POHJANTÄHDELLE ESITETTY HALLITUS
Kari Kaartinen

OTK Kari Kaartinen, s. 1960, on työskennellyt 30 vuotta elinkeinoelämän
johtotehtävissä ja toiminut myös useita
vuosia vahinkovakuutusyhtiön hallituksen
puheenjohtajana.
Kaartinen on ollut Pohjantähden hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2018.
Hänen muut keskeiset luottamustoimensa
ovat:
Hallituksen puheenjohtaja tai hallituksen
jäsen
• Ambientia Group Oy:ssä tytäryhtiöineen
• KTI Laskutus Oy:ssä
• Hämeen Hallituspartnerit ry:ssä sekä
eräissä kiinteistöyhtiöissä.

Harri Lauslahti

KTM Harri Lauslahti, s. 1961, on kokenut finanssialan ammattilainen, joka toimii tällä
hetkellä Managing Partnerina Kohtas Co.
online marketpalce boutique-yhtiössä.
Tässä ja edellisissä tehtävissään LähiTapiolan innovaatiojohtajana, robotiikkayrityksen asiantuntijajohtajana sekä Aalto
EE:n Graduate Diploma of Technology
ohjelmassa hän on tutustunut uusiin
tekniikoihin ja liiketoimintamalleihin sekä
hyödyntänyt niitä, jotka vaikuttavat eri
aloihin tulevaisuudessa ja parhaillaan.
Lauslahti on toiminut mm. vahinkovakuutusyhtiöiden hallituksissa (Turva, Tapiola,
LähiTapiola) yli 10 vuoden ajan. Lisäksi hän
on vastannut vakuutusyhtiöryhmän (Ta-

Taru Narvanmaa

KTM Taru Narvanmaa, s. 1963, toimii
hallitusammattilaisena. Hän on aiemmin toiminut mm. Aktia Henkivakuutuksen toimitusjohtajana (2007–2011)
ja Aktia Pankki Oyj:n varatoimitusjohtajana (2011–2017).
Narvanmaa on tällä hetkellä Pohjantähden hallituksen jäsen.
Hänen muut keskeiset luottamustoimensa ovat:
• Puutarhaliike Helle Oy (hallituksen
pj)
• Enedo Oyj (hallituksen varapj)
• Sievi Capital Oyj

Lasse Koskinen

FT (matematiikka) Lasse Koskinen, s. 1963, on
vakuutustieteen professorina Tampereen
yliopistossa. Hänen asiantuntemusalueitaan ovat riskienhallinta, vakuutusyhtiön
sijoitustoiminta ja vakavaraisuussääntely sekä eläke- ja vakuutusjärjestelmät.
Koskisella on yliopistouran lisäksi pitkä
kokemus vakuutusalan käytännön työtehtävistä ja Euroopan unionin sääntelyhankkeista. Hän on ollut myös Sosiaali- ja
terveysministeriön vakuutusmatemaatikon tutkintolautakunnan jäsen.
Koskinen on tällä hetkellä Pohjantähden hallituksen jäsen.
Muut keskeiset luottamustoimet:
• Ei tällä hetkellä muita luottamustoimia.

piola) henkilö-, pk-yritys- ja maatila-asiakasliiketoimintojen sekä palveluyhtiön
(LähiTapiola) johtamisesta. Aiemmin hän
on toiminut mm. Tapiola Pankin toimitusjohtajana sekä sitä ennen lukuisissa
vaativissa esimiestehtävissä eri pankeissa
(SYP, Handelsbanken) samoin kuin pankkien, varainhoitoyhtiöiden, korttiyhtiön ja
rahastoyhtiön hallituksissa.
Lauslahti on ollut Pohjantähden hallituksen jäsen vuodesta 2019.
Hänen muut keskeiset luottamustoimensa ovat:
• Valtionyhtiöiden Oppiva Invest Oy:n ja
Tapio Oy:n hallitusten jäsen
• Aktia Pankki Oyj:n hallituksen jäsen.

Jussi Pohto

GeMBA Jussi Pohto, s. 1982, toimii
Suomen Asuntoneuvoja -konsernin
operatiivisena johtajana ja osakkaana.
Aiemmin hän on ollut Oma Säästöpankki Oyj:n aluejohtajana vuosina
2014–2019. Finanssialan työkokemusta
Pohtolla on yhteensä 18 vuotta, hän on
toiminut mm. Lammin Osuuspankin
varatoimitusjohtajana/pankinjohtajana. Pohton ydinosaamista ovat
finanssialan asiakasliiketoiminnan
johtaminen sekä muutosjohtaminen ja
strategiatyö.
Pohto on suorittanut myös APV1- ja
LKV -tutkinnot
Pohto on tällä hetkellä Pohjantähden hallituksen varapuheenjohtaja.
Muut keskeiset luottamustoimet:
• Ei tällä hetkellä muita luottamustoimia.

Virpi Ruoti

DI (tuotantotalous) Virpi Ruoti, s. 1974
toimii Head of Project Management
-tehtävässä Elisa Oyj:llä. Aiemmin hän
on toiminut seuraavissa tehtävissä;
tietohallintojohtaja, Apetit Oyj (2016–
2020), Head of IT Common Services,
Elisa Oyj (2014–2016), Strategisten
ohjelmien toteutus ja tuki, Elisa Oyj
(2009–2014), Globaalien liiketoimintaprosessien teollistaminen IT-ratkaisujen avulla, Nokia Oyj (1999–2007).

Ruotin ydinosaamisalueita on tietohallinnon johtaminen, IT-strategia ja
arkkitehtuuri sekä niiden implementointi, mittarointi, yrityksen toiminnanohjauksen tehostaminen ja muutosjohtaminen.
Ruoti on tällä hetkellä Pohjantähden
hallituksen jäsen.
Keskeiset muut luottamustoimet:
• Ei tällä hetkellä muita luottamustoimia.

