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Kumpulan tiedekirjasto

Tässä tutkielmassa perehdytään Bornhuetter-Ferguson -menetelmään ja sen mukaiseen korvausvas-
tuun arviointiin. Vakuutusyhtiön toiminnan kannalta korvausvastuu, joka on osa vastuuvelkaa, ja
sen arviointi on erittäin merkittävä tekijä. Tässä työssä korvausvastuulla tarkoitetaan jo sattuneista
vahingoista sopimusten perusteella maksamatta olevien korvausten määrää yhdessä muiden mak-
samatta olevien määrien kanssa. Korvausvastuun arviointi on tärkeää muun muassa yhtiön vaka-
varaisuuden arvioinnin ja vakuutusten oikeanlaisen hinnoittelun takia. Vakuutuksenottajan etujen
turvaamiseksi on tärkeää, että korvausvastuulle saadaan mahdollisimman oikean suuruinen arvio.

Korvausvastuuta voidaan arvioida monilla eri tavoilla. Nämä tavat voidaan jakaa kahteen ryhmään:
deterministisiin menetelmiin ja stokastisiin malleihin. Deterministisissä menetelmissä korvausvas-
tuulle saadaan estimaatti, kun sovelletaan suoraan valittua algoritmia tarkasteltavana oleviin tilas-
toihin. Tällä tavalla estimoitaessa estimaattiin liittyvää epävarmuutta tai menetelmän tarkkuutta
ei tosin kyetä arvioimaan. Korvausvastuulle on kuitenkin saatu yksi estimaatti, jota voidaan hyö-
dyntää esimerkiksi yhdessä muilla menetelmillä saatujen estimaattien kanssa.

Stokastisissa malleissa tarkastellaan jotain tuntematonta mekanismia, joka tuottaa havaitut kor-
vaukset. Korvausvastuulle saadaan estimaatti, kun tällainen malli ja tarkasteltavana olevat tilastot
sovitetaan yhteen. Tällä tavalla estimoitaessa saadaan enemmän tietoa korvausvastuun riittävyy-
destä, sillä mallin avulla saadaan estimaatti myös ennustevirheen hajonnalle. Ennustevirheen ha-
jonnan avulla saadaan arvioitua mallin tarkkuutta sekä lisäksi sen avulla voidaan arvioida, kuinka
iso varmuuslisä tarvitaan vakuutusyhtiölakiin kirjatun turvaavuusperiaatteen varmistamiseksi.

Tutkielmassa käydään ensin läpi deterministinen Bornhuetter-Ferguson -menetelmä ja sen mukai-
nen korvausvastuun estimointi. Sen jälkeen perehdytään jakaumavapaan mallin pohjalta johdettuun
stokastiseen Bornhuetter-Ferguson -menetelmään ja lopuksi vielä perehdytään tämän menetelmän
erikoistapaukseen, jossa korvausten oletetaan noudattavan yleistä Poisson-jakaumaa ylihajonnalla.
Stokastisten mallien kohdalla esitetään keino, kuinka kehityskerroin voitaisiin estimoida ja johde-
taan kaava ehdolliselle keskineliövirheen ennusteelle.

Tutkielmassa näytetään myös keino, kuinka kehityskertoimelle saadaan laskettua suurimman uskot-
tavuuden estimaatti silloin, kun korvausten oletetaan noudattavan yleistä Poisson-jakaumaa yliha-
jonnalla. Tällöin saadaan johdettua kaava tiukalla matemaattisella tavalla myös näiden estimaattien
kovarianssin estimaatille. Lopulta näiden estimaattien avulla saadaan kaava myös ehdolliselle keski-
neliövirheen ennusteelle. Näitä tässä työssä esitettyjä kehityskertoimen, niiden kovarianssimatriisin
ja kokonaiskorvausmenon ehdollisen keskineliövirheen ennusteen estimaatin kaavoja suositellaan so-
vellettavan korvausvastuun estimoinnissa niin kauan, kun ei ole käytettävissä paremmin toimivia
estimaatteja.
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5.4 Käsiteltyjen mallien avulla laskettujen estimaattien vertailua, esimerkki . . 52

6 Yhteenveto 54

1



Luku 1

Johdanto

Vakuutussopimus on sopimus, jossa vakuutusyhtiö sitoutuu korvaamaan vakuutuksen ot-
tajalle vakuutuksen voimassaoloaikana tapahtuneista vahingoista aiheutuneet kustannuk-
set. Ilmoitus sattuneesta vahingosta ei tule välttämättä heti vakuutusyhtiön tietoon, vaan
korvausvaatimuksia voi tulla suhteellisen pitkänkin ajan kuluttua vahingon sattumises-
ta. Kaikki sattuneet vahingot on kuitenkin kirjattava yhtiön velkoihin riippumatta siitä,
onko vahinko yhtiön tiedossa vai ei.

Vastuuvelalla tarkoitetaan vakuutusyhtiölle vakuutussopimusten perusteella aiheutu-
vaa vastuuta. Vakuutusyhtiölaki [10] määrittelee vastuuvelan koostuvan kahdesta osasta:
vakuutusmaksuvastuusta ja korvausvastuusta. Korvausvastuu on siis osa vastuuvelkaa.
Korvausvastuulla tarkoitetaan yllä mainituista jo sattuneista vahingoista sopimusten pe-
rusteella maksamatta olevien korvausten määrää yhdessä muiden maksamatta olevien
määrien sekä tasoitusmäärään kanssa. Tässä työssä korvausvastuusta puhuttaessa tarkoi-
tetaan kuitenkin pelkästään sitä osaa korvausvastuusta, joka ei sisällä tasoitusmäärää eli
joka on niin sanottua varsinaista korvausvastuuta. Se korvausvastuuseen liittyvä erä, jonka
vakuutusyhtiö kirjaa velkoihinsa, on usein korvausvastuun turvaavasti arvioitu odotusarvo
[5].

Muun muassa yhtiön vakavaraisuuden arvioinnin ja vakuutusten oikeanlaisen hinnoit-
telun takia korvausvastuun ennustaminen ja velan suuruuden määrittäminen on tärkeää.
Yhtiön vakavaraisuutta arvioidaan varojen ja velkojen erotuksen perusteella ja velois-
ta suurin osa on juuri vastuuvelkaa [5]. Myös vakuutuksenottajan etujen turvaamisek-
si yhtiön on kyettävä arvioimaan korvausvastuunsa mahdollisimman oikean suuruisek-
si. Vakuutusyhtiölain [10] mukaan: ”Vakuutusyhtiöllä on oltava turvaavat laskuperus-
teet vastuuvelan määräämiseksi. Vastuuvelan on aina oltava riittävä siten, että vakuu-
tusyhtiö kohtuudella arvioiden selviytyy vakuutussopimuksista aiheutuvista velvoitteis-
taan.”Riskienhallintaa ja korvausvastuun riittävyyteen liittyvän riskin arviointia koroste-
taan myös muun muassa vakuutusyhtiölakia säätelevässä Euroopan Unionin vakavarai-
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suusvaatimuksia koskevassa direktiivissä, Solvenssi II:ssa.
Esimerkkinä mainittakoon, että autovakuutuksiin liittyen korvausvastuuta ei juuri-

kaan synny. Autovakuutuksiin liittyvät korvausvaateet tulevat usein nopeasti yhtiön tie-
toon ja korvaus maksetaan yleensä melko nopealla aikataululla esimerkiksi korjaamol-
ta tulevan laskun perusteella. Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kohdalla tilanne on
päinvastainen. Jotkut lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin kuuluvat ammattitau-
dit voivat tulla vasta hyvinkin pitkän ajan kuluttua yhtiön tietoon. Viivettä vahingon
sattumishetken ja korvausten maksuhetkien välille lisää entisestään se, että korvausten
käsittely vie aikaa ja korvauksia voidaan maksaa vakuutetun loppuelämän ajan mittai-
sena eläkkeenä. Tällöin korvausvastuu voi ylittää ainakin pitkään toimineissa yhtiöissä
moninkertaisesti vuodessa maksettavat korvaukset.

Korvausvastuun määrääminen on aina ennustamista, koska korvausvaatimukset tu-
levat yhtiön tietoon viiveellä. Näin ollen korvausvastuuta on luonteensa mukaisesti pi-
dettävä satunnaismuuttujana. Korvausvastuun ennusteen laskennassa käytetään apuna
muun muassa jo maksettuja korvauksia sekä sattuneisiin vahinkoihin liittyvää muuta tie-
toa. Estimaatti pyritään yleensä saamaan maksamattomien korvausten keskimääräiselle
tasolle [6]. Näin ollen puhuttaessa korvausvastuun laskemisesta, tarkoitetaan vahinkoihin
liittyvien maksamatta olevien korvausten odotusarvon estimointia. Käytännössä estimaa-
tin lisäksi on määrättävä varmuuslisä turvaamaan tilannetta, jossa toteutuvat korvaukset
ylittävät lasketun estimaatin.

Korvausvastuun estimoimiseksi on käytössä erilaisia tapoja, jotka voidaan jakaa deter-
ministisiin menetelmiin ja stokastisiin malleihin. Deterministisissä menetelmissä korvaus-
vastuun estimaatti eli maksettavaksi tulevien korvausten odotusarvo saadaan soveltamalla
suoraan valittua algoritmia tarkasteltaviin tilastoihin. Stokastisissa malleissa puolestaan
tarkastellaan jotain tuntematonta mekanismia, joka tuottaa havaitut korvaukset. Loppu-
tuloksena tällaisen mallin ja käytettävissä olevan tilastojen sovittamisesta saadaan esti-
maatti korvausvastuun odotusarvolle ja lisäksi saadaan estimaatti myös ennustevirheen
hajonalle.

Deterministisiä menetelmiä käyttämällä ei voi arvioida korvausvastuun estimaattiin
liittyvää epävarmuutta eikä menetelmän tarkkuutta, koska korvausten ilmaantumisen ta-
kana oleva satunnaisuus ei tule huomioiduksi. Stokastisissa malleissa sen sijaan satunnai-
suus tulee huomioiduksi, koska korvausten oletetaan noudattavan jotain tiettyä jakaumaa.
Mallin tarkkuutta päästään arvioimaan ennustevirheen hajonnan avulla. Ennustevirheen
hajonnan avulla voidaan arvioida myös sitä, kuinka iso varmuuslisä tarvitaan. Näin ol-
len deterministisiin menetelmiin verrattuna stokastisilla malleilla on mahdollista saada
enemmän tietoa estimoidun korvausvastuun riittävyydestä.
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Luku 2

Tutkielman rakenne ja tavoitteet

Korvausvastuun estimoimiseksi on tarjolla useita erilaisia menetelmiä. Tässä työssä tar-
kastellaan yhtä käytetyimmistä menetelmistä, Bornhuetter-Ferguson -menetelmää. Lu-
vun 3 alussa katsotaan ensin, mistä korvausvastuu muodostuu. Sen jälkeen alaluvussa 3.1
käydään läpi yksittäisen vahingon selviämisprosessi ja siihen liittyviä käsitteitä. Vakuu-
tusyhtiöt kirjaavat ylös tällaiset yksittäiset vahingot muun muassa korvausvastuun esti-
mointia varten. Korvausvastuun estimointia varten vahingoista saatu tilastoaineisto laji-
tellaan esimerkiksi vakuutus- tai korvauslajin mukaisiin ryhmiin ja jokaisesta ryhmästä
muodostetaan oma korvauskolmio.

Alaluvussa 3.2 tarkastellaan korvauskolmiota sekä siihen liittyviä merkintöjä ja kä-
sitteitä. Tässä työssä käytetään korvauskolmiota, jossa tilastoaineistona on maksetut tai
aiheutuneet korvaukset eli aineistona käytetään rahamääriä. Näin ollen, koska nyt esti-
moidaan tulevaisuudessa maksettavaksi tulevia korvauksia, joudutaan miettimään inflaa-
tion sekä vakuutusmaksuista saatavan sijoitettavan pääoman tuoton vaikutusta arvioi-
taviin rahamääriin. Niinpä alaluvussa 3.2.1 käydään läpi inflaation huomioon ottaminen
korvausvastuun estimoinnissa sekä korvausvastuun diskonttaaminen.

Luvussa 4 tutustutaan deterministiseen B-F -menetelmään, jonka avulla voidaan las-
kea piste-estimaatti korvausvastuulle. Ensin käydään läpi, miten korvausvastuun esti-
maatti saadaan laskettua kyseisellä menetelmällä, ja sen jälkeen katsotaan, miten tar-
vittavat parametrit estimoidaan. Lopuksi esitetään menetelmän käyttöä havainnollistava
esimerkki.

Luvussa 5 tutustutaan stokastisena mallina olevaan B-F -menetelmään. Ensin tutus-
tutaan jakaumavapaaseen stokastiseen B-F -menetelmään. Sen jälkeen tutustutaan sto-
kastiseen B-F -menetelmään, missä korvausten oletetaan noudattavan Poisson-jakaumaa
ylihajonnalla. Lopuksi käydään läpi yksi esimerkki, josta nähdään käsiteltyjen mallien
avulla saadut estimaatit korvausvastuulle sekä siihen liittyvälle ennustevirheelle.

Luvussa 6 pohditaan vielä lyhyesti käsiteltyjä malleja. Kokonaisuudessaan tämä työ
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pohjautuu kolmeen päälähteeseen: Mackin tutkimukseen [4]:”The Prediction Error of
Bornhuetter/Ferguson”, Saluzin, Gislerin ja Wüthrichin tutkimukseen [7]: ”Development
Pattern and Prediction Error for the Stochastic Bornhuetter-Ferguson Claims Reserving
Method”ja Ropposen tutkimukseen [6]:”Kollektiivinen korvausvastuu”.

B-F -menetelmän kulmakivenä on se, että vielä selviämättä olevien korvausten ei olete-
ta riippuvan havaituista korvauksista [3]. Tämä oletus on olennainen etenkin uusien vakuu-
tuslajien kohdalla sekä sellaisten vakuutuslajien, jossa vahinkojen selviäminen vaihtelee
merkittävästi. Lisäksi B-F -menetelmän tärkeä ominaisuus on, että estimoinnissa voidaan
hyödyntää asiantuntijuutta ja kaikkea sitä tietoa, mitä arviointihetkellä on käytettävissä
[4]. Estimoinnin ei siis tarvi perustua pelkästään havaituista korvauksista muodostettuun
tilastoaineistoon.

Tämän työn tavoitteena on katsoa, miten nämä ominaisuudet näkyvät tai toteutuvat
deterministisen B-F -menetelmän sekä kahden eri yllä mainituissa lähteissä johdetun sto-
kastisen B-F -menetelmän kohdalla. Millaisia oletuksia ja rajoituksia joudutaan tekemään,
jotta nämä ominaisuudet löytyvät. Tavoitteena on katsoa, miten asetettujen oletusten ja
mallien pohjalta saadaan muodostettua B-F -menetelmän filosofiaan soveltuvat estimaatit
korvausvastuun arvioimiseksi.
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Luku 3

Vahingot ja korvausvastuu

Vakuutusyhtiälain [10] nojalla yhtiön taseeseen kirjattu korvausvastuu pitää sisällään var-
sinaisen korvausvastuun lisäksi tasoitusmäärän. Tasoitumäärän avulla varaudutaan run-
sasvahinkoisten vuosien normaalista poikkeaviin korvausvaateisiin. Varsinainen korvaus-
vastuu voidaan jakaa Ropposen [6] mukaan kolmeen osaan: vahinkokohtaiset varaukset,
vahinkojen selvittelykuluvaraus ja kollektiivinen korvausvastuu.

Vahinkokohtaiset varaukset koostuvat nimensä mukaisesti keskeneräisten vahinkojen
maksamattomista korvauksista, jotka on arvioitu vahinkokohtaisesti siten, että vahin-
gon suuruus, luonne ja muut erityispiirteet ovat tulleet huomioiduiksi. Vahinkojen selvit-
telykuluvaraus on arvio korvausvastuun arviointivuoden loppuun mennessä sattuneisiin
vahinkoihin liittyvien korvausten selvittelystä aiheutuvista kustannuksista. Kolmas var-
sinaiseen korvausvastuuseen sisältyvä osa, kollektiivinen korvausvastuu, sisältää arvion
tuntemattomien vahinkojen kokonaiskorvausmenosta (IBNR, incurred but not reported),
varmuuslisän sekä arvion sellaisista tunnetuista vahingoista, joita ei ole varattu vahinko-
kohtaisesti.

Kaikkia vahinkoja ei ole järkevää varata vahinkokohtaisesti, vaikka vahinkokohtai-
sia varauksia tehtäessä voidaankin huomioida tarkasti tarkasteltavana olevaan vahingoon
liittyvät seikat ja näin ollen arvio kokonaismäärästä on mahdollista saada hyvin lähelle
maksettavaksi tulevia todellisia korvauksia [6]. Yhtenä syynä tähän on se, että vahinko-
kohtaisten varausten laskeminen on todella työlästä ja lisäksi yhteenlasketut vahinkokoh-
taiset varaukset on kollektiivista korvausvastuuta epätarkempi estimaatti maksettavaksi
tulevalle korvausvastuulle silloin, kun vahinkojen lukumäärä on suuri [9], [6].

Kollektiivisen korvausvastuun estimaatti on tarkempi, koska sen laskenta nojautuu
suurten lukujen lakiin: mitä enemmän tietyllä tavalla samanlaisia vahinkoja on, sitä
lähempänä keskimäärin vahinkokohtainen korvausmäärä on sen odotusarvoa [9], [6]. Näin
ollen kooltaan keskimääräisestä poikkeavat vahingot voi olla järkevää varata vahinko-
kohtaisesti ja keskimäärin saman prosessin mukaisesti selviäville ja samankaltaista suu-
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ruuden jakaumaa noudattaville vahoingoille lasketaan yhteinen arvio, joka sisällytetään
osaksi kollektiivista korvausvastuuta. Usein tätä arviota ei tehdä erikseen, vaan arvio on
yhteinen tuntemattomien vahinkojen kokonaiskorvausmenolle ja niille vahingoille, joita ei
ole varattu vahinkokohtaisesti.

Kollektiivinen korvausvastuu sisälsi yhtenä osana vielä varmuuslisän. Varmuuslisän
tehtävänä on nimensä mukaisesti varmistaa vakuutuyhtiölakiin kirjattu turvaavuusperi-
aate eli tavoitteena on varautua siihen, että toteutuneet korvaukset voivat ylittää nii-
den estimaatin. Varmuuslisän suuruuteen vaikuttaa korvausvastuun arviointiin liittyvä
epävarmuus sekä valitun arviointimenetelmän tarkkuus.

3.1 Vahingon selviämisprosessi

Tarkastellaan Ropposen [6] tutkimuksessa esitetyn kuvan 3.1 mukaista aikajanaa, johon
on merkattu yhden vahingon sattumishetki, raportoimishetki sekä korvausten maksuhet-
ket ja käydään läpi yleisiä vahingon selviämisprosessiin liittyviä käsitteitä. Sattumisvuo-
deksi kutsutaan vuotta, jolloin vahinko on sattunut. Sattunut vahinko ei tule välttämättä
heti vakuutusyhtiön tietoon, vaan vahingosta voidaan tehdä ilmoitus vasta suhteellisen
pitkänkin ajan kuluttua.

Kuva 3.1: Yksittäinen vahinko ja sen selviämisprosessi

Kuvassa 3.1 vahinko sattuu hetkellä t1 ja raportoituu vakuutusyhtiöön hetkellä t2 ≥ t1.
Sitä aikaa, joka menee vahingon sattumisesta vahingon raportoitumiseen eli aikaa t2 − t1
kutsutaan raportoitumisviiveeksi. Vahinko on tuntematon vahinko hetkestä t1 hetkeen t2
saakka eli raportoitumisviiveen ajan. Tähän viitataan lyhenteellä IBNR, vaikka IBNR:ää
ei aina tulkitakaan näin kapeakatseisesti. IBNR voi sisältää myös, kuten aiemmin jo mai-
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nittiin, sellaisiin tunnettuihin vahinkoihin liittyvät korvausmäärät, joita ei ole haluttu
varata vahinkokohtaisesti. Hetkestä t2 eteenpän vahinko on tunnettu vahinko.

Kuvan 3.1 mukaisessa tilanteessa korvauksia aletaan maksaa hetkestä t3 lähtien het-
keen tp saakka, jolloin vahingosta maksetaan viimeinen korvauserä. Tällä välillä vahinkoa
kutsutaan keskeneräiseksi ja hetken tp jälkeen vahinko on loppuunkäsitelty tai suljettu.
Loppuunkäsitellystä vahingosta yhteensä maksettavaksi tulleita korvauksia kutsutaan va-
hingon kokonaiskorvausmenoksi.

Jos korvausvastuu lasketaan raportoitumisviiveen aikana, korvausvastuun tulisi sisältää
vahinkoon liittyvän kokonaiskorvausmenon. Sen sijaan estimoitaessa korvausvastuuta va-
hingon raportoitumishetken t2 jälkeen, mutta ennen hetkeä tp, voidaan valita, halutaanko
vahinkoon liittyvät maksamatta olevat korvaukset varata vahinkokohtaisena varauksena
vai halutaanko ne sisällyttää kollektiiviseen korvausvastuuseen. Tällöin voidaan miettiä,
onko vahinko suuruutensa, luonteensa ja selviämisvaiheensa perusteella sellainen, että se
kannattaa varata vahinkokohtaisesti vai sellainen, joka kannattaa sisällyttää kollektiivi-
seen korvausvastuuseen. Hetken tp jälkeen korvausvastuuta ei ole enää jäljellä, sillä vahinko
on loppuunkäsitelty.

Yhtiön korvausvastuu koostuu useista tällaisista kuvan 3.1 kaltaisista vahingoista. Kor-
vausvatuuta laskettaessa kunkin vahingon selviämisprosessi on omassa vaiheessaan. Osa
vahingoista voi olla vielä tuntemattomia, osa juuri raportoituja ja jotkut vahingot voivat
olla melkein loppuunkäsiteltyjä. Usein vahingot ryhmitellään esimerkiksi vakuutus- tai
korvauslajin mukaisiin ryhmiin, joista kerätään tilastoaineistoa korvausvastuun estimoin-
tia varten.

3.2 Korvauskolmio

Korvausvastuun laskennassa hyödynnetään muun muassa aiemmista korvausvaateista saa-
tua tilastoaineistoa, joka esitetään usein niin sanotun korvauskolmion (run-off -kolmio)
muodossa [6]. Korvauskolmiota muodostettaessa on syytä kiinnittää huomiota tapaan
jaotella käytettävissä oleva tieto. Korvausvastuun estimaatti on järkevää laskea erikseen
eri vakuutuslajeille, sillä tappionkehitysmallit voivat olla hyvinkin erilaisia eri tyyppisissä
vakuutuksissa. Eri vakuutuslajeja voidaan periaatteessa tarkastella yhdessä vain niin kau-
an, kun suhteellinen ilmitulo pysyy vakiona. Käytössä olevan tiedon määrä asettaa kui-
tenkin rajat sille, millaiset tilastoaineiston jaottelut ovat mahdollisia tai käyttökelpoisia.
Jos aineistoa on saatavilla vain niukasti, aineiston jakamisesta ei saada aikaiseksi mitään
järkevää. [1]

Korvauskolmiossa aineisto on taulukoitu sattumis- ja kehitysjakson mukaisesti. Kor-
vauskolmio voidaan tehdä esimerkiksi käyttäen vahinkojen lukumääriä, maksettuja kor-
vauksia tai korvausmenoa. Korvausmeno sisältää sekä maksetut korvaukset että vahin-
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kokohtaiset varaukset. Lisäksi taulukko voidaan tehdä joko inkrementaalisessa tai kumu-
latiivisessa muodossa. Muun muassa Ropponen [6] on käsitellyt tarkemmin eri tyyppisiä
korvauskolmioita. Tässä työssä käsitellään vain maksetuista tai aiheutuneista korvauksista
muodostettua inkrementaalisessa ja kumulatiivisessa muodossa olevia korvauskolmioita.
Jakson pituutena käytetään yhtä vuotta.

i \ j 0 1 ... I-1 I

0 C00 C01 ... C0, I−1 C0I

1 C10 C11 ... C1, I−1
... ... ... ...
I-1 CI−1, 0 CI−1, 1
I CI0

Taulukko 3.1: Kumulatiivisessa muodossa oleva korvauskolmio.

Taulukon 3.1 mukaisista korvauskolmioista on nähtävissä kuhunkin sattumisvuoteen
i liittyvät vuoden I lopussa maksetut korvaukset. Taulukon vasemmassa reunassa näkyy
tarkasteltavat sattumisvuodet i = 0, 1, ..., I ja ylhäällä sattumisvuoteen suhteutetut ke-
hitysvuodet j = 0, 1, ..., J , J ≤ I. Esitetyssä taulukossa J = I. Vuoden sijaan jakson
pituus voisi yhtä hyvin olla esimerkiksi kvartaali tai kuukausi [6]. Vakuutusyhtiöllä on siis
käytössään vuoden k lopussa vuonna i, i ≤ k, sattuneisiin vahinkoihin liittyvä tilastoai-
neisto i, i + 1, i + 2, ..., k. Kehitysvuoden j, sattumisvuoden i ja vuoden k, k ≥ i, välillä
on yhteys

k = i+ j ja vastaavasti myös j = k − i.(3.1)

Taulukossa 3.1 muuttuja Cij tarkoittaa sitä korvausmäärää, joka on maksettu yh-
teensä vuosina i, i + 1, ..., i + j sattumisvuoden i vahingoista eli taulukon tilastoaineisto
on kumulatiivisessa muodossa. Tällaisessa tapauksessa kaavassa (3.1) esitetty k tarkoit-
taa korvauserän maksuvuotta. Kehitysvuosi j kuvaa tällöin korvauserien maksun viivettä
sattumisvuodesta. Vuoden I loppuun mennessä maksetut korvaukset kuhunkin sattumis-
vuoteen liittyen saadaan lävistäjältä, korvaukset ovat C0I , C1,I−1, ..., CI−1,1, CI0.

Korvausvastuun estimointissa on kyse korvauskolmion tyhjien solujen täydentämisestä
arvioiduilla maksettavaksi tulevilla korvauksilla. Jos oletuksena on, että kaikki vahin-
got selviävät viimeistään J :n vuoden kuluttua vahingon sattumisesta, tehtävänä on es-
timoida korvausmäärät C0J , C1J , ..., CIJ . Korvausvastuu on näiden yhteenlaskettu määrä
vähennettynä jo maksetuilla korvauksilla. [5] Tarkemmin ilmaistuna vuonna i sattuneisiin
vahinkoihin liittyvä korvausvastuun estimaatti R̂i vuoden n lopussa on
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R̂i = ĈiJ − Ci,n−i.

Koko korvausvastuun estimaatti R̂ vuoden n lopussa saadaan summaamalla nämä sattu-
misvuosittaiset estimaatit yhteen:

R̂ =
I∑
i=0

R̂i.(3.2)

Taulukon 3.1 korvauskolmio voitaisiin yhtä hyvin esittää inkrementaalisessa muodos-
sa, jolloin muuttujien Cij tilalla käytettäisiin muuttujia Xij. Muuttuja Xij kuvaa sitä
korvausmäärää, joka on maksettu sattumisvuoden i vahingoista j. kehitysvuoden eli ka-
lenterivuoden i + j aikana. Sattumisvuoteen i liittyvä kumulatiivinen korvausmäärä Cij
saadaan inkrementaalisten korvausten summana ja vastaavasti inkrementaalinen korvaus
saadaan kyseisen sattumisvuoden peräkkäisten kehitysvuosien kumulatiivisten korvausten
erotuksena:

Cij =

j∑
k=0

Xik ja Xij = Cij − Ci,j−1.(3.3)

Vahinkojen selviäminen saattaa kestää pidempäänkin kuin korvauskolmiossa näkyvien
kehitysvuosien ajan (J ′ ≥ J). Etenkin niin sanotuissa pitkähäntäisissä vakuutuslajeissa
voi olla tällainen tilanne. Nykyhetken jälkeisistä kehitysvuosista ei ole saatavilla havaittuja
korvauksia, joiden perusteella kehitystä voitaisiin arvioida. Tällöin estimoinnissa voidaan
käyttää apuna esimerkiksi extrapolointia tai vaihtoehtoisesti korvausvastuun voi estimoi-
da käyttämällä korvausmenokolmiota, jossa tilastoaineistona on maksettujen korvausten
lisäksi vahinkokohtaiset varaukset.

Jälkimmäinen perustuu siihen, että korvausmeno lähestyy nopeammin kokonaiskor-
vausmenoa kuin maksetut korvaukset. Tätä ei ole kuitenkaan järkevää käyttää varsinkaan
tilanteissa, joissa mikään korvausmenokolmion sattumisvuosi ei ole selvinnyt lopullisesti.
Syynä tähän on muun muassa se, että vahinkokohtaisiin varauksiin liittyvä epätarkkuus
vain lisää entisestään korvausmenokolmiosta estimoidun korvausvastuun epätarkkuutta.

3.2.1 Rahamäärien ennustamisessa huomioitavia tekijöitä

Inflaatio

Inflaation vaikutus on syytä huomioida maksettavaksi tulevien korvausmäärien suuruuksia
arvioitaessa. Etenkin pitkähäntäisissä vakuutuslajeissa inflaation vaikutus on merkittävä.
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Mitä myöhemmin jo sattuneista vahingoista aiheutuu kustannuksia, sitä pidempään ne
ovat altistuneet inflaation aiheuttamalle kustannusten kasvulle.

Inflaation vaikutus korvausmäärien kasvuun ei välttämättä vastaa yleisen kulutta-
jaindeksillä mitattavan inflaation mukaista kustannusten kasvua, sillä korvauslaji voi vai-
kuttaa asiaan [6]. Esimerkkinä mainittakoon, että asianajokustannusten kasvu on mer-
kittävä tekijä oikeusturvavakuutuksiin liittyvien korvausmäärien kasvussa. Tämän vuoksi
korvauksiin vaikuttava ja siten korvausvastuun estimoinnissa huomioon otettava inflaatio
on summa yleisestä inflaatiosta ja korvauslajille tyypillisestä inflaatiosta [2]. Tätä summaa
kutsutaan korvausinflaatioksi erotuksena kuluttajaindeksillä mitattavalle yleiselle inflaa-
tiolle.

Korvausinflaation vaihtelut ja poikkeamat tulevasta inflaatiosta voivat aiheuttaa har-
haa korvausvastuun arvioinnissa käytettäviin estimaatteihin [5]. Tähän ongelmaan voi-
daan vaikuttaa huomioimalla korvausinflaation vaikutus korvauksiin joko implisiittisesti
tai eksplisiittisesti [6]. Jos korvausinflaatio huomioidaan eksplisiittisesti, käytetään ku-
mulatiivisessa muodossa olevaa korvauskolmiota ja muutetaan kolmiossa olevat korvaus-
määrät kyseisen arviointivuoden rahan arvoon eli inflaation vaikutus puhdistetaan pois
aineistosta [5]. Tämän lisäksi on arvioitava tulevien vuosien korvausinflaatio ja lisättävä
siitä aiheutuva korvausten kasvu korvausvastuun estimaattiin eli tulevina vuosina arviolta
maksettavaksi tulevat korvaukset tulee muuttaa maksuvuoden rahan arvoon. Tällä tavalla
arvioimalla tuleva inflaatio erikseen, varmistetaan korvausvastuun estimaatin riittävyys.

Korvausmäärien muuttaminen arviointivuoden rahan arvoon saadaan seuraavalla ta-
valla: sattumisvuoden i vahingoista vuonna i + j ≤ n maksetut korvaukset vuoden n
rahan arvossa ovat

X∗ij = Xij

n∏
k=i+j

(1 + λk),

missä λk on vuoden k, 0 ≤ k ≤ n, korvausinflaatio. Joskus korvaukset maksetaan vahin-
gon sattumisvuoden tasossa eli korvausten maksuhetket eivät vaikuta määrään. Tällöin
korvausinflaatio eliminoidaan kaavalla

X∗∗ij = Xij

I∏
k=i+1

(1 + λk), kun j ≤ n− i− 1.

Kun korvausinflaatio eliminoidaan jälkimmäisellä tavalla, sen vaikutus on nähtävissä
korvauskolmiosta sattumisvuosittain eli kultakin riviltä. Ensimmäistä ja yleisemmin käy-
tettävissä olevaa tapaa käyttämällä korvausinflaatio näkyy sen sijaan diagonaalisena vai-
kutuksena, koska korvauskolmion diagonaalilla on kuhunkin sattumisvuoteen liittyvät
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tiettynä kalanterivuonna maksetut korvaukset. Nämä diagonaalilla olevat määrät ovat
altistuneet samansuuruiselle korvausinflaatiolle riippumatta siitä, minä vuonna vahingot
ovat sattuneet. Kun eliminoidaan korvausinflaation vaikutus korvauskolmiosta, on hel-
pompi arvioida muiden tekijöiden vaikutusta maksettavaksi tulevien korvausten suuruu-
teen ja ilmituloon. Tällaisia muita huomioon otettavia tekijöitä voivat olla esimerkiksi
lakimuutokset tai korvaustoiminnassa tapahtuneet muutokset.

Jos korvauskolmiosta ei ole eliminoitu korvausinflaatiota, korvausmäärissä mukana ole-
va korvausinflaatio vaikuttaa korvausvastuun estimoinnissa käytettäviin kehityskertoimiin
ja sitä kautta myös itse korvausvastuun estimaattiin. Näin ollen korvausinflaatio sisältyy
implisiittisesti estimoituun korvausvastuuseen eikä sitä siis tarvitse erikseen siihen lisätä.
Tällainen korvausinflaation implisiittinen huomioon ottaminen sopii lähinnä vakaisiin ta-
louden jaksoihin [6].

Sijoitustoiminta

Korvausinflaation lisäksi sijoitustoiminta ja sen tuotto ovat huomioon otettavia tekijöitä
vakuutustoiminnassa. Vakuutusyhtiölle kertyy sijoitettavia varoja, koska vakuutusmaksu-
ja korvauskassavirrat ovat eriaikaisia. Kassavirtojen eriaikaisuuden syynä on se, että va-
kuutusmaksut saadaan vakuutuskauden alkupuolella ja korvauksia syntyy vasta vakuu-
tuskauden aikana. Sijoitustoiminnalla on vaikutuksensa korvausvastuun laskentaan silloin,
kun päätetään korvausvastuun diskonttauksesta ja siinä käytettävästä tuotto-odotuksesta.
Diskonttaaminen ei kuitenkaan ole aina sallittua [6]. Vakuutusyhtiölaki määrittelee ehdot,
milloin diskonttausta saa käyttää.

Korvausvastuun diskonttauksella tarkoitetaan sitä, että estimoidusta korvausvastuus-
ta vähennetään tuotto, joka on odotettavissa saatujen vakuutusmaksujen sijoituksesta
korvausten maksuhetkeen saakka. Näin ollen diskontatulla korvausvastuulla tarkoitetaan
estimoitujen ja tulevaisuudessa maksettavaksi tulevien korvausten kassavirran nykyarvoa.

Olettamalla, että korvaukset maksetaan vuoden lopussa, ja merkitsemällä t:n vuoden
ajan sijoitettuna olevien varojen vuosituotto-odotusta symbolilla st sekä vuonna n+t, t =
1, 2, ..., I+J−n estimoitua maksettavaksi tulevaa korvausten määrää symbolilla XF̂n+t =∑I

i=0 X̂i,n+t−i saadaan diskontatuksi korvausvastuuksi R̂d vuoden n lopussa

R̂d =
I+J−n∑
t=1

XF̂n+t
(1 + st)t

.

Jotta diskontattu korvausvastuu on vakuutusyhtiölain mukaisesti turvaavasti arvioitu,
käytetään tuotto-odotuksena st riskitöntä korkoa. Usein se valitaan olevan vakio eli st = s
kaikilla t = 1, 2, ..., I + J − n. Tällöin tuotto-odotusta st kutsutaan diskonttauskoroksi.

Yhdistämällä korvausinflaation ja diskonttauksen vaikutukset, vaikuttavaksi tekijäksi
korvausmäärän suuruuteen jää näiden erotus [6]. Erikoistapauksena on tilanne, jossa kor-
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vausinflaatio vastaa diskonttauskorkoa eli λk = λ = st = s kaikilla k ja t. Tällöin tar-
kasteluhetken n + t diskontattu korvausvastuu on sama kuin korvausvastuun estimaatti
vuoden n rahan arvossa

R̂d =
I+J−n∑
t=1

XF̂n+t
(1 + st)t

=
I+J−n∑
t=1

∏n+t
k=n+1(1 + λk)

∑I
i=0 X̂

∗
i,n+t−i

(1 + st)t
=

I+J−n∑
t=1

I∑
i=0

X̂∗i,n+t−i.
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Luku 4

Deterministinen
Bornhuetter-Ferguson -menetelmä

Tässä luvussa perehdytään deterministiseen Bornhuetter-Ferguson -menetelmään. Luvun
alussa kerrotaan, mistä menetelmä on saanut alkunsa. Sen jälkeen alaluvussa 4.1 esitellään
kyseisen menetelmän mukainen korvausvastuun estimaatti tai algoritmi, jolla estimaatti
saadaan käytettävissä olevasta korvauskolmiosta. Alaluvussa 4.2 käydään läpi tarvittavien
parametrien estimointi. Lopuksi alaluvussa 4.3 annetaan yksi havainnollistava esimerkki
Bornhuetter-Fergus -menetelmän käytöstä korvausvastuun estimoinnissa.

Merkitään sattumisvuoteen i liittyvää j:n kehitysvuoden jälkeistä kumulatiivista kor-
vausten (joko maksettujen tai aiheutuneiden) määrää symbolilla Cij, missä 0 ≤ i, j ≤ n,
missä n on tuorein sattumisvuosi. Tällöin Ci,n−i tarkoittaa sattumisvuoteen i liittyvää
tällä hetkellä tiedossa olevaa korvausten määrää. Olkoon Xij = Cij−Ci, j−1 inkrementaa-
linen sattumisvuoteen i ja kehitysvuoteen j liittyvä korvausten määrä ja sovitaan, että
Ci,−1 = 0. Oletetaan, että viimeisimmän kehitysvuoden n jälkeen ei ole enää merkittävää
kehitystä havaittavissa eli kaikki vahingot ovat selvinneet n:n kehitysvuoden aikana.

Bornhuetter-Ferguson -menetelmä tai lyhyemmin kirjoitettuna B-F -menetelmä, on
saanut nimensä menetelmän kehittäjien mukaan. R.L. Bornhuetter ja R.E. Ferguson
julkaisivat vuonna 1972 artikkelin The Actuary and IBNR [1], jossa ihmeteltiin IBNR-
reserviin liittyvää vähäistä mielenkiintoa ja pyrittiin samalla herättelemään sitä esitte-
lemällä uudenlainen keino arvioida tarvittavaa reserviä. Tätä keinoa on myöhemmin tut-
kittu ja työstetty paljon ja siitä on muodostunut yksi eniten käytetyimmästä korvausvas-
tuun arviointimenetelmistä.

Bornhuetter ja Ferguson kehittivät menetelmänsä vastatakseen vuonna 1934 esite-
tyn, toisen paljon käytettävissä olevan korvausvastuun arviointimenetelmän, niin sano-
tun Chain-Ladder -menetelmän (C-L -menetelmän) heikkouteen. C-L -menetelmän heik-
koutena on se, että arviointivuonna n havaitut kumulatiiviset korvaukset vaikuttavat
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merkittävästi tulevien kehitysvuosien korvausvaateiden estimaatteihin. Korvausvastuu on
näin ollen voimakkaasti riippuvainen arviointivuoden korvausten määristä Ci,n−i.

Tämä on nähtävissä C-L -menetelmän mukaisesta sattumisvuoteen i liittyvästä kor-
vausvastuun estimaatin kaavasta [3]

R̂CL
i = ÛCL

i − Ci,n−i = Ci,n−i(f̂n−i+1 · . . . · f̂n − 1).

Sattumisvuoteen i liittyvä lopullinen korvausvastuun estimaatti ÛCL
i on siis saatu ker-

tomalla tarkasteluhetkellä tiedossa olevien korvausvaateiden määrä estimoiduilla kehitys-
kertoimilla f̂j, j = n− i+ 1, . . . , n. Jos unohdetaan luvun alussa esitetty oletus vahinko-
jen selviämisestä n:n kehitysvuoden aikana, C-L -menetelmän mukaiseksi korvausvastuun
estimaatiksi saadaan

R̂CL
i = ÛCL

i − Ci,n−i = Ci,n−i(f̂n−i+1 · . . . · f̂n · f̂∞ − 1).

C-L -menetelmä käyttää tässä tunnuslukujen f̂j ja häntämuuttujan f̂∞ yhteyttä ulot-
tuakseen nykyisestä korvausvaateen määrästä lopulliseen korvausvaateen määrään. Hän-
tämuuttujaan liittyen on ajateltu, että kehitysvuoden n jälkeinen inkrementaalinen kor-
vausten määrä on Xi,n+1 = Ui − Cin.

Uusimmasta sattumisvuodesta on saatavilla vain yksi havainto, joten se vaikuttaa kaik-
kiin kyseisen sattumisvuoden korvausten estimaatteihin. Jos tämä ainut havainto on kes-
kimääräistä suurempi tai pienempi, tulevien kehitysvuosien korvausten estimaatit tulevat
joko yli- tai aliarvioiduiksi. Äärimmäisessä tapauksessa tämä voi johtaa jopa järjettömään
reserviin R̂CL

i = 0. Näin tapahtuu esimerkiksi sellaisen sattumisvuoden kohdalla, jossa ar-
viointivuonna ei ole ehditty vielä maksaa korvauksia. B-F -menetelmässä halutaan päästä
eroon tästä ongelmasta eli estimaatin ei haluta riippuvan havaituista määristä Ci,n−i.
Havaittujen ja vielä selviämättömien korvausten määrien riippumattomuus onkin B-F
-menetelmän kulmakivi [3].

Tässä työssä ei käsitellä tämän tarkemmin C-L -menetelmää. Siitä on saatavilla pal-
jon tietoa eri lähteissä. Monissa tutkimuksissa on muun muassa vertailtu eri menetelmillä
saatuja estimaatteja keskenään, etenkin juuri C-L- ja B-F -menetelmillä saatuja. Yksi
tapa korvausvastuuta estimoitaessa on laskea korvausvastuun estimaatti usealla eri me-
netelmällä ja valita näistä parhaiten aineistoon sopiva jatkotyöskentelyä varten [6]. Mack
[3] kuitenkin kirjoittaa vuoden 2006 tutkimuksessaan, että korvausvastuun estimoinnissa
käytetään lähes aina C-L- ja/tai B-F -menetelmää. Vain, jos ne näyttävät antavan vir-
heellisiä tuloksia, etsitään jokin muu menetelmä korvausvastuun estimoimiseksi. Kyseiset
menetelmät ovat pysyneet suosiossa vuosi toisensa jälkeen [7].

B-F -menetelmästä itsestään on myös kehitelty erilaisia versioita, joita soveltamalla
saadaan vaihtoehtoisia estimaatteja korvausvastuulle. Tällaisia ovat esimerkiksi iteroitu
Bornhuetter-Ferguson -menetelmä [6] ja laajennettu Bornhuetter-Ferguson -menetelmä
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[8]. Näitä menetelmiä ei käsitellä tässä työssä, lisätietoa niistä saa esimerkiksi edellä mai-
nituista lähteistä.

4.1 Korvausvastuun estimaatti

Sellainen menetelmä, jossa korvausvastuun estimaatti riippuu havaituista korvauksista,
ei sovi esimerkiksi uusien tai korvausmääriltään vaihtelevien vakuutuslajien korvausvas-
tuun estimointiin [6]. B-F -menetelmällä sattumisvuodelle i muodostetussa korvausvas-
tuun estimaatin kaavassa ei ole nähtävissä tällaista riippuvuutta nykyisistä korvausvaa-
teen määristä Ci,n−i.

Perinteisen B-F -menetelmän mukainen korvausvastuun estimaatti sattumisvuodelle i
on

R̂BF
i = Ûi(1− b̂n−i),(4.1)

missä Ûi = viq̂i on priori-estimaatti kokonaiskorvausmenolle Ui, vi on sattumisvuoteen i
liittyvä vakuutusmaksutulo, q̂i priori-estimaatti sattumisvuoden i lopulliselle vahinkosuh-
teelle qi = Ui/vi ja b̂j ∈ [0, 1] on se estimoitu prosenttiosuus lopullisesta korvausvaateen
määrästä, jonka oletetaan olevan tunnettu kehitysvuoden j jälkeen. qi ja bj ovat paramet-
reja, joiden estimointiin tutustutaan tarkemmin alaluvussa 4.2.

Prosenttiosuudet b0, b1, ..., bn kuvaavat odotettua kumulatiivista kehitystä (bn = 1,
sillä oletuksena on, että vahingot selviävät n:n kehitysvuoden aikana) ja siksi 1− b̂n−i on
odotettu sattumisvuoteen i liittyvien vielä selviämättä olevien korvausten prosentuaali-
nen määrä. Kehityskertoimen oletetaan olevan riippumaton sattumisvuodesta i, sillä kor-
vauskolmion käyttö korvausvastuun estimoinnissa on perusteltua vain, jos voidaan olettaa
jokaisen sattumisvuoden tappionkehityksen seuraavan samaa kehityskerrointa [8].

Vakuutusmaksutulo vi on tunnettu sattumisvuoden i jälkeen, joten sitä ei ole tarpeen
estimoida. Koska kokonaiskorvausmenon Ui estimaatissa yhtenä tekijänä on vakuutusmak-
sutulo, tulee sattumisvuosittaisten vakuutusmaksutulojen ennakoida muutosta kokonais-
korvausmenossa [3]. Jos vuosien saatossa markkinatilanteet vaativat tekemään muutok-
sia vakuutusmaksuihin eli tehtävien muutosten syynä ei ole todellisten korvausmenojen
muutokset, tällöin kokonaiskorvausmenon laskennassa käytettävästä vakuutusmaksutu-
losta on tarpeen puhdistaa nämä markkinasyklien vaikutukset [6]. Vahinkosuhteet qi on
arvioitava siten, että ne vastaavat kyseisiä puhdistettuja vakuutusmaksutuloja.

Vakuutusmaksutulo on vakuutuskannan riskiä ja kokoa mittaava suure, niin sanottu
riskimitta. Jotta korvausvastuun estimaatti ei riippuisi havaituista korvauksista ja nii-
den heilahteluista, perinteisessä B-F -menetelmässä oletetaan, että sattuisvuoden i kor-
vausvastuu voidaan määrätä suhteessa tähän vakuutusmaksutulolla mitattavaan riski-
mittaan. Käytännön sovelluksissa kannan riskiä ja kokoa voidaan mitata myös muilla
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kullekin vakuutuslajille parhaiten soveltuvilla riskimitoilla [6]. Tällaisia on esimerkiksi
vuoden aikana sattuneiden vahinkojen lukumäärä, vakuutusvuosien määrä tai hinnoit-
telussa käytetyt riskimitat. Esimerkkinä mainittakoon, että jos riskimittana käytetään
vahinkojen lukumäärää, menetelmää kutsutaan PPCI-menetelmäksi (Payment Per Claim
Incurred) ja sen avulla saadaan oma estimaatti korvausvastuulle. Oleellista riskimitan
valinnassa on se, että sattumisvuosien välillä tapahtuvan riskimitan muutoksen tulee en-
nakoida maksettavaksi tulevien korvausten määrien muutoksia sekä se, että riskimitan
arvo on tiedossa tai ainakin arvioitavissa ennen korvausvastuun estimointia.

Vahinkosuhde qi ja kokonaiskorvausmenon priori-estimaatti Ûi määriteltiin olemaan

qi =
Ui
vi

ja Ûi = viq̂i.(4.2)

Estimaattia Ûi kutsutaan priori-estimaatiksi, koska se on muodostettu ottamatta huo-
mioon havaittua korvausten kehitystä. Lopullisen vahinkosuhteen ja kokonaiskorvausme-
non posteriori estimaatit q̂BFi ja ÛBF

i saadaan käyttämällä havaittuja korvauksia ja me-
netelmän mukaista korvausvastuun estimaattia:

q̂BFi =
Ci,n−i + R̂BF

i

vi
ja ÛBF

i = Ci,n−i + R̂BF
i .(4.3)

Estimaattia q̂i kutsutaan myös priori-estimaatiksi vastakohtana posteriori estimaatille
q̂BFi . Nämä estimaatit eroavat toisistaan, jos ja vain jos Ci,n−i 6= b̂n−iviq̂i eli, jos nykyinen

korvausmäärä poikkeaa sen arvioidusta arvosta Ĉi,n−i [3]. Perinteisessä B-F -menetelmässä

havaitun määrän ja menetelmällä arvioidun määrän b̂n−iÛi välisen poikkeaman ajatellaan
olevan puhtaasti satunnainen eikä sen oleteta kertovan tulevasta korvausten tasosta [4].
Yleisesti sattumisvuoteen i liittyvä j. kehitysvuoden jälkeinen kumulatiivisen korvauksen
estimaatti on

Ĉij = Ûib̂j = q̂ivib̂j(4.4)

ja vastaavasti inkrementaalisen korvauksen estimaatti on

X̂ij = Ûi(b̂j − b̂j−1).(4.5)

Yksi vaihtoehto olisi käyttää aiemmin esitetylle korvausvastuun estimaatille kaavaa
R̂BF
i = Ûi − Ci,n−i. Tässä korvausvastuun estimaatti saadaan estimoimalla kokonaiskor-

vausmeno B-F -menetelmää käyttäen ja saadusta estimaatista vähennetään arviointihet-
kellä havaitut korvaukset. Tällöin estimaatti on kuitenkin jälleen voimakkaasti riippu-
vainen nykyisestä korvausvaateen määrästä, sillä korvasvastuun estimaatista tulee sitä
suurempi, mitä pienempi tiedossa oleva korvausten määrä on. Tämä riippuvuus on juuri
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päinvastainen kuin C-L -menetemällä saadun estimaatin kohdalla. C-L -menetelmän mu-
kainen estimaatti on sitä pienempi, mitä pienempi havaittu korvausvaateen määrä on. B-F
-menetelmässä keskeistä on kuitenkin välttää mitä tahansa riippuvuutta havaitun määrän
ja estimaatin R̂BF

i välillä. Lähtökohtana oli poiketa oleellisesti C-L -menetelmästä, jossa
peräkkäisten kehitysvuosien korvaukset vaikuttavat suoraan kehityskertoimiin sekä sitä
myöten myös selviämisjakaumaan ja korvausvastuun estimaattiin.

4.2 Parametrit ja niiden estimointi

Schmidt & Zohler [8] ovat jakaneet estimoinnissa käytettävän tiedon sisäiseen ja ulkoiseen
tietoon seuraavalla tavalla: Sisäisellä tiedolla tarkoitetaan sitä informaatiota, joka saadaan
tutkittavana olevasta korvauskolmiosta. Ulkoinen tieto on esimerkiksi markkinatilastoista
tai muista vastaavanlaisista korvauskolmioista saatavaa tietoa sekä tietoa, jota saadaan
muun muassa vakuutusmaksuista tai sopimusten määristä. Ulkoisen tiedon soveltaminen
on oleellista B-F -menetelmässä ja sen parametrien estimoinnissa [3].

Jotta B-F -menetelmää voidaan käyttää korvausvastuun arvioimisessa, on estimoitava
parametrit qi ja bj kaikilla 0 ≤ i, j ≤ n.

Vahinkosuhde

Vahinkosuhde qi voidaan estimoida odotusarvotasolla monella eri tavalla, sillä B-F -
menetelmä itsessään ei anna objektiivista tapaa estimoida sitä [3]. Koska havaittua kor-
vausten määrää ei oteta huomioon vahinkosuhteen estimoinnissa, estimaatti riippuu pal-
jon arvioijasta. Vahinkosuhteen priori-estimaatti q̂i voi siis perustua joko korvauskolmios-
ta saatavaan sisäiseen tietoon, ulkoiseen tietoon tai näihin molempiin. Käytännössä sen
estimointi perustuu usein ulkoiseen tietoon sekä viimeisimpien vuosien estimaatteihin [6].

Usein etenkin tuoreimman sattumisvuoden n vahinkosuhteen estimointi voi olla vai-
keaa. Tällöin estimointiin liittyvää subjektiivisuutta saadaan vähennettyä esimerkiksi es-
timoimalla vahinkosuhde qn sellaisten aiempien vuosien vahinkosuhde-estimaattien q̂i, i <
n, keskiarvona, joiden vahinkosuhteen oletetaan olevan sama kuin arviointivuonna n.
[6] Mack [3] esittää vuonna 2006 tutkimuksessaan Parameter Estimation for Bornhuet-
ter/Ferguson yksityiskohtaisesti yhden tavan estimoida parametrit qi. Kyseinen estimoin-
titapa on sellainen, jossa parametrin estimoinnissa yhdistetään yleinen hinnoittelusta saa-
tu tieto sekä markkinatieto niihin suhteisiin ja trendeihin, joita saadaan käytettävissä
olevasta korvauskolmiosta.
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Kehityskerroin

Kehityskertoimen estimaatti b̂j on johdettu perinteisessä B-F -menetelmässä C-L -mene-
telmän kehityskertoimista seuraavasti:

bn = 1, b̂n−1 = f̂−1n , b̂n−2 = (f̂n−1f̂n)−1, . . . , b̂0 = (f̂1 · . . . · f̂n)−1.

Jos kaikkien vahinkojen ei oleteta selviävän n:n kehitysvuoden aikana, vahinkosuhteen
estimaatti johdetaan vastaavasti C-L -menetelmän kehityskertoimista f̂j yhdessä valitun

häntätermin f̂∞ kanssa

b̂n = f̂−1∞ , b̂n−1 = (f̂n · f̂∞)−1, . . . , b̂0 = (f̂1 · . . . · f̂n · f̂∞)−1.

Tämä tapa ei ole kuitenkaan B-F -menetelmän havaittujen ja tulevien korvausten
välillä olevan riippumattomuusoletuksen mukainen. C-L -menetelmän tunnuslukujen käy-
tössä oletetaan nimittäin, että tuntemattomat tappiot kussakin kehityspisteessä on suora
monikerta jo tunnetuista tappioista. Lisäksi C-L -menetelmän tunnuslukuja käyttämällä
B-F -menetelmää ei voida pitää täysin itsenäisenä arviointimenetelmänä. Katsotaan seu-
raavaksi Mackin [3] esittämä vähän perinteisestä menetelmästä poikkeava, itsenäisempi
tapa estimoida kehityskerroin.

Jos priori-estimaatti Ûi on jo estimoituna, parametrit bj voidaan estimoida seuraavalla
tavalla: Korvausvastuun estimaatin kaavasta (4.1) saadaan

b̂n−i = 1− R̂BF
i

Ûi
=
Ûi − R̂BF

i

Ûi
≈ Ci,n−i

Ûi
.

Viimeinen yhtäsuuruus on tiukka yhtälö vain silloin, jos priori-estimaatti Ûi on yhtäsuuri
kuin posteriori estimaatti ÛBF

i = Ci,n−i + R̂BF
i eli vain, jos Ci,n−i = b̂n−iÛi. Tämä

yhtäsuuruus ei siis välttämättä päde kaikilla i, mutta se pätee keskimäärin, vähintäänkin
likimääräisesti. Muuten olisi syytä epäillä, että kertoimia b̂0, b̂1, ..., b̂n ei ole saatu tarkas-
teltavasta aineistosta.

Tämän perusteella kumulatiivisen kehityskertoimen estimaattoriksi voisi sopia tun-
nuslukujen Cij/Ûi painotettu keskiarvo:

b̂j =

∑n−j
i=0 Cij∑n−j
i=0 Ûi

, j = 0, 1, ..., n.(4.6)

Tässä voi kuitenkin joillakin indekseillä j päteä b̂j > b̂j+1, sillä parametrit b̂j perustuu
eri määrään sattumisvuosia. Tämän vuoksi hyödynnetään inkrementaalista korvausten
määrää eli kirjoitetaan

B̂j =

∑n−j
i=0 Xij∑n−j
i=0 Ûi

, j = 0, 1, ..., n.(4.7)
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Saaduile estimaateille B̂j tulee käyttää vielä tasoitusvalintaa siten, että niiden arvo
pienenee kohti nollaa. Merkitään lopullisia, tasoitusvalinnalla saatuja estimaatteja symbo-
lilla B̂∗j . Tällöin kehityskertoimen estimaatti b̂j∗ saadaan summaamalla nämä tasoitetut

B̂∗j yhteen eli

b̂∗j = B̂∗0 + B̂∗1 + ...+ B̂∗j .(4.8)

Sovitaan, että b̂∗n+1 = 1. Mackin [3] mukaan tämä saatu b̂∗j on estimaatti, jota B-F -
estimaatin kaava itse ehdotti. Schmidt & Zochler [8] ovat tutkimuksessaan perehtyneet
kehityskertoimen-käsitteeseen ja sen olemassaoloon tarkemmin. He toteavat kehitysker-
toimen olevan tehokas ja eri menetelmiä yhdistävä tekijä tutkittaessa ja vertailtaessa
korvauskolmioon perustuvaa korvasvastuun estimointiaa.

B-F -menetelmässä on estimoitava useita parametreja, mikä voi lisätä estimoinnista
johtuvaa virhettä korvausvastuun estimaattiin. Toinen huomioon otettava seikka on se,
että etenkin priori-estimaattien kohdalla estimaatteihin sisältyy subjektiivista arviointia.
Muun muassa tuoreimmille sattumisvuosille vahinkosuhde joudutaan usein estimoimaan
puutteellisin tiedoin aiempien sattumisvuosien vahinkosuhteiden perusteella. Jos vahin-
kosuhteen estimaatin voidaan kuitenkin olettaa olevan sama kaikille sattumisvuosille, es-
timoitavien parametrien määrä vähenee [6]. Katsotaan seuraavaksi esimerkki tällaisesta
tilanteesta.

4.3 Esimerkki

Oletetaan, että qi = q kaikilla i = 0, 1, ...., n. Olkoon tilastoaineistona taulukon 4.2 kor-
vauskolmio ja vuosittain saadut vakuutusmaksut taulukon 4.1 mukaiset. Pidetään voimas-
sa tämän luvun alussa tehty oletus, että kaikki vahingon selviävät taulukossa näkyvien
kehitysvuosien (n = 6) aikana. Oletetaan, että korvausinflaatio on tarkasteltavana olevien
vuosien aikana 2%.

Edellä mainittujen oletusten nojalla ja kaavoja (4.1), (4.2), (4.7) ja (4.8) käyttämällä
B-F -menetelmän mukaiseksi korvausvastuun estimaatiksi hetkellä n = 6 saadaan

R̂BF
i = Ûi(1− b̂n−i) = viq̂

n∑
j=n−i+1

(b̂j − b̂j−1) = viq̂

n∑
j=n−i+1

∑n−j
l=0 Xlj∑n−j
l=0 Ûl

= vi

n∑
j=n−i+1

∑n−j
l=0 Xlj∑n−j
l=0 vl

.

Huomataan, että q̂(b̂j− b̂j−1) = B̂j, missä B̂j on kaavan (4.7) mukainen. Estimaatit B̂j

saadaan laskettua sijoittamalla taulukoissa 4.1 ja 4.2 olevia arvoja kaavaan (4.7). Kyseiset
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arvot on nähtävissä taulukossa 4.3. Vahinkosuhteen estimaatti saadaan summaamalla
estimaatit B̂j yhteen:

q̂ = q̂
6∑
j=0

(b̂j − b̂j−1) =
6∑
j=0

B̂j = 0, 803712.

Vuosi i Alkuperäinen Inflaatiokorjaus vi
vakuutusmaksutulo

0 49 284 1,12616 55 501
1 61 987 1,10408 68 439
2 59 244 1,08243 64 127
3 94 031 1,06121 99 786
4 157 758 1,0404 164 131
5 196 825 1,02 200 761
6 113 227 1 113 227

Taulukko 4.1: Vakuutusmaksut

i \ j 0 1 2 3 4 5 6

0 5904 10392 9443 5041 815 710 5
1 2861 12054 11245 4566 2887 808
2 4159 23098 18229 11754 1358
3 10701 59019 59072 16467
4 9832 93620 19406
5 5742 11101
6 1206

Taulukko 4.2: Inkrementaalinen korvauskolmio vuoden n = 6 rahan arvossa

Koska taulukon 4.2 korvauskolmio on vuoden n = 6 rahan arvossa, täytyisi estimoidut
inkrementaaliset korvaukset X̂ij korottaa maksuvuoden rahan arvoon eli ottaa huomioon
arvioitu korvausinflaatio ja mahdollisesti vielä diskontata se sopivalla diskonttauskorolla.
Tässä esimerkissä oletetaan kuitenkin yksinkertaisuuden vuoksi, että korvausinflaatio ja
diskonttauskorko kumoavat toistensa vaikutuksen (ks. luku 3.2.1).

Näin ollen kaavan (4.5) nojalla tulevien kehitysvuosien estimaatit saadaan laskettua
seuraavasti:

X̂ij = Ûi(b̂j − b̂j−1) = q̂vi(b̂j − b̂j−1) = viB̂j, kaikilla i− j > n.
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Näiden estimaattien avulla korvauskolmio saadaan täydennettyä suorakaiteen muotoi-
seksi. Kyseiset estimaatit näkyvät taulukon 4.3 korvauskolmiossa lihavoituna. Taulukos-
sa 4.3 on nähtävissä myös saadut sattumisvuosittaiset korvausvastuun estimaatit R̂BF

i ,
estimaatit B̂j, selviämisjakauma F̂j sekä kokonaiskorvausvastuun estimaatti R̂BF . Sel-

viämisjakauma F̂j saadaan laskettua aiemmin tehdyn huomion perusteella:

F̂j = 100b̂j = 100(
B̂j

q̂
+ b̂j−1).

i \ j 0 1 2 3 4 5 6 R̂BF
i

0 5 904 10 392 9 443 5 041 815 710 3 0
1 2 861 12 054 11 245 4 566 2 887 808 4 4
2 4 159 23 098 18 229 11 754 1 358 785 3 789
3 10 701 59 019 59 072 16 467 2684 1222 5 3 911
4 9 832 93 620 19 406 21569 4415 2010 9 28 003
5 5 742 11 101 52144 26383 5400 2458 11 86 396
6 1 206 38274 29409 14880 3046 1386 6 85 029

B̂j 0,052747 0,320621 0,259732 0,131414 0,0269 0,012244 0

F̂j 6,6% 46,5% 78,8% 95,1% 98,5% 99,9% 100%

Taulukko 4.3: B-F -menetelmän soveltaminen taulukon 4.2 korvauskolmiolle. Kokonais-
korvausvastuuksi saadaan R̂ = 204 132.
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Luku 5

Stokastinen Bornhuetter-Ferguson
-menetelmä

Tässä luvussa tutustutaan kahdella eri tavalla johdettuun stokastiseen B-F -menetelmään.
Stokastisen mallin käyttö mahdollistaa arvioimaan korvausvastuun estimaattiin liittyvää
ennustevirhettä. Tämän vuoksi aluksi alaluvussa 5.1 käydään läpi, mitä tällä ennustevir-
heellä tarkoitetaan ja miten sitä voidaan arvioida. Sen jälkeen alaluvussa 5.2 tutustutaan
Mackin [4] esittämään jakaumavapaaseen stokastiseen malliin. Ensin käydään läpi mal-
lin oletukset ja sen jälkeen katsotaan, miten tarvittavat parametrit estimoidaan. Lopuksi
johdetaan kaava keskineliövirheen ennusteelle. Alaluvussa 5.3 tutustutaan Saluzin, Gisle-
rin ja Wüthrichin [7] johtamaan stokastiseen malliin, jossa korvausten oletetaan noudat-
tavan Poisson-jakaumaa ylihajonnalla. Tämänkin mallin kohdalla esitetään ensin mallin
oletukset ja sen jälkeen johdetaan kehityskertoimelle SU-estimaatti. Lopuksi johdetaan
estimaatti korvausvastuun ehdolliselle keskineliövirheen ennusteelle.

Käytännössä metodit, jotka tuottavat korvausvastuulle pelkän piste-estimaatin, eivät
aina ole riittäviä. Tällaiset metodit eivät ole riittäviä, koska on tärkeää kyetä myös ar-
vioimaan, poikkeaako laskettu estimaatti merkitsevästi lopullisesta arvosta vai ei. Lisäksi
on tärkeää kyetä arvioimaan, kuinka paljon todellinen korvausvastuu voi poiketa arvioi-
dusta korvausvastuusta. Tällaisen epävarmuuden arviointi vaatii pohjalleen stokastisen
mallin. Arvioidun ja todellisen korvausvastuun välistä eroa kutsutaan ennustevirheeksi.
Koska korvausvastuun arviointihetkellä ennustevirhe on satunnainen, sen avulla voidaan
arvioida mallin tarkkuutta. Mallia voidaan pitää sitä tarkempana, mitä pienempi ennus-
tevirheen hajonnan estimaatti on.

Mack [4] esitti vuonna 2008 deterministisen B-F -menetelmän mukaisen korvausvas-
tuun estimaatin kaavaan pohjalta jakaumavapaan stokastisen mallin B-F -menetelmälle.
Saadun mallin avulla hän esitti kaavan myös korvausvastuun estimaatin ennustevirheel-
le. Hän arvioi B-F -menetelmän yksinkertaisuuden olevan yhtenä syynä sille, että ky-
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seisen menetelmän mukainen ennustevirheen kaava keksittiin verrattain myöhään. B-F -
menetelmän mukainen estimaattori ehdolliselle keskineliövirheen ennusteelle (mean squa-
re error of prediction eli MSEP) oli kyllä jo johdettu aiemminkin, mutta Mackin esittämä
jakaumavapaa malli on ehkä yleisin B-F -menetelmän filosofiaan soveltuva malli [7].

Saluz, Gisler ja Wüthrich [7] kritisoivat sitä, että kaikkia Mackin esittämiä tuloksia
ei voi saada tiukalla matemaattisella tavalla, vaan niissä on turvauduttava muun muas-
sa approksimaatioon. He esittävät vaihtoehdoksi Mackin [4] esittämälle jakaumavapaalle
mallille, että stokastinen B-F -menetelmä pohjautuisi Poissonin ylihajontamalliin joko
vakiohajontaparametrilla tai vaihtuvalla hajontaparametrilla tai normaalimalliin. Tutki-
muksessa esitetään, kuinka kyseisten mallien pohjalta voidaan myös johtaa estimaatit
kehityskertoimelle, kehityskertoimien korrelaatiomatriisille sekä ehdolliselle MSEP:lle.

Yleisesti ottaen stokastisen mallin avulla pyritään mallintamaan vahinkoja ja kor-
vauksia tuottavia satunnaisia mekanismeja. Tällaisen mallin soveltamisen edellytyksenä
on joitain tarkoin määriteltyjä oletuksia. Näiden oletusten voimassa oloa voidaan testata
erilaisilla tilastollisilla menetelmillä. Oletusten testauksesta saatujen tulosten perusteella
voidaan sitten tehdä päätelmiä siitä, sopiiko valittu malli käytettävissä olevaan aineistoon
vai ei.

Yhtenä oletuksena on, että korvausten oletetaan noudattavan jotain tiettyä jakau-
maa. Tällöin korvausvastuun määräksi asetetaan maksamattomien korvausten odotusar-
vo. Lisäksi kyseinen oletus mahdollistaa sen, että korvausvastuun estimoinnin lisäksi
saadaan estimoitua ennustevirheen hajonta sekä mahdollisesti myös koko ennustejakau-
ma. Näiden avulla saadaan puolestaan arvioitua korvausvastuun estimointiin liittyvää
epävarmuutta. Lisäksi, jos halutaan tehdä tarkempia analyysejä esimerkiksi luottamusvä-
leistä tai prosenttipisteistä, tarvitaan oletus korvausvastuun jakaumasta [6]. Tällaisten
analyysien avulla voidaan puolestaan arvioida muun muassa tarvittavan varmuuslisän
määrää.

Stokastisessa B-F -menetelmässä on myös kaksi olellista parametria, jotka täytyy esti-
moida: kehityskerroin ja kokonaiskorvausmenon priori-estimaatti. Mack [4] ja Saluz, Gis-
ler ja Wüthrich [7] esittävät eri tavan estimoida kehityskerroin. Kokonaiskorvausmenon
priori-estimaatti saadaan usein ulkoisen tiedon avulla (esimerkiksi hinnoittelusta), joten
siihen liittyvän epävarmuuden arvioinninkin on tapahduttava ilman korvauskolmiosta saa-
tavaa tietoa. Pohjalla olevasta stokastisesta mallista voidaan johtaa ohjeita tämän esti-
maatin ja siihen liittyvän epävarmuuden arviointia varten. Korvausvastuun estimaattiin
liittyvä ennustevirhe riippuu enemmän tai vähemmän arvioijan subjektiivisesta arviosta,
koska korvausvastuun estimaatti itsekin on jo siitä riippuvainen [4]. Kokonaiskorvausme-
non priori-estimaatilla on näin ollen suuri vaikutus ennustevirheeseen. Ennustevirhettä
aiheuttaa siis korvausten satunnaisuuden lisäksi mallin parametrien estimointi.

Kokonaisuudessaan stokastista mallia käyttämällä korvausvastuun estimointi tapah-
tuu seuraavasti [6]: Estimointiin valitun mallin määrittelyn jälkeen estimoidaan mallin
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parametrit käytettävissä olevasta aineistosta. Tämän jälkeen lasketaan estimaatit kor-
vausten odotusarvoille. Mallin sopivuutta tarkastellaan testaamalla mallin oletukset ja
vertaamalla havaittuja korvauksia mallin antamiin estimaatteihin. Jos oletukset ovat voi-
massa ja malli vaikuttaa muutenkin käyttökelpoiselta, lasketaan jokaiseen sattumisvuo-
teen liittyvä korvausvastuun estimaatti korvausten odotusarvojen perusteella. Laskemalla
nämä saadut estimaatit yhteen, saadaan kokonaiskorvausvastuun estimaatti (kaava (3.2)).
Lopuksi tutkitaan ennustevirhettä, lasketaan sen hajonta ja varianssi. Lisäksi määritellään
varmuuslisä. Mallin tuloksia voidaan lopuksi vertailla muilla malleilla saatuihin tuloksiin.

5.1 Ennustevirhe

Ennustevirhe koostuu kahdesta osasta, prosessivirheestä ja estimointivirheestä. Estimoin-
tivirhe saadaan periaatteessa aina laskettua virheenetenemislain kautta, mutta arviointi-
virheen vuoksi korvausprosessin pohjalle tarvitaan stokastinen malli [4]. Tätä ennustevir-
heen kahtia jakautumista hyödynnetään ennustevirheen hajonnan estimoinnissa.

Ennustevirhe kuvaa estimoidun arvon ja realisoituneen arvon välistä erotusta [6].
Tämän erotuksen arviointi on tärkeää etenkin vakuutusyhtiön riskienhallinnan takia. En-
nustevirheen hajonnan avulla saadaan käsitys siitä, miten tarkasti malli ennustaa to-
teutuvia korvauksia. Näin ollen ennustevirheen hajonnan estimaatin perusteella voidaan
arvioida, kuinka suuri varmuuslisä tarvitaan varmistamaan yhtiön suoriutumisen vaadi-
tuista korvauksista halutulla todennäköisyydellä [6].

B-F -menetelmässä hyödynnetään korvauskolmiosta saatavan tiedon lisäksi paljon
ulkoista tietoa. Ulkoisen tiedon hyödyntäisellä ja sillä, että ennustevirheen hajonnan
estimoinnissa joudutaan arvioimaan kokonaiskorvausmenon priori-estimaattiin liittyvä
epävarmuus, voi olla positiivinen vaikutus ennustevirheen hajonnan estimaattiin [6]. B-F
-menetelmän mukaisen ennustevirheen hajonnan estimaatti on yleensä suhteellisen pieni
etenkin tuoreiden sattumisvuosien kohdalla sellaisissa vakuutuslajeissa, joissa vahinkojen
selviäminen ensimmäisten kehitysvuosien aikana on vaihtelevaa tai vaihtelee merkittävästi
vuodesta toiseen. Selityksenä tälle on se, että korvausten selvitessä B-F -menetelmän riip-
pumattomuusoletuksen mukaisesti, tulevien korvausten kehitykseen ei vaikuta odotetun
kehityksen lisäksi havaittuihin korvauksiin sisältyvä satunnainen osa. Sellaisissa menetel-
missä, joissa tätä riippumattomuusoletusta ei ole, korvausvastuuta estimoitaessa kerro-
taan myös tämä satunnainen osa kehityskertoimilla ja siten estimointivarianssista tulee
suurempi.

Mitä pienempi ennustevirheen hajonnasta saadaan, sitä tarkemmin mallin voidaan
ajatella ennustavan maksamatta olevia korvauksia. Tällöin realisoituvien korvausten ole-
tetaan keskimäärin olevan lähellä mallilla estimoituja odotusarvoja. Jos taas ennustevir-
heen hajonnan estimaatti on suuri, riittävän suuren varmuuslisän määrääminen on erityi-
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sen perusteltua. Tällöin varmuuslisän määrä voi olla ennustevirheen hajonnan estimaa-
tin suuruinen tai jopa kaksinkertainen, sillä toteutuva korvausvastuu voi poiketa mallin
tuottamasta estimaatista merkittävästi [6]. Varmuuslisän suuruuteen vaikuttaa haluttu
turvaavuustaso ja vakuutusyhtiön kokonaisriskiasema.

Riittävän kokoisen varmuuslisän määräämiseksi tarvitaan usein myös ennustejakau-
maa ja siitä tehtyjä analyysejä. Ennustejakaumalla tarkoitetaan korvausvastuun jakau-
maa. Ennustejakauman avulla saadaan laskettua ennustevirheen hajonnan lisäksi luotta-
musväli korvausvastuulle sekä prosenttipisteet. Luottamusväli on nimensä mukaisesti väli,
joka sisältää korvausvastuun odotusarvon halutulla todennäköisyydellä. Prosenttipiste on
arvo, jota pienempi korvausvastuu on halutulla todennäköisyydellä. Ennustevirheen ha-
jonnan estimoiminen ei siis välttämättä riitä, kun halutaan arvioida korvausvastuun esti-
maatin riittävyyttä.

Ennustejakauman määrääminen analyyttisesti on kuitenkin usein haastavaa. Haasta-
vuuden syynä on muun muassa se, että korvausvastuu on summa tulevista korvauksista,
joilla on omat sattumisvuodesta, kehitysvuodesta tai näistä molemmista riippuvat jakau-
mansa. Analyyttista laskemista helpompaa voi olla arvioida ennustejakaumaa esimerkiksi
bootstrap-menetelmän ja simuloinnin yhdistelmällä [6].

Tärkeää on huomata, että ennustevirheen varianssi ja hajonta eivät kuvaa mallin va-
linnasta aiheutuvaa epävarmuutta. Tätä valinnasta aiheutuvaa epävarmuutta kutsutaan
mallivirheeksi. Mallivirhe kuvaa siis epävarmuutta siitä, kuinka hyvin valitun mallin aja-
tellaan sopivan kuvaamaan korvausten taustalla olevaa satunnaisuutta. Mallivirheen ar-
viointiin ei perehdytä tässä työssä.

5.2 Jakaumavapaa stokastinen malli

Tässä vaiheessa unohdetaan epärealistinen oletus, että kaikki vahingot selviäisivät kor-
vauskolmiossa olevien n:n kehitysvuoden aikana. Merkitään nyt kehityskerrointa symbolil-
la z. Muuten jatketaan luvun 4 merkinnöillä. Asetetaan lisäksi kehitysvuoden n jälkeiseksi
inkrementaalisen korvausvaateen määräksi (hännän kehitys) Xi, n+1 = Ui − Ci,n.

Mack [4] esittää perustuen luvussa 4 esitettyyn B-F -menetelmän mukaiseen korvaus-
vastuun estimaatin kaavaan:

R̂BF
i = Ûi(1− ẑn−i),

että sopiva malli B-F -menetelmän pohjalle voisi olla ristiinluokiteltua tyyppiä

E[Cij] = xizj tai ekvivalentisti E[Xij] = xiyj, 0 ≤ i ≤ n ja 0 ≤ j ≤ n+ 1,(5.1)

missä zj =
∑j

k=0 yk on kumulatiivinen kehityskerroin. Koska xiyj = (xic)(yj/c) millä
tahansa vakiolla c > 0, ovat xi ja yj yksiselitteisiä vain, jos ei huomioida vakiokerrointa.
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B-F -menetelmän estimaatin kaavan mukaisesti kehitysvuoteen liittyvien parametrien
yj tulee muodostaa selviämisjakauma. Tätä varten tarvitaan rajoitus y0+...+yn+yn+1 = 1.
Tällöin E[Ui] = E[Xi0 + ... + Xi, n+1] = xi. Tästä nähdään, että muuttujaa xi voidaan
pitää sattumisvuoteen i liittyvänä volyymin mittana. Tämän vuoksi on syytä vielä olet-
taa, että varianssi V ar(Ui) on verrannollinen volyymiin xi tai vaihtoehtoisesti V ar(Ui

xi
) on

verrannollinen osamäärään 1
xi

. Tämä vaatimus on yleinen tapa esittää volyymin vaikutus
varianssiin. Lisäksi B-F -menetelmän perustavanlaatuinen vaatimus siitä, että havaitut ja
tulevat korvaukset ovat keskenään riippumattomia ohjaa olettamaan, että inkrementaa-
liset korvaukset Xij samalta sattumisvuodelta tulee olla riippumattomia. Onnettomuus-
vuosien välinen riippumattomuus onkin jo mallin standardioletus.

5.2.1 Mallioletukset ja korvausvastuun odotusarvo

Mack [4] muotoilee B-F -menetelmän taustalla olevan stokastisen mallin oletukset inkre-
mentaalisille korvauksille Xij seuraavalla tavalla:

(BF1) Inkrementaaliset korvaukset Xij ovat riippumattomia kaikilla i ja j.
(BF2) On olemassa tuntemattomat parametrit xi ja yj siten, että E[Xij] = xiyj

ja y0 + ...+ yn+1 = 1.
(BF3) On olemassa verrannollisuusvakio s2j siten, että V ar(Xij) = xis

2
j .

Mallioletukset (BF1) ja (BF2) ovat siis suoria seurauksia luvussa 4 esitetystä deter-
ministisestä B-F -menetelmästä ja sen mukaisesta korvausvastuun estimaatin kaavasta.
Mallioletus (BF3) on melko yleinen oletus ja sitä tarvitaan vain johdettaessa kaavaa en-
nustevirheelle. Tätä oletusta ei ole siis B-F -menetelmässä itsessään.

Näillä oletuksilla saadan tarkasteluhetkellä n stokastisen B-F -menetelmän mukaiseksi
sattumisvuoteen i liittyväksi korvausvastuun odotusarvoksi

E[Ri] = E[
n+1∑

j=n−i+1

Xij] =
n+1∑

j=n−i+1

E[Xij](5.2)

=
n+1∑

j=n−i+1

xiyj = xi

n+1∑
j=n−i+1

yj = xi(1− zn−i),

missä zj := y0 + ...+ yj, ja varianssiksi

V ar(Ri) = V ar(
n+1∑

j=n−i+1

Xij) =
n+1∑

j=n−i+1

V ar(Xij) = xi

n+1∑
j=n−i+1

s2j .
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Kaavasta (5.2) nähdään, että korvausvastuun odotusarvo on samaa muotoa kuin determi-
nistisen B-F -menetelmän mukainen korvausvastuun estimaatti. Lisäksi riippumattomuus-
ja varianssioletusten (mallioletukset (BF1) ja (BF3)) nojalla

V ar(Ui) = V ar(
n+1∑
j=0

Xij) =
n+1∑
j=0

V ar(Xij) = xi

n+1∑
j=0

s2j .

Näin ollen varianssi V ar(Ui) on verrannollinen volyymiin xi kuten haluttiinkin.
Tämä malli on yksi yleisimmistä malleista, joka sopii B-F -menetelmän filosofiaan.

Malli on vahvasti parametrisoitu etenkin myöhäisille kehitysvuosille. Parametrien määrää
voi halutessaan kuitenkin vähentää tekemällä ylimääräisiä regressio-oletuksia. Mack [4]
on esittänyt numeerisen esimerkin tällaisesta tilanteesta.

5.2.2 Parametrien estimointi

Jotta kaavan (5.2) mukaiselle korvausvastuun odotusarvolle saadaan estimaatti, täytyy
estimoida kaavassa olevat parametrit.

Kokonaiskorvausmenon priori-estimaatti

Kokonaiskorvausmenon odotusarvon estimaatteina x̂i käytetään priori-kokonaiskorvaus-
menoja Ûi eli luvussa 4 esitetyltä estimaatilta Ûi odotetaan, että se toteuttaa vaatimuksen
xi = E[Ui]. Näin ollen kirjoitetaan nyt estimaatin x̂i sijaan Ûi.

Koska Ûi on priori-estimaatti, sitä ei pitäisi muuttaa havaittujen korvausten perusteel-
la tai ainakaan arviointihetkellä tiedossa olevien korvausten määrän ei pitäisi olla tärkein
laskentaperuste kyseiselle estimaatille. Jopa todella suurten yksittäisten sattumisvuoteen
i liittyvien korvausvaateiden ei pitäisi muuttaa estimaattia niin kauan kuin se sopii hin-
noittelumallissa oletettuun satunnaisuuteen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö priori-
estimaattia Ûi voisi muuttaa kehitysvuosien kuluessa.

Esimerkiksi, jos priori-estimaatti Ûi on alunperin perustunut hinnoitteluun, voidaan
sattumisvuoden jälkeistä korvausten kehitykseen liittyvää uutta tietoa hyödyntää hinnoit-
telemalla uudelleen sattumisvuosi i jokaisena myöhempänä vuotena ja sitä kautta päätyä
päivittämään kokonaiskorvausmenon priori-estimaattia. Joka tapauksessa havaituilla kor-
vauksilla tulee olla vain vähäinen vaikutus kokonaiskorvausmenon priori-estimaattiin,
muuten on päädytty käyttämään kokonaiskorvausmenon posteriori estimaattia. Estimaat-
ti Ûi voi näin ollen muuttua vuosien kuluessa, mutta normaalisti ei suuressa määrin. Ei
ainakaan silloin, jos ensimmäinen kokonaiskorvausmenon priori-estimaatti on hyvin pe-
rusteltu.

28



Kehityskerroin

Kehityskertoimeen liittyen taustalla on koko ajan oletus siitä, että kullekin kehitysvuodelle
on olemassa oma kehityskertoimensa yj, joka ei riipu sattumisvuodesta i [7]. Stokastisen
B-F -mallin avulla estimoitu korvausvastuu sisältää koko korvausten kehitykseen liittyvän
hännän. Parametreja estimoitaessa täytyy siis pohtia myös kehityksen häntää, josta ei
ole saatavilla havaintoja. Tämä on Mackin [4] mukaan yksi syy siihen, miksi hän ei esitä
häntäparametreille mitään yksiselitteistä kaavaa. Metodissa annetaan vapaus itse valita,
miten kehityskerrointa, ja etenkin sen häntää, halutaan kehittää.

Kehityskertoimelle zj on johdettu estimaatti usein luvussa 4 esitetyllä tavalla C-L

-menetelmän kehityskertoimista f̂j yhdessä valitun häntätermin f̂∞ kanssa eli

ẑn = f̂−1∞ , ẑn−1 = (f̂n · f̂∞)−1, . . . , ẑ0 = (f̂1 · . . . · f̂n · f̂∞)−1.

Tällä tavalla estimoidun kehityskertoimen käyttö on kuitenkin kyseenalaista, koska tällöin
muun muassa menetelmää ei voida pitää täysin itsenäisenä korvausvastuun arviointi-
menetelmänä. Katsotaan seuraavaksi Mackin [4] johtama tähän menetelmään soveltu-
va tapa estimoida kehityskerroin. Kun korvausvastuun laskennassa käytetään kyseisellä
tavalla saatua kehityskerrointa, päästää eroon aiemmin mainitusta ongelmasta. Koska
zj = y0 + ... + yj, niin kehityskertoimelle saadaan estimaatti estimoimalla erikseen para-
metrit yk ja summaamalla lopuksi saadut estimaatit yhteen.

Pääongelmana parametrien yj sekä toisten jäljellä olevien parametrien s2j estimoin-
nissa on se, että myöhäisistä kehitysvuosista on saatavilla vain vähän havaintoja. Lisäksi
kehitysvuoden n jälkeiseltä ajalta ei ole saatavilla yhtään havaintoa, joten esimerkik-
si häntäsuhteen yn+1 estimointi vaatii lisätietoa. Häntäsuhteen estimoinnissa voidaan
hyödyntää esimerkiksi ulkoista tietoa. Ulkoinen tieto voi olla peräisin sellaisesta korvaus-
kolmiosta, jossa on enemmän kehitysvuosia ja siten myös n:n kehitysvuoden jälkeisistä
korvauskokemuksista on saatavilla tietoa. Toinen vaihtoehto estimoida ŷn+1 on ekstrapo-
loida estimaatti arvioista ŷ0, ..., ŷn, jotka ovat siis myös tuntemattomia.

Mack [4] ehdottaa seuraavaa tapaa yhdeksi tavaksi estimoida kehityskertoimet yj, j =
0, 1, ..., n. Tunnetuilla x0, ..., xn selviämisjakauman muodostavan parametrien yj, j =
0, 1, ..., n, lineaarinen minimivarianssin tuottava harhaton estimaattori on

ŷj =

∑n−j
i=0 Xij∑n−j
i=0 xi

.(5.3)

Kaavaa sovelletaan parametrien estimoimiseksi siten, että kokonaiskorvausmenon odo-
tusarvoina xi käytetään estimaatteja Ûi. Näin ollen selviämisjakauman osuudet yj esti-
moidaan samalla tavalla kuin luvussa 4 tehtiin vastaavan selviämisjakaumaan liittyvien
parametrien bj kohdalla (alaluku 4.2). Näin ollen kehityskertoimien estimaatteina voidaan
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käyttää estimaatteja

ŷ∗j =

∑n−j
i=0 Xij∑n−j
i=0 Ûi

.

Tässä on käytetty tasoitusvalintaa parametreille ŷ
′
0, ..., ŷ

′
n, ŷ

′
n+1 siten, että tasoitetuille

parametreille ŷ∗j pätee
∑n+1

j=0 ŷ
∗
j = 1. Parametrit y

′
j ovat kaavan (5.3) mukaiset, mutta

parametrien xi tilalla on käytetty niiden estimaatteja Ûi. Tällä tavalla estimoituna sat-
tumisvuoden i korvausvastuun odotusarvon estimaatti (kaava (5.2)) on sama kuin deter-
ministisen B-F -menetelmän mukainen korvausvastuun estimaatti (kaava (4.1)).

Verrannollisuuskerroin

Korvausten varianssin kaavassa olevia parametreja s2j , j = 0, 1, ..., n+ 1 tarvitaan ennus-
tevirheen laskennassa. Tunnetuilla x0, ..., xn parametrien s2j , j = 0, 1, ..., n − 1 harhaton
estimaattori on

ŝ2j =
1

n− j

n−j∑
i=0

(Xij − xiŷj)2

xi
.

Tämä on mallin mukaisten jännösten painotettu keskiarvo [6]. Kun käytetään jälleen
kokonaiskorvausmenon odotusarvojen xi estimaatteina priori-kokonaiskorvausmenoja Ûi,
saadaan parametrien s2j valituiksi estimaattoreiksi tasoitusvalinnan jälkeen

ŝ2∗j =
1

n− j

n−j∑
i=0

(Xik − Ûiŷj)2

Ûi
, 0 ≤ j ≤ n− 1.(5.4)

Estimaattia s2n kehitysvuodelle n ei voida estimoida käyttämällä kaavaa (5.4), koska ky-
seisestä kehitysvuodesta on saatavilla vain yksi havainto C0n ja tästä yhdestä havainnosta
pitäisi siis estimoida parametrin yn lisäksi parametri sn. Näin ollen kyseinen estimaatti
joudutaan laskemaan esimerkiksi ekstrapoloimalla ja kehitysvuoden n+ 1 estimaatti s2n+1

saadaan interpoloimalla ŝ2j :n regressiota |ŷj|:n avulla pisteessä |ŷn+1|. Asiasta on esitetty
numeerinen esimerkki Mackin tutkimuksessa. Estimaattia ŝ2n+1 ei voi saada ekstrpoloi-
malla, sillä sen täytyy kattaa havainnot usealta kehitysvuodelta.

Mack [4] on hahmotellut saatujen estimaattoreiden ominaisuudet seuraavalla tavalla
(ominaisuuksissa (d)− (f) valittujen estimaattoreiden oletetaan olevan harhattomat):

(a) ŷ∗0, ŷ
∗
1, ..., ŷ

∗
nŷ
∗
n+1 korreloivat pareittain (hieman) negatiivisesti, koska niiden täytyy
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summautua ykköseksi.
(b) ŷ∗0, ..., ŷ

∗
n+1 ja siten myös ẑ∗0 , ..., ẑ

∗
n+1 ovat käytännössä riippumattomia estimaateis-

ta Û0, ..., Ûn. Tämä johtuu siitä, että viimeksi mainitut eivät todellisuudessa vaiku-
ta minkään estimaatin ŷ∗j kokoon, koska niiden täytyy summautua ykköseksi joka
tapauksessa ja, koska lopullisten estimaattien saamiseksi käytetään valintaa ja reg-
ressiota.

(c) R̂BF
i ja Ri ovat riippumattomia (johtuen mallioletuksesta (BF1)).

(d) E[Ûi] = E[Ui] = xi, 0 ≤ i ≤ n.
(e) E[ŷ∗j ] = yj, 0 ≤ j ≤ n+ 1, ja siksi myös E[ẑ∗j ] = zj, 0 ≤ j ≤ n+ 1.
(f) E[ŝ2∗j ] = s2j , 0 ≤ j ≤ n+ 1.

Näistä ominaisuuksista (ominaisuudet (b), (d) ja (e)) seuraa suoraan, että tämän
menetelmän mukainen korvausvastuun estimaatti on myös harhaton:

E[R̂BF
i ] = E[Ûi]E[1− ẑ∗n−i] = xi(1− zn−i) = E[Ri].(5.5)

5.2.3 Korvausvastuun estimaatin R̂BF
i ennustevirhe

Huomataan aluksi, että sattumisvuoteen i liittyvän kokonaiskorvausmenon ja korvausvas-
tuun ennustevirhe ovat saman suuruisia:

Ui − ÛBF
i = Ci, n−i +Ri − (Ci, n−i + R̂BF

i ) = Ri − R̂BF
i .

Näin ollen voitaisiin yhtä hyvin johtaa kaavat joko korvausvastuun estimaatin ehdolliselle
keskineliövirheelle tai kokonaiskorvausmenon estimaatin ehdolliselle keskineliövirheelle.
Mack [4] johtaa kaavat ensiksi mainitulle. Saluz, Gisler ja Wüthrich [7] (ks. luku 5.3)
puolestaan johtavat kaavat jälkimmäiselle.

Koska kaikki edellä olevassa yhtälössä näkyvät muuttujat, kokonaiskorvausmeno Ui,
korvausvastuu Ri sekä näiden estimaattorit ÛBF

i ja R̂BF
i , ovat arviointihetkellä (vuoden

n lopussa) satunnaismuuttujia, on näihin liittyvä ennustevirhekin satunnainen. Tämän
vuoksi mallin tarkkuutta arvioitaessa ollaan kiinnostuneita estimaattorin ja realisoituvan
arvon keskimääräisestä erosta. Keskimääräistä eroa tutkitaan laskemalla ennustevirheen
neliön odotusarvo eli keskineliövirheen ennuste (MSEP) sekä ennustevirheen hajonta ja
varianssi.

Arviointihetkellä käytettävissä olevalla tiedolla korvausvastuun R̂i ehdollisen keskine-
liövirheen ennusteen määritellään olevan

msep(R̂i) = E

[(
R̂i −Ri

)2 ∣∣∣∣Xi0, ..., Xi, n−i

]
.
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Mallioletuksen (BF1) perusteella Ri = Xi, n−i+1 + ...+Xi, n+1 on riippumaton havaituista

korvauksista Xi0, ..., Xi, n−i. Myös estimaatin R̂i voidaan katsoa olevan riippumaton ky-

seisistä havaituista korvauksista, sillä niillä on vain marginaalinen rooli estimaattien Ûi ja
ŷ∗n−i+1, ..., ŷ

∗
n+1 valinnoissa. Näin ollen Mack [4] päätyy kirjoittamaan ja johtamaan kaavat

ilman näkyvillä olevaa ehdollistusta eli

msep(R̂BF
i ) = E

[(
R̂BF
i −Ri

)2]
.

Yleensä korvausvastuun estimaattorilta vaaditaan, että se vastaa odotusarvotasolla kor-
vausvastuun odotusarvoa [6]. Näin ollen voidaan olettaa E[R̂BF

i ] = E[Ri], joten

msep(R̂BF
i ) = E[(Ri − R̂BF

i )2] = V ar(Ri − R̂BF
i ).

Sattumisvuoteen i liittyvän korvausvastuun ennustevirheen varianssi vastaa näin ollen
korvausvastuun ennusteen keskineliövirhettä.

Mallioletuksesta (BF1) seuraa edelleen, että korvausvastuu Ri on riippumaton esti-
maattoristaan R̂BF

i . Tästä seuraa, että

msep(R̂BF
i ) = V ar(Ri − R̂BF

i )

= V ar(Ri) + V ar(R̂BF
i )(5.6)

ja siten ennustevirheen hajonnaksi saadaan

Sd(R̂BF
i ) =

√
msep(R̂BF

i ) =

√
E[(Ri − R̂BF

i )2] =

√
V ar(Ri) + V ar(R̂BF

i ).(5.7)

Varianssia V ar(Ri) kutsutaan prosessivarianssiksi. Prosessivarianssi huomioi sen eron
todellisten korvausten ja niiden odotusarvon välillä, mikä on puhtaasti satunnaisuuden
aiheuttama. Varianssia V ar(R̂BF

i ) puolestaan kutsutaan estimointivarianssiksi. Estimoin-
tivarianssi aiheutuu nimensä mukaisesti mallin parametrien ja sitä kautta korvausten
odotusarvon estimoinnista. Jos mallin parametrien estimointi toistetaan useita kertoja
peräkkäin siten, että estimoinnissa käytetyt havainnot vaihtelee, mutta ne ovat joka kerta
kyseisen alkuperäiset havainnot tuottaneen mekanismin tuottamat, niin estimointivarians-
si kuvaa tällaisessa tilanteessa sitä, miten eri kerralla estimoitujen parametrien avulla las-
kettu korvausvastuun odotusarvon estimaatti vaihtelee [6]. Kaavojen (5.6) ja (5.7) perus-
teella, ennustevirheen varianssi voidaan esittää prosessivarianssin ja estimointivarianssin
summana ja ennustevirheen hajonta näiden summan neliöjuurena.

Koska ennustevirhe riippuu käytetyn mallin parametreista, täytyy se estimoida aineis-
tosta. Edellä olevan kaavan (5.6) perusteella ennustevirheelle saadaan estimaatti laskemal-
la erikseen prosessi- ja estimointivarianssi ja sitten yhdistämällä saadut tulokset kyseisen
kaavan mukaisesti. Estimointivarianssin laskeminen analyyttisesti voi usein olla haastavaa
[6]. Katsotaan seuraavaksi Mackin [4] johtamat kaavat näille estimaattoreille.
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Prosessivarianssin estimaattori

Prosessivarianssiksi saadaan mallioletusten (BF1) ja (BF3) nojalla

V ar(Ri) = V ar(Xi, n−i+1) + ...+ V ar(Xi, n+1) = xi(s
2
n−i+1 + ...+ s2n+1).

Kun käytetään aiemmin johdettuja estimaatteja prosessivarianssin kaavassa oleville tun-
teattomille parametreille, saadaan prosessivarianssin estimaattoriksi

V̂ ar(Ri) = Ûi(ŝ
2∗
n−i+1 + ...+ ŝ2∗n+1).(5.8)

Estimointivarianssin estimaattori

Estimointivarianssin laskemiseksi tarvitaan yleistä varianssin kaavaa kahden riippumat-
toman satunnaismuuttujan X ja Y tulolle:

V ar(XY ) = (E[X])2V ar(Y ) + V ar(X)V ar(Y ) + V ar(X)(E[Y ])2.(5.9)

Koska sattumisvuoden i korvausvastuun estimaattori R̂BF
i = Ûi(1− ẑ∗n−i) on kahden riip-

pumattoman satunnaismuuttujan tulo, yllä olevan kaavan ja estimaattorien ominaisuuden
(e) nojalla estimointivarianssiksi saadaan

V ar(R̂BF
i ) = V ar(Ûi(1− ẑ∗n−i))

= (E[Ûi])
2V ar(ẑ∗n−i) + V ar(Ûi)V ar(ẑ

∗
n−i) + V ar(Ûi)(1− E[ẑ∗n−i])

2

= (x2i + V ar(Ûi))V ar(ẑ
∗
n−i) + V ar(Ûi)(1− zn−i).(5.10)

Estimointivarianssin estmaattorin määräämiseksi käytössä on jo estimaattorit Ûi odo-
tusarvolle xi ja ẑ∗n−i selviämisjakauman parametrille zn−i. Vielä täytyy määrittää estimaat-

tien Ûi ja ẑ∗n−i tarkkuus eli laskea estimaatit näiden variansseille. Jos priori-kokonaiskor-

vausmenon estimaatti Ûi on saatu vahinkosuhteen ja vakuutusmaksutulon tulona (kaava
(4.2)), paras tapa estimoida kokonaiskorvausmenon estimaattorin varianssi on hinnoitella
sattumisvuodet uudelleen käyttäen hyväksi kertynyttä tietoa korvauksista ja katsoa, kuin-
ka paljon estimaatit Ûi vaihtelevat [6]. Tämän vaihtelevuuden arvioinnin suhteen täytyy
kuitenkin olla varovainen, koska priori-estimaatit Û0, ..., Ûn ovat tavallisesti positiivisesti
korreloivia.

Kokonaiskorvausmenon estimaattorin tarkkuus voidaan laskea siis seuraavalla kaaval-
la, joka on analoginen mallin parametreille esitettyjen harhattoman estimaatin antavien
kaavojen kanssa (kaavat (5.4) ja (5.4)):

V̂ ar(Ûi) =
vi

n− w

n∑
j=0

vj(
Ûj
vj
− q̂)2, missä q̂ =

∑n
j=0 Ûj∑n
j=0 vj

.
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Tarkimman arvion saamiseksi kaavassa olevat vakuutusmaksutulot vj tulee olla sellaiset
lopulliset vakuutusmaksutulot, joista on poistettu markkinasyklien vaikutus. Jos priori-
estimaattien Ûj voidaan olettaa olevan korreloimattomia, w = 1. Muulloin korrelaation
huomioimiseksi muuttujalle w voidaan laskea arvo kaavalla

w =
∑
i,j

ρUij

√
vi
v+

vj
v+

, missä v+ =
n∑
i=0

vi.

ρUij on sattumisvuoden i ja kehitysvuoden j kokonaiskorvausmenoon liittyvä korrelaatio-
kerroin.

Tavallisesti kokonaiskorvausmenon estimattorin Ûi varianssi ei muutu paljon vuosien
aikana, vain pieniä muutoksia tulee estimaattorin Ûi muutoksista johtuen. Saadun esti-
maatin V̂ ar(Ûi) uskottavuutta voidaan tutkia esimerkiksi luottamusvälin avulla: jos saatu

luottamusväli on uskottava, niin silloin myös V̂ ar(Ûi) on uskottava. Tässä uskottavuuden
arvioinnissa verrataan saatua varianssia siihen käsitykseen, mikä on muodostettu arvioi-
taessa kokonaiskorvausmenon priori-estimaattiin liittyvää epävarmuutta käytetyn tausta-
tiedon, oletusten ja estimaatin valintamenetelmän perusteella [6]. Koska kokonaiskorvaus-
menon priori-estimaatti perustuu pitkälti ulkoiseen tietoon, siihen liittyvä epävarmuuskin
on arvioitava ulkoisen tiedon perusteella.

Estimaattorin ẑ∗n−i tarkkuuden määrittämiseksi on päätettävä, kuinka varianssia

V ar(ŷ∗n−i+1 + ...+ ŷ∗n+1) = V ar(1− ẑ∗n−i) = V ar(ẑ∗n−i) = V ar(ŷ∗0 + ...+ ŷ∗n−i)

estimoidaan. Ominaisuuden (a) nojalla pysytään turvallisella puolella, kun korvataan
V ar(ŷ∗0 + ... + ŷ∗n−i) summalla V ar(ŷ∗0) + ... + V ar(ŷ∗n−i). Näiden välille ei voi kirjoit-
taa yhtäsuuruusmerkkiä, koska viimeksi mainittu kasvaa jokaisella lisättävällä termillä
ja ensimmäiselle päin vastoin pätee V ar(ŷ∗0 + ... + ŷ∗n+1) = V ar(1) = 0. Tämän vuoksi
V ar(ẑ∗j ) korvataan pienillä j:n arvoilla summalla V ar(ŷ∗0) + ... + V ar(ŷ∗j ) ja suurilla j:n
arvoilla summalla V ar(ŷ∗j+1) + ...+V ar(ŷ∗n+1). Tarkemmin ilmaistuna V ar(ẑ∗j ) korvataan
minimillä

min(V ar(ŷ∗0) + ...+ V ar(ŷ∗j ), V ar(ŷ
∗
j+1) + ...+ V ar(ŷ∗n+1))

Yleisten varianssin laskusääntöjen, mallioletusten (BF1) ja (BF3) sekä kaavan (5.3)
perusteella voidaan olettaa, että

V ar(ŷ∗j ) ≈ V ar(

∑n−j
k=0Xik∑n−j
k=0 xk

) =
s2j∑n−j
k=0 xk

, 0 ≤ j ≤ n.

Tämän nojalla varianssin V ar(ŷ∗j ) estimaatiksi saadaan

V̂ ar(ŷ∗j ) =
ŝ2∗j∑n−j
k=0 Ûk

, 0 ≤ j ≤ n.(5.11)
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Kehitysvuodelle n+ 1 estimaatti täytyy laskea eri tavalla, yksi uskottava valinta estimaa-
tiksi on Mackin [4] mukaan V̂ ar(ŷ∗n+1) = 0.5ŷ∗n+1.

Näin ollen estimoidun kumulatiivisen kehityskertoimen varianssin estimaatiksi saa-
daan

V̂ ar(ẑ∗j ) = min(V̂ ar(ŷ∗0) + ...+ V̂ ar(ŷ∗j ), V̂ ar(ŷ
∗
j+1) + ...+ V̂ ar(ŷ∗n+1)).(5.12)

Kehitysvuodelle n + 1 pätee V̂ ar(ẑ∗n+1) = V̂ ar(1) = 0. Saadun estimaattorin V̂ ar(ẑ∗j )

uskottavuus voidaan tarkistaa samalla tavalla kuin tehtiin estimaatin V̂ ar(Ûi) kohdalla,
ja tarvittaessa voidaan korjata käsin joitakin tuloksena saatuja arvoja. Kun yhdistetään
nyt saadut tulokset, estimointivarianssin estimaattoriksi saadaan

V̂ ar(R̂BF
i ) = (Û2

i + V̂ ar(Ûi))V̂ ar(ẑ
∗
n−i) + V̂ ar(Ûi)(1− ẑ∗n−i)2.(5.13)

Tämän kaavan avulla voidaan muodostaa luottamusväli kokonaiskorvausmenon odo-
tusarvolle E[Ui] tai tarkistaa, eroaako tällä menetelmällä saatu estimaatti merkitsevästi
vaihtoehtoisista korvausvastuun estimaateista. Lisäksi tästä kaavasta on nähtävissä, että
runsaasti vahinkoja sisältävänä sattumisvuonna kokonaiskorvausmenon priori-estimaat-
tiin liittyvä epävarmuus on siirretty suoraan korvausvastuun estimaattiin, sillä

V̂ ar(R̂BF
i )/Ûi ≈

{
V̂ ar(ẑ∗n−i), kun ẑ∗n−i on lähellä arvoa 1

V̂ ar(Ûi)/Ûi, kun ẑ∗n−i on lähellä arvoa 0.

Yhdistämällä nyt kaavat (5.6),(5.8) ja (5.13), saadaan seuraava estimaattori sattumis-
vuoteen i liittyvälle korvausvastuun (ehdolliselle) keskineliövirheen ennusteelle.

Estimaatti 5.2.1. (MSEP yksittäisen sattumisvuoden korvausvastuulle) Mallioletusten
(BF1)-(BF3) voimassa ollessa yksittäisen sattumisvuoden i korvausvastuun estimaatin R̂i

(ehdollisen) keskineliövirheen ennusteen estimaatti on

m̂sep(R̂BF
i ) = Ûi(ŝ

2∗
n−i+1 + ...+ ŝ2∗n+1) + (Û2

i + V̂ ar(Ûi))V̂ ar(ẑ
∗
n−i)

+V̂ ar(Ûi)(1− ẑ∗n−i)2.

Tämä kaava on oleellinen muun muassa silloin, kun lasketaan luottamusväliä sattu-
misvuoteen i liittyvälle korvausvastuun määrälle Ri. Lisäksi kaavaa tarvitaan laskettaessa
vakuutusyhtiön riskiperusteista pääomantarvetta sekä tehtäessä vakuutusmaksujen kuor-
mituslaskelmia.
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5.2.4 Korvausvastuun estimaatin R̂BF ennustevirhe

Vastaavalla tavalla kuin luvussa 5.2.3 sattumisvuoteen i liittyvän korvausvastuun ennus-
tevirheen varianssin ja hajonnan kohdalla, voidaan osoittaa, että korvausvastuun R =
R0 + ... + Rn harhattoman estimaatin R̂BF (ks. kaava (5.5)) ennustevirheen varianssi
voidaan esittää prosessi- ja estimointivarianssin summana

msep(R̂BF ) = E[(R− R̂BF )2] = V ar(R) + V ar(R̂BF )(5.14)

ja ennustevirheen hajonta summan neliöjuurena

Sd(R̂BF ) =

√
MSE(R̂BF ) =

√
V ar(R) + V ar(R̂BF ).(5.15)

Ennustevirheen varianssi ja hajonta täytyy jälleen estimoida aineistosta. Hyödynnetään
myös tässä estimointivirheen varianssin jakautumista prosessi- ja estimointivarianssiin.
Estimoidaan kyseiset varianssit erikseen ja lasketaan saadut estimaatit yhteen, jolloin
saadaan kaava keskineliövirheen ennusteen estimaattorille.

Prosessivarianssin estimaattori

Koska sattumisvuodet oletettiin riippumattomiksi (BF1), korvausvastuun prosessivarians-
si voidaan esittää sattumisvuosittaisten prosessivarianssien summana V ar(R) = V ar(R0)+
...+V ar(Rn). Näin ollen prosessivarianssin estimaattoriksi saadaan kaavaa (5.8) käyttämäl-
lä

V̂ ar(R) =
n∑
i=0

V̂ ar(Ri) =
n∑
i=0

Ûi(ŝ
2∗
n−i+1 + ...+ ŝ2∗n+1).(5.16)

Estimointivarianssin estimaattori

Estimointivarianssin V ar(R̂BF ) laskeminen on hieman haastavampaa, koska sattumisvuo-
sittaiset korvausvastuun estimaatit R̂BF

0 , ..., R̂BF
n korreloivat positiivisesti. Tämä korrelaa-

tio johtuu yhteisistä parametriestimaateista ŷ∗j sekä estimaateista Ûi. Näin ollen estimoin-
tivarianssi on muotoa

V ar(R̂BF ) =
n∑
i=0

V ar(R̂BF
i ) + 2

∑
i<j

Cov(R̂BF
i , R̂BF

j ).

Tunnetusti satunnaismuuttujien X, Y, Z ja W kovarianssille, missä joukot {X,W} ja
{Y, Z} ovat riippumattomia, pätee seuraava yhtäsuuruus:

Cov(XY,WZ) = Cov(X,W )E[Y ]E[Z] + Cov(X,W )Cov(Y, Z) + E[X]E[W ]Cov(Y, Z).
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Tätä kaavaa käyttämällä saadaan edellä olevassa kaavassa oleva kovarianssitermi muotoon

Cov(R̂BF
i , R̂BF

j ) = Cov(Ûi(1− ẑ∗n−i), Ûj(1− ẑ∗n−j))

= ρUij

√
V ar(Ûi)V ar(Ûj)E[1− ẑ∗n−i]E[1− ẑ∗n−j]

+ρzij

√
V ar(ẑ∗n−i)V ar(ẑ

∗
n−j)E[Ûi]E[Ûj],(5.17)

missä kokonaiskorvausmenojen sekä selviämisjakaumaan liittyvien parametrien väliset
korrelaatiokertoimet ovat

ρUij = Cov(Ûi, Ûj)/

√
V ar(Ûi)V ar(Ûj)

ρzij = Cov(1− ẑ∗n−i, 1− ẑ∗n−j)/
√
V ar(ẑ∗n−i)V ar(ẑ

∗
n−j).

Kovarianssin kaavassa oleva keskimmäinen yhteenlaskettava on siis nolla.
Jotta estimointivarianssille saadaan estimaattori, täytyy kaavan (5.17) mukaisen ko-

varianssin estimoimiseksi laskea estimaatit yllä oleville korrelaatiokertoimille. Muille ter-
meille käytetään aiemmin johdettuja estimaatteja. Jos korrelaatiokertoimien estimaat-
teja ei ole mahdollista saada laskettua dataperusteisesti esimerkiksi uudelleenhinnoitte-
lun kautta, kokonaiskorvausmenon estimaattina voidaan käyttää vakiokorrelaatiokerroin-
ta ρ̂Uij = 1/

√
n tai vähenevää korrelaatiokerrointa ρ̂Uij = 1/(1+|i−j|). Selviämisjakaumaan

liittyvän korrelaatiokertoimen estimaatille voidaan puolestaan käyttää kaavaa

ρ̂zij =

√
ẑ∗n−j(1− ẑ∗n−i)
ẑ∗n−i(1− ẑ∗n−j)

, kaikille i < j ja ẑ∗0 ≤ ... ≤ ẑ∗n+1.

Viimeisin estimaatti perustuu oletukseen, että estimaatit ŷ∗0, ..., ŷ
∗
n noudattavat Dirichlet-

jakaumaa.
Kun hyödynnetään nyt näitä estimaatteja, saadaan lopulta estimointivarianssin esti-

maattoriksi

V̂ ar(R̂BF ) =
n∑
i=0

V̂ ar(R̂BF
i ) + 2

∑
i<j

Ĉov(R̂BF
i , R̂BF

j )(5.18)

missä

Ĉov(R̂BF
i , R̂BF

j ) = ρ̂Uij

√
V̂ ar(Ûi)

√
V̂ ar(Ûj)(1− ẑ∗n−i)(1− ẑ∗n−j)

+ρ̂zij

√
V̂ ar(ẑ∗n−i)

√
V̂ ar(ẑ∗n−j)ÛiÛj
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ja V̂ ar(R̂BF
i ) on kaavan (5.13) mukainen.

Kun summataan yhteen prosessi- ja estimointivarianssin estimaatit (kaavat (5.16) ja
(5.18)), saadaan seuraava estimaatti korvausvastuun estimaatin R̂ (ehdolliselle) keskine-
liövirheen ennusteelle.

Estimaatti 5.2.2. (Korvausvastuun MSEP) Mallioletusten (BF1)-(BF3) voimassa olles-
sa korvausvastuun estimaatin R̂ (ehdollisen) keskineliövirheen ennusteen estimaatti on

m̂sep(R̂BF ) = V̂ ar(R) + V̂ ar(R̂BF )

=
n∑
i=0

Ûi(ŝ
2∗
n−i+1 + ...+ ŝ2∗n+1) +

n∑
i=0

V̂ ar(R̂BF
i ) + 2

∑
i<j

Ĉov(R̂BF
i R̂BF

j ).

5.3 Parametrin jakaumaan perustuva stokastinen mal-

li

Oletetaan, että kumulatiivisille korvauksille kehitysvuoden j lopussa pääte Cij > 0.
Tehdään jälleen oletus, että kaikki vahingot ovat selvinneet kehitysvuoden J kuluessa.
Tällöin sattumisvuoteen i liittyvää kokonaiskorvausmeno on CiJ .

Kokonaiskorvausmenon priori-estimaatti on µ̂i = viq̂i, missä vi on jälleen sattumis-
vuoden i vakuutusmaksutulo ja q̂i on lopullisen vahinkosuhteen odotusarvon estimaatti.
Estimaattia µ̂i ajatellaan nyt niin sanottuna asiantuntijan arviona, parametrin µi ei siis
ajatella olevan satunnaismuuttuja sellaisella priorijakaumalla, jolla muuttujan µ odotusar-
vo on µ̂i. Estimaattien µ̂i ajatellaan olevan riippumattomia havaituista korvauksista Xij.
Sattumisvuoteen i liittyvä korvaausvastuun estimaatti saadaan laskettua nyt kaavalla

R̂BF
i = µ̂i(1− ẑI−i)

ja kokonaiskorvausmenon posteriori estimaatti eli yleinen ennuste hetkellä I on

ĈiJ = Ci,I−i + R̂BF
i = Ci,I−i + µ̂i(1− ẑI−i).

Merkitään summausta, joka lähtee nollasta, seuraavasti hakasulkeilla

X[k],j =
k∑
i=0

Xij, 0 ≤ k ≤ I, 0 ≤ j ≤ J.

Merkitään DI = {Cij : i+j ≤ I, j ≤ J}. Hetkellä I on käytössä tieto DI ja tavoitteena on
ennustaa DcI = {Cij : i + j > I, i,≤ I, j ≤ J}. Käytetään muuten vastaavia merkintöjä
kuin aiemminkin.
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Saluz, Gisler ja Wüthrich [7] lähtevät tutkimuksessaan liikkeelle B-F -menetelmän
perusominaisuuksista. Lähtökohtana on oletus, että on olemassa kehityskerroin yj, joka
on sama kaikille sattumisvuosille, ja lisäksi on olemassa estimaatti µ̂i, joka on sattumis-
vuoteen i liittyvä kokonaiskorvausmenon odotusarvon estimaatti. Sattumisvuoteen i liit-
tyvän korvausvastuun määrä saadaan kertomalla arvio µ̂i kehityskertoimen yj mukaisella
yhä tulossa olevien korvausten prosenttiosuudella. He toteavat samoin kuin Mack, että
B-F -menetelmän pohjalla oleva stokastisen mallin täytyy olla ristiinluokiteltua tyyppiä
(vrt. kaava(5.1))

E[Cij] = µizj tai ekvivalentisti E[Xij] = µiyj,

missä zj =
∑j

k=0 yk on kumulatiivinen kehityskerroin. Koska jälleen µiyj = (µic)(yj/c)
millä tahansa vakiolla c > 0, ovat µi ja yj yksiselitteisiä vain, jos ei huomioida vakioker-
rointa. Yleisyyttä menettämättä voidaan siten olettaa, että y0 + ...+ yJ = 1.

Saluz, Gisler ja Wüthrich johtavat stokastisen mallin B-F -menetelmän pohjalle lähte-
mällä liikenteeseen Mackin [4] tavoin B-F -menetelmästä itsestään esiin nousevista mal-
lioletuksista:

(BF1*) Inkrementaaliset korvaukset Xij ovat riippumattomia kaikilla i ja j sekä

on olemassa parametrit µ0, ...µI , y0, ..., yJ , missä
∑J

j=0 yj = 1 siten, että

E[Xij] = µiyj, 0 ≤ i ≤ I ja 0 ≤ j ≤ J .
(BF2*) Satunnaismuuttujat µ̂i ovat odotusarvon µi = E[CiJ ] harhattomia estimaatteja.

Erona Mackin esittämiin jakaumavapaan mallin pohjalla oleviin mallioletuksiin (ks.
alaluku 5.2.1) tässä ei tehdä vielä varianssiin liittyvää oletusta (BF3). Ne parametrin ja-
kaumaan pohjautuvat stokastiset B-F -mallit, joita Saluz, Gisler ja Wüthrich käsittelevät
tutkimuksessaan, täyttävät kuitenkin yllä olevien mallioletusten lisäksi kyseisen jakauma-
vapaassa mallissa vaadittavan varianssioletuksen (BF3). Näin ollen nyt käsiteltävät mallit
ovat Mackin käsittelemän mallin erikoistapauksia.

Saluz, Gisler ja Wüthrich käsittelevät tutkimuksessaan kolmea eri jakaumamallia.
Ensimmäisenä käsitellään sellaista Poisson-jakaumaan perustuvaa mallia ylihajonnalla
(Over-dispersed Poisson Model), jossa hajontaparametri on vakio. Muut kaksi käsiteltyä
mallia ovat yleinen Poisson-malli ylihajonnalla ja normaalijakaumaan perustuva malli.
Tässä työssä perehdytään vain siihen malliin, joka pohjautuu yleiseen Poisson-jakaumaan
ylihajonnalla. Käytetään tästä lyhyemmin nimitystä GODP-malli.

Ensin tutkittu Poisson-malli, jossa hajontaparametri on vakio, ei ole pätevä useim-
missa käytännön sovelluksissa. Yleinen Poisson-malli sen sijaan soveltuu hyvin tilan-
teisiin, joissa tilastoaineistona on maksetut korvaukset ja normaalimalli taas sopii par-
haiten silloin, kun tilastoaineistona käytetään aiheutuneita korvauksia. Näille kahdelle
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jälkimmäiselle mallille Saluz, Gisler ja Wüthrich ovat saaneet johdettua samat estimaat-
torit.

Lisäksi Saluz, Gisler ja Wüthrich osoittavat tutkimuksessaan, että kyseisten tiettyyn
jakaumaan pohjautuvien mallien avulla voidaan johtaa B-F -filosofiaan sopiva kehitysker-
toimen estimaatti (SUE) tiukalla matemaattisella tavalla. Lisäksi he löytävät explisiittisen
ratkaisun näiden estimaattorien korrelaatiomatriisille. Tätä ratkaisua tarvitaan korvaus-
vastuun keskineliövirheen ennusteen laskennassa. Mackin [4] esittämän jakaumavapaan
mallin kohdalla (alaluku 5.2) taas kaikkia tuloksia ei saada tiukalla matemaattisella ta-
valla, vaan niissä joudutaan turvautumaan approksimaatioon ja käytännöstä saatuihin
huomioihin [7].

Kehityskerroin yj

Mackin [4] tavoin Saluz, Gisler ja Wüthrich [7] kritisoivat sitä, että B-F -menetelmässä ke-
hityskertoimena käytetään C-L -menetelmän mukaista kehityskerrointa (ks. alaluku 5.2).
Kyseistä kehityskerrointa käyttämällä sivuutetaan tieto kokonaiskorvausmenon priori-
estimaatista µ̂i. Koska korvausvastuun estimaatti sisältää arvion µ̂i, tulee kehityskertoi-
menkin huomioida kyseinen arvio. He kirjoittavat myös, että Mackin esittämät kaavan
(5.4) mukaiset estimaatit eivät ole ainoita B-F -filosofiaan sopivia kehityskertoimien esti-
maatteja ja lisäksi lineaarisen estimaattorin käyttöön rajoittuminen ei ole heidän mielestä
välttämättä paras vaihtoehto.

Saluz, Gisler ja Wüthrich lähtevät johtamaan kehityskertoimen estimaattia oletuk-
sesta, että käytettävissä on suorakaiteeksi täydennetty korvauskolmio. Tällöin ilmeiseksi
kehityskertoimen estimaatiksi nähdään

ŷj =
X[I], j

C[I],J

.

Tätä muotoa olevat estimaatit ŷj summatuu automaattisesti ykköseksi. Koska havain-
tojen avulla suorakaiteen muotoiseksi täydennettyä korvauskolmiota ei kuitenkaan ole
käytettävissä, on luonnollista korvata tuntemattomat alemmassa puolisuunnikkaassa ole-
vat korvaukset Xij ennusteilla µ̂iŷj. Tämä päättely johtaa seuraavaan yhtälösysteemiin

ŷj =

∑I−j
i=0 Xij +

∑I
i=I+1−j µ̂iŷj∑I−J

i=0 CiJ +
∑I

i=I+1−J(Ci, I−i +
∑J

k=I+1−i µ̂iŷk)
, 0 ≤ j ≤ J.

Saluz, Gisler ja Wüthrich näyttivät tutkimuksessaan, että tämän kaavan mukainen kehi-
tyskertoimen estimaattori vastaa SU- estimaattoria, kun mallina käytetään Poisson-mallia
ylihajonnalla ja vakiohajontaparametrilla ja, kun tuntematon µi on korvattu estimaatil-
laan µ̂i. Kun hajonta ei olekaan enää vakio eli käytetään yleistä Poisson-mallia ylihajon-
nalla, saatu SU-estimaatti kuitenkin poikkeaa tästä estimaatista.
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5.3.1 Mallioletukset

Yleisten mallioletusten (BF1*) ja (BF2*) pohjalta muotoillaan juuri tätä mallia koskevat
oletukset. Yleisesti Poisson-jakaumaa noudattava satunnaismuuttuja saa vain positiivisia
arvoja, joten tässä oletetaan inkrementaalisten korvausten Xij olevan positiivisia. Inkre-
mentaaliset korvaukset ovat nyt maksettuja korvauksia, ei aiheutuneita korvauksia. Silloin
edellä mainittu positiivisuusoletus on järkevä.

(GODP1*) Inkrementaaliset korvaukset Xij ovat riippumattomia kaikilla i ja j sekä
on olemassa positiiviset parametrit φ0, ..., φJ , µ0, ...µI ja y0, ..., yJ , missä∑J

j=0 yj = 1 siten, että Xij/φj ∼ Poisson(µiyj/φj). Erityisesti pätee

E[Xij] = µiyj,
V ar(Xij) = φjµiyj,

missä φj on kehitysvuoteen j liittyvä hajontaparametri.
(GODP2*) Priori-estimaatit µ̂i ovat odotusarvon µi = E[CiJ ] harhattomia estimaat-

teja ja riippumattomia inkrementaalisista korvauksista Xlj kaikilla
0 ≤ l ≤ I, 0 ≤ j ≤ J .

5.3.2 Kehityskertoimen SU-estimaatti

Johdetaan nyt kehityskertoimille yj suurimman uskottavuuden estimaatit Lagrangen me-
netelmällä. Jotta SU-estimaatti voidaan laskea, täytyy ensin olettaa, että kokonaiskor-
vausmenon odotusarvo µi on tunnettu. Mallin mukaisiin inkrementaalisiin korvauksiin
Xij liittyvä logaritminen uskottavuusfunktio on

1

φj
(Xij(log µi + log yj)− µiyj)− g(Xij, φj),

missä g(·, φj) on normalisointifunktio, joka ei riipu parametreista µi ja yj.

Kun normalisointifunktio g jätetään huomiotta ja käytetään rajoitefunktiolta
∑J

i=0 yj =
1, saadaan Lagrangen funktioksi Lagrangen kertoimella κ

LDI
(y0, ..., yJ , κ) =

∑
i+j≤I

1

φj
(Xij(log µi + log yj)− µiyj) + κ(1−

J∑
j=0

yj).

Jotta SU-estimaatille saadaan kaava, lasketaan yllä olevan funktion osittaisderivaatta
muuttujan yj, 0 ≤ j ≤ J , suhteen ja asetetaan se nollaksi:

∂LDI

∂yj
=

I−j∑
i=0

1

φj
(
Xij

yj
− µi)− κ = 0.
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Näin ollen SU-estimaatille saadaan kaava

ỹj =

1
φj

∑I−j
i=0 Xij

1
φj

∑I−j
i=0 µi + κ

=
X[I−j],j/φj
µ[I−j]/φj + κ

.(5.19)

Osittaisderivaataksi muuttujan κ suhteen saadaan reunaehdon perusteella

∂LDI

∂κ
= 1−

J∑
j=0

yj = 0.

Kun sijoitetaan tähän yhtälöön kaavan (5.19) mukaiset estimaatit ỹj, saadaan κ:lle seu-
raava implisiittiyhtälö

1−
J∑
j=0

X[I−j],j/φj
µ[I−j]/φj + κ

= 0.

Tästä yhtälöstä nähdään, että κ on astetta J+1 olevan polynomiyhtälön juuri. Nyt, koska
kehityskertoimien yj täytyy olla positiivisia tässä mallissa ja koska parametrit µ[I−j] ovat

väheneviä j:n suhteen, löytyy κ:lle väliltä
(
−min0≤j≤J

{
µ̂[I−j]

φ̂j

}
, ∞

)
monotonisuuden

perusteella yksikäsitteinen ratkaisu κ̂.
Jotta kehityskertoimelle saadaan estimaatti, täytyy vielä olla estimaatit parametreil-

le µi ja φj. Kokonaiskorvausmenolle µi käytetään priori-estimaattia µ̂i. Hajontaparetrin
estimoimiseksi ajatellaan, että Yij = Xij/µi, jolloin mallioletuksen (GODP1*) nojalla

E[Yij] = yj ja V ar(Yij) = φj
yj
µi

=
σ2
j

µi
,

missä σ2
j = φjyj. Parametrin σ2

j harhaton estimaattori on (vrt. kaava (5.4))

σ̃2
j =

1

I − j

I−j∑
i=0

µi(Yij − Ȳj)2, 0 ≤ j ≤ J, j 6= I,(5.20)

missä Ȳj =
∑I−j

i=0
µi

µ[I−j]
Yij. Kehitysvuoteen J = I liittyvälle parametrille σ2

J saadaan

estimaatti ekstrapoloimalla.
Näin ollen hajontaparametrin estimaatille saadaan implisiittiyhtälö

φ̂j =
σ̂2
j

ŷj
(5.21)
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Tässä σ̂2
j on saatu kaavasta (5.20) korvaamalla kyseisessä kaavassa esiintyvä tuntema-

ton parametri µi priori-etimaatilla µ̂i. Nimittäjänä oleva ŷj lasketaan puolestaan kaaval-
la (5.19), kun kyseisessä kaavassa esiintyvät tuntemattomat parametrit φj, µk ja κ on

korvattu estimaateilla φ̂j, µ̂k ja κ̂. Estimaatti κ̂ ∈
(
−min0≤j≤J

{
µ̂[I−j]

φ̂j

}
, ∞

)
saadaan

implisiittiyhtälöstä (5.20), sen jälkeen kun kyseisessä yhtälössä esiintyvät tuntemattomat
parametrit on korvattu vastaavilla estimaateillaan.

Kun sijoitetaan johdettu φ̂j = σ̂2
j/ŷj kaavasta (5.19) muokattuun estimaatin ŷj kaavaan

ŷj =
X[I−j], j/φ̂j

µ̂[I−j]/φ̂j + κ̂
,

saadaan kyseisen estimaatin yhtälöksi

ŷj =
ŷjX[I−j], j/σ̂

2
j

ŷjµ̂[I−j]/σ̂
2
j + κ̂

.

Tästä saadaan ratkaistua ŷj:

ŷj =
X[I−j], j

µ̂[I−j]
− κ̂

σ̂2
j

µ̂[I−j]
.

Lopulta, kun käytetään reunaehtoa
∑J

j=0 ŷj = 1, saadaan kehityskertoimien SU-estimaa-
tiksi

ŷj =
X[I−j], j

µ̂[I−j]
+

σ̂2
j/µ̂[I−j]∑J

l=0 σ̂
2
l /µ̂[I−l]

(
1−

J∑
l=0

X[I−l], l

µ̂[I−l]

)
.(5.22)

Kumulatiivisen kehityskertoimen zj estimaatti on tällöin ẑj =
∑j

k=0 ŷk, 0 ≤ j ≤ J . Kuten
aiemmin mainittiin, nämä saadut SU-estimaatit ŷj eivät toteuta yhtälöä (5.19). Saluz,
Gisler ja Wüthrich ovat osoittaneet tutkimuksessaan, että juuri tämä sama estimaatti
kehityskertoimille saadaan johdettua myös normaalimallin pohjalta.

Jos alussa olevaa oletusta vahinkojen selviämisestä näkyvillä olevien kehitysvuosien J
aikana ei tehdä, Lagrangen funktion reunaehtona käytetään

∑J
j=0 yj = 1− ŷJ+1. Muuten

laskut menee samalla tavalla kuin edellä. Hännän kehitykseen liittyvä estimaatti ŷJ+1

täytyy arvioida ulkoisen tiedon avulla, koska hännän kehityksestä ei ole saatavilla tietoa.

5.3.3 Ehdollinen MSEP

Kokonaisorvausmenoon liittyvän ennusteen ĈiJ ja
∑I

i=I−J+1 ĈiJ epävarmuuden arvioin-
nissa käytetään jälleen ehdollista keskineliövirheen ennustetta. Määritellään seuraavaksi,
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että annetulla tiedolla II = σ(DI , µ̂), missä µ̂ = (µ̂0, ..., µ̂I), satunnaismuuttujan X esti-
maatin X̂ ehdollinen MSEP on

msepX|II (X̂) = E[(X − X̂)2|II ].(5.23)

Jos estimaatti X̂ on II-mitallinen, saadaan yhtälö muotoon

msepX|II (X̂) = V ar(X|II) + (E[X|II ]− X̂)2.(5.24)

Jotta tämä ehdollinen MSEP voidaan laskea, täytyy johtaa kaava estimaattien toiselle
momentille ja kovarianssille.

Estimoitujen kehityskertoimien kovarianssimatriisi

SU-estimaattorin tunnettuja ominaisuuksia on asymptoottinen harhattomuus ja asymp-
toottinen normaalisuus. Lisäksi Poisson-mallin mukaisiin estimoituihin kehityskertoimiin
ŷj liittyvä asymptoottinen kovarianssimatriisi saadaan Fisherin informaatiomatriisin kään-
teismatriisina. Merkitään nyt Fisherin informaatiomatriisia symbolilla H(y) ja kirjoite-
taan

H(y)j,k = E

[
∂lDI

∂yj

∂lDI

∂yk

]
, 0 ≤ j, k ≤ J − 1,

missä lDI
on seuraava GODP-mallin mukainen logaritminen uskottavuusfunktio

lDI
(y0, ..., yJ−1) =

∑
i+ j ≤ I
j ≤ J − 1

1

φj
(Xij(log µi + log yj)− µiyj)

+
I−J∑
i=0

1

φJ
(XiJ(log µi + log(1−

J−1∑
j=0

yj))− µi(1−
J−1∑
j=0

yj)) + r.

Tässä r sisältää kaikki kehityskertoimista y = (y0, ..., yJ−1) riippumattomat termit ja
viimeisimpään kehitysvuoteen liittyvä kehityskerroin on kirjoitettu käyttäen vaatimusta∑J

j=0 yj = 1.
Lasketaan seuraavaksi Fisherin informaatiomatriisissa tarvittavat osittaisderivaatat.

Kun 0 ≤ j ≤ J − 1, diagonaalialkioiksi saadaan mallioletusten ja yleisten odotusarvon-
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ja varianssin laskusääntöjen nojalla

H(y)j,k = E

[(
∂lDI

∂yj)

)2
]

= E

( I−j∑
i=0

1

φj

(
Xij

yj
− µi

)
−

I−J∑
i=0

1

φJ

(
XiJ

yJ
− µi

))2


=

I−j∑
i=0

1

φ2
j

V ar

(
Xij

yj

)
+

I−J∑
i=0

1

φ2
J

V ar

(
XiJ

yJ

)

=

I−j∑
i=0

1

φj

µi
yj

+
I−J∑
i=0

1

φJ

µi
yJ

=
µ[I−j]

φjyj
+
µ[I−J ]

φJyJ
.

Muut matriisin alkiot 0 ≤ j < k ≤ J − 1 saadaan laskettua vastaavalla tavalla, kun
muistetaan edelleen, että yJ = 1−

∑J−1
j=0 yj. Matriisin ei-diagonaaliset alkiot ovat siis

H(y)k,j = H(y)j,k = E

[
∂lDI

∂yj

∂lDI

∂yk

]
=
µ[I−J ]

φJyJ
.

Näin ollen Fisherin informaatiomatriisiksi saadaan

H(y) =
µ[I−J ]

φJyJ


µ[I]/φ0y0
µ[I−J]/yJ

+ 1 1 . . . 1

1
µ[I−1]/φ1y1
µ[I−J]/yJ

+ 1 . . . 1
...

...
. . .

...

1 1 . . .
µ[I−J+1]/φJ−1yJ−1

µ[I−J]/yJ
+ 1

 ∈ RJ×J .

Tämän matriisin käänteismatriisi on (ks. [7], Liite A)

(H(y)−1)j,k =
φjyj
µ[I−j]

(
1{j=k} −

φkyk/µ[I−k]∑J
l=0 φlyl/µ[I−l]

)
, 0 ≤ j, k ≤ J − 1.

Oletetaan nyt, että kokonaiskorvausmenon estimaatti µ̂i on lähellä todellista koko-
naiskorvausmenoa µi. Tällöin kehityskertoimien kovarianssi Cov(ŷj, ŷk) on lähellä SU-
estimaattien ỹj kovarianssia. Kun 0 ≤ j, k ≤ J − 1, SU-estimaattorien asymptoottisuuso-
minaisuuden nojalla pätee tällöin approksimaatio

Cov(ŷj, ŷk) ≈ (H(y)−1)j,k.

Kehitysvuoteen J liittyvään kehityskertoimen estimaattiin ŷJ liittyvä kovarianssi saadaan
laskettua kirjoittamalla jälleen ŷJ muotoon ŷJ = 1 −

∑J−1
j=0 ŷj sekä käyttämällä yleisiä

kovarianssiin liittyviä laskusääntöjä.
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Kun tuntemattomat parametrit µ[I−j], yj ja φj korvataan vastaavilla estimaateilla

µ̂[I−j] (ks. mallioletus GODP2*), φ̂j (kaava (5.21)) ja ŷj (kaava (5.22)), saadaan lopul-
ta kovarianssin estimaatiksi

Ĉov(ŷj, ŷk) =
φ̂j ŷj
µ̂[I−j]

(
1{j=k} −

φ̂kŷk/µ̂[I−k]∑J
l=0 φ̂lŷl/µ̂[I−l]

)
, 0 ≤ j, k ≤ J.(5.25)

Ehdollinen MSEP yksittäiselle sattumisvuodelle

Nyt voidaan johtaa käsiteltävän mallin mukaiset estimaatit kokonaiskorvausmenon esti-
maatin ĈiJ = Ci,I−i+ µ̂i(1− ẑI−i) ja niistä muodostetun summan

∑I
i=I−J+1 Ĉij ehdollisel-

le keskineliövirheen ennusteelle. Olkoon nyt siis µ̂ = (µ̂0, ..., µ̂I) ja olkoon II = σ(DI , µ̂)
σ-algebra, joka sisältää kaiken sen tiedon mikä on hetkellä I käytettävissä.

Huomataan, että ehdollistajana on II eikä DI . Tämä johtuu siitä, että oletuksen mu-
kaan estimaattia µ̂ pidetään asiantuntijan havaintona. Jos sitä pidettäisiin prioritietona,
niin silloin pitäisi ehdollistaa joukonDI suhteen. Estimaatin µ̂i tulkintatapa tai tarkemmin
sen mukainen ehdollistaminen vaikuttaa estimointivirheeseen. Vaihtoehtoisella tulkinnalla
ja ehdollistuksella saataisiin ehdolliselle keskineliövirheen ennusteelle samaa muotoa ole-
vat kaavat kuin luvuissa 5.2.3 ja 5.2.4 esitetyt Mackin [4] johtamat kaavat (ks. huomautus
4.10 lähteestä [7]).

Kuten aiemmin todettiin (ks. kaava (5.23)), kokonaiskorvausmenon estimaatin ehdol-
linen keskineliövirheen ennuste on

msepCiJ |II (ĈiJ) = E[(CiJ − ĈiJ)2|II ] = E

( J∑
j=I−i+1

Xij − µ̂i(1− ẑI−i)

)2 ∣∣∣∣II
 .

Koska µ̂i ja ẑI−i ovat II-mitallisia, saadaan edelleen kaavan (5.24) ja mallioletuksen
(GODP1*) perusteella

msepCiJ |II (ĈiJ) = V ar

(
J∑

j=I−i+1

Xij

∣∣∣∣II
)

+

(
E

[
J∑

j=I−i+1

Xij

∣∣∣∣II
]
− µ̂i(1− ẑI−i)

)2

= V ar

(
J∑

j=I−i+1

Xij

∣∣∣∣II
)

+

(
J∑

j=I−i+1

µiyj − µ̂i(1− ẑI−i)

)2

.

Koska korvaukset Xij ovat mallioletuksen (GODP2*) mukaan riippumattomia ja
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∑J
j=I−i+1 yj = 1− zI−i, saadaan ehdollisen keskineliövirheen kaava lopulta muotoon

msepCiJ |II (ĈiJ) =
J∑

j=I−i+1

V ar(Xij)︸ ︷︷ ︸
Prosessivarianssi(PVi)

+ (µ̂i(1− ẑI−i)− µi(1− zI−i))2︸ ︷︷ ︸
Estimointivirhe(EVi)

.

Koska ehdollinen keskineliövirhe voidaan esittää prosessivarianssin ja estimointivir-
heen summana, saadaan sille johdettua estimaatti estimoimalla summattavat erikseen ja
laskemalla lopuksi saadut estimaatit yhteen.

Prosessivarianssin estimaatti

Mallioletuksen (GODP1*) nojalla V ar(Xij) = φjµiyj. Näin ollen, kun käytetään tun-
temattomien parametrien tilalla vastaavia estimaatteja, prosessivarianssin estimaatiksi
saadaan

P̂ V i =
J∑

j=I−i+1

V̂ ar(Xij) =
J∑

j=I−i+1

φ̂jµ̂iŷj.(5.26)

Estimointivirheen estimaatti

Käytettävissä olevan tiedon II perusteella estimointivirhe EVi = (µ̂i(1 − ẑI−i) − µi(1 −
zI−i))

2 on tuntematon vakio. Jotta tätä vakiota voidaan arvioida, muokataan sitä aluksi
seuraavalla tavalla

(µ̂i(1− ẑI−i)− µi(1− zI−i))2 = ((µ̂i − µi)(1− ẑI−i) + µi(zI−i − ẑI−i))2

= (µ̂i − µi)2(1− ẑI−i)2 + 2(µ̂i − µi)(1− ẑI−i)µi(zI−i − ẑI−i) + µ2
i (zI−i − ẑI−i)2.

Tuntemattomat termit (µ̂i − µi)2, (zI−i − ẑI−i)2 ja (µ̂i − µi)(zI−i − ẑI−i) voidaan arvioida
ottamalla keskiarvo yli kaikkien mahdollisten II ja tutkimalla erikseen estimaattien µ̂i ja
ẑj vaihtelua todellisten arvojen µi ja zj ympärillä. Jos jätetään huomiotta estimaattien
µ̂i ja ẑj väliset riippuvuudet, saadaan estimaatin µ̂i harhattomuuden ja estimaatin ẑj
asymptoottisen harhattomuuden nojalla estimointivirheen estimaatiksi

ÊV i = (1− ẑI−i)2V̂ ar(µ̂i) + µ̂2
i V̂ ar(ẑI−i),

missä V̂ ar(µ̂i) ja V̂ ar(ẑI−i) on varianssien V ar(µ̂i) ja V ar(ẑI−i) estimaatit. Keskimmäinen
termi menee nollaksi.
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Jälkimmäiselle varianssille saadaan estimaatti Fisherin informaatiomatriisin avulla,
kun muistetaan kovarianssin yleiset laskusäännöt:

V̂ ar(ẑI−i) =
∑

0≤j,k≤I−i

Ĉov(ŷj, ŷk).(5.27)

Summattavat kovarianssin estimaatit lasketaan kaavalla (5.25).
Varianssin V ar(µ̂i) estimaatti on voitu laskea samalla, kun on asetettu asiantuntijan

arviona µ̂i kokonaiskorvausmenon priori-estimaatiksi. Jos näin ei kuitenkaan ole tehty,
tarkkuus voidaan estimoida myös käytettävissä olevasta aineistosta seuraavalla tavalla.
Oletetaan, että estimaatin µ̂i variaatiokerroin on vakio eli CoV a(µ̂i) ≡ c ja korrelaation
Corr(µ̂i, µ̂k) estimaatti on

Ĉorr(µ̂i, µ̂k) =

{
n−|i−k|

n
, 0 ≤ i, k ≤ I ja |i− k| < n,

0 , muulloin
(5.28)

missä 0 ≤ n ≤ I. Tämä kaava saadaan vakuutusmaksutulon vi ja lopullisen vahinko-
suhteen varianssin ollessa vakio silloin, jos priori- vahinkosuhde qi on estimoitu n:n vuo-
den lopullisten vahinkosuhteiden liukuvana keskiarvona (ks. [7], Liite A). Saluz, Gisler
ja Wüthrich käyttävät esittämässään esimerkissä arvoa n = 10, sitä vanhempien tieto-
jen ei ajatella vaikuttavan ennusteisiin. Tärkeää on huomata, että tässä ei tehdä mitään
oletusta priori-estimaattien µ̂i riippumattomuudesta.

Varianssin V ar(µ̂i) estimaatille lähdetään johtamaan kaavaa satunnaismuuttujan va-
riaatiokertoimen kaavaa CoV a2(X) = V ar(X)/(E[X])2 käyttäen. Määritellään nyt, että
yhteenlaskettujen korvausvaatimusten määrä hetkellä I on

CI =
I−J∑
i=0

CiJ +
I∑

i=I−J+1

Ci, I−i

ja vastaavasti yhteenlaskettu teoreettinen riskivakuutusmaksujen määrä on

ΠI = E[CI ] =
I−J∑
i=0

µi +
I∑

i=I−J+1

zI−iµi.(5.29)

Määritellään vielä, että havaittu tappiosuhde hetkellä I on

QI =
CI

Π̂I

=
CI
ΠI

ΠI

Π̂I

,

missä Π̂I on saatu kaavalla (5.29), kun µi on korvattu priori-estimaatilla µ̂i.
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Kun kirjoitetaan QI :n kaava yllä olevalla tavalla, saadaan esitettyä kaava vakuu-
tusmaksuihin liittyvän parametrin estimaatin Π̂I variaatiokertoimen neliölle. Koska en-
simmäisen asteen Taylorin approximaatiosta pisteessä ΠI saadaan

E[ΠI/Π̂I ] ≈ 1 ja V ar(ΠI/Π̂I) ≈ CoV a2(Π̂I)

ja koska Π̂I ja CI ovat riippumattomia, päädytään arvioon E[QI ] ≈ 1. Varianssin V ar(QI)
laskemiseksi käytetään riippumattomien satunnaismuuttujien tulon laskusääntöä (ks. kaa-
va (5.9)). Kyseistä laskusääntöä käyttämällä varianssiksi saadaan edellisten approksimaa-
tioiden nojalla

V ar(QI) ≈ V ar(CI)/Π
2
I + CoV a2(Π̂I) + V ar(CI/ΠI)V ar(ΠI/Π̂I).

Näin ollen, jos viimeinen yhteenlaskettava jätetään huomiotta, saadaan positiivisuusvaa-
timuksella variaatiokertoimen neliön estimaattoriksi

ĈoV a
2
(Π̂I) = max

{
0, V̂ ar(QI)− V̂ ar(CI)/ ̂̂Π2

I

}
,

missä

̂̂
Π

2

I =
I−J∑
i=0

µ̂i +
I∑

i=I−J+1

ẑI−iµ̂i,

V̂ ar(QI) = (Q̂I − 1)2, missä Q̂I = CI/
̂̂
ΠI ,

V̂ ar(CI) =
I−J∑
i=0

µ̂iσ̂
2
[J ] +

I∑
i=I−J+1

µ̂iσ̂
2
[I−i], missä σ̂2

[j] =

j∑
k=0

φ̂kŷk mallin mukaisesti.

Oletetaan, että zj = 1, kun j > J . Tällöin

CoV a2(Π̂I) = CoV a2

(
I∑
i=0

µ̂izI−i

)
=
V ar

(∑I
i=0 µ̂izI−i

)
(∑I

i=0 µizI−i

)2
=

∑I
i=0 z

2
I−iV ar(µ̂i) + 2

∑
0≤i<k≤I zI−izi−kCorr(µ̂i, µ̂k)µiµkCoV a(µ̂i)CoV a(µ̂k)(∑I

i=0 µizI−i

)2
=

c2(
∑I

i=0 z
2
I−iµi + 2

∑
0≤i<k≤I zI−izi−kCorr(µ̂i, µ̂k)µiµk)(∑I
i=0 µizI−i

)2
= c2

(∑I
i=0 µizI−i

)2
− 2

∑
0≤i<k≤I zI−izi−kµiµk(1− Corr(µ̂i, µ̂k))(∑I

i=0 µizI−i

)2 .
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Näin ollen, silloin kun zj = 1 kaikilla j > J , pätee

CoV a2(µ̂i) = c2

= max

0, CoV a2(Π̂I)

1− 2(∑I
i=0 µizI−i

)2 ∑
0≤i<k≤I

zI−izi−kµiµk(1− Corr(µ̂i, µ̂k))


−1

(5.30)

Silloin kun estimaatit µ̂i korreloivat täysin, pätee CoV a2(µ̂i) = CoV a2(Π̂I). Lopulta saa-
daan haluttu kaava varianssin estimaatille

V̂ ar(µ̂i) = ĉ2µ̂2
i ,(5.31)

missä ĉ2 on saatu kaavalla (5.30), kun tuntemattomat muuttujat CoV a2(Π̂I) ja Corr(µ̂i, µ̂k)
sekä tuntemattomat parametrit on korvattu estimaateillaan.

Yhdistämällä nyt edellä johdetut kaavat, saadaan estimaatti yksittäisen sattumisvuo-
den kokonaiskorvausmenon estimaatin ĈiJ = Ci,I−i + R̂i ehdolliselle keskineliövirheen
ennusteelle.

Estimaatti 5.3.1. (MSEP yksittäiselle saattumisvuodelle) Mallioletusten (GODP1*) ja
(GODP2*) voimassa ollessa yksittäisen sattumisvuoden kokonaiskorvausmenon estimaa-

tin ĈiJ = Ci,I−i + R̂i ehdollisen keskineliövirheen ennusteen estimaatti on

m̂sepCiJ |II (ĈiJ) =
J∑

j=I−i+1

φ̂jµ̂iŷj + V̂ ar(µ̂i)(1− ẑI−i)2 + µ̂2
i V̂ ar(ẑI−i),(5.32)

missä V̂ ar(µ̂i) saadaan kaavalla (5.31) ja V̂ ar(ẑI−i) kaavalla (5.27). Estimaatit µ̂i, φ̂j ja
ŷj ovat mallioletusten ja kaavojen (5.21) ja (5.22) mukaiset.

Ehdollinen MSEP yhteenlasketuille sattumisvuosille

Johdetaan seuraavaksi estimaatti yhteenlaskettujen sattumisvuosien kokonaiskorvausme-
non estimaatin ehdolliselle keskineliövirheen ennusteelle. Kyseinen keskineliövirheen en-
nuste on

msep∑I
i=I−J+1 CiJ |II (

I∑
i=I−J+1

ĈiJ) = E

( I∑
i=I−J+1

CiJ −
I∑

i=I−J+1

ĈiJ

)2 ∣∣∣∣II


=
I∑

i=I−J+1

msepCiJ |II (ĈiJ) + 2
∑

I−J+1≤i<k≤I

E
[
(CiJ − ĈiJ)(CkJ − ĈkJ)

∣∣II] .
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Jotta keskineliövirheen ennusteelle saadaan estimaatti, täytyy johtaa estimaatti yllä
olevan yhtälön odotusarvolausekkeelle. Ensimmäisen termin estimaatti on yksittäiseen
sattumisvuoteen liittyvä keskineliövirheen ennusteen estimaatti (kaava (5.32)). Koska es-
timaatit ẑI−i ja µ̂i ovat II-mitallisia, kaikilla i < k kovarianssin määritelmän ja yleisten
laskusääntöjen perusteella pätee

E
[
(CiJ − ĈiJ)(CkJ − ĈkJ)

∣∣II] = Cov

(
J∑

j=I−i+1

Xij,
J∑

j=I−k+1

Xkj

)
+ (µ̂i(1− ẑI−i)− µi(1− zI−i)) (µ̂k(1− ẑI−k)− µk(1− zI−k)) .

Ylläolevan yhtälön kovarianssitermi on nolla, koska inkrementaaliset korvaukset Xij ovat
oletuksen mukaan riippumattomia. Jäljelle jää vain yhtälössä oleva viimeinen termi, jo-
ka on annetulla tiedolla II tuntematon vakio. Jotta tätä tuntematonta vakiota voidaan
arvioida, kirjoitetaan se muotoon

EVik = (µ̂i(1− ẑI−i)− µi(1− zI−i)) (µ̂k(1− ẑI−k)− µk(1− zI−k))
= ((µ̂i − µi)(1− ẑI−i)− µi(ẑI−i − zI−i)) ((µ̂k − µk)(1− ẑI−k)− µk(ẑI−k − zI−k)) .

Kuten yksittäiseen sattumisvuoteen liittyvän ehdollisen keskineliövirheen ennusteen
estimaattia johdettaessa, jätetään jälleen huomioimatta mahdolliset riippuvuudet esti-
maattien välillä. Tällöin estimaattien harhattomuuden tai vähintäänkin asymptoottisen
harhattomuuden nojalla esimointivirheen estimaatiksi saadaan

ÊV ik = (1− ẑI−i)(1− ẑI−k)Ĉov(µ̂i, µ̂k)) + µ̂iµ̂kĈov(ẑI−i, ẑI−k),(5.33)

missä

Ĉov(µ̂i, µ̂k)) = Ĉorr(µ̂i, µ̂k)

√
V̂ ar(µ̂i)V̂ ar(µ̂k)(5.34)

ja

Ĉov(ẑI−i, ẑI−k) =
I−i∑
j=0

I−k∑
l=0

Ĉov(ŷj, ŷl), I − J + 1 ≤ i, k ≤ I.(5.35)

Estimaatti V̂ ar(µ̂j) saadaan laskettua kaavalla (5.31) ja estimaatti Ĉov(ŷj, ŷl) kaavalla
(5.25).

Yhdistämällä nyt edellä johdetut kaavat, saadaan estimaatti yhteenlaskettujen sattu-
misvuosien kokonaiskorvausmenon

∑I
i=I−J+1 ĈiJ ehdolliselle keskineliövirheen ennusteel-

le.
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Estimaatti 5.3.2. (MSEP yhteenlasketuille saattumisvuosille) Mallioletusten (GODP1*)
ja (GODP2*) voimassa ollessa yhteenlaskettujen sattumisvuosien kokonaiskorvausmenon

estimaatin
∑I

i=I−J+1 ĈiJ ehdollisen keskineliövirheen ennusteen estimaatti on

m̂sep∑I
i=I−J+1 CiJ |II

(
I∑

i=I−J+1

ĈiJ

)
=

I∑
i=I−J+1

m̂sepCiJ |II

(
ĈiJ

)
+2

∑
I−J+1≤i<k≤I

(
(1− ẑI−i)(1− ẑI−k)Ĉov(µ̂i, µ̂k) + µ̂iµ̂kĈov(ẑI−i, ẑI−k)

)
.

5.4 Käsiteltyjen mallien avulla laskettujen estimaat-

tien vertailua, esimerkki

Käydään nyt läpi Saluzin, Gislerin ja Wüthrich’n [7] tutkimuksessa oleva menetelmiä ver-
taileva esimerkki, jonka aineistona on teollisoikeudellisiin vahinkoihin liittyvät maksetut
korvaukset. Kyseisiin vahinkoihin liittyvä vakuutusala on niin sanottu lyhythäntäinen ala
eli korvaukset selviävät suhteellisen lyhyen ajan kuluessa vahingon sattumisesta. Esimer-
kissä käytetty tilastoaineisto on nähtävissä liitteissä olevan kuvan 6.1 taulukosta. Esi-
merkissä kokonaiskorvausmenon priori-estimaatti µ̂i on saatu hinnoittelusta. Kokonais-
korvausmenon estimointi on suoritettu hetkellä i− 1, estimaatteja ei ole muutettu uudel-
leenhinnoittelun avulla. Kyseiset sattumisvuosittaiset estimaatit µ̂i on nähtävissä edellä
mainitun kuvan taulukossa.

Saluz, Gisler ja Wüthrich ovat laskeneet luvussa 5.3 johdettujen kaavojen avulla sat-
tumisvuosiin i = 9, ..., 14 liittyvät estimaatit kumulatiiviselle kehityskertoimelle ẑI−i, kor-
vausvastuulle sekä ehdolliselle keskineliövirheelle ja sitä vastaavalle variaatiokertoimelle.
Lisäksi he ovat laskeneet estimaatit prosessivarianssille ja estimointivirheelle. He ovat tau-
lukoineet nämä estimaatit (BF) sekä Mackin luvussa 5.2 johdetuilla kaavoilla lasketut vas-
taavat estimaatit (BF Mack). Lisäksi taulukoissa näkyy estimaatit (BF ODP), jotka on
saatu käyttämällä Poisson-mallia ylihajonnalla, mutta hajontaparametri on ollut vakio,
sekä C-L -menetelmällä lasketut estimaatit (CL). C-L -menetelmällä tarkoitetaan Mackin
vuonna 1993 tutkimuksessa: ”Distribution-free calculation of the standard error of chain
ladder reserve estimates”esittämää jakaumavapaan mallin pohjalta johdettua stokastista
C-L -menetelmää. Lisäksi korvausvastuulle on laskettu estimaatti (tavallinen BF) siten,
että B-F -menetelmässä on käytetty C-L -menetelmän mukaisia kehityskertoimia.

Liitteissä olevan kuvan 6.2 taulukosta on nähtävissä kumulatiivisten kehityskertoimien
estimaatit ẑI−i, sattumisvuoteen i liittyvä korvausvastuun estimaatti R̂i sekä korvausvas-
tuun estimaatti R̂. Kehityskertoimille ei ole käytetty tasoitusvalintaa. Huomataan, että
erityisesti Mackin luvussa 5.2 johtama kehityskertoimen estimaatti on hyvin lähellä Sa-
luzin, Gislerin ja Wüthrich’n johtamaa estimaattia. Myöhäisimpien vuosien kohdalla eroa
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tosin näyttää hieman tulevan. Lisäksi kaikki B-F -menetelmän mukaiset kehityskertoimet
ovat lähellä C-L -menetelmän mukaista kehityskerrointa, kuten Saluz, Gisler ja Wüthrich
huomauttavat.

Mackin sekä Saluzin, Gislerin ja Wüthrich’n mallilla lasketut korvausvastuun estimaa-
tit ovat myös hyvin lähellä toisiaan. Kuvasta 6.2 näkyy lisäksi, että C-L -menetelmällä
laskettu korvausvastuun estimaatti poikkeaa nyt B-F -menetelmällä saadusta estimaa-
teista. Tähän vaikuttaa se, että viimeisimmän sattumisvuoden kohdalla korvauskolmios-
sa on melko pieni korvausmäärä ja C-L -menetelmä on herkkä tälle. Sen sijaan C-L -
menetelmän mukaisten kehityskertoimien käyttö ei näyttäisi ainakaan suuresti vaikutta-
van B-F -menetelmällä laskettuun korvausvastuun estimaattiin.

Kuvan 6.3 (ks. liitteet) taulukosta näkyy eri menetelmillä lasketut ehdollisen kes-
kineliövirheen ennusteet sekä variaatiokertoimet, joiden avulla voidaan vertailla saatu-
ja hajontoja. Mackin mallia on sovellettu siten, että estimoidun kokonaiskorvausmenon

variaatiokertoimen estimaattina ĈoV a(µ̂i) on käytetty normaalimallin avulla johdettua
estimaattia (ks. [7]).

Liitteissä olevan kuvan 6.4 taulukosta näkyy käytettyjen menetelmien mukaiset pro-
sessihajonta ja estimointivirhe. Mackin ja Saluzin, Gislerin sekä Wüthrich’n menetelmien
mukaiset prosessihajonnat ovat hyvin lähellä toisiaan. Vanhimpien sattumisvuosien koh-
dalla niille on saatu jopa samat arvot. Tuoreimman sattumisvuoden kohdalla ne eroavat
jonkin verran toisistaan. Tämä johtuu siitä, että luvussa 5.3 johdettu prosessivarianssin
estimaatti sisältää enemmän estimaatteja σ̂j ja vastaavasti luvussa 5.2 johdettu estimaatti
estimaatteja ŝ2j .

Saluz, Gisler ja Wüthrich toteavat, että Mackin johtamassa estimointivirheen kaavas-
sa oleva lisätermi V̂ ar(µ̂i)V̂ ar(ẑI−i) on merkityksetön verrattuna muihin termeihin. He
toteavat eron estimointivirheessä johtuvan enimmäkseen erosta varianssin estimaateissa
V̂ ar(ẑI−i).

Lisäksi kyseisistä taulukoista on nähtävissä, että Poisson-mallin hajontaparametri vai-
kuttaa selkeästi viimeisen sattumisvuoden kohdalla prosessihajontaan (ks. BF ODP ja
BF) ja sitä kautta myös ehdolliseen keskineliövirheen ennusteeseen. Koska Mackin joh-
taman mallin verrannollisuusvakio vastaa kyseisen sattumisvuoden kohdalla sitä arvoa,
joka on saatu GODP-mallin estimaatille σ̂j, näyttää vakiohajontaparametrioletus kysee-
nalaiselta.
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Luku 6

Yhteenveto

Kuten Ropponenkin [6] muistuttaa, ennen korvausvastuun laskemista on hyvä varmis-
taa estimoinnissa käytettävän tilastoaineiston laatu ja miettiä, voidaanko kyseisten mak-
settujen korvausten perusteella tehdä päätelmiä tulevaisuudessa maksettavaksi tulevista
korvauksista. Tärkeää on miettiä, pystyykö valittu menetelmä ennustamaan tulevia kor-
vauksia siitäkään huolimatta, vaikka se kuvaisikin hyvin havaittujen korvausten kehitystä.
Onko esimerkiksi korvausten käsittelyssä tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka aiheutta-
vat ongelmia menetelmän toimimisen suhteen.

Yksi vaihtoehto on päätyä tällaisen pohdinnan jälkeen käyttämään luvussa 4 esitet-
tyä B-F -menetelmän mukaista algoritmia käytettävissä olevaan tilastoaineistoon. Tällä
tavalla saadaan yksi piste-estimaatti korvausvastuulle. Saatu estimaatti on käytettävissä
olevan tilastoaineiston ja asiantuntijalla olevan muun korvauksiin liittyvän tiedon yh-
teensovittamisen avulla saatu arvio. Näin ollen B-F -menetelmän mukaiseen estimoin-
tiin liittyy asiantuntijan arvion tuottamaa subjektiivisuutta, jolla on sekä hyvät että
huonot puolensa: estimoinnissa hyödynnetään laajemmin saatavilla olevaa tietoa, mut-
ta toisaalta subjektiivisuus voi lisätä estimointiin liittyvää virhettä. Deterministisen B-
F -menetelmän mukaisen korvausvastuun estimoinnin nähdään kuitenkin sopivan hyvin
etenkin pitkähäntäisille, uusille tai selviämiseltään vaihteleville vakuutuslajeille [6].

On syytä pitää mielessä, että determinististä menetelmää käyttämällä korvausvaatei-
den taustalla oleva satunnaisuus ei tule huomioiduksi. Niinpä stokastisen mallin käyttö
korvausvastuun estimoinnissa on mielekkäämpää, jos halutaan arvioida korvausvastuuta
tarkemmin. Korvausvastuun estimaatin määrääminen stokastisen mallin avulla edellyttää
taustalla olevaan vahinkoprosessiin liittyvien oletusten tekoa, korvauksiin liittyvää jakau-
maoletusta tai odotusarvo-, varianssi- ja kovarianssifunktioihin liittyviä oletuksia. B-F
-menetelmän filosofiaan soveltuvia stokastisia malleja ja niiden mukaisia estimaatteja kor-
vausvastuun arvioimiseksi on johdettu monin eri tavoin. Tässä työssä on käsitelty kahta
tällaista tapaa, Mackin [4] (alaluku 5.2) ja Saluzin, Gislerin sekä Wüthrich’n [7] (alaluku
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5.3) esittämää tapaa.
Mack näkee seuraavat asiat tärkeimpinä etuina esittämänsä jakaumavapaan stokasti-

sen B-F -mallin kohdalla: malli antaa joitakin neuvoja, kuinka estimoida parametrit, ja
malli sallii sellaisten eri testausmentelmien käytön, joiden avulla voidaan valita parhaiten
käytettävissä olevaan dataan soveltuva malli. Lisäksi hänen esittämänsä B-F -menetelmän
filosofiaan soveltuvan stokastisen mallin avulla on mahdollista määrittää korvausvastuun
estimaatin vaihtelu. Mackin johtama malli antaa lisäksi saman estimaatin korvausvastuul-
le kuin luvussa 4 esitetty deterministinen B-F -menetelmä.

Mack mainitsee myös esittämänsä mallin olevan oikealla tavalla joustava, sillä se
mahdollistaa ulkoisen tiedon hyödyntämisen korvausvastuun laskennassa. Kun lopulli-
set parametrit on valittu, stokastisen mallin käyttö edellyttää arvioimaan valintaan liit-
tyvää epävarmuutta. Mack mainitsee johtamansa mallin tekevän myös tämän ratkaise-
van tärkeän tehtävän toteuttamiskelpoiseksi. Mackin mukaan hänen johtamaansa B-F
-menetelmän mukaista stokastista mallia käyttämällä on mahdollista saada suhteellisen
vähän ailahteleva estimaatti korvausvastuulle. Nämä ovatkin erittäin keskeisiä piirteitä
valittaessa käytettävää estimointimenetelmää.

B-F -menetelmän lähtökohtaisena oletuksena on, että havaitut ja tulevat korvaukset
ovat toisistaan riippumattomia. Tämä oletus on olennainen ero, joka on B-F -menetelmän
ja toisen paljon käytetyn C-L -menetelmän välillä. B-F -menetelmää sovelletaan toi-
sinaan siten, että korvausten selviämistä kuvaavina kehityskertoimina käytetään C-L -
menetelmän mukaisia kehityskertoimia. Tämä tapa on kuitenkin ristiriidassa edellä mai-
nitun oletuksen kanssa, sillä C-L -menetelmän mukaiset kehityskertoimet perustuvat men-
neiden ja tulevien korvausten väliseen yhteyteen.

Niimpä Mack [3] on johtanut kehityskertoimille estimaatin, joka perustuu determinis-
tisen B-F -menetelmän korvausvastuun estimaatin kaavaan ja siten soveltuu hyvin B-F
-menetelmän filosofiaan (ks. luku 4.2). Mack [4] käyttää tätä samaa lineaarisen minimiva-
rianssin tuottavaa harhatonta kehityskertoimen estimaattia myös jakaumavapaan stokas-
tisen B-F -mallin yhteydessä (ks. alaluku 5.2.2). Saluz, Gisler ja Wüthrich [7] ovat kuiten-
kin sitä mieltä, että lineaarisen estimaattorin käyttöön rajoittuminen ei ole välttämättä
paras vaihtoehto. Niinpä he johtavat kehityskertoimelle SU-estimaatin tiukalla matemaat-
tisella tavalla kolmen eri mallin pohjalta. SU-estimaatin johtaminen onnistuu ainakin sil-
loin, kun käsitellään inkrementaalisia korvauksia ja korvausten oletetaan noudattavan
tiettyä jakaumaa (ks. alaluku 5.3.2). Kehityskerroin ja sen estimointi on oleellinen osa
korvauskolmioon perustuvaa korvausvastuun estimointia [8]. Näin ollen kehityskertoimen
estimointiin ja käytettävän estimaatin valintaan on syytä kiinnittää huomiota. Eri ta-
valla estimoituja kehityskertoimia ja niiden soveltuvuutta on hyvä testava käytettävissä
olevaan aineistoon.

Mackin [4] esittämä kehityskertoimen estimaatti sekä kaava MSEP:lle on johdettu il-
man oletusta korvausten jakaumasta. Se vaikuttaa hyvältä, mutta kaavojen johtaminen

55



vaatii tällöin muun muassa enemmän approksimaatioita. Kaavoja ei saada johdettua tiu-
kalla matemaattisella tavalla. Tietynlaisten arvioiden teko kuuluu kyllä B-F-menetelmään,
onhan sen peruslähtökohtakin jo sellainen, että estimaateissa käytetään asiantuntijan
tietämystä. Arvioiden tekeminen kuitenkin lisää riskiä päätyä käyttämään virheellistä
estimaattia, joten on syytä välttää ylimääräisiä approksimaatioita.

Ne oletukset, joita Mack tekee johtaessaan esitettyjä kaavoja estimaateille, ovat hyvin
yleisluontoisia ja jotkut oletuksista seuraa suoraan B-F -menetelmästä itsestään. Estimoi-
tavat parametrit kehityskertoimen lisäksi ovat kokonaiskorvausmenon priori-estimaatti,
joka usein perustuu hinnoitteluun, sekä mallioletuksissa olevaan varianssioletukseen liit-
tyvä verrannollisuuskerroin, jonka estimaattina Mack käyttää yleistä verrannollisuus-
kertoimen harhatonta estimaattia. Käytettäviin estimaatteihin on lopuksi sovellettu ta-
soitusvalintaa. Näiden yleisluontoisten oletusten ja estimoitujen parametrien avulla on
saatu johdettua estimaatti korvausvastuun estimaattiin liittyvälle keskineliövirheen en-
nusteelle. Ennen ennustevirheen kaavan soveltamista täytyy kuitenkin kyetä arvioimaan
sekä kehityskertoimen estimaattiin että kokonaiskorvausmenon priori-estimaattiin liittyvä
epävarmuus. On syytä muistaa, että epävarmuuden arvioinnin tulee tapahtua ulkoisen tie-
don perusteella silloin, kun estimaatti perustuu ulkoiseen tietoon.

Mackin johtamassa keskineliövirheen ennusteen estimaatin kaavassa esiintyvän kehi-
tyskertoimien estimaattien tai kokonaiskorvausmenon priori-estimaattien kovarianssin las-
keminen vaatii arvioita ja tarkempaa perehtymistä. Saluz, Gisler ja Wüthrich sen sijaan
löytävät eksplisiittisen ratkaisun kehityskertoimien estimaattoreiden korrelaatiomatriisil-
le, kun kehityskertoimina käytetään yleisen Poisson-mallin ylihajonnalla (GODP) pohjal-
ta johdettua SU-estimaatteja. He tarvitsevat johtamiensa kaavojen pohjalle sen lisäksi,
että korvausten oletetaan noudattavan yleistä Poisson-jakaumaa ylihajonnalla, myös ole-
tuksen siitä, että inkrementaaliset korvaukset ovat riippumattomia myös saman sattu-
misvuoden sisällä. B-F -menetelmän standardioletuksena on, että inkrementaaliset kor-
vaukset ovat riippumattomia eri sattumisvuosien välillä. Lisäksi tarvitaan oletus, että
kokonaiskorvausmenon priori-estimaatti on harhaton kokonaiskorvausmenon odotusarvon
estimaatti ja se on riippumaton havaituista inkrementaalisista korvauksista.

Oletus siitä, että korvaukset ovat riippumattomia saman sattumisvuoden sisällä, juon-
taa juurensa vaatimuksesta, että B-F -menetelmän mukaisen korvausvastuun estimaatin
tulee olla riippumaton arviointihetkellä havaituista korvauksista. Oletus vaikuttaa näin
ollen ihan perustellulta. Mack myös oletti esittäessään johtamiensa estimaattien ominai-
suuksia, että aktuaarin valinta kokonaiskorvausmenon priori-estimaatiksi olisi harhaton.
Viimeinen oletus, että kokonaiskorvausmenon priori-estimaatti on riippumaton inkremen-
taalisista korvauksista, on jo priori-termin määritelmän perusteella soveliaan oloinen.

Muissakin tutkimuksissa on johdettu GODP-mallin pohjalta kaava ehdolliselle MSEP:lle,
mutta niissä on käytetty C-L -menetelmän mukaisia kehityskertoimia. Tästä on halut-
tu päästä käsitellyissä menetelmissä eroon. C-L -menetelmä sivuuttaa tiedon kokonais-
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korvausmenon priori-estimaatista ja muutenkaan menetelmää ei voida pitää täysin it-
senäisenä arviointi menetelmänä, jos käytetään C-L -menetelmän mukaisia kehityskertoi-
mia.

Saluz, Gisler ja Wüthrich ovat johtaneet kaavat sen pohjalta, että korvausten olete-
taan noudattavan yleistä Poisson-jakaumaa ylihajonnalla. Poisson-jakaumaan perustuvia
malleja on käytetty paljon vahinkojen lukumäärien mallinnuksessa. Poisson-malli yliha-
jonnalla sopii kuitenkin myös maksetuille korvauksille, sillä oletuksena käsitellyn GODP-
mallin pohjalla oli, että maksetut inkrementaaliset korvaukset ovat positiivisia.

Käsiteltävänä oleva Poisson-malli ylihajonnalla on stokastinen malli, jonka tavoitteena
on mallintaa inkrementaalisten korvausten odousarvoa. Mallissa määritellään myös inkre-
mentaalisten korvausten varianssi, joka kuvaa, miten korvaukset voivat poiketa odotusar-
vostaan. Koska inkrementaaliset korvaukset noudattavat Poisson-jakaumaa ylihajonnal-
la, ei niiden varianssi ole normaalin Poisson-jakautuneen satunnaismuuttujan tavoin sama
kuin odotusarvo: inkrementaalisten korvausten varianssi on odotusarvo kerottuna hajon-
taparametrilla. Näin ollen, kun varianssin ei tarvitse olla sama kuin odotusarvo, malli
sopii paremmin kuvaamaan todellisia ilmiöitä kuin tavallinen Poisson-malli. Ylihajonta ei
vaikuta parametrien eikä siten myös inkrementaalisten korvausten odotusarvon estimaat-
tiin. Se ainoastaan lisää niiden hajontaa. Tämä tosin lisää estimoitavien parametrien
määrää, sillä hajontaparametri on myös estimoitava käytettävissä olevasta tilastoaineis-
tosta. Poisson-mallin parametrien estimoimiseksi ja mallin sopivuuden mittaamiseksi on
olemassa tietokoneohjelmia (esimerkiksi SAS ja R), joten mallin soveltaminen on helppoa
[6].

Huomionarvoinen seikka on se, että Saluz, Gisler ja Wüthrich ovat saaneet johdet-
tua tutkimuksessaan myös normaalimallin-pohjalta samat estimaatit, mitkä on esitetty
luvussa 5.3 kehityskertoimelle, kehityskertoimien kovarianssimatriisille sekä kokonaiskor-
vausmenon estimaatin ja vastaavien estimaattien summan keskineliövirheen ennusteen
estimaateille.

Tämä puhuu sen puolesta, kuten Saluz, Gisler ja Wüthrich ehdottavatkin, että vaikka
inkrementaalisiin korvauksiin liittyvää jakaumaoletusta ei saavutettaisikaan täysin, niin
kehityskertoimen, niiden kovarianssimatriisin ja kokonaiskorvausmenon ehdollinen keski-
neliövirheen ennusteen estimaatti laskettaisiin luvussa 5.3 johdettujen kaavojen avulla.
Ainakin niin kauan, kunnes perustellusti voidaan osoittaa joidenkin muiden estimaattien
olevan käyttökelpoisempia.

Tässäkin tilanteessa, eli käyttämällä esimerkiksi edellä mainittua stokastista B-F -
menetelmää, on käytettävissä vain yksi luku, ennustevirhe, joka kuvaa korvausvastuun
estimaatin vaihtelua todellisesta arvostaan. Senkään avulla ei saada välttämättä tarpeek-
si selkeää kuvaa siitä, onko estimoitu korvausvastuu riittävä. Sen sijaan, jos saataisiin
määrättyä ennustejakauma eli korvausvastuun jakauma, olisi mahdollista arvioida kor-
vausvastuun riittävyyttä vielä tarkemmin. Kuten aiemmin jo mainittiin Ropposen [6]
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kirjoittaneen, ennustejakauman laskeminen analyyttisesti on useissa stokastisissa malleis-
sa hankalaa. Ropposen [6] mukaan bootstrap-menetelmän ja simuloinnin yhdistelmällä
voidaan kuitenkin tuottaa arvio ennustejakaumasta. Ennustevirhe saataisiin tällöin enus-
tejakauman hajontana.

Näin ollen jatkotutkimusaiheena voisi olla tutkia B-F -menetelmää korvausvastuun
arviointimenetelmänä siltä pohjalta, että perehtyy ensin bootstrap-menetelmään ja simu-
loinnin käyttöön ja tuottaa sen jälkeen niiden yhdistelmän avulla ennustejakauman muun
muassa sillä oletuksella, että korvaukset on mallinnettu luvussa 5 esitetyllä stokastisella
mallilla.

58



Kirjallisuutta

[1] Bornhuetter, R. & Ferguson, R. (1972): The Actuary and IBNR. Proceedings of the
Casualty Actuarial Society, November 1972.
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