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Helpota arkeasi OP:n sähköisillä palveluilla
• Henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillasi saat kaikki OP:n

sähköiset palvelut käyttöösi. Tunnukset saat OP:n konttorista.
• Tunnukset aktivoidaan käyttöön konttorilla missä sinut tunnistetaan

viranomaisen myöntämästä henkilötodistuksesta.
• Verkkopalvelutunnukset ovat henkilöllisyystodistuksesi verkossa.
• Palveluihin kirjaudutaan käyttämällä käyttäjätunnusta, salasanaa ja

vaihtuvaa avainlukua.
• Tunnuksilla hoidat asioitasi turvallisesti myös viranomaisten

verkkopalveluissa ja maksat ostoksia verkkokaupoissa.
• Säästät aikaa ja vaivaa, kun sinun ei tarvitse tulla hoitamaan

päivittäisiä pankkiasioita konttorille.
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Miksi tarvitsen henkilökohtaisia
verkkopankkitunnuksia?

• Pystyt hoitamaan pankki- ja vakuutusasioita missä vain milloin vain, ei tarvitse lähteä
konttorille.

• Pääset kirjautumaan usealle eri sivustolle hoitamaan omia henkilökohtaisia asioitasi:
• Omakanta.fi – näet reseptit, hoitoon liittyviä kirjauksia, laboratorio- ja

röntgentutkimukset. Voi pyytää reseptien uusimista, tallentaa oman hoito- ja
ellinluovutustahdon

• Vero.fi- voit hoitaa veroasiasi kätevästi verkossa
• Kela.fi – hae etuutta, lähetä liitteitä ja iloita muutoksista
• Poliisi.fi –ajanvaraus, passi/henkilökorttihakemus, rikosilmoitus
• Posti.fi – osoitteenmuutos, paketin lähetys
• Trafi.fi –ajoneuvoihin liittyvät muutokset, ajokortin tilaus
• Verkkokauppaostokset

5



© OP

6

• OP:n tunnistautumisen ja verkkomaksun
painikkeet tunnistat OP:n logosta. Selaimen
osoiterivillä näkyvästä osoitteesta ja
sertifikaatista voit tarkistaa olevasi oikealla
sivulla.

• Luotettavilla sivuilla osoitekentässä on lukon
kuva sekä osoiterivi on väriltään vihreä

Verkkopalvelutunnukset
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Henkilöasiakkaan
sähköiset palvelut
Henkilöasiakkaan
sähköiset palvelut
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Op.fiOp.fi
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• Verkkopalveluilla tarkoitetaan pankkien verkossa
ja mobiilissa toimivia pankki-, vakuutus- ja
sijoituspalveluita, joita voit käyttää itsepalveluna.

• Verkkopalveluita voidaan käyttää tietokoneella,
tabletilla tai älypuhelimella.

• OP-verkkopalvelut ovat avoinna joka päivä,
ympäri vuorokauden.

OP-verkkopalvelut
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Verkkopalvelussa voit helposti:

• Maksaa laskut
• Tarkistaa tilien, korttien ja säästöjen

tilanteen
• Siirtää rahaa säästöön sekä merkitä ja

lunastaa rahastoja
• Tehdä lainahakemuksen ja nostaa

luottoa tilillesi
• Tarkastella omia bonuskertymiä ja

omistaja-asiakkaan etuja

• Tarkistaa vakuutustesi tilanteen ja ostaa
vakuutuksia

• Ilmoittaa sattuneesta vahingosta
• Lähettää verkkoviestejä

Voit olla myös yhteydessä asiantuntijoihin
monella eri tavalla:
chat-keskustelu, verkkoviesti, soittopyyntö
tai verkkoneuvottelu. Voit varata ajan
henkilökohtaiseen tapaamiseen.

OP-verkkopalvelut



© OP

OP-mobiiliOP-mobiili



© OP

12

• Mobiilisovellus OP:n asiakkaille
• Palkittu pohjoismaiden parhaasta

mobillikokemuksesta Digimenestyjät
2018 tutkimuksessa.

• Ladattavissa ilmaiseksi sovelluskaupasta
älypuhelimelle ja tabletille

• Pankkipalvelut turvallisesti aina
mukanasi

• Helppo käyttää, vain tärkeimmät
palvelut selkeästi saatavilla

• Mobiilipalveluihimme kirjaudutaan yli 16
milj. kertaa kuukaudessa.

OP-mobiili
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Miten saan OP-mobiilin käyttöön?

Lataa sovellukset veloituksetta
älypuhelimesi sovelluskaupasta.
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• Tilit ja kortit: tarkista tilisi saldo ja säädä
kortin turvarajoja

• Selaa tilitapahtumia 2 vuoden takaa
• Voit hakea hakusanalla tilitapahtumaa sekä

katsoa menot ja tulot
• Oma siirto: siirrä rahaa omien tilien

välillä nopeasti
• Maksa laskut helposti: skannaa viivakoodi

puhelimellasi
• Myös e-laskut näkyvät OP-mobiilissa

Päivittäiset raha-asiat OP-mobiilissa
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Vakuutukset
OP-mobiilissa

• Vahinkoapu neuvoo ja opastaa
hädän hetkellä

• Ilmoita vahingosta nopeasti ja helposti
• Omat vakuutukset ja

matkustustiedotteet
• Matkavakuutuskortti

Säästöt ja sijoitukset
OP-mobiilissa

• Seuraa sijoitustesi tilannetta
• Merkitse rahastoja
• Seuraa pörssikursseja ja tee osake-

toimeksiantoja
• Lue osaketutkimuksen analyysejä
• Tilaa hälytyksiä analyyseistä ja

kurssimuutoksista
• Kaikki toiminnot halutessasi

myös ilman avainlukua
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Turvallisuus
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• Verkkopankkitunnukset ovat henkilökohtaiset eikä niitä saa luovuttaa
missään olosuhteissa toiselle henkilölle.

• Viranomaiset, pankit tai mikään muu luotettava taho ei kysy
verkkopankkitunnuksiasi/luottokortin tietojasi puhelimitse/sähköpostitse

• Mikäli tarvitset ulkopuolisen apua jonkin palvelun käytössä, huolehdi että
kirjautumistilanteessa tunnukset vain omaan tietoosi.

• Muista aina kirjautua palvelusta ulos.

• Op.fi ja OP-mobiilin turvallisuus perustuu vahvaan
tunnistamiseen: käyttäjätunnus, salasana ja
avainluku tai Mobiiliavaimen PIN-koodilla.

• OP-mobiili ei tallenna pankkisalaisuuden alaista
tietoa mobiililaitteeseen asioinnin aikanakaan.
Tiedot siirtyvät OP:n järjestelmiin vahvasti salattuina
verkkoyhteydestä riippumatta.
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MobiiliavainMobiiliavain
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• Mobiiliavain on asiakkaan valitsema 4-8 numeroinen PIN-koodi, jolla vahvistetaan
tapahtumia.

• Mobiiliavain syötetään tapahtumaa, kuten laskun maksua vahvistettaessa. Sillä voi hyväksyä
samat tapahtumat kuin avainlukulistalla.

• Mobiiliavain otetaan käyttöön OP-mobiilin asetuksista. Käyttöönottoon tarvitset
avainlukulistan sekä puhelimen, johon lisävahvistusnumero on liitetty.

• Lisävahvistusnumero on puhelinnumerosi, jonka olet liittänyt tietoihisi op.fi:ssä. Numeroa
käytetään muun muassa tekstiviestivarmennuksen yhteydessä. Voit lisätä numeron op.fi:ssä
Oma profiili > turvallisuus > lisävahvistus.

Miksi mobiiliavain

• Asiakkaat toivovat sujuvampaa asiointia ja tunnistusvälineen, jota on helppo pitää mukana.

• Muuttuva maksupalvelulaki PSD2 asettaa uudenlaisia vaatimuksia vahvistusvälineille.

• Pelkkä avainlukulista ei riitä jatkossa maksupalvelulain mukaiseen vahvaan tunnistamiseen
vaan rinnalle vaaditaan esim. tunnuksiin liitetty puhelinnumero.

HUOM! Tarvitsee avainlukulistaa Mobiiliavaimen aktivointiin sekä muissa kanavissa asiointiin, joten
älä hävitä sitä vaikka otat mobiiliavaimen käyttöön.

Mikä on Mobiiliavain?
Vahvista tapahtumat OP-mobiilissa näppärästi
Mobiiliavaimella, ilman avainlukulistaa.
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Miten mobiiliavaimen käyttö laajenee mobiili- ja
verkkokanavissa vuonna 2019?

Mobiiliavain on ainoa
tapa kirjautua

ja vahvistaa tapahtumia
OP-mobiilissa.

Mobiiliavain tulee
korttimaksamiseen

Mobiiliavain tulee
OP:fi:hin!

Mobiiliavaimella voi kirjautua ja vahvistaa
päivittäisasioinnin toimeksiantoja
(esim. maksut) OP.fi:ssä. HUOM!

OP-mobiili tulee myös olla ladattuna.

Avainlukulista
poistuu

OP-mobiilista

Mobiiliavaimella voi vahvistaa korttiostoksia verkossa.

Kun käyttökohteet laajenevat, asiakkaan käyttämä
palvelu (esimerkiksi verkkokauppa) pyytää asiakasta
käymään OP-mobiilissa hyväksymässä tapahtuman

valitsemallaan mobiiliavain PIN-koodilla.

Tulevaisuudessa
Mobiiliavain käy
vahvistusvälineenä
kaikissa paikoissa,
joissa voi asioida
osuuspankin
tunnuksella.
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Mobiiliavaimen käyttöönotto OP-mobiilissa
20



© OP

21

Kirjaudu OP-mobiiliin omilla verkkopankkitunnuksillasi.
Syötä ensin käyttäjätunnus, sen jälkeen salasana
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Päävalikko näyttää tältä

Kännykän kamera lukee
laskun viivakoodista laskun
tiedot, ei tarvitse näpytellä
viitenumeroita tai muita tietoja
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Siirto omien tilien välillä
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Näet listauksen tileistäsi
ja korttitietosi

Pääset mm. muuttamaan
korttirajojasi
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Näet tilitapahtumasi sekä pääset hyväksymään maksuja
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Lainat-välilehdeltä näet lainasi
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Sijoitus-välilehdellä näet sijoituksesi
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Vakuutukset-välilehdellä näet vakuutuksesi ja pystyt tekemään vahinkoilmoituksen
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Vahingon sattuessa sovellus neuvoo sinua ja löydät mm. lähimmät
korjauskumppanit
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Muut-välilehdeltä löydät asetukset, verkkoviestit, yhteystiedot
pankkiin sekä omistaja-asiakkaan paikalliset ja valtakunnalliset edut

Asetuksista saat mm.
mobiiliavaimen
käyttöösi!
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Uutena paikalliset ja valtakunnalliset omistaja-
asiakasedut OP-mobiilissa
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OP-mobiilin
päänäkymä

Muut-osion
päänäkymä

Edut ja tapahtumat
-päänäkymä

Omistajaeduista valinta
joko OP-bonuksiin tai

uuteen näkymään
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Turvallinen asiointiTurvallinen asiointi



© OP

Turvallinen asiointi

• Varmista tietoturvasi näin:
• Pidä laitteesi ohjelmisto ja

virustorjunta ajan tasalla.
• Älä asenna verkosta ohjelmia, joiden

alkuperää et tiedä.
• Kirjaudu ulos, kun lopetat pankki- tai

vakuutuspalveluiden käytön.
• OP-mobiili ei tallenna

pankkisalaisuuden alaista tietoa
mobiililaitteeseesi. Tiedot siirtyvät OP:n
järjestelmiin aina vahvasti salattuina.
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Kun kirjaudut op.fi-
verkkopalveluun, tarkista
nimesi sekä edellisen
asiointikertasi ajankohta
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Turvallinen asiointi

• Säilytä tunnukset ja avainlukulista erikseen ja turvallisessa paikassa
• Jos kadotat tunnukset, soita välittömästi Sulkupalveluun p. 020 333 (24h)
• Tunnuksesi ovat henkilökohtaiset.

• Älä koskaan:
• Luovuta niitä kenellekään ulkopuoliselle - ei edes perheenjäsenelle, tulkille tai

avustajalle.
• Kerro tunnuksia puhelimessa.
• Reagoi sähköpostilla tulleeseen pyyntöön tai kirjautumislinkkiin. OP ei pyydä

tunnuksiasi tai kirjautumistasi sähköpostitse.
• Näppäile tunnuksia tekstiviestillä saamasi pyynnön perusteella, ellei kyse ole

OP-verkkopalvelusta tai muusta OP:n hyväksymästä palvelusta tai
sovelluksesta.
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Kiitos!Kiitos!


