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vahinkovakuutusyhtiön tasoitusmäärän laskemisesta

Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään vakuutusyhtiölain (521/2008)
9 luvun 12 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 303/2015:

1 §

Tasoitusmäärän siirtokaava

Tasoitusmäärä vuoden t tilinpäätöksessä
U(t) lasketaan siirtokaavoilla:

U(t) = (1+i)·U(t–1) + (fk–f(t))·B(t),kunf(t)<fk,
U(t) = (1+i)·U(t–1), kun fk ≤ f(t) ≤ fp,
U(t) = (1+i)·U(t–1) – (f(t) – fp)·B(t), kun fp< f(t).

Edellä 1 momentissa U(t–1) on tasoitus-
määrä vuoden t–1 tilinpäätöksessä, i käytet-
tävä korko, f(t) tilivuoden omalla vastuulla
oleva oikaistu vahinkosuhde, fp purkuvahin-
kosuhde, fk kartutusvahinkosuhde ja B(t) tili-
vuoden omalla vastuulla olevat oikaistut va-
kuutusmaksutuotot.
Jos 1 momentin mukaisen laskennan tulok-
sena saatu U(t) alittaa tasoitusmäärän vähim-
mäismäärän, tasoitusmäärä asetetaan vähim-
mäismäärän suuruiseksi. Jos laskennan tulok-
sena saatu U(t) ylittää tasoitusmäärän enim-
mäismäärän, tasoitusmäärä asetetaan enim-
mäismäärän suuruiseksi.

2 §

Tasoitusmäärän siirtokaavan suureissa
tarvittavat laskentamallit

Vakuutusyhtiön omalla vastuulla olevat oi-
kaistut vakuutusmaksutuotot B(t) lasketaan
kaavalla:

B(t) = B'(t) + V(t–1) – V(t),

missä B’(t) tarkoittaa yhtiön omalla vas-
tuulla olevaa vuoden t vakuutusmaksutuloa,
johon on lisätty yhtiön voitonjakoon maksun-
palautuksina käytetty osa ja jälleenvakuutta-
jien maksamat vakuutusmaksuihin sisältyvät
palkkiot ja voitto-osuudet ja josta on vähen-
netty luottotappiot sekä vastaanotetun jäl-
leenvakuutuksen maksuihin sisältyvät palk-
kiot ja voitto-osuudet, sekä V(t) tarkoittaa
vakuutusyhtiölain (521/2008) 9 luvun mu-
kaista vakuutusmaksuvastuuta vuoden t tilin-
päätöksessä jälleenvakuuttajien osuudella vä-
hennettynä.
Vakuutusyhtiön omalla vastuulla oleva oi-

kaistu vahinkosuhde f(t) lasketaan kaavalla:

f(t) = X(t)/B(t),

missä X(t) = X’(t) + K(t) – K(t–1). Tässä
X’(t) tarkoittaa vuonna t maksetuiksi kirjat-
tuja korvauksia, mukaan lukien vahingonsel-
vittelykulut, vähennettynä jälleenvakuuttajien
osuudella, ja K(t) tarkoittaa muuta vakuutus-
yhtiölain 9 luvun mukaista korvausvastuuta
kuin tasoitusmäärää vuoden t tilinpäätöksessä
jälleenvakuuttajien osuudella vähennettynä.

3 §

Tasoitusmäärän siirtokaavan parametrit

Vakuutusyhtiön tasoitusmäärän laskupe-
rusteissa määritetään purku- ja kartutusvahin-



kosuhteiden fp ja fk arvot erikseen seuraavaa
kahta tapausta varten:
1) kun edellisen vuoden lopun tasoitus-
määrä on enintään tavoitemäärän suuruinen;
ja
2) kun edellisen vuoden lopun tasoitus-
määrä on tavoitemäärän ja enimmäismäärän
välissä tai on enimmäismäärän suuruinen.
Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoite-
tussa tapauksessa, purku- ja kartutusvahinko-
suhteet fp ja fk on valittava niin, että ne
toteuttavat vakuutusyhtiölain 9 luvun 5 b §:n
3 momentissa määritetyn ehdon.
Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoite-
tussa tapauksessa purku- ja kartutusvahinko-
suhteet fp ja fk on valittava niin, että ne ovat
korkeintaan kohdan 1 mukaisten parametrien
suuruiset.

4 §

Pienen vakuutusyhtiön siirtokaavan
parametrit

Jos pienen vakuutusyhtiön purku- ja kartu-
tusvahinkosuhteet sidotaan keskimääräiseen
oikaistuun vahinkosuhteeseen vakuutusyhtiö-
lain 9 luvun 5 b §:n 4 momentin mukaisesti,
ovat purku- ja kartutusvahinkosuhteet seuraa-
vat:

fp = fk =
–
f + a,

missä
–
f on edeltävien vuosien keskimääräi-

nen oikaistu vahinkosuhde ja a on kartutuspa-
rametri.
Pienen vakuutusyhtiön edeltävien vuosien
keskimääräinen oikaistu vahinkosuhde laske-
taan oikaistujen vahinkosuhteiden keskiar-
vona vähintään viiden vuoden tilastoaineiston
perusteella. Jos yhtiöllä tilastoaineistoa lyhy-
emmältä kuin viiden vuoden ajalta tai jos
yhtiön toiminta on oleellisesti muuttunut tänä
aikana, yhtiön tasoitusmäärän laskuperus-
teissa on esitettävä menettely keskimääräisen
oikaistun vahinkosuhteen laskemiseksi.
Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoite-
tussa tapauksessa pienen vakuutusyhtiön kar-
tutusparametrin a arvon on oltava vähintään
2,5 prosenttia ja korkeintaan 6 prosenttia.
Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetussa
tapauksessa kartutusparametrin a arvon on

oltava vähintään nolla ja korkeintaan 1 mo-
mentin 1 kohdan mukaisen parametrin suu-
ruinen. Kartutusparametrin a arvo on esitet-
tävä yhtiön tasoitusmäärän laskuperusteissa.

5 §

Tasoitusmäärälle hyvitettävä korko

Tasoitusmäärälle hyvitettävän koron suu-
ruus on 1,5 prosenttia tai sitä alempi vakuu-
tusyhtiölain 10 luvun 7 §:ssä tarkoitettu vaka-
varaisuuslaskennassa vastuuvelan diskontta-
uksessa käytettävä euron viiden vuoden riski-
tön korko, missä ei ole otettu huomioon mai-
nitun luvun 8 §:ssä tarkoitettua vastaavuus-
korjausta eikä volatiliteettikorjausta.

6 §

Laskuperusteiden muuttaminen

Vakuutusyhtiö voi hakea Finanssivalvon-
nalta uusien laskuperusteiden vahvistamista
aikaisintaan, kun aiemmin vahvistettuja pe-
rusteita on käytetty vähintään viitenä tilikau-
tena. Jos vakuutusyhtiön riskit ovat olennai-
sesti muuttuneet laskuperusteiden vahvista-
misen jälkeen, yhtiön on kuitenkin haettava
Finanssivalvonnalta vahvistus uusille lasku-
perusteille.
Jos Finanssivalvonta katsoo yhtiön riskien

olennaisesti muuttuneen laskuperusteiden
vahvistamisen jälkeen tai jos yhtiön laskupe-
rusteet eivät toteuta vakuutusyhtiölain 9 lu-
vun 5 b §:n 3 momentissa ja edellä 3 §:ssä
asetettuja ehtoja, se voi määrätä yhtiön hake-
maan uusien laskuperusteiden vahvistamista.
Tällöin ei noudateta 1 momentissa tarkoitet-
tua määräaikaa.

7 §

Tasoitusmäärän laskeminen keskellä vuotta

Laskettaessa tasoitusmäärä keskellä vuotta,
suuretta B(t) laskettaessa käytetään suureen
V(t) asemasta laskenta-ajankohdan vakuutus-
maksuvastuuta jälleenvakuuttajien osuudella
vähennettynä ja suuretta X(t) laskettaessa
käytetään suureen K(t) asemasta laskenta-
ajankohdan korvausvastuuta ilman tasoitus-
määrää jälleenvakuuttajien osuudella vähen-
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nettynä. Korkona käytetään laskenta-ajan-
kohdan mukaista suhteellista osuutta vuosi-
korosta.
Tavoitemäärän ja enimmäismäärän las-
kenta perustuu vakuutusyhtiölain 9 luvun
5 §:n 1 momentin tilanteessa perusvakavarai-
suuspääomavaatimuksen mukaiseen viimeksi
laskettuun pääomavaatimukseen ja vakuutus-
yhtiölain 9 luvun 5 §:n 2 momentin tilan-

teessa yhtiön käyttämän mallin mukaiseen
viimeksi laskettuun pääomavaatimukseen.

8 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2016.

Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015

Sosiaali- ja terveysministeri Laura Räty

Ylimatemaatikko Pertti Pulkkinen
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