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Suomen itsenäisyyden juhlavuosi oli Pohjantähdelle mo-
nien muutosten vuosi. Liiketoimintaympäristö muuttui, 
mutta niin muuttui Pohjantähtikin. Vuonna 2017 Suo-
men talous lähti vihdoin odotettuun kasvuun, mutta tä-
mä ei heijastunutkaan alaan vahinkovakuutuksen mak-
sutulon kasvuna. Kovan kilpailun ja alan lakimuutosten 
myötä alan maksutulo laski, kuten myös meillä Pohjan-
tähdessä.

Pohjantähdelle mennyt vuosi oli hyvä liiketoiminnalli-
sesti. Sijoitusmarkkinat tuottivat kelpo tuoton, myös 
vähäriskisillä korkoinstrumenteilla pääsimme hyvään 
tulokseen. Vakuutustoiminnan tuloksemme oli positiivi-
nen, Pohjantähden tulos kasvoi edellisestä vuodesta ja 
vakavaraisuus vahvistui edelleen. Solvenssi II sääntely on 
vakiintunut, prosessit toimivat hyvin.

Vuosi 2017 jää aikakirjoihin myös siksi, että Pohjantähti 
kävi keväällä historiansa ensimmäiset koko henkilöstöä 
koskeneet Yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut täh-
däten kustannusrakenteen tehostamiseen, minkä seu-
rauksena muun muassa konttoriverkoston koko supistui 
ja henkilöstön määrä väheni noin 20 henkilöllä. Edelleen 
syksyllä 2017 Pohjantähdessä pidettiin asiakasomistajien 
vaatimuksesta ylimääräinen yhtiökokous, jonka johdosta 
yhtiömme hallitus kokonaisuudessaan vaihtui. Kuluneen 
vuoden aikana myös yhtiön johtoryhmä uusiutui merkit-
tävästi. Henkilöstömme kuitenkin suoriutui hienosti näi-
den kaikkien muutosten keskellä ja asiakaspalvelumme 
taso säilyi korkeana.

Muutosten määrä ympärillä ja yhtiössä on siis ollut hen-
gästyttävä, osa riskeistä on toteutunut ja osaa on ollut il-
miselvästi vaikea havainnoida etukäteen – mutta niinhän 
se on, että vahinko ei tule kello kaulassa. Avain menes-
tykseen alati jatkuvassa muutoksessa on muutosherk-
kyys ja valmius tehdä vaikeitakin päätöksiä.

Tämän keskellä olemme kuitenkin keskittyneet siihen, 
mitä parhaiten osaamme eli palveluun. Hyvä henkilö-
kohtainen asiakaspalvelu takaa sen, että asiakkaamme 
suosittelevat meitä ja asiakaspysyvyys säilyy korkeana. 
Tuttua ja loogista on tulevaisuudessa se, että asiak-
kaat kaipaavat palvelua. Tästä näkökulmasta katsomme 
eteenpäin. Arvojemme keskiössä ovat asiakkaistamme 
huolehtimisen lisäksi henkilöstömme hyvinvoinnista 
huolehtiminen ja muutoskyvyn ylläpitäminen. Tämän 
päälle on mahdollista rakentaa uusia palveluja, toiminta-
malleja, työn sujuvuutta ja digitaalisia tapoja tehdä työtä 
ja palvella asiakkaitamme. Tavoitteenamme on tuottaa 
asiakkaillemme hyötyä keskinäisyyden periaatteiden 
mukaisesti ja luoda meille pohjantähtiläisille merkityk-
sellinen työympäristö.

Olemme nyt keskittyneet niille alueille, joissa Suomi 
kasvaa. Konttoreiden ja puhelinpalvelun lisäksi meillä 
on edustajaverkoston ylläpitämiä myyntipisteitä, jolloin 
pystymme kattamaan henkilökohtaisella palvelulla lähes 
koko Suomen. Erityisesti haluamme kuitenkin kehittää 
asiakaskäyntien perusteella mitattuna suurinta palvelu-
konttoriamme eli verkkopalvelua siten, että se koetaan 
myös osaksi henkilökohtaista palvelua. Verkossa olevat 
palvelumme ovat saaneet selkeydestään kiitosta asiak-
kailtamme ja tätä tulemme vahvistamaan merkittävästi 
edelleen.

Ehkä voimme keväällä 2019 muistaa vuoden 2018 vuo-
tena, jolloin teimme aimo matkan eteenpäin vaikka ho-
risontissa oli tummiakin pilviä. Kiitän vielä kaikkia asi-
akkaitamme menneestä vuodesta ja pohjantähtiläisiä 
yhteisen tavoitteemme eteen tehdystä työstä. Työtä on 
edelleen paljon, eikä yhtiömme ole vielä valmis.

Pekka Määttä
Toimitusjohtaja

Maailma muuttuu – 
tarve hyvään palveluun säilyy

Sisällysluettelo

Toimitusjohtajan tervehdys        3

Toimintakertomus         4

	 1		 Olennaiset	tapahtumat	tilikaudella	 	 	 	 	 	 4

	 2		 Kovan	kilpailun	ja	kehittämisen	vuosi	 	 	 	 	 6

 3  Riskienhallinta        7

 4  Henkilöstö        8

 5  Yhteiskuntavastuu       9

	 6		 Hallinto	omistajien	etujen	valvojana	 	 	 	 	 10

 7 Takuuosuudet, oma pääoma ja rahastot     11

	 8	 Kannattavan	kasvun,	asiakaspysyvyyden	vahvistamisen	ja	
  riskienhallinnan vuosi 2018      13

Tuloslaskelma          14

Tase	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 16

Rahoituslaskelma          20

Tuloslaskelman	liitteet	 	 	 	 	 	 	 	 	 21

Taseen	liitteet	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 24

Vahinkovakuutusyhtiön	tulosanalyysi	 	 	 	 	 	 	 25

Sijoitustoiminnan	nettotuotto	sitoutuneelle	pääomalle	 	 	 	 	 27

Sijoitusjakauma käyvin arvoin        28

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut       29



4 5

1 Olennaiset tapahtumat tilikaudella
Pohjantähden 122. toimintavuosi oli poikkeuksellinen, 
yhtiössä käytiin keväällä kustannusrakenteen tehosta-
miseksi ja toimintatapojen uudistamiseksi yhteistoimin-
talain mukaiset neuvottelut, joiden seurauksena tehtiin 
vähennyksiä henkilöstössä (nettovaikutus n. 20 henki-
löä) ja konttoriverkostossa. Lokakuussa 2017 Pohjantäh-
dessä pidettiin asiakasomistajien vaatimuksesta ylimää-
räinen yhtiökokous, jonka johdosta yhtiömme hallitus 
kokonaisuudessaan vaihtui. Liiketoiminnallisesti sekä va-
kuutus- että sijoitustoimintamme tulos oli positiivinen, 
mutta	maksutulo	 laski	 4,8	%	103,6	milj.	 euroon	 (vuosi	
2016	 108,8	milj.	 euroa).	 Pohjantähden	 tulos	 kuitenkin	
kasvoi	6,8	milj.	euroon	(vuosi	2016	4,6	milj.	euroa)	ja	va-
kavaraisuus vahvistui edelleen.

1.1 Matkalla suosittelusta eläväksi yhtiöksi 
Vakuutusalalla jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö 
haastaa liiketoiminnan aivan uudella tavalla. Kovenevas-
sa vahinkovakuutusmarkkinan kilpailussa painottuvat 
jatkuva tuotteiden ja palveluiden kehitystyö sekä laa-
dukkaat kumppanuusverkostot. Vuosi 2017 onkin ollut 
monelta osin Pohjantähdessä hyvin kehityspainotteinen. 
Samalla olemme kuitenkin pitäneet kiinni omasta ydin-
osaamisestamme: hyvästä asiakaspalvelusta ja laaduk-
kaista vakuutustuotteista. 

Vuonna 2017 jatkui jo edellisenä syksynä alkanut voi-
makas hintakilpailu erityisesti uuden liikennevakuutus-
lain mahdollistamilla tuotteilla, jollaiset mekin toimme 
markkinoille. Myös me kampanjoimme hinnoilla, mut-
ta hintakeskeisyyden sijasta panostamme ensisijaisesti 
asiakaspalveluun ja sen myötä asiakkaiden suositteluun.
Tuotekehityksen, palveluiden ja kumppanuuksien lähtö-
kohtana on vastata asiakkaiden tarpeisiin. Vakuutukset 
auttavat taloudellisesti silloin kun vahinko sattuu. Vakuu-
tusyhtiön ja asiakkaan yhteinen etu kuitenkin on, että va-
hinkoja ennaltaehkäistään mahdollisimman tehokkaasti. 
Olemme suunnitelmallisesti kehittäneet riskienhallinta-
palveluita, joiden avulla pyrimme yhdessä ennakoimaan 
ja ennaltaehkäisemään yrityksen työturvallisuusriskejä. 
Tarjoamme työvälineitä sekä neuvoja ja opastusta työtur-
vallisuuden kehittämiseen ja työtapaturmien torjuntaan. 

Vuoden 2017 aikana vahvistimme asiakkaiden eniten 
käyttämiä palvelukanavia ja perustimme asiakkaiden 
muuttuviin tarpeisiin vastaavan Asiakaspalvelukeskuk-
sen. Muiden kanavien rinnalla sähköiset palvelukanavat 
tarjoavat mahdollisuuden entistä nopeampaan ja hel-
pompaan asiointiin. Haluamme tarjota asiakkaillemme 
aidon mahdollisuuden valita miten ja milloin he halua-
vat asioida sekä varmistaa saman laadukkaan ja henki-
lökohtaisen palvelun niin konttorilla, puhelimessa kuin 
verkossakin. 

Vahinkovakuutusmarkkinoiden kilpailukentällä suositte-
lumarkkinointi on ollut jo pitkään Pohjantähden tärkein 
kasvustrategian kulmakivi. Asiakkaamme valitsevat mei-
dät yhä useammin ystävä- ja tuttavapiiriltään saamiensa 
suosittelujen perusteella. 

1.2 Kumppaniverkostosta etuja asiakkaillemme 
Tarjoamme asiakkaillemme heille soveltuvia etuja, joita 
kehitämme edelleen myös kumppaniverkostoa hyödyn-
täen. Yhteistyömme eläkevakuutusyhtiökumppanimme 
Veritaksen sekä Aktia Henkivakuutusyhtiön kanssa tuo-
vat asiakkaillemme lisäarvoa esimerkiksi yritysten työ-
hyvinvointiasioiden kehittämisen tai yritys- ja kuluttaja-
asiakkaiden henkivakuutusetujen muodossa.

Yhteistyö työeläkeyhtiö Eteran kanssa päättyi 31.12.2017 
Eteran fuusioiduttua Ilmariseen. Yhteistyö Musti ja Mirri 
–ketjun ja suurimman osan Suomen eläinlääkäriyrityk-
sistä kanssa vakiintui vuoden 2017 aikana. 

Asiakasomistajiemme yhteinen etu on, jos vahingoilta 
vältytään. Käytössämme onkin huolellisia asiakkaita pal-
kitseva bonusjärjestelmä, kotivakuutuksen bonusalen-
nus voi olla enimmillään jopa 30 %. Vuonna 2017 huo-
lellisten asiakkaidemme vakuutusmaksuja alennettiin 
näiden	bonusten	perusteella	yhteensä	 jopa	6,4	miljoo-
nalla eurolla. 

1.3 Korvauksia vahingon sattuessa – asiak-
kaan turvaksi 
Haluamme tuoda turvallisuutta ja jatkuvuutta asiak-
kaidemme arkeen ja auttaa asiakkaitamme silloin, kun 
vahinkoja tapahtuu. Asiakaskäyttäytymisen muutos 
haastaa meitä kehittämään korvauspalveluitamme ja 
tarjoamaan yhä uusia ratkaisuja vahinkotilanteisiin. Asi-
akkaat ovat olleet tyytyväisiä yhä laajeneviin sähköisiin 
palveluihimme ja näitä tulemme kehittämään myös tu-
levaisuudessa.

Vuonna	2017	korvausmäärät	pysyivät	 vuoden	2016	 ta-
solla. Korvausmeno kasvoi lakisääteissä henkilövahin-
goissa sekä seuraeläinvahingoissa, jossa myös vakuutus-
kanta on kasvanut. Palovahingoissa korvausmeno kasvoi 
merkittävästi. Syynä olivat vuoden aikana sattuneet use-
at suurvahingot, joista yhden korvausmeno ylitti selvästi 
jälleenvakuutusrajan. Tämän johdosta myös jälleenva-
kuutuksen	osuus	maksetuista	korvauksista	oli	12,6	milj.	
euroa	(vuosi	2016	3,1	milj	euroa).	

Asiakkaillemme maksetut korvaukset vuonna 2017 oli-
vat	74,4	milj.	euroa	(vuosi	2016	71,4	milj.	euroa),	jossa	
kasvua oli noin 4 %. Korvausvastuun muutos jälleenva-
kuutus	huomioiden	oli	7	milj.	euroa	(vuosi	2016	4,6	milj.	
euroa), muutos edelliseen vuoteen oli 34,8 %. Korvaus-
vastuun muutos johtui pääosin laskuperustekoron muu-
toksesta 2,5 %:sta 2,0 %:iin. 

Vuonna 2017 korvauspalvelussa kehitettiin edelleen 
suorakorvauspalvelua eläinklinikoiden kanssa ja asiak-
kaat ovat ottaneen palvelun hyvin käyttöön. Suoralasku-
tuspalvelu henkilövakuutusasiakkaille otettiin käyttöön 
Mehiläisen kanssa helmikuussa 2017. Suoralaskutus-
palvelun asiakaspalaute on ollut positiivista ja palvelun 
kautta tulevien korvaushakemusten määrä on jatkuvasti 
kasvussa. Tavoitteenamme on edelleen lisätä kumppa-
neidemme määrää niin, että vahinkoasioiden hoito on 
asiakkaillemme yhä helpompaa. Käsittelyprosessien 
virtaviivaistaminen on jatkuvaa tekemistä, tavoittee-
namme on nopeuttaa asiakkaiden vahinkojen käsitte-
lyä. Sähköisiä lomakkeita on lisätty korvauspalvelussa ja 
verkkopalvelumme kautta ilmoitetaan jo n. 30 % kaikista 
vahingoista. 

Kuluvana vuonna kehitämme palveluitamme edelleen 
valittujen kumppaneiden kanssa sekä tarjoamme entistä 
parempia sähköisiä palveluita. 

1.4 Hyvä sijoitustuotto suotuisassa markki-
naympäristössä 

Talouskasvu koheni vuoden 2017 aikana globaalisti, 
työllisyysluvut paranivat sekä Euroopassa että Yhdysval-
loissa. Talouskasvun paranemisesta huolimatta inflaatio-
paineet ovat loistaneet poissaolollaan. Keskuspankkien 
rahapolitiikka pysyi erittäin elvyttävänä ja pitkien korko-
jen nousua jarrutti odotettua maltillisempi inflaatiokehi-
tys. Kokonaisuutena markkinoiden kehitys oli edellisiin 
vuosiin nähden rauhallista ja pitkäaikaiselle sijoittajalle 
suotuisaa.

Pohjantähden sijoitusomaisuuden arvo vuoden lopussa 
oli 198,3 milj. euroa (189,0 milj. euroa). Pohjantähden 
hallitus on asettanut sijoitustoiminnalle pitkän aikavälin 
2,5 %:n vuosituottotavoitteen. Vuonna 2017 Pohjan-
tähden sijoitukset tuottivat melko tasaisesti läpi koko 
vuoden ja ennen suoriin kiinteistöomistuksiin tehtyä 
arvonalennuskirjausta saavutettua 4,5 %:n tuottoa voi-
daan pitää salkun riskitasoon nähden erittäin hyvänä. 

Korkosijoitukset tuottivat 3,0 %, noteeratut osakkeet 
13,1 % ja kiinteistösijoitukset arvonalennusten jälkeen 
-0,5 %. Vuoden lopun markkina-arvoista korkosijoitusten 
osuus	oli	69	%,	listattujen	osakesijoitusten	osuus	11	%	ja	
kiinteistösijoitusten osuus 14 %. Osakesijoitusten osuut-
ta vähensimme markkinan pitkän nousuputken aikana 
loppuvuodesta. Pyrimme myös löytämään ja lisäämään 
kassavirtapohjaisia vaihtoehtoisia sijoituskohteita läpi 
koko vuoden.  

Pyrkimys tuottojen optimointiin suhteessa riski- ja pää-
omavaadebudjetteihin on toiminut suunnitellusti ja tä-
mä on vahvistanut Pohjantähden vakavaraisuutta kaikki-
en aikojen ennätystasolle. 

1.5 Toimintaamme kuvaavia lukuja 

Yhtiömme ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo aleni 
103,6	milj.	 euroon	 (vuosi	 2016	 108,8	milj.	 euroa),	 las-
kua edelliseen vuoteen oli 4,8 %. Luottotappiot pysyivät 
edellisen vuoden tasolla ja olivat 0,5 milj. euroa (vuosi 
2016	0,5	milj.	euroa).	Vakuutusmaksutuotot	olivat	97,2	
milj.	euroa	(vuosi	2016	99,3	milj.	euroa)	sisältäen	luotto-
tappiot ja vakuutusmaksuvastuun muutoksen.

Korvauskulut	pienenivät	ja	olivat	68,9	milj.	euroa	(vuosi	
2016	72,8	milj.	 euroa).	 Vahinkosuhteeksi	 jälleenvakuu-
tus	huomioituna	muodostui	70,9	%:a	(vuosi	2016	73,3	%).

Kokonaisliikekulumme kasvoivat 31,1 milj. euroon (vuosi 
2016	29,9	milj.	euroa),	kasvua	edellisvuoteen	oli	4,0	%.	
Liikekulusuhteeksi	muodostui	24,0	%	(vuosi	2016	23,0	%).	

Yhtiön yhdistetty kulusuhde aleni 94,9 prosenttiin (vuosi 
2016	96,3	%),	 josta	korvauskulujen	osuus	oli	70,9	%	 ja	
liikekulujen osuus 24,0 % 

Yhtiön sijoitustoiminnan tulos oli sijoitussalkun riskiin 
nähden varsin hyvä ja vakavaraisuus vahvistui. Sijoitus-
ten	 bruttotuotto	 oli	 12,7	milj.	 euroa	 (vuosi	 2016	 10,7	
milj.	 euroa)	 ja	 nettotuotto	 7,8	milj.	 euroa	 (vuosi	 2016	
4,0 milj. euroa).

Emoyhtiön	 tulos	 oli	 voitollinen	 6,8	 milj.	 euroa	 (vuosi	
2016	 4,6	milj.	 euroa).	 Tulokseen	 vaikutti	 merkittävästi	
sijoitusten myyntivoitot. Yhtiön tasoitusmäärä kasvoi 4 
miljoonalla	 eurolla	 9,6	miljoonaan	 euroon	 (vuosi	 2016	
5,6	milj.	euroa).

Pohjantähden taloudellista tilaa ja vakavaraisuutta kos-
keva kertomus vuodelta 2017 julkaistaan yhtiön verkko-
sivuilla toukokuussa 2018.
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Vuonna 2017 jatkoimme palveluiden lisäämistä sähköi-
seen kanavaamme Oma Pohjantähteen. Vuoden lop-
puun mennessä lähes puolet asiakkaistamme olikin ot-
tanut sähköisen asioinnin käyttöön.

Uusitun strategian mukaisesti suuntasimme yritysva-
kuuttamisessa tarjontaa ja konkreettisia etuuksia strate-
giaamme tukeville ja rajatuille toimialoille ja määrittele-
mämme profiilin mukaisille yrityksille. 

Kehitimme ja pilotoimme kuluttajille monikanavaisen 
hoitomallin, ja aloitimme vastaavan mallin rakentamisen 
yrityksille. Mallit on otettu laajaan käyttöön alkuvuodes-
ta 2018.

Ajoneuvovakuuttamisessa vuoden 2017 avasi uuden 
liikennevakuutuslain voimaantulo ja sen myötä voima-
kas hintakeskeinen kilpailu. Pohjantähdessä oli jo en-
nen muutosta ollut markkinoiden paras Tähtikuljettajan 
etuominaisuus. Uusi liikennevakuutuslaki mahdollisti 
Pohjantähdellekin uudenlaisten vakuutustuotteiden 
kehittämisen. Toimme liikennevakuuttamisen uudet 
tuotteet uusine bonusmalleineen myytäväksi vappuna 
2017. Etumme huolellisille kuljettajille olivat jo ennen 
uusia tuotteita markkinoiden parhaat ja siten myös 
kopioiduimmat, ja nyt vielä paransimme niitä. Uuden 
liikennevakuutuksemme lähtöbonus nousi 31 %:iin ja 
maksimibonus 81 %:iin. Paransimme ”Tähtikuljettajan 
bonusetuamme” ja tarjoamme sen liikennevakuutukses-
sa jo vuoden täysillä bonuksilla ajaneille asiakkaillemme. 
Tähtikuljettajan bonukset eivät laske ensimmäisestä lii-
kenne- tai kaskovahingosta.

Myös työtapaturma- ja ammattitautivakuuttamises-
sa kilpailu on koventunut. Tähän avuksi toimme uuden 
työtapaturmavakuutuksen erikoismaksujärjestelmän 
asiakkaidemme saataville alkukesästä. Jokainen erikois-
maksujärjestelmän avulla tehty vakuutus rakennetaan 
asiakkaalle mittatilaustyönä. Erikoismaksujärjestelmän 
hinnoittelussa vaikuttaa merkittävästi asiakkaan oma 
riskinottokyky ja -halu.

Aloitimme verkkosivujemme uudistamisen, ja uusi sivus-
to tulee asiakkaidemme käyttöön nyt kevään 2018 aika-
na. Samoin aloitimme sisäistä kommunikaatiota tukevan 
Intranetin uudistamisen, joka tulee käyttöön syksyllä.

Vuosi 2018 tulee olemaan kehityshenkilöstölle positiivi-
sesti haastava ja yritteliäisyyttä tukeva vuosi. Sähköistä 
asiointia kehitämme ja laajennamme edelleen painok-
kaasti, jatkossa myös vakuuttamiseen ja tarvekartoitta-
miseen liittyviin palveluihin. Vakuuttamisen osalta kehit-
tämisen pääpainona ovat edelleenkin työtapaturma- ja 
ammattitautivakuuttamisen palvelut, riskienhallintapal-
velut, syvemmät integraatiot kumppaneiden ja julkisiin 
palveluihin, sekä kuluttajien verkkokaupan kehittämi-
nen.

2 Kovan kilpailun ja kehittämisen vuosi

Pohjantähti on asiakkaidensa omistama keskinäinen va-
kuutusyhtiö, joka huolehtii asiakkaidensa riskien kanta-
misesta. Asiakkaidemme tulee voida luottaa siihen, että 
pystymme kaikissa olosuhteissa täyttämään lupauksem-
me ja siksi kiinnitämmekin erityistä huomiota omaan ris-
kienhallintaamme. Osa näistä lupauksista ulottuu vuosi-
kymmeniksi tulevaisuuteen. Meidän onkin varauduttava 
hyvin epätodennäköisiinkin tapahtumiin niin vahinkota-
pausten kuin yleisen taloudellisen kehityksen osalta.

3.1 Työtä yhtiön toiminnan ennustettavuuden 
varmistamiseksi

Riskienhallintamme lähtökohtana ovat hallituksen hy-
väksymät riskienhallinnan periaatteet. Ne määrittelevät 
riskienhallinnan organisaation, toimintaperiaatteet sekä 
keskeiset riskienhallintakeinot. Vuosittain laadittavassa 
riskienhallintasuunnitelmassa määrittelemme toimin-
tamme konkreettiset tavoitteet ja sovellettavat valtuus-
rajat. Riskienhallinnan järjestämisestä vastaa kukin esi-
mies omalla vastuualueellaan hallituksen vahvistaman 
ohjeistuksen ja valtuuksiensa puitteissa.

Solvenssi II -direktiivin riskienhallinnalle asettamat vaa-
timukset on otettu osaksi organisaatiomme toimintaa. 
Riskienhallinnassa koko yhtiön tasolla teemme oman 
riski- ja vakavaraisuusarvion vähintään kerran vuodes-
sa ja myös silloin, jos riskiprofiili merkittävästi muuttuu. 
Seuraamme systemaattisesti myös organisaatiomme 
operatiivisia riskejä, joista merkittävimmät yksiköissä 
tunnistetut operatiiviset riskit liittyvät tietojärjestelmien 
toimintaan ja toiminnan kehittämiseen. 

Yhtiön vakuutuspolitiikassa on kuvattu vakuutustoimin-
nan tavoitteet, keskeiset prosessit sekä menettelytavat 
ja vastuut, joilla tuetaan strategisten tavoitteiden toteu-
tumista. Nämä liittyvät muun muassa kannattavuuden 
seurantaan, vakuutusliikkeen merkitsemiseen ja jälleen-
vakuutussuojan hankkimiseen.

Vakuutustoiminnassa keskitymme ensisijaisesti yksityis-
talouksien sekä pienten ja keskisuurten yritysten riskien 
vakuuttamiseen. Keskeiset riskit liittyvät hinnoitteluun 
ja vakuutettavien kohteiden valintaan. Riskinmukainen 
hinnoittelu toteutetaan kannattavuuden periaatteita 
noudattaen ja vakuutettavat kohteet valitaan suunnitel-
mallisesti. Vältämme suurien sekä harvinaisten riskien 
vakuuttamista. Suurvahinkojen varalta olemme järjestä-
neet jälleenvakuutuksen turvaavasti.

Sijoitustoiminnassa harjoitamme maltillista riskinottoa 
pyrkien tasaiseen tuottoon. Solvenssi II -lainsäädännön 
myötä sijoitustoiminnan riskeille asetetaan erilaiset pää-
omavaatimukset ja nämä toimivat keskeisenä riskien-
hallinnan välineenä sijoitustoiminnan päätöksenteossa. 

Riskienhallinnan näkökulmasta olemmekin painottaneet 
korkosijoituksia. Osakesijoituksissa olemme painotta-
neet riskin maantieteellistä sekä toimiala- ja kohdeyri-
tysten markkina-arvon mukaista hajauttamista.

Pohjantähden strategiset riskit liittyvät yhtiön asemaan 
muuttuvassa kilpailuympäristössä. Kilpailuympäristöä 
hallitsevat suuret finanssikonsernit vahvoine resurssei-
neen. Vastauksena näihin haasteisiin kehitämme jous-
tavia toimintamalleja, joissa verkkopalvelut täydentävät 
laajaa paikallista toimistoverkostoamme ja sen tarjoa-
maa henkilökohtaista palvelua. Uskomme asiakkaidem-
me arvostavan mahdollisuutta valita kussakin tilantees-
sa itselle parhaiten soveltuvan palvelumuodon.

Riskienhallinnastamme ja merkittävimmistä riskeistäm-
me kerromme tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa 
kohdassa Riskit ja riskienhallinta.

3.2 Sisäinen valvonta, sisäinen tarkastus ja 
compliance-toiminto
 
Vakuutusyhtiöllä on oltava sisäinen valvonta, joka kat-
taa yhtiön kirjanpidon, hallinnon, varainhoidon ja muut 
keskeiset toiminnot. Sisäiseen valvontaan kuuluu myös 
asianmukaisen raportoinnin varmistaminen yhtiön kai-
killa organisaatiotasoilla. 

Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan johtamisen ja toimin-
nan sitä osaa, jolla pyrimme varmistamaan asetettujen 
tavoitteiden saavuttamisen, resurssien taloudellisen ja 
tehokkaan käyttämisen, toimintaan liittyvien riskien riit-
tävän hallinnan sekä johtamisen tukena käytettävän ta-
loudellisen- ja muun informaation luotettavuuden. Poh-
jantähdessä sisäinen valvonta on osa liiketoimintaa ja 
sitä toteutetaan kaikilla organisaation tasoilla. Sisäinen 
valvonta kattaa myös ulkoistetut toiminnot. 

Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa hallitus. Poh-
jantähden hallitus on vahvistanut sisäisen valvonnan 
tavoitteet, toimintaperiaatteet, prosessit ja raportointi-
menettelyt.

Pohjantähden sisäisen tarkastuksen tehtävänä on avus-
taa yhtiön hallitusta ja johtoa toiminnan ohjauksessa, 
valvonnassa ja varmistamisessa, suorittamalla toimin-
taan kohdistuvaa tarkastusta. Sisäisen tarkastuksen suo-
rittama tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arvi-
ointi-, varmistus- ja konsulttitoimintaa. Tarkastus tukee 
johtoa strategian toteuttamisessa tarjoamalla järjestel-
mällisen lähestymistavan organisaation riskienhallinta-, 
valvonta- sekä johtamis- ja hallintoprosessien tehokkuu-
den arviointiin ja kehittämiseen.

Sisäiseen valvontaan kuuluu myös säännösten noudatta-
mista valvova toiminto (compliance-toiminto).  Se toimii 
riippumattomana ja erillään muista toiminnoista rapor-

3 Riskienhallinta 
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toiden suoraan hallitukselle ja toimitusjohtajalle. 
Hallituksen tehtävänä on varmistua, että säännösten 
noudattamisen valvonta on yhtiössä tehokkaasti järjes-
tetty.

Pohjantähden compliance-toiminto on osa luotetta-
van hallinnon järjestämistä. Toiminnon tarkoituksena 
on varmistaa, että lakeja ja viranomaismääräyksiä sekä 
toimintaa ohjaavia ulkoisia määräyksiä ja sisäisiä ohjeis-
tuksia noudatetaan yhtiön kaikilla organisaatiotasoilla. 
Lähtökohtana on, että lakien, viranomaismääräysten ja 
sääntöjen noudattaminen on keskeinen osa yrityskult-

tuuriamme. Toimintoon on Pohjantähdessä liitetty myös 
sisäpiirihallintoon, lähipiirioikeustoimiin ja eettiseen oh-
jeistukseen liittyvät asiat. Sääntelyn noudattamista val-
votaan yhtiön sisäisen raportoinnin kautta. 

Compliance-toiminnosta vastaa compliance officer. 
Muu compliance-työhön osallistuva henkilöstö toimii 
liiketoiminnan eri osa-alueilla ja raportoi säännösten 
noudattamiseen liittyvistä toimistaan ja havainnoistaan 
compliance officerille.  Osana sisäistä valvontaa sisäinen 
tarkastus ja compliance-toiminto tekevät yhteistyötä ris-
kienhallinnan kanssa.

Pohjantähden strategian perustana on tarjota henkilö-
kohtaista palvelua. Sitä toteuttamassa on osaava henki-
löstömme. 

Keskimääräinen henkilöstömäärämme vuonna 2017 oli 
358 (354). Henkilöstöstämme noin puolet työskentelee 
pääkonttorillamme Hämeenlinnassa ja loput palvelu-
konttoreillamme eri puolella Suomea.

Pohjantähden	edellisenä	vuonna	2016	reippaasti	kasva-
nut henkilöstömäärä pieneni tavoitellusti 18 henkilöllä 
vuonna 2017. Vähennys kohdentui useisiin toimintoihin, 
painottuen kuitenkin hivenen lakkautettujen palvelu-
konttoreiden henkilöihin. Vuoden lopussa yhtiössämme 
työskenteli	338	henkilöä	(356	vuonna	2016),	joista	mää-
räaikaisia oli 27 kuten edellisenkin vuoden lopussa. Mää-
räaikaisuuksien syynä ovat pääsääntöisesti perhevapaat, 
muutaman kohdalla myös opintovapaat. 

Henkilöstömme koulutus- ja ikäjakaumassa ei ole tapah-
tunut oleellisia muutoksia vuoden 2017 aikana. Henki-
löstöstä	naisia	on	69	%	ja	miehiä	31	%.	Työntekijöidem-
me keski-ikä oli vuoden 2017 lopussa 44 vuotta 9 kk eli 
vuoden verran vähemmän kuin edellisen vuoden lopus-
sa. 

Vuotta 2017 on henkilöstön ja henkilöstötoimintojen 
näkökulmasta kuvattu tarkemmin erillisessä henkilöstö-
raportissa.

Pohjantähdessä toteutamme asiakaslähtöistä toimin-
tatapaa sekä palvelu- että tuotekehityksessä. Vuonna 
2017 otimme ison askeleen kohti nykyaikaisempia palve-
lumalleja, kun lakkautimme pienimpiä konttoreitamme 
ja vahvistimme Asiakaspalvelukeskustamme. Asiakkais-
tamme enenevä määrä asioi puhelimitse tai sähköisiä 
kanavia käyttäen ja tähän muutokseen haluamme vasta-
ta, henkilökohtaista palvelua unohtamatta.

Keskinäisenä yhtiönä kohdennamme toimintamme tu-
loksesta suuren osan omistaja-asiakkaidemme hyväksi 
palveluiden ja tuotteiden kehittämisen sekä asiakasetu-
jen muodossa. Näitä etuja ovat esimerkiksi kilpailukykyi-
set vakuutusmaksut sekä erilaiset turvan laajennukset, 
jotka lisäämme asiakkaan vakuutusturvaan veloitukset-
ta. Toimintatapoihimme ei kuulu uusien asiakkaiden ka-
lastelu kannattamattomilla hinnoilla, vaan vakaa kaikille 
asiakkaillemme maltillinen hintakehitys.

Noudatamme kaikessa toiminnassamme lakeja, yhti-
ön tekemiä sitoumuksia sekä hyvää hallintotapaa, joka 
perustuu corporate governancen tarkoittamiin hallin-
tokoodeihin. Olemme poliittisesti sitoutumaton yhtiö, 
emmekä anna vaalitukea. Pohjantähden edustajia on 
alan järjestöissä sekä muissa yhteiskunnallisissa or-
ganisaatioissa vaikuttamassa toimintaympäristömme 
myönteiseen kehitykseen. Sijoitamme vain eettisesti 
hyväksyttäviin sijoituskohteisiin ja teemme yhteistyötä 

vain sellaisten toimijoiden kanssa, joilla on samanlaiset 
periaatteet. Arjessamme teemme valintoja kestävän ke-
hityksen periaatteita kunnioittaen.

Haluamme olla hyvä työnantaja ja meillä onkin hyvin pit-
kiä palvelussuhteita. Vuonna 2017 käydyt yhtiön histo-
riassa poikkeuksellisen laajat yhteistoimintaneuvottelut 
henkilöstövähennyksineen ravisuttivat koko henkilöstöä. 
Tavoitteena on kuitenkin positiivisen tulevaisuuden ra-
kentaminen yhtiölle. 

Parin miljoonan euron säästöt tulevien vuosien hen-
kilöstö- ja konttorikuluissa on tarkoitus kohdentaa lii-
ketoimintakonseptien, tuotteiden ja palvelujen sekä 
palvelukanavien kehittämiseen. Mm. Hämeenlinnassa 
sijaitsevaa asiakaspalvelukeskusta vahvistettiin jo kym-
menellä hengellä. Tarjoamme edelleen henkilöstöllem-
me kehittymismahdollisuuksia ja tuemme henkilöstöä 
työkyvyn ylläpidossa erilaisin toimenpitein. 

Keskinäisenä, asiakasomistajiemme eduista huolehtiva-
na yhtiönä hyväntekeväisyyteen kohdistamamme varat 
ovat vähäisiä. Yhtiökokouksemme vahvistaman kolmi-
vuotissuunnitelman mukaisesti oli hyväntekeväisyytem-
me kohteena lasten ja nuorten arkiliikunnan tukeminen 
vuonna	 2016.	 Suomen	 100-vuotisjuhlavuonna	 2017	
kohteena oli suomalaisen kulttuurin tukeminen Suomen 

Pyrimme edelleen lisäämään tehtäväkiertoa ja kasvatta-
maan osaamista, jotta voimme tasata ruuhkatilanteita 
eri yksiköissä ja varmistaa henkilöstön osaamisen riit-
tävyyden tulevaisuudessakin. Rutiininomaisia tehtäviä 
automatisoidaan ja osaamista kohdennetaan asiakas-
palvelukokemuksen jatkuvaan parantamiseen sekä asi-
antuntijatehtäviin. 

Toukokuussa 2017 maksoimme koko henkilöstölle kan-
nustepalkkiota hyvästä työstä sivukuluineen n. 114.000 
euroa. Joulukuussa palkitsimme koko henkilöstöä yli-
määräisellä joulun aikaan sijoittuvalla palkallisella va-
paapäivällä ponnisteluista tavoitteidemme eteen henki-
löstölle henkisesti poikkeuksellisen haastavana vuonna. 

Tilikaudella maksetut palkat ja palkkiot ovat kehittyneet 
seuraavasti:
     2017   15.730.855 €
					 2016		 	 15.221.666	€
					 2015		 	 14.286.560	€

5 Yhteiskuntavastuu 

4 Henkilöstö 
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6  Hallinto omistajien etujen valvojana 

Kansallisgallerian säätiön pääomakeräyksen muodossa 
ja vuonna 2018 teemana tulee olemaan suomalainen 
työ. 

Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön hallintotapa 
perustuu yhtiömuodon mukaisesti keskinäisyyteen. Kes-
kinäisen vakuutusyhtiön osakkaita ovat vakuutuksenot-
tajat sekä takuuosuuksien omistajat. Ylin päätösvalta 
on yhtiökokouksella. Yhtiön toiminnan perustana ovat 
vakuutusalaa koskeva lainsäädäntö, Finanssivalvonnan 
määräykset ja ohjeet sekä yhtiön sisäiset hallintoa kos-
kevat ohjeistukset.  Sisäisiin ohjeistuksiin kuuluvat muun 
ohella ohjeet sisäpiiritiedon hallinnon järjestämisestä ja 
lähipiirioikeustoimista.

Hallituksen tulee johtaa yhtiötä ammattitaitoisesti, ter-
veiden ja varovaisten liikeperiaatteiden sekä luotettavaa 
hallintoa koskevien periaatteiden mukaisesti. Hallitus 
huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaises-
ta järjestämisestä sekä vastaa siitä, että yhtiön kirjanpi-
don ja varainhoidon valvonta on järjestetty asianmukai-
sesti. 

Hallituksen perustehtävänä on strategisen ohjauksen 
lisäksi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestä-
minen. Näihin kuuluvina hallitus on määritellyt yhtiön 
keskeisiksi toiminnoiksi riskienhallinnan, sisäisen valvon-
nan, sisäisen tarkastuksen sekä compliance-toiminnon, 
joiden tilan hallitus arvioi vuosittain. Muiksi keskeisiksi 
toiminnoiksi hallitus on määritellyt aktuaaritoiminnon, 
kirjanpidon, varainhoidon ja hallinnon. 

Hallitus on laatinut työjärjestyksen ja vuosittaisen työka-
lenterin, joka sisältää muun ohella eri toimintojen sään-
nöllisen raportointiohjelman.  

Toimikauden varsinainen yhtiökokous pidettiin 
11.5.2017. 

6.1 Yhtiön toimielimet  
Hallituksen jäseninä toimivat 30.10.2017 saakka Seija 
Mahlamäki-Kultanen, Luis Alvarez Esteban, Mariina Hal-
likainen, Kai Kauppinen ja Markku Moilanen.  Hallituksen 
puheenjohtajana toimi eroamiseensa 30.9.2017 saakka 
Kari Välimäki. Siitä lähtien 30.10.2017 asti puheenjohta-
jan tehtäviä hoiti Seija Mahlamäki-Kultanen. Hallituksen 
sihteerinä toimi Nella Korhonen.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 30.10.2017 valittuun 
hallitukseen kuuluvat Tapio Vekka puheenjohtajana ja 
Jussi Pohto varapuheenjohtajana sekä muina jäseninä 

Markku Jokela, Pekka Määttä, Timo Portaanpää ja Elina 
Salmivala. Hallituksen neuvonantajana toimi ylimääräi-
sestä yhtiökokouksesta lähtien Iiris Tuominen, joka toimi 
myös hallituksen sihteerinä ko. ajan.   
Vuoden alussa aloittanut hallitus piti yhdeksän kokous-
ta. Uusi hallitus piti loppuvuoden toimikautenaan kolme 
kokousta.

Alkuvuoden ajan 20.10.2017 saakka yhtiön toimitusjoh-
tajana toimi Arto Jurttila ja ylimääräiseen yhtiökokouk-
seen asti toimitusjohtajan sijaisena toimi hallintojohtaja 
Seppo Turunen. 30.10.2017 toimitusjohtajaksi kutsuttiin 
Pekka Määttä.

6.2 Hallituksen valiokunnat 
Hallituksella on yksi valiokunta, nimitysvaliokunta, jon-
ka tehtävänä on valmistella asioita yhtiökokoukselle. 
Nimitysvaliokunnan puheenjohtajana toimii hallituksen 
puheenjohtaja, joka kutsuu valiokunnan koolle. Nimitys-
valiokunta on valmistellut ohjeistuksen mukaisesti asiat 
varsinaiseen yhtiökokoukseen keväälle 2018.   

6.3 Lähipiiri
Pohjantähdellä on hallituksen vahvistama ohjeistus lä-
hipiirioikeustoimista. Ohjeistusta on osittain sisällytetty 
myös code of conduct -ohjeisiin. Tilintarkastajien suo-
situksen mukaisesti lähipiiriin kuuluvat henkilöt on do-
kumentoitu. Lähipiiriin kuuluvilta henkilöiltä pyydetään 
vuosittain selvitys heidän muista vastuuasemistaan. Lä-
hipiiriin kuuluvat henkilöt on dokumentoitu ajan tasai-
sesti myös ylimääräisen yhtiökokouksen ja sen jälkeisten 
valintojen jälkeen.

Lähipiirin kanssa tehtäviin oikeustoimiin tulee olla toimi-
tusjohtajan lupa. Lisäksi toimitusjohtaja myöntää hen-
kilökuntalainat. Lähipiirioikeustoimien raportoinnista 
hallitukselle vastaa compliance officer ja oikeustoimia 
valvoo sisäinen tarkastus. Selvitys tehdyistä oikeustoi-
mista saatetaan hallituksen tietoon vuosittain. Hallitus 
on käsitellyt asiaa vuoden 2017 osalta marraskuun ja 
joulukuun kokouksissaan.

6.4 Sisäpiirihallinto 
Pohjantähdellä on hallituksen vahvistama sisäpiiriohje. 
Yhtiöllä ei ole pysyvää julkista sisäpiirirekisteriä, kos-
ka yhtiö on keskinäinen yhtiö eikä sen takuuosuuksilla 
käydä kauppaa. Samasta syystä yhtiöllä ei ole myöskään 

pysyvää yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä. Hallitus päät-
tää tarvittaessa hankekohtaisesti sisäpiirirekisterin käyt-
töönotosta. 

6.5 Konserni
Pohjantähden konserniin kuului vuoden 2017 ajan emo-
yhtiö Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön lisäksi 
pääasiassa kiinteistöyhtiöitä. Konserniin kuuluivat Va-
najan Liikehuoneistot Oy, Kiinteistö Oy Reskan Kulma se-
kä Vanain Kiinteistö Oy. Omistusosuus tamperelaisessa 
Kyttälänkontu Oy:ssä on noin 55 %. Keskinäisen osake-

7.1 Takuuosuudet 
Takuupääoman	määrä	on	8	064	000	euroa.	Tämä	vastaa	
8	064	kappaletta	B-sarjan	takuuosuuksia,	 joiden	kirjan-
pidollinen vasta-arvo on 1 000 euroa kappaleelta. Ta-
kuupääoma on jakautunut siten, että asiakkaillamme on 
244,	Eteralla	3	907	ja	Veritaksella	3	907	B-sarjan	takuu-
osuutta. Eteran ja Ilmarisen sulautumisen myötä Eteran 
omistuksessa	 olleet	 B-sarjan	 takuuosuudet	 ovat	 siirty-
neet Ilmariselle vuoden 2017 lopussa.

7.1.1 Takuuosuudet omassa hallussa
Pohjantähden	omassa	hallussa	on	kuusi	B-sarjan	takuu-
osuutta,	 yhteiseltä	 kirjanpidolliselta	 vasta-arvoltaan	 6	
000 euroa. 

7.1.2 Selvitys hallituksen ja johdon omistuksesta
Hallituksen	jäsenten	omistuksessa	ei	ole	B-sarjan	takuu-
osuuksia. Yhtiön ylimmän johdon tai heidän lähipiirinsä 
omistuksessa on yksittäisiä takuuosuuksia, ei kuitenkaan 
enempää	kuin	yksi	per	henkilö.	Yksi	B-sarjan	takuuosuus	
tuottaa 200 ääntä yhtiökokouksessa käytettäväksi.

7.2.1 Hallituksen ehdotus voiton käytöstä
Tilikauden	voitto	verojen	jälkeen	oli	6	733	719,83	euroa	
(vuosi	2016	4	586	423,90	euroa).

Takuuosuuksien	B-sarjan	yhtiön	ulkopuolisille	omistajille	
maksetaan voitonjakona yhtiöjärjestyksen mukaan kor-
koa yhtiökokouksen päättämän koron mukaisesti. Loput 
yhtiön voitosta jätetään ylijäämien tilille. Yhtiön hallussa 

oleville omille takuuosuuksille ei makseta korkoa. Halli-
tus esittää, että yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa ole-
ville	B-sarjan	takuuosuuksille	maksetaan	korkoa	2,75	%	
eli pohjakorko  -0,082 % lisättynä 2,832 % marginaalilla.
Emoyhtiön	voitonjakokelpoiset	varat	ovat	44	075	685,30	
euroa.  

Pohjantähden taloudellisessa asemassa ei tilikauden 
päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutok-
sia. Maksuvalmiutemme on hyvä, eikä ehdotettu voiton-
jako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan maksu-
kykyämme.

SIDOTTU OMA PÄÄOMA 
 
	 Pohjarahasto		 2	520	563,78
	 Takuupääoma	 8	064	000,00
 
VAPAA OMA PÄÄOMA  
 
 Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot 0,00
 Muut rahastot 7 843 311,51
	 Ylijäämä	 36	232	373,79

	 	54	660	249,08

7.2 Oma pääoma ja rahastot

Tilinpäätöksen mukaiset rahastot ovat:   

omistuksen eliminoinnissa olemme käyttäneet hankin-
tamenomenetelmää. Kiinteistöyhtiöiden rakennusten 
suunnitelman mukaiset poistot olemme kirjanneet kon-
sernitilinpäätöksessä.

6.6 Omistusyhteysyritykset
Asunto Oy Hämeenlinnan Hallituskatu 12 -yhtiössä Poh-
jantähden omistus on noin 22 %. Yhtiötä ei ole yhdis-
tetty konsernitilinpäätökseen sen vähäisen merkityksen 
vuoksi. 

7 Takuuosuudet, oma pääoma ja rahastot 
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Hallinto  
  

Hallitus 30.10.2017 asti 
    
Kari Välimäki, Vantaa (puheenjohtaja ja hallituksen jäsen 30.9.2017 asti) 
Seija Mahlamäki-Kultanen, Punkalaidun (puheenjohtaja 1.10.2017 alkaen)
Luis Alvarez Esteban, Parainen
Mariina Hallikainen, Tampere (11.5.2017 alkaen)
Kai Kauppinen, Hämeenlinna
Markku Moilanen, Lahti

Hallitus 30.10.2017 lähtien 
    
Tapio Vekka, Hämeenlinna (puheenjohtaja)
Jussi Pohto, Hämeenlinna (varapuheenjohtaja)
Markku Jokela, Lahti
Pekka Määttä, Espoo
Timo Portaanpää, Hämeenlinna
Elina Salmivala, Pori

Johtoryhmä 31.12.2017

Pekka Määttä, toimitusjohtaja
Katja Kankaanpää-Uotila, johtaja, myynti ja asiakaspalvelu, markkinointi
Petteri Holopainen, johtaja, vakuutus- ja kehitystoiminnot, ICT
Minna Kiiso, johtaja, korvaustoimi
 
Jani Partanen, sisäinen tarkastaja (osallistumisoikeus johtoryhmän kokouksiin)
 

Tilintarkastajat

Varsinaiset
Ulla Nykky, KHT
Pekka Hietala, KHT

Varalla
Jenni edberg, KHT
Tierola, KHT

Vuonna 2018 panostamme erityisesti kannattavaan 
kasvuun lisäämällä kontakteja asiakkaisiimme ja huo-
lehtimalla hyvästä uusien asiakkaiden riskinvalinnasta. 
Olemme ottaneet käyttöön asiakkaiden pysyvyyttä lisää-
vät asiakkaiden hoitomallit niin yksityis- kuin yritysasiak-
kaille.

Liikennevakuutuslain muutokset vaikuttivat päättynee-
nä vuonna merkittävästi suomalaiseen vahinkovakuu-
tusmarkkinaan. Alan maksutulo laski uudistusten seu-
rauksena, joka vaikutti myös Pohjantähden maksutulon 
kehitykseen vähentävästi. Liikennevakuutuksen muutok-
set yhdistettynä alan aktiiviseen hintakilpailuun vapaa-
ehtoisella autovakuutuksella johtivat lähes koko vuoden 
2017 jatkuneeseen kampanjointiin hinnoilla.

Hyvien verkkopalveluiden myötä kilpailuttamisesta on 
tullut alalla normaali käytäntö. Pohjantähti panostaa 
vuonna 2018 merkittävästi verkkopalveluiden kehittä-
miseen ja tuo verkkomyyntiin uusia tuotealueita. Yhtiön 
Oma Pohjantähti -verkkopalvelu on saanut asiakkailtam-
me kiitosta erityisesti selkeydestään ja helppokäyttöi-
syydestä. Myös korvausten hakemisesta tehdään entis-
tä helpompaa ja nopeampaa, jolloin asiakaskokemus ja 
-pysyvyys paranevat.

Henkilökohtainen palvelu on edelleen Pohjantähden 
palveluiden keskiössä. Koko Suomen kattava 30 toimi-
pisteen verkosto ja puhelinpalvelu Oma Pohjantähti 
-verkkopalvelun lisäksi takaavat asiakkaillemme palve-
lut, joista asiakkaamme voivat valita itselleen sopivan 
tavan asioida. Haluamme korostaa tavoitettavuuttamme 
tarjoamalla yritysasiakkaille oman yhteyshenkilön, joka 
vastaa kokonaisvaltaisesti asiakkaamme vakuutusturvan 

hoidosta. Palvelulla ja aktiivisella yhteydenpidolla asiak-
kaisiimme erottaudumme kilpailijoistamme.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus on yhdessä 
Pohjantähtiturvan kanssa tärkeä menestystekijä yri-
tysmarkkinassa. Myös työtapaturma- ja ammattitau-
tivakuutuksissa uusi hintaa korostava markkinatilanne 
on jatkunut. Erikoistariffointi koskee entistä pienempiä 
yrityksiä ja tähän Pohjantähti on kehittänyt uuden tuot-
teen, joka huomioi entistä tarkemmin yrityksen erityis-
piirteet. Olemme tuoneet jo viime vuoden aikana mark-
kinoille uuden ratkaisumme, joka huomioi asiakkaan 
riskit entistä tarkemmin.

Digitaalisista palveluista on tullut merkittävä osa suo-
malaista vahinkovakuuttamista ja asiakkaiden odotukset 
vahinkotilanteessa ovat muuttuneet erityisesti nopeutta 
korostavaksi. Tämä asettaa vaatimuksia Pohjantähden 
henkilökohtaista palvelua korostavalle palvelumallille, 
jossa voidaan yhdistää henkilökohtainen palvelu ver-
kossa tapahtuvaan digitaaliseen vuorovaikutukseen asi-
akkaiden kanssa. Unohtamatta, että asiakkaillamme on 
erilaiset valmiudet ottaa käyttöön uusia palvelutapoja ja 
haluttujen asiointitapojen kirjo on laajaa.

Forssan	 palvelukonttorimme	 palasi	 remontoituihin	 ti-
loihin Kartanonkadulle 30.3.2017. Turenkiin avasimme 
myyntipisteen	 heinäkuun	 alussa.	 Yhä	 useampi	 asiak-
kaamme	asioi	kanssamme	puhelimitse	tai	sähköisesti,	ja	
se	onkin	saanut	meidät	tarkastelemaan	laajan	konttori-
verkostomme	tarpeellisuutta	uudelleen.

8 Kannattavan kasvun, asiakaspysyvyyden 
vahvistamisen ja riskienhallinnan vuosi 2018
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Tuloslaskelma 1.1.2017–31.12.2017
Konserni

EMOYHTIÖ EMOYHTIÖ

(1000 €)  2017 2016

Vakuutustekninen laskelma: 

Vakuutusmaksutuotot

Vakuutusmaksutulo 103	644 108 821

Jälleenvakuuttajien	osuus -7 755 -7 857

Vakuutusmaksuvastuun muutos 1	268 -1 770

Jälleenvakuuttajien	osuus 24 93

Vakuutusmaksutuotot 97 181 99 287

Korvauskulut

Maksetut korvaukset -74 459 -71 400

Jälleenvakuuttajien	osuus 12	569 3 140

Korvausvastuun muutos -6	730 -7 701

Jälleenvakuuttajien	osuus -279 3 148

Korvauskulut -68 898 -72 814

Liikekulut -23 334 -22 860

Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta 4 949 3	613

Tasoitusmäärän muutos -3 955 -1 581

Vakuutustekninen kate 994 2 033

Muu kuin vakuutustekninen laskelma: 

Sijoitustoiminta

Sijoitustoiminnan tuotot 12 735 10	665

Sijoitustoiminnan kulut -4 930 -6	681

Sijoitustoiminnan nettotuotto 7 805 3 983

Voitto (Tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 8 799 6 016

Tilinpäätössiirrot

Poistoeron muutos -271 -240

Tuloverot

Tilikauden  verot -1 772 -1 179

Aikaisempien	tilikausien	verot -22 -10

TILIKAUDEN VOITTO 6 734 4 586

KONSERNI KONSERNI

(1000 €)  2017 2016

Vakuutustekninen laskelma: 

Vakuutusmaksutuotot

Vakuutusmaksutulo 103	644 108 821

Jälleenvakuuttajien	osuus -7 755 -7 857

Vakuutusmaksuvastuun muutos 1	268 -1 770

Jälleenvakuuttajien	osuus 24 93

Vakuutusmaksutuotot 97 181 99 287

Korvauskulut

Maksetut korvaukset -74 459 -71 400

Jälleenvakuuttajien	osuus 12	569 3 140

Korvausvastuun muutos -6	730 -7 701

Jälleenvakuuttajien	osuus -279 3 148

Korvauskulut -68 898 -72 814

Liikekulut -23 237 -22	763

Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta 5	046 3 711

Tasoitusmäärän muutos -3 955 -1 581

Vakuutustekninen kate 1 090 2 130

Muu kuin vakuutustekninen laskelma: 

Sijoitustoiminta

Sijoitustoiminnan tuotot 12 747 10	690

Sijoitustoiminnan kulut -5 157 -6	870

Sijoitustoiminnan nettotuotto 7 591 3 820

Tuloverot varsinaisesta toiminnasta

Tilikauden verot -1 772 -1 179

Aikaisempien	tilikausien	verot -22 -10

Laskennallinen vero -54 -50

Vähemmistöosuudet 7 0

Konsernin voitto tilikaudelta 6 840 4 711

Tuloslaskelma 1.1.2017–31.12.2017
Emoyhtiö
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Emo Emo

(1000 €) 2017 2016

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat	oikeudet 4 053 3	603

Muut	pitkävaikutteiset	menot 129 179

Ennakkomaksut 181 258

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 4 364 4 040

Sijoitukset

Kiinteistösijoitukset

Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet 14	876 16	197

Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä 1	633 1 930

Kiinteistösijoitukset yhteensä 16 509 18 127

Muut sijoitukset

Osakkeet ja osuudet 69	868 54	536

Rahoitusmarkkinavälineet 84 483 89 072

Kiinnelainasaamiset 243 455

Muut lainasaamiset 4 790 4 957

Talletukset 3 712 9	566

Muut sijoitukset yhteensä 163 095 158 586

Sijoitukset yhteensä 179 604 176 713

Saamiset

Ensivakuutustoiminnasta

Vakuutuksenottajilta 23 359 24 331

Jälleenvakuutustoiminnasta 6	208 456

Muut saamiset 6	555 6	009

Saamiset yhteensä 36 121 30 797

Muu omaisuus

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto 1	046 575

Muut aineelliset hyödykkeet 67 67

Tavaravarastot 351 578

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 1 465 1 221

Rahat ja pankkisaamiset 9 452 2 399

Muu omaisuus yhteensä 10 917 3 620

Siirtosaamiset

Korot ja vuokrat 1 234 1 533

Muut siirtosaamiset 2	068 648

Siirtosaamiset yhteensä 3 302 2 182

Vastaavaa yhteensä 234 308 217 351

Tase 1.1.2017–31.12.2017
Vastaavaa, emo

Emo Emo

2017 2016

(1000 €)

Oma pääoma

Pohjarahasto 2 521 2 521

Takuupääoma 8	064 8	064

Muut rahastot 7 843 7 848

Edellisten	tilikausien	voitto	(tappio) 29 499 25 159

Tilikauden	voitto	(tappio) 6	734 4	586

Oma pääoma yhteensä 54 660 48 178

Tilinpäätössiirtojen kertymä

Poistoero 1	164 892

Vakuutustekninen vastuuvelka

Vakuutusmaksuvastuu 37 943 39 211

Jälleenvakuuttajien	osuus -1	716 -1	692

Korvausvastuu 131 824 125 094

Jälleenvakuuttajien	osuus -13 848 -14 127

Tasoitusmäärä 9 587 5	632

Vakuutustekninen vastuuvelka yhteensä 163 790 154 119

Velat

Ensivakuutustoiminnasta 1	968 2	369

Jälleenvakuutustoiminnasta 2	668 1 220

Muut velat 5 995 7 282

Velat yhteensä 10 631 10 871

Siirtovelat 4 063 3 291

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 234 308 217 351

Tase 1.1.2017–31.12.2017
Vastattavaa, emo
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Tase 1.1.2017–31.12.2017
Vastaavaa, konserni

Konserni Konserni

(1000 €) 2017 2016

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat	oikeudet 4 055 3	605

Muut	pitkävaikutteiset	menot 235 240

Ennakkomaksut 181 258

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 4 471 4 103

Sijoitukset

Kiinteistösijoitukset

Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet 14 202 15 990

Muut sijoitukset

Osakkeet ja osuudet 69	868 54	536

Rahoitusmarkkinavälineet 84 803 89 392

Kiinnelainasaamiset 243 455

Muut lainasaamiset 4 790 4 957

Talletukset 3 712 9	566

Muut sijoitukset yhteensä 163	416 158	906

Sijoitukset 177 618 174 896

Saamiset

Ensivakuutustoiminnasta

Vakuutuksenottajilta 23 359 24 331

Jälleenvakuutustoiminnasta 6	208 456

Laskennalliset verosaamiset 541 541

Muut saamiset 6	533 6	009

Saamiset yhteensä 36 640 31 338

Muu omaisuus

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto 1	046 575

Muut aineelliset hyödykkeet 67 67

Tavaravarastot 351 578

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 1	465 1 221

Rahat ja pankkisaamiset 9	668 2 530

Muu omaisuus 11 133 3 751

Siirtosaamiset

Korot ja vuokrat 1 234 1 533

Muut siirtosaamiset 2 074 654

Siirtosaamiset yhteensä 3 308 2 187

Vastaavaa yhteensä 233 169 216 276

Konserni Konserni

2017 2016

(1000 €)

Oma pääoma

Pohjarahasto 2 521 2 521

Takuupääoma 8	064 8	064

Muut rahastot 7 843 7 848

Edellisten	tilikausien	voitto	(tappio) 27	256 22 740

Tilikauden	voitto	(tappio) 6	840 4 711

Oma pääoma yhteensä 52 524 45 883

Vähemmistöosuus 1 906 1 915

Vakuutustekninen vastuuvelka

Vakuutusmaksuvastuu 37 943 39 211

Jälleenvakuuttajien	osuus -1	716 -1	692

Korvausvastuu 131 824 125 094

Jälleenvakuuttajien	osuus -13 848 -14 127

Tasoitusmäärä 9 587 5	632

Vakuutustekninen vastuuvelka yhteensä 163 790 154 119

Velat

Ensivakuutustoiminnasta 1	968 2	369

Jälleenvakuutustoiminnasta 2	668 1 220

Muut velat 6	025 7 301

Laskennalliset verovelat 233 178

Velat yhteensä 10 893 11 068

Siirtovelat 4 056 3 291

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 233 169 216 276

Tase 1.1.2017–31.12.2017
Vastattavaa, konserni
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Tuloslaskelman liitteet
Emoyhtiö

(1000 €) 2017 2016

Vakuutusmaksutulo

Ensivakuutus

Kotimaasta 103	640 108 818

ETA	valtioista

Muista	valtioista

Yhteensä 103 640 108 818

Jälleenvakuutus 3 3

Vakuutusmaksutulo	ennen	jälleenvakuuttajien	
osuutta

103	644 108 821

Vakuutusmaksutulosta vähennetyt erät

Luottotappiot	vakuutusmaksusaamisista	 544 541

Jakojärjestelmämaksut 5 039 5 121

Vakuutusmaksuvero 18 714 20 131

Palosuojelumaksu 302 299

Liikenneturvallisuusmaksu 194 239

Työturvallisuusmaksu 211 205

Muut julkiset maksut 0 0

Yhteensä 25 004 26 536

Emo Emo Konserni Konserni

2017 2016 2017 2016

(1000 €)

Liiketoiminnan rahavirta

Tuleva rahavirta + merkkinen

Menevä rahavirta - merkkinen

Saadut vakuutusmaksut 104	236 106	959 104	236 106	959

jälleenvakuuttajille	maksettu	osuus -6	307 -7 043 -6	307 -7 043

Maksetut korvaukset -66	834 -64	291 -66	834 -64	291

jälleenvakuuttajilta	saatu	osuus 6	818 3 357 6	818 3 357

Saadut korot 3 095 1 834 3	062 1 793

Saadut osingot 416 389 416 389

Saadut muut sijoitustulot ja tulot liiketoiminnan 
muista tuotoista

0 1 515 45 1	596

Maksut henkilöstökuluista -18	762 -18 904 -18	762 -18 904

Muut maksut liiketoiminnan kuluista -13 358 -11	996 -12 943 -11 453

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 9 305 11 820 9 731 12 403

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoi-
tuskuluista

-326 -46 -326 -46

Maksetut	välittömät	verot -1 241 -1 901 -1 241 -1 901

Liiketoiminnan rahavirta 7 738 9 873 8 164 10 456

Investointien rahavirta

Investoinnit sijoituksiin  (pl. rahavarat) -15 227 -66	092 -15 205 -66	114

Luovutustulot sijoituksista  (pl. rahavarat) 17 188 36	199 16	865 35 830

Aineettomien	 ja	 aineellisten	 hyödykkeiden	 sekä	 muun	
omaisuuden	investoinnin	ja	luovutustulot	(netto)

-2 394 -1 758 -2 438 -1	946

Investointien rahavirta -432 -31 651 -778 -32 230

Rahoituksen rahavirta

Omien	osakkeiden	myynti 3 907 3 907

Lainojen takaisinmaksut 0 0 4 -10

Maksetut osingot/takuupääoman korot ja muu voiton-
jako

-252 -160 -252 -160

Rahoituksen rahavirta -252 3 747 -248 3 737

Rahavarojen muutos 7 054 -18 032 7 138 -18 037

Rahavarat	tilikauden	alussa 2 399 20 430 2 530 20	567

Rahavarat tilikauden lopussa 9 452 2 399 9 668 2 530

Rahoituslaskelma
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2017 2016 2017 2016

(1000 €) konserni konserni emo emo

Sijoitustoiminnan tuotot:

Tuotot kiinteistösijoituksista

Osinkotuotot

Korkotuotot

Saman konsernin yrityksiltä 33 41

Muut tuotot

Saman konsernin yrityksiltä 43 22

Muilta kuin konserniyrityksiltä 1 150 1 252 1	062 1	164

Tuotot muista sijoituksista

Osinkotuotot 435 405 435 405

Korkotuotot 2 752 2 800 2 752 2 800

Muut tuotot 428 380 428 380

Yhteensä 4	765 4	836 4 753 4 810

Arvonalentumisten palautukset 1 250 1 750 1 250 1 750

Myyntivoitot

Muilta kuin konserniyrityksiltä 6	732 4 105 6	732 4 105

Yhteensä 12 747 10	690 12 735 10	665

Sijoitustoiminnan kulut 

Kulut kiinteistösijoituksista

Saman konsernin yrityksiltä 673 678

Muilta kuin konserniyrityksiltä 839 858 282 367

Kulut muista sijoituksista 829 422 829 422

Korkokulut ja muut vieraan pääoman kulut 109 33 109 33

Yhteensä 1	776 1 313 1 893 1 501

Arvonalentumiset ja poistot

Arvonalentumiset 2	610 5	066 2 543 4 987

Rakennusten suunnitelmapoistot 276 298 0 0

Myyntitappiot 494 193 494 193

Yhteensä 5 157 6	870 4 930 6	681

Sijoitustoiminnan nettotuotto ennen arvonkorotuksia 7 591 3 820 7 805 3 983

Sijoitusten arvonkorotus

Sijoitusten arvonkorotuksen oikaisu

Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa 7 591 3 820 7 805 3 983

Tuloslaskelman liitteet
Sijoitustoiminnan nettotuoton erittely

2017 2016

(1000 €)

Vakuutusten hankintamenot

Ensivakuutuksen palkkiot 2 729 2 328

Tulevan	jälleenvakuutuksen	palkkiot	ja	voitto-osuudet 0 0

Muut vakuutusten hankintamenot 6	096 6	459

Vakuutusten	aktivoitujen	hankintamenojen	muutos	(+/-) 0 0

Vakuutusten hoitokulut 7	856 7 458

Hallintokulut 7 925 7 847

Menevän jälleenvakuutuksen palkkiot ja voitto-osuudet (-) -1 272 -1 233

Yhteensä 23 334 22 860

Kokonaisliikekulut toiminnoittain

Maksetut korvaukset 7 714 7 009

Liikekulut 23 334 22	860

Sijoitustoiminnan kulut 172 166

Muut kulut 0 0

Yhteensä 31 220 30 034

Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot

Palkat ja palkkiot 15 731 15 197

Eläkekulut 2	756 2 748

Muut henkilösivukulut 780 1 024

Yhteensä 19 267 18 969

Johdon palkat ja palkkiot 445 381

Toimitusjohtajan eläkeikä on lainmukainen

Toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille

-	myönnettyjä	rahalainoja	ei	ollut

- koskevia vakuuksia tai vastuusitoumuksia ei ole

Tuloslaskelman liitteet
Emoyhtiö



24 25

Vahinkovakuutusyhtiön tulosanalyysi
Emoyhtiö

2017 2016 2015 2014 2013

(1000 €)

Vakuutusmaksutuotot (+/-) 97 181 99 287 96	405 92 508 84	625

Korvauskulut (-/+) -68	898 -72 814 -68	169 -73 950 -63	655

Liikekulut (-) -23 334 -22	860 -20 421 -20 597 -19 555

Muut vakuutustekniset tuotot ja kulut (+/-)

Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta (+/-) 4 949 3	613 7 815 -2 039 1 415

Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut, arvonkorotukset ja niiden oikaisut 

sekä arvonmuutokset (+/-) 7 805 3 983 2 904 2	286 -236

Muut tuotot ja kulut (+ /-)

Osuus osakkuusyritysten voitosta (+) tai tappiosta (-) 

Liikevoitto	(+)	tai	tappio	(-) 12 754 7	596 10 719 247 1 179

Tasoitusmäärän muutos (-/+) -3 955 -1 580 -4 051 1	162 1	567

Voitto	(+)		tai	tappio	(-)	ennen	satunnaisia	eriä 8 799 6	016 6	668 1 409 2	746

Satunnaiset tuotot (+)

Satunnaiset kulut (-)

Voitto	(+)	tai	tappio	(-)	ennen	tilinpäätössiirtoja	ja	veroja 8 799 6	016 6	668 1 409 2	746

Tilinpäätössiirrot -271 -240 -188 -68 -132

Tuloverot	ja	muut	välittömät	verot	(-/+) -1 794 -1 190 -1 134 -333 -323

Vähemmistöosuudet (-)

Tilikauden	voitto	(+)	tai	tappio	(-) 6	734 4	586 5	346 1 008 2 290

2017 2016 2017 2016

konserni konserni emo emo

(1000 €)

Pohjarahasto 1.1. 2 521 2 521 2 521 2 521

Siirto pohjarahastoon

Pohjarahasto 31.12. 2 521 2 521 2 521 2 521

Takuupääoma 1.1. 8	064 8	064 8	064 8	064

Takuupääoman takaisinmaksu

Takuupääoma 31.12. 8	064 8	064 8	064 8	064

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1. 7 824 3 917 7 824 3 917

Lisäykset 0 3 907 0 3 907

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12. 7 824 7 824 7 824 7 824

Muut rahastot 1.1. 24 27 24 27

Lisäykset 5 10 5 10

Hallituksen	käyttövaroista	maksetut	erät

  Lahjoitukset -10 -13 -10 -13

Muut rahastot 31.12. 19 24 19 24

Voittovarat	1.1.

Edellisten	tilik.voitto/tappio 27 451 22 897 29 745 25	316

Siirto pohjarahastoon

Takuupääoman korko -242 -147 -242 -147

Muihin rahastoihin -5 -10 -5 -10

Edellisen	tilikauden	oikaisu 52 0

Tilikauden	voitto/tappio 6	840 4 711 6	734 4	586

Voittovarat	31.12 34	096 27 451 36	232 29 745

Oma pääoma 31.12. 52 524 45 883 54	660 48 178

Laskelma voitonjakokelpoisista varoista:

Tilikauden	voitto 6	734

+ Muut rahastot 7 843

+	Edellisten	tilikausien	voitto 29 499

Voitonjakokelpoiset varat yhteensä 31.12. 44	076

Taseen liitteet



Sijoitustoim.
nettotuotot
markkina-
arvo	⁸⁾

Sitoutunut
pääoma	⁹⁾

Tuotto-	%
sitoutu-
neelle

pääomalle

Tuotto-	%
sitoutu-
neelle

pääomalle

Tuotto-	%
sitoutu-
neelle

pääomalle

31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015

Tuotto	€/		%		sit.	pääomalle M€ M€ % % %

Korkosijoitukset yhteensä 3,29 140,90 2,33 4,58 0,35

Lainasaamiset	¹⁾ -0,17 5,21 -3,27 0,10 -8,98

Joukkovelkakirjalainat 3,55 116,69 3,04 7,64 1,78

Muut	rahoitusmarkkinavälineet	ja	talletukset	¹⁾	²⁾ -0,09 19,01 -0,49 0,17 0,34

Osakesijoitukset yhteensä 4,62 27,40 16,86 15,68 7,95

Noteeratut	osakkeet	³⁾ 3,73 24,32 15,34 13,23 15,22

Pääomasijoitukset	⁴⁾ 1,01 2,52 40,04 24,68 -29,00

Noteeraamattomat	osakkeet	⁵⁾ -0,12 0,55 -21,88 31,46 6,10

Kiinteistösijoitukset yhteensä -0,56 28,51 -1,97 -7,88 0,23

Suorat kiinteistösijoitukset -1,02 18,79 -5,44 -13,57 -1,75

Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset 0,46 9,72 4,73 8,89 8,20

Muut sijoitukset  0,00 1,00 0,00 -2,52 9,40

Hedge-rahastosijoitukset	⁶⁾ 0,00 1,00 0,00 -2,52 9,40

Hyödykesijoitukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Muut	sijoitukset	⁷⁾ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sijoitukset yhteensä 7,35 197,81 3,71 4,25 1,50

Sijoituslajeille	 kohdistamattomat	 tuotot,	 kulut	 ja	

liikekulut

-0,31 0,00 0,00 0,00 0,00

Sijoitustoiminnan	nettotuotto	käyvin	arvoin 7,04 197,81 3,56 4,26 1,61

1) Sisältää kertyneet korot

2) Sisältää rahat ja pankkisaamiset sekä kauppahintasaamiset ja -velat

3) Sisältää myös sekarahastot, jos niitä ei voida kohdistaa muualle

4) Sisältää pääomarahastot ja mezzanine-rahastot sekä infratruktuurisijoitukset

5)	Sisältää	myös	noteeraamattomat	kiinteistösijoitusyhtiöt

6)	Sisältää	kaikentyyppiset	hedge-rahasto-osuudet	riippumatta	rahaston	strategiasta

7) Sisältää erät, joita ei voida kohdistaa muihin sijoituslajeihin

8)	Sijoitusten	nettotuotot	=	sijoitusten	kirjanpidolliset	tuotot	oikaistuna	sijoitusten	arvostuseroilla

9)	Sitoutunut	pääoma	=	sijoitusten	vuoden	alun	ja	lopun	keskiarvo	käyvin	arvoin

Sijoitustoiminnan nettotuotto 
sitoutuneelle pääomalle
Emoyhtiö

2017 2016 2015 2014 2013

(1000 €)

Vakuutusmaksutulo	(ennen	jv-osuutta) 103	644 108 821 105 194 103 111 94 084

Vahinkosuhde	(prosentteina) 70,9 73,3 70,7 79,9 75,2

Korvauskulut ilman perustekorkokulua (+/-) -71 499 -66	830 -72 477 -62	007 -61	247

Vahinkosuhde	ilman	perustekorkokulua	(prosentteina) 69,6 72,0 69,3 78,3 73,3

Liikekulusuhde	(prosentteina) 24,0 23,0 21,2 22,3 23,1

Yhdistetty	kulusuhde	(prosentteina) 94,9 96,3 91,9 102,2 98,3

Yhdistetty	kulusuhde	ilman	perustekorkokulua	(prosentteina) 93,6 95,0 90,5 100,6 96,4

Liikevoitto	(+)	tai	tappio	(-) 12 754 7 597 10 719 247 1 179

Taseen ulkopuolisten arvostuserojen, käyvän arvon rahaston ja 

arvonkorotusrahaston muutos (+/-)

-766 3	916 -206 3 010 1 859

Kokonaistulos, (+/-) € 11 988 11 512 10 513 3 257 3 038

Korkokulut ja muut rahoituskulut (+) 351 181 28 37 29

Perustekorkokulu (+) 1 274 1 315 1 339 1 473 1	649

Kokonaispääoman	tuotto	ilman	sij.sid.vakuutusta	prosentteina	 

(käyvin arvoin)

5,7 5,9 6,0 2,6 2,9

Sijoitustoiminnan	nettotuotto-%	käyvin	arvoin	sitoutuneelle	

pääomalle (+/-) 

3,6 4,3 1,6 3,5 1,2

Tasoitusmäärä 9 587 5	632 4 051 0 1	162

Vakavaraisuuspääoma 60	258 47 987 44 457 41 341
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Vahinkovakuutusyhtiön tulosanalyysi
Emoyhtiö



Taloudellista kehitystä kuvaavat 
tunnusluvut

1) Yleiset taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

Liikevaihto	=

+	Vakuutusmaksutuotot	ennen	jälleenvakuuttajien	osuutta

+	Sijoitustoiminnan	nettotuotto	tuloslaskelmassa

+ Muut tuotot

Liikevoitto-	tai	tappio	=

+/-	Voitto	tai	tappio	ennen	tasoitusmäärän	muutosta,	tilinpäätössiirtoja	ja	veroja. 

Kokonaistulos	=

+	Liikevoitto/-tappio

+/- Taseen ulkopuolisten arvostuserojen, käyvän arvon rahaston ja arvonkorotusrahaston muutos

Sijoitustoiminnan	nettotuotto	sitoutuneelle	pääomalle	käyvin	arvoin

Sijoitustoiminnan	nettotuotto	käyvin	arvoin	suhteessa	sitoutuneeseen	pääomaan	lasketaan	sijoituslajeittain
ja sijoitusten yhteismäärälle otetaan huomioon kauden aikana tapahtuneet kassavirrat.

Sijoitustoiminnan	nettotuottoerittely

+	Sijoitustoiminnan	suorat	nettotuotot	kirjanpidossa

+ Arvonmuutokset kirjanpidossa

+ Arvostuserojen muutokset

Sijoitusjakauma käyvin arvoin

Korkorahastoista pitkän koron rahastot sisältyvät joukkovelkakirjalainoihin ja lyhyen koron rahastot rahamark-
kinasijoituksiin.	Sijoitukset	sijoitusrahastoihin	ja	niihin	rinnastettaviin	muihin	yhteissijoitusyrityksiin,	jotka	
sijoittavat	kiinteistöihin	ja	kiinteistöyhteisöihin	luetaan	kiinteistösijoituksiin.

Sijoituksiin	ei	oteta	mukaan	sijoituksiin	liittyviä	kauppahintasaamisia	ja	-velkoja.	Sijoitusjakauma	sisältää	taseen	
sijoituksiin kuuluvat talletukset.

Perusjakauma 	Riskijaukauma	⁸⁾

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

Tuotto	M€/		%		sit.	pääomalle M€ % M€ % M€ 							%¹⁰⁾ 							%	¹⁰⁾

Korkosijoitukset yhteensä 145,83 71,88 136,00 70,21 145,83 71,88 70,21

Lainasaamiset	¹⁾ 5,03 2,48 5,41 2,79 5,03 2,48 2,79

Joukkovelkakirjalainat 121,20 59,74 112,17 57,91 121,20 59,74 57,91

Muut	rahoitusmarkkinavälineet	ja	talletukset	¹⁾	²⁾ 19,59 9,66 18,42 9,51 19,59 9,66 9,51

Osakesijoitukset yhteensä 26,10 12,87 29,61 15,29 26,10 12,87 15,29

Noteeratut	osakkeet	³⁾ 22,40 11,04 26,24 13,55 22,40 11,04 13,55

Pääomasijoitukset	⁴⁾ 3,21 1,58 2,75 1,42 3,21 1,58 1,42

Noteeraamattomat	osakkeet	⁵⁾ 0,49 0,24 0,62 0,32 0,49 0,24 0,32

Kiinteistösijoitukset yhteensä 28,93 14,26 28,08 14,50 28,93 14,26 14,50

Suorat kiinteistösijoitukset 17,96 8,85 19,62 10,13 17,96 8,85 10,13

Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset 10,97 5,41 8,46 4,37 10,97 5,41 4,37

Muut sijoitukset  2,00 0,99 0,00 0,00 2,00 0,99 0,00

Hedge-rahastosijoitukset	⁶⁾ 2,00 0,99 0,00 0,00 2,00 0,99 0,00

Hyödykesijoitukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Muut	sijoitukset	⁷⁾ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sijoitukset yhteensä 202,87 100,00 193,69 100,00 202,87 100,00 100,00

Johdannaisten	vaikutus	⁹⁾ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä 202,87 100,00 193,69 100,00 202,87 100,00 100,00

Jvk-salkun	modifioitu	duraatio 4,46

1) Sisältää kertyneet korot

2) Sisältää rahat ja pankkisaamiset sekä kauppahintasaamiset ja -velat

3) Sisältää myös sekarahastot, jos niitä ei voida kohdistaa muualle

4) Sisältää pääomarahastot ja mezzanine-rahastot sekä infratruktuurisijoitukset

5)	Sisältää	myös	noteeraamattomat	kiinteistösijoitusyhtiöt

6)	Sisältää	kaikentyyppiset	hedge-rahasto-osuudet	riippumatta	rahaston	strategiasta

7) Sisältää erät, joita ei voida kohdistaa muihin sijoituslajeihin

8)	Riskijakauma	voidaan	esittää	vertailukausilta	sitä	mukaan	kun	tietoa	kertyy	(ei	taannehtivasti).	Mikäli	luvut	esitetään	vertailukausilta	ja	kaudet	eivät	ole	täysin	

	 vertailukelpoisia	tulee	tästä	antaa	tieto.	

9) Sisältää johdannaisten vaikutuksen riski- ja perusjakauman erotukseen. Johdannaisten vaikutus voi olla +/-. 

 Eron korjauksen jälkeen riskijakauman loppusumma täsmää perusjakaumaan. 

10)	Suhteellinen	osuus	lasketaan	käyttäen	jakajana	”Sijoitukset	käyvin	arvoin	yhteensä”	-rivin	loppusummaa.

a-arvo	raportointikauden	alussa	+	päivittäin	/	kuukausittain	aikapainotetut	kassavirrat

Sijoitusjakauma käyvin arvoin
Emoyhtiö
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Kokonaispääomantuotto	prosentteina	(käyvin	arvoin)	=

+/-	Liikevoitto	tai	-tappio	

+ Korkokulut ja muut rahoituskulut

+  Perustekorkokulu 

+/-	Arvonkorotusrahastoon/	käyvän	arvon	rahastoon	kirjattu	arvonkorotus/	peruutus

+/- Sijoitusten arvostuserojen muutos

-------------------------------------------------------------------    x 100

+ Taseen loppusumma 

+/- Sijoitusten arvostuserot

(tilikauden	ja	edellisen	tilikauden	taseen	mukaisten	arvojen	keskiarvo)

Henkilöstön	keskimääräinen	lukumäärä	tilikauden	aikana

Tunnusluku lasketaan keskiarvona kalenterikuukausien lopussa lasketuista henkilökunnan lukumääristä. 

Lukumäärässä otetaan huomioon palveluksessa olleiden henkilöiden mahdollinen osa-aikaisuus. 

2) Vahinkovakuutuksen taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

Vakuutusmaksutulo	=

Vakuutusmaksutulo	ennen	jälleenvakuuttajien	osuutta

Vahinkosuhde	prosentteina	=

Korvauskulut

-------------------------------------------------------------------    x 100

Vakuutusmaksutuotot

Vahinkosuhde	(ilman	perustekorkokulua)	prosentteina	=

Korvauskulut (ilman perustekorkokulua)

-------------------------------------------------------------------    x 100

Vakuutusmaksutuotot (ilman perustekorkokulua)

Tunnusluku	lasketaan	jälleenvakuuttajien	osuuden	jälkeen.

Liikekulusuhde prosentteina =

Liikekulut

-------------------------------------------------------------------    x 100

Vakuutusmaksutuotot

Tunnusluku	lasketaan	jälleenvakuuttajien	osuuden	jälkeen.

Yhdistetty kulusuhde prosentteina =

Vahinkosuhde + Liikekulusuhde

Yhdistetty kulusuhde (ilman perustekorkokulua) prosentteina =

vahinkosuhde (ilman perustekorkokulua) + Liikekulusuhde
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