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Pääjohtajan katsaus

Timo Ritakallio 
Pääjohtaja, OP Ryhmä

Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä 
yrityksille on yhä tärkeämpää reagoida 
muutoksiin rivakasti� Yrityksen strategian on 
elettävä ajassa ja suuntaa pitää tarvittaessa 
mukauttaa asiakaskäyttäytymisen ja 
toimintaympäristön mukaan�

Vuonna 2019 OP Ryhmä uudisti strategiansa� 
Visiomme on olla johtava ja vetovoimaisin finans-
sialan toimija Suomessa� Haluamme olla asiakkai-
demme ja kumppaneiden ensisijainen valinta sekä 
läsnä siellä, missä asiakkaamme ovat� Tavoitteem-
me on olla asiantunteva, luotettava ja vastuullinen 
sekä toimia finanssialan edelläkävijänä ja uudista-
jana� Pyrimme olemaan vetovoimainen työnantaja 
ja markkina-asemaltamme ja taloudeltamme vahva 
toimija�

Etenemme kohti visiotamme vuosittain asetettavien 
strategisten painopisteiden avulla� Vuonna 2019 
strategisissa painopisteissämme korostui ennen 
kaikkea työntekijöidemme ja asiakkaidemme posi-
tiivisen kokemuksen kehittäminen ja tavoite omis-
taja-asiakasmäärän nostamisesta kahteen miljoo-
naan� Uskomme, että hyvinvoivat ja motivoituneet 
työntekijät tuottavat parhaan asiakaskokemuksen� 
Etenimme painopisteissä hyvin� Henkilöstön tyy-

tyväisyyttä mittaava draivi-indeksi pysyi vuonna 
2019 edellisen vuoden vahvalla tasolla� Omistaja- 
asiakasmäärämme ylitti kahden miljoonan rajan 
joulukuussa� Asiakkaidemme tyytyväisyys palvelui-
himme parani�

Strategisissa painopisteissämme näkyi vahvasti 
myös kehittämisen ja liiketoiminnan tuottavuuden 
parantaminen� Kestävää finanssiliiketoimintaa on 
mahdollista tehdä vain siten, että taloutemme on 
vakaalla pohjalla� Vastuullamme on pitää huolta 
OP Ryhmän toimintaedellytyksistä pitkällä aikavä-
lillä� Vuonna 2019 onnistuimme kääntämään tuot-
tojen kasvun kulujen kasvua suuremmaksi, ja myös 
kehittämisen tuottavuus parani selvästi� Saavutim-
me 100 miljoonan euron säästötavoitteen, jonka 
asetimme syksyllä 2018�

Kohti yhä vastuullisempaa 
finanssitoimintaa
Perustehtävämme velvoittaa meitä edistämään 
omistaja-asiakkaidemme ja toimintaympäristömme 
kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta 
ja hyvinvointia� Toteutamme tätä perustehtävää 
arjen tekojen kautta� Me mahdollistamme joka 
päivä suomalaisten pieniä ja suuria unelmia, au-

tamme yrityksiä arjessa ja varmistamme, että 
suomalaiset eivät jää yksin vahingon sattuessa� 
Perustehtävämme lisäksi toimintaamme ohjaavat 
arvomme: ihmisläheisyys, vastuullisuus ja yhdessä 
menestyminen� 

Allekirjoitimme syyskuussa perustajajäsenenä YK:n 
vastuullisen pankkitoiminnan periaatteet, joiden 
kautta sitoudumme edistämään kestävää kehitystä� 
Ilmastonmuutoksen hidastaminen ja YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteiden saavuttaminen vaativat yh-
teistyötä, ja tavoitteemme onkin lisätä finanssialan 
yhteistyötä vastuullisen rahoitustoiminnan kehittä-
miseksi� Vuonna 2019 toimme tarjolle uudenlaisia 
vastuullisia rahoitus- ja sijoitustuotteita� Laskimme 
liikkeelle ensimmäisen vihreän joukkovelkakirjalai-
nan ja räätälöimme yritysasiakkaillemme kestä-
vyyskriteerilainoja, jotka kannustavat yrityksiä työs-
kentelemään kohti omia vastuullisuustavoitteitaan� 

Tärkeä osa vastuullisuustyötämme on suomalaisten 
taloustaitojen edistäminen� Vuonna 2019 talous-
taitotyömme tavoitti yli 70 000 lasta ja nuorta� 
Pankkipalvelujen muuttuessa myös asiakkaidemme 
digitaalisten valmiuksien edistäminen on meille 
tärkeää� Vuonna 2019 opetimme digitaitoja 28 000 
seniorille�
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Talousympäristö tuo 
haasteita toimintaan

Talouskasvu hidastui vuonna 2019, ja odotam-
me sen hidastuvan edelleen vuonna 2020� Myös 
korkotaso pysynee matalalla tasolla, mikä haastaa 
sekä pankkien että vakuutusyhtiöiden tuloksente-
kokykyä� Epävarmuutta toimintaympäristöön tuovat 
erityisesti kansainväliset kauppapoliittiset kiistat�

Asiakasliiketoimintamme kehittyi vuonna 2019 
suotuisasti� Luotto- ja talletuskantamme kasvu oli 
vahvaa� Markkinaosuutemme asunto- ja yritysluo-
toissa sekä vakuutustoiminnassa nousi� Haastavas-
sa toimintaympäristössä koko vuoden tuloksemme 
jäi hieman tavoitteestamme�

Toimme tarjolle useita asiakkaidemme arkea hel-
pottavia digitaalisia palveluja sekä maksujen siirty-
mistä nopeuttavat eurooppalaiset pikasiirrot� Mak-
supalveludirektiivin vaatimuksiin vastataksemme 
kannustimme asiakkaitamme ottamaan käyttöön 
palveluihimme kirjautumisessa turvallisen tunnis-
tautumistavan, mobiiliavaimen� Sen käyttäjämäärä 
ylitti miljoonan rajan�

Arvojemme mukaista on toimia vastuullisena 
työnantajana� Keskusyhteisössä aloitimme muutos-
matkan kohti itseohjautuviin tiimeihin pohjautuvaa 
toimintamallia, jonka tarkoitus on parantaa asia-
kaskokemusta, työntekijöiden viihtyvyyttä ja tuot-
tavuuttamme� Tämä on merkinnyt suurta määrää 
työtä ja uuden oppimista sekä myös vaikeita hetkiä, 
kun työtehtäviä on jouduttu päättämään� Samaan 
aikaan uusi tapa tehdä töitä on jo tuonut meille 
onnistumisia ja lisännyt henkilöstön tyytyväisyyttä� 

Työ tulevaisuuden kilpailukyvyn 
rakentamiseksi jatkuu
Olemme OP Ryhmässä käynnistäneet työn, jonka 
tarkoituksena on varmistaa yhteenliittymämme 
tulevaisuuden kilpailukykyiset toimintaedellytykset� 
Osuuspankeissa onkin jo aloitettu pohdinnat siitä, 
millaisilla rakenteilla parhaiten vastaamme toimin-
taympäristömme muutoksiin� Olen luottavainen, 
että meille syntyy yhteinen näkemys, jolla varmis-
tamme OP Ryhmän menestyksen seuraavaksikin 
sadaksi vuodeksi�

Vuonna 2020 erityisenä tavoitteenamme on pa-
rantaa edelleen asiakkaidemme palvelukokemus-
ta sekä kasvattaa omistaja-asiakkaiden saamaa 
hyötyä�

Digitalisaatio ja globalisaatio tuovat uusia haastajia 
finanssialalle, mutta meillä perinteisillä toimijoilla 
on vahvuuksia, joilla voi menestyä myös muuttu-
vassa toimintaympäristössä� OP on Suomen luote-
tuin finanssiryhmä, ja tälle luottamukselle on hyvä 
rakentaa tulevaisuuttamme – jatkuvasti uudistuen�
 

Vastuullamme on pitää huolta 
OP Ryhmän toimintaedellytyksistä 
pitkällä aikavälillä� Vuonna 2019 
onnistuimme kääntämään 
tuottojen kasvun kulujen kasvua 
suuremmaksi�
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Kohokohdat 2019

Maksaminen reaaliaikaistuu

OP tarjoaa asiakkailleen sekä saapuvat että lähtevät SEPA- 
maksut pankkien välillä reaaliaikaisesti� Otimme saapuvat  
SEPA-pikasiirrot käyttöön vuoden 2019 huhtikuussa ja lähtevät 
SEPA-pikasiirrot lokakuusta alkaen� Näiden avulla rahat siirty-
vät sekunneissa yhtenäisen euromaksualueen sisällä pankista 
toiseen�

Suuri muutos toteutetaan vaiheittain eri kanavissa, ja se nopeut-
taa sekä henkilö- että yritysasiakkaiden maksuliikennettä� 

Lue lisää reaaliaikaisesta maksamisesta täältä�

Yhä enemmän mobiiliasiointia helposti ja 
turvallisesti

Mobiiliasiointi jatkoi vahvaa kasvua vuonna 2019� OP-mobiiliin 
kirjauduttiin jo 27 miljoonaa kertaa kuukaudessa, ja sillä on yli 
miljoona aktiivista käyttäjää� Maksupalvelulaki uudistui syys-
kuussa ja toi mukanaan muun muassa vaatimuksen asiakkaan 
vahvasta tunnistamisesta� OP:n tunnistautumisväline Mobiiliavain 
täyttää vahvan tunnistamisen vaatimukset, ja sen käyttäjämäärä 
nousi vuoden aikana yli miljoonaan� 

Vuonna 2020 Mobiiliavaimen käyttö laajenee myös  
op�fi-verkkopalveluun ja ulkopuolisiin verkkopalveluihin  
avainlukulistan rinnalle� 

Uusia digitaalisia palveluja asuntokauppaan

Vuonna 2019 OP Koti tarjosi ensimmäisenä Suomessa asiak-
kailleen mahdollisuuden digitaaliseen asunto-osakekauppaan 
DIAS-alustan kautta� DIAS mahdollistaa asunto-osakekaupan 
tekemisen suoraan verkossa ilman pankin konttorissa järjestet-
tävää kaupantekotilaisuutta� 

OP-Kiinteistökeskuksesta tuli keväällä 2019 OP Koti, joka  
kokoaa asumiseen liittyvät palvelut yhdeksi kokonaisuudeksi� 
Vuonna 2019 lanseeratussa myyjän palvelussa asiakas voi käy-
dä katsomassa asuntonsa kuvat ja myyntiesitteen, lukemassa 
kiinteistönvälittäjän terveiset sekä seuraamassa kohteensa  
kysyntää� Tutustu OP Kotiin täällä: op-koti�fi�

https://www.op.fi/yritykset/maksuliike-ja-kassanhallinta/laskutus-ja-saapuvat-maksut/reaaliaikainen-maksaminen
http://op-koti.fi
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Kohokohdat 2019

OP Vakuutus on nyt Pohjola Vakuutus 

OP:n vahinkovakuuttaminen siirtyi kesäkuun alusta  
Pohjola-brändin alle nimenmuutoksen myötä� 

Pohjola Vakuutus haluaa olla asiakkailleen paras kumppani� 
Elämä on tehty elettäväksi ja vakuutukset sen turvaksi� Pohjola 
Vakuutuksen tehtävänä on turvata, jotta sen asiakkaat voi-
vat elää haluamallaan tavalla� Sillä kaiken voi korvata� Paitsi 
elämän� 

Lue lisää Pohjola Vakuutuksesta�

Kaksi miljoonaa omistaja-asiakasta

Saavutimme merkittävän strategisen tavoitteemme, kun 
OP Ryhmän omistaja-asiakkaiden määrä nousi joulukuussa 
ensimmäistä kertaa kahteen miljoonaan� Omistaja-asiakkaiden 
määrä on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana lähes 
60 prosenttia� Pelkästään vuonna 2019 omistaja-asiakkaita tuli 
lisää 92 000� 

Osuuspankkien omistaja-asiakkaat hyötyvät omistajuudestaan 
monin eri tavoin� Näkyvin etu ovat OP-bonukset, joita on mak-
settu jo 20 vuoden ajan – yhteensä yli 2,5 miljardia euroa�

Uusia ratkaisuja kestävään rahoitukseen 

Helmikuussa 2019 OP Yrityspankki laski liikkeeseen ensimmäi-
sen vihreän joukkovelkakirjalainansa� Vuoden aikana laajensim-
me kestävän rahoituksen tuotevalikoimaa kahdella uudella tuot-
teella – vihreä laina ja kestävyyskriteerilaina – ja vuoden 2019 
loppuun mennessä näitä lainoja oli myönnetty yhteensä 730  
miljoonaa euroa� Yritysasiakkaiden luottokelpoisuuden arvioinnin 
tueksi kehitimme ESG-analyysimallin, joka keskittyy ympäristö-, 
yhteiskunta- ja hallintonäkökulmiin� ESG-analyysi tunnistaa yh-
tiöiden vastuullisuusriskejä, joilla on yhteys ydinliiketoimintaan� 
Riskien tunnistamisen lisäksi analyysin pohjalta luodaan uusia 
rahoitustuotteita�

#eläse

https://www.op.fi/henkiloasiakkaat/vakuutukset
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Kohokohdat 2019

Strategiaa muodostetaan, uudistetaan ja  
toteutetaan jatkuvasti 

OP siirtyi vuonna 2019 uudenlaiseen strategiaprosessiin ja vah-
visti uuden strategian painopisteineen� Uusi, jatkuva strategia-
prosessi auttaa meitä vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin ja 
reagoimaan joustavasti toimintaympäristömme muutokseen�  
Arvioimme toimintaympäristöä systemaattisesti, jotta kykenem-
me tekemään jatkuvasti uusia strategisia valintoja ja toteutta-
maan ne�

Lue lisää OP Ryhmän strategiasta�

Itseohjautuvasti kohti parempaa työntekijä- ja 
asiakaskokemusta

Olemme aloittaneet merkittävän muutoksen toimintatavoissa 
kohti ketterää toimintamallia, joka vahvistaa työn merkitykselli-
syyden kokemusta ja perustuu itseohjautuviin tiimeihin� Vuoden 
alussa uusi toimintatapa otettiin käyttöön OP:n keskusyhteisön 
Vähittäispankissa sekä Kehittäminen ja teknologiat -toiminnos-
sa, ja syksyllä uudistusta jatkettiin Yrityspankki- ja Vakuutus- 
liiketoiminnoissa sekä osassa osaamiskeskuksia� 

Lue lisää uudesta toimintamallista�

Entistä kunnianhimoisempi vastuullisuusohjelma

Päivitimme vuonna 2019 vastuullisuusohjelmamme� Kesän ja 
syksyn aikana osallistimme laajasti sidosryhmiämme vastuulli-
suustyömme kehittämiseksi ja OP:lle olennaisten vastuullisuus-
teemojen tunnistamiseksi� Osallistamisen tuloksia hyödynnettiin 
vastuullisuusohjelman päivittämisessä� Päivitetty, ryhmätasoinen 
vastuullisuusohjelma keskittyy taloustaitoihin, kestävään talou-
teen, paikalliseen elinvoimaan sekä tietopääoman vastuulliseen 
käyttöön� 

Lue lisää uudesta vastuullisuusohjelmasta�
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OP Ryhmä lyhyesti
OP Ryhmä on Suomen suurin, asiakkai-
densa omistama finanssiryhmä� Perus-
tehtävämme on edistää omistaja- 
asiakkaidemme ja toimintaympäristöm-
me kestävää taloudellista menestystä, 
turvallisuutta ja hyvinvointia� OP Ryhmän 
muodostavat 147 osuuspankkia sekä 
niiden omistama keskusyhteisö  
OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöi-
neen� Noin 2 miljoonaa omistaja- 
asiakasta omistavat osuuspankit ja sitä 
kautta koko OP Ryhmän, jonka palveluk-
sessa työskentelee noin 12 000 henkilöä�  

Visiomme on olla johtava ja vetovoi-
maisin finanssiryhmä Suomessa – sekä 
asiakkaiden, työntekijöiden että kump-
paneiden näkökulmasta� OP:n liiketoi-
minta on jaettu kolmeen pääliiketoimin-
ta-alueeseen, jotka ovat Vähittäispankki 
(pankkitoiminnan henkilö- ja pk-yritys-
asiakkaat), Yrityspankki (pankkitoiminnan 
yritys- ja instituutioasiakkaat) sekä Va-
kuutus (vakuutusasiakkaat)� Tarjoamme 
asiakkaillemme maan kattavimman ja 
monipuolisimman pankki-, sijoitus- ja 
vakuutuspalvelujen kokonaisuuden 

sekä parhaat keskittämisedut� Olemme 
paikallinen toimija, jonka palvelut ovat 
saatavilla sekä monipuolisten digitaa-
listen kanavien että maan kattavimman 
konttoriverkoston kautta�    

OP:n toiminta perustuu osuustoimin-
nallisuuteen – yhdessä tekemiseen ja 
menestyksen jakamiseen asiakkaidem-
me kanssa, yhteisön tarpeita täyttäen� 
Arvomme ovat vastuullisuus, ihmislähei-
syys ja yhdessä menestyminen� Osuus-
toiminnallisena yrityksenä OP Ryhmän 
tavoitteena ei ole voiton maksimointi 
omistajille vaan omistaja-asiakkaiden 
tarvitsemien palvelujen tuottaminen 
mahdollisimman tehokkaasti ja kilpailu-
kykyisesti, vahvasta vakavaraisuudesta 
huolehtien� Yhteinen menestys käy-
tetään omistaja-asiakkaiden hyväksi 
keskittämisetuina, muina taloudellisina 
etuina sekä palvelukyvyn ylläpitona ja 
kehittämisenä� Tavoitteena on jatkuvasti 
parantaa asiakaskokemusta ja kasvattaa 
asiakkaan saamaa hyötyä�

Keskusyhteisö

12 000 OP:laista

Vähittäispankki Yrityspankki Vakuutus

2 miljoonaa omistaja-asiakasta

147 osuuspankkia
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Pankkitoiminnan henkilö- ja pk-yritysasiakkaat Pankkitoiminnan yritys- ja instituutioasiakkaat

• OP Yrityspankki on Suomen johtava yritysten ja 
instituutioiden pankki� 

• OP Ryhmän Yrityspankki-segmentti muodostuu 
yritys- ja instituutioasiakkaiden pankkitoiminnasta sekä 
omaisuudenhoidosta� 

• Tuemme pitkäjänteisellä yhteistyöllä asiakkaidemme 
menestystä, kasvua ja kansainvälistymistä heidän omassa 
liiketoiminnassaan�

• Yritysten kumppanina haluamme edistää kestävää taloutta�

• OP on Suomen suurin asunto- ja yritysrahoittaja� 

• Vähittäispankki-segmentti muodostuu henkilö- ja pk-
yritysasiakkaiden pankkitoiminnasta osuuspankeissa sekä 
keskusyhteisökonsernissa� 

• Haluamme tarjota parhaan asiakaskokemuksen sekä 
paikallisesti että digitaalisesti ja olla asiakkaidemme 
luotettava talouden kumppani joustavasti eri 
elämäntilanteissa�

• Tavoitteenamme on asiakkaidemme taloudellisen 
hyvinvoinnin turvaaminen�

• Pohjola Vakuutus on Suomen johtava vahinkovakuutusyhtiö�

• Vakuutus-segmentin muodostavat Pohjola Vakuutus, 
A-Vakuutus, OP-Henkivakuutus sekä Pohjola Sairaala�

• Tavoitteenamme on varmistaa, että asiakkaillamme 
on monipuolinen ja kattava vakuutusturva� Toimimme 
riskienhallinnan kumppanina – autamme hallitsemaan ja 
ennakoimaan riskejä�

• Pohjola Sairaalan ydintehtävänä on työtapaturmien sekä 
urheilu- ja muiden vammojen ensiluokkainen diagnostiikka, 
hoito ja kuntoutus� 

• OP-Henkivakuutus tarjoaa asiakkaillemme niin 
henkivakuuttamisen kuin säästämisen ja sijoittamisen 
vakuutustuotteita ja -palveluita�

Vakuutusasiakkaat

Vähittäispankki Yrityspankki Vakuutus

235
Tulos ennen veroja

milj� € 311 
Tulos ennen veroja

milj� € 373 
Tulos ennen veroja

milj� € 1 479 
Vakuutusmaksutuotot

milj� €68,1 
Luottokanta

mrd� € 23,7 
Luottokanta

mrd� €

39,6
Asuntoluottojen 
markkinaosuus

% 39,9
Yritysluottojen 
markkinaosuus

% 26,4 
Henkivakuutuksen 
markkinaosuus

%33,6 
Vahinkovakuutuksen 
markkinaosuus

%54,4 
Talletuskanta

mrd� € 58,0 
Hallinnoitavat varat

mrd� €
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Toimintaympäristö
Ympäröivän maailman muutos luo 
meille ja asiakkaillemme jatkuvasti uusia 
mahdollisuuksia, haasteita ja reunaehtoja� 

OP Ryhmässä finanssialan toimintaympäristöä ana-
lysoidaan osana jatkuvaa strategiaprosessia, jotta 
pystymme mahdollisimman hyvin ennakoimaan 
tulevia muutoksia� Seurantamalli pohjautuu muun 
muassa talouden, teknologian, regulaation, kilpai-
luympäristön ja asiakaskäyttäytymisen systemaat-
tiseen analysointiin, jonka pohjalta voimme tehdä 
jatkuvasti uusia strategisia valintoja�  

Strategian taustalla olevat megatrendit ja maa-
ilmankuvat kuvastavat strategiaprosessin aikana 
muodostamaamme näkemystä siitä, millaiset ilmiöt 
ja muutosvoimat vaikuttavat OP:n ja sen asiakkai-
den arkeen, olosuhteisiin ja tulevaisuuteen�   

Maailmankuvien tarkoituksena on avartaa tule-
vaisuuslähtöistä ajattelua ja vahvistaa strategista 
ketteryyttä� Toimintaympäristön ilmiöt ja mega- 
trendit kytkeytyvät usein tiiviisti toisiinsa, ja ilmiöille 
saattaa syntyä myös vastailmiöitä� Seuraamme jat-
kuvasti toimintaympäristön kehittymistä erilaisten 
mittareiden ja indikaattoreiden avulla ja arvioimme 

Talous:
Hidasta kasvua

Teknologia:
Liiketoiminta on 

teknologian johtamista

Regulaatio:
Sääntely haastaa

Kilpailuympäristö:
Kilpailu kiristyy ja 
monimuotoistuu

Asiakaskäyttäytyminen:
Asiakaskokemus ratkaisee

Globalisaatio ja
kansainvälistyminen

Kaupungistuminen
ja väestön 

demografinen
muutos

Talouden uudet
pelisäännöt

Uusi teknologia ja
tiedon hyödynnettävyys

Ilmastonmuutos
ja vastuullisuus

Megatrendit

OP Ryhmän maailmankuvat 
2020–2025

0010110 
1011010
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maailmankuvissa tapahtuneita muutoksia ja niiden 
strategista merkitystä OP Ryhmälle� 

Globalisaatio ja kansainvälistyminen
Globalisaatio muovaa finanssialan toimintaympä-
ristöä myös Suomessa� Kansainvälisten toimijoiden 
palveluita on yhä laajemmin tarjolla, ja kotimais-
ten toimijoiden on pidettävä huolta palveluidensa 
kilpailukyvystä� 

EU:n kilpailupolitiikka tähtää sääntelyn harmonisoi-
miseen� Tämä edesauttaa kansainvälisten toimijoi-
den tuloa Suomen markkinoille ja tarjoaa samalla 
kotimaisille toimijoille mahdollisuuden hakea kas-
vua kansainvälisiltä markkinoilta�

OP:lle globalisaatio tarkoittaa yhä moniulotteisempaa 
toimintaympäristöä� Maailmantalouden näkymien ja 
globaalien pääomamarkkinoiden muutokset heijas-
tuvat reaaliaikaisesti jokaiseen maailman kolkkaan�

Kaupungistuminen ja väestön 
demografinen muutos
Kaupungistuminen ja väestön ikääntyminen muok-
kaavat yhteiskuntarakenteita� Väestönkasvu jatkuu 

eri puolilla maapalloa, mutta samaan aikaan län-
simaissa huoltosuhteet heikkenevät niiden väestön 
ikääntyessä� 

Myös Suomessa väestö keskittyy yhä enemmän 
kasvukeskuksiin� Vastuullisena toimijana OP on 
sitoutunut palvelemaan kaikkia asiakkaitaan� Tek-
nologinen kehitys synnyttää uudenlaisia mahdolli-
suuksia ajasta ja paikasta riippumattomien finans-
sipalveluiden tarjoamiseen�

Ilmastonmuutos ja vastuullisuus
Ilmastonmuutos on merkittävin globaali haaste, 
joka vaikuttaa asiakkaidemme, sidosryhmiemme  
ja koko toimintaympäristömme tulevaisuuteen�  
Siitä aiheutuu suuria taloudellisia riskejä, mutta 
toisaalta kestävä liiketoiminta luo myös uusia  
mahdollisuuksia� Finanssialalla on keskeinen rooli  
rahoittajana ja sijoittajana työssä ilmastonmuutok-
sen hidastamiseksi� 

Vastuullisuuden merkitys korostuu, kun huoli  
ilmastonmuutoksesta kasvaa� Vastuullisuus on kiin-
teä osa OP:n strategiaa ja pohjautuu OP Ryhmän 
perustehtävään ja arvoihin� OP raportoi vastuulli-
sesta toiminnastaan kansainvälisen GRI-ohjeiston 

mukaisesti� OP:n vastuullisuustyötä ohjaa vuonna 
2019 päivitetty vastuullisuusohjelma, jossa yhtenä 
tärkeänä kokonaisuutena on kestävän talouden 
edistäminen�

Uusi teknologia ja tiedon 
hyödynnettävyys
Teknologian kehitys mahdollistaa finanssialan 
palveluntarjoajien tehokkaamman toiminnan ja 
tarjoaa uusia mahdollisuuksia luoda paremmin 
asiakkaiden tarpeisiin vastaavia palveluja� Avoimet 
rajapinnat mahdollistavat sellaisten ekosysteemien 
rakentamisen, jotka tarjoavat yhä kattavampia pal-
veluita ja kurottavat yli toimiala- ja maantieteellis-
ten rajojen�

Datan määrä kasvaa eksponentiaalista vauhtia, 
ja sen hyödyntäminen nousee yhä tärkeämmäksi 
kilpailutekijäksi� Dataan pohjautuvat ansaintamallit 
tuovat asiakkaille houkuttelevasti hinnoiteltuja pal-
veluita, mikä on haaste erityisesti perinteisiä an-
saintamalleja hyödyntäville toimijoille� Datan avulla 
luodaan entistä yksilöllisempiä, räätälöityjä palvelu-
ja� Samaan aikaan palvelusta kertyvä data mahdol-
listaa palvelun tarjoajalle uudenlaista ansaintaa tai 
jopa täysin maksuttomien palveluiden tarjoamisen 
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kuluttajille� Oman datansa omistava asiakas päät-
tää viime kädessä itse, miten ja millä ehdoilla hän 
suostuu oman datansa hyödyntämiseen�

Talouden uudet pelisäännöt
Digitalisaatio ja alustatalouden kehittyminen ovat 
mullistaneet maailman� Ympäri vuorokauden reaali- 
aikaisesti sykkivän globaalin talouden dynamiikka 
uhkaa muuttaa talouden pelisäännöt pysyvästi� 
Keskinäisriippuvuuksien lisääntyminen sekä kaup-
pasotien ja kansainvälisten konfliktien yleistyminen 
kasvattavat myös finanssitoimialan riskejä�

Korkotason painuminen ennenäkemättömän alhai-
selle tasolle haastaa pankkien ja vakuutusyhtiöiden 
perinteisen ansainnan, ja näkymät 2020-luvulle 
ovat tältä osin epävarmat� 
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Strategia
OP Ryhmän uusi strategia vahvistettiin 
kesäkuussa 2019� 

Visiomme on olla johtava ja vetovoimaisin finanssi-
ryhmä Suomessa� Perustehtävänämme on edistää 
omistaja-asiakkaidemme ja toimintaympäristömme 
kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja 
hyvinvointia� Toteutamme perustehtäväämme ar-
vojemme mukaisesti – ihmisläheisesti, vastuullisesti 
ja yhdessä menestyen� 

Uudenlainen strategiaprosessi
Olemme OP Ryhmässä ottaneet käyttöön uuden-
laisen strategiaprosessin, jossa strategiaa muo-
dostetaan, uudistetaan ja toteutetaan jatkuvasti� 
Arvioimme toimintaympäristöä ja toimintamallia 
systemaattisesti, jotta kykenemme tekemään jatku-
vasti uusia strategisia valintoja ja toteuttamaan ne�  

Uusi jatkuva strategiaprosessi auttaa meitä vas-
taamaan omistaja-asiakkaidemme muuttuviin 
tarpeisiin ja odotuksiin ja reagoimaan joustavasti 
toimintaympäristömme jatkuvaan muutokseen ja 
epävarmuuteen� 

OP Ryhmän strategiaprosessi koostuu toiminta-  
ja kilpailuympäristön jatkuvasta seurannasta,  
yhteisen vision ja painopisteiden muodostamisesta 
sekä strategian mittaamisesta� Strategiaprosessiin 
sisältyy myös liiketoimintojen ja osuuspankkien 
strateginen suunnittelu sekä vuosisuunnittelu�

Strategiset painopisteet ja mittarit
OP Osuuskunnan hallintoneuvosto vahvisti uuden 
strategian painopisteineen kesäkuussa 2019� Sa-
malla se hyväksyi OP Ryhmän tulevaisuuden suun-
taa osoittavan vision – olla johtava ja vetovoimaisin 
finanssiryhmä Suomessa – ja vision tarkemman 
sisällön� OP Ryhmän perustehtäväksi vahvistettiin: 
edistämme omistaja-asiakkaidemme ja toimin-
taympäristömme kestävää taloudellista menestystä, 
turvallisuutta ja hyvinvointia�

OP Ryhmän strategiset painopisteet vuodelle  
2020 ovat: 

• paras asiakaskokemus
• enemmän hyötyä omistaja-asiakkaalle
• erinomainen työntekijäkokemus
• tuottojen kasvu kulujen kasvua nopeampaa
• kehittäminen tuottamaan� 

Vuosittain tarkennettavat painopisteet auttavat 
yhteisen visiomme saavuttamisessa� Vuonna 2019 
painopisteenä oli 2 miljoonan omistaja-asiakkaan 
tavoite, jonka jatkoksi vuonna 2020 painopistee-
nämme on tarjota enemmän hyötyä omistaja- 
asiakkaillemme� Muut strategiset painopisteet  
säilyivät ennallaan� 

Lokakuussa OP Ryhmän uusiksi pitkän aikavälin 
strategisiksi mittareiksi vahvistettiin oman pääoman 
tuotto (ROE ilman OP-bonuksia), vakavaraisuus 
(CET1) ja bränditason suosittelu, NPS (Net Promo-
ter Score, henkilö- ja yritysasiakkaat)�

OP Ryhmän uuden strategian muodostamiseen  
on osallistunut laajasti osuuspankkeja, hallintoa ja 
henkilöstöä� Jatkossakin OP Ryhmän strategiaa  
rakennetaan yhdessä� Näin parannamme strategian 
laatua ja lisäämme yhdessä tekemistä, sitoutumista 
ja parannamme työntekijäkokemusta�

Tarkastelemme säännöllisesti strategisia valintojam-
me ja niiden toteutumista ja tarvittaessa päivitämme 
suuntaa� Tavoitteena on näin tukea OP Ryhmän ket-
terää toimintatapaa ja kulttuuria, ohjata OP Ryhmän 
toimintaa ja seurata strategian toteutumista�
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Markkina-
asemaltaan johtava ja 

taloudeltaan vahva 

Vetovoimainen 
työnantaja

Finanssialan 
edelläkävijä ja 

uudistaja

Asiakkaiden ja 
kumppaneiden 

ensisijainen valinta

Läsnä siellä 
missä 

asiakkaamme
ovat

Asiantunteva, 
luotettava ja 
vastuullinen

Johtava ja 
vetovoimaisin 
finanssiryhmä 

Suomessa

Visio antaa suunnan
Visiomme kuvaa, millainen toimija meidän on ol-
tava menestyäksemme, tapahtui maailmassa mil-
laisia muutoksia tahansa: johtava ja vetovoimaisin 
finanssiryhmä Suomessa�  

Haluamme olla ensisijainen valinta asiakkaille 
ja kumppaneille� Teemme yhteistyötä sellaisten 
kumppanien kanssa, jotka tuovat asiakkaillemme 
sellaista lisäarvoa, mitä me yksin emme pystyisi 
tuottamaan� Lisäksi meidän on oltava taloudel-
tamme ja markkina-asemaltamme vahva, jotta 
menestymme�

Kun asiakaskäyttäytyminen muuttuu – nopeasti 
tai hitaasti – meidän on oltava läsnä siellä, missä 
asiakkaamme ovat, olipa kyseessä mobiilipalvelu, 
konttori tai kolmannen osapuolen tarjoama digitaa-
linen palvelualusta, Suomessa tai ulkomailla� 

Menestyäksemme meidän on oltava vetovoimainen 
työnantaja, johon parhaat osaajat haluavat töihin� 
Tätä vetovoimaisuutta lisäämme nojaamalla arvoi-
himme ja uudistamalla finanssialaa rohkeasti� Olem-
me luotettava, vastuullinen ja asiantunteva – luotta-
mus on toimintamme perusta nyt ja tulevaisuudessa�

Visiomme kertoo 
siitä tahtotilasta, 
jolla toteutamme 
perustehtäväämme 
- kestävän talou-
dellisen menestyk-
sen, hyvinvoinnin ja  
turvallisuuden  
luomista omistaja- 
asiakkaillemme ja 
toimintaympäris- 
töllemme�
Timo Ritakallio,
pääjohtaja
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Paras asiakaskokemus
OP Ryhmän tavoitteena on finanssitoimialan paras 
asiakaskokemus ja yrityskuva Suomessa�

Paras asiakaskokemus OP:lla tarkoittaa nopeaa ja 
helppoa tavoitettavuutta sekä sujuvaa, ammatti-
taitoista ja henkilökohtaiselta tuntuvaa palvelua� 
Digitaalisten palveluiden helppokäyttöisyys on 
keskeinen asiakaskokemusta rakentava elementti� 
Asiakastutkimustemme perusteella asiakkaamme 
odottavat meiltä aktiivista yhteydenpitoa ja tukea 
oman taloutensa hallintaan�

Asiakaskokemuksen parantamisessa olemme pa-
nostaneet erityisesti puhelinpalveluiden vastaus-
aikojen lyhentämiseen, digitaalisten palveluiden 
saavutettavuuteen sekä asiakaspalauteprosessin 
kehittämiseen� Meillä on jo yli miljoona OP-mobiilin 
aktiivista käyttäjää� Olemme tuoneet OP-mobiiliin 
useita erilaisia asiakkaiden toivomia ominaisuuksia 
kuten Talouden tasapainon, joka auttaa asiakkaita 
ymmärtämään syvällisemmin tulojaan ja menojaan�  

Jatkamme työtä asiakaspalvelun sujuvoittamiseksi 
ja asiakkaidemme arjen helpottamiseksi� Tavoit-
teenamme on, että asiakas voi mahdollisimman 
helposti ja nopeasti tavoittaa meidät valitsemassaan 

palvelukanavassa� Jatkamme edelleen digiasioinnin 
ja digipalveluidemme laadun parantamista� Mobii-
lista on tullut pääasiointikanavamme, ja panostam-
me uusien ominaisuuksien rakentamiseen mobiili-
kanavaan� Haluamme myös tarjota asiakkaillemme 
lisää työkaluja ja keinoja kehittää omaa talouttaan 
haluamaansa suuntaan� Tämä tarkoittaa merkit-
tävää panostusta datan hyödyntämiseen uusilla 
tavoilla�

Enemmän hyötyä omistaja-asiakkaalle
OP Ryhmän tavoitteena on tuottaa enemmän 
arvoa, tuntuvaa hyötyä ja parempaa palvelua 
omistaja-asiakkaalle�

OP Ryhmä saavutti vuoden joulukuussa 
2019 strategisen tavoitteensa 2 miljoonasta 
omistaja-asiakkaasta� 

Olemme panostaneet etenkin nuoria asiakkaita 
puhutteleviin etuihin, mikä on näkynyt uusien 
omistaja-asiakkaiden keski-iän laskuna� Lansee-
rasimme myös vain omistaja-asiakkaille suunna-
tun joukko-ostopalvelun, jonka kautta asiakas voi 
ostaa tunnettujen brändien tuotteita ja palveluja 
edulliseen omistaja-asiakashintaan�

Vuonna 2020 keskeinen painopisteemme on 
tuottaa enemmän hyötyä omistaja-asiakkaille� 
Tämä tarkoittaa niin etukokonaisuuden uudel-
leenarviointia ja uudistamista kuin etujen edelleen 
kehittämistä� Lanseeraamme lisäksi vain omista-
ja-asiakkaille suunnattuja palvelumalleja� Pyrimme 
siihen, että yhä useampi omistaja-asiakkaamme 
kokisi, että hänellä on parhaat edut pankki- ja 
vakuutuspalveluissa�

Erinomainen työntekijäkokemus
Tavoitteenamme on hyvinvoiva, motivoitunut ja 
osaava henkilöstö, joka tuottaa vetovoimaisimman 

2015 2016 2017 2018 2019

Omistaja-asiakkaat,
milj. asiakasta

1,91 2,00

1,49
1,75 1,83

2,0

1,5

1,0

0,5

0
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asiakaskokemuksen� Vuonna 2019 keskityimme 
työntekijäkokemuksen parantamisessa erityisesti 
seuraaviin teemoihin: työhyvinvointiin, työn merki-
tyksellisyyden kirkastamiseen, toiminnan kehittämi-
seen yhdessä ja työnteon sujuvoittamiseen� 

Työhyvinvointia on parannettu arjessa mm� ra-
kentamalla valmiuksia itsensä johtamiseen, tuke-
malla itseohjautuvia tiimejä ja tukemalla esimiehiä 
työkykyasioissa� 

OP Ryhmän keskusyhteisössä on siirrytty vaiheit-
tain syksystä 2018 alkaen ketterään, itseohjau-
tuviin tiimeihin perustuvaan toimintatapaan� Toi-
mintamallia on kehitetty laajalla osallistujajoukolla, 
tavoitteena löytää yhdessä keinoja työn merkityk-
sellisyyden kasvattamiseen, itsehjautuvuuden lisää-
miseen ja työnteon sujuvoittamiseen� 

Toimintamallin muutoksesta tehtyihin kyselyihin 
vastanneista yli 90 % kokee, että itseohjautuva, ket-
terä toimintamalli on parempi kuin vanha toiminta-
malli� Uuden toimintamallin myötä itseohjautuvuus 
ja vastuunotto tiimeissä ovat kasvaneet, tavoitteet 
ohjaavat paremmin työtä ja sen priorisointia – ja 
lisäksi toimintaa parannetaan jatkuvasti� 

Itseohjautuvan toimintamallin arkeen vienti ja pa-
rantaminen jatkuu vuonna 2020, jolloin keskiössä 
on työntekijäkokemuksen jatkuva parantaminen ja 
uudessa toimintamallissa vaadittavien taitojen ja 
valmiuksien vahvistaminen�

Tuottojen kasvu kulujen kasvua 
nopeampaa
OP Ryhmän tavoitteena on liiketoiminnan kannat-
tava kasvu� Ryhmän tuotot kasvoivat 10 prosenttia 
ja vertailukelpoiset kulut laskivat 3 prosenttia vuon-
na 2019� Asiakasliiketoiminnan tuotot kasvoivat, 
ja kulujen kasvu saatiin pysähtymään� Toiminnan 
tehokkuutta parannettiin tarkentamalla strategian 
fokusta, keskittymällä ydinliiketoimintaan, sopeutta-
malla kehittämisen määrää liiketoiminnan tuottoihin 
sekä parantamalla prosesseja� 

Keskusyhteisössä aloitetun toimintamallin muutok-
sen tavoitteena on lisätä työn mielekkyyttä ja hyvin-
vointia työssä ja sitä kautta parantaa asiakaskoke-
musta ja tehostaa toimintaa� Osana toimintamallin 
muutosta asetimme tavoitteeksi vähentää keskus-
yhteisökonsernin kokonaiskustannuksia vuositasolla 
100 miljoonalla eurolla vuoden 2019 loppuun 

mennessä� Toteutetuilla toimenpiteillä saavutettiin 
102 miljoonan euron säästöt�

Vuonna 2020 tavoitteena on kasvattaa tuottoja 
nostamalla laaja-alaisen myynnin aktiivisuutta ja 
tehokkuutta merkittävästi� Erityisenä painopiste- 
alueena on yhteisten pankki- ja vakuutusasiak-
kaiden sekä mobiilipalveluiden käyttäjien määrän 
kasvattaminen� Jatkamme käynnissä olevien te-
hostamistoimenpiteiden läpivientiä� Matala korko-
ympäristö, yleisen talouskasvun hidastuminen ja 
lisääntyvät viranomaisvaateet edellyttävät toiminnan 
jatkuvaa tehostamista, jotta kykenemme ylläpitä-
mään tuloksentekokykyämme ja vahvaa vakavarai-
suuttamme ja toteuttamaan perustehtäväämme� 

Kehittäminen tuottamaan
Tavoitteenamme on maksimoida kehittämisen 
tuottavuus ja saavuttaa enemmän vaikuttavuutta 
vähemmillä euroilla� Kehittämällä jatkuvasti palve-
luitamme voimme tarjota kaikille asiakkaillemme 
parhaan asiakaskokemuksen�

Olemme parantaneet kehittämisemme tuottavuutta 
ottamalla käyttöön uusia työskentelytapoja�  

90 %
henkilöstöstä 
kokee, että uusi 
toimintamalli on 
parempi kuin 
vanha�

Yli
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Strategiakauden 2016–2019 mittarit

OP Ryhmän strategiset tavoitteet 31�12�2019 31�12�2018 Tavoite 2019

Asiakaskokemus, NPS (-100–+100)

Bränditaso 26 23 25

Kohtaamistaso 62 61 70

CET1-vakavaraisuus, % 19,5 20,5 22 

Taloudellisen pääomavaateen tuotto, % (12 kk liukuva) 17,2 20,8 22 

Nykyliiketoiminnan kulut (12 kk liukuva), milj� € 1 827 1 833 Kulut 2020 vuoden 
2015 tasolla (1 500)

Omistaja-asiakkaat, miljoonaa 2,0 1,9 2,0

tuomalla liiketoiminnan ja kehittämisen tiiviisti yh-
teen, uudistamalla teknistä arkkitehtuuria ja lisää-
mällä automaatiota�

Parantuneen tuottavuuden ansiosta olemme voi-
neet pienentää tuote- ja palvelukehitykseen käy-
tettävien investointien määrää� Saamme nykyään 
enemmän aikaan tehokkaammin ja pienemmillä 
kustannuksilla�

Kehittämisen painopistealueita ovat perusjärjestel-
mien hallitun uudistamisen jatkaminen, toiminta-
varmuus, viranomaisvelvoitteiden täyttäminen ja 
uusien palveluiden kehittäminen�

Jatkamme edelleen kehittämisen tuottavuuden 
parantamista, ja tehostumisen avulla sopeutamme 
kehittämisinvestointeihin tarvittavaa rahamäärää 
pienemmäksi suhteessa koko ryhmän tuottoihin� 

Tähän pääsemiseksi panostamme erityisesti mo-
dernien ohjelmistokehittämisen toimintatapojen 
ja työkalujen hyödyntämiseen ja vahvistamme 
teknistä osaamistamme strategisesti tärkeillä 
teknologia-alueilla�

2015 2016 2017 2018 2019

Investoinnit tuote- ja palvelukehitykseen, 
milj. €

384
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Näin luomme arvoa
OP luo arvoa asiakkailleen, sidosryhmilleen ja  
toimintaympäristölleen monella tasolla� Kuljemme 
asiakkaidemme rinnalla läpi elämän ja yrityksen 
elinkaaren, tarjoamme kilpailukykyisiä tuotteita ja 
palveluita� Huolehdimme toimintamme kannat-
tavuudesta ja vakavaraisuuden kehittämisestä� 
Osuustoiminnallisena yrityksenä edistämme omis-
taja-asiakkaidemme ja toimintaympäristömme 
pitkän tähtäimen menestystä ja hyvinvointia� Tämä 
merkitsee vaikuttavia tekoja yhteisön hyväksi sekä 
paikallisesti että valtakunnallisesti�  

Arvonluontimallimme kuvaa, millaisia resursseja 
ja pääomia käytämme perustehtävämme ja stra-
tegiamme toteuttamiseksi ja millaisia tuotoksia 
ja vaikutuksia toiminnallamme on� Tärkeimpiä 
pääomiamme ovat hyvinvoiva, osaava ja moti-
voitunut henkilöstö, jatkuvasti kehittyvät palvelut 
ja järjestelmät, laadukas data eli tietopääoma 
sekä taloudellinen pääoma ja luottamuspääoma, 
joka rakentuu vahvalle arvopohjalle ja läheisille 
sidosryhmäsuhteille� 

Pyrimme kaikella toiminnallamme lisäämään omis-
taja-asiakkaidemme saamaa arvoa käyttämällä 
resurssejamme vastuullisesti� Tärkeimmät tuotok-
semme luovat erinomaista työntekijäkokemusta 
ja asiakaskokemusta, vahvistavat vakavaraisuutta 
ja mainetta sekä edistävät kestävää taloutta ja 
alueellista elinvoimaisuutta� Tavoitteenamme on 
tarjota toimialan paras asiakaskokemus, joka syn-
tyy luomalla merkityksellisiä kohtaamisia kaikissa 
kanavissa�  

Arvoketju – OP osana yhteiskuntaa  
OP vaikuttaa toiminnallaan laajasti yhteiskuntaan� 
Finanssialalla on keskeinen merkitys kansanta-
louden hyvinvoinnille sekä suoraan että välillises-
ti� Tuotamme välttämättömiä peruspalveluita ja 
toimintamahdollisuuksia kansalaisille, yrityksille 
ja yhteisöille� Huolehdimme rahahuollon ja mak-
suliikenteen toimivuudesta, tarjoamme turvaa ja 
ennaltaehkäisyä vahinkojen varalta sekä edistämme 
kestävää ja vastuullista taloutta�  

Toimimme vastuullisuusperiaatteidemme mukai-
sesti läpi koko arvoketjun� Vahva vakavaraisuus ja 
toimiva riskienhallinta mahdollistavat toimintam-
me jatkuvuuden� OP:n keskitetty hankinta vastaa 
ryhmän keskeisimpien tuotteiden ja palveluiden 
hankinnasta� Edellytämme tavaran- ja palveluntoi-
mittajiemme noudattavan OP Ryhmän toimittajien 
vastuullisuusvaatimuksia, OP Ryhmän hankintaeh-
toja ja Hyvän liiketavan periaatteita sekä soveltuvaa 
lainsäädäntöä ja kansainvälisiä sopimuksia�  

OP on vahvasti ja pitkäjänteisesti sitoutunut  
asiakkaisiinsa ja toimintaympäristöönsä� Kehitäm-
me palveluitamme alusta alkaen yhdessä asiakkai-
demme kanssa� Olemme asiakkaidemme tukena ja 
kumppanina myös haastavina aikoina� Edistämme 
kestävää taloutta esimerkiksi rahoittamalla vas-
tuullisesti yritystoimintaa, kehittämällä vihreitä ra-
hoitustuotteita ja vahvistamalla vastuullisen sijoit-
tamisen käytäntöjä� OP:n alueelliset ja taloudelliset 
vaikutukset ulottuvat laajasti ympäri Suomen, ja 
niillä on välillisiä vaikutuksia paitsi paikallisen myös 
valtakunnallisen talouden elinvoimaisuuteen� 
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Strategian painopisteet

Tärkeimmät pääomamme Tuotokset ja vaikutukset

Perustehtävä
Edistämme omistaja-asiakkaidemme 

ja toimintaympäristömme 
kestävää taloudellista menestystä, 

turvallisuutta ja hyvinvointia.

Kehittäminen 
tuottamaan

Erinomainen  
työntekijäkokemus

Paras asiakas-
kokemus

Tuottojen 
kasvu kulujen 

kasvua 
nopeampaa 

Enemmän hyötyä 
omistaja-asiakkaalle

Hyvinvoiva, motivoitunut ja 
osaava henkilöstö (12 226) 

• Finanssialan vetovoimaisin työnantaja (Universum 2019)
• Työntekijöiden koulutus: 17 tuntia/hlö
• Monimuotoisuus: naisten osuus johtajatehtävissä 26 %
• Lähtövaihtuvuus: 11,2 %

• Asiakaskokemus: asiakaskohtaamisten NPS 62,  
bränditason NPS 26

• Investoinnit tuote- ja palvelukehitykseen: 313 milj. €
• Yli 98 % henkilöasiakaskohtaamisista digitaalisissa kanavissa

• CET1-vakavaraisuus: 19,5 %
• Taloudellisen pääoman tuotto: 17,2 %
• Omistaja-asiakkaiden sijoituksille maksettavat  

korot: 97 milj. €
• Yksi Suomen suurimmista veronmaksajista:  

tuloverot 168 milj. €

• Omistaja-asiakkaita jo 2 miljoonaa
• Kertyneet uudet OP-bonukset omistaja-asiakkaille:  

254 milj. €
• Hyvinvoiva paikallisyhteisö: alueelliset vaikutukset
• Kestävän talouden edistäminen: myönnetyt 

kestävyyskriteerilainat ja vihreät lainat 730 milj. €

Vakavarainen kumppani – 
taloudellinen pääoma

Asiakaskokemusta tukevat 
järjestelmät ja palvelut – 

vastuullinen ja innovatiivinen 
kehittäminen

Läheinen kumppani sidosryhmille 
– osuustoiminnallinen arvopohja, 

luottamus ja maine

Vastuullinen ja älykäs datan 
hyödyntäminen – 

laadukas tietopääoma

Arvonluontimalli
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Päivitimme vastuullisuusohjelmamme
Strategiamme vision mukaisesti haluamme olla 
asiantunteva, luotettava ja vastuullinen sekä toimia 
finanssialan edelläkävijänä ja uudistajana� Vastuul-
lisuustyötämme ohjaa vastuullisuusohjelma, joka 
päivitettiin vuoden 2019 lopussa� Päivitystä varten 
toteutimme sidosryhmäkyselyn kesällä 2019 ja 
sen pohjalta vastuullisuuden olennaisuusanalyysin� 
Olennaisuusanalyysin tarkoituksena oli tunnistaa 
OP:lle ja sen sidosryhmille keskeisimmät vastuulli-
suusnäkökohdat� Sidosryhmien ajatuksia kerättiin 
sidosryhmäkyselyllä, jossa vastaajia pyydettiin 
arvioimaan muun muassa vastuullisuuteen liitty-
vien näkökulmien tärkeyttä ja roolia OP:lle� Kysely 
suunnattiin henkilö- ja yritysasiakkaille, osuus-
pankkien ja keskusyhteisön henkilöstölle, johdolle ja 
hallinnolle sekä muille sidosryhmille, kuten medi-
alle ja järjestöjen edustajille� Lisätietoa OP Ryhmän 
sidosryhmäyhteistyöstä löydät op�fi/vastuullisuus 
-sivuilta�

Olennaisuusanalyysissä OP Ryhmälle merkittäviksi 
vastuullisuusteemoiksi nousivat: 

• kestävän rahoituksen ja sijoittamisen edistä-
minen sekä ilmastonmuutoksen hillintä

• harmaan talouden, korruption ja rahanpesun 
estäminen

• paikallisen elinvoimaisuuden, hyvinvoinnin ja 
yhteisöllisyyden tukeminen

• taloustaitojen edistäminen
• vahinkojen ennaltaehkäisy ja turvallisuuden 

edistäminen
• toiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys
• henkilöstön monimuotoisuuden ja työhyvin-

voinnin edistäminen sekä yhdenvertaisuus
• yksityisyydensuojan ja tietoturvan 

turvaaminen�

OP:n vastuullisuusohjelma tukee YK:n 
kestävän kehityksen tavoitteita
OP on sitoutunut tukemaan toiminnassaan YK:n 
kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable  
Development Goals, SDG)� Vastuullisuusohjelman 
päivityksen yhteydessä olemme tunnistaneet ja 
huomioineet OP Ryhmälle olennaiset kestävän  
kehityksen tavoitteet, jotka on kuvattu vastuul-
lisuusohjelman yhteydessä� Tavoitteenamme 
on kehittää raportointiamme kestävän kehityk-
sen tavoitteista� OP on myös tehnyt sitoumuk-
sen Suomen kestävän kehityksen toimikunnan 
Sitoumus2050-ohjelmaan�  

OP Osuuskunnan hallintoneuvosto vahvisti uuden 
ryhmätasoisen vastuullisuusohjelman 11�12�2019� 
Päivitetty vastuullisuusohjelma kiteytyy neljään 
keskeiseen teemaan ja lupaukseen, jotka ohjaavat 
ohjelman tavoitteita ja tekoja:

Vahvistamme suomalaisten taloustaitoja 
Edistämme oman talouden hallintaa ja vaurastu-
mista kaikissa ikäryhmissä�

Edistämme kestävää taloutta
Tuemme kestävää kehitystä ja ilmastonmuutoksen 
hillintää sekä autamme siihen sopeutumisessa�

Tuemme paikallista elinvoimaa ja yhteisöllisyyttä
Työllistämme, liikutamme ja turvaamme suomalai-
sia sekä luomme hyvinvointia� Edistämme paikalli-
sesti taloudellisen elinvoimaisuuden kehittymistä�

Käytämme tietopääomaamme vastuullisesti 
Hyödynnämme asiakastietoa sekä tekoälyä läpinä-
kyvästi asiakkaidemme parhaaksi� Palvelujen kehit-
tämisen lähtökohtana on saavutettavuus ja paras 
asiakaskokemus kaikissa kanavissamme�

http://www.op.fi/op-ryhma/vastuullisuus
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Edistämme 
kestävää taloutta 

Vahvistamme 
suomalaisten 
taloustaitoja

Tuemme 
paikallista 

elinvoimaa ja 
yhteisöllisyyttä

Käytämme 
tietopääomaamme 

vastuullisesti

OP Ryhmän vastuullisuusohjelmaOP Ryhmän vastuullisuusohjelma



Elämänmittaisella 
matkalla 2019
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Vahvistamme suomalaisten taloustaitoja
OP on Suomen johtava asunto- ja 
yritysrahoittaja� Tavoitteenamme on 
asiakkaidemme taloudellisen hyvinvoinnin 
turvaaminen sekä oman talouden hallinnan ja 
menestyksen edistäminen� 

Haluamme vahvistaa suomalaisten taloustaitoja, 
tarjota parhaan asiakaskokemuksen sekä  
paikallisesti että digitaalisesti ja olla asiakkaidem-
me luotettava talouden kumppani joustavasti eri 
elämäntilanteissa� 

Tarjoamme kattavat oman talouden 
hallinnan työkalut
Palvelemme asiakkaitamme digitaalisissa kanavissa, 
puhelinpalvelussa ja kattavan konttoriverkoston 
kautta� Henkilökohtaista asiakaspalvelua tarjoam-
me sekä konttoreissa että digitaalisesti� Haluamme 
varmistaa yhdenvertaiset asiointimahdollisuudet 
Suomen kattavimman pankki- ja vahinkovakuutus-
palveluverkostomme avulla� Henkilöasiakkaidemme 
päivittäiset pankkiasiat ja maksaminen hoituvat 
ajasta ja paikasta riippumatta eri kanavissa, ja  
kehitämme jatkuvasti palveluitamme asiakkaidem-
me muuttuvien tarpeiden mukaan� 

Tavoitteenamme on kehittää käyttökokemukseltaan 
markkinoiden parhaat digitaaliset palvelut talouden 
suunnitteluun ja hallintaan� OP valittiin mobiili-
kokemukseltaan parhaaksi yritykseksi Suomen 
Digimenestyjät 2019 -tutkimuksessa� OP-mobiili 
on asiakkaidemme päivittäisasioinnin pääkanava, 
ja sillä oli vuoden lopussa 1,4 miljoonaa rekiste-
röitynyttä käyttäjää� OP-mobiilissa ja OP-yritys-
mobiilissa asiakkaat tunnistautuvat Mobiiliavai-
mella, jonka käyttäjämäärä kasvoi vuoden aikana 
yli miljoonaan� Mobiiliavain täyttää syyskuussa 
voimaan astuneen uuden maksupalvelulain mu-
kaiset vahvan tunnistamisen vaatimukset, ja vuo-
den 2020 tammikuussa sen käyttö laajeni myös 
op�fi-verkkopalveluun� 

Mobiilimaksusovellus Pivoon rekisteröityneiden 
määrä nousi 1,2 miljoonaan käyttäjään, ja Pivo 
laajeni vuonna 2019 Suomen maantieteellisesti  
laajimmaksi matkalippusovellukseksi� Vuonna 2019  
lanseeratun Kasvomaksu by Pivo -sovelluksen 
avulla asiakas voi vahvistaa maksun nopeasti ja  
turvallisesti kasvoillaan� Mobiilimaksu Siirron rekis-
teröityneiden asiakkaiden määrä OP:n palveluissa 
oli vuoden lopussa jo yli 650 000 käyttäjää�
 

Olemme vahvasti mukana reaaliaikaisen maksu-
liikenteen kehittämisessä� OP tarjoaa asiakkailleen 
sekä saapuvat että lähtevät SEPA-maksut euro-
maksualueen pankkien välillä reaaliaikaisesti�  
Otimme käyttöön vuoden 2019 huhtikuussa saa-
puvat SEPA-pikasiirrot ja lokakuusta alkaen läh-
tevät SEPA-pikasiirrot, joiden avulla rahat siirtyvät 
sekunneissa yhtenäisen euromaksualueen sisällä� 
Lisäksi OP Yrityspankki on yksi vuonna 2019 
perustetun P27 Nordic Payments Platform AB 
-yhtiön perustajaosakkaista� Yhteisyritys kehittää 
yhtenäistä pohjoismaista maksujärjestelmää, joka 
helpottaisi suomalaisten yksityishenkilöiden, yri-
tysten ja yhteisöjen toimintaa koko pohjoismaisella 
talousalueella� Sen tavoitteena on, että tulevaisuu-
dessa myös ulkomaanmaksut liikkuisivat Suomen, 
Ruotsin ja Tanskan välillä reaaliaikaisesti, turvalli-
sesti ja tehokkaasti, valuutasta riippumatta� 

Valikoimastamme löytyvät myös monipuoliset 
säästämisen ja sijoittamisen palvelut sekä laajat 
omistaja-asiakkaiden edut� Alkuvuonna laajensim-
me digitaalista Säästölipas-palvelua rahastosääs-
tämiseen� OP:n Säästölipas on virtuaalinen sääs-
töpossu, jonne voi siirtää varoja kertasiirtoina tai 
automaattisesti jokaisen korttimaksun yhteydessä� 

70 000 
lapsen ja nuoren 
taloustaitoja eri puolilla 
Suomea�

Vahvistimme yli 
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Palvelun avulla madallamme kynnystä säästää ja 
tuemme asiakkaitamme säästämisen ja mikrosijoit-
tamisen automatisoinnissa� Uuden rahasto-omi-
naisuuden avulla varoja voi siirtää automaattisesti 
asiakkaan valitsemaan edulliseen indeksirahastoon�

Lokakuussa 2019 toimme OP-mobiiliin oman  
talouden hallintaa tukevan Talouden tasapaino 
-ominaisuuden� Talouden tasapainon tavoitteena 
on tukea asiakkaidemme oman talouden hallintaa 
sekä auttaa sopivan talouden tasapainon löytä-
misessä� Sovellus luokittelee tilitapahtumat au-
tomaattisesti ja tarjoaa kokonaiskuvan asiakkaan 
kulutuksesta�

OP Talousvalmentaja -palvelun kautta asiakas voi 
tilata oman talouden henkilökohtaisen valmentajan 
seitsemässä osuuspankissa vuonna 2019� Tarjo-
amme sijoitusneuvontaa konttoreissamme� Lisäksi 
tarjoamme räätälöidyn ja palkitun Private Ban-
king -kokemuksen� Saimme vuoden aikana useita 
tunnustuksia tuotteistamme ja palveluistamme ja 
vastaanotimme Suomen ykkössijan arvostetun The 
Banker -julkaisun Bank of the Year -kilpailussa�

Tarjoamme palvelut asumiseen ja oman 
asunnon ostoon
Tarjoamme asiakkaillemme asunnon ostoon, 
myyntiin ja vuokraukseen liittyvät palvelut� Digitaa-
lisen asuntolainapalvelun avulla OP:n asiakas voi 
hakea ja saada pankkia sitovan asuntolainapäätök-
sen ja -tarjouksen verkosta� Vuonna 2019 palvelun 
kautta tehtiin yli 9 000 lainatarjousta, ja kaikista 
lainahakemuksistamme 75 prosenttia tulee digi-
taalisista kanavista� Laina-asioista keskusteleminen 
hoituu puhelimitse, etäneuvottelussa tai kasvotus-
ten konttorissa, ja laina-asiakirjat voi halutessaan 
allekirjoittaa myös sähköisesti� 

Korkojen nousuun varautuminen ja korkosuojaus-
ten suosio ovat jatkaneet kasvuaan vuoden aikana 
niin asuntolainojen, yrityslainojen kuin taloyhtiölai-
nojenkin osalta� Henkilöasiakkaiden asuntoluotoista 
oli vuoden 2019 lopussa korkosuojattu 24,5 pro-
senttia� Räätälöidyt korkosuojausratkaisut tukevat 
myös maa- ja metsätalousasiakkaita sekä taloyh-
tiöitä korkojen nousuun varautumisessa� 

Harri on pitänyt 
talouspäiväkirjaa useita 
vuosikymmeniä – ”Meillä 
ei ollut lapsuudessa liikaa 
rahaa�”
Kotkalainen Harri Lappi, 63, harkitsee tarkkaan 
ostoksiaan ja viettää aikaansa mieluummin ruuan-
laiton parissa kuin ravintoloissa� Pihistämistä hän ei 
koe vaikeaksi vaan on tyytyväinen nykyiseen tilan-
teeseensa� OP:n talousvalmentajan mukaan Harrin� 
järjestelmällisyys näkyy hänen taloudenpidossaan�

Lue koko juttu OP Mediasta�
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OP:n Säästölipas 
on virtuaalinen 
säästöpossu, jonne 
voi siirtää varoja 
kertasiirtoina tai 
automaattisesti 
jokaisen 
korttimaksun 
yhteydessä�

https://op.media/talous/talous/harri-63-on-pitanyt-talouspaivakirjaa-useita-vuosikymmenia-%22meilla-ei-ollut-lapsuudessa-liikaa-rahaa%22-a3b0d9140b0b4096afbed2c16486a81d
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OP-Kiinteistökeskus muuttui alkuvuonna OP Kodiksi 
ja tarjosi vuonna 2019 ensimmäisenä Suomessa 
asiakkailleen mahdollisuuden digitaaliseen asun-
tokauppaan� Digitaalisessa asuntokaupassa ostaja 
ja myyjä hyväksyvät kauppakirjan pankkitunnuksil-
la� Näin kauppa voidaan hoitaa ajasta ja paikasta 
riippumatta, ilman pankkikonttorissa tapahtuvaa 
kaupantekotilaisuutta� OP Koti kokoaa asumisen 
palvelut yhdeksi kokonaisuudeksi osoitteessa  
op-koti�fi ja tarjoaa laadukasta kiinteistönvälityspal-
velua valtakunnallisesti 170 toimipisteessä�  
OP Koti on valittu jo 10 vuotena peräkkäin Suomen 
luotetuimmaksi kiinteistönvälittäjäksi (Suomi tänään 
-tutkimus 2019, Taloustutkimus)�  

Tuemme yrittäjyyttä ja toimimme 
yritysten pitkäaikaisena kumppanina
Yritysten kumppanina haluamme edistää paikallisen 
yritystoiminnan menestystä ja kasvua� Kun asiakkaat 
tunnetaan hyvin ja heidän kanssaan toimitaan tiiviis-
sä vuorovaikutuksessa, ratkaisut voidaan räätälöidä 
jokaisen tarpeisiin sopiviksi� Pienille ja keskisuurille 
yritysasiakkaille tarjoamme kaikki yrityksen ja yrit-
täjän pankkipalvelut, rahoituksen, maksuliike- ja 
kassanhallintapalvelut, sijoituspalvelut sekä yritystoi-

minnan kehittämiseen liittyvät asiantuntijapalvelut� 
Yrittäjien pk-yritysbarometrin mukaan OP on valta-
kunnallisesti johtava pk-yritysten pankki Suomessa� 
Perustetuista osakeyhtiömuotoisista pk-yrityksistä 
46 prosenttia oli OP:n asiakkaita vuonna 2019� Tar-
joamme aloittaville pk-yrityksille monipuoliset palve-
lut ja tuemme oman yrityksen perustamisessa�  
OP Kevytyrittäjä on toiminimiyrittäjien johtava pal-
velu, jonka kautta yrittäjyyden oli aloittanut yhteensä 
jo yli 13 000 yrittäjää vuoden 2019 loppuun men-
nessä� OP Kevytyrittäjänä yrityksen perustaminen on 
tehty mahdollisimman helpoksi, ja rutiinit kirjanpi-
dosta laskutukseen hoituvat suoraan palvelussa�

Valmennamme taloustaitoja lapsille  
ja nuorille
Suomalaisten talousosaamisen tukeminen on 
merkittävä osa OP:n yritysvastuuta� Vahvistimme 
yli 70 000 lapsen ja nuoren taloustaitoja vuonna 
2019� Taloustaitotyömme kivijalka on osuuspankkien 
koulu- ja oppilaitoskäynnit ja pankkivierailut, joissa 
kohtaamme lapsia ja nuoria ympäri Suomen� 
Esimerkiksi osuuspankit ympäri maan opettavat 
OPxRahapuhetta-opetustuokioissa nuorille 
taloustaitoja pelillisin menetelmin� 

Yli 13 000 yrittäjää 
on aloittanut 
yrittäjyyden  
OP Kevytyrittäjän 
kautta�

Yrittäjyys konkretisoi rahasta 
puhumista 
Muusikko Neea Lamminmäestä tuli kevytyrittäjä, 
koska hän halusi käyttää aikansa taiteeseen eikä 
kirjanpidon opetteluun� Päivätyökseen hän opettaa 
pianonsoittoa eri musiikkiopistoissa�

Freelancemuusikkona laskutus oman yrityksen  
kautta alkoi tuntua järkevämmältä vaihtoehdolta kuin 
verokortin lähettäminen vaihtuville palkanmaksajille� 
Lamminmäki kaipasi kuitenkin vaivattomuutta� Hän 
ryhtyi OP:n kautta kevytyrittäjäksi viime vuonna  
palvelun monipuolisuuden vuoksi�

Lue koko juttu OP Mediasta�
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https://op.media/alueet/helsinki/%22yrittajyys-on-konkretisoinut-rahasta-puhumista%22-93b4ebc2790f476a8f86c6e700845d85
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Tärkeä osa taloustaitotyötämme on yhteistyö eri 
toimijoiden kanssa suomalaisten taloustaitojen 
edistämiseksi� Helsingin Diakonissalaitoksen 
koordinoimassa, pankkien yhteisessä 
Taloustaitohankkeessa pankkilaiset opettavat 
syrjäytyneille nuorille taloustaitoja työpajoissa 
ja yksilökohtaamisissa eri puolilla Suomea� 
Talous ja nuoret TAT ry:n kanssa aloitettu Mun 
elämä, mun työ -kiertue tavoitti yli 17 000 
ammattikouluopiskelijaa vuonna 2019� Yhdessä 
Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton 
(HYOL) kanssa vahvistamme yhdeksäsluokkalaisten 
talousosaamista Taloustaitokilpailussa ja siihen 
linkittyvissä tapahtumissa� Nuori Yrittäjyys ry:n 
kumppanuuden kautta OP on mukana Uskalla 
Yrittää -finaalissa sekä tukee Pikkuyrittäjät-
ohjelmaa vahvistaen ala- ja yläkoululaisten 
työelämätaitoja sekä opastaen yrittäjyyden tielle� 
Osuuspankit tukevat ja osallistuvat kuudes- ja 
yhdeksäsluokkalaisten Yrityskylä-toimintaan Oulussa, 
Tampereella, Turussa ja Kuopiossa� OP tukee myös 
HundrEDin työtä kummiprojektinaan Startup High 
School� HundrED ja OP kokosivat vuonna 2019 

yhteistyössä kymmenen taloustaidot nuorten arkeen 
tuovaa opetusinnovaatiota, jotka julkaistiin Spotlight: 
Nuorten taloustaidot -raportissa� Takuusäätiön 
ja Marttaliiton kanssa OP julkisti Rahapuhetta-
tutkimuksen, jossa selvitettiin suomalaisten 
taloustaitoja� 

Opetamme digitaitoja senioreille ja 
edistämme saavutettavuutta

Digitaidot ovat keskeisessä osassa oman talouden 
hallinnassa� Osuuspankit opettavat senioreille digi-
taitoja eri puolilla Suomea esimerkiksi kirjastoissa, 
palvelutaloissa ja paikallisissa tapahtumissa, joita 
järjestetään paikallisten eläkeläisyhdistysten kanssa� 
Tapahtumia järjestettiin vuonna 2019 yhteensä yli 
1 000, ja niihin osallistui 28 000 senioria� 

OP edistää palveluiden saavutettavuutta ja  
yhdenvertaisuutta muun muassa pelkistetyn  
OP Saavutettava -verkkopalvelun avulla, joka tar-
joaa selkokielisen verkkopalvelun asiakkaille, joilla 
on näkö- ja kuulorajoitteita, motorisia haasteita tai 

28 000 
seniorille  
oman talouden 
digitaalista hallintaa 
 Varmuutta verkkoon 
-tapahtumissamme�

Opastimme
muita toimintarajoitteita� Palvelu edistää asiakas-
ryhmien yhdenvertaista pankkiasiointia ja on saa-
tavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi� OP tarjoaa 
asiakkailleen avainlukulistat myös pistekirjoituksella, 
mikä mahdollistaa näkövammaisten asioinnin verk-
kopalvelussa� OP:n mobiilipalvelussa voi asioida 
sormenjälkitunnisteella� 

Palvelemme kattavasti asiakkaitamme suomen ja 
ruotsin kielellä� Yritysasiakkaiden keskuudessa ja 
pääkaupunkiseudulla sekä kasvukeskuksissa  
tarve englanninkieliselle palvelulle on suuri�  
Tarjoamme asiakkaillemme sähköiset palvelut (op�fi, 
OP-mobiili, Pivo) päivittäisten pankki- ja vakuutus-
asioiden hoitamiseen englanniksi� Muiden palvelu-
jen osalta englanninkielistä palvelukykyä kehitetään 
jatkuvasti asiakastarvetta vastaavaksi� Joissakin  
OP Kodeissa tarjotaan palvelua lisäksi venäjän 
kielellä� OP Yrityspankin Baltian konttoreissa palve-
lemme asiakkaita paikallisilla kielillä ja sähköisissä 
kanavissa englanniksi�
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Oma talous – enemmän samalla rahalla
OP:n oman talouden hallinnan palvelut elämän varrella

• OP Junior
• Hippo-klubi
• Oma tili
• Oma maksukortti
• Säästäminen lapselle
• Vauva- ja lapsivakuutus
• Kesäduuni OP:n piikkiin
• 18-vuotistapaaminen
• Osuuspankit valmentavat 

taloustaitoja läpi lapsuuden ja 
nuoruuden

• Opintolaina verkossa ilman 
toimitusmaksua

• Laina kerryttää bonuksia, joilla 
maksat kotivakuutuksesi

• Luottokortti ja tilit opiskelijalle
• ASP-säästäminen omaan asuntoon
• Matkavakuutuksella turvaa 

matkustajalle ja matkatavaroille
• Osuuspankit vahvistavat talous- ja 

työelämätaitoja yhdessä oppilaitosten 
kanssa 

• OP Koti ja asumisen palvelut
• Lainalupaus nopeasti verkossa
• Joustoa elämän hankintoihin:  

OP Visa, Joustoluotto ja 
Täsmäluotto

• Säästämisen ja sijoittamisen 
palvelut

• Koti- ja terveysvakuutukset
• Hyvinvoinnin palvelut
• Varallisuudenhoito
• Lakipalvelut
• Talouden tasapaino ja Säästölipas 

tukevat omassa taloudessa

• Henkilökohtaiset digiopastukset 
ajanvarauksella

• Jokaiselle sopiva maksamisen 
ratkaisu: OP-mobiili, op.fi, e-lasku, 
suoramaksu ja maksukuoret

• Edunvalvontavaltuutus hyvissä  
ajoin kuntoon

• Perintösuunnittelu
• Ajoissa! -tilaisuudet eläkeaikaan 

varautumiseksi
• Varmuutta verkkoon -tapahtumat

Syntymä Opiskelemaan
18 vuotta:  
raha-asiat 

itselle 
Aikuisuus

Kouluun Asunnon 
osto

Eläkepäiviin 
varautuminen

Eläkkeelle

Oma koti

Oma talous taskussasi: OP-mobiili, op.fi, OP Saavutettava ja Pivo
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Jokaisella osuuspankkien omistaja- 
asiakkaalla on oma tapansa hyödyn-
tää omistajuudesta koituvat edut� 
Kolme omistaja-asiakasta kertoi 
tavoistaan�

Tamperelainen Siiri Koskinen  
tuumaa, että on omilleen muutta-
misen jälkeen tullut tietoisemmaksi 
ja suunnitelmallisemmaksi bonusten 
kerryttelyssä� Hän poimii mobiili- 
sovelluksesta mielellään hyötyjä tal-
teen� Esimerkiksi erilaisia alennuksia  
tarjoava Cityshoppari löytyi ilmaiseksi 
Pivo-sovelluksen kautta�

Lue koko juttu OP Mediasta�

Kolme omis-
taja-asiakasta 
kertoo, miten 
käyttää etuja ja 
kuinka paljon 
saa bonuksia
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https://op.media/talous/raha-ja-arki/kolme-omistaja-asiakasta-kertoo-miten-kayttaa-etuja-ja-kuinka-paljon-saa-bonuksia-952e3d98ee7c49638c74a64438d4e169
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Edistämme kestävää taloutta
Ilmastonmuutoksella on laajoja vaikutuksia, 
ja se aiheuttaa merkittäviä epävarmuuksia 
yhteiskunnalle� Yhdessä asiakkaidemme 
kanssa rakennamme kestävää taloutta sekä 
tuemme ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen 
sopeutumista� 

Kehitämme tuotteita ja palveluita, jotka kannusta-
vat asiakkaitamme vastuulliseen ja ympäristöystä-
välliseen toimintaan, ja huomioimme toimintamme 
vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen�

Tavoitteenamme on hiilipositiivinen 
kädenjälki vuonna 2025
Hiilipositiivinen kädenjälki tarkoittaa, että olemme 
hiilineutraaleja eli päästöttömiä käyttämämme 
energian ja polttoaineiden (scope 1 ja scope 2) 
osalta, ja lisäksi mahdollistamme päästövähen-
nyksiä myös toimitusketjussamme� Esimerkiksi 
etäneuvotteluiden avulla voimme pienentää asiak-
kaiden asiointimatkoista syntyviä päästöjä� 

Oman toiminnan päästöt (scope 1+2) ovat vähen-
tyneet noin 32 prosenttia (eli 11 085 tn CO2e) vuo-

desta 2011 (vertailuluku 2011: 34 847 tn CO2e)� 
Energiankulutuksesta aiheutuvat päästöt vuodelta 
2019 laskivat hieman (564 tonnia)� Merkittävin syy 
pitkän aikavälin päästöjen vähenemiseen on van-
hoista energiatehottomista toimitiloista luopuminen 
sekä uusiutuvan energian lisääminen� Vuonna 
2019 Vallilan korttelin sähköenergia tuotettiin koko-
naan uusiutuvalla energialla� Uusiutuvan energian 
osuus OP Ryhmän kokonaisenergiakulutuksesta 
vuonna 2019 oli 34 prosenttia� Muista epäsuorista 
päästöistä (scope 3) syntyvistä vaikutuksista inves-
tointien osuus on merkittävin� Investoinnit on pyrit-
ty laskemaan GHG-protokollan mukaisesti sisältäen 
rahoituksen, rahastojen ja kiinteistösijoitusten 
aiheuttamat päästöt mutta ei esimerkiksi projekti-
rahoitusta tai muuta sijoitustoimintaa� Epäsuorista 
päästöistä mittaamme myös osakerahastojen  
hiilijalanjälkeä� Lue lisää rahastojen hiilijalanjäljistä 
op�fi:stä�

Liikematkustuksen vähentämiseksi OP käyttää  
video- ja verkkoneuvotteluja� Matkustusohjeen  
mukaan kotimaanmatkoilla käytetään pääsääntöi-
sesti junaa tai linja-autoa�

OP Yrityspankki on yritysten ja 
instituutioiden pitkäjänteinen kumppani
OP Yrityspankki on Suomen johtava yritysten ja 
instituutioiden pankki� Sen palveluihin kuuluu ra-
hoitus, suojaukset, maksaminen, rahavirtojen ja 
käyttöpääoman hallinta, omaisuudenhoito sekä 
riskienhallinta� Yrityspankin kotimarkkina-alue on 
Suomi, Viro, Latvia ja Liettua� Vahvuutena  
OP Yrityspankilla on laaja paikallinen palveluver-
kosto Suomessa, lisäksi tarjoomaan kuuluu kattavat 
palvelut ja kumppaniverkoston myös asiakkaidem-
me kansainvälisiin tarpeisiin�  

Pitkäjänteisen yhteistyön avulla OP Yrityspankki 
tukee asiakkaiden menestystä heidän omassa liike-
toiminnassaan� Haluamme omalla toiminnallamme 
edistää kotimaisen yritystoiminnan kestävää talo-
utta, menestystä ja kansainvälistymistä� Toimintaa 
kehitetään eri palvelukanavissa, jotta voidaan tarjo-
ta markkinoiden paras asiakaskokemus� Erinomai-
nen työntekijäkokemus näkyy asiakkaille aiempaa 
parempana palveluna� OP Yrityspankin pankkitoi-
minnan asiakastyytyväisyys oli erinomaisella tasolla 
vuonna 2019: NPS 86 (79)�

34 %

Uusiutuvan energian 
osuus OP Ryhmän 
kokonaisenergia- 
kulutuksesta vuonna 
2019 oli 

https://www.op.fi/documents/20556/63974/OP-rahastojen+hiilijalanjalki+H1+2019.pdf/a547238f-0f28-f7f2-a1fb-ee4755a1793f
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EU vipuaa rahoitusta 
kestävälle pohjalle
EU tahtoo valjastaa rahoitusmaailman voiman 
mukaan ilmastotaisteluun� Tavoitteen toteutumi-
seksi tarvitaan paljon muutakin kuin sääntelyä� 
Kestävästä rahoituksesta on tehtävä valtavirtaa, 
jotta Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet voidaan 
saavuttaa�

Lue koko juttu OP Mediasta�

OP Yrityspankki tarjoaa kattavat ratkaisut rahoituk-
seen omasta taseesta sekä pääomamarkkinoilta 
oman ja vieraan pääoman ehtoisesti� Pääoma-
markkinapalveluissa tarjotaan kaikille asiakasryh-
mille kattavat palvelut markkinariskien suojauksiin 
ja kaupankäyntiin rahoitusmarkkinoilla� 

Hankinta- ja myyntitoiminnan käyttöpääomaa 
tehostavien ratkaisujemme tavoitteena on tukea 
osaltaan asiakkaan likviditeetin- ja taseenhallintaa� 
Haemme vaihtoehtoja kuluttajien ja yritysten asia-
kasrahoitukseen kotimaassa ja ulkomailla� Tuomme 
ratkaisuja verkko- ja mobiilipalveluilla ostamiseen 
ja maksamiseen� Rahavirtojen tehokasta hallintaa 
tuemme tili- ja limiittiratkaisuilla�

Yritys- ja instituutioasiakkaillemme tarjoamme 
laajaa ja kattavaa omaisuudenhoitopalvelua täy-
den valtakirjan salkunhoidosta konsultatiivisiin 
omaisuudenhoitopalveluihin� Palveluvalikoimaam-
me kuuluvat myös nykyaikainen riskirapor-
tointi ja salkkuanalyysi sekä ratkaisut yritysten 
likviditeetinhallintaan�

Yritysrahoituksemme kasvoi vuonna 2019 markki-
naa nopeammin� Kasvu on vahvistanut OP Ryhmän 

asemaa Suomen suurimpana yritysrahoittajana, 
mutta ennen kaikkea mahdollistanut lukuisten suo-
malaisyritysten investoinnit ja kasvun� Vahva yritys-
rahoituksemme tuki näin Suomen talouden kasvua 
kuluneena vuonna�

Kestävän rahoituksen merkitys kasvaa
Tunnistamme roolimme yhtenä Suomen suurim-
pana rahoittajana ja otamme tämän vastuun vaka-
vasti� Haluamme auttaa asiakkaitamme siirtymään 
kohti ilmaston kannalta kestävää taloutta� Asiakkaat 
ja sijoittajat ovat yhä kiinnostuneempia vastuulli-
sesta rahoittamisesta, vihreästä rahoituksesta, vih-
reistä lainoista ja vihreistä joukkovelkakirjalainoista 
eli green bondeista� 

Pankin näkökulmasta vastuullinen sijoitus- ja  
rahoitustoiminta tarkoittaa vastuullisuusnäkö-
kulmien huomioimista ja integroimista kaikkiin 
sijoitus- ja rahoituspäätöksiin ja varojen kohden-
tamista ympäristön ja ilmaston kannalta kestäviin 
kohteisiin� Tämä tarkoittaa pankkitoiminnalle hyvän 
arvopaperimarkkina-, pankki- ja vakuutustavan 
noudattamisen lisäksi myös kestävän kehityksen 
periaatteiden noudattamista� Seuraamme aktiivi-

OP saavutti 
edelläkävijätason 
vuoden 2019 CDP-
ilmastoarvioinnissa  
tuloksella A-� 

https://op.media/chydenius/talous-ja-yhteiskunta/eu-vipuaa-rahoitusta-kestavalle-pohjalle-4708809f28e4431f92d4da130e904603
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sesti EU:n kestävän kasvun rahoituksen lainsää-
dännön kehitystä� 

Vuoden 2019 aikana OP Yrityspankissa on kehitetty 
kansainvälisten periaatteiden pohjalta kaksi vas-
tuullisen yritysrahoituksen tuotetta: vihreä laina ja 
kestävyyskriteerilaina� Vihreissä lainoissa yritysasi-
akas sitoutuu käyttämään lainatut varat määritel-
tyihin kohteisiin, kun taas kestävyyskriteerilainoissa 
yritysasiakas sitoutuu yhdessä valittaviin vastuulli-
suustavoitteisiin lainanmyönnön yhteydessä� Kestä-
vyyskriteerilainan vastuullisuustavoitteet vaikuttavat 
lainan marginaaliin� Sekä vihreillä lainoilla että kes-
tävyyskriteerilainoilla voimme kannustaa yrityksiä 
edistämään vastuullisuuttaan�

Vuoden 2019 aikana OP Yrityspankki kehitti 
ESG-analyysia (Environmental, Social & Governan-
ce) osana yritysten luottokelpoisuuden arviointia� 
Analyysissa tarkastellaan rahoitettavia yrityksiä ja 
projekteja – esimerkiksi niiden vaikutuksia ja riskejä 
ilmastonmuutokseen, vesistöihin tai maankäyttöön 
liittyen� Yhteiskunta- ja hallintopuolella analyysi kes-
kittyy esimerkiksi henkilöstön hyvinvointiin, johdon 
riippumattomuuteen sekä verotuksen läpinäkyvyy-
teen� Analyysin tavoitteena on havaita uusia riskejä 

ja vahvuuksia yhtiöiden liiketoiminnassa laajemmin 
kuin perinteisessä luottokelpoisuuden arvioinnissa�

OP Ryhmä on sitoutunut noudattamaan vapaaeh-
toista Equator Principles -sitoumusta, joka on pro-
jektirahoitukseen sovellettava sitoumus ympäris-
töasioiden ja sosiaalisen vastuun riskienhallintaan� 
Sitoumuksen tavoitteena on vähentää rahoitetta-
vien projektien negatiivisia vaikutuksia ilmastoon, 
paikallisyhteisöihin ja ihmisiin� 

Laskimme liikkeeseen ensimmäisen 
vihreän joukkovelkakirjalainan 
helmikuussa 2019
OP Yrityspankki laski helmikuussa 2019 liikkeeseen 
500 miljoonan euron green bondin, vihreän jouk-
kovelkakirjalainan� Joukkovelkakirjalainan kautta 
hankitut varat kohdistetaan kestävään yritysrahoi-
tukseen� Ensimmäisellä green bondilla rahoitettavia 
toimialoja ovat uusiutuva energia, ympäristöystä-
vällinen rakentaminen (green buildings) ja kestävä 
maankäyttö kestävän metsätalouden avulla�  
OP Yrityspankki julkaisi helmikuussa 2020 ensim-
mäisen Green Bond -raporttinsa, joka sisältää mm� 
kuvauksen green bond -portfolioon sisällytetyistä 

yritysluotoista, esimerkkejä green bondilla rahoite-
tuista yrityksistä ja projekteista sekä arvion kestä-
vän yritysrahoituksen vaikutuksista� Raportti löytyy 
OP:n velkasijoittajasivuilta�

Sitouduimme vastuullisen 
pankkitoiminnan periaatteisiin
OP Ryhmä allekirjoitti perustajajäsenenä YK:n 
ympäristöohjelman Finance Initiativen (UNEP FI) 
luomat vastuullisen pankkitoiminnan periaatteet 
syyskuussa 2019� Vastuullisen pankkitoiminnan  
periaatteissa määritellään pankkisektorin vastuut 
kestävän tulevaisuuden luomisessa ja asetetaan 
alan päämäärä YK:n kestävän kehityksen tavoittei-
den sekä Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti� 
Periaatteet auttavat pankkeja sisällyttämään vas-
tuullisuusnäkökohdat liiketoimintaansa ja tarttu-
maan kestävän talouden tuomiin mahdollisuuksiin�

Tuemme kiinteistöjen energiatehokkuutta
OP Kiinteistösijoitus saavutti energiatehokkuussopi-
muksen mukaisen energiansäästötavoitteen 7,5 pro-
senttia eli 5 504 MWh jo vuonna 2019, kuusi vuotta 
ennakoitua aiemmin� Esimerkiksi kolmessa  

OP allekirjoitti 
YK:n vastuullisen 
pankkitoiminnan 
periaatteet vuonna 
2019�

http://www.op.fi/op-ryhma/velkasijoittajat/green-bonds
http://www.op.fi/op-ryhma/velkasijoittajat/green-bonds
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Vaikuttavuussijoittaminen on 
sijoittamisen uusin ilmiö 
Ensin olivat eettinen ja vastuullinen sijoittaminen� 
Niissä sijoittaja pyrkii joko välttämään sijoittamista 
tiettyihin epäeettisiin toimialoihin tai vaikuttamaan 
yritysten toimintaan niin, että ne toimisivat vastuul-
lisemmin� Viime vuosina vastuullisen sijoittamisen 
rinnalla on alettu puhua yhä enemmän niin sano-
tusta vaikuttavuussijoittamisesta� Siinä globaaleja 
ongelmia ratkaistaan yksityisellä rahalla� Tehdään 
siis yhtä aikaa sekä hyvää että rahaa�

Lue koko juttu OP Mediasta�

Pohjola Sairaalassa on aurinkopaneelit katolla, kai-
ken kaikkiaan viiteentoista OP Kiinteistösijoituksen 
kohteeseen on asennettu aurinkovoimaloita ja maa-
lämpöä hyödynnetään kuudessatoista kohteessa� 
Energiatehokkuus huomioidaan aina remonttien 
ja peruskorjausten yhteydessä esimerkiksi valitse-
malla koneet ja laitteet, jotka kuluttavat vähemmän 
energiaa�

OP:n ja LeaseGreenin yhteistyönä syntyneen talo- 
yhtiöille suunnatun Energiaremontti-palvelun tavoit-
teena on lisätä kiinteistöjen energiatehokkuutta ja 
vähentää CO2-päästöjä� Suomessa iso osa kulutetusta 
energiasta käytetään kiinteistöissä� Kiinteistöjen ener-
giatehokkuuden parantaminen auttaa pienentämään 
Suomen hiilijalanjälkeä� Yhteistyönä toteutettavassa 
palvelussa LeaseGreen vastaa hankkeen käytännön 
toteutuksesta ja OP tarjoaa remontin rahoituksen 
kuukausimaksupohjaisella rahoitusmallilla, jossa to-
teutettu investointi katetaan syntyneillä energiasääs-
töillä� Lähtökohtana on, että taloyhtiölle remontista 
saatavat säästöt ovat suuremmat kuin kulut, ja par-
haimmillaan asukkaiden asumiskulut voivat laskea� 

Kehitämme omia toimitilojamme vähäpäästöisem-
miksi, tuotamme ja hyödynnämme uusiutuvaa 
energiaa ja edistämme vähäpäästöistä liikkumista� 

Toimitilojen ympäristöjohtamisessa OP:lla on käy-
tössä WWF:n Green Office -järjestelmä�

Ilmastonmuutos aiheuttaa riskejä ja 
mahdollisuuksia
Sään ääri-ilmiöt kuuluvat operatiivisina riskeinä 
OP:n oman toiminnan jatkuvuussuunnittelun piiriin� 
Lisäksi ilmastonmuutokseen liittyvät huolenaiheet 
saattavat muodostaa maineriskejä, mikäli OP:n tai 
sen kumppanien tai asiakkaiden toiminnassa ha-
vaittaisiin merkittävää ristiriitaa ilmastonmuutoksen 
torjunnan kanssa� Ilmastonmuutos vaikuttaa asi-
akkaidemme elämään ja yritysten liiketoimintaym-
päristöön� Toisaalta yleinen ympäristötietoisuuden 
paraneminen luo myös uusia liiketoimintamahdol-
lisuuksia esimerkiksi ympäristövastuuta korostaville 
sijoitustuotteille ja erilaisille omaisuusvakuutuksille� 

Vahinkovakuutusliiketoiminnassamme seuraamme 
jatkuvasti ilmastonmuutoksen riskivaikutuksien ke-
hitystä nykyisten voimassa olevien ja uusien vakuu-
tustuotteiden kannalta� Tavoitteenamme on kattaa 
mahdollisimman laajasti kaikki vakuutuskelpoiset 
riskit muuttuvissakin olosuhteissa ja kehittää vakuu-
tustoimintaamme ympäristönäkökulmat ja ilmasto-
riskit huomioivaksi� 

https://op.media/talous/sijoittaminen/vaikuttavuussijoittaminen-on-sijoittamisen-uusin-ilmio-mutta-voiko-silla-todella-parantaa-maailmaa-b84f0ddd1e184689871f183ec855c430
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OP Varainhoito liittyi kansainvälisen ilmastonmuu-
tosaloitteen TCFD:n (Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures) julkiseksi tukijaksi vuonna 
2019� Avainasemassa ilmastonmuutoksen vaiku-
tusten arvioinnissa on yhtenäisen ja vertailukel-
poisen tiedon saatavuus� TCFD edistää yhtiöiden 
yhtenäistä tapaa raportoida ja seurata ilmaston-
muutoksen vaikutuksia sekä vaatii läpinäkyvää 
tietoa sijoittajille yhtiöiden ilmastonmuutosriskeistä 
ja -mahdollisuuksista� TCFD:n tukijana haluamme 
sijoituskohteilta parempaa ilmastonmuutosrapor-
tointia� Tavoitteenamme on tulevina vuosina lisätä 
myös läpinäkyvyyttä omien rahastojemme vaiku-
tuksista ilmastonmuutokseen ja kehittää entistä 
parempia tapoja huomioida ilmastoriskejä ja mah-
dollisuuksia sijoitustoiminnassamme� Lue lisää  
TCFD:n suositusten mukaisesta raportoinnista 
oman toimintamme osalta täältä�

OP tarjoaa sijoittajien käyttöön hiiliriskiä kuvaavan 
tunnusluvun rahastovalinnan tueksi julkaisemalla 
OP-osakerahastojen hiili-intensiteettiluvun� Lisäksi 
OP-osakerahastoista julkaistaan rahastokohtai-
sia vastuullisuusanalyysejä, joista ilmenee edellä 
mainitun hiili-intensiteetin lisäksi muun muassa 
kunkin rahaston positiivinen ympäristövaikutus� 
Lisäksi OP Varainhoito tarjoaa asiakkaillemme vas-

tuullisen sijoittamisen teemarahastoja: OP-Ilmasto, 
OP-Puhdas Vesi, OP-Vähähiilinen ja OP-Kestävä 
Maailma� 

YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden lisäksi 
OP on allekirjoittanut hiilijalanjäljen raportoimiseen 
kannustavan Montreal Pledge -aloitteen� OP Va-
rainhoito on mukana CDP:n ilmasto-, vesi- ja met-
säkatoaloitteissa� Lisäksi OP Varainhoito on mukana 
kansainvälisessä Climate Action 100+ -ohjelmassa, 
jossa mukana olevat sijoittajat vaikuttavat eniten 
kasvihuonepäästöjä tuottaviin listayhtiöihin� Ilmas-
tonmuutokseen liittyvien riskien taloudellisia vaiku-
tuksia OP arvioi vuosittain CDP-vastauksessaan�

Olemme vastuullinen sijoittaja ja 
aktiivinen omistaja
OP:n rahasto- ja varainhoitoyhtiöt ovat allekirjoit-
taneet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet 
(UNPRI) ensimmäisten suomalaisten varainhoitajien 
joukossa ja OP on yksi Suomen vastuullisen sijoit-
tamisen yhdistyksen (FINSIF ry) perustajajäsenistä� 
OP hallinnoi 81,2 (71,8) miljardin euron asiakas-
varoja� Varojen hoidossa noudatetaan vastuullisen 
sijoittamisen periaatteita� Odotamme aktiivisten ja 
suorien sijoituskohteidemme noudattavan yleisesti 

kansainvälisiä normeja, kuten Global Compactia ja 
OECD:n ohjeita monikansallisille yrityksille�

OP toimii aktiivisena omistajana, kannustaa koh-
deyhtiöitä vastuulliseen liiketoimintaan ja yhteis-
työkumppaneitaan vastuulliseen sijoittamiseen� 
Vastuullisen sijoittamisen päälinjaukset hyväksy-
tään OP Varainhoidon johtoryhmässä� Linjausten 
mukaisia päätöksiä tehdään ESG-asiantuntijoiden 
toimesta ja vastuullisen sijoittamisen toimikunnas-
sa� Varsinaisten ESG-strategioiden toimeenpano 
tapahtuu tapauskohtaisesti joko korko-, osake-, 
cross-assets- tai kiinteistösijoituksissa, ESG-asian-
tuntijoiden toimesta, tai vaihtoehtoisesti asiantunti-
joiden ja edellä mainittujen toimintojen yhteistyönä� 
Vuonna 2020 ESG-asiantuntijat integroidaan osaksi 
salkunhoitotiimejä uuden ketterän toimintatavan 
myötä� 

Vastuullista sijoittamista toteutetaan erilaisilla vas-
tuullisen sijoittamisen strategioilla� Toteutettavia 
strategioita ovat vastuullisuusasioiden huomioi-
minen sijoituspäätöksenteossa, kansainvälisten 
normien seuranta, aktiivinen omistajuus ja vaikut-
taminen, poissulkeminen sekä positiivinen teema-
sijoittaminen� Poissuljemme kiistanalaisten aseiden 
valmistajia, tiettyjä hiilen tuottajia ja käyttäjiä sekä 
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yhtiöitä, joilla on todettu kansainvälinen normirik-
komus ja joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta� 

OP-Rahastoyhtiö käyttää hallinnoimiensa sijoi-
tusrahastojen äänioikeutta OP-Rahastoyhtiön 
hallituksessa hyväksytyn omistajapolitiikan mu-
kaisesti� Epäkohdat Suomessa listatuissa yhtiöissä 
pyritään käsittelemään suoraan yhtiöiden kanssa 
ennen yhtiökokouksia, jolloin mahdollisissa äänes-
tystilanteissa pääsääntöisesti tuetaan hallituksen 
esitystä� OP-Rahastoyhtiö käyttää myös muissa 
kuin Suomessa listattujen yhtiöiden yhtiökokouk-
sissa äänivaltaa yhä enenevässä määrin valtakir-
jaäänestyksen (proxy voting) avulla� Vuonna 2019 
OP-Rahastoyhtiö antoi äänestysohjeet yli 1 600 
ulkomaisessa yhtiökokouksessa� OP-Rahastoyhtiön 
omistajapolitiikkaa toteutetaan osallistumalla aktii-
visesti Suomessa listattujen yhtiöiden yhtiökokouk-
siin� Vuoden aikana osallistuttiin yli 50 suomalaisen 

yhtiön kokoukseen� OP Varainhoidon hoitamissa 
OP-rahastoissa oli vuoden 2019 lopussa yhteensä 
81 Suomessa listatun pörssiyhtiön osakkeita, joista 
33 prosentin kanssa keskusteltiin ympäristö- ja 
yritysvastuukysymyksistä�

Mikäli aktiivisten sijoituskohteiden joukossa on  
yrityksiä, joilla on kansainvälinen normirikkomus, 
vaikutamme yritykseen tilanteen korjaamiseksi�  
Mikäli vaikuttaminen ei johda tulokseen, sijoitus-
kohde voidaan myydä vastuullisen sijoittamisen 
toimikunnan päätöksellä�

Lue lisää vastuullisesta sijoittamisesta�

Perustamme Suomen ensimmäisen 
kehittyville markkinoille sijoittavan 
vaikuttavuusrahaston
OP ja Finnfund perustavat Suomen ensimmäisen 
kehittyville markkinoille sijoittavan vaikuttavuusra-
haston� Rahasto hakee systemaattista ja mitattavaa 
vaikuttavuutta ensisijaisesti kestävän maa- ja met-
sätalouden, uusiutuvan energian ja rahoituslaitos-
ten hankkeista� Sijoitukset tukevat ilmastonmuu-
toksen torjuntaa ja siihen sopeutumista, kestävien 
työpaikkojen luomista sekä edullisen ja puhtaan 
energian turvaamista� OP Finnfund Global Impact 
Fund I -rahasto edistää sijoituksiensa kautta mitat-
tavalla tavalla YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden 
saavuttamista tarjoten samalla houkuttelevaa tuot-
toa sijoittajille� YK:n mukaan vuotuinen kestävän 
kehityksen tavoitteiden edellyttämien investointien 
rahoitusvaje on 2 500 miljardia euroa�

https://www.op.fi/op-ryhma/vastuullisuus/vastuullisuus-liiketoiminnassa/sijoittaminen
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Nokian Renkaat suhtautuu 
vastuullisuustyöhön kunnian-
himoisesti� Tarkkoja tavoitteita 
ilmaston, ympäristön, sosiaalisen 
vastuun ja toimitusketjujen 
suhteen asetetaan joka vuosi� 
Vastuullisuusraportteja seuraavat 
tarkkaan sijoittajat, mutta yhä 
useammin myös rahoittajat�  
Nokian Renkaat on allekirjoittanut  
OP Yrityspankin kanssa 
vastuullisuustavoitteisiin sidotun 
viisivuotisen, sadan miljoonan  
euron lainan� 

Lue koko juttu OP Mediasta�

Nokian Renkaat 
sitoi laina-
ehtonsa 
vastuullisuuden 
tavoitteiden 
toteutumiseen
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https://op.media/yrityselama/yrittajyys/nokian-renkaat-sitoi-lainaehtonsa-vastuullisuuden-tavoitteiden-toteutumiseen-e7d5d19302854822b9085abd037b67d2
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Tuemme paikallista elinvoimaa ja yhteisöllisyyttä
OP Ryhmän omistavat kaksi miljoonaa 
osuuspankkien omistaja-asiakasta� 
Perustehtävämme mukaisesti 
edistämme omistaja-asiakkaidemme ja 
toimintaympäristömme hyvinvointia� 

Osuuskunta yritysmuotona sekä osuuspankkien 
teot paikallisyhteisöjen hyväksi lisäävät yhteiskun-
nan hyvinvointia ja talouskehitystä� Osuustoimin-
nallinen toimintamallimme synnyttää merkittäviä 
välittömiä ja välillisiä vaikutuksia sekä paikallisesti 
että läpi Suomen� Teemme yhteisön hyväksi vaikut-
tavia tekoja niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti 
– digitaalisesti ja fyysisesti�

Tunnemme paikallisen toimintaympäristömme 
pitkältä ajalta, joten pystymme rahoittamaan koti-
talouksia ja yrityksiä erilaisina taloudellisina aikoina� 
Paikallisen yritystoiminnan pitkäjänteinen rahoitta-
minen onkin yksi alueellisen hyvinvoinnin ja jatku-
vuuden tärkeimmistä edellytyksistä�

Omistaja-asiakkaan etu ohjaa 
toimintaamme

Osuustoiminnallisten arvojen ja periaatteiden mu-
kaisesti OP toimii laajemman yhteisön etua ajatellen 
eikä aja OP:n tai yksittäisten toimijoiden tavoit-
teita, jos ne ovat ristiriidassa toimintaympäristön 
pitkän aikavälin hyvinvoinnin kanssa� OP Ryhmän 
tavoitteena ei ole voiton maksimointi omistajille 
vaan omistaja-asiakkaiden tarvitsemien palvelujen 
tuottaminen mahdollisimman tehokkaasti ja laa-
dukkaasti� Yhteinen menestys käytetään omista-
ja-asiakkaiden hyväksi keskittämisetuina ja muina 
taloudellisina etuina sekä palvelukyvyn ylläpitona ja 
kehittämisenä� 

Omistaja-asiakkaaksi voi liittyä maksamalla oman 
osuuspankkinsa jäsenosuusmaksun� Jäsenosuus oi-
keuttaa monipuolisiin etuihin ja antaa äänestysoikeu-
den pankin edustajiston vaaleissa� Jäsenosuusmaksu 
on useimmissa osuuspankeissa noin 100 euroa 

Päivä toimitusjohtajana tai 
yrittäjänä 12-vuotiaana? 
Yrityskylä tarjoaa vuosittain tuhansille lapsille en-
simmäisen työpäivän ja kosketuksen työelämään� 
Vuosittain noin 45 000 kuudesluokkalaista pääsee 
pyörittämään omaa kaupunkia eri puolilla Suomea 
toimivissa Yrityskylissä� Samalla he oppivat yhteis-
kunnan toiminnasta, kuluttamisesta, yrittäjyydestä 
ja veroista� Kaupunki on kuin pienoismalli oikeasti 
toimivasta yhteiskunnasta: jokaisella on oma roo-
linsa ja työtehtävänsä�

Lue koko juttu OP Mediasta�

OP on vahvasti 
sitoutunut 
asiakkaisiinsa ja 
toimintaympäris-
töönsä� 
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https://op.media/yrityselama/yrittajyys/paiva-toimitusjohtajana-tai-yrittajana-12-vuotiaana-yrityskyla-tutustuttaa-oppilaita-tyoelamaan-c6b4c7d97401465882514bdcc1b8009b
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2,5
miljardia euroa  
OP-bonuksia�

Omistaja-asiakkaille  
on vuodesta 1999 
alkaen maksettu

ja sen saa takaisin, mikäli omistajuus joskus 
päättyy� Omistaja-asiakkaiden on ollut mahdol-
lista tehdä lisäsijoituksia omaan osuuspankkiinsa 
Tuotto-osuuksien kautta vuodesta 2014 lähtien� 
Osuuspankki maksaa Tuotto-osuuksille vuosittain 
korkoa pankin tuloksen perusteella ja ohjaa myös 
tällä tavoin osan menestyksestään omistaja-asi-
akkailleen� Vuodelta 2019 OP ennakoi maksavansa 
Tuotto-osuuksille korkoa 3,25 prosenttia (3,25)�

Merkittävä osa OP:n liiketoiminnan tuloksesta pa-
lautetaan omistaja-asiakkaille OP-bonuksina, joita 
kertyy esimerkiksi lainoista, säästöistä ja sijoituk-
sista sekä vakuutuksista ja joita käytetään palvelu-
maksuihin ja vakuutuslaskuihin� Omistaja-asiakas 
saa myös alennuksia vakuutuksistaan� Lisäksi 
omistaja-asiakkaalla on pääsy omistaja-asiakkai-
den palvelukokonaisuuksiin, kuten edullisempiin 
päivittäispankkipalveluihin, kiinteäkorkoiseen asun-
tolainaan ja OP-sijoituskumppani-palveluun� Omis-
taja-asiakkaat voivat myös ostaa, myydä ja vaihtaa 
suurinta osaa OP:n rahastoista ilman kaupankäyn-
tikuluja� Osuuspankin tarjoamien palveluiden lisäksi 
omistaja-asiakkaat hyötyvät myös useista OP Ryh-
män yhteistyökumppaneiden tarjoamista eduista, 
kuten OP Joukko-osto -palvelusta� 

Vuonna 2019 OP-bonuksia käytettiin pankki- ja 
varallisuudenhoitopalveluihin yhteensä 113 miljoo-
naa euroa (111) ja vahinkovakuutustuotteiden va-
kuutusmaksuihin 129 miljoonaa euroa (118)� Omis-
taja-asiakkaille on vuodesta 1999 lähtien maksettu 
OP-bonuksia yhteensä 2,5 miljardia euroa� 

Vuonna 2019 asiakkaille kertyi bonuksia 254 mil-
joonaa euroa (230)� Vahinkovakuutuksen keskittä-
misalennuksia annettiin yhteensä 69 miljoonaa eu-
roa (67)� Lisäksi omistaja-asiakkaat ostivat, myivät 
ja vaihtoivat suurinta osaa rahastoista ilman erillisiä 
kuluja� Edun arvo oli 5 miljoonaa euroa (6)�

Osuustoiminnan periaatteiden mukaisesti omis-
taja-asiakkaat voivat vaikuttaa pankin päätök-
sentekoon ja toiminnan kehittämiseen� Oman 
osuuspankin toimintaan voi vaikuttaa esimerkiksi 
osuuspankin hallinnossa� Osuuspankin hallinnon 
kautta omistaja-asiakkaiden vaikutusmahdolli-
suudet ulottuvat alueellisen elinkeinoelämän ja 
hyvinvoinnin edistämiseen� Osuuspankin edustajisto 
tai osuuskunnan kokous on pankin ylin päättävä 
elin, ja sen jäseninä toimivat omistaja-asiakkaat� 
Omistaja-asiakas voi asettua ehdolle edustajistoon, 
ja jokaisella omistaja-asiakkaalla on mahdollisuus 
äänestää omistamansa pankin edustajiston vaaleis-

sa� Useilla OP Ryhmän osuuspankeilla on käytössä 
lisäksi omistaja-asiakasyhteisö, digitaalinen fooru-
mi, jonka kautta omistaja-asiakkaat voivat vaikuttaa 
muun muassa pankin toiminnan kehittämiseen� 
Tuote- ja palvelukehitykseen asiakkaat voivat osal-
listua OP:n Paja-asiakasyhteisön kautta�

Vaikutamme paikallisesti 
Eri puolilla Suomea sijaitsevat osuuspankit ja niiden 
konttori- ja palvelupisteverkosto mahdollistavat ak-
tiivisen vuorovaikutuksen asiakkaiden ja paikallisen 
yhteisön kanssa� Ryhmän osuuspankeilla oli vuoden 
2019 lopussa 352 (365) toimipaikkaa ja sen asiak-
kaiden käytettävissä oli 1 199 pankkien yhteiskäy-
tössä olevaa pankkiautomaattia ympäri maata� 

OP arvioi ja mittaa osuuspankkien alueellisia ja 
yhteisöllisiä vaikutuksia vuosittain osuuspankkien 
olennaisimpien vaikutusten tunnistamiseksi� Arviointi 
tarjoaa osuuspankeille työkalun alueellisen ja yhtei-
söllisen vaikuttavuuden tavoitteelliseen kehittämi-
seen� Välillisiä taloudellisia vaikutuksia syntyy muun 
muassa työllistämisen, hankintojen, investointien, 
elinkeinoelämän ja yritystoiminnan rahoituksen sekä 
verojen maksun kautta� Tutustu OP Turun Seudun 
esimerkkiin vaikutusten arvioinnista� 
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Alueelliset vaikutukset
OP Turun seutu

Taloustaitojen vahvistaminen

Pankki tukee lasten ja nuorten oman talouden 
hallintaa kesätyöpaikkojen, peruskoululaisille 
suunnatun Yrityskylän, oppilaitoskäyntien, 
Taloustaitohankkeen ja Taloustaitokilpailun kautta. 
OP Turun Seutu on tukenut Varsinais-Suomen 
Yrityskylää alusta asti.

Paikallisen urheilu-, kulttuuri- ja 
vapaaehtoistoiminnan tukeminen

Pankki tukee taloudellisesti yleishyödyllisiä 
yhteisöjä, jotka vahvistavat paikallista hyvinvointia 
ja yhteisöllisyyttä.

Kohti hiilineutraaliutta

OP:n tavoitteena on kehittää maailman parhaat etäpalvelut 
ja kulkea asiakkaidensa rinnalla digimurroksessa. 
Turun seudulla pankkiasioiden hoitaminen verkossa tai 
puhelimitse säästi aikaa ja matkaa neljä kertaa maailman 
ympärysmitan verran. Samalla etäneuvottelut  
vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä.  
 
Pankki käyttää uusiutuvaa sähköä.

Yritysrahoituksen 
työllisyysvaikutukset

Pankki rahoittaa toimialueellaan yrityksiä 
ja siten edistää alueen taloudellisen 
elinvoimaisuuden kehittymistä.  61 000

henkilötyövuotta

Asiakkaan  
ajansäästö: 

 6 500
tuntia säästettyä  

työaikaa

 281
tonnia vähemmän  

päästöjä

1,1
miljardia euroa  
myönnettyjä  
yritysluottoja

 1 400
uutta työpaikkaa

 720 000
euroa tukea paikallisille 

hankkeille

Asiakkaan säästö: 

19
tonnia vähemmän 

kasvihuonekaasupäästöjä

1 000
tapahtumaa

470 000
osallistujaa  

tapahtumissa 

71
nuorelle 
kesätyö

8 500
peruskoululaista 

Yrityskylissä
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Olemme merkittävä veronmaksaja

Osuuspankit ovat useilla paikkakunnilla suurimpia 
veronmaksajia, ja ryhmätasolla OP on yksi Suomen 
suurimmista veronmaksajista� Kaikki osuuspankit 
maksavat yhteisöveronsa paikallisesti toimialueel-
le� OP Ryhmän vuoden 2019 tuloverot olivat 168 
miljoonaa euroa (125)� Efektiivinen verokanta oli 
20,1 prosenttia (21,7)� Maksamalla verot Suomeen 
OP Ryhmä edistää koko Suomen menestystä� 

OP:n verot koostuvat välittömistä, välillisistä ja tili- 
tettävistä veroista� Välittömät verot kattavat OP:n 
suoraan maksamat tuloverot, kiinteistöverot ja 
veroluonteiset maksut� Välillisiä veroja ovat arvon-
lisävero ja vakuutusmaksuvero� Tilitettävät verot 
sisältävät OP:n suorituksen maksajana keräämiä ja 
valtiolle edelleen tilitettäviä veroja, muun muassa 
ennakonpidätykset palkoista ja lähdeverot koroista� 
Rahoituspalvelujen välitys ja myynti ovat arvon-
lisäverotonta palvelujen myyntiä, eivätkä ne siten 
aiheuta arvonlisäveron suorittamisvelvollisuutta 
tai oikeuta vähennyksen tekemiseen hankintojen 
osalta� OP Ryhmään kuuluvat osuuspankit ja muut 
yritykset ovat kuitenkin arvonlisäverovelvollisia 
muusta liiketoiminnastaan� Verojalanjäljessä esitetyt 
verot on laskettu suoriteperusteisesti�

Välittömät verot yhteensä 
321 milj. euroa

Välilliset verot yhteensä 
271 milj. euroa

Kuluksi jäävät välilliset verot yhteensä 
134 milj. euroa

Tilitettävät verot yhteensä 
216 milj. euroa

Verojalanjälki

Sosiaaliturva- ja eläkemaksut 
177 milj. €

Tuloverot 
141 milj. €

Kiinteistövero 
3,3 milj. €

Vakuutusmaksuvero 
237 milj. € 

Ennakonpidätykset 
195 milj. €

Lähdevero 
21,3 milj. €

Kuluksi jäävä 
arvonlisävero 
134 milj. € Arvonlisävero 

34,8 milj. € 
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Edistämme hyvinvointia  
konkreettisilla teoilla

Osuuspankit tukevat myös paikallista yhdessä te-
kemistä ja hyvinvointia erilaisten konkreettisten te-
kojen, sponsoroinnin ja lahjoitusten kautta� Talous-
taitojen vahvistamisen ja senioreiden digitaitojen 
opastamisen rinnalla merkittävä yhteistyön muoto 
on lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen sekä 
kulttuurin tukeminen� Osuuspankit edistivät urhei-
luseuratuen kautta yhteensä 495 000 suomalaisen 
liikuntaa vuonna 2019� OP on myös valtakunnal-
lisesti Olympiakomitean pääyhteistyökumppani 
tavoitteena edistää etenkin lasten liikuntaa� Osuus-
pankit eri puolilla Suomea järjestivät vuonna 2019 
lähes 300 Hippo-tapahtumaa, joissa tavoitettiin yli 
60 000 lasta perheineen� Hippo-klubi on osuus-
pankkien alle 13-vuotiaille asiakkaille suunnattu 
maksuton kerho� 

OP Ryhmä lahjoitti vuonna 2019 hyväntekeväisyy-
teen 2,1 miljoonaa euroa� OP Ryhmän perustamat 
tieteellistä tutkimusta tukevat säätiöt jakoivat apu-
rahoina tutkimustyöhön yhteensä 1,1 miljoonaa 
euroa vuonna 2019 ja rahoittivat 52 tutkijan ja tut-
kimusryhmän työtä� OP Ryhmän Taidesäätiö tukee 
esittävää säveltaidetta lainaamalla arvosoittimiaan 

nuorille muusikoille� Säätiö tukee suomalaista  
kuvataidetta ja omistaa 3 500 teoksen kokoelman�

Reppu joka selkään -kampanjassa OP ja Hope - 
Yhdessä & Yhteisesti ry keräsivät yhdessä OP:n 
asiakkaiden kanssa kolmatta kertaa koulureppuja 
koulutien aloittajille� Reppuja lahjoitettiin heinäkuun 
2019 aikana yhteensä 3 000 kappaletta eri puolilla 
Suomea� Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjassa 
OP tarjoaa yhdistyksille eri puolilla Suomea tuen 
nuorten työllistämiseen� Kesällä 2019 osuuspankit 
tarjosivat kampanjan kautta yli 1 700 kesätyö-
paikkaa 15–17-vuotialle nuorille yleishyödyllisissä 
yhdistyksissä, ja kampanjan lahjoitussumma nousi 
lähes 700 000 euroon� 

Hiiop on OP Ryhmän yritysvapaaehtoistyön ohjel-
ma, jossa työntekijöillä on mahdollisuus tehdä päivä 
yritysvapaaehtoisena työajallaan� OP:n keskusyh-
teisössä sekä lukuisissa osuuspankeissa jatkettiin 
vuonna 2019 yritysvapaaehtoistyötä esimerkik-
si taloustaitojen parissa ja ympäristön hyväksi 
OP Ryhmän vastuullisuusohjelman mukaisesti� 
Vapaaehtoistyön kynnyksen madaltamiseksi OP 
avasi vuonna 2017 vapaaehtoistyön välityssivuston 
Hiiop100�fi� Vuoden 2018 päätteeksi OP lahjoitti 
vapaaehtoistyön välityspalvelun Hiiop100�fi  

Kansalaisareena ry:lle� OP Osuuskunta jatkoi sivus-
ton ylläpidon tukemista myös vuonna 2019� Lah-
joituksen tavoitteena on varmistaa kaikille avoimen 
ja maksuttoman Hiiop100�fi-palvelun jatkuvuus 
myös tulevaisuudessa�

Pohjola Vakuutus ennaltaehkäisee 
vahinkoja ja korvaa vahingon sattuessa
OP tarjoaa kattavat ja monipuoliset vahinko- ja 
henkivakuuttamisen palvelut niin henkilö-, yritys-, 
kuin yhteisöasiakkaille� Haluamme varmistaa,  
että asiakkaillamme on monipuolinen ja kattava 
vakuutusturva� Kehitämme palvelukonseptejamme, 
digitaalisia vakuutus- ja korvauspalveluitamme 
sekä yhteistyökumppaniverkostoamme vahinkojen 
hoidossa tarjotaksemme eheän ja laadukkaan asia-
kaskokemuksen asiakkaillemme� 

OP Ryhmän Vakuutus-liiketoiminnan muodostavat 
Pohjola Vakuutus, A-Vakuutus ja OP-Henkivakuu-
tus sekä Pohjola Sairaala� OP Ryhmä otti käyttöön 
Pohjola-brändin vahinkovakuutusliiketoiminnas-
sa 1�6�2019, jolloin OP Vakuutus Oy:n toiminimi 
muuttui Pohjola Vakuutus Oy:ksi� Pohjola-nimi 
yhdistetään edelleen vahvasti vakuutuspalveluihin, 
joten brändin päivittäminen on linjassa asiakkai-

495 000 
suomalaista�

Osuuspankit  
liikuttivat yhdessä 
urheiluseurojen kanssa 
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demme odotusten kanssa� Pohjola Vakuutuksen 
brändiuudistuksen myötä Pohjola Terveyden brändi 
muuttui Pohjola Sairaalaksi, ja jatkossa se keskittyy 
ortopediaan ja urheiluklinikkatoimintaan� Osana 
muutosta Pohjola Terveys myi työterveyspalvelunsa 
Mehiläiselle� Matkavakuutuksia myöntävä Euroop-
palainen fuusioitui osaksi Pohjola Vakuutus Oy:ta 
1�11�2019� Osana yhtiörakenteen yksinkertaista-
mista A-Vakuutus on tarkoitus fuusioida Pohjola 
Vakuutukseen 1�4�2020� 

Pohjola Vakuutus edistää asiakkaiden riskienhallintaa 
ja turvallisuutta, auttaa vahinkojen ennaltaehkäisys-
sä sekä varmistaa sujuvan ja tehokkaan vahingon-
hoidon� Kartoitamme yhdessä asiakkaan kanssa po-
tentiaaliset riski- ja turvallisuustekijät ja optimoimme 
vakuutusratkaisut asiakaskohtaisesti� Varmistamme, 
että asiakas on tietoinen kaikista riskeistään eivätkä 
mahdolliset vahingot aiheuta ylitsepääsemättömiä 
taloudellisia tai inhimillisiä vaikeuksia� Teemme asi-
akkaan arjesta sujuvaa ja turvallista rakentamalla 
yhdessä asiakkaan kanssa parhaan mahdollisen 
kokonaisratkaisun� 

Keskeisimmät henkilöasiakkaiden vakuuttamisen 
osa-alueet ovat auton, kodin ja muun omaisuuden 
vakuuttaminen sekä henkilövakuuttaminen muun 

muassa tapaturmien ja sairauksien varalta sekä 
kotona että matkoilla� Tarjoamme nopean avun 
vahinkotilanteiden hoitamiseen Pohjola Vahinkoapu 
-palvelussamme� Vahinkoapu�fi-palvelusta asiakkaat 
löytävät toimintaohjeet vahinkotilanteeseen, yhteis-
työkumppaneidemme tiedot sekä tietoa siitä, mitä 
vakuutus korvaa� Palvelu löytyy sekä OP-mobiilista 
että OP-yritysmobiilista� Henkilöasiakkaiden vahin-
goista ilmoitetaan verkon tai mobiilin kautta noin 
64 prosenttia ja yritysasiakkaiden vahingoista noin 
36 prosenttia� Korvauspalvelussa OP:lla on kump-
panuussopimuksia yli 20 toimialalla, esimerkiksi 
terveydenhuoltoalan yritysten, autokorjaamojen, 
silmälasi-, rakennuskorjaus- ja kodinkoneliikkeiden 
kanssa� Kumppanuuksilla varmistetaan laadukas 
asiakaskokemus, korvaustoiminnan kustannustehok-
kuus, tasalaatuisuus ja saatavuus lähellä asiakasta�

Pohjola Vakuutuksen tavoitteena on tukea asiakkai-
taan vahinkojen ja tapaturmien ennaltaehkäisyssä� 
Yhdessä kumppaneiden kanssa haluamme vähentää 
liikenneonnettomuuksia ja vaikuttaa liikenneasentei-
siin liikenneturvallisuuden edistämiseksi� 

Vuonna 2019 Pohjola Vakuutus kannusti autoilijoita 
turvalliseen liikkumiseen yhteistyössä Porokellon  
kanssa Musta marraskuu -kampanjan myötä� 

Tavoitteena on vähentää porokolareiden määrää 
puoleen vuoteen 2020 mennessä� Kannustaakseen 
nuoria turvalliseen autoiluun Pohjola Vakuutus, Au-
tokoululiitto ja parikymmentä ajorataa ympäri Suo-
men aloittivat vuonna 2019 yhteistyön, jossa Pohjola 
Vakuutus tarjoaa kaikille ajorataharjoittelun suoritta-
neille, henkilöauton ajokorttia ajaville hintaedun kas-
kovakuutuksen ensimmäisestä vuodesta� Viestimme 
myös aktiivisesti poikkeuksellisista sääolosuhteista, 
kuten myrskyistä ja huonosta ajokelistä, ja pyrimme 
näin ennaltaehkäisemään onnettomuuksia ja vahin-
koja� Vahingon sattuessa haluamme auttaa asiak-
kaan sujuvasti takaisin normaaliin arkeen� 

Pohjola Vakuutus toimii myös yritysasiakkaiden riski-
enhallinnan kumppanina� Tehtävänämme on turvata 
asiakkaidemme toiminnan jatkuvuus, tukea henki-
löstön työkykyä ja auttaa turvallisen toimintaympä-
ristön rakentamisessa� Tarjoamme asiakkaillemme 
kattavat ja monipuoliset riskienhallintapalvelut, 
joiden avulla yritys pystyy paremmin varmistamaan 
liiketoimintansa häiriöttömyyden ja varmuuden on-
gelmatilanteissa� Yritystoiminnan keskeiset vakuutet-
tavat kohteet ovat yrittäjä itse, yrityksen henkilöstö, 
yrityksen käyttö- ja vaihto-omaisuus, tavarankul-
jetukset, ajoneuvot sekä yritysliiketoiminta� Pohjola 
Vakuutus tarjoaa yrityksille myös kybervakuutusta 

Vuonna 2019  
Pohjola Vakuutus 
kannusti autoilijoita 
turvalliseen  
liikkumiseen  
Musta marraskuu 
-kampanjan avulla�
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tietoturmien varalle sekä henkilöstön henkilövakuu-
tuksiin liitettävää työterveyshuoltopalvelua�

Pohjola Vakuutuksen uuden Terveysmestari-palvelun 
kautta Terveysmestarit hoitivat 170 000 asiakaskon-
taktia ensimmäisenä toimintavuotenaan� Terveys-
mestari-palvelun asiakaskokemus oli erinomainen 
vuonna 2019: NPS 82 (vaihteluväli -100 – +100)� 
Terveysmestari-palvelu on Pohjola Vakuutuksen asi-
akkaille suunnattu maksuton palvelu hoidontarpeen 
arvioimiseksi� Samalla Terveysmestari arvioi myös 
sairauden tai tapaturman korvattavuuden ja antaa 
suoralaskutusluvan hoitolaitoskumppanille� Asiakkaal-
le jää usein maksettavaksi ainoastaan vakuutuksen 
omavastuu�

Pohjola Sairaala hoitaa kuntoon
Pohjola Sairaala tarkensi vuonna 2019 strategi-
aansa ja keskittyy jatkossa ortopediaan ja urheiluk-
linikkatoimintaan� Viisi Pohjola Sairaalaa (Helsinki, 
Tampere, Oulu, Kuopio ja Turku) ovat osa OP:n 
vahinkovakuutusliiketoimintaa ja edistävät OP:n pe-
rustehtävän mukaisesti hyvinvointia ja turvallisuutta 
toimintaympäristössään� Pohjola Sairaala on onnis-
tunut lyhentämään hoitoketjua merkittävästi, mikä 

hyödyttää kaikkia osapuolia – asiakasta eli työntekijää, 
työnantajaa, yhteiskuntaa sekä vahinko- ja työeläke-
vakuuttajia – lyhyempien poissaolojen ja pienempien 
kustannusten, korvausten ja ansionmenetysten kautta� 
Pohjola Sairaaloiden asiakkailta kerätään palautetta 
NPS-mittarilla, joka kuvaa asiakastyytyväisyyttä� Leik-
kausasiakkaiden NPS on ollut ensimmäisen sairaalan 
avaamisesta lähtien korkea, 97 vuonna 2019 (vaihte-
luväli -100 – +100)� 

Suomalaisten liikunnan ja urheilun edistäminen on 
tärkeä osa Pohjola Vakuutuksen ja Pohjola Sairaa-
lan työtä� Tuemme lasten liikkumista laajan urheilun 
lajiliittoyhteistyön keinoin luomalla lapsille ja nuorille 
matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia� Tavoit-
teena on tarjota erilaisia liikkumisvaihtoehtoja mahdol-
lisimman monelle ja aktivoida lapsia ympäri Suomen 
seuratoiminnan pariin� Sporttimestari-palvelun avulla 
opastamme urheiluseuroja ja valmentajia tyypillisten 
lajivammojen ehkäisyssä� Vuonna 2019 yhteensä lähes 
2 500 lasten ja nuorten urheiluseuratoiminnan aktiivia 
hyödynsi Sporttimestari-palvelua� Pohjola Sairaala 
aloitti myös syksyllä 2019 Liikuntalääketieteen kes-
kusten kanssa yhteistyön, jonka tavoitteena on lisätä 
urheilijoiden terveitä harjoittelu- ja kilpailupäiviä�

Lasten rasitusvammat ovat 
ennaltaehkäistävissä
Lasten ja nuorten rasitusvammoista on ollut viime 
aikoina runsaasti keskustelua mediassa� Pienten 
voimistelijoiden vammat voidaan ennaltaehkäistä 
lajikohtaisella voima- ja lihasaktivaatioharjoittelulla�
Lasten rasitusvammat tulevat yleensä lihasten kiin-
nityskohtiin, joissa on avoin kasvutumake, kertoo 
Pohjola Sairaalan Sporttimestari Veli-Matti Talonen� 
Kasvuvaiheen aikana liiallinen yksipuolinen harjoit-
telu altistaa rasitusvammoille�

Lue koko juttu OP Mediasta�

https://op.media/terveys-ja-hyvinvointi/terveys/lasten-rasitusvammat-ovat-ennaltaehkaistavissa-muistuttaa-asiantuntija-7e99f8d0ac10416ea986a24f4624617b
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Kyrö Distilleryn tarina on sellainen, 
josta monet aloittelevat yritykset haa-
veilevat� Yrityksen brändi ammentaa 
suoraan paikallisesta talkoohengestä� 
Tärkeä osa yrityksen menestystari-
naa ja identiteettiä on Pohjanmaan 
Isokyrö, jossa sen tislaamo ja vierai-
lukeskus sijaitsevat� Toimitusjohtajan 
mukaan isokyröläisyys tarkoittaa 
esimerkiksi yrittäjyyden ja yhdessä 
tekemisen meininkiä, johon yhdistyy 
usein huumori� 

Lue koko juttu OP Mediasta�

Kyrö Distilleryn 
yllättävä 
menestystarina 
nojaa syvään 
paikallisuuteen
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https://op.media/yrityselama/yrittajyys/kyro-distilleryn-yllattava-menestystarina-nojaa-syvaan-paikallisuuteen-72bec3cb7a274472bb9d55c5cc4fb4b5
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Käytämme tietopääomaamme vastuullisesti
OP Ryhmässä käsitellään paljon tietoa asiakkaista, 
työntekijöistä ja muista sidosryhmistä� Suhtaudum-
me vastuullisesti kaikkeen henkilötietojen käsitte-
lyyn ja hyödyntämiseen� Tästä hyvänä esimerkkinä 
on keväällä 2019 ensimmäistä kertaa julkaistu 
OP:n tietotilinpäätös 2018, joka kuvaa tiedon 
merkitystä ja vastuullista tiedon hallintaa, hyö-
dyntämistä ja strategista johtamista OP Ryhmässä 
sekä esittelee OP:n tietotasetta eli tietovarojen ja 
-pääoman luonnetta ja keskinäistä suhdetta� Tieto-
tilinpäätöksessä on kuvattu tarkemmin myös hen-
kilötietojen käsittelyyn liittyvät keskeiset periaatteet 
ja käytännöt OP:lla� Sisäisten tietosuojaan liittyvien 
toimintatapojen tärkein tavoite on varmistaa, että 
kaikki sidosryhmämme voivat luottaa OP Ryhmän 
tapaan hoitaa tietosuoja-asiat�

Julkaisemalla tietotilinpäätöksen vuosittain ha-
luamme olla vastuullinen edelläkävijä tiedon 
käsittelyssä ja kuvailla tiedon johtamista ja hyö-
dyntämistä avoimesti ja läpinäkyvästi� OP:n tieto-
tilinpäätös oli toimialan ensimmäinen ja tiettävästi 
ensimmäinen yksityisen yrityksen julkaisema tieto-
tilinpäätös Suomessa�

Tiedon tärkein käyttötarkoitus OP:ssa on asiakas-
hyödyn tuottaminen� Tiedon avulla tehdään asioita 

Tutustu vuoden 2019 
tietotilinpäätökseen�

paremmin: kehitetään ja tuotetaan laadukkaita 
finanssi- ja vakuutuspalveluita, parannetaan toi-
minnan tehokkuutta sekä parannetaan asiakasko-
kemusta� Palveluiden kehittämisen lähtökohtia ovat 
paras asiakaskokemus ja saavutettavuus kaikissa 
kanavissamme� Digitaaliset palvelut pyritään kehit-
tämään mahdollisimman helppokäyttöisiksi kaikille 
käyttäjille�

Tekoälyn hyödyntäminen on arkipäiväistynyt no-
peasti ja yhä useammin päivittäistä työtämme 
avustavatkin itse kehittämämme tekoälyn, Finans-
siälyn eri sovellukset� Tekoäly osallistuu suurten 
tietomassojen jalostamiseen analyysin ja päätök-
senteon tueksi, laaduntarkkailuun, asiakaspalveluun 
ja monien rutiinitehtävien hoitamiseen� Tekoälyn 
vastuullista hyödyntämistä ohjaavat OP:ssa tekoälyn 
eettiset periaatteet, jotka julkaisimme ensimmäise-
nä suomalaisena yrityksenä� 

Käsittelemme asiakastietoja 
luottamuksella
OP:n toimihenkilöillä ja toimielimien jäsenillä on 
lakiin perustuva salassapitovelvollisuus asiakkaiden 
asioiden käsittelyssä� Noudatamme pankki- ja va-
kuutussalaisuutta, asiakastietojen ja potilastietojen 

luottamuksellisuutta sekä sopimusten salassapito-
velvoitteita kaikessa toiminnassamme� Toimihenkilöt 
saavat käsitellä asiakastietoja vain työtehtäviensä 
edellyttämässä laajuudessa� Terveydenhuollon 
laatu ja potilasturvallisuus ovat meille tärkeä 
asia, ja käsittelemme potilastietoja ehdottoman 
luottamuksellisesti�

Käytäntömme ohjaavat ottamaan tietosuojakysy-
mykset kattavasti huomioon kaikessa henkilötieto-
jen käsittelyssä� Tietosuojaan liittyvillä käytännöillä 
suojaamme muun muassa OP:n asiakkaiden, työn-
tekijöiden, yhteistyökumppaneiden ja muiden OP:n 
kanssa toimivien henkilöiden henkilötietoja� OP 
on sitoutunut vastuulliseen markkinointiin ja mai-
nontaan� Lainsäädännön mukaan asiakkaalle on 
ilmoitettava tietyt, tuotteeseen tai palveluun liittyvät 
ehdot, ominaisuudet tai riskit�

Markkinoinnissa OP antaa tuotteista ja palveluista 
ne tiedot, joilla saattaa olla merkitystä asiakkaan 
päätöksenteossa� Erityisesti nuoriin ja lapsiin 
kohdistuva markkinointi on hyvin rajoitettua� 
OP huomioi kohderyhmän yleisen kokematto-
muuden ja rajoitetun oikeudellisen toimintakyvyn� 
Noudatamme kansainvälisen kauppakamarin 
määrittelemiä markkinoinnin perussääntöjä, hyvää 

Tekoälyn  
vastuullista 
hyödyntämistä  
ohjaavat OP:ssa  
tekoälyn eettiset 
periaatteet, jotka 
julkaisimme  
ensimmäisenä  
suomalaisena  
yrityksenä� 
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https://op-year2019.fi/pdf/OP_Ryhma_2019_Tietotilinpaatos.pdf
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markkinointitapaa ja toimialojemme markkinoinnin 
ohjeistuksia� 

OP Ryhmällä on ryhmätasoinen tietosuojavastaava, 
joka toimii EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisessa 
roolissa� Rekisteröidyt voivat ottaa yhteyttä tieto-
suojavastaavaan kaikissa asioissa, jotka liittyvät hei-
dän henkilötietojensa käsittelyyn ja tietosuoja-ase-
tukseen perustuvien oikeuksiensa käyttöön�

Vuonna 2019 OP Ryhmälle on tullut 11 asiakkai-
den henkilötietojen käsittelyyn tai yksityisyydensuo-
jaan liittyvää asiakasvalitusta, jotka OP on todennut 
perustelluiksi� Valitusten kokonaismäärän lasken-
nassa samasta tapahtumasta (esim� postitusvirhe) 
johtuneet asiakasvalitukset on laskettu yhdeksi 
valitukseksi� 

OP Ryhmä havaitsi toiminnassaan vuonna 2019 
yhteensä 750 tapausta, jotka luokitellaan henkilö-
tietojen tietoturvaloukkaukseksi EU:n yleisen tieto-
suoja-asetuksen mukaisesti� Tämä määrä sisältää 

myös esimerkiksi inhimillisistä virheistä johtuneet 
tapaukset, joista ei todennäköisesti aiheudu luon-
nollisten henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin koh-
distuvaa riskiä�

Vuoden 2015 lopussa OP sai määräävän markki-
na-aseman väärinkäyttöön liittyvän selvityspyyn-
nön� Kilpailijan väitteen mukaan OP:lla olisi mää-
räävä markkina-asema vähittäispankkipalveluissa ja 
OP:n käyttäisi tätä asemaa väärin sitomalla yhteen 
vähittäispankkipalvelut ja vahinkovakuutuspalvelut� 
Lisäksi OP:n väitettiin tarjoavan vahinkovakuutus-
tuotteita alle tuotantokustannusten� 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) poisti asian kä-
sittelystä 11�2�2019� KKV:n selvityksen mukaan 
OP Ryhmä toimii kilpailulain mukaisesti, eikä OP:n 
bonusjärjestelmä ole kilpailulain vastainen� KKV 
katsoo, että OP:n toiminnalla ei myöskään ole 
markkinoiden sulkemiseen johtavia vaikutuksia 
vahinkovakuutusmarkkinoilla�
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”Ennen oli vaikeaa, kun piti mennä 
jonottamaan pankkiin�”

Anja Santala-Rosala on tottunut 
OP-mobiilin käyttäjä� Enää ei tar-
vitse etsiä edes avainlukulistaa, kun 
Mobiiliavain on tallessa omassa 
päässä� Anja tutustui OP-mobiilin 
käyttöön kolmisen vuotta sitten, sa-
moihin aikoihin, kun sai ensimmäisen 
tablettinsa�

Anja on huomannut, että ikäihmisten 
joukossa pankkipalveluiden käyttöta-
vat vaihtelevat suuresti� Hän kannus-
taa oman ikäisiään verkon käyttöön� 

Lue koko juttu OP Mediasta�

82-vuotias 
Anja maksaa 
laskunsa 
tabletilla
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https://op.media/talous/raha-ja-arki/82-vuotias-anja-maksaa-laskunsa-tabletilla:-%22ennen-oli-vaikeaa-kun-piti-menna-jonottamaan-pankkiin%22-45a371a5fea7472eb0239bb2eb2bee45
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Olemme vastuullinen työnantaja ja toimija
Vastuullisuus on kiinteä osa OP:n strategiaa ja 
kuuluu jokaisen OP:laisen arkeen, päätöksiin ja 
toimintaan� 

Yritysvastuun johtaminen
OP Ryhmän vastuullisuustyö perustuu ryhmän 
perustehtävään ja arvoihin, joita asiakasomisteinen 
liiketoimintamalli tukee� Liiketoiminnan tulee edis-
tää asiakkaiden ja toimintaympäristön hyvinvointia, 
turvallisuutta ja kestävää taloudellista menestystä� 
OP Ryhmän tavoitteena on olla vastuullisuuden 
edelläkävijä toimialallaan� Hyvän liiketavan peri-
aatteet (Code of Conduct) sisältävät OP Ryhmän 
vastuullisuus- ja ympäristöperiaatteet, joiden 
mukaisesti kaikkien OP Ryhmässä työskentelevien 
tulee toimia roolista, asemasta tai toimipaikasta 
riippumatta� Yksityiskohtaisemmat säännöt ja oh-
jeet täydentävät Hyvän liiketavan periaatteita�

OP Ryhmän liiketoiminnan johtamiskäytännöt kat-
tavat suurelta osin myös yritysvastuun johtamiseen 
liittyvät toimenpiteet� Keskeiset johtamiskäytännöt 
on määritelty OP Ryhmän hallinnointiperiaatteissa� 
Hyvä pankki- ja vakuutustapa ohjaa toimimaan 
lakien, normien ja säädösten mukaisesti sekä nou-
dattamaan rehellisen ja reilun toiminnan periaat-

teita� Riskienhallinta- ja Compliance-organisaatiot 
valvovat myös yritysvastuuseen liittyviä riskejä ja 
vaatimustenmukaisuutta� Organisaatiot toimivat 
liiketoiminnoista riippumattomasti�

Vastuullisuuden tekoja ja tavoitteita ohjaa ja koor-
dinoi OP Ryhmän vuonna 2019 päivitetty vastuulli-
suusohjelma� Raportointiperiaatteina OP noudattaa 
GRI-standardeja (Core) ja YK:n Global Compact 
-aloitetta sekä kehittää raportointia IIRC:n viite-
kehyksen suuntaan� OP Ryhmän vastuullisuusra-
portointi noudattaa pääosin samoja laskentarajoja 
kuin ryhmän taloudellinen raportointi� Poikkea-
mat ja rajoitukset laskentarajoissa on raportoitu 
kyseessä olevien tunnuslukujen yhteydessä ja 
GRI-indeksissä� 

OP on sitoutunut noudattamaan lakien ja määräys-
ten lisäksi myös kansainvälisiä, toimintaa ohjaavia 
sitoumuksia� OP allekirjoitti vuonna 2011 YK:n Glo-
bal Compact -aloitteen ja sitoutui noudattamaan 
aloitteen kymmentä periaatetta ihmisoikeuksista, 
työelämän oikeuksista, ympäristöperiaatteista ja 
korruption torjunnasta� Global Compact -periaat-
teet on viety osaksi OP:n toimittajasopimuksia� 
Henkilöstölle suunnatussa Hyvän liiketavan pe-
riaatteiden ja yritysvastuun verkkokoulutuksessa 

on huomioitu Global Compactin periaatteet� OP 
seuraa ja kehittää vastuullisuustyötään aktiivisesti 
ja on mukana laajasti vastuullisuuden verkostoissa� 
OP Ryhmä allekirjoitti syksyllä 2019 perustajajä-
senenä YK:n ympäristöohjelman Finance Initiativen 
(UNEP FI) vastuullisen pankkitoiminnan periaat-
teet ja sitoutui Collective Commitment to Climate 
Action -ilmastositoumuksessa tarkastelemaan 
luotonantoaan vähähiilisen talouden periaatteiden 
mukaisesti�

Seuraamme aktiivisesti rahoitusalan yrityksille 
suunnatun ohjeistuksen kehitystä osana OECD:n 
toimintaohjeita monikansallisille yrityksille� OECD:n 
toimintaohjeet koostuvat vapaaehtoisuuteen poh-
jautuvista vastuullisuuden periaatteista ja normeis-
ta sekä lainsäädännön soveltamisesta kansainväli-
sessä liiketoiminnassa�

OP vastaa vuosittain CDP-kyselyyn, jonka tarkoi-
tuksena on kerätä yrityksiltä tietoa ilmastonmuu-
toksen vaikutuksista heidän liiketoimintaansa ja 
keinoista ilmastonmuutoksen torjuntaan ja kas-
vihuonekaasupäästöjen vähentämiseen� Vuonna 
2019 OP:n saavuttama arvosana kyselyssä oli A- 
neliportaisella asteikolla (A–D)� Luokka A tarkoittaa, 
että yrityksen ympäristöasioiden hoito on parhaim-

Tuemme YK:n 
Global Compact
-aloitetta ja 
edistämme
ihmisoikeuksia, 
työelämän 
oikeuksia,
ympäristönsuojelua 
ja korruption
poistoa�
Timo Ritakallio,
pääjohtaja
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pien käytäntöjen joukossa� Sijoittajan roolissa  
OP Varallisuudenhoito on allekirjoittanut CDP:n  
ilmasto-, vesi- ja metsäkatoaloitteet� 

Yritysvastuun organisointi
Yritysvastuun politiikan, vastuullisuusohjelman  
ja vuotuisen vastuullisuusraportin hyväksyy 
OP Ryhmän keskusyhteisön OP Osuuskunnan  
hallitus vuodesta 2020 alkaen� Johtokunnan yritys-
vastuutoimikunta valmistelee OP Ryhmän vastuulli-
suusohjelman hallituksen hyväksyttäväksi ja seuraa 
vastuullisuusohjelman tavoitteiden toteutumista� 
Yritysvastuutoimikunta valmistelee vuosittain  
hallituksen käsiteltäväksi vastuullisuusohjelman  
toteutumista koskevan selvityksen, jonka perus-
teella hallitus tekee arvion vastuullisuusohjel-
masta ja sen toteutumisesta� OP Osuuskunnan 
hallintoneuvosto arvioi säännöllisesti OP Ryhmän 
vastuullisuusohjelmaa ja seuraa sen toteutumista� 
Yritysvastuu on ylimmässä johdossa viestintä- ja 
yhteiskuntasuhdejohtajan vastuulla�

Yritysvastuuta koskevia asioita käsitellään sään-
nöllisesti hallituksen ja johtokunnan lisäksi liike-
toimintojen johtoryhmissä� Jokapäiväistä vastuulli-
suustyötä ja vastuullisuusohjelman toimeenpanoa 

ohjaavat liiketoimintojen vastuullisuuden työryh-
mät� OP Ryhmän yritysvastuun politiikat ja linja-
ukset koskevat kaikkia ryhmän yhtiöitä mukaan 
lukien OP Yrityspankki, OP-Asuntoluottopankki 
ja osuuspankit� Johtamistapaa arvioidaan osana 
yleisiä johtamiskäytäntöjä� Tavoitteita ja toiminta-
periaatteita päivitetään, mikäli esimerkiksi toimin-
taympäristössä tapahtuu muutoksia, joihin tulee 
reagoida� Sidosryhmät voivat antaa palautetta 
yritysvastuuseen liittyvistä asioista normaalikäy-
täntöjen mukaisesti�

Riskienhallinta ja valvonta
OP Ryhmän liiketoiminta ja yhtiöt huomioivat ja 
kartoittavat säännöllisesti toimintaansa liittyvät ris-
kit, mukaan lukien korruptioon liittyvät riskit, Ope-
ratiivisten riskien hallinnan menettelytavat -ohjeen 
mukaisesti� Liiketoiminta ja yhtiöt päivittävät opera-
tiivisten riskien kartoituksen vuosittain� Riskikartoi-
tukset perustuvat liiketoiminnan ja yhtiöiden itsear-
vioon toiminnan operatiivisista riskeistä ja niiden 
hallinnasta� Kartoitusprosessin mukaisesti kukin 
liiketoiminta ja yhtiö tunnistaa ja arvioi olennaisim-
mat toimintaansa kohdistuvat riskit� Tunnistamises-
sa käytetään apuna ryhmän yhteistä riskikirjastoa, 
johon on koottu erilaisia riskejä jaoteltuna seitse-

mään eri riskiluokkaan� Riskikirjastosta korruptioon 
liittyviä havaintoja voidaan linkittää muun muassa 
sisäpiiritiedon tai luottamusaseman väärinkäyttöön, 
arvoihin ja eettisiin periaatteisiin, kilpailulainsää-
dännön noudattamiseen, asiakasvalintaan, eturisti-
riitatilanteisiin sekä lahjontaan liittyviin riskeihin�

Uusien tuotteiden, palveluiden, liiketoimintamallien 
ja järjestelmien riskit ja näiden muutokset arvioi-
daan ennen käyttöönottoa� Myös ulkoistukset ja uu-
det kumppanisopimukset kuuluvat arvioinnin piiriin�

Merkittävät toteutuneet riskit viedään johtokunnal-
le ja hallitukselle tiedoksi osana säännönmukaisia 
riskikatsauksia� Vuosittain päivitettävissä riskikartoi-
tuksissa tunnistetaan toimintaan kohdistuvat olen-
naisimmat riskit, mukaan lukien ympäristöön, so-
siaaliseen vastuuseen tai hyvään hallintoon liittyvät 
riskit (ESG)� Näistä kartoituksista tehdään analyysi, 
joiden pohjalta merkittävät ilmiöt nostetaan johdon 
tietoisuuteen� OP:n ja sen yhteisöjen riskien- ja va-
kavaraisuudenhallinnan tehokkuutta arvioidaan vuo-
sittain� Lisäksi sisäinen tarkastus arvioi sisäisen val-
vonnan ja vakavaraisuuden hallinnan tilan vuosittain�

Sisäisen valvonnan toimenpiteet kohdistuvat kaik-
keen toimintaan, ja ne kattavat kaikki OP Ryhmän 
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yhteisöt ja toimipaikat� Toimenpiteiden määrittelys-
sä huomioidaan toiminnan luonne ja laajuus sekä 
tarvittaessa myös kansainväliseen toimintaan liit-
tyvät erityispiirteet� Sisäistä valvontaa toteutetaan 
kaikilla organisaatiotasoilla� Ensisijainen ja laajamit-
taisin sisäinen valvonta toteutetaan operatiivisessa 
liiketoiminnassa, jossa sisäinen valvonta on jatku-
vaa toimintaa ja osa päivittäisiä rutiineja� Sisäistä 
valvontaa täydentää OP Ryhmän palveluksessa 
olevien mahdollisuus ilmoittaa riippumattoman 
kanavan kautta säännösten ja määräysten epäil-
lystä rikkomisesta sekä syrjintäepäilyistä (whistle 
blowing)� Ilmoitus voi myös koskea OP Ryhmän 
arvojen vastaista toimintaa� 

OP Ryhmän luottolaitostoimintaa valvoo Euroopan 
keskuspankki� OP Ryhmään kuuluvia suomalaisia 
sijoituspalveluyrityksiä ja vakuutusyhtiöitä valvoo 
Finanssivalvonta siten kuin rahoitus- ja vakuutus-
markkinoita koskevassa lainsäädännössä on sää-
detty� OP Ryhmän toimintaa Virossa, Latviassa ja 
Liettuassa valvovat soveltuvin osin asianomaisten 
valtioiden valvontaviranomaiset�

OP Ryhmän liiketoiminnallisten ja taloudellisten 
tavoitteiden toteutumista seurataan OP Ryhmän 
kattavalla taloudellisella raportoinnilla ja riskira-

portoinnilla sekä näiden säännöllisellä läpikäynnillä 
toimivan johdon ja OP Osuuskunnan hallituksen 
kokouksissa� Kuukausittainen johdon tulos- ja 
riskiraportti laaditaan joka kuukausi samoilla peri-
aatteilla� Raporttia laadittaessa ja sitä läpikäytäessä 
varmennetaan tuloksen ja raportoinnin oikeelli-
suutta analysoimalla tulos- ja riskiasemaa sekä 
poikkeamia tavoitteista�

Keskusyhteisön hallitus valvoo, että koko OP Ryh-
mää hoidetaan luotettavasti, tehokkaasti ja varo-
vaisten liikeperiaatteiden mukaisesti� Hallituksen 
tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta taloudellisen 
raportointijärjestelmän ja sisäisen valvonnan, si-
säisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien 
tehokkuuden seuraamisessa ja arvioinnissa�

OP Riskienhallintapalvelu tukee asiakkaan turval-
lisuuden kehittämistä ja riskienhallintaa� Palvelun 
avulla koko yrityksen henkilöstö voi osallistua 
turvallisuuden kehittämiseen ilmoittamalla havait-
semistaan turvallisuuspuutteista ja vaaratilanteista 
vaivattomasti� 

Keskusyhteisön uusi hallintomalli
 
OP Ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta siirtyi 
vuoden 2020 alussa kolmiportaiseen hallintomal-
liin (hallintoneuvosto – hallitus – toimitusjohtajana 
toimiva pääjohtaja)� Jatkossa sillä on sisäisen johto-
kunnan sijaan muista kuin keskusyhteisön johtajista 
koostuva hallitus, joka vastaa keskusyhteisön pää-
töksenteosta lukuun ottamatta säännöissä erikseen 
hallintoneuvoston vahvistettavaksi määrättyjä, 
koko OP Ryhmän kannalta merkittäviä periaa-
tepäätöksiä� Johtokunta jatkaa operatiivisena joh-
toryhmänä pääjohtajan tukena� Tarkemmat tiedot 
OP Ryhmän hallinnosta vuodelta 2019 on kerrottu 
Selvityksessä OP Ryhmän hallinto- ja ohjausjär-
jestelmästä vuodelta 2019� Ajantasaiset tiedot uu-
desta hallintomallista ovat luettavissa OP Ryhmän 
verkkosivuilla�

https://op-year2019.fi/pdf/Selvitys_OP_Ryhman_hallinto_ja_ohjausjarjestelmasta_2019.pdf
https://op-year2019.fi/pdf/Selvitys_OP_Ryhman_hallinto_ja_ohjausjarjestelmasta_2019.pdf
http://www.op.fi/op-ryhma/tietoa-ryhmasta/hallinnointi


53

OP vuonna 2019 Elämänmittaisella matkalla 2019OP huomenna

Vastuullinen hankinta

OP:n hankinnan tavoitteena on varmistaa hankit-
tavien tuotteiden, palveluiden tai oikeuksien koko-
naiskustannustehokkuus, laadukkuus, luotettavuus 
ja vastuullisuus sekä ammattimainen toimittaja-
johtaminen OP Ryhmän ja sen asiakkaiden eduksi� 
Toimittajan vastuullisuusvaatimukset (Supplier 
Code of Conduct) velvoittavat kaikkia ryhmän pal-
veluntarjoajia, muita toimittajia ja kumppaneita� 
Vastuullisella hankinnalla on mahdollista vaikuttaa 
tuhansien OP:n sopimuskumppaneiden vastuulli-
seen toimintaan� OP on merkittävä tavaroiden ja 
palvelujen ostaja� Tuotteiden, palveluiden, oikeuk-
sien ja korvauspalveluiden kumppaniverkoston 
yhteenlaskettu ostovolyymi oli vuonna 2019 noin 
1 800 miljoonaa euroa, ja toimittajia oli yli 22 000� 
Lisäksi OP Ryhmän liiketoiminnat vastaavat itse 
varainhankintaan ja sijoitustoimintaan liittyvistä 
hankinnoista�

OP:n hankinnat ja tilaukset perustuvat neuvotel-
tuihin ryhmätasoisiin sopimuksiin tai OP Ryhmän 
yleisiin hankintasopimusehtoihin� Toimittajan vas-
tuullisuusvaatimustemme mukaan (Supplier Code 
of Conduct) OP:n palveluntarjoajat sekä muut 
toimittajat ja sopimuskumppanit sitoutuvat noudat-

tamaan paikallista lainsäädäntöä, viranomaismää-
räyksiä sekä oman toimialansa hyviä liiketapoja� 
Tämän lisäksi toimittajien toiminnan tulee olla 
OP Ryhmän arvojen ja vastuullisten toimintatapo-
jen mukaista� Toimittajan vastuullisuusvaatimukset 
sisältävät vähimmäisvaatimukset, joita toimittaji-
en tulee noudattaa ollessaan liikesuhteessa OP:n 
kanssa� Yleisten toimittajan vastuullisuusvaatimus-
temme lisäksi olemme pyrkineet tunnistamaan 
olennaiset vastuullisuusteemat ja -kriteerit jokai-
selle hankintakategorialle ja käytämme soveltuvin 
osin palvelu- tai kategoriakohtaisia vastuullisuuteen 
liittyviä vaatimuksia� Vaadimme esimerkiksi tietty-
jen IT-laitteiden, kuten näyttöjen ja tietokoneiden, 
osalta, että toimittajalla on kansainvälinen koko 
tuotteen elinkaaren huomioiva TCO Certified  
-vastuullisuusertifikaatti kyseisille tuotemalleille� 

Vastuullinen hankinnan johtaminen linkittyy tiiviisti 
toimittajajohtamiseen sekä toimittajiin liittyvän ris-
kienhallinnan johtamiseen� Arvioimme toimittajan 
vastuullisuutta ensimmäisen kerran toimittajahy-
väksynnässä, samalla kun laajemmin arvioimme 
toimittajan soveltuvuutta yhteistyökumppaniksem-
me, ja sen jälkeen kilpailutuksen yhteydessä sekä 
edelleen yhteistyön aikana säännöllisesti OP:n  
hankinnan kanssa sovitun toimintamallin mukai-

sesti� OP auditoi toimittajia auditointisuunnitelman 
mukaisesti� Toimittajan epäillystä säännösten tai 
määräysten rikkomuksesta voi keskustella hankin-
tajohtajan tai vastaavan hankintapäällikön kanssa� 
Asiakkaan syrjintäepäilykset tulevat tietoomme 
pääsääntöisesti viranomaisten toimittamien selvi-
tyspyyntöjen kautta�

OP:n toimittajakanta on painottunut Suomeen ja 
näiden erityisesti kotimaassa tuottamiin palveluihin, 
joten hankintojen vastuullisuuteen liittyvä riskitaso 
on pääosin hallittavissa läpinäkyvän ja johdetun 
toimittajayhteistyön keinoin� Toimittajayhteistyön 
kautta edistämme vastuullisuutta toimittajaverkos-
tossamme� Vuonna 2019 tarkensimme vastuullisen 
hankinnan kategoriakohtaisia tavoitteita ja kritee-
reitä sekä otimme vastuullisuuskriteerit tietyissä 
kilpailutuksissa pääkriteereiksemme� Esimerkiksi 
OP:n keskitettyjen toimitilapalveluiden koordinoi-
man toimistotarvikkeiden kilpailutuksen tavoitteena 
ja tuloksena oli luoda toimittajan kanssa vastuulli-
nen toimintamalli, jossa tarvikkeet ovat vastuulli-
sesti valmistettuja ja joka mahdollistaa käytettyjen 
tarvikkeiden käyttäjäystävällisen kierrätettävyyden� 
Vuonna 2020 otamme vastuullisuusteeman kes-
kusteluaiheeksi kaikkien suurimpien toimittajiemme 
toimittajajohtamisen agendoille�
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Henkilöstö organisaation mukaan

709

6 930

4 587

Keskusyhteisökonserni

Osuuspankit

OP Kodit

Erinomainen työntekijäkokemus on osa 
strategiaamme

OP Ryhmän tavoitteena on olla vetovoimainen 
työnantaja� Erinomainen työntekijäkokemus on yksi 
viidestä OP Ryhmän strategisesta painopistealu-
eesta� Tavoitteena on hyvinvoiva, motivoitunut ja 
osaava henkilöstö, joka tuottaa vetovoimaisimman 
asiakaskokemuksen� 

Vuoden 2018 syksystä alkaen OP:n keskusyhteisö 
on vaiheittain siirtynyt ketterään ja itseohjautuvaan 
toimintamalliin� Uuden toimintamallin yhtenä ta-
voitteena on parantaa työntekijäkokemusta, ja sen 
keskiössä ovat itseohjautuvat moniosaavat tiimit� 
Uusi toimintamalli lisää tiimiläisten mahdollisuuksia 
vaikuttaa toiminnan kehittämiseen ja vahvistaa ko-
kemusta oman työn merkityksellisyydestä� Uudella 
toimintamallilla vastaamme myös työelämän mur-
rokseen ja tarjoamme henkilöstöllemme mahdolli-
suuksia uuden oppimiseen ja kehittymiseen�

OP Ryhmän organisaatioilla on keskitetysti käytet-
tävissään vuosittaiset henkilöstökyselyt työntekijä-
kokemuksen mittaamiseen� Vuoden 2019 Pulssin 
tuloksissa myönteisenä nousi työn merkityksellisyys 
ja uuden oppiminen sekä toimintamallin uudistu-

minen keskusyhteisössä� Hyvä ilmapiiri tiimeissä 
on vahvuus, ja jatkossa keskitymme johtamisen ja 
yhteistyön kehittämiseen koko organisaatiossa�

Edistämme työhyvinvointia, -terveyttä  
ja -turvallisuutta 
Työhyvinvoinnin johtamisen toimintamalli OP Ryh-
mässä tähtää siihen, että tiiviillä ja organisoidulla 
työhyvinvoinnin ja työsuojelun johtamisella pysty-
tään entistä paremmin tukemaan työkyvyttömyysu-
han alaisten ja ikääntyvien työntekijöiden työkykyä 
ja työmarkkinakelpoisuutta� Työhyvinvointitoimintaa 
toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työterveyshuollon, 
työeläkeyhtiön ja muiden alansa parhaiden kumppa-
neiden kanssa� Keskeisiä työhyvinvoinnin elementte-
jä ovat esimerkiksi varhaisen tuen malli, työterveys-
huolto, työhyvinvointitoiminta, kuntoutus, työelämän 
joustot ja monimuotoisuuden johtaminen�

Työhyvinvointitoiminnan painopistealueena on hen-
kilöstön tukeminen muutostilanteessa ja haitallisen 
työkuormituksen tunnistaminen ja vähentäminen� 
Osana tätä on vahvistettu esimiesten valmiuksia 
työkyvyn ja hyvinvoinnin johtamisessa� Hyvinvoin-
tilähettilästoimintaa on laajennettu, ja lähettiläät 
toimivat omissa tiimeissään varmistaen hyvinvointia 
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työn arjessa� Työkyvyn ja hyvinvoinnin johtamisen 
prosessien toimivuutta kartoitettiin laajalla kysely- 
ja haastattelututkimuksella, jonka pohjalta edelleen 
kehitämme tätä tukevia henkilöstöprosesseja� Sai-
rauspoissaolojen osuus vuoden 2019 säännölli-
sestä työajasta oli 3,4 prosenttia� Sairauspoissaolot 
ovat pysyneet samalla tasolla koko 2010-luvun� 
Vuonna 2019 käyttöön otettiin myös terveyspro-
sentti (henkilöstön osuus, jolla ei sairauspoissaolo-
ja), joka oli 44 prosenttia koko henkilöstöstä�

Työturvallisuus perustuu ennakointiin ja suunnitel-
mallisiin työtapoihin� Vastuu työturvallisuudesta on 
erityisesti työnantajalla� Turvallisuus huomioidaan 
OP:n kaikessa henkilöstöön ja työolosuhteisiin liit-
tyvässä toiminnassa� Uhkaaviin tilanteisiin on luotu 
ryhmätasoiset menettelytavat, joita tulee soveltaa 
paikallisesti OP Ryhmän eri yhteisöissä� Vakavien 
uhkatilanteiden varalta on sovittu menettelytavat jäl-
kihoidon järjestämiseen sekä henkilöstön suojaami-
seen� Ohjeistusten läpikäynti on osa asiakaspalvelus-
sa työskentelevien perehdytysohjelmaa, ja käytännöt 
tulee kerrata vuosittain� Toteutuneet uhkatilanteet 
kirjataan operatiivisten riskien hallinnan järjestel-
mään ja raportoidaan johtokunnalle säännöllisesti�

Henkilöstö henkilöstöryhmittäin ja 
sukupuolittain, %

Johto

Esimiehet

Asiantuntijat

Toimihenkilöt

Kaikki

71

41

50

18

32

29

59

50

82

68

Miehet Naiset

Edistämme yhdenvertaisuutta ja 
monimuotoisuutta

OP Ryhmässä monimuotoisuus nähdään voimava-
rana, ja takaamme yhdenvertaiset mahdollisuudet 
ja oikeudet sekä tasapuolisen kohtelun kaikille 
työntekijöille� Työntekijöitä kohdellaan tasavertai-
sesti muun muassa palkkauksessa, rekrytoinnissa 
ja etenemismahdollisuuksissa� Tavoitteemme on, 
että OP Ryhmän henkilöstö on osaamisen ja koke-
muksen, sukupuolten ja eri ikäryhmien osalta riit-
tävän monimuotoinen vastaamaan liiketoimintojen 
ja strategisten tavoitteiden asettamiin vaatimuksiin� 
Seuraamme vuosittain henkilöstön jakautumista 
eri tehtäväryhmissä muun muassa sukupuolen, 
palkkauksen ja iän mukaan� Monimuotoisuutta yl-
läpidetään ja kehitetään varmistamalla valittavien 
henkilöiden monipuolinen osaaminen ja kokemus, 
alueellinen edustavuus ja sukupuolten ja eri ikä-
ryhmien riittävä edustus hallintoelimissä�

Johtajatehtävien osalta tavoitteemme on, että mo-
lemmat sukupuolet ovat edustettuina suhteessa 
60/40 prosenttia� Vuoden 2019 lopussa OP Ryh-
män määritellyissä johtajatehtävissä miehiä oli 74 
prosenttia ja naisia 26 prosenttia� Johtajatehtävien 
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monimuotoisuus on OP Ryhmän osavuosikatsaus-
ten ei-taloudellinen mittari, joka tarkastelee naisten 
suhteellista osuutta johtajatehtävissä� Mittariin si-
sältyvät Keskusyhteisökonsernin johtajasopimuksella 
työskentelevät henkilöt ja osuuspankkien toimitus-
johtajat� OP Ryhmän johtokunnan jäsenistä kolme 
oli naisia ja viisi miehiä vuonna 2019� Hallintoelin-
ten osalta OP Ryhmän tavoitteena on, että jo val-
misteltaessa jäsenten valintaa huomiota kiinnitetään 
henkilön hallintoelimen kokoonpanolle tuottamaan 
lisäarvoon muun muassa riittävän monimuotoisuu-
den ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi� Vuoden 2019 
lopussa OP Ryhmän hallintoelimissä miehiä oli 61 
prosenttia ja naisia 39 prosenttia edustajista� 

OP ehkäisee syrjintää kaikessa toiminnassaan�  
Syrjinnän ehkäisystä ja ihmisoikeuksista linjaavat 
esimerkiksi YK:n Global Compact, UN PRI sekä 
ILO:n sopimus työelämän perusoikeuksista� Vuonna 
2019 OP:ssa ei tehty syrjintäilmoituksia�

Tarjoamme kehittymisen mahdollisuuksia
OP Ryhmä tarjoaa monipuolisia osaamisen kehittä-
misen muotoja kaikille henkilöstöryhmille� Ryhmäs-
sä tarjottavien osaamisen kehittämisen toimen-

piteiden perustana on ymmärrys uudistumisen ja 
työn muutoksen vaikutuksista työhön, tekemiseen 
ja osaamisvaateisiin�

OP Ryhmän strategiaa ja vuosisuunnitelmaa vie-
dään käytäntöön ja henkilökohtaiselle tasolle vuo-
sittaisten kehityskeskusteluiden kautta� Keskustelut 
ovat tärkeä osa suorituksen johtamista, ja ne pitä-
vät sisällään tavoitteiden asettamisen, osaamisen 
kehittämisen ja tulosten seuraamisen näkökulmat� 
Näiden vuosittaisten suoritusarviointien ja kehitys-
keskusteluiden piiriin kuuluu koko OP:n henkilöstö 
Suomessa ja ulkomailla�

OP Ryhmässä tehdään lisäksi Yhteistoimintalain 
mukaisesti henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat yri-
tyksissä, joiden työntekijöiden määrä on säännölli-
sesti yli 20� Koulutussuunnitelmassa tulee olla ar-
vio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta ja 
ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista 
muutoksista ja näiden syistä, sekä tähän arvioon 
perustuva vuosittainen suunnitelma henkilöstöryh-
mittäin tai muutoin tarkoituksen mukaisella tavalla� 
OP Ryhmässä käytettiin kouluttautumiseen vuonna 
2019 keskimäärin 17 tuntia henkilöä kohden�

2 300
nuoren ja opiskelijan 
työllistymistä�

Tuimme yhteensä 
Edistämme nuorten työllistymistä 

Tarjoamme vuosittain tulevaisuuden huippuosaajille 
monipuolisia mahdollisuuksia ottaa uransa ensias-
keleet mielenkiintoisissa kesätyö- ja trainee-teh-
tävissä� Vuonna 2019 tarjosimme maanlaajuisesti 
yhteensä yli 500 kesätyöntekijälle ja 44 Kiitorata- 
traineelle kasvun paikkoja haastavien tehtävien  
parissa ammattilaistemme tukemana� 

Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjan avulla tarjo-
amme 15–17-vuotiaille nuorille mahdollisuuden 
tutustua työelämään lahjoittamalla nuorten kesä-
työpalkan yhdistyksille ympäri Suomen� Yhdistykset 
voivat palkata nuoren kesätöihin kahdeksi viikoksi 
OP:n piikkiin� Vuonna 2019 lahjoitimme kampanjan 
avulla lähes 700 000 euroa nuorten työllistämi-
seen ja autoimme 1 752 nuorta työllistymään  
yhdistyksiin kahdeksi viikoksi� 

Yhdistymisen vapaus ja 
työehtosopimukset 
 
OP Ryhmä on järjestäytynyt työnantaja� Ryhmän 
yhtiöissä noudatetaan kolmea työehtosopimusta: 
pankkitoiminnassa rahoitusalan työehtosopimusta, 
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vakuutusyhtiöissä vakuutusalan työehtosopimusta 
ja Pohjola Sairaalassa terveyspalvelualan 
työehtosopimusta� Sopimukset sisältävät 
määräyksiä muun muassa työajasta, vuosilomista, 
irtisanomisajoista, työsuojeluyhteistoiminnan 
toteuttamisesta sekä luottamushenkilöiden ja 
työsuojeluvaltuutettujen asemasta ja heidän 
toimintaedellytystensä turvaamisesta� Suomessa 
91 prosenttia OP Ryhmän henkilöstöstä on 
yleissitovien työehtosopimusten piirissä� Baltian 
maissa toimialalla ei ole sitovia työehtosopimuksia� 
OP Ryhmässä osuus kokonaistyövoimasta, 
joka on edustettuna työsuojelutoimikunnissa, 
on 92 prosenttia koko ryhmän henkilöstöstä� 
Keskusyhteisöllä on oma työsuojelutoimikuntansa, 
ja kaikilla yli 20 työntekijän pankeilla on oma 
työsuojelutoimikunta�

Yhteistoiminta OP Ryhmässä
OP Ryhmä noudattaa kaikessa toiminnassaan 
paikallista lainsäädäntöä� Suomessa työnantajan 
ja työntekijöiden ja/tai heidän edustajiensa välistä 
yhteistoimintaa koskevat keskeiset säädökset sisäl-
tyvät yhteistoiminnasta yrityksissä annettuun lakiin, 
ns� yhteistoimintalakiin (Laki yhteistoiminnasta 

yrityksissä 334/2007)� Kirjallinen neuvotteluesitys 
henkilöstön edustajille yhteistoimintaneuvottelujen 
ja työllistämistoimenpiteiden käynnistämiseksi pitää 
antaa viimeistään viisi päivää ennen neuvottelujen 
aloittamista�

OP Ryhmän tasolla ja OP:n keskusyhteisössä toi-
mivat seuraavat yhteistoimintaryhmät: OP Ryhmän 
yhteistoimintaryhmä, OP:n keskusyhteisön yhteis-
toimintaneuvottelukunta ja OP:n keskusyhteisön 
henkilöstöasioiden yhteistoimintaryhmä� Ryhmien 
tarkoitus on yhteistoimintalain mukaisesti kehittää 
työnantajan ja työntekijöiden ja/tai heidän edusta-
jiensa välistä yhteistoimintaa kaikissa OP Ryhmään 
kuuluvissa yrityksissä sekä kehittää henkilöstön vai-
kutusmahdollisuuksia sitä koskevassa päätöksente-
ossa� OP Ryhmässä henkilöstön edustus yritysten 
hallinnossa toteutetaan OP:n keskusyhteisöön 
kuuluvissa yrityksissä nimittämällä kolmivuotis-
kausittain henkilöstön edustajat OP Osuuskunnan 
hallintoneuvostoon� 

Yhteistoiminta OP Ryhmässä on järjestetty siten, 
että neljä kertaa vuodessa kokoontuu ryhmätasoi-
nen yhteistoimintaryhmä, joka käsittelee ryhmän 
taloutta ja tulosta sekä muita ryhmätasoisia ajan-

kohtaisia asioita� Kaikissa ryhmän yhtiöissä on omat 
yhteistoimintamenettelynsä lain vaatimalla tavalla� 

Keskusyhteisön vuonna 2019 toteutetussa orga-
nisaatiomuutoksessa olemme yhteistoiminta- ja 
työsopimuslain velvoitteiden lisäksi tukeneet hen-
kilöstöä tarjoamalla heille mahdollisuutta henki-
lökohtaiseen sparraukseen ja neuvontaan OP:n 
urakeskuksessa� Lisäksi olemme järjestäneen 
muutostilanteessa ja työnhakutaidoissa tukevia 
valmennuksia� Esimiehille on tarjottu valmennusta 
muutoksen tukemiseen, johtamiseen ja toteutta-
miseen� Henkilöstövähennysten kohteena olevalla 
henkilöstöllä on lisäksi oikeus saada taloudellista 
tukea ja osallistua uudelleentyöllistymiseen tähtää-
vään palveluun�
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Työelämässä käytössä olevat ketterät 
toimintamallit tehostavat työn tekoa 
ja lisäävät työtyytyväisyyttä� OP:ssa 
käynnissä oleva muutos on tuonut 
mukanaan uudenlaisen tavan työs-
kennellä� Ketterien toimintatapojen 
avulla voi myös helpottaa arkea tai 
vaikka tärkeiden juhlien suunnittelua� 
Agile Coach, Product Owner ja  
Designer kertovat, mitkä toiminta-
mallit kannattaa ottaa käyttöön  
arjessa, työssä ja juhlien  
suunnittelussa� 

Lue koko juttu OP Mediasta�

Arjen kaaos ja 
juhlasuunnittelu 
helpottuvat ket-
terillä toiminta-
tavoilla – kolme 
OP:n asiantun-
tijaa antavat 
vinkkinsä
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Vastuullisuuden GRI-tunnusluvut ja 
TCFD-selvitys ilmastoriskeistä 
Raporttimme perusta 
Tämä raportti sisältää GRI:n (Global Reporting 
Initiative) raportointistandardien peruslaajuuden 
(Core) mukaiset tiedot OP:lle olennaisista näkö-
kohdista� Olennaisten asioiden vertailu GRI:n nä-
kökohtiin on esitetty Johtamistapa ja raportointi 
olennaisten asioiden osalta -taulukossa, ja vertailu 
GRI-standardeihin on esitetty GRI-sisältöindeksissä� 
GRI-standardien numeeriset tiedot on varmentanut 
riippumaton kolmas osapuoli, KPMG Oy Ab� 

Raportti sisältää myös Global Compact -raportoinnin� 
GRI-sisältöindeksissä on kuvattu tarkemmin, mitä 
GRI-mittareita on käytetty mittaamaan ihmisoikeuk-
sien, työelämän oikeuksien ja ympäristöperiaatteiden 
sekä korruptionvastaisten periaatteiden toteutumista�

Olemme huomioineet IIRC:n (International Inte-
grated Reporting Council) Framework-ohjeistuksen 
tässä vuosiraportissamme�

Vastuullisuusraportointi noudattaa pääosin  
samoja laskentarajoja kuin OP Ryhmän taloudellinen 
raportointi� 

Poikkeamat ja rajoitukset laskentarajassa on rapor-
toitu kyseessä olevien tunnuslukujen yhteydessä ja 
GRI-indeksissä�

Päästölaskenta
OP ilmoittaa päästöt GHG-protokollan (Greenhouse 
Gas Protocol) mukaisesti CO2-ekvivalentteina� OP:n 
oma toiminta ei ole päästökaupan alaista�

• Scope 1 päästöt: varavoimakoneiden käyttä-
mät polttoaineet, kaikki fossiilisia� Päästöker-
toimet Ecoinvent 3�3 /Bionova

• Scope 2 sijaintiperusteinen: laskennassa 
käytetty maakohtaisia keskimääräisiä päästö-
kertoimia� Päästökertoimet Tilastokeskuksen 
vuoden 2018 Suomen sähkön tuotantotie-
toihin, vuoden 2018 Kaukolämpötilastoon, 
Tilastokeskus Ecoinvent 3�3 / Bionova IEA:n 
vuoden 2019 kaukolämmön ja sähkön tietoi-
hin (muut kuin Suomi) perustuvia

• Scope 2 hankintaperusteinen: sähkön osalta 
huomioitu ostettu vihreä sähkö, muu osuus 
laskettu residual mix:iä käyttäen� Päästöker-

toimet Ecoinvent 3�3 / Bionova, vihreän säh-
kön osalta Helen Mix ja Ecoinvent/Bionova

• Scope 3 päästöissä: 
 ʷ kategoria 1: ostetut tuotteet ja palvelut 
huomioi päästöt paperin kulutuksesta, 
asiakaslehdistä sekä postituksesta, 

 ʷ kategoria 5: toiminnoista syntyvä jäte 
on laskettu laskennallisesti koko ryhmän 
kattavaksi perustuen Keskusyhteisön 
jätetietoihin, 

 ʷ kategoria 6: liikematkat huomioi matkus-
tamisesta ja hotelliyöpymisistä aiheutu-
neen päästöt, 

 ʷ kategoria 7: työntekijöiden työmatkat 
huomio työsuhdeautojen käytöstä aiheu-
tuvat päästöt� Päästökertoimet Ecoinvent 
3�3 / Bionova, 

 ʷ Kategoria 15: investoinnit laskennassa 
luottokannan päästöt on arvioitu luotto-
kannan suurimpien luottojen raportoitu-
jen päästöjen perusteella� Asuntolainojen 
päästöissä on arvioitu osuus suhteessa 
koko Suomen asuntorahoituksesta 
päästöihin�
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Johtamistapa ja raportointi olennaisten asioiden osalta
Vastuullisuusohjelman teema Olennaiset näkökulmat GRI:n näkökulmat Politiikat ja sitoumukset Ohjelmat, joissa OP mukana
Vahvistamme suomalaisten 
taloustaitoja

Taloustaitojen edistäminen • Taloudelliset tulokset

• Paikallisyhteisöt

• Finanssialan hyvä pankkitapa -ohje

• Hyvä vakuutustapa ja vakuutustoiminnan yleiset periaatteet

• Hyvän liiketavan periaatteet

• Pikkuyrittäjät- ja Uskalla Yrittää -ohjelmat, Nuori Yrittäjyys ry

• Taloustaito -hanke, Helsingin Diakonissalaitos HDL

• Mun elämä, mun työ -kiertue, Talous ja nuoret TAT ry

• Taloustaitokilpailu, Historian ja yhteiskuntaopin  
opettajien liitto HYOL ry

• Paikalliset taloustaito-ohjelmat ja Yrityskylät 

Edistämme kestävää taloutta Kestävän rahoituksen ja 
sijoittamisen edistäminen

Ilmastonmuutoksen hillintä ja 
varautuminen muutokseen

• Omistajuus 

• Päästöt

• Energia

• Korruptionvastaisuus

• Hyvän liiketavan periaatteet

• UNEP FI PRB ja Collective Commitment to Climate Action

• Montreal Pledge 

• Global Compact

• TCFD

• CDP

• Climate Action 100+

• UNPRI 

• Green Office -ympäristöjohtamisen järjestelmä, WWF

• Helsingin ilmastokumppanit

Harmaan talouden, korruption ja 
rahanpesun estäminen
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Vastuullisuusohjelman teema Olennaiset näkökulmat GRI:n näkökulmat Politiikat ja sitoumukset Ohjelmat, joissa OP mukana
Tuemme paikallista elinvoimaa ja 
yhteisöllisyyttä

Paikallisen elinvoimaisuuden, 
hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden 
tukeminen

Vahinkojen ennaltaehkäisy ja 
turvallisuuden edistäminen

• Paikallisyhteisöt

• Taloudelliset tulokset

• Välilliset taloudelliset 
vaikutukset

• Työsuhteet 

• Työterveys ja 
-turvallisuus

• Koulutus ja 
henkilöstön 
kehittäminen

• Syrjinnän kielto

• Global Compact

• Hyvän liiketavan periaatteet

• Hankintapolitiikka

• Toimittajavaatimukset OP Ryhmän toimittajille

• OP Johtamisen periaatteet

• Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

• Työhyvinvoinnin johtamisen toimintamalli

• Palkitsemisjärjestelmä ja -politiikka

• Osaamisen kehittämisen toimintamallit

• Monimuotoisuuden periaatteet 

• Paikalliset ohjelmat ja yhteistyö

• Vastuullinen kesäduuni

Henkilöstön monimuotoisuuden, 
yhdenvertaisuuden ja 
työhyvinvoinnin edistäminen

Käytämme tietopääomaamme 
vastuullisesti

Toiminnan avoimuus ja 
läpinäkyvyys

Yksityisyydensuojan ja tietoturvan 
turvaaminen

• Kilpailun rajoittaminen

• Paikallisyhteisöt 

• Asiakkaiden 
yksityisyyden suoja 

• Hyvän liiketavan periaatteet

• Tekoälyn eettiset periaatteet
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Vastuullisuuden GRI-tunnusluvut
2015 2016 2017 2018 2019 Huomioita

GRI 102 Yleinen sisältö
102-8 Henkilöstö yhteensä, joista 12 130 12 227 12 269 12 066 12 226

miehiä 3 362 3 498 3667 3719 3 872
naisia 8 768 8 729 8 602 8 347 8 354
vakinaisia 11 324 11 376 11501 11 323 11 514
määräaikaisia 806 851 768 743 712
kokoaikaisia 11 253 11 273 11 294 11 116 11 266
osa-aikaisia 877 954 975 950 960
Suomessa 11 695 11 787 11 847 11 963 12 118
Suomen ulkopuolella 435 440 422 103 108
Vuokratyövoima 723 1 089 1 511 1 365 1 617

102-38 Korkeimman ja keskimääräisen vuosiansion suhde 21 - 21 19 19 Korkeimman ja keskimääräisen kiinteän vuosiansion suhde ilmoitettu 
Suomen osalta�

102-41 Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva 
henkilöstö

90 % 91 % 91 % 91 % 91 % Luku ilmoitettu Suomen osalta� Baltian maissa ei ole yleissitovia 
työehtosopimuksia�

GRI 201 Taloudelliset tulokset 
201-1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen,  

miljoonaa euroa
a) Tuotot    2 808 2 910 3 010 2 916 2 983
Taloudellisen lisäarvon jakauma
b) Ostot 574 640 762 837 842
c) Henkilöstökulut 781 762 758 516 781
d) Palautukset omistaja-asiakkaille 195 206 217 226 249
e) Tuloverot 249 223 214 223 168
f) Lahjoitukset ja tuki 2 6 2,3 2,8 2,1
Liiketoiminnan kehittämiseen 1 007 1 073 1 058 1 111 941
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2015 2016 2017 2018 2019 Huomioita
GRI 205 Korruptionvastaisuus 
205-2 Korruptionvastaisiin politiikkoihin ja menettelytapoihin liittyvä 

kommunikointi ja koulutus
Keskusyhteisön henkilöstö 80 % 88 % 89 % 98 % 96 % Laskentaperiaate muuttunut 2019, raportoitu suoritukset kahdelta vuodelta� 

Koulutuksen suoritusväli on joka toinen vuosi
Osuuspankkien henkilöstö - - - 83 % 100 %

GRI 302 Energia 
302-1 Kaukolämpö, MWh 73 400 72 050 70 635 72 290 73 420

Kaukojäähdytys, MWh 2 670 5 360 5 140 4 630 3 420
Polttoaineet, lämmitys ja varavoima, MWh 7 060 3 780 4 700 190 90
Sähkö, MWh 59 230 57 040 62 110 56 970 59 910

302-1 Organisaation oma energiankulutus yhteensä, MWh 142 360 138 230 142 585 134 080 136 840
302-3 Energiaintensiteetti, MWh/henkilö/vuosi 11,7 11,3 11,6 11,1 11,2
GRI 305 Päästöt 
305-1 Scope 1� Suorat kasvihuonekaasujen päästöt, CO2 e-tonnia 5 3 48 48 23
305-2 Scope 2� Epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt, hankintaperusteinen, 

CO2 e-tonnia
23 446 18 556 20 918 24 278 23 739 Laskentaperiaate muuttunut vuonna 2019� Vertailuluku vuodelle 2018 

päivitetty�
Scope 2� Epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt, sijaintiperusteinen, 
CO2 e-tonnia

27 178 26 088 25 259 23 282 22 431

305-3 Scope 3� Muut epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt, CO2 e-tonnia
Kategoria 1: Hankitut tuotteet ja palvelut, CO2 e-tonnia 2 508 2 612 2 034 1 285 1 861
Kategoria 5: Toiminnoista syntyvä jäte, CO2 e-tonnia 609 129 298 254 402
Kategoria 6: Liikematkat, CO2 e-tonnia 2 622 3 841 3 712 3 541 3 763
Kategoria 7: Työntekijöiden työmatkat, CO2 e-tonnia - 951 1 142 1 059 957
Kategoria 15: Investoinnit, CO2 e-tonnia - - - yli 10 

milj�
yli 10 
milj�

305-4 Kasvihuonekaasujen pääästöintensiteetti, CO2 e-tonnia/hlö 1,93 1,52 1,70 2,02 1,94 Intensiteetti = Scope1 + Scope 2 (hankintaperusteinen) / OP Ryhmän 
työntekijät�
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2015 2016 2017 2018 2019 Huomioita
Jätteet 

Kierrätys ja uudelleenkäyttö - 601 t 580 t 559 t 625 t Tiedot vain Helsingin toimipaikoista
Muu hyödyntäminen - 87 t 93 t 108 t 172 t
Poltto jätevoimalassa - 39 t 39 t 44 t 51 t
Loppukäsittely - 0 t 1 t 1 t 0 t

GRI 401 Työsuhteet
401-1 Uudet ensi kertaa aloittaneet työsuhteet 1 015 1 236 1 345 1 721 1 789

Päättyneet työsuhteet 1 889 1 840 1 871 2 134 2 095
Vakinaisen henkilöstön kokonaislähtövaihtuvuus 8,3 % 7,9 % 8,7 % 11,6 % 11,2 % Kokonaislähtövaihtuvuus ilmoitettu vakinaisen henkilöstön osalta ilman 

liikkeenluovutuksia�
Vakinaisen henkilöstön vapaaehtoinen lähtövaihtuvuus 3,8 % 3,7 % 4,8 % 6,9 % 6,6 % Vapaaehtoinen lähtövaihtuvuus sisältää vakinaisen henkilöstön omat 

irtisanoutumiset�
401-3 Perhevapaalla olevien lukumäärä 1 112 1089 1008 985 1 004 Luku ilmoitettu Suomen osalta, ilman OP Koteja� 

Naiset 812 793 718 682 692
Miehet 300 296 300 303 312
Perhevapaalta palanneiden lukumäärä 577 629 594 560 569 Luku ilmoitettu Suomen osalta, ilman OP Koteja� 
Naiset 298 354 315 271 284
Miehet 279 275 279 289 285
Työhönpaluuaste vanhempainvapaan jälkeen 97 % 95 % 95 % 95 % 93 % Luku ilmoitettu Suomen osalta, ilman OP Koteja� 
Naiset 94 % 93 % 90 % 91 % 87 %
Miehet 100 % 99 % 100 % 100 % 99 %
Työssäpysyvyysaste vanhempainvapaan jälkeen 91 % 93 % 92 % 88 % 89 % Luku ilmoitettu Suomen osalta, ilman OP Koteja� 
Naiset 93 % 94 % 94 % 90 % 90 %
Miehet 87 % 92 % 90 % 87 % 88 %

GRI 403 Työterveys ja -turvallisuus
403-1 Työsuojelutoimikuntien piiriin kuuluvien työntekijöiden osuus 87 % 88 % 89 % 92 % 92 %
403-2 Sairauspoissaolojen osuus säännöllisestä vuosityöajasta 3,5 % 3,5 % 3,3 % 3,3 % 3,4 % Luku ilmoitettu Suomen osalta, ilman OP Koteja� 

Naiset 4,1 % 4,1 % 4,0 % 3,9 % 4,0 %
Miehet 1,8 % 1,8 % 1,8 % 1,9 % 2,0 %
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2015 2016 2017 2018 2019 Huomioita
Poissaoloon johtaneita työpaikkatapaturmia �� �� 10 9 15 Luku ilmoitettu Suomen osalta� 
Tapaturmataajuus LTA1 �� �� 0,6 0,5 0,8 Luku ilmoitettu Suomen osalta� 
Työhön liittyvät kuolemantapaukset 0 0 0 0 0

GRI 404 Koulutus ja henkilöstön kehittäminen 
404-1 Koulutustunnit keskimäärin henkilöä kohden �� �� 15 14 17 Luku ilmoitettu Suomen osalta� 

Naiset �� �� 16 15 19
Miehet �� �� 14 12 14

404-3 Kehityskeskusteluihin osallistuvan henkilöstön osuus 83 % 100 % 100 % 100 % 100 %
GRI 405 Monimuotoisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet 
405-1 Hallintoelinten ja henkilöstön monimuotoisuus

Henkilöstö sukupuolen mukaan
Miehiä 28 % 29 % 30 % 31 % 32 %
Naisia 72 % 71 % 70 % 69 % 68 %
Henkilöstö ikäryhmän mukaan
Alle 30 vuotta 13 % 13 % 13 % 15 % 15 %
30–49 vuotta 48 % 48 % 50 % 50 % 51 %
Yli 49 vuotta 39 % 39 % 37 % 35 % 34 %
Henkilöstöryhmän mukaan
Johto 4 % 4 % 3 % 3 % 3 %
Esimiehet  9 % 9 % 10 % 9 % 8 %
Asiantuntijat  30 % 30 % 30 % 31 % 32 %
Toimihenkilöt  57 % 57 % 57 % 57 % 56 %
Henkilöstön keski-ikä 43,8 43,6 43,4 43,0 42,6
Palveluvuodet keskimäärin 14,4 14,0 13,4 13,7 11,1

405-2 Naisten ja miesten peruspalkkojen suhde Luvut ilmoitettu Suomen osalta, ilman OP Koteja ja tuntipalkkaista 
henkilöstöä�

Johtajat  �� �� �� 91 % 94 %
Esimiehet ja asiantuntijat �� �� �� 87 % 88 %
Toimihenkilöt  �� �� �� 106 % 104 %
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GRI 102-8 Tietoa palkansaajista ja muista työntekijöistä
OP Ryhmä Vakinaisia Määräaikaisia Kokoaikaisia Osa-aikaisia Henkilöstö yhteensä Vuokratyövoima
Henkilöstö yhteensä 11 514 712 11 266 960 12 226 1 617
Miehiä 3 640 232 3 695 177 3 872  ��
Naisia 7 874 480 7 571 783 8 354  ��
Keskusyhteisön työntekijöitä 6 627 303 6 542 388 6 930 1 613
Osuuspankkien työntekijöitä 4 207 380 4 101 486 4 587 4
OP Kodin työntekijöitä 680 29 623 86 709 0
Suomi 11 416 702 11 158 960 12 118 1 617
Viro 32 3 35 0 35 0
Latvia 29 4 33 0 33 0
Liettua 37 3 40 0 40 0

GRI 401-1 Henkilöstön vaihtuvuus, Uudet ensi kertaa aloittaneet työsuhteet ikäryhmän ja sukupuolen 
mukaan
OP Ryhmä Alle 30 v� 30–49 v� Yli 49 v� Yhteensä
Miehiä 387 264 39 690
Naisia 609 410 80 1 099
Yhteensä 996 674 119 1 789
Keskusyhteisö
Miehiä 267 232 26 525
Naisia 383 317 42 742
Yhteensä 650 549 68 1 267
Osuuspankit
Miehiä 109 19 1 129
Naisia 208 72 24 304
Yhteensä 317 91 25 433
OP Koti
Miehiä 11 13 12 36
Naisia 18 21 14 53
Yhteensä 29 34 26 89

GRI 401-1 Henkilöstön vaihtuvuus, Päättyneet työsuhteet ikäryhmän ja sukupuolen mukaan

OP Ryhmä Alle 30 v� 30–49 v� Yli 49 v� Yhteensä
Miehiä 356 220 152 728
Naisia 535 402 430 1 367
Yhteensä 891 622 582 2 095
Keskusyhteisö
Miehiä 196 157 77 430
Naisia 294 228 160 682
Yhteensä 490 385 237 1 112
Osuuspankit
Miehiä 147 48 39 234
Naisia 216 144 240 600
Yhteensä 363 192 279 834
OP Koti
Miehiä 13 15 36 64
Naisia 25 30 30 85
Yhteensä 38 45 66 149
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405-1 Hallintoelinten ja henkilöstön monimuotoisuus
OP Ryhmä Alle 30 v� 30–49 v� Yli 49 v� Miehiä Naisia
Johtajat 0  % 43 % 57 % 71 % 29 %
Esimiehet 2  % 62 % 36 % 41 % 59 %
Asiantuntijat 9  % 60 % 31 % 50 % 50 %
Toimihenkilöt 22  % 44 % 34 % 18 % 82 %

Yhteensä 15  % 51 % 34 % 32 % 68 %
Keskusyhteisö
Johtajat 0  % 63 % 37 % 63 % 37 %
Esimiehet 4  % 71 % 25 % 45 % 55 %
Asiantuntijat 9  % 62 % 29 % 52 % 48 %
Toimihenkilöt 28  % 49 % 23 % 21 % 79 %

Yhteensä 17  % 57 % 26 % 38 % 62 %
Osuuspankit
Johtajat 0  % 32 % 68 % 77 % 23 %
Esimiehet 1  % 54 % 44 % 32 % 68 %
Asiantuntijat 6  % 56 % 38 % 39 % 61 %
Toimihenkilöt 19  % 40 % 41 % 11 % 89 %

Yhteensä 14  % 44 % 42 % 21 % 79 %
OP Koti
Johtajat 0  % 29 % 71 % 62 % 38 %
Esimiehet 2  % 35 % 63 % 69 % 31 %
Asiantuntijat 9  % 30 % 61 % 43 % 57 %
Toimihenkilöt 10  % 39 % 51 % 38 % 62 %

Yhteensä 9 % 38 % 53 % 41 % 59 %

405-1 Hallintoelinten ja henkilöstön monimuotoisuus, OP Ryhmän 
hallintoelimet ikäryhmän ja sukupuolen mukaan

Miehiä Naisia
Alle 30 v� 49 % 51 %
30–49 v� 47 % 53 %
Yli 49 v� 34 % 66 %
Yhteensä 39 % 61 %
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Ilmastoraportointi TCFD:n viitekehykseen viitaten
Finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmä  
Financial Stability Board (FSB) on perustanut  
ilmastoraportointityöryhmän Task Force on Climate- 
related Financial Disclosures (TCFD)�  

TCFD on laatinut suositukset, miten yritysten pitäisi 
raportoida ilmastonmuutoksen taloudellisista vai-
kutuksista yrityksen liiketoimintaan�

H
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a) Kuvaile, kuinka hallitus seuraa ilmastoon liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia� Olemme vastuullinen työnantaja ja toimija, OP Ryhmän hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019 sivulta 9

OP Ryhmän Hyvän liiketavan periaatteet, jotka sisältävät myös ympäristöperiaatteet, on hyväksytty OP Ryhmän keskusyhteisön 
hallintoneuvostossa� Hallintoneuvosto on hyväksynyt myös OP Ryhmän vastuullisuusohjelman�

b) Kuvaile johdon roolia ilmastoon liittyvien riskien 
ja mahdollisuuksien arvioinnissa ja hallinnassa�

Olemme vastuullinen työnantaja ja toimija, Edistämme kestävää taloutta, OP Ryhmän hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019 sivu 18, 
Vastuullisen sijoittamisen katsaus

Liiketoimintojen johto varmistaa ESG-riskien ja mahdollisuuksien tunnistamisesta ja huomioimisesta�

St
ra

te
gi

a

a) Kuvaile organisaation määrittämiä lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin 
ilmastoriskejä ja -mahdollisuuksia�

Toimintakertomus / Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista

Ilmastonmuutoksella on laajoja vaikutuksia ja se aiheuttaa merkittäviä epävarmuuksia yhteiskunnalle� Yhdessä asiakkaidemme kanssa 
rakennamme kestävää taloutta sekä tuemme ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista� Kehitämme tuotteita ja palveluita, 
jotka kannustavat asiakkaitamme vastuulliseen ja ympäristöystävälliseen toimintaan, ja huomioimme toimintamme vaikutukset luonnon 
monimuotoisuuteen� Epäsuorasti riskejä syntyy sijoituksien ja asiakkaiden liiketoiminnan kautta�

b) Kuvaile ilmastoon liittyvien riskien ja mahdollisuuksien vaikutusta organisaation 
liiketoimintaan, strategiaan ja taloudelliseen suunnitteluun�

Strategia

Tarjoamme lisää tietoa asiakkaillemme sijoituspäätösten tueksi� Otamme ilmastonmuutokset riskit huomioon liiketoiminnassamme, kuten 
luotonannossa ja vakuuttamisessa� Ilmastonmuutos vaikuttaa OP Varainhoidon sijoitusstrategiaan muun muassa kolmessa vastuullisen 
sijoittamisen teemarahastossa� Aktiivisista ja suorista sijoituksista OP Varainhoito on poissulkenut hiilestä riippuvaisia kaivos- ja sähköyhtiöitä� 
OP Yrityspankin asiakkaiden ilmastoriskit voivat vaikuttaa yhtiöiden liiketoiminnan kannattavuuteen tulevaisuudessa ja sitä kautta luottoriskiin� 
Haluamme olla mukana rahoittamiemme yhtiöiden tulevaisuuden liiketoimintaedellytysten varmistamisessa� Pyrimme tunnistamaan ja 
keskustelemaan asiakkaiden kanssa heidän keskeiset ilmastoriskit sekä autamme mahdollisuuksien mukaan uusien mahdollisuuksien 
löytämisessä�

c) Kuvaile organisaation strategian muutosjoustavuutta erilaisissa 
ilmastoskenaarioissa, korkeintaan 2 °C:n skenaario mukaan lukien�

OP on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja vastuullisen pankkitoiminnan periaatteet sekä sijoitunut Collective 
Commitment to Climate Action:iin� Näiden sitoumuksien myötä tavoittelemme alle 2 asteen mukaisia portfolioita� Suorien osake- ja 
korkosijoitusten osalta olemme tehneet skenaarioanalyysin suhteessa viitesalkkuun�

OP:n tavoitteena on kehittää omaa raportointiaan 
TCFD:n suositusten suuntaan� Vertailemme alla 
olevassa taulukossa toimintaamme TCFD:n suo-
situksiin� OP Varainhoidon näkökulmia on kuvattu 
tarkemmin indeksin alla� 

https://op-year2019.fi/pdf/Selvitys_OP_Ryhman_hallinto_ja_ohjausjarjestelmasta_2019.pdf#page=9
https://op-year2019.fi/pdf/Selvitys_OP_Ryhman_hallinto_ja_ohjausjarjestelmasta_2019.pdf#page=18
https://www.op.fi/op-ryhma/vastuullisuus/vastuullisuus-liiketoiminnassa/sijoittaminen
https://op-year2019.fi/pdf/OP_Ryhma_2019_TP.pdf
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a) Kuvaile organisaation ilmastoon liittyvien riskien määrittämisen ja arvioinnin 
prosesseja�

Olemme vastuullinen työnantaja ja toimija/riskit ja valvonta

OP Ryhmän liiketoiminta ja yhtiöt huomioivat ja kartoittavat säännöllisesti toimintaansa liittyvät riskit�

b) Kuvaile organisaation ilmastoon liittyvien riskien hallintaprosesseja� Olemme vastuullinen työnantaja ja toimija, Edistämme kestävää taloutta

c) Kerro, kuinka ilmastoon liittyvien riskien määrittämisen, arvioinnin ja hallinnan 
prosessit on integroitu organisaation laajempaan riskienhallintaan�

Vastuullinen sijoittaminen (Kestävä talous)
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a) Kerro, millä mittareilla organisaation strategia- ja riskienhallintaprosesseissa 
arvioidaan ilmastoon liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia�

Vastuullisuusohjelma, GRI tunnusluvut

Tarjoamme lisää tietoa asiakkaillemme sijoituspäätösten tueksi� Otamme ilmastonmuutokset riskit huomioon liiketoiminnassamme, kuten 
luotonannossa ja vakuuttamisessa� Ilmastonmuutos vaikuttaa OP Varainhoidon sijoitusstrategiaan muun muassa kolmessa vastuullisen 
sijoittamisen teemarahastossa� Aktiivisista ja suorista sijoituksista OP Varainhoito on poissulkenut hiilestä riippuvaisia kaivos- ja sähköyhtiöitä� 
OP Yrityspankin asiakkaiden ilmastoriskit voivat vaikuttaa yhtiöiden liiketoiminnan kannattavuuteen tulevaisuudessa ja sitä kautta luottoriskiin� 
Haluamme olla mukana rahoittamiemme yhtiöiden tulevaisuuden liiketoimintaedellytysten varmistamisessa� Pyrimme tunnistamaan ja 
keskustelemaan asiakkaiden kanssa heidän keskeiset ilmastoriskit sekä autamme mahdollisuuksien mukaan uusien mahdollisuuksien 
löytämisessä�

b) Kuvaile organisaation suoria (Scope 1), epäsuoria (Scope 2) ja tarvittaessa muita 
epäsuoria (Scope 3) kasvihuonekaasupäästöjä (GHG) sekä niihin liittyviä riskejä�

OP laskee päästöt GHG Protokollan mukaisesti (GRI tunnusluvut)

c) Kuvaile tavoitteita, joita organisaatio on asettanut ilmastoon liittyvien riskien ja 
mahdollisuuksien hallintaan liittyen sekä tavoitteiden toteutumista�

Tavoitteenamme on hiilipositiivinen kädenjälki vuonna 2025� Lue lisää: Vastuullisuusohjelma
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OP Varainhoidon näkökulmat TCFD:hen

Hallintotapa 
Vastuullisen sijoittamisen yleiset linjaukset, mukaan 
lukien ilmastonmuutokseen liittyvät näkökulmat, 
hyväksyy OP Varainhoidon johtoryhmä� Vastuul-
lisen sijoittamisen toimikunta ohjaa salkunhoito-
tiimejä OP Varainhoidon johtoryhmän linjauksien 
mukaisesti� 

Strategia
OP Varainhoito on tunnistanut listattujen osakkei-
den ja yhtiöiden velkakirjojen ilmastoon liittyvät 
lyhyen aikavälin transitioriskit, kuten hiiliriskit, 
energian transitioriskit sekä fossiilisen raaka-aineen 
tuotannon riskit� Fyysiset riskit on tunnistettu kes-
kipitkällä ja pitkällä aikavälillä� Ilmastonmuutokseen 
varautumiseen ja muutoksen hidastamiseen liittyy 
myös tuottomahdollisuuksia� OP-Rahastoyhtiö 
hallinnoi kolmea ilmastonmuutokseen liittyvää vas-
tuullista teemarahastoa�

OP:n tavoitteena on lisätä vastuullisten sijoitustuot-
teiden tarjontaa� Lisäksi OP Varainhoidon pitkän 
aikavälin tavoitteena on kehittää asiakkaille suun-
nattua ESG-raportointia yhä läpinäkyvämmäksi�    

Riskienhallinta 
Sijoitustoiminnassa hallinnoidaan lyhyen ja pitkän 
aikavälin ilmastoriskejä rajaamalla ja poissulkemal-
la hiilestä riippuvaisia kaivos- ja sähköyhtiöitä en-
sisijaisesti aktiivisissa ja suorissa sijoituksissa� Li-
säksi muiden fossiilisten energialähteiden kysyntää 
seurataan ja niihin liittyvät riskit otetaan huomioon 
sijoituspäätöksissä� Myös kansainvälisiä normeja 
rikkoneita yhtiöitä seurataan ja poissuljetaan�  

Ilmastoasioiden seuranta on integroitu salkun-
hoitoon OP Varainhoidossa� Salkunhoitajat ja 
ESG-asiantuntijat hyödyntävät ulkopuolisten 
palveluntarjoajien (MSCI, Sustainalytics) yhtiö-
kohtaista ESG-dataa ilmastonmuutosriskeistä ja 
-mahdollisuuksista�  

Ilmastonmuutosriskien hillitsemiseksi OP Va-
rainhoito rajaa ja poissulkee hiilestä riippuvaisia 
yhtiöitä, toimii aktiivisena omistajana ja osal-
listuu kansainvälisiin vaikuttamisaloitteisiin� 
Positiivisen arvottamisen kautta edistetään il-
mastonmuutokseen varautumista ja lisätään 
tuottomahdollisuuksia� 

OP Varainhoito tekee yhteistyötä muiden sijoittajien 
kanssa muun muassa CDP:n ilmasto-, metsä- ja 
vesialoitteiden ja TCFD-ohjelman kautta� Lisäksi 
se on mukana Climate Action 100+ -ohjelmassa� 
Vuoden 2019 alussa OP Varainhoito liittyi mukaan 
kolmevuotiseen Sustainanalyticsin koordinoimaan 
kansainvälisten sijoittajien yhteiseen muovi- ja 
kiertotalousaloitteeseen vaikuttaakseen kasvavaan 
muoviongelmaan� Lisäksi OP-Rahastoyhtiön hallin-
noimat rahastot tukevat ilmastonmuutoksen hillin-
tään liittyviä yhtiökokousehdotuksia OP-Rahastoyh-
tiön omistajapolitiikan mukaisesti� 

Sijoituskohteita kartoittaessaan OP Kiinteistösijoitus 
Oy selvittää kiinteistön energiatehokkuuden ennen 
ostopäätöstä� Peruskorjauksien ja uudishankkeiden 
yhteydessä OP Kiinteistösijoitus selvittää mahdol-
lisuuden uusiutuvan energian tuotantoon maa-
lämmön tai aurinkopaneelien avulla� Vuoden 2019 
lopussa 16 kiinteistössä oli maalämpövoimala ja 18 
kiinteistössä aurinkovoimala� 
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Mittarit ja tavoitteet 

OP-Rahastoyhtiö julkaisee hiilijalanjälkilaskelman 
hallinnoimilleen osake- ja korkorahastoille kaksi 
kertaa vuodessa�  Valtaosalle osake- ja korkorahas-
toja julkaistaan rahastokohtaiset vastuullisuusana-
lyysit neljä kertaa vuodessa� Analyyseissä rapor-
toidaan salkun vastuullisuuden kokonaisarvosanan 
lisäksi uusiutuvan energian, energiatehokkuuden 
ja vihreän rakentamisen osuudet liikevaihdos-
ta� Vastuullisuusanalyysi sisältää myös salkun 
kokonaisvastuullisuusarvosanan� 

OP Kiinteistösijoitus Oy julkaisee vuosittain hallin-
noimiensa suorien kiinteistösijoitusten sähkön-, 
lämmön- ja vedenkulutuksen ja niiden aiheut-
tamat CO2-päästöt sekä uusiutuvan energian 
tuotantomäärät�  

OP Varainhoito selvitti vuonna 2019 suorien osa-
ke- ja korkosijoitustensa ilmastoriskejä ulkopuolisen 
palveluntarjoajan avulla� Sijoituksilla (listatut osak-
keet ja yritysten velkakirjat) todettiin olevan globaa-
listi hajautettua viitesalkkua alhaisempi ilmastoriski, 
mikä johtuu hiilen poissulkustrategiasta, sijoitusten 
maantieteellisestä painottumisesta Pohjoismaihin 

ja Eurooppaan ja uusiutuvan energian osuudesta 
sijoitusyhtiöiden liikevaihdossa� Selvityksen mukaan 
sijoitusten tulevien päästöjen odotetaan olevan 
myös jatkossa alemmalla tasolla� 

Sijoitusten suuri Venäjän ja Suomen energia- ja 
teollisuusyritysten paino lisää hiilidioksidipäästöjä 
ja ympäristökustannuksia� Myös salkkuyhtiöiden 
päästöraportointia tulee kehittää� OP Varainhoidon 
salkkuyhtiöistä vain 53 prosenttia raportoi päästö-
jään riittävällä tasolla� Suurten päästöintensiivisten 
yhtiöiden päästöraportointi on kuitenkin merkittä-
västi kattavampaa kuin vähemmän saastuttavilla 
pienyhtiöillä� 

lmastonmuutoksen fyysisiin riskeihin sijoituksilla on 
viitesalkkua alempi altistuma: 12 prosentilla salkku-
yhtiöistä on ei-matala riski, kun viitesalkussa näi-
den yhtiöiden osuus on 16 prosenttia� Sijoitukset 
ovat eniten altistuneet tulipaloille (5 %), lämpöaal-
loille (3 %) ja hurrikaaneille (1,4 %)� 

Selvityksen alustavat tulokset on esitetty alla 
olevassa taulukossa� OP Varainhoito julkaisee tar-
kemman erillisen TCFD-raportin sijoitusten osalta 
myöhemmin keväällä op�fi:ssä�

https://www.op.fi/op-ryhma/vastuullisuus/vastuullisuus-liiketoiminnassa/sijoittaminen
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OP Varainhoidon sijoitukset listattuihin 
osakkeisiin ja yhtiöiden velkakirjoihin 1 

30�12�2019 

Viitesalkku S&P Global BMI indeksi 30�12�2019  OP Varainhoidon sijoitusten suhteellinen 
tehokkuus verrattuna viitesalkkuun 

Sijoitusintrumenttien määrä, kpl  ~4 500  ~11 800    
Yhtiöiden määrä, kpl  2 558  10 936    
Datan kattavuus, %  89 %  99 %    
Hiili-intensiteetti (tCO2e/mEUR) 2 288  306  6 % 
Ilmastonmuutoksen hillinnästä aiheutuva käyttökateriski, % 3 8,55 %  10,14 %  16 % 
Fossiilisten polttoaineiden osuus salkkuyhtiöiden 
liikevaihdosta, % 4 

1,36 %  1,79 %  24 % 

Hiilipohjaisen energiantuotannon osuus salkkuyhtiöiden 
liikevaihdosta, % 4

0,26 %  0,52 %  50 % 

Fossiiliseen energiaan pohjautuvan energian tuotannon osuus 
salkkuyhtiöiden liikevaihdosta, % 4 

0,56 %  0,91 %  38 % 

Uusiutuvan energian tuotannon osuus salkkuyhtiöiden 
liikevaihdosta, % 4 

0,38 %  0,35 %  8 % 

Datan ja analyysin tarjoaja: Trucost/S&P Global�
1 Selvityksen kattavuus = sijoitukset listattuihin osakkeisiin ja yhtiöiden velkakirjoihin (OP-Rahastoyhtiön hallinnoimat rahastot, OP Varainhoidon hoidossa olevat täyden valtakirjan instituutio- ja yksityisasiakkaiden salkut sekä OP Ryhmän Vakuutus- ja eläkeyhteisöjen salkut)
2 Hiiliintensiteetti (tCO2e/mEUR) on salkun kohdeyhtiöiden hiiliintensiteettien painotettu keskiarvo� Hiiliintensiteetti on hiilijalanjälki (CO2e päästöt, tonnia) suhteutettuna yhtiön liikevaihtoon (miljoona euroa)� Hiilijalanjäljessä on huomioitu yhtiöiden tason 1 ja laajat tason 2 (energia- sekä kaikkien muiden suorien 
toimittajien päästöt) kasvihuonepäästöt�
3 Käyttökateriski on sijoitusten yhteenlaskettu käyttökatteen osuuden menetys, mikäli CO2e päästöhinta nousee 2030 mennessä yhdenmukaiseksi Pariisin ilmastotavoitteiden kanssa� Tämä skenaario perustuu OECD ja IEA tutkimuksiin� 
4 Liikevaihdon altistumat kaivannaisteollisuuden, hiilienergian, fossiilisen energian ja uusiutuvan energian tuotoille on painotettu keskiarvo kaikkien sijoitusyhtiöiden altistumista ko� tekijälle (ko tekijän tuotto, EUR / liikevaihto, EUR)�  



73

OP vuonna 2019 Elämänmittaisella matkalla 2019OP huomenna

GRI-sisältöindeksi

Tunnus GRI:n sisältö Sijainti Huomiot Global Compact
GRI 102 Yleinen sisältö
Organisaatioprofiili
102-1 Raportoivan organisaation nimi  OP Ryhmä
102-2 Toimialat, brändit, tuotteet ja palvelut  OP:n vuosi 2019: OP Ryhmä lyhyesti
102-3 Organisaation pääkonttorin sijainti Helsinki
102-4 Toimintamaat OP Ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2019: liite 45
102-5 Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto  OP Ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2019: liite 45
102-6 Markkina-alueet, toimialat OP:n vuosi 2019: OP Ryhmä lyhyesti, OP Ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 

2019: liite 45
102-7 Raportoivan organisaation koko  OP:n vuosi 2019: OP Ryhmä lyhyesti, OP Ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 

2019
102-8 Tietoa palkansaajista ja muista työntekijöistä OP:n vuosi 2019: Olemme vastuullinen työnantaja ja toimija, Vastuullisuuden 

GRI-tunnusluvut
   X

102-9 Toimitusketju OP:n vuosi 2019: Näin luomme arvoa 
102-10 Merkittävät muutokset organisaatiossa ja toimitusketjussa OP Ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2019: OP Ryhmän rakenteessa 

tapahtuneet muutokset
102-11 Varovaisuusperiaatteen soveltaminen  OP Ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2019: Liite 2, OP Ryhmän 

riskienhallinnan periaatteet
102-12 Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden 

periaatteet tai aloitteet
OP:n vuosi 2019: Olemme vastuullinen työnantaja ja toimija

102-13 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa OP:n vuosi 2019: Olemme vastuullinen työnantaja ja toimija
102-14 Toimitusjohtajan katsaus OP:n vuosi 2019: Pääjohtajan katsaus
Etiikka ja arvot    
102-16 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet OP:n vuosi 2019: OP Ryhmä lyhyesti, Näin luomme arvoa  X
Hallinto
102-18 Hallintorakenne Selvitys OP Ryhmän hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019: Hallintoneuvosto ja sen 

valiokunnat, OP:n vuosi 2019: Olemme vastuullinen työnantaja ja toimija

Raportoinnissa noudatetaan GRI Standardia� Kaikki standardit versio 2016�

https://op-year2019.fi/pdf/OP_Ryhma_2019_TP.pdf
https://op-year2019.fi/pdf/OP_Ryhma_2019_TP.pdf
https://op-year2019.fi/pdf/OP_Ryhma_2019_TP.pdf
https://op-year2019.fi/pdf/OP_Ryhma_2019_TP.pdf
https://op-year2019.fi/pdf/OP_Ryhma_2019_TP.pdf
https://op-year2019.fi/pdf/OP_Ryhma_2019_TP.pdf
https://op-year2019.fi/pdf/OP_Ryhma_2019_TP.pdf
https://op-year2019.fi/pdf/OP_Ryhma_2019_TP.pdf
https://op-year2019.fi/pdf/OP_Ryhma_2019_TP.pdf
https://op-year2019.fi/pdf/OP_Ryhma_2019_TP.pdf
https://op-year2019.fi/pdf/Selvitys_OP_Ryhman_hallinto_ja_ohjausjarjestelmasta_2019.pdf
https://op-year2019.fi/pdf/Selvitys_OP_Ryhman_hallinto_ja_ohjausjarjestelmasta_2019.pdf
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Tunnus GRI:n sisältö Sijainti Huomiot Global Compact
102-38 Korkeimman vuosipalkkion suhde keskipalkkioon OP:n vuosi 2019: Vastuullisuuden GRI-tunnusluvut
Sidosryhmävuorovaikutus    
102-40 Luettelo organisaation sidosryhmistä OP:n vuosi 2019: Päivitimme vastuullisuusohjelmamme, https://www�op�fi/

op-ryhma/vastuullisuus/sidosryhmayhteistyo
102-41 Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva 

henkilöstö
OP:n vuosi 2019: Vastuullisuuden GRI-tunnusluvut  X

102-42 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet OP:n vuosi 2019: Olemme vastuullinen työnantaja ja toimija, https://www�op�fi/
op-ryhma/vastuullisuus/sidosryhmayhteistyo

102-43 Sidosryhmätoiminnan periaatteet OP:n vuosi 2019: Olemme vastuullinen työnantaja ja toimija, https://www�op�fi/
vastuullisuus/sidosryhmayhteistyo

102-44 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet OP:n vuosi 2019: Päivitimme vastuullisuusohjelmamme, Pääjohtajan katsaus
Vastuullisuuden johtaminen    
102-45 Konsolidoituun konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt OP Ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2019, liite 45
102-46 Raportin sisällön määrittely OP:n vuosi 2019: Raporttimme perusta
102-47 Olennaiset näkökohdat OP:n vuosi 2019: Päivitimme vastuullisuusohjelmamme
102-48 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa Ei muutoksia
102-49 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien 

laskentarajoissa
Ei muutoksia

102-50 Raportointijakso 1�1�-31�12�2019
102-51 Edellisen raportin päiväys 26�2�2019
102-52 Raportin julkaisutiheys vuosittain
102-53 Yhteystiedot, josta kysyä raporttiin liittyviä lisätietoja www�op�fi/op-ryhma/vastuullisuus/yhteystiedot
102-54 GRI-standardien mukainen raportoinnin kattavuus OP:n vuosi 2019: Raporttimme perusta
102-55 GRI-sisällysluettelo OP:n vuosi 2019: GRI-sisältöindeksi
102-56 Raportoinnin varmennus OP:n vuosi 2019: Riippumaton varmennusraportti
Aihekohtainen sisältö: Aihekohtainen sisältö raportoidaan olennaisiksi tunnistettujen näkökohtien osalta�
Taloudelliset vaikutukset
103-1 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat OP:n vuosi 2019: Päivitimme vastuullisuusohjelmamme, Raporttimme perusta, 

Olemme vastuullinen työnantaja ja toimija, Johtamistapa ja raportointi olennaisten 
asioiden osalta

https://www.op.fi/op-ryhma/vastuullisuus/sidosryhmayhteistyo
https://www.op.fi/op-ryhma/vastuullisuus/sidosryhmayhteistyo
https://www.op.fi/op-ryhma/vastuullisuus/sidosryhmayhteistyo
https://www.op.fi/op-ryhma/vastuullisuus/sidosryhmayhteistyo
https://www.op.fi/vastuullisuus/sidosryhmayhteistyo
https://www.op.fi/vastuullisuus/sidosryhmayhteistyo
https://op-year2019.fi/pdf/OP_Ryhma_2019_TP.pdf
http://www.op.fi/op-ryhma/vastuullisuus/yhteystiedot


75

OP vuonna 2019 Elämänmittaisella matkalla 2019OP huomenna

Tunnus GRI:n sisältö Sijainti Huomiot Global Compact
103-2 Johtamismallin komponentit OP Ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2019, OP:n vuosi 2019: Vahvistamme 

suomalaisten taloustaitoja, Tuemme paikallista elinvoimaa ja yhteisöllisyyttä, 
Olemme vastuullinen työnantaja ja toimija, Edistämme kestävää taloutta

103-3 Johtamismallin arviointi OP:n vuosi 2019: Olemme vastuullinen työnantaja ja toimija
GRI 201 Taloudelliset tulokset    
201-1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen OP:n vuosi 2019: Vastuullisuuden GRI-tunnusluvut, Tuemme paikallista elinvoimaa 

ja yhteisöllisyyttä, OP Ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2019: liite 46

201-3 Eläketurvan kattavuus OP Ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2019, liitteet 34 ja 47
GRI 203 Välilliset taloudelliset vaikutukset
203-2 Keskeiset epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus OP:n vuosi 2019: Tuemme paikallista elinvoimaa ja yhteisöllisyyttä, Vahvistamme 

suomalaisten taloustaitoja 
Vaikutuksista raportoitu osuuspankin 
alueelliset vaikutukset ja 
yleishyödylliset lahjoitukset� Kohta b ei 
sovellu OP:lle olennaisten epäsuorien 
vaikutusten laskentaan�

OP1 Taloustaito-opetuksen määrä, henkilöitä  OP:n vuosi 2019: Vahvistamme suomalaisten taloustaitoja
OP2 Digiopastukseen osallistuneiden henkilöiden määrä  OP:n vuosi 2019: Vahvistamme suomalaisten taloustaitoja
GRI 205 Korruptionvastaisuus    
205-1 Liiketoimintayksiköt, joille tehty korruptioon liittyvä riskianalyysi OP:n vuosi 2019: Olemme vastuullinen työnantaja ja toimija� Vuonna 2019 

riskikartoitukset tehty kaikissa liiketoiminnoissa� Korruptioon liittyvät riskit eivät 
nousseet olennaiseksi riskeiksi yhdessäkään riskikartoituksessa� 

Riskianalyysien lukumäärää ei 
raportoitu�

 X

https://op-year2019.fi/pdf/OP_Ryhma_2019_TP.pdf
https://op-year2019.fi/pdf/OP_Ryhma_2019_TP.pdf
https://op-year2019.fi/pdf/OP_Ryhma_2019_TP.pdf
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Tunnus GRI:n sisältö Sijainti Huomiot Global Compact
205-2 Korruptionvastaisiin politiikkoihin ja menettelytapoihin liittyvä 

kommunikointi ja koulutus
OP:n vuosi 2019: Vastuullisuuden GRI-tunnusluvut, Olemme vastuullinen 
työnantaja ja toimija

Tieto ei ole saatavilla kaikilta osin 
(a, c, e, d)� Tutkimme mahdollisuutta 
laajentaa raportointia� 

 X

205-3 Korruptiotapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet Ei tapauksia vuonna 2019�  X
GRI 206 Kilpailun rajoitukset 
206-1 Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja 

määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvät oikeustoimet
Vuoden 2015 lopussa OP sai määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvän 
selvityspyynnön� Kilpailijan väitteen mukaan OP:lla olisi määräävä markkina-asema 
vähittäispankkipalveluissa ja OP:n käyttäisi tätä asemaa väärin sitomalla yhteen 
vähittäispankkipalvelut ja vahinkovakuutuspalvelut� Lisäksi OP:n väitettiin tarjoavan 
vahinkovakuutustuotteita alle tuotantokustannusten� Kilpailu- ja kuluttajavirasto 
poisti asian käsittelystä 11�2�2019� KKV:n selvityksen mukaan OP Ryhmä toimii 
kilpailulain mukaisesti, eikä OP:n bonusjärjestelmä ole kilpailulain vastainen� KKV 
katsoo, että OP:n toiminnalla ei myöskään ole markkinoiden sulkemiseen johtavia 
vaikutuksia vahinkovakuutusmarkkinoilla�

Ympäristövaikutukset    
103-1 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat OP:n vuosi 2019: Johtamistapa ja raportointi olennaisten asioiden osalta, 

Päivitimme vastuullisuusohjelmamme, Edistämme kestävää taloutta, Olemme 
vastuullinen työnantaja ja toimija, TCFD 

103-2 Johtamismallin komponentit OP:n vuosi 2019: Edistämme kestävää taloutta, Olemme vastuullinen työnantaja ja 
toimija, TCFD, Johtamistapa ja raportointi olennaisten asioiden osalta

103-3 Johtamismallin arviointi OP:n vuosi 2019: Olemme vastuullinen työnantaja ja toimija
GRI 302 Energia
302-1 Organisaation oma energiankulutus OP:n vuosi 2019: Vastuullisuuden GRI-tunnusluvut X
302-3 Energiaintensiteetti OP:n vuosi 2019: Vastuullisuuden GRI-tunnusluvut
302-4 Energiankulutuksen vähentäminen OP:n vuosi 2019: Edistämme kestävää taloutta Tarkempi raportointi 

säästötoimenpiteiden osalta ei ole 
saatavilla� Tutkimme mahdollisuutta 
laajentaa raportointia� Kohta b ei ole 
OP:lle olennainen�

X

GRI 305 Päästöt
305-1 Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 1) OP:n vuosi 2019: Vastuullisuuden GRI-tunnusluvut X
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305-2 Epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 2) OP:n vuosi 2019: Vastuullisuuden GRI-tunnusluvut X
305-3 Muut epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 3) OP:n vuosi 2019: Vastuullisuuden GRI-tunnusluvut X
305-4 Kasvihuonekaasujen pääästöintensiteetti OP:n vuosi 2019: Vastuullisuuden GRI-tunnusluvut X
305-5 Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen OP:n vuosi 2019: Edistämme kestävää taloutta, TCFD Tarkempi raportointi 

säästötoimenpiteiden osalta (a) ei ole 
saatavilla� Tutkimme mahdollisuutta 
laajentaa raportointia� Kohta b ei ole 
OP:lle olennainen�

X

Sosiaaliset vaikutukset
103-1 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat OP:n vuosi 2019: Päivitimme vastuullisuusohjelmamme, Olemme vastuullinen 

työnantaja ja toimija
103-2 Johtamismallin komponentit OP:n vuosi 2019: Johtamistapa ja raportointi olennaisten asioiden osalta, Olemme 

vastuullinen työnantaja ja toimija, Käytämme tietopääomaamme vastuullisesti, 
Vahvistamme suomalaisten taloustaitoja, Tuemme paikallista elinvoimaa ja 
yhteisöllisyyttä

103-3 Johtamismallin arviointi OP:n vuosi 2019: Olemme vastuullinen työnantaja ja toimija
GRI 401 Työsuhteet
401-1 Henkilöstön vaihtuvuus OP:n vuosi 2019: Vastuullisuuden GRI-tunnusluvut X
401-2 Kokoaikaisen henkilöstön henkilöstöetuudet, joita ei tarjota 

määräaikaiselle tai osa-aikaiselle henkilöstölle
OP:n vuosi 2019: Vastuullisuuden GRI-tunnusluvut Laaja Terveysturva -vakuutus 

on työterveyshuoltoa täydentävä 
hoitokuluvakuutus, joka otetaan kaikille 
yli kuuden (6) kuukauden työsuhteessa 
oleville OP:n keskusyhteisön ja 
lähiyhteisöjen työntekijöille�

401-3 Vanhempainvapaa OP:n vuosi 2019: Vastuullisuuden GRI-tunnusluvut X
GRI 402 Henkilöstön ja johdon väliset suhteet    
402-1 Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava vähimmäisilmoitusaika OP:n vuosi 2019: Olemme vastuullinen työnantaja ja toimija X
GRI 403 Työterveys ja -turvallisuus    
403-1 Työsuojelutoimikuntien piiriin kuuluvien työntekijöiden osuus OP:n vuosi 2019: Vastuullisuuden GRI-tunnusluvut, Olemme vastuullinen 

työnantaja ja toimija
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403-2 Tapaturmataajuus, ammattitaudit, menetetyt työpäivät, poissaolot, 

työhön liittyvät kuolemantapaukset
OP:n vuosi 2019: Vastuullisuuden GRI-tunnusluvut Raportoitu sairauspoissaolot, 

työpaikkatapaturmat, 
tapaturmataajuus ja työhön liittyvät 
kuolemantapaukset Suomen osalta� 

GRI 404 Koulutus ja henkilöstön kehittäminen
404-1 Koulutustunnit keskimäärin henkilöä kohden OP:n vuosi 2019: Vastuullisuuden GRI-tunnusluvut Raportoidaan sukupuolen osalta�
404-2 Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät 

ohjelmat
OP:n vuosi 2019: Olemme vastuullinen työnantaja ja toimija X

404-3 Kehityskeskustelut ja suoritusten arvioinnit OP:n vuosi 2019: Olemme vastuullinen työnantaja ja toimija X
GRI 405 Monimuotoisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet
405-1 Hallintoelinten ja henkilöstön monimuotoisuus OP:n vuosi 2019: Vastuullisuuden GRI-tunnusluvut X
405-2 Naisten ja miesten peruspalkkojen suhde OP:n vuosi 2019: Vastuullisuuden GRI-tunnusluvut X
GRI 406 Syrjinnän kielto
406-1 Syrjintätapaukset ja korjaavat toimenpiteet Ei syrjintäilmoituksia vuonna 2019� X
GRI 413 Paikallisyhteisöt
FS14 Aloitteet, jotka parantavat vajaakykyisten henkilöiden 

mahdollisuuksia käyttää finanssipalveluita 
OP:n vuosi 2019: Vahvistamme suomalaisten taloustaitoja

GRI 415 Poliittinen vaikuttaminen    
415-1 Poliittinen tuki OP ei tue poliittisia puolueita� X
GRI 418 Asiakkaiden yksityisyyden suoja
418-1 Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja asiakastietojen 

hävittämiseen liittyvät valitukset
OP:n vuosi 2019: Käytämme tietopääomaamme vastuullisesti

GRI 419 Määräystenmukaisuus    
419-1 Lakien ja säädösten rikkomukset sosiaalisten ja taloudellisten 

tekijöiden osalta
Ei tapauksia vuonna 2019�

Omistajuus   
FS10 Vuorovaikutus ympäristö- ja sosiaalisissa kysymyksissä 

arvopaperisalkkuun kuuluvien yritysten kanssa
OP:n vuosi 2019: Edistämme kestävää taloutta
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Riippumaton varmennusraportti 
OP Osuuskunnan johdolle

Olemme OP Osuuskunnan johdon pyynnöstä suo-
rittaneet rajoitetun varmuuden antavan varmen-
nustoimeksiannon, jonka kohteena ovat olleet  
OP Ryhmän ”OP:n vuosi 2019” raportin numeeri-
set vastuullisuustiedot (jäljempänä ”Vastuullisuus-
tiedot”) 31�12�2019 päättyneeltä vuodelta�  
Varmennuksen kohteena ovat olleet ”OP:n vuosi 
2019” raportin GRI-sisältöindeksissä listattuihin 
GRI-standardeihin liittyvät raportoidut tiedot sekä 
OP:n omat mittarit OP1 Taloustaito-opetuksen 
määrä ja OP2 Digiopastukseen osallistuneiden 
henkilöiden määrä� 

Johdon vastuu
OP Osuuskunnan johto vastaa Vastuullisuus- 
tietojen sekä niissä esitettyjen väittämien laatimi-
sesta ja esittämisestä raportointikriteeristön eli  
GRI Sustainability Reporting Standards -raportointi- 
ohjeiston mukaisesti käsittäen OP Osuuskunnan ta-
voitteiden määrittämisen kestävään kehitykseen liit-
tyvän suoriutumisen ja raportoinnin osalta, mukaan 
lukien sidosryhmien ja olennaisten näkökulmien 

tunnistaminen, sekä niiden toiminnan johtamisen 
ja sisäisen valvonnan järjestelmien perustamisen 
ja ylläpitämisen, joista raportoitu toimintaan liittyvä 
tieto on saatu�

Meidän velvollisuutemme
Meidän velvollisuutemme on suorittaa rajoitetun 
varmuuden antava toimeksianto ja esittää toimeksi- 
annon perusteella riippumaton johtopäätös� Olem-
me suorittaneet toimeksiannon International 
Auditing and Assurance Standard Board IAASB:n 
julkaiseman kansainvälisen varmennustoimeksi- 
antostandardin International Standard on  
Assurance Engagements ISAE 3000 (uudistettu), 
Muut varmennustoimeksiannot kuin mennyttä aikaa 
koskevan taloudellisen informaation tilintarkastus 
tai yleisluonteinen tarkastus, mukaisesti� Kyseinen 
standardi edellyttää, että suunnittelemme ja suori-
tamme toimeksiannon hankkiaksemme  
rajoitetun varmuuden siitä, onko Vastuullisuus- 
tiedoissa olennaista virheellisyyttä�

Sovellamme kansainvälistä laadunvalvontastan- 
dardia, International Standard on Quality Control 
ISQC 1, ja sen mukaisesti ylläpidämme kattavaa 
laadunvalvontajärjestelmää, johon sisältyvät  
dokumentoidut toimintaperiaatteet ja menettely- 
tavat eettisten vaatimusten, ammatillisten standar-
dien sekä sovellettaviin säädöksiin ja määräyksiin 
perustuvien vaatimusten noudattamista koskien�

Noudatamme International Ethics Standards  
Board for Accountants IESBA:n eettisten sääntöjen 
riippumattomuusvaatimuksia ja muita eettisiä  
vaatimuksia, jotka perustuvat rehellisyyden,  
puolueettomuuden, ammatillisen pätevyyden ja 
huolellisuuden, salassapitovelvollisuuden ja  
ammatillisen käyttäytymisen periaatteille�
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Tehdyt toimenpiteet
Rajoitetun varmuuden antava toimeksianto toteu-
tetaan tekemällä tiedusteluja pääasiassa henkilöille, 
joiden tehtävänä on laatia esitetyt Vastuullisuus- 
tiedot, sekä soveltamalla analyyttisia ja muita  
asianmukaisia evidenssin hankkimismenetelmiä� 
Toimeksiannossa olemme suorittaneet muun 
muassa seuraavat toimenpiteet: 

• Olemme haastatelleet asiaankuuluvia,  
Vastuullisuustietojen antamisesta vastaavia 
henkilöstön jäseniä�

• Olemme arvioineet Vastuullisuustietojen yh-
denmukaisuutta GRI Sustainability Reporting 
Standards -raportointiohjeiston raportoinnin 
sisällönmäärittelyä ja laatua koskevien  
periaatteiden kanssa�

• Olemme arvioineet Vastuullisuustietojen 
keräämiseen ja yhdistelemiseen käytettäviä 
tiedonhallinnan prosesseja, tietojärjestelmiä 
sekä käytännön menettelytapoja ja tutkineet 
niihin liittyviä sisäisiä dokumentteja�

• Olemme testanneet Vastuullisuustietojen 
oikeellisuutta ja täydellisyyttä otospohjaisesti 
tietojärjestelmistä ja alkuperäisistä numeeri-
sista tiedoista� 

Rajoitetun varmuuden antavassa toimeksiannossa 
suoritettavat toimenpiteet poikkeavat luonteeltaan 
ja ajoitukseltaan kohtuullisen varmuuden antavassa 
toimeksiannossa suoritettavista toimenpiteistä ja 
ovat niitä suppeampia� Tämän vuoksi rajoitetun 
varmuuden antavassa toimeksiannossa saatava 
varmuuden taso on huomattavasti alempi kuin 
varmuus, joka olisi saatu suorittamalla kohtuullisen 
varmuuden antava toimeksianto�

Toimeksiannon luontaiset rajoitukset
Kaikkiin varmennustoimeksiantoihin liittyy luon-
taisia rajoituksia tarkastellun tiedon valikoivasta 
testauksesta johtuen� Siten havaitsematta jääneitä 
väärinkäytöksiä, virheellisyyksiä tai säädöstenvas-
taisuuksia saattaa esiintyä� Lisäksi ei-taloudelliseen 
tietoon saattaa liittyä merkittävämpiä luontaisia 
rajoituksia kuin taloudelliseen tietoon ottaen huo-
mioon sekä sen luonteen että menetelmät, joita 
käytetään tällaisten tietojen keräämiseen,  
laskemiseen ja arvioimiseen�

Johtopäätökset
Suorittamiemme toimenpiteiden ja hankkimamme 
evidenssin perusteella tietoomme ei ole tullut  
seikkoja, jotka antaisivat aiheen olettaa, että  
OP Ryhmän Vastuullisuustiedot 31�12�2019  
päättyneeltä vuodelta eivät olisi olennaisilta  
osiltaan laadittu GRI Sustainability Reporting  
Standards -raportointiohjeiston mukaisesti�

Helsinki, 26� helmikuuta 2020

KPMG Oy Ab

Juha-Pekka Mylén
KHT   

Niina Turri
Senior Manager, Neuvontapalvelut
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