Henkilöstöraportti
2017

Sisällysluettelo
HENKILÖSTÖJOHTAJAN TERVEHDYS						3
1

2

3

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE						4
1.1.

Henkilöstömäärä								4

1.2.

Vakituiset ja määräaikaiset työsuhteet					4

1.3.

Vaihtuvuus								5

1.4.

Palvelusvuodet								5

1.5.

Sukupuolijakauma							5

1.6.

Ikärakenne								5

1.7.

Henkilöstön sijoittuminen

6

HENKILÖSTÖN AJANKÄYTTÖ JA KOULUTUS					

7

2.1.

Ajankäyttö

2.2.

Sairauspoissaolot 							7

2.3.

Henkilöstön koulutustaustat ja osaamisen kehittäminen

7

TYÖYHTEISÖ JA TYÖHYVINVOINTI						9
3.1
Fyysinen hyvinvointi
9
3.2

Henkilökunnan kerho (Hevi)

9

4

POHJANTÄHDEN HENKILÖSTÖETUJA						10

5

HENKILÖSTÖTUNNUSLUVUT JA HENKILÖSTÖKULUT 				

2

11

PIDETÄÄN HYVÄSTÄ KIINNI
Pohjantähden 122. toimintavuosi 2017 oli henkilöstöllemme todennäköisesti yhtiömme pitkän
historian yksi koettelevimmista. Keväällä kävimme toimintojen uudistamiseen ja sitä kautta
myös henkilöstövähennyksiin johtaneet yhteistoimintaneuvottelut. Lakkautimme pienimpiä
konttoreitamme ja vahvistimme Hämeenlinnaan perustettua Asiakaspalvelukeskustamme.
Syksyllä vaihtui ylimääräisen yhtiökokouksen seurauksena yhtiön hallitus ja monta avainhenkilöä. Kaikesta huolimatta onnistuimme tekemään yhden historiamme parhaista tuloksista, 6,7
M€ voittoa. Henkilöstömme on kiitettävästi hoitanut tehtäviään ja palvellut asiakkaitamme
myös muutosten keskellä.
Jo loppuvuonna 2017 käynnistimme nyt keväällä 2018 jatkuvat arvojen ja strategian päivitysprosessit, joihin on otettu koko henkilöstö mukaan. Tarkoituksenamme on säilyttää ja vahvistaa
asioita, jotka meillä on hyvin, mutta löytää myös uusia keinoja menestyä haastavassa vahinkovakuutusmarkkinassa. Yhtä mieltä olemme siitä, että hyvä henkilökohtainen palvelu tulee
olemaan jatkossakin ydintämme, palvelukanavasta riippumatta. Ponnistelemme yhdessä, jotta
jatkossakin saamme tällaisia asiakaspalautteita:

”Kiitos! Te ootte kyllä maailman paras vakuutusyhtiö! Suosittelen teitä jatkossakin kaikille!”
”Pohjantähti saa olla ylpeä työntekijöistään, sillä palvelunne on erittäin asiantuntevaa ja ystävällistä, kiitos siitä.”

Kuten asiakkaammekin toteaa – pohjantähtiläisillä on vahva asiantuntemus ja ammattitaito,
joka on syntynyt vastuuta ottamalla, uutta opettelemalla, työtä tekemällä.
Työnantajana haluamme edelleen huolehtia henkilöstöstämme. Jaksamisen ja arjen sujuvoittamiseksi olemme mm. lisänneet työajan joustoja ja tarjonneet etätyömahdollisuuksia yhä
useammalle. Tarjolla on ollut myös mahdollisuuksia siirtyä tehtävistä toisiin ja kehittää näin
itseään ja yhtiötä.
Sisäisen viestinnän ja vuorovaikutuksen lisääminen ovat selkeästi vuoden 2018 kehityskohteitamme. Odotammekin jo uuden vuorovaikutteisemman intran käyttöönottoa ja johtamisjärjestelmiemme uudistamista. Alkanutta vuotta tulee vahvasti leimaamaan myös kouluttautuminen.
Pelkästään lakimuutoksista johtuvia ammattipätevyyden osoittamiseen liittyviä koulutuksia tulee useita. Mutta mikäs sen mukavampaa kuin kohta todeta todistetusti olevansa pätevä.

Kiitos kaikille pohjantähtiläisille hyvästä työstä muutosten vuonna, työn iloa vuodelle 2018!

Maarit Reunanen
Henkilöstöjohtaja
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1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE
1.1.

Henkilöstömäärä

den 2017 lopussa määräaikaisessa työsuhteessa oli 27 työntekijää, sattumalta saman verran kuin vuoden 2016 lopussa.
Vuonna 2017 vakinaistimme viisi määräaikaista työsuhdetta.
Kesätyöntekijöitä meillä on ollut viime vuosina lähes 20. Kesällä 2017 meillä oli 17 kesätyöntekijää. He ovat olleet pääsääntöisesti yli 18-vuotiaita ammattikorkeakoulu- tai yliopistoopiskelijoita.

Pohjantähteen työsuhteessa olevien määrä laski tavoitellusti
edellisestä vuodesta 18 henkilöllä. Vuoden lopussa työsuhteisia oli 338. Vuoden keskimääräinen henkilöstömäärä oli 358.
Henkilöstön määrä 2008-2017
370

Suurin osa kesätyöpaikoistamme on Hämeenlinnassa pääkonttorillamme, mutta myös suurimmat asiakaspalvelukonttorimme, muun muassa Tampere ja Jyväskylä, ovat työllistäneet
muutamia kesätyöntekijöitä. He ovat työskennelleet vahinkojen esikäsittelyssä, eri vakuutuslajien vakuutuskäsittelyssä,
postituksessa tai suorassa asiakaspalvelussa.
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Muutamat kesätyöntekijämme ovat työllistyneet Pohjantähteen opintojensa päätyttyä. Kesätyöt tarjoavatkin mahdollisuuden puolin ja toisin arvioida sopivuutta kyseessä oleviin tehtäviin. Tarkoituksenamme on jatkossakin tarjota niin kesätöitä
kuin harjoittelupaikkojakin työuransa alussa oleville nuorille.
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Vakituiset ja määräaikaiset työsuhteet
Vakituiset ja määräaikaiset työsuhteet 2013 - 2017

Kaikista työsuhteista määräaikaisia on Pohjantähdessä noin 8
%. Määräaikaisten työsuhteiden kesto on ollut pääasiassa kuudesta kuukaudesta puoleentoista vuoteen. Tarve määräaikaisille työntekijöille tulee esim. kausiluontoisten töiden, erilaisten
sisäisten projektien, tehtäväsiirtojen tai perhevapaiden myötä.
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Tavoitteenamme on pitää määräaikaisten työsuhteiden osuus
maltillisella tasolla ja tässä olemmekin onnistuneet hyvin. Vuo-
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1.3.

Vaihtuvuus

Henkilöstön palvelusaikajakauma 2017
80

Vaihtuvuuden osalta seuraamme vain ulkoista vaihtuvuutta. Sisäinen vaihtuvuus (tehtävistä toisiin siirtyminen) ei ole mukana
tässä tarkastelussa. Oheisessa ulkoisen vaihtuvuuden kuviossa
voi sama henkilö esiintyä lukuna kahteen kertaan, mikäli hän
on tilastoitunut vaihtuvuuteen kahtena eri tapahtumana. Esimerkiksi uusi henkilö on voinut tulla Pohjantähden työntekijäksi alkuvuodesta 2017 määräaikaiseen työsuhteeseen ja hänen
työsuhteensa päättyä ennen vuodenvaihdetta. Tällöin hänet
on kirjattu ulkoiseksi vaihtuvuudeksi sekä vuoden 2017 aikana
tulleisiin että lähteneisiin määräaikaisiin todenmukaisen vaihtuvuustilanteen mukaisesti. Määräaikaisiin lähteneisiin kuuluvat myös henkilöt, joiden määräaikaisuus on päättynyt vuoden
2017 aikana, mutta on voinut alkaa jo ennen vuotta 2017.
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Sukupuolijakauma
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Työnantaja päättänyt työsuhteen

Eri tehtävissä on selkeää sukupuolijakaumaa. Suurin osa isoimmista henkilöstöryhmistämme, asiakaspalvelussa toimivat
vakuutusneuvojat sekä vakuutus- ja korvauskäsittelijät, ovat
naisia. Vastaavasti esimerkiksi myyntityötä tekevien yhteyspäälliköiden, riskienhallintainsinöörien ja vahinkotarkastajien
henkilöstöryhmät ovat miesvaltaisia.
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Keväällä 2017 yhteistoimintaneuvottelujen päätöksenä syntynyt noin 20 henkilön nettovähennys sekä syksylle ajoittunut ylimääräinen yhtiökokous henkilövaihdoksineen sai aikaan Pohjantähdelle poikkeuksellisen runsasta vaihtuvuutta.

Pyrimme tasoittamaan kaikissa rekrytoinneissa sukupuolijakaumaa siten, että avoinna oleviin tehtäviin tulisi valituksi kahdesta yhtä pätevästä hakijasta vähemmistöä edustava hakija.
Haastetta luo se, että jo hakijakunnan jakauma on tehtäväkohtaisesti usein vääristynyt. Kuitenkin esimerkiksi aiemmin naisvaltaiseen asiakapalvelukeskukseemme rekrytoimme vuoden
2017 aikana useamman miehen.

Henkilöstömäärä laski vuoden 2017 aikana tavoitellusti kahdeksallatoista henkilöllä (+ 17 vuonna 2016). Lähtövaihtuvuus
vakituisesta henkilöstöstä laskettuna oli n. 12,2 % (4,9 % vuonna 2016 ja 2,2 % vuonna 2015). Yhtiön palveluksesta erosi vuoden aikana 18 vakituisessa työsuhteessa ollutta ja työnantaja
päätti 20 työsuhdetta. Uusia vakituisia henkilöitä rekrytoitiin
18, joista noin 10 henkeä asiakaspalvelukeskuksemme vahvistukseksi, ja määräaikaisista työsuhteista vakinaistettiin viisi.

1.6.

Ikärakenne

Henkilöstön keski-ikä oli vuoden 2017 lopussa 44 vuotta 9
kuukautta, mikä on 12 kuukautta vähemmän kuin edellisen
vuoden lopussa. Naisten keski-ikä oli 44 vuotta 3 kuukautta ja
miesten 46 vuotta 9 kuukautta.

Vuoden aikana eläkkeelle siirtyi kaksi henkilöä. Suurta eläkeaaltoa ei ole odotettavissa lähivuosinakaan, sillä henkilöstöstä
on vain 6,5 prosenttia 60-64 -vuotiaita. Sitä vanhempia ei työsuhteisissa vuoden 2018 alussa ole.

1.4.

15

Vakuutusala on hyvin naisvaltainen. Pohjantähdessä naisten
osuus henkilöstöstä oli noin 69 prosenttia vuonna 2017. Naisten osuus on edelleen hivenen jopa kasvanut viimevuosina.
Naisten osuus johto- ja esimiestason tehtävistä oli n. 60 %
joulukuussa 2017. Naisten osuus on noussut vuodesta 2013 alkaen, jolloin se oli 42 %. Esimiestehtävissä on matalassa organisaatiossamme kaikkiaankin vain 25 henkilöä, joten yksittäisetkin henkilövaihdokset vaikuttavat osuuteen selvästi.
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57

58

40

18

Vakinaistetut määräaikaiset

60

56

50

Ulkoinen vaihtuvuus vuonna 2017
Uudet vakituiset henkilöt

71

70

Palvelusvuodet

Henkilöstön ikäjakauma 2017
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Vuoden 2017 lopussa Pohjantähdessä töissä olevien työntekijöiden keskimääräinen palvelusaika oli noin 11 vuotta, tarkalleen 10 vuotta 11 kuukautta. Keskimääräinen palvelusaika on
pysynyt lähes edellisvuosien mukaisena – vuonna 2016 keskimääräinen palvelusaika oli 10 vuotta 10 kuukautta. Pohjantähdessä on paljon pitkiä työsuhteita, ja henkilöitä, jotka ovat
tehneet koko työuransa yhtiön palveluksessa.
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Henkilöstön sijoittuminen 2013 - 2017

Vakuutusalan asiantuntijaksi kasvetaan alan töissä. Siitä syystä
rekrytoinnit usein painottuvat yli 30-vuotiaisiin ja jopa reippaasti vanhempiin. Toistaiseksi eläkeiän saavuttaneiden määrä
on vuosittain ollut pieni. Suurten ikäluokkien eläköityminen ei
ole näkynyt työyhteisössämme. Tavoitteenamme on pitää ikäjakauma tulevaisuudessakin tasapainoisena ja huolehtia, että
iäkkäämmille työntekijöille vuosien varrella kertynyt hiljainen
tieto siirtyy osittain huomaamattakin tuoreemmille tuloksentekijöillemme. Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisen ikä Pohjantähdessä on viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut noin
61,5 vuotta.  

1.7.
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Henkilöstön sijoittuminen

Olemme muutaman viime vuoden aikana vahvistaneet kuluttajamyyntiin painottuvien vakuutusedustajiemme verkostoa
ja onnistuneetkin kasvattamaan edustajakanavan myyntiä.
Jotkut vakuutusedustajamme ovat vuosien saatossa myös työllistyneet yhteyspäällikön tehtäviin. Pohjantähti kouluttaa myös
vakuutusedustajiaan ja kannustaa heitäkin hyviin suorituksiin.

Pohjantähden henkilöstöstä työskenteli vuoden 2017 lopussa
195 henkeä pääkonttorillamme Hämeenlinnassa ja 143 henkeä
palvelukonttoreillamme ympäri Suomea.
Vuonna 2017 vahvistimme Hämeenlinnassa sijaitsevaa Asiakaspalvelukeskustamme ja lakkautimme pienimpiä konttoreitamme vastataksemme asiakaskäyttäytymisen muutoksiin.
Asiakaspalvelukeskuksesta käsin tarjotaan mm. valtakunnallista puhelinpalvelua asiakaskunnallemme nopeasti ja henkilökohtaisesti.  

Vastaavasti tavoitteena on järjestää yritysmyyntipainotteisille
yhteyspäälliköille aikaa yritysasiakkaidemme entistä parempaan hoitoon ja uusien yritysasiakkaiden hankintaan. Heidän
tuekseen olemme nimittäneet yritysvakuutusneuvojia palvelukonttoreillemme.
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2 HENKILÖSTÖN AJANKÄYTTÖ JA KOULUTUS
2.1.

Ajankäyttö

teenamme on erilaisin työhyvinvointia edistävin toimenpitein
ja ennakoivan toiminnan malliamme toteuttaen pitää sairauspoissaolot normaalina sairastavuutena pidettävän 2 - 4 prosentin välillä. Etenkin kasvanutta työkyvyttömyysriskiä edustavat
yli 30 päivän sairauspoissaolot ovat tukitoimien kohteena.

Ajankäyttö lasketaan ja tilastoidaan EK:n tilastointijaon mukaan teoreettisen työajan perusteella. Varsinaista tehtyä työaikaa vähentävät muun muassa lomat ja perhevapaat, sairauspoissaolot ja koulutukseen käytetty aika.

Sairauspoissaolot aiheutuivat edellisvuosien tapaan pääosin
hengityselinten sairauksista, tuki- ja liikuntaelinsairauksista sekä mielenterveydellisistä syistä. Nämä kolme tautiluokkaa ovat
olleet vuosittain pääsyyt sairauspoissaoloihin, hieman paikkaa
vaihdellen.

Tilastoitu säännöllisenä työaikana tehty varsinainen työaika oli
78,5 prosenttia teoreettisesta työajasta vuonna 2017. Edellisiin
vuosiin nähden muutokset olivat hyvin vähäisiä.

Seuraavassa kuviossa on esitetty sairauspoissaolojakauma
poissaolon keston mukaan. Erityisesti pitkittyvien sairauspoissaolojen osalta teemme tiivistä yhteistyötä työterveyshuoltomme kanssa.

Ajankäyttö vuonna 2017
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Sairauspoissaolot vuosina 2016 - 2017
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2.2.
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Henkilöstön koulutustaustat ja osaami sen kehittäminen

Yleisin koulutustaustamme on kaupallisen alan koulutus, merkonomi, tradenomi tai KTM. Osaavaan joukkoomme mahtuu
myös monia muita koulutustaustoja, esim. sairaanhoitajan,
insinöörin ja juristin tutkinnon suorittaneita. Henkilöstöstämme 96 prosentilla on pohjakoulutuksena vähintään kauppa- tai
ammattikoulu tai joku ammattitutkinto.

Sairauspoissaoloprosentti teoreettisesta työajasta laskettuna oli 4,7 % vuonna 2017. Sairauspoissaoloprosentti kasvoi
edellisvuoteen nähden. Vuonna 2016 se oli 4,0 %. Ilman tapaturmapoissaoloja ja muutaman henkilön yli 100 päivän poissaoloja sairauspoissaoloprosentti oli 3,4 vuonna 2017. Tavoit7

Peruskoulutus 2016 - 2017
2016

Vuonna 2018 tulemme kouluttamaan henkilöstöämme paljon.
Osittain alaa koskeviin lakimuutoksiin liittyen tulee isolle osalle
pohjantähtiläisiä suoritettavaksi useita verkkokursseja, jotka
liittyvät ammattipätevyyden osoittamiseen.
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48
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amk-tutkinto
kauppa- tai ammattikoulu tai
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Haluamme panostaa myös tulevaisuuteen ja tulevaisuuden
osaajiin. Olemme tehneet jo useamman vuoden ajan kouluyhteistyötä Hämeenlinnan seudulla. Pääkonttorillamme on
vieraillut muun muassa lukiolaisia kuulemassa millaisia ammatteja ja toimenkuvia vakuutusyhtiössä on. Samalla on myös
kerrottu eri toimenkuvissa työskentelevien henkilöiden koulutustaustoista, ja näin pyritty antamaan eväitä koululaisten tulevaisuuden suunnitelmille.
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Pääkonttorillamme käy vuosittain kymmenisen työelämään
tutustujaa tekemässä viikosta kahteen viikkoon kestävää TETharjoittelua. Myös muutama opiskelija suorittaa vähän pidempikestoisen harjoittelunsa Pohjantähdessä ja/tai tekee
opinnäytetyönsä yhtiöllemme. Työharjoittelijat ovat pääosin
kaupallisen alan opiskelijoita, kuten tulevia tradenomeja tai
merkonomeja.

Osaamisen kehittämisessä hyödynnämme monia keinoja, mm.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

talon sisäiset järjestelmä- ja toimintatapakoulutukset
perehdytys ja työnopastus
ulkopuoliset koulutuspäivät
tutkintoon johtava koulutus
omaehtoinen koulutus
yritysvierailut, seminaarit ja messut
tehtävä- ja työnkierto
projektit ja hankkeet
asiantuntijakouluttajana toimiminen

Osallistumme myös tulevaisuuden osaamistarpeita kartoittaviin alueellisiin työryhmiin.
Keväällä 2018 tulemme vahvistamaan työnopastustoimintaamme ja koulutusorganisaatiotamme vastaamaan koulutustarpeisiimme.

Kannustamme henkilöstöämme opiskeluun ja sitä kautta itsensä sekä työnsä kehittämiseen. Vakuutusalan ehkä tunnetuin
tutkinto on vakuutustutkinto (VTS), jonka suorittamiseen menee noin kahdesta kolmeen vuotta. VTS –tutkintoa suorittavia
pohjantähtiläisiä on vuosittain lähes kymmenen.
Vuonna 2017 omat koulutuksemme painottuivat uusien henkilöiden peruskoulutuksiin ja omiin täydennyskoulutuksiimme.
Osa vuodelle 2017 suunnitelluista koulutuksista siirtyi keväälle
2018 alkuvuoden 2017 yhteistoimintaneuvotteluista ja syksyn
ylimääräisen yhtiökokouksen mukanaan tuomista muutoksista
johtuen. Mm. vuodelle 2017 suunnitellut lean-valmennukset
ja vakuutusneuvojien sekä yhteyspäälliköiden vuosittaiset koulutuspäivät jäivät pitämättä. Koulutuspäiviä henkilöä kohden
oli tästä johtuen vain noin päivä henkilöä kohden vuonna 2017.
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3 TYÖYHTEISÖ JA TYÖHYVINVOINTI
Vuosi 2017 oli henkilöstöllemme henkisesti poikkeuksellisen
raskas. Keväällä kävimme toimintojen uudistamiseen ja henkilöstövähennyksiin johtaneet yhtiön historian laajimmat yhteistoimintaneuvottelut. Syksyllä vaihtui henkilöstön mielipiteitä
jakaneen ylimääräisen yhtiökokouksen seurauksena yhtiön
hallitus ja monta avainhenkilöä. Nämä loivat henkilöstölle epävarmuutta, jota nyt vuonna 2018 paikkaamme, mm. koko henkilöstöä osallistavin arvo- ja strategiaprosessein.

Liikunnallisten aktiviteettien lisäksi tarjoamme edelleen koko
henkilöstölle päivittäisen D-vitamiinivalmisteen. Vitamiinivalmistetta on tarjottu lokakuusta 2012 lähtien.

Pohjantähden pysyvänä mottona on edelleen ”Terveenä eläkkeelle Pohjantähdestä”. Oman työn hallinta ja riittävä osaaminen ovat työhyvinvoinnin peruspilareita. Samoin työntekijän
arkea tukevat joustot. Jo pitkään käytössä olleiden työajan
joustojen lisäksi pilotoimme vuonna 2017 etätyöntekoa ja hyvien kokemusten myötä on alkuvuonna 2018 lähes 30 uutta
henkilöä aloittanut etätyön. Pääsääntöisesti etätyötä tehdään
1-2 päivää viikossa.

Olemme henkilöstön toiveesta järjestäneet viime vuosina joka
toinen vuosi yhtiön yhteisen liikuntapainotteisen työhyvinvointitapahtuman ja joka toinen vuosi yksikkökohtaisia virkistystapahtumia. Vuonna 2017 vuorossa oli koko yhtiön yhteinen tapahtuma, joka toteutettiin elo-syyskuun vaihteessa Haikossa.  

Aiempien vuosien tapaan myös vuonna 2017 tarjosimme osittaisella omavastuulla liikunta- ja kulttuuriseteleitä, joiden tuella jokainen voi etsiä itselleen mieluisan urheilulajin tai saada
kulttuurielämyksiä mielenvirkeydeksi sekä työn vastapainoksi.

3.2

Henkilökuntakerhomme Hevi järjestää vuosittain Pohjantähden henkilöstölle monipuolisia tapahtumia, jotka lisäävät
innostusta liikuntaan ja kohottavat mielialaa. Tapahtumissa
on myös hyvä tilaisuus tutustua työkavereihin ja lisätä näin
yhteishenkeä. Koska kotijoukot ovat tärkeitä tukijoita työntekijöidemme jaksamisessa, on tapahtumiin useimmiten saanut
ottaa myös kotijoukon edustajan; puolison tai ystävän.

Yhteistyö työterveyshuollon kanssa on myös viime vuosina
lisääntynyt. Kynnys ottaa yhteyttä puolin ja toisin on madaltunut. Työkyvyttömyyseläkkeiden osalta edustamme eläkeyhtiömme mukaan normaalia palvelualan yritystä. Realisoituneita työkyvyttömyystapauksia on ollut 0-3 vuosittain.
Työyhteisössämme pidetään paljon palavereja. Ne luovat hyvät
vaikuttamismahdollisuudet henkilöstölle. Ja vaikka työnantajana haluammekin tarjota hyvät puitteet työhyvinvoinnille, edellytämme myös jokaiselta vastuun ottamista omasta hyvinvoinnistaan ja työkunnostaan. Hyvä työpaikka tehdään yhdessä.

Erilaisten tapahtumien lisäksi henkilökunnan kerho pitää yllä
Hämeenlinnassa pääkonttorilla kuntosalia, muistaa henkilökuntaan kuuluvaa kukkasin, kun perheeseen tulee perheenlisäystä, ja tarjoaa monenlaisia muita vuosittain vaihtuvia etuja
henkilöstöllemme. Tällaisia etuja ovat mm. elokuva-, kylpylä ja
uimahalliliput.

Menneiden vuosien henkilöstökyselyissämme on henkilöstömme kokenut työnsä merkitykselliseksi. Se on yksi tärkeimmistä
työhyvinvoinnin tekijöistä. Kiire ja stressi ovat puolestaan koetelleen jaksamista. Niihin pystymme ainakin jossain määrin
myös itse vaikuttamaan. Viestintä ja vuorovaikutus sekä muutosvalmius ovat myös nousseet kehityskohteiksemme.

3.1

Henkilökunnan kerho (Hevi)

Vuoden 2017 aloitimme ”Suku on syvältä” -teatterikappaleella Tampereen Työväenteatterissa. Maaliskuussa kokeilimme
hittiurheilulajia Crossfittiä Hämeenlinnassa. Kesän aloitimme
kauniissa Valkeakosken kesäteatterissa katsellen Paddingin
Paratiisia. Syksyllä vaihdoimme perinteikkään HPK:n kotipelin
vieraspeliin Helsingissä, jossa kävimme katsomassa HIFK – HPK
välisen ottelun.

Fyysinen hyvinvointi

Fyysisen hyvinvoinnin näemme tärkeänä henkisen jaksamisen
tukena. Olemme Pohjantähdessä panostaneet muun muassa
hyvään ja toimivaan työpiste-ergonomiaan, jota tukee myös
työfysioterapeuttimme tekemät yksilölliset työpiste-ergonomiakartoitukset. Työfysioterapeutti antaa ergonomiakäyntien
yhteydessä yksilöllisiä ohjeita sekä huomioi työntekijöidemme
yksilölliset tarpeet.

Henkilökunnan kerhon vuosi huipentuu vuosittain Pohjantähden pikkujouluun, joka tällä kertaa järjestettiin Hämeen
Linnassa 8.12., Hansun ja Pirren vierailun kera. Kentän (palvelukonttorien henkilöstö ja vakuutusedustajat) pikkujouluja vietettiin eri puolilla Suomea.
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Lakisääteistä laajempi työterveyshuolto. Lakisääteinen
työterveyshuolto on ennalta ehkäisevää ja työkykyä ylläpitävää toimintaa. Pohjantähden työterveyshuoltoon
kuuluu lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi myös yleislääkäritasoinen sairaanhoito. Näyttöpäätetyössä mm.
silmät ovat kovan rasituksen kohteena. Olemmekin uusineet näyttöpäätteitä plasmaruudullisiksi ja osallistumme myös henkilöstön silmälasien hankintakustannuksiin.
Lisäksi pidämme huolta henkilöstön fyysisestä hyvinvoinnista mm. erilaisin toimistotyötä tukevin ergonomisin
ratkaisuin.

•

Ylimääräisiä vapaita 60 ikävuodesta alkaen. Tuemme
ylimääräisillä vapaapäivillä ikääntyvien työntekijöiden
työssä jaksamista.

•

Palkitsemme palvelusvuosista (5, 10, 20, 30, 35 ja 40
työvuotta). Lisäksi 15 Pohjantähdessä palvellun vuoden
jälkeen saa kaksi ylimääräistä kesälomapäivää.

•

Autopaikat. Pääkonttorilla on henkilöstömme käytössä
ilmaiset parkkipaikat lämmityssähköineen. Liikkuville
yhteyspäälliköille järjestetään myös autopaikat konttorin
läheisyydestä.

•

Alennusta vakuutusmaksuista. Henkilöstömme saa alennusta vakuutusmaksuistaan.

•

•

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus. Pohjantähti on vakuuttanut henkilöstönsä vapaa-ajan tapaturmien varalta vapaaehtoisella vapaa-ajan tapaturmavakuutuksella.

Alennusliput. Tarjoamme henkilöstöllemme alennuslippuja mm. Aulangon kylpylään, Hämeenlinnan uimahalliin
sekä muutamiin muihin yksittäisiin tapahtumiin, vuosittain erikseen määritellen.

•

Liikunta- ja kulttuurisetelit. Olemme tarjonneet jo useana vuonna henkilöstön toivomia liikunta- ja kulttuuriseteleitä halukkaille, osittaisella omavastuulla. Näin he voivat
virkistäytyä niin fyysisesti kuin henkisestikin yhtiön tuella.

Pääkonttorin kuntosali ja sauna. Nämä edut ovat henkilöstömme vapaassa käytössä, ja varsinkin kuntosalilla
sekä saunalla on oma vakiintunut aktiivinen käyttäjäkuntansa.

•

Joutsan mökki ja Vierumäen lomaosakeviikot. Henkilöstömme käytössä on ympäri vuoden Joutsan kauniissa
maisemissa järven läheisyydessä sijaitseva mökki. Lisäksi
Pohjantähdellä on Vierumäellä käytössään useita lomaosakeviikkoja niin talvi- kuin kesäaikaankin.

•

Vuosittaiset yhtiön järjestämät virkistystapahtumat.
Järjestämme joka toinen vuosi koko henkilöstön yhteisen
työhyvinvointi- ja virkistystapahtuman ja joka toinen vuosi yksikkökohtaiset virkistystapahtumat.

•

Muut virkistys- ja urheilu- yms. tapahtumat. Henkilökunnan kerho järjestää paljon mukavia tapahtumia ympäri vuoden.

•

Tulospalkkiojärjestelmä. Yhtiön tulospalkkiojärjestelmän piiriin kuuluu koko henkilöstö.

•

•

•

Ravintoetu. Kentän henkilöstöllä on käytössään lounassetelit. Pääkonttorin väkeä palvelee oma erinomainen
henkilöstöruokalamme, jossa tarjoillaan sekä aamupala
että maittava lounas.

•

Työaikajoustot. Pyrimme työaikajoustoihin työntekijöiden ehdoilla, asiakaspalvelun toimivuudesta kuitenkin
huolehtien. Pääkonttorilla on liukuva työaika ja kentälläkin pienet joustot. Myös osittaiset hoitovapaat ovat käytössä tilanteista riippuen joko 6-tuntisina työpäivinä tai
4-päiväisenä viikkona.

•

Etätyömahdollisuudet. Keväällä 2017 aloitti 15 uutta
henkilöä etätyöpilotoinnin, jota on laajennettu vuonna
2018. Pääsääntöisesti etätyötä tehdään 1-2 päivää viikossa.

Toukokuussa 2017 maksoimme koko henkilöstölle kannustepalkkiota hyvästä työstä sivukuluineen n. 114.000 euroa.  Joulukuussa
palkitsimme koko henkilöstön ylimääräisellä joulun aikaan sijoittuvalla palkallisella vapaapäivällä ponnisteluista tavoitteidemme
eteen henkilöstölle henkisesti poikkeuksellisen haastavana vuonna.
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5 HENKILÖSTÖTUNNUSLUVUT JA
HENKILÖSTÖKULUT

Henkilöstötunnusluvut 2017
Henkilöstön lukumäärä 31.12.				338
- vakituiset					311
- määräaikaiset					27		
Sukupuolijakauma
- naiset (%)
69
- miehet (%)					31
Henkilöstövastuisista esimiehistä		
- naisia (%)					60
- miehiä (%)					40
Henkilöstön keski-ikä, vuotta
45
Työsuhteen keskipituus, vuotta
11
Koulutuspäiviä, pv / henkilö				
1

		

Henkilöstökuluja, €			
			
Palkat ja myyntipalkkiot
Lakisääteiset eläkemaksut
Muut henkilösivukulut
			
Henkilöstöruokailu
Työterveys
TYKY-projektit
Virkistys- ja harrastustoiminta
			
Koulutus
			
Henkilöstöhankinta

  

2017

2016

2015

15 730 855
  2 756 198
     779 547

15 197 176
  2 748 177
  1 023 596

14 543 560
  2 596 662
     877 309

      459 130
      153 580
        79 523
        34 040

      472 471
      137 186
        21 065
        60 192

      452 573
      143 563
        22 789
        66 893

      175 810

       278 583

      171 433

         81 308

         53 280

        72 307

Palkat ja palkkiot liikekuluista
sosiaalikuluineen 62 %
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Ota
ttä !
yhtey

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ
Keinusaarentie 2, PL 164, 13101 Hämeenlinna
Puhelin, vaihde 020 763 4000
Puhelinpalvelu 020 763 4010
Y-tunnus: 0146905-4, kotipaikka: Hämeenlinna
www.pohjantahti.fi

