Ympäristöraportti
2011
Ole huoletta. Me autamme.

toimitusjohtajan viesti
Tulevaisuus – kaikkein tärkein asia
If on johtava koko Pohjoismaiden alueella toimiva vakuutusyhtiö, ja siksi on itsestään selvää, että toimintastrategiaamme
kuuluu ympäristövaikutusten huomioiminen sekä oman toimintamme kaikissa osissa että suhteissamme osakkeenomistajiin. Me uskomme, että tehokkain strateginen keino tukea ja edistää kestävään kehitykseen perustuvan tulevaisuuden luomista on toimia jo tänään mahdolliset ympäristöriskit ennakoiden.
Ifin ympäristöpolitiikan ytimenä on periaate pyrkiä löytämään aina parhaat ratkaisut niin ympäristön, yhtiön ja asiakkaittemme kuin alihankkijoiden ja yhteistyökumppaneidenkin kannalta.

Vuoden 2011 tärkeimmät panostukset
Kuluneen vuoden saavutuksiin kuuluu monta onnistunutta toimenpidettä yhtiön ympäristötoiminnan parantamiseksi.
Olemme tehneet monia yrityksen sisäisiä toimenpiteitä ja osallistuneet myös erilaisiin ulkopuolisiin hankkeisiin. Esimerkkejä tärkeimmistä panostuksistamme ovat:
– Vuonna 2011 Ifin autonkorjaustoiminnot säästivät 140 miljoonaa Ruotsin kruunua kehittämällä menetelmän vaurioituneiden muoviosien korjaamiseksi niiden vaihtamisen sijaan. Vuonna 2011 Ifin autonkorjaustoiminnot käyttivät
lähes puolet kaikista Ruotsissa käytetyistä kunnostetuissa varaosista.
– Vuonna 2011 If, vähentääkseen yhtiön ympäristövaikutuksia vahinkokäsittelyssä, saattoi loppuun ympäristöarvioinnin kaikkien merkittävien alihankkijoiden osalta. Toimenpide varmistaa, että näiden lähes 1000 yrityksen toiminta
vastaa Ifin asettamia ympäristötavoitteita.
– Kaikki omasta toiminnastamme aiheutuvat CO2-päästöt on kompensoitu (carbon offset) Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) Clean Development Mechanism -projektin kautta Intiassa.
– Kesäkuussa 2011 If julkisti ensimmäisen raporttinsa aktiivisena jäsenenä ClimateWise-verkostossa, joka on vakuutusalan hanke ilmaston muutoksen riskien hallitsemiseksi. If sai erittäin hyvät pisteet arvioitaessa sen tekemää ympäristötyötä kuuden niin kutsutun ClimateWise Principle -periaatteen mukaan.
– Ennen Etelä-Afrikan Durbanissa järjestettyä YK:n COP17-konferenssia If allekirjoitti 2°C Challenge Communiqué
-julistuksen, jossa yritysmaailman johtajat kehottavat maiden hallituksia ratkaisemaan kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa syntyneen umpikujan ja ryhtymään toimenpiteisiin kansallisella tasolla. Hankkeen pääasiallinen tarkoitus on vakauttaa maapallon lämpeneminen 2 °C:seen.
– Ifin ilmastomuutoksen hidastamiseen ja riskien vähentämiseen tähtäävään toimintastrategiaan kuuluu myös Ifin ja kolmen muun vakuutusyhtiön yhteishanke käynnistää Nordforskin kautta projekti ilmastomuutoksen vaikutusten lieventämiseksi Pohjoismaissa.
– Ifin liikematkustamisesta johtuvien CO2-päästöjen vähentämiseksi
yhtiössä otettiin käyttöön online-viestintäohjelmisto ja verkkopohjainen koulutusohjelma ”Tehokkaat kokoukset”.
– Toimistojen energia- ja kustannustehokkuuden parantamiseen tähtäävän työn seurauksena Göteborgin toimiston energiankulutus vähentyi 39 %.
– If käynnisti Suomessa yhteistyön WWF:n kanssa ja Turun toimistossamme rakennetaan parhaillaan WWF:n Green Office -ympäristöjärjestelmää.

Tämän raportin tarkoituksena on antaa kuva Ifin tähänastisista toimenpiteistä ympäristön hyväksi. Tarkastellessamme tehtyjä toimenpiteitä voimme todeta, että olemme saaneet paljon aikaan oman ympäristövaikutuksemme
vähentämiseksi. Tehtävää on kuitenkin vielä paljon, ja me jatkamme päättäväisesti työtämme kestävään kehitykseen perustuvan tulevaisuuden luomiseksi.

Torbjörn Magnusson
Toimitus- ja konsernijohtaja, If P&C Insurance AB
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if
Avainlukuja
Yrityksen nimi

If (If P&C Insurance AB)

Toimintamaat

Suomi, Tanska, Norja ja Ruotsi

Pääkonttori

Solna, Tukholma

Vakuutustekninen tulos

4 129 MSEK

CO2-päästöt

14 719 ton CO2

Markkinat

Yksityishenkilöiden, liikeyritysten ja
kansainvälisten teollisuusyritysten
vakuutukset henkilövakuutuksia
lukuun ottamatta.

Asiakkaita

3.2 miljoonaa

Työntekijöitä

5620

ympäristöpolitiikka
Ifin on päivittäisellä tasolla tehtävä merkittäviä tekoja ympäristön parantamiseksi. Me pyrimme löytämään aina parhaat
ratkaisut niin ympäristön, yhtiön ja asiakkaittemme kuin alihankkijoiden ja yhteistyökumppaneidenkin kannalta.
– Ympäristöasioita koskevan tietämyksen lisääminen ja koulutuksen ja tuen tarjoaminen tarvittaessa

– Energian-, veden- ja raaka-aineiden kulutuksen minimoiminen toiminnassamme ja materiaalien uudelleenkäyttö ja kierrätys mahdollisuuksien mukaan

– Toiminnastamme syntyvien jätteiden määrän minimoiminen sekä uusiokäyttö ja kierrättäminen

– Vahinkokäsittelytoiminnon ympäristövaikutusten pitäminen mahdollisimman pieninä
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jatkuvaa työtä
– Toimitilojemme energiankulutus kartoitettiin ja otimme
käyttöön energiatehokkaita ratkaisuja. Esimerkiksi Göteborgin toimiston ilmastovaikutukset vähentyivät energiankulutuksen pienentyessä merkittävästi.

Tavoitteet vuodelle 2011
– Vähintään yksi ympäristöön liittyvä tuote jokaisessa
Pohjoismaassa vuoden 2011 loppuun mennessä.

– Kaikki omasta toiminnastamme aiheutuvat CO2 -päästöt
on kompensoitu (carbon offset) YK:n Clean Development
Mechanism -projektin kautta Intiassa.

– Vahinkokäsittelymenetelmien parantaminen, jätteiden
käsittelyn tehostaminen ja materiaalien uudelleenkäytön
lisääminen.
– Ympäristöarviointien saattaminen loppuun kaikkien merkittävien alihankkijoiden ja tavarantoimittajien osalta
vuoden 2011 loppuun mennessä.

Uudet lyhyen aikaväin tavoitteet
– CO2-päästöjen alentaminen 15 prosentilla vuodesta 2011
vuoden 2012 loppuun mennessä.

– Kaikkien ympäristöraporttien on oltava korkealaatuisia ja
saatavilla sovitussa aikataulussa.

– Ympäristövaatimuksia koskevan selvityksen tehneiden tavarantoimittajien määrän lisääminen.

– Omasta toiminnastamme johtuvien CO2-päästöjen vähentäminen vuoden 2012 tavoitteiden saavuttamiseksi.

– Vähintään yhden ympäristöön liittyvän interaktiivisen tapahtuman toteuttaminen asiakkaiden kanssa jokaisessa
toimintamaassa. Takaraja 1.3.2012.

Toteutuminen
– Toimme markkinoille uuden vastuuvakuutustuotteen
Norjassa uuden paikallisen luonnonsuojelulain pohjalta.

– Jätteiden ja materiaalien käsittelyn parantaminen korjaustoiminnoissa kierrätyksen ja tehokkuuden lisäämiseksi.

– Loimme paremmat rutiinit materiaalien kierrätykseen autonkorjauksissa. Vuoden 2011 aikana Ifin vahinkokäsittelyssä käytettiin uudelleen 178 tonnia muovia ja 2302 tonnia terästä ja alumiinia.

Pitkän aikavälin tavoitteet
– CO2-päästöjen vähentäminen 50 prosentilla vuosien
2008-2015 välillä.

– Ifin ympäristösitoutumisen aste lisääntyi, kun ympäristöarvioinnit saatiin päätökseen merkittävien alihankkijoiden
osalta (lähes 1000 yritystä).
– Julkaisimme raportin tekemästämme ilmastotyöstä ClimateWise-verkoston aktiivisena jäsenenä, ja Ifin ympäristötyö sai erittäin hyvät pisteet kuuden nk. ClimateWiseperiaatteen mukaan tehdyssä arvioinnissa.

lähtökohtamme
Haluamme, että asiakkaamme ovat tyytyväisiä työhön, jota If tekee kestävään kehitykseen perustuvan tulevaisuuden hyväksi. Tämän vuoksi omien ympäristövaikutustemme on tärkeimpiä tehtäviämme. Ympäristöasioiden ohjausryhmä laati
Ifille ympäristöstrategian vuonna 2008. Strategia määritti ympäristöpolitiikkamme ja sen tavoitteet sekä asetti lähtökohdan pyrkimyksellemme. Kuten strategiassa linjattiin, ympäristövaikutusten hallitseminen on muiden pääperiaatteiden ohella Ifin ydinarvoja. Ifin lähtökohtana on yrityksen oman ympäristövaikutuksen minimoiminen lisäämällä sisäistä tietämystä
ja tarjoamalla soveltuvaa koulutusta ja tukea.

Tiesitkö tämän?

If on ollut Suomessa Energiansäästöviikon rekisteröity osallistuja vuodesta 1999 asti.
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työntekijät
Ifin asema Pohjoismaiden suurimpana omaisuus- ja vahinkovakuutusyhtiönä on sitoutuneiden työntekijöiden ansiota. Ja
vain työntekijöittemme avulla voimme luoda organisaation, jossa jokainen tekee yhdessä töitä ympäristömme parantamiseksi ja myötävaikuttaa kestävään kehitykseen perustuvaan tulevaisuuteen. If kannustaa ja tukee työntekijöitään tässä päivittäisessä työssä tarjoamalla ohjeita ja muuta tukea, joiden avulla ympäristön kannalta oikeiden valintojen tekeminen on
helpompaa. Ifillä on yli 5000 työntekijää, ja me pidämme heistä jokaista ympäristöasioiden lähettiläänä. Me uskomme, että
ympäristötietoisuuden lisääntyminen työpaikalla johtaa ympäristön kannalta parempiin ratkaisuihin myös työn ulkopuolella.

Tiesitkö tämän?

Ifin Oslon toimipaikassa työntekijät
käyttävät sähköautoja, ja Trondheimissä
käytössä on sähköpolkupyöriä.

65 % Ifin ruotsalaisista työntekijöistä on suorittanut
online-kurssin yhtiön ympäristöpolitiikasta.
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Göteborg on energiatehokkuuden edelläkävijä
Göteborgin toimistossa parannettiin energiatehokkuutta vuonna 2011 suurin harppauksin. Siellä tehtiin useita toimenpiteitä
energiankulutuksen vähentämiseksi.
Tärkeimmäksi toimenpiteeksi on osoittautunut älykkään ilmanvaihtojärjestelmän asentaminen, joka estää lämmityksen ja
jäähdytyksen samanaikaisen käytön ja säätää ilmastoinnin tehoa toimistossa läsnä olevien henkilöiden lukumäärän mukaan.
Toinen mielenkiintoinen toimenpide oli automaattisen valonohjausjärjestelmän asentaminen. Se säätelee sisätilojen valaistusta kellonajan tai havaitsemansa liikkeen mukaan. Äskettäin suoritetussa seurannassa todettiin, että nämä älykkäät järjestelmät
ovat vähentäneet toimitilan energiankulutusta 39 %.
Energiatehokkuutta parantavien toimenpiteiden lisäksi Ifissä on
kiinnitetty erityistä huomiota paperinkulutuksen vähentämiseen
ja - luonnollisesti - ilmastoystävällisten matkustustapojen, kuten pyöräilyn, suosimiseen. Pieni, mutta varsin tehokas keino on
Göteborgissa tarjottu mahdollisuus käyttää yrityksen omistamia
polkupyöriä juoksevien asioiden hoitoon auton sijasta.

Energiatehokkuuden parantaminen on
investointi, joka avulla voimme säästää
kustannuksia merkittävästi ja pienentää samalla omaa ympäristövaikutustamme. Vuoden 2015 CO2-päästötavoitteen saavuttaminen vaatii kuitenkin
vielä paljon työtä, sanoo Göteborgin
Ympäristöryhmän puheenjohtaja Susanne Conradsson.

asiakkaat
Lämpimämpi ilmasto, äärimmäiset sääilmiöt ja merenpinnan nouseminen ovat tekijöitä, jotka merkitsevät lisääntyvää riskiä asiakkaillemme ja heidän omaisuudelleen. Ifin ensisijainen tehtävä on auttaa asiakkaita hallitsemaan kaikentyyppisiä
riskejä ja tarjota apua, kun jotakin tapahtuu. Vahinkoja ehkäisevän neuvonnan avulla If voi parantaa asiakkaiden mahdollisuuksia säästää kustannuksissa ja suojella ympäristöä.

Ilmastovaikutusten laskentatyökalu yritysasiakkaille
If tarjoaa yritysasiakkailleen aktiivisesti mahdollisuuden käyttää laskentatyökalua, jonka avulla yrityksissä voidaan valvoa toiminnasta johtuvien CO2-päästöjen syntymistä.

Asioiden hallinta edellyttää niiden mittaamista, ja siksi yrityksen tuottaman hiilidioksidimäärän luotettava mittaaminen on mielestämme ainoa keino päästöjen hallitsemiseen. Ilmastovaikutusten laskentatyökalu Svante on liiketoimintaamme varten suunniteltu CO2-päästölaskuri.
Se perustuu kansainvälisesti hyväksyttyihin suosituksiin CO2-päästöjen laskentatavasta eli niin kutsuttuun Greenhouse Gas Protocol -päästölaskentamalliin.
Ympäristövaikutuksen laskeminen on helppo aloittaa luomalla yritykselle oma tili osoitteessa www.svante.se. Tilin voi luoda maksutta käyttämällä Ifin kampanjakoodia if200.

6

alihankkijat
Yhteistyö alihankkijoiden kanssa ja ympäristöystävällinen hankinta ovat olennaisia osia Ifin ympäristöjärjestelmässä.
Alihankkijoiden valinta vaikuttaa yrityksen ympäristörasitukseen enemmän kuin uskotaankaan. If hoitaa alihankkijoidensa kanssa noin 401 000 autovahinkoa ja 310 000 omaisuusvahinkoa joka vuosi. Voimme vaikuttaa negatiivisten ympäristövaikutusten vähentymiseen vaatimalla yhä tiukemmin ympäristön huomioimista jokapäiväisessä vahinkojenkäsittelyssä. Uskomme, että tiukat ympäristövaatimukset ja yhteistyö alihankkijoiden kanssa luovat synergiaa, jonka avulla voimme
saavuttaa yhdessä sekä taloudellisia että ympäristöllisiä etuja, sillä vahinkojen ehkäiseminen on niiden korjaamista edullisempaa.

Olemme ylpeitä siitä, että If Suomi ja If Tanska ovat liittyneet ympäristömerkittyjen tuotteiden hankintaverkostoon
ensimmäisinä yrityksinä omassa maassaan.
Sen myötä If edistää pohjoismaisen ympäristömerkittyjen tuotteiden hankintaverkoston laajentumista ja kannustaa yhä ekologisempien hankintakäytäntöjen suosimiseen
näissä maissa, sanoo Nordic Ecolabel Network -projektin
johtaja Tormod Lien.

ilmastomuutos
Ilmastomuutos on maailman laajuinen ongelma, joka vaikuttaa suoraan vakuutusalan kannattavuuteen. Pohjoismaiden johtavana omaisuus- ja vahinkovakuutusyhtiönä If on asettanut tavoitteekseen toimia edelläkävijänä ilmastomuutoksen aiheuttamien riskien hallinnassa. Me uskomme, että markkinoiden luottamus saavutetaan vain toimimalla esimerkkinä, ja siksi on olennaisen tärkeää, että teemme kaikkemme vähentääksemme ja minimoidaksemme aktiivisesti oman toimintamme
aiheuttamia CO2-päästöjä.
Vuonna 2011 Ifin pohjoismaisten toimintojen suorien ja epäsuorien CO2-päästöjen kokonaismäärä oli 14 719 tonnia, mikä
on viisi prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna (15 485 tonnia, CO2 ). Voit lukea asiasta tarkemmin raportista.
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Tästä raportista

If

Tämä raportti on yhteenveto Ifin ympäristövaikutuksista ja -toimenpiteistä vuonna 2011. Ympäristöraportti laadittiin nyt kolmannen kerran. Raportti
käsittelee vain Ifin toimintaa Suomessa, Tanskassa,
Norjassa ja Ruotsissa.

Barks väg 15

Otamme mielellämme vastaan palautetta tästä raportista. Lisätietoja Ifin ympäristönhallinnasta antaa ympäristöjohtaja Kenth Edström.

Sähköposti: kenth.edstrom@if.se

SE-106 80 Stockholm
Matkapuhelin: +46 70 5871765
Lankaverkko, suora numero: +46 8 792 81 28

