RESURSSIT

VAIKUTUKSET

Taloudelliset resurssit
• Vahva tase
• Monipuolisten liiketoimintojen ja useiden
markkina-alueiden tuoma vakaus
• Sijoitukset, jotka mahdollistavat korkean
tuottopotentiaalin ja hallittavan riskin
• Pääoma ja likviditeetti tarjoamassa taloudellista
joustavuutta

• Hallinnoi vakuutustoimintaa harjoittavia tytäryhtiöitään
• Koordinoi Sampo-konsernin sijoitustoimintoja, pääoman
allokointia, riskienhallintaa, konsernilaskentaa, sijoittajasuhteita,
yritysvastuuta ja laki- ja veroasioita
• noin 70 työntekijää

Henkilöstö
• Yli 13 000 ammattitaitoista ja motivoitunutta
ammattilaista
• Työntekijöiden hyvinvointia ja sitoutumista
edistävä yrityskulttuuri

Vahva vaatimustenmukaisuus ja hyvä hallinto
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• Vahva ja varma teknologinen infrastruktuuri
• Esteettömät digitaaliset kanavat ja palvelut
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Tuotannolliset resurssit

• Oman toiminnan energiankulutus
(esim. sähkö ja liikematkustaminen)

• Turvallisuutta ja hyvinvointia asiakkaille
– Maksetut korvaukset yhteensä: 5 082 milj. e
• Erinomainen asiakaskokemus ensiluokkaisten,
luonnostaan vastuullisten tuotteiden ja
palvelujen kautta
• Vakaa ja houkutteleva työpaikka, jossa on
sitoutunut henkilöstö
– Henkilöstön vaihtuvuus: 10,1 %*
– 45 % henkilöstöstä on työskennellyt Sampokonsernissa yli 5 vuotta
• Yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille
– Sukupuolijakauma: 50 % naisia ja 50 % miehiä

Taloudelliset vaikutukset

Aineettomat resurssit
• Perusteellinen käsitys asiakkaiden tarpeista
• Tunnetut ja luotettavat brändit
• Riskienhallinnan ja sijoitustoiminnan
asiantuntemus
• Kattavat vakuutusmatemaattiset tiedot ja
vahvat analyysityökalut ja -taidot
• Vakiintuneet tietosuoja- ja tietoturvaprosessit

Sosiaaliset vaikutukset
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Aktiivinen vuoropuhelu sidosryhmien kanssa:
asiakkaat, sijoittajat, työntekijät,
yhteistyökumppanit, valvojat ja viranomaiset,
suuri yleisö, media ja luokituslaitokset

• Lisääntynyt vakaus ja taloudellinen turvallisuus
yhteiskunnassa
• Asiakkaiden riskien vähentäminen ja
tulevaisuuteen varautuminen vahingontorjunnalla
ja varautumisen ja vaurastumisen palveluilla
• Kannattava ja kustannustehokas liiketoiminta
• Pitkäaikainen ja vastuullinen sijoittaja ja omistaja
– Sijoitukset yhteensä: 22,6 mrd. e
• Houkutteleva osinko
• Merkittävä ja vastuullinen veronmaksaja
– Maksetut ja tilitetyt verot yhteensä: 1 712,3 milj. e*

Ympäristövaikutukset
• Keskittyminen sijoitusten
kasvihuonekaasupäästöihin
– Sijoitusten hiilijalanjälki yhteensä (scope 1&2):
824 711 tCO e
• Kierrätyksen lisääminen ja jätteen
vähentäminen liiketoiminnassa
• Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
omassa toiminnassa
– Kasvihuonekaasupäästöt yhteensä: 11 327 tCO e*
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