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Tämän tutkimuksen tavoitteena on esitellä vaihtoehtoisen riskinsiirron keinot ja
selvittää niiden etuja perinteiseen vakuuttamiseen verrattuna. Tutkimuksessa pyritään
myös selvittämään, miten vaihtoehtoisen riskienhallinnan keinot voivat kasvattaa
yrityksen arvoa. Yrityksen arvon kasvattamiseen vaikuttavina tekijöinä pyritään
ensisijaisesti huomioimaan liiketoiminnan ja erityisesti tulevien kassavirtojen
vakauttaminen sekä kustannustehokas riskienhallinta.

Vaihtoehtoinen riskienhallinta (Alternative Risk Transfer, ART) on käsitteenä laaja ja
moniulotteinen. Useimmissa ART-menetelmissä voidaan havaita yksi tai useampi
seuraavista piirteistä: ART-ratkaisu on usein tietyn asiakkaan tiettyjä ongelmia varten
räätälöity ratkaisu tai tuote. Samalla ratkaisulla voidaan usein suojautua useampaa riskiä
vastaan. Suoja saattaa myös kestää useamman vuoden poiketen ajallisesti perinteisesti
vuoden sykleissä kulkevista vakuutusratkaisuista. Riskiä voidaan myös hajauttaa yli
ajan tai siirtää taholle, joka ei perinteisesti ole ottanut vastaan riskiä korvausta vastaan,
kuten sijoitusmarkkinoille.

Vaihtoehtoisessa riskinsiirrossa vaihtoehtoista ei ole itse riskit vaan tapa hallita riskejä.
Tosin tietyt ART:n muodot mahdollistavat juuri poikkeuksellisten ja perinteisesti
vakuutuskelvottomien riskien siirtämisen. Tämä on ollut yksi merkittävä syy ART:n
syntymiselle. Lisäksi liiketoimintaympäristön riskitekijöiden muuttuminen, muutokset
kilpailussa, osakkeenomistajien kasvava merkitys sidosryhmänä, perinteisten
vakuutusratkaisujen tehottomuus sekä uusien rahoitusinstrumenttien syntyminen ovat
johtaneet muutoksiin riskienhallinnan kentässä, sekä vahvistaneet vakuutusyhtiöiden,
pankkien ja rahoitusmarkkinoiden yhdistymistä. Nämä kaikki ovat edesauttaneet uusien
ja modernien riskienhallinnan keinojen kehittymistä.

ART-muodot voidaan jakaa riskin siirtämiseen ja rahoittamiseen. Riskin siirtämisessä
oleellista on riskin siirtyminen toisen osapuolen vastuulle. Yrityksen näkökulmasta
tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi sopimuksen avulla tai laskemalla liikkeelle
velkakirjoja joiden tuotto riippuu riskien toteutumisesta. Riskin rahoittamisen keinoihin
on perinteisesti luettu ainakin captive-yhtiöt, omalla vastuulla pitäminen, erilaiset
yrityksen omat vahinkorahastot, lainajärjestelyt ja vakuutukset.

Vaihtoehtoisen riskinsiirron ratkaisujen avulla on mahdollista vaikuttaa riskienhallinnan
kustannustehokkuuteen, sekä saavuttaa vaihtoehtoista ja uutta riskin kantamiseen
tarvittavaa kapasiteettia. ART:n avulla on mahdollista siirtää myös aikaisemmin
vakuutuskelvottomina pidettyjä riskejä. Lisäksi vaihtoehtoisen riskinsiirron piiristä on
löydettävissä keinoja kassavirran vakauttamiseen ja edelleen yrityksen arvon
kasvattamiseen.
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1 JOHDANTO

Vaihtoehtoisen riskin siirtämisen eli Alternative risk transfer -menetelmien joukkoon

lukeutuu useita erilaisia kuvauksia ja määritelmiä siitä mitä ART oikeastaan on.

Määritelmiä voidaan katsoa olevan niin monta kuin käytettyjä ratkaisujakin sillä

vaihtoehtoiset riskienhallintamenetelmät ovat lähes poikkeuksetta uniikkeja ja tiettyä

asiakasta tai tilannetta varten räätälöityjä.

Rantalan ja Pentikäisen mukaan alternative risk transfer (ART) tarkoittaa vaihtoehtoisia

riskien rahoitusratkaisuja, eli riskin siirtämisen tai rahoittamisen menetelmiä tai

jälleenvakuutuksia, jotka eivät ole perinteistä vakuuttamista. Vaihtoehtoiset

riskinsiirtomenetelmät eivät välttämättä korvaa perinteisiä vakuutusratkaisuja, vaan

kyse voi olla myös näitä täydentävistä ratkaisuista.1 Vaihtoehtoiset

riskinsiirtomenetelmät voidaan jakaa riskin rahoitukseen ja riskin siirtämiseen. Yleisesti

käytetty ART:n määritelmä on riskin siirtäminen perinteisestä poikkeavalla tavalla.

Usein prosessissa on mukana vakuutusyhtiö tai jälleenvakuutusyhtiö. Culp 2 määrittelee

ART:n sopimuksiksi, rakenteiksi tai ratkaisuiksi, joita tarjoavat vakuutus- tai

jälleenvakuutusyhtiöt, ja joiden avulla yritykset voivat siirtää tai rahoittaa osan

riskeistään perinteisestä poikkeavalla tavalla. Tällöin ART-ratkaisut toimivat usein

myös synteettisenä velkana tai pääomana riskiä siirtävän yrityksen taseessa.3

Kiinnostus ART -ratkaisuja kohtaan on kasvanut muun muassa sen takia, että yrityksien

riskit ovat muuttuneet. Lisäksi yritykset haluavat löytää riskienhallintakeinoja sellaisille

riskeille, joita vastaan ei vakuutuksen keinoin pystytä suojautumaan. Yritykset ovat

kiinnostuneet esimerkiksi tappion tasaamisesta eri vuosille tai kassavirtojen

voimakkaiden vaihteluiden ehkäisemisestä. Vaihtoehtoiset riskinsiirtomenetelmät

tarjoavat keinoja edellä mainittujen riskien hallintaan. Yrityksen tappion tasauksella ja

tuloksien pidemmän ajan tasapainottamisella on myös vaikutuksia yrityksen

osakekurssiin. Tänä päivänä yrityksiä ohjaa entistä enemmän share holder value -

1 Rantala & Pentikäinen 2003, 482
2 Culp 2002, 352
3 Culp 2002, 352
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ajattelu, jolloin voimakkaat taloudelliset heilahtelut yrityksen toiminnassa saattavat

heijastua negatiivisesti myös osakekurssiin.4

ART-markkinoiden syntyyn on vaikuttanut voimakkaasti myös pankkien ja

vakuutusyhtiöiden liiketoimintojen entistä suurempi päällekkäisyys. Tämä näkyy niin

tuotteiden tarjonnassa kuin markkinoiden toimintaan osallistumisessa. Esimerkiksi

valuuttakurssien vaihtelua tai raaka-aineiden hinnan vaihtelua vastaan voidaan tänä

päivänä suojautua niin johdannaisilla kuin multiline-ratkaisuillakin5. Kansainväliset

investointipankit ovat perustaneet tytäryhtiöitä jotka toimivat

jälleenvakuutusmarkkinoilla ja suuret jälleenvakuutusyhtiöt kuten Swiss Re ja Munich

Re ovat alkaneet osallistua entistä aktiivisemmin yritysasiakkaidensa

rahoitusjärjestelyihin. Vakuutusyhtiöiden ja pankkien liiketoimintojen juuret ART-

markkinoilla ovat kuitenkin syvemmällä kuin tuote- ja palveluvalikoimien tarjonnassa.

Yrityksien rahoitusratkaisuilla ja riskienhallinnalla on nykyään entistä suurempi yhteys,

joka myös osaltaan vaikuttaa rahoitusmarkkinoiden kehittymiseen ja uusien ART-

ratkaisujen syntymiseen. Se minkälainen pääomarakenne yrityksellä on ja miten se

hankkii rahoituksensa, on tänä päivänä entistä olennaisempi asia myös yrityksen

riskienhallinnan kannalta.6

ART-markkinat tarjoavat holistisia ratkaisuja yritysten riskienhallintaongelmiin. ART-

ratkaisut ovat innovatiivisia ja usein juuri asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä. Tästä syystä

hyvin harvoista ART-ratkaisuista pääsee muodostumaan standardoituja

riskienhallintakeinoja. Uniikit ratkaisut mahdollistavat yritysten entistä tehokkaamman

ja spesifimmän riskienhallinnan joka puolestaan kasvattaa yrityksen arvoa. Yrityksen

arvon kasvattamisen ja säilyttämisen voidaankin katsoa olevan yhteinen tavoite varsin

monille ART-ratkaisuja käyttäville yrityksille. Yrityksen arvoa kasvattamalla yrityksen

johto toteuttaa sille osakkeenomistajien taholta annettua tehtävää.7 Yrityksen arvon

kasvattamiseen liittyy myös kustannustehokkuus ja kustannusten minimoiminen. ART:n

kautta pystytään pienentämään erityisesti riskeihin liittyviä kustannuksia, joita voi

syntyä esimerkiksi toteutuneista vahingoista, riskien kontrolloinnista tai riskien omalla

vastuulla pitämisestä. Riskit voivat toteutuessaan pienentää yrityksen arvoa

4 Gerling global financial products 2000, 10
5 Multiline -ratkaisu on vakuutus/jälleenvakuutus
6 Culp 2002, 3
7 Sigma 1/2003, 5 & Banks, 2004, 25
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vaikuttamalla yrityksen tuleviin kassavirtoihin8. Tulevien kassavirtojen pieneneminen

tai suuri määrällinen tai ajallinen vaihtelu riskin toteutumisen takia vaikuttaa myös

yrityksen arvoon. ART tarjoaa yrityksille keinoja tasoittaa kassavirtoja ja hallita siten

paremmin niiden vaihteluihin liittyviä riskejä.9

1990-luvulla tapahtuneiden suurten luonnonkatastrofien aiheuttamat taloudelliset

seuraamukset olivat merkittäviä. Vuoden 1990 tammikuussa talvimyrsky Daria aiheutti

Japanissa, Ranskassa ja Iso-Britanniassa 6,9 miljardin dollarin vakuutuskorvaukset.

Taifuuni Mireille puolestaan aiheutti 8,1 miljardin dollarin korvaukset Japanissa

syyskuussa vuonna 1991. 1990-luvun suurimmat vakuutuskorvaukset (22,2 mrd USD)

aiheutti hirmumyrsky Andrew Yhdysvalloissa vuonna 1992. Myös 2000-luvulla on

nähty useita suurta tuhoa aiheuttaneita katastrofeja, kuten hirmumyrsky Katrina

Yhdysvalloissa. Katrina yksin aiheutti 45 miljardin dollarin vakuutuskorvaukset.

Katastrofeille on tyypillistä se, että vakuutusyhtiöille aiheutuneet vahingot ja

kokonaisvahingot eivät korreloi keskenään. Hirmumyrsky Katrina aiheutti valtavat

vakuutuskorvaukset ja jätti jälkeensä 1326 kuollutta. Vuoden 2004 tsunamin seuraukset

Indonesiassa olivat 280 000 kuollutta ja 5 miljardin vakuutuskorvaukset. Iskiessään

teollistuneeseen maahan katastrofi aiheuttaa yleensä huomattavasti suuremmat

korvaukset vakuutusyhtiöille.10

Kansainvälisten jälleenvakuutusmarkkinoiden kapasiteetin vaihtelu ja hintavolatiliteetti

ovat nousseet entistä enemmän esille toteutuneiden riskien takia. Lisäksi

jälleenvakuuttajien kykyä suoriutua maksuista suurten katastrofien jälkeen on epäilty.

Myös nämä syyt ovat luoneet tarpeen uusien riskinsiirtokeinojen etsimiselle ja

kehittämiselle. Tarpeen seurauksena on kehitetty joukkovelkakirjaohjelmia,

johdannaisia ja koronvaihtosopimuksia jotka soveltuvat riskin siirtämiseen

pääomamarkkinoille. Esimerkiksi arvopaperistamisoperaatioissa on usein käytetty

luottojohdannaisia11 riskin siirtämisen työkaluna. Pääomamarkkinat tarjoavat uuden ja

kapasiteetiltaan huomattavan vaihtoehdon perinteiselle jälleenvakuuttamiselle.12

8 Yrityksen arvo määritetään tulevien diskontattujen kassavirtojen summana (eng. future net cash flows,
NCF)
9 Banks, 2004, 27
10 Järvinen & Ellola 2007,  23
11 Luottojohdannainen on yleisnimitys erilaisille swap- tai optiosopimuksille, joiden tarkoituksena on
siirtää arvopapereihin, lainoihin tai muihin saataviin liittyvää luottoriskiä vastapuolten välillä. Suojan
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Swiss Re:n mukaan ART-menetelmien päätavoitteita ovat tehokkuuden lisääminen,

riskien vakuuttamiskelpoisuuden lisääminen ja kapasiteetin lisääminen.13 ART:n avulla

voidaan ehkäistä ylivakuuttamista ja eliminoida jälleenvakuutusyhtiön luottoriskiä.

Ylivakuuttamisen ehkäiseminen ja vakuuttamiskelpoisten riskien kirjon laajentaminen

tehostavat yritysten toimintaa. Tehokkuutta lisää myös yrityksen aktiivisempi

osallistuminen oman riskienhallinnan kehittämiseen ja pyrkimys vaikuttaa omaan

vahinkokehitykseen. Omaan vahinkokehitykseen vaikuttamista voidaan edesauttaa

esimerkiksi laatimalla yrityksen ja vakuutusyhtiön välille sopimus, jossa yrityksien

vakuutusmaksujen suuruus riippuu omasta vahinkokehityksestä.  ART:n avulla voidaan

myös siirtää sellaisia riskejä pois yrityksiltä, jotka eivät perinteisen vakuuttamisen

avulla ole siirrettävissä. Multi-trigger -sopimuksen mukaan vakuutusyhtiö korvaa

yritykselle vahingot mikäli vähintään kaksi sopimuksessa määriteltyä

”laukaisumekanismia”14 toteutuu.  Ns. Multiline- ja Multiyear -menetelmien avulla

voidaan luoda useamman vuoden ajan kestäviä sopimuksia asiakkaan ja vakuuttajan

välille perinteisen vuosittaisen vakuutussopimuksen sijasta.15 Lisäksi

vakuutussopimukseen voidaan sisällyttää useita riskejä16, joista osa on perinteiselle

vakuuttamiselle vieraita. Toisaalta yritys voi neuvotella itselleen ehdollista rahoitusta

jälleenvakuutusyhtiöltä tai muulta rahoituslaitokselta. Tällaisessa tapauksessa

katastrofin sattuessa yritys saa etukäteen neuvotelluilla ehdoilla rahoitusta riskin

toteutumisen aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen.17

2 TUTKIMUKSEN ESITTELY

2.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimusongelmat

Nykypäivän rahoitusmarkkinat ovat kehittyneet yhä monipuolisempaan ja vaikeammin

analysoitavaan suuntaan. Kilpailun koventumisen ja markkinoiden kehittymisen myötä

ostaja on riskin myyjä ja suojan myyjä on riskin ostaja. Suojan myyjä saa palkkion suojan ostajalta siitä,
että ottaa kantaakseen suojan ostajan luottoriskiä. (Rata, 2000, 2)
12 Munich Re 2001, 2
13 sigma 2/1999, 6
14 Näitä voivat olla esimerkiksi tietyn ajan sisällä tapahtuva omaisuusvahinko ja valuuttakurssien tai
korkotason muutos
15 Sigma 2/1999, 3
16 Esimerkiksi korkoriskit, luottoriskit ja valuuttakurssiriskit
17 Sigma 1/ 2003, 3
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myös moderni riskienhallinta on saanut entistä suuremman roolin liikkeenjohdon

työvälineiden joukossa.18 Tämän tutkimuksen tavoitteena on esitellä vaihtoehtoisen

riskinsiirron keinot ja selvittää niiden etuja perinteiseen vakuuttamiseen verrattuna.

Tutkimuksessa pyritään myös selvittämään, miten vaihtoehtoisen riskienhallinnan

keinot voivat kasvattaa yrityksen arvoa. Yrityksen arvon kasvattamisessa pyritään

ensisijaisesti huomioimaan liiketoiminnan ja erityisesti tulevien kassavirtojen

vakauttaminen sekä kustannustehokas riskienhallinta. Teorian ja case-esimerkkien

avulla pyritään näyttämään, että kustannustehokas ja onnistunut riskienhallinta vaikuttaa

positiivisesti yrityksen arvon maksimointiin ja alentaa yrityksen pääoman hankinnan

kustannuksia. Tulen tarkastelemaan vaihtoehtoisia riskinsiirtokeinoja etupäässä

riskienhallinnan ja rahoitusratkaisujen yhteyttä korostaen.

Tutkimusongelmat:

1. Millaisia riskienhallintakeinoja vaihtoehtoiset riskienhallintaratkaisut tarjoavat?

2. Mitkä ovat vaihtoehtoisien riskienhallintaratkaisujen merkittävimpiä etuja?

Pyrin tutkielmassani myös kuvaamaan, miten ART-ratkaisut poikkeavat perinteisestä

vakuuttamisesta ja mitä etuja niissä on perinteisiin riskinsiirtomenetelmiin verrattuna.

Tämä tuo tutkimukseen myös vertailevan tutkimuksen piirteitä. Tutkimus on

teoreettinen eikä tule sisältämään varsinaista empiriaosuutta. Esittelen kuitenkin case-

esimerkkien avulla muutaman vaihtoehtoisen riskinsiirtomenetelmän käyttöä ja niiden

vaikutusta yrityksen riskienhallintaan ja yrityksen arvon kasvattamiseen.

2.2 Tutkimuksen keskeiset rajaukset ja käsitteet

Käsittelen tutkittavaa aihetta sekä yritysjohdon että vakuutus- ja

jälleenvakuutusyhtiöiden näkökulmasta, koska osa ART:n keinoista soveltuu paremmin

vakuutusyhtiöille ja osa muille yrityksille. Osa keinoista soveltuu molemmille.

Oletusarvona on, että yritysjohto tekee päätöksiä ja käyttää riskienhallintamenetelmiä

osakkeenomistajien intressien mukaisesti, pyrkien kustannustehokkuuteen sekä

18 Saunders & Cornett, 2005, 157
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maksimoimaan yrityksen arvoa. En käsittele tutkimuksessa mahdollisia vaihtoehtoisten

riskienhallintakeinojen käytön rajoittamiseen liittyviä tekijöitä19 ellei se ole tutkimuksen

kannalta välttämätöntä. Tutkimuksen pituus asettaa rajoja vaihtoehtoisten

riskinsiirtokeinojen esittelylle, joten esittelen osan keinoista lyhyemmin ja osan hieman

syvällisemmin. Tarkempaa esittelyä vaativat etenkin pääomamarkkinoilla käytettävät

johdannaistuotteet ja arvopaperistamiseen liittyvät riskienhallintaratkaisut, jotka

vaativat myös rahoitusmarkkinoihin liittyvien teorioiden selittämistä.

Keskeiset käsitteet

Riskinsiirto: ART:n piirissä riskiä siirretään integroiduilla riskinsiirtoratkaisuilla

vakuutusmarkkinoille sekä arvopaperistamisen ja vakuutusjohdannaisten avulla

pääomamarkkinoille.

Riskin rahoitus: ART:n piirissä riskiä rahoitetaan captive-yhtiöillä, ehdollisen pääoman

ratkaisuilla sekä Finite Risk -jälleenvakuutuksilla.

Markkinariski on käsite, jolla yleisimmin viitataan joko korkojen tai valuuttakurssien

vaihteluista tai raaka-aineiden ja osakkeiden hintojen muutoksista syntyviin riskeihin.

Arvopaperistamisella tarkoitetaan taseen saamisten muuttamista sijoittajille myytävään

muotoon.

Johdannainen on instrumentti, jonka arvo perustuu jonkin toisen hyödykkeen kuten

osakkeen arvoon.

2.3 Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen teoreettinen tausta

Tutkimus on tieteenkäsitykseltään hermeneuttinen tutkimus ja tyypiltään sekä kuvaileva

että kartoittava tutkimus. Tutkimus esittää kuvauksia vaihtoehtoisten

riskinsiirtomenetelmien ominaisuuksista ja menetelmien käytöstä. Lisäksi tutkimus

dokumentoi riskinsiirtomenetelmistä keskeisiä ja kiinnostavia piirteitä. Hermeneuttisen

tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä, kun taas

19 Tällaisia rajoituksia voi olla mm. juridiset, kustannukselliset tai maantieteelliset seikat jotka rajoittavat
ART-menetelmieä käyttöä.
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positivistinen tutkimus pyrkii faktojen avulla toistettaviin tuloksiin. Yksi tutkimuksen

tarkoituksista on siis kuvailla vaihtoehtoisia riskienhallintaratkaisuja vähemmän

tunnettuna ilmiönä ja lisätä ymmärrystä aiheesta. Tutkimusaineistoa analysoidaan

holistisesti ja syvällisesti, eikä niinkään strukturoidusti. Tämä on tarkoituksenmukaista

tutkimuksen kuvailevan luonteen kannalta.20

Varton mukaan ”tieteellinen realismi on vankan jalansijan saanut tieteenfilosofinen

uskomus, jossa oletetaan, että maailma ei voi tulla tiedetyksi ilman teoreettista

kehikkoa, teoriaa tai kuvaa, joka jo asettaa maailman tietyllä tavalla”21. Tämän

tutkimuksen teoreettinen kehikko muodostuu taloustieteiden ja riskienhallinnan opeista

ja lainalaisuuksista. Teoreettinen viitekehys muodostuu riskienhallinnasta ja erityisesti

rahoitusriskienhallinnasta. Olennainen osa tutkimuksen teoriasta pohjautuu olemassa

oleviin rahoituksen teorioihin.

Teoriasta ja lähdeaineistosta pyritään nostamaan olennaiset asiat esille ja

käsiteanalyyttisen tutkimusotteen avulla kokoamaan yhteen tiedon palasia aiheen

ympäriltä. Tutkimuksen ensimmäiseen tutkimusongelmaan pyritään vastaamaan

kuvailevan tutkimustyypin avulla. Tällöin vastataan kysymykseen mitä vaihtoehtoiset

riskinsiirtoratkaisut ovat ja miten ne toimivat. Toiseen kysymykseen pyritään

vastaamaan selittävän tutkimustyypin avulla. Tällöin vastataan kysymyksiin miksi

vaihtoehtoisia riskienhallintakeinoja käytetään. Jälkimmäisessä tutkimusongelmassa

pyritään selvittämään tutkittavaan ilmiöön liittyvien kausaalisuhteiden merkitys.

3 RISKEISTÄ JA RISKIENHALLINNASTA YLEISESTI

3.1 Riskin käsite

Riskin käsitteelle löytyy useita erilaisia määritelmiä. Useimmissa määritelmissä

riskeihin liittyy vahingollisen, haitallisen, vaarallisen tai epämiellyttävän tapahtuman

20Hirsjärvi, Remes, Sarajärvi, 1997, 136, 166
21 Varto 1992, 109
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mahdollisuus.22 Arkikielessä riski nähdään yleensä vaaran mahdollisuutena tai haitan

todennäköisyytenä. Riski voidaan käsitteellisesti jakaa objektiiviseen ja subjektiiviseen

riskiin. Objektiivinen riski on tilastollinen, mitattavissa oleva käsite. Subjektiivinen

riski puolestaan tarkoittaa ihmisen kokemaa riskiä.23

Uhka, epävarmuus ja turvattomuus ovat käsitteinä lähellä riskiä. Uhka koetaan usein

epämääräisenä ja se mielletään ei-toivottuna tulevaisuuden asiana tai tilana, jonka

toteutuminen halutaan estää. Epävarmuus on niin ikään tietämättömyyttä ja

epätietoisuutta tulevia tapahtumia kohtaan24. Riskit ovatkin kontekstisidonnaisia.

Erilaiset riskiarviot muuttuvat ajan ja paikan suhteen. Riskiarvioihin vaikuttavat

esimerkiksi aika, paikka, tilanne, tarkastelunäkökulma tai maantieteellinen sijainti.25

Yrityksen riskienhallinnan näkökulmasta riski voidaan määritellä myös

matemaattisesti26:

(1) Riski = todennäköisyys * riskien laajuus tai vakavuus

Riskin liittyy myös spekulatiivinen näkökulma. Menetyksen tai vahingon ohella

riskinottoon liittyy tällöin myös voittamisen mahdollisuus. Vakuutusmielessä riskin

toteutumisessa on kyse tapahtumasta, joka voi kohdata suurta joukkoa ihmisiä sekä niitä

arvoja ja pääomia, joita tuo joukko omistaa.27

Epävarmuus liittyy läheisesti riskiin ja riskin arviointiin. Ne voidaan Mooren mukaan

erottaa toisistaan sen perusteella, miten paljon oletetusta riskistä on tietoa.28 Mikäli

oletetusta riskistä on aiempaa tietoa tai se on yhteismitallinen aikaisempien tapahtumien

kanssa, sitä voidaan pitää riskinä. Mikäli kyseessä on tapahtuma, josta ei ole saatavissa

aiempaa tietoa, tai sitä ei ole aikaisemmin tapahtunut, on epävarmuus parempi käsite

kuvaamaan tilannetta. Mitattavuus ja todennäköisyyden arviointi ovat myös Marshallin

mukaan olennaisia tekijöitä erotettaessa riskiä epävarmuudesta.29 Marshallin mukaan

onkin erittäin tärkeää että riskin ja epävarmuuden välille tehdään selkeä käsitteellinen

22 Vornanen 2000, 322
23Kuusela & Ollikainen 2005, 29
24 Kuusela & Ollikainen 2005, 15
25 Kuusela & Ollikainen 2005, 16)
26 Suominen 2003, 10
27 Kuusela & Ollikainen 1998, 16
28 Moore 1983, 33
29 Marshall 2001, 47
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ero. Vaikka riski saattaakin edustaa potentiaalisena tapahtumana epävarmuutta, sen

toteutumiseen liittyy kuitenkin todennäköisyyksiä joita voidaan kokemuksen ja

tilastollisen datan avulla arvioida ja ennustaa. Epävarmuus on kyseessä, kun

potentiaalisen tapahtuman todennäköisyyttä ei pystytä ennustamaan.

3.2 Riskien luokittelua

Kuusela & Ollikainen ovat luokitelleet riskit dynaamisiin ja staattisiin riskeihin30.

Staattiset riskit ovat ns. vakuutusriskejä, eli vakuutuskelpoisia riskejä. Niitä voidaan

kutsua myös puhtaiksi riskeiksi. Puhdas riski on sellainen, jossa mahdollisina

vaihtoehtoina on tilanteen säilyminen ennallaan tai menetyksen mahdollisuus. Puhtaat

riskit voidaan edelleen jakaa henkilöihin ja omaisuuteen kohdistuviin sekä vastuu- ja

riippuvuusriskeihin. Dynaamiset riskit muuttuvat suhdanteiden ja olosuhteiden mukaan

ja niitä kutsutaan usein myös spekulatiivisiksi riskeiksi, koska toimija voi yleensä myös

itse vaikuttaa riskeihin. Dynaamisien riskien kategoriasta liikeriskien piiriin luetaan

useimmin tekniset, taloudelliset ja poliittiset riskit.31 Dynaamisia riskejä kutsutaan

suomen kielessä myös liiketaloudellisiksi riskeiksi.

Dynaamisia riskejä ei yleensä ole pidetty vakuutuskelpoisina. Tämä on

mielenkiintoinen näkökulma myös tämän tutkielman kannalta, sillä yksi vaihtoehtoisten

riskinsiirtomuotojen syntymiseen positiivisesti vaikuttaneista syistä oli vakuutettavien

riskien lisääminen ja keinojen luominen sille, että aikaisemmin vakuuttamiskelvottomia

riskejä vastaan pystyttäisiin vaihtoehtoisella riskinsiirrolla suojautumaan. Suomisen

mukaan liikeriskit ja niiden ottaminen kuuluvatkin oleellisesti yritystoimintaan.

Yritysten on oltava valmiita ottamaan riskejä, jos ne aikovat toimia markkinoilla ja

selvitä kovenevassa kilpailussa. Yritysten liikeriskit ja niihin vaikuttavat seikat ovat

monipuolisia. Yrityksen koko, toimiala, kilpailijat, suhdanteet ja markkinat sekä

julkisen vallan toimenpiteet ovat esimerkkejä asioista jotka vaikuttavat yrityksen

liikeriskeihin. Olennaista on, että yrityksen johto arvioi oikein yrityksen voimavarat ja

tekee oikeita ratkaisuja.32 Vaihtoehtoiset riskinsiirtokeinot ovat tuoneet uusia

30 Kuusela & Ollikainen 2005, 33
31 Kuusela & Ollikainen 2005, 34
32 Suominen 2003, 51
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mahdollisuuksia yritysjohdolle suojautua entistä tehokkaammin juuri haluamiaan riskejä

vastaan.

Riskejä voidaan luokitella ja jakaa myös sen mukaan onko riski itse aiheutettu vai onko

riskin toteutumiseen vaikuttanut joku ulkopuolinen tekijä. Luonnonvoimien aiheuttamat

riskit voidaan edelleen eritellä omaksi tyypikseen. Riskin esiintymistiheys ja vakavuus

on hyvä tapa arvioida riskejä. Riskin vakavuutta voidaan arvioida verbaalisesti

esimeriksi asteikolla vähäinen, kohtalainen, suuri ja katastrofaalinen. Esiintymistiheyttä

voidaan arvioida numeerisesti. Riskiä voidaan pitää yleisenä, mikäli sen

esiintymistodennäköisyys on yli 1 % ja erittäin harvinaisena jos sen

esiintymistodennäköisyys on alle 0,0001 %. Yleisiä riskejä toteutuu useita vuoden

aikana kun taas erittäin harvinaisia riskejä saattaa toteutua yksi satojen vuosien aikana.33

Riskin todennäköisyyden ja sen seurausvaikutusten arviointiin on mahdollista käyttää

kuviossa 1 havainnollistettua ruudukkoa, johon yrityksessä havaitut riskit sijoitetaan.

Ruudukon luokittelu-ulottuvuuksina ovat riskin esiintymisen todennäköisyys ja riskin

vakavuus. Lisäksi riskit jaetaan kolmeen eri tyyppiin (A, B tai C) sen mukaan

minkälaisia toimenpiteitä ne yritykseltä vaativat. Ruudukosta voidaan havaita, että A-

tyypin riskejä vastaan on suojauduttava välittömästi koska ne ovat toteutuessaan niin

vakavia, että yrityksen koko toiminta saattaa vaarantua. B-riskien osalta riittää, että

niiden hallitsemiseksi ja niiden aiheuttamien vahinkojen lieventämiseksi on tehty

suunnitelmia. C-riskit jäävät usein yrityksen omalle vastuulle.34

Kuvio 135

33 Suominen 2003, 20
34 Suominen 2000, 123
35 Suominen 2000, 123
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Marshall on käsitellyt riskin eri ulottuvuuksia ja erilaisia riskiin liittyviä näkökulmia.

Hän kuvailee erilaisia ulottuvuuksia36 riskin määrittelyyn ja luokitteluun jotka

vaihtelevat riskiä tarkastelevan toimijan näkökulmasta, motiiveista ja tarkoitusperistä.

Marshallin mukaan aktuaarit katsovat usein riskiä oletettuna seurauksena jostain

toiminnasta, jolloin tarkastelun pääpaino on siinä mikä on todennäköisin seuraus

yrityksen toiminnasta. Olennaista tässä näkökulmassa on riskin mitattavuus ja

todennäköisyyksien määrittäminen. Tämän käsityksen mukaan riski on todennäköisin

negatiivinen seuraus jostakin toiminnasta.37 Tämä näkökulma ei välttämättä ota

huomioon muita potentiaalisia riskiskenaarioita.

Sekä Marshallin että Banksin mukaan yksi yleinen riskin määritelmä on se, että riski on

esimerkiksi tuottojen ja kustannusten tilastollinen varianssi tai keskihajonta.

Samanlainen näkökulma riskiin esiintyy myös sijoitustoiminnassa, jossa riskin

synonyymiksi on muodostunut tuottojen vaihtelu, eli varianssi.38 Tämä tuli ensimmäisen

kerran ilmi Harry Markowitzin teoksessa Portfolio selection, jossa demonstroitiin

matemaattisesti investointien hajauttamisen edut.39

Menetyksen tai vahingon lisäksi riski voidaan nähdä myös mahdollisuutena.

Yritystoiminta on aina riskialtista ja siinä menestyvät ne jotka ottavat onnistuneesti

riskejä.  Usein yritysjohto keskittyykin liikaa pahimpien mahdollisien skenaarioiden

torjumiseen eikä huomioi riskejä mahdollisuuksina tai tilaisuuksina.40

3.3 Riskienhallinta

Riskienhallinnalla on perinteisesti tarkoitettu prosessia, jonka avulla yritystä uhkaavia

vaaroja voidaan torjua ja niistä aiheutuvia menetyksiä minimoida. Riskienhallinnan

prosessissa on usein tunnistettavissa eri vaiheita riskin tunnistamisesta aina

riskienhallintaohjelman toteuttamiseen.41 Vahinkoriskien osalta yrityksen

riskienhallinnassa on oleellista yrityksen riskikentän tunteminen, eli erilaisten riskien

esiintymistodennäköisyys ja niiden seurausten vakavuus. Vahinkoriskejä varten

36 Riskien eri ulottuvuudet on vapaasti käännetty englannin kielen määritelmistä
37 Marshall 2001, 46
38 Marshall 2001, 46 & Banks 2004, 3
39 Markowitz 1959, 102-115
40 Marshall 2001, 47
41 Suominen 2003, 27
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yritysjohdon on mahdollista kerätä erilaista tilastollista dataa esimerkiksi toimialalla

sattuneista onnettomuuksista, mikä helpottaa riskien esiintymistiheyksien arviointia.

Liikeriskien osalta yrityksen riskikentän tunteminen on haasteellisempaa. Onnistunut

riskienhallinta liikeriskien osalta riippuu enemmän liikkeenjohdon ammattitaidosta ja

kyvystä arvioida tehtyjen päätösten seurauksia.42

Riskienhallinta tulisi liittää yrityksen tavoitteisiin, sillä irrallaan hoidettuna se saa usein

liian pienen painoarvon. Jotta riskienhallinta toimisi kunnolla, vaatii se päätösten

tekemistä ja voimavarojen järkevää suunnittelua. Toimiva riskienhallinta palvelee koko

yritystoimintaa, sen tulokset ovat mitattavissa ja sitä voidaan kontrolloida oman

budjetin avulla.43 Perinteisesti riskienhallinnan peruselementteinä pidetään riskien

arviointia, kontrollointia ja rahoitusta. Tavanomaisimpia riskienhallintakeinoja ovat

riskin siirtäminen, pienentäminen, jakaminen, välttäminen ja riskin ottaminen.

Riskienhallintakeinojen välillä on tehtävissä selkeä ero riskien rahoitukseen ja riskien

kontrollointiin44.  Heilmann on muodostanut riskienhallintaprosessista mallin, jossa

riskien välttäminen, pienentäminen ja jakaminen luetaan riskien kontrollointiin. Riskien

siirtäminen sekä omalla vastuulla pitäminen puolestaan luetaan riskien rahoituksen

kategoriaan.45

Viime vuosina on ilmestynyt riskienhallinnan keinoja sekä kategorioita yhdisteleviä

näkemyksiä. Harrintong & Niehaus (1999) ovat luoneet kolme peruskeinoa

riskienhallinnalle: Riskien kontrollointi, rahoitus ja sisäinen riskien pienentäminen46.

Keinojen tai kategorioiden yhdistämisellä on mitä ilmeisimmin tavoiteltu entistä

kompaktimpaa riskienhallinnan keinojaottelua. Tämän tutkielman kannalta

riskienhallinnan keinojen jaottelun ymmärtäminen on oleellinen seikka. Vaihtoehtoisen

riskinsiirron tarjoamat keinot sijoittuvat riskien rahoituksen ja siirtämisen kategorioihin.

Toisaalta vaihtoehtoisia riskinsiirron keinoja on hankala sijoittaa kumpaankaan edellä

käsiteltyyn kategoriaan. Vaihtoehtoiset riskiensiirron ratkaisut ovat aina yksilöllisiä ja

sisältävät usein moniulotteisia elementtejä perinteisen riskienhallinnan ulkopuolelta.47

42 Suominen 2005, 151
43 Suominen 2003, 31
44 Suominen 2003, 98
45 Heilmann 1990, 121
46 Suominen 2003, 100
47 Suominen 2003, 98
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3.4 Riskienhallinnan keinot

Kuten edellä on mainittu, on riskienhallinnan keinoihin perinteisesti luettu riskin

siirtäminen, pienentäminen, jakaminen, välttäminen ja riskin omalla vastuulla

pitäminen. Riskien välttäminen tarkoittaa pidättäytymistä riskialttiiseen omaisuuteen,

henkilöön tai toimintaan kohdistuvista toimista. Yritys saattaa riskejä välttääkseen

siirtyä käyttämään turvallisempaa kuljetusvälinettä, muuttaa tuotantoprosessia tai

vaihtaa riskittömämpään raaka-aineeseen. Käytännössä riskien välttäminen tarkoittaa

entistä huolellisempaan ja varovaisempaan toimintaan pyrkimistä. Liikeriskien osalta

riskien välttäminen voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että rahoituslaitos ei myönnä luottoa

riskialttiina pitämälleen asiakkaalle.48

Riskien pienentäminen tarkoittaa  sitä,  että  yritys  pyrkii  pienentämään

vahinkotapahtuman todennäköisyyttä tai sen seurauksia. Käytännön esimerkkejä riskien

pienentämisestä ovat esimerkiksi tietoriskejä pienentävät ohjelmistot, erilaiset

varajärjestelmät, palomuurit tulipalon varalta, kulun valvonta ja vartiointi, rakennusten

suunnittelu sekä tilasuunnittelu.49

Tämän tutkielman kannalta oleellisempia keinoja ovat riskin siirtäminen ja omalla

vastuulla pitäminen. Molemmat keinot kuuluvat vaihtoehtoisen riskienhallinnan piiriin

ja erityisesti riskin siirtoa tarkastellaan riskin rahoituksen kanssa lähemmin tässä

tutkielmassa. Käytännön esimerkki riskin siirrosta on vakuutus. Lisäksi riskiä voidaan

siirtää sopimusteitse. ART:n piirissä käytetään paljon riskin siirtämistä sopimusteitse.

Yleensä jokainen vaihtoehtoisen riskienhallinnan piiriin kuuluva ratkaisu tai sopimus on

yksilöllinen. Näin ollen osapuolet yleensä sopivat keskenään sopimusteitse siirrettävästä

riskistä, sopimuksen kestosta, vastuista ja muista asiaan kuuluvista seikoista.

48 Suominen 2003, 98
49 Suominen 2003, 102
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4. VAIHTOEHTOINEN RISKINSIIRTO

4.1 Vaihtoehtoisen riskinsiirron käsite

Vaihtoehtoinen riskienhallinta (Alternative Risk Transfer, ART) on käsitteenä erittäin

laaja ja moniulotteinen. Lähes poikkeuksetta useimmissa ART-menetelmissä voidaan

havaita yksi tai useampi seuraavista piirteistä: ART-ratkaisu on usein tietyn asiakkaan

tiettyjä ongelmia varten räätälöity ratkaisu tai tuote. Samalla ratkaisulla voidaan usein

suojautua useampaa riskiä vastaan. Suoja voi myös kestää useamman vuoden poiketen

ajallisesti perinteisesti vuoden sykleissä kulkevista vakuutusratkaisuista. Riskiä voidaan

myös hajauttaa yli ajan tai siirtää taholle, joka ei perinteisesti ole ottanut vastaan riskiä

korvausta vastaan, kuten sijoitusmarkkinoille.50 Vaihtoehtoisessa riskinsiirrossa

vaihtoehtoista  ei  ole  itse  riskit  vaan  tapa  hallita  riskejä.  Tosin  tietyt  ART:n  muodot

mahdollistavat juuri poikkeuksellisten ja perinteisesti vakuutuskelvottomien riskien

siirtämisen. Tämä on ollut yksi merkittävä syy ART:n syntymiselle.

4.2 Riskin siirtäminen ja rahoittaminen

ART-muodot voidaan jakaa riskin siirtämiseen ja rahoittamiseen51. Usein ART-

muodoista puhuttaessa riskien rahoitus luetaan termin alternative risk transfer -

kategorian alle52. Käsitteitä riskin siirtäminen ja rahoittaminen käytetään osittain

päällekkäin suomalaisessa ja englanninkielisessä kirjallisuudessa. Esimerkiksi vakuutus

sisällytetään usein molempiin kategorioihin. Riskin siirtämisessä oleellista on riskin

siirtyminen toisen osapuolen vastuulle. Yrityksen näkökulmasta tämä voidaan toteuttaa

esimerkiksi sopimuksen avulla tai laskemalla liikkeelle velkakirjoja joiden tuotto

riippuu riskien toteutumisesta. Riskin rahoittamisen keinoihin on perinteisesti luettu

ainakin captive-yhtiöt, omalla vastuulla pitäminen, erilaiset yrityksen omat

vahinkorahastot, lainajärjestelyt ja vakuutukset.53

50 Sigma 2/1999, 3-5
51 Culp 2002, 353
52Joskus ART-käsitteen ohella on käytetty myös ARF-käsitettä. ARF = Alternative Risk Financing.
53 Culp 2002, 359
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4.3 Taustaa ja syitä vaihtoehtoisen riskienhallinnan syntymiselle

Liiketoimintaympäristön riskitekijöiden muuttuminen, muutokset kilpailussa,

shareholder valuen kasvava merkitys, perinteisten vakuutusratkaisujen tehottomuus

sekä uusien rahoitusinstrumenttien syntyminen ovat johtaneet muutoksiin asiakkaiden

tarpeissa, sekä vahvistaneet vakuutusyhtiöiden, pankkien ja rahoitusmarkkinoiden

yhdistymistä. Erilaisia ART-ratkaisuja onkin kehitetty usein jonkin liiketoiminnasta

esille nousseen tarpeen myötä lyhyen tähtäimen ratkaisuksi, jonka jälkeen ratkaisusta on

muodostunut pitkän tähtäimen strateginen työkalu.54 Syyt ART -muotojen syntymiselle

ovat ajankohtaisia myös nykypäivänä ja luovat edelleen yrityksille tarpeita harkita ja

toteuttaa vaihtoehtoista riskinsiirtoa.

Muuttuneet riskit ovat aiheuttaneet uusia haasteita monelle yritykselle. Markkinoiden

globalisoituminen ja teknologian kehitys ovat osaltaan muuttaneet riskiympäristöä

huomattavasti. Merkittävimmät riskit voivat nykyaikana poiketa huomattavasti

aiemmista vakuutettavista riskeistä. Esimerkiksi negatiivinen julkisuus, avainhenkilön

menetys, tuotteen epäonnistunut lanseeraus tai takuisiin liittyvät velvollisuudet ovat

nousseet merkittäviksi riskeiksi monille yhtiölle. Fuusiot ja yritysostot ovat niin ikään

vaikuttaneet yritysten riskiympäristöön.55

Osakkeenomistajien vaikutus yritysten toimintaan on kasvanut huomattavasti 80-luvulta

lähtien. Osakkeen arvon kasvattaminen ja osakkeenomistajien intressit määrittelevät yhä

enemmän liiketoiminnan tavoitteita. Tämän seurauksena yritykset toteuttavat ainoastaan

sellaisia projekteja, joissa investoinnin tuotto on suurempi kuin pääoman kustannus.

Tämä kasvattaa osakkeen arvoa ja parantaa osakkeeseen liittyviä tunnuslukuja.

Vaihtoehtoinen riskinsiirto tarjoaa uusia välineitä hallita muuttunutta riskiympäristöä.56

Vaihtoehtoisen riskinsiirron markkinoiden syntymiseen ja kehitykseen ovat edellä

mainittujen seikkojen ohella ja niiden myötävaikutuksessa vaikuttaneet myös

perinteisten vakuutusmarkkinoiden heikkoudet. Näitä ovat valikoitumisongelma,

moraalikato ja vakuutusyhtiöiden luottoriski.

54 Sigma 2/1999, 7
55 Sigma 2/1999, 8
56 Sigma 2/1999, 9
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4.3.1 Valikoitumisongelma

Perinteisten vakuutusmarkkinoiden tehottomuus on vaikuttanut merkittävästi

vaihtoehtoisten riskinsiirtomuotojen syntymiseen. Vakuuttaminen on yritykselle yksi

riskienhallinnan kustannuserä. Vakuutusten hinnoittelu perustuu vahinkotilastoihin.

Tilastojen perusteella muodostettu keskimääräinen vakuutusmaksu ei useinkaan kuvaa

onnistuneesti vakuutuskannan yksittäisen vakuutetun riskiä.  Tällöin saattaa syntyä

tilanne, jossa vähemmän riskialttiit hyvät riskit rahoittavat huonompia riskejä57. Tätä

ilmiötä kutsutaan myös valikoitumisongelmaksi.

Vaihtoehtoinen riskinsiirto on tarjonnut ratkaisuja valikoitumisongelman poistamiseksi.

Yritykset, jotka kokevat keskimääräisen hinnoittelun tehottomaksi tai

epäoikeudenmukaiseksi, ovat alkaneet siirtyä käyttämään captive-yhtiötä, Finite Risk -

ratkaisuja tai pitämään riskejä omalla vastuullaan.58 Nämä keinot lukeutuvat ART:n

piiriin. Vaikka keskimääräinen ja vahinkotilastoihin perustuva tariffointi saattaa olla

tehotonta, on kuitenkin muistettava, että yksilöllinen tariffointi aiheuttaisi huomattavia

kuluja vakuutusyhtiöille, mikä näkyisi myös vakuutettavan vakuutusmaksussa.

4.3.2 Moraalikato

Vakuutuksen olemassaolo saattaa joskus vähentää vakuutetun motiivia suojautua ja

ennaltaehkäistä mahdollisia riskejä sekä rajoittaa jo toteutuneita riskejä. Tätä ongelmaa

kutsutaan myös moraalikadoksi59. Moraalikadon vaikutukset näkyvät luonnollisesti

myös vakuutusyhtiön tariffoinnissa, mikä lisää perinteisen vakuuttamisen

tehottomuutta. Jos yrityksen riskit pidetään omalla vastuulla, on yrityksellä myös

suurempi motiivi panostaa riskienhallintaan ja rajoittaa jo mahdollisesti syntyneitä

vahinkoja.  Vaihtoehtoisen riskinsiirron tietyt muodot pystyvät ehkäisemään myös

moraalikatoa. Näissä muodoissa korvauksen maksamisen ehdoiksi asetetaan ainakin

yksi vakuutetusta riippumaton tekijä. Tällainen tekijä saattaa olla esimerkiksi

korkotason muutos. Useiden tekijöiden yhteisvaikutukseen perustuvaa

riskienhallintaratkaisua kutsutaan multitrigger -ratkaisuksi.

57 Sigma 2/1999, 8
58 Sigma 2/1999, 8
59 eng. Moral hazard
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4.3.3 Luottoriskin hallinta

Vakuutetun luottoriskillä tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että vahingon sattuessa

korvausvelvollinen vakuutusyhtiö ajautuisi konkurssiin eikä pystyisi maksamaan

korvauksia. Vakuutusyhtiön äkillinen ajautuminen konkurssiin saattaa olla mahdollista

esimerkiksi laajan luonnonkatastrofin yhteydessä, jos vakuutusyhtiön asiakaskannassa

on merkittävä maantieteellinen riskikeskittymä. Vakuutusyhtiön korvausmenot kasvavat

voimakkaasti mikäli samalla alueella vakuutetut omaisuuserät ja liiketoiminnan

harjoittajat kärsivät vaurioita. Korvausmenojen kasvun lisäksi maantieteelliseen riskiin

liittyy myös sijoitusriski. Vakuutusyhtiön tulevat kassavirrat saattavat vaarantua jos

katastrofialueella olevien sijoitusten arvo laskee tai alueen taloudellinen kehitys

heikkenee.60

1990-luvun alussa tapahtuneet vakuutusyhtiöiden konkurssit osoittivat että riski

vakuutusyhtiöiden maksukyvyn vaarantumisesta on olemassa. On kuitenkin

todennäköistä, että myös vakuutusyhtiöiden riskienhallinta on kehittynyt vuosien

saatossa. Vaihtoehtoisen riskinsiirron eri muodoista esimerkiksi riskin siirtäminen

rahoitusmarkkinoille tarjoaa yrityksille välineen tämän tyyppisen luottoriskin

hallintaan.61

4.4 ART:n tavoitteet ja niiden vaikutus ART-markkinoiden

kehitykseen

Banksin mukaan ART-markkinoiden kasvamiseen ovat vaikuttaneet lukuisat tekijät,

joiden myötä yritysten toiminnan tehokkuus ja riskienhallinta ovat parantuneet.62

Vaihtoehtoisen riskinsiirron merkittävimpiä etuja sekä ART-markkinoiden kasvun

ajureita (kuvio 2) ovat yrityksen arvon maksimointi, paremmat edellytykset pärjätä

markkinoiden sykleissä, riskinkantokapasiteetin lisääntyminen, luottoriskin

hajauttaminen, entistä älykkäämpi riskienhallinta, verohyödyt, kustannusten

60 Pohjoisaho-Aarti, Kahola, & Letto 2001, 29
61 Sigma 2/1999, 13
62 Banks 2004, 25
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vähentyminen, hallinnollisten raja-aitojen poistuminen ja taloudellinen hyötyminen

säädöksien poistumisen myötä.63

Kuvio 2
Lähde: Banks, 2004

Vaihtoehtoisen riskinsiirron tavoitteet voidaan Swiss Re:n (kuvio 3) tutkimuksen

mukaan jakaa kolmeen eri osa-alueeseen. Jokaisen osa-alueen sisältä löytyy tarkempia

ja yksilöidympiä tavoitteita. Tavoitteiden pääkategorioita ovat: Tehokkuuden

lisääminen, vakuutettavuuden laajentaminen ja kapasiteetin lisääminen. Banksin

mainitsemista ART-markkinoiden kasvuun vaikuttaneista tekijöistä on löydettävissä

selkeitä yhtäläisyyksiä Sigman tutkimuksessa mainittuihin ART:n päätavoitteisiin.

Molemmissa tulevat esille yrityksen toiminnan tehostaminen, riskinkantokapasiteetin

lisääminen ja luottoriskin hajauttaminen.64

63 Banks 2004, 26
64 Sigma 2/1999, 6
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Kuvio 3  Lähde: Sigma 2/1999

4.4.1 Yrityksen arvon maksimoiminen

Yrityksen arvon kasvattaminen ja säilyttäminen on yhteinen tavoite varsin monille

ART-ratkaisuja käyttäville yrityksille. Yrityksillä on vastuita ja velvoitteita useita

sidosryhmiä kohtaan. Yksi tärkeimmistä sidosryhmistä on osakkeenomistajat.

Osakkeenomistajat sijoittavat yritykseen pääomaa ja vaativat asianmukaisen koron

sijoittamalleen pääomalle. Yritysjohdon voidaan katsoa toimivan osakkeenomistajien

mandaatilla ja shareholder value -ajattelun mukaisesti pyrkivän kasvattamaan yrityksen

arvoa ja maksamaan tuottoja pääoman sijoittajille muun muassa osinkojen muodossa.65

Jos yrityksen arvoa pyritään kasvattamaan, täytyy myös riskien kustannuksia pyrkiä

minimoimaan. Riskien kustannukset voivat syntyä riskin itsellä pitämisestä, syntyneistä

vahingoista, riskin kontrolloinnin kustannuksista, riskin rahoituksen kustannuksista ja

riskin vähentämisen (esim. hajauttamisen) kustannuksista. Sekä rahoitusriskit että

operatiiviset riskit voivat toteutuessaan pienentää yrityksen arvoa vaikuttamalla

yrityksen tuleviin kassavirtoihin. Tulevien kassavirtojen pieneneminen tai suuri

määrällinen tai ajallinen vaihtelu riskin toteutumisen takia vaikuttaa myös yrityksen

arvoon. Yritys voi halutessaan minimoida hyvinkin tehokkaasti kassavirtoihin liittyvän

65 Banks 2004, 25 & Sigma 1/2003, 5
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riskinsiirron
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vaihtelun. Kassavirtojen volatiliteetin minimoiminen aiheuttaa omalta osaltaan

kustannuksia yritykselle. ART-ratkaisut luovat monipuolisia mahdollisuuksia

riskienhallintaan mutta yritysjohdon harkittavaksi jää se minkä riskienhallintaratkaisun

käyttö on taloudellisinta.66

4.4.2 Vakuutusmarkkinoiden syklisten vaikutusten vähentäminen

Yksi vakuutuksen tarkoituksista on muuttaa riskien yritykselle aiheuttama vaihteleva

kustannus tasaiseksi vakuutusmaksuksi. Tasainen vakuutusmaksu mahdollistaa

yrityksille tarkemman budjetoinnin ja lisää tulosten ennustettavuutta ja tasaisuutta.

Syklisten vaikutusten takia korotetut vakuutusmaksut saattavat ohjata yrityksiä

ottamaan käyttöön vaihtoehtoisen riskinsiirron välineitä, joiden avulla pystytään

välttämään vakuutusmaksujen vaihtelusta syntyviä ongelmia. Yksi syy

vakuutusmaksujen vaihteluun on vakuutusyhtiön onnistuminen riskien arvioinnissa ja

hinnoittelussa. Vakuutusyhtiöt käyttävät erilaisia tapoja riskien hinnoitteluun. Jos

tariffoinnin kohteena ovat homogeeniset riskit, on hinnoittelun perusteena usein mennyt

vahinkokehitys. Jos riskit ovat hyvin heterogeenisiä, saattaa hinnoittelu olla

vaikeampaa. Riskien arvioiminen, sen perusteella tehty hinnoittelu sekä ennen kaikkea

näissä onnistuminen ohjaavat omalta osaltaan vakuutusyhtiön tulevaisuuden

hinnoittelua. Jos riskien arvioinnissa ja hinnoittelussa epäonnistutaan, on

vakuutusyhtiöllä motiivi korottaa asiakkaiden vakuutusmaksuja edellisten tappioiden

korjaamiseksi.67

Vakuutusmarkkinoiden syklisyydessä on paljon yhteistä talouden eri aloille tyypillisille

suhdannevaihteluille. Kun vakuutusmarkkinat ovat tasapainossa, vallitsee

kansantalouden kysynnän ja tarjonnan mukainen tasapaino. Käytännössä tällainen

tasapaino ei kuitenkaan esiinny kovin usein tai kestä kovin kauaa. On yleisempää, että

vakuutusmarkkinat ovat epätasapainossa, jolloin voidaan puhua joko ”kovista” tai

”pehmeistä” markkinoista. Syklisyyteen vaikuttaa merkittävästi vakuutusyhtiöiden

investointien tuotot sekä vakuutusmarkkinoiden riskinkantokapasiteetti.68

66 Banks 2004, 27
67 Banks 2004, 37
68 www.cpcusociety.org
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Pehmeät vakuutusmarkkinat alkavat yleensä siinä vaiheessa, kun vakuutusyhtiöt ovat

tehneet hyvää tulosta ja saavuttaneet taloudelliset tavoitteensa. Tämä poikii usein

ajatuksia siitä, että riskiä pystytään kantamaan ja vastaanottamaan entistä enemmän.

Markkinaosuuksia pyritään pehmeiden markkinoiden aikana kasvattamaan ja tällöin

myös uusia yrityksiä pyrkii alalle suotuisien näkymien takia. Käytännössä pehmeillä

markkinoilla vakuutusyhtiöillä on ylimääräistä riskinkantokapasiteettia, jonka takia

vakuutusmaksujen hinnat alenevat. Kun vakuutusmaksut saavuttavat hinnoittelun

alarajan, alkaa yleensä kovien markkinoiden aika. Usein kovien markkinoiden alkamista

auttaa tai vauhdittaa jonkun vakavan katastrofin toteutuminen, millä on suuri vaikutus

vakuutusyhtiöiden liiketoimintaan. Kovilla markkinoilla vakuutusyhtiöt kiristävät

hinnoitteluaan ja pyrkivät tekemään liiketoiminnan entistä kannattavammaksi. Hintojen

nostamisen lisäksi vakuutusyhtiöt saattavat jopa purkaa asiakassuhteita kovenevan

markkinatilanteen ja vähentyneen riskinkantokapasiteetin takia.69

Vakuutusyhtiön investointien tuotoilla on suora vaikutus vakuutusyhtiön riskipääoman

määrään, mikä puolestaan vaikuttaa vakuutusten hinnoitteluun. Onnistuneiden

investointien tuotoilla on mahdollista kattaa osa korvauskuluista ja tällä voi myös olla

laskeva vaikutus vakuutusten hintoihin.70

4.4.3 Riskinkantokapasiteetin lisääminen

Tehokasta riskienhallintaa harjoittavan yrityksen tulisi passiivisen vakuutusyhtiöiden

hinnoitteluun sopeutumisen sijasta kyetä harkitsemaan mahdollisimman monipuolisesti

riskienhallinnan eri vaihtoehtoja. Kovien markkinoiden aikana vakuutusyhtiöiden

hinnoittelu saattaa muodostua turhan kalliiksi vaihtoehdoksi yritykselle. Tällöin yritys

voi etsiä kustannustehokkaita riskienhallinnan ratkaisuja vaihtoehtoisen riskinsiirron eri

muodoista. Tällaisia vaihtoehtoja voivat olla esimerkiksi oman captive-yhtiön

perustaminen, erilaisten johdannaissopimusten hyväksi käyttäminen tai riskin

siirtäminen sijoitusmarkkinoille arvopaperien liikkeellelaskun avulla. ART -muotojen

käyttö vähentää yrityksen riippuvuutta perinteistä riskinkantoa tarjoavista tahoista.71

69 www.cpcusociety.org & Sigma 1/2003, 10
70 Banks 2004, 37
71 Banks 2004, 42
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Lisääntynyt riskinkantokapasiteetti on ollut tervetullut asia markkinoille, sillä suurten

luonnonkatastrofien ja World Trade Centerin tuhoutumisen jälkeen vakuutusyhtiöiden

riskinkantokyvyssä on huomattu puutteita etenkin isoimpien yritysten riskien osalta72.

Menneinä vuosina lisäkapasiteettia riskinkantoon on haettu arvopaperistamisen avulla.

Etenkin vakavien mutta hyvin pienen todennäköisyyden riskejä on arvopaperistettu.

Tyypillisiä tällaisia riskejä ovat olleet luonnonkatastrofit.73

4.4.4 Entistä älykkäämpi tapa hallita riskiä

Varsinkin isot yritykset etsivät tänä päivänä entistä monipuolisempia ja kattavampia

riskienhallinnan keinoja. Perinteisten vuoden sykleissä kulkevien vakuutussopimusten

sijaan yritykset etsivät yhä useammin joustavia vaihtoehtoja, jotka ovat räätälöity

yrityksen tarpeisiin. Sopimukset voivat olla kestoltaan useampia vuosia ja korvauksen

ehdoksi voidaan määritellä useamman kuin yhden riskin toteutuminen. Myös

muuttuneiden markkinaolosuhteiden mukanaan tuomat riskit vaativat uudenlaisia

vaihtoehtoja. Esimerkiksi terrorismin, maineen menetyksen, sään, tai uusien

kaupankäyntiä säätelevien lakien aiheuttamia riskejä on vaikea vakuuttaa perinteisin

keinoin.74 Innovatiivisten riskienhallintaratkaisujen lisääntynyt kysyntä on vaikuttanut

myös vakuutusyhtiöiden liiketoimintaan. Yksipuolisen riskin vastaanottamisen sijaan

vakuutusyhtiöt tarjoavat entistä enemmän kokonaisvaltaisia ja pitkälle kehitettyjä

riskienhallinnan ratkaisuja.75

Uudet riskienhallintakeinot mahdollistavat myös aikaisemmin vakuuttamiskelvottomina

pidettyjen riskien siirtämisen pois vakuutetulta. Munich Re:n asiantuntijan Andreas

Müllerin mukaan yksittäisiin riskeihin keskittyminen ja niiden suojaaminen irrallisina

kokonaisvaltaisen riskienhallinnan sijaan on vähenemässä. Tilalle on tulossa

kokonaisvaltaisia riskienhallintaratkaisuja.76

72 Munich Re 2001, 3
73 Munich Re 2001, 12
74 Banks 2004, 45
75 Munich Re 2000, 7
76 Munich Re 2000, 4
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4.4.5 Verohyödyt

Erilaisten riskienhallintakeinojen hyöty veronäkökulmasta on merkittävä. Yritykset

voivat pääsääntöisesti kirjata useat riskienhallintaan liittyvät menoerät kuluksi, jolloin

ne pienentävät yrityksen liikevoittoa ja siten vaikuttavat verotettavan tulon määrään.

Vakuutusmaksujen ollessa useimmissa maissa kuluksi kirjattavia eriä, ovat myös

vakuutuskorvaukset usein verottomia. Jos yritys siirtää riskejä yhteisomistuksessa

olevalle captive-yhtiölle, voi se kirjata captive-yhtiölle maksetut vakuutusmaksut

kuluksi. Jos yritys omistaa captiven yksin, saattavat maksut olla vähennyskelvottomia.

Tämä kuitenkin riippuu siitä, minkälainen lainsäädäntö yrityksen toiminta-alueella

vallitsee. Myös johdannaisten kautta hankittujen suojien kustannukset voidaan

pääsääntöisesti kirjata kuluksi, mikäli johdannaisen ensisijainen tarkoitus on tarjota

suojaa eikä toimia spekulatiivisena voiton tavoittelun välineenä. Jos johdannaista ei

pidetä suojana, voidaan siitä aiheutuvat kulut vähentää pääomaverotuksessa.77

Johdannaissopimusten käsittely ei kuitenkaan ole kirjanpidollisesti yhtä selkeää kuin

muiden riskienhallinnan keinojen käsittely. Kaikkien riskienhallinnan keinojen vero-

oikeudellisessa kohtelussa on eroja eri maiden välillä.

Myös riskienhallintaa edistävien toimenpiteiden kustannukset voidaan usein kirjata

kuluksi. Esimerkiksi varotoimenpiteisiin liittyvien koulutusten tai vahinkoja rajaavien

suunnitelmien kustannukset voidaan vähentää verotuksessa. Riskienhallintaan liittyvän

omaisuuden, kuten sprinklerijärjestelmän hankintameno voidaan poistaa kirjanpitoa

koskevien lakien ja asetusten mukaisesti.78

4.4.6 Hallinnollisten raja-aitojen poistuminen

Pankki- ja vakuutusyhtiöiden toimintojen yhdistyminen on vähentänyt hallinnollisista

raja-aidoista johtuvia ongelmia. Pankit, vakuutusyhtiöt ja jälleenvakuutusyhtiöt voivat

toistensa palveluita tarjoamalla tai yhteistyötä hyödyntämällä tehostaa liiketoimintaa ja

tarjota entistä kattavampia palveluja asiakkaille. Useissa maissa ensivakuutusyhtiön

toimintaa säädellään vakuutettujen edun takia tarkemmin kuin jälleenvakuutusyhtiön

77 Banks 2004, 45
78 Banks 2004, 46
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toimintaa. Ensivakuutusyhtiön vakavaraisuuden vaarantuminen aiheuttaisi riskin myös

vakuutuksenottajille. Vakuutusyhtiöiden asiakkaat saattavat haluta siirtää

vakuutusyhtiölle riskejä, jotka eivät ole ensivakuutustoiminnassa hyväksyttyjä.

Tällaisessa tapauksessa vakuutusyhtiö saattaa perustaa oman jälleenvakuutusyhtiön,

joka voi toimia väljempien sääntöjen mukaan ja ottaa vastaan entistä monipuolisempia

riskejä. Toisaalta vakuutusyhtiö voi tarjota asiakkailleen palveluja yhteistyössä

pankkien kanssa. Jotkut vakuutusyhtiöt ovat perustaneet rahoitusmarkkinoille

tytäryhtiön, jonka avulla asiakkaille voidaan tarjota esimerkiksi johdannaissopimuksia.

Pankit puolestaan voivat perustaa oman vakuutusyhtiön ja harjoittaa vakuutus- tai

jälleenvakuutusliiketoimintaa. Pankit voivat myös siirtää osan lainakannasta

aiheutuvasta luottoriskistä vakuutusyhtiöille luottovakuutuksen avulla.79

Pankit voivat siirtää taseen riskejä myös sijoitusmarkkinoille arvopaperistamisen avulla.

Esimerkiksi luottoriskejä sekä pankin myöntämien lainojen muodostamia alueellisia

riskikeskittymiä on eri pankkien toimesta siirretty sijoitusmarkkinoille, mikä on

muuttanut pankin taseen riskillisyyttä huomattavasti80. Perinteisten välittömien

riskienhallintaan liittyvien tavoitteiden lisäksi pankit ovat usein saavuttaneet myös

välillisiä riskienhallinnallisia tavoitteita arvopaperistamisprosessien seurauksena. Tämä

on voinut tapahtua esimerkiksi siten, että taseen rakenne on muuttunut

arvopaperistamisen jälkeen terveempään suuntaan, jolloin pankin on helpompi saada

rahoitusta, tehostaa pääomien kiertoa ja siten myöntää uusia lainoja ja vallata uusia

markkinaosuuksia.  Vuonna 2003 Yhdysvalloissa myönnetyistä asuntolainoista oli

arvopaperistettu 63 %.  Arvopaperistamisen suosio on ollut nousussa, sillä vuonna 1980

ainoastaan 15 % asuntolainoista oli arvopaperistettu.81 Myös vakuutusyhtiöt ovat

arvopaperistaneet esimerkiksi katastrofeihin liittyviä riskejä.

Hallinnollisten rajoitusten poistumisen takia vakuutusyhtiöt ja asiakkaat voivat hyötyä

taloudellisesti entistä monipuolisemmista mahdollisuuksista. Yrityksien

rahoitusratkaisuilla ja riskienhallinnalla on nykyään entistä suurempi yhteys, mikä myös

osaltaan vaikuttaa rahoitusmarkkinoiden kehittymiseen ja uusien ART-ratkaisujen

syntymiseen. Se minkälainen pääomarakenne yrityksellä on ja miten se hankkii

79 Banks 2004, 46
80 Taipalus, Korhonen & Pylkkönen  2003, 29-31
81 Saunders & Cornett 2005, 807
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rahoituksensa, on tänä päivänä entistä olennaisempi asia myös yrityksen

riskienhallinnan kannalta.82 Vakuutusyhtiöiden ja pankkien toimiessa yhä enemmän

toistensa markkina-alueilla, on myös yrityksillä mahdollisuus saada samasta paikasta

kaikki rahoituksen ja riskienhallinnan palvelut omiin tarpeisiin räätälöityinä. Tämä tuo

kustannustehokkuutta myös asiakasyritysten riskienhallintaan. Euroopassa

Vakuutusyhtiöt ja pankit ovat saaneet jo vuosia toimia toistensa markkina-alueilla.

Yhdysvalloissa tämä oli kiellettyä vuoteen 1999 asti, kunnes rahoitusalaa modernisoiva

Gramm-Leach-Bliley -laki astui voimaan83.

5 VAIHTOEHTOISEN RISKINSIIRRON MUODOT

5.1 Captive

Captive-yhtiöt kuuluvat vaihtoehtoisen riskien rahoituksen keinoihin. Kuten

aikaisemmin on todettu, vaihtoehtoisen riskien rahoituksen keinoihin kuuluvat myös

riskin itsellä pitäminen tai itsevakuuttaminen, ehdollisen pääoman ratkaisut, sekä

captive-yhtiöiden kaltaiset rakenteet.84 Käytettäessä captive-yhtiötä riskienhallinnassa,

yritys perustaa oman vakuutusyhtiön, joka rahoittaa omistavan yrityksen riskejä.

Captive-yhtiöt nousivat suureen suosioon 1970-luvulla, mutta niiden käyttö väheni

1980-luvulla pehmeiden markkinoiden ja matalien vakuutusmaksujen takia. 1990-

luvulla Captive-yhtiöiden käyttö yleistyi jälleen ja niiden suosio on jatkunut 2000-

luvulle asti. Etenkin yritykset, jotka haluavat harjoittaa liiketoiminnassaan

kokonaisvaltaista riskienhallintaa (ERM, Enterprise Wide Risk Management), ovat

perustaneet captive-yhtiöitä. Puhuttaessa vaihtoehtoisesta riskienhallinnasta tuleekin

monille mieleen ensimmäisenä juuri captive-yhtiöt. Captivet voidaan lukea

vaihtoehtoisen riskienhallinnan piiriin, koska riskiä voidaan vakuutusyhtiön avulla

rahoittaa tai siirtää perinteisistä keinoista poikkeavalla tavalla.

82 Culp 2002, 3
83 http://banking.senate.gov/conf/grmleach.htm
84 Culp 2002, 362
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Captive-yhtiörakenteita on olemassa useita erilaisia. Ne voidaan jakaa kahteen

pääluokkaan captiven palvelujen sen mukaan, onko captivella yksi vai useampi

omistaja, sekä sen mukaan kuinka monta palvelujen käyttäjää yhtiöllä on.  Yhden

yrityksen omistamalla captivella voi olla useampi käyttäjä aivan kuten useamman

yrityksen omistuksessa olevalla captivella. Yleensä captive-yhtiön avulla hallitaan usein

toistuvia ja haittavaikutukseltaan pienempiä riskejä. Captive voi ottaa vastuulleen myös

harvinaisempia ja vakavampia riskejä ja siirtää ne halutessaan muille tahoille, kuten

jälleenvakuutusyhtiölle.85

5.1.1 Yhden omistajan captive-yhtiö (single parent captive)

Yksinkertaisin captive-yhtiörakenne on yhden yrityksen omistama ja sen riskien

vakuuttamista varten perustettu captive-yhtiö. Tässä ns. puhtaassa captive-rakenteessa

omistava yhtiö maksaa captivelle vakuutusmaksuja ja captive ottaa maksua vastaan

omistavan yhtiön riskiä toimien ensivakuuttajana riskeille. Captive siirtää sen osan

riskeistä edelleen jälleenvakuuttajalle, joita se ei halua pitää vastuullaan. Captive-

yhtiötä perustettaessa sponsori, eli omistajayhtiö ostaa captive-yhtiön osakekannan.

Captive-yhtiö puolestaan sijoittaa osakkeiden myynnistä saamansa varat riskittömiin

korkosijoituksiin, jotka toimivat samalla vararahastona. Captive-yhtiö maksaa

sponsorille osinkoa tekemästään tuloksesta.86 Puhdasta captive-rakennetta

havainnollistaa kuvio 4.

kuvio 4 Lähde: Culp 2002

vakuutus-                   osingot

       maksut

jälleenvakuutusmaksut

85 Culp 2002, 365-366
86 Culp 2002, 366

             sponsori

         captive-yhtiö

   jälleenvakuutusyhtiö
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             sponsori

         Fronting-yhtiö

captive-jälleenvakuutusyhtiö

    jälleenvakuutusyhtiö

Captive-yhtiön rekisteröinnissä kannattaa ottaa huomioon sen maan lainsäädäntö johon

captivea ollaan perustamassa. Kohdemaan valintaan vaikuttavat esimerkiksi captiven

raportointivelvollisuudet, rajoitukset captive-yhtiön investointitoiminnassa, rajoitukset

ensivakuutus- ja jälleenvakuutusriskien vastaanottamisessa, pääomalle ja

vakavaraisuudelle asetetut vaatimukset sekä verolainsäädäntö.87

Ensivakuutustoiminta on useissa maissa luvanvaraista ja tarkoin lailla säädeltyä. Lisäksi

joissakin maissa edellytetään, että ensivakuutussuoja ostetaan kyseiseen valtioon

rekisteröidyltä ensivakuutusyhtiöltä. Monet captive-yhtiöt toimivatkin

jälleenvakuutusyhtiöinä koska ne pystyvät tällöin toimimaan joustavammin ja

välttämään ensivakuutustoiminnan rajoituksia. Captiven toimiessa

jälleenvakuutusyhtiönä lisätään vakuuttamisprosessiin Fronting-yhtiö, jonka kautta

sponsori kierrättää vakuutusmaksunsa jälleenvakuuttajana toimivalle captive-yhtiölle.

Fronting-yhtiönä toimii usein paikallinen vakuutusyhtiö. Riskin siirtäminen ei aina

onnistu täydellisesti Fronting-yhtiön ja captiven välillä, koska paikallinen lainsäädäntö

saattaa edellyttää että osa riskistä jätetään Fronting-yhtiöön. Fronting-yhtiö perii

luonnollisesti maksun tällaisesta riskistä. Lisäksi Fronting-yhtiö perii palveluistaan

Fronting-palkkion, jonka suuruus on arvioitu olevan 5-30 % vakuutusmaksuista jotka

välittyvät captive-yhtiölle. Edellä mainitut kulut saattavat usein aiheuttaa enemmän

kustannuksia suhteessa Fronting-järjestelyistä saatuihin hyötyihin.88 Kuviossa 5 on

havainnollistettu Captive-jälleenvakuutusyhtiön ja Fronting-yhtiön suhdetta.

Kuvio 5 Lähde: Culp 2002

vakuutusmaksut

osingot

vakuutusmaksut

                     edelleenvakuutusmaksut

87 Culp 2002, 367)
88 Culp 2002, 368-369
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Sisarcaptive on yhtiö, jolla on yksi omistaja, mutta joka ottaa vastaan useampien

tahojen riskejä. Riskejä otetaan vastaan kuitenkin vain samaan konserniin kuuluvilta

yrityksiltä. Nämä voivat olla esimerkiksi omistajayhtiön tytäryhtiöitä.89

5.1.2 Useamman omistajan captive-yhtiö (multi parent captive)

Kuten aikaisemmin on todettu, voi captivella olla myös useampia omistajia. Tällaisia

captive-rakenteita kutsutaan multi parent -rakenteiksi tai ryhmäcaptive-yhtiöiksi.

Useamman omistajan captive-yhtiö saa vakuutusmaksuja useammalta omistajalta ja

ottaa vastuulleen omistajiensa riskejä. Useamman omistajan captive-yhtiön perustavat

usein samalla toimialalla toimivat yritykset, joilla ei ole resursseja tai halua perustaa

omaa captive-yhtiötä.90 Samalla toimialalla olevien yrityksen perustamaa captivea

kutsutaan association captiveksi91 ja sen tarkoituksena on ottaa vastaan juuri kyseisellä

toimialalla toimivien yritysten riskejä. Toisaalta ryhmäcaptive-yhtiö voi ottaa riskiä

vastaan myös kolmannelta osapuolelta, joka ei ole millään tapaa kytköksissä

omistajayhtiöihin tai varsinaiseen captiveen. Tämä saattaa joissakin maissa olla

verokohtelun takia kannattavaa. Joka tapauksessa useamman toisistaan riippumattoman

tahon osallistuminen captiveen hajauttaa captiven riskiportfoliota tehokkaammin kuin

puhtaassa captivessa tai sisarcaptivessa.92

Jokainen ryhmäcaptiven omistajayritys osallistuu toteutuneiden vahinkojen

maksamiseen vain siinä suhteessa mitä se on maksanut yhtiöön vakuutusmaksuja. Sama

koskee myös korvauksia. Omistajille maksetaan korvauksia sattuneista vahingoista sen

mukaan, kuinka paljon ne ovat maksaneet vakuutusmaksuja. Ryhmäcaptiven

perustamisen motiivina ei usein olekaan varsinaisten vahinkomenojen pienentäminen,

vaan riskin rahoittamiseen liittyvien kustannuksien pienentäminen.93

89 Banks 2004, 95
90 Culp 2002, 372
91 http://www.captive.com/service/kpmg/kpmg_article2.htm
92 Banks 2004, 96
93 Banks 2004, 96. ks myös Culp 2002, 372).
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5.1.3 Rent-a-captive -yhtiö

Rent-a-captive -yhtiö poikkeaa edellisistä captive-yhtiöistä lähinnä omistussuhteissa.

Rent-a-captivea ei omista yhtiön palveluiden käyttäjä vaan erillinen taho94. Usein

RAC:n omistaja toimii pääomasijoittajana tai muuten hankkii RAC:n toiminnan

aloittamiseen tarvittavaa alkupääomaa. Omistaja pyrkii saamaan tuottoa sijoittamallensa

pääomalle, kun taas varsinainen RAC:n hallinnointi on usein uskottu erilliselle taholle95.

Tällaisia tahoja voivat olla esimerkiksi jälleenvakuutusyhtiöt tai vakuutusmeklariyhtiöt.

Rent-a-captiven etuna on se, että sen asiakkaat pääsevät nauttimaan captive-yhtiöiden

eduista ilman oman yhtiön perustamiseen tarvittavia perustamiskustannuksia ja

alkupääoman sijoituksia.96 RAC:t toimivat usein jälleenvakuutusyhtiöinä, mikä

edellyttää Fronting-yhtiön toimimista osana riskinsiirron prosessia. Captiven asiakkaat

siirtävät riskin ensiksi Fronting-yhtiöön, josta se siirretään edelleen RAC:een.97

Jälleenvakuutusyhtiössä avataan asiakastili riskiä siirtävälle yhtiölle. Asiakastilin avulla

hallinnoidaan yhtiön maksamia vakuutusmaksuja sekä yhtiölle maksettavia korvauksia.

Tilikauden lopussa tilin saldon ollessa positiivinen palautetaan ylijäämä asiakkaalle.

Tästä kuitenkin vähennetään ensin captiven hallinnointikulut. Jos saldo on negatiivinen,

joutuu asiakas maksamaan lisämaksuja captivelle. Joissakin tapauksissa captiven ja

asiakasyrityksen sopimuksen päättyessä voidaan asiakkaalle hyvittää myös

vakuutusmaksuista saadut sijoitustuotot jolloin edut captiven käytöstä ovat hyvin

samanlaiset kuin itse omistetussa captivessa. Ainoastaan itse omistetun captiven

alkupääoman vaatimukselta vältytään.98 Rent-a-captiven käytössä tulee huomioida

kuitenkin se, että vaikka asiakastilit ovat eriytetty toisistaan, on kuitenkin teoriassa

mahdollista että jonkun asiakkaan poikkeuksellisen suuri vahinko vaikuttaisi myös

muihin asiakastileihin. Tällaisessa tapauksessa siis RAC-yhtiö käyttäisi muiden

asiakastilien varoja tietyn yksittäisen ison vahingon korvaamiseen.99

94 Culp 2002, 372
95 Banks 2004, 97
96 Banks 2004, 97
97 Culp 2002, 373
98 Culp 2002, 373 ks. myös
http://www.zurich.com/main/productsandsolutions/industryinsight/2003/september2003/industryinsight2
0030826_001.htm
99 Banks 2004, 97
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5.1.4 Protected cell -yhtiö

Protected cell -yhtiöt (PCC, Protected Cell Company) ovat captive-yhtiöiden sarjassa

uusimpia kehitystyön tuloksia. Ensimmäiset PCC-yhtiöt perustettiin vuonna 1997.

Niiden tarkoituksena on tarjota entistä parempaa suojaa yksittäisille asiakastileille

captivessa. RAC-yhtiössä asiakastilien varojen sekoittuminen keskenään on estetty

sopimuksien avulla. PCC-yhtiöissä asiakastilien yksityisyys on turvattu lakisääteisesti,

mikä tekee suojauksesta vielä vankemman. Tyypilliseen PCC-rakenteeseen kuuluu

varsinaisen yhtiön pääoma, eli ydin (core) sekä asiakastilit (cells). PCC:n omistaa usein

erillinen kolmas osapuoli, esimerkiksi finanssi-instituutio. Omistaja voi myös

hallinnoida ja johtaa PCC-yhtiötä mutta usein tämä rooli on eriytetty erilliselle

asiantuntijalle.100 Kuviossa 6101 on esitelty erilaisia captive-yhtiötä ja luokiteltu ne sen

mukaan, kuinka monta omistajaa ja käyttäjää captivella on.

Kuvio 6
Lähde: Banks 2004

Captive-yhtiöiden käyttö ei sovi kaikille yrityksille. Mittava alkupääoman vaatimus on

lähes aina vaatimuksena captive-yhtiötä perustettaessa. Lisäksi olisi hyvä, mikäli

yrityksellä on selkeä tuntemus edellisten vuosien vahinkohistoriasta.  Tällöin

vahinkojen sattumista ja niiden torjuntaan käytettävää rahamäärää olisi helpompi

suhteuttaa myös captive-yhtiön käyttöön. Captiven etuina voidaan pitää ainakin

kustannussäästöjä, viestinnällisiä vaikutuksia, kassavirtojen stabilointia, captiven

varojen sijoitetun pääoman tuottoa sponsorille, verohyötyjä ja riskienhallinnan

keskittämisestä saatavia hyötyjä. Captiven kustannussäästöt syntyvät silloin, kun

sponsori tekee jälleenvakuutussopimuksen captiven kautta captiven toimiessa

ensivakuuttajana. Jälleenvakuutusyhtiöt hinnoittelevat usein captiven kautta tehdyt

jälleenvakuutukset edullisemmin kuin jos sponsori vakuuttaisi kaikki riskit jossain

100 www.zurich.com
101 Banks 2004, 94
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muussa ensivakuutusyhtiössä. Lisäksi sponsori voi edelleen vakuuttaa juuri ne riskit,

joita se ei halua pidettävän captiven vastuulla.102  Kuviossa 6 on esitelty erilaiset captive

-yhtiöiden muodot.

Captivella on myös viestinnällinen merkitys. Yritys, jolla on captive, on todennäköisesti

panostanut riskienhallintaan huomattavasti, jolloin sidosryhmät voivat todeta johdon

olevan sitoutunut riskienhallintaan. Captiven kassavirtoja stabiloiva merkitys tulee esille

lähinnä siten, että sponsorilla on yleensä valta päättää milloin se maksaa

vakuutusmaksunsa captivelle, kun taas perinteisessä vakuuttamisessa vuosittaiset

maksut joudutaan usein maksamaan etukäteen, eikä parhaiten sopivalla hetkellä. Kuten

edellä on mainittu, on sponsorilla usein mahdollisuus saada osa tai kaikki captiven

vahinkoreservien sijoitustoiminnan tuotot itselleen. Hieman maantieteellisestä

sijainnista riippuen on captiven kautta mahdollista saada myös verohyötyjä. Kunhan

captive on rekisteröity vakuutusyhtiöksi, on maksut usein mahdollista vähentää

verotuksessa kuluina. Viime vuosien aikana captive-yhtiöitä on alettu enemmän ja

enemmän käyttää riskienhallinnan keskuksina. Varsinkin ERM-prosesseissa ja

integroidussa riskienhallinnassa captiven kautta tapahtuva hallinnointi tarjoaa monia

synergiaetuja.103

5.2 Finite Risk -tuotteet

Finite Risk -tuotteiden pääasiallinen tarkoitus on rajata vakuutuksenottajan

vahinkokehitykseen liittyvää ajoitusriskiä (timing risk). Finite Risk -ratkaisuissa

kiinnitetään erityisesti huomiota vahinkojen ajalliseen kehitykseen ja sen aiheuttamien

mahdollisien ongelmien hallintaan. Ajoitusriski tarkoittaa sitä, että vahingot sattuvat

ennakoitua nopeammin ja aiheuttavat siten maksuvaikeuksia vakuuttajalle. Finite Risk -

ratkaisut ovat yksi jälleenvakuutuksen muodoista, mutta myös muut yritykset

vakuutusyhtiöiden lisäksi ovat alkaneet käyttää Finite Risk -ratkaisuja

riskienhallinnassaan. Finite Risk -ratkaisut soveltuvat erityisesti niille yrityksille, jotka

haluavat pitää suuren osan riskeistä omalla vastuullaan.104

102http://www.zurich.com/main/productsandsolutions/industryinsight/2003/september2003/industryinsigh
t20030826_001.htm &  Culp 2002, 376
103 Culp 2002, 378
104 Banks 2004, 71
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Finite Risk -ratkaisuissa huomioidaan rahan aika-arvo. Sopimukset ovat usein

monivuotisia ja sen takia pystyvät hajauttamaan riskiä yli ajan.105 Finite Risk viittaa

nimenä siihen, että jälleenvakuuttajan vastuulleen ottamaa riskiä on rajattu (finite).

Finite Risk -ratkaisuja on lukuisia ja ne poikkeavat usein varsin paljon toisistaan.

Tämän takia Finite Risk -tuotteen tai ratkaisun tarkka kuvaaminen on hankalaa.

Finite Risk -ratkaisuissa ja ohjelmissa on elementtejä sekä riskin siirrosta, että riskin

rahoituksesta. Pääsääntöisesti FR-ratkaisut ovat kuitenkin enemmän riskin rahoittamista

kuin siirtoa. Tämä johtuu siitä, että varsin usein riskiä siirtyy erittäin vähän

jälleenvakuuttajalle. Vastuu riskin kantamisesta on edelleen suurelta osin

ensivakuuttajalla, mutta Finite Risk -sopimuksen avulla voidaan vaikuttaa siihen, koska

toteutuneet riskit lankeavat maksettaviksi. Finite Risk -ratkaisujen avulla hallitaan siis

vahinkojen ajalliseen toteutumiseen liittyvää ajoitusriskiä. Tämä on suurin ero tavallisen

jälleenvakuutuksen ja Finite Risk -jälleenvakuutuksen välillä.106 Finite  Risk  -

sopimuksen avulla ensivakuuttaja voi optimoida sitä suhdetta, kuinka paljon

ensivakuuttaja pitää riskiä itsellään ja kuinka paljon se siirtää sitä

jälleenvakuutusyhtiölle. Lisäksi ensivakuuttaja voi pienentää vakavien, mutta harvoin

sattuvien riskien vaikutusta. FR-sopimukset auttavat myös taseen hallinnassa,

parantavat likviditeettiä, tukevat yrityksen liiketoimintasuunnittelua ja parantavat

tunnuslukuja.107 Koska Finite Risk -ratkaisun yksityiskohtaisia ominaisuuksia on vaikea

kuvailla, on helpompi kuvailla niitä pääelementtejä, jotka ovat mukana useimmissa

Finite Risk -ratkaisuissa. Näitä ovat108:

- Riskiä siirretään rajoitetusti jälleenvakuuttajalle. Kuten aikaisemmin

on todettu, ei FR-sopimuksissa useinkaan siirry yhtä paljon riskiä

jälleenvakuuttajalle, kuin normaaleissa, klassisissa

jälleenvakuutuksissa.

- FR-sopimuksen voiton tai tappion jakautuminen ensi- ja

jälleenvakuuttajan kesken.

- Sijoitustoiminnan tuotot vaikuttavat sopimusten hinnoitteluun.

- Sopimusten monivuotisuus

105http://www.iii.org/media/hottopics/insurance/finite/
106 Culp 2002, 381
107 Munich Re 2000, 11
108 Jones 2004, 79, Culp 2002, 382-385
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Rajoitettu riskin siirtyminen.  Jälleenvakuuttajaan kohdistuvaa vahinkoriskiä on

rajoitettu sopimuksen turvin FR-ratkaisuissa. Vahinkoriskillä tarkoitetaan tässä sitä, että

vahinkojen korvaussummat muodostuvat suuremmiksi, kuin niitä vastaan kerätyt

vakuutusmaksut. Vahinkoriskiä rajataan määrittelemällä sopimusajan maksimivastuu

jälleenvakuuttajalle. Maksimivastuun ylittävät vahingot jäävät ensivakuuttajan

vastuulle. Jälleenvakuuttajan vastuuta rajataan usein myös määrittelemällä omavastuu

ensivakuuttajalle, sekä rajaamalla vahinkovastuuta myös vakuutettaville kohteille,

tapahtumille tai sopimusaikaa lyhyemmille ajanjaksoille, kuten esimerkiksi

kalenterivuosille. Vahinkoriskin lisäksi jälleenvakuuttaja on alttiina myös sijoitusriskille

sekä ajoitusriskille. Sijoitusriski on riski siitä, että vakuutusmaksujen sijoitustuotot

jäävät alhaisemmaksi mitä alun perin oli suunniteltu. Tällä on erityistä merkitystä FR-

sopimuksissa, koska sopimukset ovat monivuotisia ja saattavat kestää jopa kymmeniä

vuosia. Ajoitusriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että vakuutusmaksut ja niistä saatavat

sijoitustoiminnan tuotot jäävät ennakoitua nopeamman vahinkokehityksen takia

riittämättömiksi.109

Jälleenvakuuttajan vastuun rajaaminen on tavallista myös perinteisessä

jälleenvakuutuksessa. Tässä siis ei tehdä eroa riskiä rahoittavan FR-vakuutuksen ja ei-

rahoittavan perinteisen vakuutuksen välille. FR-jälleenvakuutus muistuttaa muodoltaan

eniten XOL-tyyppistä110 jälleenvakuutusta. Oleellista on riskin vähäinen siirtyminen

jälleenvakuuttajalle.

tuloksen jakautuminen: Käytännössä ensi- ja jälleenvakuutusyhtiön sopimuksesta

muodostetaan asiakastili, jonne hyvitetään vakuutusmaksut sekä maksujen

sijoitustoiminasta saadut tuotot. Tililtä veloitetaan jälleenvakuuttajan hallinnointikulut

sekä korvaukset. Sopimuskauden lopussa tilille mahdollisesti jäänyt positiivinen saldo

jaetaan osapuolien kesken.111

Sijoitustoiminnan tuottojen vaikutus sopimusten hinnoitteluun. FR-sopimusten

monivuotisuuden sekä ajoitusriskin, eli ennakoitua nopeamman vahinkokehityksen

takia FR-sopimusten vakuutusmaksujen hinnoittelussa huomioidaan vakuutusmaksuille

109 Culp 2002, 384-385, Jones 2004, 81
110 Exess of loss –jälleenvakuutus on vakuutus, jossa jälleenvakuuttajan vastuulle lankeaa tietyn
korvausmäärän ylittävät korvaukset. Ks. esimerkiksi Rantala & Pentikäinen 2003.
111 Culp 2002, 383, Jones 2004, 80
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saatavat odotetut sijoitustuottojen nykyarvot. Riskiä vastaanottava jälleenvakuuttaja

tavallisesti hyvittää odotetut sijoitustoiminnan tuotot ensivakuuttajan asiakastilille

keventäen näin ensivakuuttajan kustannuksia.

Sopimusten monivuotisuus.  FR-sopimukset saattavat kestää jopa vuosikymmenen tai

pidempään. Tällöin ensivakuuttajat voivat luottaa pidemmän aikavälin suojaan ja

jälleenvakuuttajat pidemmän aikavälin varmaan kassavirtaan. Monivuotisuus ei

välttämättä tarkoita että se tekisi ratkaisuista vaihtoehtoista riskienhallintaa. Toisaalta

useammat perinteiset vakuutus- ja jälleenvakuutussopimukset ovat yksivuotisia.

5.3 Retrospektiiviset Finite risk -ratkaisut

Markkinoilla olevien FR-ratkaisuja voidaan jakaa kahteen luokkaan sen mukaan,

suojaudutaanko niillä tulevaisuuden vahinkoja vastaan vai jo tapahtuneita vahinkoja

vastaan. Ensimmäisessä vaihtoehdossa kyse on prospektiivisesta FR-ratkaisusta ja

jälkimmäisessä retrospektiivisestä.112 Seuraavassa selitetään FR-ratkaisujen erilaisia

tyyppejä jakaen ne ensin prospektiivisiin ja retrospektiivisiin luokkiin.

Retrospektiivisillä FR-ratkaisuilla suojaudutaan jo tapahtuneita vahinkoja vastaan ja

pyritään siten stabiloimaan niistä johtuvat vaihtelut kassavirrassa. Kassavirran

stabiloimisella on jo aikaisemmin todettu olevan vaikutusta yhtiön osakekurssin

positiiviseen kehitykseen113.  Vakuutusyhtiöt saattavat olla halukkaita käyttämään

retrospektiivistä jälleenvakuutusta esimerkiksi siirtämään olemassa olevan

vakuutussopimuksen vahingot ennen kuin niitä on todettu. Ei-vakuutusyhtiöt voivat

vauhdittaa esimerkiksi fuusio- tai yritysostojärjestelyjä retrospektiivisen FR-ratkaisujen

avulla. Tällöin Due Diligenceä tehtäessä voidaan vaikuttaa vastapuolen epävarmuuteen

koskien aikaisempien toteutuneiden vahinkojen laajuutta tai mahdollisia jo tapahtuneita

mutta ei raportoituja (IBNR, incurred but not reported) vahinkoja. Toisaalta ei-

vakuutusyhtiö voi erottaa jo tapahtuneen tietyn business osa-alueen vahingot omasta

liiketoiminnastaan ja siirtää ne omistamalleen erillisyhtiölle. Tällainen tietyn osa-alueen

vahinkojen hoidon eriyttäminen omasta liiketoiminnasta (Ring fencing) voi tehostaa

112 Munich Re 2001, 11
113 Sigma 1/2003, 5 & Sigma 2/1999, 9
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riskienhallintaa ja tulla kysymykseen esimerkiksi run off114 tilanteessa. Retrospektiiviset

sopimukset voivat suojata yrityksiä myös kustannuksilta, jotka aiheutuvat mahdollisesta

tuotantolaitoksen aiheuttamasta ympäristön pilaantumisesta, tai esimerkiksi

työntekijöiden altistumisesta asbestille menneisyydessä.115

5.3.1 Loss portfolio transfer

LPT:ssa eli loss portfolio transfer -muotoisessa riskinsiirrossa ensivakuuttaja siirtää

jälleenvakuutusyhtiölle jo sattuneeseen vahinkoon liittyvän korvausvastuun, jota ei ole

vielä vaadittu maksettaviksi. Ensivakuuttaja maksaa tällaisesta järjestelystä yleensä

järjestelymaksun, riskipreemion, sekä preemion joka vastaa vahinkoja varten varattujen

kassareservien nykyarvoa. Jälleenvakuutusmaksun hinnoittelussa siis huomioidaan

cedantin vahinkoja varten varaamien reservien tuleva odotettu sijoitustuotto

diskonttaamalla. Riskipreemio on maksu jälleenvakuutusyhtiön kannettavakseen

ottamasta ajoitusriskistä. LPT:n päätehtävä on siirtää riski pois siltä varalta, että

korvausvaatimukset ilmenevät ennakoitua nopeammassa tahdissa. Toisaalta ennakoitua

hitaamman korvaustahdin myötä jälleenvakuuttaja voi sopimuskauden päättyessä jakaa

asiakastilin mahdollisen positiivisen saldon ensivakuuttajan kanssa. Vahinkoriskin

määrää on myös LPT:ssa, kuten muissakin FR-rakenteissa rajattu usein varsin paljon

jälleenvakuuttajan osalta. Rajaus voi koskea sopimuskautta, kalenterivuotta tai

vahinkotapahtumaa.116

LPT:n avulla riskiä siirtävä yhtiö voi kätevästi luopua jo sattuneen vahingon

aiheuttamista tulevista korvauksista kerralla, mikä saattaa olla erittäin hyödyllistä

esimerkiksi ennen yritysjärjestelyjä. Riskiä siirtävä yhtiö voi LPT:n avulla selkeyttää

taseensa velkoja helpommin arvioitavalle tasolle ja helpottaa näin mm. due diligenceä

yrityskaupassa. Kun tulevat korvausvastuut on kerralla siirretty pois taseesta, voi

yrityskaupan muille osapuolille tulla turvallisempi olo kun taseen riskit ovat helpommin

arvioitavissa. LPT myös pienentää siirtävän yhtiön tasetta, sillä varojen puolelta poistuu

riskipreemion, järjestelymaksun ja jälleenvakuutusmaksun (vahinkoreservien nykyarvo)

verran ja velkojen puolelta siirretyn korvausvastuun verran.117

114 alasajotilassa oleva liiketoiminta tai sen osa
115 Jones 2004, 75-76, ks. myös Munice Re 2001, 11
116 Jones 2004, 76, ks. myös Sigma 1/2003, 25
117 Culp 2002, 388-390, ks. myös Jones 2004, 76-77 & Sigma 1/2003, 25



40

Yhtiöt jotka eivät toimi rahoitusalalla voivat myös hyötyä LPT-rakenteista esimerkiksi

siten, että tulevaisuuden epävarmat negatiiviset kassavirrat voidaan kääntää nykyhetken

kiinteäksi maksuksi.

5.3.2 Adverse development cover

Adverse development cover (ADC) on Finite risk -sopimus, jossa jälleenvakuuttaja

korvaa excess of loss -tyyppisesti ensivakuuttajan jo olemassa olevaan vastuuseen

liittyviä vahinkoja niiltä osin, kuin ne ylittävät vahinkoihin varatut reservit. ADC eroaa

LPT:sta eniten siinä, että ADC:ssa vastuut eivät siirry jälleenvakuuttajalle niin kuin

LPT:ssa, eikä ADC:lla siten ole samanlaista vaikutusta riskiä siirtävän yhtiön taseeseen.

Jälleenvakuuttaja lupautuu korvaamaan ensivakuuttajan tietylle vahinkokannalle

allokoimien reservien mahdollisesti loputtua reservit ylittävän osan vahingoista.

Reservien loppumispistettä pidetään ADC-sopimuksessa X-pisteenä118. ADC kuuluu

ART:n piiriin eniten siksi, että kuten LPT:ssa, myös ADC:ssa on Finite Risk -mallin

mukaisesti rajattu jälleenvakuuttajan vastuuta. Riskin siirtymisen lisäksi suuri ero

ADC:n ja LPT:n välillä on se, että ADC suojaa reservit ylittäviltä vahinkoriskeiltä kun

taas LPT suojaa ajoitusriskiltä.119 Yleensä LPT-sopimuksia käytetään pienempien

liiketoimintasegmenttien riskien siirrossa. Tämä saattaa tulla kysymykseen esimerkiksi

silloin kun ensivakuuttaja luopuu jostain liiketoiminnan haarasta. ADC-sopimuksiin

puolestaan saatetaan liittää kaikkia ensivakuutusyhtiön vahinkoliiketoiminnan riskejä.120

Kuvio 6 havainnollistaa LPT:n ja ADC:n toimintaa. Kuviossa näkyy kaksi

vahinkokehitystä kuvaavaa suoraa. Toinen on odotettu ja toinen toteutunut

vahinkokehitys. Mikäli vahinkokehitys on odotetun mukainen, se kulkee pisteestä 0

pisteeseen T  ja vahinkoihin varatut reservit riittävät. Mikäli vahingot ylittävät hetkellä

T kohdan X, on odotettu vahinkokehitys ylittynyt ja siten ensivakuuttajan

korvausvastuu ennakoitu liian pieneksi. Ennakoitua suurempia vahinkoja vastaan on

mahdollista suojautua ADC:lla.121 ADC saattaa olla kätevä väline yritykselle myös

positiivisien signaalien välittämiseen. Esimerkiksi yritysostotilanteessa ostava osapuoli

saattaa epäillä, että ostettavan yrityksen vastuut osoittautuvat niihin varattuja varoja

118 katso kuvio 6.
119 Culp 2002, 393
120 Jones 2004, 77
121 Culp 2002, 391, muokattu Shimpin 2001 teoksesta Integrating corporate risk management
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suuremmiksi. Tällöin ostettava yritys voi helpottaa tilannetta siirtämällä XL-tyyppisesti

riskin jälleenvakuuttajalle ADC:n avulla.122 XL-tyyppisessä (Excess of Loss)

jälleenvakuutuksessa jälleenvakuuttaja korvaa ensivakuuttajan vahingoista vain sen

osan, joka ylittää jälleenvakuutussopimuksessa sovitun määrän. Tästä määrästä

käytetään nimitystä omapidätys (retention). Sopimuksessa sovitaan myös

enimmäismäärästä, jonka jälleenvakuuttaja korvaa ensivakuuttajalle.123

Mikäli vahingot ylittävät ennusteen välillä [0, T], toteutuu ajoitusriski. Hetkestä t

lähtien todelliset vahingon korvaukset ovat ylittäneet odotetun ennusteen selkeästi.

Ajoitusriski on siis kuviossa 6 toteutunut välillä [t, T]. Kuten aikaisemmin todettiin,

voidaan ajoitusriskiä vastaan suojautua retrospektiivisesti loss portfolio transfer -

rakenteella. Tällöin jälleenvakuuttajan kanssa solmittu LPT suojaa ensivakuuttajaa

kaikilta pisteen t jälkeen pisteeseen X asti maksettavilta vahingoilta.124

5.3.3 Retrospective aggregate loss cover

Retrospektiivisissä Finite Risk -rakenteissa loss portfolio transfer -menetelmän ja

adverse development cover -menetelmän välimaastoon sijoittuva retrospective

aggregate loss cover (RALC) yhdistää elementtejä molemmista edellä mainituista.

122 Sigma 1/2003, 25
123 Järvinen & Ellola 2007, 60
124http://www.iii.org/media/hottopics/insurance/finite/more_finite/, ks. myös Culp 2002, 391, Shimpi
2001.
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Kuten LPT:ssä, myös RALC:ssa riskiä rahoitetaan siten, että vakuuttajan vahinkoja

varten varaamia reservejä vastaava summa maksetaan jälleenvakuuttajalle125. LPT:ssä

pääpaino oli jo ilmenneisiin vastuisiin liittyvien vahinkojen ajoitusriskien siirtämisessä

jälleenvakuuttajalle. RALC:ssa siirretään vielä tuntemattomien vahinkojen, tai jo

ilmenneiden mutta ei vielä ilmoitettujen vahinkojen (IBNR) ajoitusriskiä

jälleenvakuuttajalle. Toimintaperiaate ajoitusriskin siirtämisessä on sama kuin LPT:ssä,

eli vahinkoja varten varattuja varoja vastaava kertamaksu maksetaan

jälleenvakuuttajalle.126 RALC-rakenteet muistuttavat LPT-rakenteita myös siinä

mielessä, että niiden avulla voidaan kasvattaa vakuuttajan oman pääoman arvoa ja

vahvistaa vakavaraisuutta. Mikäli ensivakuuttaja ei ole diskontannut jälleenvakuuttajalle

siirrettäviä vastuita tai käytetty diskonttokorko on ollut pienempi millä jälleenvakuuttaja

diskonttaa siirrettävät vastuut, muodostuu jälleenvakuutusmaksusta pienempi mitä

siirrettävät vastuut ovat. Epävarma vastuu muuttuu siis varmaksi kertamaksuksi joka

usein on pienempi kuin vastuita varten varatut reservit. Tällöin vakuuttajan taseesta

poistuu suhteessa suurempi vastuu verrattuna maksettavaan jälleenvakuutusmaksuun.

RALCssa on myös ADC:n piirteitä, sillä sopimuksessa jätetään usein ainakin osa

vahinkoriskistä esivakuuttajan kannettavaksi 127

5.4 Prospektiiviset FR-ratkaisut

Edellä mainitut olivat olemassa oleviin, mutta ei vielä ilmenneisiin, sekä tapahtuneisiin,

mutta ei raportoituihin (IBNR, incurred but not reported) vahinkoihin liittyviä,

retrospektiivisiä riskin siirtämisen ja rahoittamisen muotoja. Prospektiiviset FR-

sopimukset suojaavat yrityksiä ja ensivakuuttajia niiltä vastuilta, joita ei ole vielä

tiedossa. Vakuutusyhtiölle tämä saattaa yksinkertaisesti tarkoittaa tulevaisuudessa

solmittavia vakuutussopimuksia. Yritykset voivat prospektiivisilla sopimuksilla

varautua ennakkoon esimerkiksi tehtaan aiheuttamia ympäristöhaittoja vastaan.

Prospektiivisia FR-sopimuksia on kahdenlaisia, finite quota share treaty-, sekä spread

loss treaty -sopimuksia.128

125 tai vakuutusyhtiölle vakuuttajan ollessa ei-vakuutusyhtiö)
126 http://www.iii.org/media/hottopics/insurance/finite/more_finite/, ks. myös Banks 2005, 75
127 Culp 2002, 393
128http://www.iii.org/media/hottopics/insurance/finite/more_finite/,  ks. myös Culp 2002, 395
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5.4.1 Finite quota share treaty -sopimukset

Finite quota share treaty (jäljempänä FQS-sopimus) sopimukset ovat pitkälti quota

share -sopimuksien, eli suhteellisen jälleenvakuutussopimuksien kaltaisia. Niissä

ensivakuuttaja siirtää suhteellisen osan vakuuttamastaan riskistä (usein suhteellisen osan

osasta tiettyä vakuutusliikettä) jälleenvakuuttajan vastuulle. Jälleenvakuuttaja saa riskin

vastineeksi samassa suhteessa vakuutusmaksuja. Perinteisessä quota share -

sopimuksessa jälleenvakuuttajan vastuu rajoittuu sen mukaan, miten ensivakuuttaja on

määritellyt rajoitukset tekemiinsä vakuutussopimuksiin. Jos niitä ei ole rajattu

ollenkaan, voi jälleenvakuuttajan vastuu omasta suhteellisesta osastaan olla

rajoittamaton. FQS-sopimus eroaa perinteisestä quota share -sopimuksesta juuri siksi,

että FQS-sopimuksessa jälleenvakuuttajan vastuu on rajattu riippumatta siitä, onko

vastuu alun perin rajattu ensivakuuttajan tekemissä sopimuksissa asiakkaidensa

kanssa.129 FQS-sopimuksia käytetään pääasiassa vakuutusmarkkinoilla, ei niinkään

muiden yritysten riskienhallinnassa.

5.4.2 Spread loss -sopimukset

Spread loss treaty -sopimukset (SLT) ovat riskiä rahoittavia prospektiivisia sopimuksia

kuten FQS-sopimuksetkin. SLT:ssa ensivakuuttaja maksaa vuosittaisen

jälleenvakuutusmaksun tilille (experience account), jonka saldosta vähennetään

toteutuneet vahingonkorvaukset sekä jälleenvakuutuksen järjestelypalkkio.

Asiakastilille hyvitetään investointien tuotot, jotka sopimuksen päättyessä tilin saldon

ollessa positiivinen siirretään edelleen esivakuuttajalle. Mikäli saldo on negatiivinen,

joutuu ensivakuuttaja maksamaan ylimääräisiä vakuutusmaksuja siihen asti, että tilin

miinusmerkkinen saldo saadaan katettua.130

SLT:ssa jälleenvakuuttajan vastuulla on korvata vahinkoja silloin kun tilillä ei ole

varoja, vaikka asiakastilin saldo muuttuisi negatiiviseksi. Jälleenvakuuttajan maksamat

korvaukset jaetaan ensivakuuttajan maksettavaksi tuleville sopimuskausille, joita saattaa

olla useita. Näin ensivakuuttaja pystyy tasaamaan korvauksia yli ajan sen sijaan, että se

joutuisi maksamaan niitä heti vahinkojen sattuessa. Tällä tavalla ensivakuuttaja pystyy

129 Culp 2002, 395
130 Culp 2002, 396, ks. myös Sigma 1/2003, 26
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tasoittamaan vahinkokehityksen vaikutusta omaan liiketoimintaansa ja yhtiön

tulokseen.131

Finite Risk -ratkaisut tasoittavat kassavirtoja ja auttavat taseen hallinnassa. Ne ovat

usein tarkoitettu suojaamaan ajoitusriskiä, eikä niinkään vahingoista johtuvia

menetyksiä. Vaikka ensisijainen tarkoitus ei olekaan riskin siirto, on kyseessä silti

merkittävä riskienhallinnan väline. Kassavirtojen tasoittamisen lisäksi monivuotiset FR-

ratkaisut voivat pienentää yrityksen pääoman kustannuksia, sekä taloudelliseen

ahdinkoon joutumisen todennäköisyyttä. Kaikki nämä seikat vaikuttavat positiivisesti

yrityksen arvoon. FR-ratkaisut ovat erityisen houkuttelevia kovien

vakuutusmarkkinoiden aikana, jolloin vakuutusmarkkinoiden hinnat ovat korkealla.132

5.5 Ehdollinen pääoma

Ehdollinen pääoma (contingent capital) on vaihtoehtoisen riskinsiirron muoto, jossa

yritys sopii etukäteen mahdollisuudesta saada pääomaa käyttöönsä tietyillä ehdoilla sen

jälkeen, kun ennalta sovitun kaltainen vahinkotapahtuma tai muu taloudellinen menetys

kohtaa yritystä. Tällainen pääoman etukäteisneuvottelu on yrityksille usein kannattavaa,

sillä vahingon sattuessa pääoman saannin ehdot todennäköisesti huononisivat yrityksen

kannalta. Vahingon sattumisen jälkeen yrityksen luottokelpoisuus saattaa olla heikompi

kuin ennen vahinkoa. Tämä voisi nostaa yrityksen pääoman hankinnan kustannuksia

korkeamman koron ja tiukempien takaisinmaksuvaatimuksien muodossa. Mikäli yritys

on neuvotellut rahoituksen etukäteen, saa se pääomaa edullisemmin heikentyneestä

taloudellisesta tilastaan huolimatta.133

Käytännössä pääoman hankinta toteutetaan niin, että yritys laskee vahingon satuttua

liikkeelle arvopapereita, jotka ehdollisen pääoman tarjoaja sitoutuu ehtojen täyttyessä

ostamaan. Ehdollisen pääoman käyttöä suunniteltaessa yritys määrittelee tarvittavan

rahoituksen määrän, jota se vahingon sattuessa tarvitsee. Tämän jälkeen määritellään ne

tekijät, jotka laukaisevat ehdollisen pääoman saannin. Lisäksi yritys määrittelee

millaisia arvopapereita se laskee liikkeelle ehdollisen pääoman tarjoajalle vahingon

131 Culp 2002, 396, ks. myös Sigma 1/2003, 26
132 Sigma 1/2003, 10, ks. myös Banks 2004, 71, & http://www.iii.org/media/hottopics/
insurance/finite/more_finite/
133 Banks 2004, 135-136
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Ehdoissa
määritelty ”trigger
event”tapahtuu

Yritys,
arvopapereiden
liikkeellelaskija

Arvopapereiden ostaja,
eli pääoman tarjoaja

Institutionaaliset
sijoittajat

sattuessa. Arvopaperit voivat olla joko oman pääoman ehtoisia, eli osakkeita, tai vieraan

pääoman ehtoisia joukkovelkakirjalainoja. Mikäli kyseessä ovat osakkeet, tulee

sijoittajasta myös liikkeelle laskevan yhtiön osakas. Arvopapereiden liikkeelle laskija

maksaa optiosopimuksen toiselle osapuolelle ensinnäkin maksun siitä, että vastapuoli

sitoutuu sopimukseen (commitment fee 134), sekä option toteutuessa maksettavan

korvauksen (underwriting fee).

Kuviossa 7 on havainnollistettu ehdollisen pääoman toimintaa. Käytännössä

arvopapereiden ostajana toimiva taho myy ostamansa arvopaperit edelleen

institutionaalisille sijoittajille, mutta mikäli tämä ei onnistu, on sen silti pidettävä

sopimuksesta kiinni ja ostettava arvopaperit tiettyyn hintaan liikkeellelaskijalta. Option

asettaja eli arvopapereiden ostaja pitää arvopapereita sovitun ajan (holding period),

jonka aikana sille maksetaan korkoa tai osinkotuottoja sijoitukselle riippuen siitä onko

sijoitus oman vai vieraan pääoman ehtoista.135 Vakuutusyhtiöt käyttävät usein ehdollista

pääomaa riskienhallintakeinona. Tällöin on usein kyseessä suojautuminen isojen

luonnonkatastrofien aiheuttamilta menetyksiltä. Käytäntö vakuutusyhtiöiden kohdalla

on sama kuin muillakin yrityksillä, eli ensivakuuttaja sopii oikeudesta laskea liikkeelle

arvopapereita tietyillä ehdoilla kun ehtojen mukainen luonnonkatastrofi toteutuu.

Vakuutusyhtiöt toimivat usein myös sijoittajina tällaisissa sopimuksissa tarjoten siten

lisää pääomaa ja riskienhallintakeinoja markkinoille.136

Kuvio 7 Lähde: Banks 2004

Commitment/Underwriting
palkkiot

Arvopaperit

              Maksut arvopapereista

        Maksut arvopapereista                    Arvopaperit

134 voidaan verrata option preemiomaksuun
135 Banks 2004 137
136 Munich Re 2001, 9
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5.5.1 Ehdollinen pääoma optiona

Ehdollisen pääoman ratkaisut toteutetaan usein myyntioptiona, jossa riskeiltä

suojautuva yhtiö toimii myyntioption ostajana. Optiohan antaa sen omistajalle oikeuden

joko myydä tai ostaa option kohde-etuutena olevaa arvopaperia sovittuun

toteutushintaan joko tiettynä toteutuspäivänä, (Eurooppalainen optio) tai koska tahansa

ennen toteutuspäivää (amerikkalainen optio)137. Option omistajalle ei kuitenkaan ole

velvollisuutta joko ostaa tai myydä kohde-etuutena olevaa arvopaperia, vaan omistajan

kannattaa toteuttaa osto tai myynti vain silloin, kun se on taloudellisesti kannattavaa.

Ehdollisen pääoman optiosopimukset ovat tavallisesti huomattavasti pidempiä kuin

normaalit optiosopimukset. Koska ehdollisen pääoman optiolle ei ole olemassa mitään

standardiratkaisua tai -muotoa, ei voida myöskään tarkkaan määritellä mitä piirteitä

sopimukset sisältävät. Optiosopimukset ovat aina tarkoitusta varten räätälöity.

Seuraavassa kuitenkin käsitellään niitä seikkoja, jotka tulee ottaa erityisesti huomioon

ehdollisen pääoman optiorakennetta suunniteltaessa.138

5.5.2 Ehtojen täyttyminen

Ehdollisen pääoman optio on toimintaperiaatteiltaan samankaltainen kuin

amerikkalainen myyntioptio. Ehdollisen pääoman optio kuitenkin eroaa merkittävästi

muista optioista siinä, että toteutuakseen se vaatii tietyn erikseen määritellyn

vahinkotapahtuman (trigger) sattumisen, ennen kuin optio voidaan toteuttaa. Tällainen

eritysehto liittyy yleensä sellaiseen vahinkoon tai muuhun tapahtumaan, joka

toteutuessaan hankaloittaa yrityksen liiketoimintaa. Normaalissa

johdannaiskaupankäynnissä myytävät optiot toteutetaan yleensä silloin kun ne

muuttuvat ehtojensa puolesta kannattavaksi.

Ehdollisen pääoman optioissa on kaksi toteutusehtoa. Ensimmäinen niistä on yllä

kuvatun kaltainen ja liittyy siihen, onko optiolla taloudellista arvoa, eli kannattaako sitä

toteuttaa vai ei. Jos yritys pystyy saamaan jostain rahoitusta halvemmalla kuin

optiosopimusta käyttämällä, ei sen kannata toteuttaa optiota. Toinen toteutusehto liittyy

yleensä johonkin sellaiseen tapahtumaan, johon pääomaa hankkivalla yrityksellä ei ole

137 Blake 2000, 273
138 Banks 2004, 135-145, Culp 2002, 427-432
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kontrollia, mutta joka todennäköisesti aiheuttaa vaikeuksia yrityksen liiketoiminnalle.

Toinen ehto pyritään asettamaan yrityksen kontrollista riippumattomaksi sen takia, että

vältyttäisiin moral hazard -ongelmilta. Esimerkki tällaisesta voisi olla yrityksen

valmistuksessa tarvitseman raaka-aineen hinta. Sopimuksessa voidaan määritellä, että

jos tietyn raaka-aineen hinta ylittää tietyn tason, on toinen option toteutusehdoista

täyttynyt.139

5.5.3 Option voimassaoloaika ja kohde-etuuden pituus

Ehdollisen pääoman option voimassaoloaika on yleensä pidempi kuin normaalien

markkinoilla myytävien optioiden. Voimassaoloaika saattaa kestää jopa useita vuosia,

mutta on yleensä kuitenkin lyhyempi kuin option kohde-etuutena olevan arvopaperin

maturiteetti140. Option pitkä voimassaoloaika on tarpeen, sillä yritykset varautuvat

ehdollisella pääomalla usein isoja ja vakavia vahinkoja vastaan, joita sattuu varsin

harvoin. Lisäksi yrityksellä tulee olla mahdollisuus harkita tarkkaan vahingon

sattumisen jälkeen käyttääkö se option mahdollistamaa pääoman hankintaa vai ei.

Näistä syistä johtuen on perusteltua että ehdollisen pääoman optioiden voimassaoloajat

ovat pitkiä.141

5.5.4 Kohde-etuus

Yleisimmin käytettyjä kohde-etuuksia ovat joukkovelkakirjalainat, osakkeet, sekä

etuosakkeet. Kohde-etuutta suunniteltaessa tulee ottaa huomioon pääoman palautus

sopimuksen vastapuolelle. Jvk-lainoissa ei ole tässä tapauksessa ongelmaa, sillä niiden

erääntyessä pääoma maksetaan takaisin arvopaperien ostajalle. Osakkeiden ollessa

kyseessä, on tärkeää, että arvopapereilla on tarpeeksi likvidit jälkimarkkinat. Myös

riskeiltä suojautuvan yrityksen liiketoimintaympäristö tulee ottaa huomioon kohde-

etuutta suunniteltaessa.142 Rahoituslaitosten toiminnalle asetetaan usein

pääomavaatimuksia vakavaraisuuden turvaamiseksi. Tästä syystä rahoitusalan yritysten

139 Banks 2004, 135-145, Culp 2002, 427-432
140 kun kohde-etuutena on jvk-laina
141 Banks 2004, 135-145, Culp 2002, 427-432
142 Banks 2004, 135-145, Culp 2002, 427-432
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ehdollisen pääoman järjestelyissä käytetään usein osakkeita, sillä ne täyttävät yritykseltä

vaadittavaa pääomavaadetta143.

5.5.5 Kovenantit

Kovenantit ovat lainasopimukseen liitettäviä erityisehtoja, joilla pyritään vähentämään

luotonantajan luottoon liittyviä riskejä. Kovenantteja voidaan luokitella eri tavoin.

Kieltävät kovenantit voivat asettaa rajoja esimerkiksi osingon jaolle tai omaisuuden

myynnille. Vahvistavien kovenanttien avulla asetetaan rajoituksia yrityksen

taloudellisille tunnusluvuille, kuten velkaantumisasteelle.144 Ehdollisen pääoman

rakenteissa kovenantit ovat tärkeitä siitä huolimatta, että ehtotapahtuma on erillisesti

määritetty ja yritysjohdon kontrollin ulkopuolella. Mikäli pääomaa tarvitseva yhtiö olisi

vahingon tapahduttua erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa, voisi ehdollisen

pääoman tarjoajan pääoman ja koron takaisinmaksun saanti vaarantua. Ehdollisen

pääoman sopimuksissa käytetäänkin kovenantteja, joiden tulee täyttyä option

toteutushetkellä ja sen jälkeen. Vahvistavia kovenantteja käytetään option

toteutushetkellä varmistamaan, että yrityksellä on esimerkiksi tarpeeksi hyvä

omavaraisuusaste. Kieltäviä kovenantteja puolestaan käytetään rajoittamaan yrityksen

toteutushetken jälkeistä riskinottoa.145

5.5.6 Swiss Re:n ja Royal Bank of Canadan ehdollisen pääoman sopimus

Esimerkkinä ehdollisen pääoman käytöstä riskienhallinnassa toimii Swiss Re:n ja Royal

Bank of Canadan sopimus pitkän ajan ehdollisen pääoman ratkaisusta (CLOC,

Committed Long-term Capital Solution). Lokakuussa 2002 Swiss Re ja RBC

neuvottelivat  ehdollisen  pääoman  sopimuksen,  jossa  Swiss  Re  ostaisi  RBC:ltä  200

miljoonalla dollarilla etuoikeutettuja osakkeita, mikäli RBC:n luottokannassa tapahtuisi

poikkeuksellisen suuria luottotappioita. Kovenanttien avulla määriteltiin kuitenkin, että

RBC ei saa olla luottokelvottomassa tilassa jotta optio voitaisiin toteuttaa. Jos optio

toteutettaisiin, tulisi Swiss Re:stä RBC:n osakkeen omistaja yhden prosentin osuudella

koko RBC:n osakepääomasta.

143 Banks 2004, 140
144 Niskanen & Niskanen 2000, 291
145 Culp 2002, 430
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Järjestelyn hyviä puolia RBC:lle olivat ainakin lainaehtojen saaminen edullisemmilla

ehdoilla, kuin mitä olisi saatavissa luottotappioiden jälkeen. Lisäksi RBC:n taseen

hallinta on tehokkaampaa, koska RBC:n täytyy pitää vähemmän reservejä pankin

taseessa luottotappioiden varalta. Lisäksi ehdollisen pääoman järjestely paransi RBC:n

oman pääoman tuottoa.146

5.5.7 Takaukset

Ehdollisen pääoman yhteydessä voidaan tarkastella myös takauksia. Takaukset asettuvat

ART:n piirissä riskin siirtämisen puolelle, ehdollisen pääoman ollessa riskin rahoitusta.

Käytännössä riskin siirtäminen takauksen avulla on vaihtoehto uuden osakepääoman

hankkimiselle perinteisin keinoin. Riskeiltä suojautuva yhtiö sekä takauksen antaja

sopivat ehtotapahtumasta, jonka toteuduttua takauksen myöntäjä maksaa ennalta

sovituilla ehdoilla tietyn hinnan takauksen ostajan liikkeelle laskemista uusista

osakkeista. Takausjärjestelyt ovat sopimusehdoiltaan hieman lyhyempiä kuin ehdollisen

pääoman optiorakenteet ja sisältävät varsin vähän kovenantteja. Useimmat

ehtotapahtumat takauksissa koskevat luottotappioita.147

Yksi syy takauksien käyttöön on vakuutusten hintojen vaihtelun vähentäminen. Mikäli

vakuutusten hinnat ovat korkealla, voidaan ehtotapahtuman sattumisen varalta hakea

suojaa pääomamarkkinoilta. Kuten ehdollisen pääoman optiotkin, ovat myös takaukset

suunniteltu usein isojen vahinkojen varalle.  Takausten ongelmana saattaa olla korkea

hinta verrattuna muihin riskienhallintavaihtoehtoihin etenkin silloin kun korkotaso on

ylhäällä. Toisaalta takaukset ovat erittäin likvidejä, sillä rahat ovat nostettavissa heti

ehtotapahtuman toteuduttua.148

5.6 Integroitu riskinsiirto

Integroidulla riskinsiirrolla tarkoitetaan sitä, että yritys kokoaa kaikki tai useammat

kohtaamansa riskit yhden riskienhallinnan ratkaisun alle sen sijaan, että tarkastelisi ja

suojautuisi niitä vastaan yksitellen. Riskien yksittäinen, toisistaan erillään tapahtuva

146 Culp 2002, 431
147 Culp 2002, 433
148 Järvinen, R., Ellola, P. 2007, 127-128
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tarkastelu on jäämässä entistä pienempään rooliin yritysten ja vakuutusyhtiöiden

toiminnassa.149 Kokonaisvaltaisella, yrityksen kaikki riskit huomioon ottavalla

lähestymistavalla tavoitellaan entistä kustannustehokkaampaa riskienhallintaa.

Yrityksen kaikki riskit pyritään sisällyttämään IRM-prosessiin (Integrated Risk

Management) huolimatta siitä, olivatko ne aiemmin vakuutuskelpoisia, tai millä keinoin

niitä vastaan suojauduttiin. Lopullinen tavoite on, että taseen molempiin puoliin

sisältyvät riskit olisivat hallinnassa. Kokonaisvaltaisen riskikartoituksen ja integroidun

riskinsiirtosuunnitelman yhteydessä nousee usein esiin kalliita riskin siirron ratkaisuja

tai ylisuojauksia tiettyjen riskien osalta. Tällaisiin epäkohtiin tai tehottomuuksiin on

mahdollista reagoida integroidun riskinsiirron yhteydessä.150

Integroidun riskienhallinnan päävaiheet ovat:

1) Riskien yksilöllinen tarkastelu ja pilkkominen osiin
2) Riskien mallintaminen
3) Riskien kokoaminen yhteen ja suojautuminen

Kuvio 8

149 Munich Re 2000, 4
150 Munich Re 2000, 7
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Kuviossa 8 näkyy integroidun riskienhallinnan prosessi. Pilkottaessa riskit osiin

pyritään niitä tarkastelemaan yksilöllisestä ja eriytetystä näkökulmasta. Samalla

yksittäisten riskien kokoluokat arvioidaan. Tuloksena saadaan kattava arvio koko

yrityksen riskeistä. Riskien pilkkomisen jälkeen suoritetaan riskien mallintaminen.

Mallintaminen on monimutkainen ja aikaa vievä prosessi, jossa selvitetään yksittäisten

riskien riippuvuus toisistaan. Tämä toteutetaan mm. korrelaatioanalyysin avulla. Tällöin

selviää arvokasta tietoa siitä miten eri riskit käyttäytyvät toisiinsa nähden erilaisissa

tilanteissa. Yksi mallintamisen päätavoitteista on saada selville riskien hajauttamisen

mahdollisuuksia organisaation sisällä. Mallintamisen tuloksena syntyy riskikartta, josta

erilaisten riskien keskinäiset riippuvuudet ovat nähtävissä. 151

Viimeisessä vaiheessa riskit kootaan yhteen ja paketoidaan siten, että vähän keskenään

korreloivat tai negatiivisesti korreloivat riskit paketoidaan samaan riskikategoriaan.

Tämän jälkeen kyseiset riskikategoriat suojataan tarpeellisilla suojauskeinoilla.

Tuloksena saavutetaan vasemmalle supistettu riskien kustannusjakauma, (kuvio 8) eli

kustannustehokkaampi riskienhallinta.152

Vaikka integroitujen riskienhallintaratkaisujen alkupanostukset voivat olla hyvinkin

mittavia, on niiden avulla usein mahdollista lisätä kustannustehokkuutta

riskienhallintaan. Kustannustehokkuus lisääntyy, koska yksittäisten riskien hoitamisen

sijasta voidaan keskittyä yhteen paketoitujen riskien suojaamiseen. Seuraavassa

esimerkissä käsitellään katastrofiriskin ( catR ) ja valuuttakurssiriskin ( curR ) yhteyttä.153

Valuuttakurssiriski ( curR ) voi muodostua esimerkiksi tilanteessa, jossa yritys saa

suurimman osan myyntituotoista dollareissa, mutta suurin osa kustannuksista

muodostuu euroissa. Tällöin myyntituotot saattavat heilahdella dollarin arvon

muutoksien takia kustannusten pysyessä muuttumattomina.154 Katastrofiriski ( catR )

puolestaan voi syntyä esimerkiksi silloin, kun yritys tai sen tuotantolaitos sijaitsee

vulkaanisesti aktiivisella alueella, jossa maanjäristykset voivat aiheuttaa suurta tuhoa.

Oletettavasti katastrofiriskin ja valuuttariskin riippuvuus toisistaan ei ole positiivinen

(2). Yhteen paketoitujen ja keskenään korreloimattomien riskien suojaus on myös usein

151 Munich Re 2000, 9
152 Munich Re 2000, 10
153 Munich Re 2000, 13
154 Niskanen & Niskanen 2000, 406
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halvempaa kuin yksittäisten riskien suojaaminen (3). Lisäksi riskienhallinnan

kustannuksien (K) volatiliteettia voidaan pienentää, ja siten supistaa kuvion 8

viimeisessä osassa nähtävää riskikustannusten jakaumaa, koska yhteen paketoitujen

riskien kustannusten keskihajonta155 (σ ) voi olla pienempi kuin molempien riskien

erikseen (4).   Vakuuttaja säästyy usein myös vakuutussopimusten uusimiseen liittyviltä

hallinnointikuluilta, jos se saa vakuutusyhtiöstään kokonaisratkaisun, joka voi olla

suunniteltu kestämään useamman vuoden. Useamman vuoden ratkaisuissa

vakuutusyhtiö puolestaan pystyy halutessaan siirtämään omat keventyneet

hallinnointikustannuksensa matalampina hintoina asiakkaan riskienhallinnan palveluista

perittäviin maksuihin.156

(2)

(3)

(4)

Multitrigger-ominaisuudet ja useamman vuoden Finite Risk -ratkaisut tuovat

houkuttelevia piirteitä myös integroituun riskin siirtoon. Multitrigger-ratkaisussa riskiä

torjuvan tahon korvauksen saaminen riippuu useamman kuin yhden ehtotapahtuman

toteutumisesta. Samaan ratkaisuun voidaan tällöin liittää vahinkoriskin ohella

esimerkiksi valuuttakurssiriski sekä korkoriski. Usein tällaisia useamman

ehtotapahtuman ratkaisuja tarjoavat jälleenvakuutusyhtiöt. Multiline-ratkaisuissa

vakuutusyhtiön tai muun yrityksen yksittäisistä riskeistä kootaan yksi kokonaisuus,

jonka (jälleen)vakuutusyhtiö ottaa kannettavakseen yhdellä omavastuurajalla ja

tiettyihin raameihin määritetyllä korvausvastuulla.157

155 Keskihajonta on luku, joka kuvaa havaintoarvojen poikkeamaa keskiarvosta. Jos havaintoarvot ovat
lähellä toisiaan ja lähellä keskiarvoa, on keskihajonta pieni.
156 Munich Re 2000, 13
157 Munich Re 2000,  19-20
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5.7 Johdannaiset ja ART

5.7.1 Yleistä johdannaisista

Johdannaiset ovat yritykselle varteenotettava keino suojautua riskeiltä silloin, kun riski

ei ole vakuutettavissa. 158 Nykyisiltä johdannaismarkkinoilta löytyvät osa tämän hetken

likvideimmistä riskienhallinnan työkaluista. Toisaalta esimerkiksi OTC159 markkinoilta

löytyy vähemmän likvidejä, mutta joustavan toimintarakenteensa takia myös

riskienhallinnassa erittäin suosituksi tulleita johdannaissopimuksia.160 OTC

johdannainen on tiettyä tarkoitusta varten räätälöity johdannaissopimus, jolla ei käydä

kauppaa pörsseissä.161 Johdannaisia on käytetty jo useiden vuosien ajan

riskienhallinnassa etenkin riskin siirtämiseen.  Useimmin johdannaisilla suojaudutaan

valuuttakurssien, korkojen, osakkeiden ja raaka-aineiden hintojen tai arvojen muutoksia

vastaan.162 Tämän lisäksi markkinoille on tullut vakuutusjohdannaisia, joita käytetään

useimmin ART-rakenteiden yhteydessä163. Ennen kuin johdannaisten käyttöä ART:n

piirissä tarkastellaan tarkemmin, on syytä kuvailla yleisimmät johdannaiset ja käydä

läpi niiden toimintaperiaatteita.

Termiinit (forward contracts) ovat iältään vanhimpia johdannaissopimuksia. Termiini

velvoittaa sen haltijaa, eli termiinin ostajaa, ostamaan termiinin kohde-etuuden

sovittuna päivänä ja sovittuun hintaan. Termiinisopimuksen myyjä puolestaan sitoutuu

myymään kohde-etuuden tiettynä päivänä alun perin sovittuun hintaan. Termiinin

kohde-etuutena voi olla esimerkiksi osake, rahamarkkinainstrumentti, valuutta tai raaka-

aine. Futuurit (futures) ovat käytännössä samanlaisia kuin termiinit, mutta ne ovat

standardoituja sopimuksia ja niillä käydään kauppaa johdannaispörssissä.164

158 Järvinen, R., Ellola, P. 2007, 126
159 Over the Counter -johdannainen
160 Banks 2004, 149
161 Blake 2000, 302
162 Culp 2002, 263
163 Järvinen, R., Ellola, P. 2007, 126
164 Niskanen J., Niskanen M. 2000, 241
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Termiini voidaan hinnoitella seuraavasti.

(5) DPP osaketerm r)(1* 1 −+=

jossa,

            = termiinisopimuksen teoreettinen hinta

            = kohde-etuutena olevan osakkeen hinta

            = riskitön korko

            = ennen termiini päättymistä osakkeenomistajille maksettava osinko

            = termiinisopimuksen voimassaolopäivien lukumäärä /365

Jotta osakemarkkinoilta ei olisi saatavissa riskittömiä voittoja termiinien avulla, tulee

termiinin hinnan olla yhtä suuri kuin summan, joka olisi saatavissa markkinoilta jos

osakkeen markkinanhinnan suuruinen rahamäärä sijoitettaisiin termiinisopimuksen

keston ajaksi riskittömälle korolle. Summasta kuitenkin vähennetään sopimusaikana

osakkeelle maksettavat osingot, koska termiinisopimus ei oikeuta osinkoihin.165

Optiot (options) eroavat futuureista ja termiineistä siinä, että ne antavat oikeuden myydä

tai ostaa option kohde etuus tiettynä hetkenä tai ajanjaksona. Sopimukseen ei

kuitenkaan liity velvoitusta kuten termiineissä ja futuureissa. Optiokauppaa käydään

eniten raaka-aineilla, arvopapereilla ja valuutoilla. Arvopaperioptiot voidaan vielä jakaa

osakemarkkinaoptioihin ja lainamarkkinaoptioihin. Osakemarkkinoilla optioiden kohde-

etuuksina ovat joko yksittäiset osakkeet, osakeindeksit tai edellisten futuurit.

Lainamarkkinoille pohjautuvat optiot ovat joko velkakirjaoptioita tai korkotaso-optioita.

Velkakirjaoptioiden kohde-etuuksina ovat valtioiden obligaatiot ja korkotaso-optioiden

etuuksina markkinakorot.166

Optiot voidaan jakaa osto-optioihin (call option) ja myyntioptioihin (put option). Osto-

option ostajalla on oikeus tietyllä hetkellä tai tietyllä aikavälillä, riippuen siitä, onko

kyseessä Eurooppalainen vai amerikkalainen optio, ostaa kohde-etuus tiettyyn hintaan

eli toteutushintaan.  Eurooppalainen optio voidaan toteuttaa vain tiettynä päivänä, kun

taas amerikkalainen optio voidaan käyttää koska tahansa ennen option päättymispäivää.

165 Niskanen J., Niskanen M. 2000, 251
166 Niskanen J., Niskanen M. 2000, 250
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Esimerkiksi ART:n piiriin kuuluvan ehdollisen pääoman ratkaisut ovat amerikkalaisia

optioita, vaikkakin ovat kestoltaan paljon pidempiä kuin normaalit optiot. Myyntioption

ostajalla on oikeus myydä kohde-etuutta tiettynä hetkenä, tai tietyllä aikavälillä

sovittuun toteutus hintaan. Vastavuoroisesti osto-option asettaja, eli myyjä, sitoutuu

myymään kohde-etuuden ja myyntioption asettaja ostamaan kohde-etuuden sovittuun

hintaan sovittuna aikana. Option arvo koostuu perusarvosta ja aika-arvosta. Perusarvo

on kohde-etuuden arvon ja toteutushinnan välinen ero. Option arvo ei voi koskaan olla

negatiivinen, koska optio antaa haltijalleen oikeuden, mutta ei velvoita haltijaa.167

Osto-option arvo on:

(6)                jossa

         osto-option arvo

         kohde-etuuden hinta

 lunastushinta

Osto-option arvo nousee kohde-etuuden arvon noustessa. Osto-optiolla ei ole arvoa, jos

kohde-etuuden arvo on alempi mitä optiossa kohde-etuudelle määritetty lunastushinta.

Option arvo taas nousee, mikäli kohde-etuuden hinta ylittää lunastushinnan. Sama pätee

kääntäen myyntioptioon. Myyntioption arvo nousee sitä enemmän, mitä enemmän

kohde-etuuden hinta laskee markkinoilla suhteessa myyntioption lunastushintaan.168

Myyntioption perusarvo saadaan seuraavasta kaavasta:

(7) )SX0,(Max −=P  , missä

P = myyntioption arvo

S = kohde-etuuden arvo

X = toteutushinta

Perusarvon lisäksi optiolla on ennen erääntymistään aika-arvoa. Optiosta maksettava

preemio on option aika-arvon ja perusarvon summa. Mitä vähemmän aikaa on jäljellä

167 Niskanen J., Niskanen M. 2000, 250
168 Niskanen J., Niskanen M. 2000, 252-253
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option päättymiseen, sitä vähemmän optiolla on aika-arvoa. Aika-arvoon vaikuttavat

option markkinahinnan ja toteutushinnan suhde, option sopimuskauden jäljellä oleva

aika, riskitön korko ja kohde-etuuden hinnan vaihtelu eli volatiliteetti. Suuri

volatiliteetti vaikuttaa option arvoon positiivisesti, koska jos kohde-etuuden arvo

vaihtelee paljon, on myös korkea hinnan nousu todennäköisempää kuin matalalla

volatiliteetilla. Tämä taas kasvattaa option haltijan mahdollisuuksia suurempaan

tuottoon. Myös korkotaso ja sen muutokset vaikuttavat option hintaan. Mitä korkeampi

korkotaso on, sitä korkeampia ovat osto-option hinta ja sen aika-arvo. Tämä perustuu

siihen, että jos sijoittajalla on valittavinaan osto-optio tai osake, vaatii osake suuremman

rahallisen panostuksen kuin optio. Jos korkotaso nousee, nousee myös osakesijoituksen

vaihtoehtoiskustannus jolloin sijoittajalle saattaa olla houkuttelevampaa hankkia

optio.169

Optioiden hinnoitteluun käytetyistä malleista tunnetuin on vuonna 1973 osto-optioiden

hinnoitteluun kehitetty Black & Scholes -malli170. Mallin etuna on sen objektiivisuus.

Optioiden hinnat lasketaan mallissa jo toteutuneisiin muuttuja-arvoihin perustuen, eikä

niin ollen ole tarvetta subjektiivisille arvioille tulevaisuudesta. Mallissa option hinta ei

ole riippuvainen sijoittajan suhteesta riskiin tai tulevista markkinahinnoista. Mallin

perusajatuksena on, että markkinoilta ei ole saatavissa riskitöntä korkoa suurempia

arbitraasivoittoja jos optioita ostetaan oikeassa suhteessa kohde-etuutena olevaan

osakkeeseen nähden. Kohde-etuuden ja optioiden välistä suhdetta kutsutaan

suojaussuhteeksi (hedge ratio), joka on mallissa määritelty siten, että optioiden ja

kohde-etuuden välinen suhde ei muutu, jos osakkeen hinta muuttuu vain vähän.171

Suojaamisessa tarvittavien optioiden lukumäärä suhteessa kohde-etuuden hintaan on

nimeltään delta, jota kuvataan suureella N( 1d ). Delta kuvaa option aika-arvon muutosta

kohde-etuuden hinnan muuttuessa. Jos siis deltan arvo on 0,5 ja osakkeen hinta muuttuu

yhden euron, muuttuu optio arvo 50 senttiä. Delta kertoo myös, miten monta optioita

tulee asettaa, jotta optioiden hintojen kehitys olisi vastakkaiseen suuntaan

samansuuruinen kun osakkeen hinnan kehitys. Ostetun osto-option delta vaihtelee

169 Niskanen J., Niskanen M. 2000, 257
170 Ross, Westerfield, Jaffe 2002, 628
171 Ross, Westerfield, Jaffe 2002, 628-629 ks. myös Niskanen & Niskanen 2000, 258-259
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välillä 0 – 1 ja ostetun myyntioption delta välillä -1 – 0.172 Hinta osakeoptiolle voidaan

laskea seuraavassa esitetyllä Black & Scholes -kaavalla.

(8)

Swapit (swaps) ovat koron- tai valuutanvaihtosopimuksia. Swapissa kaksi osapuolta

sopivat joko keskenään tai kolmannen osapuolen välityksellä vaihtavansa esimerkiksi

koronmaksuja samanaikaisesti. Osapuolet eivät vaihda koronmaksuihin liittyviä

pääomia, vaan sopivat nimellisen pääoman, jolle koronmaksut lasketaan. Vaihdon

yhteydessä osapuolet maksavat tai saavat ainoastaan korkomaksujen erotuksen.

Swapeilla pyritään usein suojautumaan riskeiltä, joten korkoswap on usein yritykselle

riskienhallinnan väline korkoriskiä varten. Yritykselle saattaa olla kannattavaa ottaa

kiinteäkorkoinen laina, vaikka rahoitusriskien kokonaistilanne huomioiden olisi

kannattavaa ottaa vaihtuvakorkoinen laina. Yritys voi ottaa lainan kiinteällä korolla,

tehdä korkoswapin ja muuttaa siten lainan korot vaihtuviksi. 173

172 Niskanen J., Niskanen M. 2000, 258
173 Niskanen J., Niskanen M. 2000, 261
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5.7.2 Johdannaisten käyttö ART-markkinoilla

ART:n piirissä käytettyjen johdannaisten kohde-etuuksina ovat usein erilaiset indeksit,

joiden muutoksien perusteella maksetaan korvauksia. ART-ratkaisuissa johdannaiset

sopivat hyvin tilanteisiin, joissa riski on tunnettu ja siitä on saatavilla tarpeeksi

tilastollista dataa todennäköisyyksien arvioimiseksi, tai kun riski korreloi voimakkaasti

jonkun indeksin kanssa. ART-ratkaisuissa käytettävät johdannaiset ovat usein edellä

mainittujen perusjohdannaisten alatyyppejä. Lisäksi ART-markkinoiden johdannaiset

liittyvät usein katastrofeihin. Yleisiä johdannaisia ART:n piirissä ovat esimerkiksi

Katastrofioptiot (exchange traded catastrophe options), osakesijoitukset (catasrophe

equity puts), katastrofiswapit (catastrophe swaps) ja sääjohdannaiset (weather

derivates).174

Aikaisemmassa kappaleessa käsiteltiin ehdollisen pääoman optiota riskienhallinnan

keinona. Myöhemmin tässä tutkimuksessa käsitellään arvopaperistamista riskin

siirtämisen välineenä. Laajasti ajateltuna voidaan ajatella, että tietyt johdannaiset sekä

arvopaperistamisen operaatiot ovat vaihtoehto jälleenvakuutukselle. Esimerkiksi

vakuutuskanta voidaan vastuineen vaihtaa swapilla arvopaperiksi siihen liittyvine

kassavirtoineen. Kannan vastaanottaja huolehtii vakuutuskorvauksista vahingon

sattuessa. Ensivakuuttajalle tällainen suoja maksaa saman verran kuin

jälleenvakuutussuoja. Swap-sopimuksia voidaan tehdä ensi- ja jälleenvakuuttajan

kesken tai kahden ensivakuuttajan ja kahden jälleenvakuuttajan välillä. Esimerkiksi

japanilainen vakuutusyhtiö voi vaihtaa Tokion maanjäristyksen riskin Euroopan

tulvariskiin Eurooppalaisen vakuutusyhtiön kanssa. Tällainen swap saatetaan toteuttaa,

koska se voi hajauttaa vakuutuskannan riskejä ja vähentää kannan sisäistä

korrelaatiota.175

Listatut ja OTC-johdannaiset mahdollistavat molemmat sekä riskienhallinnan että

spekuloinnin mahdollisilla arvopaperituotoilla. Tämä on yksi syy joka erottaa

johdannaiset vakuutus- ja jälleenvakuutussopimuksista. Toinen iso syy on se, että

saadakseen korvauksen esimerkiksi OTC-katasrofioptiosta, ei option haltijan tarvitse

174 Järvinen R., Ellola P., 2007, 126
175 Järvinen R., Ellola P., 2007, 127 ks. myös Munich Re 2001, 8
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todistaa vastapuolelle taloudellista menetystä, niin kuin jälleenvakuutussopimuksessa

tarvitsee. Riittää, kun todetaan, että option käyttämiseksi vaaditut ehtotapahtumat

toteutuivat. Johdannaisten avulla voidaan pienentää yksittäisten riskien

vahinkopotentiaalia, hajauttaa portfolion riskiä, sekä luoda lisää kapasiteettia

riskinkannolle pääomamarkkinoilta.176

5.7.3 Vakuutusjohdannaiset

Koska johdannaiset ovat joustavuutensa ja tehokkuutensa takia saavuttaneet suuren

suosion riskienhallinnan markkinoilla, on luonnollista että myös vakuutusriskiä on

alettu siirtämään pääomamarkkinoille vakuutusjohdannaisten avulla.

Vakuutusjohdannaisia vaihdettiin ensimmäisen kerran julkisesti pörssissä kun Chigago

Board of Trade (CBOT) kehitti katastrofeihin linkitetyn futuurin vuonna 1992.

Sittemmin vakuutusjohdannaiset ovat nousseet katastrofijoukkovelkakirjalainojen (CAT

Bonds) ohella yleisimmiksi välineiksi, joilla ART:n piirissä riskiä siirretään

pääomamarkkinoille.177 Vakuutusjohdannaisten arvo on sidottu vakuutettavaan riskiin.

Yleisimmissä julkisesti vaihdetuissa johdannaisissa johdannaisen arvo riippui kohde-

etuuden arvosta. Vakuutusjohdannaisilla on useimmin suojauduttu katastrofeja sekä

sääolosuhteiden (esimerkiksi lämpötila tai tuulen nopeus) muutoksista johtuvia

menetyksiä vastaan. Vakuutusjohdannaiset kytketään tavallisesti joko johonkin

indeksiin, jonka muutoksen perusteella maksetaan korvauksia, tai johonkin parametriin,

jolloin korvauksia maksetaan, kun todetaan että tietty ehdoissa määritelty

ehtotapahtuma on sattunut.

5.7.4 Katastrofijohdannaiset

Katastrofijohdannaisia ei enää tänä päivänä vaihdeta julkisesti pörsseissä, koska niiden

vaihto oli suhteellisen vähäistä. Katastrofijohdannaisen käsittely on kuitenkin

tarpeellista, sillä se on oleellinen osa riskin siirtämisessä pääomamarkkinoille.

Katastrofijohdannaisten kaupankäynti onkin siirtynyt pörsseistä OTC-markkinoille,

missä niitä edelleen käytetään riskienhallinnan työvälineinä. Koska Over the Counter -

tyyppiset sopimukset ovat aina räätälöityjä, eikä niistä ole kovin paljoa tietoa saatavilla,

176 Banks 2004, 149
177 Banks 2004, 156
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kuvataan tässä katastrofijohdannaisen toimintaa 1990-luvulla julkisesti kaupankäynnin

kohteena olleilla katastrofijohdannaisilla. Chigago Board of Traden kehittämät

indeksifutuurit ja -optiot antavat pintapuolisen kuvan pörssissä vaihdetuista

katastrofijohdannaisen toiminnasta viime vuosikymmeneltä.178

Ensimmäiset CBOT:n vuonna 1992 listaamat katastrofijohdannaiset olivat

indeksifutuureita, jotka olivat kytketty Insurance Service Officen179 (ISO) laskemiin

katastrofi-indekseihin. Indeksejä oli neljä, joista kolme olivat alueellisia ja yksi

maanlaajuinen. Indeksit olivat vahinkosuhdeindeksejä, jotka koostuivat n. 100

vakuutusyhtiön raportoimista vahinkosuhteista. Indeksifutuurit eivät kuitenkaan

herättäneet tarpeeksi suurta aktiviteettia markkinoille, joten niistä luovuttiin piakkoin

listaamisen jälkeen. Myöhemmin vuonna 1995 CBOT toi markkinoille indeksioptioita,

jotka olivat kytketty laajemmin tunnettuun sekä luotettavampana pidettyyn PCS-

indeksiin. PCS-indeksiä julkaistaan päivittäin mikä toi lisää läpinäkyvyyttä markkinoille

verrattuna neljä kertaa vuodessa päivitettävään ISO-indeksiin. PCS laskee yhteensä

yhdeksää indeksiä jotka kaikki sijoittuvat Amerikkaan. Katastrofiriskeiltään

merkittäville alueille kuten Florida, Texas ja Kalifornia lasketaan omat indeksinsä.

PCS-indeksi perustettiin alun perin mittaamaan katastrofiriskejä vakuuttavien 70

vakuutusyhtiön maksamia vakuutuskorvauksia.180

CBOT:n listaamat indeksioptiot olivat joko small cap -tai large cap -optioita. Small cap

-optiot kattoivat katastrofiriskejä 20 miljardiin asti ja large cap -optiot 20 miljardista 50

miljardiin asti. Indeksioptioiden avulla vakuutusyhtiöt ja jälleenvakuutusyhtiöt

pystyivät teoriassa jäljittelemään synteettisesti XOL-tyyppistä jälleenvakuutusta.181

Synteettisessä siirrossa itse vakuutuskantaan liittyvät riskit eivät siirry

jälleenvakuutusyhtiölle samalla tavalla kuin jälleenvakuutussopimuksessa, vaan suojaa

pyritään jäljittelemään optiosopimuksen avulla. Myöskään indeksioptiot eivät

kuitenkaan menestyneet vakuutusyhtiöiden ja jälleenvakuuttajien piirissä, joten niiden

tarjonta lopetettiin vuonna 2000. Syinä houkuttelemattomuuteen olivat ainakin

markkinoilla toimijoiden vähäinen määrä, OTC-markkinoiden tarjoama vähäinen

178 Banks 2004, 156-157
179 www.iso.com
180 Banks 2004, 156-157
181 Banks 2004, 156-157
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likviditeetti sopimuksille, referenssihintojen puute muista vastaavan suojan tuotteista,

sekä sopimuksien läpinäkymättömyys182.

5.7.5 Sääjohdannaiset

Sääjohdannaiset ovat johdannaissopimuksia, jotka ovat sidottuja tietyn ennalta sovitun

säämuuttujan kehitykseen sopimusaikana. Sääjohdannaisilla voi suojautua esimerkiksi

kylmiä säitä, sateita tai kuivuutta vastaan. Sääjohdannaiset ovat erittäin suosittuja

yhdysvaltalaisten maanviljelijöiden keskuudessa. Esimerkiksi satoaan suojaava

maanviljelijä voi ostaa sääjohdannaisen, joka on kytketty sadepäivien määrään tietyllä

ajanjaksolla. Johdannaista rakennettaessa määritetään etukäteen tietty sadepäivien

määrä satokautta kohti. Mikäli sadepäivien määrä alittuu tai ylittyy satokaudella ja siitä

aiheutuu vahinkoa sadolle, saa maanviljelijä korvausta johdannaisista.

Lämpöjohdannaiset kytketään luonnollisesti lämpötilaan, esimerkiksi kuukauden

keskilämpötilan perusteella voidaan määritellä ehto johdannaisen maksulle.

Tuulijohdannaiset taas ovat sidottuja tuulen nopeusindekseihin. Esimerkiksi

voimalaitoksia omistavat energiayhtiöt voivat tuulijohdannaisten avulla suojautua liian

alhaista tuulen nopeutta vastaan.183 Tässä kappaleessa pääpaino on

lämpötilajohdannaisilla, koska ne ovat yleisimpiä sääjohdannaisia markkinoilla.

Sääjohdannaiset ovat erittäin suosittuja energiayhtiöiden keskuudessa. Tämä on

luonnollista, sillä sähköä ei kulu yhtä paljon ilmastointiin kylmällä kesällä kuin

lämpimällä. Niin ikään öljy-yhtiöt eivät myy yhtä paljon öljyä lämpimänä talvena kuin

kylmänä. Sääjohdannaiset ovat siis erittäin tärkeitä energiayhtiöiden, sekä muiden

säästä riippuvaisten yhtiöiden riskienhallinnan välineitä, joilla voidaan suojautua

sääolosuhteiden epäedullisia muutoksia tai jaksoja vastaan ja siten myös tasoittaa

vaihteluita yhtiön kassavirrassa.184

182 Banks 2004 156-157
183 Järvinen & Ellola 2007, 127
184 Kramer 2002, 520
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5.7.6 Lämpötilan muutoksiin sidotut johdannaiset

Sääjohdannaiset voivat olla sidottuja esimerkiksi päivän keskilämpötilaa kuvaaviin

muuttujiin HDD (Heating Degree Day) ja CDD (Cooling Degree Day). Käytännössä

HDD mittaa päivän keskilämpötilan kylmyyttä verrattuna optimaalisena pidettyyn 18

Celsius asteen (65 °Fahrenheit) lämpötilaan. CDD puolestaan mittaa tarkastelupäivän

lämpimyyttä 18 °Celsius asteeseen nähden. HDD- ja CDD-johdannaisia voidaan käyttää

monin eri tavoin riskienhallintaan. Kuten edellä on todettu, tarvitaan lämpiminä

aikakausina vähemmän energiaa lämmitykseen kuin kylminä aikakausina. Sama pätee

myös toisin päin, eli kylminä aikakausina energiaa lämmitykseen tarvitaan enemmän

kuin lämpimänä aikana. Energiayhtiöt voivat suojautua sääjohdannaisia myymällä

säätilan muutoksista johtuvia kysynnän volyymiriskejä vastaan. Tämä edelleen tasoittaa

vaihteluita energiayhtiöiden kassavirrassa. Energiayhtiöiden asiakkaat, kuten

esimerkiksi suuret autovalmistajat tai metallinjalostusyritykset voivat puolestaan ostaa

sääjohdannaisia ja suojautua siten normaalia suurempaa energian kulutusta vastaan.

Vakuutus- ja jälleenvakuutusyhtiöt voivat sääjohdannaisten avulla hallinnoida ja

hajauttaa paremmin taseen varoihin ja velkoihin liittyviä riskejä. OTC-johdannaisten

myyjät puolestaan voivat suojautua listattujen johdannaisten avulla tekemiensä

sääjohdannaisten OTC-kauppoihin liittyviä luottoriskejä vastaan.185

Energiayhtiöiden tuotot korreloivat voimakkaasti sen kanssa, miten kaukana päivän

keskilämpötila on vertauslämpötilasta (18 °C /65 °F). Keskilämpötilalla tarkoitetaan

päivän ylimmän ja alimman lämpötilan keskiarvoa, kun taas vertauslämpötila tarkoittaa

lämpötilaa, jossa ei vielä käytetä lämmitystä tai ilmastointia. Vertauslämpötilaksi on

Yhdysvaltojen osalta määritetty edellä mainittu 18 °C/ 65 °F. Päivittäin lasketut HDD-

ja CDD-indeksien arvot määritetään seuraavasti:

(9) HDD = Max(0, 18 °C - (Tmax + Tmin )/2)

(10) CDD = Max(0, ((Tmax + Tmin )/2) – 18 °C )

185 http://www.financewise.com/public/edit/energy/weather99/wthr99-exchangep.htm#fig1
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Kaavassa Tmax on päivän korkein lämpötila ja Tmin taas päivän matalin lämpötila.

Päivän keskilämpötila siis on ylimmän ja alimman vuorokauden lämpötilan keskiarvo.

Jos  esimerkiksi  päivän  keskilämpötila  on  10  astetta,  on  HDD  8  ja  CDD  0.  HDD

poikkeaa nollasta vain, jos päivän keskilämpötila on alle 18 °C ja viittaa siten

lämmityksen käyttöön. CDD puolestaan poikkeaa nollasta vain silloin, kun lämpötila on

yli 18 °C viitaten ilmastoinnin käyttöön. Johdannaissopimuksen lopussa indeksien arvot

lasketaan yhteen ja tulosta verrataan johdannaisen toteutusarvoon. Jos johdannaisen

ostava taho on esimerkiksi halunnut suojautua kylmältä, on se voinut ostaa

johdannaissopimuksen, jossa myyjä maksaa ostajalle 10 tuhannen euron korvauksen

jokaista toteutumisarvon alittavaa astetta kohti. Jos sopimuskauden keskilämpötila

alittaa 10 °C ja kauden keskilämpötila on ollut 3 °C, maksaa johdannaisen myyjä

ostajalle (10 – 3) * 10 000 euroa.186

Seuraava esimerkki valottaa lämpötilajohdannaisten käyttöä energiayhtiön

näkökulmasta. Oletetaan että kaasua myyvä yhtiö haluaa suojautua lämmintä talvea

vastaan sääjohdannaisilla. Energiayhtiön kannalta todella kylmä talvi on luonnollisesti

paras vaihtoehto, koska kysyntä ja hinnat ovat korkealla. Tällaisen talven päivistä

enemmistö on HDD-päiviä. Vastavuoroisesti lämmin talvi, jolloin on vähän HDD-

päiviä, on riski yhtiölle kysynnän ja hintojen laskiessa. Oletetaan, että sadan HDD-

päivän poikkeaminen johdannaissopimuksen kestolle budjetoidusta 5000:sta HDD-

päivästä aiheuttaa 1 miljoonan euron muutoksen kassavirrassa. Mikäli kaudella on 4700

HDD-päivää, on negatiivinen vaikutus 3 miljoonaa euroa. Jos HDD-päivien lukumäärä

sopimuskaudella on 5200, on positiivinen vaikutus 2 miljoonaa euroa. Vaikutusta on

kuvattu kuviossa 9.187

186 http://www.financewise.com/public/edit/energy/weather99/wthr99-exchangep.htm#fig1  300507&
http://www.wrma.org/risk_intro.html
187 Banks 2004, 158
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Kuvio 9 Lähde: Banks 2004188

5.7.7 Muut sääjohdannaiset

Sademäärään sidotut johdannaiset (precipitation derivatives) suojaavat joko liialliselta

tai liian vähäiseltä sateen tai lumen määrältä. Sadejohdannaiset ovat suosittuja etenkin

maanviljelijöiden keskuudessa, sillä sademäärien muutokset saattavat aiheuttaa

menetyksiä heikkojen satokausien muodossa. Myös talvilomakohteet ja lentoyhtiöt

käyttävät verrattain paljon sadejohdannaisia.189

Tuuli- ja virtausjohdannaiset tarjoavat suojaa liian vähäistä tuulen tai veden virtaamisen

nopeutta vastaan. Tuulijohdannaiset ovat sidottuja tuulen nopeutta mittaaviin

indekseihin ja virtausjohdannaiset veden virtausnopeutta kuvaaviin indekseihin. Näitä

johdannaisia käyttävät enimmäkseen energiayhtiöt, jotka tuottavat energiaa vesi- tai

tuulivoimasta. Virtausjohdannaisia käytetään kohtalaisen paljon myös Skandinavian

alueella.190

Tuuli-, virtaus- ja sadejohdannaisten käyttö on varsin pientä verrattuna

lämpötilajohdannaisiin. Muut kuin lämpötilajohdannaiset ovatkin usein OTC-

markkinoilla vaihdettuja, ja pienemmille markkinoille suunnattuja. Niiden olemassaolo

kuitenkin todistaa, että ART-markkinoilta on löydettävissä suojaa myös sellaisia riskejä

vastaan, jotka ilman ART-markkinoita voisivat jäädä heikommin suojatuksi.191

188 Banks 2004, 158
189 Banks 2004, 166
190 Banks 2004, 166
191 Banks 2004, 167
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5.7.8 Sääjohdannaismarkkinat tulevaisuudessa

Weather Risk Management Associationin192 (WRMA) keväällä 2007 tekemän

tutkimuksen mukaan kysyntä sääjohdannaisille jatkuu tulevaisuudessa kovana.

WRMA:n tutkimus osoittaa, että aikavälillä huhtikuu 2006 - maaliskuu 2007 toteutettiin

730087 sääjohdannaissopimusta. Lukumäärä pitää sisällään sekä OTC-puolen

sopimukset että Chigaco Mercantile Ecxhange -pörssissä vaihdetut. Tutkittava aika

pitää sisällään sekä kesä- että talvikauden, joten tiedon keruu sijoittuu vuositasolla

huhtikuusta maaliskuuhun. Edellisellä, maaliskuussa 2006 päättyneellä kaudella

sopimuksia tehtiin yli miljoona. Yli miljoonaa sopimusta on WRMA:n mukaan

odotettavissa myös kaudelle 2007–2008.193

Vuonna 2007 maaliskuussa päättyneen kauden sopimuksien arvo oli 18,9 miljardia U.S

dollaria. Kausi oli vaihdoltaan myös dollarimääräisesti edellistä pienempi, sillä 2006

päättyneen kauden sopimuksien arvo oli ennätykselliset 45,2 miljardia. Trendi on

kuitenkin WRMA:n mukaan kasvava, sillä 2005 päättyneellä kaudella sopimuksien arvo

oli 8,4 miljardia dollaria, ja 2004 päättyneellä kaudella 4,6 miljardia. Sääjohdannaisten

käyttö ei ole enää harvojen toimijoiden oikeus vaan on laajentumassa tehokkaaksi

riskienhallinnan välineeksi muun muassa maataloudessa, rakennusalalla, sekä pankkien,

vakuutusyhtiöiden ja energiayhtiöiden keskuudessa.194

Sääjohdannaisten ja raaka-ainejohdannaisten yhdistetty käyttö on tuonut uusia

innovaatioita johdannaismarkkinoille. Sijoittajan näkökulmasta sää- ja raaka-

ainejohdannaisten samanaikaisilla ostoilla voidaan saavuttaa mielenkiintoisia riskinotto-

ja suojauskombinaatioita. Sijoittaja voi esimerkiksi osallistua OTC-sopimukseen, jonka

arvo laskee, mikäli sademäärä on johdannaisen sopimuskaudella normaalia alhaisempi

tietyllä maantieteellisellä alueella. Toisaalta sijoittaja voi suojautua alhaisemman

sademäärän aiheuttamalta riskiltä ostamalla vehnän myyntihintaan sidotun osto-option.

Kuivan säätilan aiheuttama todennäköinen vehnän hinnan nousu tasoittaisi sijoittajan

tappioita. Sääriskien ja säästä riippuvaisten raaka-aineiden mahdollistamat kombinaatiot

tuovat lisää syvyyttä myös riskienhallinnan välineisiin. Esimerkkinä tällaisesta voi

192 WRMA on sääjohdannaismarkkinoilla toimivien suurimpien toimijoiden yhteisö
193 http://www.wrma.org/news_20070511.html
194 http://www.wrma.org/news_20070511.html
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mainita talvikauden kylmyyttä suojaavan lämpötilajohdannaisen sekä kaasun normaalia

korkeammalta myyntihinnalta suojaavan johdannaisen yhdistelmän.195

6 ARVOPAPERISTAMINEN

Arvopaperistamisen tuloksena syntyvät arvopaperit ovat vaihtoehtoisen riskinsiirron

piirissä vakuutusjohdannaisten ohella vakuutussidonnaisia arvopapereita (ILS,

Insurance linked securities)196.  Yleisimpiä esimerkkejä arvopaperistetuista riskeistä

ovat katastrofijoukkovelkakirjalainat (Catastrophic bonds), joita tarjotaan sijoittajille

siirrettäessä riskiä pois taseesta197. Suurien omaisuusvahinkojen suojaamisen lisäksi

myös henkivakuutusliiketoiminnassa käytetään arvopaperistamista.

Katastrofijoukkovelkakirjalainojen tarkoitus on usein siirtää pääomamarkkinoille

suuriin onnettomuuksiin tai katastrofeihin, kuten maanjäristyksiin tai hurrikaaneihin

liittyviä riskejä. Henkivakuutustoiminnassa puolestaan arvopaperistetuilla

joukkovelkakirjalainoilla (life bonds) on enemmänkin rahoituksellinen merkitys

vakuutusyhtiölle.198

Arvopaperistaminen on saanut alkunsa 1970-luvulla yhdysvalloissa. Nykyään sitä

käytetään laajasti niin rahoitusalan yritysten kuin muidenkin yritysten toimesta.

Vakuutusliiketoiminnan parissa arvopaperistaminen on alkanut 1990-luvun alussa.

Viimeisten vuosien aikana arvopaperistamisen kasvu on ollut vakaata myös

vakuutusliiketoiminnassa.199 Tämän kappaleen tarkoitus on esitellä ensin

arvopaperistamisen idea yleisellä tasolla, koska sen ymmärtäminen on oleellista

kappaleen jatkon kannalta. Tämän jälkeen kuvaillaan etupäässä

katastrofijoukkovelkakirjaohjelmia, jotka ovat yleisimpiä arvopaperistamisen muotoja

vaihtoehtoisen riskinsiirron piirissä.

195 http://www.wrma.org/risk_intro.html
196 Sigma 7/2006, 4
197 Järvinen & Ellola 2007, 123
198 Sigma 7/2006, 4
199 Sigma 7/2006, 3
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6.1 Arvopaperistamisen idea

Arvopaperistamisella tarkoitetaan erilaisia rahoitustekniikoita, joilla tuleviin

kassavirtoihin oikeuttavia omaisuuseriä muutetaan jälkimarkkinakelpoiseen

arvopaperimuotoon. Arvopaperistetut saamiset myydään tämän jälkeen sijoittajille.

Käytännössä tällaisia saamisia ovat useimmiten erilaiset lainat kuten asuntolainat,

luottokorttiluotot ja yrityslainat. Arvopaperistamisen perustana olevat omaisuuserät

toimivat tällöin pääoman ja kassavirtojen vakuutena. Arvopaperistamalla siis myydään

oikeudet johonkin tulevaan saamiseen nyt ja rahat tästä myynnistä saadaan käyttöön

välittömästi.200

Mikä tahansa vakaata tai tasaista kassavirtaa tuottava kohde voidaan periaatteessa

arvopaperistaa. Menettelyn on todettu toimivan tehokkaimmin sellaisille suurille ja

homogeenisille rahoitusomaisuuserille (asset pool), joille luottoriski on tarkalleen

todennettavissa. Tällaisista omaisuuserillä taatuista arvopapereista käytetään lyhennettä

ABS (Asset Backed Securities), ja asuntoluotoilla taatuista arvopapereista käytetään

lyhennettä MBS (Mortage Backed Securities) tai RMBS (Residential Mortagage

Backed Securites).201 Käytännössä esimerkiksi asuntolainat ovat varsin

kustannustehokkaita arvopaperistaa, sillä niistä on usein varsin helppo muodostaa

tarpeeksi homogeenisiä eriä lainojen paketointia varten.  Mitä vaikeampi on löytää

ominaisuuksiltaan samanlaisia omaisuuseriä, sitä kalliimpaa on myös niiden

arvopaperistaminen.202

6.2 Arvopaperistamisen prosessi

Arvopaperistamisen prosessi on käytännössä kolmivaiheinen. Ensimmäistä vaihetta

kutsutaan nimellä selvittely. Tällöin selvitetään mitä omaisuuseriä halutaan

arvopaperistaa, määritetään omaisuuserien valintakriteerit, kootaan arvopaperistettavat

erät yhteen pooliin ja määritetään liikkeeseenlaskutapa. Liikkeeseenlaskutapa on usein

joko private placement -tyyppinen tai julkinen liikkeeseenlasku. Private placement -

tyyppisessä liikkeeseenlaskussa arvopaperien myynti kohdistetaan tietylle

200 Taipalus, Korhonen, Pylkkönen 2003, 11 & Thomas, 2001, 3
201 Thomas 1999, 9
202Saunders & Cornett, 2005, 838
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sijoittajajoukolle.203 Esimerkiksi Aktia säästöpankki toteutti vuonna 2003 ns.

synteettisen arvopaperistamisen, joka oli suunnattu Eurooppalaisille institutionaalisille

sijoittajille.

Seuraava vaihe arvopaperistamisprosessissa on transaktiorakenteen muodostaminen

(kuvio 10). Transaktiorakenteen luomisen yhteydessä päätetään montako

etuoikeusluokkaa, eli tranchea liikkeeseenlaskuun haetaan. Myytävät arvopaperit

voidaan erotella riskiltään eri luokkiin tai haaroihin (tranches). Sijoittajan kannalta

riskittömimmän luokan muodostavat senior-luokan arvopaperit. Tämän jälkeen tulevat

mezzanine, eli välikerrosluokan arvopaperit ja viimeisenä oman pääoman (equity)

osuuteen tehdyt sijoitukset. Pääomaosuudelle maksetaan korvaus vasta sen jälkeen, kun

kaikki muut lainaehtojen ja maksusuunnitelman mukaiset maksut on maksettu.204

Kuvio 10 Esimerkki arvopaperistamisen transaktiorakenteesta205

203 Taipalus, Korhonen, Pylkkönen 2003, 11
204 Picone 2002, 1
205 Esimerkki CDO – muotoisen arvopaperistamisen pääomaluokkien rakenteesta sekä eri pääomaluokkien
luottoluokituksesta. Kaksi alinta luokkaa ei ole saanut luokitusta. Lähde: Picone, 2002
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Kuviosta 10 on nähtävissä, että riskittömimmän AAA luokan arvopaperin tuotto on

Libor + 0,45 %. Riskillisimmän equity-osuuden odotettu tuotto puolestaan on 25 - 30

%.  Libor on suurimpien ja vakavaraisimpien kansainvälisten pankkien keskinäisessä

luotonannossa käyttämä korkoprosentti. (Libor = London Interbank Offered Rate).

Yleisesti arvopaperistamisoperaatioissa pääomaosuuden riski saattaa olla jopa

monikymmenkertainen senior-luokan osuuksiin verrattuna206. Sijoittajan kannalta

pääomaosuuteen sijoittamiseen saattaa liittyä jopa suurempi riski kuin saman

luottoluokituksen saaneisiin normaaleihin joukkovelkakirjalainoihin207. Equity-luokan

arvopapereihin sijoittaneiden tuottovaatimus on luonnollisesti suurin, kun taas senior-

luokan arvopaperien tuotto on pienimmän riskitason johdosta kaikista matalin.

Sijoittajan kannalta arvopaperistamisen tuloksena syntyvä arvopaperi käyttäytyy

yleensä hyvin samalla tavalla kuin normaali bondi, eli joukkovelkakirjalaina.

Sijoittajalle siis maksetaan usein vuosittaista kuponkikorkoa sovittujen lainaehtojen

mukaisesti. Kuponkikoron suuruus vaihtelee mm. markkinoiden tuottovaatimusten, sekä

arvopaperin ja sen etuoikeusluokan riskillisyyden mukaan.208

Etuoikeusluokkien määrityksien jälkeen niille haetaan riskiluokitukset. Yleisimpiä

riskiluokituksien antajia ovat Moody´s, Standard & Poors ja Fitch. Luottoluokituksen

perustana on yleensä kohteena olevan portfolion maksukyvyn ja kassavirtojen varmuus,

eli todennäköisyys sille, että portfolio kykenee suoriutumaan lainaehtojen mukaisista

takaisinmaksuista. Luottoluokituksen lisäksi arvopaperistamisprosessin tässä vaiheessa

on määritettävä, siirretäänkö omaisuuserät vai ainoastaan niihin liittyvät riskit pois

taseesta. Mikäli ainoastaan riskit siirretään pois taseesta, on kyseessä synteettinen

arvopaperistaminen.209

Viimeinen, eli kolmas vaihe arvopaperistamisprosessissa on varsinaisen

liikkeeseenlaskun toteutus. Yleisimmin arvopaperistettavat omaisuuserät siirretään tässä

vaiheessa erillisyhtiölle eli SPV:lle (special purpose vehicle). Tämän lisäksi kolmanteen

vaiheeseen kuluu arvopaperistetun erän markkinoiminen sijoittajille ja siihen liittyvät

206 Greenspan, 2005, 4
207 Bank of international settlements, 2005, 2
208 An investors quide to abs, 1998, 20
209 Taipalus, Korhonen, Pylkkönen 2003, 11
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toimet, kuten liikkeellelaskuesitteen julkaiseminen, arvopapereiden myyminen

sijoittajille, sekä arvopaperikauppojen selvitys.210

Kuvio 11 Arvopaperistamisen prosessi

Lähde: Korhonen, Taipalus, Pylkkönen 2003

Siirrettäessä omaisuuseriä erillisyhtiölle on erittäin tärkeää, että todellisen myynnin

(true sale) kriteerit täyttyvät. Todellinen myynti tarkoittaa arvopaperistamisen

yhteydessä sitä, että kaikki arvopaperistamisen alullepanijan saataviin liittyvät vaikutus-

ja omistussuhteet, sekä päätäntävalta kyseisistä omaisuuseristä siirtyvät alullepanijalta

erillisyhtiölle. Omistussuhteen lisäksi kaikki arvopaperistettaviin eriin liittyvät riskit on

siirrettävä erillisyhtiölle. Arvopaperistamisen jälkeen alullepanijalla ei saa olla

oikeuksia myytyihin omaisuuseriin. Todellisen myynnin kriteereillä on tarkoitus suojata

erillisyhtiötä ja sille siirrettyjä omaisuuseriä alullepanijan mahdolliselta konkurssilta.

Mikäli todellisen myynnin kriteerit eivät täyty, on alullepanijan konkurssitilanteessa

vaarana se, että sijoittajille myytyjen arvopaperien vakuutena olevat varat

konsolidoidaan takaisin alullepanijan taseeseen.211

210 Taipalus, Korhonen, Pylkkönen 2003, 11
211 Taipalus, Korhonen, Pylkkönen 2003, 31
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6.3 Vakuutussidonnainen arvopaperistaminen

Vakuutussidonnainen arvopaperistaminen toimii varsin samojen periaatteiden

mukaisesti kuin normaali arvopaperistaminenkin. Yleisin esimerkki

vakuutussidonnaisesta arvopaperista on katastrofijoukkovelkakirjalaina.

Katastrofijoukkovelkakirjaohjelmalla lasketaan liikkeelle arvopaperi, jonka avulla

voidaan siirtää katastrofiriskiä sijoitusmarkkinoille. Samalla syntyy lisää kapasiteettia,

kun perinteisen jälleenvakuutuksen sijasta käytetään vaihtoehtoista keinoa.

Arvopaperistamisen avulla saadaan liikkeellelaskijalle lisää pääomaa samalla kun tarve

reservipääoman pitämiselle pienenee. Tämän myötä voidaan ottaa vastaan uutta riskiä ja

laajentaa liiketoimintaa. Vakuutussidonnainen arvopaperistaminen tiivistää vakuutus- ja

pääomamarkkinoiden yhteistyötä luoden samalla vakuutusyhtiöille erittäin

potentiaalisen kanavan riskin siirtämiseen. Katastrofijoukkovelkakirjalainat ovat siis

sidottuja vakuutusriskiin, mikä tarkoittaa sitä, että jvk:n tuotto riippuu erikseen

määritellyn yhden tai useamman vahinkotapahtuman toteutumisesta arvopaperin

voimassaolon aikana. Mikäli ehdoissa mainittu vahinkotapahtuma toteutuu, voi

sijoittajalta jäädä saamatta jvk:n korkotulot. Myös koko pääoman takaisinmaksu

voidaan evätä sijoittajilta, mikäli lainaehdot niin sallivat ja kyseessä on erittäin suuri

vahinko.212

Suurin osa vakuutussidonnaisten arvopaperien liikkeellelaskijoista on vakuutus- tai

jälleenvakuutusyhtiöitä. Markkinoilla on ollut myös muutama suuryritys, joka on

suoraan laskenut liikkeelle katastrofijoukkovelkakirjoja. Usein yrityksille on kuitenkin

helpompaa siirtää katastrofiriskiä vakuutuksen avulla, koska arvopaperistaminen vaatii

asiantuntemusta ja saattaa olla kallista.213

Katastrofijoukkovelkakirjaohjelmia alettiin käyttää 1990-luvun alussa kovien

vakuutusmarkkinoiden aikaan. Hurrikaani Andrewn aiheuttamat tuhot sekä pula

katastrofiriskien siirtämiseen tarvittavasta kapasiteetista ajoi vakuutusyhtiöt etsimään

suojaa pääomamarkkinoilta.214 Aluksi arvopaperistettiin ainoastaan katastrofiriskiä,

mutta sittemmin markkinoille on tullut muita vakuutusriskien siirtämiseen tarkoitettuja

212  Järvinen & Ellola 2007, 123-124
213 Banks 2004, 117
214 Sigma 7/2006, 4
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arvopaperistamisen muotoja kuten lämpötilaan, työntekijöiden tapaturmiin,

autovakuutuksiin tai henkivakuutuksien hankintakuluihin liittyviä arvopapereita.

Edellisten osuus vakuutussidonnaisten arvopapereiden (ILS) joukossa on kuitenkin

erittäin pieni.215

Riskinkantokapasiteetin laajentaminen vaihtoehtoisin menetelmin pääomamarkkinoille

on varsin luontevaa, sillä markkinoiden koko potentiaalisena riskin vastaanottajana on

erittäin suuri. Toiseksi, suurten katastrofien aiheuttamat vaikeudet vakuutusyhtiöille

ovat erittäin merkittäviä. Esimerkiksi hurrikaanien Hugo (1989), Andrew (1992),

Amber (1992) sekä Iniki (1992) aiheuttamat yhteenlasketut tuhot ylsivät niin suuriksi,

että niiden seurauksena yhteensä 15 vahinkovakuutusyhtiötä ajautui maksukyvyttömään

tilaan.216

6.4 Katastrofijoukkovelkakirjaohjelman toteuttaminen

Katastrofiriskien arvopaperistamisessa käytetään hyvin pitkälle samaa tekniikkaa kuin

perinteisessä arvopaperistamisessakin. Ohjelmaa varten perustetaan erillisyhtiö (SPV,

Special Purpose Vehicle), jonka kanssa vakuutusyhtiö, eli arvopaperistamisen

alullepanija solmii jälleenvakuutussopimuksen. Vakuutusyhtiö siirtää valitsemansa

omaisuuserät SPV:lle ja laskee SPV:n kautta liikkeelle arvopapereita, joiden tuotto ja/tai

pääoman takaisinmaksu riippuu ennalta määritetyn vahinkotapahtuman toteutumisesta.

SPV-nimityksen sijasta saatetaan käyttää myös SPR-käsitettä (Special Purpose

Reinsurer), sillä liikkeellelaskun toteuttavan erillisyhtiön on rekisteröidyttävä

jälleenvakuutusyhtiöksi, jotta vakuutusyhtiön maksamat maksut SPR:lle voitaisiin

todeta jälleenvakuutusmaksuiksi ja siten verovähennyskelpoisiksi. Aivan kuten

perinteisessä arvopaperistamisessa, on erittäin tärkeää, että todellisen myynnin (true

sale) kriteerit täyttyvät siirrettäessä omaisuuseriä erillisyhtiölle.217

Liikkeellelaskun jälkeen SPR myy jvk:t pääomamarkkinoilla toimiville

institutionaalisille sijoittajille. SPR-käyttää omaisuuden hallinnoinnissa apunaan

omaisuuden hoitajaa (trustee), joka sijoittaa emissiosta saadut varat riskittömästi.

215 Banks, 2004, 117
216 Banks 2004, 124
217 Sigma 7/200, 5 & Banks 2004, 120
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Special-purpose
reinsurer

Sijoittajat

Omaisuuden
hallinnoija, ”Trustee”

Vakuutusyhtiö

Yleensä varat sijoitetaan lyhyen koron arvopapereihin tai valtion bondeihin, joilla on

korkea luottoluokitus. Sijoittajille maksetaan yleensä kiinteä korko, joka on libor-korko

lisättynä kiinteällä spreadilla riippuen jvk:n riskistä. Jvk:t jaetaan emissiossa erilaisiin

trancheihin, aivan kuten perinteisessäkin arvopaperistamisessa.218 Yleensä

katastrofijoukkovelkakirjojen korko sijoittajille on oltava pääoman menettämisen riskin

takia keskitasoa korkeampi. Sijoittajan näkökulmasta katastrofijoukkovelkakirjalainan

tuotto on kuitenkin usein houkutteleva verrattuna vastaavan riskitason muihin

arvopapereihin.219 Omaisuuden hoitaja tekee vielä koronvaihtosopimuksen, jolla se

vaihtaa sijoittamalleen pääomalle saadun tuoton vaihtuvasta korosta kiinteäksi, libor-

korkoon sidotuksi koroksi. Sijoittajille maksettava tuotto rahoitetaan emissiosta

saaduilla pääoman tuotoilla sekä alullepanijan SPR:lle maksamilla

jälleenvakuutusmaksuilla. Sijoittajien korko onkin usein yhtäläinen pääoman tuoton ja

jälleenvakuutusmaksun kanssa. SPR maksaa maturiteetin lopussa sijoittajille emissiosta

saadut varat takaisin mikäli lainaehdoissa tapahtunutta vahinkoa ei satu. Mikäli vahinko

tapahtuu, kantavat sijoittajat riskin pääoman tai koron menettämisen muodossa*.

Vakuutusyhtiö puolestaan saa vahingon tapahtuessa SPR-yhtiöltä

jälleenvakuutuskorvauksen. Kuvio 12 havainnollistaa katastrofijoukkovelkakirja-

ohjelman rakennetta.

Kuvio 12 Lähde: Banks 2004

Pääoma
    ja korko Korkosijoitukset

Pääoma

Pääoma
                           ja korko                          Pääoma

Pääoma
Swap-sopimus-

     kumppani               Swap
Pääoma

      ja korko*

JV-korvaus* JV-maksu

218 Sigma 7/2006, 7
219 Järvinen & Ellola 2007, 123
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6.5 Katastrofijoukkovelkakirjaohjelman ehtomekanismit (triggers)

Jokaisessa katastrofijoukkovelkakirjaohjelmassa on olemassa ehtomekanismi, joka

määrittelee ehdot sille tapahtumalle/tapahtumille, jonka perusteella vakuutusyhtiö voi

jättää maksamatta sijoittajille koron ja pääoman joko osittain tai kokonaan.

Ehtomekanismit voivat perustua yhteen tai useampaan vahinkotapahtumaan.

Ehtomekanismit täyttyvät, kun vakuutusyhtiön korvaukset nousevat tietylle tasolle

vahinkotapahtuman/tapahtuminen toteuduttua. Yleisimpiä ehtomekanismeja ovat

indeksiehto (index trigger), kompensaatioehto (indemnity trigger) ja parametriehto

(parametric trigger).220

Indeksiehdossa vakuutusyhtiölle maksettava korvaus määräytyy erillisen indeksin

kehityksen perusteella. Yhdysvalloissa on varsin yleisesti käytetty Property Claims

Servicen laskemaa alueellista katastrofi-indeksiä, josta on muodostunut

vakuutusyhtiöiden katastrofivahinkoja mittaava standardi. Indeksiehdossa

liikkeellelaskija altistuu basis-riskille, mutta tällöin liikkeellelaskijan ei tarvitse

paljastaa liiketoimintansa riskejä ulkopuolisille, mikä taas on kompensaatioehdon huono

puoli. Basis-riskillä tarkoitetaan tässä sitä, että suojattavan position ja suojauksessa

käytettävän instrumentin hintakehitys erkanee toisistaan.221

Mikäli joukkovelkakirjaohjelmassa käytetään kompensaatioehtoa, maksetaan

liikkeellelaskijalle katastrofin sattuessa ehdoissa määritetyn omavastuurajan ylittävät

vahingot erikseen määritettyyn ylärajaan asti. Kompensaatioehdossa basis-riskiä ei ole

olemassa, koska maksettavat korvaukset perustuvat täysin yhtiön kärsimiin vahinkoihin.

Tämä heikentää ohjelman läpinäkyvyyttä sijoittajille ja saattaa paljastaa asioita

liikkeellelaskijan liiketoiminnasta ulkopuolisille.222 Sijoittaja saattaa myös altistua

katastrofiriskin lisäksi moraalikadolle ja valikoitumisriskeille. Liikkeellelaskija tietää,

että sille maksettavat korvaukset perustuvat yhtiön kärsimiin vahinkoihin, joten se

saattaa pahimmassa tapauksessa laiminlyödä velvollisuuksiaan riskien ja toteutuneiden

korvauksien pienentämisessä.223

220 Sigma 7/2006, 6 &  Banks 2004, 122
221 Sigma 7/2006, 6 &  Banks 2004, 122
222 Sigma 7/2006, 6
223 Banks 2004, 122
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Parametriehto tarkoittaa sitä, että liikkeeseenlaskija voi pidättäytyä maksamasta

pääomaa takaisin sijoittajille jos tietty ennalta määrätty tapahtuma toteutuu. Tämä voi

olla esimerkiksi tarpeeksi voimakas maanjäristys tai hurrikaani erikseen määritetyllä

alueella. Sijoittajan kannalta parametriehto on hyvä, koska se poistaa moraalikadon sekä

valikoitumisongelman ehtotapahtuman ollessa täysin liikkeellelaskijan kontrollin

ulkopuolella. Toisaalta liikkeellelaskijan kannalta parametrissa voi olla hyvinkin iso

basis-riski, sillä vaikka katastrofi tapahtuisi pienellä voimakkuudella, eikä siten

oikeuttaisi pääoman takaisinmaksun peruuttamiseen, saattaa se silti aiheuttaa

merkittäviä vahinkoja arvopaperistavan yhtiön vakuutuskannassa.224 Parametri- ja

indeksiehtoa käytettäessä liikkeellelaskijalla on aina olemassa jonkin tasoinen basis-

riski. Niinpä liikkeeseenlaskijan pitää arvioida huolellisesti, korreloiko kyseinen

parametri tai indeksi omien riskien kanssa ja pystyykö sillä suojaamaan tarpeeksi

tarkasti haluttuja riskejä vastaan.225

Taulukko 1. Esimerkki Swiss Re:n Arbor-ohjelmasta226

224 Sigma 7/2006, 6 & Banks 2004, 122-123
225 Banks 2004, 122
226 www.swissre.com
227 Reittaukset: Standard & Poors ja Moody´s
228 Kolmen kuukauden Libor (London interbank offered rate) koron ylittävä pistemäärä (1 piste = 1/100
%)
229 Kaikki neljä edellistä katastrofia

SPC
(Erillisyhtiö)

Katastrofi/vaara
(Peril)

Määrä (USD) Luokitus 227

(Rating)
Korkoero
(Spread)228

Palm Capital
Ltd.

Hurrikaani Pohjois-
Atlantilla

22 miljoonaa BB+/Ba3 575 bp

Oak Capital
Ltd.

Myrsky Euroopassa
(tuulen nopeus)

24 miljoonaa BB+/Ba3 475 bp

Sequoia
Capital Ltd.

Maanjäristys
Kaliforniassa

23 miljoonaa BB+/Ba3 575 bp

Sakura Ltd. Maanjäristys
Japanissa

15 miljoonaa BB+/Ba3 450 bp

Arbor I Ltd. Multi-Peril229 95 miljoonaa B 1550 bp

Arbor II Ltd. Multi-Peril229 27 miljoonaa A+/A1 100 bp
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Swiss Re hankki Arbor-ohjelman avulla 205 miljoonan dollarin suojan erilaisia luonnon

katastrofeja vastaan. Taulukossa 1 on esitelty ohjelman pääelementit. Transaktion

yhteydessä Cayman saarille perustettiin kuusi erillisyhtiötä, joiden kautta

joukkovelkakirjojen liikkeellelasku tapahtui. Arbor-ohjelman ehtomekanismit

perustuivat parametri-indekseihin, jotka ovat puhtaista parametrimekanismeista

eteenpäin jalostettuja ja hieman monimutkaisempia ehtomekanismeja. Parametri-

indeksien avulla on mahdollista huomioida katastrofin voimakkuus eri paikoissa ja

kohdentaa se paremmin juuri Swiss Re:n yhtiön suojattaviin kohteisiin ja siten poistaa

basis-riskiä. Taulukon 1 korkoerosarakkeesta on nähtävissä että Pohjois-Atlantin

hurrikaanien aiheuttamiin katastrofeihin liittyvä tranche tarjoaa sijoittajille korkeimman

tuoton, joka on 3 kk:n Libor + 5,75 %.230

Perinteisesti arvopaperistaminen on nähty lähinnä yritysten rahoituksen

hankintakeinona ja liiketoimintamahdollisuutena. Tätä se on myös

henkivakuutusyhtiöille, jotka voivat koota yhteen ominaisuuksiltaan samanlaiset

vakuutukset ja arvopaperistaa niiden vakuutusmaksusaamiset markkinoille. Sijoittajat

siis ostavat jvk:n, jolle maksetaan tietty kuponkikorko sillä ehdolla että

vakuutussopimuksien mukaiset vakuutusmaksut maksetaan. Vakuutusyhtiö saa

prosessissa etukäteen sijoittajilta emission merkintähinnan, vaihtoehtona esimerkiksi

kuukausittain saataville henkivakuutusmaksuille. Tällöin arvopaperistaminen toimii

rahoituskeinona, mutta sen avulla sijoitusmarkkinoille siirtyy myös riski normaalia

suuremmista henkivakuutuskorvauksista tietyllä aikavälillä.231

7 YHTEENVETO

Tämän tutkimuksen tarkoitus oli kuvailla vaihtoehtoisen riskinsiirron päämuodot sekä

nostaa esiin merkittävimpiä etuja eri ART:n muodoista. Vaihtoehtoinen riskinsiirto ja

sen ratkaisut ovat erittäin laaja ja monipuolinen kokonaisuus. Vaihtoehtoinen

230 www.swissre.com
231 Sigma 1/2003, 33
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riskinsiirto on dynaaminen yhdistelmä erilaisia vakuutus- ja pankkimaailman

innovaatioita ja ratkaisuja, joka elää koko ajan ja kehittyy olemassa olevien tarpeiden

mukaan. Vakuutusalan ja pankkialan yhdistyminen ja yhteistyö onkin ollut merkittävä

tekijä ART:n syntymisessä. Maailman rahoitusmarkkinoiden ollessa huomattavasti

vakuutusmarkkinoita suuremmat, on rahoitusmarkkinoiden kautta mahdollista tarjota

uusia keinoja ja lisäkapasiteettia riskienhallintaan.

Vaihtoehtoisen riskinsiirron muotoja ovat siis captive-yhtiöt, Finite Risk -tuotteet,

ehdollisen pääoman ratkaisut, takaukset, integroitu riskinsiirto, vakuutusjohdannaiset

sekä arvopaperistamisen tietyt muodot, etupäässä katastrofijoukkovelkakirjalainat. Osa

alan kirjallisuudesta esittelee multiline- sekä multitrigger-ratkaisut omana

kokonaisuutenaan, mutta tässä tutkimuksessa ne esitettiin osana muita ratkaisuja.

Samoin osa alan kirjallisuudesta sisällyttää Enterprise wide risk management -ohjelmat

vaihtoehtoiseen riskinsiirtoon. Tässä tutkimuksessa näin ei tehty, koska ERM ei ole

tuote, vaan toimintatapa, jonka ei välttämättä tarvitse sisältää vaihtoehtoisen

riskienhallinnan ratkaisuja.

Samat tekijät jotka motivoivat yrityksiä ja vakuutusyhtiöitä käyttämään vaihtoehtoisen

riskinsiirron keinoja ovat myös nostettavissa esiin merkittävimpinä ART-muotojen

etuina perinteisiin riskienhallinnan ratkaisuihin verrattuna. Taulukko 2 havainnollistaa

jokaisen ART-muodon erityispiirteitä. Tarkasteltaessa jokaista muotoa erikseen, nousee

captiven osalta esiin ainakin kustannussäästöt, viestinnälliset vaikutukset, kassavirtojen

stabilointi, captiven varojen sijoitetun pääoman tuoton allokoiminen joko kokonaan tai

osittain sponsorille, verohyödyt sekä riskienhallinnan keskittämisestä saatavat hyödyt.

Viestinnällisillä vaikutuksilla tarkoitetaan, että captiven perustaminen olisi

yritysjohdolta signaali sidosryhmille siitä, että riskienhallintaan panostetaan.
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Taulukko 2.

ART Muoto Ero perinteiseen vakuuttamiseen tai
jälleenvakuuttamiseen

Captive Captive on itse omistettu tai vuokrattu vakuutusyhtiö,
joka luo kustannussäästöjä, viestinnällisiä vaikutuksia,
kassavirtojen stabilointia, captiven varojen sijoitetun
pääoman tuottoa sponsorille, verohyötyjä ja
riskienhallinnan keskittämisestä saatavia hyötyjä

Ehdollinen pääoma ja takaukset Ehdollinen pääoma ja takaukset ovat riskin rahoitusta,
missä toisena sopimusosapuolena ja riskin kantajana
on pääsääntöisesti muu kuin vakuutusyhtiö,
esimerkiksi rahoituslaitos. Motivaationa on edullisempi
rahoitus tarvittaessa.

Integroitu riskinsiirto Sisältää Multitrigger -ja Multiline-ratkaisut. Riskejä
tarkastellaan kokonaisvaltaisesti ja holistisesti.
Yksittäisiä riskejä kootaan saman suojan alle.

Finite Risk -sopimukset Jälleenvakuuttajalla on rajattu vastuu. Riskiä siirretään
rajoitetusti, painon ollessa ajoitusriskin hallinnassa.
FR-sopimuksessa voitto tai tappio voi jakautua ensi-
ja jälleenvakuuttajan kesken. Sijoitustoiminnan tuotot
vaikuttavat sopimusten hinnoitteluun ja sopimukset
ovat monivuotisia.

Vakuutusjohdannaiset Vakuutusjohdannaisten käyttäjällä on suojauksen tai
spekuloinnin mahdollisuus. Vahinkoa ei tarvitse
näyttää toteen saadakseen maksun "in the money"-
johdannaisesta. Vakuutusjohdannaisissa on olemassa
myös basis-riskin mahdollisuus. Rahaliikenne ja
maksun saaminen johdannaisesta on nopeampaa
kuin korvauksen saaminen vakuutuksesta.

Arvopaperistaminen ILS on substituutti vakuutukselle, ja toimii etenkin
kovien vakuutusmarkkinoiden aikana.
Arvopaperistaminen on rakenteellinen ART:n muoto,
joka toteutetaan vaiheittain
arvopaperistamisprosessissa. Riski siirtyy
pääomamarkkinoille. Arvopaperistaminen on
merkittävä vaihtoehtoinen kanava ja lisäkapasiteetin
tuoja riskienhallintaan

Ehdollisen pääoman selkeä etu on edullisilla ehdoilla saatava rahoitus

vahinkotilanteessa, jonka jälkeen rahoituksen saaminen edullisesti saattaa olla hankalaa.

Takaukset toimivat samaan tyyliin mutta velkarahan tilalle tulee osakkeet. Tällöin siis

sopimuksen toinen osapuoli sitoutuu vahingon tai muun ehtotapahtuman sattuessa

ostamaan tietyn määrän osakkeita tiettyyn hintaan. Integroitujen riskinsiirtoratkaisujen

etu on kokonaisvaltainen riskien tarkastelu, yksittäisien riskien kokoaminen saman
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suojan alle ja näin saatavat tehokkuusedut. Lisäksi integroiduissa ratkaisuissa voidaan

käyttää monipuolisesti multiline- ja multitrigger-ratkaisuja.

Finite Risk -jälleenvakuutuksien avulla voidaan suojautua tehokkaasti vahinkojen

ajoitusriskiä vastaan. FR-sopimuksessa voitto tai tappio jakautuu ensi- ja

jälleenvakuuttajan kesken ja sijoitustoiminnan tuotoilla on vaikutus sopimusten

hinnoitteluun. Jälleenvakuutusyhtiön kannalta merkittävää on, että vastuu on aina

rajattu, kuten on myös siirrettävän riskin määrä. FR-sopimukset poikkeavat perinteisestä

jälleenvakuuttamisesta myös ajan suhteen, sillä FR-ratkaisuissa sopimukset ovat yleensä

monivuotisia. Vakuutusjohdannaisten suurin ero perinteiseen vakuutukseen on, että

johdannaisessa on sekä suojauksen että spekuloinnin mahdollisuus. Lisäksi

johdannaisessa ei tarvitse näyttää vahinkoa toteen saadakseen maksun vastapuolelta.

Rahaliikenne johdannaiskaupassa on yleensä nopeampaa kuin korvauksen saaminen

vakuutusyhtiöltä. Johdannaisen käytössä saattaa altistua myös basis-riskille, koska

tarkasti määritetyn vahingon varalle saattaa olla hankala löytää täydellisesti sopivaa

suojaa johdannaismarkkinoilta. Toisaalta esimerkiksi korko- tai valuuttakurssiriskejä

vastaan pystyy johdannaisen avulla suojautumaan todella tarkasti.

Arvopaperistamisen voi katsoa toimivan substituuttina vakuutukselle. Erityisen

suosittuja vakuutussidonnaiset arvopaperiemissiot ovat kovien markkinoiden aikaan

jolloin vakuutuksien hinnat ovat korkealla. Arvopaperistaminen eroaa

vakuutussopimuksesta teknisesti erittäin paljon, jos kohta osa ART:n keinoista on

teknisesti aika lähellä vakuutus- tai jälleenvakuutussopimusta. Arvopaperistaminen on

vaihtoehtoisen riskinsiirron rakenteellinen muoto ja se toteutetaan vaiheittain

arvopaperistamisprosessissa. Arvopaperistaminen on merkittävä lisäkapasiteetin ja

vaihtoehtoisen riskinsiirron kanavan tuoja riskienhallinnan markkinoille. Riski siirtyy

arvopaperistamisessa pääomamarkkinoille.

On todennäköistä, että myös tulevaisuudessa yritykset etsivät kustannustehokkaita

riskienhallinnan ratkaisuja, sekä vaihtoehtoista ja uutta riskin kantamiseen tarvittavaa

kapasiteettia. Varsin todennäköistä on myös, että yritykset haluavat maksimoida

arvoaan ja vaikuttaa siihen myös riskienhallinnan menetelmillä. Lakien ja säädösten

muuttuessa tarvitaan uusia ratkaisuja, jotka mahdollistavat tehokkaan liiketoiminnan ja

riskienhallinnan uusien sääntöjen puitteissa. Edelleen yritykset haluavat hajauttaa omia
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riskipositioitansa mahdollisimman hyvin ja laajentaa riskien hallintaa perinteisesti

vakuutuskelvottomiin riskeihin. Vaihtoehtoinen riskinsiirto tuo mielenkiintoisia

mahdollisuuksia myös sijoittajille, jotka voivat hajauttaa sijoitussalkkujensa riskejä

ostamalla esimerkiksi katastrofijoukkovelkakirjalainoja. Myös vakuutusjärjestelmä

kokonaisuudessaan saattaa hyötyä vaihtoehtoisen riskinsiirron ratkaisuista, sillä ne

tuovat lisää riskinkantajia markkinoille. Kun riskin jakajia on enemmän, kuormittavat

isot vahingot suhteessa vähemmän yksittäisiä jälleenvakuutusyhtiöitä. Kaikkia edellä

mainittuja asioita silmällä pitäen voidaan arvioida että vaihtoehtoisen riskinsiirron

ratkaisuille tulee olemaan kysyntää myös tulevaisuudessa.
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