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Perinteisen vakuutustoimialan kuvataan olevan murroksessa, johon vaikuttavat alan megatrendit. 

Merkittävimmät vakuutusalan murrokseen vaikuttaneet megatrendit viime vuosien aikana ovat olleet 

sääntelyn ja verotuksen monimutkaistuminen, teknologian ja väestörakenteen muutos, 

liiketoimintamallien muuttuminen sekä asiakaskäyttäytymisen muuttuminen. Erityisesti teknologian, 

liiketoimintamallien ja asiakaskäyttäytymisen muuttumisen myötä myös muut kuin perinteiset 

vakuutustoimijat ovat alkaneet kiinnostumaan vakuutusmarkkinoista. Muun muassa GAFA-yhtiöt 

ovat osoittaneet kiinnostustaan vakuutusmarkkinoita kohtaan. GAFA-yhtiöillä tarkoitetaan neljää 

teknologiajättiä Googlea, Amazonia, Facebookia ja Applea.  

Tutkielman tarkoituksena on muodostaa kokonaisvaltainen käsitys siitä, millainen murros 

vakuutustoimisalalla on käynnissä ja millaiset trendit vaikuttavat siihen. Varsinaisen tutkimuksen 

tavoitteena on vahvistaa käsitystä siitä, mitkä megatrendit ovat ohjanneet alan murrosta viimeisen 

kymmenen vuoden aikana vahvimmin. Lisäksi halutaan selvittää, miten murros jatkuu tästä eteenpäin 

seuraavan kymmenen vuoden aikana ja millainen GAFA-yhtiöiden rooli on vakuutusalan 

murroksessa. Kun vakuutusalan murros ja GAFA-yhtiöiden rooli vakuutusalan murrokseen on 

hahmotettu, mietitään vielä keinoja siihen, miten suomalaisten vakuutusyhtiöiden tulisi reagoida 

muutokseen, jotta ne pystyvät mukautumaan tulevaisuuden kehitystrendeihin.  

Kyseessä on kvalitatiivinen tulevaisuusorientoitunut tutkimus, joka on toteutettu Delfoi-

menetelmällä yhdistämällä kvalitatiivista ja kvantitatiivista tutkimusaineistoa. Tutkimus toteutettiin 

kolmella iteratiivisella kyselykierroksella ja kyselyyn osallistui kahdeksan vakuutusalan 

asiantuntijaa.  Tutkimuksen tuloksien mukaan vakuutusalan murrosta vahvimmin ohjaavat trendit 

tällä hetkellä ja seuraavan kymmenen vuoden aikana ovat teknologian kehitys, uudet 

liiketoimintamallit ja asiakaskäyttäytymisen muuttuminen. Suomalaisten vakuutusyhtiöiden tulisi 

nähdä GAFA-yhtiöt enemmänkin vakuutusyhtiöiden kumppaneina kuin kilpailijoina ja tätä kautta 

pyrkiä luomaan asiakkaille uudenlaista arvoa kumppanuuksien avulla. On kuitenkin selvää, että 

GAFA-yhtiöt tulevat muuttamaan vakuutusalan arvoketjuja ja vaikuttamaan yksittäisiin tuotteisiin 

merkittävästi sekä näin ollen vauhdittamaan vakuutusalan murrosta entisestään. 
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liiketoimintamallit, asiakaskäyttäytyminen, InsurTech, GAFA-yhtiöt  
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1 JOHDANTO 

 

1.1  Tutkielman tausta 

 

GAFA-yhtiöillä tarkoitetaan neljää suurta teknologiayritystä, jotka ovat Google, Amazon, Facebook 

ja Apple. Finanssialalle ry:n (2020) mukaan rahoitusalalla pelätään suuria teknologiajättejä, joilla on 

valtava määrä käyttäjätietoja ja jotka voivat innovoida uusia palveluita erittäin nopeasti. World 

Insurance Reports on puolestaan vuodesta 2018 asti tutkinut, kuinka globaalit teknologiajätit, kuten 

GAFA-yhtiöt, ovat alkaneet valtaamaan vakuutusalaa (Capgemini & Efma 2020). Teknologiajätit ja 

vakuutusyhtiöt voivat tuntua olevan hyvin kaukana toisistaan liiketoiminnallisesti. Teknologiajätit 

ketterinä ja nopeina toimijoina keskittyvät tulevaisuuteen, kun taas konservatiiviset vakuutusyhtiöt 

keskittyvät selviämään tiukassa juridiikan sääntelemässä ympäristössään. Nämä kaksi alaa ovat 

kuitenkin huomanneet, että niitä yhdistää eräs asia, nimittäin niiden ydinliiketoiminta on 

datalähtöistä. (Charpentier 2020) GAFA-yhtiöt ovat selvästi kiinnostuneita vakuutusalasta ja ne ovat 

tehneet jo liikkeitä lähentyäkseen alaa. Google, Amazon, Facebook ja Apple ovat jo kaikki tehneet 

yhteistyötä vakuutusyhtiöiden kanssa. Yhtiöt ovat myös toimineet vakuutuksien välittäjinä ja pienissä 

määrin jopa vakuutuksienantajina.  

Vakuutusalalla on puolestaan käynnissä murros, joka on saanut alkunsa erityisesti teknologian 

kehityksestä. Tämän lisäksi liiketoimintamallit muuttuvat teknologian mahdollistaessa uusia 

innovaatioita. Ilmarisen ja Koskelan (2018) mukaan toimialojen rajat hämärtyvät, kun digitalisaatio 

vauhdittaa toimialojen välisten raja-aitojen murtumista. Digitalisaation ja teknologian kehitys ovat 

myös yhtenä suurimpina tekijöinä asiakaskäyttäytymisen muuttumisen takana. Asiakkaat odottavat 

nopeaa ja helppoa asiointia, sillä verkossa asioiminen on jo täysin arkipäivää. He haluavat myös yhä 

yksilöllisempää palvelua ja vakuutusyhtiöistä on tulossa eräänlaisia kumppaneita, jotka eivät tarjoa 

enää pelkästään vakuutusta tuotteena, vaan myös lisäarvoa tuottavia muita oheispalveluita. 

Finanssivalvonnan verkkoartikkelin (2018) mukaan, jotta suomalaiset vakuutusyhtiöt pysyvät 

kehityksessä mukana ja turvaavat kannattavuutensa tulevaisuudessa, tulisi toimintamallien muuttua 

merkittävästi.  

GAFA-yhtiöt ovat jo nyt asiakaskokemuksen asiantuntijoita. Ne ovat valtava osa asiakkaiden 

jokapäiväistä elämää tarjoamiensa palveluiden kautta. Lisäksi ne tietävät lähes kaiken asiakkaistaan 

ja sen vuoksi ne saattavat olla ensimmäisiä yhtiöitä, jotka myyvät täysin personoituja vakuutuksia 

(AXA 2017). Teknologiajäteillä uskotaankin olevan useita etuja vakuutusmarkkinoilla perinteisiin 
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vakuutusyhtiöihin verrattuna. Kuitenkin mikäli perinteiset vakuutusyhtiöt ymmärtävät teknologian 

mahdollisuudet ja soveltavat niitä liiketoiminnassaan, voi se mullistaa myös heidän liiketoimintansa 

täysin. Alan murroksen uskotaan siis jatkuvan yhä alati kehittyvän teknologian ja siitä seuraavan 

asiakaskäyttäytymisen ja liiketoimintamallien muuttumisen myötä.  

Murroksen yhteydessä myös vakuutusalan kilpailukenttä voi monipuolistua teknologiayritysten 

etsiessä uusia liiketoiminta-alueita, joille laajentua. Ilmarisen ja Koskelan (2018) mukaan 

digitalisaation muokatessa yritysten kilpailukenttää, paikallisetkin yritykset voivat pian kohdata 

globaalin kilpailun. Toisaalta kuluttajien on yhtä helppo ostaa tuotteita ulkomaalaisesta 

verkkokaupasta kuin kotimaisestakin ja monet ulkomaalaiset toimijat ovat laajentaneet toimintaansa 

Suomeen. Lisäksi EU-lainsäädäntö on madaltanut kynnystä tavaroiden ja palvelujen liikkumiselle 

rajan yli. Vakuutusalalla on toistaiseksi totuttu luottamaan perinteisiin vakuutusyhtiöihin, mutta 

Capgeminin ja Efman tutkimuksen (2020) mukaan asiakkaiden suhtautuminen teknologiajätteihin on 

kuitenkin muuttunut muutamassa vuodessa todella paljon. Vuoden 2016 World Insurance Reportin 

mukaan 19 prosenttia vastaajista sanoi, että he voisivat harkita vakuutuksien ostoa teknologiajäteiltä. 

Vuonna 2020 samainen luku oli lähes kaksinkertainen. Vielä hurjemman luvun on arvioinut vuonna 

2019 Oney, jonka mukaan 80 prosenttia Y-sukupolvesta olisi valmiita kääntymään GAFA-yhtiöiden 

puoleen vakuutuspalveluissa. 

Vakuutusalan murroksen ollessa parhaillaan käynnissä ja sen jatkuessa edelleen on mielenkiintoista 

pohtia millaiset trendit todellisuudessa vaikuttavat alan murrokseen. Lisäksi GAFA-yhtiöiden 

avaukset vakuutusalalla ovat kiinnostavia, sillä vakuutustoimialalle on harvoin nähty tulevan uusia 

toimijoita muilta toimialoilta. Onkin mielenkiintoista nähdä miten teknologiajättien vakuutusalalle 

tuleminen vaikuttaa perinteisiin vakuutusyhtiöihin ja alan murrokseen kokonaisuudessa. 

Tulevaisuutta on tietenkin vaikea ennustaa, mutta tässä tutkimuksessa pyritään arvioimaan 

vakuutustoimialan tulevaisuutta, sen murrokseen vaikuttavia trendejä ja sitä miten GAFA-yhtiöt 

vaikuttavat toimialan murrokseen. Vain aika näyttää miten vakuutusala tulee todellisuudessa 

kehittymään tämän valtavan murroksen aikana.  

 

1.2  Tutkimuksen tavoite ja tutkimusongelmat  

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on muodostaa kokonaisvaltainen käsitys siitä, millainen murros 

vakuutustoimialalla on käynnissä. Tarkoituksena on ymmärtää, millaiset kehitystrendit ovat 

ohjanneet vakuutustoimialan murrosta viimeisen kymmenen vuoden aikana. Lisäksi halutaan 
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selvittää, millaiset trendit ohjaavat toimialamurrosta seuraavan kymmenen vuoden aikana. Tarkastelu 

aloitetaan jo aiemmin akateemisessa tutkimuksessa tunnistettujen vakuutusalan megatrendien avulla. 

Kun toimialamurroksen kehitys viimeisen kymmenen vuoden aikana ja tämänhetkinen murroksen 

tilanne on hahmotettu, niin tämän jälkeen käännetään katseen tulevaan. Tulevaisuuden 

toimialamurrokseen liitetään vahvasti teknologian valtava kehitys ja siksi tulevaisuuden 

toimialamurroksen tarkasteluun on liitetty mukaan erityisesti GAFA-yhtiöt. Tarkoituksena on 

ymmärtää, millainen on GAFA-yhtiöiden rooli vakuutusalan murroksessa ja miten GAFA-yhtiöt 

disruptoivat nykyisiä perinteisiä vakuutusyhtiömuotoja.  

Lisäksi halutaan selvittää, mitä seuraavan kymmenen vuoden aikana tapahtuva toimialamurros 

tarkoittaa erityisesti suomalaisten vakuutusyhtiöiden näkökulmasta. Tavoitteena on tunnistaa 

potentiaalisia kehityskohtia suomalaisten vakuutusyhtiöiden liiketoiminnassa. Kehityskohtien avulla, 

voidaan muodostaa perusteltuja mielipiteitä siitä, miten suomalaisten vakuutusyhtiöiden tulisi 

kehittää liiketoimintaansa toimialamurroksen mukana. Tavoitteena on siis saada vastaus siihen, miten 

suomalaisten vakuutusyhtiöiden tulisi reagoida muutokseen, jotta ne pystyvät mukautumaan 

kehitystrendeihin. 

Edellä esitettyjen tutkimuksen tavoitteiden valossa on muotoiltu tutkimuksen kolme 

tutkimuskysymystä. Tutkimuksen kolme tutkimuskysymystä ovat: 

1. Millaiset kehitystrendit kuvaavat vakuutusalan murrosta? 

2. Millainen on GAFA-yhtiöiden rooli vakuutusalan murroksessa?  

3. Miten suomalaisten vakuutusyhtiöiden tulisi reagoida murrokseen, jotta ne pystyvät 

mukautumaan tulevaisuuden kehitystrendeihin? 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen tarkoituksena on auttaa tunnistamaan tärkeimmät kehitystrendit 

vakuusalan murroksessa. Kysymyksen avulla halutaan vahvistaa näkemystä vakuutusalan trendeistä, 

jotka ovat ohjanneet toimialamurrossa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Lisäksi halutaan antaa 

arvio siitä, millaiset trendit ohjaavat vakuutusalan murrosta seuraavan kymmenen vuoden aikana. 

Kysymyksen tarkoituksena on vahvistaa jo tunnistettujen trendien merkityksellisyyttä 

toimialamurroksessa tai tuoda esille täysin uusia trendejä, jotka voivat ohjata alaa tulevaisuudessa.  

Toisen tutkimuskysymyksen avulla johdatetaan tutkimusta yhä enemmän tulevaisuusnäkökulmaan. 

Kysymyksellä halutaan tuoda ilmi toimialamurroksen uusia ulottuvuuksia seuraavan kymmenen 

vuoden aikana. Lisäksi halutaan saada vastaus siihen, millainen on GAFA-yhtiöiden rooli 

vakuutusalan murroksessa. Tarkoituksena on selvittää, miten GAFA-yhtiöt ohjaavat vakuutusalan 

murrosta omien avauksiensa kautta alalla.  
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Kolmas tutkimuskysymys pyrkii antamaan perusteltuja mielipiteitä siitä, millaisia toimia 

suomalaisten vakuutusyhtiöiden tulisi tehdä, jotta ne voivat mukautua tulevaisuuden 

kehitystrendeihin. Kysymys on hyödyllinen, sillä kehitystrendeihin mukautuminen on tärkeää, jotta 

suomalaiset vakuutusyhtiöt säilyttävät kilpailukykynsä alalla tulevaisuudessakin. Liiketoiminnan on 

myös uudistuttava, jotta se pystyy vastaamaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin ja odotuksiin. 

 

1.3  Tutkielman rajaukset ja keskeiset käsitteet 

 

Käynnissä oleva vakuutusalan murros vaikuttaa laajasti koko alaan. Näin ollen, kun tavoitteena on 

murroksen kokonaisvaltainen ymmärtäminen, tutkimusta ei ole mielekästä rajata mihinkään tiettyyn 

vakuutuslajiin. Alan murrosta käsitellään siis koko vakuutusalan murroksena. Alan murrokseen 

vahvasti vaikuttava teknologia muuttuminen nostaa tutkimukseen mukaan teknologiajätit, siis 

GAFA-yhtiöt. Tässä tutkielmassa ei kuitenkaan käsitellä mitään muita teknologiajättejä kuin 

Googlea, Amazonia, Facebookia ja Applea. Eri teknologiajättejä on yhdistetty suuremmaksi 

ryhmäksi, mutta tähän tutkimukseen valikoituivat GAFA-yhtiöt, sillä ne ovat esiintyneet ryhmänä 

vakuutusalan konsulttiraporteissa liittyen alan murrokseen ja uusiin toimijoihin alalla. Tutkimuksessa 

ei pääsääntöisesti käsitellä GAFA-yhtiöiden vakuutusalalle tulemisen juridisia seikkoja, koska tämä 

olisi todella suuri ja monimutkainen kokonaisuus tämän tutkielman lisäksi. Tutkielma on rajattu 

ajallisesti lähimenneisyyteen, nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Lähimenneisyyttä tarkastellaan 

kymmenen vuoden taakse, jonka jälkeen keskiössä ovat nykyhetki ja tulevaisuus seuraavan 

kymmenen vuoden aikana. Tutkimuksen empiirinen osa on vahvasti tulevaisuuspainotteinen.  

Tutkielman keskeisiä käsitteitä ovat toimialamurros, megatrendit, disruptio, InsurTech ja GAFA-

yhtiöt. Esitellään seuraavaksi määritelmät näillä tutkielman keskeisille käsitteille.  

Toimialamurroksella tarkoitetaan toimialalla tapahtuvaa hyvin voimakasta muutosta, joka voi 

muuttaa koko toimialan rakennetta, ansaintalogiikkaa, liiketoimintamalleja ja kilpailuympäristöä. 

Toimialamurrosta voidaan tutkia liiketoimintamallien ja teknologian muutoksen avulla. Lisäksi uudet 

innovaatiot ovat merkittävä osa murroksen tarkastelua. (Christensen 1997; Gilbert 2003) 

Megatrendeillä tarkoitetaan sellaisia merkittäviä sosiaalisia, taloudellisia, poliittisia ja teknologisia 

liikkeitä, jotka muokkaavat elämäämme. Megatrendit ovat suurempia, kestoltaan pidempiä ja 

vaikutukseltaan syvempiä kuin tavalliset trendit. Ne voivat koostua useista ilmiöistä ja muodostaa 

lopulta vaikutukseltaan valtavan muutoksen kaaren. (Naisbitt 1982; Voutilainen & Koskinen 2019; 

Dufva 2020) 
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Disruptiolla tarkoitetaan markkinoilla tapahtuvaa häiriötä, joka vaikuttaa markkinoilla toimiviin 

yrityksiin merkittävästi. (Christensen, Craig & Hart 2001) Nielsen, Lund ja Thomsen (2017) 

määrittelevät disruption teknologian avulla saavutetuksi radikaaliksi edistymiseksi tietyllä 

toimialalla, mikä on saavutettu selvästi uuden liiketoimintamallin kokoonpanolla ja se haastaa 

nykyiset liiketoimintatavat. Toisaalta voidaan puhua jopa disruptiivisista teknologioista. Christensen 

(1997) mukaan disruptiiviset teknologiat ovat tuomat markkinoille hyvin erilaisen arvolupauksen, 

mitä on koskaan ennen ollut tarjolla. Tuotepohjaiset disruptiiviset teknologiat ovat usein halvempia, 

yksikertaisempia ja mukavampia käyttää. 

InsurTech on yhdistelmä sanoista insurance ja technology, siis vakuutus ja teknologia. Sillä 

tarkoitetaan näiden kahden osa-alueen yhdistämistä teknologiainnovaatioiksi, joita vakuutusyhtiöt 

käyttävät liiketoiminnassaan. (Yan, Schuler & Chuen 2017) 

GAFA-yhtiöllä tarkoitetaan neljää teknologiajättiä Googlea, Amazonia, Facebookia ja Applea. 

GAFA-termiä on käyttänyt ensimmäisen kerran Simon Andrews vuonna 2011 tutkiessaan näiden 

yhtiöiden markkinointistrategioita ja niiden soveltuvuutta muille aloille. (Miguel & Casado 2016)  

 

1.4  Tutkimusmenetelmät ja -aineistot 

 

Tämä tutkimus on toteutettu Delfoi-menetelmällä. Yksinkertaisesti kuvattuna Delfoi-menetelmässä 

kootaan asiantuntijapaneeli ja järjestetään kommentointikierroksia. Delfoi-menetelmää on käytetty 

erityisesti 1960 ja 1990 -luvuilla teknologian kehityksen ennustamiseen (Bergman, Kuusi & 

Salminen 2013). Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2009) mukaan, tutkimusmenetelmien valinnan 

tulisi perustua tutkimuksen tavoitteeseen ja tutkimusongelmiin. Delfoi-menetelmän valinta onkin 

perusteltua juuri tähän tutkimukseen, sillä menetelmä sopii tulevaisuuden tutkimiseen ja tämä 

tutkimus on tulevaisuusorientoitunut. Tutkimuksessa pyritään hahmottamaan, miten toimialamurros 

kehittyy tulevaisuudessa ja millaiset trendit murrosta ohjaavat. 

Linstone ja Turoff kuvasivat vuonna 1975 Delfoi-menetelmää seuraavasti:  

”Delfoi-tekniikkaa voidaan luonnehtia ryhmän kommunikaatioprosessin 

strukturointimenetelmäksi, jonka tarkoituksena on auttaa yksilöiden muodostamaa 

ryhmää kokonaisuutena käsittelemään mutkikasta ongelmaa.” (Linstone & Turoff 

1975) 

Menetelmää voidaankin ajatella asiantuntijakomiteoiden tai -työryhmien korvaajana tai täydentäjänä. 

Delfoi-menetelmällä on kolme keskeistä piirrettä, jotka ovat tunnistamattomuus, monta kierrosta tai 
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jatkuva vuorovaikutteinen kommentointi rajattuina aikoina ja palaute. Tunnistamattomuudella 

pyritään siihen, että asiantuntijat uskaltavat kertoa aidon mielipiteensä eikä heidän tarvitse pelätä 

asemansa tuomaa painetta vastauksissa. Useamman kommentointikierroksen aikana asiantuntijoilla 

on mahdollisuus korjata kannanottoja ja argumentoida muiden vastauksia. Kannanottojen korjaukset 

taas perustuvat muilta saatuun palautteeseen. (Bergman ym. 2013; Linturi 2019) 

Alun perin Delfoi-menetelmällä pyrittiin tuottamaan yksimielisyys, siis konsensus, asiantuntijoiden 

keskuudessa, mutta täydelliseen konsensukseen ei tutkimuksessa tarvitse päästä (Bergman ym. 2013). 

Delfoi-prosessissa pyritäänkin tuottamaan näkökulmia ja hypoteeseja, jotka annetaan 

argumentoitavaksi asiantuntijoille. Lopputulokset voivat olla yhteneviä tai myös eriäviä mielipiteitä 

aiheesta. (Linturi 2019) Tässä tutkimuksessa asiantuntijoille esitettiin valmiita ja heidän itse Delfoi-

menetelmän kierroksien aikana tuottamia skenaarioita tulevaisuudesta. Näin ollen he pääsivät 

argumentoimaan ja arvioimaan skenaarioita tulevaisuuden näkökulmasta. Tärkeää on, että Delfoi-

menetelmän avulla arvioiden laatu paranee asiantuntijan voidessa muuttaa mielipidettään toisilta 

asiantuntijoilta saadun palautteen perusteella (Bergman ym. 2013). 

Tutkimukset voidaan jakaa kvalitatiivisiin eli laadullisiin tutkimuksiin ja kvantitatiivisiin eli 

määrällisiin tutkimuksiin. Laadullinen tutkimus on ymmärtävää tutkimusta, kun taas määrällinen 

tutkimus selittävää tutkimusta (Tuomi & Sarajärvi 2018). Linturin (2019) mukaan Delfoi-tutkimus 

toteutetaan ja analysoidaan useimmiten kvalitatiivisesti, mutta se voi olla myös yhdistelmä 

kvalitatiivista ja kvantitatiivista tutkimusaineistoa. Tässä tutkimuksessa yhdistetään laadullista ja 

määrällistä tutkimusaineistoa. Tutkimusta voidaan oikeastaan kuvata monimenetelmätutkimukseksi. 

Monimenetelmätutkimusta kutsutaan usein termillä mixed methods, joka tarkoittaa laadullisen ja 

määrällisen tutkimuksen yhdistämistä. Perinteisesti laadullista ja määrällistä tutkimusta on kuvattu 

vastakkainasetteluja ja laadullinen tutkimus on ollut kritiikkinä määrälliselle tutkimukselle. 

Vastakkainasettelu on kuitenkin turhaa ja kvalitatiivista ja kvantitatiivista tutkimusta voidaan hyvin 

yhdistää. Laadullisen ja määrällisen tutkimuksen yhdistäminen luo parempaa ymmärrystä 

tutkimusongelmiin kuin jompikumpi tutkimus yksinään. Kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen 

tutkimuksen yhdistäminen voi olla siis hyvin hedelmällistä. (Tuomi & Sarajärvi 2018) 

Tämän tutkimuksen tutkimuskysymysten asettelu tekee tutkimuksesta kuitenkin pohjimmiltaan 

kvalitatiivisen. Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei pyritä 

tilastollisiin yleistyksiin, vaan kuvaamaan jotain ilmiötä tai tapahtumaan. Tutkimuksessa voidaan 

myös pyrkiä ymmärtämään tiettyä toimintaa tai antamaan teoreettinen tulkinta jollekin ilmiölle. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena onkin ymmärtää ja kuvata vakuutusalan murrosta ja pohtia sen 
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tulevaisuutta. Toisaalta Vilkkan (2007) mukaan kvantitatiivisella tutkimuksella voidaan taas selittää, 

kuvata, kartoittaa, vertailla tai ennustaa ja sen tavoitteena on löytää tuloksista yleisiä lainalaisuuksia. 

Kvalitatiiviselle tutkimukselle on yleistä, että teoriasta löydetään mitattavat asiat, joita tutkimuksessa 

sovelletaan. Tässä suhteessa tätä tutkimusta voidaan luonnehtia myös kvantitatiiviseksi, sillä 

tutkimuksessa keskitytään vakuutusalan tulevaisuuteen ja pyritään löytämään trendejä, jotka 

vaikuttavat vakuutusalan murrokseen tulevaisuudessa. Lisäksi tutkimusta ohjaavat megatrendit, jotka 

ovat teoriasta löydettyjä ja tässä tutkimuksessa mitattavia asioita.  

Jo aiemmin tieteellisessä tutkimuksessa ja muussa kirjallisuudessa tunnistettujen megatrendien 

ollessa suuressa roolissa tutkimuksessa, voidaan sanoa, että tässä tutkimuksessa käytetään 

teorialähtöistä analyysia, jossa nojataan johonkin tiettyyn teoriaan, malliin tai auktoriteetin 

esittämään ajatteluun. Tällaisessa tutkimuksessa kuvaillaan teoria ja sen mukaan määritellään muun 

muassa tutkimuksessa esillä olevat aiheet. Näin ollen tutkimuksen kulkua ohjaa jo ennestään tunnettu 

teoria. Tämän tyyppisessä analyysissa on taustalla aikaisemman tiedon testaaminen uudessa 

kontekstissa. (Tuomi & Sarajärvi 2018) Tämä ei kuitenkaan sulje pois sitä, että tutkimuksessa voidaan 

tunnistaa myös uusia trendejä, jotka ohjaavat vakuutusalan murrosta tulevaisuudessa.  

Yksi kvalitatiivisen tutkimuksen yleisimmistä aineistonkeruumenetelmistä on kysely. Kyselyä 

käytetään usein myös määrällisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmänä. Kysely on 

menettelytapa, jossa vastaajat täyttävät heille annetun kyselylomakkeen. (Tuomi & Sarajärvi 2018) 

Tässä tutkielmassa tutkimuksen aineisto kerättiin kolmella lyhyellä kyselylomakkeella, joista toinen 

ja kolmas lomake pohjautui aina edellisen kyselykierroksen vastauksiin Delfoi-menetelmän 

mukaisesti. Vallin (2015) mukaan kyselylomakkeen vahvuus aineistonkeruumenetelmänä on se, että 

tutkija ei vaikuta läsnäolollaan tai olemuksellaan vastauksiin. Kyselylomake parantaa myös 

tutkimuksen luotettavuutta, koska kysymykset esitetään jokaiselle vastaajalle täysin samassa 

muodossa. Toisaalta heikkoutena voidaan nähdä se, että vastaaja ei halua vastata kysymyksiin 

annetussa järjestyksessä, vaan tutustuu kysymyksiin ennakkoon ja vastaa vasta sitten. Tämä voi 

vaikuttaa vastaajan vastaksiin. Olemassa on myös väärinymmärtämisen mahdollisuus.  

Eskolan ja Suorannan mukaan (1998) aineiston riittävyyden mittarina voidaan pitää saturaatiota. 

Saturaatiolla tarkoitetaan tilannetta, jossa aineisto alkaa toistamaan itseään ja silloin uudet vastaukset 

eivät tuota tutkimukseen enää mitään uutta tietoa ja täten lisäarvoa. Tällöin tutkimuksen sanotaan 

olevan kyllääntynyt. Tämän tutkimuksen asiantuntijapaneeliin osallistui kahdeksan vakuutusalan 

asiantuntijaa. Tutkimuksen toteutuksessa huomattiin, että toisella ja kolmannelle kyselykierroksella 

toistuivat samankaltaiset vastaukset, mutta toisaalta myös näkemyseroja vastaajien välillä oli 
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havaittavissa, koska aihe oli jokseenkin mielipiteitä jakava. Aineiston ei voida siis sanoa olevan täysin 

kyllääntynyt, mutta tämän tutkimuksen kohdalla se ei välttämättä olisi ollut edes mahdollista, koska 

kyseessä oli vahvasti tulevaisuuteen katsova tutkimus. Näin ollen kukaan ei voi varmasti tietää, mitä 

tulevaisuudessa tulee tapahtumaan.  

Tässä tutkimuksessa kyselylomakkeiden avulla kerättiin sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista 

aineistoa. Tämän vuoksi tuloksia tulee analysoida sekä kvalitatiivisten että kvantitatiivisten 

analyysimenetelmien keinoin. Aineistoa analysoitiin aineistolähtöisesti, mutta tutkielman teoreettista 

viitekehystä mukaillen. Analyysitapoina käytettiin sisällönanalyysia ja kuvailevaa tilastoanalyysia. 

Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan sisällönanalyysia voidaan käyttää apuna sekä laadullisen että 

määrällisen tutkimusaineiston analyysissa. Tämän vuoksi sisällönanalyysi sopii hyvin tähän 

tutkimukseen. Sisällönanalyysin menetelmällä pyritään saamaan tutkittavasta ilmiöstä kuvaus 

tiivistetyssä ja yleisessä muodossa, minkä jälkeen tuloksista voidaan tehdä johtopäätöksiä (Tuomi & 

Sarajärvi 2018). Sisällönanalyysia tehtiin luokittelun, teemoittelun ja tyypittelyn keinoin. Lisäksi 

kvantitatiivisen aineiston analyysissa apuna käytettiin kuvailevaa tilastoanalyysia. Kuvaileva 

tilastoanalyysi pyrkii kuvailemaan määrällisen muuttujan jakaumaa tai useamman määrällisen 

muuttujan yhteisvaihtelua (Vilkka 2007; Tietoarkisto 2021). Analyysissa apuna käytettiin 

aritmeettista keskiarvoa ja keskihajontaa. Analyysimenetelmiä on esitelty tarkemmin luvussa 4.1.3. 

 

1.5  Tutkielman teoreettinen viitekehys ja rakenne 

 

Eskolan ja Suorannan (1998) mukaan tutkielman teoreettinen viitekehys rakentuu taustateoriasta ja 

tulkintateoriasta. Aineistoa voidaan tarkastella taustateoriaa vasten ja tulkintateoria ohjaa sitä, 

millaisia asioita aineistosta etsitään tutkimuksen tuloksia varten. Tämän tutkielman teoreettinen 

viitekehys on esitetty kuviossa 1. Tutkielmassa tarkastellaan toimialamurrosta ja tämän aiheen 

tarkastelemiseksi taustateoriana esitellään vakuutusalan murros. Murrosta käsitellään ensin 

megatrendien avulla. Lisäksi murroksen käsittelyssä apuna käytetään teknologiaa, sillä sen on todettu 

olevan tällä hetkellä yksi suurimmista murroksen ajureista. Teknologian osalta esitellään erityisesti 

teknologioiden sovelluksia vakuutusalalla.  Vakuutusalan murroksen ajureiden voidaan ajatella 

disruptoivan alaa ja siksi tutkielman tulkintateoriana käytetään disruptiota. Tutkielmassa kuvataan 

siis mitä disruptio on ja miten se toimii markkinoilla. Teknologian ollessa isossa roolissa 

tutkielmassa, nostetaan disruption kuvaamisen apuna esille neljä teknologiajättiä, jotka ovat Google, 

Amazon, Facebook ja Apple. Näiden yhtiöiden avauksia vakuutusmarkkinoilla esitellään, jotta lukija 
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voi ymmärtää, mitä vakuutusalan murrokseen liittyvää nämä yhtiöt ovat tehneet jo tähän mennessä 

alalla ja miten ne voivat olla vauhdittamassa alan murrosta myös jatkossa yhä isommin. Kaikki tämä 

on osa isompaa teemaa, jossa tarkastellaan millaisessa murroksessa vakuutustoimijat ovat.  

 

Kuvio 1 Tutkielman teoreettinen viitekehys 

Tutkielma koostuu viidestä luvusta. Ensimmäinen luku on tutkielman johdantoluku. Tässä luvussa 

esitellään ensin tutkielman taustaa. Tämän jälkeen siirrytään tutkimuksen tavoitteisiin ja 

tutkimusongelmien esittelyyn. Seuraavaksi käydään läpi tutkielman rajaukset ja keskeiset käsitteet, 

minkä jälkeen esitellään tutkimuksen tutkimusmenetelmä ja -aineisto. Lopuksi kuvaillaan tutkielman 

teoreettinen viitekehys ja rakenne sekä raportoidaan aikaisemmat aiheesta tehdyt tutkimukset.  

Toisessa luvussa esitellään vakuutusalan murrosta, joka toimii tämän tutkimuksen taustateoriana. 

Murroksen esittelyssä apuna käytetään megatrendejä. Megatrendejä esitellään yksitellen ja ne ovat 

sääntelyn ja verotuksen monimutkaistuminen, teknologian muutos, väestörakenteen muutos, 

liiketoimintamallien muuttuminen sekä asiakaskäyttäytymisen muuttuminen. Lisäksi teknologian 

muutoksen kohdalla, vakuutusalalla sovelletut teknologiat on jaettu kolmeen alalukuun, jotka ovat 

teknologiat tietojen hankkimiseen ja analysointiin, teknologiat datan säilyttämiseen sekä teknologiat 

kommunikointiin ja myyntiin. Teknologian sovelluksia vakuutusalalla käydään näin ollen tarkemmin 

läpi, sillä ne ovat isossa roolissa tässä tutkielmassa, kun käsittelyssä ovat myös teknologiajätit, siis 

GAFA-yhtiöt. 

Kolmannessa luvussa esitellään tämän tutkielman tulkintateoriaa. Ensin käydään läpi disruptiota 

yleisesti ja sitä, miten GAFA-yhtiöt asemoituvat disruption käsitteeseen vakuutusalalla. Tämän 

jälkeen tarkastellaan GAFA-yhtiöitä tarkemmin. Ensin esitellään GAFA-yhtiöiden asemaa 
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vakuutusalalla yleisesti. Tämän jälkeen käydään läpi jokainen GAFA-yhtiö yksitellen ja esitellään 

niiden avauksia vakuutusalalla.  

Neljännessä luvussa esitellään tutkimuksen toteutustapa ja sen tärkeimmät tulokset. Ensin käydään 

läpi tutkimuksessa käytetty Delfoi-menetelmä, esitellään panelistit, kerrotaan, miten kysely 

kierrokset järjestettiin ja mistä kyselylomakkeet koostuivat sekä esitellään tulosten analysointitavat. 

Tämän jälkeen käydään läpi jokaisen kyselykierroksen tulokset kierros kerrallaan. Lopuksi 

viidennessä luvussa vastataan tutkimuksen tutkimuskysymyksiin ja tehdään johtopäätökset. Tämän 

jälkeen arvioidaan vielä tutkimusta kriittisesti ja esitetään jatkotutkimusehdotuksia. 

 

1.6  Aikaisemmat tutkimukset  

 

Vakuutusalan murrosta ja disruptiota käsittelevää tutkimusta on olemassa paljon ja pitkältä ajalta 

taaksepäin. Aihe on ollut ajankohtainen jo yli 20 vuotta teknologian kehityksen kiihtymisen vuoksi. 

Erityisesti Clayton M. Christensen on tehnyt suuren määrän tutkimusta liittyen disruptioon ja 

disruptiivisiin innovaatioihin. Yksi vaikuttavimmista diruptioon liittyvistä teoksista on vuodelta 1997 

nimeltä ”The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Faill”. Tämän 

lisäksi hän on kirjoittanut useita artikkeleita disruptioon liittyen myös muiden tutkijoiden kanssa. 

Näistä esimerkkeinä voidaan nostaa esille muun muassa Christensenin, Craigin ja Hartin artikkeli 

”The Great Disruption” vuodelta 2001 ja Christensenin, Raynorin ja McDonaldin artikkeli ”What is 

Disruptive Innovation?” vuodelta 2015. Myös monet muut tutkijat ovat käsitelleet disruptiota osana 

akateemista tutkimusta ja tätä listaa voisi jatkaa useamman sivun verran.  

Vakuutusalan murrokseen vaikuttavia megatrendejä ovat tutkineet ja luokitelleet erityisesti 

Voutilainen ja Koskinen artikkelissaan ”Megatrends in the Insurance and Financial Sector” vuodelta 

2019. Tämä artikkeli on ollut suuressa roolissa ohjaamassa tämän tutkimuksen teorian megatrendien 

valintaa ja luokittelua. Eling ja Lehmann ovat puolestaan käsitelleet teknologian vaikutusta 

vakuutusalaan artikkelissaan ”The Impact of Digitalization on the Insurance Value Chain and the 

Insurability of Risks” vuodelta 2017. Myös Cappiello on perehtynyt teknologian disruptoivaan 

voimaan vakuutusalalla artikkelissaan ”The Technological Disruption of Insurance Industry” 

vuodelta 2020. Charpentier on puolestaan nostanut esille nimenomaan GAFA-yhtiöt artikkelissaan 

”Big Data, GAFA et assurance” vuodelta 2020. Nämä artikkelit ovat myös isossa roolissa tämän 

tutkielman teoriassa erityisesti teknologian muutosta ja GAFA-yhtiöitä käsiteltäessä.  



 

11 

 

Itse GAFA-yhtiöiden vaikutuksesta vakuutusalaan ei löydy kovinkaan paljon tieteellistä tutkimusta. 

Myöskään GAFA-yhtiöiden vaikutuksesta Suomen vakuutusmarkkinoihin ei löydy aiempaa 

tieteellistä tutkimusta. GAFA-yhtiöitä ja vakuutusalaa käsittelevää kirjallisuutta löytyy enimmäkseen 

konsulttiyritysten raporteista ja vakuutustutkimuksissa. Aiheesta ovat kirjoittaneet muun muassa 

Accenture, Capgemini ja Efma sekä CB Insights. Lisäksi aiheesta löytyy muita vapaamuotoisempia 

artikkeleita eri vakuutusyhtiöiden ja teknologiayhtiöiden sivuilta. Näitä raportteja onkin käytetty 

myös tässä tutkimuksessa lähteinä. Lisäksi GAFA-yhtiöiden avauksiin liittyvät uutiset ovat isossa 

osassa yhtiöiden vakuutusalalle tulemista tarkasteltaessa.  

Pro gradu -tutkielmissa on käsitelty aiemmin sekä vakuutusalan toimialamurrosta että digitalisaatiota. 

Muun muassa Kati Luumi on käsitellyt tutkielmassaan toimialamurrosta liittyen vakuutusalan 

toimialaliukumiin terveys- ja hyvinvointialalla. Jenny Lehto, Aleksi Kursi ja Elle Yliruusi ovat 

puolestaan käsitelleet tutkielmissaan digitalisaation vaikutusta toimialaan eri näkökulmista. Lehto 

keskittyi tutkielmassaan big datan potentiaaliin vakuutusalalla osana personoituja tuotteita, Kurki 

tutki digitalisaation vaikutusta vakuutusyhtiöiden asiointikanaviin ja Yliruusi digitalisaation 

vaikutusta asiakaskokemukseen vakuutusalalla. Pro gradu -tutkielmaa keskittyen koko vakuutusalan 

murrokseen megatrendien avulla ei kuitenkaan ole tehty. Lehto kuvasi tutkimustaan tulevaisuuden 

tutkimuksena. Myös tämä tutkimus on hyvin tulevaisuuspainotteinen. Tällaisia vahvasti 

tulevaisuuteen katsovia pro gradu -tutkielmia on kuitenkin tehty melko vähän. Myöskään GAFA-

yhtiöitä ei ole liitetty aiemmin vakuutusalan murroksen tutkimiseen pro gradu -tutkielmissa. Tämän 

tutkimuksen aihe on siis uudenlainen näkökulma vakuutusalan murroksesta megatrendien avulla 

jäsenneltynä, minkä lisäksi siihen on liitetty uusi näkökulma GAFA-yhtiöistä vakuutusalalla 

unohtamatta tulevaisuuspainotteista näkökulmaa tutkimuksessa. 
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2 VAKUUTUSALAN MURROS JA MEGATRENDIT 

 

Vakuutusmarkkinoiden on viime vuosina kuvattu olevan niin sanotussa murroksessa, eli valtavassa 

muutoksessa. Kuten melkeinpä kaiken liiketoiminnan, niin myös vakuutusmarkkinoiden muutosta on 

vauhdittanut erityisesti teknologian kehittyminen. Vaikka teknologian kehittyminen koetaan suurena 

ja näkyvänä muutoksen aiheuttaja, ei se kuitenkaan ole ainut muutoksen ajuri vakuutusalalla. 

Muutoksia ovat aiheuttaneet myös esimerkiksi sääntelyn ja verotuksen muutokset sekä kuluttajien 

ostokäyttäytyminen. Vakuutusalan muutoksen mukana kulkee tiukasti myös rahoitusalan 

muuttuminen, sillä alat lähentyvät koko ajan enemmän.  

Vakuutusalan murrosta ohjaavat megatrendit. Naisbitt (1982) on määritellyt termin megatrendi 

kuvaamaan merkittäviä sosiaalisia, taloudellisia, poliittisia ja teknologisia liikkeitä, jotka muokkaavat 

elämäämme. Megatrendit ovat suurempia, kestoltaan pidempiä ja vaikutukseltaan syvempiä kuin 

tavalliset trendit (Voutilainen & Koskinen 2019).  Megatrendillä tarkoitetaankin siis yleistä 

kehityssuuntaa, joka koostuu useista ilmiöistä ja muodostaa lopulta vaikutukseltaan valtavan 

muutoksen kaaren (Voutilainen & Koskinen 2019; Dufva 2020). Megatrendien ollessa keskiössä 

muutoksen ja kehityksen tarkastelussa, ovat ne hedelmällinen lähestymistapa muutoksen 

analysointiin. Megatrendien ja tulevaisuuden kehityssuuntien tarkastelu voi luoda hyvän pohjan 

skenaarioajattelulle (Dufva 2020). Skenaarioajattelun ollessa merkittävässä roolissa tässä 

tutkimuksessa, on perusteltua, että käsitellään megatrendejä osana tämän tutkimuksen teoriaa. 

Megatrendien avulla voidaan tunnistaa tulevaisuuden tärkeät muutostekijät ja näin analysoida 

muutosta.  

Voutilainen ja Koskinen (2019) ovat jakaneet vakuutus- ja rahoitusalan megatrendit kolmeen 

yläluokkaan, jotka ovat 1. monimutkaisempi sääntely ja verotus, 2. teknologian ja väestörakenteen 

muutos ja 3. liiketoimintamallien muuttuminen. Monimutkaisempi sääntely ja verotus megatrendinä 

käsittelee kasvavaa finanssialan sääntelyä ja verotuksen muutoksia. Teknologian ja väestörakenteen 

muutos sisältävät taas teemoja, kuten asiakkaille yksilöidyt tuotteet, digitalisaatio, uudenlaiset 

terveystuotteet, hybridituotteet, kannustepohjaiset vakuutustuotteet ja kyberturvallisuus. Muuttuvat 

liiketoimintamallit käsittelevät aiheita, kuten toimialaliukumat, ristiin myynti, yhden pysähdyksen 

ostaminen ja arvoketjujen avaaminen. 

Voutilaisen ja Koskisen megatrendien jaottelusta hieman poiketen, käsitellään tässä tutkimuksessa 

teknologian muutosta ja väestörakenteen muutosta erillisinä trendeinä. Nämä kaksi aihetta erotetaan 

toisistaan, sillä tämän tutkielman kannalta teknologia nähdään erityisen tärkeänä megatrendinä, kun 
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tutkielman toinen pääaiheista on isot globaalit teknologiayritykset. Tämän lisäksi väestörakenteen 

muutos nähdään myös yksittäisenä trendinä tarpeeksi merkittävänä, jotta sitä voidaan käsitellä 

erillisenä megatrendinä.  

Edellä esitettyjen megatrendien lisäksi halutaan tähän tutkimukseen nostaa mukaan tarkasteluun 

viidenneksi megatrendiksi asiakaskäyttäytymisen muuttuminen. Tämä megatrendi on merkittävä, 

koska kaikki edellä mainitut megatrendit alkavat asiakkaiden tarpeesta tai niihin liittyy vahvasti 

asiakkaan tarpeet ja tarpeiden muutos. Näin ollen asiakaskäyttäytymisen muuttuminen sitoo yhteen 

kaikkia megatrendejä. Eihän liiketoimintaakaan olisi ilman asiakasta. Itse asiakaskäyttäytymisestä 

vakuutusalalla löytyy tieteellistä tutkimusta, mutta asiakaskäyttäytymisen muuttumisesta tutkimusta 

on niukasti. Asiakaskäyttäytymisen muuttumista käsitellään kuitenkin vahvasti osana 

konsulttiraportteja, jotka pyrkivät kuvaamaan alan murrosta. Se nousee esille myös kirjallisuudessa 

erityisesti puhuttaessa digitalisoitumisesta ja muusta teknologian muutoksesta.  Lisäksi 

Finanssialalle-sivusto (2021) on nostanut asiakaskäyttäytymisen muuttumisen esille yhtenä 

vakuutusalan suurimmista megatrendeistä. Kyseessä on siis tärkeä megatrendi alan murroksen 

kannalta. 

Kuviossa 2 on kuvattuna tässä tutkielmassa käsiteltävät megatrendit. Seuraavissa alaluvussa 

käsitellään siis sääntelyn ja verotuksen monimutkaistumista, teknologian muutosta, väestörakenteen 

muutosta, liiketoimintamallien muuttumista ja asiakaskäyttäytymisen muuttumista. 

 

Kuvio 2 Vakuutusalan megatrendit 

Esitellään seuraavaksi edellä mainitut viisi megatrendiä yksitellen vakuutusalan näkökulmasta. 

 

2.1  Sääntelyn ja verotuksen monimutkaistuminen 

 

Talouselämän trendien ja muutosten vahvimmat muokkaajat ovat viranomaisten toimet erityisesti 

sääntelyn ja verotuksen suhteen. Sääntelyn ja verotuksen muutokset ovat erityisen vahvasti esillä 

vakuutus- ja rahoitusalalla. (Voutilainen & Koskinen 2019) Sääntelyä ja verotusta on kiristetty ja 
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muokattu viime vuosien aikana huomattavan paljon. Rahoitusalalla monimutkaisuudesta onkin tullut 

tuttu ilmiö sen alati muuttuvan ja tiukentuvan sääntelyn vuoksi. Käsitellään seuraavaksi sääntelyä ja 

verotusta pääasiassa Suomen vakuutusmarkkinoiden näkökulmasta.  

Lisääntyneen varainhoidon sääntelyn vaikutuksista vakuutusalalla viime vuosien merkittävin 

sääntelyyn kohdistuva uudistus oli EU:n Solvenssi II -säännöksien voimaan tuleminen vuoden 2016 

alusta (Voutilainen & Koskinen 2019). Solvenssi II -direktiivi koskee henki-, vahinko- ja 

jälleenvakuutusyhtiöiden toimintaa ja sen tavoitteena on asettaa vakuutusyhtiöille harmonisoitu 

kokonaisvaltainen riskiperusteinen vakavaraisuuskehikko (Finanssivalvonta 2018). Solvenssi II:n 

uudet säännökset ovat riskipohjaisia ja sisältävät paljon tarkempia riskiarviovaatimuksia kuin 

aikaisemmat säännökset sekä vakuutusyhtiöiden sijoituksille että vakuutusteknisille vastuuveloille. 

Solvenssi II - säännökset ovat itseasiassa niin tiukkoja, että useat eurooppalaiset vakuutusyhtiöt ovat 

päättäneet hyödyntää valvontaviranomaisen mahdollistamia siirtymäjärjestelyjä. (Voutilainen & 

Koskinen 2019) Siirtymäsäännösten on tarkoitus helpottaa vakuutusyhtiöitä Solvenssi II:n 

voimaantulon jälkeen siirtymää uuden sääntelykehikon piiriin. 

Uuden tiukemman sääntelykehikon lisäksi vakuutusyhtiöille on määrätty myös stressitestejä, jotta 

niiden sietokykyä taloudenkehitykseen nähden voidaan arvioida. Stressitestejä on määrännyt 

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkevalvontaviranomainen EIOPA. EIOPA on viranomainen, joka 

sääntelee vakuutusyhtiöiden ja työeläkeyhtiöiden vakavaraisuusvaatimuksia EU:ssa. (Voutilainen & 

Koskinen 2019) Stressitestien tarkoituksena on löytää mahdollisia haavoittuvuuksia 

vakuutusyhtiöiden toiminnasta. Käytännössä yhtiöiden tulee toimittaa viranomaiselle raportti omista 

stressitestinsä tuloksista ja laskelmista.  

Nykyisen vakavaraisuussääntelyn tiukkuus ja vaikutus vakuutusalaan käy hyvin ilmi tarkasteltaessa 

esimerkiksi henkivakuuttamista. Uuden sääntelyn voimaan tullessa henkivakuutusala on joutunut 

sopeutumaan uusiin vakavaraisuussäännöksiin ja jopa muokkaamaan tuotteitaan, sillä perinteiset 

henkivakuutustuotteet edellyttävät vakuutusyhtiöltä suuremman vakavaraisuuspääomaa toisin kuin 

sijoitussidonnaiset henkivakuutustuotteet. Tiukentuneen vakavaraisuussääntelyn seurauksena 

henkivakuutusyhtiöt ovatkin alkaneet suosia yhä enemmän sijoitussidonnaisia tuotteita. Lisäksi 

markkinoille on tullut perinteisen henkivakuutuksen ja sijoitussidonnaisen vakuutuksen 

yhdistelmätuotteita. (Voutilainen & Koskinen 2019) Henkivakuutus on siis hyvä esimerkki siitä, 

miten sääntely ei muokkaa pelkästään vakuutusyhtiöiden hallintoa, vaan näkyy yhtiön tuotteissa asti. 

Sääntelyn muuttuminen voikin usein muokata myös tuotteita erityisesti silloin, jos sen hetkiset 

tuotteet eivät vastaa uusien säännöksien vaatimuksia. 
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Sääntelyn muuttuminen voi ohjata myös liiketoiminnan muutosta. Sääntelyn muuttuessa 

henkivakuutusyhtiöt ovat siirtyneet yhä enemmän sijoitussidonnaisten tuotteiden tarjoamiseen. Tämä 

kertoo osaltaan myös siitä, että vakuutusyhtiöt ovat lähentymässä pankkitoiminnan kanssa. Onhan 

sijoittaminen ja sen tuotteet olleet aina pääasiassa pankkien tarjoamia palveluita. Nyt sijoittamisen 

palveluita tarjoavat yhä enemmän myös vakuutusyhtiöt. Kun vakuutus- ja pankkiala lähentyvät koko 

ajan, ohjaa tämä myös uusien finanssiryhmittymien muodostumiseen. Voidaan kokea, että suuressa 

ryhmittymässä saadaan tukea tiukentuneiden säännösten noudattamiseen. Voutilaisen ja Koskisen 

(2019) mukaan suurten finanssiryhmittymien valvonta voi olla viranomaisille haastavaa etenkin 

toimialojen rajoja ylittävissä tapauksissa.  

Voutilaisen ja Koskisen (2019) mukaan myös rahoitustuotteiden veroilla on huomattavia vaikutuksia 

asiakkaiden käyttämiseen ja näin ollen edelleen tuotekehitykseen. Rahoitustuotteiden verotusta onkin 

uudistettu useita kertoja ja tuotteet sekä niiden houkuttelevuus on elänyt uudistusten mukana. 

Suomessa verotuksen ja veropolitiikan uudistukset ovat koskeneet erityisesti vapaaehtoista eläke- ja 

henkivakuuttamista. Suomen valtio on uudistanut yksilöllisen eläkevakuutuksen verokohtelua useita 

kertoja viimeisen vuosikymmenen aikana. Pienintä mahdollista eläkeikää on nostettu ja maksujen 

verovähennykset ovat laskeneet, siis toisin sanoen verotuksellinen etu yksilöllisissä 

eläkevakuutuksissa on huonontunut. Ennen viimeisintä verouudistusta eläkevakuutusasiakkaita 

olikin noin 700 000, mutta uudistuksen jälkeen vain harvat ovat olleet enää kiinnostuneita tuotteesta. 

(Voutilainen & Koskinen 2019) Vuonna 2017 voimaantulleet työeläkejärjestelmän uudistukset 

vaikuttivat myös vapaaehtoiseen eläkesäästämiseen muun muassa nostamalla alimman sallitun 

eläkeiän 68 ikävuoteen. Lisäksi eläkettä on maksettava vähintään 10 vuoden ajalta. (Lapatto 2016; 

Voutilainen & Koskinen 2019) Edellä esitettyjen muutosten takia yksilöllisten eläkevakuutuksien 

myynti on romahtanut. Tuote on paikoittain jopa poistunut kokonaan myynnistä, sillä sitä ei koettu 

enää houkuttelevana ostajien keskuudessa. Näiden tuotteiden tilalle on kuitenkin kehitetty taas 

uudenlaisia henkivakuutustuotteita, jotka sopivat pitkäaikaiseen säästämiseen.  

Muun muassa Nordea on vastannut uudenlaisten pitkäaikaisten säästötuotteiden tarpeeseen 

tavoitesäästö-nimisellä tuotteella. Tuote on tarkoitettu pitkäaikaiseen ja joustavaan säästämiseen. 

Säästöjä voi nostaa joustavasti niitä tarvittaessa jo viiden vuoden jälkeen säästön aloittamisesta tai 

vaikkapa vasta eläkeiässä vapaaehtoisen eläkevakuuttamisen tavoin. Verotus tuotteessa on neutraalia 

eikä erityisiä verotusetuuksia ole saatavilla, mutta sijoituskohteiden vaihtaminen kesken säästämisen 

on kulutonta. Voitoista maksetaan säästöjä nostettaessa pääomavero. (Nordea 2020) Vaikka erityisiä 

veroetuja ei ole enää saatavilla, pidetään tämän kaltaisia tuotteita hyvinä ratkaisuina pitkäaikaiseen 

säästämiseen. Vapaaehtoiseen eläkevakuuttamiseen verrattuna etuna on se, että säästöjä voi nostaa 
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ensimmäisen viiden vuoden jälkeen milloin vain, toisin kuin vapaaehtoisissa eläkevakuutuksissa 

säästöjen nostamista pitää odottaa määritettyyn eläkeikään asti. Onkin siis selvää, että kuluttajat 

varmasti mielellään vaihtavat säästämisen mieluummin tämän kaltaisiin joustaviin pitkäaikaisiin 

säästötuotteisiin.  

Sijoitussidonnaisten tuotteiden suosio on kasvussa, sillä myös perinteisten henkivakuutustuotteiden 

kuolemantapauskorvauksen veroedut perintöverotuksessa poistuivat vuoden 2018 alussa. Muutos 

vaikutti sekä yksilöllisiin- että ryhmähenkivakuutuksiin. Veroedun poistuminen aiheuttikin 

pettymystä sekä kuluttajajärjestöjen että ammattiliittojen keskuudessa, sillä kuoleman jälkeinen 

verokohtelu on ollut kriittisen tarkastelun kohteena aiemminkin. Perintöverotusta on arvosteltu 

kovasti, sillä omaisuudesta on maksettu vero jo kertaalleen sen kerryttämisvaiheessa. Suomessa 

kaksinkertainen verotus tapahtuu ainakin osittain lähes kaikentyyppisten henkivakuutusten kohdalla. 

Ainoa poikkeus on riskihenkivakuutus, jossa korvaussumma maksetaan verottomana kertasummana. 

Sijoitussidonnaisten tuotteiden kohdalla veroa ei makseta ennen vakuutuksen päättymistä ja tällä 

tavoin veroa voidaan niin sanotusti lykätä. Suomessa verotuksen lykkäämisen etua on tarkasteltu ja 

mietitty mahdollisuuksia verottaa tätäkin etuutta, kuten Ruotsissa. Vakuutusteollisuus on kuitenkin 

vahvasti tätä vastaan, sillä vakuutuksen kiinnostavuus verrattuna muihin säästämismuotoihin laskisi 

entisestään veroedun poistuessa. Pankit ovatkin jo aloittaneet kilpailun sijoitussidonnaisia 

vakuutuksia vastaan mahdollistamalla osakesäästötilit asiakkailleen. (Voutilainen & Koskinen 2019) 

Osakesäästötilin hyöty on samankaltainen verotuksen lykkäys kuin sijoitussidonnaisissa 

henkivakuutustuotteissa.  

Monimutkaisemman sääntelyn ja verotuksen megatrendin voidaan siis sanoa vaikuttaneen 

vakuutusyhtiöiden tuotetarjontaan. Sääntelyn muuttuminen on vaikuttanut erityisesti 

henkivakuutusyhtiöiden tuotetarjontaan. Verotuksen muuttuminen on taas tehnyt toisista pankki ja 

henkivakuutustuotteista vähemmän houkuttelevia ja toisista taas houkuttelevampia. Tuotteet ja 

kuluttajien käyttäytyminen on siis muuttunut käsi kädessä sääntelyn ja verotuksen muuttuessa.   

Usein vakuutusalalla liiketoiminnan kehitys voi olla niin nopeaa, että sääntelyn kehitys ei pysy 

liiketoiminnan kehityksen perässä. Uutta sääntelyä syntyy aina kuitenkin pikkuhiljaa. Sääntelyn 

uudistuminen voi hetkellisesti vaikeuttaa vakuutusyhtiöiden ja muiden yritysten toimintaa, mikäli 

heidän tulee tehdä muutoksia liiketoimintaansa sopeutuakseen uuteen sääntelyyn. Toisaalta se, että 

sääntely ei kehity samassa tahdissa, voi antaa myös mahdollisuuden riskien ottamiseen uudella 

liiketoimintaosa-alueella, jolla sääntelyä ei vielä ole niin paljon. (Ilmarinen & Koskela 2018) 

Sääntelyn laahaaminen perässä voi siis mahdollistaa uudenlaisten tuotteiden luomisen ja jopa uusien 
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palveluntuottajien alalle tulemisen. Toisaalta sääntelyn ollessa tiukkaa, voi se myös estää uusien 

palveluntarjoajien alalle tulemista. Sääntely on pääosin paikallista, mutta esimerkiksi EU-alueella 

harmonisointi on pitkällä (Ilmarinen & Koskela 2018). EU-alueen harmonisointi puolestaan edistää 

ulkomaalaisten vakuutusyhtiöiden tarjontaa myös Suomessa (Finanssialalle 2021).  

Sääntely ei toki muokkaa vakuutusalaa vain Suomessa, vaan se on merkittävä osa alaa myös muualla 

maailmassa. Ei kuitenkaan paneuduta globaaliin sääntelyyn sen tarkemmin, sillä aihe olisi liian suuri 

käsiteltäväksi osana tätä tutkimusta. Voidaan kuitenkin todeta, että sääntelyn muutokset vaikuttavat 

yhtä lailla muualla EU:ssa, kuten Solvenssi II säännös. Lisäksi EU:ssa mielenkiintoista on sääntelyn 

harmonisointi ja tätä kautta vakuutusalan avautuminen rajojen yli käytäväksi liiketoiminnaksi (Nayak 

& Mishra 2014). Lisäksi paikallista sääntelyä vakuutusalalla on paljon maasta riippumatta.  

 

2.2  Teknologian muutos 

 

Läpimurrot aloilla, kuten tekoäly ja esineiden internet, vaikuttavat ja tulevat tulevaisuudessa 

vaikuttamaan vakuutusalan liiketoimintamalleihin valtavasti. Uusilla teknologioilla on myös 

merkittävä rooli vakuutustoimialan murroksessa. (Voutilainen & Koskinen 2019) Viimevuosien 

aikana mobiililaitteet, jotka ovat yhteydessä toisiinsa erilaisilla sensoreilla ja antureilla, ovat 

yleistyneet ihmisten arjessa. Tulevina vuosina ne tulevat yleistymään arjessa yhä enemmän luoden 

valtavan potentiaalin uudenlaisille innovaatioille. Laitteilla voidaan sekä tiedottaa käyttäjiä että 

kerätä dataa. Datan keräämisen avulla voidaan taas tukea päätöksentekoa. Lisäksi dataa voidaan 

käyttää erilaisten käyttäytymismallien analysoimiseksi. Samaan aikaan it-infrastruktuuri 

mahdollistaa uudenlaisen kaupankäyntimuodon, mikä voi johtaa innovaatioihin alustapohjaisen 

vuorovaikutuksen ja systemaattisen arvonluonnin avulla. Nämä muutokset tarjoavat 

vakuutusyhtiöille mahdollisuuden siirtyä uuteen digitaalisen vakuuttamisen vaiheeseen. (Bohnert, 

Fritzsche & Gregor 2018) 

Teknologian ja sen synnyttämien innovaatioiden potentiaali vakuutusalalla on huomattavan suuri. Se 

sisältää verkkomarkkinoiden ja uusien myyntitoimintojen toteuttamisen, uusien liiketoimintamallien 

ja arvonluontiprosessien luomisen sekä ja vakuutusyhtiöiden yleisen muuttumisen ketterämmiksi 

organisaatioiksi. Vaihtelevuuden ja erilaisten lähestymiskulmien vuoksi vakuutusyhtiöt voivat valita 

erilaisia strategioita digitalisaation ja teknologian kehityksen lähestymiseen. Kasvava tietoisuus 

teknologian tarjoamista innovaatioiden mahdollisuuksista onkin innostanut vakuutusyhtiöitä 

liittämään teknologian mahdollisuuksia osaksi omaa liiketoimintaansa. Teknologian liittäminen 
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liiketoimintaan on osoittanut positiivisia tuloksia erityisesti tilanteissa, joissa teknologiaa on liitetty 

kokonaisvaltaisesti osaksi liiketoimintaa. Se on tehty kokonaisvaltaiseksi osaksi liiketoimintaa 

liittämällä teknologia sekä organisaation sisäisiin toimintoihin että toimintaan asiakkaiden ja 

yhteistyökumppaneiden kanssa. (Bohnert ym. 2018)  

Teknologiaa tulee ajatella sekä kustannusten vähentämisen keinona että myös investointina kasvuun 

ja yrityksen eri toimintojen tukemiseen. Informaatiosysteemeillä voi olla suuri vaikutus 

organisaatioiden ketteryyteen. Lisäksi niihin liittyy lukuisia järjestelmien käyttöönottoon ja 

toimintaan liittyviä aineettomia hyödykkeitä, jotka vaikuttavat organisatorisiin valmiuksiin eri tavoin. 

Yleisemmällä tasolla tietojärjestelmät ovat organisaatiomuutosten vetureita, koska ne vaikuttavat 

liiketoimintakäsitteisiin ja toimintarakenteisiin. Digitalisen teknologian kehityksen voimaa on 

dokumentoitu viime aikoina erityisesti terveydenhuollossa, tehdastuotannossa ja robotiikassa. 

(Bohnert ym. 2018) 

Weill ja Woerner (2013) nostavat artikkelissaan esille digitaalisen liiketoiminnan optimoinnin. On 

noussut huoli siitä, että työpaikat vähenevät digitalisaation myötä. Toisaalta työpaikat lisääntyvät taas 

toisaalla toisenlaisissa tehtävissä. Kaikki eivät kuitenkaan ole yhtä huolissaan työpaikkojen 

vähenemisestä. Esimerkiksi Booz & Companyn analyysin mukaan digitalisaatio antoi 193 miljardin 

Yhdysvaltain dollarin lisäyksen maailmantalouteen ja loi epäedullisesta maailmantalouden 

ilmapiiristä huolimatta 6 miljoonaa työpaikkaa maailmanlaajuisesti vuonna 2011. Tärkeää olisikin, 

että vakuutus- ja rahoituspalveluyritykset vastaavat muutokseen investoimalla työntekijöidensä 

kykyyn käsitellä muutosta (Voutilainen & Koskinen 2019).  

Eling ja Lehmann (2017) ovat jakaneet teknologioiden sovellukset vakuutusalalla kolmeen 

alaluokkaan, jotka ovat teknologiat tietojen hankkimiseen ja analysointiin, teknologiat datan 

säilyttämiseen sekä teknologiat kommunikointiin ja myyntiin. Teknologiat ja niiden asettuminen 

näihin alaluokkiin on esitetty kuviossa 3.  
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Kuvio 3 Teknologioiden sovellukset vakuutusalalla 

Käsitellään seuraavaksi teknologioiden soveltamista vakuutusalalla tarkemmin käyden läpi jokainen 

yllä esitetty teknologian sovelluksen luokka ja niiden teknologiat.  

 

2.2.1  Teknologiat tietojen hankkimiseen ja analysointiin 

 

Eling ja Lehmann (2017) ovat tunnistaneet kolme keskeistä teknologiaa tietojen hankkimiseen ja 

analysointiin. Nämä teknologiat ovat tekoäly, big data ja esineiden internet, josta käytetään usein 

lyhennettä IoT. Käydään seuraavaksi lyhyesti läpi nämä kolme teknologiaa tietojen hankkimiseen ja 

analysointiin sekä esitellään niiden sovelluksia vakuutusalalla lyhyesti esimerkkien avulla.  

Tekoäly on tiede ja tekniikka älykkäiden koneiden valmistamiseksi. Tekoäly mahdollistaa isojen 

tietomäärien analysoinnin esimerkiksi koneoppimisen menetelmillä ja tietokantaan perustuvan 

automatisoidun päätöksen. (Eling & Lehmann 2017) Ennen ihmisälyä on vaadittu monimutkaiseen 

tiedon pohjalta päättelyyn. Enää näin ei ole, sillä tietojärjestelmien kyky analysoida tietoa ja tehdä 

päätelmiä on jopa nopeampaa ja laadukkaampaa kuin ihmisten tekemä päättely. (Ilmarinen & Koskela 

2018) Tekoäly tulee muotoilemaan uudelleen vakuutustoiminnan korvaukset, jakelun ja hinnoittelun. 

Vakuutusalalla tekoälyä on alettu soveltamaan muun muassa korvauskäsittelyssä, asiakasneuvontaan 

liittyvissä chat-toiminnoissa, underwriting-toiminnoissa ja vakuutussopimuksien hallinnassa. 

(Balasubramanian, Libarikian & McElhaney 2021; Voutilainen & Koskinen 2019) Tekoälyä 

sisältäviä tekniikoita on otettu käyttöön jo nyt kodeissa, ajoneuvoissa ja myös osana ihmisten elämää. 
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COVID-19 pandemiatilanne on vauhdittanut tekoälyn käyttöönottoa entisestään nopeuttamalla 

vakuutusalan digitalisaatiota. Organisaatioiden oli sopeuduttava nopealla aikataululla tilanteeseen, 

jossa sosiaalisia kontakteja tuli välttää ja siksi tekoälyn mahdollistamasta verkkoasioinnista tuli 

nopeasti tärkeämpää kuin koskaan ennen. (Balasubramanian ym. 2021) 

Vakuutusyhtiöiden korvaustoiminnon digitalisointi on vakuutuksenantajille mahdollisuus parantaa 

sekä toiminnan tehokkuutta että maksimoida asiakastyytyväisyys. InsurTech tarjoaa nyt ratkaisuja 

koko korvausprosessin digitalisointiin. (CB Insights 2021a) Suomessa monet vakuutusyhtiöt 

tarjoavat yksinkertaisten korvaushakemusten ratkaisut lähes samalla sekunnilla, kun hakemus on 

lähetetty. Tämä kaikki on tekoälyn ansiota. Tekoälyä sovelletaan myös asiakaspalvelun tukena chat-

toiminnoissa (Eling & Lehmann 2017). Palataan chatbot-palveluihin myöhemmin, kun käsitellään 

teknologioita kommunikointiin ja myyntiin. Underwriting-toiminnossa kanadalainen vakuutusyhtiö 

Manulife on yksi edelläkävijöistä. Kesällä 2018 siitä tuli Kanadan ensimmäinen vakuutusyhtiö, joka 

käyttää tekoälyalgoritmia osana underwriting-toimintojaan. Algoritmin tarkoituksena on käyttää 

tekoälyä yksinkertaistamaan ja nopeuttamaan hakemuskäsittelyprosessia, jotta asiakkaat saavat 

päätöksen nopeammin. (Capgemini & Efma 2020) Lisäksi esimerkiksi japanilainen vakuutusyhtiö 

Fukoku Mutual Life käyttää tekoälyä henkivakuutussopimusten tekemisen tukena (Eling & Lehmann 

2017).  

Big data tarkoittaa suurta määrää järjestelemätöntä dataa, jota tuottavat esimerkiksi 

telematiikkalaitteet, sosiaaliset verkostot tai muut internet-lähteet. Data voi olla erilaisissa muodoissa, 

kuten tekstinä, äänenä tai videona. Monet vakuutusyhtiöt käyttävät tekstin louhintaa esimerkiksi 

petosten havaitsemiseksi tai verkkosisällön analysointiin asiakkaiden hankkimiseksi. (Eling & 

Lehmann 2017) Data on tärkeä työkalu vakuutusyhtiöille, sillä myös tekoälyn hyödyntäminen 

tarvitsee taustalle valtavan määrän dataa (Accenture 2018). Capgeminin ja Efman vuoden 2020 

World Insurance Reportin mukaan 65 prosenttia vakuutusyhtiöistä kertoi, että he käyttävät edistyneitä 

analytiikan teknologioita datan käsittelyyn ja jalostaakseen siitä hyödyllistä tietoa liiketoiminnan 

kehittämistä varten.  

Datan käyttö ei ole uutta vakuutusalalla, vaan sitä on käytetty jo pitkään muun muassa kilpailuaseman 

analysointiin, hinnoitteluun, riskienhallintaan ja varainhoitoon sekä liiketoiminnan kehittämiseen 

(Yeung 2010). Tekoäly ja datan käyttö ovat vakuutusliiketoiminnan ytimessä, sillä niiden avulla 

voidaan tarjota myös parempia tapoja määrittää ja hallita riskejä. Tätä kautta voidaan siirtyä pelkästä 

vahingon korvaamisesta kohti vahinkojen ennaltaehkäisyä. (VanderLinden, Millie, Anderson & 

Chishti 2018) Datan käytön potentiaali on lähes loputon vakuutusalalla ja se kehittyy koko ajan.  Uusi 
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kehityssuunta datan ja sen käytön yleistyessä on avoimen lähdekoodin protokollat, joilla 

varmistetaan, että tietoja voidaan jakaa ja käyttää eri toimialoilla. Erilaiset yritykset ja yhteisöt 

keskittyvät luomaan ekosysteemejä ja jakamaan tietoja useisiin eri liiketoimintoihin yhteisen 

sääntely- ja kyberturvallisuuskehyksen puitteissa. Esimerkiksi puettavat tiedot voidaan siirtää 

suoraan vakuutusyhtiöille ja yhdistetyt koti- sekä autodata voidaan asettaa saataville Amazonin, 

Applen, Googlen ja useiden kuluttajalaitevalmistajien kautta. (Balasubramanian ym. 2021) Tämä luo 

vakuutusyhtiöille taas lisää mahdollisuuksia datan käyttöön.  

Esineiden internet on teknologia, jossa jokainen tekninen laite lähettää ja vastaanottaa dataa sensorien 

avulla (Eling & Lehmann 2017). Teknologian kehitys ja digitalisuus on tullut vahvasti osaksi monia 

koneita, laitteita ja tavaroita liittämällä niihin anturi- ja sensoriteknologiaa (Ilmarinen & Koskela 

2018). Meneillään oleva COVID-19 pandemia saa ihmiset viettämään enemmän aikaa kodeissaan, 

mikä saa sukupolven miettimään, mitä koti voi ja mitä sen pitäisi tehdä. Älykotiteknologioiden 

rahoitustaso lähestyikin kaikkien aikojen korkeinta tasoa vuonna 2020. (CB Insights 2021a) Vaikka 

esineiden internet on ollut esillä jo pitkään, niin vain 38 prosenttia vakuutusyhtiöistä käyttää siitä 

saatavia tietoja osana liiketoimintaansa (Capgemini & Efma 2020). Luvun uskotaan kuitenkin 

kasvavan räjähdysmäisesti tulevaisuudessa.  

Älykkäiden laitteiden määrä tulee kasvamaan tulevaisuudessa yhä enemmän ja ne liittyvät osaksi 

autoja, kuntolaitteita, kodin avustajia, älypuhelimia ja älykelloja. Uusina älykkäinä laitteina ovat 

tulossa vaatteet, silmälasit, kodinkoneet, lääkinnälliset laitteet ja kengät. Asiantuntijoiden arvion 

mukaan antureilla varustettuja laitteita on vuoteen 2025 mennessä jopa triljoona. Näiden laitteiden 

antama tieto luo vakuutusyhtiöille mahdollisuuden ymmärtää asiakkaitaan paremmin, mikä johtaa 

uudenlaisiin tuotteisiin, yksilöllisempään hinnoitteluun ja yhä reaaliaikaisempaan palveluun sekä 

tarpeisiin vastaamiseen. (Balasubramanian ym. 2021; Ilmarinen & Koskela 2018)  

Esineiden internet mahdollistaa täysin uudenlaisen tuotekehityksen vakuutusyhtiöille. Sekä vahinko- 

että henkivakuutusaloilla on tarjolla uudenlaisia kannustinpohjaisia vakuutuksia (Voutilainen & 

Koskinen). Vakuutuksen ideana on, että asiakas voi itse omalla toiminnallaan vaikuttaa vakuutuksen 

hintaan tai saada muita etuja. Kannustimia on sovellettu henkivakuutusalalla luomalla niin sanottuja 

älyhenkivakuutustuotteita. Erityisesti LähiTapiola on kunnostautunut älyhenkivakuutuksen 

kehityksessä Suomessa. LähiTapiolan älyhenkivakuutukseen kuuluu mobiilisovellus, josta asiakas 

saa neuvoja hyvinvoinnin eri osa-alueille (LähiTapiola 2021). Maailmalla edelläkävijä 

kannustinpohjaisten vakuutustuotteiden saralla löytyy kuitenkin Etelä-Amerikasta vakuutusyhtiö 

Discovery heidän Vitality-nimisellä vakuutustuotteella. Vitality ohjelma palkitsee käyttäjäänsä 
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käyttäytymisen ja elintapojen mukaan. Vakuutusohjelmasta, on tullut todella suosittu ja yhtiö 

tarjoaakin ohjelmaa Etelä-Afrikan lisäksi muun muassa Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa, 

Singaporessa ja Kiinassa tytäryhtiöidensä kautta. (Discovery 2021; Discovery 2015) Esineiden 

internetin sovelluksen vakuutusalalla liittyvätkin useimmiten erityisesti terveysvakuuttamisen 

älytuotteisiin (Eling & Lehmann 2017). Lisäksi esineiden internetin tuotteita on nähty 

autovakuutuksissa ja kodin vakuutuksissa erilaisten älykkäiden sensorien muodossa (Pietilä & 

Chatelet 2016).   

Esineiden internet ei muuta tulevaisuudessa pelkästään tuotteita ja asiakasviestintää, vaan myös 

riskienarviointia ja riskienhallintaa. Näiden muutoksien vuoksi myös hinnoittelu tulee muuttumaan, 

sillä riskien omistajuus siirtyy teknologian myötä koneisiin ja laitteisiin. Toisaalta vakuutuksien tarve 

voi myös pienentyä merkittävästi, sillä esineiden internetin avulla voidaan luoda turvallisia 

ympäristöjä, joissa riskeille altistuminen pienenee. (Pietilä & Chatelet 2016) 

 

2.2.2  Teknologiat datan säilyttämiseen 

 

Teknologiat datan säilyttämiseen Eling ja Lehmann (2017) jakavat kahteen teknologiaan, jotka ovat 

lohkoketjut ja pilvipalvelut.  

Lohkoketjut ovat hajautettu tietokanta, joka mahdollistaa digitaalisen kaupankäynnin ja sopimusten 

varastoinnin siten, että niitä ei ole mahdollista väärentää (Eling & Lehmann 2017). 

Lohkoketjuteknologia ratkaisee siis digitaalisen vaaran, jossa tapahtumat verkossa ovat teoriassa 

helppo väärentää tai kopioida. Lohkoketjujen avulla tällaisissa tilanteissa voidaan käyttää luotettua 

välittäjää ja riski väärennyksestä tai kopioinnista häviää. (CB Insights 2020b) Älykkäät sopimukset 

vähentävät merkittävästi vakuutusyhtiöiden kuluja sopimuksien tekemisessä ja maksujen 

varmistuksessa (Balasubramanian ym. 2021). 

Aegon, Allianz, Munich Re, Swiss Re ja Zurich ovat löytäneet ensimmäisinä lohkoketjujen 

potentiaalin vakuutusalalla. Fizzy ja Axa ovat kehittäneet lohkoketju-tekniikkaan perustuvan 

lentovakuutuksen, joka maksaa korvauksen automaattisesti, jos lento viivästyy kahdella tunnilla. 

Allianz Risk Transfer AG (ART) ja Nephila Capital Limited (Nephila) ilmoittavat puolestaan, että he 

ovat onnistuneesti kokeilleet lohkoketjun älykkään sopimusteknologian käyttöä 

luonnonkatastrofivaihdon toteuttamiseen. (Eling & Lehmann 2017)  
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Pilvipalvelut tarkoittavat palveluja, joiden avulla tiedostoja voidaan tallentaa verkossa, minkä 

johdosta ne ovat saatavilla missä tahansa mihin aikaan tahansa. Vuonna 2017 on arvioitu, että 87,5 

prosenttia finanssialan yrityksistä käyttävät pilvipalveluita, mutta usein käyttö on rajoitettu tietyille 

liiketoiminta-alueille. (Eling & Lehmann 2017) Tuosta arviosta jo tultu varmasti paljon eteenpäin, 

mutta silti vakuutusalalla pilvi on ollut pitkään enemmän pyrkimys kuin todellisuus. Heinäkuussa 

2019 tehdyssä pilvivalmiustutkimuksessa vain 56 prosenttia vakuutusyhtiöiden johtajista kertoi 

kehittäneensä ja toteuttaneensa pilvipalveluihin siirtymistä. Pilvipalveluihin siirtymisellä voidaan 

saavuttaa teknologiakustannusten alentamista. Vakuutusyhtiöt, jotka ovat siirtyneet pilvipalveluihin 

automatisoidakseen toimintojaan, ovat onnistuneet vähentämään it-kustannuksia noin 30 prosenttia. 

(Saldana, Murphy, Viswanath, Simon & Mélin 2020) CB Insightsin (2020a) mukaan pilvipalveluiden 

merkitys tulee kasvamaan huomattavasti, kun kustannusten vähentämisen paine kasvaa.  

 

2.2.3  Teknologiat kommunikointiin ja myyntiin 

 

Teknologiat kommunikointiin ja myyntiin Eling ja Lehmann (2017) ovat jakaneet seitsemään eri 

teknologiaan. Nämä seitsemän teknologiaa ovat mobiililaitteet ja sovellukset, chatbotit, 

robottineuvojat, sosiaaliset verkostot, videopuhelut, video alustat ja verkkosivut. Kuvaillaan 

seuraavaksi näitä teknologioita lyhyesti. 

Mobiililaitteiden ja sovellusten merkitys on nykypäivänä valtava. Älypuhelimet ja tabletit 

sovelluksineen korvaavat perinteiset tietokoneet. Lisäksi mobiililaitteet mahdollistavat ihmisten 

olevan koko ajan tavoitettavissa. Vakuutusyhtiöt ovat kehittäneet sovelluksia vahingoista 

ilmoittamisen, sopimusten tarkastelun ja asiakaspalvelun tueksi. Sovelluksia voidaan käyttää myös 

myyntiprosessin tehostamiseksi. (Eling & Lehmann 2017) Sovellukset ovat läsnä aina mobiililaitteita 

käytettäessä ja mikäli vakuutusyhtiöllä ei ole mobiilisovellusta, sitä voidaan pitää jo melko suurena 

puutteena palveluissa. Monet vakuutusyhtiöt ovatkin viime vuosina panostaneet mobiilisovellusten 

kehittämiseen erityisen paljon. 

Chatbotit ovat ohjelmistoja, jotka käyttävät tekoälyä asiakkaiden palveluun. Kommunikointi hoituu 

yleensä verkkosivuilla tai sovelluksessa. Chatbotteja käytetäänkin asiakaspalvelun ja myynnin 

tukena. Robottineuvojat ovat samankaltaisia kuin chatbotit, mutta niitä on käytetty yleensä enemmän 

automaattiseen varainhoitoon. Asiakkaat määrittävät riskihalukkuutensa ja robotit käyvät kauppaa 

automaattisesti. Varainhoidon lisäksi myös vähittäiskaupassa on käytössä robottineuvoja. (Eling & 

Lehmann 2017) Chatbotit ja robottineuvojat pongahtavatkin nykyään näytölle lähes heti verkkosivun 
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avauduttua. Ne osaavat vastata kohtalaisen hyvin yksinkertaisiin kysymyksiin, mutta 

monimutkaisemmissa aiheissa keskustelu usein ohjautuu vielä oikean asiakaspalvelijan 

hoidettavaksi. Chatbottien ja robottineuvojien keskustelutaidot kehittyvät kuitenkin koko ajan ja 

niistä on varmasti päivä päivältä yhä enemmän apua asiakaspalvelun tukena. Ne ovat myös 

aiheuttaneet hulvattomia tilanteita antamalla hieman erikoisia vastauksia asiakkaan kysymyksiin, kun 

kysymyksen asettelu on hämmentänyt teknologiaa. Suomessa muun muassa Turvan chatbot Teppo 

nousi uutisiin vuonna 2019 pahoitellessaan asiakkaalle sattunutta vahinkoa, kun kyseessä olikin 

todellisuudessa onnellinen perhetapahtuma ja uuden lapsen syntymä (Koskinen 2019).   

Chatbottien ja robottineuvojien lisäksi robotiikalla voi olla myös monia muita vaikutuksia 

vakuutusalaan. Uutena innovaationa esille on nousemassa muun muassa 3D-tulostus, jonka uskotaan 

muuttavan vakuutustuotteita tulevaisuudessa, sillä arvion mukaan vuoteen 2025 mennessä 3D-

tulostuksen teknologialla toteutetut rakennukset yleistyvät. Muun muassa tällaisten rakennusten 

osalta vakuutusyhtiöiden tulee miettiä uudelleen riskien arviointia. Lisäksi ohjelmoitavat robotit, 

kuten dronet, robotiikalla toimivat maatalouslaitteet ja kirurgiset robotit, tulevat tulevaisuudessa 

olemaan osa eri toimialoja. Näin ollen myös uudenlaisen robotiikan aiheuttamiin vahinkoihin tulee 

varautua ja vakuutusyhtiöiden tulee löytää keinot vakuuttaa niitä. Lisäksi on arvioitu, että vuoteen 

2030 mennessä huomattavan suurella osalla tavanomaisista ajoneuvoista on automaattisia 

ominaisuuksia, kuten itseajo-ominaisuuksia. Myös nämä asiat muuttavat riskienhallintaa ja -

hinnoittelua. (Balasubramanian ym. 2021) 

Sosiaalisella medialla ja pikaviestinpalveluilla tarkoitetaan muun muassa Facebookia, Facebook 

Messengeriä, WhatsApp Messengeriä, Instagramia ja LinkedInia. Nämä ovat alustoja, joilla 

yksityishenkilöt ja yritykset voivat jakaa tietoa. Erilaiset viestisovellukset ovat syrjäyttäneet 

tekstiviestit ja foorumeilla voidaan käydä keskustelua ja hakea tietoa. Facebook on laajasti käytetty 

vakuutusala yritysten keskuudessa. WhatsAppia käytetään asiakaspalveluun ja foorumeilla voidaan 

kerätä palautetta sekä keskustella asiakkaiden kanssa. (Eling & Lehmann 2017) Sosiaalinen media 

on keskiössä erityisesti markkinointi- ja tuotekehityksen saralla (Voutilainen & Koskinen 2019). 

Jopa neljännes maailman väestöstä on sosiaalisessa mediassa. Tämän vuoksi olisi voitu ajatella, että 

vakuutusyhtiöt olisivat ottaneet sosiaalisen median kanavat käyttöön liiketoiminnassaan paljon 

nopeammin, mitä ne ovat sen tehneet. Sosiaalisen median käyttäminen vakuutustoimintaan on 

odotettua vaikeampaa ja vakuutusyhtiöt tarvitsevat asiantuntijoiden apua sosiaalisen median 

analysoinnissa, teknisessä toteutuksessa sekä oikeudellisissa ja eettisissä asioissa. (VanderLinden ym. 

2018) 
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Videopuhelualustoja ovat esimerkiksi Skype ja Facetime. Videopuhelu on visuaalinen puhelu, jossa 

voit nähdä ja olla vuorovaikutuksessa vastaanottajan kanssa. Videopuheluita käytetään 

asiakaspalvelussa ja myynnissä. Vakuutusyhtiöt tarjoavat myös esimerkiksi lääkäripalveluita 

videopuheluiden välityksellä. Videoalustoja ovat esimerkiksi Youtube ja Vimeo. Nämä ovat alustoja, 

joilla voidaan julkaista eri aiheisia videoita verkossa. Suuret vakuutusyhtiöt, kuten Allianz, Axa, 

Allstate ja Swiss Life, käyttävät YouTubea mainostukseen ja tuotekuvauksien tukena. 

Vakuutusyhtiöillä voi olla myös omia YouTube kanavia. Verkkosivuilla vakuutusyhtiöt puolestaan 

esittävät kaikenlaista informaatiota yhtiöstä, tuotteista ja niin edelleen. Kaikki vakuutusyhtiöt 

käyttävät verkkosivuja sekä tiedonantoon että myyntiin. (Eling & Lehmann 2017) 

 

2.3  Väestörakenteen muutos 

 

Väestön ikääntyminen vaikuttaa yhteiskunnan normeihin ja talouteen (Voutilainen & Koskinen 

2019). Suomessa syntyvyys on ollut jo pitkään laskussa ja vuoden 2019 lopussa väestöllinen 

huoltosuhde oli korkein sitten vuoden 1922 jälkeen. Väestöllinen huoltosuhde tarkoittaa ei-

työikäisten ja työikäisten määrän suhdetta, siis kuinka monta ei-työikäistä on 100 työikäistä kohden.  

(Tilastokeskus 2020) Väestön ikääntyminen on aiheuttanut huolta erityisesti lakisääteisen 

eläkejärjestelmän selviytymisestä. Eläkeuudistuksia onkin tehty eläkejärjestelmän kestävyyden 

tukemiseksi. (Voutilainen & Koskinen 2019) Lisäksi kansallisten sosiaali- ja 

terveydenhuoltojärjestelmien laaja uudistus, jota kutsutaan sote-uudistukseksi, on parhaillaan 

käynnissä Suomessa. Sote-uudistuksen tarkoituksena on kehittää palveluita vastaamaan yhteiskunnan 

tarpeita muutoksessa ja hillitä väestön ikääntymisestä johtuvien kustannusten kasvua. 

(Valtioneuvosto 2021) 

Suurten ikäluokkien ikääntyessä myös vanhusten yksinasuminen yleistyy, minkä vuoksi myös 

hoivapalveluihin tarvitaan lisää resursseja. Yksi ehdotettu ratkaisu olisi vapaaehtoisten 

hoivapalveluvakuutuksien tarjoaminen. Tällaisia vakuutuksia ei kuitenkaan vielä ole Suomessa 

tarjolla. (Määttänen & Valkonen 2020) Belgiassa AG Insurance on kuitenkin pilotoinut Phil at home 

-nimisen tuotteen. Tuote on tarkoitettu erityisesti senioriväestölle avuksi kotona asumiseen. Se 

käyttää erilaisia älykkäitä kommunikointipalveluita, esineiden internetin sovelluksia ja sensoreita 

tärkeiden tietojen välittämiseksi, mahdollistaen senioriväestön asumisen omassa kodissa pidempään. 

(Phil at home 2021) Tämän kaltaiset kotona asumista tukevat vakuutus- tai palvelutuotteet voisivat 

olla hieno mahdollisuus tulevaisuudessa myös Suomessa.  
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Vanhuuteen varautumista voidaan tukea myös säästämisen tukemisen keinoin. Säästämistä on 

mahdollista tukea verotuksellisesti esimerkiksi helpottamalla verotusta. Toisaalta on myös väitetty, 

että verotuksen kautta säästämisen tai vapaaehtoisen eläkevakuuttamisen tukeminen voisi olla 

vaaraksi julkisille eläkejärjestelmille, erityisesti työeläkejärjestelmälle. (Voutilainen & Koskinen 

2019) Pelkona on, että säästämisen helppous ja tuloksellisuus vaikuttaa eläkejärjestelmään 

suhtautumiseen. Voidaan kokea, että eläkejärjestelmän hyödyt ovat huonommat kuin vapaaehtoisen 

säästämisen hyödyt. Kokemuksen perusteella voi olla vaarana, että ihmiset nousevat lakisääteistä 

eläkejärjestelmää vastaan. Voutilainen ja Koskinen (2019) eivät kuitenkaan ole samaa mieltä, vaan 

heidän mielestään vapaaehtoiset säästöt voivat toimivasti täydentää julkista järjestelmää.  

 

2.4  Liiketoimintamallien muuttuminen 

 

Edellä kuvatut kolme megatrendiä, monimutkaisempi sääntely ja verotus sekä teknologian ja 

väestörakenteen muutos, pakottavat myös yrityksiä muuttumaan. Tämä muutos on luonteeltaan niin 

monimutkainen ja vaikutukseltaan laaja, että liiketoimintamallien muuttuminen voidaan luokitella 

megatrendiksi itsessään. Voutilainen ja Koskinen (2019) jaottelevat liiketoimintamallien 

muuttumisen neljään alemman tason trendiin, jotka ovat toimialaliukumat, ristiin myynti, yhden 

luukun ostos ja arvoketjujen avaaminen.  

Toimialaliukumalla tarkoitetaan tilannetta, jossa jotkin alat lähentyvät toisiaan siten, että ne ikään 

kuin liukuvat toistensa sisään (Ilvessalo & Voutilainen 2011). Pankki- ja vakuutusalalla 

toimialaliukumalla voidaan tarkoittaa esimerkiksi tilannetta, jossa vakuutusyhtiö lanseeraa tuotteen, 

joka on lähes identtinen kuin pankin tuote tai päinvastoin. Toisaalta sillä voidaan tarkoittaa myös 

tilannetta, jossa perustetaan uusi yritys toiselle sektorille tai hankitaan tällä alalla jo toimiva yritys. 

Pankki- ja vakuutusalan lähentyminen on klassinen esimerkki toimialaliukumista ja niitä on nähty 

paljon viime vuosina myös Suomessa. (Voutilainen & Koskinen 2019) 

Suomessa toimialaliukumia on esiintynyt erityisesti, kun vakuutusyhtiöt ovat perustaneet tai ostaneet 

pankin. Pankin ovat olleet aktiivisia toimialaliukumien luomisessa varallisuudenhoitosektorin kanssa 

jo 1980-luvulla, ennen kuin ne kääntyivät henkivakuutussektoriin 1990-luvulla ja 

vahinkovakuutussektoriin 2000-luvun alkaessa. Viime aikoina pankit ja vakuutusyhtiöt ovat 

löytäneet uuden mahdollisuuden toimialaliukumista myös vähittäiskauppaketjujen kanssa. 

Esimerkkejä rahoituksen ja vähittäiskaupan toimialaliukumista ovat muun muassa Carrefour 
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Ranskassa, Tesco Iso-Britanniassa ja S-ryhmä Suomessa. Suomessa S-ryhmä tekee tiivistä 

yhteistyötä LähiTapiolan kanssa. (Voutilainen & Koskinen 2019) 

Pankit ja vakuutusyhtiöt ovat alkaneet tehdä yhteistyötä myös muun muassa terveydenhuoltoalan ja 

autoalan kanssa (Voutilainen & Koskinen 2019). Terveydenhuoltoalalla esimerkiksi LähiTapiola on 

ostanut osuuden Mehiläisestä ja solminut Mehiläisen kanssa strategisen kumppanuuden (Mehiläinen 

2021). Myös OP Ryhmä on lähtenyt mukaan terveysbisnekseen perustamalla oman sairaalan 

palvelemaan asiakkaitaan (Pohjola Sairaala 2021). Lisäksi vakuutusyhtiöt ovat solmineet 

kumppanuuksia autoalan yhtiöiden kanssa erityisesti vakuutuskorvauksiin liittyen. Perinteisten 

kumppanuuksien lisäksi OP Ryhmä tarjosi asiakkailleen OP Kulku -nimistä autonvuokrauspalvelua. 

Secto Automotive osti kuitenkin OP Kulku -palvelun vuonna 2019. (Secto 2019)  

Terveydenhuollon ja autoalan lisäksi vakuutusyhtiöt tekevät yhä enemmän yhteistyötä 

teknologiayritysten kanssa. InsurTech-yritykset ovat osana toimialaliukumia vakuutusalalla 

esimerkiksi tilanteissa, kun ne perustavat yrityksiä, jotka keskittyvät vakuutusalan teknologioiden 

luontiin. Kyse ei kuitenkaan ole suoranaisesti vakuutusyhtiön perustamisesta tai ostamisesta, 

ainakaan vielä tässä vaiheessa. Vahvoja kumppanuuksia kuitenkin luodaan yhä enemmän InsurTech-

yritysten ja vakuutusyhtiöiden välille. (Cappiello 2020) Toimialaliukumia tarkasteltaessa nouseekin 

yhä useammin esille vakuutusalan lähentyminen teknologiayritysten kanssa. Palataan tähän aiheeseen 

tarkemmin myöhemmin tämän tutkielman luvussa 3 tarkasteltaessa GAFA-yhtiöiden lähentymistä 

vakuutusalan kanssa.  

Toimialaliukumien lisäksi finanssialan yritysten liittoumat ovat vahva kehitystrendi. 

Finanssiryhmittymä on kokonaisuus, joka koostuu emoyhtiöstä, vähintään yhdestä pankista ja 

vähintään yhdestä vakuutusyhtiöstä. Emoyhtiö voi olla holding yhtiö tai itse pankki tai vakuutusyhtiö. 

Finanssiryhmittymä näyttää olevan suosituin malli pankkien ja vakuutusyhtiöiden välisissä 

liittoutumissa. Mallin etuihin kuuluu parempi asiakassuhteiden hallinta, ansaintalogiikan 

rakentamisen helpottaminen, tuotekehityksen parempi hallinta, myyntikanavien kapasiteetin ja 

selkeyden optimointi sekä liiketoimintasalkun monipuolistaminen. (Voutilainen & Koskinen 2019) 

Finanssiryhmittymät hyötyvät erityisesti yhteisistä it-järjestelmistä. Kun järjestelmien 

ylläpitokustannukset ovat yhteisiä, niin kustannukset jakaantuvat laajemmalle ja näin halpenevat. It-

järjestelmät liittyvät yleensä erityisesti asiakkuuksien hallintaan. Finanssiryhmittymässä yhtiöt 

tukevat myös toisiaan kaikissa muissa liiketoiminnallisissa asioissa, kuten tuotekehityksessä. Lisäksi 

myös voitot ja tappiot tasoittuvat, kun yhtiö on suurempi.  
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Finanssiryhmittymien muodostaminen on ollut kansainvälinen trendi 1990-luvulta lähtien. Suomessa 

tällä alalla toimii kaksi suurta ryhmittymää, jotka ovat OP Ryhmä ja Nordea. (Voutilainen & 

Koskinen 2019) Nordea harjoittaa pankkitoiminnan lisäksi erityisesti henkivakuutustoimintaa, toisin 

kuin OP Ryhmä, joka harjoittaa pankkipalveluiden lisäksi sekä henki- että vahinkovakuutustoimintaa. 

Näiden kahden ryhmittymän välillä on siis hieman eroa ryhmittymän laajuudessa. 

Finanssiryhmittymien luomisen suuntausta on myös vastustettu Euroopassa niiden varainhoidon 

vaikeuksien vuoksi ja 2000-luvun alussa Euroopassa purettiin joitain jättiläisiä finanssiryhmittymiä, 

kuten Credit Suisse - Winterthur ja Allianz – Dresdner, ja purkamisen trendi näyttää jatkuvan myös 

yhä edelleen Euroopassa ulottumatta kuitenkaan Suomeen (Voutilainen & Koskinen 2019).  

Ristiin myynti on merkittävä trendi, joka on ilmaantunut markkinoille finanssialan yritysten liittojen 

kautta (Voutilainen & Koskinen 2019). Lisäksi monet kulutustavaroita myyvät yritykset ovat 

huomanneet, että he voivat tarjota vakuutuksia muiden tuotteiden myynnin ohessa. Esimerkiksi 

autokaupat tarjoavat vakuutuksia auton ostamisen yhteydessä. Tätä kautta vakuutusyhtiöt voivat 

luoda uudenlaisia kumppanuusverkostoja myyntinsä tueksi. (Thuring 2012) Finanssialan liitoissa 

ristiin myynti näkyy esimerkiksi pankin tarjotessa asiakkailleen vakuutustuotteita tai 

vakuutusyhtiöiden pankkituotteita. Muun muassa OP Ryhmä on Suomessa hyötynyt tämän 

kaltaisesta pankki- ja vakuutuspalveluiden ristiin myynnistä. Pankki voi myydä henkivakuutuksia 

esimerkiksi asuntolaina-asiakkailleen. Samassa yhteydessä kaupataan usein vakuutuksia 

työttömyyden ja työkyvyttömyyden varalle. Lisäksi voidaan myydä kaikenlaisia vahinkovakuutuksia 

lähes kaikille muiden pankkipalveluiden asiakkaille. Ristiin myynnin mahdollisuus onkin arvioitu 

olleen merkittävä tekijä usein fuusioiden ja yritysostojen taustalla. (Koskinen & Voutilainen 2019; 

Thuring 2012) 

Kolmas trendi, joka on ilmaantunut asiakaspalveluprosessiin, on one-stop shopping, siis yhden 

luukun ostos. Konseptin tarkoituksena on tarjota asiakkaalle esimerkiksi finanssiryhmittymän 

tapauksessa kaikki pankki- ja vakuutuspalvelut yhdellä tapaamisella. Tapaaminen voi taas tapahtua 

joko konttorilla tai online-tapaamisena. Yhden luukun ostos onkin itseasiassa ristiin myynnin ajuri, 

sillä samalla tapaamisella pyritään kattamaan kaikki asiakkaan pankki ja vakuutustarpeet. 

(Voutilainen & Koskinen). Samankaltaista palvelua voidaan tarjota oikeastaan millä vain alalla osana 

palvelua ja vakuutukset istuvat monien myyjien liiketoimintaan. Mäenpään ja Voutilaisen (2011) 

mukaan yhden pysähdyksen ostoksen -konseptia tulisi kehittää yhä pidemmälle ja luoda sitä kautta 

asiakasuskollisuutta sekä arvoa asiakkaille, kun kaikki hoituvat kerralla samalla asioinnilla. Tämän 

kaltainen palvelu, jossa samalla tapaamisella yksi henkilö myy ja palvelee asiakasta sekä pankki- että 

vakuutuspalveluissa tai muussa vastaavassa yhdistelmässä on selvä esimerkki ristiin myynnistä. 
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Asiakkaalle tämän tyyppinen tapaaminen on tietenkin helppoa, sillä hän saa hoidettua asiansa 

kerralla. Toisaalta hankaluus voi olla siinä, että yleensä tuotteita tarjotaan pakettina ja näin hintojen 

vertailu kilpailijoiden yksittäisten tuotteiden tarjouksiin voi olla vaikeaa.  

Voutilainen & Koskinen (2019) nimesivät viimeiseksi liiketoimintamallien muuttumisen osatrendiksi 

arvoketjujen avaamisen. Finanssialalla on pitkään totuttu suljettuun arvoketjuun. Suljettu arvoketjulla 

tarkoitetaan tilannetta, jossa tietty myyntikanava, esimerkiksi pankki, tarjoaa asiakkailleen vain oman 

yhtiönsä tuotteistoja esimerkiksi rahoitusyhtiöstään tai henkivakuutusyhtiöstään. Avoin arvoketju 

tarkoittaa taas tilannetta, jossa myyntikanava tarjoaa myös kilpailevien finanssiyhtiöiden tuotteita. 

Erityisesti Ruotsissa pankit ovat avanneet arvoketjunsa, kun taas suomalaisilla pankeilla on yhä 

suljetut arvoketjut. On kuitenkin odotettavaa, että myös suomalaiset pankit avaavat arvoketjunsa 

jossain vaiheessa, kun asiakkaat käyvät vaativimmiksi.  

Arvoketjuihin liittyy myös erilaiset strategiset kumppanuudet. Muun muassa kumppanuudet 

InsurTech-yritysten kanssa voivat parhaimmillaan parantaa arvoketjujen tiettyjä vaiheita. 

Esimerkiksi AXA tekee yhteistyötä Alibaban kanssa parantaakseen sähköisiä kaupankäyntialustoja 

ja vastaavasti Allianz tekee yhteistyötä Simplesurancen kanssa tarjotakseen tuotteitaan 

verkkokanavissa Euroopassa. Kaiken kaikkiaan teknologian kehitys on muokannut 

vakuutusyhtiöiden arvoketjuja, ja osaltaan myös avannut niitä kumppanuuksien kautta. (Cappiello 

2020) 

 

2.5  Asiakaskäyttäytymisen muuttuminen 

 

Digitalisaatio ja teknologian kehitys on yhtenä suurimpana tekijänä asiakaskäyttäytymisen 

muuttumisen takana. Digitalisaation myötä asiakkaiden tapa hankkia tietoa, ostaa ja kuluttaa 

palveluita on muuttunut täysin. Myös kommunikointi sekä kokemuksien ja mielipiteiden vaihtaminen 

on muuttunut uusien digitaalisten kommunikointivälineiden myötä. (Ilmarinen & Koskela 2018) 

Asiakkaat haluavat myös yhä enemmän personoituja vakuutuksia. (Capgemini & Efma 2020) Internet 

ja mobiililaitteet ovat muuttaneet asiakkaiden käyttäytymistä ja odotuksia palveluista ja 

ostotapahtumista. Kuluttajat ovat tottuneet verkossa käytävään kommunikointiin ja palveluiden 

ostamiseen verkosta. Muutos on tapahtunut suhteellisen nopeasti viimeisten reilun parin kymmenen 

vuoden aikana digitalisaation hurjan kehityksen myötä. Itseasiassa asiakaskäyttäytymisen 

muuttumisesta on tullut digitalisaatiota ajava voima ja se vaikuttaa kaikkien yrityksien toimintaan. 

Kun asiakkaiden tavat toimia muuttuvat, mahdollistaa se yrityksille uudenlaisia tapoja tuottaa arvoa 
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asiakkaille. Asiakaskäyttäytymisen muuttuminen muuttaa myös sitä mistä asiakkaat ovat valmiita 

maksamaan ja kuinka paljon. Kaiken tämän vuoksi asiakaskäyttäytymisen muuttuminen johdattaa 

suoraan liiketoiminnan ydinkysymysten äärelle. (Ilmarinen & Koskela 2018) 

Ennen asiakkaat tulivat konttorille asioimaan aina esimerkiksi pakki- ja vakuutusasioissa. Muutos 

konttorista itsepalveluun tuli, kun pankin ohjasivat asiakkaat maksamaan laskuja 

laskunmaksuautomaateille ja nostamaan rahaa raha-automaateista. Seuraava askel oli asioiminen 

verkossa ja puhelimitse. (Ilmarinen & Koskela 2018) Samanlainen kehitys on nähtävissä myös 

vakuutuspalveluissa. Konttorilla asioimisen sijaan vakuutusasiat hoidetaan nykyään pitkälti verkossa. 

Sen lisäksi, että asiointi tapahtuu verkossa, on suuri muutos siinä, että aina esimerkiksi 

korvauspäätöstä ei tee ihminen ruudun toisella puolella, vaan korvauspäätöksen saattaa antaa robotti. 

Asiakaspalvelun apuna verkossa toimivat erilaiset chatit. Yrityksen kannalta asioimisen muuttuminen 

verkkoon on tapa parantaa tehokkuutta ja säästää kustannuksissa (Ilmarinen & Koskela 2018). 

Asiakaspalvelussa nopeus, helppous, edullisuus ja laatu ovat olleet hyvin kaupankäynnin ja 

asiakaspalvelun tukipilarit jo ennen internetiä. Digitalisaation myötä ne ovat kuitenkin kasvattaneet 

rooliaan kilpailukeinoina yhä isommiksi. Internetin myötä asiakkaat ovat tottuneet siihen, että tietoa 

on saatavilla ja ostoksia voi tehdä ympäri vuorokauden. Asiakkaat voivat myös asioida 

palveluntarjoajien kanssa, milloin ja missä vain, esimerkiksi mobiililaitteensa kautta. Digitaalisen 

muutoksen myötä esille on tullut myös asiakkaiden malttamattomuus. He eivät jaksa opetella uutta 

tai odottaa, vaan kaikki on saata mahdollisimman helposti ja nopeasti. Helppoihin ja toimiviin 

palveluihin he ovat tottuneet kansainvälisten yritysten loistavien digipalveluiden kautta. Mikäli 

heidän käyttämänsä palvelu ei toimi, on kynnys palveluntarjoajan vaihtoon yhä matalampi, sillä 

vaihtoehdot ovat helposti käden ulottuvilla ja muutaman klikkauksen päässä. (Ilmarinen & Koskela 

2018) 

Accenturen tekemän tuoreen globaalin vakuutusalan asiakastutkimuksen mukaan kuluttajat ovat 

yhteydessä vakuutuksenantajaan mobiili- ja verkkopalveluiden kautta paljon enemmän kuin kaksi 

vuotta sitten. 37 prosenttia kertoo ottavansa yhteyttä vakuutusyhtiöönsä mobiilisovelluksen tai 

verkkosivun kautta vähintään kerran kuukaudessa. Kaksi vuotta sitten vastaava luku oli vain 23 

prosenttia. Maailmanlaajuinen COVID-19 pandemia nopeutti digitaalisiin palveluihin siirtymistä 

kaikissa väestöryhmissä, mutta sukupolvien välillä halussa asioida digitaalisesti on silti vielä eroja. 

Nuoremmat väestöryhmät ovat halukkaampia käyttämään digitaalisia palveluita, mutta myös 

iäkkäämmillä väestöryhmillä halu digitaaliseen asiointiin kasvaa. Näihin lukuihin vaikuttaa varmasti 

COVID-19 pandemian aiheuttamat liikkumisrajoitukset, mutta merkittävää digitaalisten palveluiden 
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käytön vähenemistä ei kuitenkaan ole odotettavissa. 48 prosenttia kuluttajista haluaisi avata uuden 

asiakkuuden tai ostaa vakuutustuotteita tietokoneella ja 34 prosenttia mobiilisovelluksen tai 

verkkosivun kautta. Vahinkotilanteissa vanhemmasta väestöstä jopa 71 prosenttia haluaa asioida 

mieluummin verkossa esimerkiksi chat- tai videopalveluiden kautta perinteisen toimistolla 

tapahtuvan vuorovaikutuksen sijaan. Tämän osalta kasvua on tapahtunut 3 prosenttiyksikköä. 

(Saldanha & Staehle 2021) 

Asiakkaat ovat alkaneet yhä enemmän harkita vaihtoehtoisia palveluntuottajia ja tapoja ostaa 

vakuutuksia. Accenturen tekemän tutkimuksen mukaan vuonna 2020 kuluttajista 27 prosenttia voisi 

todennäköisesti harkita ostavansa vakuutuksia online-palveluntarjoajilta, kuten Google tai Amazon. 

Vuonna 2018 vastaava luku on ollut 22 prosenttia, joten vakuutuksien ostohalukkuus näiltä yhtiöiltä 

on noussut viisi prosenttiyksikköä kahdessa vuodessa. Myös päivittäistavaraketjuilta ollaan valmiita 

ostamaan vakuutuksia, sillä vuonna 2020 kuluttajista 24 prosenttia voisi harkita ostavansa 

vakuutuksia päivittäistavaraketjuilta. Vuonna 2018 vastaava luku oli 18 prosenttia. Siis myös tämän 

osalta ostohalukkuus on kasvanut 6 prosenttiyksikköä. (Saldanha & Staehle 2021) Capgeminin ja 

Efman (2020) tekemän tutkimuksen mukaan vuonna 2016 vain 17 prosenttia vastaajista oli valmiita 

ostamaan vakuutuksia teknologiajäteiltä. Vuoteen 2018 mennessä luku oli kasvanut jo 30 prosenttiin 

ja vuoteen 2020 mennessä luku oli jo 36 prosenttia. Luku on siis lähes kaksinkertaistunut vuodesta 

2016 vuoteen 2020 mennessä.  

Kaiken helposti saatavilla olevan tiedon myötä asiakkaista on tullut myös yhä hintatietoisempia. 

Hinnan ei kuitenkaan tarvitse aina olla edullisin, mutta sen tulee olla kilpailukykyinen. 

Hintatietoisuuden lisääntyminen pakottaa myös yritykset miettimään, mikä on se lisäarvo, jonka he 

pystyvät tarjoamaan asiakkaalle, jotta asiakas valitsee juuri heidän palvelunsa tai tuotteensa. 

(Ilmarinen & Koskela 2018) Kuluttajille ei enää riitä perinteinen vakuutusyhtiön malli kerätä 

vakuutusmaksuja ja maksaa korvauksia vahingon sattuessa. Kuluttajat odottavat yhä enemmän apua 

ja kumppanuutta vakuutusyhtiöltään. (Saldanha & Staehle 2021) Tällainen lisäarvon tuottaminen on 

tullut myös näkyväksi osaksi vakuutustoimintaa. Enää ei osteta pelkkää vakuutusta tuotteena, vaan 

yhtiöt ovat siirtyneet yhä enemmän tarjoamaan elämänmittaista kumppanuutta asiakkaan kanssa. 

Tällaisiin kumppanuuksiin voi sisältyä erilaiset arvoa tuottavat lisäpalvelut, kuten terveyteen liittyvät 

laitteet ja sovellukset tukemassa asiakkaan terveyttä osana terveysvakuutuksia. 

Kuluttajat ovat myös yhä halukkaampia tarjoamaan henkilökohtaista dataa vastineeksi 

yksilöllisemmälle hinnoittelulle, tarjouksille ja alennuksille. He itseasiassa jopa vaativat yhä 

enemmän tällaisia tuotteita, joissa veloitus määräytyy käyttäytymisen ja tapojen mukaan. Kuluttajat 
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ovat kuitenkin myös yhä tietoisempia datasta ja sen keräämisestä sekä haluavat suojata omia tietojaan. 

He ovat halukkaita jakamaan tietojaan vaihtokauppana siitä saadusta hyödystä, mutta he eivät ole 

halukkaita jakamaan tietojaan ilman siitä saatavaa hyötyä. Kuluttajat ovat halukkaita jakamaan 

tietojaan erityisesti terveydenhuoltoon liittyvien vakuutustuotteiden tueksi. 69 prosenttia kuluttajista 

kertoi jakavansa tietoja terveydestään, liikunnastaan ja ajotavoistaan vastineeksi alhaisimmista 

hinnoista, mikä on 19 prosenttiyksikköä enemmän kuin kaksi vuotta sitten. Maailmanlaajuisen 

terveyden ja hyvinvoinnin markkina-arvon odotetaan nousevan 1,3 biljoonaan dollariin vuoteen 2024 

mennessä. Ei ole siis ihme, että yhä useammat vakuutusyhtiöt kehittävät parhaillaan käyttäytymiseen 

pohjautuvia vakuutustuotteita, jotka edistävät hyvinvointia. Autovakuutuksien osalta kuluttajat 

odottavat yhä enemmän niin sanottuja ”pay as you drive”-tuotteita. Tuotteen ideana on, että asiakkaan 

ajokäyttäytyminen vaikuttaa vakuutuksen hintaan. 73 prosenttia kuluttajista on ilmaissut 

kiinnostuksen tämän tyyppiseen autovakuuttamiseen, kun kaksi vuotta sitten kiinnostuneita oli vain 

60 prosenttia. (Saldanha & Staehle 2021) Asiakkaat ovat selvästi siirtymässä yhä enemmän 

käyttöpohjaisiin vakuutuksiin. Vuonna 2019 niitä käyttivät 35 prosenttia ja vuonna 2020 luku oli jo 

51 prosenttia. (Capgemini & Efma 2020) 

Vaikka kuluttajat ovat halukkaampia kuin ennen jakamaan tietojaan vakuutusyhtiöille, on heidän 

luottamuksensa vakuutusyhtiöihin laskenut. Vain 32 prosenttia kuluttajista sanoo luottavansa siihen, 

että heidän vakuutusyhtiöönsä pitää huolta heidän tiedoistaan. Luku on 8 prosenttiyksikköä 

vähemmän kuin vuosi sitten. Luottamuksen vähentyminen voi johtua kyberhyökkäysten kasvavasta 

määrästä. 38 prosenttia kaikista kuluttajista ja yli 55-vuotiaista jopa 45 prosenttia sanoo olevan 

haluttomia luovuttamaan henkilökohtaisia tietojaan, koska he pitävät sitä liian tunkeilevana. Kaksi 

vuotta sitten sama luku oli vain 25 prosenttia. Tämä kehitys ei välttämättä johdu vakuutusyhtiöiden 

luotettavuudesta, vaan syy voi olla enemmänkin kuluttajien lisääntyvässä tiedossa mitä tulee datan 

hallintaan. Huolimatta kasvavasta huolestumisesta tietosuojasta ja tietoturvasta, kuluttajat haluavat 

yksilöllistä hinnoittelua ja palvelua. He ovat pienestä vastahakoisuudesta huolimatta kuitenkin myös 

yhä halukkaampia jakamaan tietoja saadakseen ne. (Saldanha & Staehle 2021) 

Asiakkaat ovat yhä kiinnostuneempia myös vastuullisuudesta ja kestävästä kehityksestä. Erityisesti 

nuoremmat asiakkaat ovat hyvin kiinnostuneita tästä. Accenturen tutkimus osoittaa, että nuoremmat 

kuluttajat haluavat digitaalisia kokemuksia, jotka edistävät vastuullista matka- ja ostokäyttäytymistä. 

67 prosenttia milleniaaleista ja sitä nuoremmista kuluttajista pitävät tämän kaltaista palvelua 

houkuttelevana. Yli 55-vuotiaiden kuluttajien osalta palvelua piti houkuttelevana vain 43 prosenttia. 

(Saldanha & Staehle 2021)  
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3 VAKUUTUSTOIMIJAT MURROKSESSA 

 

Luvussa 2 käsiteltiin vakuutusalan murrosta megatrendien avulla. Lukua ohjasi keskeisesti 

vakuutusyhtiön toimintoihin ja liiketoimintaan vaikuttavat teemat. Tässä luvussa keskitytään itse 

vakuutustoimijoihin, siis yhtiöihin ja yrityksiin, jotka ovat myös eräänlaisessa murroksessa. 

Pelkästään vakuutusliiketoiminta ei siis muutu, vaan myös toimijat alalla ovat murroksessa.  

Liiketoimintamallien muuttumisen megatrendin ohessa käsiteltiin toimialaliukumia ja arvoketjujen 

avaamista. Megatrendien yhteydessä kuvailtiin myös sääntelyn muuttumista. Tämän kaltaiset 

megatrendit ovat yhteisvaikutuksessa synnyttäneet muun muassa finanssitavaratalojen luomisen 

aallon. Toisaalta ne ovat mahdollistaneet myös muiden kuin perinteisten vakuutusyhtiön markkinoille 

tulon. Teknologian muutos on vauhdittanut osaltaan uusien toimijoiden tulemista vakuutusalalle, kun 

ne ovat voineet soveltaa omia vahvuuksiaan osana vakuutusliiketoimintaa ennennäkemättömällä 

tavalla. Myös asiakkaat odottavat uudenlaisia teknologiaan pohjautuvia innovatiivisia palveluita ja 

tuotteita. Liiketoimintamallien muuttuminen, sääntelyn ja verotuksen muutos, teknologian muutos ja 

asiakaskäyttäytymisen muuttuminen ovat vahvasti pohjana sille, että vakuutustoimijat voivat pian 

saada yllättäviäkin kilpailijoita alalleen.  

Tarkastellaan tässä luvussa sitä, millainen murros liittyen vakuutustoimijoihin on tällä hetkellä alalla 

käynnissä. Aloitetaan aiheen tarkastelun disruption keinoin ja kuvataan, miten uudenlaiset toimijat 

voivat disruptoida vakuutusalaa ja näin myös perinteisiä vakuutusyhtiömuotoja. Tämän jälkeen 

tutustutaan GAFA-yhtiöiden avauksiin vakuutusalalla. 

 

3.1  Disruptio  

 

Termi disruptio tulee englanninkielisestä sanasta disruption, joka tarkoittaa häiriötä. Diruptio kuvaa 

prosessia, jossa pienempi yritys, jolla on vähemmän resursseja, pystyy haastamaan tietyllä alalla 

vakiintuneet yritykset (Christensen, Raynor & McDonald 2015; Christensen ym. 2001). Nielsen ym. 

(2017) määrittelevät disruption markkinoilla tapahtuvaksi häiriöksi, joka vaikuttaa yrityksen 

kilpailukykyyn. Tämän kaltainen häiriö voi olla esimerkiksi jokin uusi innovaatio. Uusi innovaatio 

voi taas ravistella markkinoita tavalla, jossa yritys, joka ei ennen ole toiminut tietyllä liiketoiminta-

alueella, saakin innovaation voimin jalansijaa markkinoilla ja muuttaa kilpailutilannetta 
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merkittävästi. Tämän kaltaiset häiritsevät uudet innovaatiot voivat luoda jopa kokonaan uusia 

markkinoita.  

Kestäviksi innovaatioiksi kutsutaan parannuksia tai edistysaskeleita, jotka saavat tuotteen tai palvelun 

toimimaan paremmin tavoilla, joita kuluttajat osaavat markkinoilla jo arvostaa. Häiritsevät, siis 

disruptiiviset, innovaatiot ovat puolestaan kuluttajien mielestä aluksi huonompia ja myös niiden 

tuotteet ovat usein huonompia kuin aiempien tarjoajien vastaavat tuotteet. Näin ollen valtavirran 

kuluttajat eivät ole aluksi halukkaita siirtymään uuteen tarjoukseen pelkästään siksi, että se olisi 

halvempaa. Disruptiiviset tuotteet ja palvelut voivat kuitenkin keskittyä johonkin tiettyyn 

yksityiskohtaan tuotteessa tai palvelussa ja tehdä sen todella hyvin. (Nielsen ym. 2017) Christensen 

ym. (2015) mukaan tällaisessa tilanteessa kuluttajat odottavat tuotteiden laadun nousevan tarpeeksi, 

jotta tuote miellyttää heitä. Kun näin on tapahtunut, kuluttajat lopulta omaksuvat uuden tuotteen ja 

hyväksyvät sen mielellään alhaisemmalla hinnalla, mikä johtaa hintojen alenemiseen markkinoilla.  

Suurin osa innovaatioista, olivat ne disruptiivisia tai eivät, alkavat usein pienimuotoisina kokeiluina. 

Disruptoiville yrityksille on ominaista, että ne keskittyvät ensin vahvemmin liiketoimintamallin 

luontiin eikä niinkään itse tuotteeseen. Tämän jälkeen, kun ne ovat onnistuneet tunkeutumaan 

toimialalle, voidaan keskittyä itse tuotteeseen ja alkaa syödä markkinaosuutta vakiintuneilta 

toimijoilta. Tämä prosessi voi viedä aikaa ja vakiintuneet toimijat voivat puolustaa asemaansa 

pitkään, erilaisilla jopa luovillakin tavoilla, ja jättää uuden kilpailijansa pitkään jopa huomiotta. 

(Christensen ym. 2015; Christensen ym. 2001; Gilbert 2003) 

Tällaisesta disruptiivisen innovaation esimerkkinä Christensen ym. (2015) käyttävät Netflixiä, joka 

perustettiin vuonna 1997. Alkujaan se oli palvelu, joka vuokrasi DVD-elokuvia online-

käyttöliittymän kautta ja toimitti ne postitse asiakkailleen. Näin ollen elokuvan saapuminen saattoi 

kestää useita päiviä. Palvelu houkutteli vain muutamia asiakasryhmiä, kuten elokuvaharrastajia, jotka 

eivät välittäneet uusista julkaisuista ja DVD-soittimien ensimmäisiä käyttöönottajia. Valtaosa 

kuluttajista ei siis ollut kovinkaan kiinnostuneita palvelusta, koska elokuvan toimittaminen postitse 

oli paljon hitaampaa kuin elokuvavuokraamosta elokuvan hakeminen. Netflixin siirtyessä uuden 

teknologian myötä elokuvien ja sarjojen striimaamiseen verkossa, houkutteli laaja valikoima, 

edullinen hinta ja helppo saatavuus myös valtavirran kuluttajia palvelun pariin. Netflix on siis 

klassinen esimerkki disruption kautta markkinoille tulosta. Perinteiset elokuvavuokraamot eivät 

osanneet ensin pitää sitä uhkana eivätkä täten vastanneet uuteen kilpailutilanteeseen tarpeeksi 

nopeasti, minkä myötä Netflixin kehittyessä verkkopalveluksi, se muuttuikin nopeasti suosituksi 

markkinajohtajaksi uudella innovaatiollaan. Netflix toimii myös hyvänä esimerkkinä siitä, että 
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disruptio markkinoilla voi kestää pitkänkin aikaa ja näin ollen perinteiset toimijat markkinoilla 

jättävät disruptoivan yrityksen helposti pitkään huomiotta. 

Nielsen ym. (2017) vievät disruption määritelmän vielä hieman pidemmälle kuin Christensen, Raynor 

ja McDonald. He määrittelevät disruptiota yhä enemmän teknologian muutoksen näkökulmasta. 

Nielsenin ym. määritelmän mukaan disruptio on teknologian avulla saavutettu radikaali edistys 

tietyllä toimialalla, mikä on saavutettu selvästi uuden liiketoimintamallin kokoonpanolla ja se haastaa 

nykyiset liiketoimintatavat. Toisaalta voidaan puhua jopa disruptiivisista teknologioista. Christensen 

(1997) mukaan disruptiiviset teknologiat tuovat markkinoille hyvin erilaisen arvolupauksen, mitä on 

koskaan ennen ollut tarjolla. Tuotepohjaiset disruptiiviset teknologiat ovat usein halvempia, 

yksikertaisempia ja mukavampia käyttää.  

Ilmarisen ja Koskisen (2018) mukaan teknologian kehittymisen aikana millä tahansa markkinoilla 

menestyminen edellyttää uudenlaista ajattelua, palveluita, liiketoimintamalleja, nopeutta ja 

ketteryyttä sekä kykyä vastata asiakkaiden muuttuneisiin tarpeisiin. Uuden markkinoita rajusti 

muuttavan liiketoimintamallin luominen on helpompaa sellaiselle yritykselle, joka ei ole vielä alalla 

ja näin ollen sillä ei ole paljoa menetettävää. Tällaiset toimijat voivat yllättää luomalla liiketoiminnan, 

joka ei paitsi ylittä asiakkaiden odotuksia, vaan myös on kustannustehokas ja ketterä. Uusien alaa 

haastavien yritysten fokus on niin terävä, että sen vuoksi jokin asiakkaan tarve tai ongelma tulee 

ratkaistuksi uudenlaisella ylivertaisella tavalla. Tällaista tuotteita tai palveluita voidaan kutsua 

nimenomaa alaa disruptoiviksi.  

Viime vuosina on nähty useiden yritysten, kuten Uberin, Applen, Dellin ja Amazonin muuttavan 

radikaalista aloja, joilla ne kilpailevat. Nämä yritykset tarjoavat esimerkkejä perinteisten 

liiketoimintamallien uudistamiseksi uudeksi, erittäin kilpailukykyiseksi, markkinoita hallitsevaksi 

tavaksi harjoittaa liiketoimintaa. Tällaisen onnistumisten jälkeen perinteiset toimijat jäävät usein 

yllättyneinä nuolemaan näppejään ja esittävät disruptiota syyksi sille, että vaikutusta ei ymmärretty 

ennen kuin oli liian myöhäistä. (Nielsen ym. 2017) VanderLindenin ym. (2018) mukaan vakuutusala 

voi olla myös jäämässä uusien innovaatioiden ja uusien toimijoiden jalkoihin. Vakuutusyhtiöt ovat 

niin tottuneita tekemään liiketoimintaansa samalla tavalla ja juurtuneet tapoihinsa, että ne eivät 

välttämättä huomaa lähestyvää uhkaa nykyisten markkinoiden ulkopuolelta. Herääminen 

liiketoiminnan uudistamiseen voi tulla liian myöhään. 

Viime vuosina vakuutusala on kiinnostanut erityisesti InsurTech-yrityksiä. InsurTech-sana on 

yhdistelmä sanoista vakuutus sekä teknologia ja se tarkoittaa näiden kahden osa-alueen yhdistämistä. 

InsurTech mahdollistaa yksilölliset vakuutusratkaisut tarjoamalla erilaisia älykköitä sensoreita, 
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puettavia laitteita ja analytiikkaa vakuutustuotteiden tueksi. (Yan ym. 2017) Teknologian merkitys 

on valtava eikä ole epäilystäkään siitä, etteikö jo pelkästään teknologian kehitys dirsuptoisi 

vakuutusalaa. Uudet liiketoimintamallit, jotka hyödyntävät teknologian kehitystä ja auttavat 

vakuutuksenantajia vastaamaan muuttuviin kuluttajien vaatimuksiin ovat välttämättömiä. (Saldanha 

& Staehle 2021) InsurTech-yritykset ovat viime vuosina luoneet paljon uudenlaisia 

teknologiatuotteisiin liittyviä innovaatioita vakuutusalalle ja muuttaneet näin vakuutusalan 

liiketoimintamalleja. Myös GAFA-yhtiöt ovat osana tätä teknologiaa uudelle tavalla hyödyntävää 

joukkoa ja lähestyneet vakuutusalaa uudenlaisten innovaatioiden kautta. 

Neale, Drake & Konstantopoulos (2020) jakavat InsurTech-yritysten strategiat kolmeen tyyppiin, 

jotka ovat disruptoivat (disruptors), keskeyttävät (disintermediaries) ja mahdollistavat (enablers) 

strategiat. Disruptoiva yritys on yleensä startup-yritys, joka luo teknologian sovelluksen, joka 

vaikuttaa huomattavasti vakuutusyhtiöiden toimintaan ja palveluihin. Todelliset disruptoijat ovat 

kuitenkin full stack -vakuutuksenantajat. Full stack -vakuutuksenantajalla tarkoitetaan sellaista 

vakuutuksenantajaa, joka pystyy hyödyntämään teknologiaa kokonaisvaltaisesti ja kehittämään 

siihen liittyviä innovaatioita alusta loppuun itse. Tällaiset vakuutuksenantajat keskittyvät usein myös 

yhteen tai pariin yksittäiseen tuotteeseen disruptoidakseen niitä markkinoilla. Keskeyttävä strategia 

tarkoittaa toimintaa, jossa yritykset ohittavat yhden tai useamman osapuolen vakuutusmarkkinoilla 

kaupankäynnissä. Esimerkiksi jälleenvakuuttaja ottaa yhteyttä suoraan vakuutusyhtiön asiakkaaseen 

vakuutuksenantajan sijaan tai yritys perustaa etukäteen oman vakuutustuotteen ja tarjoaa näin suoraan 

omia vakuutuksiaan asiakkailleen perinteisten vakuutusyhtiöiden tarjoamien tuotteiden sijaan. 

Mahdollistavaa strategiaa käyttävät puolestaan suurin osa InsurTech-yrityksistä. Ne tukevat ja ovat 

kumppaneina perinteisille vakiintuneille vakuutusyhtiöille ja tarjoavat tuotteita tai palveluita 

vakuutusyhtiöiden liiketoiminnan tueksi. Ne eivät kuitenkaan kilpaile suoraan perinteisten 

vakuutusyhtiöiden kanssa. (Neale ym. 2020) 

 

3.2  GAFA-yhtiöt vakuutusalalla 

 

GAFA-yhtiöillä tarkoitetaan neljää teknologiajättiä Googlea, Amazonia, Facebookia ja Applea. 

Jatkuvasti kasvavan datan ja sen analyysimahdollisuuksien tukemana nämä yritykset eivät pelkää 

astua uusille toimialoille. Nyt yhtiöt ovat tulossa erityisesti kohti vakuutusmarkkinoita. Insurance 

Businessin artikkelin mukaan GAFA-yhtiöt ovat viime vuosina nostaneet asiakaskokemuksen rimaa 

korkeammalle kuin koskaan data- ja kuluttajakeskeisten liiketoimintamallien avulla. Nyt ne käyttävät 
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tietotaitoaan ja uusia innovaatioitaan päästäkseen mukaan finanssipalvelualalle kilpailemaan 

vakuutusyhtiöiden kanssa. (Moorcraft 2021)  

Nealen ym. (2020) mukaan InsurTech-yritysten strategiat voidaan jakaa kolmeen tyyppiin: 

disruptoiva, keskeyttävä ja mahdollistava. Myös GAFA-yhtiöitä tarkasteltaessa esille nousi myös 

kolme eri roolia, joissa ne voivat toimia vakuutusalalla. Nämä roolit ovat vakuutuksenantaja, 

vakuutuksien välittäjä ja vakuutusyhtiöiden kumppani. Kyseiset roolit sopivatkin hyvin myös 

InsurTech-yritysten erilaisiin strategioihin. Disruptoiva strategia luo tilanteen, jossa yhtiöt ovat 

vakuutuksenantajia. Keskeyttävä strategia kuvaa vakuutuksien välittäjän tai toisin sanoen jakelijan 

roolia. Mahdollistavassa strategiassa yhtiöt toimivat vakuutusyhtiöiden kumppaneina.  

Suurilla teknologiayrityksillä on useita etuja perinteisiin vakuutusyhtiöihin nähden. Heillä on paljon 

dataa, olemassa oleva asiakaskunta ja jakelualustat, jotta asiakkaat voidaan saavuttaa helpommin ja 

erityisesti digitaalisesti. Heillä on myös laitteistoja, jotka ovat avainasemassa vakuutusprosessien 

parantamiseksi tulevaisuudessa. Tällaisia laitteistoja ovat esimerkiksi älykkäät kodin laitteet ja 

älykkäät puettavat laitteet, kuten älykellot tai aktiivisuusrannekkeet. Laitteet, jotka keräävät 

jatkuvasti tietoa käyttäjän terveydentilasta, voivat auttaa henkivakuutusyhtiöitä määrittelemään 

paremmin kuolleisuuden todennäköisyydet, mikä johtaa yhä tarkempaan vakuutustoimintaan. 

Vastaavasti älykkäät kodin laitteet voivat tunnistaa vahinkotapahtumia, kuten vesivuodon ja osata 

aktivoida automaattisesti keinon, kuten vesilinjan sulkeminen, vahingon lieventämiseksi tai 

estämiseksi. (CB Insights 2020c) Kutakin GAFA-yhtiöitä voidaan pitää myös omana liiketoiminnan 

ekosysteeminä, koska jokaisella näistä yhtiöistä on toimintaa eri toimialoilla ja näiden toimintojen 

kautta yli miljoonat ihmiset ovat yhteydessä toisiinsa. Yhtiöt muodostavat liiketoiminnan 

ekosysteemin ja niiden ydintoiminnot täydentävät toisiaan. (Miguel & Casado 2016) 

CB Insightsin analyysin mukaan Google, Amazon, Facebook ja Apple ovat investoineet voimakkaasti 

henkilökohtaiseen terveyden seurantalaitteisiin ja virtuaalisiin terveystuotteisiin ja ovat pystyneet 

integroimaan nämä ominaisuudet terveysvakuutuksiin suhteellisen vaivattomasti. Viimeaikaiset 

investoinnit ja kumppanuudet osoittavat, että yritykset ovat myös lisäämässä kiinnostusta henki- ja 

vahinkovakuutusmarkkinoihin. Esimerkiksi Amazon, Google ja Apple ovat kaikki tehneet 

yhteistyötä Vitalityn kanssa tarjotakseen erilaisia puettavia älylaitteita asiakkailleen. Amazon ja 

Facebook taas hyödyntävät alustojaan jakamaan vakuutustuotteita Intiassa. (CB Insights 2020c; Lind 

2020) 

Mikään ei tietenkään estä myös perinteisiä vakuutusyhtiöitä innovoimasta ja kehittämästä 

liiketoimintaansa edelleen sekä muodostamasta uudenlaisia ekosysteemejä liiketoimintansa tueksi. 



 

38 

 

Perinteisillä vakuutusyhtiöillä on kuitenkin käytössään paljon vanhoja järjestelmiä. Kun järjestelmät 

ovat jäykkiä, voi myös innovoiminen ja uusien tuotteiden markkinoille tuominen tarpeeksi nopeasti 

olla haastavaa. Vaikka vakuutusyhtiöt käyttäisivät dataansa hyödyksi, niin sitä voi olla hyvin vaikea 

ottaa käyttöön siten, että dataa hyödynnettäisiin koko liiketoiminnassa. (Phelan 2016) Tämän vuoksi 

on nähtävissä, että teknologiajätit ovat tulleet tavallaan myös avuksi perinteisille vakuutusyhtiöille ja 

tarjonneet omaa osaamistaan eräänlaisen konsultaation muodossa. Lisäksi myös vahvoja 

kumppanuuksia on solmittu.  

Kumppanuudet ovat syntyneet luonnollisesti, sillä myös perinteiset vakuutuksenantajat siirtävät 

tietojansa yhä enemmän pilveen ja hyödyntävät tekoälyä. Nämä ovat alueita, joita suuret 

teknologiayritykset hallitsevat ja jo nyt ne mahdollistavat vakuuttajille keskeiset digitaaliset alustat. 

Vielä toistaiseksi teknologiajätit toimivat kuitenkin ensisijaisesti digitaalisten palveluiden 

mahdollistajina tai vakuutusyhtiöiden jakelukumppaneina. Mikäli ne kuitenkin onnistuvat 

tulevaisuudessa omistamaan laitteistojensa kautta kaiken tiedon, pilviohjelmistojensa kautta 

analytiikan ja kuluttaja-alustojen kautta jakelukanavat, niin on perinteisillä vakuutusyhtiöillä riski 

joutua hyödyttömiksi. (CB Insights 2020c) Itseasiassa voidaan väittää, että Google ja Amazon 

hallitsevat jakelua jo nyt paremmin kuin perinteiset vakuutusyhtiöt. Tähän väitteeseen saadaan pohjaa 

seuraavien alalukujen myötä, kun esitellään jokaisen GAFA-yhtiön saavutukset vakuutusalalla tähän 

mennessä. Tästä eteenpäin onkin mielenkiintoista seurata, milloin teknologiajätit eivät tyydy olemaan 

enää vain palvelujen mahdollistajia tai jakelijoita.    

 

3.2.1  Google  

 

Google on ollut aktiivinen toimija vakuutusalalla jo vuosien ajan. Sen ensimmäinen avaus 

vakuutusalalla keskittyi disruptoimaan alaa tuomalla markkinoille tuotteen, jonka avulla asiakas 

pystyi vertailla vakuutuksien hintoja. (CB Insights 2021b) Google teki yhteistyötä compare.com -

hintavertailusivuston kanssa rakentaakseen hintavertailutyökalun ja täten pyrki vaikuttamaan 

vakuutuksien hinnoitteluun (Bolt Solutions 2019). Sivuston nimi oli Google Compare ja se oli 

toiminnassa vuodesta 2012 alkaen aina vuoteen 2016, jolloin sivusto lopetettiin. Sivusto oli 

pääasiassa käytössä Iso-Britanniassa ja ensimmäisinä vuosina sen ensisijainen tarkoitus oli vertailla 

hintoja ja myydä autovakuutuksia. Lopulta palvelun kautta myytiin myös matka- ja kotivakuutuksia. 

(Russell 2016) Tällaisen tuotteen voidaan ajatella olleen luonnollinen lähestymiskulma Googlelle, 

onhan kyseessä kuitenkin teknologiajätti, jonka yksi tunnetuimmista tuotteista on hakukone. Näin 
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ollen on luonnollista, että ihmiset etsivät tietoa vakuutuksien hinnoista Googlen hakukoneesta ja siten 

myös tämän kaltainen vertailutyökalu oli omiaan Googlelle. Uutta oli kuitenkin se, että työkalun 

kautta pystyi todella myös ostamaan autovakuutuksen. 

Seuraavaksi vuonna 2015 Google ilmoitti aloittavansa liiketoiminnan Yhdysvaltojen 

autovakuutusmarkkinoilla. Se hankki lisenssejä vakuutuksien myyntiin 26 osavaltiossa ja teki 

yhteistyötä useiden vakuutusyhtiöiden kanssa, kuten Dairyland, MetLife ja Mercury Insurance. (Bolt 

Solutions 2019; Simpson 2015) Autovakuutuksien myyntiä oli testattu jo muutaman vuoden ajan Iso-

Britanniassa Google Compare -sivuston kautta ja tämän jälkeen olikin luonnollista, että Google aloitti 

samankaltaisen toiminnan myös Yhdysvaltojen autovakuutusmarkkinoilla.  

Viime vuosina Google on kuitenkin toiminut enemmän sijoittajana, jakelijana ja teknologian tarjoaja 

vakuutusalalla kuin suoranaisesti vakuutusyhtiönä (CB Insights 2021b). Googlen 

autovakuutusavauksien jälkeen Googlen emoyhtiö Alphabet pääsi otsikoihin vuonna 2018 

sijoittamalla useisiin vakuutus- ja InsurTech- startup-yrityksiin, kuten Applied Systems ja Oscar 

Health (Bolt Solutions 2019). Alphabethin sijoitusvalinta voidaan katsoa ennustaneen Googlen halua 

tulla vakuutusmarkkinoille yhä vahvemmin.  

Googlen emoyhtiön, Alphabetin omistama Verily Life Sciences, on ilmoittanut 25.8.2020 siirtyvänsä 

tarjoamaan vakuutuksia. Verily lanseerasi uuden tytäryhtiön nimeltä Coefficient Insurance Company, 

jonka taustalla toimii Swiss Re. (Verily 2020) Googlen vakuutusmarkkinoille siirtyminen näyttää siis 

tällä hetkellä tapahtuvan vahvimmin emohtiön kautta. Siirtymää tehdään myös vahvasti yhteistyössä 

Swiss Re:n kanssa. Cofficient suunnittelee tarjoavansa niin sanottuja stop-loss -vakuutuksia (Verily 

2020). Stop-loss -termi on usein tuttu jälleenvakuutusmarkkinoilta. Sillä tarkoitetaan vakuutusta, joka 

suojaa vakuutuksenottajaa suurilta korvauksilta. Stop-loss vakuutus tulee yleensä voimaan ennalta 

määritetyn korvausmäärän jälkeen, minkä jälkeen stop-loss vakuutus kattaa loput suurista 

korvauksista. Näin ollen tämän avauksen toiminta ei suuntaudu ainakaan tässä vaiheessa vielä 

suoranaisesti kuluttajamarkkinoille.  

Cofficient aikookin yhdistää innovatiiviset terveysteknologiaratkaisut uudenlaisiin vakuutuksiin ja 

maksumalleihin. Cofficientin tarjoamat stop-loss vakuutukset keskittyvät työnantajien tarpeisiin 

kontrolloida kustannusten volatiliteettia datalähtöisen mallin avulla. (Verily 2020) Heidän 

vakuutustuotteensa on siis suunniteltu työnantajille kattamaan yllättäviä henkilöstön terveyskuluja. 

Stop-loss vakuutuksille tyypillisesti yhtiö korvaa työnantajalle työntekijöiden terveyskuluja tietyn 

summan ylittyessä. Cofficietillä on suunnitelmissa tulevaisuudessa liittää vakuutukseen myös 

terveysteknologiaa parantaakseen työntekijöiden terveyttä ja näin ollen myös työnantajan 
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kustannuksia (Verily 2020). Suuret teknologiayritykset ovat investoineet paljon digitaalisiin 

terveysaloitteisiin, kuten henkilökohtaisen terveyden seurantaan ja virtuaalihoitoon. Näin ollen ne 

pystyvät myös integroimaan nämä valmiudet sairausvakuutustarjontaan suhteellisen helposti. (CB 

Insights 2020c) Terveysteknologian saralla on vielä paljon kehitettävää vakuutusmarkkinoilla ja tämä 

avaus näyttää olevan nyt ensimmäisiä suurempia askeleita kohti datalähtöistä terveysvakuuttamista 

teknologiajätin johdolla. 

Tuoreimpana avauksena Google ilmoitti juuri maaliskuun alussa 2021 tekevänsä jatkossa yhteistyötä 

Allianzin ja Munich Re:n kanssa tarjotakseen ainutlaatuisen kybervakuutustuotteen Google Cloud -

asiakkailleen. Vakuutuksia tarjotaan ensisijaisesti yhdysvaltalaisille yrityksille, joiden vuotuinen 

liikevaihto on 500 miljoonaa – 5 miljardia dollaria. Tarjottavat vakuutukset kattavat jopa 50 

miljoonan dollarin tappiot. Samaan aikaan Allianz ja Munich Re integroituvat myös Google Cloudiin 

päästäkseen asiakkaiden tietoihin arvioidakseen paremmin heidän kohtaamiaan kyberriskejä ja 

tarjotakseen yksilöllisiä vakuutuksia. (CB Insights 2021b) Yhtiöiden välinen kumppanuus 

mahdollistaa tiedonjaon, jonka avulla voidaan tehdä yksilöllistä riskien hinnoittelua (Sims 2021). 

Uudenlaisen palvelumallin lisäksi asiakkaille tarjotaan siis myös yhä yksilöidympiä 

vakuutusratkaisuja vastapalvelukseksi siitä, että asiakkaat luovuttavat tietoja vakuutuksenantajalleen. 

Tämä on kasvava trendi vakuutusmarkkinoilla ja Google on vienyt ajatusta nyt hienosti eteenpäin 

yhdistämällä pilvipalvelun ja kybervakuuttamisen. 

Google tuntuu osuneen tällä avauksella loistavaan markkinarakoon, sillä yritysten siirtyessä yhä 

vahvemmin pilvipalveluiden käyttämiseen, kyberturvallisuus on yhä suurempi huolenaihe kasvavien 

kyberriskien vuoksi (CB Insights 2021b). Kybervakuutuksien integroiminen pilvipalveluihin 

vaikuttaa siis nerokkaalta avaukselta Googlelta. Kybervakuutukset ovat olleet vielä toistaiseksi 

hieman vieraampia yrityksille ja tällainen uusi palvelumalli, joka kattaa sekä pilvipalvelut että 

kybervakuutuksen on helppo ratkaisu, joka kattaa myös riskienhallinnan tarpeen. Tällainen Allianzin, 

Munich Re:n ja Googlen välinen kumppanuus on erinomainen esimerkki vakuutusten jakelumallista, 

jossa vakuutustuotteet integroidaan kolmannen osapuolen tarjoamaan tuotteeseen tai palveluun (CB 

Insights 2021b). Tulevaisuudessa voidaan odottaa yhä enemmän samankaltaisia niin sanottuja 

palveluun upotettuja vakuutustuotteita markkinoille.   

Googlen tuoreen kybervakuutusavauksen lisäksi samassa yhteydessä Google julkaisi nimittäneensä 

Nigel Walshin johtamaan sen vakuutusliiketoimintaa Pohjois-Amerikassa. Walsh on asiantuntija 

erityisesti InsurTechin, digitalisaation ja teknologian muutoksen ajamisessa vakuutusalalla. (Simpson 

2021) Hieman aikaisemmin Google oli nimittänyt Dr. Henna Karnan Googlen Global Insurance & 
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Risk Management Industry Solutions -aloitteen johtajaksi. Myös Karnan erityisalaa ovat tekoäly ja 

käyttäytymisanalytiikka sekä kehittyvä analytiikka. Hän on tunnettu pitkästä 25 vuotisesta urastaan 

vakuutusalan digitalisaation muutoksen parissa. (Banham 2021) Voidaankin nähdä, että Google on 

tehnyt vahvoja valintoja myös uusien nimityksien myötä selvästi tähdäten vakuutusliiketoiminnan 

kehittämiseen. 

Dr. Karna on todennut, että Googlen tavoitteena on olla vakuutusyhtiöiden kumppani, ei kilpailla 

niiden kanssa (Simpson 2021).  Googlen sisaryhtiön Alphabetin omistama Verily Life Sciences on 

kuitenkin lähtenyt yhä vahvemmin vakuutusyhtiön perustamisen suuntaan, kun taas Google on 

näyttäytynyt tähän mennessä enemmän vahvana kumppanina ja jakelijana. Nähtäväksi jää onko 

kumppanuus todella ainut liiketoimintamalli, jota Google haluaa vakuutusmarkkinoilla harjoittaa, vai 

onko tavoitteena kuitenkin olla vakuutuksenantaja ja avata aivan uudenlainen kilpailutilanne 

vakuutusmarkkinoilla. 

 

3.2.2  Amazon 

 

Amazonista on tulossa yhä suurempi osa ihmisten kotitalouksia, kun kotiin toimitetaan kaikenlaisia 

tuotteita ja palveluita, kuten turvallisuuden valvontaa ja WiFi-yhteyksien asennuksia. Seuraava 

looginen askel nähdään olevan vakuutuksien tarjoaminen kuluttajille. (Bolt Solutions 2019) Vaikka 

kuluttajat saattavat suhtautua uusiin vakuutustuotteiden tarjoajiin epäilevästi, voidaan ajatella, että 

Amazonin pääsy vakuutusmarkkinoille auttaa muuttamaan kuluttajien ennakkoluuloja 

vakuutustuotteiden ostamisesta muilta kuin perinteisiltä toimijoilta. Amazon ei toki ole muuttamassa 

ennakkoluuloja yksin, sillä myös muilla teknologiajäteillä on suuri asiakaskunta, jota he voivat 

hyödyntää myydessään vakuutuksia. (Baker 2020)  

Ensimmäisenä, kuten Google niin myös Amazon, on perustanut oman vakuutuksien hintoja 

vertailevan sivuston Iso-Britanniassa (Bolt Solutions 2019). Hintavertailusivun perustaminen onkin 

helppo lähestymistapa uusiin markkinoihin. Tämän jälkeen Amazon on osoittanut yhä kasvavaa 

kiinnostusta vakuutusmarkkinoita kohtaan ja tehnyt jo muutamia hienoja avauksia 

vakuutusmarkkinoilla. Tarkastellaan niitä seuraavaksi tarkemmin. 

Amazonin ensimmäinen suurempi avaus vakuutusmarkkinoilla oli vuonna 2016 Amazon Protect -

nimisen tuotteen avulla. Tämä oli Iso-Britanniassa tarjottava vakuutus, joka tarjosi rikkoutumis- ja 

varkausvakuutuksen kulutustavaroille aina kuulokkeista keittiökoneisiin. Korvaukset maksettiin 

yhteistyössä The Warranty Group’s London General Insurance Companyn kanssa. Tuote on 
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sittemmin levinnyt myös Espanjaan, Italiaan, Saksaan ja Ranskaan. Assurant osti kuitenkin Amazon 

Protectin vuonna 2018 laajentaakseen sen jakelua uusille markkinoille. (CB Insights 2020a; 

Charpentier 2020) Tämä Amazonin tuoteavaus vahvisti kuitenkin sen, että kuluttajat ovat valmiita 

ostamaan tällaisia vakuutuksia Amazonilta.  

Samaan aikaan, kun Amazon Protectista luovuttiin, toukokuussa 2018 Amazon teki ensimmäisen 

avauksen myös Intian vakuutusmarkkinoilla investoimalla InsurTech startup yritykseen nimeltä 

Acko. Acko tarjoaa perinteisiä autovakuutuksia, mutta se keskittyy yhä enemmän myös muihin 

vahinkovakuutustuotteisiin. Ackon toimitusjohtaja on kommentoinut, että yhteistyön tarkoituksena 

on uudenlainen arvonluonti Amazonin avulla. (CB Insights 2020a) Amazon voi tuottaa uudenlaista 

arvoa Ackolle tarjoamalla esimerkiksi sujuvan jakelukanavan vakuutuksien myyntiin. Amazonin 

datalähtöinen lähestyminen ja asiakaskunta ovat loistava mahdollisuus uudelle aloittelevalle 

vakuutusyhtiölle. Arvonluonnista esimerkkinä CB Insights (2020a) esittää muun muassa sen, että 

Amazon vahvistanut Ackon asemaa autovakuutustuotteiden myynnissä Amazonin alustalla. Amazon 

toimii siis vahvana kumppanina ja vakuutuksien jakelun mahdollistajana Ackolle.  

Syyskuussa 2018 Amazon osoitti yhä selkeämmin kiinnostusta Intian vakuutusmarkkinoihin, kun se 

haki Intian Registrar of Companies -nimiseltä taholta lupaa alkaa myymään omia terveys-, henki- ja 

vahinkovakuutustuotteita. Maaliskuussa 2019 Regulatory and Development Authority of India 

myönsi Amazonille yritysasiamiehen lisenssin (corporate agent license). (CB Insights 2020a) 

Lisenssin myötä Amazonin on mahdollista myydä omia vakuutustuotteitaan Intiassa. Lisäksi vuonna 

2019 Amazon sai lisenssin kolmannen osapuolen vakuutustuotteiden myynnin aloittamiseksi Intiassa. 

Lisenssien lisäksi yhtiö käynnisti uuden ominaisuuden, joka mahdollistaa vakuutusmaksujen 

maksamisen Intiassa Amazon Pay -lompakon kautta. (CB Insights 2020a; Singh 2020) Amazon 

näyttää siis keskittyvän selvästi Intian vakuutusmarkkinoille eikä ihme, sillä Intian 

vakuutusmarkkinat voivat tarjota hurjan potentiaalin Amazonille.  

Intia on tarjonnut Amazonille laajan mahdollisuuden kokeilla vakuutusliiketoimintaansa. 

Vakuutusten yleisyys maassa kasvoi vain 2,7 prosentista 3,7 prosenttiin vuosina 2001-2019, mikä 

tarkoittaa, että yrityksellä on paljon potentiaalisia asiakkaita Intiassa. Intian vakuutusmarkkinoiden 

kokonaisarvon arvioidaan olevan yli 200 miljardia dollaria tulevina vuosina. Amazon onkin 

onnistunut laajentamaan finanssialan palveluita Intiassa ja haluaa tulevaisuudessa kokeilla samaa 

myös muilla kehittyvillä markkinoilla. Seuraavana tähtäimessä näyttää olevan erityisesti Meksiko. 

(CB Insights 2020a) Intian ja Meksikon vakuutusmarkkinoiden kasvun potentiaali on Amazonille 

loistava mahdollisuus saada suurempaakin jalansijaa vakuutusmarkkinoilla tulevaisuudessa.  
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Autovakuutuksien lisäksi Amazon on tehnyt avauksia myös henki- ja terveysvakuuttamisessa. 

Joulukuussa 2020 Amazon ja henkivakuutusyhtiö John Hancock julkaisi kumppanuutensa, jossa 

Amazonin kehittämä älyranneke Halo tuli osaksi John Hancockin Vitality-vakuutusohjelmaa. Tämä 

on ensimmäinen kumppanuus vakuutusyhtiön kanssa, jossa Halo-ranneke on mukana. Ranneke antaa 

käyttäjälleen monenlaista terveyteen liittyvää dataa, jonka avulla käyttäjä voi seurata terveyttään. 

Terveistä elintavoista palkitaan ja käyttäjä kerää Vitalityyn liittyviä pisteitä ansaitakseen etuja ja 

alennuksia. Asiakas voi ansaita myös esimerkiksi Amazonin lahjakortteja tai Amazon Prime -

jäsenyyden. John Hancock, Manulife ja Amazon ovat ilmaisseet pohtivansa myös uusia 

yhteistyömahdollisuuksia tulevaisuudessa. (Straughn 2020) Tämän kaltaisen älyhenkivakuuttamisen 

tulevaisuus onkin mielenkiintoinen, sillä Amazonin kaltaiset teknologiajätit voivat tuottaa suurta 

lisäarvoa henkivakuuttajille älykkäiden laitteiden ja datan käsittelyn muodossa.  

Terveysvakuutuksen osalta Amazon pilotoi syyskuussa 2019 Amazon Care -nimisen 

terveysvakuutuspalvelun omille työntekijöilleen Seattlessa. Lisäksi COVID-19 pandemian aikana 

Amazon alkoi tarjoamaan ilmaisia terveysvakuutuksia myyjilleen Intiassa. Intiassa toimiva 

yhteistyökumppani Acko käsittelee vakuutussopimukset ja korvaukset. (CB Insights 2020a) Myös 

terveysvakuutusala on siis Amazonille mielenkiintoinen mahdollisuus.  

Vuonna 2019 pilotoitu Amazon Care on saamassa nyt jatkoa. Amazon julkaisi juuri äskettäin 

maaliskuussa 2021 tarjoavansa Amazon Carea jatkossa ympäri Yhdysvaltoja kaikille työnantajille, 

kun aiemmin palvelu on ollut saatavilla vain Washingtonin osavaltiossa yksinomaan Amazonin 

työntekijöille ja heidän perheilleen. Palvelu tulee saataville ympäri Yhdysvaltoja kesän 2021 aikana. 

Palvelu on suunnattu työnantajille, jotka voivat tarjota palvelua työntekijöilleen. Palvelun avulla 

työntekijät voivat ottaa yhteyttä lääkäriin Amazon Care -sovelluksen kautta chatin tai videopuhelun 

avulla. Lisäksi on mahdollisuus myös henkilökohtaiseen hoitoon, jossa Amazon Care voi lähettää 

lääketieteen ammattilaisen asiakkaan kotiin lisähoitoa varten.  (Amazon 2021) Palvelua on kehuttu 

erityisesti COVID-19 pandemian aikana, kun lääkäriasemat ovat olleet ruuhkautuneita. Amazon on 

siis onnistunut vastaamaan taas kerran hyvin asiakkaidensa tarpeisiin etälääkäripalveluista. Palvelun 

avaaminen saataville ympäri Yhdysvaltoja kaikille työnantajille on iso mahdollisuus Amazonille 

kasvattaa palvelun jakelua ja vahvistaa asemaansa vakuutuspalvelujen tarjoajana.  

Amazon näyttää siis toimivan jo nyt usealla vakuutusalalla vähintäänkin vahvana kumppanina. 

Autovakuutuksien osalta se on onnistunut kumppanuuksien hankinnassa erityisesti Intiassa. 

Henkivakuuttaminen ja terveyspalvelut näyttävät ottaneen tuulta alleen erityisesti nyt 

maailmanlaajuisen pandemian siivittämänä Yhdysvalloissa. Myös Intian markkinatilanteen 
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kehittyminen ja uudet avaukset Meksikossa ovat mielenkiintoisia mahdollisuuksia Amazonille. Eräs 

jo pari vuotta sitten odotettu avaus on kuitenkin vielä näkemässä Amazonilta, nimittäin älykkäät 

kotivakuutukset. Amazonin oman älykkään virtuaaliavustaja Alexan ja muiden älykkäiden kodin 

laitteiden myötä on odotettu uusia, älykästä teknologiaa hyödyntäviä kotivakuutustuotteita, joiden 

tavoitteena on tarjota halvempi hinta kuluttajille (Charpentier 2020). Nähtäväksi jää, miten Amazonin 

kumppanuudet vakuutusalalla kehittyvät tulevaisuudessa ja onko odotettu älykkään kotivakuutuksen 

markkinoille tuleminen jo lähempänä kuin tiedämmekään. 

 

3.2.3  Facebook  

 

Facebookin osalta tietoa sen mahdollisista avauksista vakuutusalalla löytyy huomattavasti 

niukemmin kuin Googlen ja Amazonin osalta. Tämä on luonnollista, sillä Facebookin liikkeetkin ovat 

olleet selvästi maltillisempia. On kuitenkin selvää, että myös Facebook on kiinnostunut 

hyödyntämään dataansa uusilla liiketoiminta-alueilla.  Lindin (2020) mukaan Facebookilla on valtava 

käyttäjäkanta, joka sisältää 2,7 miljardia maailmanlaajuista aktiivista käyttäjää kuukausittain. 

Omistaessaan arviolta 52 000 yksilöivää ominaisuutta kerättyä käyttäjää kohden, on Facebookilla 

mahdollisuus mallintaa tehokkaasti yksilöihin ja yrityksiin liittyviä riskejä.  

Ensimmäisenä merkkinä siitä, että Facebook on kiinnostunut vakuutusalalle tulemisesta, oli vuonna 

2014 julkaistu Facebookin ja AXAn strateginen kumppanuus. AXA oli ensimmäinen kansainvälinen 

vakuutusyhtiö, jonka kumppanina Facebook toimi. Kumppanuuden tarkoituksena oli tehostaa 

markkinointia ja myyntiä verkossa sekä keskittyä digitalisaatioon ja mobiilialaan Ranskassa ja 

maailmanlaajuisesti. Erityisesti AXA hyötyi Facebookin resursseista, kuten innovaatio- ja 

analyysitiimeistä, jotka auttoivat sitä tuotteiston ja tuotemerkin kehittämisessä. Facebook analysoi 

AXAn viestintäkampanjoiden vaikutusta sosiaalisessa mediassa ja sen asiantuntijat kouluttivat 

AXAn markkinointi- ja digitiimejä. (AXA 2014) Myöhemmin vuonna 2016 AXA mahdollisti 

asiakkaidensa yhteydenotot ja vakuutusasioiden hoitamisen Facebook Messengerin kautta 

(Econocom 2016).  

AXAn yhteistyö Facebookin kanssa johti siis ainakin uuden digitaalisen ja mobiililaitteisiin 

soveltuvan kommunikointiväylän löytymiseen. Tulee kuitenkin ottaa huomioon, että kyseessä on 

enemmänkin konsultointityyppinen kumppanuus Facebookin ja AXAn välillä. AXA ei suoranaisesti 

myy esimerkiksi vakuutustuotteitaan Facebookin kautta, eikä siten Facebook toimi esimerkiksi 
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tuotteiden jakelijana, kuten esimerkiksi Google ja Amazon. Tämän kaltainen kumppanuus oli 

kuitenkin AXAlle hyvä tapa parantaa digitaalisia taitojaan Facebookin avustuksella. 

Vuonna 2020 nähtiin puolestaan Facebookin ensimmäinen avaus Intian vakuutusmarkkinoilla. 

Intiassa Facebook on tehnyt yhteistyötä paikallisten rahoituslaitosten, kuten ICICI Bankin ja HDFC 

Bankin kanssa tarjotakseen vakuutus- ja muita rahoituspalveluja WhatsAppin kautta. 

Yhteistyökumppanit ovat välittäneet sekä eläkevakuutus- että muita vakuutustuotteita hyödyntäen 

WhatsAppia viestinnässä. (Lind 2020; Phartiyal 2020). Vuoden 2021 aikana WhatsAppilla on 

tavoitteena tuoda markkinoille yhä enemmän sairausvakuutus- ja eläketuotteita solmimalla lisää 

kumppanuuksia Intiassa. Tavoitetta ajaa eteenpäin myös COVID-19 pandemiatilanne, sillä 

vakuutustuotteiden myyminen WhatsAppin kautta olisi loistavaa kehitystä tilanteessa, jossa 

liikkumista tulisi välttää. (Firstpost 2020) Tässä tapauksessa Facebook siis toimii sen omistaman 

pikaviestinpalvelu WhatsAppin kautta vakuutustuotteiden jakelun sekä vakuutusyhtiöiden ja niiden 

asiakkaiden kommunikoinnin mahdollistajana.  

Facebook on siis osoittanut kiinnostusta vakuutusalaa kohtaan erilaisten kumppanuuksien kautta. On 

selvää, että sillä on vakuutusyhtiöitä kiinnostavia taitoja sosiaalisen median, digitalisaation ja datan 

hallinnan alueilla. Intiassa Facebookin toiminta rahoitusalan yhtiöiden kumppanina on vielä 

alkutekijöissä, mutta kumppanuuden laajentaminen on selvästi seuraava päämäärä. Jäädään 

mielenkiinnolla odottamaan, millaisia kumppanuuksia ja avauksia Facebook tulevaisuudessa luo 

vakuutusalalla.  

 

3.2.4  Apple 

 

Kaikki tuntevat Applen sen laitteista, joita koristaa omenan muotoinen logo. Applella on erityistä 

asiantuntemusta yhdistää laitteistotuotteensa ohjelmistoihin ja palveluihin saumattoman 

asiakaskokemuksen tarjoamiseksi (Lind 2020). Nyt Apple on tullut näkyväksi vakuutusalalla 

erityisesti älykellojensa kautta. Apple Watchista on tullut viime vuosina tuttu näky ihmisten ranteissa 

ja se antaa käyttäjälleen monenlaista tietoa terveydentilasta. Terveysantureista onkin tulossa 

eräänlaisia henkilökohtaisia lääkäreitä. Vaikka Apple Watch on yksi näkyvimmistä laitteista 

vakuutusalalla, se ei ole kuitenkaan yhtiön ainut vetonaula, vaan myös sen muut laitteet ja ohjelmistot 

tarjoavat mahdollisuuksia vakuutusalalla liiketoiminnan luomiseen.  

Yksi Applen ensimmäisiä avauksia vakuutusalalla oli vuonna 2016 aloitettu yhteistyö Cisco 

Systemsin kanssa. Apple ja Cisco Systems alkoivat tekemään yhteistyötä Allianzin kanssa 
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tarjotakseen alennuksia kybervakuutuksista sellaisille yrityksille, jotka käyttävät ensisijaisesti 

molempien teknologiayritysten laitteita. Myös Aon oli mukana yhteistyössä auttamassa yrityksiä 

vahvistamaan kybervakuutusturvaansa. Yhteistyön tavoitteena oli saada yritysten 

kybervakuutusturvasta kattavampaa ja samalla alentaa vakuutusmaksuja sellaisille yrityksille, jotka 

käyttivät sekä Applen että Ciscon tuotteita yhdessä. Kybervakuutustuotteen tarjoaminen alkoi Aonin 

tekemästä tietoturva-arvioinnista, jonka jälkeen yritykset, jotka käyttivät Cisco Ransomware Defense 

-haittaohjelmien esto-ohjelmistoa ja tiettyjä Applen laitteita, voivat hakea kybervakuutusta Allianzin 

erikoisliiketoimintayksikön kautta. Lisäksi verkkohyökkäyksen uhrit saivat tukipalveluja joko 

Ciscolta tai Aonilta. (Barlyn 2018; Evans 2017)  

Viime vuosina Apple on keskittynyt voimakkaasti terveydenhuoltoon, erityisesti henkilökohtaisten 

terveys- ja hyvinvointitietojen yhdistämiseen tekoälyn ominaisuuksiin (Lind 2020). Applen älykello 

mittaa nykypäivänä sykkeen ja muiden perinteisten mittausten lisäksi käyttäjän veren 

happisaturaatiota, seuraa unen laatua ja pystyy ottamaan EKG:n missä vain (Apple 2021). Käyttäjä 

pystyy kellon avulla seuraamaan terveyttään ja hyvinvointiaan. Ei ole siis ihme, että vakuutusyhtiöt 

ovat kiinnostuneita yhteistyöstä Applen kanssa.   

Yksi ensimmäisiä Apple Watchia vakuutuksien yhteydessä hyödyntävistä yhtiöistä oli Discovery. 

Yhteistyö alkoi jo syyskuussa 2015, kun Discovery julkaisi aloittavansa yhteistyön Applen kanssa 

liittämällä Apple Watchin osaksi Vitalitya. Tämän kumppanuuden myötä Apple Watch tuli saataville 

osana vakuutusta ensin keväällä 2016 Etelä-Afrikassa ja sittemmin kaikille Vitality-ohjelman 

tarjoajille. Asiakkaille tarjotaan alennuksia henki- ja sairausvakuutuksista, jos he käyttävät Apple 

Watchia. Kello toimi eräänlaisena seurantajärjestelmänä ja mitä terveellisemmin elää, sitä 

pienemmän vakuutusmaksut ovat. (Discovery 2015) Kyseessä on siis kannustepohjainen vakuutus, 

jossa käytetään hyväksi tietoa, jota älykello antaa vakuutusyhtiölle.  

Samankaltaisia kumppanuuksia on alkamassa myös lisää, sillä vakuutusyhtiöt ovat kiinnostuneita 

terveysteknologiatuotteista. Vuonna 2019 Apple ilmoitti yhteistyöstään Yhdysvaltojen 

sairausvakuutusjätti Aetnan kanssa. Aetna tarjosi jo ennen kumppanuuden alkua vuonna 2017 Applen 

älykelloja 50 000 työntekijälleen osana yrityksen hyvinvointijärjestelmää. Yhteistyö oli siis 

odotettua. (Evans 2017; Shead 2020) Uuden kumppanuuden tarkoituksena on luoda Apple Watchin 

dataan perustuva kannustepohjainen vakuutustuote, jonka tarkoituksena on, että ihmiset ansaitsevat 

halvempia vakuutushintoja ja muita etuja terveellisemmällä käyttäytymisellä (Shead 2020). Lisäksi 

yhtiöt tekevät yhteistyötä uuden terveyssovellus Attainin kehittämiseksi (Henderson 2019). Sovellus 

on myös osa Aetnan vakuutusta ja se tarjoaa muun muassa haasteita, joissa osallistujat ansaitsevat 
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pisteitä esimerkiksi lepäämisestä, meditaatiosta sekä ruokavalion seurannasta ja parantamisesta. 

Lisäksi sovellukseen kuuluu lääkärien suositukset, reseptien uusimismahdollisuus sekä rokotuksista 

ja lääkärintarkastuksesta muistuttaminen. (Shieber 2019) Kyseessä on siis todella kokonaisvaltainen 

hyvinvointisovellus ja terveysvakuutustuote.  

Edellä mainittujen lisäksi Apple on lanseerannut päivitetyn version Apple Healthista, joka kokoaa 

yhteen potilastiedot useista Yhdysvaltain sairaaloista. Apple Watchin avulla voidaan viedä käyttäjän 

tietoja terveyssovellukseen, joka on kehitetty yhteistyössä Aetnan kanssa. (Charpentier 2020) Apple 

keskustelee myös Apple Watch laitteen kustannuksien tukemisesta, jotta niitä voitaisiin käyttää 

tulevaisuudessa apuna vanhustenhoidossa (Shead 2020). Lokakuussa 2019 Yhdysvaltalainen 

aloitteleva sairausvakuuttaja Devoted Health julkaisi tarjoavansa Apple Watchin osana vanhuksille 

tarjottavaa Medicare-ohjelmaansa. Tätä varten Apple on myös kehitellyt älykelloonsa 

lisäominaisuuksia, kuten putoamisen havaitseminen ja sydämen terveyden seuranta, joiden on 

tarkoitus olla hyödyllisiä vanhemmille käyttäjille. (Farr 2019) Älylaitteiden käyttö vanhustenhoidon 

tukena onkin varmasti tulevaisuudessa kasvava trendi. Tähänkin Apple näyttää päässeen loistavasti 

mukaan älylaitteidensa ansiosta.  

Applen avaukset erityisesti terveysvakuuttamisen alalla maailmalla ovat merkittäviä. 

Terveysvakuuttamisen ollessa suuri bisnes erityisesti Yhdysvalloissa, on Applella loistava 

mahdollisuus päästä sulavasti mukaan terveysvakuuttamiseen puettavien älylaitteiden avulla. Niin se 

onkin jo nyt tehnyt useiden kumppanuuksien kautta. On mielenkiintoista nähdä, tuleeko Apple 

luomaan myös oman terveysvakuutustuotteen ja ottamaan näin yhä enemmän jalansijaa 

vakuutusmarkkinoilla vai jääkö vakuutusmarkkinoille tulo vain kumppanuuksien varaan. Joka 

tapauksessa älylaitteet näyttävät jääneen osaksi vakuutustoimintaa pysyvästi ja Apple on tässä 

palveluntuottajana erinomaisesti mukana.  
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4 TRENDIT JA GAFA-YHTIÖT MÄÄRITTELEMÄSSÄ 

TOIMIALAMURROKSEN TULEVAISUUTTA 

 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksessa käytetty tutkimusmenetelmä ja aineisto. Lisäksi esitellään 

tutkimuksen tulokset. Ensin käydään läpi tässä tutkimuksessa käytetty Delfoi-menetelmä, 

asiantuntijapanelistit, kyselyiden toteutus ja käytetyt kyselylomakkeet sekä tulosten analyysitavat. 

Tämän jälkeen esitellään ensimmäisen kyselykierroksen tulokset, jonka jälkeen siirrytään toisen 

kyselykierroksen tuloksiin ja lopulta kolmannen kyselykierroksen tuloksiin.  

 

4.1 Delfoi-menetelmä 

 

Tämä tutkimus on toteutettu Delfoi-menetelmällä, joka yhdistää sekä kvantitatiivista että 

kvalitatiivista tutkimusaineistoa. Kuviossa 4 on esitetty tähän tutkimukseen käytetyn Delfoi-

menetelmän rakennetta. Rakenne koostuu neljästä kohdasta, jotka ovat kierros I, kierros II, kierros 

III ja tulokset. Ensimmäisellä kierroksella tavoitteena on taustamateriaalin kerääminen toista 

kierrosta varten ja ensimmäisten vastauksien saaminen tutkimusongelmiin. Toisella kierroksella 

kerätään lisää taustamateriaalia kolmatta kierrosta varten ja tarkennetaan ensimmäisen kierroksen 

asiantuntijamielipiteitä edelleen tavoitteena tämän tutkimuksen tutkimusongelmiin vastaaminen. 

Kolmannella kierroksella tarkennetaan edelleen edellisillä kierroksilla saatuja asiantuntijamielipiteitä 

ja pyritään löytämään mahdollinen konsensus asiantuntijoiden välillä, minkä avulla pyritään 

vastaamaan tämän tutkimuksen tutkimusongelmiin. 

 

Kuvio 4 Delfoi-menetelmä 

Sen lisäksi, että jokaisella Delfoi-menetelmän kierroksella on oma tavoite tutkimuksen 

eteenpäinviemiseksi, saadaan myös jokaisesta kierroksesta tuloksia tutkimuksen johtopäätöksiä 
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varten. Vaikka siis kuviossa 4 tulokset on kuvattu viimeisenä vaiheena, saadaan tuloksia myös 

jokaiselta kyselykierrokselta. Tulosten avulla pohjustetaan aina seuraavaa kyselykierrosta. Lopuksi 

tämän tutkielman luvussa 5.1 kootaan yhteen jokaisen kyselykierroksen tulokset ja niistä 

muodostetaan tutkimuksen johtopäätökset. Delfoi-menetelmän historiaa ja soveltuvuutta 

tutkimukseen on esitelty tarkemmin luvun 1 alaluvussa 1.4. 

 

4.1.1  Panelistien esittely  

 

Delfoi-menetelmän asiantuntijapanelistien valinnassa on tavoitteena valita paneeliin monipuolinen 

ryhmä erilaisia asiantuntijoita. Asiantuntijoiden lähtökohdat ja näkökulmat voivat poiketa paljonkin 

toisistaan. (Linturi 2019) Tässä tutkielmassa panelisteja ohjataan sekä konsensukseen että 

mahdollisimman monipuoliseen argumentointiin. Tutkimuksen kannalta on tärkeää, että asiantuntijat 

tunnistaisivat samankaltaisia ilmiöitä, jotta voidaan muodostaa mahdollisimman relevantin arvioin 

toimialamurroksen tulevaisuudesta. Toisaalta tutkimuksessa ei haluta lähtökohtaisesti ohjata 

panelisteja konsensukseen, vaan tavoitteena on tuottaa myös mahdollisimman monipuolista 

argumentointia erityisesti suomalaisten vakuutusyhtiöiden valmiudesta tulevaisuuden 

toimialamurrokseen. 

Tämän tutkimuksen asiantuntijapanelistit on valittu Delfoi-menetelmän panelistien valinnan 

kriteerien mukaisesti. Linturin (2019) mukaan voidaan antaa viisi kriteeriä sille, millaiset asiantuntijat 

ovat sopivia Delfoi-menetelmälle. Kaikkien panelistien ei kuitenkaan tarvitse täyttää kaikkia 

kriteerejä, sillä erilaiset argumentoijat tuottavat usein uudenlaista energiaa prosessiin ja näin edistävät 

sitä. Linturin (2019) määrittämät viisi kriteeriä hyvälle panelistille ovat seuraavat: 

1. panelisti on tarkasteltavan ilmiön tai sen jonkun osa-alueen merkittävä asiantuntija,  

2. panelistilla on intressi tutkittavan ilmiön tulevaisuuden suhteen ja täten tarkasteltavan ilmiön 

tai sen jonkun osa-alueen asianosainen,  

3. panelistilla on joko välillinen tai suora intressi hyötyä Delfoi-prosessin tuloksista ja hän tietää 

hyötyvänsä prosessista,  

4. panelistilla on hyvä kirjallinen ilmaisu- ja vuorovaikutuskyky ja hän haluaa käyttää näitä 

taitoja Delfoi-prosessissa,  

5. panelisti on tulevaisuusorientoitunut ja hyväksyy ajatuksen monista mahdollisista 

tulevaisuuksista, joiden todennäköisyyttä ja toivottavuutta hän osaa rationaalisesti arvioida. 
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Tämän tutkimuksen panelistit on esitelty taulukossa 1. Tutkimuksen panelistit ovat vakuutusalan ja 

sen murroksen sekä teknologian muutoksen asiantuntijoita. Panelisteilla on myös alansa 

asiantuntijoina intressi ymmärtää ja seurata alan murrosta. Osa heistä ilmaisi halunsa lukea tämä 

tutkielman sen valmistuttua, siis myös tutkimuksen tulokset kiinnostivat asiantuntijoita. Mukana oli 

sekä suomalaisten vakuutusyhtiöiden edustajia että globaalin konsulttiyritys Accenturen edustajia, 

jotka työskentelevät vakuutusalan parissa.  

Taulukko 1 Panelistien esittely 

Organisaatio Nimi Tehtävänimike 

Accenture Jori Johansson Nordic Insurance Industry Lead 

Accenture Kyösti Peippo Toimialajohtaja 

Accenture Jenny Lehto Client Account Leadership 

Manager 

Accenture Riikka Uimonen Management Consulting Manager 

Nordea Henkivakuutus Suomi Oy Jussi Turunen Partnership Manager & Sales 

Team Lead 

Op Financial Group Anssi Okkonen Head of Emerging Business & 

Internal Ventures 

Pohjantähti Keskinäinen 

Vakuutusyhtiö 

Jani Pajukangas Riskienhallintajohtaja 

Suomen Keskinäinen 

Potilasvakuutusyhtiö 

Raimo Voutilainen Hallituksen puheenjohtaja 

 

Delfoi-menetelmässä suositaan kyselyn anonyymiyttä. Näin ollen vastauksia ja vastaajia ei ole 

mahdollista yhdistää. Anonyymi vastaaminen ei kuitenkaan poissulje sitä, että osallistuville 

asiantuntijoille ei voisi kertoa, keitä paneeliin osallistuu. Itseasiassa tämä tieto voi Linturin (2019) 

mukaan parhaassa tapauksessa jopa motivoida vastaajia. Tässä tutkimuksessa tutkimukseen 

osallistuville asiantuntijoille ei kerrottu muiden asiantuntijoiden nimiä ja kaikki kyselykierroksilla 

jaetut asiantuntijoiden edellisten kierrosten vastaukset olivat anonyymeja. Se, että asiantuntijoiden 

nimiä ei kerrottu lähtökohtaisesti paneeliin osallistuvilla, ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta, että 

he olivat voineet olla muuta kautta tietoisia ainakin osasta osallistujista. Tuloksien esittelyä varten 

jokaiselle panelistille arvottiin satunnainen kirjaintunniste, jotta vastaajaa ja vastausta ei voida 

yhdistää toisiinsa anonymiteetin turvaamiseksi. 

 

4.1.2  Kyselyn järjestäminen ja kyselylomakkeet  

 

Tämä tutkimus toteutettiin verkossa KyselyNetti-nimistä työkalua käyttäen. Verkkokyselyn vahvuus 
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on sen nopeus ja visuaalisuus. Kysely on myös mahdollista toteuttaa siten, että kysely lähetetään 

suoraan vastaajalle. (Valli 2015) Näin voitiin myös seurata, ketkä panelisteista olivat vastanneet 

kyselyyn ja keneltä vastaus vielä puuttui, sekä muistuttaa heitä kyselyyn vastaamisesta.  Jokaiselle 

panelistille välitettiin siis sähköpostitse henkilökohtainen linkki, josta he pääsivät vastaamaan 

kyselyihin. Jokaisen kyselyn linkki lähetettiin panelisteille aina kunkin kyselykierroksen 

ensimmäisen päivän aamuna. Ensimmäinen kyselykierros oli panelisteille avoinna 22.3.-31.3.2021 

välisenä aikana. Toinen kyselykierros järjestettiin 6.4.-9.4.2021 välisenä aikana ja kolmas 

kyselykierros järjestettiin 12.4.-16.4.2021 välisenä aikana.  

Kyselyt toteutettiin suomeksi ja jokaisen kyselykierroksen lomake koostui avoimista kysymyksistä, 

suljetuista kysymyksistä, järjestyskysymyksistä ja arviointitaulukoista. Ensimmäisessä 

kyselylomakkeessa oli lisäksi kolme taustatietokysymystä, jotka olivat vastaajan nimi, edustamasi 

organisaatio ja tehtävänimike. Taustatiedot kerättiin, jotta pystyttiin pitämään kirjaan siitä, kuka oli 

vastannut kyselyyn. Toisen ja kolmannen kierroksen kohdalla taustatiedossa kerättiin pelkkä 

vastaajan nimi.  

Linturin (2019) mukaan on tärkeää, että kysymysmäärää on pystytty rajaamaan pieneksi, mutta 

argumentoinnin intensiteetti pysyy suurena. Tämän tutkimuksen lomakkeet olivatkin lyhyitä ja 

kuhunkin kyselyyn vastaamiseen kului aikaa noin 10-15 minuuttia. Kysymysmäärät lomakkeissa 

vaihtelivat hieman kierroksen mukaan. Ensimmäinen kyselylomake koostui kolmesta avoimesta 

kysymyksestä, kahdesta arviointitaulukosta, kahdesta järjestelykysymyksestä ja yhdestä 

yksittäisvalintalistasta, jossa oli vaihtoehtona myös avoin vastauskenttä. Toinen kyselylomake 

koostui kolmesta avoimesta kysymyksestä ja kahdeksasta arviointitaulukosta. Kolmas kyselylomake 

koostui neljästä avoimesta kysymyksestä, joista kaksi oli pakollisia ja kaksi vapaaehtoisia sekä 

kahdesta järjestelykysymyksestä ja yhdestä arviointitaulukosta. Kyselylomakkeet ovat nähtävissä 

tämän tutkielman liitteenä.  

 

4.1.3  Tulosten analysointi  

 

Vilkkan (2007) mukaan aineiston käsittely alkaa, kun kyselyllä kerätty ainoista on saatu koottua. 

Tässä tutkimuksessa tuloksia analysoitiin useaan otteeseen. Jokaisen kyselykierroksen jälkeen, 

kyseisen kyselykierroksen tulokset analysoitiin, jotta edellisen kierroksen tuloksia voitiin käyttää 

pohjana seuraavalle kyselykierrokselle. Koska tutkimuksessa yhdistettiin sekä kvantitatiivista että 

kvalitatiivista aineistoa, tulee aineistoa analysoida sekä kvantitatiivisin että kvalitatiivisin keinoin. 
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Aineistoa analysoitiin aineistolähtöisesti, mutta tutkielman teoreettista viitekehystä mukaillen. 

Analyysitapoina käytettiin sisällönanalyysia ja kuvailevaa tilastoanalyysia. 

Tutkimuksen laadullisten eli avoimien kysymyksien vastauksia analysoitiin sisällönanalyysin 

keinoin. Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan sisällönanalyysia ei voida kuitenkaan pitää pelkästään 

kvalitatiivisen tutkimuksen metodina, vaan sitä voidaan soveltaa myös määrälliseen tutkimukseen. 

Näin ollen sisällönanalyysia käytettiin apuna myös kvantitatiivisten kysymysten vastauksien 

analysoinnissa. Sisällönanalyysin menetelmällä pyritään saamaan tutkittavasta ilmiöstä kuvaus 

tiivistetyssä ja yleisessä muodossa, minkä jälkeen tuloksista voidaan tehdä johtopäätöksiä (Tuomi & 

Sarajärvi 2018). 

Tässä tutkimuksessa sisällönanalyysia on tehty luokittelun, teemoittelun ja tyypittelyn keinoin. 

Luokittelu on kaikista yksinkertaisin aineiston järjestelymuoto. Siinä voidaan esimerkiksi määrittää 

luokkia ja laskea kuinka monta kertaa luokka esiintyy aineistossa. Luokittelua pidetään myös 

kvantitatiivisena analyysina, jota tehdään sisällön keinoin. Teemoittelulla tarkoitetaan samankaltaista 

analyysitapaa kuin luokittelu, mutta siinä painottuu, mitä kustakin teemasta on sanottu. Ensin 

tunnistetaan siis teemat ja sen jälkeen luokitellaan teemojen sisältöä. Aihealueita ryhmitellään 

erilaisten aihepiirien mukaan. Tällä tavoin eri teemojen esiintymistä aineistossa voidaan vertailla. 

Tyypittely tarkoittaa aineiston ryhmittelyä tietyiksi tyypeiksi. Tätä voidaan tehdä esimerkiksi 

etsimällä teemoista yhteisiä näkemyksiä ja muodostamalla näistä näkemyksistä eräänlainen yleistys 

eli tyyppiesimerkki. (Tuomi & Sarajärvi 2018) 

Kvantitatiivisten kysymysten osalta tässä tutkimuksessa on käytetty tilastollisen päättelyn apuna 

kuvailevaa tilastoanalyysia. Kuvaileva tilastoanalyysi pyrkii kuvailemaan määrällisen muuttujan 

jakaumaa tai useamman määrällisen muuttujan yhteisvaihtelua (Vilkka 2007; Tietoarkisto 2021). 

Tietoarkiston (2021) mukaan, jos kohteena on vain yksi muuttuja niin kuvailuun voidaan käyttää 

apuna keskilukuja tai hajontalukuja. Keskiluvut ja hajontaluvut ovat kvantitatiivisen tutkimuksen 

tunnuslukuja (Vilkka 2007). Tässä tutkimuksessa keskilukuna käytettiin aritmeettista keskiarvoa ja 

hajontalukuna keskihajontaa. Aritmeettinen keskiarvo kertoo vastausten keskimääräisen arvon ja 

keskihajonta vastausten vaihtelun. Vilkkan (2007) mukaan, koska keskihajonta kuvaa muuttujien 

etäisyyttä suhteessa aritmeettiseen keskiarvoon, niin tämän vuoksi laskettaessa muuttujalle 

keskihajonta, tulee kertoa myös mikä on muuttujan keskiarvo. Näin ollen molempien lukujen 

esittäminen tutkimuksen tuloksissa on perusteltua.  

Kyselyjen keskeisiä tuloksia on esitelty sanallisesti tekstissä ja graafisesti kuvaajien avulla. 

Kuvaajista käy ilmi aritmeettinen keskiarvo ja keskihajonta. Tulosten analysoinnissa ja esittelyssä ei 
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käytetty prosenttilukuja, koska osallistujajoukon ollessa 8 henkilöä, prosenttiosuudet olisivat 

johtaneet helposti harhaan, sillä yhden henkilön merkitys oli 12,5 prosenttia.  

 

4.2  Ensimmäisen kyselykierroksen tulokset  

 

Tämän tutkimuksen ensimmäisellä kyselykierroksella kerättiin tietoa toimialamurroksesta ja 

teknologian vaikutuksesta vakuutusalaan. Kuviossa 5 on kuvattu ensimmäisen kyselykierroksen 

asemoituminen suhteessa tämän tutkimuksen Delfoi-menetelmän soveltamiseen.  

 

Kuvio 5 Delfoi-menetelmän ensimmäinen kyselykierros 

Ensimmäisellä kierroksella pyrittiin selvittämään, millainen toimialamurros vakuutusalalla on 

käynnissä. Toimialamurrosta tarkasteltiin menneisyyden, nykyhetken ja tulevaisuuden näkökulmista. 

Tavoitteena oli ymmärtää, mitkä ilmiöt ovat ohjanneet murrosta viimeisen kymmenen vuoden aikana 

ja millaiset ilmiöt tulevat ohjaamaan murrosta seuraavan kymmenen vuoden aikana. Lisäksi 

ensimmäisellä kyselykierroksella tarkasteltiin erityisesti teknologian vaikutusta vakuutustoimialaan. 

Kyselykierroksella käytettiin sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia menetelmiä.  Käydään 

seuraavaksi tässä alaluvussa läpi ensimmäisen kyselykierroksen tulokset. 

 

4.2.1  Toimialamurros 

 

Ensimmäisen kyselykierroksen ensimmäinen osio keskittyi toimialamurrokseen. Ensimmäisenä 

panelisteja pyydettiin kuvailemaan vakuutusalan murrosta omin sanoin muutamalla lauseella. 
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Tarkasteluajaksi määritettiin nykyhetkestä seuraavat kymmenen vuotta. Ennen kysymystä vastaajat 

eivät olleet nähneet lomakkeen seuraavia kysymyksiä, joten vastaukset olivat puhtaasti 

asiantuntijoiden omia ajatuksia toimialamurroksesta. Toimialamurroksen kuvaukset olivat vahvasti 

linjassa tässä tutkielmassa esitettyjen megatrendien kanssa. Suurimmiksi teemoiksi vastauksissa 

nousivat teknologian kehitys, asiakaskäyttäytymisen muutos, erilaiset liiketoimintamalleihin liittyvät 

muutokset, kuten uudenlaiset kumppanuudet, toimialaliukumat ja mahdolliset uudet toimijat alalla. 

Myös sääntelyn merkitys tuli esille vastauksissa. Lisäksi yksittäisinä teemoina esille nousivat uudet 

tuotteet, vastuullisuus sekä yhteiskunnan ja väestön kehitys.  

Viisi kahdeksasta asiantuntijasta nosti esille erityisesti teknologian ja digitalisaation kehityksen 

vastauksissaan. Asiantuntija D nosti vakuutusalan murroksen kuvaamisessa esille kansainväliset 

megatrendit, joista hän nimesi nimenomaa teknologian kehittymisen yhdeksi trendiksi. Asiantuntija 

E kertoo, että uusien teknologioiden käyttöönotosta on esimerkkejä jo nyt Euroopassa ja näitä 

esimerkkejä tulee maailmalla lisää. Hänen mukaansa vakuutusasiakkaat oppivat odottamaan 

vakuutusyhtiöiltä teknologiaan pohjautuvia innovaatioita. Asiantuntijan C mukaan vakuutusalan 

automaatio ulottuu läpi arvoketjun ja tulee digitalisoimaan normaalit asiakaskohtaamisen tilanteet 

täysin. Myös asiantuntija F nostaa esille digitaaliset vakuutuspalvelut ja niiden kehittymisen. Hän 

kuvailee alan murrosta teknologian avulla seuraavasti:  

”Teknologian kehittyminen tulee olemaan yksi keskeisistä murroksen ajureista myös 

vakuutustoimialalla. Täysin digitaaliset vakuutuspalvelut ja prosessit ovat ottaneet jo 

harppauksen pandemian aikana ja kehitys tulee jatkumaan. Teknologia ajaa myös 

asiakasodotuksia kohti ’GAFA asiakaskokemusta’. Samoin digitalisaatio tulee 

muuttamaan yritysten arvoketjuja esim. siten, että vakuutus on entistä useammin osa 

toista tuotetta tai palvelua.” (F) 

Asiantuntija F nosti kuvauksessaan esille digitalisaation voiman muuttaa yritysten arvoketjuja siten, 

että vakuutukset tulevat osaksi jotain toista tuotetta tai palvelua. Samanlaisen ajatuksen nosti esille 

myös asiantuntija B.  

”Perinteisten vakuutusyhtiöiden ja -brändien merkitys asiakkaan näkökulmasta alkaa 

hämärtyä, sillä vakuutukset sulautuvat nykyistä voimakkaammin osaksi tiettyjä 

palveluketjuja. Selkein esimerkki lienee ajoneuvovakuuttaminen; enää ei hankita autoa, 

vakuutusta, huoltoa ym. vaan ajamisen palvelu, jossa nämä kaikki ovat olemassa 

kuluttajalle ’näkymättömällä’ tavalla. Tämä tulee olemaan iso ajattelutavan ja 

toimintatapojen muutos monille vakuutusyhtiöille. Lisäksi tämä on osana 

mahdollistamassa uudenlaisten toimijoiden markkinoille tulon - on sitten kyse 

globaaleista jättiyrityksistä tai ketteristä startupeista.” (B) 

Sekä asiantuntija F että asiantuntija B, nostivat toimialamurroksen kuvauksissaan esille myös 

uudenlaiset toimijat alalla. Asiantuntija F viittasi tekstissään GAFA-asiakaskokemukseen. 
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Asiantuntija B toi taas esille sen, miten ala muuttuu mahdollistaen uudenlaisten toimijoiden 

markkinoille tulon. Myös asiantuntija A nosti esille osana toimialamurroksen digitaalista aspektia 

globaalit toimijat, kuten GAFAM-yhtiöt (Google, Amazon, Facebook, Apple ja Microsoft) ja BATX-

yhtiöt (Baidu, Alibaba, Tencent ja Xiaomi) yhdessä termin digitaalinen silkkitie kanssa. Digitaalisella 

silkkitiellä tarkoitetaan Kiinan hanketta rakentaa rajoja ylittäviä verkkoyhteyksiä ja parantaa 

kansainvälisiä tietoliikenneyhteyksiä (Hallamaa & Lyytikkä 2018).  

Asiantuntijan A mukaan ulkomaisille toimijoille avautuu mahdollisuus avata peli Suomen 

markkinoilla EU-integraation myötä. Toistaiseksi markkinoille on ilmestynyt vain yksittäisiä 

toimijoita, mutta peli voi hänen mukaansa muuttua nopeastikin. Samassa yhteydessä asiantuntija A 

nosti esille myös Sammon elokuussa 2020 tekemän käteisostotarjouksen enemmistöosuudesta 

Hastings Group Holdings Plc:stä, mikä johti kauppoihin lokakuussa (Asiantuntija A; Sampo 2020; 

Kukkonen 2020). Sammon antaman pörssitiedotteen (2020) mukaan Hasting on yksi johtavista 

vahinkovakuutusten tarjoajista Yhdistyneen kuningaskunnan markkinalla. Asiantuntijan A pohti 

vastauksessaan, että se jää nähtäväksi millaisia kerrannaisvaikutuksia tällä ostolla on Suomen 

markkinoihin nähden. 

Uudenlaisten toimijoiden markkinoille tuloon liittyy vahvasti toimialaliukumat, vakuutuksien 

integroituminen osaksi muita tuotteita ja kumppanuudet. Seitsemän kahdeksasta asiantuntijasta 

nostivat nämä aiheet selvästi esille. Voidaan ajatella, että myös kahdeksas vastaaja sivusi aihetta, sillä 

hän keskittyi nimenomaa uusiin globaaleihin toimijoihin, mikä on merkittävä osa toimialaliukumaa. 

Nämä ovat siis selvästi vahvoja vakuutustoimialan murrosta ohjaavia aiheita tulevaisuudessa. 

Asiantuntija D kokosi hyvin yhteen edellä esitettyjä aiheita seuraavasti:  

”Kuluttajat odottavat nopeampaa, helpompaa, parempaa ja älykkäämpää palvelua; 

asiakasodotukset muodostuvat vakuutusalan ulkopuolisten kokemusten perusteella. 

Voidaan puhua myös toimialaliukumista tai ekosysteemisestä toiminnasta, ja 

vakuutusyhtiöiden tulee keksiä uusia tapoja olla relevantti osana laajempaa 

arvonluonnin ekosysteemiä. Vakuutustoimijat eivät voi enää toimia pelkkinä 

rahatransaktioiden hoitajana (vakuutusmaksujen kerääjä ja korvausten maksaja) vaan 

niiden tulee tuoda aitoa arvo ja relevanssia asiakkailleen eli ratkaista oikeita ongelmia 

(esim. maksaa vahingosta korvausta vs. hankkia asiakkaalle korvaava 

esine/palvelu/hyvinvointia). Tämä tuskin onnistuu ilman vahvoja kumppanuuksia ja 

ekosysteemistä toimintaa. Epäilen, että vakuutustoimijat, joilla ei ole vahvoja 

kumppanuuksia, eivät pysty pitkään pysymään relevantteina.” (D) 

Kuten asiantuntijan D kuvauksesta käy ilmi, on asiakaskäyttäytymisen muutos myös keskeisessä 

roolissa toimialamurroksessa. Voidaan jopa ajatella, että yhtiöiden tarve muuttua on lähtöisin 

asiakkaista ja heidän käyttäytymisensä muutoksesta. Kaksi kahdeksasta asiantuntijasta toi 

asiakaskäyttäytymisen muuttumisen -termin esille vastauksissaan, mutta jopa yli puolet sivusi aihetta 
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selvästi. Asiantuntijan D lisäksi asiantuntija B kuvasi asiakaskäyttäytymisen muutosta osana 

vakuutusalan murrosta seuraavasti:  

”Vakuutusalan murroksen taustalla on ja tulee olemaan asiakaskäyttäytymisen muutos. 

Asiakkaat odottavat nykyaikaisia, räätälöityjä, helppoja, ajasta ja paikasta 

riippumattomia, proaktiivisia palveluja myös vakuutusyhtiöiltä, koska asioivat 

tällaisten palveluntarjoajien kanssa muutenkin.” (B) 

Asiakaskäyttäytymisen muutokseen liittyy vahvasti myös kumppanuudet, joiden avulla asiakkaille 

voidaan luoda arvoa. Kumppanuuksien toimimisen tueksi syntyy taas arvoverkkoja ja ekosysteemejä, 

joiden kautta kumppanuuksien osapuolet tuottavat yhteistä arvoa asiakkailleen. Asiantuntija D nosti 

ekosysteemissä toimimisen ja kumppanuudet vahvasti esille yllä esitetyssä vastauksessaan. 

Asiantuntijan H mukaan vakuutusalan murros on siirtymistä  

”…arvoketjusta arvoverkkoon sekä asiakasrajapinnan, myyntikanavien ja 

asiakassuhteen omistamisesta kohti maailmaa, jossa vakuutus on integroitu osaksi 

muita tuotteita ja asiakaskokemuksia.” (H) 

Tämä kuvaus tuntuu tiivistävän vakuutusalan murroksen liiketoimintamallien muuttumisen ja 

toimialaliukuman ajatuksen erittäin hyvin. Teknologian kehittymistä, uusia toimijoita alalla, 

arvoketjujen muutosta, kumppanuuksia ja vakuutuksien integroitumista osaksi muita tuotteita on jopa 

vaikea erottaa toisistaan. Nämä ilmiöt ovat tiiviisti yhteydessä toisiinsa ja vaikuttavat toinen toisiinsa 

vahvasti. Vaikka esimerkiksi teknologia ja digitalisaatio sanoina nousivat esille vain viidessä 

vastauksessa, ovat aiheet kuitenkin osa jokaista vastausta. Samoin voidaan ajatella muistakin edellä 

esitetyistä ilmiöistä, sillä ilmiöiden vaikutus toisiinsa on niin vahva.  

Pienempänä teemana esille nousi uudenlaiset tuotteet. Asiantuntija G nosti esille kannustinpohjaiset 

vakuutukset, joiden hän uskoo yleistyvän. Jo nyt monet yhtiöt tarjoavat henkivakuutusta, johon liittyy 

kannustin suoritetun kuntoharjoittelun suhteen. (G) Tällaiset tuotteet kannustavat siis terveempään 

elämäntapaan. Myös asiantuntija D nosti esille terveyden teemana, jota kohtaan kiinnostus tuntuu 

kasvavan jatkuvasti. Tämän lisäksi yhteiskunnan ja väestön kehitys vaikuttavat vakuutusalan 

murrokseen. Asiantuntija D luettelee teemoja, kuten työelämän muuttuminen, uudet työnteon 

muodot, vapaa-ajan ja työn sekoittuminen sekä pitkäikäisyys. Nämä ajankohtaiset aiheet luovat uusia 

mahdollisuuksia yksityisille vakuuttajille, sillä esimerkiksi lisäeläketurvan ja yksityisten 

henkilövakuutuksien merkitys kasvaa ja kiinnostus tällaisia tuotteita kohtaan lisääntyy. (D) 

Asiantuntija D toi esille vakuutusalan murroksen kuvauksessaan uutena isona trendinä 

vastuullisuuden ja jatkaa aiheesta hyvänä aasinsiltana myös sääntelyn merkitykseen tulevaisuudessa. 

”Iso trendi on myös vastuullisuus, mikä on paitsi itse vakuuttamiseen ja riskeihin 

vaikuttava jättiteema, mutta myös sijoitustoimintaan ja siihen, että vakuutusyhtiö pystyy 
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tarjoamaan palveluita, jotka edistävät heidän yksityis- ja yritysasiakkaidensa 

vastuullista toimintaa. Hyvä uuden bisneksen potentiaali siis. Tähän liittyy myös 

vahvasti siirtyminen vahingonkorvaajasta ennaltaehkäisijän rooliin, ja   

henkilökohtaisesti näen vakuutustoimijoilla merkittävän roolin vastuullisuuden 

edistämisessä.” (D) 

”Lisäksi finanssialan vakioaihe regulaatio pitää pintansa. Uskon, että tietoturvan, 

yksilön suojan ja kuluttajaoikeuksia ajava regulaatio värittää tulevaa vuosikymmentä 

yhä vahvemmin tiukkojen taloudellisten raamien ohessa. Voi olla, että vastuullisuuteen 

liittyvää regulaatiota tulee myös.” (D) 

Sääntely nousi esille kolmessa kahdeksasta vastauksesta. Asiantuntijan D lisäksi myös asiantuntija A 

nosti vahvasti esille sääntelyn kehittymisen.  

”Monet muutokset ovat aiheutuneet lainsäädännön kehittymisestä asiakasta 

turvaavaan suuntaan, joka on erinomainen asia. Tulevan kymmenen vuoden aikana 

sääntelyn kehitys luultavasti vain kiihtyy.” (A) 

Asiantuntija G toi esille sääntelyn hieman erilaisesta näkökulmasta. Hänen mukaansa pankit 

erityisesti muualla Euroopassa myyvät osia vakuutusyhtiöomistuksistaan, koska vakuutusyhtiön 

vakavaraisuuspääomavaatimuksen aiheuttama pääomakustannusrasite on pankeille korkea. (G) 

Sääntely nähdään siis myös jatkossa yhtenä merkittävänä vakuutustoimialan murrosta ohjaavana 

tekijänä, koska se ohjaa vakuutusyhtiöiden toimintaa vahvasti. Myös teknologian vahvistuva asema 

osana liiketoimintaa synnyttää uudenlaista sääntelyä alalla, nimenomaan asiantuntijan D nostamien 

aiheiden tietoturvan, yksilön suojan ja kuluttajaoikeuksien näkökulmasta. Mielenkiintoista on myös 

nähdä, millaista sääntelyä vastuullisuuden trendi voi synnyttää.  

Kuten edellä on esitetty, ensimmäisessä kysymyksessä asiantuntijoiden kuvaukset vakuutusalan 

murroksesta olivat pitkälti samansuuntaisia ja niistä löytyi paljon yhdistäviä tekijöitä. Asiantuntija E 

erottautui kuitenkin joukosta, sillä hän esitti vastauksessaan hyvin erilaisen ja ehkä jopa hieman 

yllättävän uuden näkökulman vakuutusalan murroksen kehittymiseen Suomessa seuraavan 

kymmenen vuoden aikana.  

”Uskon, että suurin murros tulee markkinoiden sisältä Suomessa. Seuraavien vuosien 

aikana hintakompressio tulee varmasti näkymään selkeämmin 

vahinkovakuutusyhtiöiden kannattavuudessa, jolloin he joutuvat uudelleen 

tarkastelemaan liiketoimintaansa. Tällöin liiketoiminnan kehittäminen on tiukemmin 

kiinni vakuutusyhtiöiden perusliiketoiminnassa innovoinnin sijaan.” (E) 

Hän jatkaa näkemyksensä perustelua myös viidennessä kysymyksessä, jossa asiantuntijoilta kysyttiin 

mitä muita vakuutusalan murrosta ohjaavia tekijöitä he tunnistavat megatrendien lisäksi seuraavan 

kymmenen vuoden aikana.  
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”Yleisesti olen sitä mieltä, että vakuutusala ei tule kokemaan disruptiota Suomessa, 

vaan kehitystä ohjaa kompressio, joka johtaa tuloslaskelman ja taseen optimointiin 

perusliiketoiminnassa.  

1. Vakuutus on asiakkaille utiliteetti, ja sitä on vaikea disruptoida. Olen varma, että 

Suomen markkinoilla nähdään innovatiivisia yrityksiä, joita on vaikea penetroida 

markkinaan. 

2. Hinta kompressio. Kun vakuutus on utiliteetti, niin hinta on tärkein kilpailutyökalu. 

Markkinan maturiteetin takia, vakuutusyhtiöt tulevat ajautumaan jossain vaiheessa 

taloudelliseen pattitilanteeseen, joka saa heidät enemmän keskittymään 

perusliiketoimintaansa. 

3. Markkinan keskittyminen. Suomalaiset vakuutusasiakkaat luottavat suomalaisiin 

vakuutusbrändeihin, joten uusien toimijoiden on vaikea kasvattaa markkinaosuuksiaan. 

Markkinan keskittyminen tulee jatkumaan, kunnes viranomaiset päättävät kieltää 

fuusiot.” (E) 

Näkemyksen eroavuus muista vastauksista on merkittävä ja siksi se nostettiinkin seuraavalla 

kyselykierroksella kommentoitavaksi muille asiantuntijoille. Toisella kyselykierroksella muut 

asiantuntijat pääsivät siis ilmaisemaan mielipiteensä asiantuntijan E näkemystä vakuutusalan 

murroksesta Suomessa. Asiantuntijan E näkemyksen rinnalle nostettiin asiantuntijan B näkemys 

vakuutusalan murroksesta, sillä heidän näkemyksensä erosivat selvästi toisistaan. Asiantuntijan B 

näkemys edusti suhteellisen kattavasti myös muiden vastaajien vastauksissa esille tulleita teemoja. 

Tämän kaltainen kommentointi on olennainen osa Delfoi-prosessia. Palataan muiden asiantuntijoiden 

kommentteihin alaluvussa 4.2.2, jossa käsitellään toisen kyselykierroksen tuloksia.  

Edellä käsitellyn ensimmäisen kysymyksen yhteydessä asiantuntija A toi vielä esille mielenkiintoisen 

näkemyksen murros-termin käyttämisestä. Hän ei puhuisi niinkään murroksesta, vaan pikemminkin 

kiihtyvästä muutoksesta. Olemassa olevaa tai tulevaa murrosta voitaisiin luonnehtia 

kiihdytyspyräyksenä. Asiantuntija A uskoo kokonaisvaltaiseen varautumiseen, minkä kautta yhtiöt 

vastaavat toimintaympäristön kiihtyvään muutokseen. (A) Tämän näkemyksen pohjalta voidaan ehkä 

jopa ajatella, että alan suurin murros tai murroksen alku on jo takanapäin ja murroksen vaikutukset 

jatkuvat yhä tulevaisuudessa kiihtyvissä määrin. Mikäli ala kuitenkin kohtaa uusia murroksen 

aiheuttajia ja esille nousee merkittäviä uusia trendejä, alkaako silloin murros taas uudelleen? 

Tulevaisuuden trendejä pohditaan tässä tutkielmassa vielä myöhemmin lisää.  

Toisessa kysymyksessä asiantuntijoilta kysyttiin, kuinka merkityksellisinä he pitävät tässä 

tutkimuksessa esitettyjä megatrendejä käynnissä olevan vakuutusalan murroksen kannalta. Kuviossa 

6 on kuvattu asiantuntijoiden vastauksia keskiarvon ja keskihajonnan avulla. Vastaukset tukivat 

ensimmäisessä kysymyksessä esille tulleita isoja teemoja, sillä kolme selvästi merkityksellisintä 

megatrendiä tällä hetkellä olivat liiketoimintamallien muuttuminen, teknologian muutos, 
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asiakaskäyttäytymisen muuttuminen ja väestörakenteen muutos. Samat aiheet olivat vahvasti esillä 

myös ensimmäisen kysymyksen vastauksissa. 

 

Kuvio 6 Megatrendien merkityksellisyys käynnissä oleva vakuutusalan murroksen kannalta 

Kaikista merkityksellisimpänä megatrendinä käynnissä olevan vakuutusalan murroksen kannalta 

pidettiin liiketoimintamallien muuttumista. Seitsemän kahdeksasta vastaajasta piti 

liiketoimintamallien muuttumista erittäin merkityksellisenä ja vain yksi vastaaja ei kovinkaan 

merkityksellisenä. Teknologian muutos ja asiakaskäyttäytymisen muuttuminen olivat seuraavaksi 

merkityksellisimmät megatrendit. Molempien kohdalla kuusi kahdeksasta vastaajasta piti näitä 

megatrendejä erittäin merkityksellisinä, yksi jokseenkin merkityksellisenä ja yksi ei kovinkaan 

merkityksellisenä. Teknologian muutoksen ja asiakaskäyttäytymisen muuttumisen kohdalla trendejä 

ei pystytty järjestämään edes keskihajonnan avulla, sillä vastaukset näiden kahden trendin osalta 

olivat täysin samat. Näin ollen ne jakavat toisen sijan tarkastelussa. Neljänneksi merkityksellisimpänä 

nähtiin väestörakenteen muutos. Kolme vastaajaa piti sitä erittäin merkityksellisenä ja viisi 

jokseenkin merkityksellisenä. Nämä neljä megatrendiä nähtiin siis selvästi merkityksellisimpinä 

vakuutusalan murroksen kannalta tällä hetkellä.  
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Sääntelyn ja verotuksen monimutkaistuminen nähtiin vähemmän merkityksellisinä megatrendeinä 

vakuutusalan murroksen kannalta tällä hetkellä. Sääntelyn monimutkaistumisen arvioinnissa 

vastauksien keskihajonta oli kuitenkin huomattavan suuri. Kaksi vastaajaa piti sitä erittäin 

merkityksellisenä, neljä vastaajaa jokseenkin merkityksellisenä, yksi vastaaja ei kovinkaan 

merkityksellisenä ja yksi vastaaja ei lainkaan merkityksellisenä. Keskiarvollisesti sääntelyn merkitys 

nousee kuitenkin lähelle jokseenkin merkityksellistä arviota. Verotuksen monimutkaistuminen 

nähtiin taas selvästi vähiten merkityksellisenä megatrendinä. Kaksi vastaajaa piti sitä jokseenkin 

merkityksellisenä, neljä vastaajaa ei kovinkaan merkityksellisenä, yksi vastaaja ei lainkaan 

merkityksellisenä ja yksi vastaaja ei osannut sanoa.  

Voidaan todeta, että kaikki tässä tutkielmassa esitetyt megatrendit ovat merkityksellisiä vakuutusalan 

murroksen kannalta. Vaikka verotuksen monimutkaistuminen on selvästi vähiten merkityksellisessä 

asemassa muihin megatrendeihin nähden, niin ei sitäkään voi merkityksettömäksi sanoa. Ilmiö on 

muihin trendeihin nähden pienempi ja varmasti vähemmän esillä. Siksi onkin perusteltua, että se on 

yhdistetty sääntelyn monimutkaistumisen tarkastelun kanssa yhdeksi suuremmaksi trendiksi tämän 

tutkielman teoriaosuudessa alaluvussa 2.1.1, joka kattaa sääntelyn ja verotuksen monimutkaistumisen 

megatrendin. Jos tämän kysymyksen osalta sääntelyyn ja verotuksen monimutkaistumisen vastaukset 

yhdistetään, niin aiheen keskiarvo asettuu keskelle jokseenkin merkityksellistä ja ei kovinkaan 

merkityksellistä arviota. Keskihajonta huomioon ottaen, siirtyy arvio kuitenkin lähemmäksi 

jokseenkin merkityksellistä arviota. Sääntely nousi esille monessa ensimmäisen avoimen 

kysymyksen vastauksessa, joten sen merkityksen odotetaan kasvavan tulevaisuudessa. Tarkastellaan 

seuraavaksi kysymyksiä kolme ja neljä, joista nähdään miten aikajänne vaikuttaa vastauksiin 

arvioitaessa megatrendien vaikuttavuutta.  

Kuviossa 7 on esitetty kysymyksien kolme ja neljä tulokset rinnakkain. Kysymyksessä kolme 

vastaajia pyydettiin järjestämään megatrendit järjestykseen sen mukaan, kuinka suuri niiden vaikutus 

on ollut vakuutusalan murrokseen viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kysymyksessä neljä järjestys 

pyydettiin tekemään sen mukaan, kuinka suuri megatrendien vaikutuksen uskotaan olevan seuraavan 

kymmenen vuoden aikana. Kuviosta 7 nähdään, että keskiarvojen muodostama kuvio eroaa hieman 

kuvion 6 vastaavasta kuviosta. Kysymyksissä kolme ja neljä vastaajien oli laitettava megatrendit 

järjestykseen, eivätkä he täten voineet arvioida trendejä yhtä vaikuttaviksi, kuten he pystyivät 

kysymyksessä kaksi tekemään merkittävyyden arvioimiseksi. Lisäksi kuvioon vaikuttavat tietysti eri 

aikajänteet.  
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Kuvio 7 Megatrendien vaikutus vakuutusalan murrokseen, vertailussa viimeiset kymmenen vuotta ja 

seuraavat kymmenen vuotta 

Vastausten keskiarvon mukaan viimeisen kymmenen vuoden aikana eniten vakuutusalan murrokseen 

vaikuttanut megatrendi oli asiakaskäyttäytymisen muuttuminen. Toiseksi eniten on vaikuttanut 

teknologian muutos ja kolmanneksi eniten sääntelyn monimutkaistuminen. Neljänneksi 

vaikuttavuuden arvioinnissa tuli liiketoimintamallien muuttuminen, viidenneksi väestörakenteen 

muutos ja vähiten murrokseen on vaikuttanut verotuksen monimutkaistuminen. Megatrendien 

laittaminen järjestykseen niiden vaikutuksen mukaan aiheutti vastauksissa yllättävän paljon 

eroavaisuuksia. Kuten kuviosta 7 nähdään, suurinta hajontaa vastauksissa oli asiakaskäyttäytymisen 

muuttumisen, teknologian muutoksen ja sääntelyn monimutkaistumisen kohdalla. 

Liiketoimintamallien muuttumisen, väestörakenteen muutoksen ja verotuksen monimutkaistumisen 

kohdalla vastausten hajonta ei ollut yhtä suurta, vaan näiden megatrendien vaikuttavuuden arvioinnin 

kohdalla asiantuntijat olivat suhteellisen samaa mieltä.  

Arvioitaessa megatrendien vaikuttavuutta seuraavan kymmenen vuoden aikana, megatrendien 

järjestys muuttui selvästi verrattuna vaikutuksen arviointiin edellisen kymmenen vuoden 

aikajäänteellä. Nyt vastausten keskiarvon mukaan vaikuttavimmaksi megatrendiksi arvioitiin 

teknologian muutos. Liiketoimintamallien muuttuminen ja asiakaskäyttäytymisen muuttuminen 

asettuivat keskiarvon mukaan yhtä vaikuttaviksi. Asiakaskäyttäytymisen muuttumisen kohdalla 

vastasten hajonta oli kuitenkin selvästi suurempaa ja siksi nostaisin liiketoimintamallien muuttumisen 

vaikuttavammaksi megatrendiksi. Toiseksi vaikuttavimpana megatrendinä nähtiin siis 

liiketoimintamallien muuttuminen ja kolmantena asiakaskäyttäytymisen muuttuminen. Hyvin pienin 
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eroin neljänneksi arvioitiin väestörakenteen muutos ja viidenneksi sääntelyn monimutkaistuminen. 

On kuitenkin huomattavaa, että väestörakenteen muutoksen vaikutuksen arviointi jakoi vahvasti 

mielipiteitä ja sen keskihajonta oli todella suurta. Vastaajien mielestä selvästi vähiten murrokseen 

tulee seuraavan kymmenen vuoden aikana vaikuttamaan verotuksen monimutkaistuminen.  

Kuviossa 8 on vedetty yhteen kysymyksien kaksi, kolme ja neljä vastaukset. Kuvioon on listattu 

jokaisen aikajänteen kohdalle megatrendit siinä järjestyksessä, miten vastaajat arvioivat niitä. 

Viimeisen kymmenen vuoden ja seuraavan kymmenen vuoden kohdalla listaus on tehty megatrendien 

vaikuttavuuden mukaan siten, että ensimmäisenä on megatrendi, joka vaikuttaa vakuutusalan 

murroksen eniten ja viimeisenä megatrendi, joka vaikuttaa vähiten. Nykyhetken kohdalla 

asiantuntijat arvioivat megatrendien merkityksellisyyttä ja megatrendit ovat listattu 

merkityksellisyyden mukaan merkittävimmästä vähiten merkitykselliseen.  

 

Kuvio 8 Megatrendien järjestyksen muuttuminen tarkasteluajanjakson muuttuessa 

Viimeisen kymmenen vuoden ja nykyhetken välillä megatrendien järjestyksessä on tapahtunut 

suurempi muutos kuin nykyhetken ja seuraavan kymmenen vuoden välillä. Selvin muutos näyttää 

olevan liiketoimintamallien muuttumisen kohdalla. Siinä missä viimeisen kymmenen vuoden aikana 

sen on arvioitu olevan sijalla neljä, niin nykyhetkessä se on arvioitu kaikista merkittävimmäksi 

megatrendiksi. Liiketoimintamallien muuttuminen nähdään siis tällä hetkellä merkityksellisempänä 

megatrendinä murroksen kannalta kuin se on nähty viimeisen kymmenen vuoden aikana. Sääntelyn 

monimutkaistuminen on taas tippunut sijalta kolme sijalle viisi. Voidaan siis ajatella, että sääntelyn 

monimutkaistuminen on vaikuttanut murrokseen vahvemmin viimeisen kymmenen vuoden aikana 

kuin mitä se vaikuttaa tällä hetkellä. Tämä on luonnollista, sillä merkittävät sääntelyn muutokset 

tehtiin muutama vuosi sitten, kuten Solvenssi II säännös vuonna 2016. Lisäksi väestörakenteen 

muutos nosti sijoitustaan yhdellä pykälällä ollessaan neljäntenä nykyhetken tarkastelussa. 

Teknologian muutos ja asiakaskäyttäytymisen muuttuminen jakavat toisen sijan nykyhetken 

tarkastelussa. Myös viimeisen kymmenen vuoden aikana ne ovat olleet ensimmäisellä ja toisella 
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sijalla. Näiden osalta muutos ei siis ole merkittävä. Myös verotuksen monimutkaistuminen pitää 

paikkaansa viimeisellä sijalla läpi jokaisen tarkasteluajanjakson. 

Siirryttäessä tarkastelemaan eroja nykyhetken ja seuraavan kymmenen vuoden aikana, erot ovat 

hyvin pieniä. Liiketoimintamallien muuttuminen tippuu ensimmäiseltä sijalta toiseksi ja sen tilalle 

nousee teknologian muutos. Samassa yhteydessä asiakaskäyttäytymisen muuttuminen putoaa 

kolmanneksi liiketoimintamallien muuttumisen tieltä. Väestörakenteen muutos pitää seuraavan 

kymmenen vuoden tarkasteluajanjaksolla paikkansa neljäntenä, samoin kuin sääntelyn 

monimutkaistuminen viidentenä ja verotuksen monimutkaistuminen kuudentena. Voidaan sanoa, että 

nykyhetken ja seuraavan kymmenen vuoden välillä ainoat erot ovat kolmen ensimmäisen 

megatrendin järjestyksen vaihtuminen, siis pientä painotuseroa voi olla odotettavissa. On kuitenkin 

selvää, että teknologian muutos, liiketoimintamallien muuttuminen ja asiakaskäyttäytymisen 

muuttuminen ohjaavat vakuutusalan murrosta vahvimmin tulevaisuudessa. Näiden rinnalle voi nousta 

myös uusia megatrendejä. 

Kysymyksessä viisi panelisteilta kysyttiin, mitä muita vakuutusalan murrosta ohjaavia ilmiöitä tai 

tekijöitä he tunnistavat megatrendien lisäksi, kun tarkastellaan murroksen kehitystä seuraavan 

kymmenen vuoden aikana. Vastauksissa nousi esille teknologian muutokseen, liiketoimintamallien 

muuttumiseen ja asiakaskäyttäytymisen muuttumiseen liittyvät aiheet. Asiantuntijat toivat esille 

tarkennuksia ja yksityiskohtaisempia kehitysnäkökulmia liittyen niihin megatrendeihin, jotka olivat 

seuraavan kymmenen vuoden tarkasteluajanjaksolla kolme eniten muutokseen vaikuttavaa 

megatrendiä. Näkemykset siis vahvistavat näiden kolmen megatrendin merkityksellisyyttä seuraavan 

kymmenen vuoden aikana vakuutusalan murroksessa.  

Teknologian muutokseen liittyen asiantuntija G nosti esille tekoälyn ja koneoppimisen käyttämisen 

asiakaspalvelussa ja riskinvalinnassa. Asiantuntija C toi esille anturiteknologiat ja esineiden 

internetin riskien tunnistamiseksi. Lisäksi asiantuntija D nosti vastauksessaan esille teknologian 

muutoksesta aiheutuvan kyberturvallisuuden kasvavan tärkeyden.  

”Uskon myös, että datan ja teknologian hyödyntämisen myötä vakuutusyhtiöiden tulee 

olla yhä parempia tietoturvayhtiöitä eli kyberturvallisuus tulee olemaan yhä 

tärkeämpää varsinkin, kun vakuutusyhtiöt käsittelevät hyvin sensitiivistä dataa.” (D) 

Liiketoimintamallien muuttumiseen liittyen asiantuntija D uskoo, että teknologia mahdollistaa 

uudenlaiset liiketoimintamallit. Samaa ajatusta jatkaa myös asiantuntija C nostaen esille toimialojen 

lähentymisen mainiten erityisesti terveys- ja autoalan sekä palveluintegraation osana ekosysteemiä. 

Asiantuntija H toi taas esille skaalautuvat liiketoimintamallit.  
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Asiantuntijan D mukaan teknologian mahdollistaessa uudenlaiset liiketoimintamallit, muokkaa se 

samalla myös asiakaskäyttäytymistä. Myös ilmastonmuutoksen uskotaan vaikuttavan 

asiakaskäyttäytymiseen tulevaisuudessa.  

”Ilmastonmuutos on megatrendi ja se tulee heijastumaan myös vakuutustoimialaan 

esim. asiakaskäyttäytymisen muuttumisena.” (F) 

Asiakaskäyttäytymisen muuttumisen lisäksi asiantuntija B nosti esille ilmastonmuutoksen 

vaikutuksen myös esimerkiksi liikkumiseen ja suurvahinkoihin. Ilmastonmuutoksen lisäksi uusina 

ilmiöinä esille nousi vastuullisuus ja terveys sekä globalisoituminen. Asiantuntija D nosti 

vastuullisuuden ja terveyden trendin esille jo ensimmäisen kysymyksen vastauksissa samoin kuin 

asiantuntija G viittaamalla kannustinpohjaisiin vakuutuksiin. 

Jopa puolet vastaajista nosti esille globalisoitumisen vastauksissaan. Asiantuntija B mainitsi 

vastauksessaan kilpailukentän monipuolistumisen sisältäen muun muassa globaalit suuryritykset ja 

startup-yritykset. Samoin asiantuntija A mainitsi globalisoitumisen kehityksen mahdollistavan isojen 

pelureiden markkinoille tulemisen Suomessa. Asiantuntija H painotti palvelujen tarjoamista maiden 

rajojen yli. Asiantuntijan D mukaan kilpailuympäristö ja -dynamiikka muuttuvat datatalouden, 

ekosysteemien ja uusien toimijoiden tullessa markkinoille. Tässä muutoksessa kestävän kilpailuedun 

rakentaminen vaatii vakuutusyhtiöiltä uudenlaista ketteryyttä ja yhteistyötaitoja. (D)  

Jo tunnistettujen megatrendien tarkennusten lisäksi uusina vakuutusalan murrokseen vaikuttavina 

ilmiöinä esille nousi siis erityisesti ilmastonmuutos, vastuullisuus ja terveys sekä globalisoituminen. 

Nämä ilmiöt nostettiin käsittelyyn seuraavilla kyselykierroksilla. Palataan vastauksiin seuraavissa 

alaluvuissa, joissa käsitellään toisen ja kolmannen kyselykierroksen tuloksia. 

 

4.2.2  Teknologian vaikutukset toimialamurrokseen 

 

Ensimmäisen kyselykierroksen toinen osio keskittyi teknologian vaikutuksiin toimialamurroksessa. 

Tämän osion ensimmäisessä ja kaikkiaan kuudennessa kysymyksessä panelistien tuli arvioida, kuinka 

hyvin suomalaiset vakuutusyhtiöt ovat heidän mielestään soveltaneet tässä tutkielmassa esiteltyjä 

teknologioita liiketoiminnassaan tällä hetkellä. Kysymyksen tulokset keskiarvon ja keskihajonnan 

avulla on kuvattuna kuviossa 9. Teknologioista kuusi erottui parhaiten sovellettuina teknologioina 

tällä hetkellä. Tämän lisäksi neljä teknologiaa oli vastaajien mielestä selvästi huonommin 

sovellettuja.  
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Kuvio 9 Arvio siitä, kuinka hyvin suomalaiset vakuutusyhtiöt ovat soveltaneet teknologioita 

liiketoiminnassaan tällä hetkellä 

Erot kuuden parhaiten sovelletun teknologian arvioinnin välillä olivat suhteellisen pieniä. Parhaiten 

sovelletuksi teknologiaksi keskiarvolla mitattuna nousi kuitenkin videoalustat ja verkkosivut. Yksi 

vastaajista arvioi niiden soveltamisen erinomaiseksi, neljä hyväksi ja kolme tyydyttäväksi. 

Videoalustojen ja verkkosivujen arviointi korkeimmalle on luonnollista, sillä näistä teknologioista 

juuri ne ovat olleet pisimpään kaikkien ulottuvissa ja jo hyvin tuttuja käyttäjilleen. Jaetulla toisella 

sijalla olivat sosiaalinen media ja pikaviestinpalvelut sekä etätapaamiset ja videopuhelut. 

Etätapaamisten ja videopuheluiden kohdalla vastausten keskihajonta oli kuitenkin yllättävän suurta 

ja vastaukset vaihtelivat erinomaisesta välttävään. Sosiaalisen median ja pikaviestinpalveluiden 

kohdalla vastaukset keskittyivät hyvän ja tyydyttävän arvion välille ja jopa viiden vastaajan mielestä 

niiden soveltaminen on hyvällä tasolla. Näin ollen voidaan sanoa, että toiselle sijalle asettuu 

sosiaalinen media ja pikaviestinpalvelut sekä kolmannelle sijalle etätapaamiset ja videopuhelut.  

Neljännen sijan jakoivat mobiililaitteet ja sovellukset sekä chatbotit ja robottineuvojat. Näiden osalta 

vastaukset jakautuivat tasan. Kolme panelistia arvioi niiden soveltamisen hyväksi ja viisi 

tyydyttäväksi. Siinä missä sijoilla 1-3 olleet teknologiat ylsivät keskiarvon mukaan vielä lähemmäs 

hyvää arviota, putosivat nämä teknologiat lähemmäksi tyydyttävää arviota. Viimeisenä hyvän ja 

tyydyttävän arvion välillä, mutta kuitenkin hyvin lähellä tyydyttävää kuudennella sijalla oli 
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pilvipalvelut. Pilvipalveluiden arviointi oli kuitenkin mielenkiintoinen, sillä vastaukset hajaantuivat 

selvästi. Yksi panelisti arvioi pilvipalveluiden soveltamisen erinomaiseksi, yksi hyväksi, neljä 

tyydyttäväksi ja kaksi välttäväksi. Tämä voi johtua siitä, että pilvipalveluiden soveltaminen eri 

liiketoiminnan osa-alueilla tai eri yhtiöissä voi vaihdella paljonkin. Pilvipalveluiden käyttöönotto 

myös tällä hetkellä käynnissä monissa yhtiöissä ja jotkut ovat ottaneet palvelut nopeammin käyttöön 

kuin toiset. Siksi uskonkin pilvipalveluiden soveltamisen arvion nousevan huomattavasti lähivuosina.  

Tekoäly ja big data jakavat puolestaan seitsemännen sijan. Vaikka vastausten keskiarvo asettuu 

samaksi, niin keskihajonnan tarkastelun avulla voidaan big data nostaa seitsemännelle sijalle ja näin 

ollen tekoäly saa sijan kahdeksan. Big datan osalta yksi vastaaja arvioi sen soveltamisen hyväksi, 

neljä tyydyttäväksi ja kolme välttäväksi. Tekoälyn soveltaminen jakoi vahvemmin mielipiteitä, sillä 

kaksi vastaajaa arvioi sen hyväksi, kaksi tyydyttäväksi ja neljä välttäväksi. Mielipiteet jakautuivat siis 

tekoälyn osalta vahvemmin hyvän ja välttävän välillä kuin big datan kohdalla. Kokonaisarviona nämä 

teknologiat sijoittuivat kuitenkin tyydyttävän ja välttävän välille, kuitenkin vielä lähemmäksi 

tyydyttävää arviota.  

Lähempänä välttävää arviota on taas esineiden internet, joka saa näin ollen yhdeksännen sijan. Kolme 

vastaajaa arvioi sen soveltamisen tyydyttäväksi, neljä välttäväksi ja yhden vastaajan mielestä 

suomalaiset vakuutusyhtiöt eivät sovella sitä lainkaan. Lohkoketjuteknologia sijoittuu viimeiseksi eli 

kymmenennelle sijalle. Sen osalta yksi vastaaja arvioi soveltamisen tyydyttäväksi, kolme välttäväksi, 

kolmen mielestä sitä ei sovelleta lainkaan ja yksi ei osannut sanoa. Lohkoketjuteknologia erottuikin 

joukosta selvästi, sillä sen soveltamisen arvioinnissa nousi vahvimmin esille näkökulma, jossa 

vakuutusyhtiöt eivät sovella teknologiaa lainkaan liiketoiminnassaan.  

Seitsemännessä kysymyksessä panelisteja pyydettiin valitsemaan teknologioista viisi, joiden he 

uskovat ohjaavan vakuutusliiketoiminnan murrosta vahvimmin seuraavan kymmenen vuoden aikana. 

Kuviossa 10 on esitetty vastauksien jakautuminen. Viisi eniten ääniä saanutta teknologiaa olivat 

tekoäly, big data, esineiden internet, pilvipalvelut sekä mobiililaitteet ja sovellukset. Lisäksi 

panelisteille annettiin mahdollisuus nimetä muita teknologioita vaihtoehdolla ”muu, mikä?”. Tässä 

yhteydessä yksi asiantuntija nimesi vaihtoehdoksi embedded insurancen, siis muihin palveluihin 

upotetut vakuutukset.  
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Kuvio 10 Teknologiat, jotka ohjaavat vakuutusliiketoiminnan murrosta seuraavan kymmenen vuoden aikana 

vahvimmin 

Vaikka panelisteja pyydettiin valitsemaan viisi, erottui vastauksista selviten joukosta neljä 

teknologiaa. Tekoäly sai peräti seitsemän ääntä kahdeksasta. Big data, esineiden internet ja 

pilvipalvelut taas kuusi ääntä kahdeksasta. Viidentenä oleva mobiililaitteet ja sovellukset sai enää 

vain neljä ääntä. Tässä vaiheessa äänet alkoivat siis jakautua laajemmalle. Mikään teknologia ei 

kuitenkaan jäänyt täysin ilman ääniä. Kolme ääntä sai chatbotit ja robottineuvojat, kaksi ääntä 

lohkoketjuteknologia ja yhden äänen sosiaalinen media ja pikaviestinpalvelut, etätapaamiset ja 

videopuhelut, videoalustat ja verkkosivut sekä muu-vaihtoehto.  

Kyselyn kahdeksannessa ja viimeisessä kysymyksessä panelisteja pyydettiin mainitsemaan 1-3 

teknologiaa, joissa he näkevät suurinta potentiaalia suomalaisten vakuutusyhtiöiden kannalta 

seuraavan kymmenen vuoden aikana. Lisäksi heitä pyydettiin kertomaan, missä liiketoiminnan osa-

alueissa teknologioita voitaisiin soveltaa. Edellisessä kysymyksessä eniten ääniä saanut tekoäly nousi 

esille myös tämän kysymyksen vastauksissa selvästi. Kuusi asiantuntijaa nimesi tekoälyn tässä 

yhteydessä. Edellisessä kysymyksessä kuusi ääntä saanut esineiden internet mainittiin neljässä 

vastauksessa. Lisäksi datan käyttö ja sen käsittely nousi esille kolmessa vastauksessa samoin kuin 

robotiikka. Pilvipalvelut saivat maininnan kahdessa vastauksessa.  

Tekoäly niputettiin monessa vastauksessa yhteen datan kanssa. Asiantuntija F mainitsi tekoälyn ja 

datan asiakaskokemuksen, myynnin ja tuotteiden hinnoittelun tukena. Asiantuntija B nosti esille 

tekoälyn päätöksenteon tehostamiseen ja asiantuntija G korvauksien hallintaan ja riskinvalintaan 

liittyen. Asiantuntija C yhdistää taas esineiden internetin ja tekoälyn riskien tunnistamiseen. Kaiken 
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kaikkiaan vastauksista käy ilmi, että tekoälyssä on vielä paljon potentiaalia. Asiantuntija D nosti esille 

tekoälyn osana tehokkuuden parantamista.  

”Erityisesti tekoälyn hyödyntäminen asiakasrajapinnan palveluissa tulee varmasti 

kasvamaan ja monia raportointiin ja muutoinkin yritysten tukitoimintoihin nämä 

vaikuttavat varmasti tehostavasti.” (D) 

Tekoälyn ja datan hyödyntämätöntä potentiaalia kuvailee myös asiantuntija H vastauksessaan 

seuraavasti: 

”Datan käyttö hinnoitteluun ja riskivalintaan on edelleen lapsen kengissä. Tekoälyn 

soveltaminen edelliseen on myös tärkeässä asemassa.” (H) 

Datan ja sen käsittelyn mainitsivat vastauksissan myös asiantuntija E, C ja D. Asiantuntijan E mukaan 

data ja sen käsittely analytiikalla hyödyttää jokaisella liiketoiminta-alueella. Asiantuntija C nosti 

datan esille osana parempien palveluiden luomista samoin kuin asiantuntija D, joka nosti esille datan 

ja esineiden internetin yhdistelmän. Nämä kaksi teknologiaa luovat mahdollisuuksia uudenlaisille 

tuotteille ja palveluille sekä vakuutuksien hinnoittelulle. Lisäksi on mahdollisuus synnyttää 

mielenkiintoisia kumppanuuksia yhdistämällä datan ja esineiden internetin. (D) 

Esineiden internet mainittiin osana vahinkojen ennaltaehkäisyä ja riskien tunnistamista 

asiantuntijoiden F ja C vastauksissa. Tämän lisäksi esineiden internettiä voidaan asiantuntijan B 

mukaan soveltaa yksilöllisen turvan luomiseen henkilökohtaisen elämän ja riskien mukaan. Sitä 

voidaan käyttää apuna niin hinnoittelussa kuin lisäpalveluiden tarjoamisessakin. (B) 

Erilaiset robotiikan muodot olivat osa kolmea vastausta. Asiantuntijat A ja G nostivat esille chatbotit 

ja robottineuvojat osana asiakaspalvelua. Heidän mukaansa näissä on vielä paljon kehitettävää. Myös 

asiantuntija D oli sitä mieltä, että vaikka robotiikka onkin ottanut jo nyt suuria harppauksia, on siinä 

vielä paljon mahdollisuuksia. Asiantuntijan D lisäksi myös asiantuntija A nosti esille 

ohjelmistorobotit ja niiden avulla automaation luomisen.  

”Ohjelmistorobotit ovat hyvässä kehityksessä ja niiden tuottama tuottavuuspotentiaali 

on korkea. Tyypillisiä robotisoitavia kohteita löytyy mm. korvausprosessista ja yleisesti 

yhtiön suoraviivaisista työtehtävistä.” (A) 

Pilvipalvelut nostivat esille asiantuntija C ja E. Pilvipalveluiden soveltaminen on vahvasti osa 

jokaista liiketoiminta-aluetta ja sen käyttö mahdollistaa ketteryyden sekä kustannussäästöjä. (C, E) 

Kaiken edellä mainitun lisäksi asiantuntija F mainitsi sosiaalisen median myynnin, markkinoinnin ja 

ekosysteemien tukena. Etätapaamiset ja videopuhelut osana asiakaspalvelua nosti esille asiantuntija 

G. Eräs mielenkiintoinen uusi nosto tuli myös asiantuntijalta D, joka mainitsi vastauksessaan 

kvanttitietokoneet. Hän ei kuitenkaan usko, että ne vielä kymmenessä vuodessa vaikuttaisivat alaan 
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merkittävästi, mutta tämä voi kuitenkin olla mielenkiintoinen uusi alaa mullistava teknologia 

tulevaisuudessa. 

”Kvanttitietokoneet eivät välttämättä vielä kymmenessä vuodessa ehdi murtamaan 

vakuutusalan datankäsittelyä, mutta siihen asti yhä älykkäämmät tekoälyratkaisut 

murskaavat dataa hyötykäyttöön (asiakaspalvelu, myynti, markkinointi, riskien 

hinnoittelu, asiakaskäyttäytyminen jne.)” (D) 

Asiantuntijoiden vastauksista kävi hyvin ilmi, että teknologioilla on paljon potentiaalisia 

soveltamispaikkoja vakuutusyhtiöiden liiketoiminnassa. Osaa teknologioista onkin sovellettu jo 

hyvin, mutta kehitettävää löytyy myös vielä paljon. Teknologia on selvästi yksi vakuutusalan 

murroksen suurimmista ajureista ja sen potentiaali sekä soveltaminen jatkuu vielä pitkälle 

tulevaisuuteen. Teknologia voi muuttaa liiketoimintaa ja sen osa-alueita merkittävästi 

tulevaisuudessa. Kun nykypäivänä tunnistetut teknologiat on hyödynnetty riittävällä tasolla, nousee 

esille varmasti taas uusia teknologioita, jotka mullistavat alaa, kuten vastauksissa esille tulleet 

kvanttitietokoneet. Teknologian kehitys on tullut jäädäkseen ja se tulee muuttamaan 

liiketoimintamalleja merkittävästi myös tulevaisuudessa.  

 

4.3 Toisen kyselykierroksen tulokset 

 

Toisen kierroksen tavoitteena oli tarkentaa käsitystä toimialamurroksesta. Kuviossa 11 on kuvattu 

toisen kyselykierroksen asemoituminen suhteessa tämän tutkimuksen Delfoi-menetelmän 

soveltamiseen.  

 

Kuvio 11 Delfoi-menetelmän toinen kyselykierros 
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Aluksi ensimmäisellä kierroksella esille nousseita toimialamurrokseen vaikuttavia ilmiöitä ja 

mielipiteitä toimialamurroksesta käsiteltiin uudelleen. Lisäksi tavoitteena oli ymmärtää, millainen 

kyky GAFA-yhtiöillä on disruptoida vakuutusalaa. Haluttiin myös saada mielipiteitä GAFA-

yhtiöiden potentiaalista Suomen vakuutusmarkkinoilla. Myös toinen kyselykierros yhdistää sekä 

kvantitatiivista että kvalitatiivista tutkimusta. Käydään seuraavaksi tässä alaluvussa läpi toisen 

kyselykierroksen tulokset. 

 

4.3.1  Toimialamurroksen tarkastelu ensimmäisen kyselykierroksen pohjalta 

 

Toisen kyselykierroksen ensimmäinen osio keskittyi toimialamurroksen tarkasteluun ensimmäisen 

kyselykierroksen pohjalta. Ensin panelisteille esitettiin kahdeksan väittämää ja heitä pyydettiin 

arvioimaan ovatko he samaa vai eri mieltä väittämistä. Väittämät oli koostettu edellisellä kierroksella 

kerätyistä vastauksista. Tämän jälkeen panelisteille esitettiin kaksi hyvin erilaista näkökulmaa 

vakuutusmarkkinoiden murroksesta. Näkökulmat oli muotoiltu kahden panelistin vastauksista 

ensimmäisen kyselykierroksen ensimmäiseen kysymykseen, jossa panelisteja pyydettiin 

kuvailemaan vakuutusalan murrosta omin sanoin muutamalla lauseella, kun tarkasteluaikana on 

nykyhetkestä eteenpäin seuraavat kymmenen vuotta. Nyt panelisteja pyydettiin ottamaan kantaa 

näihin väittämiin. Tämän kaltainen muiden panelistien vastausten kommentointi on olennainen osa 

Delfoi-prosessia, sillä muiden mielipiteiden kuuleminen voi muokata vastaajan omaa mielipidettä ja 

tässä tutkimusmenetelmässä mielipidettä saa vaihtaa. Muiden mielipiteiden kommentointi voi tuoda 

myös esille uudenlaisia argumentteja aiheeseen liittyen ja on siksi arvokasta tutkimuksen kannalta.  

Kuviossa 12 on esitetty ensimmäisen kysymyksen väittämät ja asiantuntijoiden vastaukset väittämiin 

keskiarvon ja keskihajonnan avulla. Selvästi eniten oltiin samaa mieltä siitä, että kumppanuudet ovat 

elinehto vakuutusyhtiöille tulevaisuudessa. Seitsemän kahdeksasta vastaajasta vastasi, että on täysin 

samaa mieltä väittämästä ja yksi vastaaja oli jokseenkin samaa mieltä. On siis selvää, että 

kumppanuudet nousevat yhä suurempaan rooliin tulevaisuudessa vakuutusyhtiöiden 

liiketoiminnassa.   
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Kuvio 12 Ensimmäisellä kyselykierroksella esille tulleita mielipiteitä toimialamurroksesta ja niiden arviointi 

Tämän lisäksi hyvin samaa mieltä oltiin siitä, että teknologia mahdollistaa uudenlaiset 

liiketoimintamallit ja se muokkaa myös asiakaskäyttäytymistä sekä siitä, että ilmastonmuutos on 

tulevaisuuden megatrendi ja se tulee näkymään vakuutustoimialalla. Näiden kahden väittämän 

kohdalla viisi vastaaja oli täysin samaa mieltä, kaksi jokseenkin samaa mieltä ja yksi ei samaa eikä 

eri mieltä. Myös vastuullisuus nähdään vahvasti tulevaisuuden trendinä, sillä kolme vastaajaa oli 

täysin samaa mieltä siitä, että vastuullisuus on tulevaisuuden megatrendi ja se tulee näkymään 

vakuutustoimialalla. Lisäksi viisi vastaajaa oli väittämästä jokseenkin samaa mieltä. Teknologian 

vaikutus vakuutustoimialaan oli selvästi nähtävillä jo ensimmäisen kierroksen vastauksissa ja nämä 

toisen kierroksen tulokset vahvistivat näkemystä siitä, että se tulee muokkaamaan 

liiketoimintamalleja ja asiakaskäyttäytymistä yhä vahvemmin myös tulevaisuudessa. Lisäksi 

ensimmäisellä kierroksella esille nousseet näkökulmat ilmastonmuutoksesta ja vastuullisuudesta 

trendeinä nähtiin vastaajien mielestä merkityksellisenä tulevaisuudessa vakuutustoimialalla. Sekä 

ilmastonmuutos että vastuullisuus otettiin mukaan kolmannelle kyselykierrokselle, kun arvioitiin 

vakuutusalan murrosta ohjaavia ilmiöitä tulevaisuudessa sekä globaalisti että Suomessa. Palataan 



 

72 

 

tuloksiin tämän osalta alaluvussa 4.4.1, jossa käsitellään kolmannen kyselykierroksen tuloksia 

toimialamurroksen osalta.  

Seuraavaksi eniten samaa mieltä oltiin väittämästä, että sääntelyn kehitys vakuutustoimialalla kiihtyy 

tulevaisuudessa. Kaksi vastaajaa oli täysin samaa mieltä, neljä jokseenkin samaa mieltä ja kaksi ei 

samaa eikä eri mieltä. Näin ollen arvio asettuu keskiarvon mukaan jokseenkin samaa mieltä kohdalle. 

Sääntely nousi esille ensimmäisen kierroksen vastauksissa ja sen uskottiin osaltaan ohjaavan 

vakuutusalan murrosta. Vastauksista voidaan päätellä, että ainakaan sääntelyn vähenemistä ei ole 

näkyvissä tulevaisuudessa, vaan sääntely kehittyy yhä ja se varmasti vaikuttaa osaltaan alan 

murrokseen. Näkyvissä ei ehkä kuitenkaan ole huomattavaa kiihtymistä tai pyräystä, vaan 

luonnollista sääntelyn kehittymistä. 

Vakuutusalan kilpailukentän monipuolistuminen jakoi hieman enemmän vastaajien mielipiteitä. 

Väittämästä, että kilpailukenttä vakuutusalalla tulee monipuolistumaan muun muassa globaalien 

suuryritysten ja startup-yritysten johdosta, kaksi vastaajaa oli täysin samaa mieltä, kaksi jokseenkin 

samaa mieltä, yksi ei samaa eikä eri mieltä ja yksi jokseenkin eri mieltä. On nähtävissä, että ajatus 

globaalien suuryritysten ja startup-yritysten vakuutusmarkkinoille tulosta jakoi asiantuntijoiden 

mielipiteitä. Samassa aihepiirissä jatkettiin myös väittämässä, että suomalaiset vakuutusasiakkaat 

luottavat suomalaisiin vakuutusbrändeihin, joten uusien toimijoiden on vaikea kasvattaa 

markkinaosuuksiaan. Tämänkin väittämä jakoi mielipiteitä selvästi. Kaksi vastaaja oli täysin samaa 

mieltä väittämästä, kaksi jokseenkin samaa mieltä, yksi ei samaa eikä eri mieltä ja kolme jokseenkin 

eri mieltä. Tuloksissa on siis nähtävissä kahtiajakoa sen suhteen, kuinka paljon asiantuntijat uskovat 

uusien toimijoiden markkinoille tuloon ja mitä he ajattelevat siitä, kuinka suomalaiset kuluttajat 

ottavat uudet toimijat vastaan.  

Vähiten samaa mieltä oltiin väittämästä, että vakuutus on asiakkaille utiliteetti ja sitä on vaikea 

disruptoida. Yksi vastaaja oli täysin samaa mieltä, yksi jokseenkin samaa mieltä, kaksi ei samaa eikä 

eri mieltä ja neljä jokseenkin eri mieltä. Myös tämän väittämän kohdalla tulee esille vastaajien 

kahtiajako ajatuksesta, että millainen murros alalla on käynnissä. Noin puolet panelisteista uskovat 

selvästi enemmän markkinoiden murrokseen ja asiakaskäyttäytymisen muuttumiseen kohti 

palvelukokonaisuuksia. Näin ollen vakuutusta ei nähdä enää vain pakollisen pahana ja hyödykkeenä, 

vaan kokonaisvaltaisena palveluna ja turvana elämässä. Toisaalta pienempi osa vastaajista oli sitä 

mieltä, että vakuutus on asiakkaalle utiliteetti eli vain hyödyllinen asia tai apuväline. 

Toisessa kysymyksessä panelistit ottivat kantaa ensimmäisellä kyselykierroksella esitettyyn 

asiantuntijamielipiteeseen markkinoiden murroksesta. Kantaa pyydettiin ottamaan seuraavaan 
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väittämään: ”Suurin markkinoiden murros Suomessa seuraavan kymmenen vuoden aikana tulee 

markkinoiden sisältä ja näkyy selvimmin hintakompressiona. Hintakompressio tulee näkymään 

vakuutusyhtiöiden kannattavuudessa, jolloin he joutuvat tarkastelemaan liiketoimintaansa uudelleen. 

Tällöin liiketoiminnan kehittäminen keskittyy vakuutusyhtiöiden perusliiketoimintaan innovoinnin 

sijaan.” Väittämä oli muotoiltu asiantuntijan E esittämistä mielipiteistä ensimmäisellä kierroksella.  

Samaa mieltä väittämästä oli luonnollisesti asiantuntija E, jonka mielipiteestä väittämä oli muotoiltu. 

Hän nosti perustelussaan esille, että Suomen markkinat ovat niin keskittyneet ja stagnaattiset, minkä 

vuoksi vakuutusyhtiöt nauttivat asemistaan ilman akuuttia tarvetta tehdä radikaaleja muutoksia ja 

tällöin liiketoiminnan kehittämistä ohjaa tuloslaskelman ja taseen optimointi eikä innovointi (E). 

Täysin samaa mieltä asiantuntijan E kanssa ei ollut kukaan panelisteista. Asiantuntijat B, D, F, G ja 

H olivat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että kuvatunlaista hintakompressiota ja liiketoiminnan uudelleen 

tarkastelua voi näkyä markkinoilla tulevaisuudessa ja myös hintakilpailu voi lisääntyä. Toisaalta 

asiantuntija A oli sitä mieltä, että hintakilpailu vaatisi esimerkiksi hintaportaalien vahvempaa 

rantautumista Suomeen. Asiantuntija F mukaan on kuitenkin totta, että vakuutusyhtiöt ovat jo nyt 

jäljessä pankkisektoria kustannustehokkuuden ja toiminnan kehittämisessä ja tällä alueella on paljon 

tekemistä. Toisaalta asiantuntija C otti myös kantaa siihen, onko hinnalla merkitystä asiakkaalle. 

Hänen mukaansa on vakuutusasiakkaita, joille hinta merkitsee eniten, mutta toisaalta on myös 

vakuutusasiakkaita, joille elämäntyyli, helppous ja kokonaispalvelut merkitsevät hintaa enemmän 

(C).  

Melko laajasti yhtä mieltä oltiin siitä, että vaikka hintakompressio tulisi näkymään tulevaisuudessa 

markkinoilla ja se saisi vakuutusyhtiöt keskittymään yhä vahvemmin liiketoimintansa tarkasteluun, 

niin se ei sulje kokonaan pois innovointia. Tämän ajatuksen toivat ilmi asiantuntijat A, B, D, F ja G. 

Väittämässä kuvattu tilanne nähtiin osana monia tekijöitä, jotka johtavat tarpeeseen tarkastella 

liiketoimintaa uudelleen. Muun muassa asiantuntijat B ja D olivat eri mieltä siitä, että hintapaine olisi 

suurin muutos vakuutustoimialalla. Heidän mielestään muita suurempia tekijöitä ovat muun muassa 

asiakaskäyttäytymisen muutos, kilpailukentän monipuolistuminen ja teknologian kehittyminen sekä 

ristii- ja lisämyyntimahdollisuuksien hyödyntäminen (B, D). 

”Kuvatun kaltaista kehitystä voi hyvinkin todennäköisesti tapahtua tulevien vuosien 

aikana; hintakompressiota ja liiketoiminnan uudelleen tarkastelua. Näen kuitenkin, että 

tämä on vain yksi monista tekijöistä, jotka johtavat tarpeeseen tarkastella liiketoimintaa 

uudelleen. Muita, mielestäni jopa suurempia tekijöitä, ovat mm. asiakaskäyttäytymisen 

muutos, kilpailukentän monipuolistuminen ja teknologian kehittyminen. Näihin 

vastaaminen ja kilpailuedun luominen vaatii innovointia” (B) 
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”Olen eri mieltä siitä, että hintapaine olisi suurin murros vakuutustoimialalla. 

Pohjoismaissa hintakilpailu on jo kovaa ja toimijoilta edellytetään nyt jo tehokkuutta. 

Tulevaisuudessa edellytys on, että vakuutustoimijat onnistuvat hyödyntämään nykyistä 

paremmin ristiin- ja lisämyyntimahdollisuuksia sekä sitouttamaan asiakkaita 

lisäarvopalveluiden hyödyntämiseen parempaa asiakasymmärrystä käyttäen. […] 

Uskon, että vaikka hintapaine tulee vaikuttamaan niin se ei itsenäisenä ilmiönä tule 

kuitenkaan mullistamaan toimialaa vaan disruptoivat trendit tulevat muualta.” (D) 

Kolmannessa kysymyksessä panelisteja pyydettiin ottamaan kantaa toisen kysymyksen väitteeseen 

verrattuna hyvin erilaiseen väitteeseen vakuutusalan murroksesta. Kantaa pyydettiin ottamaan 

seuraavaan väittämään: ”Perinteisten vakuutusyhtiöiden ja -brändien merkitys asiakkaan 

näkökulmasta alkaa hämärtyä, sillä vakuutukset sulautuvat nykyistä voimakkaammin osaksi tiettyjä 

palveluketjuja. Tämä on osana mahdollistamassa uudenlaisten toimijoiden markkinoille tulon - on 

sitten kyse globaaleista jättiyrityksistä tai ketteristä startup-yrityksistä.” Väittämä oli muotoiltu 

asiantuntijan B esittämistä mielipiteistä ja se mukaili myös monien muiden asiantuntijoiden esittämiä 

mielipiteitä ensimmäisellä kierroksella.  

Mielenkiintoista on tarkastella ensin erityisesti kysymyksen kaksi väitteen esittäjän, siis asiantuntijan 

E vastausta. Hän oli väitteestä samaa mieltä, kuitenkin riippuen vakuutuslajista. Hänen mukaansa 

kuvatun kaltaista kehitystä on nähty jo jonkin verran erityisesti omaisuus- ja 

ajoneuvovakuuttamisessa. Hän kuitenkin nosti esille huomion siitä, että asiakas saattaa maksaa saman 

asian vakuuttamisesta tuplana, sillä esimerkiksi Gigantin tuotekohtaisen vakuutuksen 

vakuutuksenkohteena oleva esine voi olla vakuutettuna myös kotivakuutuksessa. Näin ollen tällaiset 

osaksi vakuutusketjua sulautuvat vakuutukset, eivät poista esimerkiksi kotivakuutuksen tarvetta, sillä 

kotivakuutus kattaa vielä paljon muitakin vakuutuksenkohteita. Asiantuntija E oli sitä mieltä, että 

tällaisia osaksi tiettyjä palveluketjuja sulautuvia vakuutuksia tulee vielä paljon lisää, mutta 

suoravakuuttamisen tarve ei poistu. (E) Saman näkökulman nosti esille myös asiantuntija G, joka 

totesi, että erikoistuneet vakuutukset tulevat olevaan myös jatkossa vakuutusyhtiöiden yksinoikeutta. 

Myös asiantuntija F oli sitä mieltä, että perinteiset brändit tulevat todennäköisesti hallitsemaan 

valtaosaa vakuutusliiketoiminnasta myös tulevaisuudessa ja palveluketjujen muutos koskee vain 

rajattua osaa vakuutusyhtiöiden tuotteista, kuten liikennevakuuttamista.  

Asiantuntija B oli luonnollisesti samaa mieltä tästä kolmannen kysymyksen väittämästä, sillä 

väittämä oli muotoiltu hänen edellisellä kierroksella antamiensa vastausten perusteella. Hänen 

mukaansa asiakkaat odottavat enemmän vaivattomia ja yksinkertaisia palvelukokonaisuuksia, minkä 

vuoksi myös vakuutuksien on sulauduttava osaksi palveluketjuja. Hän uskoo, että palveluketjuissa 

asiakkaat eivät välttämättä edes tajua, että mikä vakuutusyhtiö turvan lopulta tarjoaa. (B) 
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”Loppujen lopuksi vakuutusyhtiöt tarjoavat turvaa, joka on vain osana jotain asiakkaan 

laajempaa kokonaisuutta - asuminen, liikkuminen, terveys jne.” (B) 

Asiantuntija B nostaa kuitenkin esille myös ajatuksen siitä, että vaikka palveluketjujen muuttuminen 

mahdollistaa uusien toimijoiden menestymisen jopa Suomen kaltaisilla keskittyneillä markkinoilla, 

niin suurempi kysymys on se, että onko muilla yrityksillä lopulta intressiä tulla Suomen verraten 

pienille markkinoille. Asiantuntijan A mukaan myös harvinainen kieli on ollut vaikeuttava tekijä 

ulkomaisten toimijoiden markkinoille tulemisessa. Lisäksi hänen mukaansa tähän mennessä 

ulkomaiset toimijat ovat toistaiseksi melko pienessä roolissa Suomessa ja ulkomaisten toimijoiden 

osuus Suomen markkinasta on pysynyt suurin piirtein samana viimeisen kymmenen vuoden aikana 

(A). Ainakaan vielä ei ole siis nähtävissä ryntäystä Suomen markkinoille. Tähän näkökulmaan otti 

kantaa myös asiantuntija D hieman myöhemmin viidennessä kysymyksessä. Hän oli sitä mieltä, että 

vaikka markkina on pieni, niin se ei vaikuta niinkään siihen tuleeko globaalit jättiyritykset 

markkinoille, vaan siihen kuinka nopeasti markkinoille on mielenkiintoista tulla (D).  

Uudenlaiset palvelut ja palvelukokonaisuudet ovat asiantuntijan D mukaan itsessään mahdollistajina 

ja toisaalta myös markkinoille kutsujina uusille toimijoille. Eikä tämä ole välttämättä perinteisten 

vakuutusyhtiöidenkään mielestä huono asia, sillä uudet toimijat voivat olla myös heidän puolestaan 

erittäin tervetulleita, mikäli sitä kautta syntyy merkityksellisiä kumppanuuksia. (D) 

”Uskon kuitenkin, että kehitys tulevaisuudessa johtaa houkutteleviin 

palvelukokonaisuuksiin, joiden tuottamiseen vaaditaan useita toimijoita, joista 

vakuutusyhtiö on vain yksi muiden joukossa. […] Toisaalta uskon, että juuri uudet 

toimijat ovat vauhdittamassa uusien palvelukokonaisuuksien kehittämistä.” (D) 

Myös asiantuntija C oli vahvasti sitä mieltä, että vakuutustoimijat saavat rinnalle muita toimialoja 

kuten automerkit, GAFA-yhtiöt ja kauppaketjut. Hänen mukaansa kaikki pyrkivät palveluketjun 

asiakasrajapintaan. (C) Asiantuntija D nosti esille tähän liittyen mielenkiintoisen huomion siitä, että 

tulevaisuudessa palvelukokonaisuuksien brändäyksestä riippuu paljon se, kuka toimijoista on 

jatkossa palvelun pääasialliset kasvot vai onko itseasiassa palvelukokonaisuus itsessään brändi. 

Itseasiassa brändi voi tulla vaikuttamaan yllättävän paljon myös asiakkaiden suhtautumiseen uusiin 

toimijoihin ja palvelumalleihin. Asiantuntijan D mukaan kuluttajat toistaiseksi luottavat suhteellisen 

vahvasti suomalaisiin brändeihin ja niillä on vahva asema yhteiskunnassa. Hän uskookin, että uudet 

toimijat alalla jakavat kuluttajien mielipiteitä vielä jonkin verran tulevan kymmenen vuoden aikana. 

Toiset ovat välinpitämättömämpiä toimijan suhteen, kun taas toiset eivät luota uusiin toimijoihin 

lainkaan. (D)  

Vaikka toisen ja kolmannen kysymyksen väitteet koettiin ensimmäisellä kyselykierroksella 

jokseenkin vastakkaisiksi, asiantuntijan E vastaus kolmannen kysymyksen väitteeseen kertoo 
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kuitenkin, että väitteet eivät olleet sinänsä vastakkaisia, vaikkakin niiden käsitys toimialamurroksen 

tulevaisuudesta oli hyvin erilainen.  Kolmannen kysymyksen väitteestä oltiin kuitenkin enemmän 

samaa mieltä kuin toisen kysymyksen väitteestä, sillä jokainen panelisti oli edes jokseenkin samaa 

mieltä väittämästä. Vastauksista voidaan kuitenkin päätellä, että globaalit jättiyritykset ja startup-

yritykset voivat hyvinkin olla tulevaisuudessa iso osa vakuuttamista, mutta perinteiset vakuutusyhtiöt 

pysyvät myös jatkossa selvästi näkyvillä, eivätkä ole häviämässä täysin uusien toimijoiden myötä. 

Uudet yritykset alalla ovat muuttamassa kenties palveluketjuja ja luomassa uudenlaisia 

kumppanuuksia, minkä myötä myös uusia tuotteistoja tai liiketoimintatapoja.  

 

4.3.2  GAFA-yhtiöt vakuutustoimialalla 

 

Toisen kyselykierroksen toisessa osiossa tarkasteltiin GAFA-yhtiöitä vakuutustoimialalla. 

Neljännessä kysymyksessä asiantuntijoita pyydettiin arvioimaan, kuinka merkityksellisinä he 

näkevät GAFA-yhtiöiden avaukset vakuutustoimialalla alan murroksen kannalta globaalisti. Ennen 

kysymystä heille oli lyhyesti kerrottu myös tässä tutkielmassa esiteltyjä GAFA-yhtiöiden avauksia 

alalla. Kuviossa 13 on kuvattuna asiantuntijoiden vastaukset keskiarvon ja keskihajonnan avulla. 

Kuviosta voidaan nähdä, että vastauksien keskihajonta oli suurta. Mielipiteet yhtiöiden 

merkityksellisyydestä vaihtelivat siis asiantuntijoiden välillä melko paljon. 

 

Kuvio 13 GAFA-yhtiöiden merkityksellisyys vakuutusalan murroksen kannalta globaalisti 
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Merkityksellisimpänä yhtiönä vakuutusalan murroksen kannalta nähtiin Google. Kolme vastaajaa piti 

sitä erittäin merkityksellisenä, kolme jokseenkin merkityksellisenä, yksi ei kovinkaan 

merkityksellisenä ja yksi ei lainkaan merkityksellisenä. Vastausten keskiarvo asettuu jokseenkin 

merkityksellisen arvon kohdalle ja voidaankin sanoa, että Googlella on jonkinlainen rooli 

vakuutusalan murroksessa. Lähelle jokseenkin merkityksellistä arviota keskiarvon mukaan asettui 

myös Amazon. Kaksi vastaajaa piti sitä erittäin merkityksellisenä, kolme jokseenkin 

merkityksellisenä ja kolme ei kovinkaan merkityksellisenä. Yksikään vastaaja ei kuitenkaan arvioinut 

Amazonia lainkaan merkityksettömäksi alan murroksen kannalta, toisin kuin Google arvioitiin yhden 

vastaajan puolesta. Kolmantena vertailussa oli Apple ja myös Applen kohdalla kukaan vastaajista ei 

arvioinut sitä ei lainkaan merkitykselliseksi. Kaksi vastaajaa arvioi sen erittäin merkitykselliseksi, 

kaksi jokseenkin merkitykselliseksi ja neljä ei kovinkaan merkitykselliseksi. Vähiten 

merkityksellisenä alan murroksen kannalta nähtiin Facebook. Yksi vastaaja arvioi sen erittäin 

merkitykselliseksi, kolme jokseenkin merkitykselliseksi, kolme ei kovinkaan merkitykselliseksi ja 

yksi ei lainkaan merkitykselliseksi. Facebookin vastausten keskiarvo asettuu keskelle 

merkityksellisyyden arviota, joten sen merkityksellisyyttä voidaan kenties pitää neutraalina.  

Viidennessä kysymyksessä vastaajia pyydettiin kuvaamaan GAFA-yhtiöiden kykyä disruptoida 

vakuutustoimialaa globaalisti. Lisäksi heiltä kysyttiin, millaisia vahvuuksia ja heikkouksia he näkevät 

GAFA-yhtiöillä olevan. Vastaukset kysymykseen jakautuivat melko vahvasti kahtia. Samankaltaista 

kahtiajakoa on esiintynyt aiemminkin tässä tutkimuksessa, joten tämä oli odotettavissa. Osa uskoi 

yhtiöiden kykyihin disruptoida alaa ja osa oli sitä mieltä, että todellista disruptiota ei tapahdu GAFA-

yhtiöiden toimesta.  

Melkein kaikki vastaajat nimesivät kahtiajaosta huolimatta GAFA-yhtiöille paljonkin vahvuuksia. 

Esille nousivat erityisesti data ja sen analysointi, teknologian hyödyntäminen ja palvelutoimialan 

osaaminen. Data nousi esille asiantuntijoiden E, F, B ja D vastauksissa. Kaikki olivat yhtä mieltä 

siitä, että GAFA-yhtiöillä on valtavasti dataa ja osaamista analysoida sitä. Asiantuntija B mainitsi 

vastauksessaan myös tärkeän muistutuksen siitä, että yhtiöt ovat vahvasti mukana asiakkaiden 

jokapäiväisessä elämässä. Tämän myötä yhtiöillä on erityisvahvuutena asiantuntijan D mainitsema 

käytettävissä oleva tietoa kuluttajista, heidän asenteistaan, käyttäytymismalleistaan ja tarpeistaan. 

Asiantuntijat D ja B korostivat myös GAFA-yhtiöiden loistavaa teknologiaosaamista. Kaikki nämä 

vahvuudet tekevät yhtiöistä hyvin taitavia asiakaskokemuksen ja uudenlaisten tuotteiden kehittäjiä. 

Lisäksi niillä on kyky integroida vakuutuspalvelut osaksi muita tuotteita tai palveluita. 

 ”Vahvuuden ovat selvästi asiakaskokemuksessa, datan hallinnassa, kyvyssä innovoida 

ja vakuutuspalveluiden integroinnissa muihin tuotteisiin.” (F) 
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 ”GAFA omistaa jo asiakaskokemuksen, yhdessä vakuutusyhtiöiden kanssa voi 

mullistaa alaa. Suomi matalalla prioriteetilla.” (C) 

Kuten asiantuntijan C kommentista tuli ilmi, niin Suomi nähdään kuitenkin ainakin vielä toistaiseksi 

ei niin kiinnostavana markkinana. Asiantuntija D nosti esille, että myös kulttuurilliset tekijät tulee 

huomioida. Hänen mukaansa esimerkiksi Pohjoismainen kulttuuri on hyvin erilainen verrattuna 

Yhdysvaltojen tai muun Euroopan kulttuuriin. Vastuullisuutta ja paikallisuutta vaaliville kuluttajille 

paikalliset pienet brändit voivat olla ensisijainen valinta isojen mahtikorporaatioiden sijaan. Toisaalta 

asiantuntija D oli myös sitä mieltä, että GAFA-yhtiöillä on paljon paikallisen tason dataa, joten 

kulttuurierot ovat tuskin kynnyskysymys asiantuntijuutta ajatellen. 

Lähes jokaisessa vastauksessa sivuttiin jollakin tavalla sitä, että GAFA-yhtiöiden uskotaan toimivan 

jatkossa vakuutusyhtiöiden kumppaneina. Lisäksi asiantuntija G nosti esille yhtiöiden toimimisen 

myös jakelijoina. Asiantuntija E avasi kuvaavasti sitä, miksi hän ei usko GAFA-yhtiöiden ryhtyvän 

vahvasti vakuutusliiketoimintaan niiden kyvykkyyksistä huolimatta. 

”Data ja asiakkaiden saavutettavuus tekee GAFA-yhtiöistä ’pelottavia’. Datasta (ja sen 

analyyseistä), teknologiasta (esim. IoT) ja asiakkaiden saavutettavuudesta huolimatta, 

on vaikea nähdä, että GAFA-yhtiöt lähtisivät isosti vakuutusliiketoimintaan. Ei tunnu 

jotenkaan järkevältä, että he sitoisivat niin paljon likvidiä varallisuutta taseeseen 

matalakatteisen toimialalaajennuksen takia ja tulisivat isosti markkinoille, jotka ovat 

kehittyvissä markkinoissa niin saturoitunutta. Toki data mahdollistaa tehokkuutta 

tietyiltä osin, mutta heiltä puuttuu kuitenkin vakuutusyhtiöiden pitkältä ajalta kerätty 

vahinkohistoria, jotta he pääsisivät edes jossain vaiheessa kannattavaan 

liiketoimintaan. GAFA-yhtiöt todennäköisesti toimivat vakuutusyhtiöiden kumppaneina 

ja kehittävät yhteisiä tarjoamia.” (E) 

Asiantuntijan E esitti GAFA-yhtiöiden heikkoudeksi kuvauksessaan vahinkohistoriatiedon puutteen. 

Lisäksi asiantuntija G nosti esiin, että yhtiöt tarvitsisivat vakuutustytäryhtiön tai toimiluvan 

vakuutustoimintaan. Asiantuntija F nosti esille taas GAFA-yhtiöiden haluttomuuden lähteä 

riskienhallinta liiketoimintaan ja tiukasti säänneltyyn toimintaympäristöön. Lainsäädännön 

haastavuuden toi esille myös asiantuntija D. Asiantuntija B pohti vastauksessaan tietovuotojen 

vaikutusta siihen, miten kuluttajat suhtautuvat yhtiöihin. Hänen mukaansa vakuuttamisessa luottamus 

on kuitenkin olennaista, joten osa asiakkaista saattaa miettiä tietoturvaa. Lisäksi asiakkailla voi olla 

ennakkoluuloja datan käytöstä (B).  

Useassa vastauksessa tuli esille ajatus siitä, että GAFA-yhtiöt eivät disruptoi koko vakuutusalaa, vaan 

niiden roolina on enemmänkin muuttaa arvoketjuja ja vaikuttaa tuotteistoihin sekä 

palvelukokonaisuuksiin. Asiantuntijat F, A ja E toivat tämän ajatuksen vahvasti esille vastauksissaan.  
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”GAFA-yhtiöt eivät disruptoi koko vakuutustoimialaa tyyliin Apple vs. 

matkapuhelintoimiala. Sen sijaan ne voivat muuttaa arvoketjuja tai vaikuttaa 

yksittäisiin tuotealueisiin merkittävästikin.” (F) 

”Yleisellä tasolla voi todeta, että kyseiset jättimäiset yhtiöt ulottavat lonkeronsa laajasti 

eri toimialueille, joissa pääomia liikkuu. Tämä näkyy myös ilmentyminä 

vakuutustoimialalle. Toistaiseksi yhtiöiden huomio on kuitenkin vahvasti muualla ja 

vakuutustoiminnan puolelle jää vain ilmentymiä.” (A) 

Asiantuntija E esitti hyvänä esimerkkinä tästä Applen ja Vitalityn yhteistyön, jota on esitelty tässä 

tutkielmassa aiemminkin. Apple tarjoaa Vitalityn vakuutuksiin älykelloja, mutta vaikka Vitality ja 

sen yhteistyö Applen kanssa on menestynyt esimerkki kansainvälisesti, niin se ei ole disruptoinut 

markkinaa. Hänen mukaansa siis, vaikka jokin innovaatio pärjää markkinoilla, niin se ei silti 

välttämättä muokkaa markkinaa merkittävästi. Tämän vuoksi asiantuntija E ei usko GAFA-yhtiöiden 

disruptoivan vakuutusmarkkinoina merkittävästi. 

”[…] en usko GAFA-yhtiöiden disruptoivan vakuutusmarkkinoita. Sitä kautta varmasti 

tulee uusia juttuja, mutta muuttavatko ne markkinaa merkittävästi? Ei.” (E) 

Erittäin vahvan mielipiteen GAFA-yhtiöiden kyvystä disruptoida vakuutusalaa esitti asiantuntija H, 

joka ei nähnyt GAFA-yhtiöitä merkityksellisinä vakuutustoimialan näkökulmasta. 

”GAFA ei ole mielestäni koherentti kokonaisuus vakuutustoimialan näkökulmasta. Ne 

ovat hyvin erilaisia yrityksiä, joilla on erilaiset vapausasteet, liiketoimintamallit ja 

kasvuambitiot.” (H) 

Edellä esitetyissä viidennen kysymyksen vastauksissa tuli laajasti ilmi GAFA-yhtiöiden heikkouksia 

ja vahvuuksia. Vastauksissa oli myös mielenkiintoinen vastakkainasettelu sen suhteen, millaisena 

GAFA-yhtiöiden kyky disruptoida vakuutusalaa nähtiin. Näitä mielipiteitä käytettiin osana kolmatta 

kierrosta, jotta asiantuntijat näkivät muiden mietteitä aiheesta ja voivat muodostaa lopullisen oman 

mielipiteensä GAFA-yhtiöiden kyvystä disruptoida alaa. Esitellään jalostettuja näkemyksiä 

myöhemmin kolmannen kierroksen tuloksissa. 

 

4.3.3  GAFA-yhtiöt ja Suomen vakuutusmarkkinat 

 

Toisen kyselykierroksen kolmas osio keskittyi tarkastelemaan GAFA-yhtiöitä ja niiden potentiaalia 

erityisesti Suomen vakuutusmarkkinoilla. Tämä osio koostui kuudesta väittämästä, joihin 

asiantuntijoiden tuli ottaa kantaa arvioimalla, kuinka samaa mieltä he olivat väittämästä jokaisen 

GAFA-yhtiön osalta erikseen. Kolme ensimmäistä väittämää ja niiden vastaukset ovat kuvattuna 

kuviossa 14 keskiarvon ja keskihajonnan avulla. Nämä kolme väittämää on muotoiltu tässä 

tutkielmassa aiemmin esiteltyjen GAFA-yhtiöiden vakuutustoimialla tekemien avauksien pohjalta.  
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Kuvio 14 GAFA-yhtiöt vakuutuksien välittäjänä, vakuutusyhtiöiden kumppaneina ja vakuutuksenantajina 

Suomessa tulevaisuudessa 

Tarkasteltaessa yhtiöiden avauksia toimialalla, nousi esille kolme erillistä roolia, joissa yhtiöt ovat 

toimineet tai voivat toimia. Nämä roolit olivat vakuutuksien välittäjä, vakuutusyhtiön kumppani ja 

vakuutuksenantaja. Nyt asiantuntijoita pyydettiin ottamaan kantaa ovatko he samaa vai eri mieltä 

väittämistä, joissa esitettiin GAFA-yhtiöt näihin rooleihin seuraavan kymmenen vuoden aikana 

Suomessa. Kuviosta 14 voidaan nähdä, että kaikkien yhtiöiden vastausten keskiarvon mukaan 

kaikista eniten oltiin samaa mieltä siitä, että GAFA-yhtiöt tulevat toimimaan tulevaisuudessa 

vakuutusyhtiöiden kumppaneina. Toiseksi eniten samaa mieltä oltiin siitä, että yhtiöt tulevat 

toimimaan vakuutuksien välittäjinä ja vähiten samaa mieltä oltiin siitä, että yhtiöt toimisivat 

tulevaisuudessa vakuutuksenantajina. Vastauksissa nähtiin myös todella paljon hajontaa, mikä kertoo 

siitä, että näissäkin kysymyksissä asiantuntijoiden kahtiajako näkemyksessä GAFA-yhtiöistä ja 

niiden potentiaalista vakuutusalalla tuli esille.  

Tarkasteltaessa jokaista yhtiötä erikseen jokaisessa roolissa, eniten samaa mieltä Googlen osalta oltiin 

siitä, että se toimisi tulevaisuudessa Suomen vakuutusmarkkinoilla vakuutusyhtiöiden kumppanina. 

Toiseksi eniten samaa mieltä oltiin siitä, että Google toimisi tulevaisuudessa Suomen 

vakuutusmarkkinoilla vakuutuksien välittäjä ja vähiten samaa mieltä oltiin siitä, että se toimisi 

tulevaisuudessa Suomessa vakuutuksenantajana. Google oli myös jokaisessa vertailussa kaikissa 

vahvimpana yhtiöinä ehdotettuun rooliin, paitsi tarkasteltaessa yhtiöitä vakuutuksenantajina kiilasi 

Amazon niukasti Googlen edelle keskiarvoa tarkasteltaessa.  

Kuten Googlen, niin myös Amazonin osalta eniten samaa mieltä oltiin sen toimimisesta 

vakuutusyhtiöiden kumppanina. Seuraavaksi samaa mieltä oltiin Amazonin toimimisesta 
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vakuutuksien välittäjänä ja kuten kaikkien muidenkin yhtiöiden osalta, niin vähiten samaa mieltä 

oltiin sen toimimisesta vakuutuksenantajana. Vaikka kaikkineen vakuutusyhtiöiden kumppanina 

Amazon oli muihin yhtiöihin verrattuna toisena vertailussa, vakuutuksien välittäjänä tipahti se 

Googlen ja Applen jälkeen kolmanneksi.  

Applen kohdalla yhtä samaa mieltä oltiin siitä, että se toimii tulevaisuudessa vakuutuksien välittäjänä 

tai kumppanina ja vähiten sen uskottiin toimivan vakuutuksenantajana. Facebookin väitteistä oltiin 

selvästi eniten eri mieltä, eli sen ei uskota toimivan vakuutuksien välittäjänä, vakuutusyhtiöiden 

kumppanina tai vakuutuksenantajana läheskään niin paljon kuin muista kolmesta yhtiöstä uskotaan. 

Sen tarkastelu vakuutuksien välittäjänä jakoi kuitenkin paljonkin mielipiteitä, ja vastaukset 

hajaantuivat jokaiseen vastausvaihtoehtoon. Toisaalta mielipide Facebookista vakuutuksenantajana 

ei jakanut vastaajia ja lähes kaikki olivat väittämästä jokseenkin eri mieltä tai täysin eri mieltä. 

Kolmen ensimmäisen väittämän vastauksista yhteenvetona voidaan sanoa, että Google nähdään 

selvästi potentiaalisimpana vakuutuksien välittäjänä ja vakuutusyhtiöiden kumppanina, mutta eniten 

uskotaan Amazoniin mitä tulee vakuutuksenantajan rooliin. Erot Google, Amazonin ja Applen välillä 

vertailuissa olivat kuitenkin melko pieniä. Ainoastaan Facebook erottui vähiten potentiaalisena 

yhtiönä. Tämä saattaa johtua myös yhtiön verraten pienistä avauksista alalla tähän mennessä. 

Toisaalta mikään yhtiöistä ei noussut merkittävästi ykköspaikalle, kun ajatellaan yhtiöiden toimimista 

vakuutuksenantajina. Tämän väitteen kohdalla suurin osa vastaajista oli jokseenkin eri mieltä siitä, 

että yhtiöt tulisivat toimimaan vakuutuksenantajina tulevaisuudessa Suomessa.  

Vaikka yhtiöiden toimimiseen Suomessa vakuutuksenantajina ei uskota kovinkaan paljon, niin oli 

kuitenkin mielenkiintoista huomata, että suurin osa asiantuntijoista oli täysin samaa tai jokseenkin 

samaa mieltä siitä, että suomalaisten vakuutusyhtiöiden tulisi varautua Googlen ja Amazonin 

vakuutusmarkkinoille tuloon. Myös Facebookin ja Applen osalta noin puolet vastaajista olivat 

väittämästä samaa tai jokseenkin samaa mieltä.  

Kun kysyttiin mielipidettä yhtiöiden kyvystä kilpailla suomalaisia vakiintuneita toimijoita vastaan, 

hajaantuivat vastaukset taas paljon. Google nähtiin kuitenkin tässä vertailussa niukasti eniten 

kilpailukykyisenä toimijana. Keskiarvot asettuivat kuitenkin melko suoraan ei samaa eikä mieltä 

vastaukseen, siis tulos oli melko neutraali. Luulen, että tämän väitteen osalta vain aika näyttää, miten 

vahvasti GAFA-yhtiöt ovat lähdössä alalle ja kuinka kilpailukykyisiä ne ovat suomalaisia 

vakiintuneita toimijoita vastaan. Myös suomalaisten kuluttajien mielipiteet ja kokemukset yhtiöistä 

vaikuttavat tähän väittämään paljon.  
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Mitä suomalaisten kuluttajien käyttäytymiseen ja mielipiteeseen tulee, suurin osa vastaajista oli 

jokseenkin samaa mieltä siitä, että suomalaiset ovat valmiita ostamaan vakuutustuotteita GAFA-

yhtiöiltä. Hieman eroja oli kuitenkin nähtävissä yhtiöiden välillä. Eniten samaa mieltä oltiin 

suomalaisten halusta ostaa vakuutuksia Googlelta, Amazonilta ja Applelta. Googlen ja Amazonin 

kohdalla väitteestä oli jokseenkin samaa mieltä kuusi vastaajaa, ei samaa eikä eri mieltä yksi vastaaja 

ja jokseenkin eri mieltä yksi vastaaja. Applen osalta yksi oli täysin samaa mieltä väittämästä, viisi 

jokseenkin samaa mieltä ja kaksi jokseenkin eri mieltä. Keskiarvon mukaan mitattuna kaikki kolme 

yhtiötä asettuivat kuitenkin tässä väittämässä samalle viivalle. Selvästi eri mieltä oltiin taas halusta 

ostaa vakuutuksia Facebookilta. Vain kaksi vastaajaa oli jokseenkin samaa mieltä väittämästä, yksi 

vastaaja ei samaa eikä eri mieltä ja peräti viisi vastaajaa jokseenkin eri mieltä.  

Kolmen viimeisen väittämän kohdalla yhteenvetona voidaan todeta, että taas kerran Facebook nähtiin 

kaikista vähiten potentiaalisena yhtiönä kilpailussa suomalaisia perinteisiä toimijoita vastaan ja myös 

kyvyssä myydä vakuutuksia suomalaisille. Asiantuntijat eivät myöskään nähneet, että suomalaisten 

yhtiöiden tulisi varautua sen vakuutusmarkkinoille tuloon. Oli kuitenkin mielenkiintoista nähdä, että 

kolmen muun yhtiön potentiaalista oltiin enemmän samaa mieltä. Erityisesti vastauksissa tuli esille 

se, että suomalaisten vakuutusyhtiöiden tulisi varautua GAFA-yhtiöiden vakuutusalalle tuloon. 

Seuraavalla kierroksella nostettiin tämä näkemys esille ja haluttiin vielä selvittää, miten suomalaisten 

vakuutusyhtiöiden tulisi sitten varautua GAFA-yhtiöiden vakuutusalalle tuloon. Palataan näihin 

tuloksiin kolmannen kyselykierroksen tuloksien yhteydessä. 

 

4.4  Kolmannen kyselykierroksen tulokset 

 

Kolmannen kyselykierroksen tavoitteena oli tarkentaa yhä edelleen asiantuntijanäkökulmia 

toimialamurroksesta, siihen vaikuttavista tekijöistä ja GAFA-yhtiöiden vaikutuksesta murrokseen 

sekä löytää mahdollinen konsensus asiantuntijoiden välillä. Kuviossa 15 on kuvattu kolmannen 

kyselykierroksen asemoituminen suhteessa tämän tutkimuksen Delfoi-menetelmän soveltamiseen. 
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Kuvio 15 Delfoi-menetelmän kolmas kyselykierros 

Ensimmäisen osion tavoitteena oli järjestää toimialamurrokseen vaikuttavat havaitut ilmiöt vielä 

viimeisen kerran niiden vaikuttavuuden mukaan. Toimialamurroksen tarkentamisessa käsittelyyn 

otettiin vielä myös toisella kierroksella esillä olleet GAFA-yhtiöt. Lisäksi kolmannella kierroksella 

haluttiin saada perusteltuja mielipiteitä siitä, millaisia toimia suomalaisten vakuutusyhtiöiden tulisi 

tehdä, jotta ne voivat mukautua tulevaisuuden kehitystrendeihin. Käydään seuraavaksi tässä 

alaluvussa läpi kolmannen kyselykierroksen tulokset. 

 

4.4.1  Toimialamurroksen tulevaisuus ja suomalaiset vakuutusyhtiöt 

 

Kolmannen kyselykierroksen ensimmäisessä osiossa asiantuntijoille kerrottiin ensin, miten he olivat 

luokitelleet megatrendejä liittyen toimialamurrokseen ensimmäisellä kyselykierroksella. 

Ensimmäisellä kyselykierroksella vakuutusalan murrokseen vaikuttavat megatrendit asetettiin 

järjestykseen vaikuttavimmasta vähiten vaikuttavaan. Tarkasteltaessa megatrendejä seuraavan 

kymmenen vuoden aikajänteellä, vastauksien keskiarvon mukaan arvioituna järjestys 

vaikuttavimmasta vähiten vaikuttavaan oli 1. teknologian muutos, 2. liiketoimintamallien 

muuttuminen, 3. asiakaskäyttäytymisen muuttuminen, 4. väestörakenteen muutos, 5. sääntelyn 

monimutkaistuminen ja 6. verotuksen monimutkaistuminen. Tällä kierroksella vaihtoehdoista oli 

poistettu verotuksen monimutkaistuminen, sillä sen merkitys arvioitiin ensimmäisellä kierroksella 

useaan otteeseen hyvin pieneksi. Megatrendien nimiä oli myös hieman muokattu ja listaan oli lisätty 

kolme uutta esiin nousutta trendiä. Puhutaan tästä eteenpäin uusista muokatuista ilmiöistä trendeinä 

termin megatrendi sijaan. Seuraavaksi asiantuntijoita pyydettiin järjestämään trendit uudelleen 

arvioiden niiden vaikutusta vakuutusalan murrokseen sekä globaalisti että Suomessa seuraavan 
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kymmenen vuoden aikana. Trendien järjestys keskiarvon ja keskihajonnan avulla on kuvattu kuviossa 

16.  

 

Kuvio 16 Trendien vaikutus toimialamurrokseen globaalisti ja Suomessa seuraavan kymmenen vuoden 

aikana 

Kuviosta 16 voidaan nähdä, että trendien järjestys oli hieman erilainen riippuen siitä, oliko 

käsittelyssä vakuutusalan murros globaalisti vai Suomessa. Vastaukset eivät myöskään olleet täysin 

yksimielisiä, vaan kuten kuvioiden keskihajonnasta voidaan päätellä, vaihteli joidenkin trendien 

vaikuttavuuden arvio paljonkin. Erityisen paljon mielipiteitä jakoi globalisoitumisen arvioiminen 

sekä globaalissa että Suomen tarkastelussa. Tämä oli kuitenkin odotettavissa edellisten kierrosten 

vastausten perusteella. Erityisesti Suomea tarkasteltaessa paljon mielipiteitä jakoivat myös uudet 

liiketoimintamallit, väestörakenteen muutos ja uudistuva sääntely.  

Vaikka kuviot globaalista ja Suomen näkökulmasta näyttävät hieman erilaiselta, niin ensimmäiset 

kolme trendiä ovat kuitenkin samassa järjestyksessä molemmissa kuvioissa keskiarvoa tutkittaessa. 

Merkittävimpinä trendinä vakuutusalan murroksessa nähtiin teknologian kehitys, toiseksi 

merkittävimpänä uudet liiketoimintamallit ja kolmanneksi merkittävimpänä asiakaskäyttäytymisen 

muuttuminen. Tämän jälkeen eroja globaalin ja Suomen tarkastelun osalta alkoi näkyä enemmän.  

Globaalisti neljänneksi vaikuttavimmaksi trendiksi asiantuntijat arvioivat globalisoitumisen, jota oli 

kyselylomakkeella trendien kuvauksissa luonnehdittu muun muassa kilpailukentän 

monipuolistumiseksi ja palveluiden tarjoamiseksi maiden rajojen yli. Viidenneksi vaikuttavimmaksi 
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trendiksi globaalisti asettui väestörakenteen muutos. Tämän jälkeen kolme viimeistä trendiä 

globaalissa tarkastelussa asettui samaan keskiarvoon vaikuttavuuden arvioinnissa. Uudistuva 

sääntely, ilmastonmuutos sekä vastuullisuus ja terveys trendeinä jakavat siis keskiarvon mukaan 

kuudennen sijan. Mikäli nämä kolme trendiä halutaan kuitenkin asettaa vielä järjestykseen, niin 

voidaan tarkastella niiden vastausten keskihajontaa. Pienin keskihajonta on ilmastonmuutoksen 

kohdalla, seuraavaksi uudistuvan sääntelyn kohdalla sekä suurin keskihajonta on vastuullisuuden ja 

terveyden kohdalla. Näin olleen voidaan järjestää trendit keskihajontaan peilaten siten, että 

kuudennella sijalla on ilmastonmuutos, seitsemännellä sijalla uudistuva sääntely ja viimeisenä 

kahdeksannella sijalla vastuullisuus ja terveys trendeinä.  

Tarkasteltaessa Suomea, niin teknologian kehityksen, uusien liiketoimintamallien ja 

asiakaskäyttäytymisen muuttumisen jälkeen seuraavaksi vaikuttavimpana trendinä keskiarvon 

mukaan nähtiin väestörakenteen muutos. Viidentenä vaikuttavuuden arvioinnissa oli uudistuva 

sääntely. Globalisoitumisen ja ilmastonmuutoksen kohdalla keskiarvon erot olivat hyvin pieniä, 

mutta niukasti vaikuttavammaksi arvioitiin globalisoituminen, joka asettui näin ollen kuudennelle 

sijalle. Seitsemäntenä oli siis ilmastonmuutos sekä viimeisenä kahdeksannella sijalla vastuullisuus ja 

terveys trendeinä.  

Trendien järjestämisen jälkeen asiantuntijoille annettiin vielä mahdollisuus nostaa esille jokin 

näkökulma ja tarkentaa tai perustella vastauksia liittyen toimialamurrokseen globaalisti tai Suomessa 

seuraavan kymmenen vuoden aikana. Kysymykseen vastasi kolme asiantuntijaa. Asiantuntija G nosti 

vastauksessaan esille, että eräät pankit pyrkivät irtautumaan vakuutusyhtiöomistuksestaan sekä 

globaalisti että Suomessa. Lisäksi hänen nosti esille vielä tärkeän tarkennuksen siitä, että sääntely 

vaikuttaa alaan enemmän EU:ssa kuin sen ulkopuolella (G).  

Asiantuntija B halusi vastauksessaan tarkentaa, että teknologian kehitys, uudet liiketoimintamallit ja 

asiakaskäyttäytymisen muuttuminen ovat olleet Suomessa toistaiseksi vähemmän esillä ja 

muutoksessa, joten ne tulevat vaikuttamaan suhteessa enemmän tulevaisuudessa Suomessa kuin 

laajemmilla markkinoilla. Hän halusi vielä painottaa, että nämä ovat selvästi suurimmat 

muutosvoimat ja niiden vaikuttavuuden järjestäminen on hankalaa (B). Teknologian kehitys, uudet 

liiketoimintamallit ja asiakaskäyttäytymisen muuttuminen näkyivät lähes kaikkien asiantuntijoiden 

vastauksissa kolmen ensimmäisen joukossa arvioitaessa trendien vaikuttavuutta alan murroksen 

kannalta. Aivan yksimielisesti nämä kolme trendiä eivät kuitenkaan aina olleet kärjessä, mutta 

vähintään kaksi näistä kolmesta trendistä oli jokaisen vastaajan vastauksissa sijoilla 1-3. Tämä on 

hyvin vahva osoitus siitä, että nämä trendit ovat todella suuria ajureita vakuutusalan murroksessa 
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seuraavan kymmenen vuoden aikana. Asiantuntija C nosti vielä esille, että väestörakenteen muutos 

on Suomessa seuraavan kymmenen vuoden aikana erityisen suurta. Hän näkee, että sen vuoksi 

väestörakenteen muutos trendinä on vaikuttavuuden arviossa heti toisena teknologian muutoksen 

jälkeen (C).  

Asiantuntija C jatkaa näkemystä väestörakenteen muutoksen vaikutuksesta alan murrokseen myös 

seuraavan kysymyksen kohdalla. Nyt asiantuntijoilta kysyttiin, että mihin suomalaisten 

vakuutusyhtiöiden tulisi keskittyä seuraavaksi liiketoimintansa kehittämisessä, jotta ne pystyvät 

mukautumaan tulevaisuuden kehitystrendeihin. Asiantuntija C nosti vastauksessaan esille, että 

vakuutusyhtiöiden tulisi keskittyä palveluihin, jotka tukevat vanhempia ikäryhmiä. Huoltosuhteen 

heikentyminen ja hoivahenkilökunnan puute luo tarpeen uudenlaisten tuotteiden ja palveluiden 

kehitykselle. Tällaisia tuotteita on kehitetty jo muualla Euroopassa, kuten tässä tutkielmassa aiemmin 

esitetty Belgiassa pilotoitu Phil at home -niminen tuote. Asiantuntija G nosti esille myös 

kannustinpohjaiset vakuutukset ja takuun sisältävät sijoitussidonnaiset vakuutukset tuotteina, joihin 

vakuutusyhtiöiden tulisi keskittyä tulevaisuudessa.  

Kolmena suurempana teemana vastauksissa esille nousivat kehityskohdat, jotka liittyivät trendeihin, 

jotka luokiteltiin eniten vakuutusalan murrokseen vaikuttaviksi. Nämä teema olivat teknologian 

kehitys ja sen mahdollisuudet sekä koko liiketoimintamallien muutos huomioiden 

asiakaskäyttäytymisen muuttumisen. Asiantuntija A nosti esille, että on varsin tärkeää varmistaa, että 

vakuutusyhtiöiden ICT-infra on dynaamista ja eteenpäin katsovaa, jotta se tukee liiketoimintamallien 

ja asiakaskäyttäytymisen muutosta. Myös asiantuntijat F ja E olivat sitä mieltä, että tarvitaan 

investointeja teknologiaan ja tietojärjestelmiin. Asiantuntijan E mukaan investoinnit tulisi kohdistaa 

teknologiaan, jotta sitä kautta pystytään tukemaan liiketoiminnan ketteryyttä. Asiantuntija D nosti 

esille, että teknologisten kyvykkyyksien kasvattaminen on erittäin tärkeää myös siksi, että ilman 

teknologista osaamista myös uudenlaisen arvon tuottaminen olisi vaikeaa.  

Asiantuntija D nosti vastauksessaan vahvasti esille uudenlaisen arvontuottamisen vakuutusalalla. 

Hänen mukaansa vakuutusyhtiöiden tulee löytää merkityksellinen rooli tuottaa asiakkailleen arvoa, 

koska hintakilpailu itse vakuutustuotteissa on kovaa. Asiantuntijan H mukaan datan käyttö osana 

liiketoimintaa auttaisi vakuutusyhtiöitä kustannustehokkaampaan toimintaan. Toisaalta asiantuntijan 

F mukaan teknologia ja datan käyttö tarjoaa työkalut myös siihen, että vakuutusyhtiöt voisivat toimia 

asiakaslähtöisemmin.  

”Hintakilpailu on kovaa vakuutustuotteissa, niin vakuutustoimijoiden tulee keksiä, 

miten he voivat tuottaa arvoa pelkän vakuutusturvan lisäksi ja sen ympärillä. Näin ollen 

vahvan ekosysteemin rakentaminen tai oman roolin löytäminen merkityksellisessä 
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ekosysteemissä on tärkeää. Tässä tarvitaan tietynlaista nöyryyttä aidosti kuunnella ja 

pyrkiä ymmärtämään asiakasta, odotuksia ja käyttäytymistä sekä olemaan avoin 

erilaisille rooleille ekosysteemissä.” (D) 

Asiakaslähtöisen näkökulman nosti esille myös asiantuntija F ja hänen mukaansa vakuutusyhtiöiden 

tulisi siirtyä yhä asiakaslähtöisimmiksi toimijoiksi tuotelähtöisen lähestymistavan sijaan. Myös 

asiantuntijat B ja C korostivat uusien liiketoimintamallien tunnistamista ja palveluiden kehittämistä 

muuttuva asiakaskäyttäytyminen huomioiden, jotta erilaisia käyttäytymismalleja voidaan tukea.  

Muutos kohti asiakaslähtöisempää liiketoimintaan vaatisi asiantuntijoiden F ja D mukaan 

vakuutusyhtiöiltä asenteen ja kulttuurin muutosta. Asiantuntijan D mukaan vakuutusyhtiöiden pitää 

rakentaa tietynlaista rohkeutta ja ketteryyttä etsiä mahdollisuuksia uhkien sijaan. Hänen mukaansa 

vakuutusyhtiöiden tulee kyetä etsimään liiketoimintamahdollisuuksia uusilta alueilta ja miettiä 

millaisia mahdollisuuksia kuluttajien käyttäytyminen muun muassa terveyden ja hyvinvoinnin saralla 

voi synnyttää tai millaisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia kuluttajien arkea muuttavat 

vastuullisuus ja ilmastonmuutos voivat luoda. (D)  

Asiantuntijoiden näkemykset siitä, mihin suomalaisten vakuutusyhtiöiden tulisi keskittyä seuraavaksi 

liiketoimintansa kehittämisessä, olivat taas kerran linjassa sen kanssa, mitkä olivat asiantuntijoiden 

mielestä alan murrosta vahvimmin ohjaavat tekijät tulevaisuudessa. Vastaukset keskittyivät 

teknologiaosaamisen ja teknologian hyödyntämisen kehittämiseen sekä liiketoimintamallien 

kehittämiseen ja innovointiin. Näiden osa-alueiden kehittämisen tarve kumpuaa 

asiakaskäyttäytymisen muuttumisesta. Asiakkaat odottavat vakuutusyhtiöiltä yhä enemmän arvon 

tuottamista ja uudenlaisen arvontuottamiseen yhtiöiden tulisi myös tulevaisuudessa pyrkiä. 

Liiketoiminnan kehittymistä ohjaavat siis vahvasti asiakaskäyttäytymisen muuttuminen ja 

asiakkaiden tarpeet sekä odotukset.  

 

4.4.2  GAFA-yhtiöt osana vakuutustoimialan murrosta 

 

Kolmannen kyselykierroksen toisessa osiossa jatkettiin GAFA-yhtiöiden tarkastelua osana 

vakuutustoimialan murrosta toisen kyselykierroksen vastausten perusteella. Toisella 

kyselykierroksella lähes kaikki vastaajat olivat samaa tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että 

suomalaisten vakuutusyhtiöiden tulee varautua erityisesti Googlen ja Amazonin 

vakuutusmarkkinoille tuloon. Nyt asiantuntijoilta kysyttiin, että miten GAFA-yhtiöiden 

vakuutusmarkkinoille tuloon tulisi varautua.  
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Asiantuntijan C mukaan ihan ensimmäisenä suomalaisten vakuutusyhtiöiden kannattaa seurata 

GAFA-yhtiöiden siirtymää kohti finanssi- ja vakuutusalaa, sillä muutos ei kuitenkaan tule 

ensimmäisenä Suomen markkinoille. Asiantuntijan E mukaan GAFA-yhtiöiden 

vakuutusmarkkinoille tulemisessa on oikeastaan kaksi näkökulmaa, siis ne voidaan nähdä joko 

kilpailijoina tai kumppaneina. Myös muissa asiantuntijoiden vastauksissa voidaan nähdä jakoa näihin 

kahteen näkökulmaan. Vastauksissa nousi esille kilpailuun viittaavaa varautumista ja myös 

kumppanuuksien luomiseen kannustamista. Se, että suomalaiset vakuutusyhtiöt joutuisivat 

kilpailemaan alalla GAFA-yhtiöiden kanssa, nähdään kuitenkin melko epätodennäköisenä, eikä 

suoranaista varautumista tähän välttämättä tarvita. Kumppanuudet ovat kuitenkin toinen 

mielenkiintoinen mahdollisuus. 

Asiantuntijan E mukaan suomalaisten vakuutusyhtiöiden ei tarvitse varautua mitenkään esimerkiksi 

Googleen vakuutusalalla kilpailijana. Jos ne kuitenkin haluat kilpailla Googlen kanssa 

tehokkuudessa, niin silloin voidaan investoida teknologiaan, kuten analytiikkaan ja automaatioon. 

Hän ei kuitenkaan näe mitään järkeä Googlen tulemisessa Suomen vakuutusmarkkinoille. (E) Myös 

asiantuntija H suhtautui yhtiöiden vakuutusalalle tuloon hyvin skeptisesti, mutta nosti myös esille 

sen, että mikäli yhtiöt tulisivat vakuutusalalle, niin ne luultavasti keskittyvät muutamiin merkittäviin 

tuotteisiin. Hänen mukaansa näiden tuotteiden osalta suomalaisilla yhtiöillä on vaihtoehtoina joko 

kilpailla, partneroitua tai vetäytyä (H). Asiantuntijan B mukaan suomalaisten vakuutusyhtiöiden tulisi 

parantaa kyvykkyyttään jo olemassa olevan datan hyödyntämiseen. Asiantuntijat A ja G nostavat 

esille, että suomalaisten yhtiöiden tulee huolehtia asiakaskuntansa tarpeista ja panostaa erityisesti 

erinomaiseen asiakaskokemukseen, jotta ne voivat pysyä kilpailukykyisinä. Lisäksi asiantuntijan D 

mukaan suomalaisten vakuutusyhtiöiden tulee kirkastaa mieleensä heidän kilpailuetunsa, siis 

paikallisuus ja myös vastuullisuus.  

GAFA-yhtiöt nähdään kuitenkin selvästi todennäköisemmin potentiaalisina kumppaneina 

suomalaisille vakuutusyhtiöille. Lähes kaikki vastaajat nostivat vastauksessaan esille kumppanuudet 

GAFA-yhtiöiden kanssa. Asiantuntijan E mukaan kumppanuudet luovat vakuutusyhtiöille 

mielenkiintoisia mahdollisuuksia teknologian ja uusien liiketoimintamallien näkökulmasta. Hän nosti 

esille myös open insurance -liiketoimintamallin, jonka näkökulmasta kumppanuudessa voisi olla 

mielenkiintoisia kasvumahdollisuuksia (E). Lähes kaikki vastaajat ovat myös sitä mieltä, että 

suomalaisten vakuutusyhtiöiden tulisi rakentaa kumppanuuksia GAFA-yhtiöiden kanssa. Muun 

muassa asiantuntijat F ja C ehdottivat, että GAFA-yhtiöiden kanssa kannattaisi tehdä yhteistyötä ja 

pilotteja sekä pyrkiä tätä kautta löytämään yhdistelmä käyttäjäekosysteemiä ja vakuutustoimintaa. 

Asiantuntija D pohti myös vastauksessaan, että mikäli vakuutusyhtiöt ja GAFA-yhtiöt pystyvät 
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luomaan vahvan arvon tuottamisen verkoston, niin GAFA-yhtiöille ei edes ole välttämättä mielekästä 

kaapata koko markkinaa itselleen, vaan mieluummin tulla osaksi sitä ja kiihdyttää arvontuottoa niin, 

että kaikille syntyy mielekkäitä liiketoimintakasvun paikkoja. 

Panelistien vastausten perusteella GAFA-yhtiöitä ei pitäisi nähdä niinkään uhkana, vaan mieluummin 

mahdollisuutena ja sitä kautta kumppaneina, joiden kanssa suomalaiset vakuutusyhtiöt voisivat luoda 

uudenlaista arvoa asiakkailleen. Kumppanuus yhtiöiden kanssa voisi hyödyttää molempia osapuolia, 

kun käyttöön otetaan molempien vahvuudet.  

Toisen kyselykierroksen viidennen kysymyksen vastauksissa tuli laajasti ilmi GAFA-yhtiöiden 

heikkouksia ja vahvuuksia. Lisäksi asiantuntijat ottivat kantaa GAFA-yhtiöiden kykyyn disruptoida 

vakuutusalaa globaalisti. Vastauksissa näkyi mielenkiintoinen vastakkainasettelu sen suhteen, 

millaisena yhtiöiden kyky disruptoida vakuutusalaa nähtiin. Kolmannella kierroksella panelisteille 

esiteltiin toisen kyselykierroksen viidennen kysymyksen vastauksia. Luettuaan muiden 

asiantuntijoiden mielipiteitä GAFA-yhtiöiden heikkouksista ja vahvuuksista sekä kyvystä disruptoida 

vakuutusalaa, he arvioivat uudelleen ovatko he samaa vai eri mieltä väittämistä liittyen GAFA-

yhtiöiden kykyyn disruptoida vakuutusalaa. Väittämät ja asiantuntijoiden vastaukset on esitelty 

kuviossa 17 keskiarvon ja keskihajonnan avulla.  

 

Kuvio 17 GAFA-yhtiöiden kyky ja tavat disruptoida vakuutusalaa 
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Kuviosta 17 nähdään selvästi, että vastausten keskiarvoa tarkasteltaessa jokaisen väittämän kohdalla 

asiantuntijat olivat enemmän samaa mieltä väittämästä silloin, kun se koski globaalia markkinaa. On 

siis selvästi nähtävillä, että GAFA-yhtiöiden uskotaan vaikuttavan vakuutusalaan enemmän muilla 

kuin Suomen vakuutusmarkkinoilla. Tämä näkökulma onkin tullut esille jo myös aiemmin tässä 

tutkimuksessa.  

Kaikista eniten samaa mieltä oltiin väittämästä, että GAFA-yhtiöt voivat muuttaa arvoketjuja tai 

vaikuttaa yksittäisiin tuotealueisiin merkittävästi globaalisti. Tämän väittämän kohdalla viisi 

vastaajaa oli täysin samaa mieltä väittämästä ja kolme vastaajaa jokseenkin samaa mieltä. Myös 

samasta väittämästä Suomen kohdalla oltiin pitkälti samaa mieltä, sillä kolme vastaajaa oli täysin 

samaa mieltä, neljä jokseenkin samaa mieltä ja yksi ei samaa eikä eri mieltä. On siis melko selvää, 

että GAFA-yhtiöt tulevat muuttamaan arvoketjuja tai vaikuttamaan yksittäisiin tuotealueisiin 

merkittävästi sekä globaalisti että Suomessa tulevaisuudessa.  

Väittämä, että GAFA-yhtiöllä on kyky disruptoida vakuutustoimialaa globaalisi sekä sama väite 

Suomen osalta jakoi vastaajien mielipiteitä yllättävän paljon. Globaalia vakuutustoimialaa 

tarkasteltaessa kolme vastaajaa oli täysin samaa mieltä, kolme jokseenkin samaa mieltä ja kaksi 

jokseenkin eri mieltä. Suomen osalta hajontaa oli vielä paljon enemmän, sillä yksi vastaaja oli täysin 

samaa mieltä väittämästä, neljä jokseenkin samaa mieltä, yksi ei samaa eikä eri mieltä, yksi 

jokseenkin eri mieltä ja yksi täysin eri mieltä.  

Vähiten samaa mieltä oltiin väittämistä, että GAFA-yhtiöt tulevat disruptoimaan koko 

vakuutustoimialaa merkittävästi globaalisti sekä samasta väittämästä koskien Suomea. Enemmän 

samaa mieltä oltiin koko toimialan disruptiosta globaalisti, mutta vain kolme vastaaja oli väittämästä 

jokseenkin samaa mieltä, yksi ei sama eikä eri mieltä, kolme jokseenkin ei mieltä ja yksi täysin eri 

mieltä. Suomen kohdalla oltiin yhä vähemmän samaa mieltä, sillä vain yksi vastaaja oli jokseenkin 

samaa mieltä, kolme ei samaa eikä eri mieltä, kolme jokseenkin ei mieltä ja yksi täysin eri mieltä. 

GAFA-yhtiöiden ei siis oikeastaan uskota disruptoivan koko vakuutustoimialaa merkittävästi. 

Asiantuntijoille annettiin vielä lopuksi vapaaehtoinen mahdollisuus kommentoida GAFA-yhtiöiden 

kykyä tai tapoja disruptoida vakuutusalaa. Mahdollisuuden käytti hyväkseen kolme asiantuntijaa. 

Asiantuntija C toi esille, että GAFA-yhtiöiden ollessa käyttäjäkokemuksen huippuasiantuntijoita, niin 

mikäli tähän vahvuuteen voidaan yhdistää järkevästi ja helposti vakuutustoiminnallisuutta, niin 

potentiaali on hyvin suuri. Apple ja Google ovat tehneet samankaltaista käyttäjäkokemuksen 

yhdistämistä jo maksamisen osalta. (C) Kuten olemme viime vuosina nähneet, niin nämä 

maksupalvelut ovat jo lyöneet kovaa läpi, joten potentiaali myös vakuutuksien osalta samanlaiseen 
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läpilyöntiin on toki mahdollinen. Toisaalta asiantuntija H oli sitä mieltä, että vaikka GAFA-yhtiöllä 

on kyky disruptoida alaa, ei ehkä ole niiden strategian mukaista laajentua vakuutusliiketoimintaan. 

Jos sellainen halu yhtiöillä kuitenkin on, niin kysymykseksi nousee, että missä roolissa ne sen 

tekisivät (H). Myös asiantuntija D oli sitä mieltä, että GAFA-yhtiöillä on merkittäviä kykyjä 

disruptoida vakuutusmarkkinaa globaalisti eikä hän näe myöskään syytä miksi ne eivät disruptoisi 

sitä myös paikallisesti, jos markkinassa on yhtiöillä kasvumahdollisuuksia. Hän ei kuitenkaan näe, 

että GAFA-yhtiöt alkaisivat myymään vakuutuksia ja tätä kautta disruptoivat alaa, vaan niiden rooli 

on olla kuluttajien käyttäytymisen, odotusten sekä tarpeiden muokkaajina ja olla tätä kautta 

merkittävä osa vakuutusalan murrosta. Lisäksi vaikutukset voivat tulla kumppanuuksien kautta. 

Disruption vaikutus ei siis todennäköisesti ole suora, vaan merkittäviä murrosta kiihdyttäviä tekijöitä 

ovat epäsuorat vaikutukset. (D) 

Voidaan siis ehkä ajatella, että vaikka asiantuntijat olivat vahvasti sitä mieltä, että GAFA-yhtiöt 

voivat muuttaa arvoketjuja tai vaikuttaa yksittäisiin tuotealueisiin merkittävästi globaalisti sekä 

Suomessa, niin niillä ei kuitenkaan ole tarpeeksi suurta kykyä tai ne eivät halua käyttää sitä 

disruptoidakseen koko vakuutusalaa. Muutos, jonka GAFA-yhtiöt aiheuttavat ei siis ole niin suuri, 

että sitä voisi luonnehtia alan kokonaisvaltaisena disruptiona. Vaikka GAFA-yhtiöt eivät hyökkäisi 

alalle suoraan vakuutuksienantajana, niin kumppanuudet yhtiöiden kanssa ovat loistava mahdollisuus 

sekä GAFA-yhtiöille että vakuutusyhtiöille ympäri maailmaa ja myös Suomessa. Yhtiöt eivät siis 

välttämättä disruptoi alaa suoraan, vaan ennemminkin välillisesti tuomalla omaa osaamistaan alalle 

esimerkiksi kumppanuuksien kautta.  
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5 YHTEENVETO 

 

5.1  Tutkimusongelmiin vastaaminen ja johtopäätökset 

 

Tässä luvassa vastataan tutkimuksen tutkimusongelmiin ja tehdään tutkimuksen keskeiset 

johtopäätökset. Kuviossa 18 on kuvattu tutkimuksen tuloksien asemoituminen suhteessa tämän 

tutkimuksen Delfoi-menetelmän soveltamiseen. Jokaiselta kyselykierrokselta saatiin tutkimuksen 

kannalta merkittäviä tuloksia, joita on esitelty luvussa 4 kierros kierrokselta. Tutkimuksen 

johtopäätöksissä tulokset vedetään yhteen, jotta pystytään vastaamaan tutkimuksen 

tutkimusongelmiin. Näin muodostuvat tutkimuksen lopulliset tulokset ja johtopäätökset. Tässä 

tutkimuksessa oli kolme päätutkimuskysymystä. Vastataan seuraavaksi jokaiseen 

tutkimuskysymykseen tutkimuksen tuloksien pohjalta.  

 

 

Kuvio 18 Delfoi-menetelmän tulokset 

Tämän tutkimuksen ensimmäinen tutkimuskysymys oli: Millaiset kehitystrendit kuvaavat 

vakuutusalan murrosta? Keskeisimmät tutkimuksessa toistuvat vakuutusalan murrosta ohjaavat 

kehitystrendit olivat teknologian kehitys, asiakaskäyttäytymisen muuttuminen ja liiketoimintamallien 

muuttuminen. Mitään tämän tutkimuksen teoriassa esitettyä megatrendiä ei nähty täysin 

merkityksettömänä vakuutusalan murroksen kannalta, mutta verotuksen muuttuminen oli selvästä 

vähiten vaikuttava tekijä vakuutusalan murroksen kannalta tulevaisuudessa. Siihen, kuinka 

merkittävänä mikäkin trendi nähtiin vakuutusalan murroksen kannalta, vaikutti tarkasteluajanjakso 

sekä globaalin markkinan ja Suomen markkinan vertailu.  
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Viimeisen kymmenen vuoden aikana vakuutusalan murrosta on ohjannut vahvimmin 1. 

asiakaskäyttäytymisen muuttuminen, 2. teknologian muutos ja 3. sääntelyn monimutkaistuminen. 

Tällä hetkellä alan murrosta ohjaa vahvimmin 1. liiketoimintamallien muuttuminen sekä jaetulla 

toisella sijalla teknologian muutos ja asiakaskäyttäytymisen muuttuminen. Seuraavan kymmenen 

vuoden aikana alan murrosta tulee ohjaamaan vahvimmin 1. teknologian muutos, 2. 

liiketoimintamallien muuttuminen ja 3. asiakaskäyttäytymisen muuttuminen. Nämä kolme trendiä 

ovat kaikista merkityksellisimmät sekä globaalisti että Suomessa.  

Teoriassa esitettyjen megatrendien lisäksi tutkimuksessa nousi uusina trendeinä esille 

ilmastonmuutos, vastuullisuus ja terveys sekä globalisoituminen. Myös nämä trendit tulevat 

vaikuttamaan vakuutusalan murrokseen vahvasti. Lisäksi liiketoimintamallien muuttumiseen 

tutkimuksessa liitetyt kumppanuudet ja ekosysteemit tulevat nousemaan yhä suurempaan rooliin 

vakuutusalalla. Kumppanuudet ja ekosysteemit ovat osana luomassa uudenlaista arvoa asiakkaille. 

Teknologia mahdollistaa uudenlaisia liiketoimintamalleja ja muokkaa tätä kautta myös 

asiakaskäyttäytymistä. Digitalisaation ja teknologian kehityksen uskotaan muuttavan 

vakuutusyhtiöiden arvoketjuja siten, että vakuutukset tulevat osaksi jotain toista tuotetta tai palvelua 

ja sulautuvat näin yhä voimakkaammin osaksi tiettyjä palveluketjuja. Teknologiaa tullaan käyttämään 

hyödyksi myös yhä enemmän riskienhallinnassa ja erilaisina älykkäinä antureina muun muassa 

vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi. Myös kilpailukentän monipuolistuminen nähdään 

mahdollisuutena, mutta perinteisten vakuutusyhtiöiden merkityksen ei uskota laskevan merkittävästä.  

Allianzin (2021) ja FERMA:n (2020) tekemät tutkimukset, liittyen liiketoiminnan riskeihin tulevina 

vuosina, tukevat tämän tutkimuksen tuloksia. Voidaan ajatella, että tunnistetut riskit ohjaavat sitä, 

mihin suuntaan vakuutusliiketoiminnan kehittämistä ohjataan. Näin näyttää olevan myös tässä 

tapauksessa. FERMA onkin nimennyt raportissaan merkittävimmiksi riskeiksi seuraavan kymmenen 

vuoden aikana muun muassa asiakaskäyttäytymisen muuttumisen ja ilmastonmuutoksen. Myös 

Allianz on nostanut esille ilmastonmuutokseen liittyvät riskit. Ilmastonmuutoksen lisäksi Allianz on 

nostanut esille muun muassa markkinatilanteen muutokset ja liiketoimintamallien muuttumisen 

esimerkiksi toimitusketjujen disruption näkökulmasta. Esillä on myös pandemian vaikutukset, 

kyberriskit sekä sääntelyn ja verotuksen muutokset. Kaikki nämä riskit mukailevat myös tämän 

tutkimuksen tuloksia siitä, millaiset trendit ohjaavat vakuutusalaa nyt ja tulevaisuudessa. Voidaan siis 

sanoa, että vakuutusliiketoiminnan kehitystrendit ovat vahvasti yhteydessä ajankohtaisiin riskeihin ja 

mukailevat niitä.  
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Toisessa tutkimuskysymyksessä syvennyttiin kilpailukentän monipuolistumiseen ja teknologian 

kehitykseen GAFA-yhtiöiden tarkastelun kautta. Tämän tutkimuksen toinen tutkimuskysymys oli: 

Millainen on GAFA-yhtiöiden rooli vakuutusalan murroksessa? Uudenlaisten toimijoiden 

markkinoille tuloon liittyy vahvasti toimialaliukumat, vakuutuksien integroituminen osaksi muita 

tuotteita ja kumppanuudet. Myös digitalisaation ja teknologian kehitys tuo alalle uudenlaisia 

toimijoita. Erityisesti teknologiayritykset tulevat tekemään yhä enemmän yhteistyötä 

vakuutusyhtiöiden kanssa tulevaisuudessa. Tämä on myös välttämätöntä, sillä vakuutusyhtiöt 

tarvitsevat liiketoimintansa tueksi teknologian asiantuntijuutta. Asiakkaat odottavat yhtiöiltä yhä 

enemmän teknologiainnovaatioita ja tämä ohjaa vakuutusyhtiöiden tapaa toimittaa vakuutuksia.  

Tutkimuksen tuloksien mukaan GAFA-yhtiöt tulevat vaikuttamaan vakuutusalan murrokseen 

enemmän globaalisti kuin Suomessa. Yhtiöitä voidaan pitää vakuutusalan murroksen kannalta 

jokseenkin merkityksellisiä ja merkittävimpänä murroksen kannalta voidaan pitää Googlea, sitten 

Amazonia, kolmantena Applea ja viimeisenä Facebookia. GAFA-yhtiöitä ei nähdä 

vakuutusmarkkinoilla tulevaisuudessa vakuutuksenantajina, vaan enemmänkin vakuutusyhtiöiden 

kumppaneina ja mahdollisesti vakuutuksien välittäjinä. Kumppanuuksien kautta GAFA-yhtiöt ja 

vakuutusyhtiöt voivat kuitenkin luoda uudenlaista arvoa asiakkailleen. Erityisesti GAFA-yhtiöiden 

nähdään muuttavan arvoketjuja ja vaikuttavan yksittäisiin tuotteisiin.  

GAFA-yhtiöiden kyky disruptoida vakuutusalaa jakoi vastaajien mielipiteitä eikä siihen löytynyt 

täydellistä konsensusta asiantuntijoiden välillä. Yleisesti ottaen yhtiöiden ei kuitenkaan uskota 

disruptoivan alaa merkittävästi, sillä niiden ei uskota olevan tarpeeksi kiinnostuneita tulemaan 

vakuutusmarkkinoille vakuutuksienantajana. Erityisesti niiden haluun tulla Suomen 

vakuutusmarkkinoille vakuutuksienantajina ei uskota, sillä markkina on niin pieni. Tutkimuksessa 

nousi kuitenkin esille ajatus myös siitä, että vaikka markkina on pieni, niin se ei vaikuta niinkään 

siihen tuleeko globaalit jättiyritykset markkinoille, vaan siihen kuinka nopeasti markkinoille on 

mielenkiintoista tulla. Kaiken kaikkiaan pienempi osa vastaajista uskoi siihen, että GAFA-yhtiöillä 

on kaikki avaimet disruptoida merkittävästi koko vakuutusalaa sekä siihen, että ne todella tekisivät 

sen. Yhteenvetona voidaan sanoa, että GAFA-yhtiöiden roolin vakuutusalan murroksessa ei 

pääsääntöisesti uskota olevan suoraan disruptoiva, vaan disruption voiman uskotaan olevan epäsuora. 

Kiistatonta on se, että GAFA-yhtiöt ja niiden esimerkkiä näyttävät toimintatavat ja kumppanuudet 

tulevat vaikuttamaan toimialaan vähintäänkin epäsuorasti nimenomaa kumppanuuksien kautta.  

Vaikka GAFA-yhtiöiden suoraan kykyyn disruptoida vakuutusalaa ei uskottu, asiantuntijat olivat 

kuitenkin sitä mieltä, että suomalaisten vakuutusyhtiöiden tulisi varautua erityisesti Googlen ja 
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Amazonin vakuutusalalle tuloon. Eräs trendeistä, johon yhtiöiden tulisi varautua, on siis 

globalisoituminen ja uudet toimijat alalla. Tästä päästäänkin kolmanteen tutkimuskysymykseen, joka 

oli: Miten suomalaisten vakuutusyhtiöiden tulisi reagoida murrokseen, jotta ne pystyvät 

mukautumaan tulevaisuuden kehitystrendeihin? Merkittävimpänä johtopäätöksenä voidaan sanoa, 

että asiakaskäyttäytymisen seuraaminen ja asiakkaiden tarpeisiin mukautuminen tulee yhä 

tärkeämmäksi tulevaisuudessa. Vaikka teknologian kehitys ja liiketoimintamallien muuttuminen ovat 

alaa vahvasti ohjaavia trendejä, niin tutkimuksessa kävi useaan otteeseen ilmi, että itseasiassa 

asiakkaat ovat ne, jotka odottavat ja vaativat muutoksia vakuutusyhtiöiltä. Vakuutusyhtiöiden on siis 

tärkeä kuunnella asiakastaan, sillä asiakkaat ja heidän käyttäytymisensä muutos on se trendi, joka 

ohjaa alan murrosta ehkä jopa vahvimmin. Ennen kaikkea muutos kohti asiakaslähtöisempää 

liiketoimintaa vaatisi vakuutusyhtiöiltä myös asenteen ja kulttuurin muutosta.   

Suomalaisten vakuutusyhtiöiden tulee innovoida ja kehittää uudenlaista tuotteistoa, joka vastaa 

asiakkaiden tarpeita. Eräs konkreettinen esille noussut mahdollisuus oli vanhemmille ikäryhmille 

suunnatut tuotteet. Huoltosuhteen heikentyminen ja hoivahenkilökunnan puute luo tarpeen 

uudenlaisten tuotteiden ja palveluiden kehitykselle. Tällaisia tuotteita on kehitetty jo muualla 

Euroopassa ja nyt tällaisille tuotteille voisi olla myös kysyntää Suomessa. Lisäksi 

kannustinpohjaisten vakuutuksien ja teknologian kokonaisvaltainen hyödyntäminen liiketoiminnassa 

nousi esille.  On tärkeää varmistaa, että vakuutusyhtiöiden ICT-infra on dynaamista ja eteenpäin 

katsovaa, jotta se tukee liiketoimintamallien ja asiakaskäyttäytymisen muutosta. Lisäksi tarvitaan 

investointeja teknologiaan ja tietojärjestelmiin, koska ilman ajan tasalla olevaa teknologiaa 

uudenlaisen arvon tuottaminen asiakkaille on vaikeaa. Vakuutusyhtiöiden tulee löytää 

merkityksellinen rooli tuottaa asiakkailleen arvoa ja siirtyä yhä asiakaslähtöisimmiksi toimijoiksi 

tuotelähtöisen lähestymistavan sijaan.  

Kaiken edellä mainitun mahdollistamiseksi, suomalaiset vakuutusyhtiöt voisivat rakentaa 

kumppanuuksia myös GAFA-yhtiöiden kanssa, sillä GAFA-yhtiöt ovat sekä teknologian että 

asiakaskokemuksen asiantuntijoita. Suomalaisten vakuutusyhtiöiden kannattaisi tehdä GAFA-

yhtiöiden kanssa yhteistyötä ja pilotteja sekä pyrkiä tätä kautta löytämään yhdistelmä 

käyttäjäekosysteemiä ja vakuutustoimintaa. Tällaiset kumppanuudet luovat vakuutusyhtiöille 

mielenkiintoisia mahdollisuuksia teknologian ja uusien liiketoimintamallien näkökulmasta.  
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5.2  Tutkimuksen arviointi ja jatkotutkimusehdotuksia 

 

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioita validiteetin ja reliabiliteetin käsitteiden avulla. 

Validiteetin käsitteen avulla pohditaan, onko tutkimuksessa tutkittu sitä, mitä on luvattu. 

Reliabiliteetti tarkoittaa taas tutkimuksen toistettavuuden arviointia. (Tuomi & Sarajärvi 2018; 

Vilkka 2007) Tutkimuksen reliaabelius ja validius muodostavat yhdessä tutkimuksen 

kokonaisluotettavuuden (Vilkka 2007). Tutkimuksen validiteetti on toteutunut hyvällä tasolla ja 

tutkimuksessa on vastattu alussa asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Näin ollen tutkimuksessa on 

tutkittu sitä, mitä on luvattu. Tutkimuksen kyselylomakkeet ovat nähtävillä liitteenä tässä 

tutkielmassa, joten tutkimus on myös mahdollista toistaa. Tutkimuksen toistaminen täysin 

samanlaisia tuloksin voi kuitenkin olla hankalaa, sillä panelistien näkemykset ovat hyvin 

henkilökohtaisia ja ne voivat muuttua nopeastikin, sillä trendit vakuutusalla voivat muuttua 

jatkuvasti. Panelistien nimet on kerrottu tässä tutkimuksessa, joten mikäli tutkimus halutaan toistaa 

sellaisenaan, ovat henkilöiden nimitiedot saatavilla. Validiteetin ja reliabiliteetin näkökulmasta 

tutkimuksen kokonaisluotettavuus on siis suhteellisen hyvällä tasolla.  

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan tarkentaa triangulaation avulla. Triangulaatiolla tarkoitetaan 

useiden tutkimusmetodien yhdistämistä. Triangulaatio voi olla tutkimusaineistoon liittyvää, tutkijaan 

liittyvää, teoriaan liittyvää tai metodiin liittyvää. Voidaan puhua myös analyysimenetelmien 

triangulaatiosta, mikä tarkoittaa sitä, että tutkimuksen tulokset voidaan näyttää luotettaviksi 

käyttämällä erilaisia kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia analyysimenetelmiä. (Tuomi & Sarajärvi 2018) 

Tämä tutkimus on toteutettu triangulaation näkökulmasta hyvin, sillä tutkimuksessa on käytetty sekä 

kvalitatiivisia että kvantitatiivisia metodeja ja analyysitapoja. Triangulaatiota voitaisiin kuitenkin 

vielä parantaa laajentamalla kyselyjä ja lisäämällä monimuuttajamenetelmiä tutkimukseen.  

Tutkimus toteutettiin kolmella kyselylomakkeella. Onnistunut kyselylomake on sellainen, joka mittaa 

sitä, mitä tutkimussuunnitelmassa sanotaan mitattavan (Vilkka 2007). Kyselylomakkeiden 

kysymykset olivat linjassa tutkimuskysymysten kanssa ja tutkimuksen teoriassa esitettyjä aiheita 

käytettiin apuna kysymyksien asettelussa. Kyselyä järjestettäessä tutkijan on myös varmistuttava 

siitä, että vastaajilla on riittävä tieto, jotta he voivat vastata kyselyyn (Vilkka 2007). Kaikki tähän 

tutkimukseen osallistuneet panelistit olivat vakuutusalan asiantuntijoita ja perehtyneitä alan 

murrokseen sekä teknologian kehitykseen alalla. Näin ollen vastaajilla voidaan katsoa olleen riittävät 

tiedot kyselyyn vastaamiseen.  
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Kyselylomakkeen käyttäminen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmänä voi parantaa tutkimuksen 

luotettavuutta. Kyselylomakkeen vahvuus on, että tutkija ei vaikuta läsnäolollaan tai olemuksellaan 

vastauksiin ja kysymykset esitetään kaikille vastaajille samassa muodossa. (Valli 2015) Vastaajien 

määrä oli kuitenkin yksi tämän tutkimuksen heikkouksista. Tutkimusta ei voida oikein luonnehtia 

kvantitatiiviseksi muun muassa sen takia, koska vastaajajoukko oli niin pieni. Tämän vuoksi tutkimus 

on luonteeltaan enemmän kvalitatiivinen, vaikka kyselyissä yhdistyikin molempia 

tutkimusmenetelmiä. Jotta tutkimus olisi ollut kattavampi ja tulokset luotettavampia, olisi panelistien 

määrän tullut olla suurempi. Myös panelistien edustamissa organisaatioissa olisi voinut olla enemmän 

vaihtelua ja näin olisi saatu laajempi näkemys aiheesta. Myös kansainvälinen näkökulma olisi voinut 

tuoda uudenlaista tietoa tutkimukseen.  

Muita kyselylomakkeen heikkouksia Vallin (2015) mukaan on esimerkiksi se, että vastaaja voi tutkia 

kyselylomaketta ennakkoon ja näin ollen hän ei vastaa kysymyksiin siinä järjestyksessä, missä tutkija 

olisi vastaukset halunnut. Tässä tutkimuksessa kysymykset oli kuitenkin estetty siten, että vastaaja ei 

päässyt seuraavalle sivulle ennen kuin oli vastannut edellisiin kysymyksiin. Samalla sivulla olevat 

kysymykset näkyivät kuitenkin koko ajan vastaajalle. Kyselylomakkeessa on olemassa myös riski 

väärinymmärryksille (Valli 2015). Tällaiset väärinymmärrykset eivät välttämättä käy ilmi varsinkaan 

monivalintakysymyksissä. Avoimissa kysymyksissä väärinymmärrykset voidaan havaita, mutta tässä 

tutkimuksessa ei tällaisia havaittu. Tutkimuksen luotettavuutta lisää myös se, että tutkimuksen on 

toteuttanut ja analysoinut sama henkilö. Lisäksi aineiston siirtäminen kyselytyökalusta tapahtui 

automaattisesti työkalun avulla pdf-tiedostoksi, joten virheiden määrä aineiston siirtämisessä 

analyysiin on näin minimoitu.  

Linturin (2019) mukaan onnistunut Delfoi-menetelmän analyysi tuottaa seuraavanlaisia tuloksia:  

1. analyysi on rikassisältöinen kuvaus tulevaisuudesta, 

2. analyysi jalostaa ja nostaa esiin sellaista informaatiota, jota ei ole mahdollista hahmottaa 

suoraan pääaineistosta, 

3. tutkimuksen tuloksena on ilmiökuvaus, joka avaa riippuvuuksia ja jonka kautta voi luokitella 

eri tekijöiden vaikutusta tulevaisuudessa, 

4. tutkimuksen tulokset johtavat valintoihin, päätöksiin ja toimintaan, 

5. tutkimus johtaa jatkotutkimuksiin, joiden avulla voidaan rikastuttaa ja täydentää 

tulevaisuuden kuvaa.  

Tutkimuksen tuloksena saatiin selville, millaiset kehitystrendit vaikuttavat alan murrokseen 

tulevaisuudessa. Jotta tulos olisi kuitenkin todellisuudessa rikassisältöinen, olisi tutkimus vaatinut 
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vielä enemmän yksityiskohtaisempia kysymyksiä ja mahdollisesti lisää kyselykierroksia, jotta 

argumentointia olisi voitu lisätä. Myös panelistien määrän lisääminen tutkimukseen olisi voinut tehdä 

kuvauksesta rikkaampi sisältöisen. Analyysista saatiin kuitenkin esille sellaista informaatiota, jota ei 

ole käsitelty suoraan pääaineistossa, kuten vastuullisuuden ja globalisoitumisen trendit. Lisäksi 

tutkimuksen tulosten avulla pystyttiin luokitella eri trendien vaikutusta tulevaisuudessa. Tutkimuksen 

tulokset johtivat myös ehdotuksiin siitä, mihin suomalaisten vakuutusyhtiöiden tulisi kiinnittää 

huomiota liiketoimintansa kehittämisessä, jotta ne pystyvät mukautumaan tulevaisuuden 

kehitystrendeihin. Ehdotukset eivät kuitenkaan johda suoraan sellaisenaan valintoihin, päätöksiin tai 

toimintaan, mutta niitä voidaan kenties käyttää liiketoiminnan kehittämisen tukena. Tutkimuksen 

kautta nousi esille myös uusia mielenkiintoisia jatkotutkimusaiheita. Kaiken kaikkiaan Delfoi-

menetelmän analyysia voidaan siis pitää suhteellisen onnistuneena, mutta tutkimuksen rikkaudessa 

on vielä parantamisen varaa. Myös tutkimustulosten käyttö ja jatkojalostaminen vakuutusyhtiöiden 

liiketoimintaan jää varmasti tämän tutkimuksen osalta hyvin mitättömäksi. 

Tutkimuksessa nousi muutamaan kertaan esille GAFA-yhtiöiden intressi vakuutusalalle tuloon ja 

erityisesti vakuutuksenantajaksi ryhtyminen. Mielekkäänä jatkotutkimusaiheena tutkimukselle voisi 

siis olla, että millaiset intressit GAFA-yhtiöillä on tulla vakuutusalalle sekä globaalisti että Suomessa. 

Samalla voitaisiin tutkia sitä, millaiset asiat tekevät vakuutusalasta houkuttelevan ja mitkä taas eivät. 

Lisäksi jatkotutkimusaiheena voisi olla GAFA-yhtiöiden intressi ryhtyä pelkkien kumppanuuksien 

sijaan vakuutuksenantajiksi. Myös tätä aihetta voisi tutkia sekä globaalista että Suomen 

näkökulmasta.  

Toinen mielenkiintoinen jatkotutkimusteema voisi olla muut teknologiayritykset 

vakuutusmarkkinoilla. Kuten tässäkin tutkimuksessa tuli ilmi, niin myös kiinalaiset teknologiajätit 

ovat kiinnostuneita vakuutusmarkkinoista. GAFA-yhtiöiden lisäksi myös kiinalaiset teknologiajätit 

Tencet ja Alibaba ovat horjuttaneet vakuutusalaa houkuttelemalla massiivia asiakaskantoja omilla 

vakuutuksillaan (Capgemini & Efma 2020). Myös moni muu teknologiayritys ja pienemmät startup-

yritykset ovat tehneet kumppanuuksia vakuutusyhtiöiden kanssa. Tällaisten yhtiöiden asemoitumista 

vakuutusmarkkinoilla olisi siis mielenkiintoista tutkia.  
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