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1 Johdanto

Vakuutusten hallinnointiin kuuluu olennaisena osana laskea tarjolla olevien sopimusten
tuottoja ja kustannuksia. Tämä on merkittävässä roolissa myös Profit Software Oy:n Profit
Life & Pension –vakuutusten myynti- ja hallintajärjestelmässä (PLP). Laskennan kohtees-
ta riippuen voidaan tulos saada selvitettyä eksplisiittisesti, mutta toisinaan syntyy tarve
numeerisille ratkaisuille, joissa pyritään tuottamaan arvio hyväksyttävän virhemarginaa-
lin puitteissa. Tällaisesta tarpeesta hyvä esimerkki on eläkevakuutus, jossa muun muas-
sa vaihtelevat talletusajankohdat ja -määrät sekä sopimukseen mukaan otettavat turvat
tuovat monenlaisia variaatioita lopulta kertyvään eläkepottiin. Tämän lisäksi myös va-
roille valitut sijoituskohteet ja niiden tuotto-odotukset luovat hajontaa. Tavoiteltavaan
eläkekkeiden nostosuunnitelmaan sen sijaan vaikuttaa muun muassa sallittua nostoikää ja
verotusta säätelevät lait.

Eläkevakuutukset jaettiin perinteisesti etuuspohjaisiin (engl. defined benefit) ja maksu-
pohjaisiin (engl. defined contribution) eläkesopimuksiin (Bodie et al., 1985). Maksupohjai-
sen eläkesopimuksen tapauksessa eläkepottiin tehtävän talletuksen suuruus on määritelty
ja se maksetaan valitun intervallin välein. Tällaisen vakuutuksen kerryttämä tuottoarvio
tarkasteltavaan ajankohtaan mennessä on yksinkertaista laskea varojen sijoituskohteen
tuotto-odottaman perusteella. Etuuspohjaisissa eläkesopimuksissa sen sijaan vakuutus-
kauden lopussa maksettavan edun määrä on tiedossa. Tällöin pitää selvittää tarvittavan
panoksen määrä kyseisen edun saavuttamiseksi. Apuna voidaan käyttää maksupohjaisen
eläkesopimuksen tuottoon käytettyä laskentatapaa ja arvata oikeaa tulosta. Tästä saadaan
muodostettua funktion nollakohdan etsimisongelma, jonka ratkaisemiseen voidaan käyt-
tää esimerkiksi sekanttimenetelmää ja binäärihakua yhdistävää Dekkerin metodia (Brent,
1971). Nykyään varsinaisia etuuspohjaisia sopimuksia ei Suomessa tehdä, mutta vastaava
laskentatapa on edelleen hyödyllinen, jotta vakuutuksen ottajalle voidaan arvioida, kuinka
suuria säästömaksuja vaaditaan toivotun eläketason saavuttamiseksi.

PLP-järjestelmässä on toiminnallisuus, joka laskee eläkevakuutuksen arvioidun eläkeker-
tymän ja toivotun eläkesuunnitelman yhteensopivuutta, mutta nykyinen toteutus on liian
hidas. Tämän tutkielman aiheena on kyseisen laskennan optimointi ja siihen liittyvät haas-
teet. Esittelen vanhan laskentatavan ja sen ongelmat sekä uuden version tuomat ratkaisut
näihin. Käyn myös läpi muutosten pohjalta odotetut parannukset lopullisessa laskentano-
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peudessa ja vertaan tätä käytännön testeistä saatuihin tuloksiin.

Tuon lisäksi esiin millaisia vaatimuksia tällaisen muutoksen tekemisellä on kehitettävän
järjestelmän osalta, jotta voidaan olla varmoja laskennan luotettavuudesta. Vakuutusjär-
jestelmissä käsitellään suuria määriä asiakkaiden kannalta tärkeää dataa ja rahaa liikkuu
paljon; Profit Life & Pensionin tapauksessa sopimuksia on yli miljoona, varoja on hal-
linnoitavana yli 20 miljardin arvosta ja ulos maksetaan kuukausittain yli 100 miljoonaa
euroa. Tällaisessa ympäristössä muun muassa koodin luotettavuus sekä testien kattavuus
on olennaisessa asemassa. Muun muassa regressiotestauksen avulla voidaan varmistaa, et-
tä tehdyt muutokset eivät aiheuta ongelmia olemassa olevissa toiminnallisuuksissa (Leung
ja White, 1989).



2 Vakuutustenhallintajärjestelmä

Vakuutustenhallintajärjestelmä on vakuutusliiketoimintaa varten kehitetty ohjelmisto, jol-
la voidaan hallinnoida vakuutustuotteita sekä hoitaa niihin liittyviä tehtäviä. Tässä luvus-
sa käsitellään Profit Life & Pension -vakuutustenhallintajärjestelmää sekä eläkevakuutuk-
sia yleisesti.

2.1 Profit Life & Pension

Profit Software Oy on vuonna 1992 perustettu suomalainen ohjelmistoalan yritys, joka
tuottaa ensisijaisesti järjestelmäratkaisuja sekä konsulttipalveluita finanssialalle (Profit
Software Oy verkkosivut 2021). Yrityksen asiakkaat ovat pääosin pankki- ja vakuutus-
palveluita tarjoavia yrityksiä Suomesta ja muualta pohjoismaista. Profit Software tarjo-
aa asiakkailleen palveluita kaikilta ohjelmistokehityksen osa-alueilta suunnittelusta toteu-
tukseen ja ylläpitoon. Projektien pohjana on usein jokin Profit Softwaren kehittämistä
tuotteista, joka räätälöidään asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Tuotteet tarjoavat ratkaisuja
finanssialan tarpeisiin, kuten perintään, tietovarastojen arkistointiin ja vakuutustenhallin-
taan.

Profit softwaren Profit Life & Pension (PLP) on vakuutusten hallintaan tarkoitettu järjes-
telmä, jossa vakuutustuotteiden koko elinkaaren toiminnallisuudet ovat saatavilla myyn-
nistä ylläpitoon, hallinnointiin, korvausten hakuun ja maksamiseen sekä vakuutuksen päät-
tämiseen (Profit life and pension -verkkosivu 2021). PLP toimii pohjana asiakkaan tarpei-
ta vastaavan vakuutusratkaisun rakentamiseen sisältäen myös tarvittavat järjestelmäinte-
graatiot sekä varmistaen, että vakuutuksiin kuuluvia viranomaisvaatimuksia noudatetaan.
Tämän päälle voidaan kehittää asiakkaan brändin mukainen järjestelmä, joka myös tar-
joaa mahdollisuuden vakuutustuoteinnovointiin ja markkinasta erottumiseen joustavuu-
destaan johtuen. PLP:n sisältämiä palveluita ovat esimerkiksi suurten transaktiomäärien
käsittelyyn kehitetty vakuutuskorvausten-, eläkkeiden- sekä maksunpalautusten maksu- ja
edunsaajien käsittelyjärjestelmä PLP Payments, henkilöriskien vakuuttamiseen keskittyvä
PLP Risk, joka sisältää muun muassa sairaus- ja työkyvyttömyysvakuutukset, sekä PLP
Savings, joka kattaa henki- ja eläkevakuutusyhtiöiden tarpeet.
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2.2 Eläkevakuutukset

Suomessa työeläkettä kerrytetään lähes kaikesta työntekijän ikävuosina 17-67 tekemäs-
tä työstä. Eläkkeen kertymistavat vaihtelevat työnantajasta ja alasta riippuen eri eläke-
lakien mukaisesti. Yksityisellä puolella työeläketurva on järjestetty pääosin työeläkeva-
kuutussopimuksina, joita Eläketurvakeskuksen koordinoimat eläkevakuutusyhtiöt, -kassat
ja -säätiöt hallinnoivat. Laissa määrätyn eläkekertymän lisäksi on mahdollista hankkia
henkilö- tai työnantajakohtaisia eläkevakuutuksia, jotka kasvattavat työntekijän käytössä
olevaa eläkettä työuran jälkeen. Nämä ovat kuitenkin Suomessa harvinaisia muihin Euroo-
pan maihin verrattuna esimerkiksi kattavan eläkelainsäädännön ja maksettavan eläkkeen
ylärajan puuttumisen takia (Eläketurvakeskus - Suomen eläkejärjestelmän kuvaus 2022).

Aiemminkin eläkevakuutussopimusten sisällöt vaihtelivat monilla tavoin, mutta karkeasti
sopimukset voitiin jakaa maksupohjaisiin ja etuuspohjaisiin. Maksupohjaiset sopimukset
olivat yksinkertaisempia, koska toimintaperiaate vastaa käytännössä mitä tahansa muuta
säästämistä. Eläkettä varten säästettiin ennalta määrätty summa sovitun ajan välein ja
näin kertyvät varat sekä sopimuksessa määritettyjen sijoituskohteiden kerryttämät korot
kasvattivat lopullista eläkepottia. Tämä työuran aikana kertynyt säästö jaettiin esimer-
kiksi kymmenelle vuodelle eläkeiän alkamisesta lähtien, jonka aikana vakuutetulle mak-
settiin kuukausittain eläkettä. Maksupohjainen eläkevakuutussopimus ei siis antanut mi-
tään takeita siitä, kuinka suuri lopulta maksettava kuukausittainen eläke olisi, vaan tuotto
perustui tehtyihin säästöihin ja sijoitusten toteutuneisiin arvonkehityksiin (Bodie et al.,
1985).

Maksupohjaisten vastakohtana oli etuuspohjaiseet vakuutussopimukset, joissa vakuutetul-
le luvataan ennalta määrätty summa kuukausittaisena eläkkeenä huolimatta säästettyjen
varojen arvon kehityksestä. Vakuutetun näkökulmasta sopimus on yksinkertainen ja hel-
posti ennakoitavissa, koska jo hyvissä ajoin ennen eläkkeelle siirtymistä on tiedossa, kuin-
ka paljon eläkettä maksetaan. Vakuutuksen tarjoajan näkökulmasta sopimus on kuitenkin
haastavampi, koska se sisältää huomattavasti enemmän riskejä taloustilanteiden ja mark-
kinoiden kehittymisen suhteen maksupohjaiseen sopimukseen verrattuna. Etuuspohjaiset
vakuutussopimukset ovat olleet käytössä erityisesti Yhdysvalloissa, jossa yritykset tarjoa-
vat usein työntekijöilleen eläkepaketteja yrityksessä tehtyjen työvuosien perusteella. Esi-
merkiksi työntekijälle voidaan luvata tietty prosentti palkastaan eläkkeelle siirtymisen jäl-
keen, jos hän on tarpeeksi monta vuotta yrityksen palveluksessa. Tällaiset sopimukset ovat
kuitenkin riskialttiita, jos yrityksen taloudellinen tilanne tulevaisuudessa heikkenee, minkä
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seurauksena maksupohjaiset eläkepaketit ovat yleistyneet. Etuuspohjaisen vakuutussopi-
muksen toimintaperiaatetta voidaan kuitenkin hyödyntää määrittämällä ennakkoon ha-
luttu eläketaso ja sen jälkeen laskemalla tarvittavien säästöjen suuruus maksupohjaisessa
sopimuksessa.

Nykyään perinteiset etuuspohjaiset eläkevakuutussopimukset ovat hyvin harvinaisia, mut-
ta myös maksupohjaiset sopimukset ovat muuttuneet huomattavasti monimutkaisemmiksi
muun muassa muuttuneiden lainsäädäntöjen sekä eläkevakuutuksiin usein liitettyjen mui-
den turvien takia. Tämä on johtanut siihen, että vaikka vakuutuksen ottaja tekisi tasaisesti
talletuksia eläkevakuutukseensa, niin lopullista pottia on lähes mahdotonta laskea tarkal-
leen. Lisäksi eläkesuunnitelmat, joissa vakuutettu määrittää missä ajassa ja kuinka paljon
hän haluaa nostaa eläkettä, voivat olla moniosaisia. Esimerkiksi toiveena voisi olla nostaa
suurempaa eläkettä ensimmäisen vuoden ajan ja tämän jälkeen jatkaa pienemmällä sum-
malla. Koska lainsäädännöt ovat vaikuttaneet muun muassa siihen milloin tiettyyn aikaan
talletettuja eläkesäästöjä saa aikaisintaan nostaa, näiden säästöjen ja eläkesuunnitelmien
tasaamista on vaikea laskea ja se vaatii numeerisia menetelmiä.



3 Eläkevakuutusten laskenta

Merkittävänä osana Profit Life & Pension -tuotetta ja kaikkia sen palveluita on vakuu-
tuslaskenta, johon kuuluu esimerkiksi eri vakuutustuotteiden kustannusten, tuottojen ja
riskiarvioiden laskentaa. Tässä luvussa käyn läpi eläkevakuutusten laskentaa ja miten se on
toteutettu PLP-järjestelmässä. Esittelen perinteistä etuuspohjaista sopimusta mukailevan
yksinkertaistetun version ongelmasta, jolla on helppo havainnollistaa, mitä laskennassa
tehdään. Lisäksi käyn tarkemmin läpi, miksi vakuutussopimukset nykyisessä muodossaan
vaativat numeerisia menetelmiä niiden laskemiseen.

3.1 Yksinkertaistettu etuuspohjainen laskenta

Kuten edellisessä luvussa mainittiin, perinteisen etuuspohjaisen eläkejärjestelyn laskemi-
seen käytetään apuna maksupohjaisen järjestelyn yksinkertaisempaa laskentakaavaa. Mak-
supohjaisen sopimuksen lopullinen tuotto saadaan laskettua maksuerien sekä niiden ker-
ryttämien korkojen summana. Olkoon siis B asiakkaan maksama maksuvirta, jonka mak-
suhetket ovat t1, t2, t3, ..., tn kasvavassa järjsetyksessä ja B(t) yksittäinen maksu ajanhet-
kellä t. Ensimmäinen maksuhetki t1 on sopimuksen aloituspäivä. Määritellään lisäksi S(tn),
joka on sopimuksen kerryttämä eläke ajankohtaan tn mennessä. Tälle saadaan kaava:

S(tn) =
n∑

k=1
B(tk)(1 + i)

n−k
p ,

missä i on korko (toteutunut tai ennuste) ja p on maksuintervalli, esimerkiksi kuukausit-
tain tai kvartaaleittain tehtävä talletus. Korko ja maksuintervalli pitää siis suhteuttaa
toisiinsa, jotta kuhunkin maksuun otetaan huomioon oikea koron määrä: esimerkiksi, jos
maksuja on tehty kuukausittain ja korko i on vuosikorko, niin p = 12. Sen sijaan kvar-
taalittaisilla maksuilla p = 4. Jokaiselle maksulle lasketaan siis sen kerryttämä korko ja
nämä summataan yhteen. Näin saadaan selvitettyä kertynyt eläke, kun maksuajankohdat
ja -määrät sekä korkoprosentti ovat tiedossa.

Kun annetaan tavoiteltava eläkepotti T (tn), tarvittava säästösuunnitelma pyritään mää-
rittämään niin, että etäisyys |T (tn) − S(tn)| on pienempi kuin enintään sallittu ε. Sääs-
tösuunnitelmassa määritetään kuinka paljon ja usein säästöön tehdään talletuksia. Näin
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saadaan muodostettua nollakohdan etsimisongelma, jossa S(tn):n arvo pyritään saamaan
mahdollisimman lähelle tavoitetta T (tn) maksuvirtaa B(tn) tai korkoa i muuttamalla. Toi-
sin sanoen, kuinka usein ja kuinka suuria säästösummia joudutaan maksamaan tai mihin
korkotasoon pitäisi yltää, jotta haluttu eläkepotti saavutetaan.

Tästä yksinkertaistetun mallin summasta huomataan, että kun maksuvirta on vakio, eli
B(tk) = b kaikilla k = 1, 2, ..., n, niin summa saadaan avattua huomattavasti helpommin
käsiteltävään muotoon:

S(tn) =
n∑

k=1
b(1 + i)

n−k
p = b ·

n∑
k=1

(1 + i)
n−k

p .

Huomataan, että summan eksponentit käyvät läpi kokonaisluvut n−1:stä nollaan. Tällöin

b ·
n∑

k=1
(1 + i)

n−k
p = b ·

n−1∑
k=0

(1 + i)
k
p ,

joka voidaan ratkaista geometrisen sarjan kaavalla ∑n
k=0 xk = xn+1−1

x−1 . Saadaan

b ·
n−1∑
k=0

(1 + i)
k
p = b · (1 + i)

n
p − 1

p
√

1 + i− 1
.

Jos sopimuksen pituus n, maksuintervalli p ja korkoprosentti i ovat tiedossa, niin maksu-
määrä b on nyt helppo ratkaista yhtälöstä T (tn) = S(tn). Saadaan

T (tn) = b · (1 + i)
n
p − 1

p
√

1 + i− 1
⇒ b = T (tn)

(1+i)
n
p −1

p√1+i−1

.

Sen sijaan, jos maksumäärä b on tiedossa, mutta korkoprosentti i täytyy selvittää, niin on-
gelmaa ei saa helposti ratkaistua, vaan vaaditaan numeerisia menetelmiä. Käytetään tätä
eläkekertymän S(tn) määritelmää helposti ymmärrettävänä ja käsiteltävänä esimerkkinä
seuraavassa esimerkkivakuutussopimuksessa ja myöhemmin nollakohdan etsimismenetel-
missä.
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3.2 Esimerkkivakuutussopimus

Otetaan esimerkiksi kahdenkymmenen vuoden mittainen eläkevakuutussopimus, johon
tehdään talletuksia sata euroa kuukaudessa. Tällöin S(tn) = ∑240

k=1 100 · (1 + i) 240−k
12 . Täs-

sä i on vuosittainen korko, jolloin esimerkkisopimuksen kuukausittainen maksuintervalli
p = 12 ja näin ollen sopimukseen tehtyjen talletusten määrä n = 20 · p = 240. Kuva 3.1
näyttää tällä sopimuksella kokonaistuoton S(tn) arvon vaihtelut eri suuruisilla maksueril-
lä. Jos tavoitteena on saada eläkepottiin kerättyä esimerkiksi 40 000 euroa ja hyväksytään
200 euron virhe, saadaan epäyhtälö:

|S(tn)− 40000| < 200.

Tämä saadaan ratkaistua arvaamalla sopivaa korkoprosenttia ja laskemalla onko saatu
eläkekertymä sallitun virheen päässä tavoitteesta. Jos saatu tulos on liian vähän, niin
arvattua korkoa suurennetaan kunnes päädytään yli tavoitteen. Liian suuren arvauksen
tapauksessa vastaavasti arvausta pienennetään. Kun korkoprosentille i on löydetty sopivat
ylä- ja alarajat, voidaan tarkasteluväliä alkaa kaventamaan kunnes hyväksyttävä arvo on
löydetty. Tähän voidaan käyttää luvussa 4 esiteltäviä nollakohdan etsimismenetelmiä.

0 2 4 6 8 10

3

4

5

6

7
·104

Korkoprosentti

K
ok

on
ai

st
uo

tt
o

Kuva 3.1: Esimerkkisopimuksen kahdenkymmenen vuoden jälkeiset kokonaistuoton vaihtelut korkopro-
sentin perusteella.
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3.3 Vakuutuslaskenta käytännössä

Todellisuudessa eläkevakuutussopimukset ovat huomattavasti edellä kuvattua monimut-
kaisempia. Lopulta kertyneeseen säästöön vaikuttaa talletusten lisäksi esimerkiksi muiden
sopimukseen sisällytettyjen vakuutuksien kulut ja näihin liittyvät riskiarviot sekä vakuu-
tusmaksuista perittävät kulut, jotka voivat vaihdella maksujen välillä huomattavasti. Li-
säksi sopimuksen ottaja voi tehdä rajattomasti erisuuruisia talletuksia ennalta määrätty-
jen maksuintervallien sijaan. Määritellään todenmukaisemmalle eläkevakuutussopimuksen
varojen kertymälle V (tn) seuraava rekursiivinen kaava:

V (tn) = V (tn−1) +
∑

ti∈(tn−1,tn]
(B(ti)− κ(B(ti)))− γ(V (tn−1))− µ(V (tn−1), R(tn−1)),

jossa

V (t) : vakuutussopimuksen säästöt ajanhetkellä t,
B(t) : asiakkaan tekemä maksu ajanhetkellä t,
κ : vakuutusmaksuun liittyvä kulu, joka tyypillisesti riippuu toteutuneista

maksuista,
γ : vakuutuksiin liittyvä kuukausittainen hoitokulu, joka on määritelty

vakuutussopimuksessa kiinteänä kuluna
µ : ajanhetkellä t vallitseva rahamääräinen riskitaso, joka riippuu säästetyistä

varoista ja vakuutetun riskitodennäköisyydestä
R(t) : vakuutetun riskitodennäköisyys ajanhetkellä t.

Asiakkaan suorittama maksu hetkellä t on tässäkin B(t). Laskentaa suoritetaan ennakkoon
määritellyillä intervalleilla, johon muun muassa kulujen laskuttaminen perustuu; esimer-
kiksi kuukausittain. Koska sopimuksissa ei kuitenkaan ole rajattu asiakkaalle sallittujen
säästötalletusten määrää, niin yhden laskentaintervallin sisällä voi olla useita maksuja.
Tästä johtuen maksut on esitetty summana ∑

ti∈(tn−1,tn](B(ti) − κ(B(ti))), joka siis sisäl-
tää kaikki maksut aikavälillä (n − 1, n], tarkoittaen esimerkiksi sopimuksen n:nnen kuu-
kauden aikana tehtyjä maksuja. Maksusta vähennettävä kulu κ voi vaihdella paljonkin.
Yleisimmin se on määritelty tiettynä prosenttiosuutena maksettavasta maksusta, mutta
se on kuitenkin useimmiten rajoitettu kiinteällä summalla, jota enempää kuluja ei joka
tapauksessa peritä. Lisäksi vakuutuksen myöntäjiin liittyvä lainsäädäntö seuraa tarkas-
ti näiden toimintaa ja esimerkiksi taloustilannetta seurataan jatkuvasti. Vakuutusyhtiön
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taloustilanne ei saa koskaan heikentyä niin, että mahdolliset korvaukset voisivat jäädä
maksamatta, mutta toisaalta myös tuoton kertyminen on säännösteltyä, jotta vakuutuk-
sien hintoja voidaan pitää reiluina asiakkaille. Tästä johtuen voi tulla tilanteita, jolloin
vaihtelevia kuluja kuten κ:aa ei peritä lainkaan.

Eläkevakuutussopimuksiin liittyy usein myös erillisiä turvia. Näistä yleisimpiä on turva
kuoleman varalle, joka korvaa omaisille, jos vakuutettu menehtyy ennen kuin kertyneet
säästöt on ehditty maksaa eläkkeinä takaisin sopimuksen ottajalle. Jäljellä olevat muuttu-
jat γ ja µ liittyvät näihin turviin. Näistä γ sisältää vakuutuksiin liittyvät kuukausittaiset
hoitokulut, jotka riippuvat vakuutustyypistä ja korvausmäärästä. Sen sijaan µ on vakuu-
tettuun henkilökohtaisesti liittyvä riskitaso, jonka perusteella lasketaan kuinka todennä-
köisesti ja kuinka paljon yhtiö joutuu maksamaan erilaisia korvauksia. Tämän perusteella
peritään sitä suurempaa ylimääräistä kulua, mitä isompi riski on. Rahamääräiseen riskita-
soon vaikuttaa kertyneet säästöt, koska usein korvausmääräksi on määritelty jokin osuus
säästetyistä varoista. Lisäksi siihen vaikuttaa vakuutetun henkilökohtainen riskitodennä-
köisyys R(t), joka perustuu muun muassa vakuutetun ikään ja terveystietoihin.

Tekemällä oletuksia eläkevakuutuksen ottajan säästökäyttäytymisesta sekä edellä kuvail-
tujen kulujen määrästä saadaan muodostettua suuntaa antava arvio säästöjen kertymises-
tä. Varojen kertymisen monimutkaisuuden lisäksi toisena ongelmana etuuspohjaisissa las-
kennoissa on eläkkeiden maksu vakuutetulle ja maksuvirran tasaaminen halutulle (ja lain
puitteissa hyväksyttävälle) ajanjaksolle. Eläkemaksujen määrät voivat vaihdella sopimuk-
sen mukaan eri vaiheissa; asiakas voi esimerkiksi päättää haluavansa nostaa sopimuksen
varoista eläkettä tuhat euroa kuukaudessa muutaman ensimmäisen vuoden eläkemaksua-
jastaan, jonka jälkeen maksumäärä pienenee summaan, jolla sopimuksen varat saadaan
maksettua kokonaan sopimusajan päättyessä ennalta sovittuun ikään mennessä. Myös
eläkkeiden maksuvaiheessa tulee ottaa huomioon sopimuksessa edelleen voimassa olevat
vakuutukset ja niihin liittyvät maksut sekä muut sopimuksen hoitokulut. Laskennan tar-
koituksena on siis tasata vakuutetun sopimusaikana tehdyt säästöt sekä eri eläkesuunni-
telman vaiheissa maksettavat eläkkeiden määrät. Tällainen laskenta auttaa vakuutuksen
ottajaa arvioimaan omaa eläketasoaan ja näin ollen helpottaa säästöön talletettavien ra-
hasummien suunnittelua. Vakuutettu voi esimerkiksi huomata, että aiemmalla maksumää-
rällään hän ei saavuta toivomaansa eläketasoa ja tällöin joko korottaa säästösummiaan tai
muuttaa eläkesuunnitelmaansa.

Laskentaa monimutkaistaa myös lainsäädäntö sekä siihen tehdyt muutokset viime vuo-
sien ja vuosikymmenten aikana. Alunperin yksityishenkilön ottaman vapaaehtoisen elä-
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kevakuutuksen eläkemaksut olivat ansiotuloverojen alaista tuloa vuoteen 2004 asti, jonka
jälkeen lakimuutosten seurauksena siitä tuli pääomaveron alaista (vero.fi - Pitkäaikaissääs-
tämissopimuksen ja yksityishenkilön ottaman vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen
verotus 2021). Tämän jälkeen lainsäädäntö on muuttunut vielä pariin kertaan, jolla on
ollut vaikutusta verotuksen lisäksi muun muassa eläkemaksujen alaikärajaan. Sopimusten
laskennan kannalta tämä tuottaa vaikeuksia erityisesti siksi, että edellä kuvatut lainsää-
dännöt eivät ole sopimuskohtaisia vaan maksukohtaisia, jolloin yksittäisen sopimuksen si-
sällä voi olla usean eri lainsäädännön aikana voimassa olleita maksuja. Näin ollen yhden
eläkevakuutussopimuksen sisällä olevat varat on jaettu useaan verokantaan, joita koskee
eri säännöt takaisinmaksujen kannalta. Laskennassa pyritään löytämään ratkaisuja, joilla
eläkkeet saataisiin asiakkaan suunnitelman mukaisesti maksettua toivottuina aikoina ot-
taen samalla huomioon kuhunkin verokantaan liittyvät rajoitukset. Ennen eläkeikärajojen
korotuksia eläkkeitä säästäneet voivat esimerkiksi aloittaa eläkkeiden noston aikaisemmin
käyttäen sen sallivan verokannan sisäisiä säästöjä. Näillä voidaan kattaa eläkeaika siihen
asti, että muiden verokantojen varat ovat nostettavissa.



4 Nollakohdan etsiminen

Kuten edellisessä luvussa esiteltiin, etuuspohjaisessa eläkevakuutuslaskennassa pyritään
tasaamaan vakuutetun säästöt ja hänelle maksettava eläke. Tasaamista voidaan lähestyä
samalla tavoin kuin yksinkertaistetun laskennan tavoitetta |T (tn) − S(tn)| < ε, joka to-
teutuu erityisesti, jos T (tn)−S(tn) = 0. Näin ollen kuvatun ongelman ratkaisemiseen voi-
daan käyttää nollakohdanetsimismenetelmiä. Tässä luvussa esitellään PLP-järjestelmän
eläkevakuutuslaskennassa käytettyjä menetelmiä sekä havainnollistetaan näiden toimin-
taa edellisen luvun yksinkertaistetun laskennan tapauksessa.

4.1 Binäärihaku

Yksinkertaisimpia tekniikoita nollakohdan etsimiseen on binäärihaku, jossa löydettyjen ra-
jojen keskiarvon avulla selvitetään, kumpi rajoista on lähempänä ratkaisua (Knuth, 1998).
Tämän perusteella kauempana oleva raja vaihdetaan keskiarvoon, jolloin tarkasteltava vä-
li puolittuu. Esimerkkitapauksemme sopimuksessa voidaan määrittää alarajaksi a = 3.4%
ja ylärajaksi y = 6.6%. Tällöin saadaan:

Sa(tn) =
240∑
k=1

100 · (1.034) 240−k
12 ≈ 34109,

Sy(tn) =
240∑
k=1

100 · (1.066) 240−k
12 ≈ 48506.

Kun vastaava summa lasketaan rajojen keskiarvolla b = 5%, saadaan Sb(tn) ≈ 40580. Kos-
ka T (tn) < Sb(tn), niin ylärajan y uudeksi arvoksi asetetaan b. Jatkamalla näin saadaan:


a1 = 3.4%

y2 = 5%
⇒


a2 = 4.2%

y2 = 5%
⇒


a3 = 4.6%

y2 = 5%
⇒


a4 = 4.8%

y2 = 5%
⇒


a4 = 4.8%

y3 = 4.9%
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a1

3.4%

y1

6.6%

y2a2 a3 a4 y3

4.9%

Kuva 4.1: Binäärihaun eteneminen esimerkkitapauksessa

Etenemistä on havainnollistettu kuvassa 4.1. Arvolla y = 4.9% saadaan Sy(tn) ≈ 40136,
joka on hyväksyttävän virhemarginaalin sisällä, eli: |T (tn) − S(tn)| < ε pätee, koska
|40000 − 40136| < 200. Löydettiin siis ratkaisu, että 40000 euron eläkesäästön saami-
seksi kahdenkymmenen vuoden aikana sadan euron kuukausittaisilla maksuilla vaaditaan
noin 4,9 prosentin vuosikorkoa.

Edellä huomataan kuitenkin binäärihaun heikkous. Jo ensimmäisellä rajojen keskiarvon
laskemisella päästään hyvin lähelle oikeaa tulosta (y = 5% ⇒ y = 4.9%). Tämän jälkeen
joudutaan käymään vielä neljä laskentakierrosta ennen hyväksyttävän ratkaisun saamis-
ta. Binäärihaun tilalle voidaankin ottaa tehokkaampia hakumenetelmiä, joita käyttämällä
laskentaa saadaan nopeutettua. Nollakohdan etsimisessä esimerkki tällaisesta on sekant-
timenetelmä.

4.2 Sekanttimenetelmä

Funktion f kuvaajan sekantti on suora, joka kulkee vähintään kahden kuvaajan pisteen
kautta. Sekanttimenetelmässä valitaan kaksi alkuarvoa x0 ja x1, joille lasketaan f(x0) ja
f(x1). Näiden funktion pisteiden kautta kulkevan sekantin nollakohta määrittää kohdan
x2, jonka jälkeen sama toistetaan kohdilla x1 ja x2. Tätä jatketaan, kunnes päästään
hyväksyttävän lähelle etsittyä nollakohtaa (Allen ja Isaacson, 1997).

Sekanttimenetelmä määritellään rekursiokaavalla

xn+1 = xn −
xn − xn−1

f(xn)− f(xn−1)
f(xn).

Käydään läpi esimerkki sekanttimenetelmän käytöstä yksinkertaisella funktiolla
f(x) = x3 − 3x − 1 etsimällä sen nollakohta, jolle pätee x > 0. Menetelmän etenemis-
tä on havainnollistettu myös kuvassa 4.2. Sininen käyrä on funktion f(x) kuvaaja, punai-
nen suora on pisteiden f(x0) ja f(x1) kautta kulkeva sekantti, vihreä taas f(x1):n sekä
f(x2):n kautta kulkeva ja oranssi pisteiden f(x2) ja f(x3) kautta kulkeva sekantti.
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Valitaan alkuarvoiksi x0 = 0 ja x1 = 2. Tällöin

f(x0) = −1 ja f(x1) = 1.

Sijoittamalla rekursiokaavaan saadaan

x2 = x1 −
x1 − x0

f(x1)− f(x0)
f(x1) = 2− 2− 0

1− (−1) · 1 = 1 ja f(x2) = −3.

Toinen iteraatio antaa

x3 = x2 −
x2 − x1

f(x2)− f(x1)
f(x2) = 1− 1− 2

−3− 1 · −3 = 1.75 ja f(x3) = −57
64 .

x

y

f(x0)

f(x1)

f(x2)

f(x3)

x4

Kuva 4.2: Esimerkki sekanttimenetelmän käytöstä funktiolla f(x) = x3 − 3x− 1
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Kolmannella iteraatiolla saadaan

x4 = 7
4 −

7
4 − 1

−57
64 − (−3) · −

57
64 = 2.066...

Vastaavasti jatkamalla saadaan tulokset x5 ≈ 1.8620 ja x6 ≈ 1.8771, jotka ovat jo melko
lähellä nollakohtaa xz = 1.8794. Lisää iteroimalla tulosta saadaan useimmiten tarkennet-
tua, jolloin lopulta päästään halutun virhemarginaalin päähän tavoitteesta.

Joskus kuitenkin valitut arvot osuvat siten, että xn+1 on kauempana nollakohdasta kuin
xn. Esimerkki tällaisesta tilanteesta on arvot x4 ja x3, jossa |x4 − xz| ≈ 0.187 ja |x3 −
xz| ≈ 0.129. Joissain tapauksissa voidaankin päätyä tilanteeseen, jossa sekanttimenetelmä
ei suppene ollenkaan, vaan arvot heittelevät loputtomasti liian kaukana nollakohdasta.
Lisäksi sekanttimenetelmässä ongelmia aiheuttaa mahdollisuus valita arvot xn ja xn+1

siten, että f(xn) = f(xn+1). Tällöin päädytään jakamaan nollalla, koska sekantti on x-
akselin suuntainen eikä näin ollen koskaan leikkaa kyseistä akselia, jolloin ei ole olemassa
menetelmän määritelmän mukaista pistettä xn+2.

Esimerkkimme eläkevakuutussopimuksen tapauksessa sekanttimenetelmä ratkaisee ongel-
man huomattavasti binäärihakua nopeammin. Määritellään f(x) = Sx(tn) − 40000 ja
valitaan x0 = 3.4% ja x1 = 6.6%. Tällöin

x2 = x1 −
x1 − x0

f(x1)− f(x0)
f(x1) = 0.066− 0.066− 0.034

8506− (−5891) · 8506 ≈ 0.047

ja edelleen

x3 = x2 −
x2 − x1

f(x2)− f(x1)
f(x2) = 0.047− 0.047− 0.066

−735− 8506 · −735 ≈ 0.0485,

josta

Sx3(tn) =
240∑
k=1

100 · (1 + 0.0485) 240−k
12 ≈ 39916

Huomataan, että kahden iteraation jälkeen saadulla arvolla x3 eläkekertymä Sx3(tn) on
jo lähellä tavoitetta ja jää selvästi määritellyn virhemarginaalin sisään. Sadan euron kuu-
kausimaksuilla ja 4.85% koroilla saadaan tulokseksi 39916 euroa. Tässä tapauksessa saa-
dusta hyvästä tuloksesta huolimatta sekanttimenetelmässä on edellä mainitut haasteensa,
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jonka takia se ei yksin sovellu käytettäväksi. Käyttämällä sitä yhdessä binäärihaun kanssa
saadaan kuitenkin luotettava ja verrattain nopea menetelmä ongelman ratkaisemiseksi,
jota kutsutaan Dekkerin metodiksi.

4.3 Dekkerin metodi

Dekkerin metodi käyttää binäärihakua ja sekanttimenetelmää yhdessä ja saavuttaa näin
molempien menetelmien hyvät puolet: parhaimmillaan sekanttimenetelmän nopeuden, mut-
ta myös binäärihaun luotettavuuden. Ideana on verrata sekanttimenetelmän ja binääri-
haun saamia tuloksia ja valita näistä parempi sekä turvautua binäärihakuun, jos sekant-
timenetelmä ei tuota tulosta ollenkaan (Bus ja Dekker, 1975).

Algoritmissa 1 on esitelty Dekkerin metodi pseudokoodina. Metodi saa syötteenä lasket-
tavan funktion f ja pisteet a1 ja b1, joille oletetaan tässä tapauksessa, että arvot f(a1)
ja f(b1) ovat eri merkkiset eli niistä toinen on positiivinen ja toinen negatiivinen. Tällöin
etsittävä nollakohta on näiden pisteiden välissä. Lisäksi metodille annetaan toleranssi ε,
joka määrittää kuinka pieneksi väli [a, b], jossa nollakohta sijaitsee, halutaan saada; mitä
pienempi väli, sitä tarkempi arvio nollakohdasta. Eläkevakuutuslaskennamme tapauksessa
merkityksellisempi tieto on funktion tutkittavien pisteiden arvojen etäisyys tavoitteesta,
jolloin myös tälle voidaan lisätä tarkistus |f(a) − f(b)| < εf . Aluksi syötteenä annetut
pisteet a1 ja b1 talletetaan muuttujiin a ja b. Muuttuja c sisältää algoritmin edetessä ai-
na b:n edellisen arvon, mutta aluksi se saa arvon a1 (rivit 1–2). Tämän jälkeen siirrytään
while-silmukkaan, jota iteroidaan kunnes ehdot |a−b| < ε ja |f(a)−f(b)| < εf toteutuvat.

Dekkerin metodissa oletetaan, että funktion f arvo pisteessä b on lähempänä nollaa kuin
pisteessä a eli |f(b)| < |f(a)|. Jos tämä ei pidä paikkaansa, muuttujien arvot vaihdetaan
päittäin (algoritmin rivit 4–7). Tämän jälkeen muuttujaan p asetetaan binäärihaun mu-
kaisesti pisteiden a ja b puoliväli ja muuttujaan s lasketaan sekanttimenetelmän mukainen
arvo käyttäen pisteitä f(b) ja f(c), jos se on mahdollista. Sekantin laskemiseen käytetään
siis kahta muuttujan b viimeisintä arvoa. Jos sekanttia ei voi laskea, niin s:ään kopioidaan
muuttuja p. Tämän vaiheen lopuksi muuttujaan c asetetaan b:n tämän hetkinen arvo, jotta
se on saatavilla seuraavaa iteraatiota varten, kun b on saanut uuden arvonsa (rivit 8–10).

Muuttujista p ja s valitaan lähempänä pistettä b oleva arvo, joka asetetaan b:n uudeksi
arvoksi (rivit 11–15). Tämän jälkeen tarkistetaan onko funktion f arvo uudessa pistees-
sä b vaihtanut merkkiä, toisin sanoen, siirrettiinkö b:tä pistettä a kohti jo yli etsittävän
nollakohdan. Jos näin on käynyt, niin f(a)f(b) > 0 ja tällöin a:n arvoksi vaihdetaan muut-



4.3. DEKKERIN METODI 17

Algorithm 1 Dekkerin metodi
Input: f, a1, b1, ε, εf ▷ funktio f , pisteet a1 ja b1 sekä toleranssit ε ja εf

1: a← a1

2: c← a1

3: b← b1

4: while |b− a| > ε || |f(a)− f(b)| > εf do
5: if |f(b)| > |f(a)| then
6: a↔ b ▷ vaihdetaan muuttujien a ja b arvot
7: end if
8: p← a+b

2

9: s←


b− b−c

f(b)−f(c)f(b), jos f(b) ̸= f(c)

p muuten
▷ sekanttimenetelmä, jos mahdollista

10: c← b

11: if |s− b| ≤ |p− b| then
12: b← s

13: else
14: b← p

15: end if
16: if f(a)f(b) > 0 then
17: a← c

18: end if
19: end while
Output: b
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tujaan c talletettu b:n edellinen arvo (rivit 16–18). Näitä vaiheita jatketaan kunnes ehdot
|a− b| < ε ja |f(a)−f(b)| < εf täyttyvät, jonka jälkeen algoritmi palauttaa viimeisimmän
määritellyn pisteen b.

Kuvassa 3.2 on havainnollistettu Dekkerin metodin toimintaa. Sininen käyrä on esimerk-
kifunktion x3 − x2 − x − 1

2 kuvaaja ja nollakohta tiedetään olevan välillä [0, 1.9]. Koska
f(0) = −0.5 ja f(1.9) = 0.849, niin pisteiksi a ja b valikoituu a = 1.9 ja b = 0, jotta epäyh-
tälö |f(b)| < |f(a)| pätee. Pisteeksi p saadaan binäärihaun mukaisesti p = a+b

2 = 0.95.
Pisteet c1, c2 ja c3 ovat esimerkkejä mahdollisista edellisen iteraation arvoista b, joita käyte-
tään sekanttimetodissa nykyisen pisteen b kanssa. Yksinkertaisin tapaus on c3, jolle pätee
f(c3) = f(b). Tällöin muodostuva sekantti (punainen katkoviiva) on x-akselin suuntai-
nen, jolloin sekanttimetodia ei ole mahdollista käyttää ja piste p valitaan automaattisesti.
Pisteiden c1 ja c2 tapauksessa sen sijaan sekantit saadaan muodostettua. Sekantti, joka
kulkee pisteiden f(c1) ja f(b) kautta (vihreä suora) leikkaa x-akselin pisteessä s1 = 0.5 ja
f(c2):n ja f(b):n kautta kulkeva sekantti (oranssi suora) pisteessä s2 = 1.6.

Nyt, koska |b − s1| < |b − p|, niin c1:n tapauksessa seuraavaksi b:n arvoksi valitaan s1.
Vastaavasti, koska |b − s2| > |b − p|, niin c2:n tapauhksessa valitaan p. Huomataan, et-
tä molemmissa tapauksissa valittiin huonompi vaihtoehto, eli seuraavaksi valittava piste
b on kauempana nollakohdasta, kuin toinen vaihtoehto. Tämä johtuu siitä, että vaikka
f(a) > f(b), niin piste a on tosiasiassa lähempänä nollakohtaa kuin b. Tällaiset tilan-

x

y

b
a

f(a)

pc1

f(c1)

c2

c3
s1

s2

Kuva 4.3: Dekkerin metodin etenemisen havainnollistaminen funktiolla x3 − x2 − x− 1
2
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teet ovat Dekkerin metodissa tyypillisiä funktioille, joilla on monta nollakohtaa tai joissa
on vaihteluja funktion kasvavuuden ja vähenevyyden välillä. Dekkerin metodi toimiikin
tehokkaimmin monotonisilla funktioilla, jolloin sekanttimenetelmällä saadaan pääosin hy-
viä tuloksia, vaikka suppeneminen on taattu kaikille jatkuville funktioille (Bus ja Dekker,
1975). Kuvan 4.3 esimerkissä seuraavalle iteraatiolle saadut b:n arvot ovat f(s1) = −1.125
ja f(p) ≈ −1.495, joille pätee |f(a)| = 0, 849 < |f(s1)| < |f(p)|. Molemmissa tapauksissa
siis algoritmi olettaa pisteen a olevan lähempänä nollakohtaa, joka on tällä kertaa myös
oikea arvio. Tällöin a:n ja uuden pisteen b paikkoja vaihdetaan keskenään.

Dekkerin metodia voidaan tehostaa entisestään asettamalla ylimääräinen tarkistus arvo-
jen bn ja bn+1 välille, jolla pyritään varmistamaan, ettei edellä kuvaillun kaltainen pisteen b

väärä valinta johda tilanteeseen, jossa algoritmi suorittaa useita iteraatioita marginaalisen
pienellä edistymisellä. Toisin sanoen valitaan jokin δ, jolle pitää päteä |bn+1− bn| > δ. Jos
tämä ei päde, turvaudutaan binäärihakuun. Richard Brent esitteli tämän lisätarkistuksen
omassa versiossaan nollakohdan etsimisalgoritmista, joka pohjautuu Dekkerin metodiin
lisäten siihen edellä kuvatun tarkistuksen sekä ensisijaiseksi hakumenetelmäksi käänteis-
funktion polynomisen interpolaation (Brent, 1971). Tämän jälkeen Brentin metodi etenee
samalla tavoin kuin Dekkerin metodi. Brentin lisäykset saavat algoritmin toimimaan te-
hokkaammin myös hyvin monimutkaisilla funktioilla, mutta eläkevakuutuslaskennan tar-
peisiin riittää Dekkerin yksinkertaisempi versio tehostettuna edellä kuvatulla lisätarkis-
tuksella.

Huolimatta silloin tällöin tapahtuvasta huonoista pisteiden a ja b valinnoista Dekkerin
metodi on useimmiten tehokkaampi kuin binäärihaku; etenkin kun käytetään sekanttime-
netelmän etenemisen lisätarkistusta. O-notaatio ei kuitenkaan tee eroa, koska binäärihaun
aikavaatimus on O(log n) ja huonoimmassa tapauksessa algoritmi käyttäisi aina binääriha-
kua, jolloin algoritmin aikavaatimukseksi tulee sama O(log n). Dekkerin menetelmän no-
peusetu selviää kuitenkin binäärihaun ja sekanttimenetelmän suppenemistahdeista (engl.
order of convergence). Suppenemistahti α määritellään seuraavalla kaavalla, jossa z on
piste, jota kohti lukujono suppenee ja λ on asymptoottinen virhevakio:

lim
n→∞

|xn+1 − z|
|xn − z|α

= λ

Ideana on verrata peräkkäisten iteraatioiden etäisyyttä etsitystä pisteestä z erityisesti isoil-
la n, jolloin ollaan jo lähellä tavoitetta. Kaavaa voidaankin yksinkertaistaa määrittämällä
virhe en = |xn − z|, jolloin voidaan kirjoittaa
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lim
n→∞

en+1

eα
n

= λ,

kun oletetaan, että riittävän suurilla n:n arvoilla en+1 ≈ λeα
n. Tämä pätee, koska en on

virheen määrä iteraatiolla n, jolloin e → 0, kun x → z. Jotta seuraavan iteraation virhe
en+1 on nykyistä virhettä en pienempi, niin suppenemistahtia määrittävälle eksponentille
α pitää päteä α ≥ 1. Lisäksi, jos α = 1, niin λ < 1. Iteraatioiden väliseen virheen
muuttumiseen merkittävimmin vaikuttava tekijä on suppenemistahti α. Tämä tulee hyvin
esille seuraavassa esimerkissä:

Olkoon en = 0.1. Tällöin eri α:n ja λ:n valinnoilla saadaan seuraavat arvot tuleville ite-
raatioille e: 

λ = 0.1

α = 1
⇒ en+1 = 0.01, en+2 = 0.001, en+3 = 0.0001, ...


λ = 1

α = 2
⇒ en+1 = 0.01, en+2 = 0.0001, en+3 = 0.00000001, ...

Huomataan, että vaikka ensimmäisellä iteraatiolla en+1 saadaan sama tulos molemmissa
tapauksissa, niin tästä eteenpäin jälkimmäinen lukujono suppenee huomattavasti nopeam-
min. Ensimmäisessä tapauksessa kun α = 1, suppeneminen on lineaarista eli jokaisella
iteraatiolla päästään suhteessa yhtä paljon lähemmäs kuin edellisellä ja tämän suppene-
misen määrittää λ. Koska binäärihaussa tutkittava väli [a, b] pienenee puoleen jokaisella
iteraatiolla, voidaan ajatella, että keskimääräinen virhe e myös puolittuu. Tällöin siis sup-
peneminen on lineaarista ja näin ollen α = 1 ja λ = 1

2 .

Toisessa esimerkissä a = 2 ja seuraava virhe on tällöin edellisen virheen toinen potenssi.
Tällöin suppenemisen sanotaan olevan neliöllistä ja jokaisen iteraation jälkeen tarkkuus
paranee huomattavasti nopeammin kuin lineaarisessa suppenemistahdissa etenkin kun ol-
laan lähellä etsittyä pistettä. Esimerkiksi Newtonin menetelmä nollakohdan etsimiseen
suppenee neliöllisesti (Polyak, 2007). Sekanttimenetelmän suppenemistahti sen sijaan on
ylilineaarinen, mutta ei kuitenkaan neliöllinen. Ylilineaarinen suppenemistahti määritel-
lään α > 1 ja sekanttimenetelmän tapauksessa α = 1

2(1+
√

5) = 1.618. Tämä binäärihaun
ja sekanttimenetelmän suppenemistahtien ero kuvaa huomattavasti O-notaatiota parem-
min Dekkerin metodin edun aikavaatimuksen suhteen verrattuna pelkkään binäärihakuun.



5 Optimointi

Profit Life & Pension -järjestelmän eläkevakuutusten laskenta simuloi sopimuksen sääs-
töjen kertymistä ottaen huomioon sopimukseen liittyvien kulujen vaikutukset sekä jakaa
kertyneet varat eri verokantoihin riippuen sopimukseen kulloinkin sovelletuista laeista.
Lopulta kertyneet varat pyritään tasaamaan vakuutetun eläkesuunnitelmaa vastaavasti.
Tässä luvussa käsitellään vanha ratkaisu sekä siihen liittyvät ongelmat ja niiden korjaus-
keinot, joista tärkeimpänä laskennan rinnakkaistaminen.

5.1 Vanhan ratkaisun ongelmat

Laskennan keskiössä on Dekkerin metodia mukaileva nollakohdan etsintä, jossa pyritään
tasaamaan vakuutuksen ottajan säästösuunnitelmaa ja myöhemmin maksettavia eläkkeitä.
Käytännössä laskenta ei täysin vastaa Dekkerin metodia, mutta toimintaperiaate on hy-
vin samankaltainen ja suorituskyky on sama. Koska tässä tapauksessa nollakohdan haussa
tutkittava funktio kuvaa säästöjen kertymistä ja varoja ei nosteta kesken sopimuksen, niin
funktion voidaan olettaa olevan jatkuva ja monotoninen. Tällainen funktio on optimaali-
nen sekanttimenetelmän käyttämiseen. Käytännön testeissä onkin huomattu, että jos an-
netuilla ennakkotiedoilla on mahdollista löytää tavoiteltu ratkaisu, niin sekanttimenetelmä
löytää sen käytännössä aina. Tästä johtuen Profit Life & Pension -järjestelmässä käytetys-
sä eläkevakuutusten laskennassa käytetään lähtökohtaisesti pelkkää sekanttimenetelmää,
jonka epäonnistuessa jatketaan nollakohdan etsimistä binäärihaulla. Jos binäärihakukaan
ei löydä hyväksyttävää ratkaisua, niin voidaan luotettavasti todeta, ettei ratkaisua ole.
Toisin sanoen vakuutetun säästöillä ei voida kattaa haluttua eläkesuunnitelmaa.

Laskennassa käytettävä algoritmi on jo aikavaatimukseltaan hyvä. Sekanttimenetelmää no-
peammat nollakohdan etsimismetodit, kuten Newtonin metodi, turvautuvat funktion de-
rivaatan käyttämiseen (Polyak, 2007). Tässä tapauksessa derivaattaa ei kuitenkaan voida
käyttää käsiteltävän yhtälön haasteellisuuden takia, jolloin sekanttimenetelmä on parhai-
ta mahdollisia algoritmeja. Näin ollen keinoja suorituskyvyn parantamiseen täytyy etsiä
muualta. Koska käytetty algoritmi minimoi määrän kuinka monta kertaa laskenta suorite-
taan, niin optimointimahdollisuuksien tutkiminen keskittyy yksittäisen laskentakierroksen
suorittamiseen.
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Vanhan version kehittämisen jälkeen sopimuksiin on tullut paljon muutoksia, joista ve-
rokantojen lisääntymisellä on ollut merkittävin vaikutus laskentaan. Alunperin jokaisen
verokannan sisäiset säästöt käsiteltiin yksitellen ja ne tasattiin vastaamaan haluttua lop-
putulosta. Vasta edellisen kannan laskennan valmistuttua aloitettiin seuraavan käsittely.
Tällöin voitiin päästä tilanteeseen, jossa järjestelmä laskee epäoptimaalisen tuloksen jol-
lekkin aiemmista verokannoista ja tämän jälkeen tuhlataan aikaa seuraaviin verokantoihin
sisältyvien säästöjen laskemiseen. Tarve verokantojen samanaikaiseen käsittelemiseen oli
siis ilmeinen.

Vanhassa versiossa laskennassa käytettyjä arvoja talletettiin normaaleihin liukulukumuut-
tujiin. Jotta useaa verokantaa olisi mahdollista käsitellä samanaikaisesti, oli ensimmäise-
nä tarve tietorakennemuutoksille. Tätä varten kehitettiin Vektori-luokka, jonka ideana on
tallettaa kuhunkin alkioon tietyn verokannan tiedot. Näin ollen vektori-objekteissa pysty-
tään käsittelemään kaikkia kantoja samanaikaisesti. Käytännössä data talletettiin hajau-
tustauluhin, jossa tietty avain palauttaa tietyn verokannan sisältämät säästöt. Merkittä-
vänä etuna samanaikaisesta käsittelystä kaikille verokannoille on datan haun ja kopioimi-
sen väheneminen. Kun kaikkia kantoja voidaan käsitellä samanaikaisesti, ei ole tarvetta
muuttaa käsittelyssä olevaa verokantaa jatkuvasti, jolloin ei myöskään ole tarvetta hakea
verokannan tietoja moneen kertaan ja arvojen kopioiminen muuttujasta toiseen vähenee
huomattavasti. Vanhan version ajankäyttöjakaumasta kuvassa 5.1 tulee hyvin esiin kuinka
merkittävä osa suoritusajasta kului datan hakuun ja arvojen kopiontiin. Lisäksi vektori-
luokalle toteutettiin metodit, joilla saatiin tuettua normaalia vektorilaskentaa mukailevia
operaatioita; muun muassa vektorien summassa kahden vektorin samojen ulottuvuuksien
alkiot lasketaan yhteen. Tässä käyttötarkoituksessa tämä siis tarkoittaa kahden Vektori-
objektin samojen verokantojen arvojen yhteen summaamista. Näin saatiin mahdollistettua
kaikkien verokantojen samanaikainen käsittely.

Kuva 5.1: Vanhan laskennan ajankäyttöjakauma prosentteina, neljä hitainta prosessia



5.2. RINNAKKAISTAMINEN 23

5.2 Rinnakkaistaminen

Suomen kielen termi rinnakkaisuus kattaa kaksi erilaista tapaa käsittää samanaikaisuus;
englannin kielen termi concurrency tarkoittaa ohjelmien suorittamista samanaikaisesti si-
ten, että yhden prosessin odottaessa voidaan suorittaa toista, jolloin käyttäjälle näyttää
siltä kuin ohjelmia suoritettaisiin tosiasiassa täysin samaan aikaan. Toinen tapa käsittää
rinnakkaistaminen sen sijaan on termi parallelism. Tällaisessa rinnakkaistamisessa ohjel-
man sisäiset prosessit suoritetaan samanaikaisesti peräkkäisen suorittamisen sijaan.

Ohjelmistojen rinnakkaistamisella on nykyään merkittävä rooli suorituskyvyn parantami-
sessa. Prosessointinopeus on kasvanut usean vuosikymmenen ajan todella nopeasti, kun
prosessorien kehitys on noudattanut niin sanottua Mooren lakia, jonka mukaan transisto-
rien määrä mikropiirillä tuplaantuu kahdessa vuodessa. Fyysisen laitteiston tehokkuuden
parantumisella on kuitenkin rajansa, kun laitteista tulee jatkuvasti pienempiä ja kalliim-
pia valmistaa. Prosessorikehityksessä pudottiinkin ennustetusta kellotaajuuksien kehitys-
tahdista jo ennen 2010-lukua, kun vuonna 2005 Semiconductor Industry Associationin
julkaisemassa prosessorien kehityksen etenemissuunnitelmassa odotettiin kellotaajuuksien
ylittävän kymmenen gigahertsiä sekunnissa jo vuonna 2008 (International technology road-
map for semiconductors 2005). Tosiasiassa tätä rajaa ei vielä 2020-luvun alussakaan ole
saavutettu. Jotta teknologiakehitys ei jää jälkeen markkinoiden vaatimasta suorituskyvyn
parantumisesta, datamäärien kasvaessa ja digitalisaation edetessä jouduttiin etsiä ratkai-
suja muualta. Vastauksena tähän oli käyttää useampaa prosessoria samanaikaisesti eli
käytännössä moniydinprosessorit. Moniydinprosessorit sisältävät useita ytimiä, jotka voi-
vat suorittaa ohjelmia samanaikaisesti. Yksittäisen ohjelman sisällä tämä kuitenkin vaatii
sen, että ohjelma on suunniteltu mahdollistamaan monisäikeisen suorittamisen (Asanovic
et al., 2009).

Rinnakkaistamisesta saatavat suorityskykyparannukset noudattavat niin sanottua Am-
dahlin lakia, jonka mukaan sillä kuinka iso osa ohjelman lähdekoodista on optimoitu, on
merkittävin vaikutus lopputulokseen. Käytännössä siis, jos ohjelmasta optimoidaan esi-
merkiksi vain kaksikymmentä prosenttia suoritusajasta kattava osa, niin tällöin maksimi-
vaikutus kokonaiskestoon on sama 20 prosenttia. Amdahlin lain kaava:

A(s) = 1
(1− p) + (p

s
) ,
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jossa s on tehokkuuden lisäys ja p on optimoitavan alueen osuus koko suoritusajasta. Tästä
on helppo huomata, että vaikka suorituskykyä tehostettaisiin äärettömästi (s→∞), niin
jäljelle jäävä osio 1−p pysyy ennallaan. Näin ollen ohjelmistopuolen merkitys kasvaa enti-
sestään ja parhaat tulokset saadaankin, jos ohjelman suoritusajan kannalta kaikista mer-
kityksellisimmät osiot voidaan rinnakkaistaa. Tätä on havainnollistettu kuvassa 5.2, jossa
hypoteettinen esimerkkiohjelma on jaettu kahteen osaan A ja B, joiden osuus ohjelman
suoritusajasta on 60 ja 40 prosenttia. Tästä nähdään, että jos B-osiota tehostetaan neljä
kertaa nopeammaksi, niin suoritusaika kokonaisuudessaan putoaa 30 prosenttia. Vastaava
parannus saadaan myös tehostamalla A-osaa, mutta tähän vaaditaan vain kaksinkertainen
nopeutus. Tosiasiassa muutokset ohjelman aikavaativuuteen eivät ole aivan näin suoraa-
viivaisia, mutta Amdahlin laki tarjoaa kuitenkin hyvin suuntaa antavan arvion saatavasta
suorituskyvyn parannuksesta (Hill ja Marty, 2008).

Kuva 5.2: Amdahlin lain havainnollistaminen, lähde mukaillen: https://en.wikipedia.org/wiki/
Amdahl%27s_law#/media/File:Optimizing-different-parts.svg

PLP:n etuuspohjaisen eläkejärjestelyn laskennan optimoinnissa rinnakkaistamisella tar-
koitetaan kaikkien verokantojen huomioon ottamista samanaikaisesti. Tämä mahdollistaa
vanhan version suorituskykyä merkittävimmin rajoittavan osa-alueen eli datan haun ja
kopioinnin minimoinnin. Amdahlin lain ja kuvassa 5.1 esitetyn ajankäyttöjakauman mu-
kaisesti tällä osa-alueella on potentiaalia kokonaisajan parantamiseen jopa yli 50 prosent-
tia. Käytönnössä rinnakkaistettu laskenta toimii siten, että kullekin verokannalle asete-
taan lähtökohtainen arvio, jolla pyritään laskemaan haluttua eläkesuunnitelmaa vastaava
tasaus siten, että kaikki sopimuksen varat saataisiin käytettyä. Tämän jälkeen jokaista
verokantakohtaista arviota muutetaan tarvittavaan suuntaan ja laskentaa yritetään näillä
arvoilla uudestaan. Näin varojen jakoa maksusuunnitelmaan saadaan optimoitua kaik-
kien verokantojen osalta jokaisella iteraatiolla. Vanhan ja uuden laskentajärjestyksen eroa
on havainnollistettu kuvassa 5.3. Uusi laskentamalli vähentää myös tarvittavien lasken-
taiteraatioiden määrää, koska vanhalla mallilla riskinä oli joutua palaamaan esimerkiksi

https://en.wikipedia.org/wiki/Amdahl%27s_law#/media/File:Optimizing-different-parts.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/Amdahl%27s_law#/media/File:Optimizing-different-parts.svg
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Kuva 5.3: Verokantojen laskennan eteneminen eri laskentamalleilla

kolmannen verokannan laskemisesta takaisin aiempiin laskentoihin, jos haluttua tulosta
ei löydetty. Tällöin aiheutui tarpeettomia laskentakierroksia jälkimmäisillä verokannoilla,
kun aiemmat eivät vielä olleet kunnossa.



6 Testaus

Pankki- ja vakuutusjärjestelmien koodin oletetaan olevan täysin luotettavaa ja testaus
on merkittävässä osassa ohjelmiston kehittämisessä. Järjestelmää pyritään kehittämään
siten, että jokainen osa-alue olisi mahdollisimman kattavasti testattavissa, jotta voidaan
olla varmoja näiden tarkoituksenmukaisesta toiminnasta. Vakuutusjärjestelmien mittakaa-
vassa pienetkin laskentavirheet voivat johtaa merkittäviin poikkeamiin halutuista lopputu-
loksista. Profit Life & Pensionissa käsiteltäviä vakuutussopimuksia on yli miljoona, varoja
hallinnoitavana yli 20 miljardia euroa ja ulos maksetaan kuukausittain yli 100 miljoonaa
euroa. Tässä luvussa käsittelen tapoja, joilla koodin luotettavuutta ollaan pyritty varmis-
tamaan PLP-järjestelmässä, jotta aiemmin kuvatun kaltainen laskennan refaktorointi ja
optimointi on turvallista tehdä.

Profit Life & Pension -projektissa käytetään ketteriä ohjelmistotuotantomenetelmiä, jon-
ka lisäksi jatkuva integraatio ja toimitus ovat mukana kehityksessä. Näiden tarkoituksena
on helpottaa kehittäjien ja tiimien välistä yhteistyötä mahdollistamalla uusien päivitys-
ten tekemisen ohjelman lähdekoodiin nopealla tahdilla ja luotettavasti. Toimintamallin
hyödyllisyys tukeutuu isolta osin kattavaan testaustrategiaan, joka sisältää monia tasoja
etenkin PLP:n kaltaisissa isoissa järjestelmissä.

6.1 Yksikkötestaus

Yksikkötestaus on testauksen eri vaiheista kaikista yksityiskohtaisinta järjestelmän tar-
koituksenmukaisen toiminnan varmistamista. Yksikkötestauksessa tutkitaan yksittäisten
metodien tai vastaavien pienten tapahtumien toimintaa ennalta määrätyillä syötteillä ja
testataan onko saadut tulokset oikeita. Kaikkia mahdollisia skenaarioita ei useimmiten
ole mielekästä tai edes mahdollista testata ja näin ollen yksikkötestauksessa pyritäänkin
sisällyttämään testattavasta kohteesta ne tapaukset jotka todennäköisimmin aiheuttavat
ongelmia. Tämä on osittain kuitenkin myös yksikkötestaamisen heikkous; testien kirjoit-
tajalta vaaditaan mielikuvitusta, jotta kaikki oleelliset testitapaukset tulee käytyä läpi.
Tästä johtuen yksikkötestit eivät pysty varmistaan ohjelman virheettömyyttä – ne ainoas-
taan paljastavat, jos ennalta arvattu virhe tapahtuu (Thiruvathukal et al., 2006).

Profit Life & Pension -järjestelmässä yksikkötestaus on merkittävässä roolissa, jonka li-
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säksi se korostuu erityisesti laskentapuolen koodissa. Erilaisten vakuutusten, mukaan lu-
kien tässä käsiteltävien eläkevakuutusten, laskennassa skenaarioita laskennalle on paljon
ja tästä syystä myös testitapauksia on satoja ja näiden sisällä yhteen laskettuna tuhansia
arvojen tarkistuksia (engl. assertion). Lisähaasteena testeissä oli se, että ohjelman toi-
mintaperiaate on hakea usealle verokannalle samanaikaisesti pätevä ratkaisu numeerisilla
menetelmillä, jolloin saatavat tulokset eivät välttämättä ole täysin identtiset uudella ja
vanhalla järjestelmällä. Koska testeissä kuitenkin käsitellään eksakteja tuloksia eikä pyö-
ristyksiä, tämä johti siihen, että suuri määrä testejä piti käydä läpi uudestaan ja varmistaa
niiden tuloksista ovatko ne edelleen päteviä. Tyypillisessä tulosten eriäväisyystilanteessa
erot eri talletus- tai maksumäärien välillä erosivat muutamia senttejä siten, että kokonai-
suudessaan erot kumosivat toisensa ja laskenta siis tuotti halutun tuloksen myös uudessa
järjestelmässä, vaikka testit eivät sitä hyväksyneet. Hajonneet testit refaktoroitiin vastaa-
maan uuden version tuottamia arvoja.

Yksikkötestejen ongelmana onkin niiden tekemiseen ja koodimuutosten jälkeen vaadit-
tavaan ylläpitämiseen kuluva aika ja työmäärä, jotka varsinkin isoissa järjestelmissä voi
kasvaa lähes yhtä suuriksi kuin varsinaisen ohjelmakoodin tekeminen. Usein kuitenkin
järjestelmän debuggaus helpottuu ja siten myös nopeutuu merkittävästi, jonka lisäksi mi-
nimoidaan vakavien virheiden todennäköisyys tuotannossa (Ellims et al., 2004).

6.2 Kontittaminen

Sekä automatisoidun että manuaalisen testauksen monien osa-alueiden ongelmana voi ol-
la tilanteet, joissa ohjelma ja siten myös testit käyttäytyvät eri tavoin muun muassa eri
käyttöjärjestelmillä. Tällaisten, ohjelman suoritusympäristöön liittyvien, ongelmien rat-
kaisemiseen voidaan käyttää niin sanottua kontittamista (engl. containerization). Kon-
tittamisella tarkoitetaan suoritettavan ohjelman paketoimista siten, että kaikki ohjelman
vaatimat riippuvuudet ja konfiguraatiotiedostot voidaan toimittaa yhtenä kokonaisuutena
ohjelmakoodin kanssa uudelle käyttäjällä. Käytännössä luodaan siis suoritettava tiedosto,
eli kontti (engl. container), jota voidaan käyttää missä tahansa järjestelmässä välttäen han-
kalia suoritusympäristökohtaisia ongelmia. Idea on samankaltainen, kuin ohjelman suorit-
taminen virtuaalikoneessa, mutta kontit ovat helpommin jaettavia ja parempi vaihtoeh-
to järjestelmän käytössä olevien resurssien kannalta, koska ne sisältävät vain ohjelman
suorittamiseen vaaditut työkalut. Useiden konttien samanaikaisessa käytössä kontit voi-
vat jakaa esimerkiksi ajoympäristön käyttöjärjestelmän kanssa kommunikoivan välikäden,
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jolloin yksittäisten konttien ei tarvitse sisältää käyttöjärjestelmästä huolehtivia tiedostoja
(IBM Cloud Education - Containerization 2021).

Kontittamisen avulla isoista järjestelmistä saadaan myös luotua helpommin käsiteltäviä
selkeitä kokonaisuuksia paketoimalla tietun osa-alueen koodit aina omaan konttiinsa. Tä-
mä tekee ohjelman kehitystyöstä selkeämpää, jonka lisäksi kontittaminen tuo lisähyötynä
esimerkiksi turvallisuusetuja. Tietoturvan kannalta etuna on muun muassa se, että yh-
teen konttiin päässeet haittaohjelmat eivät pääse vaikuttamaan koko järjestelmään vaan
ovat rajattuna vain kyseiseen konttiin. Virheidenhallinnan kannalta taas turvallisuutta li-
sää konttien itsenäisyys, jossa kontissa suoritettavan ohjelman kaatuminen virheeseen ei
kaada koko järjestelmää vaan muut osat voivat edelleen toimia normaalisti (IBM Cloud
Education - Containerization 2021). Profit Life & Pensionissa ohjelmisto on jaettu loogi-
siin kokonaisuuksiin sisältäen muun muassa käyttöliittymän, palvelimen ja laskentapuolen
- käytännössä nämäkin on jaettu vielä pienempiin osiin. Tällaisten itsenäisten osioiden
toiminnan testaamisen lisäksi on tärkeää varmistua osien tarkoituksenmukaisesta yhteis-
työstä. Ohjelmiston eri moduulien välinen testaaminen voidaan suorittaa integraatio- ja
järjestelmätesteillä.

6.3 Integraatio- ja järjestelmätestaus

Integraatio- ja järjestelmätestauksessa tarkistetaan, että moduulit, joista kehitettävä oh-
jelmisto koostuu, toimivat oikein yhdessä. Integraatiotestauksen kohteena on yksittäisten
moduulien välinen yhteistyö; esimerkiksi yksinkertaisessa web-sovelluksessa voitaisiin tes-
tata käyttöliittymän ja palvelimen yhteensopivuutta varmistamalla, että käyttöliittymässä
tehdyt rajapintapyynnöt vastaanotetaan oikein palvelimella ja käyttöliittymälle palautuu
haluttu vastaus. PLP-järjestelmässä on kattavasti käytössä integraatiotestaus. Toteutetun
vakuutuslaskennan optimoinnin osalta nämä ovat merkittävässä osassa muutosten huolet-
toman hyväksynnän kannalta. Yksikkötesteillä tarkistettiin, että saadut tulokset lasken-
nasta ovat oiken ja integraatiotestit varmistavat, että muut ohjelmiston osiot pystyvät
nyt käyttämään näitä uudella laskennalla toteutettuja tuloksia. Optimointi ei vaatinut
muutoksia integraatiotesteihin.

Järjestelmätesteillä tutkitaan koko ohjelmiston toimintaa. Yksittäisten moduulien tai näi-
den yksityiskohtaisen kommunikoinnin tutkimisen sijaan testataan käytännön toiminnal-
lisuuksia, joita järjestelmältä halutaan. Näissä useimmiten suurempi joukko moduuleja
toimii yhteistyössä ja saadaan näin ollen parempi kuva koko ohjelmiston oikeaoppisesta
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toiminnasta. Web-sovellus -esimerkin osalta järjestelmätestinä voisi olla käyttäjän kir-
jautuminen, josta tarkistetaan, että integraatiotesteissä varmistetun käyttöliittymän ja
palvelimen kanssakäymisen lisäksi tietokannasta saadaan haettua oikean käyttäjän kir-
jautumistiedot ja kirjautumisen jälkeen käyttäjälle näytetään haluttu näkymä ja käyttäjä
pysyy kirjautuneena. Myös järjestelmätestit ovat laajalti PLP:ssä käytössä. Samoin kuin
integraatiotesteissä nämä eivät vaatineet muutoksia optimoinnin toteuttamisen jälkeen.

6.4 Regressiotestaus

Nimensä mukaisesti regressiotestauksella pyritään välttymään kehitettävän järjestelmän
regressiolta eli taantumiselta. Regressiotestaus on kattotermi, joka sisältää useita testus-
metodeja sen varmistamiseksi, että ohjelma toimii erilaisten muutosten jälkeen edelleen
halutulla tavalla. Regressiotestaus on erityisesti isoissa ohjelmistojärjestelmissä merkittävä
osa testausstrategiaa järjestelmän ylläpitovaiheessa. Se sisältää testejä erityisesti vanho-
jen toiminnallisuuksien tarkoituksenmukaisen toimivuuden tarkistamiseen, jonka lisäksi
regressiotestauksen kohteena voi olla muun muassa aiemmin ohjelmassa havaitut ja jo
korjatut ongelmat, joista halutaan varmistaa, ettei uudessa versiossa tehdyt muutokset
ole saaneet näitä aikaan uudelleen (Leung ja White, 1989).

Smoke-testaus, joka tunnetaan myös build verification -testauksena, on osa regressiotes-
tausta ja sillä tarkoitetaan ohjelman kaikista merkittävimpien osa-alueiden toimivuuden
tarkistamista. Sen tarkoituksena on varmistaa, että ohjelmistoon tehdyt päivitykset eivät
ole aiheuttaneet ongelmia aiemmin toteutettuihin ja ohjelman toimimisen kannalta tär-
keimpiin ominaisuuksiin. Smoke-testaukseen valittavat testit ovat käytännössä osajouk-
ko muista testeistä koostuen pääosin integraatio- ja järjestelmätesteistä. Ideana on valita
mahdollisimman korkean tason testit, jotka paljastavat kriittisiin kohteisiin syntyneet on-
gelmat aikaisessa vaiheessa ilman, että aikaa tuhlataan muuhun yksityiskohtaisempaan
testaamiseen, jos jokin on rikkoutunut. Nämä testit siis suoritetaan ennen mitään muuta
testaamista, kun ohjelmasta luodaan uusi koontiversio (Chauhan, 2014).

Jotta smoke-testaus toimii oikein, siihen kuuluvia testejä täytyy pitää tarkasti ajan tasalla
ohjelmiston kehityksen kanssa. Smoke-testauksen tärkein kontribuutio on varmistaa ole-
massaolevien toiminnallisuuksien suurpiirteinen toimiminen, minkä takia usein, kun mer-
kittäviä muutoksia toteutetaan, niin smoke-testit pitää päivittää tai uuden ominaisuu-
den tapauksessa täytyy lisätä uusia smoke-testejä. Profit Life & Pension -järjestelmässä
käytetään näitä kattavasti jatkuvan integraation ja toimituksen yhteydessä, mikä onkin
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kehityksen sujuvuuden kannalta tärkeää, koska ohjelmiston laajuuden takia yksittäisen
koontiversion tuottaminen vie useita kymmeniä minuutteja. Smoke-testien avulla versio-
päivityksen tekijälle voidaan ilmoittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ongelmista
ja näin säästää aikaa. Tämän tutkielman aiheena ollut optimointi ei aiheuttanut toimen-
piteitä smoke-testeihin, koska korkeammalla tasolla ohjelman toiminta pysyi samana.

Toinen regressiotestauksen osa-alue, sanity-testaus, on luonteeltaan hyvin samankaltaista
kuin smoke-testaus. Myös sanity-testauksen tarkoituksena on tarkistaa ohjelman suur-
piirteinen toimivuus, mutta, toisin kuin smoke-testauksessa, sanity-testauksen kohde on
hieman smoke-testausta yksityiskohtaisemmin muutoksen kohteena ollut ohjelmiston osa
(Kumar et al., 2015). Esimerkiksi Profit Life & Pensionissa sanity-testauksen kohteena
voisi olla vakuutuslaskenta siten, että tämän tutkielman mukaiset muutokset tarkistet-
taisiin sanity-testauksella niin, että laskennat eivät tuota ohjelmaa kaatavia virheita ja
ne palauttavat tuloksia oikeissa muodoissa. Yksityiskohtaisempaa tarkastelua laskennan
oikeellisuudesta eri skenaarioissa ei kuitenkaan suoritettaisi vielä sanity-testauksen aikana.

6.5 PLP:n testausstrategia

PLP:ssä automatisoidun testauksen strategia sisältää kattavasti kaikkia edelle mainittu-
ja testauksen tasoja. Uuden toiminnallisuuden suunnitteluvaiheeseen kuuluu olennaisena
osana muutoksen tarkastelu myös testauksen näkökulmasta. Toiminnallisuuksille luodaan
alustavat testit testaajien toimesta erityisesti integraatio- ja järjestelmätestien tasolla jo
koodimuutosten kehityksen rinnalla. Yksikkötestuksen osalta vastuussa ovat uuden omi-
naisuuden kehittäjät itse. Kun toiminnallisuus on valmis, se tarkistetaan ensin jo luoduilla
alustavilla testeillä, jonka jälkeen muita tarvittavia testitapauksia lisätään eri skenaarioille
suunnitteluvaiheessa tehtyjen kåäyttäjätarinoiden perustestauksen ohelle. Projektissa käy-
tetään automatisointipalvelinta, jolla uuden muutoksen yhteydessä sekä ajastetusti tietyin
intervallein järjestelmää testataan.

Kuten monissa muissa ohjelmistotuotannon osa-alueissa, myös testauksessa pyritään au-
tomatisoimaan mahdollisimman iso osuus työmäärästä. Manuaalisellekin testaukselle on
kuitenkin oma paikkansa. PLP:ssä manuaaliseen testaukseen kuuluu olennaisena osana
muun muassa uusien ominaisuuksien ja korjausten hyväksyntätestaus, jossa tarkastetaan,
että tehtävälle annetut kriteerit on täytetty. Erityistä painoarvoa manuaalisessa testauk-
sessa on käyttöliittymään liittyvissä päivityksissä. Tämän lisäksi tutkiva testaus on ma-
nuaalisen testauksen osa-alue, jolla koitetaan löytää kehitettävästä ohjelmasta ongelmia
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ilman tarkkoja toimintakriteerejä sille, mitä ohjelmassa ollaan tekemässä. Tutkivassa tes-
tauksessa voidaan esimerkiksi isossa järjestelmässä koittaa siirtyä useaan kertaan näky-
mästä toiseen ja tehdä peräkkäisiä toimenpiteitä; esimerkiksi PLP:n tapauksessa lisätä
vakuutussopimukseen uusia turvia, maksaa näihin liittyviä maksuja ja hakea korvausta
vahingosta. Joskus tällaisten peräkkäisten toimenpiteiden suorittamisessa ilmenee yllät-
täviä ongelmia, joita ei normaaleilla automatisoiduilla järjestelmätesteilla voida havaita –
tai havaitseminen on erittäin epätodennäköistä.



7 Tulokset

Profit Life & Pension -järjestelmään tehdyllä eläkevakuutusten laskennan optimoinnilla
oli huomattava vaikutus laskennan nopeuteen ja näin ollen myös käyttäjäystävällisyyteen.
Tämän lisäksi huomattiin muutoksia myös laskennan tuottamissa tuloksissa, jotka osoit-
tautuivat keskimäärin tarkemmiksi kuin vanhan laskentaversion tuottamat tulokset.

Kun tätä optimointia lähdettiin toteuttamaan, oli lähtökohtaisesti melko vaikeaa analy-
soida saavutettavissa olevaa laskennan nopeuden tehostamista. Tämä johtui siitä, että
optimointia ei toteutettu vaihtamalla hidasta algoritmia parempaan vaihtoehtoon, vaan
merkittävin etu saavutettiin tietorakenne- ja laskentajärjestysmuutoksilla. Näin ollen esi-
merkiksi teoreettisten aikavaatimusten tutkiminen, näiden pohjalta saavutettavasta no-
peusparannuksesta hypoteesin tekeminen ja lopulta saatavien käytännön tulosten vertailu
ei ole mielekäs tapa tämän optimoinnin läpikäyntiin. Joitain ennakko-olettamuksia oli kui-
tenkin selkeää tehdä. Yhtenä tärkeimmistä huomioista ennusteen kannalta oli se, että las-
kennan vanhan version kokonaissuoritusajasta pahimmillaan yli 50 prosenttia kului datan
käsittelyyn kuten kopiointiin ja suodattamiseen. Uudessa versiossa pyrittiin pienentämään
tätä osuutta huomattavasti; potentiaalia tehostamiseen oli siis ainakin useita kymmeniä
prosentteja. Laskennan vanhan version suorituskyky korreloi voimakkaasti sopimuksessa
käytössä olevien verokantojen ja eläkejaksojen kanssa; mitä enemmän näitä on, sitä hi-
taammin laskenta suoriutui. Näin ollen uuden laskennan tuomat nopeusedut huomattiin
merkittävimmin juurikin niillä sopimuksilla, joissa verokantoja ja eläkejaksoja oli useita.

Kuvassa 7.1 on esitetty uuden laskentamallin ajankäyttöjakaumaa sekä vertailtu vanhan ja
uuden version suorituskykyjä. Tähän esimerkkiin valittu eläkevakuutussopimus on vanhan
laskentatavan kannalta erityisen ongelmallinen tapaus. Kyseisessä sopimuksessa on käy-
tössä neljä eri verokantaa sekä jokaiselle verokannalle kaksi eläkejaksoa, joista jälkimmäi-
nen on elinikäinen. Saadut tulokset eri laskentatavoilla eroavat huomattavasti. Ennakko-
odotusten mukaisesti datan käsittely on merkittävin yksittäinen muutos ajankäytöissä,
kun esimerkkisopimuksen laskennassa vanhalla versiolla aikaa kului 54,4 prosenttia ja uu-
dessa versiossa vain 10,7 prosenttia. Kyseisten prosessien osuus kokonaisajasta putosi siis
43,7 prosenttiyksikköä. Toisena huomiona ajankäyttöjakaumista voi nähdä, että itse las-
kentaan liittyvien erilaisten prosessien kesto uudessa versiossa on selvästi pienempää kuin
vanhassa. Tästä esimerkkinä on 9,9:stä prosentista 4,5:een prosenttiin pudonnut pyöristys-
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Kuva 7.1: Ylhäällä uuden laskennan ajankäyttöjakauma, kolme hitainta prosessia. Alhaalla laskentata-
pojen ajankäyttö- ja nopeusvertailu
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virheet minimoivan liukulukujen laskennan osuus. Myös laskennan oikeellisuuden varmis-
tus ja virheiden hallinnan osuus saatiin poistettua lähes täysin tehdyillä muutoksilla ja se
muuttuikin merkittävästä 16,7 prosentin ajankäytöstä niin minimaaliseksi, että se ei tullut
esiin ajankäyttöraporteissa uudessa versiossa ja on näin ollen sisällytettynä muut -osioon.
Varsinaisen laskennan nopeutuminen oli myös odotettavissa, koska uusi versio mahdollis-
taa pienempien iteraatiomäärien käymisen laskentavaiheessa. Samanaikaisesti tapahtuval-
la laskennalla ja joka iteraatioilla kaikkiin verokantoihin tehtävillä korjauksilla saadaan
vähennettyä laskentakierrosten kokonaismäärää välttämällä näin turhat laskentakierrok-
set, jos edeltävän kannan laskenta ei ollutkaan optimaalinen.

Kuvan 7.1 kaavioista viimeisenä huomiona on laskentaparametrien haku. Parametrit hae-
taan laskennassa yhden kerran erilliseltä palvelimelta ja tämän osion nopeus on lähes
sama molemmilla laskentatavoilla. Kyseisen prosessin kuluttama aika vanhassa versiossa
oli vain 3.4 prosenttia; uuden version analysoinnissa sen sijaan huomattiin kyseisen osion
olevan kaikista hitain vaihe koko laskennassa ja vievän suoritusajasta jopa 18,9 prosent-
tia. Ero on siis 5,6-kertainen. Tämä on lähellä samaa suuruusluokkaa tällä esimerkkisopi-
muksella saadun nopeusparannuksen kanssa. Laskenta nopeutui uudessa versiossa noin 85
prosenttia, jota havainnollistaa myös kuvan 7.1 uuden ja vanhan versioiden ajankäyttö-
kaavioiden pinta-alojen kokoero. Kyseessä on äärimmäinen esimerkki sopimuksesta, jonka
tehokkaassa käsittelyssä vanhalla versiolla oli huomattavia vaikeuksia. Tämä on kuitenkin
suuntaa antava tulos myös muihin tapauksiin: laskennallisesti yksinkertaisemmilla sopi-
muksilla saadaan myös parempia tuloksia uudella versiolla, mutta ei kuitenkaan kaikissa
tapauksissa aivan näin merkittävällä erolla. Uuden laskennan etuna on myös, että mikä-
li tulevaisuudessa tarpeita verokantamuutoksille tulee esimerkiksi lainsäädäntömuutosten
seurauksena lisää, niin uusi versio saadaan skaalautumaan näiden sopimusten laskentaan
tehokkaaksi, toisin kuin vanha, jolle jokainen uusi verokanta lisää laskennan ajankäyttöä
huomattavasti.

Odotettavissa olleen nopeusparannuksen lisäksi laskennan uusi versio tuotti kohennusta
myös laskentatarkkuuteen. Tämä tuli esille testausvaiheessa, kun vanhalla laskentatavalla
toteutetuissa testisopimusten laskennoissa ilmeni poikkeavuuksia uuden version tuottamiin
tuloksiin. Laskennassa sallitut virhemarginaalit ovat hyvin pieniä ja näin ollen myös erot
tulosten välillä ovat myös vähäisiä, mutta muutos on silti positiiviseen suuntaan, joka
vahvistaa käsitystä uuden laskentamallin luotettavuudesta. Käytännössä ero tuloksissa
tarkoitti varojen tasaamista eri verokantojen ja säästökohteiden kanssa siten, että näiden
sisällöt sekä tuloksena saatavat eläkesuunnitelmat muuttuivat joitakin senttejä lähemmäs
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tavoiteltua tulosta.



8 Yhteenveto

Tärkeänä osana eläkevakuutusten hallintaa on määrittää vakuutuksen ottajan toivoma
eläketaso, jonka kyseinen vakuutus kerryttää. Tälle eläketasolle yltäminen riippuu asiak-
kaan tekemistä säästöistä, joita voi olla tarpeen muuttaa sopimuksen voimassaoloaikana,
jos huomataan, että nykyisellä säästösuunnitelmalla ei päästä tavoitteeseen. Myös toivot-
tu taso voi muuttua niinkin pitkän sopimuksen voimassaoloaikan kuin eläkevakuutussopi-
mus. Nykyään etuuspohjaisella eläkejärjestelyn laskennalla pyritäänkin selvittämään so-
pimukseen tehtävien säästöjen ja tavoiteltavan eläkepotin yhteensopivuutta ja näin antaa
sopimuksen osapuolille tietoa tarvittavista muutoksista näiden tasaamiseksi.

Profit Life & Pensionissa on tällainen laskenta ollut tarjolla vuosia, mutta sopimusten
monimutkistumisen myötä myös laskennasta on tullut vaikeampaa ja näin ollen huomat-
tavasti hitaampaa. Merkittävin vaikutus tilanteen kehittymiseen on ollut eläkesopimusten
lakimuutoksilla, jotka ovat aiheuttaneet sopimusten sisäisten varojen jakautuvan useaan
verokantaan, joilla on toisistaan eriävät säännöt muun muassa maksuikään ja verotukseen.
Vanhassa versiossa laskenta toteutettiin yksi verokanta kerrallaan. Numeeriselle ratkaisul-
le tyypillisesti tulokset ovat usein lähtökohtaisesti virheellisiä, jolloin jokaiseen kantaan
jouduttiin palaamaan useaan kertaan ennen kuin päästiin hyväksyttävän lähelle halut-
tua tulosta. Uudessa versiossa laskenta toteutettiin yhtäaikaisuuden mahdollistavassa tie-
torakenteessa, jolloin kutakin verokantaa pystyttiin muuttamaan kerralla. Tällä saatiin
vähennettyä laskentaiteraatioita, jonka lisäksi huomattavan paljon aikaa vanhassa lasken-
taversiossa vienyt datan haku ja käsittely saatiin minimoitua.

Optimoinnin lopputuloksena saatu uusi laskentaversio on huomattavasti vanhaa nopeampi
erityisesti sopimuksilla, joissa on paljon verokantoja sekä suunniteltuja eläkejaksoja. Vai-
keimmissa tapauksissa tehostus oli jopa 85 prosenttia. Nopeusparannuksen lisäksi muu-
toksia tuli myös laskennan tarjoamiin tuloksiin vanhaan versioon verrattuna. Muutokset
olivat kuitenkin hyvin pieniä ja, vielä tärkeämpä huomiona, ne olivat aiempaan laskentaan
verrattuna lähempänä optimaalista tulosta; tällä oli merkittävä rooli laskennan luotetta-
vuuden toteamisessa.

Laskennan luotettavuuden varmistamiseen liittyi olennaisesti myös PLP-järjestelmän tes-
taus. Laskentatuloksissa tapahtuneet pienet muutokset johtivat tarpeeseen tehdä hieno-
säätöä testisopimusten yksikkötesteihin. Muulta osin testimuutoksia ei tarvittu ja kattavan
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integraatio-, järjestelmä- ja regressiotestauksen turvin voitiin olla luottavaisia uudistetun
laskennan tuloksia kohtaan.
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