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Asiakkaiden omistama LähiTapiola 
• LähiTapiola-ryhmä muodostuu 20 alueyhtiöistä, jotka 

palvelevat asiakkaita omilla alueillaan ja koko alueen 
hyvinvointia edistäen.  

• LähiTapiolasta saa saman katon alta kaikki tuotteet ja 
palvelut vahinko-, henki- ja eläkevakuuttamiseen sekä 
sijoittamiseen ja pankkipalveluihin.. 

• Meillä on vahvat juuret suomalaisessa yhteiskunnassa, 
mutta vahva halu uudistua asiakkaidemme eduksi. 

• Haluamme olla luotettu neuvonantaja kaikissa elämän  
vaiheissa ja yrityksen tai maatilan toiminnan eri olosuhteissa. 

• LähiTapiola on johtava pienyritysten vakuuttaja Suomessa. 
Yrittäjätutkimuksen mukaan yli 40% yrityksistä Etelä-
Pohjanmaalla ilmoittaa LähiTapiolan päävakuutusyhtiökseen. 



Esimerkkejä elävästä elämästä 
Rakennusyrittäjä, 3 työntekijää 
• Rakennusyrittäjä leikkasi 

sirkkelillä peukaloonsa työmaalla 
• Lainaturvavakuutuksessa, jota oli 

lainaa otettaessa voimakkaasti 
suositeltu, oli asetettu 
haittakorvaus ”heikomman 
käden” peukalosta 50 % tasolle 
haitta-asteluokituksesta ja 
”vahvemman käden” peukalo 
meni taulukon mukaan 

• Mitä arvelette, kumpaanko 
käteen sirkkelillä päästetään 
yleensä? 

• LähiTapiolan henkilövakuutuksissa 
tällaisia ehtoja ei ole 
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Metsäkoneurakoitsija, 
yksinyrittäjä 

• Metsäkoneurakoitsija 
sairastuu yllättäen vakavasti, 
eikä pysty 2 kuukauteen 
suoriutumaan sovituista 
töistä 

• Onneksi aikanaan tehtiin 
asianmukainen 
henkilökeskeytysvakuutus ja 
yrittäjä pystyi palkkaamaan 
osaavan kuljettajan 
hoitamaan töitä sairautensa 
ajaksi 
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Yrittäjä huolehtii sosiaaliturvastaan itse! 

YEL 
 vaikuttaa suoraan 
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Lisäksi yrittäjän tapaturmavakuutus varmistaa toimeentulon myös tapaturman tai ammattitaudin kohdatessa.  



Perusturva ja sen täydennystarve – esimerkki 

YEL työtulo 
20 000 

 1667 €/kk 
Kelan sairaus- 

päiväraha 
1199€/kk 

Lisätarve ? 

 
Sairastuminen: 

Hoitokulut 
Ansiomenetys 

 

 
Pysyvä 

Työkyvyttömyys 
  

Kuolema 
 

Vanhuuseläke 
n. 1016 kk (huom. Ei huomioitu  

elinaikakerorinta) 

Lisätarve ? 

Eläketurva? 
Riskit 

Työkyvyttömyyseläke jos henkilö  tulisi 
 työkyvyttömäksi esim.  52-vuotiaana 

950 €/kk 

63v. 

Yrittäjätulo 4200€/kk  
= noin 3000€/kk netto 
 

Lisätarve ? 

Nykytila  
= 
nettotulot 
noin 3000 
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© LähiTapiola-ryhmä / Henkiyhtiö 

Sairastuminen 

Vakava sairastuminen 

Ohimenevä 
työkyvyttömyys 

Pysyvä 
työkyvyttömyys 

Mitä syvemmälle 
henkilöriskeissä 
mennään, sitä 
suurempi on 
taloudellinen pudotus 
nykyisestä elintasosta.  

Pysyvä työkyvyttömyys on 
rinnastettavissa 
kuoleman riskiin – erona 
se että vakuutettu jää 
henkiin mutta 
normaaliin 
toimeentuloon ja työhön 
ei ole paluuta. 

Normaali elämä, turvallinen arki Normaali elämä, turvallinen arki 

https://www.google.fi/url?q=http://www.photo-dictionary.com/phrase/1617/grave-stone.html&sa=U&ei=CoqgUr7CL4aM4wT6rYCYBQ&ved=0CEIQ9QEwDQ&usg=AFQjCNFwnZbuS6l12oLgsYQat_KPURqH8Q
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Yrittäjän Omaturva 
Yrittäjän perusturva kuntoon  

yhdellä tapaamisella 
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Palvelemme  myös  
• Ole yhteydessä omaan yhteyshenkilöösi. 

• Olet myös tervetullut toimistollemme hoitamaan vakuutusasiasi henkilökohtaisesti yhdessä 
asiantuntijamme kanssa. 

 

Soita meille: 

• Yritysten puhelinpalvelu 
06 53 42 104 

• Yksityisasiakkaiden puhelinpalvelu 
06 53 42 100 

• Korvauspalvelu 
06 53 42 102  

• Verkkopalveluratkaisut  lahitapiola.fi /verkkopalvelut 

Presenter
Presentation Notes
Lisää tälle dialle paikallisalueen yhteystiedot.

http://www.tapiola.fi/www/Yritysasiakkaat/Asioi_verkossa/Yritysten_verkkopalvelu/etusivu.htm


Olemme Suomen johtava  
turvallisuuden, hyvinvoinnin ja  

talouden kumppani, lähellä  
asiakkaitamme 
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