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Vastuullisen liiketoiminnan ajureina toimivat
globaalin yhteiskunnan ongelmat
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• Omistaja-asiakkaiden omistama OP on
Suomen luotetuin finanssiryhmä*. Vastuullisuus
tukee OP:n perustehtävää ja on yksi arvoistamme.

• Haluamme olla edelläkävijä aikamme haasteiden
ratkaisemisessa.

• Vastuullisuus kuuluu jokaisen OP:laisen arkeen,
päätöksiin ja toimintaan.

• Onnistunut vastuullisuustyö edellyttää meiltä
aktiivista vuoropuhelua sidosryhmiemme kanssa ja
avointa viestintää teoistamme.

OP Ryhmässä haluamme olla asiantunteva, luotettava
ja vastuullinen sekä toimia finanssialan edelläkävijänä ja
uudistajana.

/ OP-Yleinen           *EPSI Rating 2019 ja Luottamus ja Maine -tutkimus 2019.
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OP:n vastuullisuusohjelman teemat
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PDC (Portfolio Decarbonisation Coalition)

Climate Action 100+

IIGCC (Institutional Investrs Group on Climate Change)

UN Principles for responsible banking

UNEPFI (YK:n ympäristöohjelman finanssialan hanke)

Montreal Pledge -sitoumus

CDP (Carbon Disclosure Project)

PRI (YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet)

FA:n jäsenten allekirjoittamat sitoumukset

Finanssialalla vastuullisuus näkyy erityisesti
sijoitustoiminnassa

• Finanssialan suurin vaikutus ilmastoon
tulee rahoituspäätöksistä. Ala kiinnittää
entistä enemmän huomiota
rahoitettavien kohteiden ympäristö- ja
yhteiskunnallisiin vaikutuksiin.

• FA:n toteuttamaan kyselyyn
vastanneista 87 prosenttia kertoi
ottavansa ilmastonmuutoksen
huomioon sijoitustoiminnassaan.
Luottotoimintaa koskevassa
kysymyksessä luku on 38 prosenttia.
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Lähde: Finanssiala ry



• ESG-analyysi keskittyy analysoimaan yhtiöitä
ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintonäkökulmista
(Environmental, Social & Governance)

• ESG-analyysilla voidaan havaita laajemmin
uusia riskejä ja vahvuuksia yhtiöiden liiketoiminnassa.

• OP Yrityspankki on myöntänyt vuoden 2019 aikana
yli puoli miljardia euroa vihreää ja vastuullista rahoitusta suuryrityksille.

• Viimeisimpänä lokakuun alussa OP Yrityspankki koordinoi Keskolle kestävyys-
kriteerilainan, jossa osa marginaalista on sidottu Keskon suoriutumiseen kolmella
pankin ja yhtiön yhdessä valitsemalla ESG-mittarilla: kasvihuonekaasupäästöt,
ruokahävikki ja toimittaja-auditoinnit riskimaissa.

Vastuullisuuskriteerit yhä
tärkeämpiä yritysluotoissa

© OP Ryhmä / OP-Yleinen
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ESG-asioita ei
huomioida

sijoitusprosessissa

Välttää sijoituksia
toimialoille tai
yhtiöihin joissa

korkeat ESG-riskit

ESG-analyysi on osa
sijoituspäätöksiä

Vastuullisuuden merkitys sijoituspäätöksissä vaihtelee
- vastuullinen sijoittaminen skaalan keskivaiheilla

Alle
markkina-

tuoton

Ei
takaisin-
maksua

Suosii sijoituksia,
joilla positiivinen

ESG-vaikutus

Sijoittaa yhtiöihin,
jotka tavoittelevat

mitattavia positiivisia
E & S vaikutuksia.

Perinteinen
sijoittaminen Poissulkeminen ESG

integraatio
Positiivinen

arvottaminen
Vaikuttavuus-
sijoittaminen

Tavoittelee ESG-mahdollisuuksia

Välttää tai minimoi ESG-riskejä

Hakee kilpailukykyisiä tuottoja

Hyvänte-
keväisyys

Tavoittelee positiivisia vaikutuksia
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ESG-kriteereissä vahvojen yritysten kurssikehitys
ylittää vertailuindeksin
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• Pankkien lainat 91 mrd
• Eläkerahastot 159 mrd
• Sijoitusrahastot 121 mrd
• Vakuutusyhtiöt 32 mrd

= 403 mrd
*yrityslainat, rahamarkkina-, jvk- ja osakesijoitukset

Lähde: Finanssiala ry

Finanssialalla on merkittävä vaikutuspotentiaali*
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Vastuunrajoitus
• OP Varainhoito Oy (jäljempänä ”OVH”) on laatinut tämän esityksen taustainformaatioksi.

• Tässä esityksessä olevat tiedot ovat peräisin OVH:lta ja sen ulkopuolisilta tietojen toimittajilta. Esitys perustuu lähteisiin, joita
OVH pitää luotettavina, mutta takuita annettujen tietojen oikeellisuudesta tai täydellisyydestä ei voida kuitenkaan antaa.

• OPVH on laatinut raportin parhaan tietämyksensä mukaan, mutta ei vastaa saamiensa tietojen tai raportin laskelmien
oikeellisuudesta. Historiatietoja ja analyysejä ei tule pitää osoituksena tai takuuna tulevaa kehitystä koskevasta analyysistä tai
ennusteesta.

• Kaikki tiedot on annettu kulloisenkin tilanteen perusteella, eikä OVH anna mitään suoria tai epäsuoria takuita tai lupauksia
annettujen tietojen (tai niitä käyttäen saatujen tulosten) osalta. Edellä sanottua rajoittamatta OVH ei vastaa mistään
välittömistä, välillisistä, erityisistä, satunnaisista, rangaistusluonteisista, seurannaisista (mukaan lukien saamatta jääneet
tuotot) tai muista vahingoista tähän raporttiin liittyen.

• Esityksen tarkoituksena ei ole, eikä vastaanottaja voi olettaa, että se antaisi kattavan tai täydellisen kuvan asiasta. Vaikka
esityksen laadinnassa on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistamaan, että kaikki siinä esitetyt tiedot ovat oikein, eivät
OVH tai sen henkilökunta  vastaa esityksen sisällöstä eikä mitään päätöksiä tai sopimuksia tule tehdä sen perusteella.

• Esityksen kopioiminen, julkaiseminen tai levittäminen kolmannelle taholle kokonaisena tai osittain ei ole sallittua ilman OVH:n
kirjallista lupaa.

• Ottamalla vastaan tämän esityksen sitoudutte noudattamaan edellä mainittuja ohjeita ja rajoituksia.
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