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teissa esiintyvien tasauskertoimien arvot vuodelle 2011 
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Perustelut vastuunjakoperusteiden osassa I esiintyvien kertoimien arvoille vuodelle 2011 

 

1. Yleistä 

 Kertoimet q����� ja q����� ovat vastuunjako- ja laskuperusteissa esiintyvät ns. 

tasauskertoimet, joiden perusteella eläkelaitosten maksu tasaukseen määräy-

tyy. 

 

Seuraavissa kappaleissa 2 - 6 esitetään yhteenveto näiden kertoimien mää-

räämisestä. Kertoimia määrättäessä on otettu huomioon vuoden 2010 vas-

tuunjaon yhteydessä Eläketurvakeskukselle jäänyt -10 743,88 euron ylite per 

30.11.2011. 

 

2. Yhteisesti kustannettavat eläkkeet vuonna 2011 

 Eläkemenotiedot (taulukko 1) on koottu eläkelaitosten lähettämiltä eläkeme-

notiedostoilta. Yhteisesti kustannettavien eläkkeiden yhteismäärä on jaettu 
aE - ja bE -osaan. Jako vastaa vastuunjakoperusteiden osan I kohdan 1.1 mu-

kaista jakoa. Osaan aE kuuluvat yhteisesti kustannettavat perusturvaa vas-

taavat TyEL-MEL-vanhuuseläkkeet. Osaan bE kuuluvat kaikki muut yhteisesti 

kustannettavat TyEL-MEL-eläkkeet ja kuntoutusrahat sekä yhteisesti kustan-

nettavat TEL-lisäeläkkeet. Vertailun vuoksi taulukossa on esitetty vastaavia 

lukuja vuoden 2010 osalta.  
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Taulukko 1. Eläkemenot ja niiden yhteisesti kustannettavat osat vuosina 2010 ja 2011. 

Eläkelaji 
Kokonaiseläkemeno 

(sis. MEL-ylitettä) Yhteisesti kustannettava osa 
milj.€ milj.€

2010 2011 2010 2011

TyEL-MEL- eläkkeet   
 

Vanhuuseläkkeet 7 551,20 8 314,19 aE 6 338,14 6 935,21

Kertasuoritukset EY- 
siirtomääristä, VE  1,42 1,18 aE 1,05 0,92

Työkyvyttömyyseläkkeet ja 
kuntoutusrahat 1 581,59 1 548,58 bE 696,31 672,60

Työttömyyseläkkeet 373,30 213,98 bE 110,27 79,77

Perhe-eläkkeet 874,71 893,33 bE 871,39 889,97

Osa-aikaeläkkeet 99,14 105,77 bE 99,14 105,77

Kertasuoritukset EY- 
siirtomääristä, TKE ja PE 0,18 0,17 bE 0,18 0,17

TEL-lisäeläkkeet ja 
työnantajaeläkkeet 1) 206,63 207,73 bE 151,97 151,84

Yhteensä 3) 10 688,17 2) 11 284,94 2) 8 268,45 8 836,25

aE 6 339,19 6 936,13
bE 1 929,26 1 900,13

1) sisältää MEL:n hautausavustukset 0,16 milj. € vuonna 2010 ja 0,19 milj. € vuonna 2011 
2) sisältää MEL-ylitteen 31,03 milj.€ vuonna 2010 ja 32,10milj. € vuonna 2011 
3) sarakesummat ja yhteismäärät eivät täsmää pyöristyksistä johtuen. 
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Vastuunjakoperusteiden osan I kohdassa 1.1 tarkoitettujen yhteisesti kustan-

nettavien osien aE ja bE summa vuonna 2011 on 8 836,25 milj. euroa.  

 

3. Eläke-Kansan selvityspesästä realisoituvien erien ja Garantialta palautuvan luottovakuutuksen ylit-

teen huomioon ottaminen 

Eläke-Kansan selvityspesästä realisoitui vuonna 2011 yhteensä 1 969 046,63 

euroa per 1.7.2011. Summa 2 000 000 euroa tilitettiin ETK:lle yhdessä erässä 

vuoden 2011 marraskuussa. Tämä summa on otettu huomioon kerrointa q�����

määrättäessä siten, että erä on korkoutettu maksukuukauden ensimmäisestä 

päivästä hetkeen 1.7.2011. 

 

Garantialta palautui ylitettä vuonna 2011 yhteensä 242 126,47 euroa per 

1.7.2011. Summa 245 932,69 euroa tilitettiin ETK:lle yhdessä erässä vuoden 

2011 marraskuussa. Tämä summa on otettu huomioon kerrointa q����� määrät-

täessä siten, että erä on korkoutettu maksukuukauden ensimmäisestä päiväs-

tä hetkeen 1.7.2011. 

 

4. Vuodelta 2011 suoritettavan vastuunjaon pohjana olevat maksusuureet 

 Taulukosta 2 ilmenee eläkelaitosten vastuunjaon perusteena olevat mak-

susuureet vuodelta 2011. Tiedot on kerätty eläkelaitosten lähettämiltä vakuu-

tuskantalomakkeilta ja vakuutusteknisistä tutkimuksista. Vertailun vuoksi tau-

lukossa on esitetty vastaavia lukuja vuoden 2010 osalta. 
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Taulukko 2. TyEL- ja MEL-eläkelaitosten vastuunjaon perusteena olevia maksusuureita vuosina 2010 ja 

2011, miljoonaa euroa. 

 

Tasausmaksutulo 2010 2011
TyEL 8 261,14 9 154,57
MEL 50,27 53,06
Yhteensä 8 311,41 9 207,64

Tasausvastuu 31.12.v-1 
TyEL 7 460,02 7 846,54
MEL 49,25 49,44
Yhteensä 7 509,28 7 895,97

Vakuutetut vuosiansiot 
TyEL 48 458,57 50 709,70
MEL 281,73 283,26
Yhteensä 48 740,30 50 992,96

TEL-lisäedut ja työnantajavakuutus 
Maksutulo 15,68 14,07
Vakuutusmaksun tasausosa 2,85 2,52
Maksu tasaukseen 13,83 18,99

5. Tasauskertoimet 

 Kertoimien määräämisen lähtökohtana on ollut se, että tasauksen hyvitysten 

ja maksujen tulisi ilman pyöristystä olla yhtä suuret. Eläketurvakeskukselle 

vuoden 2010 vastuunjaon yhteydessä jäänyt ylite, joka oli aE -osien kohdalla  

-4 343,92 euroa ja bE -osien kohdalla -6 441,59 euroa per 31.12.2011, on vä-

hennetty taulukon 1 mukaisista määristä. Samoin on TyEL:n ja MEL:n mukai-

sista vanhuuseläkkeistä vähennetty TyEL VPL:n 5 §:n mukainen, Eteran eri-

tyisen kuolevuusperusteen vajaus -8 780 572,00 euroa per 31.12.2011. Vas-

tuunjakoperusteen mukaan otetaan vuoden 2011 vastuunjakokertoimia mää-

rättäessä huomioon Eläke-Kansan selvityspesästä realisoituneet erät ja Ga-

rantialta palautuva luottovakuutuksen ylite per 1.7.2011 vähentämällä erät 

taulukon 1 mukaisten, muiden kuin vanhuuseläkkeiden yhteisesti kustannet-

tavasta määrästä. Kertoimien tarkempi määrääminen on esitetty kohdassa 6. 

Sen perusteella yhteisesti kustannettavien TyEL- ja MEL-vanhuuseläkkeiden 
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määrä olisi tällöin 40,3097 % TyEL-eläkelaitosten ja Merimieseläkekassan 

vakuutusmaksun tasausosan ja tasausvastuun summasta. Muiden yhteisesti 

kustannettavien TyEL-MEL-eläkkeiden määrä vähennettynä suureella bLB olisi 

3,6947 % eläkelaitosten vakuutettujen työansioiden summasta. Tämän nojalla 

on perusteiden osan I kohdassa 1.4 tarkoitetuksi kertoimen q����� arvoksi valit-

tu 0,403097 ja kertoimen q����� arvoksi 0,036947. Valinnasta johtuva ylite on 
aE -osien kohdalla -7 539,64 euroa ja bE -osien kohdalla -3 959,21 euroa eli 

ylitetta on yhteensä -11 498,85 euroa per 1.7.2011. 

 

6. Vastuunjakokertoimien määrääminen 

Vastuunjakokertoimet vuodelle 2011 lasketaan vastuunjakoperusteiden mu-

kaisista kaavoista: 

 

q� � �	
�,�����/������	
�,�����/��	
�,����/������	
�� ,

q� � ��
�� 
�!"
�,�����/���
��!
#$
%�%'#( .

Kaavoissa käytetyt suureet ja niiden arvot euroina ovat: 

 

Ea = 6 945 896 301,52 = yhteisesti kustannettavat TyEL:n ja MEL:n mukai-
set vanhuuseläkkeet (sisältää aikaisempiin vuosiin 
kohdistuvia korjauksia ja suureen V�����*+ per 
1.7.2011), 

 
Eb = 1 899 770 597,35 = yhteisesti kustannettavat muut TyEL:n ja MEL:n 

mukaiset eläkkeet ja kuntoutusrahat (sisältää ai-
kaisempiin vuosiin kohdistuvia korjauksia), 

 
Ba = 9 207 638 558,00 = TyEL:n ja MEL:n mukaisten vakuutusmaksujen ta-

sausosat, 
 
Bs = 26 715 782,00 = TyEL:n Valtion Eläkerahastoon maksettu siirty-

mämaksu, 
 

TV = 7 895 974 907,00 = TyEL:n ja MEL:n mukainen tasausvastuu per 
31.12.2010, 
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Sp = 50 992 958 059,00 = TyEL:n ja MEL:n mukaisten palkkasummien yh-
teismäärä, 

 
Ss = 185 061 863,00 = siirtymämaksun perusteena oleva palkkasumma, 
 
BbL = 18 994 922,00 = TEL-lisäeläkevakuutuksen ja työnantajavakuutuk-

sen osalta vastuunjakoperusteissa määritelty suu-
re, 

 
Ya = -4 343,92 = ETK:lle Ea -eläkkeiden kustannustenjaosta jäänyt 

ylite per 31.12.2011, 
 
Yb = -6 441,59 = ETK:lle Eb -eläkkeiden kustannustenjaosta jäänyt 

ylite per 31.12.2011, 
 
MEtera = -8 780 572,00 = TyEL VPL:n 5 §:n mukainen, Eteran erityisen kuo-

levuusperusteen yli- tai alijäämä per 31.12.2011, 
 
MEK = 1 969 046,63 = Vuoden 2011 mukaiset, Eläke-Kansan erityisestä 

selvityspesästä realisoituneet erät per 1.7.2011 ja 
 
MLU= 242 126,47 = Vuoden 2011 mukaiset, Garantialta palautuneet 

ylitteet per 1.7.2011. 
 

Edellä olevista kaavoista saadaan seitsemällä desimaalilla 
 

q����� = 0,4030974 ja q����� = 0,0369471.  
 

Vastaavat kertoimet vuodelle 2010 olivat 
 

q����� = 0.3981173 ja q����� = 0.0393031.  
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Perustelut vastuunjakoperusteiden osassa III esiintyvän kertoimen arvolle vuodelle 2011 

 

 

1. Yleistä 

  Kerroin 
s

2011q  on vastuunjako- ja laskuperusteissa esiintyvä ns. tasausker-

roin, jonka perusteella eläkelaitosten maksu palkattomilta ajoilta karttuneiden 

eläkeosien kustannustenjakoon määräytyy. 

 

  Seuraavissa kappaleissa 2-4 esitetään yhteenveto tämän kertoimen määrää-

misestä.  

 

2. Palkattomilta ajoilta karttuneet eläkeosat vuonna 2011 

  Palkattomilta ajoilta karttuneisiin eläkeosiin kuuluvat eläkelaitosten maksamat 

palkattomien aikojen perusteella karttuneet eläkeosat lukuun ottamatta kun-

toutusrahojen sisältämiä palkattomilta ajoilta karttuneita osia. Palkattomilta 

ajoilta karttunut eläkemeno vuodelta 2011 per 1.7.2011 on  

45 261 909,36 euroa. Tieto on saatu eläkelaitosten lähettämiltä eläkemeno-

tiedostoilta. Taulukossa 1 on esitetty eläkemeno eläkelajeittain jaoteltuna. 

Kertoimen 
s

2011q  laskennassa käytettävässä eläkemenossa huomioidaan li-

säksi edellisiin vuosiin kohdistuvat korjaukset. Näitä ei kuitenkaan ollut vuon-

na 2011. 

 

Taulukko 1. Palkattomilta ajoilta karttunut eläkemeno eläkelajeittain vuonna 2011. 

 

Eläkelaji Eläkemeno 

 € 

Vanhuuseläke 26 728 932,61 

Työkyvyttömyyseläke 5 827 298,87 

Työttömyyseläke 12 187 648,48 

Perhe-eläke 506 254,42 

EY-siirtomäärät 11 774,98 

Yhteensä 45 261 909,36 
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3. Palkattomilta ajoilta karttuneiden eläkeosien kustannustenjaon perusteena olevat palkkasumma- ja 

työtulotiedot vuodelta 2011 

  Vuoden 2011 palkattomilta ajoilta karttuneiden eläkeosien kustannustenjaon 

perusteena oleva palkka- ja työtulosumma yhteensä per 1.7.2011 on  

79 547 905 350,89 euroa. TyEL-eläkelaitosten palkkasummista on vähennetty 

siirtymämaksun perusteena oleva palkkasumma kerrottuna 80 prosentilla ja 

Valtiokonttorin palkkasummaan on lisätty siirtymämaksun perusteena olevien 

palkkasummien summa kerrottuna 80 prosentilla. Tiedot on saatu eläkelaitos-

ten lähettämiltä vakuutuskantalomakkeen osilta I, vakuutusteknisiltä tutkimuk-

silta, vakuutuskantalomakkeen osilta II, YEL-kassan vakuutusteknisiltä tutki-

muksilta ja eläkemenotiedostoilta. Taulukossa 2 on esitetty palkka- ja työtu-

losumma eläkelaeittain jaoteltuna.  

 

Taulukko 2. Palkattomilta ajoilta karttuneiden eläkeosien kustannustenjaon perusteena olevat palkka- ja 

työtulosummat. 

  

Eläkelaki Palkka- tai työtulosumma 

 € 

TyEL 50 561 651 659,60 

MEL 283 256 909,00 

YEL 4 330 798 987,00 

MYEL 1 448 846 799,00 

VaEL 6 710 951 510,10 

KuEL 15 378 640 557,00 

KiEL 507 925 000,00 

KelaL 211 623 837,10 

OrtKL 743 803,00 

SP:n eläkesääntö 41 634 227,09 

Landskapslag 71 832 062,00 

Yhteensä 79 547 905 350,89 
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4. Palkattomilta ajoilta karttuneiden eläkeosien kustannustenjaon tasauskerroin 
s

2011q  

  Vastuunjakoperusteiden osan III kohdassa 7.2 tarkoitettu kerroin 
s

2011q  vuo-

delle 2011 lasketaan kaavasta  

  

  

s 1/2 s

2011 2011s

2011
psm p p(VK)

2011 2011 2011

TyEL muu

E (1 (b1)) Y
q

S S S

 , 

 

  kaavassa käytetyt suureet ja niiden arvot euroina ovat: 

 

 
s

2011E   = 45 261 909,36 € = palkattomilta ajoilta karttuneet eläkeosat yh-

teensä per 1.7.2011  
 

psm p p(VK)

2011 2011 2011

TyEL muu

S S S  = 79 547 905 350,89 € = eläkelaitosten palkka- ja 

työtulosummat yhteensä per 1.7.2011, TyEL-eläkelaitosten 
TyEL-palkkasummista on vähennetty siirtymämaksun perustee-

na oleva palkkasumma x 80% (
psm

2011S ) ja Valtiokonttorin palk-

kasummaan on lisätty siirtymämaksun perusteena olevien palk-

kasummien summa x 80% (
p(VK)

2011S ). Siirtymämaksun perusteena 

olevien palkkasummien summa on 185 061 863,00 euroa vuo-
delta 2011. 

   

 
s

2011Y        = 3 182,62 € = palkattomien aikojen kustannustenjaosta Eläketur-

vakeskukselle jäänyt ylite per 31.12.2011.  
 

 Edellä olevasta kaavasta saadaan yhdeksällä desimaalilla 
 

 
s

2011q         = 0,0005689502. 

 
  Kertoimen määräämisen lähtökohta on, että palkattomien kustannustenjaon 

hyvityksen ja maksun tulisi ilman pyöristystä olla yhtä suuret. Yllä olevan las-

kennan perusteella palkattomilta ajoilta karttuneiden eläkeosien määrä olisi  

  0, 05689502 % eläkelaitosten palkka- ja työtulosummien määrästä. Kertoimen 

s

2011q  arvoksi tulee siten kuuden desimaalin tarkkuuteen pyöristämällä 

0,000569.  
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Perustelut kustannustenjakoperusteiden osassa IV esiintyvien Työttömyysvakuutusrahaston mak-
sun hyvityksen jakokertoimien arvoille vuodelle 2011 

Kertoimet ��������, ������	� ja ������
� ovat eläkelaitosten kustannustenjako- ja 
laskuperusteissa esiintyvät ns. tasauskertoimet, joiden perusteella määräytyy 
eläkelaitosten lopullinen TyEL 182 §:ssä tarkoitettu Työttömyysvakuutusra-
haston maksun (TVR-maksu) hyvitys. 
 
Seuraavissa kappaleissa 1–4 esitetään yhteenveto näiden kertoimien määrää-
misestä. 

1 TVR-maksu 
Työttömyysvakuutusrahasto suorittaa Eläketurvakeskukselle (ETK) maksun 
ansiosidonnaisten työttömyys- ja koulutusetuuksien sekä vuorottelukorvauksi-
en huomioon ottamisesta aiheutuvan vastuun ja kulujen peittämiseksi. ETK 
hyvittää TVR-maksun TyEL-eläkelaitoksille, Merimieseläkekassalle, Kevalle, 
Kirkon keskusrahastolle, Kansaneläkelaitokselle, Suomen Pankille ja Orto-
doksisen kirkon papiston eläkekassalle. TVR-maksun hyvitys jaetaan eläkelai-
toksille niissä vakuutettuihin palkkasummiin perustuvassa suhteessa. 

2 TVR-maksun hyvityksen jakokertoimien laskentakaavat 

TVR-maksun hyvityksen jakokertoimet ��������, ������	� ja ������
� lasketaan 
kustannustenjakoperusteiden osan IV kohdan 10 mukaisesti.  
 
TVR-maksu hyvitetään eläkelaitoksille kertomalla eläkelaitoksen palkkasum-
ma TVR-maksun hyvityksen jakokertoimella. Eläkelaitoskohtainen TVR-
maksun jakokerroin on 

• �������� Kuntien eläkevakuutukselle, Kirkon keskusrahastolle, Kansan-
eläkelaitokselle, Suomen Pankille ja Ortodoksisen kirkon papiston elä-
kekassalle  

• ������	� Merimieseläkekassalle  ja  
• ������
� TyEL-eläkelaitokselle. 

 
Kustannustenjakoperusteiden mukaan TVR-maksun hyvityksen jakokertoimi-
en laskemista varten määritellään apukerroin �������� seuraavasti 
 

(1) ����� � ������������� �⁄ �����
∑ ������ ��  % ∑��"

ja TVR-maksun jakokertoimet ��������, ������	� ja ������
� seuraavasti 
 

(2) �������� = ����� # $�� · &��
���'()'')�
������

∑ ������ ��  % ∑��"
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(3) ������	� = ����� # $�� · &�	
���'()'')�
������

∑ ������ ��  % ∑��"

(4) ������
� = ����� # $�* ���'()'')�
������

∑ ������ ��  % ∑��" .

Edellä olevissa kaavoissa (1)–(4) 
 
,���� = Vuodelle v vahvistettu TVR-maksu 1.7.v tasossa, missä on otettu 

huomioon eläkelaitosten ilmoittamat aikaisempiin vuosiin kohdis-
tuvat korjaukset 

 
-��./0..0�1����� = TVR-maksun perusteena oleva palkkasumma kaikkien TVR-

maksun jaossa mukana olevien eläkelakien osalta yhteensä 1.7.v 
tasossa eli TyEL 74 §:n 3 momentin 2–6 kohdassa tarkoitetut 
etuuksien perusteena olevat ansiot 1.7.v tasossa 

 
2� = TyEL-perustekorko 
 
3���� = ETK:lle TVR-maksun jakamisen yhteydessä jäänyt ylite tai alite 

31.12.v tasossa 
 
∑ -�1��� # 80 % ∑-�6

= TVR-maksua saavien eläkelaitosten palkkasummat yhteensä 1.7.v 
tasossa. TyEL-eläkelaitosten palkkasummista vähennetään 80 % 
siirtymämaksun perusteena olevista palkkasummista -�6.

$�� , $�* = Kustannustenjakoperusteissa määritellyt vuodelle v vahvistetut 
ETK-kustannusosuuskertoimet. Julkisalojen eläkelaitoksille ja 
Merimieseläkekassalle on määritelty kerroin $�� ja TyEL-
eläkelaitoksille kerroin $�* .

&��, &�	 = Valtioneuvoston asetuksessa 802/2009 tarkoitetut eläkelaitoksessa 
vakuutetuista työansioista huomioon otettavat osuudet laskettaes-
sa eräiden eläkelaitosten osuutta ETK:n kustannuksista. Julkisalo-
jen eläkelaitoksille on määritelty kerroin &�� ja Merimieseläkekas-
salle kerroin &�	.
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3 Tiedot TVR-maksun hyvityksen jakokertoimien laskentaa varten vuodelle 2011 
 
Taulukko 1 
Tiedot TVR-maksun jakokertoimien ��������, ������	� ja ������
� sekä apuker-
toimen �������� laskentaa varten vuodelle v = 2011. 
 

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvisti päätöksellään 17.9.2012 TVR-maksun 
määrän vuodelta 2011. 
 
TVR-maksun perusteena oleva palkkasumma kaikkien TVR-maksun jaossa 
mukana olevien eläkelakien osalta eli TyEL 74 §:n 3 momentin 2–6 kohdassa 

Suure Suureen arvo

,����; vuodelle v vahvistettu määrä  
ilman eläkelaitosten ilmoittamia aikaisempiin 
vuosiin kohdistuvia korjauksia 

540 555 459 €

,����; otettu huomioon eläkelaitosten 
ilmoittamat aikaisempiin vuosiin kohdistuvat 
korjaukset 

540 555 459 €

-��./0..0�1����� 2 502 571 569 €
= 55 % x 206 989 573 €

+ 75 % x 3 053 436 631 €
+ 65 % x 20 758 565 €

+ 65 % x 131 010 405 €

2� ajalla 1.7.–31.12.v 4,75 %

3���� -4 869,99 €

∑ -�1��� # 80% ∑-�6 66 985 475 992,79 €

∑-�6 185 061 863,00 €

$�� 0,00055

$�* 0,00063
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Perustelut  4 (4) 
 

SU/Sari Toro 24.9.2012  
 

tarkoitetut etuuksien perusteena olevat ansiot on saatu lopullisen TVR-maksun 
kokonaismäärän laskelmalta. 
 
ETK:lle TVR-maksun jakamisen yhteydessä jäänyt ylite tai alite on saatu 
ETK:n tilinpäätöksestä. 
 
TVR-maksun hyvitystä saavien eläkelaitosten palkkasummatiedot on saatu 
eläkelaitosten lähettämiltä vakuutuskantalomakkeen osilta I, vakuutusteknisil-
tä tutkimuksilta ja eläkemenotiedostojen allekirjoituslomakkeilta. Palkkasum-
mat esitetään edellä olevan taulukon 1 lisäksi taulukossa 2 jaoteltuna eläkela-
eittain. 
 
Taulukko 2 
TVR-maksun hyvitystä saavien eläkelaitosten palkkasummat vuodelta 2011 
eläkelaeittain jaoteltuna 1.7.2011 tasossa. TyEL-eläkelaitosten palkkasummis-
ta on vähennetty 80 prosenttia siirtymämaksun perusteena olevista palk-
kasummista. 
Eläkelaki Palkkasumma, €
TyEL 50 561 651 659,60
MEL 283 256 909,00
KuEL 15 378 640 557,00
KiEL 507 925 000,00
KelaL 211 623 837,10
SP:n eläkesääntö 41 634 227,09
OrtKL 743 803,00
Yhteensä 66 985 475 992,79

4 TVR-maksun hyvityksen jakokertoimet vuodelle 2011 
Kaavan (1) ja kohdassa 3 annettujen tietojen perusteella saadaan 
 
�* �������� 8 0,008070. 
 
Kaavojen (2)–(4) ja kohdassa 3 annettujen tietojen perusteella saadaan kuuden 
desimaalin tarkkuudella 
 
�* �������� = 0,008056 
 
�* ������	� = 0,008051

�* ������
� = 0,008046. 
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