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Tiivistelmä
Vakuutusyhtiöiden uusi Euroopan unionin laajuinen vakavaraisuussääntely, Solvenssi II, tuli voimaan vuoden 2016 alusta. Niin sanotulla
Solvenssi II -direktiivillä (2009/138/EY) on yhdenmukaistettu vakuutusyhtiöiden vakavaraisuutta-, hallintojärjestelmää-, raportointia
ja valvontaa koskevat säännökset EU-jäsenvaltioissa. Uusi vakavaraisuuslaskenta on markkinaehtoinen ja riskilähtöinen. Laskentaan
sisällytetään taseen molemmat puolet ja siinä huomioidaan myös
yhtiön vastapuoli- ja operatiiviset riskit.

toimintojen osalta (osa B). Lisäksi kertomuksessa on kuvattu yhtiön
riskiprofiilia keskittyen pääasiassa vakuutusriskien ja sijoitusriskien
analysointiin, jotka muodostavat yhtiön liiketoiminnasta johtuen
merkittävimmän osan yhtiön riskeistä (osa C). Kertomukseen on
koottu tietoa myös yhtiön varojen ja velkojen arvostamisessa käytetyistä periaatteista uudessa vakavaraisuuslaskentakehikossa (osa
D). Verrattuna tilinpäätöksessä käytettyihin varojen ja velkojen arvostuksiin on vakavaraisuuslaskennassa käytetyissä periaatteissa
merkittäviä eroja. Kertomuksen viimeisin osa (osa E) pitää sisällään
tiedot yhtiön pääoman hallinnasta ja siinä käydään läpi uuden sääntely-ympäristön mukaiset yhtiölle asetut vakavaraisuusvaatimukset
sekä niitä kattava yhtiön oma varallisuus. Solvenssi II sääntelyssä
vakuutusyhtiöiden vakavaraisuudelle on asetettu kaksi erillistä vakavaraisuusrajaa, niin sanottu vähimmäispääomavaatimus (MCR) sekä
vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR).

Toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseen ja tietojen julkistamiseen
liittyen uutena vaatimuksena vakuutusyhtiöiden raportointiin on
lisätty vuosittaisen vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevan
kertomuksen julkaiseminen (SFCR) ja nämä tiedot on julkaistava vakuutusyhtiön liiketoimintaan liittyvällä verkkosivustolla. Tämä dokumentti on toteutettu Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiön osalta
ensimmäistä kertaa 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta.

Olennaisimmat numeeriset tiedot yhtiön harjoittamasta liiketoiminnasta, vakavaraisuusasemasta sekä markkinaehtoisesti arvostetusta
taseesta ensimmäisenä raportointivuotena uudessa sääntely-ympäristössä on esitetty tämän kertomuksen liitteenä olevissa raportointitaulukoissa.

Tämä vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus kattaa
olennaiset tiedot yhtiön liiketoiminnasta ja tuloksellisuudesta vakuutustoiminnan ja sijoitustoiminnan osalta (osa A) sekä yhtiön hallintojärjestelmän kuvauksen yleisellä tasolla ja erikseen yhtiön keskeisten
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A. Liiketoiminta ja tuloksellisuus
A.1 Liiketoiminta

Yhtiöllä on toimipiste lähes 40 paikkakunnalla ympäri Suomen. Toimipisteverkostoa täydentää laaja noin 100 henkilön edustajaverkosto.

Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö (jäljempänä ”Pohjantähti” tai
”yhtiö”)

Vuonna 2016 yhtiön liiketoiminnan kannalta merkittäviä avauksia
olivat edellä viitatun edustajatoiminnan ammattimaisen johtamisen ja kehittämisen puitteiden luominen sekä lemmikkivakuutusten
myyntiyhteistyön käynnistäminen Musti ja Mirri-ketjun kanssa.

Pohjantähti on keskinäinen yhtiö, jossa yhtiön omistajaksi tulee
automaattisesti jokainen vakuutuksenottaja. Yhtiön kannalta vakuutuksenottajien rinnalla merkittäviä omistajia ovat suurimmat
ta-kuupääomaosuuksien omistajat. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö
Etera (Palkkatilanportti 1, 00240 Helsinki) ja Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas (Olavintie 2, 20100 Turku) omistavat kumpikin 48,45 % koko takuupääomasta (8.064.000 euroa).

A.2 Vakuutustoiminnan tuloksellisuus
A.2.1 Ensivakuutus

Pohjantähti-konserniin kuuluu kaksi yhtiön kokonaan omistamaa
kiinteistöyhtiötä (Vanajan Liikehuoneistot Oy ja Vanain Kiinteistö Oy)
sekä yhtiön noin 92 %:sesti omistama Kiinteistö Oy Reskan Kulma ja
noin 55 %:sesti omistama Kiinteistöyhtiö Kyttälänkontu.

Pohjantähden maksutulo oli 108,8 milj. euroa (105,2 M€ vuonna
2015), ja kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 3,4 %. Merkittävimmät vakuutuslajit olivat vapaaehtoinen ajoneuvo- ja lakisääteinen liikennevakuutus, joiden yhteenlaskettu maksutulo oli 45,3 milj. euroa
vastaten yli 40 % maksutulosta. Kasvua edelliseen vuoteen oli 1,4
milj. euroa. Muiden omaisuusvahinkojen osuus oli 13 %:a eli n. 13,9
milj. euroa. Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksutulo oli 12,5
milj. euroa, ollen n. 12 % koko maksutulokertymästä. Pohjantähden
maksutulo kasvoi kokonaisuudessaan yli kolme prosenttia alan kasvun jäädessä noin yhteen prosenttiin. Pohjantähden vakuutusmaksutulo kertyi kokonaisuudessaan kotimaasta. Kuluttaja-asiakkaiden
osuus maksutulosta on noin 66 % ja yritysasiakkaiden osuus noin 34
%.

Pohjantähteä valvoo Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, 00101 Helsinki.
Yhtiön ulkoisina tilintarkastajina ovat katsausvuonna 2016 toimineet:
Satu Malmi, KHT, Hämeenkatu 9, 33100 Tampere ja Hannu Paunikallio, KHT, Töölönlahdenkatu 3 A, 00100 Helsinki.
Pohjantähti harjoittaa vahinkovakuutustoimintaa kaikissa toimilupansa mukaisissa vakuutusluokissa.
Luokka

Nimike

1

Tapaturma

2

Sairaus

3

Maa-ajoneuvot

4

Raiteilla liikkuva kalusto

5

Ilma-alukset

6

Alukset

7

Kuljetettavat tavarat

8

Tulipalo ja luonnonvoimat

9

Muut omaisuudelle aiheutuneet vahingot

10

Moottoriajoneuvon vastuu

11

Ilma-aluksen vastuu

12

Vesiliikennealuksen vastuu

13

Yleinen vastuu

14

Luotto

15

Takaus

16

Muut varallisuusvahingot

17

Oikeusturva

Käytössämme on huolellisia asiakkaita palkitseva bonusjärjestelmä,
jonka mukaan kotivakuutuksen bonusalennus voi olla jopa 30 %.
Vuonna 2016 huolellisten asiakkaiden vakuutusmaksuja alennettiin
bonusten perusteella yhteensä n. 5,3 milj. eurolla. Vahvistamme sekä
kuluttaja- että yritysasiakkaidemme vakuuttamista yhdessä yhteistyökumppaneidemme Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran, Veritas Eläkevakuutuksen sekä Aktia Henkivakuutuksen kanssa.
Vakuutusmaksusaamisista aiheutuneet luottotappiot olivat edelleen
maltillisella tasolla 0,5 milj. euroa (0,5 M€ 2015). Onnistunut asiakasvalinta oli yksi keskeinen elementti onnistumisessamme.
Vuoden 2016 vakuutusmaksutuotot olivat yhteensä 99,3 M€ (96,4
M€ vuonna 2015) sisältäen luottotappiot ja vakuutusmaksuvastuun
muutoksen. Kasvua edelliseen vuoteen oli 3 %.

A.2.2 Korvauskulut
Maksettujen korvausten määrä oli 71,4 milj. euroa (66 M€ vuonna
2015), jossa oli kasvua noin 8 %. Korvauskehitys suhteessa maksutulon kasvuun heikentyi jonkin verran vuonna 2016. Vapaaehtoisissa
ajoneuvovakuutuksissa oli aiempaa enemmän uusia vahinkoja, mutta muissa lajeissa kasvu oli maltillista. Lakisääteisten liikenne- ja työtapaturma- ja ammattitautivakuutusten osalta vuosi 2016 oli myös
uusien ilmoitettujen vahinkojen näkökulmasta heikompi. Suurvahinkojen määrässä vuonna 2016 ei tapahtunut olennaisia muutoksia.
Myös yli 300.000 euron vahinkojen määrä pysyi aiempien vuosien
tasolla.

Jälleenvakuutus
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Jälleenvakuutuksen osuus maksetuista korvauksista oli 3,1 milj.
euroa (3,9 M€ vuonna 2015). Korvausvastuu kasvoi johtuen muun
muassa kollektiivivarauksista ja laskuperusteiden muutoksista. Korvausvastuun muutos jälleenvakuutus huomioiden oli 4,6 milj. euroa,
kun se edellisenä vuonna oli 6,0 milj. euroa. Korvauskulut kokonaisuudessaan olivat 72,8 M€, jossa kasvua edellisvuoteen oli 6,7 %, ja
vahinkosuhteeksi muodostui 73,3 % (70,7 % vuonna 2015).

A.2.4 Tilikauden tulos

Vuonna 2016 vakuutus- ja korvauspalvelun toimintaan vaikuttivat
lainsäädännön muutokset eli työtapaturma- ja ammattitautilain sekä
liikennevakuutuslain kokonaisuudistukset. Lakisääteisten tehtävien
lisäksi panostimme asiakkaille tarjottavien palvelujen kehittämiseen
ja vuoden 2016 aikana otimme käyttöön eläinten omistajien arkea
helpottamaan suorakorvauspalvelun eläinlääkäriklinikoiden kanssa.
Lisäksi kehitimme suoralaskutuspalvelun yhteistyökumppanimme
Mehiläisen kanssa myös henkilövakuutusasiakkaillemme. Palvelu
otettiin käyttöön helmikuun alussa 2017. Käsittelyprosessien virtaviivaistamista on jatkettu osallistamalla henkilöstöä Lean -menetelmän
avulla.

Tilikauden tuloverot olivat 1,2 milj. euroa (1,1 milj. euroa).

Vakuutusteknisen katteen lähes neljän miljoonan euron heikkenemisestä huolimatta tasoitusmäärää kasvatettiin 1,6 milj. eurolla. Edellisvuonna tasoitusmäärää kerrytettiin neljällä miljoonalla eurolla. Pohjantähden tilikauden tulos verojen jälkeen oli 4,6 milj. euroa eli vajaat
0,8 milj. euroa edellisvuotta vähemmän.

A.3 Sijoitustoiminnan tuloksellisuus
Pohjantähden sijoitusomaisuuden, joka 31.12.2016 oli 189,0 meur,
kokonaistuotto käyvin arvoin vuonna 2016 oli 3,5 %.
Kaikkien korkosijoitusten (yhteensä 127,5 meur 31.12.2016) tuotto
ilman kuluja oli 3,94 % ja kulujen jälkeen 3,81 % ja kaikkien osakesijoitusten (29,6 meur) tuotot vastaavasti 13,43 % ja 12,62 %.
Kiinteistöjen ja kiinteistörahastojen (yhteensä 26,2 meur) tuotto ilman kuluja -7,69 % ja kulujen jälkeen - 7,43 %. Negatiiviseen tuottoon vaikuttivat suorista kiinteistösijoituksista tehdyt arvonalennukset, jotka olivat yhteensä noin 2,6 meur. Kulujen jälkeistä tuottoa
paransivat kiinteistörahastojen palkkioista saadut palautukset.

Kuluvana vuonna jatkamme asiakkaidemme arjessa näkyvien palveluiden kehittämistä yhteistyössä valittujen kumppaneiden kanssa.
Lisäksi kehitämme edelleen monikanavaisuutta palvelujemme tarjoamiseksi. Haluamme tarjota asiakkaillemme henkilökohtaista palvelua asiakkaan itse valitsemassa palvelukanavassa, olkoon se sitten
puhelin, palvelukonttorimme tai sähköinen palvelukanavamme.

Vaihtoehtoiset ja strukturoidut sijoitukset (yhteensä 3,0 meur) tuottivat 7,76 % ja kulujen jälkeen ml. palkkiopalautukset 8,07 %.

A.2.3 Liikekulut

Asiakasrahoituslainojen (2,7 meur) tuotto ennen ja jälkeen kuluja oli
3,34 %.

Kokonaisliikekulut olivat 29,9 milj. euroa, kasvua edellisvuoteen oli
9,1 %. Merkittävä osa toimintamme kuluista muodostui henkilöstömme työpanoksesta. Tilikaudella maksetut palkat ja palkkiot olivat
15,2 milj. euroa (14,3 M€ vuonna 2015), kasvua edelliseen vuoteen
verrattuna 6 %. Keskimääräinen henkilöstömäärämme oli 354 (335
vuonna 2015), kasvua n. 6 %. Noin puolet henkilöstöstä työskentelee
pääkonttorillamme Hämeenlinnassa ja loput palvelukonttoreillamme eri puolilla Suomea. Henkilöstömäärän kasvu on kohdistunut
erityisesti asiantuntijatehtäviin. Solvenssi II -lainsäädäntö on vaatinut
niin rekrytointeja kuin myös ulkopuolista asiantuntijatyötä sekä järjestelmäkehitystä. Vuonna 2017 tavoitteena on pysäyttää henkilöstömäärän kasvu toimintoja tehostamalla ja järjestelmiä kehittämällä.

A.4 Muiden toimien tuloksellisuus
Pohjantähdellä ei ole muita olennaisia toimintoja kuin vakuutus- ja
sijoitustoiminta.
Pohjantähden vuokra- ja leasingvastuut muodostuvat konttoreiden
ja autopaikkojen vuokrista sekä toimistolaitteista. Leasingsopimukset ovat luonteeltaan käyttöleasingsopimuksia. Seuraavalla tilikaudella ja myöhemmin maksettavat vuokrat yhteensä olivat 1,6 milj.
euroa (1,8 milj. vuonna 2015) ja leasingvastuut 14,3 tuhatta euroa
(12,9 teur vuonna 2015).

Liikekulusuhteeksi muodostui 23,0 % (21,2 % vuonna 2015). Vahinkosuhteen ja liikekulusuhteen yhdistävä mittari eli yhdistetty kulusuhde oli 96,4 % (91,9 % vuonna 2015).
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B. Hallintojärjestelmä
B.1 Yleistiedot hallintojärjestelmästä

Pohjantähden hallinto, johto- ja valvontaelinten jäsenillä on lisäeläkejärjestely vain koskien ennen 28.4.2015 johtoryhmän jäseniksi tulleita johtajia pl. toimitusjohtaja.

Pohjantähden hallintomalli perustuu keskinäisyyteen ja hallinto
määräytyy pääasiallisesti osakeyhtiölain ja vakuutusyhtiölain sekä
Finanssivalvonnan määräysten perusteella. Yhtiön ylin päätöksentekoelin on yhtiökokous, jossa kaikki osakkaat voivat käyttää puhe- ja
äänioikeuttaan. Yhtiön toimielimet ovat hallitus ja toimitusjohtaja.
Toimielinten kelpoisuuden vahvistaa Finanssivalvonta yhtiön antaman selvityksen perusteella.

Palkkioissa ei ole olennaisia muutoksia edelliseen raportointikauteen
nähden. Olennaisia transaktioita ei tehty raportointikauden aikana
osakkeenomistajien, hallinto-, johto tai valvontaelimen jäsenten
kanssa.
Hallituksen vahvistaman raportointiohjelman mukaisesti osa asioista
käsitellään kuukausittain, osa neljännesvuosittain ja osa kerran vuodessa erikseen määriteltynä ajankohtana. Raportointiohjelman lisäksi asioita käsitellään aina tarpeen mukaan. Toimiva johto ja yhtiön
keskeisten toimintojen vastuuhenkilöt huolehtivat, että hallituksella
on käytettävissään oikeat, ajantasaiset ja riittävät tiedot yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta asemasta ja muista yhtiön toimintaan vaikuttavista seikoista kuten riskienhallinasta.

Varsinainen yhtiökokous nimittää tilintarkastajat ja varatilintarkastajat toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Toimitusjohtajan apuna toimii hänen nimittämänsä johtoryhmä, joka
koostuu yhtiön eri vastuualueiden johtajista. Johtoryhmän kokouksissa on myös henkilöstöedustus. Kokouksia pidetään kuukausittain.
Yhtiön hallitus ja johto tarkastelevat yhtiön strategiaa vuosittain.
Strategiset tavoitteet on asetettu vuoteen 2020.

B.2 Sopivuudelle ja luotettavuudelle asetettavat vaatimukset

Raportointikaudella tapahtui seuraavia henkilövaihdoksia: hallituksen viidentenä jäsenenä aloitti VTT, FT Luis Esteban Alvarez 11.5.2016.
Muut neljä entistä hallituksen jäsentä jatkoivat hallituksen jäseninä.
Compliance officerin ja hallituksen sihteerin tehtävissä aloitti VT Nella Korhonen 1.5.2016 alkaen. Yhtiön riskienhallinnasta vastaamaan
nimettiin FM, SHV Jani Pajukangas 9.5.2016 alkaen.

Pohjantähdessä erityisiä taitoja, tietoja ja asiantuntemusta edellyttäviä tehtäviä ovat johdon tehtävät ja yhtiön hallituksen vahvistamat
keskeisiin toimintoihin kuuluvat tehtävät. Keskeisiä toimintoja ovat
riskienhallintatoiminto, säännösten noudattamista valvova toiminto
(compliance), sisäinen tarkastus, aktuaaritoiminto, vastuullisen matemaatikon tehtävä, kirjanpito, varainhoito ja hallinto.

Yhtiön organisaation mukaiset toiminnot ovat myynti ja asiakaspalvelu, vakuutus- ja korvauspalvelut, kehitystoiminnot, taloushallinto,
hallinto, henkilöstö, viestintä ja markkinointi, aktuaaritoiminto, riskienhallinta, compliance-toiminto ja sisäinen tarkastus.

Sopivuuden ja luotettavuuden arvioinnissa sovelletaan muun ohella Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmaan 6/2015 sisältyviä
säännöksiä sopivuuden ja luotettavuuden ilmoittamisesta. Sopivuutta ja luotettavuutta arvioidaan ilmoitettavien seikkojen perusteella
sisäisten rekrytointiprosessien yhteydessä.

Yhtiössä palkitseminen on maltillista. Hallituksen palkkiot vahvistetaan yhtiökokouksessa. Toimitusjohtajan palkkioista sekä henkilöstön palkitsemisjärjestelmän puitteista päättää yhtiön hallitus.
Palkitsemisen tarkoituksena on tukea Pohjantähden strategisten
tavoitteiden saavuttamista. Yhtiössä on koko henkilökuntaa koskeva
kuukausittain tarkasteltava palkkiojärjestelmä, jossa kerran vuodessa
maksettavan tulospalkkion maksamisen edellytyksenä on vähintään
2,5 M€ tulos ja palkkioperusteina ovat kauppaan johtaneet suosittelut, riskisuhde ja toimintakulusuhde määritellyillä tavoitetasoilla.
Toimitusjohtajan tulospalkkiosta päättää hallitus vuosittain erikseen.

B.3 Riskinhallintajärjestelmä, mukaan luettuina riski- ja vakavaraisuusarvio
Päävastuu riskienhallinnasta on yhtiön hallituksella, joka määrittelee
riskienhallinta-toimintaperiaatteet, riskienhallinnan organisaation
sekä riskinoton rajat ja valvoo näiden toteutumista. Myös toimitusjohtajalla on keskeinen rooli riskienhallinnan toteuttamisessa.
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B.5 Sisäisen tarkastuksen toiminto

Riskienhallintatoiminto vastaa yhtiön riskienhallintatoimintaperiaatteista ja riskienhallintasuunnitelmasta. Riskienhallintatoiminto
vastaa lisäksi oman riski- ja vakavaraisuusarvion (ORSA) koordinoimisesta. Jokainen liiketoimintayksikkö vastaa ensisijaisesti omaan
toimintaansa liittyvistä riskeistä.

Pohjantähden sisäinen tarkastus on organisoitu liiketoiminnasta riippumattomasti suoraan yhtiön toimitusjohtajan alaisuuteen. Sisäinen
tarkastus raportoi suoraan sekä yhtiön hallitukselle että toimitusjohtajalle. Sisäinen tarkastus ei ota vastaan toimeksiantoja, jotka saattaisivat vaarantaa sen riippumattomuuden. Hallitus seuraa ja arvioi
sisäisen tarkastuksen riippumattomuuden toteutumista.

Riskienhallintatoiminto vastaa oman riski- ja vakavaraisuusarvion
tekemisestä. Aktuaari- ja taloustoiminto osallistuvat arvion toteuttamiseen. Yhtiön vakavaraisuusvaatimus lasketaan standardimallia
käyttäen.

B.6 Aktuaaritoiminto

Yhtiön kaikilla toimihenkilöillä on oikeus ja velvollisuus raportoida
toteutuneita riskejä ja läheltä piti -tilanteita sekä yhtiön toimintaan
liittyvistä muista riskeistä. Toimihenkilöillä on tarvittaessa oikeus toimittaa riskeihin liittyvää tietoa ylemmille organisaatiotasoille myös
normaali raportointihierarkia ohittaen. Siten vastuu riskienhallinnasta jakautuu kaikkialle organisaatioon, osin yksittäisille toimihenkilöille, osin yksiköiden esimiehille, asiantuntijoille ja yhtiön johdolle.

Aktuaaritoiminnon tehtävänä on vastata yhtiön vastuuvelan laskennasta, tariffeista sekä menevän jälleenvakuutuksen hoidosta. Aktuaaritoiminnon tehtäviin kuuluvat myös viranomaisraportointi sekä
osallistuminen riskienhallintajärjestelmän täytäntöönpanoon.

B.7 Ulkoistaminen
Perusteena ulkoistamiselle on yhtiön toiminnan tehokkuuden ja
toimintojen joustavuuden lisääminen sekä kilpailukyvyn parantaminen. Vastuu ulkoistetusta toiminnasta on yhtiöllä, joten yhtiön
sisäisen valvonta, sisäinen tarkastus ja riskienhallinta koskevat myös
ulkoistettuja toimintoja. Ulkoistettujen toimintojen sääntelyn mukaisuutta ja riskejä arvioidaan ja seurataan säännöllisesti.

Yhtiö on keskittynyt strategian mukaisesti pieniin ja keskisuuriin asiakkaisiin. Näin muodostunut riskiprofiili tasaa heilahteluita ja mahdollistaa standardimallin käytön vakavaraisuusvaatimuksessa. Yhtiön
pääomaatavoite ja riskienhallinta tukevat liiketoimintastrategian toteuttamista.

B.4 Sisäinen valvontajärjestelmä

Yhtiössä on laadittu ulkoistamista koskevat toimintaperiaatteet, joiden tavoitteena on muun ohella varmistaa ulkoistamisen yhdenmukaiset toimintatavat sekä varmistaa, että toiminnan ulkoistaminen ei
heikennä yhtiön johdon edellytyksiä ohjata ja valvoa toimintaa eikä
mahdollisuutta muodostaa kokonaiskuvaa yhtiön riskeistä.

Pohjantähdessä sisäinen valvonta on osa liiketoiminnan johtamista
ja sitä toteutetaan kaikilla organisaatiotasoilla. Yhtiössä on määritelty liiketoiminnoista riippumattomat toiminnot, jotka varmistavat
tehokkaan ja kattavan sisäinen valvonnan kaikilla toiminnan alueilla.
Nämä riippumattomat toiminnot ovat riskienhallinta, sisäinen tarkastus ja säännösten noudattamista valvova toiminto eli compliance
toiminto. Riippumattomille toiminnoille on vahvistettu toimintaperiaatteet, jotka yhtiön hallitus on hyväksynyt.

Ulkoistetuille toiminnoille on nimetty yhtiön sisäiset vastuuhenkilöt.
Pohjantähden hallituksen määrittelemistä keskeisistä toiminnoista
on ulkoistettu ainoastaan vastuullisen matemaatikon tehtävä SHV
Kalervo Koistiselle Porasto Oy:ssä. Muita ulkoistettuja toimintoja ovat
esimerkiksi Pohjantähden hätäpalvelu (matka- ja matkustajavahinkojen hoito), joka on ulkoistettu SOS Internationalille.

Compliance toimintoa varten on määritelty raportointijärjestelmä ja
sisäiset raportointisuhteet.
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C. Riskiprofiili
C.1 Vakuutusriski

sekä niiden tulkinnat sisältävät tulkinnanvaraisuutta ja virhemahdollisuuksia.

Yhtiön toiminnan pääsisältönä on vakuuttaa asiakkaiden riskejä.
Yhtiö saa asiakkailta vakuutusmaksun ja vastineeksi korvaa sovitut
vahingot. Maksut pyritään mitoittamaan niin, että ne kattavat vahinkomenon ja liikekulut sekä kohtuullisen riskimarginaalin. Siten hinnoittelu perustuu ensisijaisesti arvioon tulevasta vahinkomenosta.

Näistä epävarmuustekijöistä seuraa, että osa vakuutettavista riskeistä voi poiketa niistä oletuksista, joita hinnoittelua ja vakuusturvaa
määriteltäessä on käytetty. Tällöin vakuutusturva voi olla alihinnoiteltu suhteessa otettavaan riskiin.

Tästä perusasetelmasta nousevat vakuutustoiminnan kaksi perusriskiä: Toisaalta hinnan riittämättömyys suhteessa otettavaan riskiin
ja toisaalta vahinkomenoon liittyvä tilastollinen heilahtelu, jonka
johdosta toteutuvat riskit voivat suurestikin ylittää tilastollisen odotusarvon. Seuraavassa eritellään vakuutusriskin osatekijöitä ja kuvataan keskeiset keinot niiden hallitsemiseksi.

Keskeinen keino tämän riskin hallitsemiseksi on laadukas ohjeistus, jonka tuottamiseen ja tarkastamiseen osallistuu aina useampi
asiantuntija. Ohjeiden laadinnassa käytetään mahdollisuuksien mukaan markkinoilta saatavaa tietoa muiden yhtiöiden käytännöistä.
Riskinvalintaohjeet tarkistetaan vuosittain ja tarkistuksen tulokset
dokumentoidaan. Korvattavia vahinkoja ja vahinkomenoa verrataan
ennakko-odotuksiin ja tehdään tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä.

C.1.1 Hinnoitteluriski

Hinnoitteluriski ja riskinvalintaan liittyvä riski nivoutuvat kiinteästi
toisiinsa, sillä periaatteessa kaikki riskit voidaan vakuuttaa, kunhan
hinnoittelu on oikea. Käytännössä osa riskeistä kuitenkin on perusteltua jättää vakuuttamatta joko niiden suuren koon tai vaikean ennakoitavuuden johdosta.

Yhtiöllä on pääsääntöisesti vapaus hinnoitella vakuutukset haluamallaan tavalla. Hinnoittelu perustuu tilastollisesta aineistosta johdettuihin todennäköisyyksiin, jotka suhteutetaan vakuutettavasta
kohteesta käytettävissä oleviin tietoihin. Hinnoitteluriski syntyy
epävarmuudesta, joka liittyy hinnoittelun perustana olevaan korvausmenon ennusteeseen. Virhearvioita voi aiheuttaa suppea tai vinoutunut tilastoaineisto tai se, että historiallinen tietopohja ei kuvaa
oikein tulevaa vahinkokehitystä. Myös tilastoaineiston tulkinnassa
voi tapahtua virheitä.

C.1.4 Riskinvalitsijan virhe
Yksittäisiä riskinvalintapäätöksiä tekee suuri joukko toimihenkilöitä.
Mahdollisuus epäonnistuneeseen riskienvalintaa syntyy toisaalta
myyntitavoitteiden paineesta ja toisaalta tiedon ja kokemuksen
puutteesta. Edellisen riskin rajoittamiseksi yhtiön palkkiosäännöstö
pitää sisällään myyjäkohtaiseen vahinkosuhteeseen liittyvän elementin, joka on osoittautunut toimivaksi keinoksi motivoida laadukkaaseen riskinvalintaan. Sitä pyritään jatkuvasti kehittämään, jotta
se mahdollisimman tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti palkitsee
onnistuneesta ja rankaisee epäonnistuneesta riskinvalinnasta. Tietoinen virheellinen riskinvalinta aiheuttaa toimenpiteitä sisäisten
ohjeiden mukaisesti. Osaamistason varmistamiseksi kaikille riskinvalintaa toteuttaville toimihenkilöille tarjotaan kattava koulutus, jota
täydennetään tarvittaessa täydennyskoulutuksella. Koulutukseen
osallistuminen dokumentoidaan henkilötasolla. Muutokset ohjeissa
annetaan asianomaisille tiedoksi ja esimiehet varmistavat, että niihin
perehdytään. Muutoinkin esimiesten tehtävänä on huolehtia, että
riskinvalintaan liittyvä osaaminen ja asenteet vastaavat tavoitteita.
Merkittävä riskinvalintaa edistävä osatekijä on Pohjantähden tietojärjestelmiin sisältyvä mahdollisuus liittää riskinvalintasäännöstö
osaksi myyntiprosessia, mikä rajoittaa merkittävästi virhemahdollisuuksia. Säännöstö käydään läpi vuosittain ja tarkastuksen tulokset
dokumentoidaan. Samoin dokumentoidaan tapaukset, joissa järjestelmän sisältämä ohjaus on sallinut virheellisen päätöksen. Vakuutusliikettä merkitään ennalta sovittujen toimivaltuuksien rajoissa.
Toimivaltuuksien ylittäminen edellyttää pääkonttorin asiantuntijoiden riskinvalintaa.

Ensisijainen keino hinnoitteluriskin hallinnassa on laadukas tietovarasto ja siihen tukeutuva huolellinen valmisteleva aktuaarityö sekä
sen tulosten kunnioittaminen päätöksenteossa. Uusien turvien, hinnoittelurakenteiden ja oleellisten ehtomuutosten osalta tehdään
kvantitatiivisia skenaarioita siitä, miltä osin muutos voi johtaa epäsuotuisiin tuloksiin ja kuinka suuri on niihin liittyvä riski. Yksittäisiä
riskejä hinnoiteltaessa perusperiaatteena on pitäytyminen riskin
mukaisessa maksussa riippumatta mahdollisista kilpailutekijöistä.
Kampanja- ja asiakaskohtaisten alennusten osalta vältetään tietoista
alihinnoittelua. Alennusvaltuudet määritetään yhtiön vakuutuspolitiikassa.

C.1.2 Riskinvalinta
Riskinvalinnalla tarkoitetaan valintaprosessia, jonka perusteella päätetään millaisille kohteille vakuutusturva myönnetään ja millaisin ehdoin. Tähän liittyvät riskit voidaan ryhmitellä kolmeen alaluokkaan.

C.1.3 Riskinvalintaohjeiden ja vakuutusehtojen puutteet
Riskinvalinta perustuu sitä koskeviin ohjeisiin, mutta käytettävissä
oleva tieto on aina rajallista ja riskinvalintaohjeet ja vakuutusehdot
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C.1.5 Suurriski

Tähän liittyy kuitenkin monimutkaista sijoituspolitiikkaan ja vakavaraisuusvaateisiin liittyvää problematiikkaa. Vakuutustekniseen
vastuuseen liittyvä riski on kiinteässä yhteydessä korkoriskiin ja vakavaraisuusriskiin ja sitä kautta riskiin, joka aiheutuu mahdollisista
muutoksista lakiin ja viranomaisohjeisiin.

Suhteellisen pienenä yhtiönä Pohjantähti ei voi ottaa omalle vastuulleen suuria riskejä. Vaikka niistä saatava maksu vastaisi riskiä, pakottaa niihin liittyvä suurvahingon mahdollisuus siirtämään pääosan vakuutusmaksusta jälleenvakuuttajille, jolloin oma osuus maksutulosta
jää vähäiseksi. Siksi suurriskien vakuuttamista harkitaan vain tapauksissa, joissa se on edellytyksenä merkittävälle muulle vakuutusmaksutulolle. Samoin vältetään vakuuttamasta poikkeuksellisia riskejä,
joihin saattaa sisältyä piilevä suurriski.

C.1.8 Vakuutusriskien hallinta jälleenvakuutuksella
Jälleenvakuutus on keskeinen keino varautua vakuutusriskeihin
riippumatta siitä, minkä tyyppisestä vakuutusriskistä on kyse. Jälleenvakuutuksella voidaan rajata riskinottoa sekä niiltä osin, kun
vakuutusriskin suuruus on ennakoitu että niiltä osin kuin se syystä
tai toisesta ylittää odotukset. Jälleenvakuutuksista pääosa perustuu
rakenteeseen, jossa yhtiö kantaa yksittäisistä vahinkotapahtumista riskin päättämänsä omavastuun osalta ja jälleenvakuuttaja sen
ylimenevältä osalta sovittuun ylärajaan saakka. Tätä suurempiin vahinkoihin varaudutaan kohdekohtaisella jälleenvakuutuksella sekä
katastrofisuojalla. Jälleenvakuutuksen perusteena omaisuusvakuutuksissa ovat ennalta sovitut vakuuttamisjärjestelmän tuottamat
kohdekohtaiset aviot maksimiriskeistä (EML). Suurimpien riskien
osalta riskienhallintainsinöörit tekevät kohde-, riski- ja syttymispistekohtaiset arviot maksimiriskistä.

C.1.6 Katastrofiriski
Katastrofilla tarkoitetaan yksittäistä tapahtumaa, joka vaikuttaa
laajaan joukkoon vakuutettuja kohteita samanaikaisesti ja suurta
vahinkoa aiheuttaen. Tällaisia ovat esimerkiksi räjähdykset, myrskyt tai muut luonnonvoimien aiheuttamat ilmiöt. Katastrofiriskien
välttäminen on niiden ennustamattomuuden takia vaikeaa ja siten
ensisijainen varautumiskeino on jälleenvakuutus. Tästä huolimatta
riskianalyysit tarkastelevat myös katastrofiriskien mahdollisuutta ja
niiden muita hallintakeinoja.

C.1.7 Vakuutustekniseen vastuuseen liittyvä
riski

Jälleenvakuutuspolitiikassa keskeinen tavoite on turvaavuus. Sen toteutumiseksi

Osa vakuutusyhtiön vastuulla olevista korvauksista ajoittuu hyvin pitkälle ajanjaksolle, erityisesti lakisääteisiin vakuutuksiin liittyvät eläkesuoritukset. Yhtiö varautuu näihin suorituksiin varaamalla taseessaan
tulevia suorituksia varten pääomaa. Tämä korvausvastuu lasketaan
vakuutusmatemaattisin menetelmin perustuen oletuksiin, jotka koskevat korvauksensaajien odotettavissa olevaa elinikää ja tulevaa korkotasoa. Laskentatapa ja oletukset perustuvat viranomaisohjeisiin ja
ne on pyritty tekemään turvaavasti, mutta niihin liittyy väistämättä
epävarmuutta koska ne koskevat useiden vuosikymmenien mittaista
ajanjaksoa. Riskinä on, että tehdyt varaukset osoittautuvat liian pieniksi joko oletettua suuremman korvauskulun tai oletettua pienempien varoille saatavien sijoitustuottojen vuoksi.

•
•
•
•
•

Suurriskien tunnistamiseen on tehokkaat, kontrolloidut prosessit.
Jälleenvakuuttajilta edellytetään riittävä luottoluokitus (vähintään S&P:n BBB).
Jälleenvakuutukset hajautetaan usealle yhtiölle.
Omavastuut pidetään maltillisina.
Jälleenvakuutussopimuksiin sisällytetään lausekkeet maksuvalmiuden varmistamiseksi.

Jälleenvakuutussopimukset uusitaan vuosittain ja niiden sisältöön
vaikuttavat edellä kuvattujen periaatteiden lisäksi jälleenvakuuttajien asettamat ehdot ja maksutaso. Kokonaisuuden optimoimiseksi ja
jälleenvakuutusten tehokkaaksi hoitamiseksi luodaan riittävä tietojärjestelmätuki.

Vastaava riski liittyy niihin maksettuihin vakuutusmaksuihin, joista
aiheutuva riski kannetaan vasta tulevaisuudessa. Vahinkovakuutusyhtiössä tämä riski on vähäisempi ja helpommin hallittavissa koska
riskinkannon aikajänne on pääsääntöisesti yksi kalenterivuosi.

Jälleenvakuuttamista koskevaan valmisteluun osallistuvat aktuaarit,
vakuutusyksikkö, toimitusjohtaja sekä riskienhallintatoiminto. Hallitus vahvistaa suurimmat yhtiön omalla vastuulla pidettävät määrät
vakuutusluokittain.

Ensisijainen keino vastuisiin liittyvän riskin varalta on riittävä vakavaraisuus ja sitä tukeva sijoituspolitiikka, joka yhdistää optimaalisesti
tuoton ja turvaavuuden. Lisäksi pitkäaikaisiin vastuisiin liittyvään riskiin voidaan varautua kohdentamalla sijoitusvarallisuutta siten, että
sen maturiteetti vastaa korvausvastuun maturiteettia.
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C.2 Markkinariski

tuottoasteeseen. Kiinteistöt ovat osoittautuneet pitkällä tähtäyksellä
turvallisiksi sijoituskohteiksi eikä näiltä osin ole näköpiirissä merkittävää muutosta, kun kohteet valitaan turvallisuushakuisesti. Kiinteistöjen osuus sijoitussalkusta pidetään riskinottokyvyn mukaisissa rajoissa. Ensisijaisesti suositaan suurten taajamien tuntumassa sijaitsevia
teollisuus- ja toimistokiinteistöjä.

Keskeisen riskin vakuutusyhtiön sijoitustoiminnalle muodostavat
arvopaperimarkkinoiden ennakoimattomat muutokset. Sijoitustoiminnan riskit jakautuvat useampaan luokkaan ja näitä luokkia on
kuvattu ohessa.

C.2.1 Osakeriski

C.2.5 Valuuttariski

Osakeriskillä tarkoitetaan mahdollisuutta, että osakesalkun arvo kehittyy odotuksia heikommin tai että se laskee. Vaikka tämä riski ja sen
hallintakeinot tunnetaan hyvin, on se yksi yhtiön sijoitustoiminnan
keskeisistä ja vaikeimmin hallittavista riskeistä. Keskeisiä keinoja on
toisaalta riskien kaikinpuolinen hajauttaminen ja toisaalta pitäytyminen vähäriskisiksi arvioiduissa kohteissa. Toisaalta liiallinen riskin
välttäminen merkitsee myös heikkoa sijoitustuottoa, joten kyse on
riskinoton optimoinnista.

Valuuttariskillä tarkoitetaan valuuttamääräiseen varallisuuteen ja
vastuisiin liittyvää kurssivaihtelun aiheuttamaa riskiä. Yhtiön vakuutustoiminnassa esiintyy sen paikallisesta luonteesta johtuen vain
niukasti valuuttamääräisiä eriä ja myös jälleenvakuutus toteutuu
euromääräisenä. Sijoitussalkussa suoranaista valuuttapositioita otetaan vain, kun sille on erityiset perusteet ja valuuttapositiota otetaan
vain Yhdysvaltain dollareissa. Osakesijoitusten kautta muodostuvaa
välillistä valuuttariskiä rajoitetaan hajauttamalla se eri valuuttoihin ja
pitämällä kokonaispositio riskinottokyvyn rajoissa.

Osakesijoitukset kuuluvat osana Pohjantähden sijoitusstrategiaan,
mutta niiden osuus sijoitussalkussa rajoitetaan riskinottokyvyn mukaiseksi. Sijoitukset hajautetaan siten, että keskittymisriski eliminoituu mahdollisimman täydellisesti. Osakesijoitukset toteutetaan
pääsääntöisesti hyvämaineisten suomalaisten, ei-spekulatiivisten
osakerahastojen kautta.

C.2.6 Keskittymäriski
Keskittymäriskillä tarkoitetaan riskiä, joka muodostuu yksittäisten
sijoituskohteiden suuresta osuudesta sijoitussalkussa, jolloin niihin
kohdistuva arvonalennus voi aiheuttaa merkittäviä taloudellisia menetyksiä.

Sijoitustoiminnassa tukeudutaan systemaattisesti korkeatasoisiin
ulkopuolisiin asiantuntijoihin ja näiden tarjoamaan informaatiopohjaan. Lisäksi hyödynnetään skenaariopohjaista sijoitusten allokaatiosovellusta, joka mahdollistaa sijoitussalkun optimoinnin useiden
rinnakkaisten tavoitteiden ja reunaehtojen mukaisesti.

Tavoitteena on hajautuksen avulla pitää Solvenssi II:n mukainen hajautusriski mahdollisimman pienenä.

C.2.7 Likviditeettiriski

C.2.2 Korkoriski

Likviditeettiriskiä on kuvattu erikseen omana kokonaisuutena.

Korkoriskillä tarkoitetaan yleisen korkokannan vaikutusta korkosidonnaisiin sijoitusinstrumentteihin, kuten joukkovelkakirjoihin. Näiden aiemmin suhteellisen vakaiden ja turvallisiksi koettujen instrumenttien tuottotaso on toisaalta laskenut alhaisen korkotason takia
ja toisaalta niiden arvonkehitys on yleisen taloudellisen turbulenssin
johdosta entistä vaikeammin ennakoitavissa ja yleisen korkotason
nousu voi heikentää merkittävästi korkoinstrumenttien arvoa. Näistä
syistä niiden osuus sijoitussalkussa rajataan ja niiden maturiteettitaso pidetään lyhyenä. Korkotason vaihtelu heijastuu laskennallisesti
myös vakuutustekniseen vastuuseen ja Solvenssi II:n mukaiseen
vakavaraisuusvaateeseen ja muodostaa siten myös niihin liittyvän
riskin.

C.2.8 Vakavaraisuusriski
Laki edellyttää vakuutusyhtiöltä riittävää vakavaraisuutta. Solvenssi II
-direktiivi on oleellisesti muuttanut näitä vaateita. Vakavaraisuusvaateiden täyttäminen on yhtiön toiminnan jatkuvuuden perusedellytys
ja siinä mielessä kaikki yhtiön riskienhallinta voidaan tulkita osaksi
vakavaraisuusriskin hallintaa.
Vakavaraisuusriskin hallinta edellyttää vakavaraisuuskehityksen jatkuvaa seurantaa, analyysia ja ennakointia. Tämä tapahtuu kvartaaleittain SCR-tason määrityksin ja muutoinkin ORSA:n puitteissa, mikäli yhtiön riskiasema muuttuu.

C.2.3 Spread-riski (korkomarginaaliriski)

Uusilla vakavaraisuusmääräyksillä on erityisen kiinteä suhde sijoitustoimintaan, koska sijoitussalkun rakenne vaikuttaa toisaalta yhtiön
vakavaraisuusvaateisiin ja toisaalta varallisuuden kehitykseen. Tätä
ongelmaa pyritään ratkomaan hyödyntämällä erilaisia skenaario- ja
optimointitekniikoita. Näissä yhdistetään toisaalta yleistä taloudellista kehitystä ja yhtiön varallisuuden kehitystä koskevat skenaariot
ja toisaalta laskennallista vakuutusteknistä vastuuta ja vakavaraisuusvaateita koskevat skenaariot. Jälkimmäisiä suureita arvioitaessa
joudutaan ottamaan huomioon paitsi taloudellisia tosiasioita koskeva epävarmuus, myös lakeihin ja viranomaisohjeisiin liittyvä epävarmuus.

Korkomarginaaliriski aiheutuu erilaisten korkoinstrumenttien välisten korkoerojen vaihtelusta. Tätä riskiä rajoitetaan pitäytymällä pääsääntöisesti korkosidonnaisissa instrumenteissa, joiden luottoluokitus solvenssilaskennassa on riittävän hyvä.

C.2.4 Kiinteistöriski
Kiinteistöriskillä tarkoitetaan riskejä, jotka liittyvät kiinteistöjen arvonkehitykseen, joka taas on kiinteässä yhteydessä kiinteistöjen
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C.3 Luottoriski

kuuluvalta taholta, tehdä toimenpide-ehdotuksia ja seurata toimenpiteiden suorittamista. Oikeus ja velvollisuus ilmoituksen tekemiseen
on jokaisella henkilökuntaan kuuluvalla. Riski-ilmoitukset ja läheltä
piti –tilanteet on arkistoitu yhtiön riskienhallintasovellukseen. Jokaisella ilmoituksella on omistaja, joka vastaa siitä, että tarvittavat toimenpiteet tulee suoritettua.

Luotto- ja muu vastapuoliriski aiheutuu siitä, että osapuoli, jolta yhtiöllä on saatavia, voi joutua osittain tai kokonaan maksukyvyttömäksi.
Tällaisia osapuolia ovat lähinnä jälleenvakuutusyhtiöt, joilta ollaan
saamassa jälleenvakuutuskorvauksia, sekä pankit, joissa yhtiöllä on
tilejä. Lisäksi yhtiöllä on vähäisessä määrin lainasaatavia asiakkailta ja
henkilöstöltä. Riskiä hallitaan hajauttamalla ja tukeutumalla suuriin
ja vakavaraisiin jälleenvakuutusyhtiöihin ja pankkeihin. Tavoitteena
on pitää Solvenssi II -määräysten mukaisesti laskettu vastapuoliriski
mahdollisimman pienenä.

Merkittäviä operatiivisia riskejä ja niiden hallintakeinoja on luetteloitu riskienhallintasuunnitelmassa. Yhtiöllä ei ollut vuonna 2016 merkittäviä toteutuneita operatiivisia riskejä.

C.6 Muut olennaiset riskit

C.4 Likviditeettiriski

Muihin riskeihin sisältyvät strategiset riskit ja maineriskit.

Likviditeettiriskillä tarkoitetaan mahdollisuutta, että yhtiön maksuvalmius ei ole riittävällä tasolla mahdollistaakseen normaalin liiketoiminnan. Tämä riski voi realisoitua esimerkiksi suurvahingon edellyttämän äkillisen korvausmenon, sijoitusten vaikeutuneen realisoinnin
tai jälleenvakuuttajan maksuvaikeuksien johdosta. Tällainen tilanne
voi aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia epäedullisten pakkorealisointien muodossa.

Strategisella riskillä tarkoitetaan yhtiön keskeisten strategisten valintojen toimivuuteen ja toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin
liittyvää epävarmuutta. Tuloksellinen strategia edellyttää, että valittu toimintalinja vastaa toimintaympäristön asettamiin haasteisiin.
Strateginen riski voi toteutua joko siksi, että toimintatavan valinta on
epäonnistunut tai siksi, että toimintaympäristön muutos vie vanhalta
toimintatavalta menestymisen edellytykset. Mahdollisia strategisen
riskin lähteitä ovat muun muassa

Likviditeettiriskin hallinnassa keskeisinä keinoina on riittävän suurten pankkitalletusten pitäminen hajautettuna usean pankin tileille.
Toissijaisena likviditeetin lähteenä yhtiöllä on riittävä määrä sijoituksia, jotka ovat nopeasti realisoitavissa ilman merkittävien sijoitustappioiden vaaraa.

•
•
•
•
•
•
•
•

C.5 Operatiivinen riski
Operatiivisilla riskeillä tarkoitetaan mahdollista yhtiölle aiheutuvaa
vahinkoa, joka aiheutuu riittämättömistä tai epäonnistuneista sisäisistä prosesseista, henkilöstöstä, järjestelmistä tai ulkoisista tekijöistä.

Valittu tuotteisto ja palvelumalli
Hinnoittelupolitiikka
Asiakaskunnan rakenne
Tietojärjestelmäarkkitehtuuri
Jakelukanavat
Yrityskuva
Yhteistyökumppanuudet
Yleinen toimintaympäristö

Strategisten riskien hallinnan lähtökohtana on arvioida, mitkä ovat
yhtiön kannalta keskeiset strategiset linjaukset ja niiden realistiset
vaihtoehdot. Tämän perusteella arvioidaan vaihtoehtoihin liittyviä
kehitysnäkymiä suhteessa toimintaympäristöä koskeviin skenaarioihin ja arvioidaan strategiavaihtoehtoihin liittyvät riskit. Tässä tarkastelussa keskeisiä yhtiön ulkopuolisia tekijöitä ovat yleinen taloudellinen kehitys, teknologian kehitys, asiakkaiden muuttuvat odotukset
sekä kilpailuympäristö.

Operatiivisiin riskeihin luetaan myös oikeudelliset riskit, kuten tehtyjen sopimusten pätemättömyys ja puutteellisesta dokumentaatiosta
tai lain tai viranomaismääräysten rikkomisesta aiheutuva vahinko.
Viimemainitun riskin erityisluonteen ja suuren merkityksen takia sitä
käsitellään operatiivisista riskeistä erillisenä compliance-riskinä.
Operatiivinen riski voi toteutuessaan aiheuttaa lisäkustannuksia,
menetettyjä tuloja tai aineettomia vahinkoja, jotka välillisesti aiheuttavat vahinkoa yhtiön liiketoiminnalle esimerkiksi heikentyneen yrityskuvan johdosta. Operatiivisiin riskeihin liittyy myös jatkuvuus- ja
valmiussuunnittelu, joiden avulla pyritään ennaltaehkäisemään liiketoiminnan jatkuvuutta uhkaavien tilanteiden syntymistä ja toisaalta
rajoittamaan ja hallitsemaan näistä aiheutuvia häiriöitä.

Maineriskillä tarkoitetaan mahdollisuutta, että yhtiön maine sidosryhmien silmissä heikkenee niin, että sillä on oleellisia haitallisia
vaikutuksia yhtiön tavoitteiden toteutumiseen. Maineriski voi realisoitua jonkin muun riskin toteutumisen seurauksena, yhtiön toiminnan puutteiden takia tai mahdollisesti näistä riippumatta joidenkin
ulkoisten syiden johdosta. Maineriskiä hallitaan ottamalla se huomioon erityisesti kaikissa yhtiön toimintaa ja tuotteita koskevissa
muutoksissa sekä arvioitaessa operatiivisten riskien välillisiä seurausvaikutuksia. Tärkeä osa maineriskin hallintaa on asiakaspinnasta saatavien signaalien aktiivinen seuranta sekä aika ajoin tehtävät yrityskuvaa koskevat tutkimukset.

Suurimmat operatiiviset riskit liittyvät tietojärjestelmien toimintaan
ja kehityshankkeisiin. Vakavien häiriöiden mahdollisuutta on merkittävästi vähennetty kahdentamalla vakuutustoiminnan perusjärjestelmät.

Muut olennaiset riskit eivät luonteestaan johtuen ole välttämättä kovin helposti kvantifioitavissa.

Toteutuneita riskejä ja läheltä piti -tilanteita seurataan säännöllisesti.
Yhtiöön on perustettu riski-ilmoitusten käsittelyryhmä, jonka tehtävänä on läpikäydä tehdyt ilmoitukset, pyytää jatkoselvityksiä asiaan-
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D. Arvostus vakavaraisuustarkoituksiin
D.1 Varat
Solvenssi II -direktiivin vakavaraisuussäännökset perustuvat markkinaehtoisesti arvostettuun taseeseen. Varat arvostetaan Solvenssi II
-taseessa käypään arvoon markkina-arvoihin perustuen.
Omaisuuseräluokkien osalta on alla esitettynä varojen arvo sekä niiden muutos raportointikaudella.

Alla on lueteltu omaisuuseräluokittain olennaisimmat erot SII taseen ja tilinpäätöksessä käytettyjen arvostusperusteiden, -menetelmien
ja keskeisten oletusten välillä.
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D.1.1. Aineettomat hyödykkeet
Solvenssi II – vakavaraisuuslaskennassa aineettomat hyödykkeet on
arvostettu nollan suuruisiksi.

arvonkorotusrahastoon taseeseen. Jos arvonkorotus osoittautuu aiheettomaksi, tuloutettu arvonkorotus peruutetaan tuloslaskelmassa
ja rahastoitu arvonkorotus peruutetaan taseen arvonkorotusrahastosta.

Tilinpäätöksessä aineettomat hyödykkeet ja kalusto esitetään suunnitelmapoistoilla vähennetyn hankintamenon määräisenä.

D.1.4. Sijoitukset – muut
Solvenssi II –vakavaraisuuslaskennassa muu sijoitusomaisuus eli
osakkeet, osuudet, joukkovelkakirjalainat ja muut rahamarkkinavälineet on arvostettu käypään arvoon. Sijoitusomaisuudeksi luettujen arvopapereiden käypänä arvona käytetään tilinpäätöspäivän
viimeisintä pörssikurssia, kun arvopaperi on noteerattu. Noteeraamattomien arvopapereiden käypänä arvona pidetään jäljellä olevaa
hankintamenoa tai substanssiin pohjautuvaa arvoa.

D.1.2. Käyttöomaisuushyödykkeet
Solvenssi II –vakavaraisuuslaskennassa käyttöomaisuuteen kuuluvat
rakennukset ja rakennelmat on arvostettu käypään arvoon kohdan 3
kuvaamalla tavalla.
Tilinpäätöksessä käyttöomaisuuteen kuuluvista rakennuksista ja rakennelmista, niiden tuloutetuista arvonkorotuksista ja ainesosista
tehdään suunnitelmapoistot. Kiinteistöosakkeet sekä maa- ja vesialueet esitetään taseessa hankinnasta aiheutuneiden muuttuvien
menojen tai niitä alemman käyvän arvon määräisenä.

Tilinpäätöksessä sijoitusomaisuudeksi katsottavat muut osakkeet ja
osuudet esitetään hankinnasta aiheutuneiden muuttuvien menojen tai niitä alemman käyvän arvon määräisenä. Osakkeet katsotaan
myydyksi siinä järjestyksessä kuin ne on hankittu. Rahoitusmarkkinavälineet esitetään hankintamenoon tai tätä pysyvästi alemman
todennäköisen arvon määräisenä eikä korkotason vaihtelusta aiheutuvia arvonmuutoksia kirjata. Rahoitusmarkkinavälineiden nimellisarvon ja hankintahinnan erotus jaksotetaan korkotuotoiksi tai niiden
vähennykseksi rahoitusmarkkinavälineen juoksuaikana. Vastaerä
merkitään hankintamenon lisäykseksi tai vähennykseksi. Vaihtovelkakirjan vaihdettavan instrumentin tai indeksiin sidotun lainan
indeksin arvon lisäksi otetaan huomioon liikkeellelaskijan takaama
arvo ja/tai vuosituotto diskontattuna tilinpäätöshetkelle. Saamisiksi
luetut sijoitukset esitetään taseessa nimellisarvon tai tätä pysyvästi
alemman todennäköisen arvon määräisenä. Sijoituksista aikaisemmin tehdyt arvonalennukset palautetaan tulosvaikutteisesti hankintamenoon, jos käypä arvo nousee.

Käyttöomaisuuteen kuuluvat koneet ja kalusto esitetään Solvenssi II
-taseessa tilinpäätössuunnitelmapoistoilla vähennetyn hankintamenon määräisenä. Kulumattomaan käyttöomaisuuteen kuuluvat erät,
mm. taide-esineet, arvostetaan hankintamenoon eikä niistä tehdä
poistoja.

D.1.3. Sijoitukset - kiinteistösijoitukset
Solvenssi II –vakavaraisuuslaskennassa kiinteistösijoitukset on arvostettu käypään arvoon. Kiinteistösijoitusten käypä arvo määritetään
kiinteistökohteittain käyttäen paikkakuntakohtaisia hintatietoja ja
tuottoarvomenetelmää. Tällöin otetaan huomioon tilojen käyttötarkoitus, ikä, kunto ja erityisominaisuudet sekä vuokrataso. Merkittävimpien kiinteistöjen arvion suorittavat pääasiassa ulkopuoliset asiantuntijat sijoitussuunnitelmassa määritellyin määrävuosin.

D.1.5. Kiinnelainat ja muut lainat
Solvenssi II –vakavaraisuuslaskennassa lainojen kirjanpitoarvoon lisätään kertyneet korot.

Kansallisessa taseessa rakennuksista ja rakennelmista, niiden tuloutetuista arvonkorotuksista ja ainesosista tehdään suunnitelmapoistot.
Hankintamenoon sisällytetään hankinnasta aiheutuneet muuttuvat
menot. Kiinteistöosakkeet sekä maa- ja vesialueet esitetään taseessa
hankinnasta aiheutuneiden muuttuvien menojen tai niitä alemman
käyvän arvon määräisenä. Joidenkin kiinteistösijoitusten arvoja on
aiempina vuosina korotettu.

D.1.6. Saamiset jälleenvakuutussopimuksista
Solvenssi II –vakavaraisuuslaskennassa erä sisältää jälleenvakuuttajien osuutta vakuutusteknisestä vastuuvelasta.
D.1.7. Vakuutussaamiset

Kiinteistösijoitusten käypä arvo määritetään kuten vakavaraisuuslaskennassa kiinteistökohteittain käyttäen paikkakuntakohtaisia hintatietoja ja tuottoarvomenetelmää. Mikäli sijoitusomaisuuserän käypä
arvo alittaa kirjanpitoarvon, tai omassa käytössä oleva erä merkittävästi ja pysyvästi, kirjataan arvonalennuksena, lisäpoistona tai arvonkorotuksen peruutuksena erotus.

Solvenssi II –vakavaraisuuslaskennassa tilinpäätöksen vakuutusmaksusaamisista vähennetään tulevat vakuutusmaksut muista kuin jo
erääntyneistä vakuutusmaksueristä.

D.1.8. Saamiset jälleenvakuutustoiminnasta
Solvenssi II –vakavaraisuuslaskennassa saamiset jälleenvakuutustoiminnasta vastaavat tilinpäätöksessä käytettävää arvoa.

Maa- ja vesialueiden, rakennusten ja arvopapereiden arvoja voidaan
korottaa. Sijoitusomaisuudeksi luetun omaisuuden arvonkorotukset
kirjataan tuloslaskelmaan ja käyttöomaisuuden arvonkorotukset
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D.1.9. Muut saamiset

arvoa. Paras estimaatti muodotetaan tunnettuihin ja suurin vahinkoihin liittyvistä tapauskohtaisista varauksista sekä pieniin ja tuntemattomiin vahinkoihin liittyvistä tilastollisin menetelmin laskettavista
kollektiivivarauksista. Vastuuvelan laskennassa käytetyt oletukset
vakuutuksenottajien käyttäytymisestä perustuvat kokemusperäisen
tiedon perusteella tehtyihin arvioihin mm. tulevasta maksukäyttäymisestä. Vakuutusteknisen vastuuvelan määrään liittyy epävarmuutta johtuen korvausten määrään ja suoritusajankohtaan liittyvästä
satunnaisuudesta.

Solvenssi II –vakavaraisuuslaskennassa muihin saamisiin ei sisällytetä
tilinpäätöksessä esitettyjä avoimia sijoitustransaktioita.
Tilinpäätöksessä pääsääntöisesti saamisten käypänä arvona pidetään
nimellisarvoa tai tätä alempaa todennäköistä arvoa. Vakuutusmaksusaamiset esitetään todennäköisessä arvossa, jolloin vakuutusmaksusaamisten nimellisestä arvosta vähennetään kokemusperäinen
raukeaminen. Muut saamiset merkitään taseeseen nimellisarvoon tai
tätä pysyvästi alempaan todennäköiseen arvoon.

Vakuutusteknisen vastuuvelan riskimarginaalin määrä on parhaaseen estimaattiin lisättävä erä, jonka tarkoitus on varmistaa, että
vakavaraisuuslaskennassa käytettävä vastuuvelka vastaa sitä määrää, jonka maksamalla vakuutusyhtiö voisi välittömästi luovuttaa vakuutussopimuksista aiheutuvan vastuunsa toiselle vakuutusyhtiölle.
Riskimarginaalin määrä on laskettu arvioimalla sen pääoman määrä,
joka tarvittaisiin vakavaraisuuspääoman ylläpitämiseen vakuutuskannan koko elinkaaren ajan. Pääoman kustannuksena on käytetty
6 %:n vuotuista kustannusta.

D.1.10. Rahavarat
Solvenssi II –vakavaraisuuslaskennassa rahavaroihin sisältyy lyhytaikaisissa veloissa ja saamisissa olevat avoimet sijoitustransaktiot.

D.2 Vakuutustekninen vastuuvelka
Pohjantähden vakavaraisuuslaskennassa käyttämä vastuuvelka
muodostuu ns. parhaasta estimaatista ja sen päälle lisättävästä riskimarginaalista. Vakuutusteknisen vastuuvelan parhaan estimaatin
määrä on laskettu Solvenssi II -direktiivin artikloiden 75 – 86 perusteella ja se vastaa vakuutussopimuksista aiheutuvien velvotteiden
täyttämiseen liittyvien tulevaisuuden kassavirtojen odotettua nyky-

Alla on esitetty Solvenssi II -vakuutusluokkaryhmittäin yhtiön vakuutusteknisen vastuuvelan arvo laskentahetkellä 31.12.2016 sekä olennaisimmat erot Solvenssi II -taseessa ja tilinpäätöksessä käytettyjen
vakuutusteknisen vastuuvelan arvojen välillä.

Oleellisin ero vakavaraisuustarkoitusta varten lasketun vakuutusteknisen vastuuvelan ja tilinpäätöksessä esitetyn vakuutusteknisen
vastuuvelan arvostamisen yhteydessä käytetyissä perusteissa on
vastuuvelan diskonttauksessa. Vakavaraisuustarkoitusta varten lasketun vakuutusteknisen vastuuvelan diskonttauksessa käytetään
EIOPAn julkaisemaa riskitöntä korkokäyrää ilman volatiliteettikorjausta kaikissa vastuuvelan erissä ja tilinpäätöksessä diskontataan
vain eläkemuotoiset vastuuvelan erät käyttämällä kiinteää korkoprosenttia. Merkittävän eron vastuuvelan esittämisessä tekee myös
jälleenvakuuttajien osuuden käsittely, sillä vakavaraisuuslaskennassa
vastuuvelka esitetään bruttomääräisenä ja jälleenvakuuttajien osuus
esitetään taseen varojen puolella poiketen tilinpäätösvastuuvelan

käsittelystä, missä vastuuvelka esitetään jälleenvakuuttajien osuudella vähennettynä. Lisäksi vakuutusmaksuvastuun osalta käytetään
vakavaraisuuslaskennassa netotusperiaatetta tulevien maksu- ja
korvaussuoritusten kassavirtojen osalta poiketen tilinpäätöksen vakuutusmaksuvastuun laskennan bruttoperiaatteesta, jossa tuleviin
maksusuorituksiin liittyvä vastuuvelka ja saamiset käsitellään taseen
eri puolilla. Tilinpäätösvastuuvelan määrään on sisällytetty varmuuslisä, kun taas vakavaraisuuslaskennassa vastuuvelka on laskettu edellä kuvatun parhaan estimaatin sekä erillisin perustein määräytyvän
riskimarginaalin summana. Edellä mainittujen erojen lisäksi tilinpäätöksessä esitettyyn vastuuvelkaan kuuluu tasoitusmäärä, joka on erillinen runsasvahinkoisia vuosia varten kerättävä erä jota Solvenssi II
mukaisessa vastuuvelan käsittelyssä ei tunneta.
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Yhtiö ei käytä vastuuvelan laskennassa volatiliteettikorjausta.
Yhtiö ei käytä vastuuvelan laskennassa siirtymäkauden riskitöntä
korkokäyrää.

liittyvien saamisten laskennassa käytetään komission delegoidun
asetuksen 2015/35 artiklan 61 mukaista yksinkertaistettua laskentatapaa arvioitaessa vastapuolen maksukyvyttömyydestä johtuvaa
odotettavissa olevan tappion oikaisua.

Yhtiö ei sovella vastuuvelan laskennassa direktiivin 2009/138/EY 308
d artiklassa tarkoitettua siirtymäkauden vähennystä.

D.3 Muut velat
Muiden velkojen osalta Solvenssi II -tase eroaa laskennallisen verovelan osalta. Vastaavaa erää ei esitetä virallisessa tilinpäätöksessä.
Alla on esitetty omaisuuseräluokkien osalta Solvenssi II -taseen varojen arvo sekä niiden muutos raportointikaudella. Mukana on myös
vakuutustekninen vastuuvelka.

Saamiset jälleenvakuutussopimuksista perustuvat sopimusten mukaisiin osuuksiin vakuutusluokittain ja jälleenvakuuttajittain. Vakavaraisuuslaskennassa käytetty arvostus perustuu tilinpäätöslaskennassa käytettyihin arvoihin EIOPAn määrittelemällä riskittömällä
korkokäyrällä diskontattuina. Lisäksi jälleenvakuutussopimuksiin

D.4 Vaihtoehtoiset arvostusmenetelmät
Pohjantähdellä ei ole käytössä vaihtoehtoisia arvostusmenetelmiä.

E. Pääomanhallinta
E.1 Omat varat

Lisäksi Pohjantähdellä on Finanssivalvonnan antama suostumus
menetelmälle, jolla huomioidaan mahdollinen lisätaksoitus osana
lisävarallisuutta oman varallisuuden määrityksessä 1.1.2016 alkaen.
Tämä lisävarallisuus kuuluu luokkaan 2. Päätös menetelmän käytölle on toistaiseksi voimassa oleva, ja tämän laskennassa käytettävän
lisävarallisuuden erän määrä on voimassa 12 kuukautta kerrallaan.
Vuodelle 2017 lisävarallisuuden määränä on käytetty 82,2 M€. SII
omissa varoissa oleva lisävarallisuuden erä saa kuitenkin olla korkeintaan 50 % SCR vakavaraisuusvaateesta. Pohjantähden käyttämä lisävarallisuus vuoden 2016 lopussa oli 21,6 milj. euroa. Yhtiön oma perusvarallisuus oli vähimmäispääomavaatimuksen täyttämiseksi 56,1
milj. euroa ja koko hyväksyttävä oma varallisuus oli 77,6 milj. euroa
vakavaraisuuspääomavaatimuksen täyttämiseksi.

Hallitus tarkastelee yhtiön vakavaraisuustilannetta neljä kertaa vuodessa kvartaaleittain. Hallitus kiinnittää erityistä huomiota perusvarallisuuden tasoon suhteessa SCR-vaateeseen. Tavoitteena on, että
perusvarallisuus ylittää selkeästi kulloisenkin SCR-vaateen.
Pohjantähden oma varallisuus koostuu sekä luokkaan 1 kuuluvasta
perusvarallisuudesta että luokkaan 2 kuuluvasta lisävarallisuudesta.
Pohjantähden perusvarallisuus koostuu kokonaisuudessaan luokkaan 1 kuuluvasta omasta perusvarallisuudesta eli takuupääomasta,
pohjarahastosta sekä täsmäytyserästä. Yhtiön perusvarallisuus oli yhteensä 56,1 milj. euroa.
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Pohjantähden oma pääoma oli tilinpäätöshetkellä 48,2 milj. euroa
(39,8 M€ vuonna 2015). Oman pääoman kasvussa takuuosuuksien
myynnin vaikutus oli 3,9 milj. euroa ja tilikauden tuloksen vaikutus
4,6 milj. euroa. Solvenssi II:n mukainen oma pääoma oli 56,1 milj. euroa (42,9 M€ vuonna 2015). Tilinpäätöksessä esitetyn ja Solvenssi II:n

mukaisen oman varallisuuden ero oli 7,9 milj. euroa ja johtuu arvostuseroista. Solvenssi II -taseessa on esitetty laskennallista verovelkaa
1,8 milj. euroa (1,6 milj. euroa vuonna 2015), jonka lisäksi sekä varojen että velkojen arvostamisessa on käytetty markkina-arvoja.

E.2 Vakavaraisuuspääomavaatimus ja vähimmäispääomavaatimus

•

•

Pohjantähden vakavaraisuuspääomavaatimus ja vähimmäispääomavaatimus hetkellä 31.12.2016 on esitetty liitteissä S.25.01.21 ja
S.28.01.01. Vakavaraisuuspääomavaatimuksessa ja vähimmäispääomavaatimuksessa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia raportointikauden aikana.

•

Pohjantähti ei käytä yrityskohtaisia parametreja vakavaraisuuspääoman laskennassa.

Pohjantähden vakavaraisuuspääomavaatimuksen määrä riskiosioittain on esitetty liitteessä S.25.01.21.

Liitteet

Pohjantähden vähimmäispääomavaatimuksen laskentaan käyttämät
syöttötiedot on esitetty liitteessä S.28.01.01.

Liite I S.02.01.02
Liite II S.05.01.02
Liite III S.12.01.02
Liite IV S.17.01.02
Liite V S.19.01.21
Liite VI S.23.01.01
Liite VII S.25.01.21
Liite VIII S.28.01.01

Pohjantähti on käyttänyt seuraavia yksinkertaistuksia standardikaavan mukaisen vakavaraisuuspääoman laskennassa:
•

Sairausvakuutukseen liittyvän pitkäikäisyysriskin laskennassa käytetään komission delegoidun asetuksen 2015/35
artiklan 98 mukaista yksinkertaistusta.
Korkoriskin laskennassa käytetään varojen osalta yksinkertaistettua laskentaa.
Jälleenvakuutusjärjestelyjen riskiä vähentävän vaikutuksen
laskennassa käytetään komission delegoidun asetuksen
2015/35 artiklan 107 mukaista yksinkertaistusta.

Henkivakuutukseen liittyvän pitkäikäisyysriskin laskennassa
käytetään komission delegoidun asetuksen 2015/35 artiklan
92 mukaista yksinkertaistusta.

16

Ota
ttä !
yhtey

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ
Keinusaarentie 2, PL 164, 13101 Hämeenlinna
Puhelin, vaihde 020 763 4000
Puhelinpalvelu 020 763 4010
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