Av kärlek till Finland
OP 2015

Bästa läsare,
världen omkring oss förändras hela tiden bland annat på grund av ny teknik, globalisering
och längre förväntad livslängd. Samtidigt ökar förväntningarna år för år på företagen och
deras verksamhet. Utöver ekonomisk funktionsförmåga krävs det transparens och ansvar i
företagens verksamhet.
OP ägs av kunderna. Det här betyder att vår verksamhet styrs av våra kunders intresse
och vi når framgång tillsammans med våra kunder. Vi har två roller: vi vill med vår
verksamhet skapa ekonomisk framgång och samtidigt öka välfärden samt en jämlik
utveckling av samhället både lokalt och i hela Finland.
Den här rapporten berättar om vår vilja att hålla oss uppdaterade med förändringarna.
Vi håller på att övergå till en integrerad årsredovisning så att vi kan berätta om vår
verksamhet mer transparent och ansvarsfullt samt lyfta fram hur OP med sin unika
identitet och dubbelroll skapar värde för sina intressentgrupper och sin omvärld.
I årsredovisningshelheten för 2015 beskriver vi hurdant det kundägda OP är – och framför
allt det arbete som vi gör av kärlek till Finland.
Vår årsredovisningshelhet består av:

OP 2015 (PDF)
En årsrapport som presenterar OP Gruppen och det
väsentligaste i affärsrörelsen
och samhällsansvaret samt
händelser under 2015.

OP Gruppens
Samhällsansvar, GRIinformation 2015 (PDF)
OP Gruppens nyckeltal för samhällsansvar och en beskrivning
av ledningsmetoder i enlighet
med den internationella organisationen Global Reporting Initiatives (GRI) GRI G4-ramverk.

OP 2015 (Nätsida)
En nätsida som kort och livfullt
presenterar årets höjdpunkter.
I nätversionen finns bl.a. en
animation om vår dubbelroll.

OP Gruppens
verksamhetsberättelse
och bokslut 2015 (Nätsida)
En nätversion av verksamhetsberättelsen och bokslutet som också kan
laddas ner som en PDF-fil. På samma
sida kan du också ladda ner Pohjola
Banks och OP-Bostadslånebankens
verksamhetsberättelser och bokslut
(PDF).
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OP Gruppen i korthet
OP Gruppen är Finlands största finansgrupp. Den erbjuder sina kunder de bästa koncentreringsförmånerna samt
landets mest omfattande och mångsidiga helhet av bank-,
placerings- och försäkringstjänster. Gruppens affärsrörelse
har indelats i tre segment: bankrörelse, skadeförsäkring och
kapitalförvaltning. OP Gruppen består av cirka 180 självständiga andelsbanker och deras centralinstitut OP Andelslag
jämte dotterföretag och närstående företag.
Gruppens verksamhet baserar sig på kooperation: att samarbeta och att dela framgången mellan alla. OPs grunduppgift
är att med stark kapitaltäckning och effektivitet skapa bestående ekonomisk framgång, trygghet och välfärd för ägarkunderna och omvärlden.

4,3
miljoner
kunder

1,5

miljoner
ägarkunder

10,3 milj.
i op.fi

ca 180
andelsbanker
med totalt

450
kontor

Gruppen i
siffror

7,6 milj.
i OP-mobilen

12 000 1,7 milj.
anställda

OP 2015

Antal besök i snitt
per månad

i den mobila
plånboken Pivo
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OP Gruppens struktur
Ägarkunder

Centralinstitutet

OP Gruppen ägs av sina kunder. Gruppen har
1,5 miljoner ägarkunder som äger andelsbankerna.

OP Andelslag är centralinstitut för sammanslutningen av andelsbanker. Det är ett
andelslag, vars medlemmar är inlåningsbanker och andra kreditinstitut som hör till
sammanslutningen.

»» Läs mer om ägarkunder på sidan 10.

Andelsbankerna
Andelsbankerna är självständiga inlåningsbanker som bedriver lokal hushållsbanksrörelse i sina regioner. Till sin företagsform är
andelsbankerna andelslag, där varje ägarkund har en likvärdig röst.
Andelsbankernas mål är att nå framgång
tillsammans med kunderna, inte vinst på kort
sikt. Avkastningen på bankernas affärsrörelse ska användas till förmån för kunderna: för
att utveckla produkter, tjänster och förmåner.
»» Läs mer om ledningen av andelsbankerna
på sidan 67.

Affärsrörelserna
OP Gruppen har tre rörelsesegment: bankrörelse, skadeförsäkring och kapitalförvaltning. Bankrörelsen är gruppens största rörelsesegment.

OP Andelslags grunduppgift är att skapa förutsättningar för OP Gruppens enhetlighet och
framgång. Det styr gruppens centraliserade
tjänster, utvecklar gruppens affärsrörelse,
tar hand om gruppens strategiska styrning
och intressebevakning samt de lednings- och
tillsynsuppgifter som ankommer på företaget
i toppen av det finans- och försäkringskonglomerat som OP Gruppen bildar. Dessutom
fungerar OP Andelslag som gruppens strategiska ägarsammanslutning.
OP Andelslag håller också uppsikt över
omvärlden, samlar information om förändringar inom branschen och om marknaden
samt ansvarar för gruppens företagsprofil,
anseende och varumärken.

1,5 miljoner ägarkunder
Cirka 180 andelsbanker

Bankrörelse

Skadeförsäkring

Kapitalförvaltning

Centralinstitutet

»» Läs mer om OP Gruppens bolagsstyrning
och juridiska struktur på sidan 52.

»» Läs mer om rörelsesegmenten
på sidan 25.
OP 2015
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En ny blomstring
för det kundägda
År 2015 går till OP Gruppens historia som det första hela
verksamhetsåret efter att vi fann vår kundägda grund på
nytt. Vi gjorde betydande framsteg då vi genomförde det
stora och viktiga beslutet som vi fattade året innan –
beslutet att återgå till en helt och hållet kundägd finansgrupp.

Vi har preciserat innehållet i vår grunduppgift och tydligt lyft
fram den samhälleliga rollen vid sidan av vår affärsrörelseroll.
Vi är nu till värdegrunden och målsättningen en väsentligt
enhetligare grupp. Medlemsbankerna och deras centralinstitut har en gemensam värdegrund som utgår från det
kundägda: människonärhet, anasvarskänsla, framgång tillsammans. Det här ger oss bättre förutsättningar än förr att
fungera för våra ägarkunders och hela vår omvärlds bästa.
En lyckad återgång till våra rötter har varit viktig, eftersom
vi samtidigt har förberett oss inför den största omvälvningen
genom tiderna inom vår bransch. Digitaliseringen och förändringen i kundbeteendet skakar om de gamla strukturerna. Vi
vill möta förändringen genom att sträva efter en allt bättre
förmåga att skapa välfärd och trygghet för våra kunder och
vår omvärld.

OP 2015
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initiativet en positiv inverkan på utvecklingen av vår BNP.
Vi har förbundit oss att också i fortsättningen bidra till att
få Finland framåt.

Vi har hållit det löfte vi gav då finanskrisen började: vår klart
bättre marknadsposition bevisar att vi har svarat för finansieringen av våra kunder under den oväntat utdragna recessionen.

Finansbranschen mitt i ett brytningsskede

Ökningen i kreditstocken med 6 procent och i synnerhet
ökningen med nästan 10 procent i våra företagskrediter
är ett tecken på vår kapacitet att skapa förutsättningar för
våra kunder att lyckas nu och i framtiden. Fokuseringen på
tillväxt, som är vår strategiska utgångspunkt, upprätthåller
samtidigt den konkurrens som behövs på den finländska
finansmarknaden.

Finansbranschen står inför stora förändringar och delvis
berörs vi redan av dem. Förändringen i kundbeteendet, den
ständiga teknikutvecklingen och de nya flexibla aktörerna gör
att vi ständigt måste förnya oss. De framtida konkurrenterna
är också på den inhemska finansmarknaden i stor utsträckning helt andra än våra nuvarande bekanta konkurrenter.
Gränserna mellan branscherna suddas ut och regleringen går
allt mer ut på att öka den internationella konkurrensen.

I och med det goda resultatet har vi kunnat förbättra vår kapitaltäckning avsevärt. Vi nådde det mycket krävande målet,
som vi själva ställt upp, rejält i förtid.
Vår goda kapitaltäckning ger en avsevärd trygghet för våra
kunders bank- och försäkringsärenden. Tack vare vårt goda
resultat har vi en genuin möjlighet att främja våra ägarkunders och vår omvärlds välfärd också under svåra tider.

Framgång i dubbelrollen
För ett kundägt företag är ett gott resultat inget egenvärde.
Det väsentliga är hur resultaten av framgången optimalt
används för ägarnas bästa.
Vi är kraftigt förankrade i Finland och därför är vi oroade
över stagnationen i den finländska ekonomin efter finanskrisen som började 2008. Med hjälp av vår tillväxt, som har
varit snabbare än konkurrenternas, och våra många Finland
framåt-initiativ skapade vi positiv anda såväl bland våra kunder som i hela samhällsekonomin under 2015. Till exempel
vårt initiativ om amorteringsfrihet gav de finländska hushållen betydande rörelsefrihet och enligt expertutlåtanden hade

OP 2015

Vi satsar kraftigt på att klargöra framtidsbilden. OP vill ta en
aktiv roll som ansvarsfull vägvisare då finansbranschen förnyas med fart. Vår goda ekonomi gör det möjligt att ytterligare öka utvecklingssatsningarna.
Vår krävande uppgift är att föra våra kunder genom den digitala brytningen – på deras villkor. Vi har möjlighet att främja
digitaliseringen i hela samhället. Eftersom vi är ett kundägt
företag är våra förutsättningar exceptionellt goda.

Investeringarna i digitaliseringen innebär
investeringar i en bättre kundupplevelse
Den ökade makt som digitaliseringen ger kunden är en stor
styrka och inspirationskälla för oss. De digitala kanalerna förbättrar vår förmåga att producera produkter och tjänster som
våra kunder behöver och som underlättar kundernas vardag.
En kombination av ett täckande kontorsnät och moderna digitala betjäningskanaler är en kombination av mänsklig teknik
och den mest avancerade tekniken. Det ger oss förutsättningar att betjäna våra kunder individuellt och personligt.

OP Gruppens
Samhällsansvar,
GRI-information 2015

OP Gruppens
Verksamhetsberättelse
och bokslut 2015

En lyckad återgång till våra
rötter har varit viktig, eftersom vi samtidigt har förberett
oss inför den största omvälvningen genom tiderna inom
vår bransch.
Kunderna önskar sig flexiblare och tillgängligare tjänster, vilket sporrar oss att fortsätta utvecklingsarbetet för att vi ska
kunna garantera en allt bättre kundupplevelse. Våra djärva
satsningar på den framtida serviceförmågan och på enheten
för mobilutveckling, som vi grundade i Uleåborg 2011, har
fortsatt och nu har vi tagit följande steg: utöver digiexperterna har gruppen stärkts med tiotals tjänstedesigners som
ska utveckla våra tjänster så att de blir allt bättre och mer
kundorienterade.
Vår förmåga att svara på branschens stora förändringar grundar sig på det enorma kunskapskapitalet hos våra
anställda. Omfattningen av grundkunskaperna och djupet av
specialkunskaperna samt våra anställdas förmåga att förnya
sin kunskap testas under de närmaste åren. Jag är övertygad
om att våra utgångspunkter både beträffande kunskap och
attityd är mycket goda.
I ett kooperativt företag är värdena, målen och framgången
gemensamma. Samarbetet mellan ägarkunderna, de förtroendevalda och de anställda ledde till ett historiskt fint 2015.
Tack för det till våra kunder och hela OP-samfundet! Vårt
arbete för att betjäna er fortsätter.
Reijo Karhinen
Chefdirektör, OP Gruppen
@ReijoKarhinen
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OPs dubbelroll
I egenskap av en kundägd finansgrupp har OP två tydliga
roller: i vår affärsrörelseroll skapar vi ekonomisk välfärd
som vi drar nytta av i vår samhälleliga roll.
Kooperativa företag har en speciell betydelse i ekonomin
som avviker från andra företagsformer såsom t.ex. börsbolag. Gruppens mål är inte att maximera vinsten för ägarna, utan att så effektivt som möjligt producera de tjänster
som andelslagets ägarkunder behöver. I enlighet med OPs
grunduppgift gynnas både ägarkunderna och omvärlden av
gruppens framgång. Som en kundägd grupp finns OP till
för sina kunder och koncentreringsförmånerna som erbjuds
ägarkunderna utgör en väsentlig del av verksamheten.
I sin affärsrörelseroll måste OP producera de tjänster som
kunderna behöver på ett konkurrenskraftigt sätt samt se
till att verksamheten är lönsam och att kapitaltäckningen,
som utgör en konkurrensfördel, är stark. En betydande del
av rörelseresultatet används för kundernas bästa. Återstoden används för att stärka gruppens omslutning och trygga
kreditgivningsförmågan. Gruppen upprätthåller en kapitaltäckning som är klart högre än den som bestämmelserna
kräver för att trygga sin roll som finansiär och försäkrare av
ekonomin också om recessionen i ekonomin blir långvarig. I
vår affärsrörelseroll har vi lyckats hålla vår resultatkapacitet
på en nivå som ger oss goda förutsättningar att uppnå framgång även i framtiden och i synnerhet att ansvara för våra
kunders finansförsörjning. Framgång i affärsrörelserollen
möjliggör den samhälleliga rollen.

OP 2015

Vår kooperativa företagsform ger oss
en dubbelroll som samtidigt utgör grunden
för vår unika identitet

AFFÄRSRÖRELSEROLLEN

DEN SAMHÄLLELIGA
ROLLEN
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I sin samhälleliga roll bär OP i egenskap av finansiär, försäkrare och samarbetspartner ansvar för hushållen, företagen, utvecklingen och arbetsplatserna på olika håll i Finland.
Samtidigt ska gruppens risktagning i enlighet med strategin
hållas moderat i relation till riskhanteringsförmågan. Den
försämrade ekonomiska situationen har inte påverkat antalet
oreglerade krediter och kreditförluster – tvärtom minskade
antalet jämfört med 2014. Detta är ett tecken på att våra
kunder har en stark ekonomi och är bättre förberedda än
under tidigare recessioner.
År 2015 realiserade vi vår samhälleliga roll bland annat med
flera Finland framåt-initiativ, som skapade positiv stämning
bland våra kunder och i hela vår samhällsekonomi.
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Återgången till det kundägda syns
länge i utvecklingen av verksamheten
OP blev åter helt kundägt 2014 då Pohjolas aktie avnoterades från börsen och vi frångick hybridmodellen med ett
kooperativt medlemsföretag och ett börsbolag. Återgången
till våra kundägda rötter är ett förändringsprojekt av historiska mått och kommer att prägla OP Gruppens verksamhet och
utveckling av verksamhetssätten ännu många år.
Till uppbyggnaden av den nya kundägda finansgruppen hörde
också en förnyelse av varumärket och ändring av gruppens
namn till OP från början av 2015. Våren 2016 ändras alla
namn som börjar med Pohjola till namn som börjar med OP
så att bank-, skadeförsäkrings- och kapitalförvaltningsrörelserna alla i fortsättningen samlas under varumärket OP. Då
blir till exempel Pohjola Bank Abp OP Företagsbanken Abp.
Som en del av uppbyggnaden av det helt och hållet kundägda
OP ändras aktiebolagsbaserade Helsingfors OP Bank Ab till
en andelsbank (OP Helsingfors) under 2016.

OP Gruppens
Samhällsansvar,
GRI-information 2015

OP Gruppens
Verksamhetsberättelse
och bokslut 2015

Konkurrens- och konsumentverkets
begäran om utredning
I december 2015 ifrågasattes gruppens
företagsform och kundförmåner då Konkurrens- och konsumentverket fick en begäran
om utredning av OPs kundförmånsprogram
och sammankopplingen av hushållsbanks
tjänster och skadeförsäkringstjänster. OP följer
i sin verksamhet finländsk och europeisk konkurrenslagstiftning och bestrider påståendena
i begäran om utredning. Gruppen hjälper
myndigheterna att undersöka begäran om
utredning genom att förse verket med all
nödvändig information.
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Ägarkunder och koncentreringsförmåner
OP Gruppen är Finlands ledande finansgrupp och erbjuder
sina kunder landets mest omfattande helhet av finanstjänster. Gruppen har en unik möjlighet att förena bank-,
skadeförsäkrings- och kapitalförvaltningsprodukter till en
helhet som ger kunderna mervärde. Det här är också utgångspunkten i vår utveckling av produkter och tjänster. Vi
tar fram tjänster och produkter i enlighet med våra kunders
behov och kunderna har också möjlighet att delta i utvecklingen av finansprodukter.
Efter Pohjola-affären 2005 har antalet försäkringskunder
ökat med 806 000 och antalet bankkunder med 523 000.
Antalet bank- och skadeförsäkringskunder har på 10 år
ökat med 951 000.

Branschens bästa koncentreringsförmåner
Vi vill ge branschens bästa koncentreringsförmåner till de
kunder som koncentrerar sina bank-, skadeförsäkrings- och
kapitalförvaltningsärenden till vår grupp. Ju mer ärenden en
ägarkund koncentrerar till OP Gruppen, desto bättre förmåner och fördelar får kunden. OP belönar sina kunder med
skadeförsäkringsförmåner och OP-bonus, som kunderna
samlar för nästan alla ärenden i förhållande till hur stor del av
ärendena de koncentrerar till OP. OP-bonus kan användas för
en stor del av OP Gruppens bankavgifter, skadeförsäkringspremier och kapitalförvaltningsavgifter samt för OP-Fastighetscentralens förmedlingsprovisioner.

OP 2015

OPS KUNDER, MILJ. KUNDER

OPs kunder 2015
4,303
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4,3 miljoner kunder
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+57 000
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3,6 miljoner bankkunder
+28 000

Skadeförsäkringskunder
Bank- och skadeförsäkringskunder

2,4 miljoner skadeförsäkringskunder
+56 000

Bankkunder

750 000 sparar- och placeringskunder
+26 000
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Kunderna har samlat OP-bonus sedan 1999 för totalt 1,7
miljarder euro. År 2015 samlade kunderna bonus för cirka
197 miljoner euro. Dessutom beviljades skadeförsäkringens preferenskundshushåll 79 miljoner euro i koncentreringsrabatter.
Utöver de ekonomiska fördelarna har ägarkunderna en genuin möjlighet att påverka beslutsfattandet i sin andelsbank och
därmed utvecklingen i sin närregion. Många andelsbanker
erbjuder också lokala företagares förmåner till sina kunder.
OP Gruppens förmånsprogram utvecklas fortlöpande. Insamlingen av bonus förnyades 2015 genom att gränsen på 5 000
euro slopades. Efter ändringen samlas bonus för alla ärenden
som ger rätt till bonus utan minimigräns. Till följd av ändringen kommer allt flera ägarkunden att dra nytta av bonusen.

ANVÄNDNING AV OP-BONUS, MILJ. €
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Verksamheten utvecklas
på basis av kundrespons

NPS-resultaten för OPs kundmöten 2015 presenteras i
följande tabell.

I OP Gruppen ska kundens bästa styra all verksamhet.
Gruppen lanserade 2015 ett nytt kundlöfte: “Vi finns till för
våra kunder.” Att utveckla kunderfarenheten är det viktigaste
temat i OP Gruppens strategi, och målet är en ännu bättre
kundbetjäning än tidigare.

NPS-SIFFRORNA FÖR KUNDMÖTEN:

Kundbelåtenheten och kundupplevelsen följs upp med regelbundna kundundersökningar, enkäter i anslutning till kundmöten samt spontan respons från kunderna. Kundresponsen
är värdefull och viktig för utvecklingen av OPs verksamhet.
Gruppens kundupplevelse baserar sig på tre framgångsfaktorer: kundfördel, rätt attityd och smidighet. Som utmaningar
för uppbyggnaden av en god kundupplevelse har OP identifierat särskilt sådana problem som dagligen påverkar flera
kunders smidiga skötsel av ärenden. Sådana är t.ex. telefontjänsternas nåbarhet och möjligheterna att använda sig av
nätmöten.
OP följer fortlöpande upp hur många kunder som är villiga att
rekommendera finansgruppen som tillhandahållare av tjänster. Både privat- och företagskundernas rekommendationer
mäts med mätaren Net Promoter Score (NPS). Gruppens mål
är att över lag höja NPS-siffrorna till 60 poäng 2016.

Privatkunder

Företagskunder:

Bankrörelsen 50 (2014: 40)

Bankrörelsen 40 (25)

Skadeförsäkringen 32 (29)

Skadeförsäkringen 27 (19)

Sparande och placering: 43 (36)

-

I Omasairaalas verksamhet samlas respons med NPS-mätaren i samband med patientbesök. NPS-indexet för kundernas
vilja att rekommendera Omasairaala var 2015 i snitt 95 (94).
I kundundersökningen EPSI Rating låg belåtenheten hos
OPs bankkunder enligt skalan 0–100 på 78,2 (branschens
genomsnitt i Finland 75,8) och försäkringskundernas på 77,5
(branschen 77,2).
I kundindexundersökningen 2015 som genomfördes av Norstat på uppdrag av Asiakkuusmarkkinointiliitto ASML tillsammans med konsultföretaget Avaus Marketing Innovations behöll OP sin förstaplats från året innan. Enligt undersökningen
har OP Finlands lojalaste kunder. I undersökningen bedömdes
totalt 53 i Finland verksamma företag från olika branscher.
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Flerkanalstjänsterna
OPs servicenät består av nät- och mobiltjänster, individuell
betjäning och digital kundbetjäning. Gruppen har som mål
att erbjuda den bästa kundupplevelsen i branschen i flera
kanaler.
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Kundernas förändrade beteende och den allmänna digitaliseringen av kundernas vardag ändrar i hög grad finansaktörernas sätt att möta kunden i framtiden. De nya sätten att
möta kunder innebär ändå inte nödvändigtvis att de nuvarande kanalerna tynar bort, eftersom varje kanal har sin roll
i helheten. Kundernas kanalpreferenser varierar inte bara
enligt människotyp, utan också beroende på situationen. OP
strävar efter att erbjuda en kanal som passar varje behov och
möjliggöra en smidig övergång från en kanal till en annan.
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För att svara på kundernas ändrade beteende har OP investerat avsevärt i att utveckla nät- och mobiltjänster. Den
avgiftsfria mobilapplikationen Pivo, som lanserades 2013,

Pivo

st e
ro

Sociala
medier

Dig

De digitala tjänsterna är de huvudsakliga kanalerna för
kundernas skötsel av dagliga bank-, försäkrings- och kapitalförvaltningsärenden. Op.fi har hittills varit den populäraste
kanalen bland kunderna, men OP-mobilen väntas passera
op.fi i antal besök redan under 2016. Antalet besök per
månad i op.fi var i snitt 10,3 miljoner 2015, medan OP-mobilen stod för 7,6 miljoner. I OP-mobilen lanserades 2015
fingeravtrycksidentifiering med iOS-apparater. Det här ökade
mobilanvändningen betydligt.
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Mobiltjänsterna allt populärare
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har blivit den mest frekvent använda elektroniska tjänsten
bland OPs kunder med i snitt 20 besök i månaden per kund.
Med Pivo kan kunderna enkelt följa upp sina saldon och
kontotransaktioner. Vid slutet av 2015 hade applikationen
laddats ner över 700 000 gånger.
I mars blev det möjligt att betala inköp med telefonen då de
kontaktlösa betalningarna utvidgades till Pivo. Till att börja
med är det bara de som har Android-versionen av appen som
kan betala med telefon. OP lanserade de kontaktlösa betalkorten 2012, och det går redan att betala med dem i flera
butikskedjor.

Individuell betjäning på kontoret
– eller utanför
Trots ökningen inom nät- och mobiltjänsterna har OP fortfarande landets mest omfattande kontorsnät med cirka 450
kontor i hela landet. På kontoren sköter kunderna framför allt
invecklade och krävande ärenden för vilka de vill ha expertkonsultation. Det egna kontorsnätet stöds dessutom av ett
omfattande nätverk av ombud och partner som är särskilt
viktigt vid försäljningen av skadeförsäkringar.
Eftersom kundbeteendet och efterfrågan på tjänster förändras,
förnyas också kontorskoncepten. Ett exempel på framtidens nya
kontor är det kontor som OP Helsingfors öppnade i september
2015 i anslutning till Vallgårdskvarteret. Kontoret i Vallgård strävar efter bästa möjliga kundupplevelse med hjälp av digitalisering. Kunderna kan bl.a. söka intressanta bostadsobjekt via ett
smartbord och inspektera bostäderna närmare med hjälp av
3D-glasögon. Kontoret är också hela gruppens testlaboratorium
för nya verksamhetsmodeller och verktyg.
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OP-mobilen väntas
passera op.fi i antal besök
under 2016.

Utöver kontoren erbjuds kunderna personlig betjäning per
telefon och på nätmöten. Under nätmöten är kunderna i
kontakt med experten via videobild och ljud. Det går att dela
filer, såsom t.ex. låneofferter, via visningen. Ärendena sköts
helt och hållet i nätbanken, vilket garanterar att dataskyddet
är så högt som möjligt.

De sociala medierna når kunderna
OP har stor närvaro i de vanligaste sociala medierna, där den
har sammanlagt över 200 000 följare.
Kunderna nås i synnerhet på Facebook och Twitter. Där
publiceras aktuell information som intresserar kunderna och
de övriga intressentgrupperna och ges svar på allmänna
frågor från kunderna om de inte berör personliga bank- eller försäkringstjänster. Utöver OP Gruppens konton i sociala
medier på riksplanet, har många andelsbanker egna Facebook-sidor där de delar information som är avsedda för den
lokala kundkåren.
OP vill nå kunderna där det är naturligast för dem och kartlägger därför fortlöpande nya sätt att möta kunderna. Under
2015 anslöt sig OP Gruppen som den första finansaktören till
snabbmeddelandetjänsten Snapchat, som är populär bland de
unga och sände sin första videosändning i strömningstjänsten
Periscope.

PRIVATKUNDERNAS ANTAL BESÖK PER MÅNAD,
MILJ. BESÖK
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Nyckeltal
• OP Gruppens resultat före skatt växte med 20 % till
1 101 miljoner euro (915). Resultatet är gruppens bästa
någonsin.
• CET1-kapitaltäckningen stärktes av resultatet på ett år
med över 4 procentenheter till 19,5 % (15,1).

• Ny kundbonus samlades för 197 miljoner euro,
dvs. 4,5 % mer än ett år tidigare.
• Resultatet för alla rörelsesegment förbättrades klart.

KÄRNPRIMÄRKAPITALTÄCKNING (CET1), CORE TIER 1
FÖRE ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER, %
19,5
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14,8
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CRR/CRD4
CRD3

15,1

10

Resultat före skatt, milj. €
Bankrörelse
Skadeförsäkring
Kapitalförvaltning
Ny kundbonus som samlats

Kärnprimärkapitaltäckning CET1, %
Kapitalbasen i förhållande till minimibeloppet av kapitalbasen
(konglomeratlagen), %
Över 90 dagar förfallna fordringar i kredit- och garantistocken, %
Bank- och försäkringsrörelsens
gemensamma kunder (1 000)

1–12/2015
1 101
642
259
213
197

1–12/2014
915
571
223
167
189

Förändring, %
20,4
12,5
16,0
27,6
4,5

31.12.2015
19,5

31.12.2014
15,1

Förändring, %
4,4*

207
0,42

189
0,37

18*
0,05*

1 656

1 590

4,2

* Ändring i relationstalet
Antal anställda
Heltidsanställda
De anställdas medelålder
Kvinnor i chefsuppdrag, %
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31.12.2015
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43,8
49
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Viktiga händelser

Ett blockeringsangrepp störde
betjäningen i början av 2015
OP Gruppen utsattes på nyårsaftonen 2014 för
ett omfattande blockeringsangrepp som pågick
flera dagar. Angreppet förorsakade avbrott i
synnerhet i nättjänsterna, vilket förhindrade
användningen av tjänsterna. Även andra banker
var föremål för angrepp. Fallet polisanmäldes och
utreddes av Centralkriminalpolisen. Efter angreppet har OP förbättrat sin förmåga att förhindra
störningar vid motsvarande angrepp i framtiden.

OP 2015

OP fortsatte omorganiseringen

Ny kreditprocessmodell
för sme-företag

Gruppen fortsatte att bygga upp det nya
kundägda OP genom att förnya centralinstitutskoncernens organisation. Bakom förnyelsen
låg också beaktandet av förändringarna i omvärlden och kundbeteendet i finansbranschen.
I samband med omorganiseringen genomfördes
samarbetsförhandlingar, vilka medförde att
arbetsplatserna minskade med 249.

OP lanserade i april ett nytt finansieringsalternativ som kompletterar
företagsfinansieringen genom att
erbjuda banklån och riskfinansiering i
ett och samma paket. Den enkla och
effektiva modellen kan i bästa fall
starta nya projekt och göra det möjligt
att kommersialisera nya innovationer.

OP bedömdes som den
starkaste banken i Europa
Enligt informationsföretaget
Bloombergs bedömning i juli var OP
Gruppen den starkaste banken i
Europa. På det globala planet placerade sig OP Gruppen på åttonde
plats. OP var den enda europeiska
banken bland de tio bästa bankerna.

Amorteringsfriheten ökade
den ekonomiska aktiviteten i Finland

Kontaktlösa betalningar
i mobilplånboken Pivo

Vi började publicera koldioxid
avtrycket för aktiefonderna

Från februari till juni erbjöd OP sina bolånekunder avgiftsfri amorteringsfrihet. Så många som
95 000 kunder nappade på erbjudandet och
använde de sparade pengarna bland annat för
reparationer i sina hem. Vi bedömer att amorteringsfriheten gett den finländska ekonomin en
vitamininjektion på nästan 450 miljoner euro.

I mars blev det möjligt att betala med telefonen
då de kontaktlösa betalningarna utvidgades till
OPs mobilapp Pivo. I begynnelseskedet kan de
som har Android-versionen av appen betala
med telefonen. OP lanserade de kontaktlösa
betalkorten 2012, och det går redan att betala
med dem i flera butikskedjor.

OP var först i Finland med att publicera
koldioxidavtrycket för sina aktiefonder.
Målet är att främja ansvarsfullheten
inom placeringsbranschen och
påskynda samhällets övergång till
en koldioxidsnål framtid.
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Kontoret i Vallgård öppnades
Byggprojektet i Vallgårdskvarteret slutfördes och under sommaren och hösten
flyttade cirka 3 000 OP-anställda in.
Dörrarna hölls också öppna för intressentgrupperna och fram till slutet av året hade
så mycket som 35 000 personer besökt
utrymmena. Vallgårdskvarteret byggdes
med beaktande av miljöaspekterna, vilket
syns i valet av material och råvaror för
utrymmena. De flexibla och modifierbara
utrymmena möjliggör nya arbetssätt.
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Initiativet Placera i Finland
för att främja inhemskt innehav
Andelsbankerna har igen
de lojalaste kunderna
Andelsbankerna har redan två
år i rad toppat det kundindex
som mäter kundlojaliteten
hos företag. Undersökningen
omfattade 53 finländska företag
i olika branscher och över 3 000
konsumenter deltog i den.

Det tredje initiativet i serien Finland framåt
som lanserades i december fokuserade på
inhemskt innehav och på att uppmuntra finländarna att placera. Initiativet gick ut på att OP
slopade handelsavgifterna för inhemska aktier
som noteras på NASDAQ Helsingfors och
samtidigt erbjöds fri tillgång till aktieanalysen
under tiden 7.12.2015–31.3.2016. Samtidigt
slopades också teckningsprovisionerna permanent för OPs fonder som placerar i Finland.

2016

Hälso- och välbefinnandetjänsterna
expanderar –
sjukhuset i
Tammerfors öppnar
sommaren 2016

Också i huvudstadsregionen kan
man bli ägarkund
– OP Helsingfors blir
andelsbank

Direktionen fick en ny ledamot
med ansvar för digitala affärer
och kundupplevelse
I september utsågs gruppens första
direktionsledamot med ansvar för
digitala affärer och kundupplevelse. Utnämningen är en del av OP Gruppens
förändring från traditionell finansaktör
till digital aktör.

OP 2015

OP Gruppens
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och bokslut 2015

Finlands överlägset största
samfundsskattebetalare

5 miljoner euro i donationer
till universitet

Enligt de beskattningsuppgifter
som offentliggjordes i november
2015 var OP Gruppen den överlägset största samfundsskatte
betalaren i Finland 2014. Gruppen
betalade samfundsskatt för totalt
330 miljoner euro.

Vid slutet av 2015 beslöt gruppen
om donationer på 5 miljoner euro till
finländska universitet 2015–2017.
Med donationerna vill OP vara med
och trygga den samhällsekonomiska
utvecklingen genom att stöda
utbildning och kompetens.

OP avstår från
aktiva koldioxidplaceringar
under 2016

Viktiga händelser 16
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Megatrenderna i omvärlden 2015
Finansbranschens omvärld påverkas av olika megatrender och förändringsfaktorer
utanför branschen. De påverkar prioriteringarna inom OPs strategi, affärsrörelser
och samhällsansvar, och utvecklingen hos dem utvärderas regelbundet.
Megatrenderna är ofta tätt kopplade till varandra och därför granskas utvecklingen
av omvärlden som en helhet.

Globalisering

Digitalisering

OP 2015

Inverkan

OPs svar

• Ökar konkurrensen såväl i form av eventuella nya konkurrenter som i
allt större skalfördelar
• Ökar bankernas beroende av varandra på kapitalmarknaden och den
globala systemrisken i banksektorn
• Kräver reaktionssnabbhet, anpassningsförmåga och internationell
servicekompetens
• Osäkerheten och de geopolitiska spänningarna präglar den politiska
omvärlden

• Utvecklingen av moderna produkter och tjänster som tål
internationell jämförelse
• Heltäckande internationell serviceförmåga genom att utveckla
samarbetsnätverket
• Smidighet och anpassningsförmåga, beredskap att svara på
branschens intjäningsmodeller
• Aktivt utnyttjande av de nyaste teknikerna i produkt- och
tjänsteutvecklingen
• Flerkanalsmodellen, dvs. att oberoende av tid och plats ha
tillgång till och enhetlig förbindelse mellan nät- och mobiltjänster,
personlig betjäning och digital kundbetjäning
• Aktiv närvaro och deltagande i sociala medier

• Genererar i allt snabbare takt mångformad information, ökar
datavärdet och affärsrörelsebetydelsen
• Ökar utvecklingstakten inom branscherna: påskyndar nedbrytningen av gamla branschstrukturer och introduktionen av nya aktörer
som överskrider de gamla marknadsgränserna
• Gör det möjligt för nya, rent digitala aktörer med en helt ny slags
intjäningslogik att komma in på finansmarknaden
• Påskyndar förändringen i kundbeteendet
• Gör det möjligt att erbjuda tjänster enligt flerkanalsmodellen
kostnadseffektivt hela dygnet

Megatrenderna i omvärlden 2015 18
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Inverkan

OPs svar

• Befolkningen föråldras då livslängden ökar
• Urbaniseringen fortsätter
• Finansbranschens roll som den som tryggar välståndet,
tillhandahåller hälsotjänster och erbjuder seniortjänster ökar

• Att se till olika kundgrupper samt finanstjänsternas regionala
omfattning och tillgänglighet
• Utvecklingen av hälso- och välbefinnandetjänster (Omasairaala-nätverket, nya försäkringsprodukter)

• Behärskningen av skuldsättningen och anpassningsbehoven
i ekonomin bromsar den ekonomiska tillväxten
• Kravet på balansering av ekonomin ökar behovet
av strukturreformer
• Inom finansbranschen ökar anpassningen till den nya internationella
regleringen och omvärlden trycket på att stärka kapitaltäckningen,
finansieringsstrukturen och likviditeten
• Allt mer uppmärksamhet fästs vid transparensen
och konsumentskyddet

• Att upprätthålla en kapitaltäckning som är klart högre än
regleringen kräver, för att trygga kontinuiteten i affärsrörelsen
• Finland framåt-initiativ för att sporra den ekonomiska tillväxten
och skapa en mera positiv stämning i samhället
• Att satsa på ett transparent och kundorienterat
verksamhetssätt

• De knappa naturtillgångarna och klimatförändringen
ökar betydelsen av att utnyttja resurserna effektivt
• Fokuseringen på hållbar utveckling öppnar möjligheter
för ansvarsfulla finansprodukter och finanstjänster
• Intressentgrupperna förutsätter en mer transparent
och ansvarsfull verksamhet

• Att beakta resurs- och energieffektiviteten i vår egen verksamhet och i de tjänster som erbjuds kunderna
• Att påvisa de indirekta effekterna för kunderna t.ex. genom att
rapportera fondernas koldioxidavtryck
• Ansvarskänslan bl.a. i upphandlingskedjan och kreditbesluten
• Att lyfta fram den samhälleliga rollen

Megatrenderna i omvärlden 2015 19
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Strategi
OPs strategi baserar sig på kooperationen och en långsiktig
utveckling av affärsrörelsen till förmån för våra kunder. I
enlighet med den uppdaterade grunduppgiften ska OP med
sin starka kapitaltäckning och effektivitet skapa bestående
ekonomisk framgång, trygghet och välfärd för ägarkunderna
och omvärlden.

Grunduppgift
Kundlöfte
Vi finns till för våra kunder.

Då vi genomför strategin är det viktigt att främja gruppens
grunduppgift och att fortsätta OPs historia som en del av utvecklingen av det finländska samhället. I strategin poängteras
investeringarna i framtiden och därmed i att främja gruppens, ägarkundernas och omvärldens framgång på sikt.
Det långsiktiga kundarbetet syns som en kontinuerlig förnyelse. OP utvecklar tjänster och produkter smidigt så att de
motser kundernas behov vid snabba förändringar. Kunderna
engageras på bred front i utvecklingen av produkter och
tjänster.
I identiteten hos finländska, kooperativa OP accentueras samhörighet, människonärhet, ansvarskänsla och progressivitet.
Vi vill vara en förebild för modern kooperation.

OP 2015

Med hjälp av vår starka
kapitaltäckning och effektivitet
skapar vi bestående ekonomisk
framgång, trygghet och välfärd för
våra ägarkunder och vår omvärld.

Mål
Världens bästa kundägda
finansgrupp.

VÄRDEN
Människonärhet

Ansvarskänsla

Framgång tillsammans

OP finns till för människan,
och vår verksamhet utgår från en
genuin omtanke om människan –
såväl kunder som medarbetare.
Det är lätt och trevligt att närma sig
oss, vi bemöter människan som en
värdefull och jämlik individ. Hela vår
verksamhet präglas av att vi sätter
värde på människan.

Vi fungerar både lokalt, regionalt och
riksomfattande som ett föredömligt
företag med etiskt ansvar. Vi bygger
upp långsiktiga kundförhållanden som
grundar sig på ömsesidigt förtroende.
Med stark yrkeskunskap bär vi ansvar
för att standarden, kompetensen och
pålitligheten i vår verksamhet är hög.

Vår framgång tillsammans
med kunderna ger riktningen och
hastigheten för utvecklingen av vår
verksamhet och våra tjänster.
Vår verksamhet som en enhetlig
grupp ökar kundernas trygghet och
förbättrar vår betjäningsförmåga.
De förtroendevaldas och personalens
gemensamma segervilja skapar via
kontinuerlig framgång grunden för
vårt goda anseende.
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De nya grundlinjerna och strategiska
utvecklingsprogrammen fastställdes i juni
Efter en omfattande intern strategidialog förnyade förvaltningsrådet för gruppens centralinstitut i juni 2015
de grundläggande riktlinjerna för gruppens kooperativa
grund.
Grunduppgiften uppdaterades så att den allt tydligare accentuerar gruppens unika dubbelroll - vid sidan av
affärsrörelserollen har gruppen en stark samhällelig roll.
OPs karaktär sammanfattas i vårt nya kundlöfte: Vi finns
till för våra kunder. Det här betyder att vårt mål är att
vara världens bästa kundägda finansgrupp. All ledning och
verksamhet fokuserar på kundupplevelsen och via den
mäter vi hur bra vi lyckas nå vårt mål.
Utöver grundlinjerna fastställdes också fem nya utvecklingsprogram för gruppen i juni. Utvecklingsprogrammen
är ett svar på den kraftiga förändringen i omvärlden samt
på det förnyelsebehov som förändringarna i kundbeteendet ger upphov till. Temana för utvecklingsprogrammen är
hur gruppens kundägda grund ska stärkas, hur gruppen
ska förbereda sig för möjligheterna och utmaningarna hos
digitaliseringen samt hur de tre rörelsesegmenten ska
utvecklas i huvuddrag. Utöver detta har redan ett utvecklingsprojekt för hälso- och välbefinnanderörelsen godkänts
och inletts.

Centrala strategiska mål på sikt
Under 2015 nådde vi alla våra centrala ekonomiska mål.
I synnerhet det att vi nådde våra krävande och höga kapitaltäckningsmål i förtid, endast cirka ett år efter inlösningen av
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OPs karaktär sammanfattas
i vårt nya kundlöfte:
Vi finns till för våra kunder.

aktierna i Pohjola som krävde avsevärt med kapital, vittnar
om det straka läget i vår grupp och gruppens prestationsförmåga. Kapitaltäckningen stärks i första hand via resultatet, men också ägarkundernas avkastningsandelar har haft
en betydande effekt.

OP Gruppens centrala strategiska mål
Tillväxt- och marknadspositionsmål

Ekonomiska mål

Mål

Kapitaltäckning enligt konglomeratlagen, på grupplanet
CET1-kapitaltäckning,
Bankrörelse
Avkastning på ekonomiskt
kapital, på grupplanet
Operativ totalkostnadsprocent,
Skadeförsäkring
Tillväxtdifferensen mellan
intäkter och kostnader, på
grupplanet / bankrörelsen /
kapitalförvaltningen

31.12.2015

160 %

207 %

18,0 %*

19,5 %

20 %

21,5 %

< 92 %

87,3 %

>0%
-enh.

På grupplanet 21,1 %
Bankrörelse 4,1 %
Kapitalförvaltning 18,6 %

• Att växa snabbare än
marknaden
• Att vara marknadsledare
inom alla rörelsesegment
• Att vara marknadsledare
bland privatkunder samt
små, medelstora och
stora företag

Kvalitetsmål

• Effektivitet på en nivå som
säkrar konkurrenskraften
• Det bredaste sortimentet
med finansiella tjänster
och de bästa ägarkundsförmånerna
• Förbättring av
kundupplevelsen
• Att i finansbranschen i
Finland vara
• en föregångare inom
samhällsansvaret
• den attraktivaste
arbetsgivaren
• den aktivaste och mest
innovativa aktören

* Före slutet av 2016
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I våra långsiktiga tillväxtmål och marknadsandelsmål lyckades vi då bolånen och företagslånen ökade klart snabbare
än marknaden. Vid slutet av 2015 var OPs marknadsandel
inom bolånen 38,6 % (38,0) och inom företagskrediterna 37,5
% (35,6). Gruppen är marknadsledare inom bankrörelsen och
skadeförsäkringen. Inom kapitalförvaltningen är OP en av
de största aktörerna i Finland. Bland kundsegmenten är OP
marknadsledare inom privatkundssegmentet samt sme-företagssegmentet. Inom storföretagssegmentet hör vi till de
största aktörerna.
I våra kvalitetsmål främjade vi under året framför allt vårt
föregångarskap inom samhällsansvaret via våra Finland
framåt-initiativ som stöder den ekonomiska aktiviteten.
Inom kapitalförvaltningen fattade vi beslut om ansvarsfull
placeringsverksamhet för att bromsa upp klimatförändringen. I december beslöt OP donera fem miljoner euro till finländska universitet. Med donationerna vill OP vara med och
trygga den samhällsekonomiska utvecklingen via utbildning
och kompetens.
Till exempel inom skadeförsäkringen lanserade vi under årets
lopp innovativa helhetslösningar med nya produkter och
tjänster såsom OPn Syke. Förbättringen av kundupplevelsen
lyftes under året fram och fick en allt större roll. Koncentreringsförmånerna till kunderna förbättrades då koncentreringsprogrammet förnyades och blev mer omfattande.
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OP Gruppen placerade sig på listan över de mest attraktiva arbetsgivarna inom handeln (Universum Awards) på
sjätte plats jämfört med femte plats året innan. Arbetsgivarprofilen förbättras bland annat genom att delta i olika
evenemang och rekryteringsmässor, genom att arrangera
evenemang och studiebesök samt med mångsidigt elevsamarbete.

Strategiprocessen pågår
Våren 2016 fastställs gruppens strategi för 2017–2020.
Strategiarbetet utgår från de betydande förändringsfenomenen i omvärlden, som OP identifierat, samt från brytningen inom finansbranschen. Den nya strategin ska svara
på digitaliseringens effekter på affärsrörelsemodellerna,
kompetensen och kundupplevelsen. I den pågående strategiprocessen understryks också gruppens återgång till en
helt och hållet kundägd aktör.
Reaktionshastigheten och smidigheten i strategiarbetet har
ökats och strategin uppdateras vid behov mellan de stora
strategiomgångarna på basis av förändringarna i omvärlden. Exempel på ett flexiblare strategiarbete är de s.k.
strategiska utvecklingsprogrammen som just nu är sex till
antalet. Mellan strategiomgångarna kan vi upprätta utvecklingsprogram för att påskynda realiseringen av de strategiska fokuseringsområdena.
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OPS GRUNDUPPGIFT
Med hjälp av vår starka kapitaltäckning och effektivitet
skapar vi bestående ekonomisk framgång, trygghet och välfärd
för våra ägarkunder och vår omvärld

MÅL

Världens bästa kundägda finansgrupp

VÅRA VIKTIGASTE RESURSER

RESULTAT OCH EFFEKTER*

Ekonomiskt kapital

Som en kundägd aktör har OP vid sidan av
sin affärsrörelseroll också en annan stark roll,
den samhälleliga rollen.

1,5 miljoner ägarkunder

• Ägarkundernas Avkastningsandelar
• Insättningar
• Emitterade skuldinstrument

Då vi lyckas i vår affärsrörelseroll...

Produktionskapital
• Flerkanalstjänster
• ICT-system

• Avkastning på ekonomiskt kapital 21,5 %
• CET 1-kapitaltäckning, 19,5 %
• Marknadsandelar: utlåning 34,9 %,
inlåning 37,1 %, skadeförsäkringens premieinkomst 31,5 %, placeringsfonder 22,2 %
• God rating
• Arbetstillfredsställelse 3,9/5
• Investeringar i produkt- och tjänsteutveckling
162 milj. €

Cirka 180 andelsbanker

Immateriellt kapital

• Varumärke och anseende
• Engagerande utveckling av
affärsrörelserna
• Kundorienterade, effektiva processer

Intellektuellt kapital

• Kompetent personal
• Kooperativa, samhälleliga
verksamhetssätt
• Principer för god affärssed

Socialt kapital och
nätverkskapital

• Värden: Människonärhet, ansvarskänsla,
framgång tillsammans
• Intressentgrupper
• Partnerskap

Bankrörelse

Skadeförsäkring

Kapitalförvaltning

Centralinstitutet
Grupptjänster
Riskhantering
Gruppstyrning
Ekonomi och centralbank
Digitalisering och kundupplevelse
HR

Identitet och kommunikation
Juridik
Revision

... är det möjligt att förverkliga den
samhälleliga rollen

• Användarvänliga och innovativa nya produkter
och tjänster
• Ny kundbonus som samlats 197 milj. €
• Räntor som betalats på ägarkundernas
placeringar för 2014, 27 milj. €
• Inköp av varu- och tjänsteleverantörer 574 milj. €
• Skatt 251 milj. €
• Välgörenhet och donationer 2,8 milj. €
• Lokalt inflytande

* Siffrorna beskriver läget vid slutet av 2015. Marknadsandelen för skadeförsäkringens premieinkomst är från 2014, eftersom marknadsandelarna för 2015 offentliggörs på våren 2016.
OP 2015
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Värdekedja
Finansbranschen spelar en central roll för en sund samhällsekonomi samt för att producera nödvändiga bastjänster
och verksamhetsmöjligheter för medborgare, företag och
samfund både direkt och indirekt. I leveranskedjan uppstår
det indirekta effekter t.ex. via placeringsverksamheten, finansieringen och skadeförsäkringens ersättningstjänster.

Planering av produkter &
tjänster som engagerar kunderna

Vi beaktar riskhanteringen, dataskyddet och ansvarsaspekterna i alla skeden av vår värdekedja.
Användning av
produkter & tjänster

Fungerande betalningsoch skadeförsäkringsinfrastruktur

Upplåning och
tryggande av
kapitaltäckningen

Dataskydd
Riskhantering
Placering av
tillgångar samt inoch utlåning

Samhällsansvar

Produktion av
produkter & tjänster

Försäljning & marknadsföring
av produkter och tjänster

OP 2015
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OPs affärsrörelser
Bankrörelse

Skadeförsäkring

Kapitalförvaltning

Andel av resultatet

Andel av resultatet

Andel av resultatet

58 %

23 %

Affärsområden

Affärsområden

Privatkunder, Företagskunder samt
Markets och Baltikum

Privatkunder, Företagskunder, Baltikum
samt Hälso- och välbefinnandetjänster

Utlåning och inlåning, mrd. €

2013

2014

Utlåning

Premieintäkter från skadeförsäkringen,
mrd. €
1,2

48,8

47,3

OP 2015

75,2

70,7

68,1

19 %

1,3

Förvaltade kundmedel, mrd. €

1,4

52,0

51,9

2015

Affärsområden

Privatkunder, Företagskunder, Placeringsverksamhet
och Kapitalförvaltningsprodukter

2013

2014

2015

2013

61,3

2014

68,5

2015

Inlåning
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Bankrörelse
OP är den ledande bostads- och företagsfinansiären i Finland. OPs marknadsandel
ökade på ett år till 38,6 procent bland bolånen och 37,5 procent bland företagskrediterna. Bankrörelsen är det största av OP Gruppens rörelsesegment och erbjuder
kunderna ett omfattande och övergripande produkt- och tjänsteurval.
För privatkunder omfattar tjänsterna och produkterna
inom OPs bankrörelse dagliga bankärenden, lån, besparingar och placeringar samt bostadsärenden. Förutom
banktjänster kan OPs kunder också anlita juridiska tjänster
vid flera andelsbanker.
Vårt mål är att trygga privatkundernas ekonomiska välfärd
och att främja hanteringen av deras ekonomi och ekonomiska framgång. Vi vill erbjuda kunderna övergripande,
flexibla banktjänster som anpassas till olika skeden av livet.
Våra dagliga tjänster är tillgängliga för kunderna i flera
kanaler så att kunderna kan sköta sina bankärenden enkelt
och tryggt då det passar dem bäst.
Vi erbjuder företagskunderna banktjänster, finansiering,
betalningsrörelse- och kassahanteringstjänster, placeringstjänster och experttjänster för utveckling av företagsverksamheten. Bland OPs företagskunder finns både små,
medelstora och stora företag samt samfund.
I kundrelationerna strävar vi efter långsiktighet och mångsidiga helhetskundrelationer. Då vi känner våra kunder
väl och vi står i aktiv växelverkan med dem kan vi erbjuda
skräddarsydda lösningar. Som partner för företagen vill vi
med vår verksamhet främja framgången för den inhemska

OP 2015

Under 2016 kan man
också i huvudstadsregionen
bli ägarkund.

företagsrörelsen och internationaliseringen. Vi satsar på
den internationella betjäningsförmågan bl.a. genom att
ingå övervägda, internationella partnerskap utgående från
kundernas behov.
OP har fungerat som huvudsaklig förmedlare av statens
betalningsrörelse sedan slutet av 2012 och avtalet gäller
till slutet av 2019. Till den huvudsakliga förmedlarbankens
uppgifter hör alla betalningsrörelse- och fakturaförmedlingstjänster, t.ex. förmedlingen av skatteåterbäringar. I
december 2015 förmedlade vi nästan 2,2 miljarder euro i
skatteåterbäring till över 3 miljoner finländare.

OP är Europas starkaste bank –
bevisligen
Enligt informationsföretaget Bloombergs
bedömning i juli 2015 är OP Gruppen den
starkaste banken i Europa. Globalt placerade sig
OP Gruppen på åttonde plats och var den enda
europeiska banken bland de tio bästa bankerna.
I bedömningen deltog 114 banker med tillgångar
på minst 100 miljarder dollar. Tack vare sin
affärsrörelsemässiga styrka kan OP genomföra
sin dubbelroll och bl.a. trygga kundernas ekonomi och tillgång till finansiering också under
ekonomiskt svåra tider.

»» Läs mer om bankrörelsens produkter och tjänster på
adressen op.fi
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Amorteringsfriheten och den nya företags
finansieringsmodellen skapade positiv
anda i den ekonomiska dialogen

Innovativa lösningar och
det kundägda ger särprägel

Vi genomförde 2015 vår grunduppgift att främja våra
kunders och omvärldens bestående ekonomiska framgång
genom att erbjuda bolånekunderna amorteringsfrihet och
sme-företagen en ny enhetlig finansieringsmodell. Initiativen
var en del av projektet Finland framåt med vilket OP vill finna
initiativ som ökar den ekonomiska aktiviteten.

Precis som hela finansbranschen präglas också bankrörelsen
av digitaliseringen och därmed förändringarna i kundbeteendet. Det här förutsätter att också OP kommer med innovativa
lösningar för att kunna erbjuda en allt bättre kundupplevelse.

Initiativet med amorteringsfriheten går ut på att ge kunderna
möjlighet till 6–12 månaders amorteringsfrihet för bolån utan
extra kostnader och ändrade marginaler. Så många som 95
000 kunder nappade på erbjudandet och använde de sparade
pengarna bland annat för reparationer i sina hem. Vi bedömer att amorteringsfriheten gett den finländska ekonomin en
vitamininjektion på nästan 450 miljoner euro. Amorteringsfriheten erbjöds från februari till juni 2015.
För att stöda tillväxten hos små och medelstora företag
lanserade OP ett nytt finansieringsalternativ som går ut på
att på ett nytt sätt förena bankens kunnande och omfattande
företagskontakter med de institutionella placerarnas placeringskapacitet. Den enkla och effektiva modellen kan i bästa
fall starta nya projekt och göra det möjligt att kommersialisera nya innovationer.

OP 2015

Särskilt betalningssätten är inne i ett brytningsskede. OP
svarade 2015 på förändringen bland annat genom att
lansera kontaktlös betalning för kunder som använder mobilplånboksappen Pivo med Android-apparater. Avsikten är
att i större utsträckning erbjuda kontaktlös betalning i appen
våren 2016. Fördelen med kontaktlös betalning per telefon
är att summan inte behöver vara mindre än 25 euro, vilket är
fallet för kontaktlös betalning med kort. Kontaktlös betalning
har varit möjlig med OPs kort redan sedan 2012 och alla OPs
nya kort kan användas för kontaktlös betalning.
Vi tog 2015 också vara på digitaliseringsmöjligheterna genom
att gå med i ett internationellt projekt som utvecklar blockkedjetekniken. Syftet med projektet är att tillsammans med
andra banker utveckla snabbare och effektivare finanstjänster
med hjälp av blockkedjetekniken som ligger bakom kryptovalutan Bitcoin. Den nya tekniken kan i framtiden t.ex. förkorta
tiden för överföringar av pengar från en bank till en annan
från nuvarande några dagar till några minuter.

OP Gruppens
Samhällsansvar,
GRI-information 2015

OP Gruppens
Verksamhetsberättelse
och bokslut 2015

Vi genomförde vår grunduppgift genom att erbjuda
amorteringsfrihet och lansera
en ny enhetlig finansieringsmodell för företag.
OP skiljer sig från andra aktörer genom att vara kundägd och
erbjuda sina kunder möjlighet att påverka och goda koncentreringsförmåner. OP fick i maj nya medlemsandelsbanker då
sex POP-banker återvände som medlemsbanker till gruppen.
Under 2016 återvänder OP Gruppens kundägda hushållsbankrörelse också till huvudstadsregionen då aktiebolaget
Helsingfors OP Bank Ab blir andelsbank och ändrar sitt namn
till Helsingforsnejdens Andelsbank (OP Helsingfors). Kunderna
har fått påverka banken, som föds på nytt, bl.a. genom att
delta i gruppdiskussioner på nätet. En del av ägarkunderna i
nya OP Helsingfors kan delta i bankens verksamhet också via
fullmäktige och styrelsen.
»» Läs mer om bankrörelsens utveckling 2015
i OP Gruppens verksamhetsberättelse och bokslut.
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Skadeförsäkring
OP är den ledande skadeförsäkraren i Finland. Vi erbjuder
privatkunder samt företags- och samfundskunder ett mångsidigt
och omfattande försäkringsskydd. Ersättningarna sköts snabbt
och effektivt tack vare det omfattande samarbetsnätverket.

Målet med försäkringen av privatkunder är att trygga ett
mångsidigt och heltäckande försäkringsskydd för våra kunder.
De centrala delområdena för försäkringar är försäkringar för
bilen, hemmet och annan egendom samt personförsäkringar
bl.a. vid olycksfall och sjukdomar samt resor. Egendom som
försäkras är hemlösöre, bostadsfastigheter, skog och husdjur.
De vanligaste objekten för fordonsförsäkringar är hushållets
bilar, motorcyklar och släpvagnar.

en cyber-, dvs. dataskyddsförsäkring och en företagshälsovårdstjänst som ansluts till personförsäkringar.

Beträffande tjänster för företagskunder är vår uppgift att
trygga kontinuiteten i våra kunders verksamhet, stöda de
anställdas arbetsförmåga och bidra till att bygga en trygg
omvärld. Vi erbjuder våra kunder vältäckande och mångsidiga
riskhanteringstjänster, med vilka företaget bättre kan garantera en störningsfri affärsrörelse och säkerhet i problemsituationer.

Inom skadeförsäkringen präglades året av nya initiativ och
lanseringar. De nya lanseringarna hade som mål att förbättra
kundupplevelserna och svara på digitaliseringsmöjligheterna.
OPs mål är att vara branschens mest innovativa aktör och att
förnya den finländska skadeförsäkringsrörelsen.

Centrala objekt som försäkras inom företagsverksamheten
är företagaren själv, företagets anställda, företagets anläggnings- och omsättningstillgångar, varutransporter, fordon
samt affärsrörelsen. De anställda försäkras i händelse av
skador i arbetet med den lagstadgade olycksfallsförsäkringen.
Skyddet kan utvidgas bl.a. med frivilliga sjukkostnadsförsäkringar. OP har utvidgat sitt utbud av tjänster för företag med
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»» Läs mer om skadeförsäkringens produkter och tjänster
på adressen op.fi.

Målet är att vara branschens
mest innovativa aktör och
att förnya den finländska
skadeförsäkringsrörelsen.

Under året testades och lanserades
nya försäkringsprodukter och -tjänster

I maj förnyades OPs försäkring Sportskydd som riktar sig
till idrottare och aktiva motionärer så att den bättre än förr
uppfyller kundernas behov. I den förnyade försäkringen
utvidgades begreppen olycksfall och kraftansträngning och
en separat yttre faktor är inte längre en förutsättning för
ersättning. I försäkringen införlivades också många andra
önskade förändringar såsom slopandet av senioråldersgränsen. Vi har velat göra Sportskyddet till en så täckande
försäkring som möjligt.

I oktober lanserade OP som första finländska aktör en cyberförsäkring som riktar sig till storföretag. Det ansågs finnas
behov för försäkringen eftersom all affärsrörelse i allt högre
grad är beroende av störningsfria IT-system. Förr har företagen själva varit tvungna att bära följderna av att cybersäkerheten äventyras. Cyberförsäkringen ersätter inkomstförlust
som företaget kan råka ut för om affärsrörelsen avbryts eller
då försvunnen information ska återskapas. Till cyberförsäkringen hör också bl.a. dataskyddstjänster, juridiska tjänster
och kommunikationstjänster samt en krisjour dygnet runt.
I oktober inleddes också pilotskedet av en ny modell för
skötseln av fordonsskador, OP Kolahdus. I pilotskedet styrs
kunden vid en skada direkt till en partnerverkstad där det
finns en verkstadsmästare, dvs. OPs skadeinspektör. Avsikten
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OP lanserade som första finländska aktör en
cyberförsäkring som riktar sig till storföretag.

med modellen är att underlätta skötseln av fordonsskador
så att kunden med en gång kan sköta såväl reparationen av
bilen som skadeanmälningarna och snabbt återgå till sina
vardagsrutiner. Konceptet testas till våren 2016. Då fattas
beslut om eventuell utvidgning av tjänsten.
I november lanserades testversionen av OPn Syke.
OPn Syke är en försäkring där kunden kan påverka premierna med sina levnadsvanor. Testversionen består av ett
skydd som OPs Omasairaala erbjuder och av fyra välbefinnandeutmaningar. Samarbetsparterna är fyra finländska startup-företag som erbjuder välbefinnandetjänster.
Kunden väljer en utmaning och på basis av det fastställs
målen för kunden. Då kunden uppnår sitt mål, sjunker
försäkringspremien. Om kunden under pilotskedet råkar
ut för en akut skada ersätter Omasairaala-skyddet vården
utan självrisk eller maximiersättningsbegränsningar.
Under hösten lanserades nättjänsten vahinkoapu.op.fi som
är ett gränssnitt till OPs ersättningstjänst. I tjänsten går
det snabbt att söka information om vad man ska göra om
man råkar ut för en skada. I OP-mobilen infördes också ett
nytt och enkelt sätt att anmäla skador. Via de här tjänsterna kan OP erbjuda kunderna ett unikt och smidigt sätt att
sköta skadeärenden.

OP 2015

Hälso- och välbefinnandetjänsternas
roll ökar
OPs mål är att utveckla hälso- och välbefinnandetjänsterna
till ett betydande nytt verksamhetsområde vid sidan av de
traditionella affärsområdena. Ett särskilt prioritetsområde
är nya lösningar i anslutning till företagshälsan och olika kombiprodukter inom OP. En del av det här arbetet är
Sportskyddet som 2015 förnyades och nu är en försäkring
med en täckning som saknar motstycke samt OPn Syke
som är en helt ny försäkringstyp.
OP Gruppen utvidgade sin verksamhet till hälso- och välbefinnandetjänster i början av 2013 genom att i Helsingfors
öppna sitt helägda sjukhus Omasairaala. Det har som mål
att erbjuda en så effektiv vårdkedja som möjligt och en så
utmärkt kundbelåtenhet som möjligt. Sjukhusnätverket
utvidgas till hela landet. Nästa sjukhus öppnas i Tammerfors sommaren 2016 då Omasairaala byter namn till
Pohjola Hälsa. Följande sjukhus öppnas i Uleåborg, Kuopio
och Åbo.

Alla har nytta av effektiva hälsotjänster
Utvidgandet av hälso- och välbefinnandetjänsterna passar bra ihop med OPs ansvarsfulla
grunduppgift att främja ägarkundernas och
omvärldens framgång. Omasairaala har avsevärt
lyckats förkorta vårdkedjan, vilket gynnar alla
parter: arbetstagarna, arbetsgivarna, samhället
samt skade- och arbetspensionsförsäkrarna
i och med kortare frånvaron, lägre kostnader,
ersättningar och inkomstförluster.

»» Läs mer om skadeförsäkringens utveckling 2015
i OP Gruppens verksamhetsberättelse och bokslut.
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Kapitalförvaltning
OP är en av de största kapitalförvaltarna i Finland. Målet för
kapitalförvaltningen är att på ett kundorienterat sätt svara för
privat- och företagskundernas spar- och placeringsbehov, erbjuda
de bästa digitala kapitalförvaltningstjänsterna samt en unik
Private Banking-erfarenhet.
För privatkunderna tillhandahåller OP ett heltäckande urval
spar- och placeringslösningar. Bland placeringsfonderna finns
fonder som placerar i olika tillgångsklasser och marknadsområden. Deras portföljförvaltning sköts delvis av OP Gruppens
egen placeringsorganisation och delvis av internationella
samarbetspartner. Till produkturvalet inom livförsäkring
ingår pensionsförsäkringar, spar- och fondförsäkringar samt
risklivförsäkringar.
Tjänsteutbudet för institutionella kunder och företagskunder omfattar olika placeringslösningar såväl för företagets
kassahantering som för långvarigare placeringsverksamhet.
Institutionella kunder erbjuds kapitalförvaltning med full
service, allt från placeringsbeslut till modern riskrapportering
och portföljanalys.
OP har Finlands mest omfattande Private banking-nätverk
som erbjuder individuell och övergripande avtalsbaserad
kapitalförvaltning för både privatkunder samt för företag och
samfund. I tjänsten Private banking ingår hela OP Gruppens
och dess utomstående samarbetspartners produkt- och
tjänsteutbud. Tjänstemodellerna utgörs av diskretionär kapitalförvaltning och placeringskonsultering.

OP 2015

Dessutom finns det för privat- och företagskunder samt
institutionella kunder ett täckande utbud av tjänster inom
förmedling, förvar och analys av värdepapper. OPs prisbelönade aktieanalysteam följer upp över 80 börsföretag, gör upp
företags- och branschvisa prognoser och rekommendationer
samt producerar mångsidiga analyser och rapporter om
makroekonomin, aktiemarknaden och branscherna.
»» Läs mer om kapitalförvaltningens produkter
och tjänster på op.fi.

OP utvecklar digitala tjänster
för sparande och placering
genom att öka antalet tjänster som köps på nätet och
genom att förkorta
köpstigarna.

Digitaliseringen och regleringen
på finansmarknaden omvandlar
kapitalförvaltningsfältet
Kapitalförvaltningen har som mål på sikt att bli marknadsledare med hjälp av en tillväxt som är snabbare än marknaden.
Kapitalförvaltningen är hela gruppens gemensamma fokuseringsområde och den försöker öka volymen bl.a. med effektiv
korsförsäljning mellan de olika affärsrörelserna. Kapitalförvaltningens konkurrensfält är bredare än inom OPs övriga
affärsrörelser och digitaliseringen, internationaliseringen hos
kunderna och de nya internationella aktörernas inträde på den

Kapitalförvaltning 31

OP 2015

OMVÄRLDEN OCH
STRATEGIN

OPS AFFÄRSRÖRELSER

finländska marknaden ökar antalet konkurrenter ytterligare.
Kapitalförvaltningens mål inom alla kundsegment är att
förbättra kundupplevelsen genom att förnya utbudet,
verksamhetsmodellerna och prissättningen. Framför allt
utvecklas utbudet av digitala produkter och tjänster genom
att öka antalet tjänster som köps på nätet och genom att
förkorta köpstigarna och på så sätt göra det lättare att sköta
affärerna. Till exempel av teckningarna i placeringsfonder
gjordes 2015 redan 40 procent i de digitala kanalerna medan
motsvarande siffra ett år tidigare var 28. De många pris som
kapitalförvaltningen fått under de senaste åren vittnar om
att vi har kunnat erbjuda lyckade kundupplevelser. Kapitalförvaltningen belönades också 2015 då kapitalförvaltningens
placeringsverksamhet nådde första plats i kategorin Best
Use of Equities i tävlingen Institutional Investors’ European
Awards. OP skiljde sig enligt placerarna från konkurrenterna
genom att vara aktiv, aktuell och innovativ. Tidigare under
2015 fick OP samma erkännande i motsvarande tävling för
de nordiska länderna.
Under de närmaste åren kommer placeringsrådgivningen och
placeringstjänsterna att förändras bl.a. till följd av direktivet
MiFID 2 (Markets in Financial Instruments Directive) som
reglerar marknaden för finansiella instrument. Avsikten med
direktivet är att öka transparensen och placerarskyddet och
därmed åtstramas kraven som ställs på värdepapperföretagen. Direktivet MiFiD 2 och den övriga regleringen av finansmarknaden förutsätter ändringar i verksamhetsmodellerna
också hos OP.
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Kapitalförvaltning i enlighet
med den samhälleliga rollen
OP vill aktivt medverka till att utveckla en mer ansvarsfull
placeringsbransch. Under 2015 fattades betydande beslut
inom kapitalförvaltningen i anslutning till ansvarsfull placering. I maj meddelade vi att vi inleder rapporteringen av koldioxidavtrycket för våra fonder och i november gick vi ut med
att vi slopar våra aktiva koldioxidplaceringar. I april lanserade
vi som första i Finland en fond som baserar sig på ett litet
koldioxidavtryck. Fonden heter OP-Koldioxidsnål Värld.
Med det i december lanserade initiativet Placera i Finland vill
vi fästa uppmärksamhet vid inhemskt innehav och uppmuntra finländarna att placera. I årets tredje initiativ i serien
Finland framåt slopades handelskostnaderna för inhemska
aktier som noteras på Helsingforsbörsen och erbjöds avgiftsfri aktieanalys från december 2015 till slutet av mars 2016.
Dessutom slopades också teckningsprovisionerna permanent
för OPs fonder som placerar i Finland.

Initiativet Placera i Finland
för att främja inhemskt innehav
Syftet med initiativet är förutom att fokusera
på betydelsen av inhemskt innehav för den
ekonomiska tillväxten också att öka finländarnas insikt i aktieplacering som en sparform. I initiativet ingick under en begränsad
tid bl.a. avgiftsfri handel med inhemska
aktier och gratis tillgång till aktieanalysen.
Placera i Finland är en del av projektet Finland framåt inom vilket OP har erbjudit också
amorteringsfrihet för bolån och ett risk- och
finansieringspaket för företag.

»» Läs mer om kapitalförvaltningens utveckling 2015
i OP Gruppens verksamhetsberättelse och bokslut.
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Internationell rörelse
OP satsar på sin internationella serviceförmåga i enlighet med
kundernas behov. Det innebär att vi ingår avvägda internationella partnerskap med starka lokala aktörer inom marknadsområden som är viktiga för kunderna samt att vi utvecklar vår
verksamhet i Baltikum.

Baltikum är vid sidan av Finland OPs andra hemmamarknad och gruppen har kontor i Estland, Lettland och Litauen.
Bankrörelsen i Baltikum erbjuder mångsidiga banktjänster
för företagskunder. OP Gruppens försäkringsbolag Seesam
erbjuder privatkunder lokal betjäning och täckande skadeförsäkringsskydd i de baltiska länderna. Försäkringarna säljs
också via andra distributionskanaler, såsom i banker samt via
mäklare och egna ombud.
OP har ett representationskontor i S:t Petersburg som ska
främja kundernas affärsrörelse i Ryssland samt följa upp
ekonomin i Ryssland, särskilt bankrörelsen. Ett representationskontor håller på att grundas i Shanghai, Kina.

Våra samarbetspartner ute i världen
Vid sidan av våra kontor och representationskontor bygger
vi upp internationella tjänster i samarbete med ett globalt
partnernätverk. OP samarbetar med sådana utländska
banker som är etablerade på den egna marknaden, har den
bästa sakkunskapen om den lokala företags- och bankverksamheten samt de bästa möjligheterna att för företagskun-
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derna erbjuda servicelösningar som passar respektive
marknad. Samarbetsformerna varierar från betalningsförmedling till strategiska partnerskap. Den starka positionen i
hemlandet och det goda anseendet ger OP goda möjligheter
att välja branschens bästa internationella samarbetspartner.
OP hör till Unico-bankgruppen som består av de kooperativa
bankerna i Europa. I Unico-samarbetet prioriteras utvecklingen av betalningsrörelse- och kassahanteringstjänster
samt av kapitalmarknads-, finansierings- och leasingtjänster
till företag. Medlemsbankerna i Unico-gruppen är betydande
banker i sina respektive länder och bankernas kontor bildar
ett omfattande internationellt servicenätverk som fungerar
som en betjäningskanal också för OPs företags- och samfundskunder. Unico-banker är Crédit Agricole S.A. i Frankrike,
DZ BANK i Tyskland, Rabobank i Holland, Raiffeisen Bank International i Österrike, Raiffeisen Schweiz i Schweiz, ICCREA
Holding i Italien och Banco Cooperativo Español i Spanien.
Inom skadeförsäkringstjänsterna motses kundernas behov av
internationellt försäkringsskydd genom att OPs internationella servicenätverk erbjuder försäkrings- och riskhanterings-

tjänster baserade på kännedom om de lokala förhållandena
överallt i världen. RSA har i mer än 35 år varit en samarbetspartner och är en av de ledande skadeförsäkrarna i världen.
RSA verkar genom sitt nätverk i över 140 länder.
Inom kapitalförvaltningen spelar de internationella samarbetspartnerna en stor roll. Vår verksamhetsmodell utgår
från att välja en begränsad och välanalyserad grupp samarbetspartner och att med dem sträva efter ett samarbete
som går djupare än enbart valet av fonder. OPs kapitalförvaltning har ett utbud av internationella tjänster som hör till
de mest omfattande på marknaden och innehåller förutom
traditionella tillgångsklasser också private equity-, hedge
fund- och fastighetsplaceringar. Private equity-produkter
erbjuds till kunderna av Access Capital Partners, som är en
europeisk private equity-fondplacerare. OP äger 45 % av
företaget. Till kapitalförvaltningens internationella samarbetsnätverk hör också bl.a. globala producenter av analystjänster. OPs aktieförmedling hör till sammanslutningen av
europeiska aktieförmedlare, European Securities Network
LLP (ESN), som erbjuder sina kunder högklassig aktieanalys
samt aktiehandel i hela Europa.
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Samhällsansvaret inom OP Gruppen
Samhällsansvar är en integrerad del av OPs affärsverksamhet och strategi. Samhällsansvaret bygger på våra gemensamma värderingar, en stark kapitaltäckning och en kunnig
riskhantering. Vårt samhällsansvar omfattar ekonomiskt,
socialt och miljömässigt ansvar. Vårt mål när det gäller samhällsansvar är att vara en föregångare i branschen i Finland.
Policyn och riktlinjerna för samhällsansvaret godkänns av
förvaltningsrådet. För den strategiska ledningen av och
de strategiska riktlinjerna för samhällsansvaret ansvarar
OP Andelslags direktion. I direktionen är det kommunikationsdirektören som har hand om samhällsansvarsfrågor.
Frågor som gäller samhällsansvaret behandlas regelbundet i
direktionen och i ledningsgrupperna för affärsområdena. Det
dagliga samhällsansvarsarbetet styrs av en arbetsgrupp för
samhällsansvar inom respektive affärsområde. Samhällsansvarschefen är ordförande för arbetsgrupperna.

De viktigaste policyerna och
principerna för samhällsansvaret:
•
•
•
•
•
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OP Gruppens principer för bolagsstyrning
OP Gruppens riktlinjer för samhällsansvaret
Principerna i FN:s initiativ Global Compact
Principerna för god affärssed
OP Gruppens samhällsansvarsprogram

Samhällsansvarsprogrammet bygger på de aspekter i OPs
samhällsansvarsarbete som är mest väsentliga för gruppen
och intressentgrupperna. Väsentligheten bedöms regelbundet
genom en väsentlighetsanalys. Den senaste analysen gjordes
hösten 2014 och då deltog 790 representanter för intressentgrupperna. Väsentlighetsanalysen presenteras i rapporten GRI-information.
OPs nuvarande samhällsansvarsprogram omfattar
följande fem delområden:
•
•
•
•
•

Lokalplanet och samhället
Ansvar för intressentgrupper
Ansvarskänsla för produkter och tjänster
Etisk affärsverksamhet
Miljö

KPI-indikatorerna i det nuvarande programmet presenteras i
tabellen pä nästä sida. Samhällsansvarsprogrammet uppdateras under 2016.

webbutbildningar kring principerna för god affärssed och
samhällsansvar där Global Compact beaktas.
År 2009 var OP en av de första kapitalförvaltarna i Finland
att underteckna FN:s principer för ansvarsfull placering. Efter
detta har vi allt mer målmedvetet utvecklat rutinerna för
ansvarsfull placering och samtidigt deltagit i den övergripande
utvecklingen av branschen. OP är också en av de stiftande
medlemmarna i FINSIF ry, föreningen för ansvarsfull placering i Finland. OP har dessutom medverkat i bl.a. Finansbranschens Centralförbunds arbetsgrupp för samhällsansvar,
företagsansvarsnätverket Finnish Business & Society ry
(FiBS) och i EACB:s (European Association of Co-operative
Banks) arbetsgrupp för samhällsansvar.
I enlighet med OECD:s riktlinjer för multinationella företag följer
vi aktivt hur anvisningarna till företagen inom finansbranschen
har utvecklats. OECD:s riktlinjer omfattar frivilliga principer och
normer för samhällsansvar samt riktlinjer för hur lagstiftningen
ska tillämpas i internationell affärsverksamhet.

Internationella åtaganden
och samarbete med organisationer
OP har förbundit sig att utöver lagar och föreskrifter även
följa de internationella förbindelser som styr verksamheten.
OP undertecknade år 2011 Global Compact-initiativet och
förband sig att följa initiativets tio principer på områdena
mänskliga rättigheter, rättigheter i arbetslivet, miljö och
antikorruption. Principerna i Global Compact har integrerats i
OPs nya leverantörsavtal. För personalen har man tagit fram
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Under 2015 undertecknade OP Montréal Pledge och förband
sig därmed att mäta sina fonders koldioxidavtryck.
I likhet med tidigare år besvarade vi CDP-enkäten, som syftar
till att samla in information av storföretag om deras engagemang i bekämpningen av klimatförändringen och minskningen av växthusgasutsläpp. År 2015 fick OP 91/100 poäng i
enkäten, då genomsnittet bland de svarande var 84/100.

De direkta koldioxidavtryck
i OPs egen verksamhet
har minskat med cirka
28 procent sedan 2011.
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Samhällsansvar, KPI-indikatorer
Utgångsläge 2011

2015

Mål 2016

Kapitaltäckningen för finans- och försäkringskonglomerat
(enl. konglomeratlagen)

180

207

160

Kundtjänsternas funktionssäkerhet (%)

99,78

99,90

99,89

Stöd till lokala projekt (milj. €)

3,3

2,8

Bonus till ägarkunder (milj. €)

163

197

Pohjola Banks utdelningsförhållande (%)

60

30

Genomsnittlig pensioneringsålder

61,5

61,5

De anställdas arbetstillfredsställelse (skala 1–5)

3,9

3,91

Antalet ledamöter i fullmäktige av alla medlemmar (%)

71

84

Privatkundernas e-fakturor (1 000 st.)

2 955

37 132**

30 000

Företagskundernas e-fakturor (1 000 st.)

5 519

31 399

32 000

Banktjänster

*

50

Försäkringstjänster

*

32

Företagskundsrekommendationer

31

Banktjänster

*

40

Försäkringstjänster

*

27

Den egna verksamhetens koldioxidavtryck (CO2, ton)

34 847

25 221

-5 % sedan 2015

Antal personer som arbetar i Green Office-märkta kontor

2 550

3 546

5 000

LOKAL PRÄGEL OCH SAMHÄLLET

ANSVAR FÖR INTRESSENTGRUPPER
≥50

ANSVARSFULLA PRODUKTER OCH TJÄNSTER

ETISK AFFÄRSVERKSAMHET
Privatkundsrekommendationer

MILJÖ

* Utgångsläget för 2011 saknas ** Innehåller också direktbetalningar
OP 2015
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Ansvarsfull affärsrörelse och lokalprägel
Som en kooperativ finansgrupp har OP två tydliga roller: i
vår affärsrörelseroll skapar vi ekonomiska fördelar som vi
utnyttjar i vår samhälleliga roll. OPs grundläggande uppgift
är att med hjälp av en stark kapitaltäckning och effektivitet
skapa hållbar ekonomisk framgång, trygghet och välfärd för
ägarkunderna och i omvärlden.
»» Läs mer om OPs dubbelroll på sidan 8.
OPs rötter finns djupt i det finländska samhället, och framgång tillsammans är en av våra viktigaste värderingar.
Följaktligen deltar gruppen aktivt i att utveckla den lokala
och regionala livskraften. OP anser att finansbranschen är av
central betydelse för samhällsekonomin samt när det gäller
att erbjuda nödvändiga bastjänster och verksamhetsmöjligheter för medborgare, företag och sammanslutningar. Andelslaget som företagsform och kooperationen som ideell bas
skapar samhörighet och kontinuitet i OPs omvärld. Vi känner
vår lokala omvärld sedan en lång tid tillbaka, och därför kan
vi hjälpa hushållen och företagen också under svåra tider.
OPs regionala påverkan berör Finland i stor omfattning i och
med att gruppens servicenätverk med sina 450 kontor är det
bredaste och tätaste i landet.
OP Gruppen består av regionala och lokala självständiga
andelsbanker. Den högsta beslutanderätten i andelsbankerna
utövas av fullmäktige, där ledamöterna företräder ägarkun-

OP 2015

derna och lokala intressen. Därmed har ägarkunderna en
genuin möjlighet att påverka beslutsfattandet i den egna andelsbanken och i förlängningen även hur regionen utvecklas.
OP ägs i sin helhet av kunderna. Det innebär att de gemensamma framgångarna kommer ägarkunderna till godo i form
av koncentreringsförmåner och andra ekonomiska förmåner
och används till att upprätthålla och utveckla serviceförmågan. Under 2015, ny kundbonus samlades för 197 miljoner
euro, dvs. 4,5 % mer än ett år tidigare. Ägarkunderna har
sedan 2014 haft möjlighet att placera i sin egen andelsbank
genom Avkastningsandelar. Andelsbanken betalar en årlig
ränta på Avkastningsandelarna utifrån bankens resultat och
styr därmed en del av framgången tillbaka till ägarkunderna.
OP Gruppen uppskattar att den kommer att betala 3,25 % i
ränta på Avkastningsandelarna för 2015.

Vi ser till att det finns tillgång på
finansiering
År 2015 var vår tillväxt snabbare inom företags- och bostadsfinansiering än den övriga
marknadens. Under de senaste utmanande
åren har vi beviljat många fler krediter än
våra konkurrenter. Tillväxten inom företagsfinansieringen och hela kreditstocken är
tydliga indikatorer på att vi bär vårt ansvar.
för omvärlden.

En del av de ekonomiska vinsterna går till allmännyttiga
samfund i form av bidrag, donationer och sponsring. Andelsbankerna kan genom egna beslut understöda t.ex. det lokala
kulturlivet och idrottsföreningarnas barn- och ungdomsverksamhet. Under 2015 hjälpte 50 andelsbanker cirka 1 200
unga i åldern 15–17 att få sommarjobb vid lokala allmännyttiga föreningar. Bankens stöd till arbetsgivarna var 360
euro per sommaranställd. OP medverkade också i ett projekt
kring ekonomikunskap för unga som startades av republikens
president genom att donera sina sakkunnigas arbetstid för
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att hjälpa unga med betalnings- och skuldsvårigheter. 14
regionala andelsbanker deltog i projektet.
En stor del av OPs ekonomiska effekter påverkar indirekt
även den lokala och regionala ekonomins vitalitet. OP är t.ex.
en betydande arbetsgivare på många orter. Vid utgången av
2015 hade gruppen 12 130 anställda (12 356). 93 procent
(95) var fast anställda och 7 procent var visstidsanställda (5).
I Finland arbetade 11 695 personer, i Estland 191, i Lettland
112, i Litauen 130 och i Ryssland två personer. Gruppen
hade sammanlagt 483 sommaranställda och praktikanter
under året.
På många orter hör andelsbankerna till de största skattebetalarna, och även på gruppnivå är OP en av Finlands största
skattebetalare. OP Gruppens inkomstskatt för räkenskapsperioden var 251 miljoner euro (337).
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OCH LEDNING

OP följer de bestämmelser som reglerar branschen och
iakttar god försäkrings- och banksed samt god värdepappersmarknadssed. Hela OPs verksamhet regleras dessutom
av flera lagar och föreskrifter och anvisningar av tillsynsmyndigheterna. Principerna för god affärssed utgör en etisk
grund som alla anställda inom OP ska beakta i sitt arbete,
oberoende av roll, position eller verksamhetsställe.

OP Gruppens
Samhällsansvar,
GRI-information 2015

OP Gruppens
Verksamhetsberättelse
och bokslut 2015

En betydande del av affärsrörelsens resultat används
till förmån för kunderna.

»» Läs mer om Principerna för god affärssed i rapporten
GRI-information.
UPPSKATTAD ANVÄNDNING AV RESULTATET
FÖR 2015
Stärkningen av
kapitaltäckningen
Kunder*
Skatter

Kundernas integritet och Principerna
för god affärssed
OPs tjänstemän och de olika organens medlemmar har
lagstadgad tystnadsplikt; bank- och försäkringssekretessen
garanterar att kundernas ärenden hanteras konfidentiellt.
Tjänstemännen får hantera kunduppgifter endast i den omfattning som deras arbetsuppgifter förutsätter. Uppgifter som
rör kunderna hanteras med tillbörlig försiktighet.

OP 2015

* Kunder = kundbonus, försäkringsrabatter och räntor på ägarkundernas
placeringar
Uppskattningen fastställs efter räkenskapsperiodens slut.
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Ansvarsfulla produkter och tjänster
Målet för OPs produktutveckling är produkter som är användarvänliga och lätta att förstå. Produkterna ska ta hänsyn till
de individuella behoven hos kunder i olika åldrar och regioner.
Ett av fokusområdena i produktutvecklingen är elektroniska
produkter och tjänster som underlättar kundernas vardag,
eftersom kunderna numera sköter merparten av sina dagliga
ärenden via elektroniska kanaler. Digitaliseringen gör också
OPs verksamhet mer effektiv och minskar miljöpåverkan i
viss mån. I de elektroniska tjänsterna ägnas särskild uppmärksamhet åt informationssystemens tillförlitlighet och
datasäkerhet. Fördelen med elektroniska tjänster är att de är
tillgängliga för kunderna på lika villkor i hela Finland.
Kunderna kan delta i utvecklingen av OPs produkter och
tjänster på flera olika sätt. OP Helsingfors kontor i Vallgård
är också hela gruppens testlaboratorium för nya verksamhetsmodeller och verktyg. På kontoret kan kunderna testa
och undersöka nuvarande och kommande bank- och försäkringsprodukter på olika sätt: med hjälp av pekskärmar, videor,
animationer och demor. Den omedelbara responsen från
kunderna möjliggör en snabbare produktutveckling. Kunderna kan delta öppet i produktutvecklingen på webbplatsen
OP Lab, en plattform där vi presenterar framtidens digitala
tjänster, samlar in kundkommentarer och pilottestar tjänster tillsammans med kunderna. Vid sidan av OP Lab finns
nätmötesplatsen Paja där kunderna kan registrera sig. Paja
är till för att genomföra snabba enkäter, testa idéer och samla
in respons via nätet och olika evenemang.

OP 2015

Elektroniska produkter
och tjänster är ett
av fokusområdena i
produktutvecklingen.
Ansvarsfullhet som en integrerad
del av produkterna och tjänsterna
OP förbättrar kontinuerligt sina rutiner för ansvarsfull
finansiering, placering och skadeförsäkring. Rättesnöret för
finansiering är gruppens etiska principer och riktlinjer för kreditgivningen. I synnerhet när det gäller företagsfinansiering
är det viktigt att identifiera och analysera miljöeffekterna av
de projekt som ska finansieras, också ur ett riskhanteringsperspektiv. Analysen är en del av den normala processen för
bedömning av kreditvärdighet. Vid kreditgivningen och riktlinjerna för den iakttas bestämmelserna om god kreditgivningssed och Finansinspektionens rekommendationer. Ansvarsfull
kreditgivning bygger på att man noggrant utreder kundens
återbetalningsförmåga och förklarar riskerna för kunden på
ett förståeligt sätt.
Gruppen har målmedvetet utvecklat sina rutiner för ansvarsfull placering, vilket innebär att OP Kapitalförvaltnings
praxis på området hör till den bästa i branschen. OP var en

Tjänstedesign ger mer
kundorienterade produkter
En ökad digital kompetens är en viktig konkurrensfaktor för OP och investeringar i utveckling
ökar. OPs investeringar i det digitala riktas i
stället för teknikinvesteringar särskilt till att
förbättra kundupplevelsen med hjälp av tjänstedesign. Gruppen har redan cirka 30 personer som arbetar med tjänstedesign.
Tjänstedesignen utgår från användarnas behov
och de smärtpunkter som man stött på vid
användingen. Målet är att genom innovation,
planering och realisering – tillsammans med
kunderna – åstadkomma klarare och mer
lättanvända produkter och tjänster som bättre
motsvarar kundernas behov. OPs kundorienterade produkter och tjänster har fått erkänsla
både i Finland och internationellt. Omasairaalas tjänstekoncept fick 2015 Finnish Service
Alliances pris Vuoden palveluteko 2015. Under
tidigare år har bl.a. mobilplånboken Pivo och
OP-mobilen belönats.
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av de första kapitalförvaltarna i Finland att underteckna
FN:s principer för ansvarsfull placering (UNPRI) år 2009.
Förutom av UNPRI styrs vår placeringsverksamhet i synnerhet av Global Compact och OECD:s riktlinjer. Enligt de
riktlinjer för ansvarsfull placering som gäller på gruppnivå
ska OP inte göra aktiva placeringar i företag som tillverkar
kontroversiella vapen eller företag som regelbundet bryter
mot internationella normer. Enligt riktlinjerna ska placeringsverksamheten primärt skötas utan hjälp av placeringar i offshoreländer. Om placeringar görs i dessa länder
krävs alltid en separat riskhantering. År 2015 beslutade
OP Kapitalförvaltning att sådana kolbolag som inte kan presentera en trovärdig plan för att minska sin klimatpåverkan
inte längre ska ingå i gruppens aktiva placeringar.
Ett skadeförsäkringsbolag har som uppgift att se till att kunderna är tillräckligt medvetna om sina risker och att eventuella skador inte orsakar oöverkomliga ekonomiska svårigheter
för den som lidit skada. Skadeförsäkringsbolaget ska främja
kundernas riskhantering och säkerhet och förebygga skador.
Skadeförsäkringsbolaget åtar sig ansvaret för sådana risker
som är för stora för kunden. OP kartlägger tillsammans med
kunden alla potentiella risk- och säkerhetsfaktorer och optimerar försäkringslösningarna specifikt för varje kund.
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Kunderna kan delta
i utvecklingen av OPs
produkter och tjänster
på flera olika sätt.

Nya affärsrörelser framhäver
gruppens samhällsansvar
OP utvecklar nya metoder för att såväl privatkunderna
som företagskundernas personal ska må bra. Ambitionen
är att utveckla hälso- och välfärdstjänster till ett nytt område vid sidan av de traditionella affärsområdena. OP äger
sjukhuset Omasairaala som öppnades 2013 i Helsingfors
och som har specialiserat sig på ortopedi och handkirurgi.
Dessutom har sjukhuset olycksfallsjour, idrotts-, tand-,
öron- och ögonklinik samt omfattande specialläkartjänster. Omasairaala erbjuder också en ny sorts företagshälsovård med fokus på förebyggande arbetshälsovård.
Omasairaalas verksamhet utvidgas under de närmaste
åren till andra orter. Först i turen står Tammerfors, där
sjukhuset öppnas sommaren 2016.
Nyckelord i Omasairaalas verksamhet är kundbelåtenhet,
snabbhet och helhetstänkande. Vården inleds genast, och en
effektiv rehabilitering säkerställer en snabb återgång till en
normal vardag. Omasairaala har lyckats förkorta vårdkedjan
avsevärt. Detta gynnar såväl kunderna som arbetsgivarna,
försäkringsbolagen och hela samhället bl.a. i form av ökad
produktivitet och längre yrkesbanor.

OP Gruppens
Verksamhetsberättelse
och bokslut 2015

INVESTERINGAR I PRODUKT- OCH
TJÄNSTEUTVECKLING, MILJ. €
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Estimat för 2016:
ca +30 %

OP-Fastighetscentralerna har förbundit sig att iaktta god förmedlingssed och att utveckla den i samråd med branschen.
Det väsentliga i god förmedlingssed är hänsynen till kundens,
dvs. både säljarens och köparens helhetsintresse.
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Personalen
OP Gruppens mål är att vara den attraktivaste
arbetsgivaren inom finansbranschen och en av de
mest uppskattade stora arbetsgivarna i Finland.
Vi vill göra de anställdas kompetens och fortlöpande utveckling under hela deras arbetskarriär till en framgångsfaktor för
gruppen. Med den här framgångsfaktorn svarar vi på de krav
som ändringarna i omvärlden och digitaliseringen medför
samt tryggar den kompetens som behövs nu och i framtiden.

målinriktad inlärning i arbetet. En viktig roll vid sidan av
träning och utbildning utgörs av prestationsbedömningen.
Minst en gång om året omfattas hela OPs personal både
i Finland och utomlands av prestationsbedömningar och
utvecklingssamtal.

Under 2015 fortsatte OP Gruppen att utveckla och implementera fokuseringsområdena i enlighet med strategin.
Fokuseringsområdena är fortfarande kompetensledning, utveckling av lednings- och chefsarbetet, utveckling av kompetensen hos andelsbankernas förtroendevalda samt välbefinnande i arbetet. OP satsar också på prestationsledning och
utveckling av ersättningar.

För utvecklingen av kompetensen hos de förtroendevalda
skapades omfattande kompetensutvecklingshelheter för
ledamöterna i andelsbankernas styrelser och förvaltningsråd.
Helheterna består av nätkurser och kursdagar. Målet med
kompetensutvecklingen hos de förtroendevalda och utvecklingen av styrelsearbetet är att skapa goda förutsättningar att
sköta förtroendeuppdragen i andelsbankerna framgångsrikt
och att förnya hela gruppen.

Mångsidiga sätt att utveckla kompetensen
OP Gruppen erbjuder mångsidiga sätt att utveckla kompetensen för hela personalen. Ett av de viktigaste sätten att utveckla
kompetensen hos de anställda är de mångsidiga karriärstigarna som gör det möjligt att byta arbete inom gruppen.
I kompetensutvecklingen satsar vi särskilt på att utnyttja
digitala verktyg såsom video- och nätmaterial som en del av
utbildningen. Vi tog 2015 i bruk en ny nätstudiemiljö med
ny slags interaktiv inlärning och flexiblare studier. I kompetensutvecklingen används också andra metoder än kurser:
mentorverksamhete, coaching och 360-bedömningar samt

OP 2015

I funktionerna i Finland tog vi 2015 i bruk ett HR-system
som digitalt stöd för ledningen och chefsarbetet samt för att
mångsidigt utveckla de anställdas kunskaper. Målen ställs upp
och följs upp i systemet och ersättningarna på basis av prestationerna uträknas via systemet. Systemet styr och stöder
utvecklingssamtalen och med hjälp av systemet bedöms de
anställdas kompetens systematiskt och utvecklingsplanerna
för de anställda upprättas i systemet. De digitala processerna
genererar information om kompetens och prestation som
stöd för ledningen och planeringen. Med det nya systemet
främjas också ledningen av kompetenser och de anställdas
interna rörlighet.

ANTALET ANSTÄLLDA
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Satsningar på välbefinnandet i arbetet
ger stöd vid förändringar
Beträffande välbefinnandet i arbetet fortsatte introduktionen
av verksamhetsmodeller som stöder arbetsförmågan i den
dagliga arbetsledningen. Särskilda fokuseringsområden var
stödet vid förändringar till cheferna och de anställda samt
stärkningen av kompetensen vid förändringar. Som en del av
de nya arbetsutrymmena poängterades också arbetsergonomin. De anställdas hälsa och välbefinnande kartlades med en
enkät som utfördes av företagshälsovården vid Omasairaala.
Resultaten utnyttjades i de fortsatta åtgärderna som är både
individuella och gäller hela arbetsgemenskapen.
Arbetstillfredsställelsen kartlades med en omfattande personalundersökning där ledningen vid förändringar granskades
som en separat helhet. Resultatet för OP Gruppens personalundersökning hösten 2015 var bra (3,9/5).

OP är en attraktiv arbetsgivare

Nya utrymmen, nya arbetssätt

OP Gruppens
Samhällsansvar,
GRI-information 2015

OP Gruppens
Verksamhetsberättelse
och bokslut 2015

Vi vill göra de anställdas
kompetens och fortlöpande utveckling till en framgångsfaktor.

I och med de nya utrymmena i Vallgård
(se sid. 16) tog vi i bruk nya arbetsmetoder.
Cirka 40 % av de som arbetar i Vallgård
övergick från traditionellt arbete till rörligt
arbete – förutsatt att arbetsuppgifterna
möjliggjorde det. Målet är ett modernt
och smidigt sätt att arbeta som ger allt
större individuell valfrihet. Då tekniken
utvecklas tror vi att det rörliga arbetet
blir allt vanligare. De anställda har tagit
emot de nya utrymmena och de nya
arbetsmetoderna positivt, vilket också
syntes i personalundersökningen.

OP hör till de tio mest attraktiva arbetsgivarna bland ekonomiestuderande och branschens högskoleutbildade. I Universums arbetsgivarundersökning 2015 rankade båda målgrupperna oss på sjätte plats.
Utvecklingen av OP Gruppens arbetsgivarprofil har skett
bland olika målgrupper bl.a. genom att delta i olika evenemang och rekryteringsmässor. Dessutom har OP Gruppen
ordnat Talent-evenemang och studiebesök, samarbetat på
ett mångsidigt sätt med läroinrättningar samt satsat på de
möjligheter som de sociala medierna erbjuder.

OP 2015
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Kommunikation med intressenter
Växelverkan med intressentgrupperna är integrerad i OPs
kooperativa verksamhetsmodell. Dialogen med intressentgrupperna är en förutsättning för att OP ska lyckas i sin
samhälleliga roll.
OP strävar i sin samhälleliga roll till att föra en öppen och
fortlöpande dialog med intressentgrupperna. Genom att

lyssna på intressentgrupperna försöker vi förstå deras
förväntningar på OP och finna de medel som främjar välfärden i vår omvärld. Ett av de viktigaste målen i verksamheten med intressentgrupperna är att identifiera utvecklingspunkterna i OPs samhälleliga verksamhet. Aktuella
diskussionsämnen 2015 var t.ex. organisationsändringen
och OPs nya utrymmen i Vallgård.

Vi kartlägger intressentgruppernas uppfattningar och
mäter hur samarbetet lyckas med olika undersökningar
och enkäter. OP har grundat ett nytt informellt intressentforum för att säkerställa en allt bättre dialog med intressenterna. Våra viktigaste intressentgrupper och exempel
på deras förväntningar samt våra samarbetsformer finns i
tabellen nedan.

Intressentgrupp

Förväntningar

Exempel på samarbetsformer och svar på förväntningar

PERSONALEN

De anställda förväntar sig bl.a. utbildningsoch utvecklingsmöjligheter samt jämlikt
bemötande av OP som arbetsgivare.

Hela OP Gruppens anställda i Finland och utomlands omfattas av utvecklings- och målsamtal.
OP Gruppen strävar efter är att skapa jämlika arbetsmöjligheter för kvinnor och män. Uppfattningen om jämställdheten följs upp regelbundet med personalenkäter.

ÄGARKUNDER OCH KUNDER

Ägarkunderna väntar sig att de ska dra
nytta av OPs framgång i form av OP-bonus och andra koncentreringsförmåner.
Kunderna väntar sig bästa möjliga kundupplevelse av oss.

I egenskap av ett kooperativt företag maximerar vi våra ägarkunders ekonomiska fördel i förhållande till hur
mycket de anlitar våra tjänster. Vi vill erbjuda branschens bästa koncentreringsförmåner.
Våra ägarkunder är via förvaltningen välrepresenterade i OP Gruppens beslutsfattande. Dessutom utgår all vår
produkt- och tjänsteutveckling från våra kunder.

PLACERARE

Placerarna förutsätter god rating, god
ekonomisk ställning samt tillförlitlig återbetalningsförmåga av OP Gruppen.

OP Gruppens placerare är sådana som placerat i andelsbankernas avkastningsandelar och i skuldinstrument som
gruppens företag emitterat. OP Gruppen har efter avnoteringen av Pohjola fortsatt att publicera ekonomisk information i samma utsträckning som noterade företag. IR-funktionen har hand om relationerna till skuldplacerarna.

FULLMÄKTIGE
OCH FÖRVALTNINGEN

Andelsbankernas förteroendevalda väntar
sig aktuell information och utbildning om
ekonomin och ärenden som påverkar
bankens verksamhet.

I OP Gruppen pågår ett omfattande projekt för kompetensutvecklingen i andelsbankernas förvaltning. Målet är att
skapa en systematisk helhet för förvaltningens kompetensutveckling. På det här sättet blir uppgiften som förtroendevald en unik utsiktsplats med möjlighet att utöka sin kompetens och gå framåt i de ledande organen.
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Intressentgrupp

Förväntningar

Exempel på samarbetsformer och svar på förväntningar

NÄRSAMHÄLLET

De lokala samfunden väntar sig kraftig lokalprägel och samhällelighet av OP särskilt
via andelsbankerna.

Andelsbankerna arrangerar många olika evenemang för målgrupper: studiebesök som ökar förmågan att förstå
finansiell information, föreläsningar, kundevenemang och traditionella Hippo-idrottstävlingar för barn. Flera
andelsbanker understöder lokala idrottsföreningar och kulturevenemang samt deltar i välgörenhetsdonationer
och stöder lokal företagsverksamhet.
I Baltikum satsar vårt skadeförsäkringsbolag Seesam särskilt på att öka trafiksäkerheten genom att öka upplysningen om trafiknykterhet samt genom att donera hjälmar och reflexer.

MEDIER

Medierna väntar sig öppenhet och betjäning i rätt tid av OP samt att OP ger
väsentlig information.

OPs direktörer och experter träffar redaktörer, svarar på frågor och inleder diskussioner i olika kanaler.
OP är aktivt närvarande i sociala medier. Facebook och Twitter är våra huvudsakliga kanaler i de sociala medierna. Dessutom utnyttjar vi i växelverkan också andra kanaler i de sociala medierna såsom Linkedin, Instagram och
OPs belönade blogg- och innehållsplattform taloudessa.fi.

SKOLOR, UNIVERSITET OCH
VETENSKAPSSAMFUND

Skolorna väntar sig att OP bl.a. ska ge
professionell know-how, erbjuda praktikplatser och samarbete beträffande
lärdomsprov.

Vi deltar i många samarbets- och rekryteringsevenemang som ordnas av universitet och högskolor på olika
håll i Finland.
Vi arrangerade 2015 flera praktikantplatser och sommararbetsplatser samt möjligheter för studeranden att göra
sina slutarbeten.
Vi beslöt understöda universiteten med totalt cirka 5 miljoner euro.

MEDBORGARORGANISATIONER

Organisationerna önskar sig bl.a. öppenhet och aktivitet i ansvarsfrågor av OP.

OP vill vara aktiv i sin kommunikation om samhällsansvaret och strävar efter att besvara informations- och
diskussionsbegäran. OPs Identitet och kommunikation för vid behov intressentgruppernas frågor som bekymrar
dem vidare till den högsta ledningen.

BRANSCHORGANISATIONER
OCH ARBETSMARKNADS
ORGANISATIONER

Finansbranschen strävar efter att i samarbete ta ställning till förslag om aktuella
lagändringar och myndighetsnormer
och öka branschens inflytande med de
gemensamma projekten.

OP Gruppen har deltagit i flera av Finansbranschens Centralförbunds (FC) arbetsgrupper där finansbranschen tar
ställning till förslag om aktuella lagändringar och myndighetsnormer. OP Gruppens chefdirektör Reijo Karhinen
var 2015 ordförande för FC. OP beslöt i december att tills vidare avhålla sig från den gemensamma intressebevakningen (med undantag av arbetsmarknadsfrågorna) vid FC till följd av den begäran om åtgärd som lämnats
till Konkurrens- och konsumentverket. Dessutom påverkar OP aktivt också inom andra branschorganisationer
såsom EACB (European Association of Co-operative Banks).

BESLUTSFATTARE OCH
MYNDIGHETER

OP Gruppen får årligen fler begäran om
utlåtanden eller inbjudan till experthöranden där gruppen tar ställning till ändringsförslag som gäller gruppens verksamhet.

OP Gruppen samarbetar med de inhemska myndigheterna och ministerierna samt deras tjänstemän i aktuella
lagstiftningsprojekt. OP Gruppen träffar och informerar också ledamöter vid Europaparlamentet och riskdagsledamöter beträffande de effekter som lagstiftningsprojekten har på den finländska finansbranschen.
OP för en aktiv dialog med beslutsfattarna om olika samhällsinitiativ. I sin samhälleliga roll har OP som mål att
hitta påverkningssätt med en gynnsam inverkan på det finländska samhället och samhällsekonomin.
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Miljön
I OPs verksamhet uppkommer direkta och indirekta miljö
effekter, och vi har förbundit oss till att beakta miljöansvaret
i vår verksamhet. Direkta miljöeffekter uppstår t.ex. av
energiförbrukningen och materialen som används på våra
kontor. Indirekt påverkar vi miljön via placeringsverksamhet
och finansiering.
Vårt mål är att öka våra kunders miljömedvetenhet och erbjuda produkter och tjänster som gör det möjligt att minska
miljöeffekterna i hela värdekedjan. Genom att utveckla
digitala tjänster gör vi det möjligt att minska på kundernas
miljökonsekvenser.
Vi bedömer årligen effekterna av klimatförändringen i vårt
CDP-svar.

Satsningar på förebyggandet
av klimatförändringen
Som ett led i uppbromsningen av klimatförändringen beslöt
OP Kapitalförvaltning att från sina aktiva placeringar utesluta
sådana kolföretag som inte kan uppvisa en trovärdig plan för
att minska sina klimateffekter. Beslutet omfattar aktiva direkta
placeringar i sådana gruvbolag där en stor del av affärsrörelsen består av gruvdrift för att utvinna kol för energiproduktion
eller där kolproduktionen är stor och bolaget inte har någon
plan på att ändra situationen. Dessutom fattades beslut om
att upphöra med aktiva placeringar i sådana el- eller värmeproducenter som använder mycket kol och som inte har minskat på sina utsläpp av växthusgaser eller presenterat någon
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plan för att minska dem. Enligt den nya linjen offentliggörs och
verkställs de företagsvisa uteslutningarna under 2016.
Under 2015 inledde OP Kapitalförvaltning som första
fondaktör i Finland beräkningen av koldioxidavtrycket i sina
aktiefonder. Fondernas koldioxidavtryck publiceras halvårsvis.
Vi undertecknade initiativet Montréal Carbon Pledge som
går ut på att OP årligen beräknar och offentliggör koldioxidavtrycket för sina investeringar och för de fonder som OP
förvaltar. Avsikten är att främja ansvarsfullheten inom placeringsbranschen och påskynda samhällets övergång till en
koldioxidsnål framtid. Samtidigt blir det möjligt för placerarna
att jämföra fonderna också med nyckeltal för utsläpp.

Miljöansvaret i vår verksamhet
OPs största kontorsutrymmen har Finlands WWF:s Green
Office-miljösystem. Green Office-miljösystemet går ut på att
man strävar efter att minska miljöeffekterna av energiförbrukning, avfall och användningen av papper samt att främja
personalens miljömedvetenhet. Vi strävar efter att utvidga
ibruktagningen av Green Office i gruppen.
De nya utrymmena i Vallgård effektiviserar OPs disposition
av utrymmen med cirka 30 procent. Utgångspunkten för
byggprojektet var flexibla och hållbara kontrosutrymmen.
Miljöansvarsaspekterna poängteras i energieffektiva tekniska lösningar samt bl.a. i valet av byggmaterial. Byggprojektet har LEED-certifierats för grönt byggande och projektet
nådde vitsordet ”guld”.

Vi började publicera koldioxidavtrycket för aktiefonderna
OP var först i Finland med att publicera koldioxidavtrycket för sina aktiefonder. Åtgärden
främjar utvecklingen av placeringsbranschen
i en allt mer ansvarsfull riktning och är ett
naturligt tillskott i OP Kapitalförvaltnings
ansvarsprocess. Vi anser att mätningen av
koldioxidavtrycket för placeringarna och
offentliggörandet av resultaten påskyndar
samhällets övergång till en koldioxidsnålare
framtid i enlighet med besluten vid klimatmötet i Paris. Det uppenbara behovet av att
globalt minska på utsläppen ställer placerarna inför en helt ny valsituation med både
nya möjligheter och risker. Mätningen av koldioxidavtrycket för placeringarna är en förutsättning för att utsläppen i fortsättningen
ska beaktas mer i placeringsverksamheten.
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Riskhantering
Grunden för riskhanteringen utgörs av OP Gruppens värden,
strategiska val och ekonomiska målsättningar. Strategin
innehåller prioritetsområdena för gruppens riskvilja och
riskhantering. Prioriteringarnas syfte är att säkerställa att
strategin genomförs. Riskhanteringen ger stöd för att de mål
som ställts i strategin ska uppnås genom att övervaka att
riskerna står i rätt proportion till riskhanteringsförmågan. OP
Gruppen förhåller sig moderat till risktagning.

OPs väsentligaste risker

En del av den dagliga affärsrörelsen
och företagskulturen

En stor finansgrupp möter
många slags risker

Riskhanteringen är en integrerad del av den dagliga affärsrörelsen och ledningen av den. Riskmedvetenheten och
principen med moderat risktagning avspeglar sig på varje
rörelsebeslut och de är en väsentlig del av företagskulturen.
Kundrelationerna ska med hänsyn till riskhanteringen skötas
långsiktigt och ansvarsfullt.

En finansgrupp som tillhandahåller bank-, placerings- och
försäkringstjänster möter många slags risker i en omvärld som förändras allt snabbare. De största riskerna i OP
Gruppens affärsrörelse och de vanligaste metoderna för att
hantera dem beskrivs i vidstående tabell.

I bankrörelsen framkommer riskhanteringens roll till exempel genom att den viktigaste förutsättningen för ett positivt
kreditbeslut är kundens återbetalningsförmåga. En stark
riskhantering är en fördel för såväl kunden som OP Gruppen.

»» Läs om riskpositionen i OP Gruppens
verksamhetsberättelse och bokslut.

Riskbeskrivning

De vanligaste sätten att hantera risken

STRATEGISK RISK

Strategiska risker hanteras genom att analysera riskerna i samband med
att strategin upprättas samt genom att fortlöpande följa upp och analysera de förändringar som sker i omvärlden samt hur strategin genomförs.
Den strategiska risken reduceras genom ständig planering, som bygger på
analyser och prognoser av kundernas kommande behov, olika branschers
och marknadsområdens utveckling samt konkurrensläget.

Risk som uppkommer av förändringar i omvärlden, långsamma reaktioner på förändringar, fel vald strategi eller
misslyckanden i genomföringen av strategin.

KREDITRISK
Kreditrisken uppkommer i synnerhet i bankrörelsen, där den innebär risken för att en motpart inte klarar av sina förpliktelser. I placeringsverksamheten avses med kreditrisk fall där det bolag som har emitterat ett placeringsinstrument,
exempelvis ett obligationslån, inte kan uppfylla sina förpliktelser.

OP 2015

Kreditrisken hanteras i bankrörelsen genom kundurval, med säkerheter
och bivillkor för utlåningen samt genom att undvika riskkoncentrationer.
Kreditrisken i placeringar hanteras med noggranna val av placeringar och
placeringsplaner.
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Riskbeskrivning

De vanligaste sätten att hantera risken

LIKVIDITETSRISK

Likviditetsrisken hanteras med en proaktiv planering av finansieringsstrukturen, med risklimiter och kontrollgränser samt andra uppföljningsmätare. Viktigt vid hanteringen av likviditeten är också en aktiv uppföljning
av likviditetsläget, en rätt dimensionerad likviditetsreserv samt en daglig
planering och skötsel av likviditeten och kapitalförvaltningen.

Likviditetsrisken består av en kortfristig likviditetsrisk och en strukturell finansieringsrisk.
Den kortfristiga likviditetsrisken avser fall där ett av gruppens företag inte kan fullgöra sina betalningsförpliktelser utan
svårigheter. Den strukturella finansieringsrisken avser den återfinansieringsrisk som kan uppkomma då utlåningen med
långa löptider finansieras med upplåning med kortare löptider.

MARKNADSRISKER, VARAV RÄNTERISKEN ÄR DEN VÄSENTLIGASTE
Med marknadsrisk avses risken för förlust då marknadspriset eller marknadsprisets volatilitet förändras i ofördelaktig riktning.
Den väsentligaste marknadsrisken inom bankrörelsen är ränterisken som uppstår då en förändring i räntorna påverkar
räntenettot.
I placeringsverksamheten innebär en marknadsrisk exempelvis en förlust som uppstår då det sker en ändring i marknadspriset som är ogynnsam för placeraren.
I försäkringsrörelsen uppkommer en ränterisk i försäkringsskulden då förändringar i räntorna inverkar på försäkrings
skuldens nuvärde.

FÖRSÄKRINGSRISKER
I skadeförsäkringen består försäkringsriskerna av skade- och reservrisken. Skaderisken uppkommer genom att skador
inträffar mer än i snitt eller att de är exceptionellt stora. Reservrisken beror på att skadekostnaderna för skador som redan
inträffat är större än vad man vid bokslutstidpunkten förväntade sig.
I livförsäkringen består försäkringsriskerna av de biometriska riskerna, kundbeteende- och kostnadsrisken. Biometriska
risker beror på att ersättningar betalas i en större omfattning eller längre än förväntat. Med kundbeteenderisken avses att
betalningen av försäkringspremier eller ett helt avtal upphör i förtid eller att ett avtal ändras med stöd av en option som
ingår i avtalet. Med kostnadsrisken avses fall där de kostnader för administrationen av försäkringsavtal som uppkommer
skiljer sig från de kostnader som uppskattats vid premiesättningen.

OPERATIVA RISKER OCH COMPLIANCE-RISKER
Den operativa risken består av risken för ekonomisk förlust eller andra skadliga följder som uppkommer av otillräckliga
eller misslyckade processer, bristfälliga eller felaktiga rutiner, system eller yttre faktorer.
Compliance-risken innebär risker som förorsakas av att externa bestämmelser, interna rutiner och etiska principer i kundrelationerna inte iakttas.

ANSEENDERISK
Anseenderisken innebär risken för att anseendet eller förtroendet försvagas till följd av negativ publicitet eller att någon
annan risk realiseras.
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Ränterisken i detaljistbanksrörelsen hanteras primärt med in- och
utlåningens produktsortiment och -villkor. Dessutom kan derivat
användas som skydd mot risker.
Marknadsrisken i försäkrings- och pensionsföretagens placeringar hanteras genom att diversifiera placeringsportföljen så att placeringsobjekten
har tillräckligt olika risker.
Ränterisken i försäkringsskulden kan hanteras med derivat eller genom
att ge kunden möjlighet att byta till räntebärande försäkringar.
De viktigaste uppgifterna vid hantering av försäkringsrisker gäller riskurval
och premiesättning, tecknande av återförsäkringsskydd samt uppföljning
av skadekostnadsutvecklingen och värdering av försäkringsskulden.

Operativa risker hanteras genom att identifiera och analysera riskerna samt
genom att säkerställa att kontroll- och hanteringsmetoderna fungerar och
är tillräckliga. Målet med hanteringen av operativa risker är inte alltid att helt
eliminera risken, utan att hantera risken så att risknivån är acceptabel.
Compliance-risken hanteras genom att beakta utvecklingen i lagstiftningen
samt genom anvisningar, utbildning och konsultering inom organisationen.
Anseenderisken hanteras proaktivt och långsiktigt genom att iaktta
regelverket, bästa praxis i finansbranschen och gruppens principer för
god affärssed samt genom att betona och kommunicera öppenheten i
verksamheten. Gruppen tillämpar internationella principer för ekonomiskt
ansvar, socialt ansvar och miljöansvar samt internationella förbindelser.
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Riskhanteringens kärna består av god
kundkännedom
I OP Gruppen baserar sig riskhanteringen på tre försvarslinjer. Den första försvarslinjen består av riskbeslut och uppföljning av riskpositionen i den dagliga affärsrörelsen. Den
kundkännedom som vi uppnått genom att aktivt sköta kundrelationerna säkerställer att risktagningen är moderat och
garanterar att det finns grundläggande förutsättningar för att
riskhanteingen ska lyckas.
Den andra försvarslinjen bildas av den av affärsrörelseorganisationen oberoende riskhantering som centraliserats till
centralinstitutet och som ansvarar för de allmänna förutsättningarna för riskhantering i OP Gruppen. Den styr och övervakar riskhanteringen i gruppen och de företag som ingår i
gruppen samt analyserar deras riskposition.
Den tredje försvarslinjen består av den centraliserade internrevisionen som granskar och bedömer såväl centralinstitutets
som medlemsföretagens riskhantering.
»» Läs mer om riskhanteringen i OP Gruppens
verksamhetsberättelse och bokslut.
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Riskhanteringens tre försvarslinjer

I Operativ riskhantering
TILLÄMPAR RISKHANTERINGSREGELVERKET
• Riskhanteringen har integrerats till en del av de
operativa enheternas verksamhet
• Riskbeslut och operativ uppföljning

II Oberoende riskhantering
”ADMINISTRERAR” RISKHANTERINGSREGELVERKET
• Gruppens oberoende riskhantering
• Styrning av riskbeslutsprocessen och hantering av den
konsoliderade riskpositionen

Ansvar för och övervakning
av riskpositionen

Ansvar för förutsättningarna
och för övervakning
av riskhanteringen

III Revision
GRANSKAR OCH ANALYSERAR BÅDE
RISKHANTERINGSREGELVERKET
OCH TILLÄMPNINGEN AV REGELVERKET
• Gruppens internrevision
• Oberoende revisionsfunktion

OP 2015

FÖRVALTNING
OCH LEDNING

Ansvar för oberoende
bedömning av
riskhanteringen
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OP Gruppens bolagsstyrning
I principerna för bolagsstyrning beskrivs strukturen och
uppgifterna hos OP Gruppen och gruppens viktigaste företag,
de viktigaste förvaltningsorganens uppgifter och ansvarsområden, principerna för grupp- och koncernstyrningen samt
den interna kontrollen och den finansiella rapporteringen.
Med de här principerna ser OP Gruppen till att verksamheten
är öppen och genomskinlig.

Dessutom iakttar gruppens förvaltning följande principer:

I beslutsfattandet och förvaltningen i OP Gruppen och dess
centralinstitut OP Andelslag iakttas gällande finsk lag och de
bestämmelser som avgetts på basis av den.

»» Bolagsstyrning

• Finsk kod för bolagsstyrning (i tillämpliga delar med
beaktande av de kooperativa särdragen)
• Principerna för God affärssed (Code of Business Ethics).
Läs mer på op.fi:

»» OP Gruppens Bolagsstyrningsrapport 2015

OP Gruppens verksamhet styrs
i synnerhet av följande lagar:
• lagen om en sammanslutning
av inlåningsbanker
• lagen om andelsbanker och andra
kreditinstitut i andelslagsform
• kreditinstitutslagen
• försäkringsbolagslagen
• lagen om andelslag och
• aktiebolagslagen.
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OP Gruppens struktur
OP Gruppen består av två delar:

OP Gruppens juridiska struktur

1. Sammanslutningen av andelsbanker
2. Den övriga OP Gruppen.

1,5 miljoner ägarkunder

Sammanslutningen av andelsbanker utgörs av sammanslutningens centralinstitut OP Andelslag, företagen i centralinstitutets finansiella företagsgrupp, medlemskreditinstituten
i centralinstitutet och företagen i medlemskreditinstitutens
finansiella företagsgrupper samt sådana kreditinstitut,
finansiella institut och tjänsteföretag av vilkas röster de ovan
nämnda företagen tillsammans innehar över hälften.
OP Gruppen består av sammanslutningen av andelsbanker
och sådana företag som inte ingår i sammanslutningen,
men av vilkas röster företag som hör till sammanslutningen
innehar över hälften. Omfattningen hos OP Gruppen skiljer
sig från omfattningen hos sammanslutningen av andelsbanker genom att OP Gruppen också omfattar andra företag
än kreditinstitut, finansiella institut eller tjänsteföretag. De
viktigaste av de här företagen är försäkringsbolagen, som
tillsammans med sammanslutningen bildar ett finans- och
försäkringskonglomerat.
OP Gruppens och sammanslutningen av andelsbankers juridiska struktur presenteras närmare i OP Gruppens bokslut.
Sammanslutningen av andelsbanker utgör inte en sådan
koncern som avses i bokföringslagen och inte heller en sådan
finansiell företagsgrupp som avses i kreditinstitutslagen.
Centralinstitutet för sammanslutningen ska dock upprätta ett
sådant konsoliderat bokslut för sammanslutningen som avses
i 9 § i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker.
OP 2015

Cirka 180 medlemsandelsbanker

OP Andelslag

Pohjola Kapitalförvaltning Ab
och
Pohjola
Kiinteistösijoitus
Oy

OP-processtjänster ab

Pohjolakoncernen

Företagsbanksrörelse
Markets
Skadeförsäkring
Centralbanksrörelse

OP-Livförsäkrings Ab

Livförsäkring

Utveckling av
OP-Kortbolaget
Helsingfors
OP-Bostadslåne- OP-Tjänster Ab
Abp
produkter och
OP-Fondbolaget
OP Bank Ab
banken Abp
Produkt- och
Konsumenttjänster samt
Ab
HushållsbanksHypotekstjänsteutveckling
finansiering utan
stödfunktioner
rörelse
banksrörelse
Stödfunktioner
säkerhet
för tillståndspliktiga verksamheter

OP Gruppens kreditinstitut ansvarar solidariskt för varandras skulder. ECB övervakar OP Gruppen gruppbaserat.

Solidariskt ansvar i OP
Enligt lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker ska
gruppens centralinstitut OP Andelslag och dess medlemskreditinstitut svara solidariskt för varandras skulder och förbindelser. Centralinstitutet är berättigat att styra medlemskreditinstituten och det är skyldigt att övervaka deras verksamhet.
Kapitalbaskravet och likviditeten hos de företag som ingår i
sammanslutningen av andelsbanker övervakas konsoliderat.

Dessutom betraktas de inlåningsbanker som hör till OP
Gruppen vad gäller insättningsgarantin som en enda bank.
Också enligt lagstiftningen om ersättningsfonden för investerarskydd betraktas OP Gruppen som en enda bank i fråga om
investerarskyddet.
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Ledningen i OP Gruppens centralinstitutskoncern
I Centralinstitutet innehas den högsta beslutanderätten av
andelsstämman och förvaltningsrådet, som väljs av andelsstämman. De operativa besluten fattas av direktionen,
som väljs av förvaltningsrådet och som består av anställda
direktörer. I centralinstitutskoncernen fattas besluten i stor
utsträckning som koncernbeslut i direktionen, och dotterbolagens styrelser behandlar de frågor som gäller dem antingen
efter det att direktionen fastställt riktlinjerna eller efter att
först ha hört direktionen i ärendena i fråga.
OP Gruppen fortsatte under 2015 med den revidering av
centralinstitutskoncernens ledning och organisationsstruktur som började 2014. Förnyelsen inleddes 2014 genom att
utse nya ledamöter till direktionen och genom att ta i bruk
en ledningsmodell som baserar sig på tre rörelsesegment. I
den nya ledningsmodellen utgör OPs tre affärsområden, dvs.
bankrörelse, kapitalförvaltning och skadeförsäkring, grunden
för ledningen i hela koncernen. Under 2015 omorganiserades
personalen vid de företag som ingår i centralinstitutskoncernen i enlighet med det nya ledningssystemet.

Centralinstitutets
beslutssystem
Andelsstämman

Förvaltningsrådet och dess utskott:
Arbetsutskottet
Revisionsutskottet
Ersättningsutskottet
Riskhanteringsutskottet

Direktionen och dess utskott:
HR-utskottet
Utvecklingsutskottet
Utskottet för styrning av andelsbankerna

Balans- och riskhanteringsutskottet

Centralinstitutets dotterföretag

OP 2015
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Andelsstämman

Förvaltningsrådet och dessutskott

OP Andelslags högsta beslutande organ är andelsstämman. Vid den ordinarie andelsstämman behandlas de
ärenden som nämns i 7 § i centralinstitutets stadgar. De
är bl.a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för föregående räkenskapsperiod samt val
av ledamöter till förvaltningsrådet och en revisor.

Ledningen av centralinstitutskoncernen utgår från centralinstitutets förvaltningsråd. Förvaltningsrådet består av minst
32 och högst 36 ledamöter som valts av andelsstämman.
Förvaltningsrådets ledamöter väljs bland företrädare för
OP-förbunden.

Ordinarie andelsstämma hålls årligen före utgången av
maj (i praktiken i mars) på andelslagets hemort Helsingfors. Vid stämman deltar representanterna för centralinstitutets medlemsbanker. Ofta företräds bankerna av sina
verkställande direktörer samt styrelsernas och förvaltningsrådens ordförande.

Förvaltningsrådet har dessutom ett arbetsutskott, ersättningsutskott, revisionsutskott och riskhanteringsutskott,
vilkas arbetsordningar förvaltningsrådet fastställer. Utskotten
har ingen självständig beslutanderätt, utan de bereder ärenden för förvaltningsrådet.

Förvaltningsrådets uppgifter
Förvaltningsrådets allmänna uppgift är att övervaka hur
direktionen och verkställande direktören sköter förvaltningen av centralinstitutet samt att centralinstitutets och
dess koncerns verksamhet handhas med sakkunskap och
omsorg i överensstämmelse med lagen om andelslag samt
andelslagets och OP Gruppens intresse. Förvaltningsrådet
övervakar också att de riktlinjer och principer på grupplanet
som förvaltningsrådet fastställt också följs i centralinstitutskoncernen.
Förvaltningsrådet besluter om de centrala anvisningarna på
grupplanet och fastställer bl.a. de allmänna principerna för
verksamhet som avses i lagen om en sammanslutning av
inlåningsbanker, principerna för OP Gruppens kapitalplan, OP
Gruppens årsplan, risklimiterna för gruppens riskhanterings-

OP 2015

OP Gruppens
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OP Gruppens
Verksamhetsberättelse
och bokslut 2015

förmåga och riskslag samt principerna för medlemsbankernas
riskklassificering. Förvaltningsrådet följer också regelbundet
upp hur gruppens och centralinstitutskoncernens affärsrörelse, riskhanteringsförmåga och riskposition utvecklas.
Dessutom väljer förvaltningsrådet ledamöterna och ersättarna
till direktionen för gruppens centralinstitut samt revisionsdirektören och fastställer befattningsbeskrivningarna för dem.

Förvaltningsrådets presidium
Förvaltningsrådets ordförande och bägge vice ordföranden
bildar förvaltningsrådets presidium. Presidiet har som uppgift
att bland annat bereda förslagen till centralinstitutets förvaltningsråd om organisationsförändringar i centralinstitutets
högsta ledning, strukturändringar i centralinstitutet, utnämningar av centralinstitutets direktionsledamöter, ersättare
och revisionsdirektören samt om justeringar i befattningsbeskrivningar och om uppgifter som ska upphöra. Presidiet
beslutar också om de årliga justeringarna av centralinstitutets direktionsledamöters, ersättares och revisionsdirektörens
löner eller löneförmåner och ersättningar. Förvaltningsrådet
informeras om besluten.
»» Läs mer om förvaltningsrådet och dess utskott
i OP Gruppens bolagsstyrningsrapport 2015.
Förvaltningsrådets ledamöter finns på följande sida.

Ledningen i OP Gruppens centralinstitutskoncern 54

OP 2015

OMVÄRLDEN OCH
STRATEGIN

OPS AFFÄRSRÖRELSER

ANSVARSTEMAN

RISKHANTERING

OP Gruppens
Samhällsansvar,
GRI-information 2015

FÖRVALTNING
OCH LEDNING

OP Gruppens
Verksamhetsberättelse
och bokslut 2015

OP Gruppens förvaltningsrådsledamöter OP-förbundsvis 19.3.2015:

(mandattiden för de ledamöter som valts på basis av kapitaltäckningen har angetts med en asterisk *)

Namn, födelseår och
hemort

OP-förbund och
personens mandattid

Ställning i OP Andelslags
förvaltningsråd

Huvudsyssla, titel,
utbildning

Anttila Jari, 1967,
Oulais

Lappi, 2015–(2018)*

Ledamot
(meddelat att avgår från förvaltningsrådet under mandattiden
från 22.1.2016 eftersom börjar
i ett nytt uppdrag inom ett annat
OP-förbunds område)

Verkställande direktör,
Kemin Seudun Osuuspankki,
Tradenom, högre YH, eMBA

Aronen Ilmo, 1958,
Eura

Satakunta,2015–(2018)*

Ledamot

Forskningsdirektör,
Raisioagro Ab, AFD

Arvio Kalle, 1964,
Siikajoki

Pohjois-Pohjanmaa, 2015–(2018)*

Ledamot

Verkställande direktör,
Ruukin Osuuspankki. Studentmerkonom, MBA, AFM

Eklund Ola, 1952,
Raseborg

Sydkusten, 2013–2016

Ledamot

Produktgruppsdirektör,
Kuusakoski Oy, Ingenjör (högre YH)

Styrelseordförande,
Andelsbanken Raseborg

Enberg Leif, 1954,
Korsnäs

Österbotten, 2013–2016

Ledamot

Företagare
Oy Mapromec Ab, EM

Styrelseordförande,
Korsnäs Andelsbank

Eskola Tapani, 1953,
Kotka

Kaakkois-Suomi, 2015–(2018)*

Ledamot

Verkställande direktör,
Kymen Vesi Oy, DI

Styrelseordförande,
Kymenlaakson Osuuspankki

Heinonen Jarna, 1965,
S:t Karins

Varsinais-Suomi, 2015–(2018)*

Ledamot

Professor i företagande,
Åbo handelshögskola,
Åbo universitet, ED

Styrelseordförande,
Åbonejdens Andelsbank

OP 2015

Bakgrund i andelsbanken
som förtroendevald

Styrelseordförande, Euran
Osuuspankki
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Namn, födelseår och
hemort

OP-förbund och
personens mandattid

Ställning i OP Andelslags
förvaltningsråd

Huvudsyssla, titel,
utbildning

Bakgrund i andelsbanken
som förtroendevald

Hyrskyluoto Jorma, 1950,
Helsingfors

Pirkanmaa, 2015–(2018)*

Ledamot

Ekonom

Styrelseordförande,
Tampereen Seudun Osuuspankki

Järvi Ulla, 1952,
Karleby

Keski-Pohjanmaa, 2015–(2018)*

Ledamot

EM, lektor (pensionerad)

Förvaltningsrådets ordförande,
Karleby Andelsbank

Kakkori Ari, 1955,
Virdois

Pirkanmaa, 2014–2017

Ledamot

Verkställande direktör,
Virtain Osuuspankki, Agronom

Kataja Jukka-Pekka, 1960,
Sysmä

Etelä-Suomi, 2015–(2018)*

Ledamot
(avhåller sig från 29.6.2015 tills
vidare från förvaltningsrådsarbetet
pga. att blivit utsedd till jordbruks- och miljöminister Kimmo
Tiilikainens specialmedarbetare,
meddelat att avgår från förvaltningsrådet under mandattiden vid
andelsstämman 2016 )

Verksamhetsledare, MTK Häme,
Agronom, Forstmästare, AFM

Kauppi Simo, 1954,
Björneborg

Satakunta, 2015–(2018)*

Ledamot
(meddelat att avgår från förvaltningsrådet under mandattiden vid
andelsstämman 2016)

Verkställande direktör,
Länsi-Suomen Osuuspankki, EM,
eMBA

Keuru Sirkka, 1954,
Vittis

Satakunta, 2015–2017

Ledamot,
(meddelat att avgår från förvaltningsrådet under mandattiden vid
andelsstämman 2016)

Lektor,
Pellonpuiston koulu, Vittis stad,
Ekonom

Kiander Jaakko, 1963,
Helsingfors

Annan ledamot (vald utan att iaktta
regionprincipen)
2015–2018

Ledamot

Direktör, Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, PD

OP 2015

Styrelseordförande,
Sysmän Osuuspankki

Vice ordförande för styrelsen,
Satakunnan Osuuspankki
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Namn, födelseår och
hemort

OP-förbund och
personens mandattid

Ställning i OP Andelslags
förvaltningsråd

Huvudsyssla, titel,
utbildning

Bakgrund i andelsbanken
som förtroendevald

Kietäväinen Seppo, 1959,
Juva

Suur-Savo, 2015–2018

Ledamot

Lantbruksföretagare, Agrolog

Styrelseordförande,
Suur-Savon Osuuspankki

Kiiskinen Juha, 1956,
Sulkava

Suur-Savo,
2015–(2018)*

Ledamot

Rektor,
Sulkavan yhtenäiskoulu, HuK

Styrelseordförande,
Sulkavan Osuuspankki

Korhonen Kalevi, 1958,
Salla

Lappi,
2013–2016

Ledamot

Institutofficer (pensionerad),
Student, Institutofficer, högre
tjänsteexamen

Styrelseordförande,
Sallan Osuuspankki

Korkonen Jaakko, 1966,
Seinäjoki

Etelä-Pohjanmaa, 2015–2018

Ledamot

Lektor, Seinäjoen koulutuskunta
yhtymä / Koulutuskeskus Sedu,
Ingenjör (högre YH), examen i
undervisningsförvaltning

Styrelseordförande,
Peräseinäjoen Osuuspankki

Krohns Petri, 1964,
Villmanstrand

Kaakkois-Suomi, 2015–2018

Ledamot

Verkställande direktör
Etelä-Karjalan Osuuspankki,
JK, VHH, MBA

Kupsala Tuomas, 1967,
Korpilahti

Keski-Suomi,
2015–(2018)*

Ledamot

Verkställande direktör,
Korpilahden Osuuspankki,
EM, eMBA

Kääriäinen Jukka, 1953,
Idensalmi

Pohjois–Savo,
2015–2018

Ledamot

Biträdande direktör,
Folkpensionsanstalten, PM

Förvaltningsrådets ordförande,
Pohjois-Savon Osuuspankki

Laaninen Seppo, 1950,
Nurmes

Pohjois-Karjala,
2014–2017

Ledamot

FM, rektor (pensionerad)

Förvaltningsrådets ordförande,
Pielisen Osuuspankki
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Ställning i OP Andelslags
förvaltningsråd

Huvudsyssla, titel,
utbildning

Lehikoinen Vesa, 1954,
Janakkala

Etelä-Suomi,
2014–2017

Andra vice ordförande för förvaltningsrådet
(meddelat att avgår från förvaltningsrådet under mandattiden vid
andelsstämman 2016)

Verkställande direktör,
Janakkalan Osuuspankki, Ekonom,
eMBA

Mikkola Ari, 1955,
Tammela

Varsinais-Suomi,
2015–(2018)*

Ledamot

Enhetschef, Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, Agronom

Mononen Esko, 1957,
Joensuu

Pohjois-Karjala, 2015–(2018)*

Ledamot

Verkställande direktör,
Pohjois-Karjalan Osuuspankki,
AFM

Nikola Annukka, 1960,
Kyrkslätt

Etelä-Suomi,
2015–(2018)*

Ledamot

Administrationsdirektör,
Konehuone Oy, EM, Ekonom

Parmasuo Timo, 1950,
Esbo

Annan ledamot (vald utan att iaktta
regionprincipen)

Ledamot

Industriråd, ordförande för styrelsen, Meconet Oy, Ingenjör

Pehkonen Jaakko, 1960,
Jyväskylä

Keski-Suomi,
2014–2017

Förvaltningsrådets
ordförande

Professor i nationalekonomi,
Jyväskylä universitet, ED

Pullinen Juha, 1963,
Pöytyä

Varsinais-Suomi,
2015–2018

Ledamot

Verkställande direktör,
Loimaan Seudun Osuuspankki,
AFM, FtM

Simi Hannu, 1960,
Alavieska

Keski-Pohjanmaa,
2013–2016

Ledamot

Planerare,
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, SVM

OP 2015
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Bakgrund i andelsbanken
som förtroendevald

Vice ordförande för styrelsen,
Lounaismaan Osuuspankki

Förvaltningsrådets ordförande,
Västra Nylands Andelsbank

Styrelseordförande, Keski-Suomen
Osuuspankki

Förvaltningsrådets ordförande,
Alavieskan Osuuspankki
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Namn, födelseår och
hemort

OP-förbund och
personens mandattid

Ställning i OP Andelslags
förvaltningsråd

Huvudsyssla, titel,
utbildning

Tarkkanen Olli, 1962,
Seinäjoki

Etelä-Pohjanmaa, 2015–(2018)*

Ledamot

Verkställande direktör, Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki, JK, VHH,
eMBA

Tölli Kaija, 1956,
Tyrnävä

Pohjois-Pohjanmaa,
2013–2016

Ledamot

Exportkoordinator,
Ouman Oy, DI

Förvaltningsrådets ordförande,
Tyrnävän Osuuspankki

Väisänen Mervi, 1963,
Sotkamo

Kainuu,
2013–2016

Första vice ordförande för
förvaltningsrådet

Lektor i marknadsföring,
Kajaanin ammattikorkeakoulu, EM

Vice ordförande för styrelsen,
Kainuun Osuuspankki

Väänänen Ari, 1973,
Maaninka

Pohjois-Savo,
2015–(2018)*

Ledamot

Verkställande direktör,
Maaningan Osuuspankki, JK, VHH

OP 2015

Bakgrund i andelsbanken
som förtroendevald
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Direktionen och dess utskott

OP Andelslag har en direktion som utgör dess styrelse. Det
finns ingen separat koncernledningsgrupp, utan direktionen
sköter också de här uppgifterna.
Direktionen består enligt centralinstitutets stadgar av ordföranden, som arbetar som verkställande direktör och som benämns chefdirektör, av chefdirektörens ställföreträdare, som
fungerar som vice ordförande för direktionen, samt, enligt
vad som förvaltningsrådet besluter, av minst fyra och högst
åtta övriga ledamöter och högst fyra ersättare. Mandattiden för ledamöterna och ersättarna i direktionen fortsätter
tills vidare, dock högst till pensionsåldern enligt ledamotens
tjänsteavtal.
Förvaltningsrådet väljer ledamöterna i direktionen och deras
ersättare samt revisionsdirektören och fattar beslut om
arbetsfördelningen mellan direktionsledamöterna. Direktionsledamöterna och ersättarna ska ha tillräcklig allmän
kunskap om finansbranschen, om ekonomiska ärenden och
om centralinstitutet och dess koncern samt om OP Gruppens
affärsrörelse och annan kompetens som uppgiften kräver.

Direktionens uppgifter
Direktionen har till uppgift att leda verksamheten vid centralinstitutet och företagen i dess koncern i enlighet med lagen
om andelslag, annan lagstiftning, myndighetsföreskrifter och
centralinstitutets stadgar. Direktionen ska omsorgsfullt främja
OP Gruppens, dess centralinstituts och dess centralinstitutskoncerns intresse.
Direktionens uppgifter består i enlighet med direktionens
roll av uppgifter i anslutning till OP Gruppens styrning och
ledningen av centralinstitutskoncernen samt ledningen och
förvaltningen av centralinstitutskoncernens moderföretag
(centralinstitutet). Direktionen kan delegera sina uppgifter till
sina utskott inom de gränser som fastställts.
»» Läs mer om direktionen i OP Gruppens bolagsstyrningsrapport 2015.

Direktionen har bildat fyra utskott och fastställt deras
arbetsordning. Direktionens utskott är HR-utskottet, utvecklingsutskottet, utskottet för styrning av andelsbankerna samt
balans- och riskhanteringsutskottet. Utskotten har ingen
självständig beslutanderätt, utan direktionen fattar beslut på
basis av utskottens beredning.

OP 2015
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Förvaltningsrådets
revisionsutskott

Chefdirektör

Revision

Reijo Karhinen

Leena Kallasvuo

Juridik

Markku Koponen

Bankrörelse
Jouko Pölönen

Grupptjänster
Gruppstyrning

Kapitalförvaltning

Digitala affärer och
kundupplevelser

Karri Alameri

OP Gruppens
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Följande ändringar gjordes i
direktionens sammansättning
i september 2015:
• Harri Nummela utnämndes till direktör
för digitala affärer och kundupplevelser
• Karri Alameri utnämndes till affärsrörelsedirektör för kapitalförvaltningen
• Outi Taivainen utnämndes till personal
direktör

Riskhantering
Erik Palmén

Tony Vepsäläinen

Skadeförsäkring
Olli Lehtilä

FÖRVALTNING
OCH LEDNING

Jari Himanen

Harri Nummela

Ekonomi och
centralbank
Harri Luhtala

HR

Outi Taivainen

Identitet och
kommunikation
Carina Geber-Teir

OP 2015
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Direktionens ledamöter

REIJO KARHINEN

f. 1959

Chefdirektör, verkställande direktör för OP Andelslag
I direktionen sedan 1994, ordförande sedan 2007
Bergsråd, ekonomie magister, hedersdoktor vid Åbo
handelshögskola och Östra Finlands universitet

Direktör för grupptjänster, chefdirektörens
ställföreträdare
Vice ordförande
I direktionen sedan 2006
Juris kandidat, eMBA

@ReijoKarhinen

Tidigare central arbetserfarenhet:

Andelsbankscentralen anl: verkställande direktör
1997–2006, funktionsdirektör 1994–1996
Kuopion Osuuspankki: verkställande direktör 1990–
1994 Savonlinnan Osuuspankki: verkställande direktör
1988–1990 Varkauden Osuuspankki: verkställande
direktör 1985–1988 Juvan Osuuspankki: biträdande
direktör 1979–1984

Centrala förtroendeuppdrag:

Centralhandelskammaren: vice ordförande för styrelsen
Internationella handelskammaren ICC Finland: vice
ordförande för styrelsen
Liikesivistysrahasto: styrelseordförande
HelsingforsMissionen: fullmäktigeordförande
Stödföreningen Nya barnsjukhuset: vice ordförande för
styrelsen
Mannerheim-stiftelsen: styrelseledamot
Försvarsfrämjandet rf: styrelseordförande
Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys ry:
fullmäktigeordförande
Unico Banking Group: styrelseledamot

OP 2015

TONY VEPSÄLÄINEN

f. 1955

@TonyVepsalainen

Tidigare central arbetserfarenhet:

OP-Centralen anl: verkställande direktör 2007–2010
Tampereen Seudun Osuuspankki: verkställande direktör
1998–2006
Åbonejdens Andelsbank: vice verkställande direktör
1996–1998
Kuopion Osuuspankki: bankdirektör 1993–1996
Sparbanken i Finland SBF Ab: suppleant för
regiondirektören 1992–1993
Pohjois-Savon Säästöpankki: chefsuppdrag 1985–1992

Centrala förtroendeuppdrag:

Andelslaget Finlands Bostadsmässa: förvaltningsrådets
ordförande
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JARI HIMANEN

f. 1972

f. 1962

Affärsrörelsedirektör,
kapitalförvaltning
I direktionen sedan
2015
Ekonom

Kommunikationsdirektör
I direktionen sedan
2009
Politices magister

Direktör för gruppstyrning
I direktionen sedan
2014
Merkonom, eMBA

Tidigare central arbetserfarenhet:

OP Andelslag: affärsområdesdirektör, kapitalförvaltning, placeringsverksamhet
Pohjola Kapitalförvaltning Ab: verkställande direktör 2012–2014
OP-Pohjola anl: affärsområdesdirektör, kapitalförvaltning 2013–2014
OP-Livförsäkrings Ab: vice verkställande direktör, placeringsdirektör
2009–2012
Danske Capital, Sampo Bank Abp: vice verkställande direktör 2007–
2008
Mandatum Kapitalförvaltning Ab: vice verkställande direktör 2004–
2006
Carnegie Kapitalförvaltning Finland Ab, placeringsdirektör 1997–2003
Access Capital Partners Group S.A.: styrelseledamot
Cinia Group Ab: styrelseledamot
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f. 1963

@KarriAlameri

Centrala förtroendeuppdrag:

FÖRVALTNING
OCH LEDNING

@Ce_GeTe

Tidigare central arbetserfarenhet:

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma:
kommunikationsdirektör 2002–2009

Centrala förtroendeuppdrag:

Yle: styrelseledamot
Unico Banking Group: ledamot av kommunikationskommittén

@HimanenJari

Tidigare central arbetserfarenhet:

Etelä-Karjalan Osuuspankki: verkställande direktör 2009–2014
Andelsbankscentralen anl: bankdirektör, säljkanaler och säljstöd,
2007–2009
Andelsbankscentralen anl: bankdirektör, styrning av medlemsbanker
2002–2006
Kuusamon Osuuspankki: verkställande direktör 1997–2001
Pohjolan Osuuspankki: bankdirektör 1994–1997
Iisalmen Osuuspankki: bankdirektör 1989–1994
Etelä-Savon Osuuspankki: bankdirektör 1986–1989
Koillis-Savon Osuuspankki: kreditchef 1985–1986

Centrala förtroendeuppdrag:
-
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HARRI LUHTALA

HARRI NUMMELA

f. 1962

f. 1965

f. 1968

Affärsrörelsedirektör,
skadeförsäkring
I direktionen sedan
2014
Agronomie- och
forstmagister, eMBA

Ekonomidirektör
I direktionen sedan
2007
Ekonomie magister

Direktör for digitala
affärer och kundupplevelser
I direktionen sedan
2014 och tidigare
2007–2010
Juris kandidat, eMBA

@OlliLehtila

Tidigare central arbetserfarenhet:

Helsingfors OP Bank Abp: verkställande direktör 2011–2014
Tampereen Seudun Osuuspankki: verkställande direktör 2006–2010,
vice verkställande direktör 1999–2006
Päijät-Hämeen Osuuspankki: direktör för företagsbanken 1997–1998
Postbanken Ab: olika chefs- och expertuppdrag 1993–1997
Sparbanken i Finland SBF Ab: olika chefsuppdrag 1992–1993
Sb-Service Ab: chefspraktikant 1990–1992

Centrala förtroendeuppdrag:

Helsingforsregionens handelskammare: delegationsledamot
Ilmarinen: styrelseledamot
Insurance Europe: Strategic Board, ledamot
Pellervon taloustutkimus PTT ry: styrelseledamot
Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund TVL: styrelseledamot
Unico Banking Group: Bancassurance Committee: ledamot

OP 2015

OP Gruppens
Verksamhetsberättelse
och bokslut 2015

@nummeha

Tidigare central arbetserfarenhet:

OP-Pohjola-gruppen: olika expert- och chefsuppdrag 1989-2007

Centrala förtroendeuppdrag:
VTS-fonden: styrelseordförande
Stabilitetsfonden: styrelseledamot

Tidigare central arbetserfarenhet:

OP Andelslag: affärsrörelsedirektör, kapitalförvaltning 2014–2015
OP-Tjänster Ab: verkställande direktör 2011–2014
OP-Centralen anl: direktionsledamot, direktör för funktionen Bank- och
placeringstjänster 2007–2010, avdelningschef 1998–2006
OP-Fondbolaget Ab: verkställande direktör 1997–2006
Tampereen Seudun Osuuspankki: avdelningschef 1992–1997

Centrala förtroendeuppdrag:

Finlands Ishockeyförbund: ordförande
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JOUKO PÖLÖNEN

OUTI TAIVAINEN

f. 1959

f. 1970

f. 1968

Riskhanteringsdirektör
I direktionen sedan
2010
Ekonomie magister,
diplomingenjör

Affärsrörelsedirektör,
bankrörelse
I direktionen sedan
2014
Ekonomie magister,
eMBA

Personaldirektör
Ersättare
I direktionen sedan
2015
Ekonomie magister
@OutiTaivainen

@JoukoPolonen

Tidigare central arbetserfarenhet:

Nordea Bank Finland Abp: olika expert- och chefsuppdrag 1987–2009

Centrala förtroendeuppdrag:

OP Gruppens
Verksamhetsberättelse
och bokslut 2015

VTS-fonden: delegationsordförande
Unico Banking Group: ledamot av riskhanteringsutskottet

Tidigare central arbetserfarenhet:

Pohjola Bank Abp: verkställande direktör 2013–
Pohjola Försäkring Ab: verkställande direktör 2010–2014
Pohjola Bank Abp: ekonomi- och finansdirektör 2009–2010 och
riskhanteringsdirektör 2001–2008
PricewaterhouseCoopers: CGR-revisor 1999–2001 och revisor
1993–1999

Tidigare central arbetserfarenhet:

Kone: HR-direktör för Centraleuropa och Nordeuropa 2012–2015
HR House Oy: verkställande direktör 2009–2011
Nokia: HR-chef vid olika enheter 1993–2008

Centrala förtroendeuppdrag:
-

Centrala förtroendeuppdrag:

Unico Banking Group: styrelseledamot
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FÖRVALTNING
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f. 1956

Direktör för juridiska
ärenden
Ersättare
Direktionens och
förvaltningsrådets
sekreterare sedan
1996
I direktionen sedan
2009
Vicehäradshövding,
eMBA

Revisionsdirektör
Deltagit i direktionens
sammanträden
sedan 2010
Ekonomie magister

Andelsbankscentralen anl: bankdirektör med ansvar för kommunikationen 1998–2009, sekreterare för Andelsbankscentralens (och dess
föregångares) direktion och förvaltningsråd sedan 1996
Andelsbankernas Centralbank Abp: direktionens sekreterare
1996–2006
Pohjola Bank Abp (OKO Bank Abp): styrelsens sekreterare 2006–2014
ACA och Opstock Ab: emissionsfinansieringschef och emissionsdirektör
1989–1996
OP-Pohjola-gruppen: olika expert- och chefsuppdrag 1985–1989

OP Gruppens
Verksamhetsberättelse
och bokslut 2015

LEENA KALLASVUO

f. 1957

Tidigare central arbetserfarenhet:

OP Gruppens
Samhällsansvar,
GRI-information 2015

@leenakallasvuo

Tidigare central arbetserfarenhet:

Finansinspektionen: olika expert- och chefsuppdrag 2005–2010
Trema Finland Oy: projektchef 2000–2005
Aktia Sparbank: avdelningschef 1997–2000
Sparbankernas Central-Aktie-Bank: olika expert- och chefsuppdrag
1983–1996

Centrala förtroendeuppdrag:

Interna revisorer rf: styrelseledamot

Centrala förtroendeuppdrag:

European Association of Cooperative Banks (EACB):
Executive Committee
Centralhandelskammaren: ledamot av lagutskottet
HSO-säätiö: styrelseordförande
Helia-stiftelsen: vice ordförande för styrelsen
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Centralinstitutets dotterföretag

Ledningen i andelsbankerna

I hela koncernen fattas beslut så långt som möjligt som
koncernbeslut av centralinstitutets direktion. Dotterbolagens
styrelser behandlar i regel de frågor som gäller dem antingen
efter det att direktionen fastställt riktlinjerna eller efter att
först ha hört direktionen i ärendena i fråga.

Andelsbankerna är andelslag där ett grundvärde för beslutsfattandet är principen en medlem – en röst. I andelsbankerna utövas det högsta beslutsfattandet av fullmäktige eller
andelsstämman, som består av ägarkunder och som väljer
bankens förvaltningsråd. Förvaltningsrådet väljer bankens
styrelse och styrelsen väljer en verkställande direktör som
ansvarar för den dagliga verksamheten.

Centralinstitutets direktion fattar beslut om personer som föreslås som ledamöter till dotterföretagens styrelser varefter
styrelsen väljs på det sätt som fastställs i bolagsordningen
och gällande lagstiftning. Dotterföretagens styrelser består
i första hand av centralinstitutets direktionsledamöter. Styrelseledamöterna ska ha tillräcklig kännedom om ekonomiska
frågor och om företagets affärsrörelse eller annan kompetens
som uppgiften förutsätter samt möjlighet att avsätta tillräckligt med tid för skötseln av uppgiften.
I arbetsordningarna för dotterföretagens styrelser beskrivs
de uppgifter som styrelsen har. I arbetsordningarna beskrivs
också de viktigaste beslutsplanen. Styrelserna upprättar
årligen också verksamhetsplaner ur vilka tidtabellen för sammanträdena samt de viktigaste ärendena som behandlas vid
sammanträdena framgår. Styrelserna utvärderar sin verksamhet och sina arbetsrutiner regelbundet.
Dotterföretagens styrelseordförande fungerar som operativ
chef för respektive dotterföretags verkställande direktör.
»» Läs mer i OP Gruppens Bolagsstyrningsrapport 2015.

OP 2015

Centralinstitutets förvaltningsråd har för andelsbankerna
fastställt rekommendationer om bolagsstyrning. De gäller
bl.a. andelsbankens förvaltningsorgan och operativa ledning,
den interna kontrollen och ersättningarna.
Andelsbankerna offentliggör egna bolagsstyrningsrapporter.

OP Gruppens
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OP Gruppens
Verksamhetsberättelse
och bokslut 2015

Beslutsfattandet i
Beslutsfattandet
Andelsbanken i
Andelsbanken
Fullmäktige
Fullmäktige
De
ledamöter som

medlemmarna väljer
De ledamöter
som
utövar
beslutanderätt
medlemmarna väljer
utövar
beslutanderätt
Fullmäktige
väljer
ledamöter till
Fullmäktige
väljer
förvaltningsrådet
ledamöter till
förvaltningsrådet

Andelsstämman
Andelsstämman
Medlemmarna utövar
eller
eller

sin beslutanderätt
Medlemmarna
utövar
vid andelsstämman
sin beslutanderätt
vid andelsstämman
Andelsstämman
väljer
ledamöter till
Andelsstämman
väljer
förvaltningsrådet
ledamöter till
förvaltningsrådet

Förvaltningsrådet
Förvaltningsrådet
Väljer styrelseledamöter
och verkställande direktör
Övervakar
andelsbankens och
styrelses
och verkställande
Väljer styrelseledamöter
verkställande
direktör
direktörens verksamhet
Övervakar andelsbankens styrelses och verkställande
direktörens verksamhet

Styrelsen
Styr och leder Styrelsen
andelsbankens verksamhet
Fastställer
och beslutar
om strategin
Styr ochriktningen
leder andelsbankens
verksamhet
samt om affärsrörelsens mål
Fastställer riktningen och beslutar om strategin
samt om affärsrörelsens mål

Verkställande direktören
Verkställande
direktören
Svarar
för ledningen av en
strategistödande
och ansvarsfull daglig verksamhet
Svarar för ledningen av en strategistödande
och ansvarsfull daglig verksamhet
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Kontaktinformation
OP
Industrigatan 1, Helsingfors
PB 308, 00101 Helsingfors
www.op.fi
Du kan ge respons på årsberättelsen på adressen viestinta (at) op.fi

»» Facebook: OP
»» Twitter: @OP_Ryhma
»» LinkedIn: OP Financial Group
»» Youtube: OP
»» Instagram: op_ryhma
»» Periscope: OP_Ryhma
Snapchat: opryhma
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