdassa 4.3.1 on periaatetasolla esitetty,

(121) Bv = rt7tt2lqr,(O-t'-, + r[) + q! P" + B!,1 + n()

Tdssli kokonaismaksu Pv lasketaan ns. tasamaksuna

(123) Py = yy 2 kSv

missii yv on TEL:n keskimaksua vuonna v vastaava kerroin. Kiiytiinn6n syistii tiimi m[iiritelliiiin

yrittajien eliikelain mukaisen maksuprosentin sadasosana.

Suure Bfr on kohdassa 5.5.6 mlliriteltiivii rekisterdityjen lisietujen vastuunjakosuure ja f f tasit-

tiili ne el6ke-erdt, jotka ovat tarkasteltavan laitoksen yksin kustannettavia, mutta jotka jokin muu

eliikelaitos on maksanut.
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Vastuunjakoselvittelyn yhteydessi laitos saa ETK:sta suureiden (l l9) ja (l2l) erotusta vastaavan

miiiiriin. Tosiasiassa tiimdn erotuksen sijasta liikutellaan vain tarkistuseriiii, sillii kunkin laitoksen

hyvitys ja maksu on vastuunjakoperusteissa esitetyin kaavoin pyritty jo ennakoimaan, ja laitokset

maksavat tai saavat kuukausittain ETK:n kautta vastaavia ennakkoeriii.

4.3.5 Tasausvastuu

Ne er6t, jotka tasausliikkeen rahoittamiseen kiiytettiivissii olevista varoista jiiivdt jaljelle vuotta y

koskevan vastuunjaon selvittelynjalkeen,jaavat ns. tasausvastuuseen odottamaan vastaavaa kayttoa

mycihempini vuosina. Laitoksen tasausvastuu saadaan edellii selostettujen periaatteiden johdosta

muodossa

(123) -4, = ,(t - qi,)-t-t. r [(, -o.)e{ - rt",] - o

Kaavan sisliltiimistd termeistii ainoastaan A on toistaiseksi meerittelemiittii. Se koostuu useasta

osasta, joista osa tai kaikkikin saattavat olla nollia.

Kuten kohdassa2.4 on selitetty, rahastoperusteiden osoittautuessa alimitoitetuiksi niite on mahdol-

lista muuttaa siten, ettii muutoksen aiheuttama rahastotdydennys kustannetaan yhteisesti. Tiimii

toteutetaan siten, ette perustemuutoksesta johtuva laitoskohtainen vastuuvelan kasl.u otetaan pois

tasausvastuusta; se sisiillytetiiiin termiin A.

Erikseen tehtavin piiiit<iksin on lisiiksi mahdollista korottaa eliikkeiden rahastoituja osia. Vastaisten

vanhuuseldkkeiden osalta tame oli mahdollista jo aikaisemminkin, ja vuodesta 1997 lukien laki

sallii tiimlin menettelyn kaikkien eliikelajien osalta. Itse asiassa ttimii tulee olemaan kaavassa (l l8)
miiiiritellyn korkoeron varsinainen kiiyttdtarkoitus sen jelkeen, kun tycieliikelaitosten toimintapiiil-

omia on siirtymiikaudella 1997-1999 ensin tliydennetty vastaamaan paremmin uusien vakavarai-

suusvaatimusten tasoa. Koska ndmii tiiydennykset on tehteva laitoksittain samassa suhteessa ja

laitosten vakuutuskantojen rakenteessa on eroja, tiiydennysten vaikutukset poolataan yli kaikkien
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laitosten. Termissii A tullaan ottamaan huomioon toisaalta kaavan (118) mukainen korkotuotto,

toisaalta rahastoituj en ellikkeiden korotuksista johtuva vastuun kasvu.

Laskettaessa korkotuottoa ARy en edellii mainituista seikoista johtuva vastuuvelan kasvu vuoden

viinieisend piiivlinii eliminoitava vuoden loppuvastuista keskivastuuta laskettaessa. Tiimii korkotuot-

tohan on jo laskuperustekorkoa mydten tullut kiiytetyksi tasausvastuun rakentamiseen (vrt. mycis

kaava (36)).

Jos kaavan (l2l) mukaisesta el6kelaitoksen maksusta tasaukseen jetetaan pois lisiietuihin liittyva

terrni Bfz sekd selvittelytermi .Bf ja jos lisZiksi oletetaan, ettii A = 0, saadaan vuoden v loppuhet-

kelle korkouttaen

(124) r-11t12 A, +-t, = rVl,-t + JV PT

joka osoittaa, kuinka edella mainitut varatja vanhat tasausvastuussa olleet varatjoko keytetaan

tasauspooliin tai sitten varastoidaan tasausvastuuseen. Olennaista on, ettii laitoksen maksamat yhtei-

sesti kustannettavat eliikkeet eiviit milliiiin tavalla heijastu sen maksuun tasaukseen (kaava (121)),

joka riippuu pelkiistiiiin siita, millaista aktiivitoimintaa laitoksessa on vakuutettu vuonna v , ja

miten suuri tasausvastuu laitoksessa on edellisen vuoden piiiittyessii ollut. Niiin tasausjdrjestelmii

eliminoi eri suuntiin kehittyvien aktiivikantojen vaikutuksen.

4.4 TEl-maksu

Edellli on vakuutusmaksuun liittyvi2i seikkoja tarkasteltu toisaalta yhti6n vastuulla olevan vakuutus-

liikkeen kannalta, toisaalta tasausliikkeen kannalta. Tzissd luvussa niikcikulma on vakuutusmaksu-

liiht6inen eikii kiinnitii huomiota siihen, miten rahat yht6ssii mycihemmin kohdistuvat. Ensin

maaritelleen toistaiseksi esittemattcimiit maksukomponentit, sitten tarkastellaan ennakkomaksua.
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4.4.1 Lopullinen vakuutusmaksu

Lopullisen vakuutusmaksun eriipiiivii on 1.7.v. Maksu on

(12s) P,=P{.+Pt"+pY +PV +pT+pd +pF -uu

missii viisi ensimmdistii komponenttia - vanhuuseldkeosa, tycikyvyttcimyysosa, tydttdmyysosa,

maksutappio-osa ja tasausosa on miiiiritelty aiemmin kohdissa 4.2.2 ja 4.3.2.

Hoitokustannusosan maerittelevessd kaavastossa otetaan huomioon useita eri tekij<iitii. Hoitokustan-

ntlsten kalenterivuosiriippuvuuden ja suurtydnantajan koon ottaa huomioon lauseke

(126)

missii

(r27)

h"=10-pe)+pe ellh

el,'= 7 + (v- 1988) 0,06

on kerroin, joka kuvaa eliikeliiisten lukumiiiir6n kasvua kalenterivuoden mukaan. Kertoimessa lrv

on pe - 0,30, mikii puolestaan kuvaa sitii, ette suoritettujen kustannusanalyysien mukaan noin

30 % eliikeyhticin kustannuksista on sellaisia, jotka kasvavat eliikeliiisten lukumiiiiriin kasvun mukai-

sesti. Kerroin h ottaa huomioon mycis vakuutuksenottajan koon: esimerkiksi vuoden 1998 perustei-

den mukaan vuotuisen palkkasumman alittaessa 36 Mmk ft:lle kiiyetiiiin vakioarvoa 0,00562, mutta

tdtd suuremmilla palkkasummilla ft laskee, kunnes palkkasumman ollessa viihintiiiin 1 800 Mmk

ft:lle kiiytetiiin arvoa 0,002485. Tiitii palkkasummaa laskettaessa otetaan huomioon konsernisuhteet

siten kuin kohdassa 4. 1.4 on todettu.

Suurtycinantajalla hoitokustannusosa on suoraan kertoimen ftv osoittama osuus palkkasummasta

ottaen kuitenkin huornioon parannetuista eduista mahdollisesti aiheutuva korotus:

(128) Pl = h"I rSv
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Pienty6nantajilla hoitokustannusosa m?iiiriiy,tyy periaatteessa samalla tavalla, mutta huomioon on

otettava kaksi reunaehtoa.

Ensinniikin, vuotuiselle kuormitukselle on asetettu TEL-indeksiin sidottu vakuutuskohtainen alaraja,

joka on 54 mk vuoden 1962 tasossa.

Toiseksi, aivan pienten vakuutusten osalta on jouduttu ottamaan huomioon se reunaehto, ettei hoito-

kustannusosa luonnollisestikaan saa ylittiiii koko vakuutusmaksua.

Niiin ollen pientydnantajan hoitokustannusosa on muotoa

(12s) rfl : .nin{rl, r t ^s,;*u* (1,, x /c sv; ih t^)l

missli /v on vuoden v TEl-indeksipisteluku jayf, on keskimiidrdinen pientycinantajamaksu, kun

hyvityksiii ei oteta huomioon.

ETK:n kustannusosa miiiiritelliiAn verrannollisena palkkasummaan (ottaen jiilleen huomioon

mahdollinen etuj en parannus) :

(130) Pf -- e, y,Zk S,

missii yv on kaavan (122) yhteydessii miiiiritelty TEL:n keskimaksu \nonna v, ja ey on kerroin,

jonka STM vahvistaa ETK:n hakemuksesta. ETK:n kustannusosa on siind mielessii eri asemassa

kuin muut maksukomponentit, ettii sen yhtici tilittiiii periaatteessa sellaisenaan eteenpdin ETK:lle

ETK:n luottovakuutustoiminnasta periiisin olleiden tappioiden kattamiseksi keriittiin 1990-luvulla

muutamana vuonna maksua ETK:n kustannusosan rinnalla samalla tekniikalla. Luottovakuutuksen

tilanteen vehitellen selvitessd pieni osa niiistii maksuista palautetaan, mikd sekin tapahtuu samalla

tekniikalla.
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Vuoden v maksuun kohdistuviin hyvityksiin llv palataan tarkemmin lisiivakuutusrahaston yhtey-

dess5.

4.4.2 Maksukomponentit vuonna 1998 tytinantajatlypin ja sukupuolen mukaan

Edellii miiiiritellyt maksukomponentit ovat vuonna 1998 iiin, sukupuolen ja tydnantajatyypin

mukaan eriteltyinii seuraavien kuvioiden mukaiset.

Kuvio 4.4.
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Kuvio 4.6.
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Kuvio 4.7

TEL-P- maksukomponentit I 998
suurtydnantajat - naiset
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Kuvioista kiiy selviisti ilmi maksun tasausosan erotusluonne. Kokonaismaksun ikiiriippuvuus on

suurtydnantajilla pyritty pitamaen kohtuullisena, josta syystii tydkyvyttdmyys- ja tycittcimyysmak-

sun ikiiriippuvuus ei ole aivan niin voimakas kuin riskin ikiiriippuvuus edelly'ttiiisi.

4.4.3 Maksun osien kehitys aikasarjoina

Maksun aikasaq'atarkastelussa muodostavat ylimiiiiriiisen piirteen vuosina 1979, 1981 , 1982 ja 1994

elvy'tystarkoituksessa suoritetut vakuutusmaksun poikkeusalennukset, jotka rakennettiin vastuuva-

jaustekniikalla, oikeammin katevajaustekniikalla. Ttimii merkitsi site, ettii maksu laskettiin nonnaa-

listi, jonka jalkeen sitii alennettiin ko. ruoden elvytysalennuksen miiiiriillzi ja korotettiin edel-

lisvuotisten elvytysalennusten takaisinmaksujen miiiirlillii. Vuoden 1994 katevajauksen kuolettamin-

en saataneen piiiitdkseen vuonna 2000.

Kuvioon 4.8. on koottu keskimiiiiriiiset maksukomponentit aikasarjoina. Vydhykkeet esittevet eri

maksukomponentteja: alhaalta lukien maksun pienosat, vanhuuseldkeosa, perhe-el6keosa, tydttd-

mlysosa, tycikyvy,ttdmyysosa ja tasausosa. Vanhuuseliikeosa kasvaa hiljalleen, mikii johtuu
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aktiivikannan ikdrakenteen keskittymiseste vehitellen siihen ikiialueeseen, jossa vanhuuseltikemaksu

on korkea. Maksun kautta tapahtuva vanhuuseldkerahastoinnin vlihentiiminen ruodesta 1997 lukien

niikyy kuitenkin vanhuuselSkemaksun tason huomattavana alenemana. Tydkywytt6myysmaksun

aikasarjasta paljastuu ilmicin voimakas syklisyys. Tasausosa kasvaa trendinomaisesti yhteisesti

kustannettavan eldkemenon kasvun mycitii, joskaan ei tasaisesti. Hyvityksie annettiin mycis ennen

vuotta 1983, josta alkaen ne on otettu huomioon kuviossa 4.8., mutta aiemmin niite ei noteerattu

TEL:n keskimiidriiisestd maksusta puhuttaessa.

Kuvio 4.8. TEL-P maksu vuosina 1962-1998
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4.4.4 Eliikeiiin alentamisen kertamaksu

Se, ettii tycisuhteesta toiseen siirryttiiesse eliikeikli muuttuu, ei tuota vakuutusteknisid ongelmia.

Ansaitut ja rahastoidut eliikkeet voidaan muuntaa eliikeiiistii toiseen, edelliset kiiy'tt2ien ty6eliikela-

kien mukaista viihimmiiisturvaa vastaavan vapaakirjan ehtojen ja perusteiden 4 $:n mukaisia, taulu-

kossa 4.1. esitettyjli kertoimia, jiilkimmiiiset taas kommutaatiolukuja kayttaen siten kuin kohdassa

4.2.1 on esitetty.
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Tycinantaja voi kuitenkin muuttaa tydntekijditiiiin koskevaan elikejiirjestelyyn liittyviiii eliikeikiiii,

jolloin tiimd useimpien tydntekijciiden osalta tapahtuu kesken tydsuhdetta. Tiillcjin miteen muuntoja

ei tehda. Ansaitun eliikkeen miiiirii pysyy ennallaan, jolloin eliikkeen piiiioma-arvo kasvaa, ja tiitzi

vastaavan maksun tycinantaja suorittaa eliikeiiin alennuksen kertamaksuna, joka siis kohdistuu

takautuvaan aikaan. (Tytisuhteen jatkuessa eliike karttuu 1,5 %o:n mukaisesti alemmasta eliikeiSstii,

jolloin maksu on viihimmiiisturvan mukaista maksua korkeampi, kuten edelld on kiiynyt ilmi. Kun

alennetun eliikeiiin tapauksessa eliikkeeseen oikeuttavaa aikaa ehtii olla viihemmiin, eliike jiiii tliyden

palvelun mukaista pienemmiiksi. Tiimii vajaus voidaan tarvittaessa hoitaa lisiieliikevakuutuksella).

Tdmdn kertamaksun laskenta perustuu seuraavassa esitettiiviiiin approksimatiiviseen tekniikkaan,

jossa tarvittavina suureina ovat edellzi mainitut kertoimet tw, paloittain lineaarinen funktio

(r31) K(u)=
0,07
0,12-0,0025(u-5)
0, 15 - 0,006 a

kunu>25
kun5<rr<25
kun0<u<5

ja eliikkeeseen oikeuttavaan aikaan liittyvat suureet. Sellaista harvinaista tilannetta ajatellen, ettii

saman tyiisuhteen aikana tapahtuisi useampia kuin yksi eliikeiiin alennus, kaavat on kirjoitettu

yleiseen muotoon. Oletetaan, ette tydsuhteen kestiiessii on jo ollut voimassa r-l eri eliikeikiii:

w( 1 ), w (2),...,w(n- 1 ).

Olkoon nVt Afi ,, (l = 1, ..., n - 1 ) vanhuuseliikkeeseen oikeuttava aika piivinii elakeian w(i)

voimassaoloajalta, kuitenkin aikaisintaan hetkestii 1.7 .lg62lukien, ja tT*,1,1 (i= l, ..., n - I )

vastaava suure laskettuna siten, ettd myds aika ennen hetkeii 1.7 .1962 otetaan huomioon.
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Lasketaan palautuskaavalla ns. normitetut elzikekuukaudet:

(1 32)

ln-lrn-lrn-ll
6fln)= lt.,t,l ,I, Alqil ,] k*(i) AI,,ri) - j\6rU)1.

- l- n-l r n-l r n-l - I
af(rr)=lt,,1,i ,!, AIu(i) - -I, k,,(i) Af,Xit - j\6ar-)1.

Kokonaismaksu on nyt tycisuhdekohtaisesti

(133) Pf = K(v,(n)-x)67\n) Sult,

Siihen sisiiltly vanhuuselakeosa, joka on

F..
0,00s Zif 6 T(n) Sultu, kun x<55

(134) PYK =
0 muulloin

hoitokustannusosa

(135) PYK = h, 6T\n)S,ttu

jossa i, lasketaan ilman suuruusalennusta tycinantajan koosta riippumatta, ETK:n kustannusosa

(136) P,IK = euyu6T(n) Sult,

ja tasausosa, joka miiiirliytly kokonaismaksun ja muiden edella esitettyjen komponenttien erotukse-

na:

( t:z) PTK = Pf - @Yx + PYK + P ,{K)



97

Kuten edellii olevista kaavoista huomataan, yli 54-ruotiailla kertamaksu koostuu miltei kokonaisuu-

dessaan tasausosasta. Alle 55- vuotiaille on piiiidytty ratkaisuun, jossa rahastoitua etua korotetaan.

Vastaava lisiiys

(r38) LEff =o,oos # 6T\n)s,/t,

lisiitiiiin t2illciin henki l6n rahastoi tuun vanhuusel6kkeeseen.

4.4.5 Muusta lakistlteisestii eliikejiirjestelmlsti TEL-jiirjestelmiin piiriin tapahtuvat siirrot

Erliitii kertoja on erillisellii lailla suoritettu takautuvasti siirtoja muusta lakisiiiiteisestii eliikejiirjestel-

miistii TEL-jiirjestelmlin piiriin. Tiillaisia tilanteita varten perusteissa on erityisohjeet, joita laadit-

taessa on pyritty siihen, ettii menettel),tavasta tulisi mahdollisimman tasapuolinen sekii siirtyviiiin

uuteen henkilcipiiriin ettti TEL-piirissd vanhastaan olleisiin vakuutuksenottajiin ntihden.

Siirrot voivat tapahtua vain vuodenvaihteessa, ts. siten, elta31.12.v-l kanta on vielii vanhan jiirjes-

telmdn piirissii, mutta L 1.v jo TEL-jtirjestelmiissii. On lisiiksi peedytty siihen, ettii riippumatta van-

hassa jiirjestelmiissd voimassa olleesta eliikeiiistii siirrot tapahtuvat aina eliikeiiin 65 mukaisina, ja

mahdollisesti tarvittava eliikeiiin alennus toteutetaan 1.1.v kohdassa4.4.4 esitetyn kertamaksuteknii-

kan avulla. Itse siirtohetkelle mliiiritelliidn vakuutusmaksu, joka vastaa TEL:n vdhimmiiisehtojen

mukaista siirtyvaa vastuuta hetkellii 3l.l2.v-1 lisiittynii hoitokustannusosalla.

Edellti mainittu vastuu lasketaan samoilla kaavoilla kuin TEL:n mukaisen vakuutuksen vastaisten

vanhuuseliikkeiden vastuu, alkaneiden vanhuuseliikkeiden, ty6kyvyttdmyysel2ikkeiden ja

tydttctmyyseliikkeiden vastuu sekii tasausvastuu. Vastuiden laskennassa tehdiiiin eriiitd laskermallisia

erityisjerjestelyjii, jotka liittyvat siihen, ettd siirtohetkelli eltikeikiinii kiiy4etlitin 65 vuotta, vaikka

siirtlviissii j zirj estelmiissd eliikeikil on saattanut olla alempi.
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Tasausvastuun osalta on piiiidytty jiirjestelyyn, jossa tasausvastuu hetkelle 3l.l2.v-l lasketaan erityi-

sen palautuskaavamenettellm avulla.

Tasausvastuulle miiiiritetiiiin vuodelle v-10 laskennallinen liihtdarvo ajatellen, ettii tiimii laskennalli-

nen tasausvastuu olisi tuolloin ollut suhteessa siirtyviin henkilcipiirin palkkasummaan samalla

tasolla kuin koko TEL-LEL-jzirjestelmiin yhteenlaskettu tasausvastuu tuolloin oli suhteessa jiirjestel-

n.rlin kokonaispalkkasummaan. Tasausvastuu vuoden v-.1 viimeisenii piiivlinii lasketaan tlimdn

jiilkeen edeten vuosi kerrallaan kunkin vuoden perusteiden mukaisesti. Tiimii edellyttdii vakuutus-

maksun, sen tasausosan ja vakuutusteknisten vastuiden laskemista. Kahden edell2i mainitun osalta

ainoana poikkeuksena todellisiin olosuhteisiin on 65 vuoden eliikeiiin kiiytiiminen. Vastuita lasket-

taessa sen sijaan tehdaiin joitakin yksinke(aistuksia liihinnli sen johdosta, ettii takautuvina wosina

kaikkia tydkf/yttdmlyseliikkeita kiisitelliiiin tunnettuina, ja vastaavasti tuntemattomien varaukset

asetetaan nolliksi. Tydttcimyyseliikkeiden osalta ei tiitti yksinkertaistusta voida tehdii.

Hoitokustannusosa lasketaan kolminkertaisena vuoden v-.1 perusteiden mukaisena hoitokustannus-

osana ilman suuruusalennusta.

Vakuutusmaksu siirtohetkellii l.l.v saadaan laskemalla yhteen edellii mainitut vastuut hetkelle

31 .12.v-I ja hoitokustannusosa.

4.4.6 Ennakkomaksu

Vuoden y tarkan vakuutusmaksun laskemisessa tarvittavat tycisuhdeaikaan ja palkkoihin liittyvat

suureet ovat tiedossa vasta I'uosi-ilmoitusten jiilkeen vuonna v+ I , ja ns. \,uosilaskenta, j ossa lopulli-

nen maksu lasketaan, tehdiiiin tyypillisesti helmi-toukokuulla. Tiistii syystii tycinantajilta peritiiiin

kunakin vuonna ennakkovakuutusmaksua, joka pyritaan arvioimaan siten, ettii vuotta v koskevassa

vuosilaskerurassa vuonna v+./ selviiivii tarkistusmaksu (lopullisen maksun ja suoritettujen ennakko-

maksujen erotus) olisi mahdollisimman pieni.
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Perusteet miiiiritteliviit aiemmin jokseenkin tarkoin ennakkomaksun laskemistavan, mutta vuodesta

1995 lukien on tyydytty mefittelemeiin vain yleisperiaatteet. Vastapainoksi edelly'tetiiiin, ettii

yhticilla on ennakkovakuutusmaksua miiiiriittiiessii kiiytettiivistii kaavoista ja menettelyistii kirjallinen

selostus.

Olennainen piiiimiiiiri on, ettii ennakkomaksu vastaisi mahdollisimman tarkasti mycihemmin lasket-

tavaa lopullista maksua. Liihtdtiedoiksi tarvitaan luonnollisesti tieto maksutasosta sekli arvio kohde-

vuoden maksuansioista, jotka arvioidaan tuoreimpien keytettevisse olevien toteutuneiden tietojen ja

asniotason yleisen toteutuneen ja ennakoidun kehityksen nojalla.

Ennakkomaksuja laskettaessa on mahdollista ottaa huomioon tydnantajakohtaiset erityispiirteet. Jos

esim. vakuutuksenottajan antaman selvityksen perusteella on ilmeistii, ettii normaalikaavoja

keytteen laskettu ennakkomaksu vakuutuksen henkikipiirin muutoksen, palkkatason normaalista

poikkeavan kehityksen tai muun syyn johdosta poikkeaa huomattavasti lopullisesta maksusta,

vakuutuksenottajan kanssa voidaan sopia, ettii ennakkomaksut lasketaan tarkempaa menettelyii

keftaen. Normaalisti kiiytetii2in tariffimaksuja laskettaessa maksun ty<ikyvyttcimyys- ja tycittdmyys-

osaa. Jos niimii osat vakuutuksessa pysyviisti ja huomattavan paljon poikkeavat tariffimaksusta,

voidaan jiilleen ennakkomaksu laskea ottaen huomioon tiimii systemaattinen ero.

Vuoden 1998 alusta lukien kaikkein pienimmiit ty6nantajat voivat maksaa ennakkovakuutusmaksun

kuukausittain edellisenli kalenterikuukautena maksettujen palkkojen perusteella.

4.5 Takaisinlainaus

4.5.1 Takaisinlainauksenperiaate

TEL;n mukaiseen perus- ja lisivakuutukseen liittyy takaisinlainausjiirjestelmii, joka alunalkaen on

periiisin eliikesliiiticitekniikasta. Takaisinlainausoikeudella tarkoitetaan sita, ette kiiteismaksuvelvoite

koskee vakuutuksenottajaa ainoastaan sen maksun osan suhteen, joka viilitt<imiisti tarvitaan eliikkei-

den ja tasauskulujen maksamiseen sekii yhticin ja ETK:n hallintokuluja varten. Muu osuus maksusta

vakuutuksenottajalla on oikeus suorittaa velkakirjalla.
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Tdmdn idean toteutuminen johtaa puhdaspiirteiseni siihen, ettii vakuutuksenottajalla on lainassa

koko rahasto-osuutensa. KeytennOssa tavoitteeseen pyrittiiin vakuutusyhti6tekniikassa takaisinlaina-

uksen enimmdismdiiriii, maksun kiiteisosaa ja takaisinlainauksen kuoletusta koskevin perusteiden

slilidciksin. Niimd tekniset yksityiskohdat ovat vain tapa pukea pelisiiiinndiksi edellii esitetty takaisin-

lainauksen yleisperiaate. Esimerkiksi kdteisosan mitoitus tehdiiiin kollektiivisella tasolla pyrkien

siihen, ettii maksusta takaisinlainattava osuus vastaisi rahastoituvaa osuutta. Kuoletustapa johdettiin

alunperin siite tahdista, jolla TEL:n vastuut keskimliiirin purkautuvat eliikkeiden maksuun, ja tzistli

johtuen ennen vuotta 1996 nostettujen lainaerien kuoletus on7 o/o vuodessa. Vuoden 1996 alusta

lukien nostetut takaisinlainaeret ovat tasalyhenteisiii ja enimmilliiiin kymmenen vuoden kestoisia.

Niite tilanteita varten, joissa takaisinlainauksen toteutuva mli6rd vastoin tarkoitusta etiiiintyy maksr-

mistaan, jiirjestelmii sisiiltiiii molempiin suuntiin toimivia kontrollielementteji. Jos kaavasto johtaa

siihen, ettii takaisinlainauksen miiiirii jiiii alle ntaksimimiidrlinsii, tai jos vakuutuksenottaja, joka

ennen ei ole harjoittanut tiiysimiiiiriistii takaisinlainausta, haluaa muuttaa kiiytiintdiiiin, perusteet

sallivat ns. rahastonoston. Tdmti tarkoittaa sita, etta vakuutuksenottajalla on oikeus lainata maksimi-

miidriin ja toteutuneen takaisinlainauksen miiiiriin erotus. Jos taas takaisinlainauksen miiiirii ylittliii

riittavasti enimmiiismiiiirdn, maksun kiiteisosaa korotetaan tlimiin vakuutuksenottajan osalta.

Aivan pienimuotoinen takaisinlainaus ei ole eniili tarkoituksenmukaista suhteellisesti ottaen

kohtuuttomiksi muodostuvien hallintokustannusten johdosta. Tiisti syystii perusteet sisliltiiviit

siiddciksen pienimmiistii takaisinlainauksen alkumiiiriistli sekii siiiidciksen takaisinlainauksen purku-

rajasta. Vimeksi mainittu on ollut noin kolmannes edellisestii, joka taas vastaa noin 3 hengen

vuotuista vakuutusmaksua. Jos takaisinlainan kokonaismiiiirii alittaa purkurajan, laina voidaan vaatia

maksettavaksi kokonaan takaisin. Tiimii slilidds on menettdmiissii merkitystiiiin, kun yhii suurempi

osuus takaisinlainauksesta on jo alunperin miiriaikaista.
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4.5.2 Takaisinlainauksen enimmlismiiirA

Takaisinlainauksen enimmiiismiiird lasketaan vlihentiimiillii takaisinlainaukseen soveltuvien rahasto-

jen kokonaismdiiriistii se osuus, jonka voidaan arvioida kertyneen vuodesta 1993 lukien tydntekijcii-

den maksuosuuden kautta:

(13e) L,(MAX) = lL"(A) - L,(B)l*

Takaisinlainaukseen soveltuvien rahastojen kokonaismdiiriin hetkellii 31.12.v,2r(l) muodostavat

yli 300 tycintekijlin suurtycinantajilla ko. vakuutukseen liittyviit alkaneiden ja vastaisten vanhuus-

eliikkeiden sekii alkaneiden tydkyvyttcimyys- ja tydtt6myyseliikkeiden vastuut ja tasausvastuu. Tdstii

suureen mearittely etiirintyy sitii kauemmaksi, mitii pienemmiistii vakuutuksenottajasta on kyse.

Suurtycinantajilla, joilla on vdhemmiin kuin 300 tydntekijliii, tydkyvfltcimyrys- ja tycitt6myys-

vastuiden ei ole katsottu olevan kyllin stabiileja ka)'tettaviksi takaisinlainausoikeuden mittapuuna,

vaan niiden yhteismaAraa approksimoidaan tiitii tarkoitusta varten 35 o%:lla vanhuuseliikevastuiden

ja tasausvastuun summasta. Pientydnantajilla takaisinlainaukseen soveltuvien rahastojen kokonais-

miizirii ei ensinkaiin nojaa vakuutuskohtaisiin vastuisiin, vaan se saadaan kaavasta

(r40)

jossa P, on vuoden v lopullinen vakuutusmaksu hyvityksia kuitenkaan viihentiimiittd,2 Vr-1 on

kaikkien jatkuvien pientycinantajavakuutusten osalta niiden vastuiden summa, jotka suurtycinanta-

jilla luetaan mukaan takaisinlainaukseen soveltuvien rahastojen kokonaismiiiiriiiin, ja kertoimet s ja r
mliiiritelliiiin vuosittain perusteissa (r = 0,51 ja s : 0,07, mitkli vastaavat maksun kiiteisosaa ja

vanhanmuotoisen takaisinlainan kuoleutumista). Kaava siis osittaa ko. kollektiivin edellisen vuoden

takaisinlainauskelpoisten vastuiden summan edellisvuotisten suureiden suhteessa, pienentbii sitii

takaisinlainauksen kuoleutumista vastaavasti, ja lisiiii maksun kliteisosan vakuutuskohtaisten maksu-

jen suhteessa.

Tydntekijiin maksuosuuden kautta kertyneeksi arvioitu osuus lasketaan palautuskaavasta

L,(A) = (t - s)L"-r(A) ffi *, r,
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(141) L',(B)=rs(l-tt)Lu-r(B)+ {rg q Sv,

jossa kenoin r vastaa vastuiden kuoletustahtia ja kenoin q mdSriitdlin vuosittain liihtien

periaatteesta, jonka mukaan tycintekijiin maksuosuuden ajatellaan jakautuneen rahastoituvaan ja

rahastoitumattomaan osuuteen samassa suhteessa kuin koko maksun. LakisAiiteisen vastuuvajauksen

ja sen kuoletusten vaikutus otetaan huomioon kertoimia rr ja q hienosiiiitiimiillii.

4.5.3 l\Iaksuntakaisinlainaus

Osuus, joka maksusta voidaan suorittaa velkakirjalla, maaritellaan TEL-perusvakuutuksen erityispe-

nrsteissa, ja on vuonna 1998 51 %. Raja koskee kaikkia vuonna v eriilintyviii vakuutusmaksuja,

mycis vakuutuksen pdiittymisen jdlkeen eriiiintywiiii tarkistusmaksua. Pienimpiidn alkumlliriian liitty-

vziri rajaa nor.rdatetaan, mutta vuoden v enimmdismiiiiriid ei pidetei rajana: enimmiiismliiirlitarkastelu

toteutetaan viipeellii siten, ettii jos takaisinlainauksen enimmiiismiiiirE vuoden v-2 paattyessa ylittea

senhetkisen enimmiiismddrdn vdhintiiiin 10 o/o:lla ja vakuutukseen tuolloin kuuluu viihintiiiin 300

henkilcia, vakuutusmaksun kiiteisosaa vuonna v korotetaan l0 o/r:tla (ts.49 o :sla noin 54 %:iin).

Menettelyn perusteluna on se, etta tieto vuoden v kiiteisosasta tarvitaan jo vaiheessa, jossa tuoreim-

mat tarkat tiedot koskevat vuotta v-2.

4.5.4 Rahasto-osuuden takaisinlainaus

Myoskiiiin rahastonostoa ajatellen ei kohdan 4.5.2 mukainen enimmiismliiirii ole kyllin ajoissa

laskettavissa, vaan tutkittaessa rahastonosto- oikeutta vuonna v sovelletaan enimmiismiidriiii

L,-y(MAX), johon lisiitiiiin 40 % hetken 31 .12.v-2jiilkeen suoritetuista ko. aikaan kohdistuvista

vakuutusmaksuista. Vakuutuksenantajaa sitoo minimitahti, joka edellyttiiii viihintiiiin kymmenes-

osan lainaksi antamista ko. mdiirdstii vuosittain. Jos laina jaksotetaan ndin, ei vakuutuksen paAttymi-

nen, joka muutoin katkaisee takaisinlainausoikeuden, estd nostamasta j[ljelliiolevia eriii.

Nopeampikin rahastonostoaikataulu on sallittu ja yleensii keytdssekin, jolloin perusteet kuitenkin

edellytaviit kaikkia lainaplynndn esittajia kohdeltavan samoin periaattein.
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4.5.5 Takaisinlainan korko ja kuoletus

Ennen vuotta 1996 nostetuissa takaisinlainoissa kuoletus on7 o/o vuodessa jiiljellliolevasta lainasal-

dosta. Vakuutuksen piiiityttyii tiitii kuoletustahtia sovelletaan viiden woden ajan, jonka jiilkeen

jaljella oleva laina muutetaan 10 vuoden annuiteettilainaksi. Mycis vakuutuksen koon olennaisesti

supistuessa tulee kiiytt66n eraita poikkeusj 2irjestelyj ii.

Taikaisinlainaeriit, jotkaonnostettu 1.1.1996 -l0.4.l99T,ovattasalyhenteisiii,japisinlaina-aikaon

10 vuotta. Niimii lainat ovat kuitenkin edelleen laskuperustekorkokantaisia.

Takaisinlainauksen korkojiiq'estelmii uudistui teydellisesti 11.4.1991. Tiimdn piiivimiiiirln jiilkeen

lainojen korko miiiirliytlry Suomen valtion sarjaobligaatioiden ostonoteerausten perusteella lasketta-

vasta ns. TEL-viitekorosta liihtien. Niimiikin lainat ovat mdiirdaikaisia (korkeintan 10 vuotta) ja

tasalyhenteisiii.

TEl-viitekorko perustuu nollakuponkikiiyrdiin, joka estimoidaan em. joukkolainojen ostonoteerauk-

sista jiilkimarkkinoilla. Nollakuponkilaina on laina, jossa koko piiiioma ja kertynyt korko suoritetaan

kerralla laina-ajan piiiittyessii, ja estimoinnilla pyritaan siihen, ette saatavat eripituisten nollakupon-

kilainojen korot vastaisivat em. joukkolainojen korkoja, kun huomioon otetaan erilainen koronmak-

suaikataulu. Viitekorko saadaan ajattelemalla takaisinlainan korko- ja kuoletuserien olevan

itseniiisiii nollakuponkilainoja. Korko asetetaan siis sellaiseksi, ettii lainaeriin teoreettinen hinta (P)

on yhtiisuuri kuin lainaeriin piiiioma (K), kun diskonttokorkoina kiiy,tetiiiin nollakuponkiktiyriistii

saatavia korkoja (z;) :

(142) , =,1, lc;(l + zi+a)-'il = K
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MISSA

ci = lainaerdiin liittyvli suoritus (koron ja kuoletuksen yhteismiiiirii)

eriipiiiviind i, i:1, ..., n

/i = aika vuosina lainaeriin nostohetkestii eriipiiviiiin i

zi = laina-aikaa rt vastaava vuotuinen nollakuponkikorko.

Takaisinlainaerdn korko riippuu nostoajankohdasta, laina-ajasta, koronmiiiiriiytymisjaksosta, kuole-

tusohjelmasta ja vakuudesta. Jos lainaerii on kiinteiikorkoinen ja sillii on varma vakuus, korko on

suoraan vastaavanpituinen TEL-viitekorko. Jos lainaerd on vaihtuvakorkoinen, kiiy'tetiiln seuraavan

koronmliiiriiy'tymisjakson TEL-viitekorkoa. Mikiili varrnaa vakuutta ei o1e, lainanantaja lisiiii

korkoon vakuuteen sisiiltywii2i riski6 vastaavan marginaalin. Peruste on tekinsesti rakennettu siten,

ettii takaisinlainauksen korko voidaan haluttaessa eriyttaa viitekoron tasosta halutun tasoisella

marginaalilla A. Korkojiirjestelmiiiin liittyy ennenaikaisesta takaisinmaksusta perittava sanktio.

Takaisinlainaus on olemukseltaan tarkoitettu pitkiiaikaiseksi, minkii johdosta korkona keytetean

aina vdhintii2i 3 vuoden laina-aikaan liittyvaa viitekorkoa. Vielii tiirkeiimpi rajaus on se, ettii korko

on aina viihintiiiin vastuunlaskennassa kiiytettiiviin 3 o%:n koron suuruinen.

4.6 Vastuuvelka tilinpIiitiiksessii

4.6.1 Tilinpiilttiksen vastuuvelan jaottelu

Kohdassa 4.2.3 esitetty ns. tarkka vastuuvelka perustuu siihen, ettii yhtidn sitoumuksista johtuva

vastuu miitiritetiiiin mahdollisimman tarkoin laskentahetken mukaisena.

Sosiaali- ja terveysministeridn miiiiriiysten mukaan yhtidn tilinpidtdksen ruodelta v on kuitenkin

oltava valmis jo huhtikuun v+1 loppuun mennessd, jolloin luotta y koskeva perusvakuutuksen

vuosilaskenta on vielii tekemiittii. Tiistii johtuen tilinpli2itdksen vastuuvelkana ei voida keyttaa

vuoden v tarkkaa vastuuvelkaa, vaan ldhtcikohdaksi on otettava vuoden v-1 tarkka vastuuvelkaja

itse tilivuoden tapahtumat on otettava huomioon kirjanpidon suureiden ja eriiiden arvioiden mukai-

sina.
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Tilinpiiiitdksen vastuuvelka voidaan jaotella seuraavasti

Vakuutusmaksuvastuu
Vakuutusmaksuvastuu tilinpiiiitdksessii
Lisiivakuutusvastuu eli TEL:n 12 a $:n 3 momentin mukaisia lisiietuja
koskeva vakuutusmaksuvastuun osa VA

Korvausvastuu
Eliikkeiden korvausvastuu tilinpiiiitciksessii
Tasoitusvastuu tilinplilitdksessi

Seuraavassa esitetaan ensin muut tilinpiiiitdsvastuut ja kasitellaan sitten Iaajemmin lisiivakuutusvas-

tuuta. Samassa yhteydessi tiismennetiidn hyvitysten kiisittelya.

4.6.2 Muut tilinpiiiitdsvastuut kuin lisiivakuutusvastuu

Miiiiritellliiin ensiksi eriiitii apusuureita.

P{P onvuoteen v kohdistuvien vakuutusmaksujen summa korkoutettuna hetkelle

1.7.v. Tiimii suure on tycisuhteittain arvioitu vakuutusmaksu luodelta v, jota lasketta-

essa on otettu huomioon maksun tydkyvftdmyys-, tycittcimyys- ja hoitokustannus-

osien arvioidut tarkistuseriit. Suuretta Pfr laskettaessa vdhennetiiiin lisiiksi ne

vuoden v maksuun kohdistuvat vuosilaskennassa v+l annettavat hyvitykset, jotka

sis2iltyvlit lisiivakuutusvastuuseen vuotta v koskevassa tilinpiiiitdksesse. Mikeli TEL

17 $:n mukainen korotus vuodelta v on sisiillyetty kirjanpidon maksutuloon, se on

sisiilly'tettiivii mycis suurees een P{P .

p{P(D muodostuu vuoteen v kohdistuvista hoitokustannusosista korkoutettuina

hetkelle 1.7.v; mycis tiimii on arvioitu suure.

pTP(e) muodostuu vuoteen v kohdistuvista ETK:n kustannusosista korkoutettuina

hetkelle 1.7.v; tiimii suure on niinikii?in arvio

P{4M) muodostuu vuoteen v kohdistetuista maksutappio-osista korkoutettuina

hetkelle 1.7.v.
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Suureen Ev muodostavat vuoden v aikana maksetut eliikkeet ja kuntoutuksesta

aiheutuneet kustannukset, vastuunjaostajohtuva saatava tai velka sekiijo vastuunja-

osta saatu tai vastuunjakoon maksettu vuoteen v kohdistuva ennakkom[iirli huomi-

oon otettuna; vastuunjaon osalta myds suure E, sisiiltiii arvionvaraisuutta.

LV4d o\kaavan (l l8) mukainen korkoero korjattuna arviovirheiden vaikutuksella.

Lisiiksi kiiy4ettiiin kenointa ,{P , iolla vaikutetaan vakuutusmaksuvastuun ja korvausvastuun keski-

niiiseen suhteeseen vuoden v tilinpii?itOksessii kaavoista (la3)ja (144) niihtavellii tavalla.

Varsinainen vakuutusmaksuvastuu (ts. lislvakuutusvastuuta lukuunottamatta) lasketaan tilinpiiiit6k-

sessd 31.12.v kaavasta

(143) v{(r) =r-vf,-t+ JvlrTP p{P - pTP(o) - pTP(H)l-LV|o'

ja eliikkeiden korvausvastuu kaavasta

(r44) v{r\xt =, an'"!Y'' .-dr) + Jvl1-r{p)pTp - pTP(u) - z,

- t, 03 -o,s -3, {r{P (i)- l, 03 7,-r (i) } ]

joissa kaavoissa esiintyviit vastuut on miiiiritelty kohdassa 4.2.3.4.1. ja 4.2.3.5
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Yhteenlaskemalla ndhdiiiin, ett:i

(t+s) v{{vt + r{r(xt =,(-rl-, * -v(!{n) . fl-r)

+JV PTP -PTP(a)-pTP(u) - pTP(D - o,

- LV|o' - r,03-0,5 ,lrlrlrr,l- l,03 r,-r(il]

Tilinpii2it6ksen vastuuvelka saadaan siis niiiltii osin siten, ettii edellisen vuoden tarkka vastaisten ja

alkaneiden vanhuuseliike-, tydkyvy,ttdmyyseliike- ja tydttdmlyselSkevastuun ja tasausvastuun

summa korkoutetaan laskuperustekorolla luoden loppuun, lisiitiiiin suureen PIP mukainen maksu-

tulo kuormitusosilla viihennettynii ja viihennetiiiin vuoden varrella maksetut korvauskulut, kumpikin

viimeksi mainituista korkoutettuna vuoden puoliviilistii vuoden loppuun, toimintapiiiiomaan siirret-

tiivli korkoero ja arvioitu vakuutusliikkeen tulos.

Menetelmii on toisin sanoen pi&elti kaavan (32) mukainen.

Tasoitusvastuu lasketaan tilinpiit6ksessli kaavasta

(146) r{P =
A

,\, rT'(')

jossa fIP(i) on kaavaa (79) seke tilinpiiiitciksen arvioperusteita kiiyttiien laskettu arvio liikkeen

i=l ,2,3,4 osuudesta tasoitusvastuusta. Tasoitusvastuuta tiiydennetiiiin jo tilinpiiiitdsvaiheessa, mikiili

se jiiii alle arvioidun alarajan. Tiiydennys otetaan ylijliiimiistii.
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4.7 Toimintapiiloma, lislvakuutusvastuu ja hyvitykset

4.7.1 Lisivakuutusvastuu

Tydeliikeyhti6iden toimintapiiiiomavaatimukset uudistettiin vuoden 1997 alusta. Uusi jiirjestelmii

perustuu selkeiisti siihen ajatukseen, ettd toimintapiiiioma on piiiiasiallisesti sijoitusriskien pusku-

rointia varten. Uudistuksen yhteydessii tyOeliikeyhti6n taseen rakennetta mycis muutettiin perusta-

malla tydeliikelaitosten vastuuvelkaan uusi er6, ns. osittamaton lisiivakuutusvastuu. Tlitli voidaan

tietyissii tilanteissa kelttae tappion peittiimiseen tilinpiiiitdksess!i, joten on perusteltua, ettS se

luetaan my0,s toimintapiiiiomaan. Vanhastaan tycieliikeyhticiillii oli ns. lisiivakuutusrahasto, jonka

rooli siiilyi ennallaan, mutta joka muuttui nimeltiiiin ositetuksi lisiivakuutusvastuuksi.

Niiiden erien luonne miiiiritelliiiin tydeliikeyhticiistii annetun lain (354/1997) l4 $:ssii . Sen mukaan

vakuutusmaksuvastuuna pidetiiiin myds TEL 12 a $:n 2 momentin mukaisista lisiieduista aiheutuvaa

vastuuta,jokajakautuu vakuutuksenottajille ositettuun osaan (ositettu lisEvakuutusvastuu)ja ositta-

mattomaan osaan (osittamaton lisiivakuutusvastuu). Edellistii saadaan kayttee vain em. lainkohdassa

tarkoitettuihin lisiietuihin, eli TEL:n tapauksessa hyvityksiin. Jiilkimmiiistti voidaan kAyttee vastuu-

velan laskuperusteiden muuttamisesta aiheutuvan tappion peittiimiseen seki myd,s muun tappion

peittiimiseen siten, kuin STM miiiiriiii.

Kun eldkevakuutusyhtidn tuotot ja kulut vuodelta v, viimeksi mainittuihin luettuna myds muun

vastuuvelan kuin lisiivakuutusvastuun muutos, asetetaan rinnan ruoden u tilinpiiiitdstii tehtiiessii, ne

osoittavat tyypillisesti ylijdiimiiii, joskus myds alijiiiimiiii. Tiirkeimmiit ylijiilmiin liihteet ovat korko-

ylijiiiimii ja hoitokustannusylijdama, joskin esiintyy myds eriitii viihemmiin olennaisia ylijiiiimiin

lajeja. Niiiden kaikkien muodostumistapaan ja laskentaperiaatteisiin palataan analyysejii esittele-

viissii luvussa 7. Ylijiiiimiin k[ytrin suhteen on kolme vaihtoehtoista menettel]tapaa: siirto vakava-

raisuuden vahvistamiseksi toimintapdiomaan (oko luottotappiovaraukseen tai osittamattomaan

lisiivakuutusvastuuseen), siirto tulevia hyvityksie varten ositettuun lis?ivakuutusvastuuseen tai esittii-

minen nlikyviinii ylijiiimiinii. Viimeksi mainittua mahdollisuutta rajoittaa vuodesta 1997 lukien

tydelakeyhtidistii annetun lain siitidds, joka rajoittaa omistajille tai takuupaeoman asettajille kuulu-

van osuuden yhtion varallisuudesta yhtidn omaan piiiomaan tehtyyn sijoitukseen ja sille laskettuun
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kohtuulliseen tuottoon. Niiin ollen olennaiset tilinpiiiitcisratkaisut on tehtave sen suhteen, miss6

mzidrin yhjliiimiiii ke)teteen vakavaraisuuden vahvistamiseen ja missd mdiirin asiakashyvityksiin.

Lisdvakuutusvastuuta merkitean seuraavassa symbolilla I/, osittamatonta lislivakuutusvastuuta

symbolilla Zl0 ja ositettua symbolilla Zl I 
.

Perusteissa on tosin varattu paikka mycis ositetun lisiivakuutusvastuun osalle VAz, jonka kautta

vakuutusliikkeen tuottama ylijiiiimii kuljetetaan tilanteessa, jossa tasoitusvastuu on niin pitkaan

tavoitevycihykkeensii yliirajan yliipuolella, ettii kohdassa 4.2.4.1 esitetty purku tasoitusvastuusta

lisiivakuutusvastuuseen toteutetaan. Tasoitusvastuut olivat 1990-luvun alussa kuitenkin yleisesti

niin alimitoitetut, ettei yksityiskohtia, jotka koskisivat riskiylijZilimiin viemist6 lisiivakuutus-

vastuuseen ja sen osittamista vakuutusten kesken, ole lainkaan otettu yhtiOiden yhteisiin

perusteisiin. Lisiivakuutusvastuun osaan VA2 ei testa syystii jiiljempiind enii[ palata. 1970-luvun

alkupuolella, kun tasoitusvastuun perusteet olivat riskiteoreettiselta kannalta viihemmiin kehittyneet

ja ty6kyvy'tt6myys- ja perhe-eliikeliik:keet ylijiiiim disel, VA2 oli kiiy'tcissii eriiiinlaisena viiliaikaisrat-

kaisuna.

Edelleen perusteissa on varattu paikka ositetun lisiivakuutusvastuun osalle VA3 . TAme osa on

muutamalle eliikevakuutusyhtidlle syntynyt sitii kautta, ettii yhtiri on vastaanottanut TEl-perusva-

kuutuksen vakuutuskantaa kannansiirtona toisesta yhti<istti. Tiill6in siirtynytta kantaa vastaavat

osuudet luottotappiovarauksestaja arvostuseroista on luovuttavassa yhticissii tuloutettuja niistii on

muodostettu mainittu VA3 , ioka sitten on siirtynyt kannan mukana. Osaa VA3 varten on niiillli
yhti<iilla erilliset perusteet, eikii niihinkiiin ole tarkoituksenmukaista tiissii yhteydessii sen enempiiii

puuttua. Jatkossa katsotaankin, ettd VAI muodostaa koko ositetun lisiivakuutusvastuun.
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4.7.2 Lisivakuutusvastuusiirron osittaminen

Tycieliikeyhti6iden vakavaraisuusseanndkset sisiiltdvlit useita rajoja ja niiden alittamisesta tai ylittli-

misestii johtuvia sanlitioita. Perusidea on se, ettd rajojen mitoitus suhteessa yhtidn vastuuvelkaan

nippuu sen sij oituskannan riskipitoisuudesta.

Pemssuure on vakavaraisuusraja. Sen riippuvuus yhti6iden sijoituksista miiliritelliiiin asetustasolla.

Vakavaraisuusrajan kaksinkertainen ja nelinkertainen miiiirii ovat toimintapiiiioman tavoitevydhyk-

keen ala- ja yliiraja. Vakavaraisuusrajan ja tavoitevycihykkeen alarajan viilissli on rajoitetun hyvitys-

siirron ja voitonjaon vydhyke, ja vakavaraisuusrajan alapuolella kriisivycihyke. Kriisivycihykkeellii

on vielii useita, viihitellen seurauksiltaan ankarammiksi kayvia rajoja, joita ei seuraavassa sen

yksityiskohtaisemmin kasitella.

Sosiaali- ja terveysministeri6n mli2irliykset ja laskuperusteet mearittelevat ylijtiiimiin jaon toiminta-

pii2ioman ja hyvitysten viilillii, ts. kaytanndssii osittamattoman ja ositetun lisdvakuutusvastuun vlilil-

ld. Jos ollaan vakavaraisuusrajan tuntumassa, kiiyiinndssii koko ylijaema on siirrett6vd

osittamattomaan lisdvakuutusvastuuseen. Mit:i korkeammalla ollaan, sitd suuremmaksi voi muodos-

tua ositetun lisiivakuutusvastuun osuus ylijiiiimeste, kuitenkin siten, ettii vielii tavoitevycihykkeen

alarajalla viihintddn puolet yhjliiimiistii on siirrettiivii osittamattomaan lisivakuutusvastuuseen. Tiimli

viihimmiiissiirto riippuu suoraviivaisesti yhticin vakavaraisuusasemasta. Tavoiter,ycihykkeellii

toiminnan vapaus on suurempi.

Edelld selostetulta osin sdiidcikset on annettu Sosiaali- ja terveysministeririn mliiirdyksissii. Yhticii-

den yhteisissa laskuperusteissa on miiiiritelty standardikaava yhjiilimiin jaolle. Kaava liihtee siitii,

ettli tavoitevyiihykkeen alarajalla 75 % ylijaemiistd siinetiiiin osittamattomaan lisivakuutusvastuu-

seen, yliirajalla kaikki siirretiiiin ositettuun lisiivakuutusvastuuseen ja rajojen viilillil jakosuhde

muuttuu suoraviivaisesti. Ministericin mddriiysten ja perusteiden sisiiltciii havainnollistaa seuraava

kuvio:
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Kuvio 4.9

Ylijelmiin kayftd hyvityksiin ja toimintapliiiomaan

Yliiraja

Tavoitevycihykkeen
alaraja

Vakavaraisuusraja

Silistdmahdol lisuus tavoitevyrihykkeen alarajalla:
toimintapiiiiom aan 50 o/o - 100 %

hyvityksiin

25%

viihimmiiissiirto
toim intapiidomaan

Kaavaston tarkempi esittely kaipaa tuekseen seuraavassa meeriteltavie apukiisitteitii:

Sv = yhticin vakavaraisuusraja hetkellii 3l.l2.v

Uv-l= yhticin toimintapiiiioman viihimmiiismiiiirii tilinptiiitciksessii 31.12.v-1

Qv-t = yhticin oma piitioma tilinpliiitciksessii 31.12.v-1

Qr-t = sama ilman arvonkorotusrahastoa

)"v = luottotappiovarauslpoistoerot 3 1 . I 2.v

omaisuuden kiiyvien arvojen ja kirjanpitoarvojen erotus toiminta-

piiiiomalaskelmalla 3 l. I 2.v

Av=



v_tv-

tt2

tilinpiiiitdsanalyysin sijoitustoiminnan osoittama ylijZiemii (vrt. kohta

7.2 jaljempiina)

vuosien v- I ja v ti linpiiiitdsten vastuuvelkoj en keski arvo, kuitenkin

siten, ette VA:n osaltakeskiarvon sijasta klil,tetiin vuoden alun

miiiiriiii

Y],= TEL-perusvakuutuksen takaisinlainauksen tuotto vuonna y

LHx = siirto VAo :sta VAI :een

vv-

Kv= takaisinlainauksen mliiirii vuonna v laskettuna vuoden alun ja lopun

miiiirien keskiarvona

LV, = 6Yl + LAl,' + (7, - Tu- ) - Nru,

missii AZ] on varsinaisen vakuutusmaksuvastuun ja eliikkeiden korvausvastuun

yhteismearan muutos tilinpiiiitdksestii 3l.l2.v-1 tilinpZiiitcikseen3l.l2.v, 7; on tasoi-

tusvastuutilinpiiitciksessii3l.l2.v, M!'onvuosina 1997-l999kaavassa(118)

miiiiritelty korkosiirto ja Allv on vuoden v aikana lisiivakuutusrahaston osasta I,l I

annettuj en hyvitysten yhteismiiirii.

Tarkastellaan n1,t eriiii

Zv = yhtilnvakuutusmaksujen, korkotuoton ja muiden tuottojen summa viihennet-

tyinii menoilla, joihin luetaan korvaukset ml. vastuuvelkasiirto AZ] , kustannukset ja

muut menot.

Suureen Zy miiiiritelmiissii mainittuihin menoihin luetaan jo poistot ja siinot niikyviin varauksiin,

joten kyseessli on juuri se suure, joka on ositettava niikyviiksi ylijiiiimiiksi ja bruttosiinoksi lisiiva-

kuutusvastuuseen. Tiimiin jiilkeen tuloslaskelma vuodelta v on rakennettu.
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Tycieltkevakuutusyhti6iste annettu laki rajoittaa osake- tai takuupiiiioman omistajille annettavaa

tuottoa. Tiimii heijastuu laskuperusteisiin siten, ettli tuloslaskelman niikyvii ylijiidme I$ meeraytyy

kaavasta

(r47) n =
k{,. Q'r-t jos kyseessh on osakeyhtici

ktr .Uut jos kyseessl on keskindinen yhtio

' ,oKerroin kI miiiriitiiiin siten, ettii niikyvti ylijiiame on sopusoinnussa lain ja yhtidjiirjestyksen kanssa;

jollei muuta arvoa ole haettu, kertoimena k{, Xayetean laskuperustek orkoa (bl). Kerroin k{
haetaan enintiidn sellaiseksi, ettii yhtiOn oman piiiioman kehitys pitkelln aikavlilillii noudattaa laissa

siiiidetyn oman p iiiioman viihimm iiismiiiiriin kehi tystii.

Se yhjiiiimZin osa, joka on jaettava ositetun ja osittamattoman lisiivakuutusvastuun kesken, on ny1

+(148) LWy = z, -4,
Tappiollisena vuonna tiimii saattaa olla 0, ja jopa niikyviin ylijiiiimlin aikaansaaminen saattaa edellyt-

tee osittamattomasta lislivakuutusvastuusta tapahtuvaa purkua

(149) tZ = 14,- - Z,f*

Lisiivakuutusvastuusiirron jako liihtee yhti6n alustavasta vakavaraisuusasemasta z, jolla tarkoitetaan

yhtidn toimintapiiiioman suhdetta vakavaraisuusrajaan ennen kaavan (151) mukaisesta ereste

muodostuvaa lisiiystii:

Q*t+fl+Av+7r+ yA0 + tvlot - u4-tz"(150) z -
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Jos g(z) on z;n paloittain lineaarinen funktio, joka tuottaa kuvion 4.9 mukaisen osituksen eri

vakavaraisuustilanteissa, siirto osittamattomaan lisiivakuutusvastuuseen saadaan muodossa

(151) Lt4,= g(z)Ltru

ja ositettuun muodossa

(152) LWI=0-IQDLW"

4.7.3 Siirron Alll osittaminen

Ositettaessa tilinpiiiitciksessi 31.12.v lisSvakuutusvastuusiirtoa AIl'] samoinkuin mdiiritettdessli

tapaa, jolla ositetusta lisiivakuutusvastuusta tulevat hyvityksetjaksotetaan, ovat piiiittyneetjajatku-

vat vakuutukset eri asemassa. Tiillciin piiiittyneeksi katsotaan vakuutus, joka piiZittyi viimeistiiiin

30 .12.v , ja jatkuviksi katsotaan 3l .72.v voimassa olleet vakuutukset, my6,s ne, j oiden viimeinen

voimassaolopiiivii oli 31 .12.v . Seuraavia tarpeita varten otetaan em. piiiittyneiden vakuutusten

joukolle kiiyttddn symboli P, ja jatkuvien vakuutusten joukolle symboli./v. Jatkuvien vakuutusten

osuudet ositetusta lisiivakuutusvastuusta Vll ovat Rv , piiiittyneiden taas Rr(P) .

Jos vuoden v kuluessa (ts. tilinpiiiitdsten 31.l2.v-,t ja 31.12.v viilille) osasta VAt annettujen hyvitys-

ten yhteismeariili merkitiiiin symbolilla AH] , koko ositetun lislivakuutusvastuun nettomuutos

saadaan viihentiimiillli niimii hyvitykset ylijiiiimiistii tehdyn bruttosiinon ja osittamattomasta lisii-

vakuutusvastuusta mahdollisesti tehteven siirron summasta:

(rs3) rlt =rl)r+ 
^wl,+ 

u4,-utl

Osa Vll voidaanjakaa kahteen osaan seuraavasti

vitu) =?"*u
(l 54)

vit(p,) = ) R,(P)
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Lislivakuutusvastuuseen siinettiiviin ylijiiiimiin osittamisessa pyritiiin siihen, ettii ylij2iiimii tulisi

niiden vakuutuksenottajien hyviiksi, joiden vakuutuksista se on tavalla tai toisella periiisin. Ptiiitty-

neet vakuutukset eiviit kuitenkaan ole oikeutettuja vuoden y tuloksesta tuleviin lisiivakuutusvastuu-

siirtoihin, jolloin niiistii periiisin olevan ylijiiiimiin osittamisessa sovelletaan muuta tarkoituksenmu-

kaiseksi katsottua ositusperustetta.

Jatkuvien vakuutusten takaisinlainaamattomien rahastojen tuottama korkoylijiilimii jaetaan jatkuville

vakuutuksille siinii suhteessa, jossa takaisinlainaus alittaa teoreettisen maksimimliiiransa. Tete

laskettaessa jiitetiiiin huomiotta vakuutuksen pienuudesta johtuvat takaisinlainausta koskevat

rajoitukset, joten pienimmiitkin vakuutukset saavat talta osin suhteessa vastaavan hyvityksen kuin

ne suuret vakuutukset, jotka eiviit ole halunneet kelttee takaisinlainausoikeuttaan. Jakoperuste on

(Vr-'t - Lr-t), missi edellinen termi on karkeasti ottaen vakuutuskohtainen takaisinlainaus-

kelpoisten vastuiden yhteismiiiirii ja jiilkimmiiinen takaisinlainauksen miiArii, kumpikin vuoden v-1

piiiittyessii. Perusteissa on varauduttu siihen, ettii toisenlaisissa korko-oloissa termi Zr-1 voidaan

jiittiiii kokonaan tai osittain huomiotta. Takaisinlainauksen muututtua markkinakorkoiseksi olisikin

teoriassa perusteltua jiittiii takaisinlainauksen kiiytci huomiotta korkoylijiiiimtii jaettaessa. Takaisin-

lainauksen korkouudistuksen toteuttaminen osui kuitenkin markkinakorkotilanteeseen, jossa

jokseenkin kaikki uusi takaisinlainaus tuottaa laskuperustekorkoon niihden tappiota, jolloin hyvitys-

ten viiheneminen on perusteltua.

Piiiittyneiden vakuutusten takaisinlainaamattomien rahastojen tuottama korkoylijiiiimii jaetaan jatku-

ville vakuutuksille vakuutusmaksujen P suhteessa, johon luetaan ennakkomaksu ja edellisen

vuoden tarkistusmaksu. Samoin j aetaan hoitokustannusylij iiimi.

Ennen vuotta 1998 ylijaamiin jakoperusteet olivat huomattavasti mutkikkaammat. Tasoitusvastuun

tuottama korkoylijiiiimii jaettiin tuolloin vakuutuksille ottaen huomioon perusvakuutuksen vastuut

edellisend vuorura ja tiimiin lisiiksi se, missd miiiirin tydnantaja on tydkyvyttdmlrysliikkeen osalta ns.

omavastuutekniikan piirissii; niiin siksi, ette omavastuisen liikkeen osalta ei tasoitusvastuuta

muodosteta. Tiitii ylijiiiiman osaa varten oli kehitetty oma jakosuureensa. Itse lisiivakuutusvastuun
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korkotuotto ositettiin vakuutuksille niiden edellisvuotisten lisiivakuutusvastuuosuuksien suhteessa.

Vuoden 1998 alusta toteutetulle hyvitysperusteen yksinkertaistamisen ertiiinii syyn!i oli, ettii teknii-

kan tulisi olla vakuutuksenottajienkin ymmiirrettiivissii.

Jatkuvien vakuutusten osalta kaavan (153) vastine vakuutustasolla on

(155) rRv = Rv-l + Lwl, - Hv-t(VL)

jossa H ra(VL) on vuoden v-.1 maksuun kohdistunut hyvitys, joka on annettu vuotta v koskevan

vuosilaskennan valmistuttua tilinpiiiit6sten 3l.l.v- I ja 31.12.v viilillii, korkoutettuna hetkelle 1.7.v,

ja Aru] on ko. vakuutuksen osuus bruttosiirrosta lisiivakuutusvastuuseen ml. termi A.Efl.

Edellii esitetyt ositussuureet (Vv-t - Lv-t) tai Pu mdiiriilviit kunkin ylijiiimiilajin sisiillii sen,

miten se jakautuu vakuutusten kesken. Lisiiksi on arvioitava, miten siirto Afl koostuu niiistii

lajeista. Perusteissa miitiritellZitin suureet ,Y ja r! , jotka ottavat huomioon molemmat em. tekijiit, ja

joiden avulla vakuutuksen osuus bruttosiirrosta saadaan suoraan ositussuureiden avulla:

(156) Lw! = v(1Y,-r - Lv-r) + rl Pu

Jaetaan tilinpiiiitdsanalyysin mukainen sijoitustoiminnan ylijiiiimti jatkuvien ja pilttyneiden vakuu-

tusten takaisinlainaamattomien rahastoj en |rVu; - L 
"a) ia ,Z"(Vvq - L v-t) suhteessa j atkuvia j a

paettyneita vakuutuksia vastaaviin osuuksiin:

(157) LYu = 6Yu Uu) + LYu(Pu)

ja merkitiiiin tilinpiilitdsanalyysin mukaista hoitokustannusylijiiiimii symbolilla LHKv. Tiill6in

(1 s8)
(twl,*m9)

7"(v*rL*)
Ja

v I tY,(Ju\ l+rt =lLY"+LHK" )
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(l5e)

jakavat bruttosiirron tarkoitetulla tavalla. Kaavojen (156)-(159) avulla on helppo niihdii, ettii

(160) ?"o*], = tw! + trfl

Piiiittyneiden vakuutusten lislvakuutusvastuuosuuksien kehitykseen palataan kohdassa 4.7.5

4.7.4 Jatkuvien vakuutusten hyvitykset

Vakr.rutukselle, joka kuuluu joukkoon ,fy, keyteteen vuoden v vakuutusmaksuihin lisdvakuutusvas-

tuusta Zl1 mddrd Hv, joka lasketaan hetkelle 1.7.v kaavalla

(161) Hv = pv Rv-r

missdpv oli pitkaan 0,30, kunnes se ruodesta 1998 lukien nostettiin 0,50:een hyvitysten ulosmak-

sun nopeuttamiseksi. Tarkoituksenmukaisuussyistii perusteissa siiidetiidn, efid Hv:n jiiidessii kovin

pieneksi sitd ei anneta, vaan se jiitet[dn odottamaan seuraavan vuoden tilinpiiiitciksessii tulevaa

lisiiystii.

4.7.5 PIiittyneiden vakuutusten hyvitykset

Jos edellii mainittu vakuutus ei eniiii kuulukaan joukkoon ,[r11 , sen lisiivakuutusvastuuosuus jakso-

tetaan. Jaksotustekniikka riippuu vakuutuksen tilanteesta, liihinnii siiti,jatkuuko vakuutuksenotta-

jan TEL.n alainen toiminta edelleen ja jos ei jatku, pliittyykd vakuutus niin pian hetken 31.12.v

jiilkeen, ettii vuodelle v+,1 ei eniiii lasketa vakuutusmaksua. Lisiivakuutusvastuuosuus Ry, je513

ensin vdhenneteilin vuoden y maksuun kohdistuvat, lisiivakuutusvastuussa tilinpliiitciksessii 3 I . l2.v

vield olevat hyvitykset, muuttuu piiiittyneen vakuutuksen lisiivakuutusvastuuosuuden liihtdarvoksi

.s -[, -f ^Y"(r,) 1.] (ar].4r,4)
'Y-fr Lar,+tuxu) ) ir"
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(162) t 4t (L) = R, - JV H,

Jos vakuutuksenottajan TEL:n alainen toiminta loppuu, osuus Idl(Z) palautetaan laskuperustekor-

koineen kokonaisuudessaan yhdellii ke(aa. Jollei toiminta piiity, maare f41(L) palautetaan

vuosina v+ I ja r,+2 siten, ettii ensinmainittuna vuonna palautus on vuoden puoliviilin tasossa 50 oZ

miidriistii tt4r(t), ja vuonna v+2 palautetaan jliljelliioleva miiiirii. Jos vakuutuksen piiiittyminen

lykkiiiintyy sen verran vuodenvaihteesta, ettii vakuutusmaksu mliiiriitliiin vielzi luodelta v*1, vuoden

v+/ palautus on edelki sanotusta poiketen kaavan (161) mukainen, ts. vastaajatkuvalle vakuutuk-

selle palautettavaa m?irirhd, ja vuonna v+2 palautetaan loput. los Vil(t) on joko absoluuttisesti tai

suhteellisesti pieni eli alle 10.000 mk tai alle 0,5 o/o vuoden v ansiotietoihin perustuvasta vuotta

kohti lasketusta palkkasummasta, se palautetaan edellii sanotusta poiketen kerralla.

4.7.6 Muiden vakuutuslajien vaikutus lisiivakuutusvastuusiirtoon

Edellii on esitetty lisiivakuutusvastuuseen ja hyvityksiin liittyve tekniiktka siind tapauksessa, ett6

yhtici harjoittaa vain TEL:n mukaista perusvakuutusta.

TEL:n mukaisen lisEvakuutuksen olemassaolo vaikuttaa kaavoihin jossakin miiiirin. Lisiivakuutus-

vastuu VAI onperus- ja lisiivakuutukselle yhteinen, ja maksuun kiiytettiivii hyvitys kiiytetiiin ensisi-

jaisesti perusvakuutuksen maksuihin, ellei vakuutuksenottajan kanssa ole toisin sovittu tai ellei

tilanne ole sellainen, etti ko. vakuutuksenottajalla on yhticissii ainoastaan TEL:n mukainen lisiielii-

kevakuutus.

Lisiivakuutuksen suureet otetaan normaalitilanteessa huomioon laskemalla ne yhteen perus-

vakuutuksen vastinsuureiden kanssa laskettaessa lisivakuutusvastuusiinon perustana sekii lisiiva-

kuutusvastuun ja -siirron osittamiseen liittyvie suureita. Vuosina 1998 ja 1999 lisiivakuutuksen

suureet jeteteiin niiiltii osin kuitenkin huomiotta osana rekisterdidyn lisiivakuutuksen tariffitasoon

I i itt)'vi e poikkeusj arj estelyj ii (vrt. kohta 5. 2).
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YEL:n perusteissa todetaan, ettii YEL:n mukaisella vakuutuksella ei ole osuutta lisiivakuutusvas-

tuun osasta Zl.



120

5 TEL:N MUKAINEN LISAELAKEVAKUUTUS

5.1 Yleistii rekisteriiidvistii lisiieliikkeistii

TEL I I $:n mukaan tydnantaja, joka jiirjestiiii tycintekijciilleen TEL- perusturvaa paremman ellike-

turvan, voi niillii ehdoilla, jotka sosiaali- ja ten eysministerid mearae, saattaa tzillaisen el2ikejiirjeste-

lyn TEL:n alaiseksi rekisterciimdllii sen Eliiketurvakeskuksessa, minkil jiilkeen sen kohdalla nouda-

tetaan soveltuvin osin TEL:n miiiiriiyksiii. Olennaisimpia piirteita on, ettd rekisterciidyillli lis[eliik-

keillii on tiimiin sliiiddksen nojalla sama indeksiturva kuin TEL-peruseliikkeillli.

Sosiaali- ja terveysministeri6 on edellii mainitun siiiidriksen nojalla antanut rekisterdimisehtoja

koskevan pdiitciksen. Plizitcjksessii mm. mddrdtiiiin, etti henkil<ipiiri, jota lisiieliikejiirjestely koskee,

on maeriteltava objektiivisin kriteerein, ja lisiiksi, ettd etujen tason mahdollisen parantamisen tulee

koskea samassa mitassa vanhuus-, tycikywytt<imyys- ja tydttcimyyselakkeita. Piiiitciksessli siinetiiin

sen maaritteleminen, minkii sisiiltciisinii piiiitdksessii mainitut lisiiedut voidaan rekisterciidii, Eliike-

turvakeskuksen tehtevaksi. ETK on tiimiin nojalla antanut ns. rekister6imiskelpoisten lisiietujen

kartan.

Lisiietujen kartan nojalla TEL:n mukainen lisiieliike mitoitetaan ns. differenssiperiaatteen mukaan.

Tiiliii tarkoitetaan sita, ettti liihtdkohtana on lis2ieliikkeen ja samaan tycisuhteeseen perustuvan

TEL-peruseliikkeen yhteismiiiirii, tavoite-eliike, jonka tulee olla annetun prosenttiluvun (korkeintaan

66 %) mukainen osuus ko. tycisuhteen eliikepalkasta. Jos palvelusaika alittaa tiiy'teen tavoite-ellik-

keeseen oikeuttavan mdiiriin, tiitii viihennetzidn suhteellisesti. Lisiieliike rajoitetaan siten, ettii se

yhdessd muiden eliikkeiden kanssa, joiden valinnassa tosin on jonkin verran valinnan varaa, on

enintliiin 60, 61, ...65 tai 66 % rajoituksen perusteena olevasta palkasta. Tavoite-eliikkeen tason tulee

olla sama kaikissa ellikelajeissa perhe-el?ikettii lukuunottamatta.

Tiimh differenssiperiaate estiiii erilaisten ylieliiketilanteiden syntymisen, jollaisiin joudutaan raken-

nettaessa kokonaiseliikejiirjestelmii useissa muissa maissa sovellettuun tapaan erilaisista toisistaan
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riippumattomista palasista koostuvaksi. Tiistii johtuen niin lisieliiketurvan kuin kokonaiseliiketur-

vankin kustannukset ovat Suomessa hyvin kohtuulliset suhteessa turvan laatuun.

Jossakin mdiirin differenssiperiaate joutui koetukselle, kun TEl-perusvakuutuksessa tulevan ajan

karttumaa alennettiin 1.1.1996 lukien. Jos vakuutuksenottaja halusi kompensoida karttuman leik-

kauksen lisiivakuutuksen avulla, esiintyi tilanteita, joissa voimassa ollut vakuutustekniikka saattoi

johtaa kokonaisellkkeseen, joka ylitti huomattavasti tavoitellun eliiketason. Tiistii syystZi perusteisiin

lisiittiin mahdollisuus kustantaa kompensaatio riskimaksutekniikalla.

Lisiieliike on voitu liseksi jaedytaa 1.1.1996. Tiillii tarkoitetaan tulevien vuosien lisiieliikkeen laske-

mista indeksoimalla hetkelle 31.12.1995 normaalilla differenssiperiaatteella laskettua lisiieliikettd.

Jeed)'ttAminen on mycis mahdollista suhteessa elAkepalkkaan. Ntimi jiirjestely on pitiinyt sulkea

vuoden 1995 lopussa,joskin niihin voi tulla sellaisia tydntekijdita,joiden tycisuhde on alkanut

ennen 1.1.1996.

TEL:n mukaisella lisiieliikkeellii voidaan mycis tiiyttiiii vanhuuseliikkeen mliiiriiaikaisen lisiiosan

tarve, jollainen syntyy, jos eliikeikiili on alennettu, mutta kokonaiseliikkeeseen sisiiltyy osia (esim

virkaeliikkeite), jotka alkavat vasta tate alennettua eliikeiktiii mydhemmin.

TEL-lisiieliikevalikoimaan kuuluvat mycis heti alkavina vakuutettavat eliikkeet mahdollisine vastai-

sine etuineen, TEL:n alaisiksi rekisterciitiiviit vapaakirjat ja varhaiseliikkeet.

TEL 12 $:n nojalla TEl-lisieduista on vastuussa se eltikelaitos, joka on ne mycintiinyt, siltii osin

kuin etu vastaa ministericin vahvistamien perusteiden mukaisesti laitokselle suoritettavia vakuutus-

maksuja tai laskettavaa eliikevastuuta. Niiin ollen rahastoitu el5kkeen osa miiiiriiytyy suoraan maksu-

tekniikasta. Maksutekniikan yleisenii liihtdkohtana on ollut, ettli tasausjiirjestelmiin kustannettavaksi

jiiii vain se osa eliikkeestii, joka johtuu TEl-indeksin noususta, jaettiimaksu muutoin miiiiriitlilin

vakuutettavien etuuksien mukaan.



122

Ansaittuja lisiieliikkeitli tarkistetaan vuosittain aktiiviaikana ja maksettavia lisiiellikkeit2i eldkeaikana

TEl-indeksilli. Yhdessii TEL 12 $:n muiden siiiidcisten kanssa tiimii johtaa siihen, ettii indeksi-

korotukset ovat TEL-LEL-TaEL-MEL -laitosten yhteisellii vastuulla. Tlillaisen, ulkopuolisten

tekijciiden perusteella miiiiriiy'tywlin indeksiturvan kustantaminen kiiy mahdolliseksi nimenomaan

tiimiin siiiddksen kautta. Indeksiturvan ohella lisiieliikkeiden yhteisesti kustannettavia etuuksia ovat

tycittcimyyseliike ja ty<ikyvy,ttdmlys- ja tydttcimyysaikana karttuva vastainen eldke.

Maksuna tasausjedestelmiiiin lisiieliikkeiden osalta suoritetaan lisdeliikemaksun tasausosista kertyvti

mii6r6 sekzi laskuperustevakiota (bl5) vastaava korko kokonaisrahastoille tasoitusvastuuta lukuun-

ottamatta (vrt. luku 4.3.3).

Erlis s1y TEL:n mukaisten lisiietujen jiirjestiimiselle on ollut TEL:n voimaantulovaiheen johdosta

vajaaksi jiiiivli eliiketurya, syy, joka tiimiin vaiheen ehtiessii yhii pidemmlille on katoamassa.

Tyciuran jakautuminen useaan eri tydsuhteeseen ja niiihin liittyva erilainen palkkakehitys johtavat

toisaalta siihen, ettii toteutuva eliikkeen taso jiiii tiiyden tyd,uran omaavienkin henkilciiden osalta

useimmiten alle 60 %o:n tason verrattuna viimeisen tydsuhteen eliikepalkkaan. Tyd,nantaja saattaa

mycis katsoa, etta 60 o/o:n eldketaso on liian matala tai ettii tiiyden eliikkeen tulee karttua lyhyem-

mdssli kuin 40 ruoden miiiiriiajassa, jollaiseen mm. pidentyvien opiskeluaikojen johdosta entisti

harvemmissa tapauksissa on mahdollisuuksia. Tarvetta saattaa olla mycis 65 vuotta alempaan eliike-

ikiiin, jollainen tosin toteutetaan peruseldkkeen puolella, mutta tekniikalla, josta seuraava eliiketa-

son jeaminen 60 o/o:n tason alapuolelle edellyttaa taas kompensaatiota, joka on toteutettavissa vain

jonkin lisiieliikejiirjestelyn avulla. Niiistli syistii rekisterciidyille listieduille olisi tulevaisuudessakin

kenties jonkin verran kdytt6a, mutta kaiken kaikkiaan TEL-lisiietujen aktiivipiirin tulevaisuuden

voidaan odottaa muodostuvan heikohkoksi. Tasauksen kautta kustantaminen on tiistiikin syystii

ainoa mahdollisuus jiirjestiiii lisiieduille TEL-indeksiturva.

TEL:n mukaan lisdturvaan liittyy eriiitti erityispiirteit6, kuten mahdollisuus tydntekijiin maksuosuu-

teen ja jatkovakuutusoikeus tycintekijiin omalla kustannuksella.
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5.2 TEL:n mukaisen lisiivakuutuksen perustemuutokset 31.12.1997 seurauksineen

Luvuissa 2.4.1.2 ja2.4.2.2 on kiisitelty rahastokoron ja kuolevuusperusteen poikkeuksellisella

tekniikalla toteutettua muutosta TEL:n mukaisessa perusvakuutuksessa vuoden 1997 alussa. Lisii-

vakuutuksessa vastaavat muutokset tehtiin vuoden 1997 piiiittyessii. Rahastokorko alennettiin

5 oh:sla3 %o:iin ja kuoleruusperusteessa ikiisiirtoa lisiittiin miehillii 3 vuodella ja naisilla 2 vuodella.

Muutosta ei toteutettu rahastotiiydennyksellli, vaan pienentiimiillii rahastoituja eliikkeitii eliikelaji-,

sukupuoli- ja ikiikohtaisesti siten, ettli niiden piiiioma-arvo stiilyi. Tiiltii osin tekniikka vastasi perus-

vakuutuksessa sovellettua menettelyi. Sen sijaan lisdeduissa ei ollut mahdollista kompensoida sitii,

ette perustemuutokset nostivat uuden rahastoitavan eliikeoikeuden hintaa merkittiiviisti.

Laskuperustekoron ja rahastokoron erotusta vastaavan tuoton klyttd siiilyi lisiieduissa ennallaan, ts.

se kayteteen edelleen tasausj iirjestelmiin kustannuksiin.

Rekister0idyn lisliedun maksu mitoitetaan siten, ettii se arvion mukaan riittaisi uuden karttuvan

eliikeoikeuden osalta mycis indeksikorotuksiin, jos se rahastoitaisiin. Menetelmiiii on selostettu

tarkemmin liihteessii [6]. Tuloksena saatava tasausmaksu on erittain herkkii kiiy,tetyille oletuksille, ja

erilaisilla siniinsii johdonmukaisilla oletuksilla saatiin ruoden 1998 maksutasoa miiiiritettiiessii

vaihtoehtoisia tasausmaksuja, jotka yhdessii rahastoivien maksunosien nousun kanssa johtivat

viilillii 14 % - 30 % oleviin keskimiiliriiisiin maksunkorotuksiin. Tiistii noin 8 %-yksikkOii johtui

kuolevuusperusteen muutoksesta.

Maksutason osalta piiiidyttiin ratkaisuun, jossa tasausmaksu mitoitettiin vastaamaan vain tasauksesta

kustannettavia maksun vapautusedusta aiheutuvia kustannuksia (tydkyvytt0myys- ja tydttdmyys-

aikana karttuva vastainen eliike). Ttill6in piiiidy'ttiin keskimiiirin l4 o/o:n kokonaismaksun korotuk-

seen. Tariffitasoon liittyvlin epiivarmuuden vuoksi peruste on vahvistettu mliiiriiajaksi, vuosiksi

1998 - 1999, jona aikana TEL:n mukaisen lisiivakuutuksen tulevaisuutta kartoitetaan tarkemmin.
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5.3 Tavoite-elike, rahastoitu eliike, ansaittu eliike ja tasausellke

Maksun perusteena oleva tavoite-eliike Ev lasketaan joka wosi uudestaan ('Jaady'tettyja" jiirjeste-

lyjii lukuunottamatta) em. differenssiperiaatteeseen nojautuen. Eliikkeen rahastoinnissa on tiettyjii

vaihtoehtoja,joiden puitteissa tulee tavalla tai toisella mearitelteveksi kutakin vuotta kohti rahastoi-

dun edun liseys AEf . Jos henkilci on tullut jii{estelyn piiriin vuonna vp, on rahastoitu eliike vuoden

v paattyessa

(163) e# = ,iouEf =El-r+tE$

Palautuskaavaa sovellettaessa on muistettava vuoden 1997 lopussa tehty rahastoidun eliikkeen

^Er
(164) E4=i+

t=v0 , t

muunnos.

Ansaittu eliike saadaan vastaavasti, kuitenkin siten, ettii kunakin vuonna rahastoidut palaset indek-

soidaan TEL-indeksilld vuoden y tasoon:

Nliiden suureiden erotus on tasauseliike:

(r6s) rT=4-r#

Varsinaisen sisiiltcinsli niimii kaavat saavat vasta, kun kiinnitetiiiin rahastoidun eliikkeen vuotuisen

lisiiyksen maeritteleve rahastoimissuunnitelma. Periaate on, ette eliike ansaitaan kokonaisuudessaan

eliikeikiiiin menness6. Rahastointitahdin mtiiiriiti kenoin dr, joka sovitaan vakuutuksenottajan

kanssa ja joka on viilillii (0,1).
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MiiAritelliiiin vakuutusaikaan liittyviit suureet

li: laskentajakson pituus kuukausina (tavallisimmin l2)

n : eliikeikiiiin jaljelle oleva aika laskentajakson alussa tiiysinii kuukausina

/ = takautuva (ts. laskentajakson alkuhetkeii edeltiivii) eliikkeeseen oikeuttava palvelusaika

kuukausina

T : koko eliikkeeseen oikeuttava palvelusaika kuukausina sekii takautuvalta etta vastaiselta osaltaan.

Sutrreita laskettaessa ei oteta huomioon aikaa ennen vakuutetun 23-vuotispiiiv aa ja (k:n ja n:n

osalta) ennen vakuutukseen liittamiste. Huomattakoon, etta T=t+n tai T:t+n+ I .

Rahastoidun eliikkeen lisiiys miiliriiytyy suureiden

(166)

ja

(167)

AEfr= a,(iz" - *ui_r).

LEfz = *lu, - a,(! r, - * ui_,). - * rX_,).
summana:

(168) LEf = LEft + ng.z

Minimirahastointi (dv = 0) merkitsee sita, etta laskentajakson alkuun mennessd ansaittu eliike

indeksoidaan Iaskentavuoden TEL-indeksitasoon,ja ko. I'uodelle laskettuun tavoite-eliikkeeseen

niihden vielii puuttuvasta miiZiriistii rahastoidaan osuus, joka vastaa laskentajakson osuutta eliike-

ikiiiin asti jaljellii olevasta vakuutusajasta laskentajakson alussa. Arvoa dv = 0 korkeamman arvon

kiiyttiiminen merkitsee sita, etta mycis takautuvan ajan osalta suoritetaan rahastointia. Maksimira-

hastoinnissa dv = l,jolloin takautuvan ajan osuus tavoite-ellkkeesti rahastoidaan kokonaisuudes-

saan. Kaavat antavat eri tuloksen, jos tavoite-elike jossakin vaiheessa kasvaa nopeammin kuin

TEl-indeksi, tai jos tydnantaja haluaa lukea ko. vakuutetun hyvliksi ylimiiiiriiistii takautuvaa aikaa.
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Joka tapauksessa elakeikaen ehdittiiessii ansaittu elike on tavoite-eliikkeen suuruinen (se saattaa

kuitenkin erdissii tilanteissa tavoite-eldkkeen pienentymisen mycitii muodostua tavoite-elakettA

suuremmaksi) .

N6in selostettuna rahastointiperiaate on hieman yksinkertaistettu. Vastaavasti on ansaitun eliikkeen

maaritelmaste jatetty huomiotta maksuvapautusaikana ansaittu etuus. Huomiotta on my6s jlitetty ne

lisiipiirteet, jotka aiheutuvat TEL-peruseliikkeen tulevan ajan leikkauksen kompensoimisesta riski-

maksutekniikalla rahoitettavalla lisiielikkeellii. Kuvioissa 5.1 - 5.2 on havainnollistettu rahastoidun

ja ansaitun eliikkeen kehitystii.

Kuva 5.1

ANSAINTA IV I N I M I RAHASTOI NNILLA
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vuosr
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Kuvio 5.2

ANSAI NTA TVAKSI M I RAHASTOI N N I LLA
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vuosi

Itse maksettavaan lisiieliikkeeseen niihden on vaikutusta vielii useilla erilaisilla tekijdillZi. Jos on

keynyt niin, ettii eldketapahtuman ajankohtana esimerkiksi tavoite-eliikkeen huonon kehityksen

johdosta ansaittu eliike ylittiiii tavoite-eldkkeen, maksettava eldke miiiiriiy'tyy ansaitun eltikkeen

mukaan. Maksettavaa lisiieliikettii voivat vielli vanhuus- , tydkyvl,ttdmyys- ja tydttcimyyseliikkeen

osalta pienentiiii TEL:n mukaisen peruseldkkeen lapsikorotus sekli vanhuus-, tycikyvyttcimyys- ,

tydttcimyys- ja perhe-el6kkeen osalta yhteensovitus tapaturmalain, sotilasvammalain ja liikenneva-

kuutuslain mukaisten eliikkeiden kanssa.

Maksettava eliike jakautuu yhti6n vastuulla olevaan osaan ja eliikelaitosten yhteisesti kustannetta-

vaan osaan (tasausel6ke). Tydkyvyat0myys- ja perhe-eliikkeiden osalta edelliimainittu jakautuu vielii

aktiiviaikana rahastoituun osaanja eliiketapahtuman yhteydessi rahastoituvaan osaan,joka perustuu

tulevaan aikaan ja joka kustannetaan riskimaksu- eli vastuuvaaramaksutekniikalla. Ekikkeeseen sen

alkamisen jiilkeen tulevat indeksikorotukset ovat eliikkeen tasausosan lisliystii.
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5.4 Laskuperustemallin ja yleisten laskuperusteiden soveltaminen
TEL:n mukaisessa lislelflkevakuutuksessa

5.4.1 \/anhuusellkkeet

Vanhuuseliikeliikkeen osalta sovelletaan sellaisenaan yleisten perusteiden kuolevuusmallia.

TEL-perusvakuutuksen mukainen sukupolvikuolevuus ei ole kliytcissii, vaan ikiisiinot ovat syntyma-

vuodesta riippumatta taulukon 2.1. mukaiset. Vastaisen vanhuuseldkkeen pii6oma-arvo on

N*
Dr Kunx<u/

(169) A*(E) =
ax kunx>w

Alkaneen vanhuuselAkkeen piiiioma-arvo saadaan aina kertoimella

(170) A,(E) = a,

Niissii tapauksissa, joissa TEL-perusellkkeen tulevan ajan karttuman heikennyksestd johtuva

iisiieliike on vakuutettu riskimaksutekniikalla, myds vanhuuseliikkeisiin liittyy perusteissa tarkem-

min mddriteltdvd vastuuvaaramaksu.

5.4.2 T1'bky'rytttimyyseliikkeet

Tyciklvytcimyryseliikkeiden kiisittely perustui TEL:n mukaisessa lis?ivakuutuksessa alunalkaen

pLrhtaasti Z-malliin. Kuten aiemmin on todettu, mahdollisuudet sisallyttaa yksilcillisten varhaiseliik-

keiden kiisittely samaan Z-malliin perinteisten ty<ikyvyyttdmyyseliikkeiden kanssa ovat huonot,

josta syrystd alkaneen yksikillisen varhaisekikkeen osalta siirrytiin piiioma-arvojen laskennassa

31.12.1991 alkaen mddrdaikaisen vanhuuseldkkeen tekniikkaan. Alkaneen elakkeen tapauksessa

piilioma-arvo on niiin ollen
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jos eliike on mycinnetty yksildllisenii
varhaiseldkkeenl

muuten

Ndmii kertoimet esiintyviit yksilcitasolla laskettaessa alkaneiden tyrikyvlatdmyyseliikkeiden pzizioma-

arvoja ja vakuutettaessa heti alkavia tydkyv),ttdmyyseliikkeitii (tiimd on mahdollista ltihinnii siiiiti6n-

purkujen ja vastaavien tilanteiden yhteydessii).

Z-mallin mukaiset vastaisen tydkywy'ttcimyyseldkkeen piizioma-arvo ja vastuuvaaramaksu soveltuisi-

vat sellaisinaan kiiy'tettiiviksi, ellei yksilcillisten varhaiseliikkeiden mukanaan tuomaa ongelmaa

olisi. TEL-L:n perusteissa on valittu ratkaisu, jossa nliiden vaikutus otetaan huomioon keskimiiii-

rliistd vaikutusta kuvaavin kertoimin. Vastaisen eliikkeen osalta kiiyetaiin i6stzi riippumatonta

kenointa 1,012. Riskimaksussa yksildllisill:i varhaiseleikkeillii on merkitystii vasta iiistii 55 alkaen,

josta syystii tiitii alemmilla i'illii ei ykkdsestii poikkeavaa kerrointa ole, ja 54 vuotta suuremmilla

i'illii kenoin on 1,025. Yksi16llisen varhaiseliikkeen ikiirajan nousu edellyttliisi nliiden ik?irajojen

muuttamista my6s perusteissa.

5.4.3 Perhe-eliikkeet

Perhe-el6kkeiden kiisittely on yleisten laskuperusteiden mukaista. Riippuen siita, onko perhe-eliike

tiiyskollektiivinen vai puolikollektiivinen (mikii on mahdollista vain ennen 1.1.1984 alkaneissa

jiirjestelyissii ja jatkovakuutuksissa), vastaisen perhe-eliikkeen pii6oma-arvo on miespuolisen

edunj iittiij iin tapauksessa

(r7i) r..(s) =

(r72)

-iil ia (r,)+(x-u),r,

t,(p )= *. T D t p tlo, 99 n {M) a r,1M)+(b2) * Z,ga, ru1) at

tal

(r73) A*(pw)=0,ee G*-z-d*.*-t).;; T Dtptinzlts,M)ctt
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Kerroin 0,99 johtuu siite, etta edellii esitetyt kaavat on johdettu ajatellen perhe-eldkkeen saamisen

ehdot parannetuiksi; kerroin 0,99 palauttaa tilanteen viihimmiiisehtoja vastaavaksi.

Jos edunjiittiijd on naispuolinen, kaytetiilin avioisuuteen, aviopuolisoiden ikaeroon ja lapsenelilkker-

den pddoma-arvoon liittlvien miespuolista edunjiittiijiid koskevien funktioiden sijasta vastaavia

naispuolista edunjiittiijiiii koskevia funktioita. Lisiiksi puolikollektiivisen perhe- eliikkeen kaavassa

olevaan leskeneliikkeen pliiioma-arvoon, joka miespuolisen edunjattdjiin tapauksessa olettaa, ettii

naisleski on aina kolme vuotta edunjiittiijiii nuorempi, tulee tilalle erotus (0..*3 - rr*r,r) .

Vastuuvaaramaksun kaavat ovat miespuolisen edunjiittiijiin tapauksessa

(t] 4)

ja

(175)

R..(Pr ) = @9) p x Qn*(M)a r,g)+(b2) + 7.(rr, u))

R*(Py) = (be)p,(f a,-, . ir)2*1*,u1)

loissa (b9) on maksuvapautuksen huomioonottava erikoisvakio ja kenoin/on arvoltaan 0,99, jos

eliikkeen saamisen ehdot ovat lesken osalta TEL:n viihimmiiisehtojen mukaiset, ja muulloin l.
Naispuolisen edunjiittiijiin tapauksessa vastuuvaaramaksun kaavoihin tehdiiiin samat muutokset kuin

vastaisen perhe-eliikkeen pdiioma-arvon kaavoissa. Mahdollinen TEL-perusedun tulevan ajan

leikkauksen kompensoiminen TEL-lisiivakuutuksen puolella mutkistaa mycis perhe-eliikkeen

vastuuvaaramaksuj a edel lii esitettyyn niihden.

5.4.4 Hautausavustus

Vastaisen hautausavustuksen kertamaksu

(176) A,(K) = ff +@B)a-
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ja vastuuvaaramaksu

(ttt1 Rr(K) = (b9)p, + (613)

sisiiltiiviit summaan verrannollisen kuormituksen (b I 3).

5.5 Maksun laskenta

Tarkastellaan ensin maksua muiden kuin vanhuuseliikkeen miiliriiaikaisen lisiiosan osalta, Nettomak-

suun sisiillytetiiiin kunkin etuuslajin (vanhuuselikkeet, tydkyvyttdmyyseliikkeet, perhe-eliikkeet ja

hautausavustus) osalta edellii kohdassa 5.4 esitettyjii kertoimia hyviiksi kayttaen laskettu kertamaksu

rahastoidun eliikkeen lisiiyksestii

(178) kPl = tzi ,q,

Riskimaksu on ty0kf/yttdmyyseliikkeiden ja perhe-eliikkeiden osalta

(179) rPy = (Ey - t4)* n*

jolloin ty6kyvyttdmyyseliikkeiden riskimaksukertoimeen on yli 54-vuotiaiden osalta muistettava

sisellytteA kerroin 1,025 puhtaaseen Z-mallin mukaiseen riskimaksukertoimeen niihden. Edellisestii

poiketen, jos perhe-elekettii on vakuutettu vain lapsille, riskimaksu on

(180) rPv = REu

missii kerroin R on 0,006, 0,008 tai 0,01 I sen mukaan onko lapseneldkkeen piiEteikti 18,21 vai 24

vuotta. Hautausavustuksen riskimaksu on

(181) rPv = Rx Ev
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missii riskimaksukerroin saadaan edelte kohdasta 5.4, jaEv on hautausavustuksen miiiirii.

Kertamaksu k pl, juriskimaksu tP, saadaan nyt laskemalla yhteen edellii esitetyt lajeittaiset

suureet. Teimiin jiilkeen lasketaan bruttomaksu seuraavasti:

(182) p], = lt.f^>^*,(krl +, Pu)

jossa esiintyvillii kertoimilla cl, (bt4), m ja ev saadaan mukaan maksun tasausosa, hoitokustannus-

osa, maksutappio-osa ja ETK:n kustannusosa.

Ntimii kertoimet ovat seuraavat:

(183) "l = 1i=!): *in [0, oa; $(x - ae)* ] tyosutrteessa olevien osalta.

Muiden kuin tydsuhteessa olevien osalta c] = 6.

Kuormituskenoin (bl4) on 0,08 tyOsuhteessa olevien osalta ja 0,045 varhaiseliikkeen tiiydennysosan

maksua laskettaessa, TEL:n alaiseksi rekisterditiivien vapaakirjojen maksua laskettaessa sekti heti

alkavana vakuutettavan eliikkeen ja siihen liittyvien vastaisten etujen osalta. Kertoimeen (b14)

sovelletaan tiimiin lisiiksi eriiiinlaista suuruusalennusta suurten kertamaksuisten jiirjestelyjen osalta:

mikiilijonkin vakuutuksen osalta erikoisvakion (b14) awoa 0,045 k6yttiien laskettujen ja varsi-

naiselle eriipiiviille korkoutettujen kertamaksujen summa on vihintiiiin 50 Mmk, erikoisvakion

(b I 4) awo 0,045 korvataan arvolla, joka em. maksun kasvaessa 50 Mmk:sta 500 Mmk:aan laskee

lineaarisesti 0,045:stii 0,025:een. Laskennan helpottamiseksi asteikko on tehty portaittaiseksi ja

otettu perusteisiin taulukkomuodossa.

Maksutappio-osa on toistaiseksi 0 (ts. m=0), ja ETK:n kustannusosa mddraylyy suoraan kunkin

vuoden ETK:n kustannuskertoimen ev mukaan.
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Vanhuuseldkkeen miidrdaikaisen lisdosan maksun laskenta on pitkalti analoginen edellii esitetlm

kanssa. Siihen liittyy kertamaksu tPl rahastoidun edun lisliyksestii, joka lasketaan kaavan (178)

mukaan kiiy'ttiien piilioma-arvokertoimena lisiiosaa rajoittavia eliikeikiii vastaavien nettokertamaksu-

kertoimien erotusta. Riskimaksua ei luorurollisestikaan ole, mutta bruttomaksu lasketaan kuten

edelld:

jolloin tasausosan mearitteleva kerroin on nolla.

Yhteenvetona edeltd bruttomaksu ja sen osat ovat siis seuraavat

(18s) Pu = Pl, + P?

- 1-r!-@t4)-m-ev (kP], +' pu) ko2lV
l-c (bl4) -m - e,

(186) PT = r],P\, + c? P?

(187) P{ = (b14) Pu

(188) PY=mP,

(l 89) Pi = nu Pu

jolloin maksun osineen voi helposti nehdA toteuttavan ehdon

(190) Pr=k P, + rPv + pT + p{ + pY + pi

Mikali vakuutuksenottajan lisiivakuutusvastuuosuudesta tulee annettavaksi hyvityksiii mycis TEL:n

mukaisen lisiiellikevakuutuksen maksuun, ne viihennetiiiin edellii miiiiritellystii suureesta Pv. Mycis
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lisiivakuutuksessa kiiytetddn luonnollisesti ennakkomaksutekniikkaa, ja TEL-L:Ziiin liittyy oma

takaisinlainausjiirjestelmiinsd. Osana vuosien 1998 - 1999 jSrjestelyjii (vrt. luku 5.2) lisiivakuutuksen

vastuut eivat tuota hyvityksie, eikii takaisinlainausoikeus ole kaytdssa.

5.6 Vastuuvelan laskenta

5.6.1 Yleistii

Erddn erityispiirteen TEL:n mukaisessa lisdeliikevakuutuksessa muodostaa ns. rahastokuormitus.

TEL-perusvakuutuksessa jzirjestelmdn hallintokulujen rahoittaminen jakoperiaatteella on luonnollis-

ta, koska jiirjestelmiin lakis?iiiteisyyden nojalla sen aktiivipiirin tiedetiiiin siilyviin. Kun muistetaan,

mitd kohdassa 5.1 sanottiin TEL-lisiietujen aktiivikannan tulevaisuudesta, ei lislieduissa ole mahdol-

lista vastaavalla vannuudella luottaa siihen, ett?i tulevaisuudessakin olisi maksajia vakuutusmaksulle

ja siten sen hoitokustannusosalle. Niiiden etujen vapaaehtoisuudesta johtuen on myds tarkoituksen-

mnkaista, ettii vakuutuksenottaja huolehtii vakuutuksen hoitokustaruruksista mycis eliikkeen maksu-

ajalta.

Niiistii syistii sekii vastaisten ettii alkaneiden eliikkeiden vastuisiin sisiiltyy ns. rahastokuormitus,

joka toteutetaan kertomalla vakuutusteknisesti lasketut vastuut kertoimella 1,01. Rahastokuormitus

purkautuu vastuista liikekuluihin kaytetteveksi sita mukaa kuin vastuut pienenevdt rahastoituja

elakkeita maksettaessa. Rahastokuormituksen olemassaolo aiheuttaa luonnollisella tavalla moni-

mutkaistuksia myds tasoitusvastuusiirtojen kaavoihin. Hautausavustuksessa rahastokuormitus on

toteutettu sisallyttamellii kertamaksu- ja vastuuvaaramaksukertoimiin summaan verrannollinen

kuormitus (6.13l.

5.6.2 Vastaisten eliikkeiden vastuut

Vastaisten ellikkeiden ja hautausawstuksen vastuut saadaan vakuutuskohtaisesti kohdassa 5.4 esite-

tyin, eliikelajista ja perhe-eliikkeen osalta my6s kollektiivisuusasteesta riippuvin pii6oma-arvokertoi-

min seuraavasti:
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l,0l X tl 7**r,r1r) jos x+t/2<w

(1e1) v josx+ 112> w (z on tiilloin vakuutetun ikd

kuukauden tarkkuudella hetkellii, j olle vastuu
lasketaan)

(tg2) il = t,01 I Ef 1,012 Z,ay2(S)

(le3)
_D
l/, = l,0l I Ef A*+tn(P)

joiden summalle kiiytetiiiin seuraavassa merkint[ii

(re5) V'/'* =-v( +y',*-fr *Vf

Vanhuuseliikkeissii jiilkimmiiinen kaava noudattaa samaa ajattelutapaa kuin TEl-perusvakuutukses-

sa: jos eliikkeelle liihtd on lykkiiytynyt eliikeitin yli, rahastoitu eliike muururetaan vastaamaan

vuoden loppuhetkelle kuukauden tarkkuudella laskettua ik6ii, ja piiiioma-arvo lasketaan heti alkavan

eliikkeen kertoimin. Rahastokuormitukseen liittyviit kertoimet ovat mukana silloin, kun kyse on

eliikkeestii eikli hautausavustuksesta. Tydkyvyttdmyyseliikkeiden osalta esiintyy edellii perusteltu

kerroin 1,012. Niissitapauksissa,joissaTEl-peruseliikkeentulevanajankarttumanheikennyksestii

johtuva lisiieliike on vakuutettu riskimaksutekniikalla, vastaisen vanhuuseliikkeen ja perhe-eliikkeen

vakuutusmaksuvastuuseen liittyy perusteissa tarkemmin mliiiriteltiivli Iislitermi.

5.6.3 Alkaneiden eliikkeiden vastuut

Alkaneiden eliikkeiden vastuut lasketaan vakuutuskohtaisesti. Mukaan otetaan eliikkeistii ne, jotka

on mycinnetty ennen 1.,/.v*1 ja jotka ovat maksussa l.l.v+l tai, perinteisten tydk)'vyttdmyys-
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eliikkeiden tapauksessa, joita maksetaan mycihemmin sairausvakuutuksen piiiviirahan ensisijai-

suusaj an piiiity'ttyti.

Kaavoissa esiintyvii rahastoitu eliike on yhti6n vastuulla oleva osa ko. eliikkeestd ottamatta kuiten-

kaan huomioon yhteensovituksesta ja vanhuus- ja ty<ikyvy'ttcimyyseliikkeiden osalta mycisktiiin

peruseliikkeen lapsikorotuksesta aiheutuvaa pienennystii. Nliiden seikkojen huomioonottamiseen on

varauduttu tai ne jo otetaan huomioon kollektiivisesti kertoimilla aV = \, o.l = 0,99, ja aP = 7.

Perhe-eldkkeen kaavassa esiintyvii eltikesuure lasketaan leskeii ja kahta lasta kohden riippumatta

eldkkeen todellisesta edunsaajarakenteesta.

Kaavoissa esiintyy edelleen rahastokuormitukseen perustuva kenoin I ,01

Tuntemattomien varaus lasketaan vastaisten ty0kyvyttOmyyseliikkeiden kannan I Er(S) ja vastais-

ten leskeneliikkeiden kannan >, E'(L) avulla osuuksinakl = 0,04 ja kP =0,03.

Vastuiden kaavoiksi muodostuu edellSesitettyjen periaatteiden nojalla seuraavat

(196) V(A =t,otav 2 Effa,*112

(197) -t = r,otlar zerYv a1,1*1**r,r-u),* * at L EI,IM-+**/ > r,ts)]

(1e8) -* =r,0,{r, > uWlcoay+v2+cfiV.ny+c2a
lr2;n

+KP L EU(L)

Kaavoista on syytii todeta vielii se, ettd tyOkyvyttdmyyseldkkeiden osalta tapauksen kuuluminen

joko ensimmiiiseen tai toiseen summaan riippuu siitii, onko kyseessii perinteisenii tycikyvyttcimyys-

ellikkeenii vai yksi16llisenii varhaiseldkkeenli mydnnetty elike. Perhe-eliikkeessi termit vastaavat

lesked, nuorinta lasta ja toiseksi nuorinta lasta. Leskeneliikkeen termissi oleva piirioma-arvokerroin
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on lesken alkaneen vanhuuseliikkeen kerroin, koska lisiieduissa yhticin vastuu ei piiiity ennenkuin

myds leskeneliike piiiittyy. Kertoimet riippuvat toisaalta siita, onko perhe-eliiketapahtuma ajoittunut

ennen vaijiilkeen perhe-eliikeuudistuksen (rajakohtana 1.7.1990),ja toisaalta siiti, ketkii ovat

edunsaajina. Kuitenkin periaatteena on, ettd kertoimet eiviit vastaa eri edunsaajien todellisia perhe-

eliikkeitii, vaan niitii miiiiriii, joilla kunkin edunsaajan mukanaolo kasvattaa perhe-eliikkeen

kokonaismiiiiriid suhteessa lesken ja kahden lapsen eliikkeeseen. Niinpii esimerkiksi tilanteessa,

jossa edunsaajina on leski ja kaksi lasta, kertoimet ovat 6/12,4112 ja2l12,koskapelk&ii leski saisi

6l12jaleskijayksilapsi 10/l2leskenjakahdenlapseneliikkeestii;elikkeenosatedunsaajien

mukaanhan ovat todellisuudessa 5112, 7 /24 ja 7 124.

Eliikkeiden korvausvastuu muodostuu alkaneiden vanhuuseliikkeiden, alkaneiden tyokyvyttcimlys-

eliikkeiden ja alkaneiden perhe-eliikkeiden vastuiden summana:

(lee) -vYte1 =vf,n *y'l *-f"'

5.6.4 Tasoitusvastuu

TEL:n mukaisen lisivakuutuksen tasoitusvastuun perusteet ovat vanhempaa perua kuin perusvakuu-

tuksessa. Teoreettisella tasolla tarkastellen tasoitusvastuu on yhtidkohtainen suure. On kuitenkin

perusteluja sille, ettli lakisiiiteisen vakuutuksen varat pidetiiiin erilliiiin muusta vakuutusliikkeestii.

TEL-liikkeen sisiillii lisiivakuutuksen ja perusvakuutuksen tasoitusvastuut ovat myds erilliset.

Lisiivakuutuksen tasoitusvastuun alaraja on 0.

Lisiiedun tasoitusvastuun yliiraja on 5 Yo vastaisten ja alkaneiden eliikkeiden vastuista lisiittynii

vuoden v maksutulolla:

(2oo) -ff * 
= o,os(-vv;'PK *v';'"n')+z Pv
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Itse tasoitusvastuu on

(2ol) r, =rnin{-du*;rsZ,-t + 
,!1

ATUG)

missd suureet Afr(r) ovat vanhuuseliikeliikkeen (i = t ), tydkf/yttOmyysliikkeen G = 2), perhe-elii-

keliikkeen (i = 3), hautausavustusliikkeen G = 4) jamaksutappioliikkeen (i = 5) ls5eilusvastuusiir-

rot. Jos tasoitusvastuu vuoma v miiiriiy'tyy yliirajansa perusteella, ts. vanhan tasoitusvastuun

korkoutettu miiiirS lisiittynii tasoitusvastuusiirroilla ylittiiii ylirajan, ylimiiiirii purkautuu vuoden vr,l

tilinpiiiitciksessii ylijiiiimiinii, mika nekyy jiiljempiind tilinpiitdksen tasoitusvastuun kaavasta.

Liikkeiden i=1,2 ja 3 osalta tasoitusvastuusiirrot miitiriiytyvtit kaavasta

(202) Ar,(,) = {ro @, - E) - #(r, - ro7,-t)

miss2i Pv on maksutulo liikkeestii i, Ev yhtid,n vastuulla olevat luonna v maksetut eliikkeet

liikkeestii i, jaVll on liikkeen i vastaisten ja alkaneiden eliikkeiden vastuiden surlma wonna,r

(kaavat edellisessii kohdassa). Kerroin 1,01 tarvitaan,jotta tasoitusvastuusiirtoon vaikuttava vastuun

muutos miiZiriiytyisi ilman rahastokuormitusta laskettujen vastuiden muutoksena. Muutoinhan varsi-

naisista vastuista vapautuva rahastokuormitus tulisi siinetyksi tasoitusvastuuseen. Vastaavasti

rahastokuormituksen oikeaan kohteluun perustuen hautausawstusliikkeen tasoitusvastuusiirto

lasketaan kaavasta

(203 )
^7,(4)= to(pf -EfM -!<u:l(rf*rf-,)) -(-14 -,0-d-,)

Maksutappioliikkeessii tasoitusvastuusiirto miiiiriiytyy samoin kuin perusvakuutuksen puolella:

(204) 47,(s) = {ro PY - Mv
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nlissa Mv on vuonna v kirjatut saamatta jeaneistzi maksuista aiheutuvat tappiot mukaanlukien

vakuutusehtojen mukaiset viiviistyslisiit ja perimiskulut sekii lain ja muiden perusteiden edellytamat

mahdolliset muut kulut ja varaukset.

Sosiaali- ja terveysministerid on antanut suostumuksensa siihen, ettii myOs rekisterdityjii lislivakuu-

tuksia poolataan kansainviilisiin pooleihin. Tiimii merkitsee riskiliikkeen tuloksen siirtiimisti

pooliin, jossa asiakkaan erivakuutusjiirjestelyistii syntyvit yli- ja alijaemiit lasketaan yhteen ja

asiakas saa hyviikseen osan kokonaistuloksesta. Ke)'tenndsse poolaus tapahtuu jiilleenvakuutuksen

muodossa, ja mm. siitii syysta on perusteisiin otettu sliiinncis, jonka mukaan tasoitusvastuusiirtoja

laskettaessa keyteteen maksun, korvauksen ja vastuun miiZiriii ilman mahdollista jiilleenvakuuttajan

osuutta.

5.6.5 Vastuunjakosuure

Vastuunjakoa suoritettaessa yhteisellii vastuulla olevat lisiiedut lisiitiiiin eliikelaitoksen hyvitykseen

omana eriintiiin.

TEL-lisiiedut osallistuvat tasauksen kustantamiseen vastaavilla erillti kuin perusedut ennen vuotta

1997: tasausmaksutulo ja vakuutusteknisten vastuiden laskuperustekorkotuotto siltii osin kuin

viimeksimainittu ylittiiii 3 o/o:n tason. Tasausvastuuta ei kuitenkaan muodosteta, vaan em. erit kiiyte-

tiidn tasauksen kustantamiseen viilittcimiisti. Tiitii varten miiiiritelliiiin vastuunjakosuure

(205) BgL =L? ; l(v(l:,* +-/"5@)).(-r,i!_T *-ffio)))*r{

joka korkoutettuna l7 kuukautta eteenpiiin on sisiilly'tetty laitoksen maksuun tasaukseen (118)

Vuosina, jolloin rahastojen laskentaperusteita muutetaan ja muutos kustannetaan TEL 12 $:n mukai-

sesti tasauksesta, vastuun lisiiys viihennetiiiin tlistii vastuunjakosuureesta ja sen korkotermissli olevat

vuoden y vastuut lasketaan "vanhoin perustein", ts. juuri ennen rahastotliydennystii voimassa ollein
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perustein. Myds tasoitusvastuusiirroissa kiiytetiiiin tiill6in vastuun muutosta laskettaessa vanhoja

perusteita.

5.6.6 Tilinpiiiittisvastuut

Tilinpiiiitcisvastuiden laskennassa sovelletaan vastaava menettelyii kuin TEL:n mukaisessa perusva-

kuutuksessa. Liikkeelle ltihdetiiiin vuoden v-.1 tarkoista vastuista ja tilivuoden tilanne hoidetaan

retrospekti ivisesti.

Tilinpliiitdksen varsinaisen vakuutusmaksuvastuun ja eliikkeiden korvausvastuun summa on muotoa

(206) v, =, (-v(!.!rr *-n'"':(n)) + {v (P, - E,)

Tdmiin kaavan j akaminen vakuutusmaksuvastuuseen j a korvausvastuuseen edell1'ttiiii eriiiti lisiitar-

kasteluja.

Ensinndkin, kun tilivuoden kuluessa sattuu elliketapahtumia, osa woden v-1 lopussa vakuutusmak-

suvastuun puolelle kuuluneesta vastuusta kuuluu vuoden v piiiittyessi korvausvastuun puolelle.

Kaavaan (206) siseltyvd vastaisten eliikkeiden vastuu vuodelta v-l korkoineen ei siis woden v

osalta ole katsottavissa vastaisten eliikkeiden vastuuksi, vaan ainoastaan tietty osuus siitii (seuraa-

vassa a). Loppuosa siirtyy korvausvastuun puolelle.

Toiseksi, lisiieliikkeiden puolella on mahdollista vakuuttaa sekii vastaisia ettii heti alkavia eliikkeitii.

Tiiman mukaisesti vuoden v vakuutusmaksu voidaan jakaa kahteen osaan:

PrTP = urot."n v kohdistuvien vakuutusmaksujen summa per 1.7.v ilman heti alkavina

vakuutettavien eliikkeiden ja varhaiseliikkeiden tiydennysosan vakuutusmaksuja

fl =heti alkavina vakuutettujen eliikkeiden ja varhaiselikkeiden tiiydennysosan

l'akuutusmaksut per 1.7.v.
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Samoin kuin TEL:n mukaisessa perusvakuutuksessa edellisestii tuleva vastuun lisiiys jaetaan

tiinpiiiitciksessii vakuutusmaksuvastuun ja korvausvastuun kesken; edelliseen menee osuus /
Jiilkimmiiiset katsotaan luonnollisesti suoraan korvausvastuuseen kuuluviksi.

Kolmanneksi, kummankinlaiseen maksulajiin sistiltyy sekii yhtion hoitokustarurusosat

(rlCP) io rlUll ettii ETK:n hoitokustannusosat (rflrP) io rl@), iotka viihennetiiiin maksuista

ennen vastuuvelkaan viemistii lukuunottamatta rahastokuormituksen kustantamiseen tarvittavaa

1 0Z:n osuutta, joka viediiiin vastuuvelkaan.

Nelj iinneksi, eldkemeno

Ev = vuoden v aikana maksetut eliikkeet ja hautausavustukset sekii eliikkeiden sijasta

tapahtuneet kertasuoritukset, vastuunjaostajohtuva saatava tai velka sekii vastuunjaostajo saatu

tai vastuunjakoon maksettu vuoteen v kohdistuva ennakkomiiiirii huomioon otettuna

katsotaan kokonaisuudessaan korvausvastuuta viihentiiviiksi. Vastuusta on lisiiksi viihennettiivii I %
rahastoituihin eliikkeisiin liittyvista menoista Ef , jotta rahastokuormitus saadaan tilinpiiiit6ksessiikin

asianmukaisesti purkautumaan vastuuvelasta.

Niiiden periaatteiden nojalla vastuuvelan kaavat tulevat muotoon

(207) v{r\vt =orTr(lrK *p Jr(pTP -rl1rt -(r{{re1-0,0lpflp))
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(208) VIP(A) = r-VY,,t:(A)+(l -o) ,V(!!rK

*f {tr - Dlry -re"(rrt -(r{rrt -0,01PIP)]

+lrl -pf{e) -(r{et -o,or r/)]

-(Er+0,01rf))

Tasoitusvastuun miiiirii saadaan tilinpiiiitdksessi samoin kuin perusvakuutuksen puolella muodossa

(209) TTP = roTu-1- Mu

josta niihdiiiin, ettii tarkan tasoitusvastuun ylittiiessii yliirajansa ylijiitimii purkautuu vasta seuraavana

vuonna. Myds tilinpiiiitdksen tasoitusvastuulle (209) on alarajana 0.



143

6 ANALYYSIT

6.1 Liiketulosanallysi

6.1.1 Yleistii

Elakevakuutusyhti6n liiketulosanalyysin tarkoituksena on eritellA tilikauden tulos ja sen kiiyttci

vakuutus- ja eliikelajeittain. Analyysi tehdiiiin vaiheessa, jossa kaikki tilivuoden lopulliset luvut ovat

selvillii vastuunjakoa mydten. Tiimii mahdollistaa samalla analyysin toisen piiiimiiiirlin, eli toimimi-

sen vakuutusteknisten laskelmien tarkistimena.

Yhti6n tilinpiiiitdksen luvut muodostavat analyysille velttemettdmlin, muttei suinkaan riittevan

liihtcikohdan, koska lopulliset eritellyt laskentatiedot tilimoden vakuutusmaksuista ja vastuuvelasta

sekii eliikkeiden vastuunjaosta saadaan vasta yhti6n tilinpiiiitdksen valmistumisen jdlkeen, viimei-

sinli vastuunjakoon liittyvat tiedot tilivuotta seuraavan vuoden marraskuussa.

Liike eritell2iiin riskiliikkeeseen, korkoliikkeeseen ja hoitokustannusliikkeeseen.

Riskiliikkeen tuloksen muodostumista on TEl-perusvakuutuksen osalta eritelty kohdassa 4.2.4.3.

Korkoliikkeen tulos on positiivinen, jos sijoitustoiminnan tuotot ovat suuremmat kuin laskuperus-

teiden mukaan vastuuvelalle hyvitettave korko. Hoitokustannusliikkeen tulos on positiivinen, jos

toimintokohtaiset kulut, verot ja toimintokohtaiset poistot jiiiiviit vakuutusmaksuihin sisiiltyvien

hoitokustannusosien yhteismiiiiriiii pienemmiksi.

Kun tuloksesta on viiheruretty siirto luottotappiovaraukseen ja poistoeron muutos, loppuosa jiiii

kiiytettiivliksi lisiivakuutusvastuuseen ja tilinpiiiitdksessli niikyviiiin ylijiiiimtiiin.

Eriiissii laajuudeltaan viihiiisissii vakuutusmuodoissa riskiliikkeen tulos kiiytetiiiin samalla tavalla

kuin korko- ja hoitokustannusliikkeen tulos.

ETK:n kustannusosat tilitetiitin suoraan ETK:11e, eikii niilli ole vaikutusta yhtidn tulokseen
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6.1.2 Riskiliikkeen analysointi

6.1.2.1 TEL:n mukainen perusvakuutus

Kohdassa 4.2.5 esitetty kaava (107) sisiiltiiii (mahdollisista vastuunsiirroista johtuvia eri?i lukuunot-

tamatta) juuri ne elementit, jotka sisiiltyv?it TEL:n mukaisen perusvakuutuksen vanhuuselZikeliik-

keen analyysiin. Analyysissa kaytetaen nriiden esittamiseksi seuraavankaltaista asetelmaa:

Tuotot Kulut

(l) Maksun vanhuuseliikeosa

(2) Vakuutusmaksuvastuun perustekorko

(3) Alkaneiden eliikkeiden korvausvastuun
perustekorko

(4) Tasoitusvastuun perustekorko

(5) Vastuunsiirroista johtuva vakuutusmaksu-
vastuun muutos

(6) Vastuunsiirroista johtuva korvaus-
vastuun muutos

(7) Siirto tasausliikkeestd vastaisten
vanhuuseliikkeiden vakuutusmaksu-
vastuuseen

(8) Laskuperusteiden muutoksesta johtuva
siirto tasausliikkeestii vakuutusmaksu-
vastuuseen

(9) Laskuperusteiden muutoksesta johtuva
si irto tasausliikkeestli korvausvastuuseen

( I 2) Vastuunj akoperusteissa miiiiritelty suure
E#

(1 3) Vakuutusmaksuvastuun muutos

(14) Alkaneiden eldkkeiden korvaus-
vastuun muutos

( I 5) Tasoitusvastuun muutos

(16) Saldo

(i 1) Yhteensii (17) Yhteensii
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Kuten kaavasta (106) nikyy, korkoerien laskennassa kaytetean kaavaa (33).

Jos tulevaisuudessa tasoitusvastuut kasvavat niin suuriksi, ettli liikkeen koko tulosta ei eniiii siirretii-

kiidn tasoitusvastuuseen, analyysin kulupuolelie lisiitiiin erii, joka sisiltiiii siinot lisiivakuutusvas-

tuun osaan VA2 . Kuten kaavasta (106) niikyi, analyysin pitdisi mennli tasan, ja saldoeriiiin kasautua

vain mahdollisia laskentaepiitarkkuudesta ja vastaavista tekijdista perliisin olevia eriii. Analyysissii

esiintyykin niissii taseissa, joiden teoriassa pitiiisi mennii tasan, saldo; niissii taseissa, joiden ei ole

valttamatte mentave tasan, ka)'tetedn ylijtiiimiikasitetta.

Tycikyvltdmyyseliikkeiden puolella tuottoina ovat maksu jaoteltuna tariffin mukaiseen maksuun ja

tarkistuserddn, korvausvastuun perustekorko, tasoitusvastuun perustekorko, vastuunsiinoista

johtuva korvausvastuun muutos ja laskuperusteiden muutoksesta johtuva siirto tasausliikkeestii

korvausvastuuseen. Kuluina ovat maksetut rahastoidut eliikkeet, korvausvastuun muutos, tasoitus-

vastuun muutos, tasoitusvastuun muutos ja tycikyvyttcimyysriskin hallintaosalla kustannettavat erdt.

Jos rahastotdydennykset ja vastuunsiinot jetetaen huomiotta, tydklvy,ttcimyysliikkeen tulisi toteut-

taa peruskaava

(210)

kun suureiksi valitaan kaavojen (59), (72) ja (100) mukaiset suureet.

Tyciklwyttcimyyseliikkeiden osalta analyysillii pyritaan mycis erittelemdAn seuraavia tekijditii:

a. ri skimaksun riittiirryl4tii
b. pii6oma-arvoj en riittavlytta
c. tuntemattomien varauksen riittevlytta.

t7i -1 ._ r; -l ,_
P', + i 6 V,-r + tff (V, - r oV,-t) + i stu - 1 * i-ff (7" - r oT u-t)

= E# +(V, -V,-r) * (7, - r,-,)
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Tiitli varten tilivuoden (vuosi v) osalta eliikkeet jaetaan seuraavassa eriteltevalla tavalla kolmeen

ryhmiiiin. Ryhmien maerittelyssa viitataan kohdassa 4.2.3.3 esitettyyn yleiseen tapausten luokitte-

luun vastuun laskennassa. Ryhmlit ovat

V: "Vanhat eliikkeet" eli ne, joissa eldketapahtuma on sattunut ja eliike mycinnetty (a

rahastoitu) ennen tilivuotta (ts. eliikkeet, jotka 31.12.v-l ovat kohdassa4.2.3.3

maariteltya tyyppiti C tai D)

UT: "Uudet tilivuoden alussa tuntemattomat" eli ne eliikkeet, joissa eliiketapahtuma

on sattunut ennen tilivuotta ja eliike mydnnetty tilivuoden aikana (ts. tylppiii B

31.12.v-1, mutta vuoden v aikana siirtynla luokkaan C ja siita mahdollisesti edelleen

eteenpiiin)

UM: "Uudet muut", ts. eliikkeet, joissa eliiketapahtuma on sattunut ja eliike

mydnnetty tilivuoden aikana (ts. 31.12.v-1 ryhmiissii A, 31.12.v ryhmiissii C, D tai

E).

Analyysikaava (210) pilkotaan osa-analyyseiksi valiten kaavassa keytettevat suureet eri tarkoituksra

varten seuraavasti:

Kohta d kerii6 koko tyrikyvl,ttcimyysliikkeen tuloksen ja tasoitusvastuun oman koron erikseen.

P Vv-t Vv E Tu-\ 7

pl(r)+ (PI,-P{(r)) 0 tVI,(uM) + ktrrdQ) EIRM(UM)

b lnlY v-l
tv{,(v) ErRM(V)

c ,v,"_,
tv{(w)*
(zV!-*t,e{g>)

E|RM(UT)

d. T*r(2) T,(2)
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Liiketulosanalyysin liitteene esitetaan tycikyvyttcimlrysliikkeen analyysi vielii erikseen jaettuna

kolmeen tycinantajaluokkaan (0-50, 5l-999 ja viihintiiiin 1000 tycintekijiiii).

Tydttcimyysliikkeen analyyseissli perusperiaatteet ovat samat kuin vanhuus- ja tydkln/yttdmyyseliik-

keissii. Maksutappioliikkeen analyysi koostuu peruskaavan

(21r) r{ +ts7,-1$)+ .l7o -l
T,(5) - ,07,-r $)) = U"*(r,tsl - r,-r (s))

{io

toteutumisen tarkastamisesta

6.1.2.2 TEL:n mukainen lisiiel[kevakuutus ja muut vakuutusliikkeen osat

TEL-lisiieliikevakuutuksen vanhuuselZikeliikkeessii ovat tuottopuolella perusvakuutuksen anal1y-

sistii tutut erat (1)-(6), (8) ja (9) ja kulupuolella (12)-(15). Tiimiin lisiiksi tuottopuolella on kaavasta

(2r2) H@,-rovu-t)

laskettava rahastokuormituksesta johtuva vakuutusmaksuvastuun ja alkaneiden eliikkeiden korvaus-

vastuun muutos sekii kulupuolella poolattujen vakuutusten vakuutusliikkeen tulos.

Tycikyryttcimyys- ja perhe-eliikkeiden analyysit ovat identtiset vanhuuseliikeliikkeen analyysin

kanssa. Hautausavustusliikkeen ja maksutappioliikkeen analyysit ovat analogisia sisiiltlien kunkin

liikkeen erikoispiirteistii johtuvia yksityiskohtia.

Riskiliikkeen analysointiin liittyvii liiketulosanallysin osa sisliltiiii edelleen enemmdn tai viihemmdn

eritelly,t anallysit tycinantajan eliikevakuutuksesta, YEL:n mukaisesta lisiivakuutuksesta ja jiilleen-

vakuutuksesta.
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6.1.3 Vastuunjako

TEL-vastuunjaon analyysi seuraa miltei suoraan kaavasta (124);jos BI on yhticin maksu tasauk-

seen korkoutettuna hetkelle 1.7.v, tasausvastuun suhteen piitee kaava

(213) Vv = r v,-t + JV(Pr - Br)+ 4 - t2

missd korjaustermi A 1 muodostuu vakuutusteknisten vastuiden 3 o/o:n ylitteveste laskuperustekor-

kotuotosta. TEL-lisiivakuutuksen ja tydnantajavakuutuksen osalta, eli

(2t4) a, = * ?(ti'" .-nf!Y')

Kuten aiemmin on todettu rahastokoron ylittevee korkotuottoa ei TEl-perusvakuutuksen osalta

endA vuodesta 1997 lukien ole kiil'tetty tasausliikkeen rahoittamiseen.

Termi A2 muodostuu tasauksesta mahdollisesti 31.12.v tehdyistii rahastotdydennyksistii kaikissa

em. vakuutusliikkeissii. Jakamalla tuotot ja kulut eri puolille saadaan seuraava:

Tuotot ovat tasausmaksutuotot (TEL-P, TEL-L ja TAE), tasausvastuun korko laskettuna kaavasta

_T(215) iVi'-t + (-,4 -,74,-,)JV -1
.t"

ja vakuutusteknisten vastuiden ylikorko { lfff--l1a TAE). Ylikoron korkoutuksella puoli vuotta
Jr

taaksepdin on pidsty siihen, ettd anallysi rimastaa sen tasausmaksutuottoon, jolloin loppuvastuuna

V; tasausvastuun omaa korkoa laskettaessa on kaavan (36) mukaisesti pidettiivii tasausvastuuta

mukaanlukien suure A 1 , mutta viihentiimittii suuretta A2 . Analyysissii on tosin valittu niiiltii osin

toisenlainen esittiimistapa.
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Kulut ovat maksu vastuunjakoon eli edellii mainittu Bf, valtion eliikerahastoon ns. siirtymiimaksua

koskevan lain mukaan maksettava miiiirii, TEL-perusvakuutuksen tasausvastuun muutos ja suuree-

seen A2 sishltyviit eriit. Analyysi menee teorian mukaan tasan, joten siihen liittyy edellisten lisiiksi

vain saldoerii.

6.1.4 Sijoitustoiminta (ns. korkoanalyysi)

Korkoanalyysissii tuottopuolen suurin eri on tuloslaskelman mukainen sijoitusten nettotuotto .

Tiimiin ohella korkotuottoja sisiltyy eriiisiin muihinkin tuloslaskelman eriin, mistii analyysiin

tulevat tasoitusvastuusta vdhennettyihin TEL-maksutappioihin sisiiltlwiit laskuperustekorot, poistet-

tuihin YEL-vakuutusmaksuihin sisliltyviit perustekorot sekii vakuutusmaksuihin (ennakkomaksut ja

tarkistusmaksut) ja tasaus- ym. maksuihin (vastuunjakosuoritukset, siirtymiimaksu ja ETK:n kustan-

nusosuudet) sisiiltyny't korko. Niimii korkoerot saattavat olla huomattavan suuriakin. Niiden miiiirit-

tiimistii varten on analyysissii kehitetty omat approksimaatiokaavansa. Sijoitustoiminnan tuotoista

viihennetiiiin mm. sijoitustoiminnan hoitokulut, sijoitustoiminnan poistot ja sijoitustoimintaan

kohdistuvat verot.

Kuluihin keriitiidn aikaisemmista analyysin taseista kaikki vastuuvelan korkoon liittyviit eriit sekii

kaavan (118) mukainen, osittamattomaan lisiivakuutusvastuuseen siinettavd korkotuotto. Erotus on

korkoylijiiiimii, joka voi olla paitsi positiivinen, myds negatiivinen.

6.1.5 Hoitokustannukset ja muut kulut

Tuottoina hoitokustannustaseessa ovat eri vakuutuslajien maksuihin sisiiltyneet hoitokustannusosat,

TEL l5 $:n ja 17 $:n mukainen maksun korotus ja yhti<in muut tuotot. Kuluina ovat toimintokohtai-

set kulut ilman poistoja (korvaustoiminnan hoitokulut, liikekulut eriteltyina vakuutusten hankintaan,

vakuutusten hoitoon ja hallintoon sekii muut hoitokulut), toimintokohtaiset poistot, valittdmat verot

varsinaisesta toiminnasta, rahastokuormituksesta johtuva vakuutusmaksuvastuun ja alkaneiden

eliikkeiden korvausvastuun muutos sekii mahdolliset muut kulut.
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Hoitokustannustase ei mene teoreettisesti tasan, vaan siihen sisiiltyy aito ylijiiimtieri.

Todettakoon, etti maksujen yhteydessii keriittiivit ETK:n kustannusosat kulkevat myds anallysin

liivitse omana taseenaan. Tulosvaikutusta niillii ei ole; tiihiin taseeseen sisiiltyy vain saldo.

6.1.6 Yhdistelmiitase

Liiketulosanalyysin eri taseiden yhteenvetona on yhdistelmiitase.

Sen tuottopuolella ovat edellZi jo esitetyt erdt - ylijiiiimiit tydnantajan eliikevakuutuksesta, YEL:n

mukaisesta lisiieliikevakuutuksesta ja jiilleenvakuutuksesta, korkotaseen ja hoitokustannustaseen

ylijiiiimiit (kaikkien edellii mainittujen ylijiiiimien osalta on huomattava, ettii ne voivat olla mycis

negatiivisia), teorian mukaan tasan menevien taseiden mukaiset saldot, vakuutusmaksuvastuun

osaan VA2 liittyviit er6t, satunnaiset tuotot ja kulut, muut viilittdmiit verot sekii korkosiirto ositta-

mattomaan liszivakuutusvastuuseen.

Yhdistelmiitaseen oikealla puolella esitetaen ylijiiemiin kayttd. Ositettuun lisiivakuutusvastuuseen

liittyvia siirtoja ei kasitelle bruttosiirtojen avulla, vaan analyysillii esitetiiiin ositettuun lislivakuutus-

vastuun eri osien nettomuutokset ja lisiivakuutusvastuusta tililuoden kuluessa annetut hyvitykset.

Ositetun lisiivakuutusvastuun osalta esitetedn sen bruttomuutos ja mahdollinen siirto sieltii ositet-

tuun lisiivakuutusvastuuseen. Edelleen ylijiiiimiin kiiytcipuolella esitetiiiin niikyvien varausten

(luottotappiovaraus ja siirtymiivaraus) muutokset, poistoeron lisiiys tai viiherurys, muu kiiyttci,

vakutusmaksuvastuun osan VA2 vaihesiirto sekli tilikauden ylij iiiimii.

Liiketulosanalyysin eriiisiin osiin liittyy vaihesiirtoja. Tihiin vaikuttaa mm. se, ettii liiketulosanalyy-

sissii esiintyy seka tilinpaatcislukuja ettli r,rrosilaskelman ja tasauksen selvityksen jiilkeen saatavia

lukuja. Vaihesiirto on kuitenkin suuruusluokaltaan merkityksetdn analyysin kokonaisvolyymiin

ndhden, jos asiat ovat normaalissa tilassa.
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6.1.7 TEL:n mukaisen perusvakuutuksen vastuuvelan vertailu

Liiketulosanalyysin liitteenli on lopuksi vertailu, jolla pyritaiin tarkastamaan, miten hyvin tilinpiiii-
tcjksen vastuuvelka ja tarkka vastuuvelka TEL:n mukaisen perusvakuutuksen osalta vastaavat toisi-

aan.

Jos tilinpii2itcisvastuita laskettaessa ei tehtiiisi arviovirheitii, tilinpiiiitciskaavojen mukaisen, ruoden

v-l tarkoista vastuista ldhteviin vastuuvelan vuodelta vja tarkan vastuuvelan vuodelta v pitiiisi erota

toisistaan vain vihiiisiltii osin. Eroa seuraa mahdollisesta siinosta vakuutusmaksuvastuun osaan

VAz sekd tasoitusvastuun korkoutuksesta.

Jos nimd vapautuvat tai sitoutuvat korkoerot otetaan huomioon, tarkkojen vastuiden ja tilinpiiiitcis-

vastuiden pitiiisi vastata toisiaan, kun viel6 muistetaan se, ette tilinpiiiitcisvastuita laskettaessa n),t

kiiytettiiviiiin tarkkaan maksuun tulee lukea mukaan my6s ne hlvitykset, jotka kohdistuvat vuoden v

maksuun, mutta jotka vuoden v tilinpiiiitciksesssii vielii ovat lisiivakuutusrahaston osassa Irl l, ja ettii

suure Ev sisiiltiiii arvion tasausmaksusta.

6.2 Tilinpiiiit0sanalyysi

Tilinpiiiitcisanalyysin tehtevene on eritella tilinpiiiitcisvaiheessa tilivuoden ylijiiiimien syntyminen ja

kaytt6. Analyysi erittelee ylijiiiimiin hoitokustannusylijiiiimiiiin, sijoitustoiminnan ylijiiiimiiiin ja

muuhun ylij tiiimiitin.

Hoitokustannusanalyysissii tuottoina on vakuutusmaksuihin sisiiltyneiden hoitokustarmusosien

listiksi TEL l5 $:n ja 17 $:n mukainen maksunkorotus sekii tuloslaskelman mukainen erd "muut

tuotot". Tiiltii osin analyysi on muutoin identtinen aikanaan tehtaven liiketulosanalyysin kanssa,

mutta tilivuoden vakuutusmaksuihin sisiiltyviit hoitokustannusosat ovat tilinpiiiitdsvaiheessa vielii

arvioita. Samasta syystii niihin lisiitiiiin tilinpAlitcisanalyysissii vastaaviin suureisiin edellisessii tilin-

pdiitciksessd sisiiltynyt arviovirhe korkoineen. Lisiivakuutusten osalta otetaan myds huomioon sekii

rahastokuormituksen sitoutuminen ette sen vapautuminen.
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Hoitokustannusanalyysin kuluihin sislillytetiilin vastaavat eriit kuin liiketulosanalyysissii. Rahasto-

kuormitushan oli kuitenkin huomioitu jo tuottopuolella .

Sijoitustoiminnan analyysin tuotot vastaavat liiketulosnalyysiii, mutta useat erat ovat vield arvioita.

Sijoitustoiminnan analyysin kuluina on vastaavelan korko eriteltl.na vakuutuslajeittain (lasketaan

peruskaavalla (33) pitaen alkuvastuuna vuoden v-.1 tarkkaa vastuuta, loppuvastuuna vuoden v tilin-

pddtcisvastuuta).

Muut tuotot eritelleen yhdistetyssii tulosanalyysissd. Ne miiiirtiy,tyvlit jokseenkin samoin kuin liike-

tulosanalyysissii. Tycinantajan eldkevakuutuksen, YEL-lislieliikevakuutuksen jajiilleenvakuutr.rksen

osalta mukaan otetaan liiketulosanalyysin ylij2iiim6t vakuutuslajikohtaisesti joko vuodelta v-.1 tai

vuodelta v riippuen siita, joko tilinpiiiitdksessii lasketaan tarkat vastuut vai ei. Kulupuoli vastaa

liiketulosanallrysiti.

6.3 Riskiperusteanalrysi

Riskiperusteanalyysin tarkoituksena on seurata laskuperusteiden ja havaintojen yhteensopivuutta

TEL:n mukaisessa perus- ja lisdvakuutuksessa vakuutusliikkeittain. TEl-perusvakuutuksen

tydkf/)'tt6mlysliikkeessii analyysi eritellaiin vielii sen mukaan, onko tycinantajan r-luku alle 50,

5 I -999 vai viihintiiiin 1000.

Vaikka analyysi antaa suuntaa-antavaa tietoa mycis perusteiden tasosta siniinsli, sen piiiihuomio on

havaitun ja perusteiden mukaisen riskimenon seuraamisessa ikiiluokittain ja sukupuolittain. Lisaksi

analyysin yhteydessii lasketaan eriiitii lukum[6rdsuureita, joita tarvitaan tasoitusvastuun yliirajan

laskennassa.
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7 MUUT LAITOSTYYPIT JA VAKUUTUSLAJIT

7.1 TELja muut laitostlypit

Vakuutusyhti6n lisiiksi TEL:n mukaista toimintaa ha4'oittavat elekesaati6t ja eliikekassat. Neite

varten ministerici antaa tasausperusteet, joissa miiiiritelliiiin vuosimaksu, vuosimaksun tasausosa ja

tasausosista muodostunut rahasto. Niimii suureet lasketaan analogisesti vakuutusyhti6ille miiiiritelty-
jen suureiden (122), (117) ja (123) kanssa, mikii edellyttiiii mm. eliikevastuille kaavoja, jotka vastaa-

vat vakuutusyhti6ille luvussa 4.2.3 esitettyjii. Tasausmaksun maeritteleviit kertoimet ovat

suurtydnantajien af -sa{ojen mukaiset.

Niiin piiiistiiiin siihen pii6miidrdiin, ettii osallistuminen vastuunjakojiirjestelmAiin on riippumatonta

valitusta laitostyypistii.

Eliikesiiiiticiiden ja -kassojen toimintapiiiiomasiiiirurdkset ovat vuoden 1998 alusta soveltuvin osin

samat kuin yhticiilla.

7.2 LEL, TaEL, MEL

LEL:n, TaEL:n ja MEL:n mukaiset edut kuuluvat samaan tasausjirjestelmiiiin kuin TEL, MEL tosin

vain TEL:n perusturvaa vastaavalta elliketurvan osalta. Myds niiiden lakien mukaista toimintaa

harjoittaville elikelaitoksille (LEL{ycieliikekassa, Esiintyvien taiteilijoiden ja eriiiden erityisryh-

mien eliikekassa, Merimieseliikekassa) STM antaa vastaavat tasausperusteet kuin TEL- kassoille ja

-siiiitiriille.

7.3 YEL

YEL:n mukainen perusvakuutus muodostaa oman tasauspoolinsa. YEL:n peruseliikkeet ovat

YEl-laitosten yhteisellii vastuulla. Maksu on YEL:n mukaan sidottu TEL:n keskimiiiirtiiseen

maksutasoon (tasta periaatteesta on tosin jonkin kenan poikettu erillisellii lailla), minkii lisiiksi
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YEL-jarjestelmiin kustantamiseen on vuodesta 1977 lukien eriiitii poikkeuksia lukuunottamatta

sisiiltynl,t valtion osuus. Yksilcikohtaista vastuunlaskentaa ei ole, eikZi TEL:n mukaisen vakuutuksen

yleisille laskuperusteille siten ole sovellutuksia. Kaikkien YEL-laitosten yhteinen vastuuvelka

lasketaan kaavan (32) periaattein. Valtion osuutta mitoitettaessa ja laitoskohtaisessa vastuunjaossa

huolehditaan siita, ette niiniikin vuosina, joina valtio osallistuu jiirjestelmiin kustantamiseen, laitos-

kohtainen vastuuvelka on tilivuoden piiiittyessii avoimina olevien, ulosottotoimin perittiiviksi jiitet-

tyjen tai konkurssissa valvottujen maksujen suuruinen'

YEL-lisiedut poikkeavat monessa suhteessa TEL-lisiieduista. Meerallinen lisdeliike vakuutetaan

markkamiiariiisenii ja sidotaan TEL-indeksiin. Koska YEl-perusvakuutuksessa ei tunneta eliikeiiin

alennusta, alennustilanteissa kiiytetiilin peruseldkkeen varhentamista ja sen lisiiksi tulevaa lisii-

eliikettii, ja mikiili ellikeikii alennetaan alle 60 vuoden. ko. aikaa varten vakuutetaan vielli oma

palasensa. Vastuuvelka lasketaan yksilOkohtaisesti pitkiilti samoin periaattein kuin esim. TEL-lisii-

eduissa, mutta maksutekniikka on tasamaksuinen. Lajin viihiiisestii merkityksestii johtuen YEL-

lisiietuja ei tassa yhteydessii tiimiin enempee kasitelle'

7.4 MYEL

MYEL vastaa laskentajiirjestelmiilteen YEL:a. Perusvakuutuksen vastuuvelka lasketaan retrospektii-

visesti kumuloituneiden tuottojen ja kulujen erotuksena. MYEl-vakuutettujen kannasta johtuen

vakuutusmaksut kattavat vain verrattain pienen osan vuotuisista eldkkeistii, joten valtion osuuden

merkitys on olennainen. MYEl-lisiieduissa laskentatekniikka on yksildkohtaista YEL-lisiietujen

tapaan.
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TEL:N TYOKY\ryTT6MYYSMALLI ELI NK. Z.MALLI

TEL:n tydkyvyttcimyysmallin perusobjekti on funktio Z, jonkaargumentteina ovat ikii, ja tydkyvyt-
tdmyyden kesto rr, ja jonka voidaan karkeasti sanoa ilmoittavan todenniikdisyyden sille, ett6 vasta-

syntynyt on elossa iesse ,ja on tilldin ollut tyOkyvl,tcin ajan rr.

Arvoilla t > u > eg funktiolla Z on erityisperusteissa annettavista parametreista (ai) ja (bi) riippuva
arvo

2(1) Z(t,u) = ,\ 
(6(3 +r))(a(5 +))e(b(6+i))(a(8+j)) r-(a(r 1+7))u

1a
b,t-c,uZ(t.u)=2 Z,k.u)=Z a,e' Jj=0r 'j=01

Tydkyvl'ttcimyyden keston alarajan e6 alapuolella Z-funktiota ei miiiiritellii, vaan tyydytiiiin edellyt-

tiimiin, etta se toteuttaa ehdon

I Z(t, u)au= exp(-(a4)r)
0

Laskuperusteissa kiiytetty, miiiiritelmiistii (1) ilmenevii parametrisointi johtuu perusteissa yleisesti

kiiyetystii tavasta jakaa parametrit harvoin muutettaviin yleisvakioihin (ai) ja joustavammin muu-

tettaviksi tarkoitettuihin erikoisvaki oihin (bi). Seuraavissa tarkasteluissa monimutkaisesta paramet-

riso inni sta ei ol e hydtyii, j oten si irrytiiiin yksinkertai sempaan merkitsem iil lii

(2)

Vanhojen ja uusien vakioiden yhteys k2iy ilmi lausekkeita (l) ja (2) vertallemalla; osittain yhteisten

kirjainten ke)'t6ste syntyvlin sekaarutuksen vaaran estanee poikkeava indeksien sijoitus.

Tytikyvyttcimyysmallin parametreja on muutaman vuoden viilein muutettu. Seuraaviin taulukoihin

on koottu lukuja, jotka kuvaavat parametrisointien (1) ja (2) yhleyksiA. Perusteet A korvattiin
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perusteilla B vuosien 1982 ja 1983 vaihteessa, ja perusteet C astuivat voimaan vuosien 1985 ja 1986

vaihteessa. Perusteisiin D siirryttiin vuodenvaihteessa I 986/1987.

Rahastokoron alentaminen vuonna 1997 ei merkinnyt muutosta itse Z-mallin parametreihin, jotka

liitt)'vat vain ty6kyvyttcimyyden alkamiseen ja piiiittymiseen.

Taulukko l: Tycikywl,ttdmlysmallin yleis- ja erikoisvakiot perusteissa A, B, C ja D

A B C D

a(s)
a(6)
a(7)
a(8)
a(e)
a(10)
a(l 1)

a(l2)
a(13)

b(3)
b(4)
b(5)
b(6)
b(7)
b(8)

0.00015
0.0000225
0.000144
0.0425
0.1225

-0.00460s
0.3525
0. I 575

0.1

0.0002154
0.00002406
0.000144
0.0425
0.t207

-0.004605

0.3525
0.1457
0.1

0.4
0.8

0.4

I
I
1

0.0002154
0.00002406
0.000144
0.0625
0.1407
0.01s39s
0.372s
0.1657
0.12

0.18
0.36
0.18
1

I
I

0.000022
0.0000079
0.0000026
0.08
0.14
0.12
0.705
0.1 56

0.r7
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Taulukko 2: Esityksen (2) mukaiset parametrit perusteissa A, B, C ja D

Kuvio l: Perusteita D vastaava Z-pinla

o, 08

0 ,07

0, 05

o, 05

x: o ,04

N 0,03

o,02

o, 01

0

5 10 15 20 2s 30
40 {5 so s5 50 6s

ika x

On tunnettua, etta Z-funktiolla on liiheinen yhteys eksponenttijakaumiin. Liitteen loppuosan piii-

sisiiltcinii on niiihin yhteyksiin kohdistuva tarkempi analyysi. Z-mallin vahvoja puolia on se, etta

tiimii analyysi on suoritettavissa differentiaalilaskennan ja todennlikdisyyslaskennan perustiedoin.

A B C D
Ao

iI1

Z2

Z2

bo

br
b2

C6

C1

Q2

0.0001s
0.0000225
0.000144

0.042s
0.1225

-0.004605

0.3525
0.1 575
0.1

0.00008616
0.000019248
0.0000s76

0.0425
0.t207

-0.004605

0.3s25
0.1451
0.1

0.000038772
0.0000086616
0.00002592

0.0625
0.1407
0.01 5395

0.3725
0.1 657
0.12

0.000022
0.0000079
0.0000026

0.08
0. t4
0.t2

0.705
0.156
0.17
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2, Z-pinnan sekoitusluonne

Z-mallin mukainen tydky\ryttdmyysilmidn stokastinen rakenne tulee parhaiten esiin, kun miiiirite-

tiiiin ikiiZin t ja kestoon r liittyva, tycikyvytt<imyyden vastaisen keston

rP(t,u)

jakauma: suoraan Z-funktiolle annetun tulkinnan mukaan on

P(TP Q, u) > h) = Z(t + h,u + h)/Z(t, u)

2tj=0
ZiQ,u

"Qr'i)o ,Z(t,u)

missd sievennettyyn muotoon piiiistiilin soveltamalla yhtiil6stii (2) viilittcimtisti seuraavaa kaavaa

(3) ZiQ + h,tt + k) = zr11,r1"bih "-cik

Kun vielii otetaan ktiyttddn merkinniit

(4)
a1= -(01- rt)

)"i=llPi ,j=0, 1,2,

havaitaan, ettii yllii laskettu todenniikdisyys voidaan edelleen kirjoittaa muotoon
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Tiistii saadaan tulevan keston j akauman tiheysfunktioksi

2 Zt\,u)
f fr,,,r(h) = j\ffi u,r-u,h, kun h > o

Muuttujan fPQ,u) jakauma on siten hypereksponentiaalinen, tarkemmin sanottuna sekoitus kol-
mesta eksponenttijakaumasta, joissa parametreina ovat suureet lti ja"elinajan" odotusarvoina niii-

den kZiiinteisluvut l'7. Kootaan vielii perusteisiin A, B, C ja D liittyvat keston odotusarvot

taulukkoon:

Taulukko 3: KomponentteihinT=0, I ja 2 liittyviit keston odotusarvot

A B C D
)s 3.23 3.23 3.23 1.6
).1 28.57 40 40 62.s
A2 9.56 9.56 9.56 20

Z-funktion kolme termiii vastaavat siten lyhyitii, pitkia ja keskipitkiii tyOkyvyttcimyyskestoja. Kom-

ponenttien ominaisuudet on ensin esitetyissii kahdessa perustemuutoksessa jiitetty talta osin ennal-

Ieen lukuunottamatta A:sta B:hen siirryttaessii toteutettua pisimmiin komponentin odotusarvon

kasvattamista. Perusteisiin D siirryminen merkitsi keskikestovalikoiman perusteellisempaa

muuttamista.

3. Tytikyvyttiimyyden mennyt ja tuleva kesto

Z-malliin liittyvien jakaumien tarkastelemiseksi yleisemmin mAiiritellSiin seuraavassa eriiitii

apumuuttujia.

Tarkastellaan ajan suhteen jatkuvaa stokastista prosessia {XQ),t > 0}, jonka kolme tilaa ovat

seuraavat
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X(t) =
I jos henkilci on aktiivi
2 jos henkilo on tydkyvyttin
3 jos henkiki on kuollut

1 jos X(r) = 1 tai X(/) = 2 ja TM(t) < eo

2 jos X(t) = 2 ja TM(t) > eo

3 jos X(r) = :.

Luvussa 2.2 miiiritellyn keston TP(t,u) lisiiksi miiiritelliiiin vielii kestot

TRXQ) = tydkyvl,ttdmyyden mennyt (retrospektiivinen) kesto t-ikiiisellii ty6kyvyttdmiillii, ts.

aika,jonka iissi r tilassa 2 olevahenkild on ollut ko. tilassa.

fP (t1 = tydkyvyttomyyden tuleva (prospektiivinen) kesto l-ikiiisellii tyOkyvy'ttOmiillii.

Prosessin {X (t) }rinnalla tarkastellaan vielii sen muunnosta

Y(t) =

Prosessien ainoa ero on siis siinii, ettii l-prosessi laskee henkildn tyOklvyttdmiiksi vasta, kun odo-

tusaika e6 on kulunut umpeen; tiitii eroa havainnollistaa kuvio 2. MyOs prosessissa { f(l; } uoi6uun

mtiiiritellii tycikyvyttdmyydelle sekii mennyt ettii tuleva kesto; niimii mittaavat tiilldin aikaa, jonka

henkil6 Y-prosessin mukaan viettiiii tilassa 2. Retrospektiivisen keston osalta tulee tehdii ero eri pro-

sessien viilitlii, ja muuttujia sitoo toisiinsa ehto

(6) rRv(t)= TM(t)-e6, kun Y\t)=2 eliTM(t)>eo

Tulevan keston osalta vastaavaa erottelua ei ole tarpeen tehdii, koska tarkasteltaessa senjakaumaa

seuraavassa edelly'tetiiin, etta Y(t) :2.
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x (t)

Y(0

Kuvio 2. Esimerkki prosessien {X (t) i ja {Y@} realisaatioista

Z-malliin Iiittyva omintakeinen piirre, jonka mukaan itse asiassa samastetaan useita prosesseja,

jotka eroavat toisistaan vain alle odotusajan eo pituisten tilassa 2 vietettyjen jaksojen jakaumaomi-

naisuuksien osalta, vaikeuttaa eriiiden malliin liittyvien todenniik6isyyksien laskentaa. Niinpii
esimerkiksi

- kaik*i prosessiin {X(t)} fiittyvet siirrymaintensiteetit jiiiivat kiinnittymette

- prosessiin { f0) }tiittyvistii intensiteeteistii kiinnittyvtit

p{z ja p\+p{z

- prosessiin {X(r) } tiittyviit todenniikdisyydet P(X(t) = 1 ) ja P(X(t) = 2) eiviit miiii-

riiydy yksikiisitteisesti, mutta niiden summa kyllakin

- prosessiin { y(r) } tiittrrtit todenniikoisyydet P(Y(l) = I ) ja P(Y(t) = 2) miiiirtiyty-

viit yksikiisittei sesti.

Kiiy,tiinnrin tasolla vaikeuksia aiheuttaa liihinnii todenniikdisyyden P(Xr) = 2) eli X-prosessin

mukaisen tycikyvy,ttrimiinii olon todenniikdisyyden puuttuminen.

7

3

2

+
€o
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4. Kestojen jakaumat ja eriiiit todenniiktiisyydet Z-mallissa

Suoraan Z-funktion tulkinnasta saadaan lasketuksi todenn[kdisyys eriiiinlaiselle perustapahtumalle

Y-prosessissa: kunhan eo < ul < tt2 < t, on

(7) P(Y(t) =2 & TRxQ)e(u1,u2))

='j, zQ,dar, = .,tn 
oj"ui' I t -'.,u, -e -cittz)

i\ tQta,u) - ziQ'uz))

Tiimiin kaavan erikoistapaus on

(8)

Koska

on slten

P(Y(t)=z) = l^oiebi' tG't"o -"-'i')j=o "

= 
,tru 4l',u,es)-ZiQ,i)

"-(a4)t =P(Y(t) = | tai Y(t)=21= P(X(t)= I tai X(t)=2)

(e) P(Y(t) = r)= s-(a4)t - f"+ (zi(t,"il-21(t,i).

Kuten ylempiini todettiin, eivat P(Xt) = 1) ja P(X(t) = 2) miiiiriiydy yksikiisitteisesti; tarvittaessa

niitti voidaan approksimoida vastaavilla Y(t/-prosessiin liittyvilla todenniikdisyyksillii. Approksi-

maatiovirheen suunta on selvillii, koska
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P(Y(t) = 1) > P(Xr) = 1) ja

P(Y(t)=2)<P(X(t)=2).

Kestoista fRX1t1 ia fP(r) on edellisen jakauma helpommin johdettavissa siirtymrllii muuttujaan

fRY(t)= TM(t)-e0 :kunhan O <h <t-e6, saadaan kaavaa (7) soveltaen

(ro) P(rRY(t)<h I y(t)=2)=W

Muuttujan fRv(r) jakauma on siten sekoitus kolmesta katkaistusta eksponenttijakaumasta (tai yhtii-

pit?iviisti katkaistu kolmen eksponenttijakauman sekoitus), jossa jakaumien parametreina ovat suo-

raan parametdt 
"j ,ja sekoitussuhteet riippuvat siitii, kumpi tulkinta halutaan omaksua.

Sekoitussuhteisiin vaikuttaa nyt luonnollisesti vain ikii / , ja parametreja vastaavat keskikestot ovat

perusteita ,B ka)'tetteessd 2.84,6.86 ja 10 vuotta, perusteissa C taas 2.68, 6.04 ja 8.33 vuotta. Muu-

tokselle on luonnollinen tulkinta: muutos perusteista,B perusteisiin C tehtiin nopeuttamalla iiin
mukana tapahtuvaa alkavuuden kasvua, ja tiimii heijastuu ymmiirrettiiviisti menneen keston jakau-

maan pyrkien pienentiimiiiin sen odotusarvoa.

Muuttujan fMQ) iaUauma ehdolla TM(t)2 e6 on sijaintiparametria lukuunottamatta sama kuin

keston fftv(r).lakauma (vrt. yhtelci (6)).

Jotta prospektiivinen kesto ylittiiisi awon h henkildllli, joka iiiss:i t on tydkyvycin, keston

TRX(I + ft) tulee olla viilillii (es + h, t + h) :

PQP (i > h I Y(t) - 2) - P(Y(t+D=z a ryt-"*U"'"n*o''*0"
4Y(t)=2)

joka kaavoja (3), (7) ja (8) keyttemellii saatetaan helposti muotoon
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Tdstii saadaan suoraan kyseisen j akauman kertymiifunktio

(1r) pQpQ) > h I y(t) =2) .3. t(zi t'''.ol - zl'''l)
J=v < 1 (.,. :9) _:, (r,r))

1!s 
ciVl\"'

-u,hE,J

z [(21'.,0t - zlt*)) r. -,,r\(12) F7e1,10) = Z" pV(i-A 'll - e rt" S

Jdlleen piitidy,tiiiin siis kolmen eksponenttijakauman sekoitukseen. Sekoitetut jakaumat ovat samat

kuin muuttujan TP(t,rr) jakaumassa, mutta sekoitussuhteet ovat toiset. Jakaumat eivlit tiissii ole kat-

kaistuja, koska se, ettii tycikyvy'ttcimyysel6ke piiiittlry viimeistiiiin vanhuuseliikeiessa, otetaan huomi-

oon vasta piidoma-arvoja laskettaessa.

Y(r/ -prosessiin liittyvista todenniikciisyyksistii saadaan luonnollisella tavalla siirtymiiintensiteettt:

kunhan h> eg, on

P(Y(t+h)=2 I I(t)= t) =
P(Y(t + h) =2&TM(t+h)eGo. eo+h))

P(Y(r) = t)

Z(t + h, u)du I P(Y(t) = l).

P(Y(t+h)=2 I r(t)=l)

eg+h

J
e0

Integraalilaskennan viiliarvolauseen ja Z:n jatkuvuuden nojalla tiistii saadaan

h

eli kaavan (9) nojalla

Z(t,e n)r-
h-s P(Y\tl=t)
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(13) p Y
t2

Z(t,eo)

s-(a4) t - fu +lr,r,, o)-zlt,i)

)'-prosessin tydkyvyttdmien poistuvuuden miiiirittiiminen on yksinkertaista, koska keston 7P0)
jakauma tunnetaan: nierkitiitin tiitii poistuvuutta lt i llti jakiiytetaiin yhteyttii

PoP(i > h I Y(t) - 2) = *r[-i r(/+s)ds)

e li
h

J
0

p(t + s)ds = -tn P(TP(I) > h I Y(t) = 21

josta }:n suhteen derivoimalla saadaan

p(t+h)=qWW=frffia
Sijoittamalla tiihiin yhtiild (11) ja (12):sta derivoimalla saatava tiheysfunktio, saadaan, kun i - 0

? '(-,16 " 1 \'i(t," o)-zlt,i)'P,
(14) trQ)="*=tt2t+p23

i?o E l'l''"0)-z1u't))

Tiimiin intensiteetin jakaminen paranevuuteen ja kuoleruuteen yhtiildn (14) oikeanpuoleisimman

jiisenen tapaan ei kuitenkaan eksplisiittisesti onnistu Z-mallissa miiiiritellyin tiedoin. Kiiytiinndn tar-

koituksiin on mahdollista kiiyttiiii ty6kyvyttdmien kuolevuutta koskevaa ad hoc -oletusta.
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5. Z-mallin mukaiset plloma-arvot

Kaava (5) tarjoaa mahdollisuuden maerittea alkaneen ty6kyvy,ttcimyyseliikkeen piilioma-arvo perin-

teiselld differentiaalitarkastelulla: jos I ja il kiinnitetliiin, eliikettd maksetaan ajan l kuluttua todenn6-

kciislydellli P(TP(t,u) > h). Kun eriit diskontataan nykyhetkeen ja otetaan huomioon

elakkeenmaksun joka tapauksessa piilittiivii vanhuuseldkeikii w, piidoma-arvoksi saadaan

(l s) aiili - I rtrPtt,u) > h) ,4h dh -
w-t

0

missii TEL:n laskupemsteiden keytantdii mukaillen merkintd

tarkoittaa mdiirliaikaista elinkorkoa vakiopoistuvuudella 7.r ja korkoutuvuudella d

Johdettu pddoma-arvon kaava vastaa lumssa 2 esitettyii sekoitusluonnetta: piiiioma-arvo on paino-

tettu keskiarvo kolmesta elinkorosta, joissa keston odotusarvot ovat Z-mallin komponenttien mukai-

set, ja painoina kiiytetilin Z-mallin sekoitussuhteita.

Kaksien eri perusteiden ikii- ja kestoluokittainen vertailu voidaan suorittaa kuviolla, johon on piir-

retty vertailtavien perusteiden mukaisten yksikkcipliiioma-arvojen suhteen tasa-arvokiiyriii. Esimer-

kiksi kuviossa 3 verrataan vuosina 1983 - 1986 voimassa olleita piiiioma-arvoja yksinomaan

pitkiikestoisimman komponentin mukaiseen elinkorkoon (16); koska yhtiilcin (15) mukainen piiii-

oma-arvo ei voi tdtd ylittaa, kuvio osoittaa, missd miiiinn piidoma-arvoja olisi voitu kasvattaa kom-

ponenteittaisiin keston odotusarvoihin puuttumatta. Kuviossa 4 verrataan 5 %:n korkokannalla ikddn
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65 laskettua aikakorkoa perusteisiin B (ia C); se osoittaa, kuinka paljon pddoma-arvoja olisi kor-

keintaan ollut mahdollista korottaa korkokantaa muuttamatta.

Kuvio 3: Perusteet B ja niiden pitklikestoisin komponentti

Z-ma I 1:: kaks 1en cenuste iden ver-ta I lu
DESoma-anvoJ en suhteen avul 1a

OsO:t:6rrn aaa.!!!alevt: oe.u!ic6i:

vrln oe.usteldrn g plttcica!ol!16 kohoonehttl

N!6ltta, an naa.ltte l6va: oe.usteet

ocauStcet B

1. 05

!. 10

Ike ,.50

20 ao 50
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Kuvio 4: Perusteet B ja 5 %o:n aikakorko ikiiiin 65

Z-ma11i: kaksien Der'usteiden ventar. lu
D6iloma-anvojen suhteen avu11a

oso!:tr)!n mea.t!EclevSt gerustee!:

5 X rlkakorko !kaa^ 65

Kest I

i
i

;AO
I

i

i

I
I

l-: o
I

I

I

i
i

L.o
I

I

L

I

I
I

l1o
I

I

I

l-

I

I

1.20

Nlhlt:aj 3n haacltt.leve: ge.ustcet

pe.usraei I

2.OO
Ika

10 30 <o 50 60

Korkokannan alentaminen 3 o/o:l\n vuonna 1 997 korotti piidoma-arvoja nuorten osalta jopa 25 Yo:tla

Kuviossa 5 on esitetty 3 %:n korkokannalla lasketut perusteiden D mukaiset plidoma-arvot alkuiiin

mukaan jaotellen.
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Kuvio 5. Alkaneen tycikyvyttdmyyseliikkeen pliiioma-arvokertoimet; x on ikii ja xg

tydkyvytt6myyden alkamisikii

20

15

i0

x0=5

5

0 35 40 4s s0 55 60 65
x

Vastaisen eliikkeen pliiioma-arvon miiiirittiimiseksi tarkastellaan t-ikiiistti aktiivia; todenniikoisyys

sille, etti hiinelle maksetaan iiissii s tyOkyvyttdmyyseltikett[ ja ettii eltikkeen kesto ftilloin on ollut a,

on

Z(s,u)
P(Xr)=l)

Mahdollisia arvoja rajoittavat ehdot t* eg <t+u <s <w,jadiskonttaus on suoritettava ik6tin,
Niiin saadaan

( l7)
s-/, , j Je+t,_O.Zg,u)dsdu(es)At:. = F(xeFi ,*"0 eo

Todenniikciisy>*A P(X(t) = I ) on perinteisesti totuttu approksimoimaan elossaolotodenniikoi-

syydellii:

(18) P(X(t) = l) x s-(a4)t
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Luvun 2.4 perusteella todennikiiisyys P(Y(r) = I ) olisi parempi approksimaatio, ja edellii esitetylla

kaavalla (9) peiisttiisiin siten mallin kannalta tarkempaan tulokseen; varjopuolena on vastaisen eliik-

keen piiiioma-arvon ja erityisesti riskimaksun kaavan mutkistuminen nykyistii vastaavan sievennys-

mahdollisuuden puuttuessa.

Kuvio 6 Perusteiden D mukainen ty6kyvyttdmyyseliikkeiden alkavuus (kaava (13))

o/oo
200

ls0

100

50

020 25 30 35 40 45 50 55 60 65

x
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Kuvio 7: Vastaisen tydklwyttcimyyseliikkeen pliiioma-arvo perusteilla D ja korkokary1alla3 vo

)\

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0
20 25 30 35 40 45 50 s5 60 6s

x

Tydk)'v)'ttOmyystason jatkuvasti noustessa 1980-lurulla yllii esitetlm approksimaation (18) sisiil-

tlimli virhe kiivi yhii karkeammaksi. Perinteisten tydkyvyt6myyseliikkeiden alkavuus on ollut las-

kussa 1990-luvulla, mutta toisaalta yksi16llisen varhaiseliikkeen mukaantulo alaikiirajoineen on

aiheuttanut empiiriseen alka"uuteen portaan, jonka johdosta Z-mallista ei ole mahdollista saada

alkavuudelle kunnollista approksimaatiota. Z-malliin liittyviii ongelmia ja mahdollista korvaavaa

tyoky/ytt6mlysmallia kesitelleen liihteess[ [7].

6. Alkavuuden ja piiiittyvyyden erottaminen Z-mallista

Mikali halutaan tehdii perustemuutoksia, jotka jettevAt alkaneiden eliikkeiden piiiioma-arvot ennal-

leen, komponenteittaisiin keskikestoihin ei saa puuttua, ts. erotukset b, - ci eivat saa muuttua. Kaa-

vasta (15) niihdiiiin toisaalta, ettii painojen ZiQ,u)/Z(t,a) suhteita ei saa muuttaa, miki puolestaan

edellytea, etta suhteet ailap ja erotukset bi - bt ja rj - cp on jdtettiivii ennalleen. Niiiden vaatimus-

ten kokonaisvaikutukset ntihdiiiin parametrisoimalla Z-funktio vielti kerran uudelleen muotoon
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(19) Z(t,u)-- axeb o?-u) ,-11 grt + dn ed 1 Q-u)-lt1u + cl2rd 3 Q-u)-!zu

missd muuttumattomiksi edelll,tettyjen suureiden vaikutus on keskikestojen 17 ohella keskitetty

parametreihin

(20)

do = a tlao

dr=br-bo

dz = azlao

dt=bz-bo

Sijoittamalla lausekkeeseen (19) arvo u:0 saadaan

(2t) Z(t,o)= axeb o' {t +as"a r t +dzrd 3 tl

miki Z-funktion tulkinnan mukaan vastaa elossaolotodenniik6isyyden ja tydkyvyttdmyysalkavuu-

den tuloa. Tiimiin tasoa ja ikiiriippuvuutta voidaan siis siiiitiii vapaiksi jii2ineiden parametrien

ag ja bg avulla, mutta kuten niihdaen, mycis parametrit d, vaikuttavat lausekkeen (21) aryoon.

Tiimii toteamus voidaan my6s kiiiintiiii: vaikka tehtevana olisi vain alkaneiden eliikkeiden piiiioma-

arvojen kiinnittiiminen, ei ole yhdentekevii?i, miten alkavuus estimoidaan.

7. Z-pinnan parametrien mllrittlminen

Z-mal1in parametrit miiiiriitiiiin nykyisin pinnansovitusmenetelmiillS. Menettely on kehitetty vuonna

1986 ja esitetty tarkemmin liihteessli [3]. Z-mallin yliiparametrisoinnista johtuen sovitus tehdiiiin

ehdollisena siten, ettii keskikestot ensin kiinnitetdhn. Muutoin sovitusta on jokseenkin mahdotonta

saada konvergoimaan. Toisaalta mallin yliparametrisoinnista johtuen keskikestojen kiinnitteminen

etukdteen ei kiiytiinncissh muodosta j uuri minkliiinlai sta raj oitusta.
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Jiirjestelmlin alkuaikoina perusteet kiinnitettiin toisenlaisilla menetelmillii. Tehtiivlii vaikeutti mm.

se, ettd empiiristii aineistoa pitkiiiin kestiineiden tyOkyvyttOmyyseliikkeiden poistuvuudesta ei voinut

olla edes olemassa ennenkuin tydeltikejiirjestelmd oli ollut toiminnassa venattain pitkeen. Nykyisin

tiitii ongelmaa ei ole, eikii Z-mallinparametreihin ole eniiii viihiin aikaan ollut tarvetta puuttua. Toi-

nen asia on, ettd itse mallin soveltuvuus tydelekejiirjestelmiin tydkyvyttdmyyden kuvaamiseen on

jatkuvasti heikentynyt. Z-malli korvattaneenkin ennen pitkaiin toisenlaisella tydkyvyttdmyysmallil-

la. Tiihiin liittyvie niik6kohtia on kiisitelty ltihteessl [7].
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