
Pohjantähden
Henkilöstö-

raportti 
2016



2 3

Sisällysluettelo

 HenkilöstöjoHtajan terveHdys      3

1 Henkilöstön MÄÄrÄ ja rakenne      4

1.1. Henkilöstömäärä         4

1.2. vakituiset ja määräaikaiset työsuhteet      4

1.3. vaihtuvuus         4

1.4. Palvelusvuodet         5

1.5. sukupuolijakauma        5

1.6. ikärakenne         5

1.7. Henkilöstön sijoittuminen       5

2  Henkilöstön ajankÄyttö ja koUlUtUs      6

2.1. ajankäyttö          6

2.2. sairauspoissaolot         6

2.3. Henkilöstön koulutustaustat ja osaamisen kehittäminen    7

3.1  Fyysinen hyvinvointi        8

3.2  Henkilökunnan kerho (Hevi)       8

3 työyHteisö ja työHyvinvointi       8

4  PoHjantÄHden HenkilöstöetUja      10

5  HenkilöstötUnnUslUvUt ja HenkilöstökUlUt      11



3

UUdistUsten vUosi –  PalaUtteista 
voimaa

tuntuu, että Pohjantähden 121. toimintavuosi 2016 käynnisti 
tarpeellisten muutosten sarjan. oleellisimmin osaa henkilös-
töstä ravisutti ehkä yhteyspäälliköiden eli vakuutusmyyjiem-
me roolitus yritysyhteyspäälliköihin ja edustajatoimintaa 
ohjaaviin tiimivalmentajiin. Muutoksen läpivienti ei ollut 
helppo, eikä täysin vielä valmiskaan. nähtävissä on kuitenkin 
jo nyt muutoksen positiivisia vaikutuksia. edustajakanavam-
me myynnin kasvu oli siivittämässä yhtiömme noin 3 %:n 
maksutulon kasvua, jolla jälleen päihitimme selkeästi alan 
keskimääräisen kasvun. Maksutulo vuodelta 2016 oli noin 
108,8 M€ ja tulos noin 4,6 M€. 

asiakkaamme ovat valinneet meidät hyvin usein ystävä- ja 
tuttavapiiriltään saamiensa suosittelujen vuoksi. vuonna 
2016 aloitimme systemaattisemman suositusten hyödyn-
tämisen ja vuoden 2017 alkupuolella suositusten määrä on 
lähes kolminkertaistunut. tästä voimme olla erittäin ylpeitä. 
suosittelu edellyttää tyytyväisyyttä palveluumme. asiakkai-
den positiiviset palautteet auttavatkin väkeämme jaksamaan 
kiireisessä arjessa. ohessa muutamia autenttisia asiakkaiden 
viestejä henkilöstöllemme:

”Kiitokset vielä tuon autoasian hoidosta, se meni todella 
mukavasti. Täällä kahvitunnilla oikein kehuinkin ”isoon ää-
neen”, kuinka teillä asiat hoituvat näppärästi.”

”Kiitos! Kyllä varmasti suosittelen teitä muillekin (ja olen niin 
jo tehnytkin). Minun täytyy sanoa, että olen ollut tosi tyyty-
väinen palveluunne, jo tosiaan vuosien ajan!”

”Laittelin viimeisen laskun siitä vesivahingosta. Kiitoksia si-
nulle, palvelu oli tosi hyvää ja mutkatonta.”

tärkeää on toki myös sisäinen ilmapiirimme. Henkilöstökyse-
lyssä yksikköjen ilmapiiri todetaankin hyväksi. on aina muka-
vaa saada positiivista palautetta:

”Tampereen 3. kerroksessa on maailman parhaat työkave-
rit. Hyvää Vappua myös muihin kerroksiin ja konttoreille, 
hyviä työkavereita sielläkin.”

arkemme on hektistä ja meillä on myös paljon parannetta-
vaa. vuoden 2017 alussa nimesimme aiemmin puhelinpal-
velun nimellä toimineen yksikön asiakaspalvelukeskukseksi 
ja tulemme vahvistamaan sen toimintaa kuluvan vuoden ai-
kana. joudumme kevään päätteeksi tekemään myös joitakin 
kipeitä päätöksiä konttoriverkostomme ja toimintojemme 
uudelleen organisoinnin suhteen. Haluamme näin varmistaa 
kykymme tarjota asiakkaillemme nykyaikaista palvelua no-
peasti ja henkilökohtaisesti kanavasta riippumatta, kilpailu-
kykymme säilyttäen. 

jatkossakin yhtenä arvonamme tulee olemaan henkilöstöstä 
huolehtiminen. 

vuodesta 2016 väkeämme kiittäen ja tsemppiä vuoden 2017 
haasteisiin toivottaen!

Maarit reunanen
tiedotus- ja henkilöstöjohtaja
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1.1. Henkilöstömäärä

Pohjantähteen työsuhteessa olevien määrä nousi edellisestä 
vuodesta 17 henkilöllä. vuoden lopussa työsuhteisia oli 356. 
vuoden keskimääräinen henkilöstömäärä oli 354. 

      

Muutamat kesätyöntekijämme ovat työllistyneet Pohjantäh-
teen opintojensa päätyttyä. kesätyöt tarjoavatkin mahdolli-
suuden puolin ja toisin arvioida sopivuutta kyseessä oleviin 
tehtäviin. tarkoituksenamme on jatkossakin tarjota niin ke-
sätöitä kuin harjoittelupaikkojakin työuransa alussa oleville 
nuorille.

1 HenKilÖstÖn mÄÄRÄ Ja RaKenne

1.2. vakituiset ja määräaikaiset 

 työsuhteet

kaikista työsuhteista määräaikaisia on Pohjantähdessä noin 
7,5 %. Määräaikaisten työsuhteiden kesto on ollut pääasiassa 
kuudesta kuukaudesta yhteen vuoteen. tarve määräaikaisille 
työntekijöille tulee esim. kausiluontoisten töiden, erilaisten 
sisäisten projektien, tehtäväsiirtojen tai perhevapaiden myö-
tä. tavoitteenamme on pitää määräaikaisten työsuhteiden 
osuus maltillisella tasolla ja tässä olemmekin onnistuneet 
hyvin. vuoden 2016 lopussa määräaikaisessa työsuhteessa 
oli 27 työntekijää. tämä on neljä enemmän kuin edellisenä 
vuonna. vuonna 2016 vakinaistimme yhdeksän määräaikais-
ta työsuhdetta, mikä oli kolme (3) enemmän kuin vuonna 
2015.

kesätyöntekijöitä on ollut vuosittain 10 - 20. kesällä 2016 
meillä oli 16 kesätyöntekijää. He ovat olleet pääsääntöisesti 
yli 18-vuotiaita ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opiskeli-
joita. suurin osa kesätyöpaikoistamme on Hämeenlinnassa 
pääkonttorillamme, mutta myös suurimmat asiakaspalvelu-
konttorimme, muun muassa tampere ja jyväskylä, ovat työl-
listäneet muutamia kesätyöntekijöitä. He ovat työskennelleet 
vahinkojen esikäsittelyssä, eri vakuutuslajien vakuutuskäsit-
telyssä, postituksessa tai suorassa asiakaspalvelussa. 

1.3. vaihtuvuus
vaihtuvuuden osalta seuraamme vain ulkoista vaihtuvuut-
ta. sisäinen vaihtuvuus 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 alkuvuo-
desta 2016 määräaikaiseen työsuhteeseen ja hänen työsuh-
teensa päättyä ennen vuodenvaihdetta. tällöin hänet on 
kirjattu ulkoiseksi vaihtuvuudeksi sekä vuoden 2016 aikana 
tulleisiin että lähteneisiin määräaikaisiin todenmukaisen 
vaihtuvuustilanteen mukaisesti. Määräaikaisiin lähteneisiin 
kuuluvat myös henkilöt, joiden määräaikaisuus on päättynyt 
vuoden 2016 aikana, mutta on voinut alkaa jo ennen vuotta 
2016. 
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Henkilöstömäärä kasvoi vuoden 2016 aikana seitsemällätois-
ta henkilöllä. Määräaikaisten määrä oli vuoden aikana keski-
määrin 27 henkilöä kuukaudessa.

lähtövaihtuvuus oli n. 4,9 % (2,2 % vuonna 2015 ja 3,9 % 
vuonna 2014) vakituisesta henkilöstöstä laskettuna. yhtiön 
palveluksesta erosi vuoden aikana 16 vakituisessa työsuh-
teessa ollutta. Uusia vakituisia henkilöitä rekrytoitiin 22 ja 
määräaikaisista työsuhteista vakinaistettiin 9. 

vuoden aikana eläkkeelle siirtyi kuusi henkilöä. suurta elä-
keaaltoa ei ole odotettavissa muutamana tulevanakaan 
vuotena, sillä henkilöstöstä on vain 5,9 prosenttia 60 vuotta 
täyttäneitä. jonkin verran määrä kuitenkin aiemmista vuosis-
ta kasvaa. keskimääräinen eläkkeelle siirtymisen ikä Pohjan-
tähdessä on viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut noin 
61,5 vuotta.  

1.4. Palvelusvuodet
vuoden 2016 lopussa Pohjantähdessä töissä olevien työnte-
kijöiden keskimääräinen palvelusaika oli noin 11 vuotta, tar-
kalleen 10 vuotta 10 kuukautta. keskimääräinen palvelusaika 
on pysynyt lähes edellisvuosien mukaisena – vuonna 2015 
keskimääräinen palvelusaika oli 11 vuotta. Pohjantähden 
henkilöstö on tehtäviinsä ja työnantajaansa erittäin sitoutu-
nutta.

1.5. sukupuolijakauma
vakuutusala on hyvin naisvaltainen. Pohjantähdessä nais-
ten osuus henkilöstöstä oli noin 68 prosenttia vuonna 2016.  
luku on pysynyt samana viimevuosina. naisten osuus johto- 
ja esimiestason tehtävistä on noussut edellisvuodesta kuusi 
prosenttiyksikköä, joulukuussa 2016 naisten osuus johto- ja 
esimiestehtävissä oli 58 %. naisten osuus on noussut vuodes-
ta 2013 alkaen, jolloin se oli 42 %. esimiestehtävissä on ma-
talassa organisaatiossamme kaikkiaankin vain 25 henkilöä, 
joten yksittäisetkin henkilövaihdokset vaikuttavat osuuteen 
selvästi. 

eri tehtävissä on selkeää sukupuolijakaumaa. suurin osa 
isoimmista henkilöstöryhmistämme, asiakaspalvelussa toi-
mivat vakuutusneuvojat sekä vakuutus- ja korvauskäsittelijät, 
ovat naisia. vastaavasti esimerkiksi myyntityötä tekevien yh-
teyspäälliköiden, riskienhallintainsinöörien ja vahinkotarkas-
tajien henkilöstöryhmät ovat miesvaltaisia. Pyrimme kaikissa 

rekrytoinneissa tasoittamaan sukupuolijakaumaa siten, että 
avoinna oleviin tehtäviin tulisi valituksi kahdesta yhtä päte-
västä hakijasta vähemmistöä edustava hakija. Haastetta luo 
se, että jo hakijakunnan jakauma on tehtäväkohtaisesti usein 
vääristynyt.

viime vuosina olemme onnistuneet rekrytoimaan miesvaltai-
seen yhteyspäällikön tehtävään uusia naisia, erityisesti edus-
tajatiimien tiimivalmentajiksi.

 1.6. ikärakenne
Henkilöstön keski-ikä oli vuoden 2016 lopussa 45 vuotta 9 
kuukautta, missä on 6 kuukautta ikääntymistä edelliseen 
vuoden loppuun verrattuna. naisten keski-ikä oli 44 vuotta 9 
kuukautta ja miesten 47 vuotta 10 kuukautta. 

vakuutusalan asiantuntijaksi kasvetaan alan töissä. siitä syys-
tä rekrytoinnit usein painottuvat yli 30-vuotiaisiin ja jopa 
reippaasti vanhempiin. toistaiseksi eläkeiän saavuttaneiden 
määrä on vuosittain ollut pieni. suurten ikäluokkien eläköi-
tyminen ei ole näkynyt työyhteisössämme. vuodesta 2016 
alkaen ansaituille vanhuuseläkepäiville vuosittain lähtevien 
määrä kuitenkin hiljalleen kasvaa. 

tavoitteenamme onkin pitää ikäjakauma tulevaisuudessakin 
tasapainoisena ja huolehtia, että iäkkäämmille työntekijöille 
vuosien varrella kertynyt hiljainen tieto siirtyy osittain huo-
maamattakin tuoreemmille tuloksentekijöillemme. Pohjan-
tähden keskimääräinen eläköitymisikä on 61,5 vuotta. 
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1.7. Henkilöstön sijoittuminen
Pohjantähden henkilöstöstä työskenteli vuoden 2016 lopussa 
189 henkeä pääkonttorillamme Hämeenlinnassa ja 167 hen-
keä palvelukonttoreillamme ympäri suomea. alkuvuonna 
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2017 asetimme tavoitteeksemme vahvistaa Hämeenlinnassa 
sijaitsevaa asiakaspalvelukeskustamme vuosien 2017 ja 2018 
aikana. asiakaspalvelukeskuksesta käsin tarjotaan mm. valta-
kunnallista puhelinpalvelua asiakaskunnallemme nopeasti ja 
henkilökohtaisesti.  

Hyvä vakuutusedustajaverkostomme tukee omalla toimin-
nallaan asiakaspalvelukonttoriemme paikallista palvelua. 
tätä kautta pystymme tarjoamaan hyvät ja räätälöidyt vakuu-
tustuotteet ja laaja-alaista vakuutusosaamista myös niillä alu-
eilla, joilla ei ole riittävää asiakaspotentiaalia palvelukonttoril-
le. jotkut vakuutusedustajamme ovat vuosien saatossa myös 
työllistyneet yhteyspäällikön tehtäviin. Pohjantähti kouluttaa 
myös vakuutusedustajiaan ja kannustaa heitäkin hyviin suo-
rituksiin. 

olemme muutaman viime vuoden aikana vahvistaneet kulut-
tajamyyntiin painottuvien vakuutusedustajiemme verkostoa 

2.1. ajankäyttö 
ajankäyttö lasketaan ja tilastoidaan ek:n tilastointijaon mu-
kaan teoreettisen työajan perusteella. varsinaista tehtyä työ-
aikaa vähentävät muun muassa koulutukseen käytetty aika 
sekä erilaiset muut poissaolot kuten lomat ja perhevapaat. 

tilastoitu säännöllisenä työaikana tehty varsinainen työaika 
oli 79,3 prosenttia teoreettisesta työajasta vuonna 2016. 
edelliseen vuoteen nähden muutokset olivat hyvin vähäisiä.  

2.2. sairauspoissaolot 
sairauspoissaoloprosentti teoreettisesta työajasta laskettu-
na oli 4,0 % vuonna 2016. sairauspoissaoloprosentti pieneni 
prosenttiyksikön verran edellisvuoteen nähden. vuonna 2015 
sairauspoissaoloprosentti oli 5 %. ilman kolmen henkilön 
yli 100 päivän poissaoloja sairauspoissaoloprosentti on 3,2 
vuonna 2016. tavoitteenamme on erilaisin työhyvinvointia 
edistävin toimenpitein ja ennakoivan toiminnan malliamme 
toteuttaen pitää sairauspoissaolot normaalina sairastavuute-
na pidettävän 2 - 4 prosentin välillä. etenkin kasvanutta työ-

2  HenKilÖstÖn aJanKÄYttÖ Ja KoUlUtUs
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ja onnistuneetkin kasvattamaan edustajakanavan myyntiä. 
vastaavasti tavoitteena on järjestää yritysmyyntipainotteisil-
le yhteyspäälliköille aikaa yritysasiakkaidemme parempaan 
hoitoon ja uusien yritysasiakkaiden hankintaan.
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kyvyttömyysriskiä edustavat yli 30 päivän sairauspoissaolot 
ovat tukitoimien kohteena. Myös yhteistyömme työterveys-
huoltomme kanssa on tiivistä.

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

seuraavassa kuviossa on esitetty sairauspoissaolojakauma 
poissaolon keston mukaan. Huomioitavaa on, että 119 henki-
löllä ei ole ollut yhtään sairauspoissaolopäivää vuoden 2016 
aikana.

2.3. Henkilöstön koulutustaustat ja   
 osaamisen kehittäminen
 
yleisin koulutustaustamme on kaupallisen alan koulutus, 
merkonomi, tradenomi tai ktM. osaavaan joukkoomme 
mahtuu myös monia muita koulutustaustoja, esim. sairaan-
hoitajan, insinöörin ja juristin tutkinnon suorittaneita. Henki-
löstöstämme 96 prosentilla on pohjakoulutuksena vähintään 
kauppa- tai ammattikoulu tai joku ammattitutkinto. 
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osaamisen kehittämisessä hyödynnämme monia keinoja, 
kuten:

•	 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

kannustamme henkilöstöämme opiskeluun ja sitä kautta 
itsensä sekä työnsä kehittämiseen. työn ohessa suoritetaan 
vuosittain mm. rahoitus- ja vakuutusalan ammattitutkintoa 
sekä johtamisen erikoisammattitutkintoa. vakuutusalan ehkä 
tunnetuin tutkinto on vakuutustutkinto (vts), jonka suoritta-
miseen menee noin kahdesta kolmeen vuotta. vts –tutkin-
toa suorittavia pohjantähtiläisiä on vuosittain noin 8. 

vuonna 2016 omat koulutuksemme painottuivat uusien 
henkilöiden peruskoulutuksiin ja omiin täydennyskoulutuk-
siimme. Muutamassa yksikössä pilotoitiin myös lean –mene-
telmän hyödyntämistä, jota tulemme kouluttamaan vuonna 
2017 laajemminkin. koulutuspäiviä henkilöä kohden oli noin 
2 päivää vuonna 2016. 

Haluamme panostaa myös tulevaisuuteen ja tulevaisuuden 
osaajiin. olemme tehneet jo useamman vuoden ajan kou-
luyhteistyötä 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 koululais-
ten tulevaisuuden suunnitelmille.

Pääkonttorillamme käy vuosittain kymmenisen työelämään 
tutustujaa tekemässä viikosta kahteen viikkoon kestävää 
tet-harjoittelua. Myös muutama opiskelija suorittaa vähän 
pidempikestoisen harjoittelunsa Pohjantähdessä ja/tai tekee 
opinnäytetyönsä yhtiöllemme. työharjoittelijat ovat pääosin 
kaupallisen alan opiskelijoita, kuten tulevia tradenomeja tai 
merkonomeja. 

osallistumme myös tulevaisuuden osaamistarpeita kartoitta-
viin alueellisiin työryhmiin.
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3 tYÖYHteisÖ Ja tYÖHYvinvointi

Pohjantähden pysyvänä mottona on ”terveenä eläkkeelle 
Pohjantähdestä”. tämän tavoitteen eteen teemme pitkäjän-
teisesti työtä. oman työn hallinta ja riittävä osaaminen ovat 
työhyvinvoinnin peruspilareita. esimiestyöllä on myös iso 
merkitys. näihin asioihin pyrimme vaikuttamaan mm. jatku-
valla kouluttamisella. yhteistyö työterveyshuollon kanssa on 
myös lisääntynyt. kynnys ottaa yhteyttä puolin ja toisin on 
madaltunut. työkyvyttömyyseläkkeiden osalta edustamme 
eläkeyhtiömme mukaan normaalia palvelualan yritystä. ta-
pauksia on ollut 0-3 vuosittain. 

työyhteisössämme pidetään paljon palavereja. ne luovat hy-
vät vaikuttamismahdollisuudet henkilöstölle. ja vaikka työn-
antajana haluammekin tarjota hyvät puitteet työhyvinvoin-
nille, edellytämme myös jokaiselta vastuun ottamista omasta 
hyvinvoinnistaan ja työkunnostaan. Hyvä työpaikka tehdään 
yhdessä. 

syksyisen henkilöstökyselymme mukaan henkilöstömme 
kokee työnsä merkitykselliseksi. sitä pidetään yleensä työ-
hyvinvoinnin kannalta yhtenä tärkeimmistä tekijöistä. Poh-
jantähtiläiset ovat myös hyvin sitoutuneita työnantajaansa ja 
yksiköiden työilmapiiri koetaan hyväksi. 

kiire ja stressi ovat valitettavasti näkyneet vuosittain kyselyn 
tuloksissa. niihin pystymme ainakin jossain määrin myös itse 
vaikuttamaan. saimmekin vinkkejä stressinhallintaan kevät-
talvisella työterveyshoitajamme luennolla ”rentoutumisen 
taito ja hyödyt”. lisäksi esimiehille järjestettiin elokuussa heti 
lomien jälkeen tietoiskutyyppinen luento omien voimavaro-
jen ja jaksamisen teemalla. 

samat asiat ovat sovellettavissa esimiestyössä koko henkilös-
töön. näiden teemojen kanssa teemme työtä päivittäin. Hen-
kilöstöresurssien 17 hengen lisäys viime vuonna tuo toivot-
tavasti myös hiljalleen helpotusta tilanteeseen. vuonna 2017 
pyrimme kohdentamaan resurssit optimaalisesti. viestintä ja 
muutosvalmius (halukkuus vaihtaa tehtävistä toisiin) nousi-
vat myös kehityskohteiksemme. 

3.1  Fyysinen hyvinvointi
Fyysisen hyvinvoinnin näemme tärkeänä henkisen jaksami-

sen tukena. olemme Pohjantähdessä panostaneet muun mu-
assa hyvään ja toimivaan työpiste-ergonomiaan, jota tukee 
myös työfysioterapeuttimme tekemät yksilölliset työpiste-
ergonomiakartoitukset. työfysioterapeutti antaa ergonomia-
käyntien yhteydessä yksilöllisiä ohjeita sekä huomioi työnte-
kijöidemme yksilölliset tarpeet. 

liikunnallisten aktiviteettien lisäksi tarjoamme edelleen koko 
henkilöstölle päivittäisen d-vitamiinivalmisteen. vitamiini-
valmistetta on tarjottu lokakuusta 2012 lähtien.

aiempien vuosien tapaan myös vuonna 2016 tarjosimme 
osittaisella omavastuulla liikunta- ja kulttuuriseteleitä, joiden 
tuella jokainen voi etsiä itselleen mieluisan urheilulajin tai 
saada kulttuurielämyksiä mielenvirkeydeksi sekä työn vasta-
painoksi. 

olemme henkilöstön toiveesta järjestäneet viime vuosina 
joka toinen vuosi yhtiön yhteisen liikuntapainotteisen työ-
hyvinvointitapahtuman ja joka toinen vuosi yksikkökohtaisia 
virkistystapahtumia. vuonna 2016 vuorossa olivat osastokoh-
taiset virkistys- ja hyvinvointitapahtumat.   

3.2  Henkilökunnan kerho (Hevi)
Henkilökuntakerhomme Hevi järjestää vuosittain Pohjantäh-
den henkilöstölle monipuolisia tapahtumia, jotka lisäävät in-
nostusta liikuntaan ja kohottavat mielialaa. tapahtumissa on 
myös hyvä tilaisuus tutustua työkavereihin ja lisätä näin yh-
teishenkeä. koska kotijoukot ovat tärkeitä tukijoita työnteki-
jöidemme jaksamisessa, on tapahtumiin useimmiten saanut 
ottaa myös kotijoukon edustajan; puolison tai ystävän. 

erilaisten tapahtumien lisäksi henkilökunnan kerho pitää yllä 
Hämeenlinnassa pääkonttorilla kuntosalia, muistaa henkilö-
kuntaan kuuluvaa kukkasin, kun perheeseen tulee perheenli-
säystä, ja tarjoaa monenlaisia muita vuosittain vaihtuvia etuja 
henkilöstöllemme. 

vuonna 2016 Hevi tarjosi henkilöstöllemme aikaisempi-
en vuosien tapaan monipuolisesti erilaisia kulttuuri- ja lii-
kuntaelämyksiä. aloitimme vuoden 2016 tutustumalla tv-
nauhoitusten maailmaan – pääsimme ohjelman ”Haluatko 
miljonääriksi?” studioyleisöksi. istumalihaksia ja äänihuulia 
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harjoitimme jääkiekkopeleissä helmikuussa Hämeenlinnas-
sa perinteikkäässä HPk:n kotiottelussa, jossa vastustajana oli 
kuopion kalpa, ja Helsingissä kHl-ottelussa jokerit vastaan 
ska-Pietari. Myös syksyllä kävimme kannustamassa suomea 
World Cup of Hockey –ennakkopelissä ruotsia vastaan.

jotta muutkin lihakset kuin istumalihakset joutuisivat töihin, 
kävimme opettelemassa keilaamiseen saloja tammikuussa 
Hämeenlinnan keilahallissa sekä huonepakoilemassa tam-
pereella escape roomissa. Urheilun lisäksi kävimme vuoden 
2016 aikana erilaisissa kulttuuririennoissa. 

keväällä suuntasimme Helsinkiin suomen kansallisteatteriin 
katsomaaan töppöhörö-näytelmän. naisten päivän kun-
niaksi nautimme soulmiehet-konsertista Hämeenlinnassa 

verkatehtaalla. kesällä viihdyimme iron Maiden –konsertis-
sa Hämeenlinnan kantolan tapahtumapuistossa sekä elämä 
janottaa-kesäteatterissa Hämeenlinnan kaupunginpuistossa. 
Pikkujoulutunnelmaa lämmitimme jo Hämeenlinnassa ver-
katehtaalla marraskuussa stand Up-esityksellä ”nauru raikaa 
– suuri Pikkujoulu stand Up –show”. 

Henkilökunnan kerhon vuosi huipentuu vuosittain Pohjan-
tähden pikkujouluun, joka tällä kertaa järjestettiin Hämeen-
linnan ydinkeskustassa Café Bar skogsterissa 2.12. kentän 
(palvelukonttorien henkilöstö ja vakuutusedustajat) pikku-
jouluja vietettiin eri puolilla suomea. 
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4  PoHJantÄHden HenKilÖstÖetUJa
tarjoamme henkilöstöllemme monia työsuhde-etuja, kuten:

•	 Lakisääteistä laajempi työterveyshuolto. lakisääteinen työterveyshuolto on ennalta ehkäisevää ja työkykyä ylläpitä-
vää toimintaa. Pohjantähden työterveyshuoltoon kuuluu lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi myös yleislääkäritasoi-
nen sairaanhoito. näyttöpäätetyössä mm. silmät ovat kovan rasituksen kohteena. olemmekin uusineet näyttöpäätteitä 
plasmaruudullisiksi ja osallistumme myös henkilöstön silmälasien hankintakustannuksiin. lisäksi pidämme huolta hen-
kilöstön fyysisestä hyvinvoinnista mm. erilaisin toimistotyötä tukevin ergonomisin ratkaisuin. 

•	  Alennusta vakuutusmaksuista. Henkilöstömme saa alennusta vakuutusmaksuistaan.

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

•	 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. 

•	  Ravintoetu. kentän henkilöstöllä on käytössään lounassetelit. Pääkonttorin väkeä palvelee oma erinomainen henki-
löstöruokalamme, jossa tarjoillaan sekä aamupala että maittava lounas.

•	 Työaikajoustot. Pyrimme työaikajoustoihin työntekijöiden ehdoilla, asiakaspalvelun toimivuudesta kuitenkin huoleh-
tien. Pääkonttorilla on liukuva työaika ja kentälläkin pienin joustoin. Myös osittaiset hoitovapaat ovat käytössä tilanteis-
ta riippuen joko 6-tuntisina työpäivinä tai 4-päiväisenä viikkona.

•	 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 yhteys-
päälliköille järjestetään myös autopaikat konttorin läheisyydestä.

•	  Alennusliput. tarjoamme henkilöstöllemme alennuslippuja mm. aulangon kylpylään, Hämeenlinnan uimahalliin sekä 
muutamiin muihin yksittäisiin tapahtumiin, vuosittain erikseen määritellen.

•	 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 mai-
semissa järven läheisyydessä sijaitseva mökki. lisäksi Pohjantähdellä on vierumäellä käytössään useita lomaosakeviik-
koja niin talvi- kuin kesäaikaankin.

•	 Vuosittaiset yhtiön järjestämät virkistystapahtumat. järjestämme joka toinen vuosi koko henkilöstön yhteisen työ-
hyvinvointi- ja virkistystapahtuman ja joka toinen vuosi yksikkökohtaiset virkistystapahtumat.

•	 Muut virkistys- ja urheilu- yms. tapahtumat. Henkilökunnan kerho järjestää paljon mukavia tapahtumia ympäri vuo-
den. 

•	 Tulospalkkiojärjestelmä. yhtiön tulospalkkiojärjestelmän piiriin kuuluu koko henkilöstö.
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5  HenKilÖstÖtUnnUslUvUt 

 Ja HenKilÖstÖKUlUt 

Henkilöstötunnuslukuja 2016

Henkilöstön lukumäärä 31.12. 356

•	 vakituiset 329

•	 määräaikaiset 27

sukupuolijakauma, %

•	 naiset 68

•	 miehet 32

Henkilöstövastuisista esimiehistä, %

•	 naisia 58

•	 miehiä 42

Henkilöstön keski-ikä (vuotta) 46

työsuhteen keskipituus (vuotta) 11

koulutuspäiviä (pv/henkilö) 2

Palkat ja palkkiot liikekuluista sosiaalikuluineen, % 61

Henkilöstökuluja (euroa) 2016 2015

Palkat ja myyntipalkkiot 15 197 176 14 543 560

lakisääteiset eläkemaksut 2 748 177 2 596 662

Muut henkilöstökulut 1 023 596 877 309

Henkilöstöruokailu 472 471 452 573

työterveys 137 186 143 563
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