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1 Johdanto

1.1 Tutkimuksen tavoite ja aiheen rajaus

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tehdä yritysanalyysi Pohjola Vakuutus

-osakeyhtiöstä. Opinnäytetyössäni tarkastelen Pohjola Vakuutus -osakeyhtiön taloudel-

lista tilaa viiden vuoden ajalta vuosina 2009–2013. Pohjola Vakuutus on suomalainen

finanssipalvelukonserni, jonka perustehtävä on tarjota asiakkailleen kattavia vahinkova-

kuuttamispalveluita. Pohjola Vakuutus on osa OP-ryhmää, jonka muodostavat itsenäiset

osuuspankit ja ryhmän keskusyhteisö OP-ryhmä osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen.

(Pohjola lyhyesti 2015.)

Lisäksi tehtäväni on verrata Pohjola Vakuutusta lähimpiin kilpailijoihin ja selvittää tun-

nuslukuanalyysin sekä vuoden 2013 tilinpäätöksen avulla Pohjola Vakuutuksen talou-

dellinen tilanne.

Opinnäytetyöni tutkimusalueena ovat Pohjola Vakuutus -osakeyhtiön tilinpäätökset ja

vuosikertomukset vuosilta 2009–2013. Tarkoituksena on hyödyntää tunnetuimpia ja tär-

keimpiä tunnuslukuja Pohjola Vakuutuksen yritysanalyysissa, joita myös vertaan kilpaili-

jan vastaaviin tunnuslukuihin. Tarkoituksenani on verrata Pohjola Vakuutusta toiseen

suureen suomalaiseen vakuutusyhtiöön If Vahinkovakuutus -osakeyhtiöön, joka kuuluu

Sampo -konserniin.

Erilaisten analyysien avulla pyritään selvittämään muun muassa yrityksen taloutta ja sen

kehitystä. Yrityksen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen avulla yrityksen taloutta pys-

tytään analysoimaan sekä havainnollistamaan asiaa ulkopuolisille. Tilinpäätöksen ja toi-

mintakertomuksen tiedot ovat hyödyllisiä yrityksen ulkoisille sidosryhmille, kuten rahoit-

tajille, tavarantoimittajille, asiakkaille, kilpailijoille sekä lehdistölle. (Leppiniemi & Leppi-

niemi 2006, 11.)

Valitsin opinnäytetyöaiheekseni yritysanalyysin Pohjola Vakuutus -osakeyhtiöstä, koska

olen ollut töissä Pohjola Vakuutuksessa neljänä kesä sekä vuoden osa-aikaisena työn-

tekijänä. Yrityksen työntekijänä yrityksen toiminta ja taloudellinen tila on käynyt jo osittain

tutuksi ja sen syvempi tarkastelu kiinnostaa minua.
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1.2 Tutkimusmenetelmä, -ongelma ja -kysymykset

Opinnäytetyöni tutkimusosuus on tehty sekundääritutkimuksena, joka perustuu ammat-

tikirjallisuuteen sekä Pohjola Vakuutuksen ja Tilastokeskuksen vakuutusyhtiöiden tilin-

päätöstietoihin sekä tunnuslukuihin.

Tämän opinnäytetyön tutkimusongelmana on tutkia Pohjola Vakuutus -osakeyhtiön ta-

loudellista tilannetta. Varsinaisen tutkimusongelman lisäksi on tärkeä tarkastella myös

tutkimuskysymyksiä. Tutkimuskysymysten avulla voidaan määritellä ja tarkentaa tutkit-

tavaa kohdetta paremmin. Tämän opinnäytetyön tutkimuskysymykset ovat seuraavat:

- Millainen on Pohjola Vakuutus -osakeyhtiön taloudellinen tilanne?

- Mistä johtuu 2011 vuoden notkahdus tuloksessa?

- Millainen on Pohjola Vakuutus -osakeyhtiön taloudellinen tilanne verrattuna kil-

pailijaan?

1.3 Työn rakenne

Opinnäytetyöni viitekehys koostuu kirjanpidon yleisistä periaatteista, jotka ovat pohjana

tilinpäätökselle ja näin ollen tilinpäätösanalyysille. Opinnäytetyön toisessa luvussa käsit-

telen hyvää kirjanpitotapaa. Laki ja hyvä kirjanpitotapa ovat perustana tilinpäätökselle.

Tilinpäätösanalyysi tehdään tilinpäätöstietojen ja liitetietojen perusteella, joten yrityksen

on tunnettava ja noudatettava kirjanpidon yleisiä periaatteita.

Kolmannessa luvussa käsittelen tilinpäätösanalyysia, mihin se perustuu ja mitä eri ana-

lyysityyppejä on olemassa. Neljännessä luvussa käsittelen muutamia tutkimuksen kan-

nalta keskeisimpiä tunnuslukuja ja vertaan niitä kilpailijoiden tunnuslukuihin.

Viidennessä eli viimeisessä luvussa kerron, mitä johtopäätöksiä olen tehnyt tutkimukseni

perusteella ja minkälaiset vastaukset olen saanut tutkimuskysymyksiini. Arvioin opinnäy-

tetyötä myös prosessina.
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1.4 Lähteiden materiaali

Tavoitteenani on hyödyntää ammattikirjallisuutta. Tärkeimmät kirjat ammattikirjallisuu-

desta olivat Niskasen ja Niskasen Tilinpäätösanalyysi (2003) sekä Salmen ja Rekola-

Niemisen Tilinpäätöksen rakentaminen ja tulkinta (2004), joita olen hyödyntänyt työni

teoreettisen viitekehyksen rakentamisessa.

Tutustuin myös samaan aihepiiriin sopivaan opinnäytetyöhön, jonka rakennetta ja viite-

kehykseen käytettyä kirjallisuutta tutkin. Opinnäytetyö, johon tutustuin, oli Izabela Svali-

nan tekemä yritysanalyysi Porvoon energia -yhtiöistä. Svalinan opinnäytetyön näkö-

kulma oli tarkastella Porvoon energia -yhtiöiden taloudellista tilaa sekä taantuman vai-

kutusta siihen. Lisäksi Svalinan tarkoitus oli selvittää yhtiöiden tulevaisuudennäkymiä.

(Svalina 2013.)

1.5 Toimiala

Vakuutusyhtiöt jaetaan toimialan mukaisesti vahinko-, henki- ja työeläkevakuutusyhtiöi-

hin. Yhtiömuodoltaan vakuutusyhtiöt ovat joko keskinäisiä vakuutusyhtiöitä tai osakeyh-

tiöitä. Suomessa toimi kesällä 2013 59 kotimaista vakuutusyhtiötä, joista 39 on vahinko-

vakuutusyhtiöitä. Lisäksi Suomessa toimii myös ulkomaisten vakuutusyhtiöiden sivu-

konttoreita, jotka tarjoavat vakuutuksia Suomessa. (Finanssialan keskusliitto 2014a.)

Suomen vakuutusmarkkinoiden erityispiirre on lakisääteisten vakuutusten rooli, ne kat-

tavat 68 prosenttia vakuutusyhtiöiden yhteenlasketusta maksutulosta. Lakisääteisiin va-

kuutuksiin kuuluvat muun muassa työeläkevakuutus, lakisääteinen tapaturmavakuutus,

potilasvakuutus ja liikennevakuutus. Toinen tyypillinen piirre Suomen vakuutusmarkki-

noille on vahva keskittyneisyys. Neljän suurimman henki- ja vahinkovakuutusyhtiön

osuus yhteisestä maksutulosta oli 87 prosenttia (Finanssialan keskusliitto 2014b).

Vuonna 2013 vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu maksutulo kasvoi 9 prosenttia yli 22 mil-

jardiin euroon. Vahinkovakuutuksen maksutulo kasvoi 6 prosenttia 4,3 miljardiin euroon.

Korvauksia yhtiöt maksoivat 2,9 miljardia euroa eli 5 prosenttia enemmän kuin edellisenä

vuonna 2012 (Finanssialan keskusliitto 2014a).

Vuonna 2013 OP-ryhmä vahvisti markkinaosuuttaan, joka nousi 30,7 prosenttiin. Lähi-

Tapiola-ryhmän markkinaosuus vuonna 2013 oli 25,6 prosenttia ja IF-konsernin 25,5
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prosenttia. Viiden suurimman yhtiöryhmän yhteenlaskettu markkinaosuus oli lähes 94

prosenttia (Finanssialan keskusliitto 2014a).

Kuvio 1. Vahinkovakuutuksen markkinaosuudet 2013 (Finanssialan keskusliitto, 2013a).

1.6 Pohjola Vakuutus -osakeyhtiö

Pohjola Vakuutus on osa suomalaista finanssipalvelukonsernia OP-ryhmää. OP-ryhmän

muodostavat 180 itsenäistä osuuspankkia ja ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta ty-

tär- ja lähiyhteisöineen. Pohjola tarjoaa sekä yritys- että yksityisasiakkaille monipuolisia

pankki-, vahinkovakuutus- ja varainhoitopalveluja. (Pohjola Vakuutus 2013.)

Pohjola-konsernin liiketoiminta jakautuu kolmeen liiketoimintasegmenttiin: pankkitoimin-

taan, vahinkovakuutustoimintaan ja varainhoitoon. Opinnäytetyössäni keskityn vahinko-

vakuutustoiminnan tarkasteluun. Vahinkovakuutustoiminnan liiketoiminta-alueet on ja-

ettu Henkilöasiakkaisiin, Yritysasiakkaisiin ja Baltiaan. (Pohjola Vakuutus 2013.)

1.7 Vakuutusyhtiöiden valvonta

Vakuutusyhtiöiden toimintaa valvoo Suomen Pankin yhteydessä toimiva Finanssival-

vonta. Se muodostettiin vuoden 2009 alussa yhdistämällä aikaisemmin vakuutustoimin-
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taa valvonut sosiaali- ja terveysministeriön alainen Vakuutusvalvontavirasto sekä Rahoi-

tustarkastus. Valvonnan keskeisin tavoite on varmistaa vakuutusyhtiöiden kyky maksaa

korvauksensa. (Vakuutusyhtiöiden valvonta 2015.)

Vahinkovakuutustoiminta on luvanvaraista ja toimiluvan myöntää Finanssivalvonta. Fi-

nanssivalvonta valvoo vahinkovakuutusyhtiöiden toimintaa, taloutta sekä menettelyta-

poja. (Finanssivalvonta 2015.)

Finanssivalvonta valvoo, että suomalaisten vakuutusyhtiöiden vakavaraisuus on sään-

nösten edellyttämällä tasolla. Riskienhallinnan ja toimintaedellytysten valvonnalla pyri-

tään varmistamaan, että yhtiöt pystyvät vastaamaan sitoumuksistaan. (Finanssivalvonta

2015.)

Menettelytapavalvonta tarkoittaa finanssimarkkinoiden ja asiakkaiden välisen suhteen

valvontaa. Valvonta kattaa esimerkiksi asiakasinformaation, markkinoinnin sekä vakuu-

tusehdot. Valvonnan piiriin sen sijaan ei kuulu korvauspäätösten sisältö (Finanssival-

vonta 2015).

Vakuutusyhtiöiden toimintaa sääntelee vakuutusyhtiölaki, jota täydentää sosiaali- ja ter-

veysministeriön asetukset sekä Finanssivalvonnan määräykset. Vakuutustoimintaa sää-

televät lisäksi lakisääteisiä vakuutuksia koskevat lait, kuten liikennevakuutuslaki sekä

tapaturmavakuutuslaki. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2015.)

2 Hyvä kirjanpitotapa ja tilinpäätös

Kirjanpitolain ensimmäisessä luvussa sanotaan, että kirjanpitovelvollisen on noudatet-

tava hyvää kirjanpitotapaa (Kirjanpitolaki 1 luku § 3). Kirjanpitolainsäädännössä ei kui-

tenkaan ole määritelty hyvää kirjanpitotapaa, vaan se muodostuu kirjanpitokäytännön ja

teorian muovaamista konventioista. (Tomperi 2011,7.)

2.1 Hyvän kirjanpidon lähteet

Hyvän kirjanpitotavan perusedellytyksenä on kirjanpitolain sekä erilaisten säädösten

noudattaminen. Kirjanpitolaki on yleislaki, josta löytyy kirjanpidon ja tilinpäätöksen pe-

russäännökset. Keskeisin hyvän kirjanpitotavan tulkitsija on työ-ja elinkeinoministeriön
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yhteydessä toimiva kirjanpitolautakunta (KILA). KILA voi antaa kirjanpitovelvolliselle oh-

jeita hyvän kirjanpitotavan noudattamisessa. (Tomperi 2011, 8.)

Yrityksen verotus tehdään kirjanpidon tilinpäätöksen perusteella. Kaikkia kirjanpitolain-

säädännön periaatteita ei noudateta verolaeissa. Kirjanpitolainsäädäntö on kuitenkin

aina ensisijainen verotusta koskevaan lainsäädäntöön katsottuna. (Tomperi 2011, 7.)

2.2 Kirjanpidon yleiset periaatteet

Tilinpäätös johdetaan juoksevasta kirjanpidosta. Kirjanpito sisältää kirjanpitovelvollisen

taloudelliset tapahtumat, kuten tulot ja menot. Kaikista liiketapahtumista pitää kirjanpi-

toon olla merkittynä sekä rahan lähde että rahan käyttö.  (Kinnunen & Laitinen & Laitinen

& Leppiniemi & Puttonen 2007, 14–15.)  Kirjanpidon yleisiin periaatteisiin sisältyvät kir-

janpitoa koskevat käytännöt, säännöt ja menettelytavat, jotka auttavat tilanteissa, joista

ei ole olemassa lainsäädäntöä eikä kirjanpitolautakunnan antamaa ohjetta tai suositusta.

(Tomperi 2011, 8.)

Kirjanpidon yleisiä periaatteita on useita. Tässä ovat keskeisimmät periaatteet:

- Jatkuvuuden periaate. Talousyksikön toiminnan oletetaan jatkuvan myös tulevai-

suudessa.

- Realisointiperiaate. Perusajatuksena on, että tulo toteutuu, kun suorite on toimi-

tettu asiakkaalle.

- Meno tulon kohdalle -periaate. Tulon ansaitsemiseksi käytetyt menot on laitet-

tava samaan tuloslaskelmaan tulon kanssa. Ongelmaksi voi muodostua menon

jakaminen oikealle tilikaudelle.

- Luotettavuus. Tilinpäätösinformaatio ei saa sisältää virheellistä tietoa tai olla har-

haanjohtava.

- Varovaisuus. Tilinpäätös ei saa sisältää tuottojen tai kulujen yli- tai aliarvostuksia.

(Tomperi 2011, 8-11.)
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3 Tilinpäätösanalyysi

3.1 Tilinpäätös

Tilinpäätöksen tulee sisältää neljä osaa: taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja

liitetiedot. Lisäksi suurilta yrityksiltä ja pörssiyrityksiltä edellytetään myös toimintakerto-

muksen laatimista. Tase kuvaa tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa, tuloslaskelma

kertoo, miten tilikauden tulos on muodostunut ja rahoituslaskelma antaa selvityksen va-

rojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Liitetiedot taas täydentävät ja erit-

televät tuloslaskelman ja taseen antamia tietoja. (Kinnunen & Laitinen & Laitinen & Lep-

piniemi & Puttonen 2007, 16.)

Tilikausi on yleensä 12 kuukauden pituinen, sen ei kuitenkaan tarvitse olla kalenterivuosi.

Tilikausi voi poikkeuksellisesti olla myös lyhyempi tai pidempi, mutta enintään 18 kuu-

kautta. (Kinnunen ym. 2000, 23.)

3.2 Tilinpäätösanalyysi

Tilinpäätösanalyysilla mitataan ja arvioidaan yrityksen kannattavuutta, rahoitusta ja ta-

loudellisia toimintaedellytyksiä tilinpäätösinformaation pohjalta. Analyysissä yhdistyvät

tilinpäätöksen avulla laskettavat erilaiset tunnusluvut, niiden muutoksien tarkastelu ja

muutosten taustalla olevien syy-seuraussuhteiden arvioiminen. Tällä tavoin voidaan ar-

vioida ovatko joidenkin tunnuslukujen saamat huonot tai hyvät arvot satunnaisia vai ker-

tovatko ne jostain pidemmän aikavälin muutoksesta. (Niskanen & Niskanen 2003, 8.)

Tilinpäätösanalyysille ei ole varsinaista määritelmää, eikä se perustu mihinkään lakiin tai

säädökseen. (Kinnunen 2000, 95.)

Tilinpäätösanalyysillä on monia käyttäjäryhmiä. Eri sidosryhmät ovat kiinnostuneita eri-

laisista asioista eri ajankohtina. (Kallunki & Kytönen 2002, 14.) Esimerkiksi omistajat voi-

vat olla kiinnostuneita ensisijaisesti sijoituksista saatavasta tuotosta suhteessa riskeihin,

kun taas henkilökunta on kiinnostunut yrityksen taloudellisesta kehityksestä työpaikan

säilyvyyden näkökulmasta. (Niskanen & Niskanen 2003, 9.)
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3.3 Analyysityypit

Tilinpäätösanalyysillä kuvataan monen tasoista tilinpäätöksen pohjalta tehtävää analyy-

sia. Niskasen ja Niskasen (2003, 9) mukaan tilinpäätösanalyysi on tunnuslukuanalyysin

ja yritystutkimuksen välimuoto. Analyysityypit jaetaan kolmeen, jotka ovat tunnuslu-

kuanalyysi, tilinpäätösanalyysi ja yritysanalyysi. (Niskanen & Niskanen 2003, 9.)

Tilinpäätösanalyysien laajuus vaihtelee yrityksen yksittäisistä tunnusluvuista koko toi-

mialan kattaviin analyyseihin. Tilinpäätösanalyyseja voidaan tehdä monella eri tavalla,

riippuen tiedon käyttötarpeesta. (Salmi 2005, 114.)

3.3.1 Tunnuslukuanalyysi

Tunnuslukuanalyysi on kolmesta analyysimuodosta suppein ja keskittyy määrittämään

yrityksen taloudellisen tilanteen tunnuslukujen perusteella. Tunnuslukuanalyysin toimit-

tamaa informaatiota käytetään myös tilinpäätösanalyysin ja yritystutkimuksen osana.

(Niskanen & Niskanen 2003, 9.)

Tunnuslukuanalyysin avulla erilaisten yritysten vertailu keskenään on yksinkertaista, sillä

tunnusluvut lasketaan suhdelukuina. Analyysin tarkoituksena on laskea taseesta ja tu-

loslaskelmasta tunnuslukuja, joiden perusteella tehdään johtopäätöksiä yrityksen talou-

dellisesta tilanteesta. (Salmi 2005, 196.)

3.3.2 Tilinpäätösanalyysi

Tilinpäätösanalyysi on kehittyneempi analyysin muoto, jossa yrityksen taloudellista tilan-

netta tarkastellaan tunnuslukuanalyysistä saatujen tunnuslukujen lisäksi arvioimalla nii-

hin vaikuttaneita tekijöitä. Näiden perusteella voidaan paremmin arvioida, mistä tapah-

tunut muutos johtuu. (Niskanen & Niskanen 2003, 10.)

Tilinpäätösanalyysejä tekevät yrityksen ulkopuoliset analyytikot, joilla ei ole yksityiskoh-

taisia tietoja yrityksen liiketoimintaan liittyvistä tekijöistä. Tilinpäätösanalyysin vertailu-

kohtana on joko analyysin suorittajan asettamia tai valitsemia tavoitteita, tai toisia saman

toimialan yrityksiä. (Niskanen & Niskanen 2003, 10–11)
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3.3.3 Yritysanalyysi

Yritysanalyysi on analyyseistä syvällisin muoto. Yritysanalyysissa pyritään selvittämään

yrityksen taloudelliseen tilanteeseen vaikuttavat tekijät liiketoiminnan tasolla. Tässä voi-

daan käyttää hyväksi tunnuslukuanalyysin ja tilinpäätösanalyysin tuottamia tietoja. Yri-

tysanalyyseja suorittavat yleensä luottolaitosten yritystutkijat. (Niskanen & Niskanen

2003, 11.)

Yritysanalyysia käytetään yleensä kilpailijoiden tarkasteluun, sijoitus- ja luotonannon

riskin hallitsemiseen tai vertailuna kilpailijan toimialaan ja kehittäen näin omaa toimin-

taansa (Salmi 2005, 195).

4 Tunnusluvut

Tilinpäätöksen perusteella lasketut tunnusluvut jaetaan tyypillisesti kolmeen ryhmään:

kannattavuuden, vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden tunnuslukuihin (Niskanen & Nis-

kanen 2003, 110).  Tunnusluvut kertovat yrityksen taloudellisesta toimintakyvystä ja toi-

mintaedellytyksistä. Maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden tunnuslukuja kutsutaan usein

rahoituksen tunnusluvuiksi. (Leppiniemi & Leppiniemi 2006, 196–197.)

Vahinkovakuutukselle on määritelty myös omia tunnuslukuja, joita käytetään nimen-

omaan vahinkovakuutusyhtiöiden taloudellisen toimintakyvyn arvioimiseen. Olen valin-

nut niistä muutamat keskeisimmät tunnusluvut, jotka esittelen seuraavaksi. (Finanssival-

vonta 2014.)

4.1 Kannattavuus

Yritystoiminnan kannattavuus luo pohjan yritystoiminnan jatkuvuudelle. Kannattavuus

edellyttää, että yrityksen tulot ovat suuremmat kuin yrityksen menot. Kannattavuus luo

myös pohjan arvon muodostumiselle. (Kinnunen & Laitinen & Laitinen & Leppiniemi &

Puttonen. 2007, 55.)

Absoluuttisella kannattavuudella tarkoitetaan yrityksen tuottojen ja tilikauden jaksotettu-

jen menojen välistä erotusta. Erotus jaetaan mittareiden avulla liikevoittomittareiksi ja

nettotulosmittareiksi. (Niskanen & Niskanen 2003, 112.)
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4.1.1 Liikevoittoprosentti

Liikevoittoprosentti kertoo, kuinka paljon liiketoiminnan tuotoista on jäljellä ennen rahoi-

tuskuluja ja veroja. Liikevoittoprosentti lasketaan jakamalla liikevoitto liiketoiminnan tuo-

toilla (Niskanen & Niskanen 2003, 113). Liikevoittoprosentti lasketaan Niskasen ja Nis-

kasen (2003, 113) mukaan seuraavalla tavalla:

Liikevoittoprosentti =            liikevoitto         x 100%

liiketoiminnan tuotto yhteensä

(1)

Taulukossa 1 näkyy Pohjola Vakuutuksen liikevoittoprosentti. Liikevoittoprosentti on las-

kenut vuosina 2009–2013. Vuonna 2011 on tapahtunut suuri lasku liikevoittoprosentissa.

Vuoden 2009 liikevoittoprosentti on tämän tarkistelujakson paras.

Yritystutkimusneuvottelukunnan (2009, 56) mukaan voidaan käyttää seuraavia ohjear-

voja liikevoittoprosentin arvioinnissa:

- yli 10 % hyvä

- 5-10 % tyydyttävä

- alle 5 % heikko.

(Yritystutkimusneuvottelukunta 2009, 56.)

Taulukko 1. Pohjola Vakuutus Oy:n liikevoittoprosentti

2009 2010  2011 2012 2013
Liikevoittoprosentti 25,5% 16,3% -4,1% 16,3% 14,4%

Yritystutkimusneuvottelukunnan (2009, 56) antamien ohjearvojen mukaan Pohjola Va-

kuutuksen liikevoittoprosentti luokitellaan hyväksi. Kuten taulukosta 1 näkyy, vuonna

2011 Pohjola Vakuutuksen liikevoittoprosentti on pienentynyt 20 prosenttiyksikköä ver-

rattuna vuoteen 2009. Syitä vuoden 2011 liikevoittoprosentin laskuun ovat korvausme-

nojen nopea lisääntyminen verrattuna maksutuloon. Korvausmenoja kasvattivat poik-

keuksellisen rajut myrskyt ja runsasluminen talvi. Pohjola Vakuutuksen sijoitustuotot
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jäivät myös negatiivisiksi, johtuen euroalueen talouden epävarmuudesta, jotka vaikutti-

vat osaltaan liikevoittoprosentin laskussa. (Pohjola Vakuutus 2012.)

Vuoden 2009 liikevoittoprosentti on tarkasteluajankohdan 2009–2013 ylivoimaisesti pa-

ras. Vuonna 2009 Pohjola Vakuutuksen sijoitustoiminnan tuotot sekä vahinkovakuutus-

toiminnan tuotot nousivat paljon, jotka edesauttoivat hyvää liikevoittoprosenttia. Henki-

löasiakkaiden määrän kasvu jatkui vahvana ja etuasiakastalouksien määrää saatiin pa-

rannettua 9 % edellisvuoteen 2008. (Pohjola Vakuutus 2009.)

4.1.2 Oman pääoman tuottoprosentti

Oman pääoman tuottoprosentti on erittäin käytetty kannattavuuden tunnusluku. Tunnus-

luku mittaa yrityksen kykyä tehdä tuottoa omistajilta saaduille pääomille. (Niskanen &

Niskanen 2003,116.) Oman pääoman tuottoprosentti lasketaan seuraavalla tavalla:

Oman pääoman tuotto % = nettotulos (12kk) x100%

oikaistu oma pääoma

(2)

Pohjola Vakuutuksen oman pääoman tuottoprosentti on ollut tarkastelujakson aikana

heikon ja tyydyttävän välillä. Pohjola Vakuutus on vuosien 2009–2013 aika saanut kui-

tenkin kasvatettua oman pääoman tuottoprosenttia ja vuonna 2013 se oli 14,6 %.

Ohjearvot ovat Salmen ja Rekola-Niemisen (2004, 116) mukaan seuraavat:

- yli 20 % hyvä

- 10–20 % tyydyttävä

- alle 10 % heikko.

(Salmi & Rekola-Nieminen 2004, 116.)

Taulukko 2. Pohjola Vakuutus Oy:n oman pääoman tuottoprosentti

2009 2010 2011 2012 2013
Oman pääoman tuotto % 10,0% 9,9% 9,2 % 11,2 % 14,6%
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Pohjola Vakuutus on tehnyt investointeja tietoliikennejärjestelmiinsä tarkastelujakson ai-

kana, mutta tulokset eivät vielä näy oman pääoman tuottona. Vuoden 2013 aikana kor-

vaustoiminnassa otettiin käyttöön uuden korvausjärjestelmän ensimmäinen vaihe (Poh-

jola 2013). Tämän vaikutukset eivät vielä näy vuoden 2013 tuloksessa ja siten eivät

myöskään oman pääoman tuottoprosentissa.

Oman pääoman tuottoprosenttiin voi myös vaikuttaa asiakasomistajille maksetut pää-

omapalautukset eli asiakasbonukset. Asiakasomistajille maksetaan bonuksia, joilla he

voivat maksaa vakuutuslaskujaan, jotka osaltaan vaikuttavat oman pääoman tuottopro-

senttiin. (Pohjola 2013.)

4.1.3 Vahinkosuhde

Vahinkosuhde kertoo, kuinka suuri osa kauden vakuutusmaksutuotoista käytettiin kulu-

van ja edellisten kausien korvauskulujen kattamiseen. Vahinkosuhde mittaa vuotuista

vahinkokehitystä. (Finanssivalvonta 2014.)

Vahinkosuhde, % = korvauskulut x100%

vakuutusmaksutuotot

(3)

Pohjola Vakuutuksen vahinkosuhde on pysynyt reilusti 70 % yläpuolella koko tarkaste-

luajankohdan ajan, kuten taulukosta 3 nähdään. Vuoden 2012 vahinkosuhde 80,2 % on

luvuista paras.

Taulukko 3. Pohjola Vakuutus Oy:n vahinkosuhde

2009 2010 2011 2012 2013
Vahinkosuhde % 72,2 % 77,2 % 79,5 % 80,2 % 76,2%
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Vuoden 2012 vahinkosuhde 80,2 % on tarkasteluajankohdan paras. Hyvä vahinkosuhde

selittyy, sillä että vakuutusmaksutuotot kasvoivat 6 prosentin vuosivauhtia, mutta mak-

setut korvaukset kasvoivat odotettua hitaammin 4 prosentin vauhtia. Myös sääolosuhteet

olivat suotuisammat kuin edellisinä vuosina (Pohjola 2012).

4.1.4 Yhdistetty kulusuhde

Yhdistetty kulusuhde lasketaan laskemalla yhteen vahinkosuhde ja liikekulusuhde. Yh-

distetty kulusuhde kertoo vakuutustoiminnan kannattavuudesta. Liikekulusuhde kertoo,

kuinka suuri osa vakuutusmaksutuotoista käytettiin liikekulujen kattamiseen eli jakamalla

liikekulut vakuutusmaksutuotoilla (Finanssivalvonta 2015).

Yhdistetty kulusuhde % = vahinkosuhde + liikekulusuhde

(4)

Pohjola Vakuutuksen yhdistetty kulusuhde on taulukon 4 mukaan mennyt parempaan

suuntaan tarkasteluajankohtana. Vuosina 2011 ja 2012 yhdistetty kulusuhde on ollut hie-

man yli 100 %, mikä tarkoittaa, että esimerkiksi vuonna 2012 kulut olivat 0,6 % tuottoja

suuremmat.

Taulukko 4. Pohjola Vakuutus Oy:n yhdistetty kulusuhde

2009 2010 2011 2012 2013
Yhdistetty kulusuhde % 93,5 % 97,7 % 100,4 %  100,6 %  93,5%

Vuonna 2012 Pohjola Vakuutus aloitti tehostamisohjelman laskemaan kustannuksia,

jolla on vuoteen 2013 saatu laskettua liikekuluja 3 %. Tämä paransi myös liikekulusuh-

detta vaikuttaen suuresti yhdistettyyn kulusuhteeseen (Pohjola 2013).  Pohjola myös uu-

distu henkilövakuutuksen ja vuonna 2013 vakuutuksen voi saada 100-vuotiaaksi asti.

Tämä edesauttoi myös henkilöasiakkaiden maksutuoton kasvussa. (Pohjola 2013)

Kannattavuuden paraneminen voi osittain myös johtua hinnankorotuksista toiminnan te-

hostamisen ohella. Vuosina 2010–2011 vakuutusten hintakilpailu oli osittain jäässä huo-

non taloustilanteen vuoksi, mutta kun talous elpyi, myös hintakilpailu piristyi.  (Pohjola

2013.)
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Vahinkovakuuttamisen kannattavuutta turvaavat muun muassa riskiperusteinen hinnoit-

telu, ennaltaehkäisevä vahingontorjunta, suurimpien yksittäisten riskien jälleenvakuutta-

minen ja korvaustoiminnan tehokkuus (Pohjola 2010).

4.2 Vakavaraisuus

Vakavaraisuus kertoo, miten yritystoiminta on rahoitettu. Yritys voi rahoittaa toimin-

taansa sekä omalla että vieraalla pääomalla. Mitä enemmän omaa pääomaa yrityksellä

on, sitä vakavaraisempi yritys on. (Ikäheimo ym. 2011, 71.) Vakavaraisuuden tunnuslu-

vut kuvaavat yrityksen kykyä selviytyä sidotusta pääomastaan pitkällä aikavälillä (Niska-

nen & Niskanen 2003, 130).

Vakavaraisena pidetään yritystä, jolla on omaa pääomaa niin paljon, että vieraasta pää-

omasta syntyvistä korkokuluista pystytään selviämään pitkällä aikavälillä myös yritystoi-

minnan kannalta huonoina aikoina ilman, että yritystoiminnan jatkuvuus häiriintyy. (Nis-

kanen & Niskanen 2003, 130.)

4.2.1 Omavaraisuusaste

Omavaraisuusaste kertoo oman pääosan osuuden koko pääoman määrästä. Omavarai-

suusaste on sitä alhaisempi, mitä velkaantuneempi yritys on. (Kinnunen ym. 2007, 63.)

Omavaraisuusaste = Oma pääoma x100%

Taseen loppusumma – Saadut ennakot

(5)

Yritystutkimusneuvottelukunta (2009, 62) antaa seuraavat ohjearvot omavaraisuusas-

teelle:

- yli 40 % hyvä

- 20–40 % tyydyttävä

- alle 20 % heikko.

(Yritystutkimusneuvottelukunta 2009, 62.)
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Rahoitus- ja vakuutusryhmille on kuitenkin hieman erilaiset ohjearvot omavaraisuusas-

teelle. Pankkisektorin siirtymäsäännösten mukainen minimiomavaraisuusaste on 4,6 %.

(Finanssivalvonta 2014.)

Pohjola Vakuutuksen omavaraisuusaste on pysynyt hyvänä koko tarkasteluajankohtana

2009–2013. Vuonna 2013 Pohjola Vakuutuksen omavaraisuusaste parani 7,0 %. (Poh-

jola Vakuutus 2013.)

Taulukko 5. Pohjola Vakuutus Oy:n omavaraisuusaste.

2009 2010 2011 2012 2013
Omavaraisuusaste 6,4% 6,6% 5,6% 6,2% 7,0%

Pohjola Vakuutuksen omavaraisuusaste on pysynyt tasaisena tarkasteluajankohtana

2009–2013, kuten taulukosta 5 voidaan nähdä. Vuonna 2011, kun myös liikevoittopro-

sentti oli alhainen, notkahti omavaraisuusaste prosenttiyksikön alaspäin. Pohjola Vakuu-

tus on kuitenkin saanut omavaraisuusastetta nostettua ja parhaan arvon se on saanut

vuonna 2013 7,0 %.

4.2.2 Vakavaraisuuspääoma

Vakavaraisuuspääoma toimii puskurina kaikkia vahinkovakuuttamisen riskejä vastaan.

Vakavaraisuuspääomaa käytetään osoittajan useissa vahinkovakuutuksen vakavarai-

suutta mittaavissa tunnusluvuissa.

Vakavaraisuuspääoma = Toimintapääoma + tasoitusmäärä

(6)

Taulukko 6. Pohjola Vakuutus Oy:n vakavaraisuuspääoma

2009 2010 2011 2012 2013
Vakavaraisuuspääoma 827 832 787 914 913
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Vahinkovakuutustoiminnan lakisääteisen vakavaraisuus määräytyy vakuutusyhtiölain

perusteella ja siihen vaikuttavat vakavaraisuuspääomalle asetetut minimivaatimukset.

Vahinkovakuutustoiminnan pääomitustavoite on 70 % vakuutusmaksutuotoista (Pohjola

2013).

4.2.3 Vakavaraisuusaste

Vakavaraisuusaste kuvaa sitä, kuinka paljon enemmän vakuutusyhtiöillä on varoja kuin

vastuita. Lakisääteisen vähimmäisvaatimus on 8 %. (Pohjola 2013.)

Vakavaraisuusaste =  Vakavaraisuuspääoma x100%

omalla vastuulla oleva vastuuvelka

(7)

Pohjola Vakuutuksen vakavaraisuusaste on pysynyt hyvänä tarkastelujakson aikana,

kuten taulukosta 7 voidaan nähdä. Vakavaraisuusaste on pysynyt hyvänä myös

vuonna 2011, vaikka silloin liiketuloksessa oli havaittavissa notkahdus muihin tarkaste-

lujakson vuosiin verrattuna.

Taulukko 7. Pohjola Vakuutus Oy:n vakavaraisuuspääoma

2009 2010 2011 2012 2013
Vakavaraisuusaste 13,5% 13,3% 10,6% 13,1% 12,7%

Pohjola Vakuutuksen vakavaraisuusaste on pysynyt hyvänä tarkastelujakson aikana.

Niin kuin muissakin tunnusluvuissa myös vakavaraisuusasteen kohdalle on huomatta-

vissa notkahdus vuoden 2011 aikana. Pohjola Vakuutus on kuitenkin saanut seuraavina

vuosina 2012 ja 2013 nostettua vakavaraisuusasteen takaisin noin 13 %:iin sen jälkeen.

Vuonna 2013 vakavaraisuusaste jäi hieman vajaaksi 13 %, sillä Pohjola lunasti takaisin

170 miljoonan euron alemman toissijaisen oman pääoman ehtoisen lainan. Takaisinlu-

nastus laski Pohjola-konsernin luottolaitoslain mukaista vakavaraisuutta 1,1 prosenttiyk-

sikköä (Pohjola 2013).
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4.2.4 Vastuunkantokyky

Vastuunkantokyky kertoo, kuinka monen vuoden vakuutusmaksutuottoja vahinkovakuu-

tusyhtiöiden vakavaraisuuspääoma vastaa (Finanssivalvonta 2014). Mitä suurempi pro-

senttiluku, sitä parempi vastuunkantokyky. Sadan prosentin vastuunkantokyky tarkoit-

taa, että yhtiö pystyy suoriutumaan vuoden ajan korvauksista, jos vakuutusmaksutuotto

loppuisi. (Talouselämä 2012.)

Vastuunkantokyky = Vakavaraisuuspääoma        x100%

Vakuutusmaksutuotot (12kk)
(8)

Pohjola Vakuutuksen vastuunkantokyky on hyvällä tasolla. Vastuunkantokyky on huo-

nontunut 7 prosenttiyksikköä vuosien 2012 ja 2013 välillä, mutta on edelleen hyvällä ta-

solla.

Taulukko 8. Pohjola Vakuutus Oy:n vastuunkantokyky

2009 2010 2011 2012 2013
Vastuunkantokyky % 88% 77% 86% 81% 73%

Pohjola Vakuutuksen vastuunkantokyky on heikentynyt tarkastelujakson aikana. Vuonna

2009 vastuunkantokyky oli 88 %, mutta vuonna 2013 se oli tippunut 15 prosenttiyksikköä.

Vuonna 2013 vakuutusmaksutuotot kasvoivat 11 % edelliseen vuoteen verrattuna (Poh-

jola Vakuutus 2013).

Vuoden 2013 vastuunkantokyvyn heikkenemiseen vaikutti myös samoilta osin kuin va-

kavaraisuuspääoman heikkenemiseen oman pääoman ehtoisen lainan takaisinlunastus.

Kuitenkin vuoden 2013 vastuunkantokyky on edelleen hyvällä tasolla. (Pohjola 2013.)

4.3 Vertailu kilpailijoihin

Tarkoituksenani oli verrata Pohjola Vakuutus -yhtiötä heidän kilpailijaansa. Valitsin If Va-

hinkovakuutusyhtiön, koska se on mielestäni vertailukelpoisin ja omaa toisiksi suurim-
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man markkinaosuuden vahinkovakuutusmarkkinoista. Tunnuslukuanalyysissä tarkaste-

lin useampia tunnuslukuja, mutta tähän vertailuun valitsin mielestäni keskeisimmät tun-

nusluvut. Kyseiset tunnusluvut ovat yritysten itsensä laskemia.

4.3.1 Kilpailijoiden kannattavuus

Kannattavuuden tunnusluvuista valitsin tarkasteltavaksi liikevoittoprosentin sekä yhdis-

tetyn kulusuhteen, sillä mielestäni ne olivat kannattavuuden kannalta keskeisimmät tun-

nusluvut Pohjola Vakuutuksen ja If Vahinkovakuutuksen kannattavuuden arvioimista

varten.

Taulukko 9. Kilpailijoiden liikevoittoprosentti.

2009  2010  2011 2012 2013

Pohjola Vakuutus 25,5% 16,3% -4,1% 16,3% 14,4%

If Vahinkovakuutus  24,6% 15,3% 8,7% 14,4% 30,3%

Taulukon 9 perusteella voidaan todeta, että sekä Pohjola Vakuutuksen että If Vahinko-

vakuutuksen liikevoittoprosentit ovat olleet suhteellisen tasaisia vuoteen 2012, lukuun

ottamatta suurta pudotusta vuonna 2011, mutta vuonna 2013 If Vahinkovakuutuksen lii-

kevoittoprosentti 30,3 % oli kaksinkertainen verrattuna Pohjola Vakuutuksen 14,4 %.

Taulukosta voi myös huomata, että myös If Vahinkovakuutuksen liikevoittoprosentti on

vuonna 2011 notkahtanut 8,7 %. Pohjola Vakuutuksen liikevoittoprosentti on vuonna

2011 ollut negatiivinen -4,1 %, mutta vuoden 2011 taloudellinen epävarmuus on vaikut-

tanut myös If Vahinkovakuutuksen liikevoittoprosenttiin. If Vahinkovakuutuksen vuoden

2011 liikevoittoprosenttiin on, samoin kuin Pohjola Vakuutuksen liikevoittoprosentin las-

kuun, vaikuttanut sijoitustuottojen tappiot sekä vaativat sääolosuhteet, jotka ovat nosta-

neet korvauskuluja. (If Vahinkovakuutus 2011.)

Vuonna 2013 If Vahinkovakuutus on kaksinkertaistanut liikevoittoprosenttina verrattuna

edelliseen vuoteen. Tähän on vaikuttanut erityisesti yhteistyön aloittaminen Nordean

kanssa, kun Nordea aloitti Ifin tuotteiden myynnin toimipisteissään sekä kustannustehok-

kuuteen ja tuotteiden oikeaan hinnoitteluun keskittyvä strategia (If Vahinkovakuutus

2013).
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Toinen kannattavuuden tunnusluku, jota vertaan kilpailijaan on yhdistetty kulusuhde. Ku-

ten taulukosta 10 näkyy, yhdistetyt kulusuhteet poikkeavat jonkin verran toisistaan.

Taulukko 10. Kilpailijoiden yhdistetty kulusuhde.

2009  2010  2011 2012 2013
Pohjola Vakuutus 93,5% 97,7% 100,4% 100,6% 93,5%

If Vahinkovakuutus 93,8% 96,9% 99,1% 94,6% 94,0%

Kuten taulukosta 10 voidaan nähdä, vuosina 2009–2011 Pohjola Vakuutuksen sekä If

Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde on pysynyt suhteellisen samana vain muuta-

mien prosentin kymmenyksien heiton päässä toisistaan. Vuonna 2012 If Vahinkovakuu-

tus on tehnyt 6 prosenttiyksikköä Pohjola Vakuutusta paremman tuloksen.

Vuoden 2009 If Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde on heidän tarkasteluajanjak-

son paras, joka selittyy kyseisenä vuonna tapahtuneesta korvauskulujen laskusta ja ris-

kisuhteen paranemisesta (If Vahinkovakuutus 2009). Vuoden 2011 epävakaa taloudelli-

nen tilanne vaikutti myös If Vahinkovakuutuksen yhdistettyyn kulusuhteeseen, kun kor-

vauskulut kasvoivat suurempaa vauhtia kuin vakuutusmaksutuotot. (If Vahinkovakuutus

2011).

Vuonna 2013 sekä Pohjola Vakuutus että If Vahinkovakuutus paransivat yhdistettyä ku-

lusuhdettaan. Molempien yhtiöiden vakuutusmaksutuotot ylittivät miljardin rajan, johon

muut kilpailijat eivät pystyneet. (Finanssialan keskusliitto 2013a.)

4.3.2 Kilpailijoiden vakavaraisuus

Vakavaraisuuden osalta valitsin tarkasteltavaksi vastuunkantokyvyn tunnusluvut, sillä

mielestäni ne antavat tunnusluvuista selkeimmän kuvan yhtiöiden vakavaraisuudesta.

Vastuunkantokyky kuvaa hyvin molempien yhtiöiden kykyä selviytyä, mikäli vakuutus-

maksutuotot loppuisivat tai heikentyisivät.
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Taulukko 11. Kilpailijoiden vastuunkantokyky.

2009  2010  2011 2012 2013
Pohjola Vakuutus 88% 77% 86% 81% 73%

If Vahinkovakuutus  77% 79,5% 72,4% 74,6% 80,8%

Taulukon 11 perusteella nähdään, että If Vahinkovakuutuksen vastuunkantokyky on

vaihdellut tasaisesti tarkasteluajankohdan aikana. Pohjola Vakuutuksen vastuunkanto-

kyvyssä on tapahtunut enemmän muutoksia kuin If Vahinkovakuutuksen luvuissa.

Vuonna 2013 If Vahinkovakuutus osti Tryg A/S:n Suomen sivuliikkeen vahinkovakuutus-

liiketoiminnan, joka vaikutti positiivisesti If Vahinkovakuutuksen vastuunkantokykyyn ja

nosti sen 80,8 %.  (If Vahinkovakuutus 2013.)

5 Tutkimustulokset ja johtopäätökset

5.1 Pohjola Vakuutuksen taloudellinen tilanne

Pohjola Vakuutuksen taloudellinen tilanne on tekemäni tunnuslukuanalyysin perusteella

hyvä ja yritystoiminta näyttää positiiviselta. Pohjola Vakuutus on selvinnyt hyvin vuoden

2011 tuloksen laskusta, joka johtui taloudellisesta epävakaudesta ja näkyi varsinkin lii-

kevoittoprosentissa erittäin jyrkkänä laskuna, kuten kuviosta 2 voidaan nähdä.

Pohjola Vakuutus on parantanut oman pääoman tuottoprosenttia hyvin vuonna 2013 ja

tarkasteluajankohtaan nähden oman pääoman tuottoprosentti on pysynyt vakaana koko

jakson ajan.
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Kuvio 2. Pohjola Vakuutuksen kannattavuus

Vuonna 2012 aloitetun tehostamisohjelman avulla on saatu parannettua myös yhdistet-

tyä kulusuhdetta, joka huononi hiukan vuosina 2011–2012, mutta vuonna 2012 oli jo

huomattavasti parempi kuin tarkastelujakson aikaisempina vuosina.

Pohjola Vakuutuksen kannattavuus on tutkimieni tunnuslukujen perusteella ollut tarkas-

telujakson aikana hyvä ja loppua kohden jopa parantunut. Pienen loven kannattavuuteen

teki vuonna 2011 tehty liikevoittoprosentin lasku, mutta mielestäni Pohjola Vakuutuksen

kannattavuus on erittäin hyvällä tasolla tunnuslukuanalyysini perusteella.

Pohjola Vakuutuksen vakavaraisuus on tutkimieni tunnuslukujen perusteella hyvä. Oma-

varaisuusaste on matala muihin toimialoihin verrattuna, mutta ottaen huomioon, että

Pohjola Vakuutus toimii vakuutus- ja pankkisektorilla, on omavaraisuusaste tyydyttävä.

Kuten kuviosta 3 voi nähdä, on Pohjola vakuutuksen vakavaraisuusaste hyvällä tasolla,

kun lakisääteinen minimi on 8 %. Niin kuin useista muistakin tunnusluvuista, myös vaka-

varaisuusasteessa on nähtävissä huonontuminen vuoden 2011 aikana. Pohjola Vakuu-

tus on kuitenkin saanut parannettua vakavaraisuusastettaan tarkastelujakson loppua

kohden verrattuna vuoteen 2011.
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Kuvio 3. Pohjola Vakuutuksen vakavaraisuus

Tarkastelujakson aikana myös Pohjola Vakuutuksen vastuunkantokyky oli heikentynyt

loppua kohden. Vastuunkantokyky on erittäin tärkeä mittari vakuutusyhtiön toiminnassa,

mutta uskon, että tulevin vuosina vastuunkantokyky palaa aiempien vuosien tasolle, jos

seuraavina vuosina ei tule samanlaisia lainojen takaisinlunastuksia.

Tutkimieni vakavaraisuuden tunnuslukujen perusteella arvioisin, että Pohjola Vakuutuk-

sen vakavaraisuus on hyvällä tasolla. Puskurina toimivaa vakavaraisuuspääomaa on

saatu hyvin kasvatettua vuosina 2012–2013, jotka auttavat vakavaraisuuden hallin-

nassa.

5.2 Kilpailijat

Käytin tunnusluvuissa Finanssialan keskusliitolta saamiani tunnuslukuja, enkä yhtiöiden

omia ilmoittamia lukuja, sillä oletan, että Finanssialan keskusliitolta saamani tunnusluvut

ovat vertailukelpoisempia.

Verrattaessa Pohjola Vakuutusta kilpailijaan If Vahinkovakuutusyhtiöön voidaan todeta,

että If Vahinkovakuutuksen taloudellinen tilanne on mahdollisesti kannattavuuden näkö-

kulmasta hieman parempi kuin Pohjola Vakuutuksen. If Vahinkovakuutus on onnistunut

tuloksessaan varsinkin vuonna 2013 ja tunnuslukujen perusteella If Vahinkovakuutus
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vaikuttaa vakaammalta, eivätkä suhdannevaihtelut vaikuta If Vahinkovakuutukseen yhtä

suuresti kuin Pohjola Vakuutuksen.

If Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde on tarkastelujakson aikana pysynyt tasai-

sempana kuin Pohjola Vakuutuksen. Tästä voisi vetää johtopäätöksen, että If vahinko-

vakuutuksella on ollut paremmat keinot säädellä korvauskuluja ja vakuutusmaksutuot-

toja. If Vahinkovakuutus on myös saanut parannettua liikevoittoprosenttiaan vuonna

2013 erinomaisesti, kun taas Pohjola Vakuutus ei ole siihen samalla tavalla pystynyt.

5.3 Opinnäytetyöprosessi

Tutkimukseni tavoitteena oli mitata Pohjola Vakuutus Oy:n taloudellista tilannetta ja ver-

rata sitä kilpailijaan. Mielestäni onnistuin tavoitteessani hyvin. Olisin halunnut mahdolli-

sesti laskea käyttämäni tunnusluvut itse, mutta tarvittavien tietojen löytäminen osoittautui

liian työlääksi, joten valitsin yritysten itse laskemat tunnusluvut sekä Finanssialan kes-

kusliitolta saadut tunnuslukutiedot.

Opinnäytetyön teoriaosuus sekä itse tunnuslukuanalyysi nivoutuvat mielestäni hyvin yh-

teen, kun tutkittavia tunnuslukuja on käsitelty yhdessä tunnuslukujen teoriaosuuden

kanssa. Vakuutusyhtiötä koskevien tunnuslukujen laskukaavat olivat helposti löydettä-

vissä Finanssivalvonnan sivuilta, mutta kaikkien tunnuslukujen löytäminen Pohjola Va-

kuutuksen ja If Vahinkovakuutuksen tiedoista oli mielestäni hankalaa.

Koin opinnäytetyön kirjoittamisen haastavaksi, koska Pohjola Vakuutus Oy on osa OP-

ryhmää. Pohjola Vakuutusta koskevien tietojen löytäminen oli välillä hankalaa varsinkin,

kun vuodesta 2012 Pohjola Vakuutus Oy:tä on yhä enemmän sulautettu yhteen OP-ryh-

män kanssa ja OP-ryhmän rakenne on mielestäni monimutkainen.
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Taloudellista kehitystä kuvaavat ja osakekohtaiset tunnusluvut

2009 2010 2011 2012 2013

Oman pääoman tuotto (ROE), % 10,0 9,9 9,2 11,2 14,6

Oman pääoman tuotto käyvin arvoin (ROE), %*** 19,2 9,3 3,1 23,3 14,3

Koko pääoman tuotto (ROA), % 0,6 0,6 0,6 0,7 1,0

Omavaraisuusaste, % 6,4 6,6 5,6 6,2 7,0

Henkilöstö keskimäärin 2 966 3 005 3 189 3 421 2 580

Kulujen osuus tuotoista, % 56 56 62 57 53

(Pohjola Vakuutus 2014.)
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