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Mikroyritykset muodostavat yli 90 % kaikista Suomen yrityksistä. Ne työllistävät reilun nel-

jäsosan Suomen yrityskannan työllistämästä henkilöstöstä, eli yli 400 000 henkilöä (2011). 

Yli 90 % kaikista mikroyrityksistä työllistää korkeintaan neljä henkilöä, joten suurin osa mik-

royrityksistä on hyvin pieniä. 

 

Mikroyritysten toiminnan jatkuvuus on siten riippuvainen yhden tai korkeintaan muutaman 

henkilön työpanoksesta. Vaikka henkilöriskit ovat merkittäviä kaiken kokoisissa yrityksissä, 

niiden merkitys korostuu hyvin pienissä yrityksissä. Yhdenkin henkilön työpanoksen menet-

täminen voi lamauttaa koko yrityksen toiminnan. 

 

Sen lisäksi, että henkilöriskien vaikutukset ovat merkittäviä mikroyrityksissä, riskeihin varau-

tumisen keinot ovat hyvin rajalliset. Pienissä yrityksissä ei ole useinkaan mahdollista järjestää 

varamiesjärjestelmää, jos työntekijä tai yrittäjä tulee väliaikaisesti työkyvyttömäksi. Vakuut-

taminen on usein ainoa tehokas keino varautua henkilöriskeihin. 

 

Tutkielmassa perehdytään henkilöriskien vakuuttamisen keinoihin, ja tutkitaan mikroyri-

tysyrittäjien suhtautumista riskienhallintaan ja vakuuttamiseen. Tutkielman pääpaino on suh-

tautumisen ja asenteiden tutkimisella. Suhtautumisen tutkimista varten toteutettiin sähköinen 

strukturoitu lomakekysely, joka lähetettiin 1200 mikroyritysyrittäjälle. Noin 1100 sähköpostia 

meni perille, ja vain 108 yrittäjää (~10 %) vastasi kyselyyn. Yhtä henkilöä lukuun ottamatta 

kaikki vastaajat harjoittivat osakeyhtiömuotoista yritystoimintaa. Kysely kartoitti yrittäjien 

suhtautumista henkilöriskeihin, vakuuttamiseen, vakuutusyhtiöihin ja eläkeratkaisuihin. Vas-

tausten kartoittamisen lisäksi on tutkittu suurikokoisten ja pienikokoisten mikroyritysten eroja 

henkilöriskeihin, ja niiden vaikutuksiin suhtautumisessa. 

 

Tutkimuksen perusteella voidaan tehdä seuraavat johtopäätökset. Ensinnäkin henkilöriskien 

kattava vakuuttaminen ei ole yksinkertaista. Vakuuttamisessa tulee ottaa huomioon useita 

yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia tekijöitä, jotka vaikuttavat riskien kattamiseen riittävällä taval-

la. Ei ole olemassa stereotyyppistä mikroyritysyrittäjää, joka suhtautuisi riskeihin, riskienhal-

lintaan ja vakuuttamiseen tietyllä tavalla. Pienten mikroyritysten yrittäjät kokevat henkilöris-

kien vaikutukset vakavampina yrityksen jatkuvuudelle, kuin suurempien mikroyritysten yrit-

täjät. Suuretkin mikroyritykset ovat haavoittuvaisia henkilöriskeille. 
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1 JOHDANTO 

 

Suurimmat ja monimutkaisimmat organisaatiotkin koostuvat yksittäisistä ihmisistä. Vaikka 

suuryritysten toiminta olisi pitkälti koneistettua ja standardisoitujen prosessien säätelemää, 

ihmiset johtavat näitäkin yrityksiä. Jos johtaja ei enää suuryrityksessä pysty antamaan työ-

panostaan, on todennäköistä, että joku muu johtoryhmästä on valmis ottamaan yrityksen ohjat 

käsiinsä. Pienimmissä – yhden henkilön yrityksissä – yrittäjä on johtaja, yritys ja työntekijä. 

Jos yrittäjä ei pysty enää antamaan työpanostaan, ei ole olemassa ketään, joka voisi jatkaa 

yritystoimintaa sellaisenaan.  

 

Käsite mikroyrityksestä ei ole synonyymi yksinyrittäjän kanssa, mutta suurimmissakin mik-

royrityksissä päätösvalta ja toiminnan jatkuvuus on korkeintaan muutaman henkilön käsissä. 

Yrityksen toimialasta ja rakenteesta riippuen mikroyritykset kohtaavat laajan kokoelman eri-

laisia riskejä. Useat näistä riskeistä voivat pahimmassa tapauksessa olla tuhoisia yrityksen 

jatkuvuudelle. Toimialasta ja rakenteesta riippumatta kaikki yritykset ovat silti alttiita henki-

löriskeille. Tässä tutkielmassa paneudutaan mikroyritysten ja niitä johtavien yrittäjien henki-

löriskeihin ja vakuuttamiseen. 

 

1.1 Tutkielman tausta ja keskeinen kirjallisuus 

 

Alle kymmenen henkeä työllistävät yritykset käsittivät vuonna 2010 94,4 % koko Suomen 

yrityskannasta ja niiden työllistämä henkilöstö (408 573) vastasi 28,3 % koko yrityskannan 

työllistämästä henkilöstöstä (1 444 031). Kaikista mikroyrityksistä 93,8 % työllistää korkein-

taan neljä henkilöä. Suurin osa mikroyrityksistä ja samalla kaikista Suomen yrityksistä on siis 

hyvin pieniä. Tilastokeskuksen tarkka määritelmä mikroyrityksestä löytyy luvusta 1.4. (Tilas-

tokeskus.fi: Yritykset toimialoittain ja henkilöstön suurusluokittain 2010, TOL 2008). 

 

Useilla yrittäjillä on palkansaajaa enemmän mahdollisuuksia määrätä vakuutusturvansa tasos-

ta. YEL-vakuutettu yrittäjä käytännössä määrittelee itse oman työtulonsa, vaikka työeläkeyh-

tiö sen lopullisesti vahvistaakin (Eläketurvakeskus, Työeläkelakipalvelu: YEL-työtulon vah-

vistaminen). Palkansaajalla eläkekertymä pohjautuu todelliseen palkkaan (Korpiluoma ym. 

2011). Lakisääteisestä tapaturmavakuutusvelvollisuudesta vapautetulle yrittäjälle myös itsen-

sä tapaturmavakuuttaminen on vapaaehtoista (Kukkonen & Karmavalo 2011), vaikka työnte-



2 
 

kijät tulee vakuuttaa. YEL-vakuutuksen ja lakisääteisen tapaturmavakuutuksen vakuuttamis-

kriteerit vaihtelevat ajassa ja lisäksi poikkeavat toisistaan esimerkiksi yhtiömuodon, omis-

tusosuuden ja johtavan aseman mukaan (Korpiluoma ym. 2011; Kukkonen & Karmavalo 

2011). Tämä tarkoittaa sitä, että yrittäjillä on sekä vapaus että vastuu omasta vakuutusturvas-

taan. 

 

Jos yhdistetään mikroyritysten suuri lukumäärä, henkilöriskien vaikutus mikroyrityksissä ja 

yrittäjien laajempi mahdollisuus päättää omasta ja yrityksen vakuutusturvasta, tutkielma pa-

neutuu yhteiskunnallisessa kontekstissa yli neljänsadantuhannen suomalaisen yrittäjän sekä 

heidän perheenjäsenensä sosiaaliturvaan, työllisyyteen ja taloudelliseen hyvinvointiin. Mik-

royritysten korostuneen henkilöriskialttiuden takia yrittäjien riskienhallintaratkaisut vaikutta-

vat yrittäjien ja heidän perheensä lisäksi myös mikroyritysten työntekijöihin ja heidän per-

heenjäseniinsä. 

 

Suomen Yrittäjien vuonna 2010 tekemän Yrittäjien Sosiaaliturva -kyselyn perusteella vain 51 

%:lla yrittäjistä YEL-työtulo oli määritelty oikein (Yrittäjien Sosiaaliturva -kysely 2010). 

Suurella osalla yrittäjistä eläkevakuutus ei siis vastaa todellisuutta. Koska tätä tutkielmaa ei 

tehdä yhteistyössä minkään vakuutusyhtiön kanssa, saatavilla ei ole tilastoja yrittäjien vakuu-

tusturvan tasosta. Yrittäjien Sosiaaliturva -kysely kuitenkin osoittaa, että yrittäjien lakisäätei-

sessä vakuutusturvassa ja sen etujen tuntemisessa on parannettavaa. 

 

Yritysten riskienhallintaa koskevaa tietoa on saatavilla (esim. Juvonen ym. 2005; Suominen 

1994; Williams, Smith & Young 1998), mutta Suomessa ei ole teosta, joka syventyisi etenkin 

mikroyritysten tai yrittäjien henkilöriskienhallintaan. Lähimpänä ja tuoreimpana aihealuetta 

sivuavana teoksena on Jyväskylän yliopistossa julkaistu Marko Juvosen lisensiaatintutkielma 

(2002) Yrittäjän kokemat riskit ja niihin varautuminen.  Henkilöriskejä käsiteltäessä on otettu 

huomioon mikroyritysten poikkeuksellisen pieni koko. Yritysten pieni koko aiheuttaa rajoi-

tuksia riskienhallintaratkaisujen valinnassa, kuten luvussa 3 huomataan. 

 

1.2 Tutkielman tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 

Tutkielman tavoite selviää parhaiten esittelemällä ensin tutkimuskysymykset. Tutkimuskysy-

mykset ovat seuraavat: 
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I) Millaisia henkilöriskejä mikroyrityksillä on, ja millaisia henkilövakuutusratkaisuja on tar-

jolla riskien varalle riskinäkökulmasta tarkasteltuna? 

 

II) Miten mikroyritysyrittäjät suhtautuvat henkilöriskeihin ja niiden vakuuttamiseen? 

 

Tutkimuksen tarkoitus on antaa laaja kuva mikroyritysten henkilöriskienhallinnasta, henkilö-

vakuuttamisesta ja mikroyritysyrittäjien suhtautumisesta kyseisiin aihealueisiin. Molempia 

tutkimuskysymyksiä pohjustetaan yrittäjien ominaisuuksia kartoittavassa luvussa 2. Tarkoitus 

on antaa kokonaiskuva tutkittavasta alueesta, joten jokaista yksityiskohtaa ei ole mahdollista 

käsitellä syvällisesti. Kokonaiskuvan muodostaminen on valittu lähtökohdaksi, koska mik-

royritysten henkilöriskienhallinnasta ei ole suomenkielistä teosta, vaikka yritysten riskienhal-

lintaa on yleisesti käsitelty ja tutkittu (esim. Juvonen ym. 2005; Suominen 1994; Williams, 

Smith & Young 1998). 

  

Ensimmäinen tutkimuskysymys on luonteeltaan kartoittava. Kysymykseen vastaamisella tar-

koitus on antaa konkreettinen kuva mikroyritysten kohtaamista henkilöriskeistä ja henkilöva-

kuuttamisen monitahoisesta kentästä. Kysymykseen vastataan luvuissa 3 ja 4 riskienhallinta- 

ja vakuutuskirjallisuuden avulla. Tämä tutkimuskysymys on toissijainen, mutta kokonaisku-

van kannalta olennainen. Henkilövakuuttamisen koko kenttä on hyvin laaja ja monimutkai-

nen, joten luku 4 ei käsittele kaikkia mahdollisia yksityiskohtia. Tämä tutkielma ei sovellu 

yksittäisen yrityksen vakuutusoppaaksi, vaan on otettava tilannekohtaisesti huomioon yksi-

tyiskohdat – kuten yhtiömuoto, omistusosuus ja johtava asema – ja selvittää niiden vaikutus 

ennen vakuutusturvan valitsemista. Vaikka yrittäjän työpanoksen menettäminen voi olla toi-

mialasta riippumatta merkittävää, eri henkilöriskien painoarvo vaihtelee toimialoittain ja yri-

tyksen suuruusluokittain. Luku 4 ei ole yksittäisen yrityksen vakuutusturvan kartoitus, vaan 

yleiskatsaus vakuuttamisen kenttään eri riskien näkökulmasta katsottuna. Luku 4 on eräänlai-

nen syventävä muistilista henkilövakuutusratkaisuja suunniteltaessa. 

 

Toinen tutkimuskysymys käsittelee mikroyritysyrittäjien suhtautumista henkilöriskeihin ja 

niiden vakuuttamiseen. Tutkimuksen pääpaino on ensisijaisesti tällä kysymyksellä. Suhtautu-

misella tarkoitetaan joko kiinnostusta tai välinpitämättömyyttä riskienhallintaa kohtaan, sekä 

vakuutusvastaisuutta tai -myönteisyyttä. Esimerkiksi Suominen (1994) jakaa riskienhallinta-

strategiat a) monipuoliseen ja harkittuun strategiaan, b) vakuutusorientoituneeseen siirtostra-
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tegiaan, c) riskitietoiseen ja niitä ottavaa strategiaan sekä d) tuuristrategiaan. Siinä missä mo-

nipuolinen ja harkittu strategia edustaa kattavaa tietoisuutta riskeistä ja monipuolista varau-

tumista niihin, tuuristrategia on harkitun vastakohta. 

 

Kysymykseen pyrittiin vastaamaan mikroyritysyrittäjille tehdyllä sähköisellä lomakekyselyl-

lä, jonka tulokset löytyvät luvusta 5. Lomakekysely tarkastelee vastaajien suhtautumista hen-

kilöriskeihin, vakuuttamiseen, vakuutusyhtiöihin ja omiin eläkeratkaisuihinsa. Koska lomake-

kysely on valmiiksi strukturoitu, se ei anna vastaajien suhtautumisen syitä. Vastausten perus-

teella on kuitenkin tehty johtopäätöksiä, jotka löytyvät luvusta 6. Tutkielmaa ei ole tehty min-

kään vakuutusyhtiön toimeksiantona ja tutkielmaa varten on saatu apuraha Kansan Sivistysra-

hastolta. 

  

1.3 Tutkielman rajaukset 

 

Tutkielman nimessä esitellään suurimmat työtä koskevat rajaukset. Työ käsittelee mikroyri-

tyksiä ja niitä johtavia yrittäjiä, mikroyrityksen henkilöriskienhallintaa ja pääasiassa vain 

henkilövakuuttamista. Tutkielman empiria käsittelee ainoastaan osakeyhtiömuotoisia mik-

royrityksiä lomakekyselyllä kerätyn aineiston rakenteen takia. Viittauksia muihinkin vakuu-

tuslajeihin esiintyy, koska esimerkiksi liikennevakuutus kattaa laajasti henkilövahinkoja, ja 

jotkut keskeytysvakuutukset kattavat henkilöriskejä (kts. luku 4).   

 

Täysin tarkkaa vakuutusrajausta ei tutkielmassa tehdä, koska työ pyrkii tarkastelemaan aihe-

aluetta ennen kaikkea riskinäkökulmasta. Riskinäkökulma tarkoittaa, että asiaa käsitellään 

nimenomaan yrityksille ilmenevien riskien näkökulmasta, vakuutus- tai tuotenäkökulman 

sijaan. Toisin sanoen tutkielmassa ei tarkastella ensisijaisesti vakuutusten kattavuutta, vaan 

mitä vakuutuksia tulee olla riskien kattamiseksi.  

 

Henkilövakuutuksista mukana ovat sekä lakisääteiset, että vapaaehtoiset vakuutukset. Koska 

tarkastelun keskiössä on yrittäjä ja yrittäjän tekemät ratkaisut, eläkevakuutuksista pääpaino on 

Yrittäjän Eläkevakuutuksella. Lakisääteisistä vakuutuksista on jätetty maataloutta koskevat 

yrittäjät ja henkilövakuutukset tutkimuksen ulkopuolelle. Rajaus koskee myös lomakekyselyn 

aineistoa. Henkilöriskeistä tutkitaan vain vakuutettavia henkilöriskejä, joten liikeriskit - kuten 
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esimerkiksi rekrytoiminen, huono esimiestyö tai puutteellinen osaaminen – on jätetty tutki-

muksen ulkopuolelle. Liikeriskeihin kuitenkin viitataan vakuutettavien henkilöriskien ohella. 

 

Työssä ei käydä läpi tarkkoja laskelmia henkilövakuuttamisen kannattavuudesta, vaan tut-

kielma pyrkii selvittämään, miten yrittäjät suhtautuvat henkilöriskeihin ja niiden vakuuttami-

seen. Tarkat hinnoittelut jätetään ulkopuolelle siitä syystä, että työssä ei pyritä rakentamaan 

vakuutusten hinnoittelumalleja. Vakuutukset käydään läpi yleisluontoisesti teoriakirjallisuu-

den perusteella, eikä markkinoilla oleviin vakuutusyhtiöiden tuotteisiin perehdytä. Vakuutus-

yhtiöiden vakuutustarjonnan esittely ei ole tutkielmassa aiheellista, koska tarkoituksena on 

kartoittaa henkilövakuuttamisen monimuotoisuus riskinäkökulmasta, eikä esitellä kaikkia 

markkinoilla olevia vakuutuksia tai verrata niitä keskenään. 

 

Tutkielman lomakekyselyllä kerätty aineisto on rajattu siten, että vastaajien yritykset täyttävät 

mikroyrityksen määritelmän. Yhtä poikkeusta lukuun ottamatta kaikki vastaajat harjoittivat 

osakeyhtiömuotoista yritystoimintaa. Tutkielman teoriaosuus on sovellettavissa mikroyrityk-

siin yhtiömuodosta riippumatta, mutta empiriassa käsitellään ainoastaan osakeyhtiömuotoisia 

mikroyrityksiä. 

 

1.4 Teoreettinen viitekehys ja keskeiset käsitteet 

 

Tutkielma liittyy laajasta näkökulmasta tarkasteltuna suomalaisten mikroyritysyrittäjien, hei-

dän perheidensä ja työntekijöidensä sosiaaliturvaan ja toimeentuloon. Toisesta, suppeammasta 

näkökulmasta tutkielma sijaitsee yrittäjätutkimuksen ja riskienhallinnan rajapinnassa. Yrittäji-

en ominaisuudet ja kokemukset, yhteiskunta kulttuurisena ja juridisena ympäristönä sekä yri-

tyksen rakenne ja toimintaympäristö vaikuttavat vuorovaikutteisesti yrittäjien tekemiin ris-

kienhallintaratkaisuihin. 

 

Yhteiskunta toimii jatkuvassa vuorovaikutuksessa yrittäjien ja heidän päätöstensä kanssa. 

Yhteiskunta voidaan nähdä useasta eri näkökulmasta. Kulttuurisena ympäristönä yhteiskunta 

merkitsee esimerkiksi yrittäjyyden arvostamista, yhteiskunnan kollektiivista suhtautumista 

vakuutusyhtiöihin ja niin edelleen. Toiminnallisena ympäristönä yhteiskunta vaikuttaa siihen, 

miten asiat käytännössä järjestyvät. Tämä voi tarkoittaa yrityksen markkinoita, lain toteutu-

mista käytännössä, sosiaaliturvan toimivuutta ja niin edelleen. Juridisena ympäristönä yhteis-
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kunta määrittää lainsäädännön, joka vaikuttaa esimerkiksi yritysten kilpailuun, rakenteisiin ja 

oikeusturvaan. (esim Blom 1982; Sulkunen 1998). 

 

 

 

Yrittäjää tarkastellaan tutkielmassa yrityksen johtajan roolissa. Yrittäjää tarkastellaan luvussa 

2. Yrittäjien osaaminen, kokemukset ja koulutus vaikuttavat esimerkiksi perustettavan yrityk-

sen rakenteeseen ja toimialaan. Yrittäjien ominaisuudet ja yritys vaikuttavat edelleen siihen, 

millaisia riskienhallintaratkaisuja yritys tarvitsee ja miten eri vaihtoehtoihin suhtaudutaan. 

Mikroyritysten henkilöriskienhallintaa tutkitaan tarkemmin luvussa 3. Riskienhallintaan suh-

tautuminen vaikuttaa edelleen siihen, mitä riskejä vakuutetaan ja miten niitä vakuutetaan. 

Mikroyritysten henkilövakuutusturvaa tarkastellaan luvussa 4. Tutkielman empiria – luku 5 – 

tutkii miten mikroyritysyrittäjät suhtautuvat riskienhallintaan, vakuutuksiin ja vakuutusyhtiöi-

hin. 
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Tässä tutkielmassa käsitellään paljon yrittäjien suhtautumista esimerkiksi riskienhallintaa, 

vakuutuksia tai vakuutusyhtiöitä kohtaan. Suhtautumisella tarkoitetaan sitä, mitä yrittäjät ajat-

televat eri asioista. Se ei välttämättä kerro, miten asiat todella ovat. Esimerkiksi vakuutusyh-

tiöönsä luottavalla ja vakuutuksiin suopeasti suhtautuvalla henkilöllä ei välttämättä ole niin 

kattavaa vakuutusturvaa, kun hän itse luulee omaavansa. Toisaalta skeptisesti vakuutusyhtiöi-

hin ja teoreettiseen riskienhallintaan suhtautuva henkilö saattaa olla hyvinkin tietoinen riskeis-

tään. 

  

Mikroyrityksen käsite selviää seuraavassa määritteessä. Mikroyritys määritellään yritykseksi, 

jonka palveluksessa on vähemmän kuin 10 työntekijää, sen vuosiliikevaihto on enintään 2 

miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 2 miljoonaa euroa. Lisäksi sen tulee täyttää 

peruste riippumattomuudesta. Riippumattomia yrityksiä ovat ne yritykset, joiden pääomasta 

tai äänivaltaisista osakkeista 25 prosenttia tai enemmän ei ole yhden sellaisen yrityksen omis-

tuksessa tai sellaisten yritysten yhteisomistuksessa, joihin ei voida soveltaa tilanteen mukaan 

joko Pk-yrityksen tai pienen yrityksen määritelmää. (Tilastokeskus, Mikroyrityksen määri-

telmä). 

 

1.5 Tutkimusmenetelmä 

 

Tutkielman viidennessä luvussa esiteltävä ja yrittäjille tehty strukturoitu lomake- eli survey-

tutkimus edustaa kvantitatiivista, eli määrällistä analyysiä. Määrällisellä analyysilla pyritään 

selvittämään esimerkiksi erilaisia ilmiöiden syy-seuraussuhteita, ilmiöiden välisiä yhteyksiä 

tai ilmiöiden yleisyyttä ja esiintymistä numeroiden ja tilastojen avulla. Määrälliseen analyy-

siin sisältyy runsaasti erilaisia laskennallisia ja tilastollisia menetelmiä. (Jyu.fi: Määrällinen 

analyysi. Jyväskylän yliopisto). 

  

Survey-menetelmillä tarkoitetaan etukäteen strukturoitua aineiston keruuta kysely- ja haastat-

telulomakkeiden avulla. Lomake koostuu taustakysmyksistä, ordinaaliasteikoilla mitatuista 

riskienhallinta- ja eläkekysymyksistä, sekä Likert-asteikolla mitatusta väite-osiosta. Taustaky-

symyksissä on muutamia puhtaasti absoluuttisella asteikolla mitattavia muuttujia, joiden re-

liabiliteettia on testattu ristiintaulukoinnilla. Lomakekysely toteutettiin sähköisesti. Tarkem-

man kuvauksen kyselyn toteutuksesta voi lukea luvusta 5. 
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Vastausten analysointi on pääasiassa kuvailevaa eli deskriptiivistä. Väitteiden analysoinnin 

osalta ei ole käytetty hypoteesia, vaan niitä käsitellään puhtaasti vastausten perusteella. Luvun 

5 loppupuolella on testattu riskien vakavuuden osalta erästä keskeistä hypoteesia. Tutkielman 

oletus on, että pienemmissä mikroyrityksissä henkilöriskien toteutuminen aiheuttaa vakavam-

pia seurauksia, kuin jo hieman suuremman kokoluokan mikroyrityksissä. Tätä hypoteesia on 

koeteltu jakamalla aineisto pieniin ja suuriin mikroyrityksiin. Pienten mikroyritysten yrittäjien 

vastauksia on verrattu suurten mikroyritysten yrittäjien vastauksiin. 

 

1.6 Tutkielman rakenne 

 

Luvussa 2 käsitellään yrittäjyyttä, yrittäjäksi ryhtymistä ja yrittäjän ominaisuuksia. Luvun 

tarkoitus on luoda pohja tutkielman muulle tarkastelulle. Yrittäjä toimii usein riskienhallinta-

asioista päättävänä henkilönä mikroyrityksessään, joten hänen asennoitumisensa vakuuttamis-

ta ja riskienhallintaa kohtaan vaikuttavat siihen, mitä riskejä siirretään vakuutusyhtiön kannet-

tavaksi. 

 

Luvussa 3 tarkastellaan henkilöriskienhallintaa mikroyrityksessä. Luku on rakennettu riskien-

hallinnan teorian pohjalle, mutta sen käsittelyssä on huomioitu mikroyritysten poikkeukselli-

sen pieni koko. Lopuksi käsitellään erityisesti vakuuttamista mikroyritysten henkilöriskien-

hallintakeinona. 

 

Luvussa 4 perehdytään erilaisten henkilöriskikokonaisuuksien vakuuttamiseen. Riskien va-

kuuttamista tarkastellaan riskilähtöisesti. Tämä tarkoittaa, että mielenkiinnon kohteena eivät 

ole yksittäiset vakuutustuotteet ja niiden kattavuus. Yksittäisten riskien vakuuttamiseksi saate-

taan tarvita laaja kokoelma erilaisia lakisääteisiä ja vapaaehtoisia vakuutustuotteita. Vakuu-

tusalan ammattilainen voi nähdä helposti, mitä yksittäinen vakuutus kattaa, mutta alaa tunte-

mattomalle yrittäjälle maailma näyttäytyy laajoina yksittäisinä riskeinä. Yksittäisen riskin ja 

sen seurausten – kuten sairastumisen – kaikkien välittömien ja välillisten kulujen kattaminen 

yksittäisellä vakuutuksella ei ole lähes koskaan mahdollista. 

 

Luku 5, tutkielman empiria, käsittelee mikroyritysyrittäjien suhtautumista riskienhallintaa, 

vakuutuksia ja vakuutusyhtiöitä kohtaan. Empiria on toteutettu 1100 mikroyritysyrittäjälle 

lähetetyllä strukturoidulla lomakekyselyllä, johon saatiin yhteensä 108 vastausta. Aineistoa 
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rajattiin tutkielman kriteerit täyttäväksi, ja luvussa on käsitelty 90 vastaajan antamia tuloksia. 

Kaikki rajatun aineiston vastaajat edustavat osakeyhtiömuotoista yritystä. Kyseinen luku esit-

tää tutkimuksen tulokset, mutta luvussa 6 tehdään vapaamuotoisempia johtopäätöksiä kyselyn 

tuloksista. 

 

 

2 MIKROYRITYSYRITTÄJÄN MÄÄRITELMÄ 

 

Tutkimuksen toisessa tutkimusongelmassa halutaan tietää, miten mikroyritysten yrittäjät suh-

tautuvat henkilöriskeihin, ja miksi he suhtautuvat niihin kuten tekevät. Jotta mainittuun ky-

symykseen voidaan vastata, tulee ensin selvittää, mitä yrittäjyyttä tutkivassa kirjallisuudessa 

sanotaan yrittäjistä. Jo yritystoiminnan aloittaminen on suuri riski verrattuna palkkatyöhön, 

joten luvun hypoteesina yrittäjät sietävät tai jopa hakevat enemmän riskiä.  

 

Luvun tarkoituksena on selvittää, voiko yrittäjyyttä tutkivan kirjallisuuden perusteella tehdä 

johtopäätöksiä henkilöriskeihin suhtautumisessa ja henkilöriskienhallinnassa. Yrittäjien suh-

tautumista riskeihin käsitellään pääasiassa seuraavassa, riskienhallintaa käsittelevässä kol-

mannessa luvussa. 

 

Tässä luvussa käsitellään yrittäjyyttä, yrittäjäksi ryhtymistä ja yrittäjän ominaisuuksia, joilla 

pohjustetaan tutkielman myöhempiä vaiheita. Luvussa etsitään tukea tai vastaväitteitä esitetyl-

le hypoteesille, ja käsitellään yleisesti yrittäjyyteen vaikuttavia asioita. Vaikka tutkielman 

nimessä on sana mikroyritys, ovat mikroyritysten yrittäjät kuitenkin keskeisessä asemassa 

yrityksen henkilöriskienhallintaa koskevissa päätöksissä.  

 

Aulis Ylinen (2004) sekä Marko Juvonen (2002) käsittelevät lisensiaatintutkimuksissaan kat-

tavasti yrittäjyyden ja yrittäjän määritelmiä, ottaen huomioon suomalaisen näkökulman. Te-

oksia on käytetty runkoina tässä luvussa. 

 

2.1 Yrittäjyys 

 

Yrittäjyys tarkoittaa kirjallisuuden mukaan paljon laajempaa käsitettä, kuin pelkkä omistajan 

työskentely yrityksessään. Routamaan (1993, 11) mukaan käsite yrittäjyydestä on vaihdellut 
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sen mukaan, miten yrittäjyyttä ja yrittäjiä on arvostettu eri yhteiskunnissa. Koirasen ja Poh-

jansaaren (1994, 33) mukaan Amerikkalainen näkemys yrittäjyydestä korostaa tuoteinnovaa-

tioita yrittäjyyden tuloksena, mutta suomalaisnäkemyksen mukaan yrittäjyys nähdään laajem-

pana, kokonaisvaltaisena suhtautumisena työntekoon. Koskinen (1993, 20) sanoo tutkimus-

tensa perusteella, että yrittäjyys on elävä käsite, jonka sisällöstä ei ole yksimielisyyttä. 

 

Yrittäjyyden käsitteen pohja on yksittäisten henkilöiden yrittäjämäisessä toiminnassa, projek-

tinomaisessa tehtävien suorittamisesta, tuntemattomaan liittyvästä, ei välttämättä taloudelli-

sesta riskinotossa ja yrittäjyyden suhteesta julkishallintoon (Kyrö & Nissinen 1995, 28). Pel-

tonen (1986) määrittelee lisäksi, että yrittäjyys liittyy toimintaan, jolla on tavoitteet ja se on 

ensisijaisesti yksilön ominaisuus. Yrittäjyyttä voivat osoittaa sekä yrityksen omistaja että yri-

tyksen palveluksessa oleva ja se ilmenee kaikilla organisaatiotasoilla kaikissa tehtävissä. Koi-

rasen ja Peltosen (1995, 9) mukaan yrittäjyys on ajattelu-, toiminta- ja suhtautumistapa, joka 

saa omat ja yhteisön voimavarat toimimaan. Lisäksi se on edellisten mukaan tavoitteellista ja 

omavastuista itsensä kehittämistä. He näkevät yrittäjyyden ydinpiirteenä olevan mahdollisuu-

teen tarttumisen, riippumatta siitä, kenelle resurssien kontrollointi kuuluu. 

 

Marjosola (1979, 3) kytkee yrittäjyyden erityisesti markkinatalouteen ja yksityisomistukseen, 

mutta Huuskonen (1992, 38) ei liitä sitä yksinomaan vain talousjärjestelmään. Positiivisten 

mielleyhtymiensä lisäksi yrittäjyys voidaan nähdä myös negatiivisessa valossa. Tällaisia ovat 

esimerkiksi häikäilemättömyys, oman edun tavoittelu sekä itsekkyys (Marjosola 1979, 3). 

Vesalainen (1993a, 1993b, 21) sekä Niittykangas, Storhammar ja Tervo (1994, 21) näkevät 

erityisesti omistajayrittäjyyden yrittäjyyden keskeisenä ilmentymänä.  

 

Kyrö ja Nissinen (1995, 138) jakavat yrittäjyyden kolmeen osaan tekemiensä tutkimusten 

perusteella. Ulkoisessa yrittäjyydessä yhdistyy usein yrittäjä ja yritys. Yrittäjä toimii usein 

yksin tai pienessä yrityksessä. Sisäinen yrittäjyys, josta usein käytetään termiä yrittävyys. 

Tämä on lähinnä toimintapa, joka voi esiintyä myös suuryrityksissä. Omaehtoinen yrittäjyys 

liittyy yksilön käyttäytymiseen. Siihen liittyy ennen kaikkea yksilön vastuu omasta työllisty-

vyydestä ja toimeentulosta. Tässä tutkielmassa paneudutaan erityisesti ulkoiseen sekä omaeh-

toiseen yrittäjyyteen. 

 

Peltonen (1986) sekä Koiranen ja Hyrsky (1995) löysivät tutkimuksissaan useita erilaisia yrit-

täjyyteen liittyviä sukulaiskäsitteitä. Näitä ovat mm. vastuun kantaminen, aloitekyky, itsenäi-
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syys, työhalu, tarmokkuus, aktiivisuus, ahkeruus, tavoitteellisuus, rohkeus, menestymishalu, 

uutteruus, halu ottaa riskejä, myönteinen työasenne, sitkeys, määrätietoisuus, luovuus, kekse-

liäisyys ja aktiivisuus. Tämän tutkimuksen keskiössä on yrittäjien halu ottaa riskejä. Peltonen 

(1986) jakaa ominaisuudet lähinnä kahteen alueeseen: asenteisiin ja motivaatioon sekä roh-

keuteen ja riskinottokykyyn. Tutkielmani yhdistää nämä molemmat alueet, ja tutkii yrittäjien 

asenteita riskeihin ja niiden hallintaan. 

 

2.2 Mikroyritysyrittäjä ja käsite yrittäjästä 

 

Mikroyritys on Tilastokeskuksen (2011) määritelmän mukaan yritys, jonka palveluksessa on 

vähemmän kuin 10 työntekijää. Lisäksi yrityksen vuosiliikevaihto on enintään 2 miljoonaa 

euroa tai taseen loppusumma enintään 2 miljoonaa euroa ja joka täyttää seuraavan perusteen 

riippumattomuudesta:  

 

Riippumattomia yrityksiä ovat ne yritykset, joiden pääomasta tai äänivaltaisista osakkeista 25 

prosenttia tai enemmän ei ole yhden sellaisen yrityksen omistuksessa tai sellaisten yritysten 

yhteisomistuksessa, joihin ei voida soveltaa tilanteen mukaan joko PK-yrityksen tai pienen 

yrityksen määritelmää. 

 

Mikroyritysyrittäjä, johon tutkielmassa usein viitataan, täyttää tämän työn kontekstissa seu-

raavat määritelmät: 

 

 mikroyritysyrittäjä omistaa kokonaan tai osan mikroyrityksestä, tai on muuten talou-

dellisesti riippuvainen yrityksestä esimerkiksi perhesiteen kautta 

 mikroyritysyrittäjä on johtavassa asemassa ja työskentelee yrityksessään 

 

Mikroyritysyrittäjällä tarkoitetaan siis luonnollista henkilöä, jonka työpanoksella on merkittä-

vä vaikutus yrityksen toimintaan. Henkilön toimeentulo on kokonaan tai suureksi osaksi kiin-

ni yrityksen tuloksesta. Lisäksi henkilö on pitkälti vastuussa yrityksen henkilöriskienhallin-

nasta ja riskien vakuuttamisesta. Tällaisen henkilön asenteita henkilöriskeihin ja niiden va-

kuuttamisen tutkitaan tämän tutkielman toisessa tutkimuskysymyksessä. 
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Mikroyritysyrittäjä on siis ulkoisesti ja juridisesti yksiselitteisesti määriteltävissä. Kysymyk-

seen siitä, millainen mikroyritysyrittäjä on, on sen sijaan paljon vaikeampaa yksiselitteisesti 

vastata. Yrittäjän käsitettä sisällöllisesti määriteltäessä, on hyvä katsoa, mitä Huuskonen 

(1992, 35) on yrittäjistä sanonut. Hänen mukaansa yrittäjät ovat hyvin heterogeeninen joukko. 

Yrittäjien joukon sisällä on yhtä paljon vaihtelua, kuin yrittäjien ja ei-yrittäjien välillä. Huus-

kosen mukaan on epätodennäköistä, että voitaisiin kehittää sellainen käyttökelpoinen profiili, 

joka kattavasti erittelisi yrittäjät muusta väestöstä.  

 

Tutkielman lomakekyselyä varten on etsitty erilaisia muuttujia, jotka voisivat eritellä yrittäjiä 

toisistaan. Näitä ovat esimerkiksi yrittäjän ikä, sukupuoli, asuinpaikka, tulotaso, koulutus ja 

niin edelleen. Henkilökohtaisten piirteiden löytäminen kvantitatiivisella lomaketutkimuksella 

on sen sijaan hankalaa. Yrittäjän suhtautuessa riskeihin voi asiaan vaikuttaa myös itse yritys-

toiminnan erityispiirteet, eli esimerkiksi yrityksen koko ja toimiala. Voi myös olla, ettei omi-

naisuuksia voi eritellä näinkään yksiselitteisesti. Saattaa olla, että tietynlaiset yrittäjät esimer-

kiksi hakeutuvat joillekin toimialoille, tai pyrkivät kasvattamaan yrityksensä kokoa. Viimeksi 

mainittuihin kysymyksiin ei voida tämän tutkielman aineistolla vastata. 

 

Koiranen ja Peltonen (1995) sanovat, että yrittäjä-sanalla on arkikielessä pääasiassa kaksi 

merkitystä. Ensinnäkin yrittäjä on fyysinen tai juridinen henkilö, joka pääammatikseen hoitaa 

yritystä tai itsenäisesti harjoittaa ammattia. Toisaalta yrittäjä nähdään toimijana, joka on aktii-

vinen ja tavoitteellinen. Toimijana näkeminen viittaa henkilön tietynlaiseen toimintatapaan, 

yrittäjämäiseen toimintaan. 

 

Kuten edellisessä yrittäjyyttä käsittelevässä alaluvussa todettiin, amerikkalainen näkemys 

korostaa innovatiivisuutta yrittäjän tunnusmerkkinä (Koiranen ja Pohjasaari 1994). Yrittäjän 

innovaatiot voivat olla uusia tuotteita tai palveluja, uusia keinoja tuottaa, uusia markkinoita, 

uusia resurssilähteitä tai uusia organisaatioita (Kovalainen 1989). Huuskonen (1992, 42) kui-

tenkin kyseenalaistaa innovatiivisuuden yrittäjän ensisijaisena tunnusmerkkinä, sillä innova-

tiivisuus on hänen mukaansa yhtä epämääräinen käsite kuin itse yrittäjyys. 

 

Carsrud, Olm ja Eddy (1986, 24) määrittelevät yrittäjän monipuolisemmin, kuin pelkästään 

innovatiivisuuden lähteeksi. Heidän mukaansa yrittäjä on yksilö, joka on halukas ja kyvykäs 

ottamaan kannettavaksi henkilökohtaisen riskin ja vastuun. Samalla yrittäjä yhdistelee tuotan-

nontekijöitä ja pääomaa siinä toivossa, että tuloksena olisi voitto ja/tai muut erityiset tavoit-
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teet, kuten valta ja asema. Carsrud, Olm ja Eddy tuovat yrittäjän käsitteeseen kyvyn ja halun 

kantaa sekä ottaa riskejä. Tämä ominaisuus on tutkielman keskiössä. Yrittäjän riskinottoha-

lukkuuteen paneudutaan syvällisemmin seuraavassa luvussa. 

 

Yrittäjää on mahdollista tarkastella esimerkiksi yrittäjän piirteiden tai funktioiden näkökul-

masta. Piirreteoriat korostavat yksilön ominaisuuksia kuten aloitteellisuutta, luovuutta, suori-

tusmotivaatiota ja halua hyväksyä riskejä. Funktioihin perustuva näkökulma määrittelee yrit-

täjän innovaattoriksi, riskinkantajaksi, yrityksen perustajaksi, johtajaksi, organisoijaksi ja 

omistajaksi. Harwood (1982, 25, 38) sanoo, että väljimmillään kuka tahansa, joka kantaa ris-

kiä, kokoaa resursseja ja osoittaa aloitteellisuutta ja/tai riippumattomuutta voidaan nähdä yrit-

täjäksi. Hän toteaa saman kuin Huuskonen (1992), eli yleisestä määritelmästä ei ole yksimie-

lisyyttä eikä näin ollen selvästi rajattua yrittäjien joukkoakaan ole olemassa. 

 

Tutkielmassa yrittäjää tarkastellaan yksinkertaisesti ulkoisen ja juridisen rajanvedon pohjalta. 

Rajanveto antaa ulkoisesti määritetyn kehyksen, jonka sisällä yrittäjien asenteita pyritään ana-

lysoimaan syvällisemmin. Vaikka yrittäjä voitaisiin juridisesti määritellä yksinkertaisesti, se 

ei tarkoita, että kaikki yrittäjät suhtautuvat riskeihin samalla tavalla. Kuvitellaan, että on ole-

massa kaksi täysin identtistä yritystä, joita johtavat kaksi erilaista yrittäjää. Yrittäjät eivät suh-

tautuisi samalla tavalla riskeihin, koska kummallakin on erilainen tietämys ja kokemustausta. 

Toisaalta taas samakin yrittäjä varautuisi eri tavoin erilaisten yritysten riskeihin. Se, että yrit-

täjää ei voida määritellä yksiselitteisesti, ei estä tutkimasta asiaa. On silti mahdollista löytää 

muuttujia, joiden voidaan katsoa vaikuttavan asenteisiin riskienhallintaa kohtaan. 

 

2.3 Yrittäjän ominaisuudet ja yrittäjäksi ryhtyminen 

 

Aikaisemmissa alaluvuissa on selvitelty, mitä käsitteet yrittäjyydestä, yrittäjästä ja mikroyri-

tysyrittäjästä tämän tutkielman puitteissa pitävät sisällään. Tässä alaluvussa käydään läpi yrit-

täjän ominaisuuksia eri näkökulmista tarkasteltuna, sekä niitä tekijöitä, jotka tekevät yrittä-

jyyttä suunnittelevasta henkilöstä oikean yrittäjän, sen juridisessa merkityksessä.  Näihin 

ominaisuuksiin palataan myöhemmin tutkielmassa, kun puretaan lomakekyselyn tuloksia yrit-

täjien riskienhallintaan suhtautumisessa. 
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Ylinen (2004, 26) jakaa yrittäjän yksilöllisten ominaisuuksien tutkimisen pääasiassa kahteen 

ryhmään: psykologiseen ja sosiologiseen lähestymistapaan. Yksinkertaistaen psykologisen 

lähestymistavan mukaan yrittäjäksi synnytään ja sosiologisen lähestymistavan mukaan yrittä-

jäksi kasvetaan. Psykologisessa lähestymistavassa yrittäjyyttä selitetään erilaisilla yksilötason 

ominaisuuksilla, kuten motivaatiolla ja tarpeilla. Ylisen (2004, 27) mukaan amerikkalaisessa 

yrittäjyystutkimuksessa painotetaan nimenomaan yrittäjän piirteitä, jotka erottavat yrittäjät 

muusta ihmisjoukosta. Yrittäjän piirteitä ovat aloitteellisuus, luovuus, korkea suoritusmoti-

vaatio, innostus, kilpailuhenkisyys, kekseliäisyys ja halu hyväksyä riskejä (Schollhammer 

1982, 27). Sosiologista lähestymistapaa soveltavat tutkimukset korostavat yhteisöllisiä ja kult-

tuurisia tekijöitä yrittäjyyden synnyttäjänä. Lähestymistapa laajentaa tarkastelun yksilön kas-

vuympäristöä ja kokemustaustaa kuvaaviin tekijöihin, kuten koti- ja perhetausta, ulkoinen 

kasvuympäristö sekä kokemustausta kuten työkokemus ja harrastuneisuus (Ylinen 2004, 27). 

Joskus yrittäjyyttä selitetään myös kansallisuus- tai kulttuuriryhmän vaikutuksella. Toiseen 

kulttuuriympäristöön muuttaneet kansallisuusryhmät ovat hyvin yritteliäitä, mutta heidän ei 

kuitenkaan ole havaittu olevan lähtökulttuurissaan sen yrittävämpiä kuin muidenkaan ihmis-

ten (Ylinen 2004, 28). Esimerkiksi turkkilaiset ovat Suomen yrittelijäin kansanosa (Kauppa-

lehti 2010).  

 

Psykologinen ja sosiologinen lähestymistapa on syytä yhdistää. Pitkänen ja Vesala (1988) 

yhdistävät yksilöstä riippuvat ja riippumattomat tekijät motivaatioksi, joka ohjaa yksilön käyt-

täytymistä. Heidän mukaansa motivaatioon liittyy läheisesti myös yksilön arvot ja asenteet, 

jotka antavat subjektiivisen näkökulman yksilön vuorovaikutukseen ympäristönsä kanssa. 

Ympäristö vastavuoroisesti muokkaa arvoja ja asenteita. Tällaisia muovaavia tekijöitä ovat 

esimerkiksi omakohtaiset kokemukset ja koulutus. 

 

Koiranen (1999) liittää yrittäjäominaisuuteen mielenkiintoisesti yksilön sisäisen kontrollin. 

Ihmiset, jotka eivät toimi yrittäjämäisesti, nähdään ulkoisesti kontrolloituina. Heidän toimin-

taansa määräävät ja ohjaavat ulkoiset voimat ja auktoriteetit, ja he ovat muiden armoilla ja 

varassa. Yrittäjämäiset ihmiset puolestaan kokevat pystyvänsä luomaan itselleen haluttua to-

dellisuutta ottaen vastuun omasta elämästä ja selviytymisestään. Heitä leimaa siis vahva sisäi-

nen kontrolli. Huuskonen (1993) sanoo, että sisäinen kontrolli on osittain seurausta varhais-

lapsuuden kokemuksista ja perimästä, mutta pääosin se rakentuu kokemusten ja havainnoin-

nin kautta.  
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Koskinen (1995) jakaa yrittäjien tarkastelun ja yrittäjäksi ryhtymisen neljään eri koulukun-

taan. Ensimmäinen katsoo, että yrittäjäksi synnytään. Tämän koulukunnan keskiössä on yrit-

täjien piirteiden määrittely. Toinen koulukunta näkee yrittäjän järjestelmien ohjaukseen sopi-

mattomana, poikkeavana yksilönä. Kolmas koulukunta liittää yrittäjyyden yksilön tarpeeseen 

muuttaa ja ylittää elinpiirinsä rajoja. Neljäs näkemys näkee yrittäjän ensisijaisena tehtävänä 

uuden ja elinkelpoisen yrityksen luomisen. Yrittäjäksi ryhtyminen on monivaiheinen prosessi, 

jonka eri osa-alueita kuvaa Huuskosen (1992) prosessimalli (Kuvio 2) hänen case-

tutkimustensa pohjalta.  

 

 

 

Kuvio 2 Yrittäjäksi ryhtyminen 

 

Tässä luvussa riskien sietäminen ja riskinottohalu tulivat esille useassa eri tutkimuksessa. 

Riskisuuntautuneisuus ei kuitenkaan ollut ainoa yrittäjyyttä määrittävä tekijä. Kirjallisuuden 

perusteella voidaan tehdä johtopäätös, että riskien ottaminen ei ole sinänsä itseisarvo, vaan 

väline muiden tavoitteiden – kuten autonomian – saavuttamiseen. Yrittäjä ottaa ja sietää riske-

jä, koska sillä tavoin hän voi saavuttaa haluamansa päämäärän. 

 

 



16 
 

3 MIKROYRITYSTEN HENKILÖRISKIT JA NIIDEN HALLINTA 

 

Tämän luvun keskiössä on käsite riskistä. Riskiä, ja erityisesti henkilöriskiä tarkastellaan use-

asta eri näkökulmasta. Ensinnäkin kirjallisuuden pohjalta tutkitaan, poikkeaako yrittäjien ris-

kisuuntautuneisuus tai riskinsietokyky muusta väestöstä, ja miten yrittäjät ylipäätään kokevat 

riskit. Toiseksi selvitetään, millaisia henkilöriskejä mikroyrityksellä on. Kolmanneksi eritel-

lään erilaisia riskienhallintakeinoja henkilöriskien hallitsemiseksi ja kartoitetaan, miten riski-

en merkitystä voidaan arvioida. Lopuksi keskitytään vakuuttamiseen riskin siirtämisen väli-

neenä. Seuraavassa luvussa paneudutaan yksityiskohtaisemmin erilaisiin vakuutuksiin, joilla 

henkilöriskejä voidaan siirtää vakuutusyhtiön kannettavaksi joko lakisääteisesti tai vapaaeh-

toisesti. Vaikka tutkielmassa paneudutaan erityisesti vakuutuksiin riskienhallinnan keinona, 

käydään luvussa läpi myös mikroyritysten vakuutuskelvottomia henkilöriskejä, sekä henkilö-

riskejä, joihin voi rajallisesti vaikuttaa vakuutuksin.  

 

3.1 Yrittäjien riskisuuntautuneisuus 

 

Yrittäjyyttä tutkivassa kirjallisuudessa (kts. luku 2) esiintyy usein käsite yrittäjästä riskiä sie-

tävänä, ottavana, hallitsevana tai jopa sitä haluavana henkilönä. Positiivisimmillaan yrittäjä 

voidaan nähdä uraauurtavana innovatiivisena sankarina, joka luo maailmaan uutta todellisuut-

ta, ja siten riskeistä huolimatta uskaltaa konkretisoida oman visionsa. Negatiivisesti yrittäjä 

voidaan nähdä epäonnistujana, joka vailla parempaa tietämystä tuhlaa omat ja perheensä sääs-

töt uhkarohkeaan ja itsekkääseen hankkeeseen. Esitellyt näkökulmat ovat pikemminkin seura-

uksia, eikä syitä niiden taustalla. Joidenkin tutkijoiden mielestä (esim. Low & MacMillan 

1988) yrittäjät eivät suinkaan hae riskejä, vaan ovat pikemminkin taitavampia riskien hallitsi-

joita kuin muut. Tässä alaluvussa käsitellään yrittäjien riskisuuntautuneisuutta ja riskin sieto-

kykyä kirjallisuuden antaman kuvan perusteella. 

 

Viime luvussa käsiteltiin henkilön sisäsyntyisten piirteiden sekä ympäristön vaikutuksen 

kombinaatiota yrittäjäksi ryhtymisen näkökulmasta. Ryhtymisen syillä näyttää olevan yhteys 

myös riskeihin suhtautumisessa, sillä eri syistä yrittäjäksi ryhtyneet suhtautuvat riskeihin eri 

tavoin. Block, Sandner ja Spiegel toteuttivat Saksassa vuonna 2008 laajan tutkimuksen, joka 

selvitti yrittäjien riskisuuntautuneisuutta yrittäjäryhmän sisällä. He jakoivat yrittäjäksi ryhty-

neet kahteen pääryhmään: opportunistisiin yrittäjiin sekä pakkoyrittäjiin. Opportunistiset yrit-
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täjät ryhtyvät yrittäjiksi, koska he näkevät mahdollisuuden saavuttaa jotakin yrittämisen kaut-

ta. Pakkoyrittäjät ryhtyvät yrittäjiksi, koska heidän täytyy – esimerkiksi työtilanteen takia – 

aloittaa oma yritystoiminta. Avainsanana on siis ero motivaatiossa. Tutkimuksen mukaan op-

portunistiset yrittäjät sietävät riskejä paremmin, kuin pakkoyrittäjät. Opportunistiset yrittäjät 

ovat myös ylipäätään tyytyväisempiä yritystoimintaansa, kuin pakkoyrittäjät. Olennaisena 

erona on, että opportunistiset yrittäjät ovat omaehtoisesti halunneet ottaa yrittäjäriskiä, kun 

taas pakkoyrittäjät ovat päätyneet yrittäjiksi olosuhteiden sanelemana. Pakkoyrittäjien suhtau-

tuminen riskeihin ei sen sijaan näyttänyt poikkeavan ei-yrittäjistä. Tutkimuksen tekijöiden 

mukaan heidän tutkimuksensa on ensimmäinen suurimittainen empiirinen tutkimus, joka kar-

toittaa yrittäjien riskisuuntautuneisuutta yrittäjäryhmän sisällä. Tutkimuksen ainutlaatuisuus 

voidaan kääntää myös kritiikiksi vanhemmille tutkimuksille, jossa yrittäjäryhmän hetero-

geenisyyttä ei ole otettu huomioon. Tämä kommentti vahvistaa käsitystä siitä, että vaikka yrit-

täjiä on laajasti tutkittu jo viime vuosisadalla, on yrittäjätutkimuksen saralla vielä paljon te-

kemistä.  

 

Yrittäjien riskisuuntautuneisuutta voidaan tarkastella myös aivan erilaisesta näkökulmasta – 

luottamuksen näkökulmasta. Luottamus ja riski ovat saman kolikon kääntöpuolet (Moesel, 

Fiet, Busenitz, & Barney, 1996). Goel ja Karri (2006) käsittelevät artikkelissaan yrittäjien 

taipumusta yliluottamiseen (over-trust) ja niin kutsuttuun effektuaaliseen logikkaan (effectual 

logic), joka liittyy läheisesti yrittäjien kokemaan luottamukseen. Effektuaalinen logiikka, eli 

vapaasti käännettynä ”käytössä olevien resurssien logiikka”, tarkoittaa erästä yrittäjien tapaa 

jäsentää maailmaa.  

 

Smithin (2009) artikkelin mukaan effektuaalista ja ennakoivaa tai kausaalista (predictive, cau-

sal) logiikka on hyvä tarkastella rinnakkain. Effektuaalisen logiikan mukaan tulevaisuutta 

luodaan yhteistyöhaluisten kumppanien kanssa niillä resursseilla, joita on käytettävissä. En-

nakoivassa logiikassa pyritään ennustamaan syy-seuraussuhteet, jotka johtavat haluttuun ta-

voitteeseen, mutta effektuaalisen logiikan mukaan tärkeintä on käytettävissä olevien resurssi-

en oivaltava hyödyntäminen jolloin varsinainen tavoite voi liikkua ja muuttua joustavasti ti-

lanteen kehittymisen mukaan. Effektuaalisen logiikan mukaan mielletään suurin hyväksyttä-

vissä oleva tappio, kun prediktiivisessä logiikassa pyritään ennustamaan saavutettava voitto. 

Rajusti abstraktoituna ennakoivassa logiikassa tärkeintä on päämäärä, kun taas effektuaalises-

sa logiikassa tärkeintä on matka. Buchanan (2011) artikkelin mukaan ei-yrittäjät yritysjohta-
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jat, sekä korkeasti koulutetut soveltavat usein ennakoivaa logiikkaa, kun taas erinomaisesti 

menestyneet yrittäjät ja perheyritystaustaiset soveltavat effektuaalista logiikkaa. 

 

Effektuaalinen logiikka ja luottamus nivoutuvat toisiinsa siten, että koska tulevaisuuden syy-

seuraussuhteiden tarkka ennustaminen ei ole tärkeää, nykyhetken valintojen pohjalle tarvitaan 

luottamusta yhteistyötahoihin ja valintojen positiiviseen lopputulokseen. Henkilöriskienhal-

linnassa tämän voisi tulkita niin, että ennustavaa logiikkaa soveltava henkilö näkee työkyvyt-

tömyyden todennäköisyyden esimerkiksi tilastojen valossa: tietyn ikäisellä henkilöllä on tie-

tynlainen riski tulla työkyvyttömäksi, joten riskiin on varauduttava esimerkiksi vakuutuksella. 

Jos effektuaalista logiikkaa soveltava yrittäjä kokee itsensä terveeksi ja elinvoimaiseksi, hän 

ei olemassa olevien resurssien valossa näe omaa työkyvyttömyyden riskiä kovinkaan toden-

näköisenä. Hän ei siis tietoisesti koe ottavansa suurta riskiä, vaan luottaa oman tuntemuksensa 

perusteella siihen, ettei riski ole ylipäätään kovinkaan todennäköinen. 

 

McClelland (1961) sanoo, että nimenomaan motivaation taso erottaa yrittäjät muista ihmisis-

tä. Hänen mukaansa korkeasti motivoituneella ihmisellä on tarve menestyä ja selviytyä ris-

keistä epävarmuudesta huolimatta. McClellandinkin mukaan yrittäjät hyväksyvät riskin, ei-

vätkä suoranaisesti hae niitä. Vaikka tämä ajatus on yli viisikymmentä vuotta vanhasta teok-

sesta, se kiteyttää tässä alaluvussa käsitellyt asiat. Ensinnäkin yrittäjäryhmän sisällä on eroja 

motivaatiossa, joka vaikuttaa muun muassa riskeihin suhtautumisessa. Toiseksi effektuaalista 

logiikkaa soveltaen yrittäjät näkevät maailman ja mahdollisuudet tämän hetkisten resurssien 

kautta, joiden avulla voi rakentaa jotakin, joka on enemmän kuin osiensa summa. Yrittäjät 

etsivät siis mahdollisuuksia, ei riskejä. 

 

Vakuutettavien henkilöriskien osalta ajattelutapa kuitenkin muodostaa vaarallisen ristiriidan. 

Kyseiset henkilöriskit ovat mikroyritykselle pahimmillaan katastrofaalisia, kuten myöhemmin 

tässä luvussa ilmenee. Riskien toteutuminen on yksilön näkökulmasta hyvin äkkinäistä ja vai-

keasti ennustettavaa, tai ne eivät terveelle henkilölle näyttäydy lainkaan todennäköisenä. 

Vaikka luova effektuaalinen logiikka on tärkeää uutta yritystä rakentaessa ja siihen liittyvien 

riskien hyväksymisessä, se saattaa estää yrittäjää näkemästä potentiaaliset yritystoiminnan 

lamauttavat henkilöriskit.  
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3.2 Mikroyritysten henkilöriskit 

 

Henkilöriskit mikroyrityksillä eivät sisällöllisesti eroa juurikaan suurten yritysten henkilöris-

keistä, mutta niiden painoarvo on erilainen pienen henkilömäärän takia. Yhden henkilön työ-

panoksen menettäminen on erilainen riski tuhansia ihmisiä työllistävässä suuryrityksessä, 

kuin yksinyrittäjällä.  

 

Akateemisessa riskienhallintakirjallisuudessa riskit jaetaan useasti vahinko- ja liikeriskeihin 

(Juvonen ym. 2011, 7; Suominen 1994, 10; Williams, Smith & Young 1998, 4). Jaottelun 

mukaan vahinkoriskit ovat vain vahingollisia riskejä, joita tulisi välttää ja liikeriskit sisältävät 

yhtälailla positiivisen tuloksen mahdollisuuden. Vaikka tutkielmassa keskitytään pääasiassa 

vakuutettaviin henkilövahinkoriskeihin, tässä luvussa käydään läpi yrityksen koko henkilöris-

kien kenttä. Lisäksi joitakin henkilöliikeriskejä pystyy rajoitetusti hallitsemaan vakuutusrat-

kaisuilla. Tällainen keino on esimerkiksi henkilöstön sitouttaminen yrityksen ottamilla eläke- 

tai säästövakuutusratkaisuilla. 

 

 

Kuvio 3 Yrityksen henkilöriskit 

 

Kuvio 3 (Juvonen ym. 2011, 49) listaa kattavasti erilaisia yritysten kohtaamia henkilöriskejä. 

Näihin riskeihin paneudutaan tässä luvussa yrittäjän ja muun mahdollisen henkilöstön kannal-
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ta. On tärkeää myös havainnollistaa, ettei läheskään kaikkia henkilöriskejä voi hallita vakuu-

tuksilla. Vaikka alalukujen sisältö perustuu riskienhallintakirjallisuudelle, niissä on runsaasti 

omaa pohdintaa, jossa on otettu huomioon mikroyritysten poikkeuksellisen pieni koko. 

 

3.2.1 Avainhenkilön käsite mikroyrityksessä 

 

Usein riskienhallintakirjallisuudessa neuvotaan kiinnittämään huomioita erityisesti yrityksen 

avainhenkilöiden riskeihin (esim. Jokela, Lammi, Lohi & Silvola 2009, 59, 90; Juvonen ym. 

2011, 51). Avainhenkilöiden aiheuttamat riskit ovat laajemmat ja suuremmat kuin muulla 

henkilöstöllä heidän työpanoksensa tärkeyden takia. Avainhenkilökäsitteen soveltaminen 

mikroyrityksessä ei sen sijaan ole lainkaan ongelmatonta. Lähemmän tarkastelun myötä saate-

taan todeta, että jossain tilanteissa kaikki mikroyrityksen työntekijät täyttävät avainhenkilön 

kriteerit. Juvonen ym. (2011) mukaan avainhenkilön käsite on seuraava: 

 

Avainhenkilöllä tarkoitetaan vaikeasti korvattavissa olevaa työntekijää. Hänen työnsä keskey-

tyminen voi aiheuttaa yritykselle huomattavia taloudellisia menetyksiä ja pahimmassa tapa-

uksessa keskeyttää toiminnan kokonaan. 

 

Joskus avainhenkilöä määritellään työntekijän ominaisuuksien ja aseman kautta. Yllä esitelty 

laveampi määrittely, joka korostaa työntekijän toiminnan keskeytymistä ja sen aiheuttamia 

vaikutuksia yritykselle, toimii tämän tutkielman aihepiirissä parhaiten.  

 

Johtavassa asemassa olevat omistaja-yrittäjät ovat luonnollisesti avainhenkilöitä, mutta mui-

den työntekijöiden osalta rajanveto on huomattavan hankalaa. Otetaan esimerkiksi sesonki-

luonteinen yritystoiminta, jonka tulos muodostuu hyvin lyhyenä aikana vuodesta. Jos yrittäjän 

palkkaama apulainen ei pysty antamaan työpanostaan yritykselle tärkeällä hetkellä, voi hänen 

poissaolonsa aiheuttaa yritykselle huomattavia taloudellisia menetyksiä. Työpanoksen vaikea 

korvattavuus ei ilmene välttämättä toimenkuvan haastavuuden kautta, vaan yrittäjällä ei vält-

tämättä ole saatavissa uutta korvaavaa työvoimaa esimerkiksi kontaktiverkoston suppeuden 

tai tarpeen äkkinäisyyden takia. Mainittu osa-aikainen apulainen ei suuressa yrityksessä to-

dennäköisesti täytä avainhenkilön kriteerejä, mutta mikroyrityksessä jokaisen työntekijän 

työpanos saattaa olla kriittistä yrityksen toiminnan kannalta.  
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Vaikka avainhenkilökäsite on teoreettisesti tärkeä ja toimiva työkalu, sen jäykkä soveltaminen 

mikroyrityksissä saattaa olla erittäin hankalaa ja jopa jatkuvuuden vaarantavaa. Yrittäjän tulisi 

jokaisen työntekijän ja etenkin itsensä kohdalla miettiä, miten kyseisen henkilön väliaikainen 

tai pysyvä työpanoksen menettäminen vaikuttaa yrityksen toimintaan.  

 

3.2.2 Yrittäjän henkilöriskit 

 

Tämän tutkielman keskiössä on yrittäjä itse. Yrittäjä nähdään työn kontekstissa sekä riskien-

hallinnan keinoista päättävänä että toteutuneiden riskien aiheuttamien vahinkojen kärsijänä. 

Täten ei voida tehokkaasti erottaa yrittäjän omia henkilöriskejä yrityksen henkilöriskeistä, 

vaikka yrityksen henkilöriskien kirjo on laajempi. Vaikka suurimmissa mikroyrityksissä vas-

tuusta ja osaamista voidaan jakaa useammalle henkilölle, ei yrittäjän tai yrittäjien työpanosta 

voi väheksyä. 

 

Tämän tutkielman valossa yrittäjän työpanoksen menettämiseen liittyvät riskit muodostavat 

merkittävän riskikokonaisuuden. Näiden riskien vaikuttavuutta teorian suomilla työvälineillä 

tutkitaan myöhemmin tässä luvussa. Työpanoksen menettämiseen liittyvät henkilöriskit ovat 

yrittäjällä ainakin seuraavat (soveltaen Juvonen ym. 2011, 48–49): 

 

 sairastuminen 

 tapaturma 

 vanhuuseläkeiän saavuttaminen 

 invaliditeetti tai täydellinen työkyvyttömyys 

 kuolema 

 

Sairastuminen ja tapaturma aiheuttavat välillisiä ja välittömiä kuluja työpanoksen menetyksen 

ja hoitokulujen muodossa. Juvonen ym. (2011, 48) huomauttavatkin, että riskit ovat usein 

sidoksissa toisiinsa: sairastuminen voi johtaa työkyvyttömyyteen, joka voi johtaa työttömyy-

teen, joka taas johtaa heikkoon toimeentuloon eläkeiässä.  

 

Eläkeiän saavuttamista ei välttämättä mielletä aina riskiksi, mutta siihen on syytä varautua. 

Suomalainen saavuttaa suurella todennäköisyydellä eläkeiän (Tilastokeskus: Elinajanodote). 

Eläkeiän saavuttaminen on riski ainakin kahdesta eri näkökulmasta.  
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Ensimmäinen on yrittäjän elintason säilyminen eläkkeelle siirryttäessä. Lakisääteiset, asumi-

seen ja työntekoon perustuvat, eläketurvat ovat ensisijaiset toimeentulon varmistamisen muo-

dot Suomen sosiaaliturvan 4-portaisen mallin mukaan (Jokela ym. 2009, 67). Tietyt kriteerit 

(Korpiluoma ym. 2011, 42–45) täyttävillä yrittäjillä työhön perustuvan eläketurvan taso on 

kuitenkin pitkälti yrittäjän määriteltävissä. Tällä tarkoitetaan YEL-vakuutusta. Vaikka YEL-

vakuutuksen työtulon määrittämiseen on tarkat ohjeet, yrittäjillä on käytännössä suuri vaiku-

tusmahdollisuus YEL-työtulon tasoon. Aikaisemmin tässä luvussa käsiteltiin effektuaalista 

logiikkaa, jota yrittäjät usein soveltavat (kts. luku 3.1). Tämän logiikan mukaan tärkeintä ovat 

”tämän hetkiset” resurssit, joita tulee käyttää tehokkaasti hyödyksi uutta luotaessa. Logiikan 

varjopuolena on, että mahdollisesti kymmenien vuosien päässä odottava eläkeikä ei välttämät-

tä näyttäydy yrittäjien mielestä lainkaan tärkeänä riskinä. Eläkeiän saavutettuaan on yrittäjällä 

kuitenkin hyvin rajoitetut keinot parantaa toimeentuloaan. Pahimmillaan tämä johtaa siihen, 

että yrittäjän on pakko jatkaa työskentelyä eläkeiän saavuttamisen jälkeen. Kuten myöhem-

min empiirisessä osassa voidaan todeta (kts. luku 5), monille yrittäjille yrityksen myyminen 

eläkeiässä on tärkeä varautumiskeino vanhuusiän toimeentulon varmistamiseksi. Tämäkin 

ajattelutapa sopii hyvin teoriaan effektuaalisesta logiikasta. Koko eläketurvan jättäminen yri-

tyksen myymisen pohjalle on kuitenkin hyvin riskialtis ratkaisu: yrityksen tulos on saattanut 

heikentyä yrittäjän vanhentumisen myötä, tai myyntihinta ei vastaa yrittäjän tarpeita tai odo-

tuksia. 

 

Eläkeiän saavuttaminen on riski myös yritystoiminnan jatkuvuuden kannalta. Jos yrittäjällä on 

yhtiökumppani, joka on saavuttamassa vanhuuseläkeiän, voi tämä olla merkittävä riski tärke-

än työpanoksen menettämisenä. Tällainen riski on kuitenkin hyvin vaikeaa siirtää yrityksen 

ulkopuolelle, joten siihen tulisi varautua siten, että vanhuuseläkkeelle jäävän yrittäjän tiedot, 

taidot ja asiakassuhteet saadaan siirrettyä yritykseen jäävien käyttöön. 

 

Invaliditeetti, täydellinen työkyvyttömyys ja kuolema ovat yleensä seurannaisvaikutuksia ta-

paturmasta tai sairaudesta. Pienessä tai jotakin erikoisalaa harjoittavassa yrityksessä voi lää-

ketieteellisesti vähäinen invaliditeetti olla käytännössä yhtä vakava este yritystoiminnan jat-

kumiselle, kuin yrittäjän kuolema. Tällainen voi olla esimerkiksi ammattipianistin sormen 

katkeaminen, joka saattaa täysin estää yritystoiminnan jatkumisen. Jos sairaus tai tapaturma 

katsotaan käsitteinä ohimeneviksi ilmiöksi, invaliditeetti, täydellinen työkyvyttömyys ja kuo-

lema ovat tässä tarkastelussa käsitteellisesti pysyviä. Näillä ei ole vaikutusta ainoastaan yrittä-
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jän ja hänen perheensä toimeentuloon, vaan myös yrityksen toimintakyvyn heikkenemisen 

kautta yrityksen työntekijöihin ja heidän perheisiinsä. 

 

Työttömyys on yrittäjällä hankalampi mieltää erilliseksi itsenäiseksi riskiksi. Työttömyys on 

yrittäjän liike- ja vahinkoriskin mahdollinen seurannaisvaikutus. Tässä tutkielmassa mikroyri-

tysyrittäjällä on henkilö, jolla on vastuu yrityksensä päätöksistä ja valta toteuttaa niitä. Täten 

yrittäjän virheellinen valinta, toteutunut liikeriski, voi yrityksen konkurssin myötä aiheuttaa 

yrittäjän työttömyyden. Yhtälailla toteutunut vahinkoriski, esimerkiksi työkyvyttömyyden 

myötä, voi aiheuttaa työttömyyden. Työttömyys ja vasten omistajayrittäjän tahtoa päättynyt 

yritystoiminta ovat tästä näkökulmasta katsottuna toistensa synonyymejä. 

 

Tämä tutkielma ei paneudu liikeriskeihin, mutta niiden olemassaolo on käsitteellisesti hyvä 

ymmärtää. Yrittäjän omien henkilöliikeriskien kirjo on käsitteellisesti erittäin laaja etenkin 

pienessä, yhden yrittäjän yrityksessä. Kuten kuvio 3:ssa on esitelty, yrityksen henkilöriskejä 

ovat mm. osaamisen riittävyys, johtamisen kyvykkyys ja henkilövalinnat. Jos näitä riskejä 

sovelletaan yrittäjään itseensä, yrittäjän motivaatio, taustat, osaaminen ja kaikki hänen yrityk-

sessä tekemänsä päätökset ovat tavallaan henkilöliikeriskejä, koska ne kumpuavat yrittäjän 

tiedoista, taidoista ja tavasta jäsentää maailmaa. Tämän ajatusketjun perusteella voidaan sa-

noa, että yrittäjä itse on yritykselleen merkittävä henkilöliikeriski. Jos tähän vielä lisätään 

mikroyrityksen erityinen haavoittuvuus henkilövahinkoriskeille, voidaan perustellusti sanoa, 

että henkilöriskien kenttä kokonaisuudessaan on äärimmäisen merkittävä riskikokonaisuus 

mikroyrityksessä yrityksen toimialasta riippumatta. 

 

3.2.3 Henkilöstön henkilöriskit 

 

Henkilöstön riskejä tarkastellaan tässä tutkielmassa erityisesti mikroyrityksen ja omistajayrit-

täjän näkökulmasta. Näkökulmalla tarkoitetaan sitä, miten henkilöstön henkilöriskit vaikutta-

vat yritystoiminnan jatkuvuuteen ja sen kautta yrittäjän omaan talouteen ja toimeentuloon. 

Henkilöstön henkilöriskit voidaan yhtälailla jakaa työskentelyyn ja toimintaan sekä työpanok-

sen menettämiseen liittyviin riskeihin. 

 

Yrityksen kannalta työpanoksen menettämiseen liittyvät riskit ovat muulla henkilöstöllä sa-

mat, kuin yrittäjällä (kts 3.2.2), mutta listaa pidentää eräs vaikeasti hallittavissa oleva riski: 

irtisanoutuminen. On monia tapoja, joilla yrittäjä voi sitouttaa työntekijän yritykseensä (Hoh-
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teri 2008). Näitä ovat esimerkiksi hyvä työilmapiiri, taloudelliset kannusteet, motivoiva toi-

menkuva, yrityksen positiivinen imago ja niin edelleen. Mikään ei kuitenkaan voi täysin estää 

työntekijää irtisanoutumasta omasta tahdostaan. Irtisanoutumisen riskiä voi rajoitetusti hallita 

henkilövakuutuksilla. Yrityksen työntekijöilleen ottamat vapaaehtoiset vakuutukset voivat 

toimia taloudellisena kannusteena ja sitouttamisen keinona (Juvonen ym. 2011, 52). Näihin 

vakuutuksiin palataan tarkemmin luvussa 4. 

 

Kuviossa 3 on listattuna työskentelyyn ja toimintaan liittyvät henkilöriskit yrityksessä. Luetel-

tuna ne ovat osaamisen riittävyys, työvoiman saatavuus, johtamisen kyvykkyys, työyhteisön 

toiminta, henkilövalinnat, vahingonteot, väkivalta ja työmatkoihin liittyvät riskit. Jotkut va-

hingonteot, väkivalta ja työmatkoihin liittyvät riskit voivat johtaa henkilö- tai esinevahinkoi-

hin, joiden varalta voidaan ottaa vakuutus. Eräitä johtamiseen ja työntekoon liittyviä riskejä 

voidaan vakuuttaa vastuuvakuutuksilla. Suurin osa listatuista riskeistä on kuitenkin sellaisia 

liikeriskejä, joihin täytyy varautua muilla riskienhallinnan keinoilla, kuin vakuutuksilla. Myös 

henkilöliikeriskien vaikuttavuus on suurempaa mikroyrityksessä resurssien niukkuuden takia. 

Esimerkiksi virheellinen rekrytointi voi pienessä yrityksessä koitua erittäin kalliiksi. Riski voi 

realisoitua esimerkiksi työntekijän kavalluksena, väkivaltaisena vahingontekona tai osaamisen 

merkittävänä puutoksena joka aiheuttaa asiakkaiden menetyksen. Tutkielman empiirisessä 

lomakekyselyssä on tiedusteltu mikroyritysyrittäjien suhtautumista omiin työntekijöihinsä. 

 

Tässä tutkielmassa kiinnostuksen kohteena on lähinnä työpanoksen menettämiseen liittyvät 

riskit ja niiden hallinta vakuutusratkaisuilla. Neljännessä luvussa käsitellään myös henkilöstön 

sitouttamista vapaaehtoisilla vakuutuksilla. 

 

3.3 Mikroyritysten henkilöriskien vaikuttavuus ja hallinta 

 

Tässä alaluvussa käsitellään riskienhallintaa teoreettisena prosessina. Luku antaa kuvan siitä, 

miten riskienhallintakirjallisuuden perusteella mikroyritysten riskejä tulisi tunnistaa, arvioida 

ja hallita. Luvussa pyritään myös perustelemaan sitä, miksi henkilöriskien vaikuttavuus on 

mikroyrityksissä erityisen suuri. Luvun lopussa tarkastellaan nimenomaisesti vakuuttamista 

henkilöriskien hallintakeinona. Varsinaista vakuutusturvaa käsitellään luvussa 4. Pääasiallise-

na tietolähteenä toimii Juvosen, Korhosen, Ojalan, Salosen ja Vuoren teos Yrityksen Riskien-

hallinta (2011) joka on yksi tuoreimmista ja kokonaisvaltaisimmista kotimaisista riskienhal-
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lintakirjoista tutkielman tekohetkellä. Kuvio 4 (Juvonen ym. 2011. 24) esittelee riskienhallin-

taprosessin vaiheet. 

 

 

Kuvio 4 Riskienhallinnan vaiheet yrityksessä 

  

3.3.1 Henkilöriskien tunnistaminen ja vaikuttavuuden arvioiminen 

 

Riskienhallinta on sellaisten riskejä koskevien päätösten tekemistä ja toimeenpanoa, jotka 

perustuvat riskien arvioimiseen ja laskemiseen (Juvonen ym. 2011, 18). Tämä määritelmä 

erottaa puhtaasti intuition perusteella tehdyt päätökset varsinaisesta riskienhallinnasta. Määri-

telmä ei kuitenkaan oleta, että riskienhallinta tehtäisiin kirjallisesti, vaan sen on perustuttava 

jonkinlaiseen arvioimiseen ja laskemiseen. Nämä näkökulmat on syytä pitää mielessä, kun 

tarkastellaan yrittäjiä ja mikroyrityksiä: pienissä yrityksissä ei usein ole henkilöä, joka erik-

seen vastaisi riskienhallinnasta, vaan toimitusjohtaja päättää riskienhallinnasta muun toimensa 

ohessa (Juvonen ym. 2011). Tutkielman lomakekyselyssä on selvitetty yrittäjien suhtautumis-

ta käsitteeseen riskienhallinta, ja tulokset löytyvät luvusta 5. 

 

Jotta riskeille voitaisiin laskea vaikuttavuus, ne on ensin pystyttävä tunnistamaan: vain tunnis-

tettuun riskiin voi varautua. Riskien tunnistaminen ei mikroyrityksessä useinkaan ole formaa-

linen kirjallinen prosessi, vaan syntyy yrittäjän asennoitumisen ja kokemusten perusteella. Jos 

yrittäjä ei tunnista oman työpanoksensa menetystä riskiksi, hän ei osaa siihen varautuakaan. 

Yrittäjän asennoituminen riskeihin on siis merkittävä henkilöliikeriski. Riskeillä on Juvosen 

ym. (2011, 25) mukaan kolme alkulähdettä: a) kontrollin puute, b) tiedon puute ja c) ajan puu-
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te. Omistajayrittäjille on usein kyllä kontrolli omista valinnoistaan, mutta tietämys saattaa olla 

puutteellista tai ratkaisut tehdään kiireessä. Effektuaalisen logiikan ja luottamuksen perusteel-

la (kts. luku 3.1) yrittäjä tekee valintansa tämän hetkisten resurssien perusteella, ja luottaa 

niiden säilyvyyteen. Yrittäjienkin olisi riskienhallinnassa syytä jossitella siten, että resurssien 

säilyvyys osattaisiin kyseenalaistaa. 

 

Kun riskit on tunnistettu, ne pitää arvioida. Riskien tietoista tunnistamis- ja arviointiprosessia 

kutsutaan termillä riskianalyysi. Riskianalyysin ajatus on, että tunnistetuilla riskikohteille 

määritellään suurin mahdollinen vahinko, eli EML (estimated maximum loss). Se voidaan 

ilmaista sekä euroina, että prosentteina riskikohteen arvosta. (Juvonen ym. 2011, 25–26). 

 

Jos EML-periaatetta sovelletaan yrittäjän omiin henkilöriskeihin, tulee laskea, millaisia euro-

määräisiä menetyksiä hänen henkilöriskinsä voivat aiheuttaa. Vaarallinen virhe on, jos esi-

merkiksi tapaturman vahingoksi lasketaan ainoastaan hoidosta syntyvät hoitokulut. Maksimi-

vahinkoa mitattaessa tulee ottaa huomioon myös välilliset vahingot, kuten työpanoksen mene-

tyksestä johtuneet kustannukset yritykselle, sekä mahdollisesta yritystoiminnan keskeytymi-

sestä syntyvät kustannukset esimerkiksi asiakkaiden menettämisen muodossa.  

 

EML-periaatteen liian jäykkä soveltaminen mikroyrityksissä voi kuitenkin johtaa paradoksiin, 

joka konkretisoi henkilöriskien vakavuuden. Useiden henkilövahinkoriskien suurin mahdolli-

nen vahinko mikroyrityksissä on yrittäjän työpanoksen täydellinen menettäminen, joka johtaa 

yritystoiminnan päättymiseen. Juvosen ym. (2011, 27–28) mukaan sietämätön riski, eli riski 

jolla on yli 50 % vaikutus yrityksen nettotulokseen, täytyy välittömästi poistaa tai vaihtoeh-

toisesti riskialtista toimintaa ei saisi edes aloittaa. Tämän kehäpäätelmän mukaan pienten mik-

royritysten toiminta on niin riskialtista, ettei yritystoimintaa saisi edes aloittaa, koska ne ovat 

täysin sidoksissa yrittäjän työpanokseen.  Yrittäjä ottaa siis teoreettisesti tarkasteltuna sietä-

mättömän riskin aloittaessaan yritystoiminnan. 

 

Riskin vaikuttavuutta arvioitaessa täytyy kuitenkin ottaa huomioon myös riskin sattumisen 

todennäköisyys. Todennäköisyyttä tarkastellaan sattumistiheyden arvioinnilla. Henkilöriskien 

sattumistiheyden arviointi voi mikroyritysyrittäjälle olla haastavaa, koska käytössä ei ole 

tarkkoja tilastotietoja kuten vakuutusyhtiöillä. Jo hieman suuremmissa yrityksissä voidaan 

historian perusteella arvioida, kuinka useasti työntekijät ovat sairauslomalla, ja kuinka suuri 

osuus työvoimasta on keskimäärin käytettävissä. Suurilla mikroyrityksillä saattaa olla käytet-
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tävissä tällaista tilastotietoa ja varamiesjärjestelmät tasoittavat henkilöriskien vaikutusta. Pie-

nissä mikroyrityksissä sattumistiheyden soveltaminen on ongelmallisempaa etenkin vakavien 

vahinkojen osalta. Koska yrityksessä työskentelee vain yksi tai muutama henkilö, sattumisti-

heys ei tasoitu samalla tavalla, kuin suurissa yrityksissä. Tällöin vahingon vakavuus korostuu. 

On vähemmän merkittävää, kuinka todennäköistä työpanoksen täydellinen menettäminen on, 

jos sen vaikutus yritykselle ja yrittäjälle on toteutuessaan katastrofaalista. Tärkeämpää on, 

miten yrittäjä suhtautuu ja varautuu kyseisen riskin seurauksiin. 

 

Juvonen ym. (2011) ovat ottaneet huomioon riskin vakavuuden merkityksen. Alla on ensiksi 

esitelty perinteinen riskin määrittämisen kaava (kaava 1), ja sen jälkeen kehittynyt riskin mää-

rittelemisen muoto (kaava 2): 

 

Perinteinen: 

(1) Riski = todennäköisyys * vakavuus 

 

Kehittynyt: 

(2) Riski = todennäköisyys * vakavuus^2 

 

Kehittyneempi versio korostaa riskin vakavuutta riskin arvioinnissa (Juvonen ym. 2011, 10). 

Alaluvussa 3.3.3 käsitellään tämän yhtälön liitosta henkilöriskien vakuuttamiseen. Riskienhal-

linnan konkreettisia menetelmiä ei kartoiteta tässä tutkielmassa enempää. Menetelmillä tar-

koitetaan tässä yhteydessä varsinaisia työkaluja riskien kartoittamiseksi ja laskemiseksi. In-

ternetissä on tätä tutkielmaa kirjoittaessa tarjolla erilaisia ilmaisia riskienhallintatyökaluja PK-

yrityksille. Työkalut löytyvät sivulta www.pk-rh.fi (PK-yritysten riskienhallinta). 

 

3.3.2 Riskienhallinnan keinot 

 

Kun riski on tunnistettu ja arvioitu, tulee miettiä, mikä on kustannustehokkain keino riskin 

hallitsemiseksi. Mikroyrityksillä eräiden henkilövahinkoriskien osalta keinovalikoima on käy-

tännössä hyvin suppea, kuten luvussa 3.3.3 voidaan todeta. Keinot voidaan jakaa kahteen pää-

tyyppiin, ja ne edelleen useaan alalajiin. Keinojen päätyypit ovat riskien kontrollointi ja riski-

en rahoitus (Juvonen ym. 2011, 30). 
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Riskien kontrollointi tarkoittaa, että riskejä pyritään aktiivisesti hallitsemaan ilman, että ne 

siirretään muun tahon kannettavaksi tai hyväksytään sellaisinaan. Riskin kontrolloinnin alala-

jit ovat riskin välttäminen, jakaminen ja pienentäminen. Riskin välttämisen äärimmäinen 

muoto on riskin poistaminen. Esimerkiksi jos riski työntekijän työpanoksen menettämisestä 

halutaan poistaa kokonaan, ei yritys voi palkata ainuttakaan työntekijää. Kuolemisenkaan 

riskiä ei voi poistaa kokonaan. Riskin välttäminen tai poistaminen ei siis sovellu kaikkiin ris-

keihin. Riskin jakamisella tarkoitetaan itsenäisten riskikohteiden määrän lisäämistä. Tämä voi 

henkilöriskien suhteen tarkoittaa esimerkiksi useampaa yhtiökumppania tai useampaa työnte-

kijää. Yksittäiselle henkilölle realisoituva henkilöriski siten tasaantuu koko yrityksen näkö-

kulmasta. Surullinen esimerkki jakamattomasta ja konkretisoituneesta henkilövahinkoriskistä 

on lentotapaturma, jossa suurin osa Puolan valtion korkeimmasta johdosta kuoli samanaikai-

sesti vuonna 2010 (Helsingin Sanomat 2010). Riskin pienentäminen tarkoittaa niitä keinoja, 

joilla riskin todennäköisyyttä tai vakavuutta pienennetään. Esimerkkeinä yrittäjän sairastumis-

riski voi pienentää terveellisillä elämäntavoilla ja työntekijän työtapaturmariskiä voi pienen-

tää selkeillä ohjeilla ja koulutuksella. 

 

Riskien rahoitus tarkoittaa keinoja, joilla riski siirretään toisen osapuolen kannettavaksi, tai se 

pidetään tietoisesti omalla vastuulla. Riskien rahoituksen alalajit ovat siis riskin siirtäminen ja 

omalla vastuulla pitäminen. Riskin siirtäminen jaetaan edelleen vakuuttamiseen sekä riskistä 

vapautumiseen sopimuksilla. Vakuuttaminen on tämän tutkielman keskiössä, vaikka muitakin 

keinoja kartoitetaan. Riski voidaan myös siirtää sopimuksilla toisen osapuolen kannettavaksi. 

Henkilöriskeissä tällainen keino voi olla esimerkiksi vuokratyövoiman käyttö, joka siirtää 

osan työvoimaan liittyvistä riskeistä yrityksen ulkopuolelle. Riskin omalla vastuulla pitämisen 

keinoja ovat muun muassa suuri omavastuu, korvausrahasto ja captive-yhtiö. Viimeksi mai-

nittu ei luonnollisesti ole mahdollinen riskienhallintakeino mikroyrityksissä. Kuten Juvonen 

ym. (2011, 36) toteavat, riskin omalla vastuulla pitäminen on joskus tietoista, mutta valitetta-

van usein tiedostamatonta. On ristiriitaista, että tiedostamatonta omalla vastuulla pitämistä voi 

pitää varsinaisena riskienhallintana, koska riskiä ei ole ylipäätään tunnistettu ja tiedostettu. 

Tutkielman empiirisessä osuudessa on tutkittu yrittäjien suhtautumista ja asennoitumista ris-

kienhallintaan (kts luku 5). Kyselylomake ei paljasta, tietävätkö yrittäjät todella riskinsä, mut-

ta se kartoittaa yrittäjien omaa näkemystä asiaan. 

 

Riskienhallinnan keinot eivät joidenkin riskien suhteen ilmene kaavamaisesti lokeroituna, 

vaan yksittäisen riskin hallitsemiseksi saatetaan soveltaa kaikkia keinoja yhdessä. Esimerkiksi 
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yrittäjän sairastumisen riskiä voidaan hallita useilla keinoilla yhtä aikaa. Sairastumisen varalle 

voi olla vakuutus, jossa on suuri omavastuu. Omavastuun lisäksi yrityksellä voi olla varara-

hasto, joilla katetaan omavastuun alittavien kulujen korvaamista. Lisäksi yrittäjä voi pyrkiä 

pienentämään sairastumisensa riskiä elämällä terveellisesti. Yrittäjä on lisäksi voinut koulut-

taa työntekijänsä johtamaan yritystä sairauspoissaolon sattuessa, ja siten jakaa riskiä. On tär-

keää tiedostaa, että pelkästään riskin siirtäminen vakuutuksella ei ole riittävä keino riskiin 

varautumiseksi, vaan riskiä kannattaa tarkastella laaja-alaisesti.  

 

3.3.3 Vakuuttaminen mikroyritysten henkilöriskienhallintakeinona 

 

Edellisessä alaluvussa on kartoitettu erilaisia riskienhallinnan keinoja. Tässä alaluvussa pyri-

tään teorian pohjalta perustelemaan, miksi vakuuttaminen on joiden henkilövahinkoriskien 

ainoa tehokas hallintakeino yrityskoon henkilömäärän lisäämisen ohella. Kaikkia henkilöris-

kejä ei voi vakuuttaa. Tässä alaluvussa puhutaan vain henkilöriskeistä, joihin voi ainakin ra-

jallisesti vaikuttaa vakuuttamisen keinoin. 

 

Luvussa 3.3.1 on esitelty kehittynyt kaava riskien suuruuden arvioimiseksi, joka painottaa 

erityisesti riskin vakavuutta todennäköisyyden sijaan. Useat työpanoksen menettämiseen liit-

tyvät vakavat henkilövahinkoriskit ovat juuri tällaisia. Yrittäjän invaliditeetti, pitkä sairaus-

loma, työkyvyttömyys tai kuolema aiheuttaa pienelle mikroyritykselle suurta vahinkoa tai 

toiminnan täydellisen keskeytymisen. Niiden tapahtumisen todennäköisyys on myös pieni, jos 

kyseessä on terve ja nuori henkilö.  

 

Juvonen ym. (2011, 19) teoksessa on esitelty Ardis & Comerin taulukko riskin vakavuusas-

teen ja todennäköisyyden suhteen. Jos riski on vakava, mutta sen todennäköisyys on pieni, 

riski on syytä siirtää vakuuttamalla, sillä todennäköisyyttä ei juuri pystytä alentamaan lisätoi-

mien avulla. Henkilövahinkoriskien todennäköisyyttä voidaan kyllä erilaisilla toimilla pienen-

tää, mutta niitä ei voi poistaa kokonaan. Vaikka työsuojeluohjeistus olisi kuinka kattavaa, 

tapaturmariski on aina olemassa. Yrittäjä voi pyrkiä elämään mahdollisimman terveellisesti, 

mutta sairastumisriski on aina olemassa. Myöskään riskin rahoittaminen ei ole pitkällä aikavä-

lillä mahdollista, jos yritystoiminnan jatkuvuus on sidoksissa yrittäjän työpanokseen. Val-

miiksi vauras yrittäjä voi toki rahoittaa loppuelämän toimeentulonsa työkyvyttömyydestä 

huolimatta.  

 



30 
 

Yrityksen näkökulmasta henkilövahinkoriski voidaan tehokkaasti jakaa. Useampi yhtiökump-

pani tai työntekijä voi jakaa vastuuta johtamisesta, osaamisesta ja toiminnan jatkuvuudessa. 

Nämä toimet eivät silti vähennä riskiä yksilön näkökulmasta. Pienissä mikroyrityksissä vaka-

vien henkilövahinkoriskien riskienhallintakeinoiksi jää vakuuttaminen ja yrityskoon kasvat-

taminen, eli jakaminen. Jos edelleen otetaan huomioon, että yrityskoon kasvattaminen ei ole 

mahdollista ilman kysynnän kasvua tai pääomaa ja uusien riskien ottamista, vakuuttaminen 

jää ainoaksi suhteellisen helposti toteutettavaksi riskienhallinnan keinoksi. 

 

Tässä tutkielmassa käsitellään myös erästä henkilöriskiä, jonka vakavuus on suuri, mutta 

myös sen todennäköisyys on erittäin suuri. Tämä riski on yrittäjän vanhuuseläkeiän saavutta-

minen. Suomalaisella on paljon suurempi riski saavuttaa vanhuuseläkeikä, kuin kuolla ennen 

sitä (Tilastokeskus.fi 2010: Elämme toistakymmentä vuotta elinajanodotetta pidempään). Tätä 

riskiä tarkastellaan tässä tutkielmassa erityisesti siitä näkökulmasta, että yrittäjällä olisi riittä-

vä toimentulo vanhuuseläkeikäisenä. Ardis & Comerin taulukon mukaan tällaiseen riskiin 

tulee varautua parempien hallintatoimien avulla ja vakuuttamista sekä vaihtoehtoisia suunni-

telmia on harkittava (Juvonen ym. 2011, 19). Psyykkisesti terve ihminen ei varmastikaan ha-

lua pienentää tämän riskin todennäköisyyttä, mutta sen vaikutukseen voi varautua. Suomen 

sosiaaliturva on rakentunut sen periaatteen pohjalle, että Suomessa asumisella ja työnteolla 

saavuttaa ainakin vähimmäistason täyttävän toimeentulon eläkeaikana (Työeläke.fi: kansan-

eläkkeen määrä). Eläköitymisen riskiä ja siihen liittyvää vakuutusturvaa tarkastellaan syvälli-

semmin seuraavassa luvussa. Myös empiirisessä osuudessa on tutkittu yrittäjien suhtautumista 

vanhuuseläköitymiseen ja sen varautumisen keinoihin. 

 

 

4 MIKROYRITYSTEN HENKILÖRISKIEN VAKUUTTAMINEN 

 

Tässä luvussa käsitellään henkilövakuutustuotteiden kattavuutta riskinäkökulmasta tarkastel-

tuna. Riskinäkökulmalla tarkoitetaan, että vakuutuslähtöisyyden sijaan tarkasteltavana ovat 

ensisijaisesti mikroyritysten kokemat riskit. Näitä riskejä tarkastellaan vakuutusten kattavuu-

den näkökulmasta. Kattavuutta tarkasteltaessa otetaan huomioon tuotteiden päällekkäisyys, 

sekä niiden nivoutuminen toisiinsa. Toisiinsa nivoutumisella tarkoitetaan sitä, että samaa ris-

kiä voi vakuuttaa useilla erilaisilla vakuutuksilla ja ne kattavat riskin eri osa-alueita. Vakuu-

tuksia käsitellään teoreettisina kokonaisuuksina, eikä esimerkkeinä markkinoilla olevista tuot-
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teista. Yhtiöiden eri vapaaehtoisissa vakuutuksissa saattaa olla toisistaan poikkeavia rajoi-

tusehtoja, joihin tulee tutustua ennen vakuutusta ottaessa. Tarkastelun keskiössä on yrittäjä, 

koska mikroyrityksissä yrittäjän työpanos on usein kriittinen koko yrityksen toiminnan kan-

nalta. Viimeisessä alaluvussa tarkastellaan erityisesti työntekijän työpanoksen menetystä hie-

man laajemmin, kuin muissa alaluvuissa.  

 

Luvussa ei käsitellä kaikkia mahdollisia vakuutettavia henkilöriskejä, vaan siihen on valittu 

muutama merkittävä henkilöriski. Tapaturma- ja sairaus -alaluvuissa käsitellään tapaturmasta 

sekä sairauksista johtuvia välittömiä ja välillisiä kustannuksia. Kolmannessa ja neljännessä 

alaluvussa käsitellään joko sairauden tai tapaturman aiheuttamaa työkyvyn alenemaa tai täy-

dellistä työkyvyttömyyttä. Viidennessä alaluvussa käsitellään yrittäjän kuolemaan liittyvää 

vakuutusturvaa. Kuudennessa alaluvussa käsitellään tilannetta, jolloin yrittäjä saavuttaa joko 

lakisääteisen eläkeiän tai haluaa jäädä ennenaikaiselle omakustanteiselle eläkkeelle. Viimei-

sessä alaluvussa käsitellään työntekijän työpanoksen menettämiseen liittyvää vakuutusturvaa. 

 

Yhtiömuodosta sekä omistus- ja perhesuhteista riippuen yrittäjä voi olla joko TyEL- tai YEL-

vakuutettu, tai hän saattaa kuulua pakollisen lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin. Näi-

den tarkempaan määräytymiseen ei tässä tutkimuksessa paneuduta, koska kriteerit eri eläkela-

jien piiriin kuulumiseksi vaihtelevat ajassa. Esimerkiksi vuonna 2011 YEL-vakuutuksen pii-

riin kuuluvien osakeyhtiön osakkaiden piiriä on laajennettu (Tyoelakelakipalvelu.etk.fi: Yrit-

täjämääritelmän muutos 1.1.2011 ja muutoksen voimaantulo). Lisäksi käsittelystä on rajattu 

pois liikennevakuutus, koska se ei ole henkilövakuutus. Liikennevakuutus on kuitenkin syytä 

mainita, koska lakisääteisyytensä lisäksi se korvaa laajasti sekä syyllisen sekä vahingonkärsi-

neen henkilövahinkoja liikennevahingoissa. Aivan jokaista korvauslajia ei tässä luvussa ole 

mainittu, koska jo pelkästään lakisääteinen työtapaturmavakuutus on korvauspiiriltään hyvin 

laaja, sisältäen erilaisia ansionmenetykseen ja kulujen korvaukseen liittyviä osia. 

 

4.1 Tapaturma 

 

Tapaturmalla tarkoitetaan äkillistä tapahtumaa, joka johtuu ulkoisesta syystä ja aiheuttaa va-

kuutetulle ruumiinvamman hänen sitä tahtomatta (Jokela ym. 2009, 180).  Tapaturma voi ai-

heuttaa monenlaisia ongelmia mikroyrityksen ja sen omistaja-yrittäjän toiminnalle. Välittömiä 

ongelmia ovat tapaturman hoidosta johtuvat hoito- ja muut kulut. Hoitokulut voivat nousta 
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korkeiksi, jos tapaturman kärsinyt henkilö hoitaa itseään yksityisen sektorin palveluilla ja jos 

hoitoon liittyy leikkauksia. Muut kulut voivat myös nousta erittäin korkeiksi, jos tapaturma 

sattuu ulkomailla ja potilas joudutaan kuljettamaan ambulanssilennolla Suomeen (Työminis-

teriön kolmikantaisen työryhmän selvitys 2006, 3). 

 

Välilliset kustannukset voivat olla välittömiä kustannuksia korkeammat. Välillisten kustan-

nusten vaikutus kasvaa, mitä kauemmin tapaturman hoito kestää, ja mitä merkittävämpi tapa-

turmasta kärsineen henkilön työnpanos on yritykselle. Tapaturman kokenut yrittäjä saattaa 

menettää päivittäiset tulonsa, jos hän ei tapaturman johdosta pysty hoitamaan yritystään. Se-

sonkiluonteiselle yritystoiminnalle tämä on erityisen vaarallista, koska yrittäjä voi olla työky-

vytön juuri sesongin ajan. Työkyvyttömyydellä voi olla myös pitkäaikaisia vaikutuksia, jos 

yrityksen asiakkaat vaihtavat kilpailijan palveluihin. Tapaturman johdosta yrittäjä voi menet-

tää lopullisesti työkykynsä ja tulla täysin kykenemättömäksi jatkaa yritystoimintaa. Pahimmil-

laan tapaturma voi johtaa kuolemaan. 

 

Työntekijään kohdistunut tapaturma voi konkretisoitua työvoiman ja osaamisen hetkellisenä 

tai pysyvänä menetyksenä. Tärkeän työntekijän menettäminen tärkeällä hetkellä voi myös 

vaikuttaa yrityksen toimintaan pitkällä aikavälillä. Työntekijällä voi olla suhteita yrityksen 

asiakkaisiin tai työvoiman menetys voi merkittävästä pienentää kapasiteettia etenkin mik-

royrityskokoluokassa. 

 

Tapaturmasta johtuvia välittömiä hoitokuluja korvaa työntekijän lakisääteinen tapaturmava-

kuutus (Kukkonen & Karmavalo 2011, 99), yrittäjien vapaaehtoinen tapaturmavakuutus 

(Kukkonen & Karmavalo 2011, 207) vapaaehtoinen tapaturmavakuutus (Jokela ym. 2009, 

185), vapaaehtoinen sairauskuluvakuutus (Jokela ym. 2009, 164–165) ja matkustajavakuutus 

(Jokela ym. 2009, 194–195).  Kaikissa listatuissa vakuutuksissa on kuitenkin ehtoja sekä ra-

joituksia, millaisia tapaturmia katetaan, ja missä tilanteessa niitä korvataan. Lakisääteinen 

tapaturmavakuutus ei lähtökohtaisesti korvaa kuin työajalla sattuneita tapaturmia, ellei vakuu-

tus sisällä erillistä laajennusta. Matkustajavakuutus korvaa tapaturmista johtuvia kuluja vain 

matkalla aiheutuneista tapaturmista. Vapaaehtoisissa sairauskuluvakuutuksissa saattaa olla 

rajoitusehtoja esimerkiksi kilpaurheilutoiminnan tai hoitolaitosten maantieteellisen sijainnin 

perusteella (esim. Tapiola-ryhmä: Omavara henkivakuutusehdot 1.11.2010). Vapaaehtoisessa 

tapaturmavakuutuksessa voi olla useita rajoitusehtoja tapaturmien suhteen – esimerkiksi 
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kamppailulajeissa syntyneitä tapaturmakuluja ei korvata ilman riskilisästä syntyvää lisämak-

sua tai ne on täysin rajattu vakuutusturvan ulkopuolelle. 

 

Välillisten kustannusten lakisääteisiä korvauksia edustaa eläketulon perusteella laskettava 

Kelan sairauspäiväraha. TyEL-vakuutettu yrittäjä tai työntekijä saa vastaavaa korvausta palk-

katasonsa mukaan. YEL-työtulon määrittelyssä tulisi pyrkiä samaan turvan tasoon, kuin pal-

kansaajalla tai TYEL-vakuutetulla yrittäjällä, mutta käytännössä näin ei aina tapahdu ja työtu-

lo määritetään usein alakanttiin (Yrittäjien sosiaaliturva -kysely 2010). Sairauspäiväraha kor-

vaa alle vuoden kestävän työkyvyttömyyden aiheuttamaa ansionmenetystä. Tapaturmasta ai-

heutuvia ansionmenetyksiä korvaa myös lakisääteinen tapaturmavakuutus ja yrittäjän lakisää-

teinen työ- ja vapaa-ajan tapaturmavakuutus. Pakollisen lakisääteisen tapaturmavakuutuksen 

ulkopuolella oleva yrittäjä määrittelee ansiotasonsa yrittäjän työ- ja vapaa-ajan vakuutukseen 

kuten työtulo YEL-vakuutukseen. Vapaaehtoisella vakuutuksella on lakisääteinen sisältö, 

mutta sen ottaminen on lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ulkopuolelle jäävälle yrittäjälle 

vapaaehtoista. Määritetty ansiotaso vaikuttaa maksettavaan päivärahaan. 

 

Vapaaehtoisista vakuutuksista tapaturman välillisiä kustannuksia kattaa etenkin henkilökes-

keytysvakuutus (Jokela ym. 2009, 202). Henkilökeskeytysvakuutuksesta korvataan liiketoi-

minnan keskeytymisestä aiheutunut vahinko, kun liiketoiminnan keskeytyminen on suoranai-

nen seuraus vakuutetun tapaturmaisesta työkyvyttömyydestä tai tapaturmaisesta kuolemasta. 

Korvauksen maksuperusteena on yrityksen liikevaihdon pieneneminen tai ylimääräiset kulut 

tapaturman seurauksena. Henkilökeskeytysvakuutuksessa korvauksen saaja on yritys. Vapaa-

ehtoisiin tapaturmavakuutuksiin sekä matkustajavakuutuksiin on myös mahdollista lisätä päi-

värahakorvaus ansionmenetyksen varalle. 

 

4.2 Sairastuminen ja ammattitauti 

 

Kuten tapaturma, sairaus tai ammattitauti voi aiheuttaa moninaisia ja pitkäaikaisia kuluja sekä 

menetyksiä yritykselle. Sairaudesta johtuvien välittömien hoitokulujen huomioonottaminen 

on tärkeää, mutta vähintään yhtä tärkeää on miettiä, kuinka sairauden pitkittyminen vaikuttaa 

yrityksen toimintaan. Seuraavissa kappaleissa käydään läpi lakisääteistä ja vapaaehtoista va-

kuutusturvaa sairaudesta sekä ammattitaudista johtuvien välittömien ja välillisten kulujen va-

ralle. 
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Sairaus ja ammattitauti käsitellään tässä osiossa yhtäaikaisesti, mutta osittain erillisinä asioi-

na. Syynä tähän on lakisääteisen tapaturmavakuutuksen sekä yrittäjän vapaaehtoisen työ- ja 

vapaa-ajanvakuutuksen korvauspiirin ylettyminen myös ammattitauteihin, jotka vapaaehtoi-

sissa vakuutuksissa luokitellaan sairauksiksi. Altistuminen ammattitaudille voi tapahtua pit-

kän ajan kuluessa, joka rajaa sen pois perinteisestä tapaturmamääritelmästä.  

 

Lakisääteinen tapaturmavakuutus korvaa niin kutsutun ammattitaudin hoitokuluja. Ammatti-

tauti on sairaus, joka työssä todennäköisesti on pääasiallisesti aiheutunut fysikaalisesta, kemi-

allisesta tai biologisesta tekijästä (Kukkonen & Karmavalo 2011, 60). Vapaaehtoiset tapatur-

mavakuutukset eivät korvaa ammattitautiin liittyviä kuluja, vaan ne on vakuutettava vapaaeh-

toisella sairauskuluvakuutuksella. Ammattitauti ei ole yleensä ole äkillinen vaan työlle altis-

tumisen kautta syntyvä, joten vapaaehtoisissa vakuutuksissa se luokitellaan sairaudeksi. 

 

Kuten tapaturmasta aiheutuvassa työkyvyttömyydessä, Kela korvaa sairastumisesta johtuvaa 

ansionmenetystä sairauspäivärahan muodossa. Sairauspäivärahaa maksetaan TyEL-

vakuutetulle palkkatulojen perusteella tai YEL-vakuutetulle yrittäjän itse määrittämän työtu-

lon perusteella. Yrittäjän vapaaehtoisesta työ- ja vapaa-ajan vakuutuksesta maksetaan ammat-

titaudin suhteen myös sairauspäivärahaa siihen määritellyn työtulon perusteella. Muista saira-

uksista, kuin ammattitaudeista, ei lakisääteisistä tapaturmavakuutuksista saa korvauksia. Jos 

vakuutettu haluaa Kelan sairauspäivärahan lisäksi muuta päivärahaa ansionmenetysten korva-

ukseksi, se on hankittava vapaaehtoisten vakuutuksien kautta. 

 

Vapaaehtoiset, välittömiä hoitokuluja korvaavat vakuutukset jakautuvat pääasiassa kahteen 

malliin. Ensimmäiset korvaavat hoitokuluja tapaturman perusteella. Toiset korvaavat hoitoku-

luja tarvittavan lääkärihoidon perusteella, joten ne sisältävät sekä tapaturmat että sairaudet. 

Tämä tarkoittaa, että sairauksien varalta vakuutettu henkilö on vakuutettu myös tapaturmien 

varalta. On kuitenkin huomattava, että muiden rajoitteiden ja omavastuiden osalta vakuutus-

turva voi vaihdella merkittävästi tapaturma- ja sairauskuluvakuutuksissa. Omistaja-yrittäjä voi 

ottaa itselleen sairauskuluvakuutuksen joko yrityksen kautta, tai yksityishenkilönä. Mikroyri-

tyksen työntekijöille on mahdollista saada sairauskuluvakuutukset yrityksen kautta, jotka voi-

vat toimia kilpailuetuna muihin työnantajiin nähden ja nopeuttaa työntekijöiden palaamista 

töihin. 
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Vapaaehtoiset, välillisiä kustannuksia korvaavia vakuutuksia on tarjolla omistaja-yrittäjälle 

sekä yksityishenkilönä että yrityksen kautta. Yksityishenkilölle on tarjolla henkivakuutuksia, 

jotka sisältävät työkyvyttömyyden perusteella maksettavaa päivärahaa. Henkilökeskeytysva-

kuutukset saattavat kattaa myös sairauden perusteella syntynyttä työpanoksen menetystä yri-

tykselle, joka korvataan liikevaihdon laskun tai ylimääräisten kulujen perusteella (Jokela ym 

2009, 202). Henkilökeskeytysvakuutukset oivallisia vakuutuksia etenkin mikroyrityksille, 

koska yrityksen toiminta on hyvin riippuvainen yhden tai muutaman henkilön työpanoksesta. 

 

Omistaja-yrittäjän on huomioitava, että vaikka yrityksen kautta otettavat henkilövakuutukset 

ovat joissain tapauksissa vähennyskelpoisia verotuksessa, vakuutusturva päättyy, kun yritys-

toiminta päättyy. Yrittäjän on selvitettävä mahdollisuus jatkovakuutukseen, jos hän haluaa 

varmistaa vapaaehtoisen sairausturvan jatkuvuuden. Jos yrittäjä haluaa hakea uutta vakuutusta 

yksityishenkilönä yritystoiminnan päätyttyä ja hän on sairastellut, voi olla riskinä, että vakuu-

tukseen tulee merkittäviä rajoituksia tai sen myöntö evätään kokonaan. 

 

4.3 Täydellinen työkyvyttömyys 

 

Aiemmissa kappaleissa käsiteltiin tapaturmasta ja sairauksista syntyviä kuluja ja ohimenevää 

työkyvyttömyyttä. Tässä osiossa käsitellään lakisääteistä ja vapaaehtoista turvaa tilanteessa, 

jossa työkyvyttömyydestä tulee pysyvä. Yrittäjälle tällaisesti tapahtumasta saattaa tulla mer-

kittäviä lisäkustannuksia tavalliseen työntekijään verrattuna. Työkyvyn menetettyään yrittäjäl-

le voi tulla lisäkustannuksia yrityksen lopettamisesta, jos liiketoiminnalle ei esimerkiksi löydy 

ostajaa. 

 

Kela maksaa sairauspäivärahaa enintään kolmeltasadalta arkipäivältä (Kela.fi: Sairauspäivä-

raha). Jos vakuutettu on edelleen työkyvytön tämä ajanjakson jälkeen, on hänen mahdollista 

saada työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea. Kuntoutustuki on määräaikainen työkyvyt-

tömyyseläke. Työkyvyttömyyseläkkeen määrän laskemiseen käytetään kertynyttä eläkettä, 

joten esimerkiksi YEL-työtulon taso vaikuttaa työkyvyttömyyseläkkeen määrään. Työkyvyt-

tömyys maksetaan täytenä, jos vakuutettu on menettänyt 3/5 työkyvystään tai osatyökyvyttö-

myyseläkkeenä, jos hän on menettänyt 2/5 työkyvystään. Työkyvyttömyyseläkkeessä otetaan 

huomioon myös tuleva, mutta menetetty laskennallinen työeläke tulevaisuudessa. Laskennal-

linen aika ei kuitenkaan ota huomioon mahdollisesti iän myötä nousevia tuloja ja sen kerty-



36 
 

mäprosentti on pienempi, kuin töissä olevalla henkilöllä. (Hämäläinen 2009, 55–89, 116–

134). 

 

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen pohjalta voidaan maksaa tapaturmaeläkettä, jos tapatur-

masta johtunut työkyvyttömyys kestää yli vuoden. Kuten työkyvyttömyyseläkkeessä, tapa-

turmaeläkkeen määrä ja nimike riippuu työkyvyttömyyden asteesta. Osatapaturmaeläkkeeseen 

tosin riittää 10 % vammautuminen osatyökyvyttömyyseläkkeen 40 % sijaan. Tapaturmaelä-

kettä maksetaan niin kauan kuin työtapaturmavamma tai ammattitauti aiheuttaa työntekijälle 

korvattavaa työkyvyttömyyttä. Tarvittaessa sitä maksetaan koko jäljellä olevan elinajan. 

(Kukkonen & Karmavalo 2011, 88–92). 

 

Vapaaehtoisiin henkivakuutuksiin on mahdollista ottaa pysyvän työkyvyttömyyden vakuutus. 

Korvauksena maksetaan pysyvän työkyvyttömyyden kertakorvaus, jos vakuutettu on tullut 

sairauden tai vamman johdosta pysyvästi työkyvyttömäksi vakuutuksen ollessa voimassa. 

 

Vakuutettu katsotaan pysyvästi työkyvyttömäksi, jos hän vakuutusehtojen mukaisella tavalla 

tullut työkyvyttömäksi. Vakuutettua ei katsota pysyvästi työkyvyttömäksi yksinomaan sillä 

perusteella, että hän on oikeutettu johonkin alentuneen työkyvyn perusteella maksettavaan 

eläkkeeseen. Esimerkiksi kävelykyvyn menetys pankkitoimihenkilöllä tai metsätyömiehellä 

voi johtaa täysin päinvastaiseen näkemykseen pysyvästä työkyvyttömyydestä vapaaehtoisissa 

työkyvyttömyysvakuutuksissa. (Jokela ym. 2009, 152–153). 

 

4.4 Pysyvä haitta 

 

Tässä alaluvussa käsitellään sellaista tilannetta, jossa työkyvyttömyys ei ole ohimenevää, 

mutta yrittäjä ei kuitenkaan ole täysin työkyvytön. Tällaista tilannetta kutsutaan usein pysy-

väksi haitaksi tai invaliditeetiksi. Yrittäjälle jää siis sairauden tai tapaturman seurauksena sel-

lainen pysyvä haitta, joka alentaa hänen työkykyään. Yleinen mielleyhtymä pysyväksi haitak-

si on esimerkiksi vamma tuki- ja liikuntaelimistössä, mutta vamma voi yhtälailla olla neuro-

loginen, vaikuttaen henkilön henkiseen toimintakykyyn. Edellisissä alaluvuissa on käsitelty 

sairastumisen ja tapaturman välillisiä ja välittömiä kustannuksia. Tässä alaluvussa näkökulma 

on siinä, mitkä vakuutukset korvaavat yrittäjän työkyvyn alenemaa ansionmenetyksen ja mui-

den kulujen suhteen. 
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Jos pysyvään haitan on aiheuttanut työtapaturma tai ammattitauti, haittarahaa maksetaan py-

syvästä yleisestä haitasta. Haittarahalla ei varsinaisesti korvata työkyvyn alentumista, eikä 

hoidon tai avun tarpeesta johtuvia kustannuksia. Yleisellä haitalla tarkoitetaan toimintakyvyn 

alentumista eli toisin sanoen toiminnanvajausta. Määriteltyä toimintakykyä verrataan saman-

ikäisen terveen henkilön toimintakykyyn. Haittarahan määrään vaikuttavat määritelty haitta-

luokka sekä vähimmäisvuosityöansiot, eikä vahingoittuneen ansiotulot. Haittaluokkia on yh-

teensä 20. Pysyvällä haitalla tarkoitetaan, että vammasta on jäänyt pysyvää yleistä haittaa, 

kun vuosi on kulunut tapaturman tai ammattitaudin ilmenemisestä.  (Kukkonen & Karmavalo 

2011, 113–118; Tapaturmavakuutuslaki 20.8.1948/608, 18 §). 

 

Alaluvussa 4.3 sivuttiin osakorvaukseen oikeuttavia lakisääteisiä järjestelmiä. Osatyökyvyt-

tömyyseläke tai osittain maksettava tapaturmaeläke korvaavat työkyvyn alenemasta johtuvaa 

ansion alenemaa. Tapaturmaeläkkeen osaeläkkeessä työkyvyn aleneman ja ansioiden 

aleneman tulee olla vähintään 10 prosenttia (Kukkonen & Karmavalo 2011, 88). Osatyöky-

vyttömyyseläke voidaan maksaa, jos eläkkeenhakijan työkyky on heikentynyt pysyvästi vä-

hintään kahdella, mutta ei kuitenkaan kolmella viidesosalla (Korpiluoma ym. 2011, 124). 

Vaikka tässä alaluvussa tarkastellaan teoreettisesti pysyvää haittaa, on syytä mainita myös 

osakuntoutustuki, joka on käytännössä määräaikainen osatyökyvyttömyyseläke. Osakuntou-

tustuen saamiseksi työkyvyn aleneman vaatimukset ovat samat, kuin osatyökyvyttömyyseläk-

keessä (Korpiluoma ym. 2011, 124). Yhteistä kaikille mainituille järjestelmille on, että osit-

taisen työkyvyttömyyden on täytynyt jatkua vähintään vuoden ajan. 

 

Vapaaehtoisissa vakuutuksissa pysyvän haitan korvaaminen on usein muun vakuutusturvan 

liitännäinen. Yksityistapaturmavakuutukseen ja matkustajavakuutukseen voidaan liittää hait-

ta- tai invaliditeettikorvaus, joka maksetaan tapaturman perusteella syntyneestä pysyvästä 

haitasta. Haitan määrä arvioidaan joko prosenteissa tai haittarahan tapaan haittaluokissa. Hait-

taluokkaa arvioidessa ei oteta huomioon vahingonkärsineen ikää tai ammattia, vaan se arvioi-

daan puhtaasti lääketieteellisenä yleisenä haittana. Vakuutuskorvaus määräytyy haittaluokan 

ja vakuutussumman perusteella. (Jokela ym. 2009, 180–199). Henkivakuutuksiin kuuluvissa 

työkyvyttömyysvakuutuksissa työkyvyttömyyskorvauksia maksetaan riippumatta siitä, onko 

työkyvyttömyyden aiheuttanut tapaturma tai sairaus (Jokela ym. 2009, 154). 
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4.5 Yrittäjän kuolema 

 

Tässä osiossa käsitellään yrittäjän kuolemaa pääasiassa hänen perheensä näkökulmasta, eli 

millaista turvaa yrittäjän perhe saa, jos yrittäjä kuolee työikäisenä. Lopuksi käsitellään tilan-

netta, jossa mikroyrityksessä on useampi yrittäjä. 

 

Lakisääteistä kuolemanvaraturvaa yrittäjän perheelle edustaa perhe-eläke. Lakisääteisiä per-

he-eläkejärjestelmiä löytyy sekä kansaneläkkeestä, liikennevakuutuksesta, työeläkevakuutuk-

sesta että lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta. Perhe-eläkkeiden tarkoituksena on, että 

kuolleen henkilön leski ja lapset saisivat riittävän toimeentulon perheenhuoltajan kuoltua. 

Kaikille lakisääteisille perhe-eläkejärjestelmille on myös yhteistä, että niiden määrää sovite-

taan yhteen lesken omien ansiotulojen ja eläkkeiden kanssa. Yhteensovituksen rajat ja tavat 

vaihtelevat perhe-eläkkeittäin. 

 

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piirissä olevalla yrittäjällä on mahdollisuus saada työn-

tekijäin ryhmähenkivakuutus (Kukkonen & Karmavalo 2011, 209–210) , joka on lakisääteisen 

tapaturmavakuutuksen liitännäinen. Sen ottamiseen ovat velvollisia työnantajat, joiden sol-

mimassa työehtosopimuksessa on tätä vakuutusta koskeva määräys, sekä ne työnantajat, joi-

den toimialalla on nämä määräykset sisältävät yleinen valtakunnallinen työehtosopimus 

(Kukkonen & Karmavalo 2011, 209).   Maksettavaan korvaussummaan vaikuttavat vakuute-

tun ikä kuolinhetkellä, korvaukseen oikeutettujen lasten määrä sekä se, onko kuolema tapa-

turmainen vai ei. Perussumma määräytyy vakuutetun iän mukaan. Perussumma, johon ei ole 

otettu huomioon lapsi- ja tapaturmakorotusta, on vakuutetun iästä riippuen 4370 – 15 760 

euroa vuonna 2012. Työntekijäin ryhmähenkivakuutusta hoitaa keskitetysti Työntekijäin 

Ryhmähenkivakuutuspooli, joka toimii Henkivakuutusyhtiö Retron yhteydessä. (www.trhv.fi 

2012). 

 

Vaikka YEL-työtulo olisi oikein määritelty ja yrittäjä olisi lakisääteisen tapaturmavakuutuk-

sen piirissä, lakisääteisestä turvasta huolimatta yrittäjän perheen tulot laskevat ennenaikaisen 

kuoleman johdosta merkittävästi. Kuten aikaisemmissakin riskeissä, omistaja-yrittäjän on 

mahdollista saada vapaaehtoista henkivakuutusturvaa sekä yksityishenkilönä että yrityksensä 

kautta. Yrittäjän on mahdollista yrityksensä kautta henkivakuuttaa itsensä niin, että edunsaaji-

na ovat omaiset ja perhe. Yksityishenkilönä yrittäjä voi vakuuttaa perheensä toimeentulon 
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myös vapaaehtoisella riskihenkivakuutuksella. Vapaaehtoiset henkivakuutukset perustuvat 

kertakorvaukseen. Vakuutetun iän vaikutus kuoleman todennäköisyyteen otetaan vakuutusai-

kana huomioon joko nousevina vakuutusmaksuina, tai vakuutussumman laskuna. 

 

Jos yrittäjällä on yhtiökumppani, joka ei ole perheenjäsen, voidaan hänen tarpeensa huomioi-

da vakuutuksella. Edunsaajana ja vakuutuksenottajana voi olla yritys itse, tai yhtiökumppanit 

tekevät vakuutuksen yksityishenkilöinä ristiin. Jälkimmäisen tarkoituksena on esimerkiksi 

mahdollistaa liikekumppaneille kuolleen osakkaan yhtiöosuuden lunastaminen, mutta tällai-

sen vakuutuksen maksut ovat vähennyskelvotonta elantomenoa ja kuolemantapauskorvaus on 

kokonaisuudessaan veronalaista pääomatuloa.  

 

Vakuutusmaksujen vähennyskelpoisuus yrityksen verotuksessa ei kaikkien henkilövakuutus-

ten kohdalla ole lainkaan yksiselitteistä. Ensinnäkin yrityksen omistaja-työntekijälle otetun 

henkilövakuutuksen maksut saattavat jäädä vähennyskelpoisuuden ulkopuolelle, mikäli niitä 

ei pidetä kohtuullisina. Toiseksi henkivakuutusmaksut (kuolemanvara ja säästöosan maksut) 

eivät kuitenkaan ole yrityksen verotuksessa vähennyskelpoisia, jos edunsaajaksi on merkitty 

yritys itse. Osakeyhtiömuotoinen yritys saa kuitenkin vähentää sellaisen kuolemanvaravakuu-

tuksen vakuutusmaksun, jossa yhtiö itse on edunsaajana, jos vakuutetun henkilön työpanok-

sella on osakeyhtiölle huomattava merkitys. (Jokela ym. 2009, 355). 

 

4.6 Yrittäjän eläköityminen iän seurauksena 

 

Tässä alaluvussa käsitellään yrittäjän vanhuuseläköitymisen riskiä. Vanhuuseläköityminen on 

valittu yhdeksi riskeistä, koska YEL-vakuutetuilla yrittäjillä on taipumus määritellä työtulon-

sa todellisuudesta poikkeavaksi (Yrittäjien sosiaaliturva -kysely 2010). Työtulo vaikuttaa suo-

raan vakuutetulle maksettavaa työeläkkeeseen ja muuhun sosiaaliturvaan. 

 

Vuoden 2005 alusta alkaen yrittäjän ja palkansaajan työstä on karttunut eläkettä 1,5 % vuo-

dessa 18–52-vuotiaille, 1,9 % vuodessa 53–62-vuotiaille ja 4,5 % vuodessa 63–67-vuotiaille 

(Työeläke.fi: Karttumaerot) . Ensimmäistaä yritystään aloittava yrittäjä saa 25 % alennuksen 

YEL-vakuutusmaksuihinsa ensimmäisen 48 kuukauden ajaksi. TyEL-vakuutettu yrittäjä ei 

määrittele työtuloaan itse, vaan se määräytyy kuten työntekijällä, eikä 48 kuukauden mittai-

nen 25 % eläkemaksualennus koske TyEL-vakuutettua yrittäjää.  
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Lakisääteinen työeläkeikä alkaa 63-vuotiaana. Jos yrittäjä haluaa jatkaa tämän jälkeen työs-

kentelyä eläkettä nostamatta, hänen työeläkkeensä kertyy yli kaksinkertaisella määrällä 67-

vuotiaaksi asti. Yrittäjä saattaa haluta jäädä lakisääteistä työeläkeikää aiemmin eläkkeelle. 

Tässä tapauksessa hänen on otettava joko vuodella eläkeikää aikaistava varhennettu vanhuus-

eläke, tai yrittäjän tulee säästää eläkevaroja omatoimisesti.  

 

Vuoden 2010 alusta alkaen voimaan tulleen lakimuutoksen (Laki sidotusta pitkäaikaissäästä-

misestä 1183/2009) mukaan veroeduista nauttii nykyään eläkesäästövakuutusten lisäksi erityi-

set eläkesäästötilit. Veroedun ansiosta säästöistä voi tehdä verovähennyksen. Verovähennys 

tehdään ensisijaisesti pääomatuloista, kuten osingoista ja myyntivoitoista. Jos pääomatuloja ei 

ole tai pääomatulot eivät riitä maksujen vähentämiseen, tehdään vähennys ansiotuloista me-

nevistä veroista erityisenä alijäämähyvityksenä. Silloin pääomatuloista vähentämättä jääneistä 

maksuista pääomatuloveroprosentin mukainen määrä vähennetään ansiotulosta menevästä 

verosta. Veroedun vastineena säästöjä ei saa ottaa pois ennen määriteltyä eläkeikää. Uusissa, 

18.9.2009 tai sen jälkeen otetuissa, eläkevakuutuksissa eläkeikä on sidottu työntekijän työelä-

kelain mukaiseen yleiseen eläkeikään. 

 

Lakisääteisiä ja vapaaehtoisia eläkejärjestelmiä ei voi kuitenkaan helposti verrata toisiinsa. 

Suuri osa vapaaehtoisista eläkejärjestelyistä on maksuperusteisia, kun taas lakisääteiset työ-

eläkejärjestelmät ovat etuusperusteisia ja niitä maksetaan vakuutetun elämän loppuun asti. 

Maksuperusteisuus tarkoittaa, että eläkekertymä pohjautuu eläkejärjestelmään maksettuun 

maksuun. Kun sisään maksettu, ja mahdollisesti korkoa tai tuottoa kerännyt raha loppuu, ei 

vapaaehtoisista vakuutuksista saa enempää. Suomen työeläkejärjestelmä taas pohjautuu las-

kennalliseen etuuteen, jota maksetaan elämän loppuun asti. Lisäksi työeläkkeen pohjalta las-

ketaan muun muassa Kelan sairauspäivärahat, työkyvyttömyyseläke ja perhe-eläke. Jos nuo-

rena työkyvyttömäksi joutunut yrittäjä on panostanut vapaaehtoiseen eläkesäästämiseen YEL-

vakuutuksen sijasta, hänelle ei todennäköisesti ole ehtinyt kertymään juurikaan säästöä. Li-

säksi alhaiseksi määritetyn YEL-työtulon takia työkyvyttömyysetuudet ovat heikot. Vapaaeh-

toiset eläkejärjestelmät ovat ennen kaikkea lakisääteistä järjestelmää täydentäviä, ei niitä kor-

vaavia. 
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4.7 Työntekijän työpanoksen menettäminen 

 

Kuten edellisessä, riskienhallintaa koskevassa luvussa käsiteltiin, työntekijän työpanoksen 

menettäminen voi mikroyrityksessä olla erittäin merkittävä riski. Avainhenkilön määritelmä 

mikroyrityksessä voi olla epäselvä (kts. luku 3.2.1) ja työntekijän työpanos voi olla erittäin 

arvokas toimenkuvasta riippumatta.  

 

Tässä alaluvussa työntekijän työpanoksen menettämiseen liittyvää vakuutusturvaa tarkastel-

laan kolmesta näkökulmasta. Ensimmäinen näkökulma on työntekijän lakisääteinen ja pakol-

linen vakuutusturva. Toinen näkökulma on vapaaehtoinen, pakollista turvaa täydentävä va-

kuutusturva työntekijöille. Kolmantena työntekijän työpanoksen menettämistä tarkastellaan 

irtisanoutumisuhan näkökulmasta ja siihen liittyvästä sitouttamisesta vakuutusratkaisuilla. 

 

Tässä tutkielmassa käsitellään vain YEL- ja TyEL-vakuutuksia lakisääteisistä eläkejärjestel-

mistä. Työnantajalla on velvollisuus ottaa 18–67 -vuotiaalle työntekijälleen TyEL-vakuutus, 

jos työntekijän kuukausipalkka on vähintään 54,08 euroa (Yrittäjät.fi: Tärkeitä lukuja 2012). 

TyEL-vakuutus ei ole riskienhallinnan väline yrittäjän näkökulmasta, mutta vakuutuksella on 

suuri merkitys esimerkiksi työntekijän henkilökohtaisten henkilöriskien, kuten vanhuuseläköi-

tymisen tai työkyvyttömyyden suhteen. 

 

Työntekijöille otettava lakisääteinen tapaturmavakuutus voidaan katsoa tärkeäksi myös yritys-

toiminnan jatkuvuuden kannalta. Työnantaja on vakuuttamisvelvollinen, jos työnantajan teet-

tämien henkilötyöpäivien lukumäärä on kalenterivuoden aikana yli 12. Vakuuttamisvelvolli-

suus alkaa heti työn alkaessa, jos tiedetään, että 12 henkilötyöpäivän raja tulee täyttymään. 

Rajan ylittymisen kannalta ei ole väliä, työskenteleekö yksi henkilö työnantajalla 13 päivää, 

vai 13 henkilöä yhden päivän. Kuten aiemmin tässä luvussa on käsitelty, lakisääteinen tapa-

turmavakuutus kattaa työnaikana sattuneet tapaturmat, sekä ammattitaudit. Lakisääteisen ta-

paturmavakuutuksen korvausjärjestelmät koostuvat ansionmenetys-, kustannusten-, haitta-, 

kuntoutus- sekä kuolemantapauskorvauksista. Työnantajaa kiinnostaa erityisesti kustannusten 

korvaus, sillä työntekijän saama hoidon nopeus ja laatu vaikuttavat työntekijän työpanoksen 

jatkuvuuteen. Vuonna 2005 lakisääteisen tapaturmavakuutusta muutettiin siten, että työntekijä 

voi hakeutua omasta tahdostaan joko julkiselle tai yksityiselle sektorille. Jotkut merkittäväm-

mät toimenpiteet vaativat kuitenkin vakuutusyhtiön maksusitoumuksen. Uudistuksen tarkoitus 
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oli nimenomaisesti nopeuttaa hoitoa ja siten edistää toipumista ja työhönpaluuta. Työantajalla 

olla mahdollisuus myös täydentää pakollista lakisääteistä tapaturmavakuutusturvaa esimer-

kiksi vapaaehtoisilla tapaturmalain mukaisilla vapaa-ajan tai työpaikkaliikunnan kattavilla 

vakuutuksilla. Jälkimmäiset voidaan katsoa sekä sitouttamista että työhönpaluuta edistäviksi 

ratkaisuiksi. (Kukkonen & Karmavalo 2011, 42, 101, 201). 

 

Vaikka kyse ei ole varsinaisesta vakuutusratkaisusta, on syytä mainita, mitä työterveyshuolto-

laissa työnantajan velvollisuudesta säädetään (Työterveyshuoltolaki 21.12.2001/1383, 4 §): 

 

Työnantajan on kustannuksellaan järjestettävä työterveyshuolto työstä ja työolosuhteista joh-

tuvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä työntekijöiden turval-

lisuuden, työkyvyn ja terveyden suojelemiseksi ja edistämiseksi. 

 

Työterveyshuolto tulee järjestää ja toteuttaa siinä laajuudessa kuin työstä, työjärjestelyistä, 

henkilöstöstä, työpaikan olosuhteista ja niiden muutoksista johtuva tarve edellyttää, siten kuin 

tässä laissa säädetään. 

 

Vapaaehtoiset vakuutukset voivat pienentää työntekijän työpanoksen menettämisen riskiä 

kolmella eri tavalla. Vakuutukset voivat täydentää työntekijän, sairaudesta tai tapaturmasta 

johtuvia hoitokuluja korvaavaa turvaa, nopeuttaen näin työntekijän paluuta töihin. Toiseksi 

vakuutukset voivat kattaa yritykselle työntekijän työpanoksen menettämisestä koituvia kuluja 

tai liikevaihdon laskua. Kolmanneksi vakuutukset voivat toimia työntekijän sitouttamisen 

välineenä ehkäisten irtisanoutumisriskiä tai peräti kohottaen työmotivaatiota. 

 

Työntekijöiden töihin paluuta edistävää vakuutusturvaa edustavat mm. yrityksen sairauskulu-

vakuutus, matkustajavakuutus ja yksityistapaturmavakuutus. Myös lakisääteistä tapaturmava-

kuutusturvaa voidaan laajentaa, kuten aiemmassa kappaleessa mainittiin. Sairauskuluvakuutus 

mahdollistaa yksityislääkäripalveluiden käytön muissakin sairauksissa, kuin ammattitaudeis-

sa. Matkustajavakuutus kattaa sekä matkalla sattuneet tapaturmat että sairaudet. Erillisen yksi-

tyistapaturmavakuutuksen tarve tulee tutkia tarkasti, sillä vakuutus saattaa tarjota päällekkäis-

tä turvaa lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kanssa. Kannattaa muistaa, että yksityistapa-

turmavakuutus ei kata ammattitauteja, mutta yksityistapaturmavakuutukseen saa usein liitet-

tyä vakuutussummia tapaturmaisen kuoleman, invaliditeetin ja väliaikaisen työkyvyttömyy-

den varalle. 
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Työntekijän työpanoksen menettämisestä johtuvia kuluja korvaavaa turvaa edustavat henkilö-

keskeytysvakuutukset. Niiden tarkoituksena on korvata vakuutetun henkilön työpanoksen 

menettämisen johdosta syntyviä välittömiä kuluja tai esimerkiksi liikevaihdon pienentymistä, 

eli vakuutuksen edunsaajana on yritys. Kyseistä vakuutusturvaa tarjotaan nykyisin vain pie-

nille yrityksille, ja sillä voidaan vakuuttaa sekä yrittäjiä, että yrityksen avainhenkilöitä. (Joke-

la ym. 2009, 202) 

 

Työntekijän sitouttamista edistäväksi vakuutusturvaksi voidaan katsoa kaikki sellainen vakuu-

tusturva, joka ylittää lakisääteisen pakollisen turvan. Kysymykseen siitä, arvostaako yksittäi-

nen työntekijä näitä lisäetuja, ei oteta tässä tutkielmassa kantaa. Yritys voi ottaa työntekijäl-

leen esimerkiksi säästöhenkivakuutuksen, tai eläketurvaa täydentävän vapaaehtoisen van-

huuseläkevakuutuksen. Ensiksi mainittu on työntekijälle palkkaan rinnastettava etu, mutta 

nykyinen verolainsäädäntö on käytännössä lopettanut kyseisten vakuutusten uusmyynnin (Jo-

kela ym. 2009, 122). Vapaaehtoisia vanhuuseläkevakuutuksia saa sekä yksilöllisinä että ryh-

mävakuutuksina. Ryhmäeläkevakuutuksia on pääasiassa kahta eri tyyppiä: lakimääräisiä tai 

vapaamuotoisia (Jokela ym. 2009, 137). Sekä TyEL että YEL tuntevat lisäeläkejärjestelmät, 

jotka ovat vapaaehtoisia, mutta joiden sisältö ja järjestäminen on lakimääräistä. Vapaamuotoi-

set ryhmäeläkevakuutukset ovat myös vapaaehtoisia, mutta myös sisällöltään pitkälti vapaasti 

muotoiltavissa. Yrityksen työntekijöilleen ottamiin vakuutuksiin voidaan tehdä peruuttamat-

tomia edunsaajamääräyksiä ja vakuutukseen liittyviä sopimuksia. Määräykset voivat sisältää 

esimerkiksi sopimuksen siitä, että työpaikan vaihdon yhteydessä vakuutus siirretään uudelle 

työnantajalle tai työntekijän määräämälle muulle taholle (Jokela ym. 2009, 338). Säästö- ja 

sijoitusvakuutusten houkuttelevuus perustuu usein vallitsevalle verolainsäädännölle, joten 

niiden edut ovat herkkiä lainsäädännön muutoksille. 

 

 

5 LOMAKEKYSELY YRITTÄJILLE: HENKILÖRISKIT JA NIIDEN 

HALLINTA 

 

Tutkielman toisessa tutkimuskysymyksessä halutaan tietää, miten mikroyritysyrittäjät suhtau-

tuvat henkilöriskeihin, niiden hallintaan sekä vakuuttamiseen. Tämän ongelman kartoittami-

seksi 1200:lle mikroyritysyrittäjälle lähetettiin sähköpostin välityksellä kutsu internetissä täy-

tettävään kyselylomakkeeseen joulukuussa 2011.  Noin 1100 sähköpostia meni perille ja tut-
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kimukseen saatiin 108 vastausta. Kyselyyn vastasi siten noin 10 % sähköpostikutsun saaneis-

ta. Yhteystiedot hankittiin Suomen Asiakastieto Oy:ltä. 

 

Ensin luvussa esitellään kyselyn toteuttaminen ja koko aineiston kritiikki. Tämän jälkeen tu-

lokset esitellään rajatulla aineistolla. Aineiston rajaukset esitellään alaluvussa 5.2. Kolman-

neksi esitellään pienten ja suurten mikroyritysten eroja henkilöriskien suhteen. Tässä luvussa 

käsitellään lomakekyselyn perusteella saatuja tuloksia kaavamaisesti. Varsinainen pohdinta ja 

yhteenveto tutkimuksen tuloksista löytyvät seuraavasta luvusta. 

 

5.1 Lomakekyselyn toteuttaminen 

 

5.1.1 Tutkimusaineiston hankinta 

 

Tutkielmaa varten hankittiin 1200:n mikroyrityksen ylintä juridista päätäntävaltaa harjoitta-

van henkilön yhteystiedot Suomen Asiakastieto Oy:ltä. Rajoitusehtoja olivat yrityskoon ra-

joittaminen enintään yhdeksään työntekijään, sekä maatalouden, karjankasvatuksen ja puun 

kasvatuksen rajaaminen pois poimittavista toimialoista. Toimialarajoitus tehtiin, koska tästä 

tutkielmasta on rajattu pois MYEL-vakuutus. Otanta on tehty Suomen Asiakastieto Oy:n 

omilla poimintamenetelmillä. Tärkein kriteeri haulle oli, että jokaisella haun tuloksella on 

yhteystiedoissa sähköpostiosoite. Lomakekysely toteutettiin sähköisesti, joten tieto sähköpos-

tiosoitteesta oli kriittinen kyselyn toteuttamiseksi. 

 

5.1.2 Kyselylomakkeen muodostaminen 

 

Kyselylomake muodostettiin sellaiseksi, että siihen oli mahdollisimman nopeaa ja vaivatonta 

vastata. Kysely oli valmiiksi strukturoitu, eikä se sisältänyt avoimia kysymyksiä. Kaikilla 

kolmella testivastaajalla meni 9-10 minuuttia kyselyn vastaamiseen. Kysely rakennettiin ja 

toteutettiin Tampereen yliopiston käyttämän e-lomake -palvelun avulla. 

 

Kysymykset muodostivat neljä eri osiota: 

1. vastaajan taustatiedot 

2. yrittäjää kohtaavan henkilövahinkoriskin todennäköisyys ja vaikuttavuus 

3. vanhuuseläkevarautumisen keinot 
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4. väitteet 

 

Kyselylomakkeen sisältö on kokonaisuudessaan luettavissa tutkielman liitteissä. Taustatieto-

jen avulla kartoitettiin muun muassa yritysten henkilömääriä sekä yrittäjän koulutusta, ikää ja 

kokemusta.  

 

Henkilövahinkoriskien todennäköisyyttä ja vaikuttavuutta mittaavassa osiossa kysyttiin, kuin-

ka todennäköisenä yrittäjä pitää itselleen tapahtuvaa tapaturmaa, sairautta tai tietyn aikaa kes-

tävää työkyvyttömyyttä. Toisaalta yrittäjiltä tiedusteltiin, kuinka paljon vaikutusta riskien 

toteutumisella olisin yritystoiminnan jatkuvuuteen. Lisäksi yrittäjiltä tiedusteltiin, miltä ta-

hoilta he kokevat saavansa luotettavinta tietoa henkilöriskeistä ja niiden hallinnasta.  

 

Kolmannessa osiossa mielenkiinnon kohteena oli yrittäjien suhtautuminen erilaisiin vanhuus-

eläkevarautumisen keinoihin. Suomen Yrittäjien vuonna 2010 tekemän Yrittäjien Sosiaalitur-

va -kyselyn perusteella vain 51 %:lla yrittäjistä YEL-työtulo vastasi yritystoiminnan todellisia 

tuloja (Yrittäjien Sosiaaliturva -kysely 2010).  Osion tarkoituksena oli selvittää, miten yrittäjät 

arvostavat erilaisia säästö- ja sijoitusvaihtoehtoja vanhuuseläkeiän toimeentulon turvaamisek-

si. 

 

Neljäs osio koostui satunnaisessa järjestyksessä esitetyistä väitteistä. Väitteiden teemoina oli-

vat suhtautuminen henkilöriskeihin, riskienhallintaan sekä vakuuttamiseen. Vastaajat ottivat 

väitteisiin kantaa olemalla a) samaa tai eri mieltä, joko b) täysin tai jossain määrin. Taustaky-

symyksiä lukuun ottamatta kaikissa kysymyksissä oli myös ”en osaa sanoa”-vaihtoehto.  

 

5.1.3 Kyselyn toteutus 

 

Lomakekysely toteutettiin Tampereen yliopiston e-lomake -ohjelman avulla. E-lomake -

ohjelmisto sisältää valmiita työkaluja kyselylomakkeen tekemiseksi, sekä kutsujen lähettämi-

seksi. Kerätty aineisto voidaan tallentaa esimerkiksi excel- tai spss-tiedostoina. Ohjelman 

avulla kyselyyn kutsutuille lähetetään sähköposti, johon muodostuu automaattisesti linkki 

kyselyyn siirtymiseksi. Kyselyyn kirjautumiseksi tarvitaan tunnus ja salasana, jonka e-lomake 

-ohjelma automaattisesti generoi. Tunnus ja salasana aseteltiin saatesähköpostiin siten, että 

niiden kopioiminen kyselyn avaamiseksi olisi mahdollisimman vaivatonta. 
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Alkuperäinen saatesähköposti lähetettiin yrittäjille joulukuussa 2011. Palautuneiden sähkö-

postien perusteella noin 1100 sähköpostia meni perille, ja noin 100 osoitteista oli vanhentu-

neita. Ensimmäisellä kyselykerralla vastanneita oli 72 kappaletta. Muistutuskysely lähetettiin 

vastaamatta jättäneille tammikuun 2012 lopussa. Toisella kierroksella kyselyyn vastasi 36 

henkilöä. Saatesähköpostit on luettavissa tutkielman liitteissä. 

 

Perille menneiden kutsujen määrä (1100) on epäonnistuneiden lähetysten perusteella muodos-

tettu arvio, joten arvioitu vastausprosentti on n. 10 %. Lopullisien vastaajien lukumäärä oli 

siis 108 kappaletta. Kyselyssä ei käytetty kannusteena minkäänlaista rahallista palkintoa, vaan 

vastaukset perustuvat täysin yrittäjien omaan haluun vastata kyselyyn. Kyselyn vähimmäista-

voite oli saada 100 vastausta. Vähimmäistavoite täyttyi, mutta toivottu 20 % vastausvilkkaus 

ei toteutunut.  

 

5.1.4 Kerätyn aineiston kritiikki 

 

Vastaajien taustat käsitellään tarkemmin kappaleessa 5.2.1, mutta aineiston reliabiliteettia ja 

validiteettia on syytä tarkastella keskitetysti. Varsinaisessa tulosten käsittelyssä aineistoa on 

rajattu, mutta tässä alaluvussa aineistoa tutkitaan kokonaisuudessaan. Tuloksia tarkasteltaessa 

on syytä huomata, että otos ei kaikilta osin anna yleispätevää kuvaa Suomen yrittäjistä. 

 

Ensinnäkin suhteellisen pieni vastausprosentti (n. 10) aiheuttaa itsessään valikoitumista vas-

taajien kesken. Jo tämän luvun perusteella voidaan olettaa, että vain jollakin tavalla valikoitu-

neet ihmiset halusivat vastata kyselyyn. 

 

Vastaajista 99,7 % (107) oli valinnut yritysmuodokseen osakeyhtiön. Vain yhdellä vastaajalla 

yhtiömuotona oli kommandiittiyhtiö. Vaikka yhtiömuoto ei sinänsä vaikuta henkilöriskeihin, 

on syytä ottaa huomioon, mitä osakeyhtiölaissa sanotaan vastuun rajoittamisesta. Osakeyhtiö-

lain mukaan osakas ei vastaa henkilökohtaisesti yhtiön velvoitteista (Osakeyhtiölaki 

21.7.2006/624, 2 §). Osakeyhtiömuodon valinta voidaan itsessään katsoa riskienhallinnan 

välineeksi. Vaikka osakasta kohtaisi yritystoiminnan keskeyttävä henkilöriski, ei osakas ole 

konkurssitilanteessa vastuussa yhtiöstä koko omaisuudellaan. Kommandiittiyhtiössä vas-

tuunalainen yhtiömies vastaa lähtökohtaisesti yhtiön velvoitteista koko omaisuudellaan (Laki 

avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä 29.4.1988/389, 1 §). Etenkin pienissä osakeyhti-
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öissä on tosin mahdollista, että osakeyhtiön osakas on joutunut yritystoiminnan rahoittami-

seksi käyttämään omaisuuttansa vakuutena, tai hän takaa yhtiön lainan henkilökohtaisesti. 

 

Toinen merkittävä vääristymä oli vastaajien koulutus. Jopa 74 %:lla vastaajista oli korkeakou-

lututkinto, eli vähintään ammattikorkeakoulututkinto tai alempi korkeakoulututkinto. Vastaa-

jien enemmistöllä, eli 32 prosentilla, oli ylempi korkeakoulututkinto. Vastaajien korkea kou-

lutustaso ei sinänsä kerro, ovatko vastaajat saaneet riskienhallintaan liittyvää koulutusta. Kou-

lutus saattaa liittyä puhtaasti yrityksen toimialaan, eikä välttämättä sisällä mitään kaupallisia 

tai hallinnollisia aineita.  

 

Vastausten osalta löytyi kuitenkin reliabiliteetin ja validiteetin kannalta positiivistakin jakau-

tumista. Suomessa on noin 75 000 naisyrittäjää, mikä on noin kolmannes kaikista yrittäjistä 

(ELY-keskus: naisyrittäjyys). Kyselyyn vastaajista 19 % oli naisia, joka on pienehkön otok-

sen huomioon ottaen suhteellisen lähellä valtakunnallista yrittäjien sukupuolirakennetta.  

 

Toiseksi vastaajien toimialajakauma oli laaja. Kyselyssä oli vaihtoehtoina kaikki TOL2008:n 

pääluokat, eli 21 eri vaihtoehtoa. Myös maatalous, metsätalous ja kalatalous -pääluokka oli 

mukana mahdollisen aineistovirheen takia, vaikka kyseinen pääluokka oli rajattu pois aineis-

ton poiminnasta. Vastaajat toimivat 15:sta eri toimialalla, eli n. 71 % kaikista päätoimialoista 

oli kyselyssä edustettuna. Suurimmat, ja samalla yhtä suuret osuudet, muodostivat teollisuus 

16 prosentilla sekä muu palvelutoiminta 16 prosentilla. 

 

Kyselyllä pyrittiin tavoittavaan erityisesti päätoimisesti yritystoimintaa harjoittavia vastaajia. 

96,30 % vastaajista sanoi harjoittavansa yritystoimintaa päätoimisesti. Sivutoimisesti yritys-

toimintaa harjoittaneet on rajattu pois käsiteltävästä aineistosta. 

 

5.2 Tulokset 

 

Tässä alaluvussa käsitellään rajattua aineistoa, jotta aineistosta saataisiin mahdollisimman 

homogeeninen otos. Vain paria poikkeusta lukuun ottamatta vastaajien oli pakko ottaa kantaa 

kaikkiin kysymyksiin, joten lähtökohtaisesti kaikki vastaajat ovat ottaneet kantaa kaikkiin 

kysymyksiin. Poikkeukset on esitelty tekstissä ja kuvion yhteydessä. 
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Ristiintaulukoinneissa on esitetty korrelaatio, keskiarvo ja mediaani. Kuviot ja aineisto on 

käsitelty ja muodostettu Microsoft Excel 2010 ohjelmistolla. Vastaajia kyselyssä oli yhteensä 

108 kappaletta, mutta tätä tutkielmaa varten aineistoa rajattiin. Rajattu aineisto on laajuudel-

taan 90 vastaajaa. Rajaukset tehtiin siten, että aineisto täyttää kaikki seuraavat kriteerit: 

 

 kaikki vastaajat ovat osakeyhtiöiden toimitusjohtajia 

 kaikki vastaajat ovat päätoimisesti yrittäjiä 

 kaikki yritykset täyttävät mikroyrityksen määritelmän sekä henkilömäärältään että lii-

kevaihdoltaan (alle 10 kappaletta, enintään 2 miljoonaa euroa) 

 

Kyselyn alkuperäinen tarkoitus ei ollut käsitellä ainoastaan osakeyhtiömuotoisia mikroyrityk-

siä. Yhtä kommandiittiyhtiötä lukuun ottamatta kaikki vastaajat harjoittavat osakeyhtiömuo-

toista yritystoimintaa, joten poikkeus on rajattu aineistosta pois. 

 

5.2.1 Taustatiedot 

 

Kysely oli lähetetty aineiston yritysten korkeimmalle päivittäisestä yritystoiminnasta päättä-

välle taholle, eli toimitusjohtajalla. Vastaajista 80 % oli miehiä, ja 20 % naisia. 94 % yritys-

toiminta ei ollut kausiluonteista. Kausiluonteisuudella oli tarkoitettu sitä, että suurin osa yri-

tystoiminnan liikevaihdosta muodostuu tiettynä ajanjaksona vuodesta. Selvennys oli mukana 

kyselyssä. 

 

Kuviossa 5 on esitelty vastaajien yritysten kotipaikat. 45 % vastaajien yrityksistä sijaitsi Ete-

lä-Suomen läänissä. 35 % yrityksistä sijaitsi Länsi-Suomen läänissä. 9 % yrityksistä sijaitsi 

Itä-Suomen läänissä ja saman verran Oulun läänissä. Lapin läänistä oli yksi vastaaja ja yh-

denkään vastaajan yritys ei sijainnut Ahvenanmaan läänissä.  
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Kuvio 5 Yritysten kotipaikat 

 

Kuviossa 6 on esitelty vastaajien yritysten päätoimialojen jakautuminen. Päätoimialat perus-

tuivat Tilastokeskuksen TOL2008 toimialaluokitukseen. Päätoimialoja oli yhteensä 21 kappa-

letta. Vastaajat edustivat viittätoista kahdestakymmenestä pääluokasta, joten vastaajayritykset 

edustivat n. 71 % kaikista aineiston pääluokista. Kuvio esittelee toimialaedustuksen lukumää-

rältään suurimmasta pienimpään. 

 

85 % kyselyyn vastanneiden yrittäjien yrityksistä ei työllistänyt puolisoa. Kuviossa 7 on esi-

telty vastaajien lasten lukumäärä. Lapsilukumäärän keskiarvo oli 1,8 kappaletta, ja mediaani 2 

kappaletta. Vastaajista noin 82 % oli ainakin yksi lapsi. 88 %:lla vastaajista ei ainutkaan oma 

lapsi työskennellyt yrityksessä. Vain neljä yrittäjää työllisti sekä puolisonsa että ainakin yh-

den lapsensa. Lukumäärä on niin pieni, ettei aineistolla voi uskottavasti tutkia perheyritysten 

näkemyksiä kysyttyihin asioihin. 
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Kuvio 6 Yritysten päätoimialat 

 

 

Kuvio 7 Lasten lukumäärä 

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten…

Kotitalouksien toiminta työnantajina;…

Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen…

Kuljetus ja varastointi

Kaivostoiminta ja louhinta

Maatalous, metsätalous ja kalatalous

Taiteet, viihde ja virkistys

Rahoitus- ja vakuutustoiminta

Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto…

Terveys- ja sosiaalipalvelut

Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto,…

Hallinto- ja tukipalvelutoiminta

Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta

Majoitus- ja ravitsemistoiminta

Koulutus

Kiinteistöalan toiminta

Rakentaminen

Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen…

Teollisuus

Informaatio ja viestintä

Muu palvelutoiminta

Yritysten päätoimialat (n=90) 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Lasten lukumäärä (n=90) 

Ei lapsia

1

2

3

4 tai enemmän



51 
 

Kuvio 8 esittelee vastaajien koulutustason. 79 %:lla vastaajista oli korkeakoulututkinto, eli 

vähintään ammattikorkeakoulututkinto tai alempi korkeakoulututkinto. Noin kolmasosalla 

vastaajista oli ylempi korkeakoulututkinto. 

 

 

Kuvio 8 Vastaajien koulutustaso 

 

Kuvio 9 esittelee vastaajien syntymävuodet. Kysely on tehty välillä joulukuu 2011 ja tammi-

kuu 2012. Vastaajien syntymävuoden keskiarvo oli 1964 ja mediaani 1963. Jos lasketaan 

vuodella 2012, vastaajien keskiarvoikä oli 48 vuotta ja mediaani-ikä 49 vuotta. Keskiarvoa ja 

mediaania laskettaessa aineistosta on poistettu yksi vastaus, joten n=89. Yksi vastaaja ilmoitti 

syntymävuodekseen vuoden 2005. 
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Kuvio 9 Vastaajien syntymävuosi 

 

Kuvio 10 esittelee vastaajien yrittäjäkokemuksen vuosina. Yrittäjäkokemuksen mediaani oli 

10 vuotta ja keskiarvo 12 vuotta. Vastaus 0 tarkoittaa, että vastaaja ei ole toiminut kokonaista 

vuotta yrittäjänä. 

 

 

Kuvio 10 Vuosia yrittäjänä 

 

Kuviossa 11 on esitelty vastaajien ilmoittamat vuosittaiset bruttotulot. Vastaajista on karsittu 

kaikki ne, jotka ilmoittivat bruttotuloiksi alle vuoden 2012 YEL-työtulon minimin, eli 
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7105,84 euroa vuodessa (Yrittajat.fi: Tärkeitä lukuja 2012). Vastaajia oli siten 83 kappaletta. 

Keskiarvotulot olivat 48 900 euroa ja mediaani 46 000 euroa vuodessa. 

  

 

Kuvio 11 Vastaajien bruttotulot 

 

5.2.2 Yritysten rakenne 

 

Vastaajien yritysten rakennetta tutkittiin sekä perinteisemmillä mittareilla, että henkilöriskien 

tutkimista edistävillä mittareilla. Perinteisempiä mittareita olivat muun muassa liikevaihto ja 

henkilömäärä. Riskienhallinnan mittareita olivat esimerkiksi yhtiökumppaneiden lukumäärä 

ja yrityksen johtamiseen väliaikaisesti kykenevien henkilöiden lukumäärä. Yrityksen raken-

teeksikin lukeutuva perhekeskeisyys on käsitelty jo edellisessä alaluvussa. Absoluuttisesti 

tarkasteltuna vain harva vastaaja työllisti puolisonsa tai lapsensa, joten perheyrityksiä ei tässä 

tutkielmassa pystytä tarkemmin tutkimaan. 

 

Kuviossa 12 on esitelty vastaajayritysten henkilömäärä. Kysymys oli muotoiltu siten, että 

yrittäjän olisi tullut laskea myös itsensä vastaukseen mukaan. Jopa kahdeksan vastaajaa il-

moitti henkilömääräkseen 0 henkilöä. Tämä voi johtua pääasiassa kahdesta eri syystä. Joko 

vastaaja ei huomannut laskea itseään mukaan, tai hän ei halunnut ottaa kysymykseen kantaa. 

Tähän johtopäätökseen on tultu sen perusteella, että 0 henkilöä työllistävillä yrityksillä oli silti 

0

50000

100000

V
as

ta
aj

ie
n

 b
ru

tt
o

tu
lo

t 
 €

/v
 

Vastaajien joukko 

Vastaajien bruttotulot €/v (n=83) 



54 
 

liikevaihtoa. Suuren määrän takia 0 henkilöä vastanneet yritykset otetaan myös tarkasteluun 

mukaan. Kaikkien vastaajien mediaani oli 3 henkilöä, ja keskiarvo 3,3 henkilöä. 

 

 

Kuvio 12 Yritysten työllistämien henkilöiden lukumäärä 

 

Kuviossa 13 on esitelty yritysten liikevaihto. Rajattu aineisto sisältää ainoastaan liikevaihdol-

taan mikroyrityskokoluokan määritelmän täyttävät yritykset, eli enintään 2 000 000 euron 

liikevaihdon omaavat yhtiöt. Kuviosta on poistettu 3 vastaajaa, jotka ilmoittivat liikevaihdok-

seen 0 euroa. Yritysten liikevaihdon mediaani oli 300 000 euroa ja keskiarvo 476 540 euroa. 

 

 

Kuvio 13 Yritysten liikevaihto 
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Kuviossa 14 näkyy vastaajien yhtiökumppaneiden lukumäärä. Hieman alle puolella vastaajis-

ta ei ollut lainkaan yhtiökumppaneita. Reilulla neljänneksellä oli yksi yhtiökumppani ja lopul-

la 2 tai useampi. Yhtiökumppaneiden lukumäärä oli korkeimmillaan 7 kappaletta kahdessa eri 

yrityksessä. Yhtiökumppaneiden mediaani oli siten 1 ja keskiarvo 1,1. 

 

 

Kuvio 14 Yhtiökumppaneiden lukumäärä 

 

Kuviossa 15 näytetään niiden yrityksessä työskentelevien henkilöiden lukumäärä, jotka voivat 

tarpeen tullen johtaa yritystä ainakin muutaman viikon ajan. Neljäsosassa yrityksissä ei ollut 

ainuttakaan tällaista henkilöä. Kyseisten henkilöiden mediaani oli 1 ja keskiarvo 1,3. Kysy-

myksen reliabiliteettia heikentää se, että jotkut yrittäjät ovat voineet laskea itsensä vastauk-

seen mukaan ja toiset eivät. Kysymyksen asettelu olisi pitänyt olla selkeämpi. Kaikkien vas-

taajien mukaan tällaisia henkilöitä oli suurimmissakin yrityksissä enintään neljä. 
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Kuvio 15 Johdon varamiehet yrityksissä 

 

Kuvioon 16 on poimittu yritysten rakennetta koskevat väitteet. Kyselylomakkeessa väitteet 

olivat täysin satunnaisessa järjestyksessä muiden väitteiden seassa. Noin kaksi kolmasosaa 

vastaajista oli ainakin jokseenkin samaa mieltä siitä, että yrityksessä on varahenkilö joka voi 

johtaa yritystä heidän poissa ollessaan. Yli puolet vastaajista ei kuitenkaan allekirjoittanut 

väitettä, että joku toinen yrityksessä työskentelevä voi tarvittaessa korvata heidän työpanok-

sensa kokonaan. Samansuuntainen tulos saatiin väitteeseen siitä, että vastaaja on yritykses-

sään korvaamaton. Neljäsosa vastaajista näki itsensä yrityksessään täysin korvaamattomana. 

 

Vain pieni osa koki omat työntekijänsä uhkana. Noin neljä viidennestä vastaajista ei ollut sa-

maa mieltä väitteestä, että työntekijät luovat yrittäjälle turvattomuutta. Asian voi toki nähdä 

myös toisesta näkökulmasta – lähes viidennes vastaajista kokisi olonsa turvatummaksi, jos 

heillä ei olisi työntekijöitä.  

 

Kysymys yhtiökumppaneista jakoi mielipiteitä. 55 % oli samaa mieltä siitä, että yhtiökump-

pani tuo tai toisi turvallisuuden tunnetta. Kuitenkin 32 % vastaajista ei ollut samaa mieltä tä-

män väitteen kanssa. Tämän voi tietysti ymmärtää sillä, että useampi päättäjä yrityksessä voi 

edistää riitaisuutta tai ylipäätään hidastaa päätöksentekoa. Henkilövahinkoriskien kannalta 

yrityksen johtamiseen kykenevät yhtiökumppanit ovat kuitenkin tehokas riskienhallinnan kei-

no. Puolet vastaajista pyrkii ainakin jossakin määrin kasvattamaan yrityksensä kokoa. Myös 
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puolet vastaajista ei haluaisi enempää työntekijöitä ainakaan turvallisuuden tunteensa paran-

tamiseksi. 

 

Vastausten melko tasaisesta jakaumasta voi todeta, että tilanteet näyttävät vaihtelevat merkit-

tävästi jo mikroyrityskokoluokan sisällä. Varamiesjärjestelmät, yhtiökumppanit, yrityksen 

henkilömäärä ja toimiala vaikuttavat tuloksiin asennoitumisen lisäksi. Alaluvussa 5.3 tarkas-

tellaan kyselyä jakamalla vastaajien yritykset pieniin ja suuriin yhtiöihin. 

 

 

Kuvio 16 Yrityksen rakenne 

 

5.2.3 Henkilöriskit ja riskienhallinta 

 

Kyselyssä tiedusteltiin vastaajien suhtautumista henkilöriskeihin ja niiden hallintaan useasta 

eri näkökulmasta. Ensinnäkin vastaajia pyydettiin arvottamaan erilaisten henkilövahinkoriski-

en todennäköisyyttä ja vakavuutta yritystoiminnan kannalta. Toiseksi yrittäjiltä tiedusteltiin, 

keneltä he saavat luotettavinta tietoa riskienhallinta- ja vakuutusasioissa. Kolmanneksi väite-

osiossa oli henkilöriskeihin ja niiden hallintaan liittyviä väittämiä. 
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Vastaajia pyydettiin arvioimaan erilaisia henkilöriskejä. Riskejä pyydettiin tarkastelemaan 

siitä näkökulmasta, että ne tapahtuvat vastaajalle itselleen. Ensin tiedusteltiin erilaisten riskien 

todennäköisyyttä. Toiseksi tiedusteltiin, mitä riskit aiheuttavat yritystoiminnan jatkuvuudelle. 

 

 

Kuvio 17 Riskien todennäköisyys vastaajien kokemana 

 

Kuviossa 17 esitellään vastaajien näkemys riskien todennäköisyydestä heidän omalla 

kohdallaan. Ensin erilaisia henkilövahinkoriskejä tiedusteltiin geneerisesti. Mielenkiintoista 

on, että vaikkakin matkasairaus ja –tapaturma sisältää sekä sairauden, että tapaturman 

mahdollisuuden, sitä pidettiin yhtä todennäköisenä, kuin sairautta tai tapaturmaa ylipäätään. 

Erilaisten työkyvyttömyyksien todennäköisyyttä tiedusteltiin viikon poissaolosta aina 

kuolemaan asti. ”En osaa sanoa” -vaihtoehdolla on huomattava osuus tässä kysymyksessä. 

Todennäköisyyden arviointi oli vastaajille ilmeisen hankalaa. Riskien vaikutusta arvioitaessa 

”en osaa sanoa” -vastausten osuus oli sen sijaan huomattavasti pienempi (kuvio 18). 

Alaluvussa 5.3 on havainnollistettu nämä todennäköisyydet ja niiden vaikutukset erilliseen 

riskirintamaan. 
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Kuvio 18 Riskin toteutumisen vaikutus yritystoiminnan jatkuvuuteen 

 

Kuviossa 18 tiedusteltiin riskien vaikutusta yritystoiminnan jatkuvuuteen. Jos vastaaja joutuu 

olemaan poissa muutaman päivän yrityksestään, ei vaikutusta juuri ole. Yhdellä vastaajalla 

muutaman päivän poissaolokin aiheuttaa paljon vahinkoa. Yli kuukauden kestävä sairausloma 

aiheuttaa yli 60 % yrityksistä paljon vahinkoa. Kokonaan tai väliaikaisesti yritystoiminnan 

pysäyttävän vaikutuksen osuus nousee rajusti yli puoli vuotta kestävän sairausloman kohdalla, 

huipentuen yrittäjän kuolemaan. Selvennykseksi yrittäjän kuolema ei kaikissa yrityksissä py-

säytä yritystoimintaa, jos joku toinen henkilö on kykeneväinen ottamaan yrityksen johtamis-

vastuun. 

 

Kyselyssä haluttiin tietää myös vastaajien luottamusta erilaisiin tietolähteisiin. Luottamusta 

kyseltiin riskienhallinnan ja vakuuttamisen näkökulmasta. Kuvio 19 esittelee nämä tulokset. 

Tässä sarjassa ”en osaa sanoa” -vastausten suuri määrä kertoo oman vastauksensa. Kirjanpitä-

jä nousee ylivoimaiseksi voittajaksi tässä kyselyssä, etenkin, kun otetaan huomioon erittäin 

paljon luottavien osuus. Kirjanpitäjä nähdään kenties puolueettomana toimijana, jolla ei ole 

esimerkiksi vakuuttamisen suhteen myyntipaineita tai muita taka-ajatuksia. Myös vastaajien 

tuntemat muut yrittäjät koetaan luotettaviksi informaation lähteiksi. Kontrollivaihtoehdoiksi 

oli sisällytetty myös vastaajan perhe ja ystäväpiiri. Näiltä kahdelta taholta saatuihin tietoihin 
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luotetaan lähes yhtä paljon, kuin vakuutuksia ja riskienhallintaratkaisuja elinkeinonaan tarjoa-

viin tahoihin. 

 

Pankkiin luotettiin enemmän, kuin mihinkään erityisesti vakuutuksia tarjoavaan tahoon. Va-

kuutusyhtiön palkattuun henkilökuntaan luotettiin hieman enemmän, kuin vakuutusasiamie-

hiin. Erittäin mielenkiintoisena yksityiskohtana vakuutusmeklari koettiin kaikkein epäluotet-

tavimmaksi informaation lähteeksi. Tämä on kiinnostavaa, kun otetaan huomioon vakuutus-

meklareiden toimintaa säätelevä laki vakuutusedustuksesta. Vakuutusedustuslain mukaan 

vakuutusmeklarit saavat ottaa palkkion vastaan vain asiakkaaltaan, ja vakuutusmeklareilla ei 

saa olla vakuutuksenantajiin sellaisia riippuvuussuhteita, jotka saattaisivat olla asiakkaan edun 

vastaisia (Laki vakuutusedustuksesta 15.7.2005/570, 6–7§; Finanssivalvonta: Määräys- ja 

Ohjekokoelma vakuutusedustajille 2010).  Lisäksi vakuutusmeklareiden toimintaa valvoo 

Finanssivalvonta (Määttä & Forsman 2005, 155–161). Noin kolmasosa vastaajista ei osannut 

sanoa vakuutusmeklarien suhteen mitään. Kaikkein tuntemattomin lähde n. 50 % EOS-

osuudella oli ELY-keskus.  ELY-keskusten kautta on usein tarjolla erilaisia riippumattomia 

yrittäjien ja yritysten neuvontapalveluita, joten yrittäjien tietämyksen lisääminen tällä osa-

alueella olisi suotavaa. 

 

Kuviossa 20 on esitelty henkilöriskeihin ja niiden hallintaan liittyvät väitteet. Lähes kaikki 

vastaajat ovat sitä mieltä, että heidän omat henkilöriskinsä ovat ainakin jossain määrin merkit-

täviä yritystoiminnan kannalta.  

 

Reilulla kolmasosalla yritystoiminta oli täysin liitoksissa henkilökohtaiseen toimeentuloon, ja 

neljällä viidestä vähintään jonkin verran. Kaksi kolmesta oli ainakin jokseenkin sitä mieltä, 

että he tietävät henkilöriskinsä tarkasti, ja ovat kokonaisvaltaisesti varautuneet niihin. Vastaa-

jat myös kokevat, että he voivat vaikuttaa omien henkilöriskiensä todennäköisyyteen. Kukaan 

ei ollut täysin eri mieltä väitteestä, että terveellisillä elämäntavoilla ja varovaisuudella voisi 

vaikuttaa henkilöriskien todennäköisyyteen erittäin paljon. 
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Kuvio 19 Lähteiden luotettavuus riskienhallinta- ja vakuutusasioissa 

 

 

Kuvio 20 Henkilöriskit ja niiden hallinta 

13% 

10% 

6% 

2% 

1% 

1% 

3% 

4% 

16% 

39% 

37% 

33% 

32% 

8% 

8% 

32% 

23% 

23% 

16% 

30% 

37% 

43% 

57% 

64% 

37% 

33% 

2% 

9% 

8% 

6% 

21% 

7% 

4% 

13% 

48% 

33% 

19% 

20% 

18% 

13% 

21% 

23% 

26% 

ELY-keskus

vakuutusmeklari

vakuutusyhtiön asiamies

vakuutusyhtiön henkilökunta

pankki

kirjanpitäjä

muut tuntemani yrittäjät

ystäväpiiri

perhe

Lähteiden luotettavuus riskienhallinta- ja 
vakuutusasioissa (n=90) 

Täysin epäluotettavaa Melko epäluotettavaa
Melko luotettavaa Erittäin luotettavaa
En osaa sanoa

18% 

2% 

2% 

2% 

2% 

22% 

26% 

7% 

19% 

17% 

13% 

39% 

48% 

46% 

59% 

42% 

50% 

11% 

16% 

39% 

8% 

37% 

33% 

10% 

9% 

9% 

12% 

2% 

1% 

riskienhallinta on vain hienosteleva sana terveelle
järjenkäytölle yritystoiminnassa

 riskienhallinta on rutiininomainen osa
yritystoimintani hallinnon arkea

terveellisillä elämäntavoilla ja varovaisuudella voi
vaikuttaa henkilöriskien todennäköisyyteen erittäin

paljon

tiedän henkilöriskini tarkasti ja olen
kokonaisvaltaisesti varautunut niihin

yritystoimintani menestyminen on täysin liitoksissa
henkilökohtaiseen toimeentulooni

omat henkilöriskini ovat merkittäviä yritystoimintani
kannalta

Väitteet: Henkilöriskit ja niiden hallinta (n=90) 

Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä

Täysin samaa mieltä En osaa sanoa
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Väite-osion loppupuolella tiedusteltiin vastaajien suhtautumista käsitteeseen riskienhallinnas-

ta. 64 % riskienhallinta oli rutiininomainen osa yritystoiminnan arkea, mutta puolelle riskien-

hallinnan käsite oli vain hienosteleva synonyymi terveelle järjenkäytölle. Tästä voidaan vetää 

johtopäätös, että useille yrittäjille riskien punnitseminen on toimi, joka tehdään muun liike-

toiminnan päätösten ohella. Kuitenkin viidennes oli täysin eri mieltä tämän väitteen kanssa. 

Viidennes vastaajista siis pitää riskienhallintaa omana ja itsenäisenä liiketoiminnan osa-

alueena.  

 

5.2.4 Sairastelu ja vapaa-aika 

 

Vaikka sairasteluun liittyviä kysymyksiä on esitelty jo aiemmissa alaluvuissa, väite-osiossa 

oli muutamia erityisesti sairastamiseen ja vapaa-aikaan liittyviä kysymyksiä. Kysely kertoo 

yrittäjien mielenkiintoisen suhtautumisen sairasteluun ja lomailuun. 

 

 

Kuvio 21 Sairastelu ja vapaa-aika 

 

Kuviossa 21 on esitetty sairasteluun ja vapaa-aikaan liittyvät väitteet. Noin puolet vastaajista 

on ollut töissä sairaana, koska sairasloma vaikeuttaisi yritystoimintaa liikaa. Kuitenkin puolel-

la vastaajista ei koskaan ole ollut sellaista sairautta, joka estäisi tekemästä töitä yrityksessä. 
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Neljä viidestä vastaajasta ei kuitenkaan olisi ollut enemmän sairauslomalla, vaikka mahdolli-

suudet olisivat olleet paremmat. Mielenkiintoisesti kolmannes vastaajista ei pidä työskentelyä 

estävää sairautta tai tapaturmaa omalla kohdallaan kovinkaan todennäköisenä. Voi toki olla, 

että jotkut yrittäjät selviävät yrityselämän läpi ilman suurempia poissaoloja, mutta vastaukset 

osoittavat melko kovaa luottamusta omaan terveyteen. Kysymys riittävästä lomailusta jakoi 

vastaajat. Hieman yli puolet on mielestään saanut viettää riittävästi lomaa, ja hieman alle puo-

let oli vastakkaista mieltä.  

 

5.2.5 Suhtautuminen vakuuttamiseen 

 

Kyselyssä tiedusteltiin vastaajien suhtautumista vakuuttamiseen yleisellä tasolla, sekä suhtau-

tumista vakuutusyhtiöihin. Tässä alaluvussa käsitellään vakuuttamista koskevat väitteet.  

 

 

Kuvio 22 Suhtautuminen vakuuttamiseen 
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Kuviossa 22 on esitelty erilaisia vakuuttamiseen liittyviä väittämiä. Väite siitä, että vakuutta-

minen on paras tapa varautua henkilöriskeihin, jakoi vastaajat. Vastaajat eivät kuitenkaan näy-

tä kovin voimakkaasti vastustavan pakollista vakuuttamista. 70 % vastaajista oli vähintään 

jokseenkin eri mieltä siitä, että yrittäjillä ei pitäisi olla mitään pakollisia vakuutuksia. Vasta-

ukset olivat samansuuntaisia väitteen kanssa, että vastaajat maksaisivat turhaan vakuutusmak-

suja. Suurin osa vastaajista ei siten pitänyt vakuutuksia vain välttämättömänä pahana. 

 

Tämän kysymyssarjan mielenkiintoisin yksityiskohta oli väitepari vakuutusten hoidon epä-

miellyttävyydestä. Ensin esitettiin väite, että vakuutusten hoitaminen on epämiellyttävää. 

Myöhemmin esitettiin väite, että vakuutusten hoitaminen on epämiellyttävää erityisesti niiden 

monimutkaisuuden ja epäselvyyden takia. Ensinnäkin jälkimmäiseen väitteeseen otti kantaa 

useampi henkilö. Toiseksi jälkimmäisen väitteen kohdalla useampi vastaaja oli samaa mieltä, 

kuin ensimmäisen suhteen. Neljännes vastaajista oli jälkimmäisen väitteen kanssa täysin sa-

maa mieltä. Tästä voidaan tehdä johtopäätös, että vaikka vakuutusten hoitamista ei aina pidetä 

epämiellyttävänä, vakuutusten sisällön tarkempi tarkastelu ja vertailu koetaan raskaaksi. Toki 

tulee muistaa, että noin puolet vastaajista oli eri mieltä kummankin väitteen suhteen. Reilulla 

neljäsosalla vastaajista olisi hieman parempi vakuutusturva, jos vakuutukset olisivat sisällöl-

tään selkeämpiä. Tämä tuskin tulee olemaan mahdollista yhä monimutkaistuvan ja erikoistu-

van maailman takia. 

 

5.2.6 Suhtautuminen vakuutusyhtiöihin 

 

Tässä alaluvussa tutkitaan vastaajien suhtautumista vakuutusyhtiöihin. Kyselyssä ei kysytty 

sitä, missä yhtiössä vastaajat ovat asiakkaina. Toisessa väite-osiossa tarkastellaan vastaajien 

kokemuksia henkilövahingon hoidosta. 

  

Kuviossa 23 tarkastellaan vastaajien suhtautumista vakuutusyhtiöihin erilaisten väitteiden 

valossa. Omaan vakuutusyhtiöönsä luottaa ainakin jossakin määrin vajaa kaksi kolmasosaa 

vastaajista. Yhteydenpidon säännöllisyyttä koskevat väitteet voidaan sen sijaan tulkita pienik-

si moitteiksi. 58 % vastaajista ei pidetä yhteyttä oman vakuutusyhtiön taholta. Väite ei myös-

kään paljasta, pidetäänkö yhteydenpitona saatuja laskuja, vai esimerkiksi vakuutusturvan 

ajoittaista tarkastamista. Yli puolet vastaajista haluaisi, että heihin pidettäisiin yhteyttä oman 

vakuutusyhtiönsä taholta. Reilu kolmannes on sitä mieltä, että vakuutusyhtiö ottaa heidän 

yritystoimintansa erityistarpeet huomioon. Edellisessä alaluvussa oli väite ”vakuuttaminen on 
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paras tapa varautua henkilöriskeihin”. Kuvion 23 viimeisen väitteen vastaukset noudattelevat 

tätä vastausten jakaumaa: sama määrä vastaajista varautuu henkilöriskeihin siirtämällä riskit 

vakuutusyhtiölle, ja saman määrä mieluummin muilla keinoin. Viidesosa vastaajista ei osan-

nut sanoa väitteeseen mitään. 

 

Henkilövahinkojen hoitoa koskevat väitteet löytyvät kuviosta 24. 30 % ei osannut vastata en-

simmäiseen ja 38 % ei osannut vastata toiseen väitteeseen. Vastaukset ovat kuitenkin vakuu-

tusyhtiöiden näkökulmasta enimmäkseen positiivisia, vaikka negatiivisten kokemusten osuus 

olikin merkittävä vähemmistö. 44 %:lla kaikista vastaajista, eli noin 71 %:lla (0,44/0,62) ky-

symykseen kantaa ottaneista oli hyviä kokemuksia henkilövahingon korvausten hoidosta. Nel-

jänneksellä kysymykseen kantaa ottaneista (0,17/0,7) oli huonoja kokemuksia henkilövahin-

gon korvausten hoidosta. 

 

 

Kuvio 23 Suhtautuminen vakuutusyhtiöihin 
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Kuvio 24 Kokemukset henkilövahingon korvausten hoidosta 

 

5.2.7 Eläke 

 

Tässä alaluvussa käsitellään vastaajien eläkeriskiä kolmesta eri näkökulmasta. Ensin tarkastel-

laan miten vastaajien todellinen ikä ja suunniteltu eläkeikä kohtaavat yhteiskunnan tavoittei-

den kanssa. Toiseksi yrittäjiltä kysyttiin heille tärkeimpiä eläkesäästämisen muotoja. Kol-

manneksi käsitellään eläköitymistä koskevat väitteet. 

 

Syntymävuoden lisäksi vastaajilta kysyttiin, kuinka monta vuotta on jäljellä heidän suunnitte-

lemaansa eläkeikään. Nämä kaksi vastaussarjaa on ristiintaulukoitu kuviossa 25. Yksi vastaaja 

on rajattu pois taulukosta, joka ilmoitti syntymävuodekseen vuoden 2005. Korrelaatioksi saa-

tiin 0,8, joka on melko vahva yhteiskunnallisissa tieteissä (San José State University: Correla-

tion).  
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Kuvio 25 Vastaajien syntymäajan suhde odotettuun eläkeaikaan 

 

Keskiarvolla laskettuna vastaajilla on jäljellä 17,2 vuotta odotettuun eläkeikään. Vastaava 

mediaaniarvo on 15 vuotta. Jos poimitaan alaluvun 5.2.1 vastaajien keskiarvoikä (48) ja me-

diaani-ikä (49), keskiarvollisesti vastaajat aikovat jäädä eläkkeelle 65,2 vuoden iässä ja medi-

aanin perusteella 64 vuoden iässä. Jos tulosta analysoidaan kirjaimellisesti, vastaajat eivät 

suinkaan tavoittele mahdollisimman alhaista eläkeikää, vaan he ovat valmiita työskentele-

mään melko pitkään. Olisi mielenkiintoista tietää, kuinka paljon vastaukset eroaisivat, jos 

vastaajilta olisi suoraan kysytty suunniteltua eläkeikää. 

 

Vastaajilta tiedusteltiin myös heille tärkeitä eläkesäästämisen keinoja. Kuviossa 28 on esitelty 

nämä tulokset. Neljä keinoa nousi ylitse muiden. Kiinteistö- ja asuntosijoittaminen, yrityksen 

myyminen, lakisääteinen eläkevakuutus ja vapaaehtoinen eläkevakuutus olivat vastaajille tär-

keimpiä eläkesäästämisen keinoja. Jos ykkössija on jaettu näiden neljän vaihtoehdon kesken, 

jaetun toisen sijan saa pörssiosakesijoittaminen, rahastot ja pitkäaikaistalletukset. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990

V
u

o
si

a 
su

u
n

n
it

e
lt

u
u

n
 e

lä
ke

ik
ää

n
 

Vastaajien syntymävuosi n=89 

Vastaajien syntymäajan suhde odotettuun 
eläkeaikaan 



68 
 

 

Kuvio 26 Toimeentulon turvaaminen eläkkeellä 

 

Kuvioon 27 on poimittu ainoastaan vastaajien merkittävimmiksi luokitellut keinot. Tästäkin 

tarkastelukulmasta katsottuna tärkein nelikko pysyy samana. Toisen sijan osalta tilanne muut-

tuu. Vain harva pitää rahastoja tai pitkäaikaistalletuksia erittäin merkittävänä varautumisen 

keinona. Pörssiosakkeiden vahva osuus kertoo siitä, että osalla vastaajista on todennäköisesti 

merkittävä osakesalkku. Näitä tuloksia ja niihin mahdollisesti liittyviä riskejä pohditaan sy-

vällisemmin luvussa 6. 
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Kuvio 27 Tärkeimmät eläkesäästämisen muodot 

 

Viimeiseksi esitellään väite-osion eläkkeisiin liittyvät kysymykset kuviossa 28. Vain 38 % 

mielestä heidän lakisääteinen eläketurvansa on jokseenkin tai täysin riittävä. Täysin tyytyväi-

siä lakisääteiseen eläketurvaansa on vain viisi vastaajaa. Kolmasosa vastaajista ei tiedä, mihin 

heidän lakisääteinen eläkevakuutuksensa vaikuttaa. Vastaajien usko lakisääteiseen eläkejär-

jestelmään on suhteellisen hyvä. Kaksi kolmesta pitää eläkkeen saantia eläkeiässä ainakin 

melko varmana, ja reilu neljännes on siitä täysin varma. Kolmasosa vastaajista ei ole vielä 

varautunut vanhuuseläköitymiseensä ja selvittänyt varojensa riittävyyttä. 
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Kuvio 28 Eläke 

 

5.3 Tulokset: Henkilöriskien vaikutus pienissä ja suurissa mikroyrityksissä 

 

Yksi tutkielman pääajatuksista on, että suurempi henkilölukumäärä yrityksissä ja sen tuoma 

johtamis- ja työvastuun jakautuminen ehkäisee henkilöriskien vakavuutta yritystoiminnan 

jatkuvuudelle. Tässä alaluvussa tutkitaan vastaajien henkilöriskien vakavuutta eri kokoluokan 

mikroyrityksissä. 

 

Aineiston tarkastelussa on päädytty seuraavaan ratkaisuun. Vastaajien yritysten henkilöluku-

määrän mediaani on 3. Aineisto on jaettu kahteen osaan tämän mediaanin avulla. Mediaanilla 

aineistoa ei ole kuitenkaan jaettu tasan kahtia, vaan pienten yritysten edustajiksi on valittu 

kaikki 0-3 henkilöä työllistävät yritykset. Suurempia yrityksiä edustamaan on valittu kaikki 4 

tai enemmän työllistävät yritykset. Tässä alaluvussa 0–3 kokoluokkaa kutsutaan pieniksi koh-

deyrityksiksi ja 4+ kokoluokkaa suuriksi kohdeyrityksiksi. Pieniä yrityksiä on 53 kappaletta ja 

suuria yrityksiä 37 kappaletta. 
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Kuvio 29 Pienet kohdeyritykset 

 

Kuviossa 29 on esitelty vastaajan kohtaaman henkilöriskin vaikutus pienten kohdeyritysten 

toiminnan jatkuvuuteen.  Erot tulevat parhaiten esiin vertailemalla tuloksia suurten kohdeyri-

tysten kanssa. Tulokset löytyvät kuviosta 30. 70 % pienistä kohdeyrityksistä pysähtyy jos 

vastaaja kuolee. Suurissa kohdeyrityksissä vastaajan kuolema pysäyttää vain neljänneksen 

toiminnan.  

 

Yli kuukauden kestävä sairausloma aiheuttaa vakavia seurauksia lähes 80 %:lle pienistä koh-

deyrityksistä. Yli puolelle suurista kohdeyrityksistä kyseisen riskin vaikutukset ovat joko pie-

niä, tai mitättömiä. Yli kuukauden mittainen yrittäjän sairausloma ei pysäytä yritystoimintaa 

missään suuressa kohdeyrityksessä. 
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Kuvio 30 Suuret kohdeyritykset 

 

Riskin vaikutuksen ja todennäköisyyden suhdetta pienissä ja suurissa kohdeyrityksissä sel-

ventää kuvio 31. Todennäköisyyksille ja vakavuudelle on annettu arvot 1–4. Todennäköisyys 

4 tarkoittaa sitä, että vastaaja on lähes varma, että riski toteutuu ainakin kerran ennen eläke-

ikää (kts. luku 5.2.3). Asteikot ovat samat, joita on käytetty tässä luvussa. On syytä huomata, 

että todennäköisyydet perustuvat vain ja ainoastaan vastaajien omiin näkemyksiin. Todennä-

köisyyksien keskiarvot on johdettu koko aineistosta, joten ne ovat samat molemmilla koh-

deyrityskokoluokilla. Tämä ratkaisu on tehty, koska oletuksena yrityskoko ei vaikuta vastaaji-

en näkemykseen heidän henkilöriskiensä todennäköisyydestä. Kuvio siis näyttää kuilun pien-

ten ja suurten kohdeyritysten henkilöriskien vaikuttavuuden välillä. 

 

Riskirintamasta voi todeta, että molempien kokoluokkien riskien vaikuttavuus kasvaa suunnil-

leen samassa suhteessa. Riskien vaikutus on kuitenkin pienemmissä yrityksissä lähtökohtai-

sesti korkeammalla tasolla. Pysyvä työkyvyttömyys ja kuolema eivät vastaajista ole juuri sen 

todennäköisempiä kuin yli puolen vuoden sairausloma, mutta ne aiheuttavat yritykselle huo-

mattavasti vakavampia seurauksia. Mielenkiintoisesti yli viikon mittainen sairausloma ei kes-

kiarvojen valossa näyttäydy kovinkaan todennäköisenä. Jos ottaa huomioon korkeimman to-

dennäköisyyden sanallisen määreen, eli riski realisoituisi ainakin kerran ennen eläkeikää, ei 
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vastaajien antamaa keskiarvoa ~2,7 voi pitää kovin korkeana. Arvo 3 tarkoittaisi, että vastaa-

jat pitäisivät sitä mahdollisena ja melko todennäköisenä. 

 

Kuvio 31 Riskirintama 

 

Riskirintamasta on edelleen johdettu riskeille riskiarvot. Kaavana on käytetty Juvosen ym. 

(2011) vakavuudella painotettua riskikaavaa (kaava 2): 

 

(2) riski = todennäköisyys *  vakavuus ^ 2 

 

Kuviossa 32 on esitetty riskeille määritetyt arvot. Riskin vaikuttavuus on siis korotettu toiseen 

potenssiin ja kerrottu todennäköisyydellä. Kuviosta tekisi mielenkiintoisemman, jos siinä olisi 

myös muun lajin riskejä, mutta se kertoo muutamia mielenkiintoisia yksityiskohtia. Yli viikon 

kestävän sairausloman riskiarvo on molemmissa kokoluokissa noin puolet yrittäjän kuoleman 

arvosta, mutta ero ei ole valtava, jos ottaa huomioon suurimman teoreettisen riskin. Suurin 

teoreettinen riskiarvo on tällä menetelmällä 64 (4*4^2). Tällainen riski on mahdollinen yksit-

täisen yrittäjän kohdalla. Jos lääketieteellisesti lähes täydellisellä varmuudella syöpään kuole-
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va yrittäjä harkitsisi yritystoiminnan jatkamista ja kuolema aiheuttaisi yritystoiminnan kes-

keytymisen, voitaisiin tällaista riskiä pitää lähes 64 pisteen arvoisena. 

 

 

Kuvio 32 Riskien arvot 

 

Pienissä kohdeyrityksissä yli kuukauden mittainen sairausloma on suurempi riski, kuin yrittä-

jän kuolema suuremmissa kohdeyrityksissä. Yli viikon kestävä sairausloma on pienessä koh-

deyrityksessä lähes yhtä suuri riski, kuin yli kuukauden mittainen sairausloma suuressa koh-

deyrityksessä. Näiden arvojen perusteella voidaan todeta, että henkilöriskit ovat erityiset va-

kavia pienissä mikroyrityksissä. Yhtälailla voidaan todeta, etteivät suuremmatkaan kohdeyri-

tykset ole immuuneja yrittäjän kohtaamien riskien vaikutuksille. 

 

 

6 YHTEENVETO JA LOPPUPÄÄTELMÄT 

 

6.1 Tutkimusongelmiin vastaaminen 

 

Tässä tutkielmassa oli kaksi päätutkimusongelmaa, joista toisella oli kuitenkin suurempi pai-

noarvo. Muistutukseksi tutkimusongelmat ovat seuraavat: 
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1. Millaisia henkilöriskejä mikroyrityksillä on ja millaisia henkilövakuutusratkaisuja 

on tarjolla niiden varalle riskinäkökulmasta tarkasteltuna? 

 

2. Miten mikroyritysyrittäjät suhtautuvat henkilöriskeihin ja niiden vakuuttamiseen? 

 

Ensimmäinen tutkimusongelma oli painoarvoltaan vähäisempi. Tähän tutkimusongelmaan 

pyrittiin vastaamaan teoriaosuuden luvuissa 3 ja 4. Teorialuku 2 antoi pohjaa yrittäjien ja 

pienyritysten tarkastelulle koko tutkielmassa. Tutkielma on vakuutustieteellinen tutkimus, 

joten pääpaino oli vakuutettavissa henkilöriskeissä, joista suurin osa on henkilövahinkoriske-

jä. 

 

Mikroyrityksen perustaminen on itsessään yksi suuri henkilöriski, koska sen toiminta on pit-

kälti sidoksissa yrittäjän tai yrittäjien terveyteen, osaamiseen ja päätöksentekoon. Pienimmis-

sä yrityksissä yrittäjän henkilökohtaiset henkilövahinkoriskit ovat lähes sellaisenaan myös 

yritystoiminnan riskejä. Esimerkiksi yrittäjän toimeentulo voi olla täysin liitoksissa yritystoi-

mintaan, ja yritystoiminta liitoksissa yrittäjän työpanokseen. Yhden henkilön yrityksissä yrit-

täjä on yritys itse. Yrityksen henkilömäärän kasvaessa riskien kirjo laajenee työntekijöiden ja 

osakkaiden henkilövahinkoriskeillä ja suurella määrällä vakuutuskelvottomia henkilöriskejä. 

Yrittäjän omien henkilöriskien merkitys vähenee, mutta muiden henkilöriskien vaikutus li-

sääntyy. Yrittäjän kontrolli joistakin riskeistä pienenee, mutta riskien vaikutus tasaantuu use-

an henkilön kesken. 

 

Ensimmäisessä tutkimusongelmassa haluttiin myös kartoittaa vakuutusratkaisuja henkilöriski-

en kattamiseksi. Riskien vakuuttamista käsiteltiin luvussa 4. Näkökulmaksi valittiin vakuutus-

lähtöisyyden sijaan riskinäkökulma. Riskit näyttäytyvät yksinkertaisina, kuten työkyvyttö-

myys, mutta vakuutuslähtöisesti ne voivat olla monimutkaisia kokonaisuuksia. Yksittäisen 

riskin välittömien ja välillisten vaikutusten kattamiseksi saattaa joutua ottamaan lakisääteisiä 

ja vapaaehtoisia vakuutuksia useasta eri vakuutuslajista. Joillakin yrittäjillä vakuuttamisen 

vapaaehtoisuus koskee yhtälailla lakisääteisiä vakuutuksia, koska laki ei aina pakota niiden 

ottamista. Tilannetta ei yksinkertaista se, että vakuutukset saattavat olla osittain päällekkäisiä, 

ja niiden korvausjärjestelmät vaihtelevat vakuutuksittain. Ilman huolellista vakuutustarpeen 

selvittämistä yrittäjien henkilövakuutusturvaan saattaa jäädä merkittäviä aukkoja, joiden mer-

kitys tulee henkilölle pahimmassa tapauksessa täytenä yllätyksenä. Esimerkiksi vapaaehtoi-

seen eläkevakuutukseen säästäminen voi vaikuttaa nopeasti tarkasteltuna edulliselta vaihtoeh-
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dolta lakisääteiseen verrattuna, mutta entä jos yrittäjä tuleekin ennenaikaisesti työkyvyttö-

mäksi? Henkilöriskien tarkastelussa olisi syytä harjoittaa huolellista kokonaisvaltaista tarkas-

teltua, jotta yrittäjä olisi ainakin tietoinen vakuutusturvansa keskeisistä puutteista. 

 

Toisessa päätutkimusongelmassa haluttiin tietää yrittäjien suhtautuminen henkilöriskeihin ja 

niiden vakuuttamiseen. Suhtautumisen aiheuttavien syiden etsimiseen soveltuisi paremmin 

laadullinen tutkimus, mutta tutkielman lomakekyselyllä saatiin selvitettyä yrittäjien suhtau-

tuminen annettuihin väittämiin. Kerätty aineisto oli pieni (n=108), mutta tulokset olivat silti 

mielenkiintoisia. 

 

Suuri osa kysymyksistä jakoi vastaajien mielipiteet. Vastaajien taustat demografiset taustat 

poikkesivat toisistaan merkittävästi. Tämän pohjalta voidaan tehdä ainakin yksi melko pitävä 

johtopäätös: yrittäjät ja mikroyritykset eivät muodosta homogeenistä yhteisöä. Heterogeeni-

syyttä voidaan tarkastella useasta eri näkökulmasta. Kuten luvussa 2 todettiin, yrittäjien asen-

teisiin vaikuttavat muun muassa heidän aiemmat kokemuksensa, koulutus ja persoonallisuu-

den piirteet. Lisäksi heidän henkilökohtainen ja yritystoiminnallinen toimintaympäristö vaih-

telee merkittävästi esimerkiksi perherakenteen ja toimialan myötä. Henkilökohtaiset ominai-

suudet ja toimintaympäristö toimivat jatkuvassa vuorovaikutuksessa toistensa kanssa.  

 

Pro gradu -tutkielman pituussuositusten takia aineistoa ei ollut mahdollista tutkia kaikista 

mahdollisista näkökulmista. Toinen rajoittava tekijä oli aineiston koko. Lomakekyselyn avul-

la löydettiin kuitenkin yhteys mikroyritysten koon ja yrittäjien henkilöriskien vaikuttavuuden 

välille. Pienissä mikroyrityksissä yrittäjien henkilövahinkoriskeillä on suurempi vaikutus yri-

tystoiminnan jatkuvuuteen, kuin suuremmissa mikroyrityksissä. 

 

Tutkielman perusteella ei voida sanoa, että olisi olemassa geneerinen mikroyritysyrittäjä, joka 

suhtautuu henkilöriskeihin tietyllä tavalla. Sen sijaan voidaan sanoa, että merkittävässä osassa 

suuremmistakin mikroyrityksistä yrittäjän työpanoksella on suuri merkitys, ja pienissä mik-

royrityksissä se on erityisen suuri. Siten voidaan tehdä johtopäätös, että yrittäjien suhtautumi-

sella henkilöriskienhallintaan on suuri merkitys, koska henkilöriskeillä on suuri merkitys. 

Tutkimuksen perusteella voidaan myös sanoa, että pienemmissä mikroyrityksissä henkilöris-

kit koetaan vakavampina, kuin suuremmissa mikroyrityksissä. Tämä havainto tukee myös 

teorian näkemystä asiasta. Pidemmälle menevät johtopäätökset ja tulosten vapaamuotoisem-

mat analyysit löytyvät seuraavasta alaluvusta. 
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6.2 Johtopäätökset 

 

Tässä alaluvussa on kootusti lomakekyselyn ja teorian perusteella tehdyt vapaamuotoisemmat 

pohdinnat mikroyritysten ja yrittäjien henkilöriskienhallinnasta. Lomakekyselyn tulokset ovat 

nähtävissä luvussa 5, joten lukija voi tehdä omia – kenties eriäviä – johtopäätöksiä aineiston 

perusteella. 

 

Kyselyn perusteella näyttää, että mikroyritysyrittäjät pitävät henkilöriskejään merkittävinä 

yritystoiminnan jatkuvuuden kannalta. Vastaajat osasivat ottaa kantaa riskien vaikutuksiin, ja 

niissä oli eroja pienten ja suurten mikroyritysten välillä. Sen sijaan joidenkin riskien todennä-

köisyyttä ei pidetty kovin suurena. Etenkin yli viikon kestävä sairausloma ei näyttäytynyt ko-

vinkaan todennäköisenä, vaikka kysyttiin, voisiko se tapahtua edes kerran ennen eläkeikää. 

Lisäksi ”en osaa sanoa” -vastausten osuus oli merkittävä riskien todennäköisyyttä arvioitaes-

sa.  Kolmasosa vastaajista ei pitänyt työskentelyä estävää sairautta tai tapaturmaa kohdallaan 

kovinkaan tai lainkaan todennäköisenä. Näyttäisi siltä, että yrittäjät tiedostavat henkilöriskien 

vakavuuden, mutta niiden ei uskota tapahtuvan omalle kohdalle.  

 

Matkalla tapahtuvaa sairautta tai tapaturmaa pidettiin yhtä todennäköisenä, kuin koko työikäi-

syyden aikana tapahtuvaa sairautta tai tapaturmaa. Näyttäisi siis siltä, että erikoistilanteita 

korostetaan enemmän, kuin arkielämää. Kun ottaa huomioon sen, että suuri osa ihmisistä on 

matkalla vain murto-osan verrattuna normaaliin arkeen, matkatapaturmien ja sairauksien ko-

rostuminen oli merkittävää. 

 

Vastaukset olivat mielenkiintoisia myös riskienhallinnan käsitteeseen suhtautuessa. Suurin 

osa vastaajista oli sitä mieltä, että he tietävät riskinsä ja ovat kokonaisvaltaisesti varautuneet 

niihin. Riskienhallintaa pidettiin rutiininomaisena osana yrityksen hallinnon arkea. Itse termiä 

riskienhallinta pidettiin vain hienostelevana synonyyminä terveelle järjenkäytölle. Näistä vas-

tauksista voi vetää johtopäätöksen, että riskienhallinnan ratkaisut syntyvät muun yritystoi-

minnan päätöksenteon ohella. Useat yrittäjät eivät näe riskienhallintaa omana erillisenä toi-

mena, vaan osana arkea. Vaikka tämän voi nähdä positiivisenakin asiana, on vaara, että yrittä-

jät eivät huolellisesti punnitse kaikkia liiketoiminnan riskejä: vain ne riskit punnitaan, jotka 

ovat käsiteltävinä akuutissa päätöksenteossa. Näin esimerkiksi henkilöriskit voivat tulla kiin-

nostaviksi vasta siinä vaiheessa, kun riskit realisoituvat. 
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Kun yrittäjiltä kysyttiin luotettavimpia informaatiolähteitä riskienhallinnan ja vakuuttamisen 

suhteen, nousi esiin mielenkiintoinen ilmiö: puolueettomuutta arvostettiin enemmän, kuin 

alan erikoisasiantuntijuutta. Vastaajien tuntemat muut yrittäjät ja kirjanpitäjä olivat huomatta-

vasti luotettavampia lähteitä, kuin vakuutusyhtiö ja sen edustajat. Myös pankki koettiin luotet-

tavampana lähteenä, kuin vakuutusyhtiö. Jopa ystävät, perhe ja tuttavat olivat yhtä luotettavia 

informaation lähteitä, kuin vakuutusyhtiöt. Joko vastaajilla oli huonoja kokemuksia vakuu-

tusmeklareista, tai heidän toimialaansa ei tunneta. Vastaajat kokivat saavansa epäluotettavinta 

tietoa vakuutusmeklareilta, vaikka lainsäädäntö määrää tiukasti vakuutusmeklarien riippumat-

tomuudesta ja palkkion vastaanottamisesta vain toimeksiantajalta (Laki vakuutusedustuksesta 

15.7.2005/570). 

 

Vastaajat eivät pitäneet vakuutuksia vain välttämättömänä pahana. Suurin osa ei halunnut 

yrittäjille täydellistä vapautta vakuuttamisesta. Vakuutusten hoitamista sen sijaan pidettiin 

melko epämiellyttävänä ja syy suhtautumiseen vaikutti olevan erityisesti vakuutusten sisällön 

monimutkaisuus ja epäselvyys. Osalla vastaajista olisi parempi vakuutusturva, jos vakuutuk-

set olisivat selkeämpiä. Luku 4 osoittaa melko konkreettisesti, että jo henkilövakuuttamisen 

kenttä on monimutkainen. Kun mukaan otetaan kaikki muutkin liiketoimintaan vaikuttavat 

riskilajit, ei kattavan ja samalla kustannustehokkaan vakuutusturvan valinta ole kovinkaan 

yksinkertainen työ. Jos vakuutusten monimutkaisuuteen yhdistetään kyselyn tulokset luotetta-

vimmista informaation lähteistä, voidaan olettaa, että virheellisen tai puutteellisen vakuutusin-

formaation määrä voi olla yrittäjillä merkittävä. Vaikka yrittäjät ja kirjanpitäjät tietävät paljon 

tietyistä vakuuttamisen aspekteista, voivat tärkeät yksityiskohdat rajoitusehdoista, korvaus-

määristä ja kattavuudesta jäädä huomioimatta. 

 

Vaikka vakuutusyhtiöiden henkilökunta ja asiamiehet eivät olleet luotettavimpia informaation 

lähteitä, vastaajat luottivat vakuutusyhtiöihinsä melko paljon. Yrittäjät olisivat silti halunneet, 

että vakuutusyhtiöt pitäisivät säännöllisempää yhteyttä heihin. Lievä enemmistö ei silti koke-

nut, että vakuutusyhtiöt ottaisivat huomioon heidän yritystoimintansa erityistarpeet. Koke-

mukset henkilövahinkojen hoidosta olivat pääosin positiivisia. Negatiivisten kokemusten vä-

hemmistö ei silti ollut marginaalinen. Suurella osalla vastaajista ei ollut mitään kokemuksia 

henkilövahingon korvauksista. Vastaukset voi tulkita siten, että suurella osalla yrittäjistä ei 

ole vakuutusyhtiönsä kanssa kovinkaan syvällistä kumppanuutta. Vakuutusyhtiöihin luotetaan 
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vähemmän, kuin moniin muihin informaation lähteisiin, ja yhteydenpidolta toivottaisiin 

enemmän. 

 

Yrittäjät olivat valmiita työskentelemään melko pitkään – tämän hetken työeläkelainsäädän-

nön 63 vuoden alaikärajaa vuotta tai paria kauemmin. Vapaaehtoiset eläkevakuutukset olivat 

suosituin keino vanhuuseläkkeelle varautumiseksi. Muita lähes yhtä suosittuja keinoja olivat 

oman yrityksen myyminen, kiinteistö- ja asuntosijoittaminen sekä lakisääteinen eläkevakuut-

taminen. Yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että heidän lakisääteinen eläkevakuutuksensa ei 

ole riittävä. Kysely ei kerro, onko syynä riittämättömyyden tunteeseen eläkejärjestelmän ylei-

sesti heikko taso, vai onko heidän YEL-työtulonsa määritelty liian pieneksi. Tämä kuitenkin 

tarkoittaa, että yrittäjillä itsellään on suuri vastuu eläkeikään varautumisessa, jos lakisääteinen 

vakuutus koetaan riittämättömäksi. Eläketoimeentuloa ei kannata jättää vain yrityksen myy-

misen varaan. Yrityksen myynnistä saatava hinta ei välttämättä ole sitä mitä yrittäjä toivoo, 

tai eläkeiän lähestyessä yrittäjän oman työkyvyn heikkeneminen heijastuu myös yrityksen 

arvoon. Joitakin yrityksiä voi olla hyvin vaikea tai mahdoton myydä, jos ne perustuvat yrittä-

jän henkilökohtaiseen työpanokseen. 

 

Viime luvun loppupuolella tarkasteltiin yrityskoon vaikutusta henkilöriskien vakavuuteen 

yritystoiminnan jatkuvuuden kannalta. Riskien todennäköisyydet ja vaikuttavuus olivat täysin 

vastaajien omia näkemyksiä, eivätkä perustu esimerkiksi vakuutusyhtiöiden todellisiin vahin-

kotilastoihin. Tutkimustulokset silti johdonmukaisesti osoittivat, että vastaajat pienemmissä 

mikroyrityksissä kokevat samat henkilöriskit vakavampina kuin yrittäjät suuremmissa mik-

royrityksissä. Tämä havainto on yhdenmukainen tutkielman teorian kanssa. Teorian mukaan 

yrityksen johtamisvastuuta on vaikeaa tai mahdotonta jakaa pienimmissä yrityksissä. Lisäksi 

jokaisen henkilön työpanos saattaa olla merkittävä tuloksenteon kannalta työntekijän nimik-

keestä ja vastuualueesta riippumatta.  

 

6.3 Jatkotutkimusehdotuksia 

 

Lomakekyselyn kysymykset olivat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta melko onnistunei-

ta, mutta vastaajien joukko oli pieni ja osittain pahasti vääristynyt. Olisi mielenkiintoista näh-

dä samantyyppinen kysely suuremmalla otannalla, jossa esimerkiksi yrittäjien koulutus ja 
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yritysten toimiala voitaisiin ottaa omina muuttujinaan paremmin huomioon. Tämän työn poh-

jalta voidaan silti määritellä erilaisia jatkotutkimusehdotuksia. 

 

Tämän kyselyn vastaukset perustuivat ainoastaan yrittäjien omaan näkemykseen riskien to-

dennäköisyydestä ja vaikuttavuudesta. Jatkotutkimusehdotuksena yrittäjien näkemyksiä ja 

todellisuuden välistä kuilua olisi mielenkiintoista tutkia todellisella tilastollisella aineistolla. 

Etenkin henkilöriskien todellinen todennäköisyys voitaisiin ottaa paremmin huomioon. 

 

Koska kysely oli valmiiksi strukturoitu lomakekysely, se vastasi kysymykseen ”miten suhtau-

tuvat?”, mutta ei juurikaan kysymykseen ”miksi suhtautuvat?”. Aihealueen ymmärrystä voi-

taisiin syventää laadullisella tutkimusnäkökulmalla esimerkiksi luotettavimpien informaatio-

lähteiden suhteen. Vakuutusyhtiöihin luotettiin vähemmän kuin kirjanpitäjiin tai yrittäjien 

omaan sosiaaliseen verkostoon. Puolet vastaajista ei tuntenut ELY-keskusten tarjoamia palve-

luja lainkaan. Onko vakuutusyhtiöihin kohdistuvan luottamuspulan syynä se, että vakuutusyh-

tiöt yrittävät samalla myydä tuotteitaan? Onko syynä kenties vakuutusyhtiön tuotelähtöisen ja 

yrittäjän riskilähtöisen näkökulman ristiriita? Voittaako sosiaalisen verkoston riippumatto-

muus aina myyvien tahojen asiantuntijuuden? Onko selittävänä syynä puhtaasti ”suuri vakuu-

tusyhtiö vastaan pieni yrittäjä”? Esimerkiksi näihin kysymyksiin olisi mielenkiintoista saada 

syvällisempi vastaus. 

 

Myös eläkkeeseen liittyvät vastaukset nostivat esiin lisää kysymyksiä. Tärkeimpinä eläkesääs-

tämisen muotoina olivat kiinteistö- ja asuntosijoittaminen, yrityksen myyminen sekä lakisää-

teinen ja vapaaehtoinen eläkevakuuttaminen. Lomakkeen kysymykset tiedustelivat vain tär-

keyttä, eikä keinojen todellinen euromääräinen osuus eläkeajan toimeentulosta käynyt ilmi. 

Vastausten pohjalta voi nähdä erilaisia haasteita. Jos asuntosijoittaminen tarkoittaa oman 

asunnon velan maksamista, sen muuttaminen eläkeajan toimeentuloksi voi olla haastavaa il-

man oman asunnon myymistä. Yrityksen myyminen voi olla hidasta ja epävarmaa, eikä siitä 

saatava rahamäärä ole etenkään pitkällä aikavälillä tarkasti arvioitavissa. Vapaaehtoinen elä-

kevakuutus on maksuperusteinen: kun sen avulla säästetyt varannot on nostettu, ne ovat lopul-

lisesti nostettu. Jos vielä lakisääteinen YEL-vakuutus on työaikana määritetty oikeaa tasoa 

alhaisemmaksi, ei lakisääteisen eläkkeen osuus ole välttämättä riittävä. Olisi mielenkiintoista 

tietää yrittäjien todellinen eläkeajan varautumisen taso. 
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6.4 Loppusanat 

 

Tutkielma lähti siitä ajatuksesta, että yrittäjillä on suurempi vapaus tehdä työhönsä liittyviä 

valintoja, ja he kärsivät valintojensa seurauksista. Valintojen vapautta tutkittiin erityisesti ris-

kienhallinnan ja vakuuttamisen suhteen. Vaikka yrittäjillä on joitakin pakollisia ja lakisäätei-

siä vakuutuksia, ne muodostavat ainoastaan pohjan kokonaisvaltaisemmille riskienhallintarat-

kaisuille. 

 

Yrittäjän tulee uskoa ja luottaa omiin kykyihinsä sekä yhteistyökumppaneihinsa, mutta välillä 

olisi hyvä kyseenalaistaa nykytilanteen jatkuvuus, sekä valintojen vaikutukset pitkällä aikavä-

lillä. Vakuutusmaksuista säästäminen voi vaikuttaa hyvältä idealta nykyhetkessä, mutta valin-

nat voivat realisoitua pienenä vanhuuseläkkeenä tai olemattomana työkyvyttömyysturvana.  

 

Uhkakuvia maalaileva ajattelu voi kuulostaa kovin negatiiviselta ja pessimistiseltä, mutta ris-

kienhallinnan ydinajatus on, että riskeihin varaudutaan etukäteen, jotta niiden aiheuttama kär-

simys olisi mahdollisimman vähäistä. Tärkeintä olisi nostaa mikroyritysyrittäjien riskitietoi-

suus sille tasolle, että he olisivat ainakin tietoisia omista riskeistään ja niiden seurauksista. 

Vasta, kun riskien hahmottaminen on riittävällä tasolla, vastuu ratkaisuista siirtyy täysin yrit-

täjälle itselleen. Todellisuudessa riskien hahmottaminen ja riskien kattava vakuuttaminen on 

niin monitahoista, että tehtävä on asiaan vihkiytymättömälle haastavaa. 

 

Tutkielman lomakekysely antoi kuitenkin suhteellisen positiivisen näkemyksen mikroyri-

tysyrittäjien suhtautumisesta riskienhallintaan. Henkilöriskien ja vakuutusten merkitystä ei 

vähätelty, mutta luottamus vakuutusyhtiöihin oli yllättävä heikkoa. Hieman ikävänä asiana 

riskienhallintaa ei aina nähty omana liiketoiminnan osa-alueenaan, vaan terveenä järjenkäyt-

tönä.  Tämä ei välttämättä ole huono asia, mutta jos yrittäjät luottavat vain intuitioonsa, voi 

moni riski jäädä huomaamatta. 

 

Suomalaisessa markkinataloudessa uusien yritysten, innovaatioiden ja menestystarinoiden 

synnyttäminen on saavuttanut yhteiskunnallisesti korkean prioriteetin. Menestystä etsiessä on 

syytä myös varautua yritystoiminnan arjen negatiivisiin yllätyksiin.  
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LIITE 1: Kyselyn alkuperäinen saatesähköposti 

 

Olen gradua kirjoittava kauppatieteiden opiskelija Tampereen Johtamiskorkeakoulusta, ja 

teen tutkimusta pienyritysten henkilöriskeistä sekä niiden hallinnasta. Toivon, että Teillä on 

hetki aikaa pysähtyä miettimään riskejä, joilla voi olla merkittävä vaikutus yritystoimintanne 

ja toimeentulonne kannalta. 

 

Olen itsekin yrittäjäperheen poika, ja pienyritykset ovat aina olleet luonnollinen kiinnostuk-

seni kohde. Tutkimukseni on täysin omakustanteinen, mutta Suomen Asiakastieto Oy auttoi 

kustannusten kohtuullistamisessa. 

 

Panostanne kaivataan oheisesssa sähköisessä kyselylomakkeessa, jonka täyttäminen kestää 

koekyselyiden perusteella 9-11 minuuttia. Kysely on luottamuksellinen. Lomakkeen alussa on 

taustakysymyksiä, joilla luodaan pohjaa tutkittavalle asialle. 

 

Linkistä pääsette vastaamaan kyselyyn. 

 

Kopioikaa tästä tunnus ja salasana kyselyyn kirjautumiseksi. 

 

Tunnus: **** 

Salasana: **** 

 

https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/****/lomake.html 

 

 

[Kyselyn yhteystiedot on ostettu Suomen Asiakastieto Oy:ltä ja vastauksista muodostettu ai-

neisto tuhotaan gradun tekemisen jälkeen.] 

 

 

Kiitoksia jo etukäteen ja hyvää joulun odotusta! 

José Talonen 

vakuutustiede 

Johtamiskorkeakoulu 

+35850******* 

jose.talonen@uta.fi  



 
 

LIITE 2: Kyselyn muistutussähköposti 

 

Hei yrittäjä/toimitusjohtaja, 

 

Kiitos erittäin paljon jo kyselyyn vastanneille! Toivon kuitenkin kovasti, että vielä muutama 

osallistuisi tähän pienyrityksiä erittäin paljon koskettavan aihealueen tutkimiseen. Kysely on 

auki tammikuun loppuun. Kyselyyn kuluu arvioilta 9-11 minuuttia. 

 

Kiitos ajastanne! 

 

(Kopioikaa tästä tunnus ja salasana kyselyyn kirjautumiseksi.) 

Tunnus: **** 

Salasana: **** 

 

https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/****/lomake.html 

  



 
 

LIITE 3: Kyselylomakkeen kysymykset 

 

TAUSTAKYSYMYKSET 

Sukupuolesi? 

Yrityksesi yhtiömuoto? 

Yrityksesi kotipaikka? 

Yrityksesi päätoimiala? (vastausvaihtoehtoina TOL 2008 pääluokat) 

Onko yritystoimintasi pää- vai sivutoimista? 

Jos yritystoimintasi on sivutoimisto, oletko päätoimisesti työsuhteessa? 

Onko yritystoimintasi kausiluonteista? 

Työllistääkö yrityksesi puolisosi? 

Minä vuonna olet syntynyt? 

Keskimääräiset bruttotulosi vuodessa? 

Kuinka monta ihmistä yrityksesi työllistää kokopäiväisesti Sinut mukaan lukien? 

Kuinka monta lasta sinulla on? 

Kuinka monta lapsistasi yrityksesi työllistää? 

Kuinka monta yhtiökumppania sinulla on? 

Mikä on yrityksesi vuosittainen liikevaihto? 

Kuinka monta henkilöä yrityksessäsi työskentelee, jotka voivat tarvittaessa johtaa yritystä 

ainakin muutaman viikon ajan? 

Kuinka monta kokonaista vuotta olet toiminut yrittäjänä? 

Kuinka monta vuotta on jäljellä suunnittelemaasi eläkeikään? 

Korkein koulutuksesi? 

 

RISKIT- JA RISKIENHALLINTA 

I) Kuinka todennäköisenä pidät itsesi kannalta seuraavia henkilöriskejä siitä näkökulmasta, 

että ne tapahtuvat ennen vanhuuseläkkeelle jäämistäsi? 

1. En usko, että tapahtuu omalle kohdalleni lainkaan ennen eläkeikää 

2. Mahdollista, mutta melko epätodennäköistä 

3. En osaa sanoa 

4. Mahdollista, ja melko todennäköistä 

5. Olen lähes varma, että tulee tapahtumaan ainakin kerran ennen eläkeikää 

 



 
 

 tapaturma? 

 sairastuminen? 

 matkatapaturma/-sairaus? 

 yli viikon kestävä sairausloma? 

 yli kuukauden kestävä sairausloma? 

 yli puoli vuotta kestävä sairausloma? 

 pysyvä työkyvyttömyys? 

 kuolema 

 

II) Kuinka vaikuttavina pidät seuraavia henkilöriskejä yrityksesi toiminnan kannalta, jos ne 

tapahtuvat sinulle itsellesi? Vaikuttavuudella tarkoitetaan tässä riskin toteutumisen vakavuutta 

yritystoiminnan jatkuvuudella. 

1. Ei lainkaan vaikutusta 

2. Vähän vaikutusta 

3. En osaa sanoa 

4. Paljon vaikutusta, mutta yritystoiminta voisi jatkua 

5. Kokonaan tai väliaikaisesti yritystoiminnan pysäyttävä vaikutus 

 

 muutaman päivän poissaolo 

 yli viikon kestävä sairausloma 

 yli kuukauden kestävä sairausloma 

 yli puoli vuotta kestävä sairausloma 

 pysyvä työkyvyttömyys 

 kuolema 

 

III) Kuinka merkittävinä pidät seuraavia säästövaihtoehtoja vanhuuseläkeikääsi varautuessa? 

1. Ei lainkaan merkitystä 

2. Vähän merkitystä 

3. En osaa sanoa 

4. Paljon merkitystä 

5. Yksi merkittävimmistä varautumisen muodoista 

 

 pörssiosakesijoittaminen 



 
 

 kiinteistö-/asuntosijoittaminen 

 yrityksen myyminen 

 lakisääteinen eläke 

 vapaaehtoinen eläke 

 eläkesäästötili 

 pitkäaikaistalletukset 

 velkakirjat 

 rahastosäästäminen/-sijoittaminen 

 säästöhenkivakuutukset 

 käyttötilille säästäminen 

 

IV) Arvioi seuraavat vaihtoehdot sen mukaisesti, kuinka luotettavaa tietoa listatuilta tahoilta 

koet saavasi riskienhallinta ja vakuutusasioissa. 

1. Täysin epäluotettavaa 

2. Melko epäluotettavaa 

3. En osaa sanoa 

4. Melko luotettavaa 

5. Erittäin luotettavaa 

 

 perhe 

 ystäväpiiri 

 muut tuntemani yrittäjät 

 kirjanpitäjä 

 pankki 

 vakuutusyhtiön henkilökunta 

 vakuutusyhtiön asiamies 

 vakuutusmeklari 

 ELY-keskus 

 

  



 
 

V) Seuraavassa on esitelty erilaisia väittämiä täysin satunnaisessa järjestyksessä. Ota väittä-

miin kantaa seuraavia vaihtoehtoja kuvaavilla numeroilla. 

1. Täysin eri mieltä 

2. Jokseenkin eri mieltä 

3. En osaa sanoa 

4. Jokseenkin samaa mieltä 

5. Täysin samaa mieltä 

 

a) omat henkilöriskini ovat merkittäviä yritystoimintani kannalta 

b) yritystoimintani menestyminen on täysin liitoksissa henkilökohtaiseen toimeentulooni 

c) vakuuttaminen on paras tapa varautua henkilöriskeihin 

d) lakisääteinen eläketurvani on riittävä 

e) tiedän henkilöriskini tarkasti ja olen kokonaisvaltaisesti varautunut niihin 

f) jos joudun jäämään pois töistä, minulla on varahenkilö joka voi hoitaa yritystä puoles-

tani 

g) olen ollut sairaana töissä, koska sairausloma vaikeuttaisi yritystoimintaa liikaa 

h) minulla ei koskaan ole ollut sellaista sairautta/tapaturmaa, joka estäisi tekemästä töitä 

yrityksessäni 

i) luotan vakuutusyhtiööni 

j) joku toinen yrityksessäni työskentelevä voi korvata työpanokseni tarvittaessa koko-

naan 

k) haluaisin, että yrittäjillä ei olisi mitään pakollisia vakuutuksia 

l) tiedän, mihin kaikkeen lakisääteinen eläkevakuutus vaikuttaa 

m) uskon saavani lakisääteisen eläkkeeni, kun saavutan eläkeiän 

n) kokisin yritystoimintani turvatummaksi, jos minulla olisi enemmän työntekijöitä 

o) kokisin yritystoimintani turvatummaksi, jos minulla ei olisi lainkaan työntekijöitä 

p) terveellisillä elämäntavoilla ja varovaisuudella voi vaikuttaa henkilöriskien todennä-

köisyyteen erittäin paljon 

q) koen maksavani turhaan lakisääteisiä vakuutusmaksuja 

r) pyrin päämäärätietoisesti kasvattamaan yritykseni kokoa 

s) vakuutusten hoitaminen on epämiellyttävää 

t) vakuutusten hoitaminen on epämiellyttävää erityisesti niiden monimutkaisuuden ja 

epäselvyyden takia 

u) olisin ollut enemmän sairauslomalla, jos ehtisin jäämään sille 



 
 

v) riskienhallinta on rutiininomainen osa yritystoimintani hallinnon arkea 

w) olen yrityksessäni korvaamaton 

x) riskienhallinta on vain hienosteleva sana terveelle järjenkäytölle yritystoiminnassa 

y) vakuutukset ovat vain välttämätön paha 

z) jos vakuutusten sisältö olisi selkeämpi, minulla olisi kattavampi vakuutusturva 

å) minulla on huonoja kokemuksia henkilövahingon korvausten hoidosta 

ä) minulla on hyviä kokemuksia henkilövahingon korvausten hoidosta 

ö) olen varautunut vanhuuseläköitymiseeni ja tiedän mihin varani riittävät eläkeiässä 

aa) minuun pidetään säännöllistä yhteyttä vakuutusyhtiöstäni 

bb) haluan, että minuun pidetään säännöllistä yhteyttä vakuutusyhtiöstäni 

cc) koen, että vakuutusyhtiöni ottaa hyvin huomioon minun ja yritystoimintani erityistar-

peet 

dd) en pidä työskentelyä estävää sairautta tai tapaturmaa omalla kohdallani lainkaan to-

dennäköisenä 

ee) saan mielestäni viettää tarpeeksi lomaa 

ff) varaudun henkilöriskeihin mieluummin muilla keinoin, kuin siirrän ne vakuutuksilla 

vakuutusyhtiölle 

gg) tuntisin oloni turvatummaksi, jos minulla olisi / koska minulla on yhtiökumppani 


