OP 2016

Modigt i en ny riktning

OP

OP

OP 2016

Innehåll
OP Gruppen
OP Gruppen i korthet

1

Chefdirektörens översikt

3

Ägarkunderna

5

Företagskunder

7

Lokalprägeln och andelsbankerna

9

Personalen

10

Nyckeltal

12

Viktiga händelser

13

Strategi
Omvärlden

15

OPs strategi

16

Modell för värdeskapande

19

Värdekedja

20

Affärsrörelser
Bankrörelse

21

Skadeförsäkring

23

Kapitalförvaltning

25

Produkt- och tjänsteutveckling

27

Förvaltning
Bolagsstyrningsrapport

29

Förvaltningsrådet

72

Direktionen

76

Riskhantering

88

Samhällsansvar och GRI
Höjdpunkter i samhällsansvarsarbetet 2016

93

Intressentgrupper och skatteavtryck

95

Ledningen av samhällsansvaret och väsentlighet

99

Ledningsmetoder i fra

ga om va

sentliga aspekter

104

Ekonomisk påverkan

116

Miljöpåverkan

118

Social påverkan

120

GRI innehållsindex

131

Oberoende bestyrkanderapport

139

Verksamhetsberättelse och bokslut
År 2016 i sammandrag

141

OP

OP 2016

OP Gruppen i korthet
OP Gruppen är Finlands största finansgrupp. Den ägs helt och hållet av sina kunder.
OPs affärsrörelse har indelats i tre segment: Bankrörelse,
Skadeförsäkring och Kapitalförvaltning. Vi erbjuder våra
kunder landets mest omfattande och mångsidiga helhet av
bank-, placerings- och försäkringstjänster samt de bästa
koncentreringsförmånerna.
Enligt vår nya strategi är vårt mål att gradvis förändras från
en ren finansaktör till ett flerbranschföretag i den digitala
tiden. Vår finanskompetens utgör stommen i vår verksamhet,
medan vi utvidgar OPs verksamhet gradvis till nya områden,
såsom till hälso- och välbefinnandetjänster samt till boende
och mobilitet.
OP har över 12 000 anställda. OP har cirka 3,9 miljoner
privatkunder och 440 000 företagskunder. Antalet
ägarkunder är cirka 1,7 miljoner.

Hur vi lyckas i vår dubbelroll
mäter vår framgång
OPs verksamhet baserar sig på kooperation: att samarbeta
och att dela framgången mellan alla. Vår grunduppgift är att
med stark kapitaltäckning och effektivitet skapa bestående
ekonomisk framgång, trygghet och välfärd för ägarkunderna
och för omvärlden.
Grunduppgiften genomför vi via en dubbelroll som är
kännetecknande för en kooperativ aktör. I affärsrörelserollen
erbjuder OP kunderna de bästa möjliga produkterna och
tjänsterna samt ser till att verksamheten är lönsam. Att lyckas
i vår affärsrörelseroll och att nå ekonomisk framgång
möjliggör att OP kan genomföra sin grunduppgift också med
hjälp av samhälleliga gärningar, till exempel med olika
Finland framåt-initiativ. Affärsrörelserollen och den
samhälleliga rollen ska hållas i balans i vår verksamhet,
därför att OPs framgång mäts i hur vi lyckas i båda rollerna.

OP Gruppens struktur
OP Gruppen består av cirka 170 självständiga andelsbanker
och deras centralinstitut OP Andelslag jämte dotterföretag
och närstående företag.

Enligt samhälleliga principer som grundar sig på kooperativ
verksamhet, verkar vi alltid för ett vidare samfundets bästa
intresse i vår verksamhet. Vi driver inte OPs eller enskilda
aktörers intressen om de strider med omvärldens långsiktiga
mål.
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Ägarkunderna

Centralinstitutet

OP Gruppen ägs av sina kunder. Gruppen har 1,7 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. 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.

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 andelsbankernas affärsrörelse används för
ägarkundernas bästa: för att utveckla produkter, tjänster och
förmåner.

Affärsrörelsen
OP Gruppen har tre rörelsesegment: Bankrörelse,
Skadeförsäkring och Kapitalförvaltning. Bankrörelsen är
gruppens största rörelsesegment. Hälso- och
välbefinnandetjänster är tillsvidare en del av
Skadeförsäkringens affärsrörelsesegment.

Chefdirektörens översikt
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Chefdirektörens översikt
OPs goda ekonomiska framgång fick en fortsättning 2016 då gruppen gjorde sitt bästa resultat
någonsin och affärsrörelsen på bred front växte snabbare än marknaden. Främst går tankarna kring
det gångna året till den enorma förnyelseprocess som vi körde igång. Varför måste ett
framgångsrikt företag förnya sig?
I början av året fick vi färdig en av OPs mest omfattande
analyser av omvärlden någonsin. Dess budskap är
anmärkningsvärt. Finansbranschen genomgår historiens
häftigaste förändring.
Vi svarar på förändringen med vår strategi, som godkändes
sommaren 2016. Vi vill gå i bräschen för ledningen av den
och förnya oss med kundupplevelsen i fokus.
Som ett kundägt företag vill vi vara en pålitlig partner för
våra kunder i deras dagliga liv. Vi expanderar till branscher,
där vi också tidigare har gjort små instick via finansprodukter,
bland annat inom mobilitet, boende, hälsa och välbefinnande.
Vägen till ett flerbranschföretag är lång och flerfasig. Vi når
inte fram över en natt, och det är inte heller meningen. De
traditionella bank- och försäkringstjänsterna kommer att
utgöra stenfoten i vår verksamhet långt framöver.
OPs förnyelse styrs av kundernas intresse på ett sätt som
beaktar både nuvarande och kommande kundgenerationer.

Investeringar ger
konkurrenskraft
Förnyelsen blir konkret då vi investerar i ny teknik, nya
produkter, tjänster och kompetenser. Då vi offentliggjorde
vår strategi berättade vi om vårt investeringsprogram på
cirka 2 miljarder euro under de följande fem åren. Vi lägger
nya spår men utvecklar också vår nuvarande verksamhet och
vår digitala beredskap. För att vi ska kunna trygga vår
priskonkurrenskraft och smidigheten i vår verksamhet måste
verksamheten effektiviseras. Spektret av arbetsuppgifter och
kompetenskraven blir allt mångsidigare i OP.

Gärningar i den samhälleliga
rollen
Vid sidan av utvecklingen av vår affärsrörelse har vi
förverkligat vår grunduppgift också via den samhälleliga
rollen. Vi har fortsatt serien av Finland framåt-initiativ bland
annat genom att donera över 6 miljoner euro till universitet.
Som gåva till det hundraåriga Finland håller vi på att
genomföra den största satsningen på frivilligarbete i vårt land
genom tiderna. OPs alla över 12 000 anställda runt om i
Finland får använda en arbetsdag för ett valfritt
frivilliguppdrag, och vi utmanar också våra förtroendevalda,
ägarkunder och intressentgrupper att delta. Vi har byggt upp
en webbplats för förmedling av frivilligarbete på adressen
www.hiiop100.fi ›. Webbplatsen är öppen för alla.

Växande förväntningar

OP sporrar också samhället till
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Växande förväntningar
I och med den nya strategin, det goda ekonomiska resultatet
och de gärningar som vi har utfört i vår samhälleliga roll, har
våra intressentgruppers förväntningar antagit helt nya
proportioner. Den positiva energi som fötts ur vår
värdebaserade förnyelse har smittat av sig från vår personal
till våra förtroendevalda och kunder.
Under 2016 fick OP nästan 260 000 nya ägarkunder.
Kundupplevelsen utvecklades gynnsamt, och andelsbankerna
runt om i Finland arbetar för att vara närvarande i sina
ägarkunders liv, både fysiskt och digitalt.
Vårt mål är att infria de förväntningar som ställs på oss såväl
i affärsrörelserollen som i den samhälleliga rollen – samt att
representera en positiv förändringskraft i hela Finland.

OP 2016

OP sporrar också samhället till
förnyelse
Finland har kört fast i en stagnation som varat redan i ett
årtionde. Tänk om Finland skulle förnya sin strategi lika
målmedvetet som OP.
Början av 2017 har lysts upp av bättre ekonomiska utsikter.
Finlands 100-årsjubileumsår kan ännu bli ett omvälvande år i
vårt lands historia. Nu är det just rätt tid att låta en våg av
mod skölja över hela samhället.
Förnyelsen genererar investeringar och nytt arbete och
investeringarna konkurrenskraft. Finland kan i den allt
digitalare världsekonomin bli en större aktör än landets
storlek skulle indikera, men det kräver en häftig förnyelse
samt att vi bygger på våra styrkor.
Jag vill tacka såväl OPs alla ägarkunder, kunder och
samarbetspartner som de förtroendevalda och personalen
för ett framgångsrikt år. OPs framgång är också i
fortsättningen bunden till finländarnas framgång. Nu gäller
det att hålla huvudet högt i den digitala brytningen, och vi
lovar att sköta minst vår andel i det här talkot.
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Ägarkundens bästa styr vår verksamhet
OP ägs av sina kunder och skapar enligt sin grunduppgift välmående för sina ägarkunder och för
omvärlden. Det är därför ägarkunden står i centrum av vår verksamhet.
Man kan bli ägarkund genom att betala en medlemsinsats.
Medlemsinsatsen är en engångsplacering - inga andra avgifter
tas ut. En ägarkund har två slags rättigheter: Som ägarkund
har man rätt att delta i och rösta vid sin andelsbanks
andelsstämma eller fullmäktigeval. En ägarkund har rätt till
de förmåner för OPs ägarkunder som gäller vid respektive
tidpunkt.
Sedan 2014 har det varit möjligt för ägarkunder att placera i
sin andelsbank också via Avkastningsandelar. Andelsbanken
betalar årligen ränta på Avkastningsandelarna på basis av
bankens resultat och delar på så vis med sig av sin goda
framgång till ägarkunderna. OP uppskattar att den kommer
att betala 3,25 (3,25) procent i ränta på Avkastningsandelarna
för 2016.
Antalet ägarkunder i OP Gruppen ökade med 256 000 till
över 1,7 miljoner år 2016. Året var det andra hela
verksamhetsåret efter det att Pohjola Bank avnoterades från
börsen och OP återvände till sina rötter som en finansgrupp
som helt och hållet ägs av sina kunder. Aktiebolaget OP
Helsingfors, som är verksamt i huvudstadsregionen, blev en
andelsbank i samband med att OP Gruppen blev helt
kundägd.

Ägarkunden påverkar i
andelsbankens förvaltning
I enlighet med principerna för kooperativ verksamhet hörs
våra ägarkunders röst starkt i beslutsfattandet och i
utvecklingen av vår verksamhet. Ägarkunderna utser inom sig
den egna bankens förtroendevalda. På så sätt säkerställer
man att andelsbankens verksamhet utvecklas så att man
lyssnar på de lokala kundernas behov. I förvaltningen sträcker
sig ägarkundernas påverkningsmöjligheter till att främja
regionens näringsliv och välfärd.
Läs mer om andelsbankernas lokalpåverkan. ›
Till företagsformen är andelsbankerna andelslag där
grundvärdena för beslutsfattandet är principen en medlem
en röst. Medlemmarna, alltså ägarkunderna, väljer inom sig
företrädare för banken genom att rösta i fullmäktigevalet.
Fullmäktige utövar beslutandemakt på andelsbankens
medlemmars vägnar i fullmäktigesammanträden.
Beslutandemakten gäller ärenden som föreskrivs i lagen om
andelslag och i bankens stadgar. I de andelsbanker som inte
väljer fullmäktige är andelsstämman det högsta beslutande
organet.
Flera andelsbanker i OP Gruppen arrangerar fullmäktigeval
2017. De som har blivit ägarkunder före slutet av juni 2017
kan delta i valet.
tar i bruk ägarkundsgemenskaper genom att bjuda in sina

Digitala kundgemenskaper en ny
kanal för påverkan
Ägarkunderna kan i fortsättningen påverka verksamheten i
sin bank på allt mångsidigare sätt.
Hösten 2016 testade andelsbankerna i Sastamala, Ruukki,
Oulais och Kajanaland en ny digital kundgemenskap som är
en kanal för ägarkunder att påverka. I
ägarkundsgemenskapen påverkar man genom att svara på
enkäter och delta i diskussioner.
I testet bad man ägarkunderna föreslå välgörenhetsmål för
den egna banken och rösta fram en favorit bland alla idéer.
Inom alla banker röstade ägarkunderna för att man skulle
verkställa en idé som gäller stöd för mindre bemedlade
barnfamiljer. Testet utvidgas under 2017. Varje andelsbank

Kunden samlar bonus för nästan alla sina ärenden. OP-bonus
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tar i bruk ägarkundsgemenskaper genom att bjuda in sina
ägarkunder enligt en egen tidtabell.
Ägarkunderna kan också påverka OPs tjänste- och
produktutveckling. ›

Förmåner för ägarkunder och
OP-bonus
I enlighet med principen för kooperativ verksamhet gynnas
ägarkunderna av OPs verksamhet och framgång. En betydlig
del av rörelseresultatet återbetalas till ägarkunderna genom
OP-bonus och genom olika förmåner och rabatter. Ju fler
tjänster ägarkunder använder, desto mer nytta drar de.
Förmånsprogrammet består av OP-bonus som samlas i
förhållande till hur många tjänster man använder samt av
förmåner och rabatter som ges på banktjänster och på
skadeförsäkrings- och kapitalförvaltningsprodukter. Dessutom
erbjuds vissa tjänstehelheter endast till ägarkunder.
OP-bonus är ägarkundens mest betydelsefulla förmån.

OP 2016

Kunden samlar bonus för nästan alla sina ärenden. OP-bonus
kan användas för en stor del av OP Gruppens bankavgifter,
skadeförsäkringspremier och kapitalförvaltningsavgifter samt
för OP-Fastighetscentralens förmedlingsprovisioner. OPbonus användes för bank- och kapitalförvaltningstjänster för
totalt 101 miljoner euro (100) och för försäkringspremier för
skadeförsäkringsprodukter för 107 miljoner euro (101).
Sedan 1999 har ägarkunderna betalats sammanlagt över 1,9
miljarder euro i OP-bonus. År 2016 samlade kunderna OPbonus för totalt cirka 208 miljoner euro (197). Rabatt på
skadeförsäkringar beviljades sammanlagt 86 miljoner euro
(79). OP-bonus användes för 2 200 000 försäkringsräkningar
(2 023 000), av vilka 297 000 (273 000) betalades helt med
bonus.
Ägarkundsförmånerna utvecklas hela tiden. Den nya
fondförmånen lanserades i juni 2016. OPs ägarkunder får nu
köpa, sälja och byta de flesta av OPs fonder utan
handelskostnader. Dessutom lanserades nya tjänster för
ägarkunder, bland annat OP-placeringspartner, som är en
tjänstehelhet som stöder ägarkunder i placeringsbeslut, samt
en ny typ av bolån som för första gången i Finland går att
binda till fast ränta under hela lånetiden, upp till hela 25 år.

Stöd för företagskunders
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Stöd för företagskunders
verksamhetsförutsättningar
Företag har en stor betydelse för Finlands ekonomi. OP vill vara med och stöda finländska företags
verksamhetsförutsättningar. En viktig del av utvecklingsprogrammen i OPs nya strategi är att man
utvecklar företagstjänster på ett omfattande sätt.
OP erbjuder sina företagskunder mångsidiga bank-, ›
försäkrings- › och kapitalförvaltningstjänster › samt hälsooch välbefinnandetjänster ›. Tjänsterna täcker bland annat
finansiering, betalningsrörelse, kassahantering, riskhantering,
personalens välmående och internationalisering. I
kundrelationerna strävar vi efter långsiktighet och mångsidiga
helhetskundrelationer. Lösningarna byggs alltid upp utgående
från kunders behov.

Att grunda ett företag och företagets olika tillväxtskeden för
med sig många olika val och alternativ. OP stöder
företagsverksamhet i alla dess utvecklingsskeden.

År 2016 lanserades flera nya tjänster › åt företagskunder,

av Finland OPs andra hemmamarknad och gruppen har
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År 2016 lanserades flera nya tjänster › åt företagskunder,
bland annat OP-företagsmobilen och Pivo Kassa, som
underlättar företagarens vardag. Dessutom förbättrades
tillgången på finansiering för sme-företag genom avtal med
Europeiska investeringsfonden (EIF) och finska staten.

Kontor i Baltikum och ett brett
nätverk av samarbetspartner
stöder den internationella
verksamheten
OP stöder företagens affärsverksamhet i Finland och
utomlands med hjälp av omfattande utrikestjänster och ett
pålitligt partnernätverk. Baltikum är vid sidan

OP 2016

av Finland OPs andra hemmamarknad och gruppen har
kontor i Estland, Lettland och Litauen. Bankrörelsen i
Baltikum erbjuder mångsidiga banktjänster för
företagskunder. Seesam-försäkringsbolaget, som ägs av OP,
erbjuder skadeförsäkringstjänster i Baltikum.
Vid sidan av våra kontor 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 företagskunderna erbjuda
servicelösningar som passar respektive marknad.
Samarbetsformerna varierar från betalningsförmedling till
strategiska partnerskap. OPs samarbetspartner i
skadeförsäkringstjänster är RSA, en av världens ledande
skadeförsäkrare. RSA har verksamhet via sitt nätverk i över
100 länder.

Andelsbankerna påverkar lokalt
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Andelsbankerna påverkar lokalt
Andelslaget som företagsform och kooperationen som ideell bas skapar samhörighet och
kontinuitet i andelsbankens omvärld. OP är mycket engagerad i sina kunder och i sin omvärld. Vi
känner till vår lokala omvärld sedan länge. Därför kan vi finansiera hushåll och företag också i svåra
tider. Finansiering av lokal företagsverksamhet är en av de viktigaste förutsättningarna för
långvarigt regionalt välmående. OPs regionala inflytande gäller hela Finland. Gruppens nätverk av
kontor och serviceställen är med sina cirka 440 kontor landets tätaste och mest omfattande.

Stöd till lokalsamfunden
OP förverkligar sin grunduppgift vid sidan av sin
affärsrörelseroll också via den samhälleliga rollen. Det
betyder att man tar hand om omvärldens välmående och
livskraft exempelvis genom att stöda olika allmännyttiga
samfund, genom donationer och genom sponsring.
Andelsbankerna kan besluta att stöda till exempel kulturlivet i
den egna regionen eller motionsuppfostran för barn och
unga via idrottsföreningar.
Sommaren 2016 erbjöd 30 andelsbanker på olika håll i
Finland totalt cirka 900 arbetsplatser till 15–17-åringar i
lokala allmännyttiga samfund. Till exempel OP Etelä-Karjala
firade 110-årsjubileum och erbjöd sommarjobb för 110
ungdomar på OPs bekostnad. Ungdomarna sysselsatts i cirka
60 olika föreningar. Banken bidrog med 360 euro per
sommararbetare.
I oktober 2016 offentliggjorde vi en betydande
donationshelhet till finländska universitet. Andelsbankerna
och centralinstitutet donerar sammanlagt 6,3 miljoner euro
till universiteten. Med donationer till universiteten vill vi
säkerställa finländsk utbildning och forskning på
universitetsnivå och trygga Finlands framgång på lång sikt.
OP är också med i ett ekonomikunskapsprojekt startat av
republikens president (Nuorten taloustaito) genom att donera
sina sakkunnigas arbetstid för att hjälpa unga med
betalnings- och skuldsvårigheter. År 2016 deltog 14 regionala
andelsbanker i projektet.

Andelsbankerna är betydelsefulla
sysselsättare och skattebetalare
En stor del av OPs inflytande påverkar indirekt livskraften
hos den lokala och regionala ekonomin. OP är till exempel en
betydande sysselsättare på många orter. Vid slutet av 2016
hade OP 12 227 anställda (12 130). Den procentuella
andelen fast anställda var 93 procent (93) och
visstidsanställda 7 procent (7). I Finland arbetade 11 787
personer, i Estland 191, i Lettland 113 i Litauen 134 och i
Ryssland två personer. OP hade sammanlagt 492 (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 2016 var 223 miljoner euro (251).
Se skatteavtrycket. ›
Med ett pilotprojekt i tre andelsbanker har man börjat forska
mer ingående vilken regional inverkan andelsbankernas
affärsrörelseroll och samhälleliga rollen har. Målet är att hitta
mätare som ger andelsbanker och deras intressentgrupper
bättre verktyg att utvärdera hur de har lyckats i sin
grunduppgift.

OP är en arbetsgemenskap för topproffs
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OP är en arbetsgemenskap för topproffs
OP Gruppens väg till ett flerbranschföretag är också ur personalens perspektiv en stor
förändringsprocess. I personalärenden fokuserar vi på att förnya och utveckla kompetens, ledarskap
och kultur.
Brytningen i branschen ställer krav på organisationens
förmåga att förnya sig och ökar avsevärt kompetenskraven
hos både de förtroendevalda, ledningen och de anställda. I
kärnan av ledarskapet ligger samarbete, effektivitet och
förnyelse samt en utmärkt förmåga att leda vid förändringar.
OPs kultur baserar sig på ett starkt värdebotten samt en
atmosfär av kontinuerlig förnyelse. En kunnig och motiverad
personal utgör en framgångsfaktor för gruppen, som hjälper
oss att svara på utmaningar som den förändrande omvärlden
och digitaliseringen för med sig.

Mångsidiga sätt att utveckla
kompetensen
OP erbjuder mångsidiga sätt att utveckla kompetensen för
alla personalgrupper. Grunden för utvecklingen är att varje
individ tillägnar sig OPs strategi och förstår hur förnyelsen
kommer att påverka individens sysslor och kunskaper.
I samband med kompetensutveckling används medel och
möjligheter att lära sig inom jobbet. Man kan bygga upp nya
utmaningar och inlärningsmöjligheter inom sina nuvarande
arbetsuppgifter eller dra nytta av mångsidiga
karriärmöjligheter inom gruppen. Inlärningen går ut på att
man delar med sig av sin kunskap och fördjupar sin
förståelse i olika sociala sammanhang och nätverk. Vid sidan
av dessa metoder för kompetensutveckling använde OP cirka
7 miljoner euro år 2016 för personalens närutbildning, för
videokurser och nätkurser. Hela OPs personal både i Finland
och utomlands omfattas av årliga prestationsbedömningar
och utvecklingssamtal.
För utvecklingen av kompetensen har man skapat en
omfattande helhet för förtroendevalda i andelsbankernas
styrelser och förvaltningsråd. Helheten 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 därmed att förnya hela
gruppen.

Personalundersökningar och
avancerad praxis inom
företagshälsa säkerställer
personalens arbetsförmåga
OP Gruppens organisation har två olika centraliserade
personalundersökningar i sitt bruk: en omfattande
Personalundersökning som gäller hela organisation, samt
Pulssi-undersökning med ett snabbare tempo.
Personalundersökningen genomförs i OP Gruppen vartannat
år. Följande undersökning genomförs 2017. I
Personalundersökningen 2015 uppnåddes ett bra resultat.
Centrala framgångsfaktorer enligt undersökningen var
samhörighet, verksamhet i enlighet med gruppens värden
och kundorientering.
OPs verksamhetsmodeller för ledningen av företagshälsa
uppdaterades under 2016. Verksamhetsmodeller för
företagshälsa, företagshälsovård och praxis inom arbetsskydd
säkerställer allt mer att man tar hand om personalens
arbetsförmåga genom yrkeskarriären.

OP är en attraktiv arbetsgivare
Enligt Universums undersökningar som gällde
arbetsgivarprofilen år 2016 var OP den mest eftertraktade
arbetsgivaren i finansbranschen bland unga experter med
kommersiell utbildning. OP förbättrade sin placering till
femte plats från förra årets sjätte plats. I en motsvarande
undersökning som utfördes bland studeranden steg OPs
placering från plats sjätte till fjärde plats.
Samarbetet med läroanstalter har varit mångsidigt bland
annat i form av olika projekt, tävlingar och läroanstaltsbesök.
Dessutom har OP Gruppens arbetsgivarprofil utvecklats bland
olika målgrupper bl.a. genom olika evenemang och
rekryteringsmässor. Till exempel i samband med
evenemanget Slush lanserades OPs Kiitorata trainee-program
avsett för högskolestuderanden som är på slutrakan av sina
studier.
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OP Gruppens nyckeltal
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OP Gruppens nyckeltal
1–12/2016

1–12/2015

Förändring, %

1 138

1 101

3,3

Bankrörelse

596

642

-7,3

Skadeförsäkring

230

259

-11,1

Kapitalförvaltning

232

213

8,8

208

197

5,3

31.12.2016

31.12.2015

Förändring, %

CET1-kapitaltäckning, %

20,1

19,5

0,6*

Avkastning på ekonomiskt kapital, %**

22,7

21,5

1,2*

Kapitalbasen i förhållande till minimibeloppet av kapitalbasen
(konglomeratlagen), %***

170

191

-21*

Nedskrivningar av fordringar i kredit- och garantistocken, %

0,09

0,10

0,0*

1 747

1 491

17,2

1–12/2016

1–12/2015

Förändring, %

Antal anställda

12 227

12 130

0,8

Heltidsanställda

10 609

10 606

0

De anställdas medelålder

43,6

43,8

-0,5

Kvinnor i chefsuppdrag, %

36

36

0

Resultat före skatt, milj. €

Ny OP-bonus som samlats till ägarkunder

Ägarkunder (1 000)

Som jämförelsetal för resultatet har använts talen för motsvarande perioder 2015. För
balansräkningstal och andra tal av tvärsnittstyp har som jämförelsetal använts talet vid slutet av
2015 om inte annat nämns.
* förändring i relationstalet
**12 mån. glidande, förändringen anges som förändring av relationstalet
*** Relationstalet enligt konglomeratlagen har beräknats med Solvens II-övergångsbestämmelserna
och jämförelseuppgifterna har ändrats.

Viktiga händelser
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Viktiga händelser
Initiativet Placera i Finland ledde till att
inhemska börsbolag fick en hel del nya
aktieägare
Med initiativet Placera i Finland slopade OP bland annat
avgifterna för handeln med inhemska företags aktier på
Helsingforsbörsen och erbjöd alla avgiftsfri aktieanalys under
initiativet. Initiativet, som slutade i mars 2016, gav de
finländska börsbolagen ett stort antal nya aktieägare,
inverkade betydligt på handelsaktiviteten på
Helsingforsbörsen och ökade intresset för professionell
placeringsanalys.

EIF-finansiering som stöd för ekonomisk
tillväxt och sysselsättning i framtiden
OP undertecknade ett avtal med Europeiska
investeringsfonden (EIF) om 150 miljoner euro för att
finansiera innovationer och stimulera tillväxten hos smeföretag. Sme-företagens intresse för finansieringen har varit
stort, och flera företag har redan utnyttjat den. Utöver avtalet
lämnade OP i oktober en ansökan om en förmedlarroll i
anslutning till finska statens, EIB-gruppens och Europeiska
kommissionens gemensamma sme-företagsinitiativ. Ett nytt
avtal undertecknades i januari 2017. Inom det kan OP likaså
med 150 miljoner euro finansiera sme-företag som
sysselsätter mindre än 250 personer.

Mobilen gick förbi nätet som
betjäningskanal för bankärenden
Mobilen blev den populäraste kanalen för bankärenden.
Antalet ärenden som sköttes i OP-mobilen gick i mars för
första gången förbi antalet ärenden som sköttes i OPnättjänsten. I genomsnitt hade OP-mobilen 11,4 miljoner
besök per månad 2016, medan op.fi hade 10 miljoner besök
per månad.

Mobiltjänsterna i centrum av
utvecklingen
I samband med att OP lanserade kontaktlös betalning med
Pivo, blev OP den första banken i Finland som lanserade
kontaktlös mobilbetalning. Dessutom lanserade OP två
tjänster för företagskunder, Pivo Kassa och OPföretagsmobilen, samt Pivo Junior för barn och unga.

Rekordstora donationer till universiteten

Initiativet Familjeextra som stöd i början
av ett nytt liv
I april lanserade OP initiativet Familjeextra, där babyfamiljer
erbjuds produkter och tjänster som underlättar familjens
vardag såsom gratis försäkringar och amorteringsfrihet.

På väg mot ett flerbranschföretag
Förvaltningsrådet vid OP Gruppens centralinstitut fastställde i
juni OP Gruppens strategi och de strategiska målen på
grupplanet. OPs mål är att gradvis förändras från en ren
finansaktör till ett flerbransch- och tjänsteföretag med
gedigen finanskompetens i den digitala tiden. Strategin lyfter
fram utvecklingen av kundupplevelsen genom att digitalisera
tjänster och funktioner.

60 kolbolag uteslöts som
placeringsobjekt
I slutet av 2015 meddelade OP att kolbolagen utesluts från
de aktiva placeringarna. Kartläggningen av kolbolagen blev
klar i juli, och som ett resultat av slopade OP 60 bolag från
sina placeringsobjekt. Det här innebär att sådana företags
aktier eller ränteinstrument inte i fortsättningen kan ingå i
OPs fonder med aktiva, direkta placeringar.

Utvidgning i hälso- och
välfärdsbranschen
OP Gruppen öppnade sitt andra sjukhus i Tammerfors.
Omasairaala Oy bytte namn till Pohjola Hälsa Ab i samband
med att sjukhuset öppnades. Under 2017–2018 öppnas nya
Pohjola Sjukhus också i Uleåborg, Åbo och Kuopio.

OP övergick från Finansbranschens
centralförbund till Palta
OP Andelslags förvaltningsråd beslöt 28.9 att OP Gruppen
utträder ur Finansbranschens centralförbund (FC). OP blev
medlem i Arbetsgivarna för servicebranscherna, Palta, från
och med 1.1.2017. OP förstärker också sin egen
intressebevakning.
till en månadsavgift utan bekymmer för ägande, behov av
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Rekordstora donationer till universiteten
OP vill försäkra Finlands framgång på lång sikt. OP deltog i
universitetens kapitalinsamling med en rekordstor donation
på sammanlagt 6,3 miljoner euro. Det totala beloppet består
av donationer från andelsbankerna och centralinstitutet.

Det första steget inom
mobilitetsbranschen
OP satte fart på övergången till ett tjänsteföretag genom att
offentliggöra tjänsten Kulku, OPs första steg inom
mobilitetsbranschen. Tjänsten Kulku ger konsumenter och
småföretag i huvudstadsregionen möjlighet att köra elbilar

OP 2016

till en månadsavgift utan bekymmer för ägande, behov av
stora engångsinvesteringar eller spekulationer över att bilen
minskar i värde.

100 år av frivilligarbete
Finlands 100-årsjubileumsår till ära fortsätter OP serien
Finland framåt-initiativ med ett stort frivilligarbetsprojekt.
OPs gåva till det hundraåriga Finland är hundra år av
frivilligarbete. OPs alla 12 000 anställda får på arbetstid
under en dag delta i frivilligarbete. OP uppmanar också andra
finländare att delta i frivilligverksamhet för hundra år. I
januari 2017 öppnades en ny webbplats för förmedling av
frivilligarbete, Hiiop100.fi, som för samman dem som
behöver och dem som erbjuder frivilligarbete.
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Finansbranschen omformas av flera megatrender
och förändringsfenomen
Finansbranschen är mitt i en stark och snabb digital brytning.
I och med brytningen får branschen hela tiden ny
branschöverskridande konkurrens. Regleringen frigör
konkurrens ännu mer och öppnar upp bankernas kunddata
till tredje parter. När konkurrensen ökar och blir mer
globaliserad, kräver kunderna en lika smidig och behändig
tjänsteupplevelse som de har blivit vana vid då de använder
de bästa internationella företagens tjänster. Då det gäller att
erbjuda en kundupplevelse, konkurrerar OP inte längre med
endast finansaktörer.
När kunderna får fler alternativ och det är lätt att byta
tjänsteleverantör, förutsätter kunderna ännu smartare och
mer proaktiv betjäning dygnet runt. Kunderna och övriga
intressegrupper förväntar sig också att företagens verksamhet
är ännu mer transparent och ansvarsfull. I sina val betonar
kunderna sin egen värdegrund.

Finansbranschen utmanas också av en samhällelig brytning,
som har att göra med till exempel en åldrande befolkning,
befolkningsgruppernas olikvärdighet samt en långsam
ekonomisk tillväxt. Tjänsteleverantörer ska kunna svara på
olika kundsegmentens behov där kunderna befinner sig.
Finansbranschen kan hitta nya källor för tillväxt genom att
trygga välståndet, tillhandahålla hälsotjänster och erbjuda
seniortjänster.
De megatrender och fenomen som styr utvecklingen har
komplicerade kopplingar till varandra. OP följer proaktivt
med förändringarna i omvärlden och söker modigt
tillväxtmöjligheter på det förnyade finansfältet. Med vår nya
strategi › strävar vi efter att svara på omvärldens utmaningar
och att ta del av de möjligheter som den erbjuder.

Strategin OP2016 – på veg mot ett
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Strategin OP2016 – på veg mot ett
flerbranschföretag
OP Gruppens nya långsiktiga strategi offentliggjordes i juni. I enlighet med den nya strategin är vårt
mål att gradvis förändras från en ren finansaktör till ett flerbranschföretag med gedigen
finanskompetens i den digitala tiden.
Strategin lyfter fram utvecklingen av kundupplevelsen genom
att digitalisera tjänster och funktioner. Vi förbereder oss på
att bygga upp helt digitala affärsrörelser för bankrörelsen,
skadeförsäkringen och kapitalförvaltningen. Fast vi sätter fart
på digitaliseringen av tjänster, satsar vi också på utvecklingen
av kundmöten ansikte mot ansikte enligt framtidens behov.
Vår bedömning är att en vinnande kundupplevelse i
fortsättningen grundar sig ännu mer på en växelverkan
mellan människan och tekniken.

produkter till kundorienterade tjänstekoncept. Vi utvecklar
affärsrörelsemodeller som förnyar marknaden bl.a. för
boende, hälsa- och välbefinnande, trafik, handel,
ekonomiförvaltning och säkerhet.

Kundernas ökande förväntningar och det förändrade
kundbeteendet sporrar oss att skapa helhetslösningar som
överskrider branschgränserna. Fokuset för utvecklingen av
affärsrörelsen flyttas gradvis från enskilda

Morgondagens OP byggs upp kring kundernas behov.

Det kundägda styr vår

beslutsfattande och utvecklingen av vår verksamhet. En

Affärsrörelsen utvidgas till att börja med genom att utvidga
bland annat hälso- och välbefinnanderörelsen. Under
kommande år ska hälso- och välbefinnandetjänster bli vårt
fjärde affärsområde.
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Det kundägda styr vår
verksamhet
Vår grunduppgift är att med stark kapitaltäckning och
effektivitet skapa bestående ekonomisk framgång, trygghet
och välfärd för ägarkunderna och för omvärlden. Grunden
för vår verksamhet ligger i våra värden, som är
människonärhet, ansvarskänsla och framgång tillsammans.
Vårt kundlöfte lyder: “Vi finns till för våra kunder.” Det
betyder att kundens bästa styr allt vad vi gör. Det är
kunderna som äger oss. De påverkar vårt

Ett omfattande
utvecklingsprogram omsätter
strategin i praktiken
Vi har inlett ett omfattande utvecklingsprogram som sätter
fart på OPs förnyelse. Utvecklingsinvesteringarna utökas
under de närmaste åren till 300–400 miljoner euro per år,
dvs. under de följande fem åren uppgår satsningarna på
utveckling till hela två miljarder euro.
Strategin genomförs i praktiken via strategiska
utvecklingsprojekt. Projekten har att göra med utvecklingen
av nuvarande affärsrörelse, med att skapa ny affärsrörelse
och med att utveckla nya kompetenser samt med främjandet
av OPs samhälleliga roll.

OP 2016

beslutsfattande och utvecklingen av vår verksamhet. En
betydande del av resultatet från affärsverksamheten återförs
också till ägarkunderna.
Som kundägd aktör har vi en dubbelroll. Via den genomför
vi vår grunduppgift. I vår affärsrörelseroll erbjuder vi
kunderna de bästa möjliga produkterna och tjänsterna samt
ser till att vår verksamhet är lönsam. Att lyckas i vår
affärsrörelseroll och att nå ekonomisk framgång möjliggör att
OP kan genomföra sin grunduppgift också med hjälp av
samhälleliga gärningar, till exempel med olika Finland
framåt-initiativ

T.ex.
– Att bygga upp helt digitala affärsrörelser
– Utveckling av nya, kundcentrerade
affärsrörelsemodeller, i det första skedet särskilt då det
gäller boende, mobilitet och e-handel
– Utvidgning av hälso- och välbefinnandetjänster till ett
fjärde affärsområde
– Utveckling av sme-företagens tjänsteutbud
Utveckling av nya kompetenser
T.ex.
– Utveckling av kompetens, ledarskap och företagskultur

Utveckling av nuvarande affärsrörelse

– Att bygga upp nya kompetenser som gäller analytik och
artificiell intelligens, som den digitala affärsrörelsen kräver

T.ex.

– Stärkningen av innovativ verksamhet

– Förnyelse av betjäningskanaler
– Digitalisering och automatisering av tjänster
– Förnyelse och förenkling av produktportföljen
– Förnyelse av grundsystem och IT-arkitektur
– Utveckling av ägarkundernas förmånsprogram

Att framhäva den samhälleliga rollen
T.ex.
– Klara mål och mätare för den samhälleliga rollen
– Initiativ med samhällsansvar i stil med #Finlandframåt

Att få till stånd ny affärsrörelse

En ny mätare för
2
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En ny mätare för
kundupplevelsen vid sidan av de
ekonomiska målen
I samband med offentliggörandet av strategin ställdes också
nya numeriska mål för kapitaltäckningen (CET1),
lönsamheten (avkastning på ekonomiskt kapital),
effektiviteten (kostnader för den nuvarande affärsrörelsen)
samt ökningen av antalet ägarkunder.
Vi lyfte fram kundupplevelsen och dess kontinuerliga
förbättring som ett av våra viktigaste mål, när vi i höstas tog i
bruk en ny mätare för kundupplevelsen. Den nya mätaren
baserar sig på Net Promoter Score (NPS-talet) som mäter
hur villiga kunderna är att rekommendera oss. Mätaren är
tvådelad och består av NPS-målet för varumärket (25) och
NPS-målet för kundmöten (70, på sikt 90). Med NPS-talet
för varumärket mäts kundernas erfarenhet av OP som
helhet. NPS-talet för kundmöten undersöker hurdana
kundupplevelser OP har lyckats skapa vid enskilda
kundmöten i alla kanaler.
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Modell för värdeskapande
I egenskap av en kooperativ grupp påverkar vår verksamhet i Finland olika intressegrupper på ett
omfattande sätt, både lokalt och riksomfattande. Vår verksamhet styrs av en dubbelroll och vår
framgång mäts i hur vi lyckas i både vår affärsrörelseroll och i vår samhälleliga roll.

Siffrorna beskriver läget vid slutet av 2016.

Värdekedja
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Värdekedja
Finansbranschen har en central betydelse för
samhällsekonomin samt vid produktionen av nödvändiga
bastjänster och verksamhetsmöjligheter för medborgare,
företag och organisationer både direkt och indirekt. I
leveranskedjan uppstår det indirekta effekter via till exempel
placeringsverksamhet, finansiering och skadeförsäkringens
ersättningstjänster.
Vi beaktar riskhanteringen, dataskyddet och
ansvarsaspekterna i alla skeden av vår värdekedja.
Centraliserad anskaffning svarar inom OP för anskaffningen
av gruppens mest centrala produkter och tjänster. Vi
förutsätter att de leverantörer som levererar varor eller
tjänster till OP Gruppen ska iaktta leverantörskriterierna för
OPs leverantörer, OP Gruppens upphandlingsvillkor och
principerna för god affärssed samt tillämplig lagstiftning och
internationella avtal.
Vid sidan av finansbranschen är OP också verksam i hälsooch välbefinnandesektorn. Affärsrörelsen i hälso- och
välbefinnandesektorn har inte beskrivits i den här
värdekedjan.
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Bankrörelse
OP är den ledande bostads- och företagsfinansiären i Finland. OPs marknadsandel ökade på ett år
till 39,4 procent bland bolånen och 37,8 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 boende. 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.
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
företagsrörelsen och internationaliseringen. Vi satsar på den
internationella betjäningsförmågan bl.a. genom att ingå
övervägda, internationella partnerskap utgående från
kundernas behov.
Läs mer om bankrörelsens produkter och tjänster på
adressen uusi.op.fi. ›
I enlighet med OPs nya strategi satsar vi avsevärt på att
utveckla digitala tjänster inom bankrörelsen. Målet är att
utveckla sådana tjänster för planering och hantering av
ekonomin som ger de bästa användarupplevelserna på
marknaden. På vår väg till ett flerbranschföretag utvecklar OP
nya digitala tjänster också inom boende. OPs vision är att i
framtiden erbjuda ett heltäckande ekosystem för boende,
som betjänar kunderna i allt som gäller boende, från
bostadsköp till renoveringar och det dagliga livet i hemmet.

Företagskunderna får nya

av de första bankerna i Europa som lanserade kontaktlösa
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Företagskunderna får nya
finansieringsmodelleroch digitala
tjänster, privatkunderna trygghet
och smidighet i det dagliga livet
Företagen är av stor betydelse för Finlands ekonomi, och OP
vill vara med och stöda de finländska företagens
verksamhetsförutsättningar. Att utveckla tjänsterna för
företag på bred front är en viktig del av de
utvecklingsprogram som ska omsätta OPs nya strategi i
praktiken.
I mars undertecknade OP ett avtal med Europeiska
investeringsfonden (EIF) om en SME InnovFin-garantimodell
på 150 miljoner euro för att finansiera innovationer och
stimulera tillväxten hos sme-företag. Inom avtalet kan OP till
innovativa sme-företag bevilja nya krediter för vilka EIF
beviljar 50 procents riskdelningsgaranti. Den nya
finansieringsmodellen har väckt intresse bland smeföretagen, och vid slutet av 2016 hade krediter redan
beviljats för över 50 miljoner euro av programmet på 150
miljoner euro.
OP fungerar också som förmedlarbank för SME Initiativefinansiering för sme-företag. Garantimodellen genomförs i
samarbete med finska staten och Europeiska
Investeringsfonden. OP stöder den ekonomiska tillväxten och
sysselsättningen i framtiden genom att finansiera små och
medelstora företag med tillväxtpotential.
I maj lanserade OP två digitala tjänster för
småföretagskunder: OP-företagsmobilen och Pivo Kassa. Med
OP-företagsmobilen kan företagaren utöver sina vanligaste
bankärenden också sköta bland annat faktureringen och följa
upp fordringar mobilt, till exempel i samband med besök hos
kunder. Pivo Kassa är en kassatjänst för småföretag. Den
erbjuder allt som behövs för betalningsrörelsen och
försäljningen i såväl fysiska butiker som nätbutiker. Med Pivo
Kassa kan småföretagaren grunda en nätbutik på bara några
minuter. Med produkter som OP-företagsmobilen och Pivo
Kassa vill OP ge företagarna sådana möjligheter att utveckla
verksamheten och effektivisera de grundläggande rutinerna i
företagsverksamheten som digitaliseringen fört med sig.
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av de första bankerna i Europa som lanserade kontaktlösa
betalningar i telefonen. Med den kontaktlösa funktionen i
Pivo vill OP ge kunderna en smidigare vardag genom att
inköpen kan betalas med telefonen, som nästan alltid finns i
fickan. Då behöver man inte ens alltid ha plånboken med sig.

I kreditgivningen är
bedömningen av
ansvarsfullheten en del av
riskhanteringen
Hos OP bedöms kreditgivningen till kunderna alltid
övergripande. De etiska principerna och anvisningarna för
kreditgivningen utgör ett rättesnöre i finansieringen. I
kreditgivningen och anvisningarna för den beaktas
bestämmelserna om god kreditgivningssed samt
Finansinspektionens rekommendationer.
För privatkundernas del baserar sig en ansvarsfull
kreditgivning på att kundens skuldbetalningsförmåga
omsorgsfullt reds ut samt på att kreditbeloppet
dimensioneras rätt och att riskerna förklaras för kunden på
ett förståeligt sätt. Vid finansieringen av företagskunder är det
viktigt att utöver att bedöma de finansiella omständigheterna
identifiera och analysera finansieringsobjektens sociala
konsekvenser och miljökonsekvenser ur riskhanteringens
synvinkel som en normal del av processen för bedömning av
kreditvärdigheten. Utöver den egna analysen konsulterar OP
vid behov oberoende värderare, som granskar miljöriskerna
hos en enskild kund eller ett enskilt finansieringsobjekt.
OP beslöt 2016 att börja iaktta Ekvatorprinciperna (Equator
Principles), som är en frivillig förbindelse för att hantera
miljömässiga och sociala risker vid finansieringen av projekt.
Trots att OP årligen deltar i att finansiera endast några
projekt som omfattas av Ekvatorprinciperna, hör till OPs
samhällsansvar att förbinda sig till de viktigaste
internationella samhällsansvarsinitiativen.

För att trygga ekonomin för privatkunder lanserade OP
produkten Lång fast ränta, som innebär att räntan på bolån
för första gången kan bindas till fast ränta för upp till 25 år.
Produkten är den första i sitt slag i Finland. Då man väljer en
fast ränta för hela lånetiden, känner man till alla ränteutgifter
för bolånet redan då man tar lånet. En fördel med den nya
produkten är också att kunden kan betala tillbaka lånet
tidigare än planerat utan kostnader och ta amorteringsfrihet
på normalt vis. Produkten riktar sig till OPs ägarkunder.
Privatkunderna fick också ett nytt sätt att betala, då
funktionen för kontaktlös betalning lanserades i OPs populära
mobilapp Pivo. OP var den första banken i Finland och en

Skadeförsäkring
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Skadeförsäkring
OP är den ledande skadeförsäkraren i Finland. Vi erbjuder privatkunder samt företags- och
samfundskunder ett mångsidigt och omfattande försäkringsskydd. Med hjälp av nya tjänstekoncept,
digitala lösningar, högklassiga nätverk av samarbetspartner och processeffektivitet utvecklar vi
fortlöpande kundupplevelsen i vår ersättningstjänst och skapar samtidigt konkurrensfördel. OPs
hälso- och välbefinnandetjänster är tills vidare en del av skadeförsäkringsrörelsen. Målet är att
bygga upp hälso- och välbefinnanderörelsen till ett separat affärsområde.
Syftet med försäkringen av privatkunder är att trygga ett
mångsidigt och heltäckande försäkringsskydd för våra kunder.
De centrala delområdena inom försäkring är försäkringar för
bilen, hemmet och annan egendom samt personförsäkringar
bland annat vid olycksfall och sjukdomar samt resor.
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. Centrala objekt som försäkras inom
företagsverksamheten är företagaren själv, företagets
anställda, företagets anläggnings- och omsättningstillgångar,
varutransporter, fordon samt affärsrörelsen. OP har utvidgat
sitt utbud av tjänster för företag med en cyber-, dvs.
dataskyddsförsäkring och en företagshälsovårdstjänst som
ansluts till personförsäkringar. I EPSI Ratings
försäkringsundersökning 2016, som mäter kundbelåtenheten
och kundlojaliteten, steg OP till första plats inom försäkring
av företagskunder.
Inom ersättningstjänsten har OP ingått partneravtal i över 20
branscher, exempelvis med företag inom
hälsovårdsbranschen, bilverkstäder, byggreparationsföretag
och elektronikaffärer. Genom partnerskapen säkerställs att
kundupplevelsen är högklassig samt att ersättningstjänsterna
är kostnadseffektiva, av jämn kvalitet och nära kunden. Nya
digitala tjänster, såsom Skadehjälpen och avsnittet
Försäkringar i OP-Mobilen, erbjuder kunderna ett smidigt
sätt att sköta skadeärenden. I tjänsten Skadehjälpen får
kunderna anvisningar för skadefall samt information om vad
försäkringen ersätter. Skadehjälpen finns också i OP-mobilen
och OP-företagsmobilen. I OP-mobilen för privatkunder kan
kunderna också göra en skadeanmälan. Av privatkundernas
skador anmäls redan 70 procent via nätet eller mobilen.
Läs mer om skadeförsäkringens produkter och tjänster på
adressen uusi.op.fi. ›
Vi förnyar skadeförsäkringen på basis av OPs nya strategi
bland annat genom att utveckla ersättningstjänsten och
produkturvalet. Skadeförsäkringens mål är att vara
branschens mest innovativa aktör och att förnya den
finländska skadeförsäkringsrörelsen.

underlätta kundens dagliga liv och att på så vis erbjuda en

Modeller för skötsel av skador på
fordon och mobilapparater
representerar nya
tjänstekoncept
I enlighet med vår nya strategi strävar OP efter att flytta
tyngdpunkten i utvecklingen från enskilda produkter till
kundorienterade tjänstekoncept. Inom skadeförsäkringen har
vi redan tagit steg i den här riktningen, till exempel i
modellerna för skötsel av bilskador och skador på
mobilapparater, där vi strävar efter att
ansvarsfull verksamhet hos människor och organisationer
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underlätta kundens dagliga liv och att på så vis erbjuda en
oslagbar kundupplevelse.
Den populära pilotversionen av den nya tjänstemodellen för
bilskador, som togs i bruk under slutet av 2015, fick en
fortsättning i slutet av 2016, då konceptet kallat
Verkstadsmästartjänsten startades i huvudstadsregionen samt
i Tammerfors och Åbo. I tjänsten styrs kunden vid en skada
direkt till en verkstadspartner där det finns en OP
Verkstadsmästare. Syftet med modellen är att underlätta
skötseln av bilskador så att kunden med en gång kan sköta
såväl reparationen av bilen som ersättningarna i anslutning
till skadan och snabbt återgå till sina vardagsrutiner. Avsikten
är att under 2017–2018 ytterligare utvidga tjänsten till fler
verkstadspartner och orter.
Också för skador på mobilapparater lanserades i slutet av
2016 en ny tjänstemodell, där kunderna utan någon separat
skadeanmälan kan låta reparera sina mobilapparater hos en
servicefirma som OP samarbetar med. OP ersätter årligen
cirka 30 000 skador på mobilapparater. Tack vare den nya
tjänstemodellen kan våra kunder sköta sina
ersättningsärenden i anslutning till skador på mobilapparater
avsevärt snabbare än tidigare.

Inom skadeförsäkringen innebär
ansvarskänslan att skydda
kunden mot risker och
uppmuntra till miljövänlig
verksamhet
Inom skadeförsäkringen är OPs ansvarsfulla uppgift att
främja kundernas riskhantering och trygghet samt att
förebygga skador. OP kartlägger tillsammans med kunden de
potentiella risk- och säkerhetsfaktorerna och optimerar
försäkringslösningarna skilt för varje kund. OP säkerställer att
kunden är tillräckligt medveten om sina risker och att
eventuella skador inte medför oöverstigliga ekonomiska
problem.
Förändringarna i klimatet inverkar på försäkringskundernas
liv och företagens omvärld. OP vill utveckla sin
försäkringsrörelse i en allt miljövänligare riktning. Vårt mål är
att våra försäkringslösningar så brett som möjligt ska täcka
alla försäkringsbara risker också då förhållandena förändras. I
ersättningsverksamheten kräver OP att alla samarbetspartner
beaktar och handlar i enlighet med principerna för hållbar
utveckling.
Vi stöder en hållbar utveckling inte endast genom att utveckla
vår verksamhet, utan också genom att sporra andra till
miljövänliga handlingar. Vi strävar efter att styra
verksamheten hos våra kunder och samarbetspartner i en
riktning som dämpar klimatförändringen. Vi ökar också
riskmedvetenheten och styr anpassningen till
klimatförändringen. Vårt mål är att främja
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ansvarsfull verksamhet hos människor och organisationer
samt att styra utvecklingen hos lagstiftning och
myndighetsföreskrifter som gäller klimatförändringen.

Hälso- och
välbefinnandetjänsternautvidgas
gradvis
Att utvidga hälso- och välbefinnandetjänsterna är OPs första
steg mot ett flerbranschföretag. Tills vidare är hälso- och
välbefinnandetjänsterna en del av skadeförsäkringens
rörelsesegment.
OP tog sina första steg inom hälso- och
välbefinnandetjänsterna i början av 2013 genom att i
Helsingfors öppna sitt helägda sjukhus Omasairaala, vars mål
är att erbjuda en så effektiv vårdkedja som möjligt och en så
utmärkt kundupplevelse som möjligt. Sjukhusnätverket
utvidgades i augusti 2016, då OPs andra sjukhus öppnades i
Tammerfors. I samband med öppningen av sjukhuset i
Tammerfors bytte Omasairaala Oy namn till Pohjola Hälsa Ab
och sjukhusen till Pohjola Sjukhus. Under perioden 2017–
2018 kommer Pohjola Sjukhus att öppnas också i Uleåborg,
Kuopio och Åbo. Utöver tjänster till privatkunder erbjuder
Pohjola Sjukhusen också företagshälsovårdstjänster till
företagskunder.
Av Pohjola Sjukhus kunder samlas i samband med
patientbesök in respons med NPS-mätaren. Pohjola Sjukhus
NPS har varit högt ända sedan det första sjukhuset
öppnades, och 2016 var det 96 (variationsintervall för NPS 100-+100).
Utvidgandet av hälso- och välbefinnandetjänsterna passar bra
ihop med OPs ansvarsfulla grunduppgift att främja
ägarkundernas och omvärldens framgång. Pohjola Sjukhus
har avsevärt lyckats förkorta vårdkedjan, vilket gynnar alla
parter: arbetstagarna, arbetsgivarna, samhället samt skadeoch arbetspensionsförsäkrarna i och med kortare frånvaron,
lägre kostnader, ersättningar och inkomstförluster.
Resultatet av forskningsprojektet Jyvä, som Aaltouniversitetet offentliggjorde våren 2016, utvisade att Pohjola
Sjukhus jämfört med OP Försäkrings samarbetspartner
förkortade vårdkedjan för olycksfallspatienter med 15
procent, och totalkostnaderna per patient minskade med
cirka 2 000 euro från tidigare. Enligt undersökningen
förkortades perioderna av arbetsoförmåga med cirka 20
dygn per patient, och 98 procent av patienterna
rekommenderade Pohjola Sjukhus tjänster för andra.
Materialet i Jyvä-undersökningen utgörs av OP Försäkrings
jämförelseuppgifter från 2013–2014, och materialet jämför
aktörer inom den privata sektorn.

Kapitalförvaltning
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Kapitalförvaltning
OP är en av de största kapitalförvaltarna i Finland. Målet för kapitalförvaltningen är att på ett
kundorienterat sätt svara på privat- och företagskundernas spar- och placeringsbehov, erbjuda de
bästa digitala kapitalförvaltningstjänsterna samt en unik Private Banking-upplevelse.
För privatkunderna tillhandahåller OP ett omfattande urval
spar- och placeringstjänster. 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. I livförsäkringens
produkturval ingår pensionsförsäkringar, spar- och
fondförsäkringar samt risklivförsäkringar.
För institutionella kunder och företagskunder tillhandahåller
OP utöver diskretionär kapitalförvaltning och
placeringskonsultering också modern riskrapportering och
portföljanalys samt lösningar för likviditetshanteringen i
företag. Tjänsteutbudet för professionella institutionella
placerare utvidgades under 2016 med möjligheten att vid
sidan av OPs pensions- och försäkringsbolag placera i
alternativa placeringar.
OP har Finlands mest omfattande Private banking-nätverk
som erbjuder individuell och övergripande avtalsbaserad
kapitalförvaltning för privatkunder samt för företag och
samfund. I tjänsten Private banking ingår OPs och dess
utomstående samarbetspartners produkt- och tjänsteutbud.
Tjänstemodellerna utgörs av diskretionär kapitalförvaltning
och placeringskonsultering.
För privat- och företagskunder samt institutionella kunder
tillhandahålls också ett omfattande utbud av tjänster inom
förmedling, förvaring och analys av värdepapper. OPs
prisbelönade aktieanalysteam följer upp över 80 inhemska
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
adressen uusi.op.fi. ›
Vi förnyar kapitalförvaltningen som en del av OPs nya
strategi genom att satsa särskilt på digitala tjänstemodeller
och utveckla nya mobiltjänster. Förändringen i kundbeteendet
och övergången till digitala kanaler syns redan nu, till
exempel i det att 73 procent av fondteckningarna i december
2016 utfördes via digitala kanaler. I enlighet med strategin
kommer helt digitala tjänster att byggas upp inom
kapitalförvaltningen. Det är till exempel redan nu möjligt att
enkelt utan nyckeltalslista teckna fonder och handla med
aktier i mobilen.

Kunderna uppmuntras att
placera
Som en kundägd aktör är OPs uppgift att främja sina
kunders framgång och välstånd. Med de nuvarande låga
räntorna är det svårt att få besparingar att växa genom
traditionella kontoinsättningar. Därför uppmuntrar vi genom
olika initiativ våra kunder att börja placera.
Med Placera i Finland-initiativet, som pågick under början av
våren 2016, slopade vi under initiativet avgifterna för
handeln med inhemska företags aktier på Helsingforsbörsen
och erbjöd alla avgiftsfri aktieanalys. Initiativet gav finländska
börsbolag över 25 000 nya aktieägare, och handelsaktiviteten
på Helsingforsbörsen ökade avsevärt.
Följande steg i initiativet Placera i Finland, som

upphörde vid slutet av mars, var att sänka avgifterna för OPs

och de fonder som förvaltas av utomstående
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upphörde vid slutet av mars, var att sänka avgifterna för OPs
elektroniska aktiehandel våren 2016. Som en del av våra
tjänstekoncept erbjuder vi också alla våra kunder som
placerar i aktier den mest omfattande aktieanalysen i Finland.
I början av juni slopade vi permanent handelskostnaderna för
fonder för våra ägarkunder. Ägarkunderna kan teckna, lösa in
och byta de flesta av OPs fonder utan handelskostnader.
OPs mål är att tala till kunderna om placering och
kapitalförvaltning på ett lättbegripligt sätt och att sänka
tröskeln för att börja placera. Under 2016 ordnade vi bland
annat kundevenemang på nätet, webbinarier, där vi på ett
lättillgängligt sätt behandlade placeringar.

Ansvarsfull
placeringsverksamhet
OPs mål är att internationellt vara branschföregångare inom
ansvarsfull placering. Våren 2016 inrättade vi en enhet för
ansvarsfulla placeringar. Dess syfte är att ytterligare fördjupa
och utvidga vår verksamhet inom olika delområden av
ansvarsfull placering. Ansvarsfull placering består i OP av att
vi beaktar ansvarsfullheten (ESG: Environmental, Social and
Governance) i placeringsbesluten, av aktivt ägande, positiv
och negativ screening, en process för uppföljning av
internationella normer samt påverkan. Enligt Scandinavian
Financial Research Ltd:s (SFR) årliga undersökning valde de
institutionella placerarna 2016 OP till den bästa
kapitalförvaltaren i Finland inom ansvarsfull placering.
OPs placeringsverksamhet styrs av internationella principer,
bland annat FN:s principer för ansvarsfull placering (UNPRI),
Global Compact och OECD:s riktlinjer. För uppföljningen av
internationella normer anlitar vi en opartisk
samarbetspartner (GES Investment Service), som för
placeringsverksamheten fortlöpande tillhandahåller analys om
hur internationella normer genomförs i placeringsobjekten.
Samarbetspartnern granskar OPs kapitalförvaltnings- och
fondbolags placeringar två gånger per år med hänsyn till
försummelser av internationella normer. Screeningen
omfattar de direkta och aktiva placeringarna i aktier och
företagslån samt alla OP-fonder som gör sådana placeringar.
Utanför screeningen stannar till exempel indexprodukterna
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och de fonder som förvaltas av utomstående
portföljförvaltare.
I enlighet med principerna för ansvarsfulla placeringar på
grupplanet placerar OP inte aktivt i företag som tillverkar
kontroversiella vapen eller i företag som regelbundet bryter
mot internationella normer. Som ett led i uppbromsningen
av klimatförändringen har OP från sina aktiva placeringar
uteslutit 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.
Uteslutningen gäller också vissa energibolag som använder
kol. En förteckning över de bolag som utesluts har
offentliggjorts på OPs webbplats. Där publiceras också
koldioxidavtrycket för OPs aktie- och räntefonder. Vi började
som första finländska fondbolag publicera koldioxidavtrycket
redan 2015. I enlighet med principerna används i
placeringsverksamheten i första hand andra
placeringslösningar än sådana som registrerats i offshorestater. Om placeringar görs i sådana stater, kräver det alltid
en separat riskhanteringsbehandling.
Också OP Kiinteistösijoitus har förbundit sig att iaktta
principerna för ansvarsfull placering och beaktar dem i
fastighetskapitalförvaltningen. OP Kiinteistösijoitus sköter
fastighetsplaceringarna i de fastighetsfonder som bolaget
förvaltar samt sina kunders direkta fastighetsplaceringar. I
underhållet av direkt ägda fastigheter och i nya placeringar
betonas energieffektivitet, minskad förbrukning och
avfallshantering. Beträffande indirekta fastighetsplaceringar
utövar bolaget aktivt inflytande för att ansvarsfrågor ska
beaktas i styrelserna och placeringskommittéerna i målfonder
och målföretag. OP Kiinteistösijoitus utvecklar fortlöpande
ansvarsfull verksamhet i fastighetsbranschen. Bolaget har
undertecknat det nationella energieffektivitetsavtalet och
deltar i utvecklingen av företagsansvarsrapporteringen inom
fastighetsbranschen. Dessutom har bolaget utarbetat ett eget
miljöprogram, vars syfte är att också i fortsättningen minska
verksamhetens miljökonsekvenser.

Produkt- och tjänsteutvecklingen i OP Gruppen
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Produkt- och tjänsteutvecklingen i OP Gruppen
Målet för OPs produkt- och tjänsteutveckling är att skapa produkter och tjänster som är innovativa,
användarvänliga och betydelsefulla för kunderna och som ger en smidig kundupplevelse.
Beträffande privatkunderna strävar vi efter att i utvecklingen
beakta behoven hos kunder i olika åldrar och bosatta inom
olika områden, och vi vill i synnerhet se till att produkterna
är lätta att förstå. Med produkterna och tjänsterna för
företagskunder strävar vi efter att främja företagets
framgång, till exempel genom att förbättra smidigheten och
produktiviteten i verksamheten. Även om tjänsterna
digitaliseras med fart, utvecklar OPs produkt- och
tjänsteutveckling också de kundmöten som sker ansikte mot
ansikte för att de bättre ska motsvara framtidens behov.

Stora satsningar på utveckling
Finansbranschens kraftiga och snabba digitala brytning för
kontinuerligt med sig ny konkurrens och trappar upp
produkt- och tjänsteutvecklingen. Då omvärlden förändras,
måste man får att nå framgång kunna erbjuda den bästa
kundupplevelsen oberoende av tid, plats och betjäningskanal.
OP anser att en vinnande kundupplevelse i fortsättningen allt
mer baserar sig på ett samspel mellan människan och
tekniken – den personliga betjäningen berikas exempelvis
med data, analytik och artificiell intelligens.
I enlighet med sin strategi utökar OP
utvecklingsinvesteringarna till cirka 300–400 miljoner euro
per år, dvs. under de följande fem åren satsas upp till 2
miljarder euro på utveckling. Utvecklingsinvesteringarna riktas
till modernisering av bastjänsterna inom finansbranschen
samt till att ta fram nya produkt- och tjänstekoncept.
Utvecklingens allt större betydelse syns också i rekryteringen
av nya talanger. Under året rekryterades över 100 nya
anställda inom OPs produkt- och tjänsteutveckling. I slutet av
året berättade vi att vi kommer att förnya vår
utvecklingsorganisation och verksamhetsmodell för att
påskynda genomförandet av strategin. Målet är att förbättra
utvecklingens kvalitet, takt och transparens, att ta fram nya
produkt- och tjänstekoncept samt att trygga de nuvarande
tjänsternas funktionssäkerhet. Den nya
utvecklingsorganisationen svarar för produktutvecklingen för
OPs alla rörelsesegment samt för att utveckla betjäningen i
flera kanaler och för att garantera OPs föregångarskap då det
gäller att utnyttja digitaliseringen.
Produkt- och tjänsteutvecklingen i OP sker enligt modellen
för smidig utveckling. Med smidig utveckling avses i OP en
iterativ utvecklingsmodell, där man fortlöpande samlar in
kundrespons. Vi har gradvis övergått till modellen för smidig
utveckling under de senaste åren, och det har krävt nya
verksamhetsmodeller och roller samt långsiktig utbildning av
personalen. Utvecklingsorganisationen, som förnyades i slutet
av året, byggdes upp kring modellen för smidig utveckling.

Till verksamhetsmodellen för smidig utveckling hör att
lansera produkter och tjänster med begränsade funktioner
(s.k. betaversioner) samt att vidareförädla dem utifrån
testning och kundrespons.

Ökad kundorientering genom
föregångarskap inom
tjänstedesign
I OP utgår all utveckling från kundernas behov, och därför är
det en naturlig och viktig del av produkt- och
tjänsteutvecklingen att låta kunderna delta i utvecklingen.
Kundorienteringen i OPs produkt- och tjänsteutveckling har
redan i flera års tid utökats genom metoder för tjänstedesign.
I dag kan OP räknas till föregångarföretagen inom
tjänstedesign i Finland, och enheten för tjänstedesign med 30
anställda är till sin expertis och storlek jämförbar med en
designbyrå.
Med tjänstedesign avses innovation, utveckling och planering
av tjänster med designmetoder – tillsammans med kunderna.
Tjänstedesignen börjar med att förstå användarnas behov
och de smärtpunkter som upptäckts i användningen och
slutar med att en konkret användarupplevelse förverkligas.
Målet är att skapa produkter och tjänster som är tydligare,
användarvänligare och bättre motsvarar kundernas behov
och att genom det förbättra kundupplevelsen.
Kunderna kan delta i utvecklingen av OPs produkter och
tjänster på flera olika sätt. OP Helsingfors kontor i Vallgård i
Helsingfors fungerar som gruppens testlaboratorium för nya
verksamhetsmodeller och verktyg. På kontoret kan kunderna
testa och undersöka nuvarande och kommande produkter
och tjänster på olika sätt: med pekskärmar, videor,
animationer och demor. På kontoret i Vallgård finns alltid en
representant för utvecklingsorganisationen, för att kundernas
värdefulla observationer och kommentarer ska kunna
utnyttjas på bästa möjliga sätt.
På nätet kan kunderna öppet delta i produktutvecklingen på
webbplatsen OP Lab, där vi presenterar framtidens digitala
tjänster, samlar in kundrespons och pilotundersöker tjänster
tillsammans med kunderna. Utöver OP Lab fungerar på nätet
också kundgemenskapen Paja, där kunderna kan registrera
sig. Via Paja utför vi snabba enkäter, bedömer vi idéer och
samlar vi in respons på nätet och vid olika evenemang.
Tjänstedesignerna utför också årligen många kundintervjuer
ansikte mot ansikte på olika håll i Finland och tar tillsammans
med kunderna fram idéer vid olika workshoppar.

Nya op.fi öppnades för kunderna
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Nya op.fi öppnades för kunderna
för betatestning
OPs nya nättjänst och nätbank op.fi är ett exempel på hur vi
tillämpar verksamhetssättet för smidig utveckling och tar med
kunderna i produkt- och tjänsteutvecklingen. Betaversionen
av den nya tjänsten uusi.op.fi › öppnades för alla hösten
2016, och OP samlar av kunderna in användarrespons, som
ska styra vidareutvecklingen av tjänsten.
Betatestning är inte ännu allmänt inom banktjänster, och OP
är en av de få aktörer inom finansbranschen som lanserat sin
tjänst i betaskedet. Kunder i olika åldrar har från första
början deltagit i planeringen och utvecklingen av den nya
tjänsten bland annat genom intervjuer, gruppsamtal och
användbarhetstester samt genom att pröva på tjänsten.
Läs mer om andra tjänster och produkter som lanserats
under året:
– OP-företagsmobilen ›
– Pivo Kassa ›
– Pivo Junior ›
– Verkstadsmästartjänsten ›
– OP Kulku ›

Samarbete med start-upföretag
I enlighet med vår nya strategi påskyndar vi förnyelsen,
kompletterar produkt- och tjänsteutbudet och stärker
innovationen också genom partnerskap med till exempel
start-upp-företag.
I november 2016 offentliggjorde vi ett nytt start-upprogram, vars syfte är att tillsammans med finländska och
internationella start-up-företag bygga upp de bästa möjliga
tjänsterna för OPs kunder. Som partner söker vi
tillväxtföretag inom finansbranschen, men också inom
exempelvis hälsoteknik, mobilitet och boende. OPs start-upprogram skiljer sig från traditionella tillväxtprogram särskilt i
fråga om behovsorienteringen, eftersom vi söker särskilt
tillväxtföretag som passerat startskedet, dvs. företag som
genast kan börja bygga upp ny affärsrörelse tillsammans med
OPs experter.
Läs mer på webbplatsen OP Lab. ›
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OP gruppens bolagsstyrningsrapport 2016
Ladda ner OP Gruppens bolagsstyrningsrapport 2016 i sin helhet här. › Rapporten beskriver OP
Gruppens bolagsstyrning. Kreditinstitut och värdepappersemittenter ska enligt lagen lämna en
bolagsstyrningsrapport. OP Gruppens emittenter (OP Företagsbanken Abp och OPBostadslånebanken Ab) upprättar egna bolagsstyrningsrapporter som till väsentliga delar följer OP
Gruppens rapporter. OP Gruppens rapport gäller övriga kreditinstitut som hör till
centralinstitutskoncernen än de emittenter som nämns ovan, till exempel OP-Processtjänster Ab
och OP-Kortbolaget Abp. Andelsbankerna kommer att offentliggöra egna bolagsstyrningsrapporter.

Förvaltning och ledning

Den här rapporten samt OP Gruppens bokslut,
verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och årsrapport
finns på OPs internetsidor www.op.fi ›.

OP Gruppens bolagsstyrningsrapport (Corporate Governance
Statement) har upprättats i enlighet med kreditinstitutslagen
(kreditinstitutsdirektivet och tillsynsförordningen CRD4/CRR),
7 kap. 7 § i värdepappersmarknadslagen och tillämpliga delar
av rekommendation 54 i Finsk kod för bolagsstyrning (2015).
Bolagsstyrningsrapporten ges ut separat från
verksamhetsberättelsen.

I beslutsfattandet och förvaltningen i OP Gruppen och dess
centralinstitut OP Andelslag (centralinstitutet) iakttas gällande
finsk lag och de normer som meddelats med stöd av den. OP
Gruppens verksamhet styrs främst av lagen om en
sammanslutning av inlåningsbanker, lagen om andelsbanker
och andra kreditinstitut i andelslagsform, kreditinstitutslagen,
lagen om försäkringsbolag, lagen om andelslag och
aktiebolagslagen.

I rapporten ingår också vissa andra centrala
förvaltningsområden om vilka aktuell information finns
tillgänglig på OPs internetsidor www.op.fi ›.
OP Gruppens direktion har 31.1.2017 behandlat den här
bolagsstyrningsrapporten. Revisionsutskottet vid OP
Gruppens förvaltningsråd har också bedömt rapporten vid
sitt sammanträde. OP Gruppens revisor KPMG Oy Ab har
kontrollerat att gruppen har lämnat rapporten och att
rapportens beskrivning av huvuddragen i systemen för intern
kontroll och riskhantering i anslutning till den finansiella
rapporteringsprocessen stämmer överens med bokslutet.

Grupp- och koncernstruktur

OP Gruppens principer för bolagsstyrning iakttar tillämpliga
delar av Finsk kod för bolagsstyrning som
Värdepappersmarknadsföreningen rf antog i oktober 2015 –
med beaktande av de kooperativa särdragen.
Dessutom följer OP Gruppen i sin verksamhet principerna för
God affärssed (Code of Business Ethics).

är fast förankrad vid att främja ägarkundernas och
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Grupp- och koncernstruktur
samt förvaltningsorgan
Gruppstruktur
OP Gruppen
OP Gruppen är en kooperativ solidariskt ansvarig finansgrupp
som grundades 1902. Gruppen består av självständiga
andelsbanker samt gruppens centralinstitut och dess
dotterföretag. Grunden för OP Gruppens framgång

OP Gruppen består av två delar:

OP 2016

är fast förankrad vid att främja ägarkundernas och
samarbetsparternas ekonomiska framgång, välfärd och
trygghet. Att vara finländsk är en viktig del av gruppens
identitet.
OP Gruppen består av 173 självständiga andelsbanker (läget
31.12.2016) och deras centralinstitut OP Andelslag jämte
dotterföretag och närstående företag. Gruppens verksamhet
baserar sig på kooperation: att samarbeta och att dela
framgången mellan alla. OP Gruppens grunduppgift är att
med sin starka kapitaltäckning och effektivitet skapa
bestående ekonomisk framgång, trygghet och välfärd för
ägarkunderna och omvärlden.
Gruppens affärsrörelse har indelats i tre segment:
bankrörelse, skadeförsäkring och kapitalförvaltning.

2. den övriga OP Gruppen.

1. sammanslutningen av andelsbanker
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bokslut för sammanslutningen som avses i 9 § i lagen om en

31

OP
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. Dessutom hör
Pohjola Hälsa Ab, som bedriver sjukhusverksamhet, till OP
Gruppen.
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
upprättar ett sådant konsoliderat

OP 2016

bokslut för sammanslutningen som avses i 9 § i lagen om en
sammanslutning av inlåningsbanker.

Andelsbankerna
Andelsbankerna är självständiga inlåningsbanker som
bedriver lokal hushållsbanksrörelse. De erbjuder moderna
och konkurrenskraftiga banktjänster till privat- och smeföretagskunder, till jord- och skogsbrukskunder samt till den
offentliga sektorn. I huvudstadsregionen utövar
Helsingforsnejdens Andelsbank motsvarande
hushållsbanksrörelse. Banken inledde sin verksamhet som en
inlåningsbank i andelslagsform 1.4.2016.
Till företagsformen är andelsbankerna andelslag där
grundvärdena för beslutsfattandet är principen en medlem
en röst. I andelsbankerna utövas det högsta beslutsfattandet
av andelsstämman eller fullmäktige, som består av
ägarkunder, och som väljer bankens förvaltningsråd.
Förvaltningsrådet väljer bankens styrelse.
Centralinstitutets förvaltningsråd har fastställt principer för
intern styrning för gruppen. Rekommendationerna gäller bl.a.
andelsbankens förvaltningsorgan och operativa ledning, den
interna kontrollen och ersättningarna.
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Vid beredningen av valet av ledamöter till
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OP-förbunden
OP-förbunden är medlemsandelsbankernas regionala
samarbetsorgan. Det finns 16 OP-förbund i Finland.
Förbundens gränser följer i regel landskapsgränserna.
OP-förbunden utser sina representanter till OP Andelslags
förvaltningsråd. Dessutom samarbetar de bl.a. inom
marknadsföring, samhällsansvar och intern utbildning.
OP-förbundets möte för medlemsbankernas företrädare
väljer en styrelse som företräder förbundet och handhar dess
angelägenheter. Enligt rekommendationen för bolagsstyrning
har styrelsen minst tre (3) och högst nio (9) ledamöter som
väljs årligen.

OP Andelslag och dess uppgifter
OP Gruppens centralinstitut är OP Andelslag, på finska OP
Osuuskunta. Centralinstitutets hemvist är Helsingfors.
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. OP Andelslag är ett andelslag som ägs av dess
medlemsbanker.
Medlemmar i centralinstitutet kan vara de kreditinstitut som
avses i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker,
vilkas stadgar eller bolagsordning har godkänts av
centralinstitutet. Om antagning av medlemmar beslutar
förvaltningsrådet.
Centralinstitutets uppgift är att som centralinstitut för
sammanslutningen och som företaget i toppen av det finansoch försäkringskonglomerat som OP Gruppen bildar opartiskt
främja och stöda utvecklingen och samarbetet hos sina
medlemskreditinstitut, övriga företag som hör till OP
Gruppen och gruppen som helhet. I det här syftet styr
centralinstitutet gruppens centraliserade tjänster, utvecklar
gruppens affärsrörelse, tar hand om gruppens strategiska
styrning och intressebevakning samt de lednings- och
tillsynsuppgifter som ankommer på centralinstitutet för
sammanslutningen och företaget i toppen av finans- och
försäkringskonglomeratet. Dessutom fungerar centralinstitutet
som OP Gruppens strategiska ägarsammanslutning.

Mångfald i förvaltningen
Förvaltningsorganens sammansättning planeras på lång sikt.
För att arbetet ska vara effektivt krävs att
förvaltningsorganens expertis, kunskaper och erfarenheter är
tillräckliga.
Pielisen Osuuspankki och Pohjois-Karjalan Osuuspankki har
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Vid beredningen av valet av ledamöter till
förvaltningsorganen fästs uppmärksamhet vid det mervärde
som varje person medför för sammansättningen av
respektive förvaltningsorgan bl.a. så att mångfalden i
förvaltningsrådet är tillräcklig och utvecklas. Mångfalden ska
upprätthållas och utvecklas genom att säkerställa att de
personer som väljs har mångsidiga kunskaper och
erfarenheter, regional spridning samt att fördelningen enligt
kön och åldersgrupper är tillräcklig i förvaltningsorganen.
Målet är att båda könen är företrädda i centralinstitutets
förvaltningsråd samt i andelsbankernas förvaltningsråd och
styrelser i förhållandet 60/40. För att nå målet strävas efter
att på lång sikt säkerställa att då det bland de personer som
föreslås till förvaltningsorganen finns personer som till
kunskaperna och erfarenheterna är jämnstarka, ska till
kandidat nomineras den som företräder det kön som är i
minoritet i organet.

Förändringar i OP Gruppens
struktur 2016
I OP Gruppens bokslut konsolideras vid slutet av 2016 totalt
173 andelsbanker (178) och deras koncernbolag, OP
Andelslagskoncernen och OVY Försäkring Ab.
Antalet andelsbanker minskade under 2016 genom
andelsbanksfusioner och ökade genom att Helsingfors OP
Bank Ab:s bolagsform ändrades till andelsbank. Ändringen
registrerades 1.4.2016. Namnet på den nya banken är
Helsingforsnejdens Andelsbank (OP Helsingfors). OP
Helsingfors är ett dotterbolag till OP Gruppens
centralinstitutskoncern. Centralinstitutet har också i
fortsättningen en betydande roll i kapitaliseringen av den nya
banken. Det här betyder att OP Andelslag enligt stadgarna för
OP Helsingfors har bestämmande inflytande i OP Helsingfors.
OVY Försäkring Ab har 30.11.2016 till OP Försäkring Ab
överlämnat ett specialförsäkringsbestånd för bankrörelse.
Beståndet består av OVY Försäkring Ab:s specialförsäkringar
för bankrörelse som beviljats som ansvars- och
brottsförsäkringar samt rättsskyddsförsäkringar för högsta
ledningen och förvaltningen.
Östra Korsholms Andelsbank har 29.2.2016 fusionerats med
Vasa Andelsbank.
Keiteleen Osuuspankki har 31.10.2016 fusionerats med
Pielaveden Osuuspankki, vars firma i samband med fusionen
har ändrats till Nilakan Seudun Osuuspankki.
Enon Osuuspankki, Kiihtelysvaaran Osuuspankki och
Tuupovaaran Osuuspankki har 31.12.2016 fusionerats med
Ilomantsin Osuuspankki, vars firma i samband med fusionen
har ändrats till Vaara-Karjalan Osuuspankki.
Puolangan Osuuspankki har 31.12.2016 fusionerats med
Suomussalmen Osuuspankki, vars firma i samband med
fusionen har ändrats till Ylä-Kainuun Osuuspankki.
– Pohjola Bank Abp:s nya namn är OP Företagsbanken
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Pielisen Osuuspankki och Pohjois-Karjalan Osuuspankki har
10.10.2016 godkänt en fusionsplan, enligt vilken Pielisen
Osuuspankki fusioneras med Pohjois-Karjalan Osuuspankki.
Den planerade registreringstidpunkten för verkställandet av
fusionen är 31.3.2017.
Karjalan Osuuspankki och Mynämäen-Nousiaisten
Osuuspankki har 15.12.2016 godkänt en fusionsplan, enligt
vilken Karjalan Osuuspankki fusioneras med MynämäenNousiaisten Osuuspankki. Den planerade
registreringstidpunkten för verkställandet av fusionen är
30.4.2017.
Vetelin Osuuspankki och Kaustisen Osuuspankki har
21.11.2016 godkänt en fusionsplan, enligt vilken Vetelin
Osuuspankki fusioneras med Kaustisen Osuuspankki.
Samtidigt ändras Kaustisen Osuuspankkis firma till
Perhonjokilaakson Osuuspankki. Den planerade
registreringstidpunkten för verkställandet av fusionen är
31.5.2017.
Vetelin Ylipään Osuuspankki och Halsuan Osuuspankki har
28.11.2016 och 29.11.2016 godkänt en fusionsplan, enligt
vilken Vetelin Ylipään Osuuspankki fusioneras med Halsuan
Osuuspankki. Samtidigt ändras Halsuan Osuuspankkis firma
till Halsua-Ylipään Osuuspankki. Den planerade
registreringstidpunkten för verkställandet av fusionen är
30.6.2017.
Oriveden Seudun Osuuspankki och Mäntän Seudun
Osuuspankki har 29.12.2016 godkänt en fusionsplan, enligt
vilken Oriveden Seudun Osuuspankki fusioneras med Mäntän
Seudun Osuuspankki. Samtidigt ändras Mäntän Seudun
Osuuspankkis firma till Pohjois-Hämeen Osuuspankki. Den
planerade registreringstidpunkten för verkställandet av
fusionen är 30.6.2017.

OP 2016

– Pohjola Bank Abp:s nya namn är OP Företagsbanken
Abp
– Pohjola Försäkring Ab:s nya namn är OP Försäkring Ab
– Pohjola Kapitalförvaltning Ab:s nya namn är OP
Kapitalförvaltning Ab
– Pohjola Kiinteistösijoitus Oy:s nya namn är OP
Kiinteistösijoitus Oy
– Pohjola Asset Management Execution Services Oy:s nya
namn är OP Asset Management Execution Services Oy
Också namnen på bolagen i Baltikum har bytt förled till OP
enligt följande:
– Filialen Pohjola Bank plc Eestis nya namn är OP
Corporate Bank plc Eesti filiaal
– Pohjola Bank plc filiāle Latvijās nya namn är OP
Corporate Bank plc filiāle Latvijā
– Pohjola Bank plc Lietuvos filialas nya namn OP
Corporate Bank plc Lietuvos filialas
– Pohjola Finance Estonia AS nya namn är OP Finance AS
– ”Pohjola Finance" SIAs nya namn är "OP Finance" SIA
– UAB "Pohjola Finance" nya namn är UAB "OP Finance"
Omasairaala Oy har bytt namn till Pohjola Hälsa Ab i
samband med att sjukhuset i Tammerfors öppnades
1.8.2016.

Vissa bolag som ingår i OP Gruppen har bytt förleden i sina
namn till OP genom ändringar som trädde i kraft 4.4.2016:

Centralinstitutets andelsstämma

Andelsstämman 2016
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Centralinstitutets andelsstämma

Andelsstämman 2016

OP Andelslags högsta beslutande organ är andelsstämman.

OP Andelslags ordinarie andelsstämma hölls i Helsingfors
15.3.2016. Stämman fastställde bokslutet för 2015, beviljade
de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet och förrättade
nödvändiga personval. Dessutom beslöt stämman att ändra
andelslagets stadgar samt om andelslagets gåvor

Stämmans uppgifter och
ärenden som behandlas på
stämman
Vid den ordinarie andelsstämman behandlas de ärenden som
nämns i 7 § i centralinstitutets stadgar. De är bland annat
fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för
föregående räkenskapsperiod samt val av ledamöter till
förvaltningsrådet och en revisor.

Hur stämman sammankallas och
vem som kan delta vid stämman
Ordinarie andelsstämma hålls årligen före utgången av maj (i
praktiken i mars) på andelslagets hemort Helsingfors.
Stämman sammankallas av förvaltningsrådet. Extra
andelsstämma hålls då förvaltningsrådet anser att det finns
skäl till det eller då en sådan stämma annars ska hållas enligt
lag.
Vid stämman deltar representanterna för centralinstitutets
medlemsbanker.
Andelsstämman sammankallas genom en kallelse som tidigast
två månader och minst en vecka före den sista
anmälningsdagen delges medlemmarna skriftligt eller med
datakommunikation.

OP Gruppens
nomineringskommitté
Kommittén har till uppgift att bereda och behandla förslag till
centralinstitutets andelsstämma bland annat om ordförande
för andelsstämman, arvodena till förvaltningsrådets
ordförande, vice ordförande och ledamöter, antalet
ledamöter i förvaltningsrådet, förslag till andelsstämman om
vem som ska väljas till nya ledamöter i förvaltningsrådet
samt vem som ska väljas till revisor och arvodet till revisorn.
Dessutom lägger kommittén för förvaltningsrådet fram ett
förslag till vem som ska utses till sådana ledamöter i
Helsingforsnejdens Andelsbank som företräder
centralinstitutet.
Kommittén har 16–32 ledamöter. Kommittén består av minst
en och högst två ledamöter från varje OP-förbunds område.
Vid sammansättningen av förvaltningsrådet och ledamöternas
kompetenskrav beaktas att ledamöterna har tillräcklig
erfarenhet och yrkesskicklighet att sköta sina uppgifter
professionellt och omsorgsfullt. En förvaltningsrådsledamot
ska ha tillräcklig kännedom om finansbranschen. I
kompetenskraven beaktas också förvaltningsrådets
mångformighet och att det har tillräcklig kompetens om
samhällsansvaret.

Beslutsförfarandet vid stämman
Vid beräkningen av röstetalen på stämman ges en medlem på
basis av insatserna lika många röster som det antal
medlemsandelar i centralinstitutet som medlemmen har.
Medlemsandelsbanker med god kapitaltäckning får
tilläggsröster i enlighet med centralinstitutets stadgar. Vid
stämman får dock ingen medlem rösta med mer än två
procent av det röstetal som är företrätt på stämman. En
medlem har endast en röst vid andelsstämman, om
medlemmen på grund av egna ekonomiska svårigheter på
basis av andelslagets beslut har fått ekonomiskt stöd som
uppfyller kriterierna i 8 § i centralinstitutets stadgar.

Förvaltningsrådet och dess

– fastställa de allmänna principer som avses i lagen om
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– fastställa de allmänna principer som avses i lagen om
en sammanslutning av inlåningsbanker,
– fastställa principerna för OP Gruppens kapitalplan,
– fastställa risklimiter för OP Gruppens
riskhanteringsförmåga och riskslag samt principer för
medlemsbankernas riskklassificering samt regelbundet
följa upp utvecklingen hos OP Gruppens och
centralinstitutskoncernens affärsrörelse,
riskhanteringsförmåga och riskposition,
– fastställa OP Gruppens årsplan,
– följa upp hur OP Gruppens gällande strategi genomförs,

Centralinstitutets förvaltningsråd består enligt stadgarna av
minst 32 och högst 36 ledamöter som valts av
andelsstämman. Till förvaltningsrådet väljs minst 16 och
högst 20 ledamöter så att alla 16 OP-förbunds områden
representeras av minst en ledamot i förvaltningsrådet. De här
ledamöternas mandattid är tre år och av ledamöterna avgår
årligen det antal som är närmast en tredjedel. Dessutom har
förvaltningsrådet 16 ledamöter från OP-förbundens
områden enligt en mandatfördelning mellan OP-förbunden
som bestäms på basis av kapitaltäckningen hos deras
medlemsbanker. Mandattiden för de här ledamöterna är tre
år, om inte mandattiden före det upphör på grund av att
mandatfördelningen mellan OP-förbunden ändras.
Förvaltningsrådet hade 34 ledamöter 31.12.2016.
Till förvaltningsrådet kan inte väljas en förtroendevald eller
anställd från en medlemsbank som på grund av 8 § i
andelslagets stadgar har endast en röst vid andelsstämman,
dvs. medlemsbanken har fått sådant ekonomiskt stöd som
avses i ifrågavarande paragraf. Den övre åldersgränsen för en
ledamot i förvaltningsrådet är 68 år. En ledamot som har
uppnått denna ålder får dock kvarstå i sitt uppdrag till slutet
av följande ordinarie andelsstämma.

Förvaltningsrådets uppgifter
Enligt centralinstitutets stadgar har förvaltningsrådet till
uppgift att övervaka direktionens och verkställande
direktörens förvaltning av andelslaget samt att andelslagets
verksamhet handhas med sakkunskap och omsorg i
överensstämmelse med lagen om andelslag samt andelslagets
och OP Gruppens intresse.
Dessutom fastställer förvaltningsrådet bland annat OP
Gruppens strategi, övriga gemensamma mål och
verksamhetsprinciper, andelslagets operativa mål och
ekonomiska mål, välja och entlediga chefdirektören som
arbetar som verkställande direktör för centralinstitutet och
övriga ledamöter och ersättare i direktionen samt
revisionsdirektören.
Enligt den arbetsordning som förvaltningsrådet fastställt hör
dessutom bland annat följande uppgifter till
förvaltningsrådet:
Vid sammanträdena har också OP Andelslags

– utse OP Gruppens regionbanker,
– fastställa principerna och verksamhetslinjerna för
ersättningar för hela OP Gruppen samt besluta om ett
långsiktigt ersättningssystem som gäller hela OP Gruppen
och
– behandla och besluta om att utse strategiskt viktiga
arbetsgrupper på grupplanet samt vilka uppgifter och
ledamöter de har.

Förvaltningsrådets ordförande
och vice ordförande (presidiet)
Vid sitt första sammanträde efter en ordinarie andelsstämma
väljer förvaltningsrådet inom sig en ordförande och två vice
ordförande för tiden fram till slutet av följande ordinarie
andelsstämma.
Förvaltningsrådets ordförande och vice ordföranden bildar
förvaltningsrådets presidium. Presidiet sammanträder vid
behov. Presidiet fungerar som ett diskussionsforum för
direktionens ordförande och vice ordförande i strategiska
frågor som ur OP Gruppens och centralinstitutets synvinkel
är viktiga och av stor betydelse samt för OP Gruppens
personalchefer i HR-frågor där direktionen är jävig.

Förvaltningsrådets mötesrutiner
och beslutsförfarande
Förvaltningsrådet sammanträder på kallelse av ordföranden
eller, om denna har förhinder, av vice ordföranden i regel 6–
7 gånger per år. Förvaltningsrådet är beslutfört när över
hälften av ledamöterna är närvarande. De ärenden som
behandlas vid sammanträdena bereds i regel av direktionen
för OP Andelslag och föredras i regel av direktionens
ordförande eller vice ordförande. Ärenden som föredras för
förvaltningsrådet bereds i regel också i förvaltningsrådets
arbetsutskott eller i förvaltningsrådets övriga utskott.
– vid sammanträden under början av året hur
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Vid sammanträdena har också OP Andelslags
direktionsledamöter och ersättare, revisionsdirektören samt
fyra separat utsedda representanter för de anställda eller
deras eventuella ersättare närvaro- och yttranderätt.
Förvaltningsrådet har fastställt bland annat följande
arbetsordningar och instruktioner:
– Förvaltningsrådets arbetsordning
– Arbetsordning för förvaltningsrådets presidium
– Arbetsordning för OP Gruppens nomineringskommitté
– Arbetsordning för OP Gruppens ersättningsutskott
– Arbetsordning för förvaltningsrådets arbetsutskott
– Arbetsordning för förvaltningsrådets revisionsutskott

OP 2016

– vid sammanträden under början av året hur
strategiarbetet framskred och fastställde i juni strategin OP
2016 samt under sammanträden under slutet av året hur
verkställandet av strategin skulle börja
– fastställde OP Gruppens risktagnings- och
risktoleranssystem, principer för intern kontroll,
anvisningar för Fit & Proper-bedömningen i OP Gruppen,
principer för bokslut och kapitalutvärdering samt principer
för andelsbankens bolagsstyrning
– fastställde OP Gruppens återhämtningsplan
– fastställde ledningens långsiktiga ersättningssystem för
2017-2019

– Arbetsordning för förvaltningsrådets ersättningsutskott

– fastställde OP Gruppens och centralinstitutskoncernens
årsplan

– Arbetsordning för förvaltningsrådets
riskhanteringsutskott

– behandlade OP Gruppens organisation för
intressebevakning

– Arbetsordning för nomineringskommittén för
centralinstitutskoncernens ledning
– Direktionens arbetsordning

Förvaltningsrådets utskott

– Principer för intern styrning
– Principer för intern kontroll
– Risktagning och risktoleranssystemet
– Principer för upprättande av bokslut och principer för
kapitaltäckningsanalys
– Anvisningarna Fit & Proper-prövning i OP Gruppen
Dessutom fastställer förvaltningsrådet OP Gruppens
verksamhetsprinciper.
OP Andelslags förvaltningsrådsledamöter OP-förbundsvis
15.3.2016 ›

Förvaltningsrådets verksamhet
2016
Förvaltningsrådet sammanträdde 7 gånger under året.
Ordförande för förvaltningsrådet var Jaakko Pehkonen och
vice ordföranden Mervi Väisänen och Olli Tarkkanen.
Ledamöternas genomsnittliga deltagandeprocent var 95.
Under 2016 behandlade förvaltningsrådet bland annat:

Förvaltningsrådet valde för ett år i taget inom sig vid det
konstituerande mötet på våren fem utskott: arbetsutskottet,
revisionsutskottet, ersättningsutskottet och
riskhanteringsutskottet samt nomineringskommittén för
centralinstitutskoncernens ledning. Dessutom jämställs
presidiet med utskotten. Utskotten är organ som fungerar
som stöd för förvaltningsrådet och de har i regel ingen
självständig beslutanderätt.
Förvaltningsrådet utser också inom sig ledamöterna i de
utskott som rapporterar till förvaltningsrådet samt
ordföranden och vice ordföranden för revisionsutskottet och
riskhanteringsutskottet samt fastställer utskottens
arbetsordning.

Arbetsutskottet
Förvaltningsrådets arbetsutskott består av förvaltningsrådets
ordförande och vice ordförande samt sex andra ledamöter
som förvaltningsrådet årligen utser inom sig.
Förvaltningsrådets ordförande är ordförande för
arbetsutskottet.Arbetsutskottets uppgift är att biträda
förvaltningsrådet med att bereda OP Gruppens strategi och
följa upp hur den genomförs, delta med att bereda
betydande frågor för gruppen samt ta hand om att de följs
upp. Arbetsutskottet ska också behandla frågor som är
centrala i anslutning till samarbetet inom gruppen och
genomföringen av gruppens verksamhetsprinciper.
Dessutom ska arbetsutskottet bland annat:

– bereda betydande ärenden som tas upp av
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– bereda betydande ärenden som tas upp av
förvaltningsrådet och följa upp verkställandet av
förvaltningsrådets beslut,
– fungera som diskussionsforum för OP Gruppens
ledning i frågor som gäller gruppens strategi och andra
betydande ärenden
– fungera som kontakt mellan förvaltningsrådet och
direktionen bl.a. för att säkerställa informationsgången
– behandla organisationsförändringar som gäller
centralinstitutets högsta ledning,
– kan ge rekommendationer och utlåtanden till
direktionen i prissättningsfrågor mellan andelsbankerna
och företagen som hör till centralinstitutskoncernen
– kan ge rekommendationer till direktionen i strategiska
ärenden som gäller OP Gruppen.
Arbetsutskottet sammanträder på kallelse av ordföranden
cirka 8–11 gånger per år. Centralinstitutets direktion bereder
ärendena som behandlas vid sammanträdena.
Ledamöterna i arbetsutskottet är:

Namn och födelseår

Roll

Utbildning

Huvudsyssla, titel

Jaakko Pehkonen, 1960

Ordförande

ED

Professor i nationalekonomi,
Jyväskylä universitet

Mervi Väisänen, 1963

Vice ordförande

EM, ekonom

Lektor i marknadsföring,
Kajaanin ammattikorkeakoulu

Olli Tarkkanen, 1962

ledamot

JK, VH, eMBA

Verkställande direktör, EteläPohjanmaan Osuuspankki

Kalle Arvio, 1964

ledamot

Studentmerkonom, MBA, Verkställande direktör, Ruukin
AFF, APV1
Osuuspankki

Tapani Eskola, 1953

ledamot

DI

-

Leif Enberg, 1954

ledamot

EM

Företagare, Oy Mapromec Ab

Jorma Hyrskyluoto, 1950

ledamot

Ekonom

-

Esko Mononen, 1957

ledamot

AFM

Verkställande direktör, PohjoisKarjalan Osuuspankki

Juha Pullinen, 1963

ledamot

AFM, FtM

Verkställande direktör,
Loimaan Seudun Osuuspankki

Arbetsutskottets verksamhet 2016

– bereda gruppens bokslutsprinciper och principer för
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Arbetsutskottets verksamhet 2016

– bereda gruppens bokslutsprinciper och principer för
kapitaltäckningsanalys för fastställande av förvaltningsrådet

Arbetsutskottet sammanträdde 8 gånger under året.
Ledamöternas genomsnittliga deltagandeprocent var 97.

– för sin del övervaka den finansiella rapporteringen

I arbetsutskottets sammanträden deltog utöver utskottets
ledamöter direktionens ordförande, vice ordförande och som
sekreterare fungerade förvaltningsrådets sekreterare.
Arbetsutskottet har vid sammanträdena berett ärenden som
tas upp på förvaltningsrådets sammanträden samt gått
igenom andra centrala beredningsärenden som gäller
gruppen.

Revisionsutskottet
Förvaltningsrådet väljer vid sitt konstituerande möte inom sig
för ett år i taget till revisionsutskottet fyra ledamöter, och
utser bland dem en ordförande och en vice ordförande, samt
som permanenta expertledamöter för tre år i taget eller till
slutet av förvaltningsrådets mandattid tre verkställande
direktörer för andelsbanker. Den som är ledamot av
revisionsutskottet får inte i arbets- eller tjänsteförhållande
delta i den dagliga ledningen av ett sådant kreditinstitut som
omfattas av utskottets uppdrag. Av ledamöterna i utskottet
ska minst en ledamot som har tillräckliga kunskaper i
redovisning eller revision vara en OP Gruppen utomstående
företrädare.

– för sin del övervaka att lagar, föreskrifter och andra
bestämmelser efterlevs
– övervaka att god affärssed iakttas
– övervaka internrevisionens verksamhet och effektivitet
– bedöma den interna kontrollens täckning, funktion och
effektivitet
– för sin del behandla frågor i anslutning till
myndigheternas tillsyn
– behandla och bedöma frågor som ansluter sig till
revisionen och revisorerna, genom
Revisionsutskottet sammanträder i regel 4 gånger per år.

Revisionsutskottet ska ha tillräckliga kunskaper i redovisning,
bokföring, ekonomisk rapportering och bokslutspraxis samt
internrevision. Revisionsutskottets ordförande ska ha
specialkunskaper (special knowledge and experience) inom
tillämpning av bokslutsprinciper och interna
kontrollprocesser.Revisionsutskottets uppgift är att biträda
förvaltningsrådet med att säkerställa att
centralinstitutskoncernen och OP Gruppen har ett adekvat
och fungerande system för intern kontroll som täcker hela
verksamheten samt att se till att tillsynen över
centralinstitutskoncernens och OP Gruppens bokföring och
medelsförvaltning är ordnad på ett ändamålsenligt sätt.
Utskottet har också till uppgift att kontrollera att
centralinstitutskoncernens och OP Gruppens verksamhet och
interna kontroll är organiserad så som lagen, föreskrifterna
och ett gott bolagsstyrningssystem förutsätter samt att
övervaka verksamheten hos internrevisionen.
Revisionsutskottet bistår också för sin del förvaltningsrådet
med att säkerställa att centralinstitutskoncernen administreras
sakkunnigt och omsorgsfullt på ett sätt som främjar OP
Gruppens konkurrenskraft och framgång.
Dessutom ska revisionsutskottet bland annat:
Ledamöterna i revisionsutskottet är:
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Ledamöterna i revisionsutskottet är:

Namn och födelseår

Roll

Utbildning

Huvudsyssla, titel

Jarna Heinonen, 1965

Ordförande

ED

Professor i företagande, Åbo handelshögskola,
Åbo universitet

Timo Parmasuo, 1950

Vice ordförande

Ingenjör

Industriråd, styrelseledamot, Meconet Oy

Katja Kuosa-Kaartti, 1973

Ledamot

EM

CGR-revisor, Tilintarkastus Kuosa-Kaartti Oy

Seppo Laaninen, 1950

Ledamot

FM

-

Ari Kakkori, 1955

Expertledamot

Agronom

Verkställande direktör, Virtain Osuuspankki

Petri Krohns, 1964

Expertledamot

JK, VH, MBA

Verkställande direktör, Etelä-Karjalan
Osuuspankki

Ari Väänänen, 1973

Expertledamot

JK, VH

Verkställande direktör, Maaningan Osuuspankki

Revisionsutskottets arbete 2016
Revisionsutskottet sammanträdde 6 gånger under året.
Ledamöternas genomsnittliga deltagandeprocent var 92.
Utöver ledamöterna och expertledamöterna har också
företrädare för revisorerna samt ordföranden för OP
Andelslags direktion, den direktionsledamot som ansvarar för
ekonomin och revisionsdirektören deltagit i sammanträdena.

Dessutom ska ersättningsutskottet bland annat:
– ge en helhetsbedömning på OP Grupplanet om hur
förutsättningarna för ersättningarna uppfylls beträffande
konsolideringsgruppens totala resultat och dess utveckling,
kapitalbasens tillräcklighet, kreditvärdigheten både
beträffande ekonomiska och andra faktorer i första hand
före utbetalningen av ersättningarna respektive år samt
utbetalningen av uppskjutna poster.

Ersättningsutskottet
Ersättningsutskottet består av förvaltningsrådets ordförande,
vice ordförande som är första ställföreträdare för ordförande
samt högst tre övriga ledamöter som förvaltningsrådet
årligen utser. Som ledamot i utskottet kan vara en person
som hör till förvaltningsrådet och som inte står i arbets- eller
tjänsteförhållande till ett företag som hör till OP Gruppen.
Ersättningsutskottets uppgift är att bland annat. styra och
övervaka utvecklingen av ledningens och de anställdas löner
och ersättningar i OP Gruppen, bedöma hur
ersättningssystemen fungerar för att se till att ersättningarna
följer gruppens värden, strategi, mål, riskpolicyer och
kontrollsystem samt bedöma ersättningssystemens incitament
och andra effekter på hanteringen av risker, kapital och
likviditet. Dessutom fastställer utskottet bland annat mätarna
för OP Gruppens personalfond och utfallet för mätarna samt
fastställer vilka personer som omfattas av OP Gruppens
långsiktiga ersättningssystem för ledningen och fastställer
beloppet för den intjänade ersättningen.
– fastställa struktur- och andra förändringar som gäller
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– fastställa struktur- och andra förändringar som gäller
utvecklingen av ersättningarna.
– fastställa de allmänna villkoren för OP Gruppens
ersättningssystem bl.a. beträffande uppdateringar som
beror på ändringar i reglering, lagstiftning och avtal.
– årligen fastställa grunderna för OP Gruppens lönetabell
och bedömning av tjänsters svårighetskategori.
– fastställa risktagningsuppgifter vilkas innehavare med
sin verksamhet kan påverka gruppens, företagets eller
andelsbankens riskposition.
– övervaka att bestämmelserna och föreskrifterna för
ersättningar och ersättningssystem efterlevs i hela OP
Gruppen.
– övervaka avlöning och ersättningar för personer som i
OP Gruppen ansvarar för riskhanteringen och
tillsynsfunktioner som är oberoende av affärsrörelserna.
– för centralinstitutets förvaltningsråd bereda förslag om
bl.a. de allmänna principerna för ersättningar i OP
Gruppen.
– ge rekommendationer om principer för
andelsbankernas och OP-Fastighetscentralernas lednings
ersättningar och löner
– årligen fastställa rekommendationer om arvodet för de
förtroendevalda
Ledamöterna i ersättningsutskottet är:

Namn och födelseår

Roll

Utbildning

Huvudsyssla, titel

Jaakko Pehkonen, 1960

Ordförande

ED

Professor i nationalekonomi, Jyväskylä
universitet

Mervi Väisänen, 1963

Vice ordförande

EM, ekonom

Lektor i marknadsföring, Kajaanin
ammattikorkeakoulu

Ilmo Aronen, 1958

ledamot

AFD

Forskningsdirektör, Raisioagro Ab

Annukka Nikola, 1960

ledamot

EM, ekonom

Administrationsdirektör, Konehuone Oy

Seppo Kietäväinen, 1959

ledamot

Agrolog

-

Ersättningsutskottets verksamhet 2016

Riskhanteringsutskottet

Ersättningsutskottet sammanträdde 12 gånger under året.
Ledamöternas genomsnittliga deltagandeprocent var 98.

Förvaltningsrådet väljer för ett år i taget inom sig till
riskhanteringsutskottet 4 ledamöter med tillräckliga
kunskaper om kreditinstituts och OP Gruppens
riskhanteringsförmåga och riskprinciperna i gruppens strategi,
och utser bland dem en ordförande och en vice ordförande,
samt till permanenta expertledamöter

Utskottet bestod av förvaltningsrådets ordförande, vice
ordförande som är första ställföreträdare för ordförande
samt Annukka Nikola, Ilmo Aronen och Seppo Kietäväinen. I
utskottets sammanträden deltog utöver utskottets ledamöter
också OP Gruppens personaldirektör.
3 verkställande direktörer för andelsbanker som

– för fastställande av förvaltningsrådet bereda principerna
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3 verkställande direktörer för andelsbanker som
förvaltningsrådet inom sig utser separat. Minst en ledamot i
utskottet ska vara en OP Gruppen utomstående företrädare.
Riskhanteringsutskottet ska biträda förvaltningsrådet i frågor
som gäller centralinstitutskoncernens och gruppens
risktagning och riskhantering samt i den riskbaserade
övervakningen av att den verkställande ledningen iakttar en
risktagning som är förenlig med gruppstrategin och de
risklimiter som förvaltningsrådet fastställt.

– för fastställande av förvaltningsrådet bereda principerna
för gruppens risktagnings- och risktoleranssystem,
principerna för det ledningssystem som det solidariska
ansvaret förutsätter, gruppens risklimiter samt gruppens
kapitalplan
– övervaka att riskpolicyn följer gruppstrategin och
risklimiterna; beloppet och kvaliteten hos gruppens och
dess företags kapital, resultatutveckling, riskposition samt
att riskpolicyn, risklimiterna och kontrollgränserna följs

Riskhanteringsutskottet bistår förvaltningsrådet med att
säkerställa att riskhanteringssystemet är adekvat och att man
inte tar så stora risker i verksamheten att det äventyrar
kontinuiteten i verksamheten, kapitaltäckningen, likviditeten
eller genomföringen av strategin.

– bedöma tillräckligheten hos gruppens risklimitsystem,
gruppens riskposition på basis av riskanalyser samt på
basis av olika rapporter bedöma kvaliteten och
tillräckligheten hos gruppens riskhantering och
kapitaltäckning

Utskottet ska bedöma huruvida de avgifter som
centralinstitutet och dess koncern tar ut för tjänster som
binder kapital motsvarar deras affärsmodell och principerna
för risker i strategin samt om det visar sig att så inte är fallet,
bereda en plan för att korrigera läget. Utskottet ska biträda
förvaltningsrådets ersättningsutskott med att upprätta sunda
ersättningssystem.

– följa upp utvecklingen av andelsbankernas riskklasser,
verksamheten hos direktionens Balans- och
riskhanteringsutskott, riskbedömningar av
tillsynsmyndigheter, utvecklingen av regleringen i
anslutning till gruppens verksamhet ur
riskhanteringssynpunkt

Riskhanteringsutskottet verkställer sin uppgift bland annat
genom att:
Ledamöterna i riskhanteringsutskottet är:

Namn och födelseår

Roll

Utbildning

Huvudsyssla, titel

Ola Eklund, 1952,

Ordförande

Ingenjör (högre YH)

Verkställande direktör, Wintem-Agency
Ab

Ulla Järvi, 1952

Vice ordförande

EM

GR-revisor

Jaakko Kiander, 1963

Ledamot

PD

Direktör, Ömsesidiga
Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen

Petri Sahlström, 1971

Ledamot

ED

Dekan, Uleåborgs universitet,
handelshögskolan vid Uleåborgs
universitet

Tuomas Kupsala, 1967

Expertledamot

EM, eMBA

Verkställande direktör, Korpilahden
Osuuspankki

Timo Laine, 1959

Expertledamot

JK, VH, eMBA

Verkställande direktör, kommerseråd,
Päijät-Hämeen Osuuspankki

Olli Näsi, 1963

Expertledamot

JK, VH, eMBA

Verkställande direktör, Satakunnan
Osuuspankki

Riskhanteringsutskottets verksamhet 2016
Riskhanteringsutskottet sammanträdde 6 gånger under året.
Ledamöternas genomsnittliga deltagandeprocent var 97.

ledamöterna och sekreteraren deltagit ordföranden för OP
Andelslags direktion, den ledamot i direktionen som ansvarar
för riskhanteringen och den ledamot i direktionen som
ansvarar för ekonomin.

I utskottets sammanträden har under året utöver

Nomineringskommittén för

Nomineringskommittén ska bedöma direktionsledamöternas,
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Nomineringskommittén för
Centralinstitutskoncernens ledning
Nomineringskommittén för centralinstitutskoncernens ledning
består av förvaltningsrådets ordförande, första vice
ordförande och i enlighet med förvaltningsrådets beslut en
eller flera ledamöter av förvaltningsrådet.
Nomineringskommittén bereder för förvaltningsrådet förslag
till ledamöter i centralinstitutets direktion, revisionsdirektör
och compliance-ansvarig, till befattningsbeskrivningar för
dem samt justeringar i beskrivningarna och förlag till att
upphäva uppgifter. Dessutom fattar kommittén beslut om
löner, justeringar av löneförmåner och ersättningar för
direktionsledamöterna och revisionsdirektören.

Nomineringskommittén ska bedöma direktionsledamöternas,
revisionsdirektörens och den compliance-ansvarigas
tillförlitlighet, lämplighet och kompetens samt behandla
efterträdarplaner för direktionsledamöterna och
revisionsdirektören. Kommittén biträder förvaltningsrådet
bland annat med att bedöma de uppgifter och färdigheter,
den erfarenhet och mångfald som krävs i direktionsarbetet
samt den tid som åtgår för uppdraget som ledamot, att
bedöma direktionens sammansättning, arbete och enskilda
ledamöter samt att bedöma valgrunderna och valförfarandet
för den verkställande ledningen.

Ledamöterna i nomineringskommittén för centralinstitutskoncernens ledning är:

Namn och födelseår

Roll

Utbildning

Huvudsyssla, titel

Jaakko Pehkonen, 1960

Ordförande

ED

Professor i nationalekonomi, Jyväskylä
universitet

Mervi Väisänen, 1963

Vice ordförande

EM, ekonom

Lektor i marknadsföring, Kajaanin
ammattikorkeakoulu

Ilmo Aronen, 1958

Ledamot

AFD

Forskningsdirektör, Raisioagro Ab

Annukka Nikola, 1960

Ledamot

EM, ekonom

Administrationsdirektör, Konehuone Oy

Verksamheten hos nomineringskommittén för
centralinstitutskoncernens ledning 2016

Nomineringskommittén för ledningen sammanträdde tre
gånger under 2016. Ledamöternas deltagandeprocent var
100.

OP gruppens chefdirektör och OP

OP Andelslags direktion
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OP gruppens chefdirektör och OP
andelslags verkställande direktör
samt direktion
OP Gruppens chefdirektör
Ordföranden för centralinstitutets direktion (chefdirektören)
har som uppgift att leda OP Gruppen, centralinstitutet samt
centralinstitutskoncernen och svara för deras strategiska
ledning i enlighet med det av förvaltningsrådet fastställda
strategiska målet, svara för gruppgemenskapen samt leda och
utveckla direktionsarbetet. Chefdirektörens uppgift är också
att leda ordet vid direktionssammanträdena samt se till att
direktionsverksamheten är effektiv och att direktionen
ombesörjer alla uppgifter som hör till direktionen.

OP 2016

OP Andelslags direktion
Val av direktion, dess sammansättning
och mandattid
Centralinstitutet har en direktion som fungerar som styrelse.
Direktionen består 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 beslutar, av minst fyra och högst nio övriga
ledamöter och högst fyra ersättare.
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.

Chefdirektören är också ordförande för styrelserna för
centralinstitutskoncernens kreditinstitut som bedriver
företagsbanksrörelse samt hushållsbanksrörelse i
huvudstadsregionen, skadeförsäkringsbolag och
kapitalförvaltningsbolag samt OP-Tjänster Ab och OPProcesstjänster Ab.

OP Gruppens direktionsledamöter ›

Som verkställande direktör för centralinstitutet bär
chefdirektören enligt lagen ansvar för centralinstitutets
operativa ledning i enlighet med förvaltningsrådets och
direktionens anvisningar och föreskrifter.

Mandattiden för ledamöterna och ersättarna i direktionen
samt för revisionsdirektören fortsätter tills vidare, dock högst
till pensionsåldern enligt OP Gruppens pensionssystem.
Mandattiden kan upphöra innan dess, om ifrågavarande
person anhåller om avsked eller entledigas.

Förvaltningsrådet utser chefdirektören som verkar som
verkställande direktör för centralinstitutet och beslutar om
chefdirektörens anställningsvillkor.

Chefdirektören och direktionens övriga ledamöter och
ersättare samt revisionsdirektören väljs och entledigas av
förvaltningsrådet som också beslutar om arbetsfördelningen
mellan ledamöterna i direktionen.

Chefdirektörens främsta ansvarsområden fastställs i en
befattningsbeskrivning som förvaltningsrådet godkänner
separat.
OP Gruppens chefdirektör är ekonomie magister, bergsrådet
Reijo Karhinen. Han har varit chefdirektör för OP Gruppen
sedan 2007. Information om ersättningarna till
chefdirektören finns nedan i avsnittet om ersättningar.

45

OP

Direktionens uppgifter

OP 2016

Då det gäller ledningen av centralinstitutskoncernen är det
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Direktionens uppgifter
Direktionen har till uppgift att leda centralinstitutets och dess
koncerns verksamhet i enlighet med lagen om andelslag,
annan lagstiftning, myndighetsföreskrifter och
centralinstitutets stadgar. Direktionen ska omsorgsfullt främja
OP Gruppens, dess centralinstituts och dess koncerns 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).
Inom gruppstyrningen består direktionens uppgift av att:
– styra sammanslutningens verksamhet och ge de
kreditinstitut som hör till sammanslutningen anvisningar
om riskhantering, tillförlitlig förvaltning och intern kontroll
för att trygga deras likviditet och kapitaltäckning samt
anvisningar om enhetliga redovisningsprinciper vid
upprättande av sammanslutningens konsoliderade bokslut.
– övervaka att också att de företag som hör till
sammanslutningen i sin verksamhet efterlever lagar,
förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller deras
finansiella ställning, sina stadgar och bolagsordningar samt
centralinstitutets anvisningar
– ge i 4 kap. i lagen om en sammanslutning av
inlåningsbanker avsedda samtycke till att ett
medlemskreditinstitut får undantas från tillämpningen av
de i lagen närmare nämnda bestämmelserna om
kapitalbaskrav, exponeringar, likviditetskrav,
offentliggörande av information om kreditrisken samt
kvalitativ riskhantering, om direktionen inte inom de
gränser som direktionen fastställt har delegerat
uppgifterna till organ eller tjänstemän.
– styra OP Gruppen och verkställa gruppstrategin i
enlighet med förvaltningsrådets linjer.
– till förvaltningsrådet lägga fram ett förslag till OP
Gruppens strategi samt operativa och ekonomiska mål
– bereda årsplanen och lägga fram den för
förvaltningsrådet för fastställelse
– upprätta det konsoliderade bokslut som avses i lagen
om en sammanslutning av inlåningsbanker
– besluta om betydande investeringar om inte
direktionen inom gränser som den bestämt lämnat dessa
beslut till tjänstemän eller organ som den bestämt
– fastställa arbetsordningar för OP Gruppens
riskhanteringsutskott och kreditriskkommitté samt utse
ledamöter till dem.

Fastställa

OP 2016

Då det gäller ledningen av centralinstitutskoncernen är det
direktionen som styrelse för hela koncernen som drar upp
riktlinjerna för de frågor som angetts i dotterföretagens
arbetsordningar. Direktionen ansvarar för den operativa
ledningen av hela centralinstitutskoncernen. Inom ledningen
av centralinstitutskoncernen ska direktionen bland annat:
Behandla och dra upp riktlinjer för:
– koncernens riskpolicy samt riskhanterings-,
kapitalutvärderings- och balanshanteringspolicy jämte
centrala anvisningar för dem
– koncernens policyer beträffande upplåning,
kapitalbelopp och investeringar
– principerna för dotterföretagens utdelningspolicy och
riktlinjer om nivån på utdelningarna
– principerna för medlemsbankernas servicetariffer
– verkställandet av investeringar eller företagsköp,
företagsförsäljningar eller företagsarrangemang som är
strategiskt eller ekonomiskt betydande och som påverkar
koncernbolags verksamhet
– koncernens personalpolitik (inkl. principerna för
avlöning och ersättningar samt andra
anställningsförmåner) i enlighet med närmare linjer som
förvaltningsrådet eller dess utskott fastställt
– genomföra gruppstrategin i centralinstitutskoncernen
samt övervaka hur den genomförs
– koncernens kommunikationspolicy och
varumärkespolicy samt de centrala principerna för dessa.
– koncernens policy och principer för utläggning
– koncernens ICT-arkitekturpolicy och ICT-policy
– den årliga affärsplanen samt övervaka att den
genomförs
– principerna och förfaringssätten för att säkerställa
lämplighetsprövningen hos de personer som ansvarar för
ledningen av koncernens bolag
– val och entledigande av dotterföretags verkställande
direktörer och deras ställföreträdare samt fastställa villkor
för deras löneförmåner och andra förmåner, om beslut
och riktlinjer som gäller de här inte hör till uppgifterna för
förvaltningsrådets ersättningsutskott
– de centrala principerna för compliance-policyn och
compliance-verksamheten
– den centrala organisationsstrukturen och
ledningssystemet för bolagen i koncernen
– beskrivningen av den interna kontrollen och
övervakningen av om den interna kontrollen är tillräcklig i
bolagen

– bereda föredragningslistor för förvaltningsrådet och
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– en uppgiftsbeskrivning för centralinstitutskoncernens
bankrörelse samt ledamöterna i den

OP 2016

– bereda föredragningslistor för förvaltningsrådet och
dess utskott samt att för förvaltningsrådet lägga fram
förslag om bl.a.

– en uppgiftsbeskrivning för Underwriting-ledningen samt
ledamöterna i den

– centralinstitutets och centralinstitutskoncernens
operativa och ekonomiska mål

– centralinstitutskoncernens lednings- och beslutssystem

– viktiga och omfattande ärenden i centralinstitutets
och centralinstitutskoncerns verksamhet som gäller
gruppens intresse, rättigheter och utveckling för att
sammankalla andelsstämman

Ge ett utlåtande över
– ICAAP-rapporten samt risk- och
kapitaltäckningsanalysen (ORSA)

– verkställa andelsstämmans och förvaltningsrådets beslut

– betydande ändringar i betalningsgrunden för
ansvarsskulden, t.ex. ändringar i diskonteringsräntan

– besluta om grundprinciperna för centralinstitutets och
dess koncerns företags ersättningssystem till den del som
beslut om dem inte hör till förvaltningsrådets uppgifter

– beräkningsgrunderna för utjämningsbeloppet och
ändringar i dem
Då det gäller ledningen och förvaltningen av centralinstitutet
har direktionen som uppgift att bl.a.:

– fastställa centralinstitutets organisation, anställa och
entlediga tjänstemän som är nödvändiga för
centralinstitutets verksamhet, bestämma om deras
löneförmåner och till behövliga delar fastställa de här
tjänstemännens arbetsfördelning, om inte direktionen
inom gränser som den bestämt har gett de här åtgärderna
åt tjänstemän som direktionen fastställt
– besluta om företagsköp, företagsförsäljningar eller
företagsarrangemang som centralinstitutet ska genomföra,
om besluten inte på grund av sin betydelse ska fattas av
förvaltningsrådet
– besluta om centralinstitutets finansiering och villkoren
för finansieringen
– upprätta centralinstitutets bokslut och
verksamhetsberättelse och lämna det till förvaltningsrådet
för utlåtande.
Dessutom ska direktionen bedöma och övervaka att
koncernens kapitalutvärdering är ändamålsenlig, övervaka
koncernens lönsamhet och tillförlitlighet, fatta beslut om den
rapportering med vilken direktionen följer upp koncernens
och dotterföretagens affärsrörelse, riskhanteringsförmåga och
risksituation samt interna kontroll.

Direktionens beslutsrutiner och

Direktionens verksamhet 2016
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Direktionens beslutsrutiner och
beslutsfattande
Direktionen fattar beslut i de ärenden som hör till
direktionen vid sina sammanträden. Direktionens
sammanträden kan också hållas per telefon eller med andra
kommunikationskanaler, om ett ärende är brådskande eller
om någon annan omständighet kräver det.
Direktionsledamöterna ska under beslutsfattandet ha
möjlighet att hålla kontakt med varandra.
Direktionen sammanträder på kallelse av ordföranden. Om
ordföranden har förhinder sammankallar vice ordförande
direktionen. Sammanträdena hålls i regel varje vecka. De
ordinarie direktionsledamöterna och ersättarna deltar i
sammanträdena. OP Gruppens revisionsdirektör har närvarooch yttranderätt vid direktionens sammanträden. I
direktionens sammanträden kan också delta andra personer,
om deras närvaro behövs på grund av det ärende som
behandlas.
De ärenden som behandlas vid sammanträdena och de
viktigaste möteshandlingarna sänds till direktionsledamöterna
för påseende i tillräckligt god tid före sammanträdena.
De ärenden som behandlas i direktionen föredras av
respektive direktionsledamot eller ersättare. Vid
föredragningen kan också någon som hör till personalen eller
någon annan expert användas som biträde. Förslagen ges
skriftligt. Varje direktionsledamot och ersättare svarar och
övervakar inom sitt ansvarsområde för att direktionsbesluten
verkställs. Vid direktionens beslutssammanträden förs
protokoll, i vilket antecknas de närvarande, de beslut som har
fattats och eventuella avvikande meningar. Protokollet
upprättas av en sekreterare som direktionen valt. Protokollet
godkänns vid följande direktionssammanträde och det
undertecknas förutom av sekreteraren av de
direktionsledamöter och ersättare som varit närvarande vid
sammanträdet. Protokollen numreras löpande kalenderårsvis.
Direktionen svarar kollektivt för de frågor som den
gemensamt fattar beslut om på sina sammanträden.
Dessutom har ledamöterna och ersättarna i direktionen ett
operativt ansvar för de ansvarsområden och organisatoriska
helheter som de tilldelats separat.
En direktionsledamot ska dessutom ge företaget tillräckliga
uppgifter så att ledamotens pålitlighet, lämplighet och
yrkeskunskap samt oberoende kan bedömas samt meddela
om ändringar i de här uppgifterna.
Direktionen upprättar varje år en verksamhetsplan för sin
verksamhet. I planen ingår en mötestidtabell och de viktigaste
ärenden som behandlas vid sammanträdena. Direktionen
bedömer sin verksamhet och arbetsmetoder varje år genom
självbedömning.

Direktionens utskott

OP 2016

Direktionens verksamhet 2016
Direktionen sammanträdde 49 gånger under 2016.
Ledamöternas genomsnittliga deltagandeprocent var 96.
Direktionen behandlade under året följande vid sina
sammanträden:
– strategin OP 2016 och processen för genomföringen av
den
– verkställandet av strategin OP 2016 och strategiska
projekt
– projektet OP Helsingfors
– Finland framåt-initiativ
– Inspektioner från tillsynsmyndigheterna (ECB och
Finansinspektionen) samt bemötanden av dem
– Digitaliseringens möjligheter och hot (som en del av
strategiarbetet)
– Hälso- och välbefinnandetjänsterna
– Projekt inom nya affärsrörelser
– Förändringsbehov som bestämmelserna för med sig
Direktionen behandlade vid sammanträdena också bland
annat årsplanen, principerna för riskhantering och
kapitalutvärdering samt riskpolicyerna och följde regelbundet
upp OP Gruppens centralinstitutskoncerns och dess
affärsrörelsers resultat, kapitaltäckning och riskposition.
Direktionen följde också upp hur de viktigaste åtgärderna
genomfördes och hur målen nåddes. Vid sammanträdena
behandlade direktionen dessutom viktiga frågor i anslutning
till marknaden, konkurrensmiljön och regleringen samt
bedömde hur förändringarna i dem inverkade på OP
Gruppens verksamhet.
Som en del av direktionens normala verksamhet behandlade
den bland annat också alla internrevisionsberättelser som
upprättats under 2016 samt andra viktiga frågor i anslutning
till intern och extern kontroll. Direktionen granskade under
året regelbundet stora anskaffningar och projekt. Frågor som
gällde kompetensutveckling och ersättningar behandlades och
utvärderades omfattande och regelbundet.
Dessutom utvecklade direktionen sin egen verksamhet bland
annat genom att hålla två planeringsdagar. OP Gruppens HRdirektör, ersättaren i direktionen, Outi Taivainen blev ledamot
i direktionen från 1.4.2016. OP Gruppens direktör för
juridiska ärenden, ersättaren i direktionen, Markku Koponen
avgick från sitt uppdrag 31.12.2016.

av OP Gruppens årliga utveckling och riktlinjerna för hur
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Direktionens utskott

OP 2016

Direktionen har bildat fyra utskott och fastställt deras
arbetsordning. Utskotten har ingen självständig
beslutanderätt, utan direktionen fattar beslut på basis av
utskottens beredning.

av OP Gruppens årliga utveckling och riktlinjerna för hur
utvecklingssatsningarna fokuseras. Utvecklingsutskottet
fastställer på basis av direktionens linjer prioriteringarna för
utvecklingen och fördelar utvecklingssatsningarna mellan olika
utvecklingsplaner. Utskottet styr prioriteringen mellan
utvecklingsplanerna och utvecklingsportföljerna som de
genererar så att gruppens strategi och de mål som härletts
från den ska nås.

HR-utskottet

Utvecklingsutskottets verksamhet 2016

Centralinstitutets direktion fastställer sammansättningen av
HR-utskottet och väljer ledamöterna till utskottet. Som
ordförande för utskottet fungerar direktionens ordförande.
Övriga ledamöter är direktionsledamöter som är OP
Gruppens personaldirektör, direktör för grupptjänsterna samt
i roterande perioder på ett år en affärsrörelsedirektör som är
direktionsledamot. Ledamöterna i utskottet ska ha tillräcklig
kännedom om OP Gruppen och centralinstitutskoncernen
samt om HR-ärenden.

Utvecklingsutskottet sammanträdde 17 gånger under 2016.
Allokeringen av gruppens satsningar på utveckling
behandlades vid längre sammanträden fyra gånger under
året: vid sammanträdena i april-maj gick styrelsen genom
portföljernas nuvarande planer och genomföringsförmåga
och vid sammanträdena i september-oktober koncentrerade
styrelsen sig på att identifiera de viktigaste förutsättningarna
och ändringsbehoven i strategin för 2017.

HR-utskottets uppgift är att stöda direktionen i styrningen av
centralinstitutskoncernens personalledning i enlighet med
fastställda verksamhetsprinciper och beslut. Utskottets uppgift
är att biträda direktionen att med personalledningens
metoder, processer och system som stöder dessa försäkra sig
om att personalledningen stöder centralinstitutskoncernen så
att den ska nå sina affärsrörelsemål.

Styrnings- och complianceutskottet

Utskottets uppgift är också att övervaka att
centralinstitutskoncernen i sin verksamhet iakttar de avtalade
och beslutade linjerna för personalledningen.

HR-utskottets verksamhet 2016
HR-utskottet sammanträdde 10 gånger under 2016.
Ledamöter i utskottet var chefdirektören, direktören för
grupptjänster, personaldirektören och affärsrörelsedirektören
för kapitalförvaltningen.

Utvecklingsutskottet
Centralinstitutets direktion fastställer sammansättningen av
utvecklingsutskottet och väljer ledamöterna till utskottet. Som
ordförande för utskottet fungerar direktionens vice
ordförande. Övriga ledamöter är direktören för bankrörelse,
direktören för kapitalförvaltningsrörelse, direktören för
skadeförsäkringsrörelse, direktören för digitala affärer och
nya affärsrörelser samt direktören för gruppstyrning.
Ledamöterna i utskottet ska ha tillräcklig kännedom om OP
Gruppen och centralinstitutet samt om utveckling.
Utvecklingsutskottets uppgift är att stöda direktionen med
styrningen och ledningen av utvecklingen på grupplanet.
Centralinstitutets direktion fastställer omfattningen
kvalitativa risker samt analysen av observationerna från

OP Andelslags direktion fastställer sammansättningen av
styrnings- och complianceutskottet och väljer ledamöterna till
utskottet. Som ordförande för utskottet fungerar
direktionens ordförande. Övriga ledamöter är den
direktionsledamot som svarar för gruppstyrningen och den
direktionsledamot som svarar för riskhanteringen. Då
ordförande har förhinder, väljer utskottets ledamöter inom
sig en ordförande för sammanträdet.
Utskottet har som uppgift att i enlighet med riktlinjerna från
OP Andelslags förvaltningsråd ge direktionen stöd med den
styrning och övervakning av centralinstitutskoncernen och
andelsbankerna som centralinstitutet ska utföra. Utskottet
fattar beslut i ärenden som direktionen delegerar till det.

Styrnings- och complianceutskottets
verksamhet 2016
Styrning- och complianceutskottet sammanträdde 12 gånger
under 2016. Utskottet behandlade vid sina sammanträden
regelbundet bland annat ärenden som gällde
andelsbankernas riskklassificering och bankvisa styrning samt
strukturutvecklingen och problemfall. Dessutom behandlade
utskottet redogörelser som gällde andelsbankernas
internrevisioner, styrning och gruppgemenskap samt Alla
med-riktlinjerna. Utskottet fick regelbundet rapporter om hur
projektet med de andelsbanker som övergick till gruppen
framskred. Då utskottets uppdrag utvidgades genom att
arbetsordningen ändrades att gälla också styrningen och
övervakningen av centralinstitutskoncernen, behandlar
utskottet regelbundet också processerna på grupplanet,
Utskottet fattar beslut i ärenden som anges i arbetsordningen
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kvalitativa risker samt analysen av observationerna från
intern kontroll.

Balans- och riskhanteringsutskottet
Centralinstitutets direktion fastställer sammansättningen av
balans- och riskhanteringsutskottet och väljer ledamöterna till
utskottet. Som ordförande för utskottet fungerar
direktionens ordförande. Övriga ledamöter är
direktionsledamöterna som fungerar som OP Gruppens
ekonomidirektör, riskhanteringsdirektör, direktör för
bankrörelsen och direktör för gruppstyrningen. Ledamöterna
i utskottet ska ha en tillräcklig kännedom om gruppens och
centralinstitutskoncernens verksamhet samt
kapitalutvärdering och balans- och riskhantering.
Balans- och riskhanteringsutskottet stöder direktionen med
att styra och leda gruppens riskhanteringsförmåga och
riskvilja i enlighet med de verksamhetsprinciper och beslut
som förvaltningsrådet fastställt. Utskottets uppgift är också att
biträda direktionen med att säkerställa att centralinstitutet
och dess koncern har ett adekvat system för
kapitalutvärdering och riskhantering som täcker hela
verksamheten. Utskottets uppgift är också att övervaka att
centralinstitutet, dess koncern och hela OP Gruppen inte i sin
verksamhet tar så stora risker att centralinstitutets, dess
koncerns och hela gruppens kapitaltäckning, likviditet och
lönsamhet äventyras väsentligt.

Ledningssystemet

OP 2016

Utskottet fattar beslut i ärenden som anges i arbetsordningen
och som direktionen delegerar till det. Utskottet behandlar
dessutom frågor som ska beslutas av direktionen, frågor som
ges direktionen för kännedom samt övriga frågor som ligger
på utskottets ansvar.

Balans- och riskhanteringsutskottets
verksamhet 2016
Balans- och riskhanteringsutskottet sammanträdde 13 gånger
2016.

Centralinstitutskoncernens
ledningsgrupp
Centralinstitutskoncernen har ingen separat ledningsgrupp,
utan uppgiften sköts av centralinstitutets direktion.

Centralinstitutskoncernens
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Ledningssystemet
Värden och de etiska
anvisningarnas roll
För OP Gruppen har fastställts värden som styr
verksamheten och som för sin del också fungerar som etiska
anvisningar. Koncernens värden är människonärhet,
ansvarskänsla och framgång tillsammans. OP Gruppen följer i
sin verksamhet också principerna för god affärssed.
Principerna för god affärssed utgör en etisk grund enligt
vilken alla som arbetar i OP Gruppen och alla som verkar
inom gruppens förvaltning ska handla. Den etiska
verksamheten styrs dessutom av principer och anvisningar
som stöder hanteringen av intressekonflikter. De uppdateras
årligen.
I de här principerna ingår närmare föreskrifter och
anvisningar bland annat om att identifiera och hantera
intressekonflikter, att följa god sed, att ta emot betalningar
utan vederlag i anslutning till rörelsen, ledningens och de
anställdas bindningar och bisysslor, egna och den närmaste
kretsens affärsrörelse och beslut samt åtgärder vid konflikter.
OP Gruppens värden › presenteras mer ingående på OP
Gruppens internetsidor.

OP Andelslags struktur och
ledningssystem

OP 2016

Centralinstitutskoncernens
ledningssystem och
centralinstitutets dotterföretag
I hela koncernen fattas beslut så långt som möjligt som
koncernbeslut av centralinstitutets direktion. Dotterföretagens
styrelser behandlar de frågor som hör till dem i första hand
antingen i enlighet med riktlinjerna från centralinstitutets
direktion eller efter att ha hört direktionen om de frågor som
behandlas.
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 respektive styrelse har. 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.

Förvaltningsrådet fastställer arbetsfördelningen mellan
ledamöterna i centralinstitutets direktion. Direktionen
fastställer för sin del centralinstitutets
verksamhetsorganisation. Det operativa och juridiska
beslutsfattandet förenas i centralinstitutets direktion som har
styrnings- och kontrollansvar över hela koncernen.
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De viktigaste dotterbolagens styrelser och verkställande direktörer 2016
Bolag

Styrelse

Verkställande direktör

OP Företagsbanken Abp

Karhinen Reijo, ordförande

Pölönen Jouko

Luhtala Harri
Himanen Jari (från 15.3.2016)
Palmén Erik (till 15.3.2016)
Vepsäläinen Tony
Helsingforsnejdens Andelsbank

Karhinen Reijo, ordförande

Pölönen Jouko

Luhtala Harri
Vepsäläinen Tony
OP-Bostadslånebanken Abp

Luhtala Harri, ordförande

Iloniemi Lauri

Hirvinen Hanno
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Ronkanen-Minogue Elina
OP-Kortbolaget Abp

Huttunen Jussi, ordförande

Patovirta Kai

Jaatinen Hannu
Pölönen Jouko
OP Försäkring Ab

Karhinen Reijo, ordförande

Lehtilä Olli

Luhtala Harri
Himanen Jari (från 24.2.2016)
Palmén Erik (till 24.2.2016)
Vepsäläinen Tony
OP Kapitalförvaltning Ab

Karhinen Reijo, ordförande

Alameri Karri

Luhtala Harri
Himanen Jari (från 14.3.2016)
Palmén Erik (till 14.3.2016)
Vepsäläinen Tony
OP-Livförsäkrings Ab

Alameri Karri, ordförande

Kuisma Jarmo

Luhtala Harri
Himanen Jari (från 24.2.2016)
Palmén Erik (till 24.2.2016)
OP-Fondbolaget Ab

Jormalainen Sami, ordförande

Saariaho Kalle

Kuisma Jarmo
Vanha-Honko Vesa-Matti
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Intern och extern kontroll

Intern kontroll 2016

Intern kontroll

Ledningen av verksamheten stöds med interna anvisningar
och efterlevnaden av anvisningarna övervakas fortlöpande.
Under 2016 granskades och uppdaterades anvisningarna om
intern kontroll på grupplanet. Anvisningarna om rutinerna
har utvecklats.

En effektiv och tillförlitlig intern kontroll bildar grunden för
iakttagande av sunda och försiktiga affärsprinciper.
Med intern kontroll avses en organisations interna
förfaringssätt och handlingssätt för att säkerställa att de mål
som ställts upp i strategin uppnås, att resurserna används
ekonomiskt och att den information som används som stöd
för ledningen är tillförlitlig. Dessutom säkerställer den interna
kontrollen att riskhanteringen, förvaringen av kundmedel och
egendomsskyddet är tillräckligt. Den interna kontrollen
säkerställer också att bestämmelserna och de etiska principer
som fastställts efterlevs.
I OP Gruppen fastställs principerna för intern kontroll av
centralinstitutets förvaltningsråd.
De interna kontrollåtgärderna riktar sig till all verksamhet och
de omfattar OP Gruppens alla företag och kontor. Då
åtgärderna planeras ska beaktas arten och omfattningen hos
verksamheten samt vid behov också de särdrag som ansluter
sig till den internationella verksamheten. Den interna
kontrollen genomförs på alla organisationsplan. Den primära
och mest omfattande interna kontrollen sker i den operativa
affärsrörelsen, där den interna kontrollen är en fortlöpande
verksamhet och en del av de dagliga rutinerna.
Den interna kontrollen kompletteras av att de anställda inom
OP Gruppen via en oberoende kanal kan rapportera
misstankar om överträdelser av författningar och föreskrifter
(whistle blowing).

Den interna kontrollens ansvar och
organisation
Styrelserna i OP Gruppens företag har till uppgift att se till att
den interna kontrollen är korrekt ordnad och att den beaktar
principerna för intern kontroll på grupplanet och de
anvisningar från centralinstitutet som kompletterar dem.
Verkställande direktören och verkställande ledningen ansvarar
för att se till att de praktiska åtgärderna för intern kontroll
genomförs samt för att arbetsuppgifterna är ändamålsenligt
åtskilda.
Gruppens företag biträds vid säkerställandet av att den
interna kontrollen fungerar av de centraliserade funktionerna
för Compliance, Riskhantering samt Ekonomi och Treasury.
Dessutom biträder Internrevisionen samt, särskilt för att
säkerställa att de finansiella uppgifterna är korrekta, de
externa revisorerna att säkerställa att den interna kontrollen
fungerar.
förvaltningsråd omfattade internrevisioner både i

Centralinstitutets revisionsutskott har en särskilt betydande
roll i att säkerställa att den interna kontrollen fungerar och
att verksamheten är förenlig med föreskrifterna. Till
revisionsutskottet rapporteras regelbundet observationer från
den interna kontrollen samt hur de rekommendationer som
getts till affärsrörelsen och genomföringen av
rekommendationerna framskrider.

Internrevisionen
Internrevisionen ansvarar för att internrevisionen genomförs
på grupplanet inom OP Gruppen. Internrevisionens
granskning är en oberoende och objektiv analys-, säkringsoch konsulteringsverksamhet. Internrevisionen ska bistå OP
Gruppen i att uppnå sina mål genom att erbjuda ett
systematiskt betraktelsesätt för bedömningen och
förbättringen av organisationens processer för riskhantering,
övervakning, ledning och administration.
Granskningarna genomförs genom att iaktta god
internrevisionssed. Riktlinjer för god revisionssed samt för
oberoende och objektiv intern tillsyn ställs för
internrevisionen upp bland annat av The Institute of Internal
Auditors och för datasystemsinspektion av Information
Systems Audit and Control Associations branschstandarder
och etiska regler. Granskningarna planeras, genomförs och
rapporteras oavhängigt. Den externa kvalitetsbedömningen av
internrevisionens verksamhet sker med fem års mellanrum.
Internrevisionen rapporterar granskningarna till
centralinstitutets revisionsutskott. Internrevisionen har inget
operativt ansvar eller befogenheter för de funktioner som
granskas.
OP Andelslags förvaltningsråd fastställer
verksamhetsprinciperna för Internrevisionen i OP Gruppen.
Förvaltningsrådets revisionsutskott fastställer
Internrevisionens verksamhetsplan. Revisionsdirektören
rapporterar sina granskningar och observationerna från dem
regelbundet till förvaltningsrådets revisionsutskott. Dessutom
behandlas revisionsdirektörens observationer i
centralinstitutets direktion.

Internrevisionen 2016
Internrevisionens verksamhetsplan för 2016 som har
godkänts av revisionsutskottet vid centralinstitutets

Compliance 2016
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förvaltningsråd omfattade internrevisioner både i
centralinstitutskoncernen och i andelsbankerna.
Internrevisionerna fokuserar på att identifiera riskfaktorer
och utvärdera hur den interna kontrollen fungerar hos de
processer som granskas. Internrevisionen ska i sina rapporter
ge rekommendationer för hur de missförhållanden som
observerats kan förbättras. Internrevisioner har genomförts i
enlighet med verksamhetsplanen och rapporter har avgetts
till förvaltningsrådets revisionsutskott,
centralinstitutskoncernens direktion, ledningsgrupperna för
centralinstitutskoncernens rörelsesegment och vissa andra
verksamheter, dotterbolagens styrelser samt för
internrevisionerna i andelsbankerna till andelsbankernas
ledning.
Internrevisionen har fortlöpande följt upp hur de halvårsvis
givna rekommendationerna genomförts och rapporterat sina
iakttagelser regelbundet till förvaltningsrådets revisionsutskott
och centralinstitutskoncernens ledning.

Compliance
Hanteringen av compliance-risken utgör en del av intern
kontroll och tillförlitlig förvaltning. Den utgör en integrerad
del av ledningen av affärsrörelsen och företagskulturen.
Ansvaret för regelefterlevnaden och övervakningen av
regelefterlevnaden i OP Gruppens företag ligger hos den
högsta och verkställande ledningen samt alla chefer.
Dessutom ansvarar var och en som är anställd vid ett företag
i OP Gruppen för sin del för att reglerna efterlevs.
Compliance-verksamheten biträder den högsta och operativa
ledningen samt affärsrörelsen med att hantera risker i
anslutning till regelefterlevnaden, övervakar att reglerna
efterlevs och bidrar till att utveckla den interna kontrollen.
Compliance-enheten inom avdelningen för intern kontroll
som verkar inom centralinstitutets oberoende riskhantering
ansvarar inom OP Gruppen för anvisningar, rådgivning och
stöd för compliance-verksamheten. Andelsbankerna har
utsedda compliance-ansvariga. Compliance-verksamhetens
styrning, stöd och övervakning till andelsbankerna genomförs
via ett nätverk av kontaktpersoner som består av de för
bankerna utsedda compliance-ansvariga. Andelsbankernas
stöd för hantering av operativa risker och compliance som
verkar som en del av centralinstitutets Riskhantering ger stöd
för compliance-uppgifterna i andelsbankerna.
De observationer som skett i compliance-verksamheten
rapporteras regelbundet till affärsrörelserna, direktionen för
OP Andelslag samt förvaltningsrådets riskhanterings- och
revisionsutskott.

OP 2016

Compliance 2016
De riskbaserade prioriteringarna i compliance-verksamheten
2016 fokuserade som tidigare år på bestämmelserna om
kundkännedom, lagstiftning och myndighetsföreskrifter med
anknytning till tillhandahållande av placeringstjänster,
efterlevnaden av anvisningar på grupplanet samt funktionen
hos processerna.
Också compliances rådgivningsverksamhet och stöd till
affärsrörelsen fokuserade på att lösa problem som
framkommer i kundkännedom och efterlevnad av regler för
placeringstjänster. Samma riskbaserade prioritering iakttas
också då stöd ges i anslutning till utbildningen i
affärsrörelsen. Utbildningen stöder också kännedomen om
anvisningarna på grupp- och företagsplanet.
Under 2016 upprättades en riskanalys för förhindrande av
penningtvätt och finansiering av terrorism i OP Gruppen.
Dessutom planerades ett nytt systemstött verktyg för intern
kontroll som möjliggör övervakningen av
chefstillsynsuppgifterna på grupplanet. Uppföljningen av
kommande ändringar i regelverket och förberedelser för dem
utvecklades. Målet var att förbättra affärsrörelsens
förutsättningar att förbereda sig på kommande ändringar i
regelverket och att försäkra sig om att de åtgärder som
ändringarna förutsätter genomförs i affärsrörelsen innan
bestämmelserna träder i kraft. Särskilt fästes uppmärksamhet
vid hur förberedelserna för EU:s dataskyddsförordning,
implementeringen av det fjärde penningtvättsdirektivet i
nationell lagstiftning samt hur förberedelserna för MiFID II
framskrider.
Över compliance-verksamheten och observationerna vid
tillsynen ska regelbundet rapporteras till företagens och
gruppens högsta och verkställande ledning i enlighet med
anvisningarna på grupplanet.

Riskhantering och kapitalutvärdering
Grunden för riskhanteringen och kapitalutvärderingen utgörs
av OP Gruppens grunduppgift och värden, strategiska mål
och finansiella målsättningar. Strategin innehåller
prioritetsområdena för gruppens riskvilja och riskhantering.
Prioriteringarnas syfte är att säkerställa att strategin
genomförs. Riskhanteringens mål är att ge stöd för att de
mål som ställts i strategin ska uppnås genom att övervaka att
riskerna står i rätt proportion till riskhanteringsförmågan.
Riskhantering och kapitalutvärdering är en del av intern
kontroll. Målet med riskhanteringen och kapitalutvärderingen
är att trygga OP Gruppens och gruppens företags
riskhanteringsförmåga och likviditet samt att säkerställa
kontinuiteten i verksamheten. Riskhanteringen och
kapitalutvärderingen i OP Gruppen är en integrerad del av
gruppens affärsrörelse och ledningen av den.
Riskhanteringsförmågan bildas av en högklassig riskhantering
som är dimensionerad enligt verksamhetens omfattning

och krav samt en tillräcklig kapitaltäckning och likviditet som

och företag. Den innehåller de riktlinjer, åtgärder, mål, limiter
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och krav samt en tillräcklig kapitaltäckning och likviditet som
baserar sig på lönsam affärsrörelse.
OP Gruppens mest betydande risker i affärsrörelsen utgörs
av kreditrisker, marknadsrisker, likviditetsrisker,
försäkringsrisker, koncentreringsrisker samt strategiska risker,
anseenderisker och operativa risker inkl. compliance-risker
som gäller all affärsrörelse samt anseenderisker. OP Gruppen
förhåller sig moderat till risktagning.
I OP Gruppens principer för risktagning och
risktoleranssystemet som centralinstitutets förvaltningsråd
fastställt anges principerna för hur gruppens risktagning ska
styras, begränsas och övervakas samt för hur processen för
riskhantering och kapitalutvärdering ska läggas upp.
Riskhanterings- och kapitalutvärderingsprocessen omfattar:
– identifiering, mätning, analys och reducering av risker

OP 2016

och företag. Den innehåller de riktlinjer, åtgärder, mål, limiter
och kontrollgränser som behövs för att styra affärsrörelsen
så att de linjedragningar som fastställts i gruppens strategi
och principerna för risktoleranssystemet genomförs.
Med de risklimiter som centralinstitutets förvaltningsråd
årligen fastställer säkerställs att OP Gruppen i sin verksamhet
inte tar så stora risker att gruppens lönsamhet,
kapitaltäckning, likviditet eller kontinuiteten i verksamheten
äventyras. Centralinstitutets direktion fastställer årligen limiter
för centralinstitutskoncernens företag och kontrollgränser för
andelsbankerna. Limiterna och kontrollgränserna härleds från
gruppens limiter.
Tre försvarslinjer för riskhantering och kapitalutvärdering
Organiseringen av och ansvaret för gruppens riskhantering
och kapitalutvärdering baseras på tre försvarslinjer.

– tillförlitligt och oberoende fastställande av det kapitaloch likviditetsbehov som olika riskslag och
affärsverksamheter kräver
– planmässig allokering av kapital och likviditet per
rörelsesegment enligt den nuvarande och den planerade
risktagningen
Centralinstitutets direktion fastställer OP Gruppens riskpolicy
årligen för gruppens rörelsesegment
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Revisorernas uppgift är att granska bokföringen, boksluten
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Den första försvarslinjen består av riskhanteringen i
anslutning till affärsrörelsen och den övriga operativa
verksamheten. Den ska övervaka riskbesluten och se till att
uppföljningen av riskpositionen och riskhanteringsförmågan
är tillräcklig på företagsplanet. Riskhanteringen ingår i
affärsmodellerna och processerna.
Den andra försvarslinjen består av riskhanteringen som
fungerar oberoende av den operativa
affärsrörelseorganisationen och som är koncentrerad till
centralinstitutet. Den är innehavare till gruppens
riskhanteringsramverk, övervakar riskbeslutsprocessen och
ansvarar för gruppens konsoliderade riskposition samt
uppföljningen av riskhanteringsförmågan.
Den tredje försvarslinjen är den centraliserade
internrevisionen. Den granskar och analyserar såväl gruppens
riskhanteringsramverk som tillämpningen av det i
centralinstitutet och de övriga företagen i gruppen.

Riskhanteringen 2016
Centralinstitutets riskhantering har under 2016 följt upp
utvecklingen av den externa regleringen och fortsatt att
bereda sig på förändringarna i regleringen. Betydande
ändringar var bl.a. de paneuropeiska Solvens IIbestämmelserna som gäller försäkringsbolag och som trädde
i kraft från början av 2016 samt EBA:s anvisningar om
hanteringen av ränterisken i kreditinstituts finansiella
balansräkningar.
Riskhanteringens bedömningsprocesser och operativa
processer har vidareutvecklats för att säkerställa att
riskhanteringen är en integrerad del av all affärsrörelse.
Dessutom förnyades riskhanteringens instruktioner,
rapportering och limitering av riskerna. Riskhanteringen har
utvecklats betydligt också genom OP Gruppens interna
stresstestmetoder.

Extern kontroll
Revision
OP Andelslag har en revisor som ska vara en av
Centralhandelskammaren godkänd revisionssammanslutning.
Revisorn granskar även det konsoliderade bokslut som avses
i 9 § i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker.
Revisorn väljs av andelsstämman. Revisorns mandattid
upphör vid utgången av följande ordinarie andelsstämma
efter valet. Revisionsutskottet vid OP Andelslags
förvaltningsråd begär med cirka fem års mellanrum (senast i
slutet av 2011) in anbud av revisionssammanslutningar och
lägger med stöd av det här för andelsstämman fram ett
förslag till val av revisorer.
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Revisorernas uppgift är att granska bokföringen, boksluten
och förvaltningen hos OP Gruppen, företagen i gruppen och
deras underkoncerner för att säkerställa att gruppen,
företagen i gruppen och deras förvaltningsorgan handlar i
enlighet med lagen samt att boksluten är upprättade i
enlighet med de bestämmelser och föreskrifter som gäller
samt att de ger andelslagets andelsägare och de övriga
intressentgrupperna riktiga och tillräckliga uppgifter om
gruppens operativa resultat och kassaflöde. Dessutom ger
revisorerna regelbundet övriga utlåtanden med stöd av de
specialbestämmelser som gäller branschen. Förvaltningsrådets
revisionsutskott bedömer årligen kvaliteten på revisorns
verksamhet och sidotjänster samt revisorernas oberoende
och utredningen av sidotjänsterna. Revisorerna avger årligen
till andelslagets medlemmar en revisionsberättelse, i vilken de
tar ställning till innehållet i bokslutet och
verksamhetsberättelsen. Dessutom upprättar de över sina
observationer revisionspromemorior som ges för kännedom
till OP Andelslags direktion och verkställande direktör,
förvaltningsrådets revisionsutskott, riskhanteringsdirektören,
internrevisionen och Finansinspektionen. Revisorerna ger vid
behov också muntliga redogörelser till de organ som räknats
upp ovan.
Förvaltningsrådets revisionsutskott hör revisorn då det
behandlar gruppens bokslut, delårsrapporter och
bokslutsprinciper. Enligt lagen är revisorerna skyldiga att
underrätta Finansinspektionen om omständigheter eller
beslut som äventyrar verksamheten och förutsättningarna för
koncession eller som i revisionsberättelsen leder till ett annat
uttalande än ett uttalande utan reservation eller till ett sådant
påpekande som avses i 3 kap. 5 § 4 mom. i revisionslagen.

Revisionen 2016
CGR-sammanslutningen KPMG Oy Ab har fungerat som
revisor för OP Andelslag sedan 2002 och CGR Raija-Leena
Hankonen har varit huvudansvarig revisor sedan 2014.
Revisorer för de företag som hör till OP
Andelslagskoncernen, dvs. centralinstitutskoncernen, utgörs av
CGR-sammanslutningen KPMG Oy Ab och huvudansvariga
revisorer är revisorer som KPMG Oy Ab utsett. Som revisor
för OP Gruppens medlemsbanker fungerar utöver KPMG Oy
Ab också andra revisionssammanslutningar och CGRrevisorer.
Revisionen har baserat sig på revisionsplaner som upprättats
på förhand. Den lagstadgade revisionen av enskilda bolag och
deras koncerner omfattar bokföring, bokslut,
verksamhetsberättelse samt granskning av förvaltningen i
företaget. Vad gäller lagstadgad revision är centrala
omständigheter fordringar på kunder, placeringstillgångar och
derivatinstrument, försäkringsskulden samt kontrollmiljö och
datasystem i anslutning till ekonomisk rapportering.
Delårsrapporterna och bokslutskommunikéerna är
oreviderade.
OP Andelslagskoncernen har anlitat KPMG Oy Ab:s
rådgivningstjänster främst för låneprograms comfort

Till revisorn betalas ett arvode enligt räkning.
letter, ISAE 3402-säkringar för centraliserade tjänster,

som hör till sammanslutningen anvisningar om riskhantering,
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letter, ISAE 3402-säkringar för centraliserade tjänster,
uppdrag som gäller strukturella arrangemang i
centralinstitutet samt för skattetjänster och skatterådgivning.
Revisionsarvodena för lagstadgad revision baserar sig på
årsplanen.
De arvoden som betalades till revisorerna för revisionen var
1,9 milj. € (2,2 milj. €), för uppdrag i enlighet med 1 kap. 1 §
1 mom. 2 punkten i revisionslagen 0,2 milj. € (0,3 milj. €),
för skatterådgivning 0,1 milj. € (0,0 milj. €) och för övriga
tjänster 0,7 milj. € (0,7 milj. €).

Tillsynen över sammanslutningen av
andelsbanker
Sammanslutningen bildas av OP Andelslag som fungerar som
centralinstitut och dess medlemskreditinstitut samt de
finansiella institut och tjänsteföretag som de har
bestämmande inflytande i. Centralinstitutet OP Andelslag styr
sammanslutningens verksamhet och ger företagen

Finansiell rapporteringsprocess
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som hör till sammanslutningen anvisningar om riskhantering,
tillförlitlig förvaltning och intern kontroll för att trygga deras
likviditet och kapitaltäckning. Centralinstitutet kan dessutom
för medlemskreditinstituten fastställa allmänna principer för
verksamhet som är av betydelse för sammanslutningen.
Dessutom övervakar OP Andelslag medlemskreditinstitutens
verksamhet i enlighet med lagen om en sammanslutning av
inlåningsbanker.

Myndighetstillsyn
OP Gruppens kreditinstitutsverksamhet övervakas av
Europeiska centralbanken. De finländska värdepappersföretag
och försäkringsbolag som ingår i OP Gruppen övervakas av
Finansinspektionen i enlighet med lagstiftningen om finansoch försäkringsmarknaden. OP Gruppens verksamhet i
Estland, Lettland och Litauen övervakas i tillämpliga delar av
tillsynsmyndigheterna i respektive land.

samt kvalitets- och kvantitetsmätare för bedömningen av
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Finansiell rapporteringsprocess
De olika delarna av ekonomiförvaltningen som är
underställda OP Gruppens ekonomidirektör upprättar de
delårsrapporter och årliga bokslut för OP Gruppen och de
företag som hör till gruppen som den externa redovisningen
kräver samt de interna kalkyler som ledningen använder som
verktyg, t.ex. upprättandet av månatliga rapporter som
beskriver resultatet i affärsrörelsen. OP Gruppens Controlfunktion upprättar också resultatprognoser, analyserar den
realiserade utvecklingen i relation till prognoserna samt
rapporterar om avvikelser.
I det här kapitlet beskrivs i huvuddrag hur OP Gruppens
interna kontroll och riskhantering fungerar för att säkerställa
att de finansiella rapporter som gruppen offentliggjort ger
väsentligen riktiga uppgifter om bolagets och koncernens
ekonomi. Grunden för tillförlitlig ekonomisk rapportering
består av uppgifter på grupplanet som sammanställs korrekt
av delbokföring och uppgifter om OP Gruppens företag.
Hur OP Gruppens rörelsemål och finansiella mål uppnås följs
upp med en finansiell rapportering och riskrapportering som
omfattar OP Gruppen samt genom en regelbunden
genomgång av dem vid den operativa ledningens och OP
Andelslags direktions sammanträden. Uppgifterna om utfallet
i de finansiella rapporterna jämförs med planerna. Dessutom
analyseras eventuella differenser och bedöms
resultatutsikterna för det innevarande året och på längre sikt.
Den månatliga resultat- och riskrapporten för ledningen
upprättas varje månad enligt samma principer. Då rapporten
upprättas och då den granskas säkerställs att resultatet och
rapporteringen är korrekt genom att analysera resultat- och
riskpositionen samt avvikelser från målen.
Den externa rapporteringen baserar sig bland annat på IFRSstandarderna, aktiebolagslagen, kreditinstitutslagen, lagen om
försäkringsbolag, bokföringslagen samt Finansinspektionens
standarder och föreskrifter. I bokföringen, boksluten och
koncernboksluten för OP Gruppens bolag iakttas enhetliga
principer. Gruppens centralinstitut OP Andelslag ansvarar för
tolkning, anvisningar och rådgivning som gäller
myndigheternas standarder, andra lagar som gäller
upprättande av bokslut och myndigheternas
bokföringsbestämmelser samt för upprättande och
iakttagande av enhetliga bokslutsprinciper. Vid behov kan av
revisorerna skaffas ett utlåtande om de principer och
tolkningar som valts.

Den finansiella rapporteringens
organisation
OP Andelslags direktion är det högsta beslutande organet i
frågor som gäller ekonomistyrning. Direktionen ansvarar för
att tillsynen av bokföringen och medelsförvaltningen är
ordnad på ett ändamålsenligt sätt. Direktionen beslutar om
rapportering, förfaranden
sina inspektioner till den operativa ledningen och
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samt kvalitets- och kvantitetsmätare för bedömningen av
effektiviteten och resultatet i verksamheten. Direktionen
behandlar och godkänner gruppens koncernbokslut och
delårsrapporter.
Förvaltningsrådets revisionsutskotts uppgift är att biträda
förvaltningsrådet med att säkerställa att
centralinstitutskoncernen och OP Gruppen har ett adekvat
och fungerande system för intern kontroll som täcker hela
verksamheten samt att se till att tillsynen över
centralinstitutskoncernens och OP Andelslags bokföring och
medelsförvaltning är ordnad på ett ändamålsenligt sätt. För
att utföra sitt uppdrag bereder utskottet gruppens
bokslutsprinciper och principer för kapitaltäckningsanalys för
fastställande av förvaltningsrådet. Dessutom övervakar
utskottet för sin del den finansiella rapporteringen
– genom att bedöma gruppens bokslut och
delårsrapporter samt centralinstitutskoncernens bokslut
– genom att bedöma den årliga bolagsstyrningsrapporten
– genom att bedöma betydande eller exceptionella
affärstransaktioner och ledningens bedömning av dem
– genom att följa upp bokslutsprocessen, övervaka den
finansiella rapporteringsprocessen och bedöma hur
korrekt och regelrätt den finansiella rapporteringen är
Verkställande direktören ansvarar enligt lagen om andelslag
för att bolagets bokföring följer lagen och att
medelsförvaltningen är ordnad på ett betryggande sätt. För
OP Gruppens finansiella rapportering svarar OP Andelslags
funktioner Ekonomi och centralbank.
Upprättandet av de bokslutsuppgifter och delårsrapporter
som offentliggörs har organiserats oberoende av
affärsrörelsen. Vid rapporteringen användas i regel OP
Gruppens gemensamma system. De operativa uppgifterna
som gäller extern och intern revision har också koncentrerats.

Oberoendebedömning av den
finansiella rapporteringen
Revisorerna ska enligt lagen bedöma hur korrekt den
finansiella rapporteringen är. Revisorerna ska granska
bolagets och koncernens bokföring, bokslut och förvaltning
för att säkerställa att bolaget och dess förvaltningsorgan
handlar i enlighet med lagen, att boksluten är upprättade i
enlighet med gällande författningar och föreskrifter samt att
de ger ägarna och de övriga intressentgrupperna en
rättvisande bild av bolagets och koncernens operativa resultat
och finansiella ställning.
Internrevisionen ska under sina inspektioner av processer i
tillämpliga delar också bedöma hur den finansiella
rapporteringen fungerar och räcker till samt rapportera
och balansräkningsschemat förnyats i bokslutet. Den nya
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sina inspektioner till den operativa ledningen och
förvaltningsrådets revisionsutskott. Finansinspektionen
granskar under sina inspektioner också den finansiella
rapporteringsprocessen och hur den fungerar.
Som en del av bedömningen av den oberoende finansiella
rapporteringen kompletterar revisorerna den egentliga
revisionen genom att i enlighet med den internationella
standarden för bestyrkandeuppdrag ISAE 3402 granska
planeringen av kontrollerna av de centraliserade funktionerna
och hur de fungerar. Revisorerna rapporterar separat över
den här särskilda revisionen.
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och balansräkningsschemat förnyats i bokslutet. Den nya
indelningen påverkar inte det egna kapitalet,
balansomslutningen eller räkenskapsperiodens resultat.
Segmentrapporteringen har uppdaterats på motsvarande
sätt. Jämförelseuppgifterna har justerats i enlighet med den
nya indelningen.

Den finansiella rapporteringen
2016
OP Gruppens bokslut har upprättats enligt internationella
IFRS-standarder. Vid upprättandet av bokslutet iakttas de
IAS- och IFRS-standarder samt de SIC- och IFRIC-tolkningar,
som gällde 31.12.2016.
OP Gruppen började 2016 tillämpa följande standarder och
tolkningar:
– Målet med en ändring av standarden IAS 1 är att
förbättra begripligheten i boksluten genom att fokusera på
att redovisa väsentliga poster som bättre beskriver
affärsverksamheten. Det nya resultat- och
balansräkningsschema som tagits i bruk beskriver den nya
affärsrörelsen bättre än det gamla resultat- och
balansräkningsschemat. Dessutom har ur noterna slopats
irrelevant information.
– Årliga förbättringar av IFRS-standarderna 2012–2014
(tillämpas främst på räkenskapsperioder som börjar
1.1.2016 eller senare). Genom förfarandet med årliga
förbättringar samlas mindre ändringar i standarderna till
en enda helhet som sätts i kraft en gång per år. Följderna
av ändringarna varierar från standard till standard, men
de är inte betydande.
– Dessutom har ändringar gjorts i standarderna IFRS 10,
IFRS 11, IFRS 12, IAS 16, IAS 28 och IAS 38. Ändringarna
trädde i kraft 1.1.2016. De har inte haft någon väsentlig
inverkan på OP Gruppens bokslut.
Utöver de standarder som togs i bruk har resultat-

Ersättningar

En tillräckligt stor andel av ersättningarnas sammanlagda
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Ersättningar
OP Gruppens löner och
ersättningar
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En tillräckligt stor andel av ersättningarnas sammanlagda
belopp ska vara fast. De rörliga ersättningarnas andel får inte
överstiga 100 procent av det totala beloppet av respektive
ersättningstagarens fasta ersättningar. OP Andelslags
förvaltningsråd fastställer vilken balans mellan den fasta och
den rörliga lönedelen som är ändamålsenlig.

I OP Gruppen består ersättningarna i pengar av fasta och
rörliga ersättningar. De rörliga ersättningarna omfattar
ersättningar som beviljas utifrån resultat och prestationer på
såväl kort som lång sikt.

OP Gruppens helhet med rörliga ersättningar bildas av det
gemensamma, långsiktiga ersättningssystemet för OP
Gruppens andelsbanker och centralinstitutskoncernen och en
personalfond som omfattar hela personalen samt kortsiktiga
målgruppsspecifika ersättningssystem.

som kunde äventyra den allmänna tillförlitligheten hos
ersättningssystemet, ägarkunders eller kunders intressen eller
anseendet hos OP Gruppen eller ett företag som ingår i
gruppen.

I ersättningarna iakttas Europeiska unionens bestämmelser
och nationell lagstiftning samt Europeiska centralbankens,
Finansinspektionens och övriga tillsynsmyndigheters
anvisningar. Riktlinjerna för ersättningar till OP Gruppens
personal och ledning baserar sig på lag, bestämmelser och
rekommendationer för finansbranschen samt på den finska
koden för bolagsstyrning.

Beslutsfattande om ersättningar

OP Gruppens ersättningspolicy är förenlig med oklanderlig
och effektiv riskhantering och den lockar inte till för stor
risktagning. Ersättningssystemen är förenliga med värdena,
målen och affärsrörelsestrategin samt gruppens intresse på
lång sikt. Ersättningarna får inte leda till situationer
förvaltningsrådet eller OP Gruppens ersättningsutskott. Som

OP Gruppens principer och riktlinjer för ersättningar
behandlas av OP Andelslags förvaltningsråd samt beroende
på sammanhanget av OP Gruppens ersättningsutskott,
förvaltningsrådets presidium eller nomineringskommittén för
centralinstitutets ledning samt av styrelserna och det behöriga
ersättningsutskott eller HR-utskott som granskar hur
systemen tillämpas och fungerar.
Då det gäller system för hela gruppen är beslutsfattaren
Internrevisionen bedömer varje år hur det ersättningssystem

64

OP

OP 2016

förvaltningsrådet eller OP Gruppens ersättningsutskott. Som
ledamot i OP Gruppens ersättningsutskott kan vara en person
som hör till förvaltningsrådet och som inte står i arbets- eller
tjänsteförhållande till ett företag som hör till OP Gruppen. I
andelsbankerna fattas beslut om ersättningar i sista hand av
bankens styrelse.

Internrevisionen bedömer varje år hur det ersättningssystem
som förvaltningsrådet fastställt iakttas.

OP Andelslags förvaltningsråd godkänner principerna för
gruppens ersättningar, beslutar om de långsiktiga
ersättningssystemen, fastställer de allmänna villkoren för
gruppens ersättningssystem samt ger rekommendationer om
de kortsiktiga ersättningssystemen. Förvaltningsrådet
bestämmer över ledningens långsiktiga ersättningssystem och
beslutar om mätare, målnivåer och maximiersättningen i
systemet. På motsvarande sätt fastställer förvaltningsrådet
mätare, målnivåer samt maximiarvoden också för OP
Gruppens personalfond. Förvaltningsrådets presidium
beslutar på förslag av OP Andelslags direktion om de
angelägenheter som ansluter sig till ersättningen för
centralinstitutets direktion.

OP Gruppens ersättningsutskott ger årligen en
rekommendation till andelsbankerna om arvoden och
ersättningar till de förtroendevalda. Framställan omfattar en
rekommendation till månadsarvoden och mötesarvoden för
ordförandena och ledamöterna i andelsbankernas
förvaltningsråd och styrelser.

Ersättningsutskottet vid OP Gruppens förvaltningsråd följer
upp och övervakar på uppdrag av förvaltningsrådet hur
ersättningssystemen fungerar, hur konkurrenskraftiga
ersättningarna är och hur ersättningsstrukturerna klarar av
att stödja gruppens långsiktiga mål. Utskottet godkänner och
granskar riktlinjerna för ersättningarna i gruppen årligen.
OP Andelslags direktions HR-utskott och OP Andelslags
förvaltningsråds presidium fungerar som beredande organ i
ersättningsfrågor. OP Gruppens ersättningsutskott fungerar
som beredande organ för ersättningsärenden som gäller
ledningen i andelsbankerna.

Förtroendevaldas ersättningar

OP Andelslags förvaltningsrådsledamöters arvoden och övriga
förmåner bestäms av andelsstämman.
Andelsstämman har fastställt följande månadsarvoden för OP
Andelslags förvaltningsråds ordförande, vice ordförande och
ledamöter för 2016: ordförande 6 600 euro, vice ordförande
3 300 euro och ledamöter 400 euro. Till ordförande för ett
utskott som inte leds av förvaltningsrådets ordförande
betalas i månadsarvode 1 650 euro. Dessutom betalas alla
förvaltningsrådsledamöter 600 euro per sammanträde i
mötesarvode. Arvodena till förtroendevalda betalas ut i
pengar.
Förvaltningsrådets ordförande, vice ordförande och
ledamöter är försäkrade i pensionskassan OP-Eläkekassa med
en sådan frivillig pensionsförsäkring som avses i lagen om
pension för arbetstagare (395/2006).

Ersättningar till OP Andelslags förvaltningsråds ordförande och ledamöter 2016

Förvaltningsrådets
ordförande

Vice ordförande och
övriga förvaltningsrådsledamöter

Totalt

Regelbundet månadsarvode

79 200

237 300

316 500

Mötesarvode

24 200

234 000

258 200

Principerna för chefdirektörens lön,

En uppsägningstid för direktionsledamöterna, ersättaren och
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Principerna för chefdirektörens lön,
arvoden och övriga förmåner
Lönen, arvoden och övriga förmåner för OP Gruppens
chefdirektör bestäms – liksom för övriga
direktionsledamöter, ersättare och revisionsdirektören – av
OP Andelslags förvaltningsråds nomineringskommitté för
centralinstitutets ledning. Villkoren för chefdirektörens
tjänsteförhållande har fastställts i ett skriftligt direktörsavtal
som förvaltningsrådet har godkänt.
Chefdirektörens ersättningar består av tre delar: 1) grundlön
(penninglön och naturaförmåner, på basis av hur krävande
uppgifterna är och personens kompetens), 2) ersättningar på
kort sikt (resultatlöner, på basis av hur målen i årsplanen
uppfylls) och 3) ersättningar på lång sikt (OP Gruppens
gemensamma aktiebonussystem för ledningen, på basis av
hur gruppens gemensamma strategiska mål uppfylls).
Chefdirektörens pensionsålder är 63 år. Pensionsförmånerna
bestäms i enlighet med pensionslagarna och OP Gruppens
egna pensionssystem. Chefdirektören omfattas av ett
tilläggspensionsskydd från pensionsstiftelsen OP-Eläkesäätiö.
Den intjänade pensionen hos stiftelsen kan betalas ut också
före pensionsåldern enligt stadgarna som s.k. fribrevspension,
om anställningen hos OP Gruppen upphör.
Uppsägningstiden i chefdirektörens anställningsförhållande är
sex månader. Då anställningen upphör i fall som separat
bestäms i direktörsavtalet betalas utöver lön för
uppsägningstiden en summa som motsvarar penninglönen
för högst 12 månader.

Principerna för ersättningar till OP
Andelslags direktion
Lönen, arvoden och övriga förmåner för OP Andelslags
direktions ledamöter, ersättare och revisionsdirektören
bestäms av OP Andelslags förvaltningsråds
nomineringskommitté för centralinstitutets ledning. Villkoren
för varje ovan nämnda tjänsteförhållande har fastställts i ett
skriftligt direktörsavtal som förvaltningsrådet har godkänt.
Ersättningarna till OP Andelslags direktions ledamöter,
ersättare och revisionsdirektör består av tre delar: 1)
grundlön (penninglön och naturaförmåner, på basis av hur
krävande uppgifterna är och personens kompetens), 2)
ersättningar på kort sikt (resultatlöner, på basis av hur målen
i årsplanen uppfylls) och 3) ersättningar på lång sikt (OP
Gruppens gemensamma aktiebonussystem för ledningen, på
basis av hur gruppens gemensamma strategiska mål
uppfylls).
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En uppsägningstid för direktionsledamöterna, ersättaren och
revisionsdirektören som arbetsgivaren tillämpar är 6
månader. Då anställningen upphör i fall som separat bestäms
i direktörsavtal betalas till direktionens ledamöter utöver lön
för uppsägningstid en summa som motsvarar penninglönen
för högst 6 månader.

OP Gruppens kortsiktiga
ersättningssystem
Målet med de kortsiktiga ersättningarna är att styra, engagera
och sporra personalen till att uppnå företagets årliga mål och
till goda resultat, att säkerställa att de mål som härletts ur
strategin uppnås samt att belöna för att krävande mål
uppnås och överträffas.
De kortsiktiga ersättningssystemen baserar sig på mätare som
härletts ur de årliga målen. Mätarna kan vara fastställda på
grupp-, företags-, avdelnings- eller personplanet. Kortsiktiga
ersättningar uppkommer då de mätare som fastställts nås
eller överträffas. Utöver personliga prestationer är ett
kriterium för betalningen av ersättningar att randvillkoren för
ersättningar på grupplanet och/eller företagsplanet uppfylls.
Varje andelsbank som ingår i OP Gruppen bestämmer för sin
del målen och mätarna för de kortsiktiga ersättningarna
utifrån rekommendationerna från OP Andelslags
förvaltningsråd. OP Andelslags direktion bestämmer om
ersättningarna för centralinstitutskoncernens del och
styrelserna för de företag som ingår i
centralinstitutskoncernen fastställer huruvida företaget hör till
centralinstitutskoncernens ersättningssystem eller inte.
Ersättningarna enligt det kortsiktiga ersättningssystemet
betalas i regel i pengar. I fråga om personer med inverkan på
OP Gruppens riskposition iakttas lagstiftningens krav på
uppskov med utbetalningen av ersättningar och betalning
delvis med andra instrument än pengar då de rörliga
ersättningarna överstiger ett bestämt värde.
I varje organisation kan det beslutsorgan som ansvarar för
ersättningssystemet enligt egen prövning ändra villkoren för
det kortsiktiga ersättningssystemet, upphäva det under ett år
eller skjuta upp utbetalningen av ersättningar, om
förändringar i omständigheterna leder till att tillämpningen
av systemet leder till ett resultat som är oskäligt för
organisationen. En andelsbank eller centralinstitutskoncernen
kan låta bli att betala ersättningar helt eller delvis, om
organisationens finansiella ställning inte ger utrymme för
ersättningarna. Organisationen kan också helt eller delvis
återindriva ersättningar som det betalt ut, om en person har
gjort sig skyldig till missbruk, uppsåtligt äventyrat företagets
framtid eller brutit mot lagen.

Pensionsåldern för direktionsledamöterna, ersättaren och
revisionsdirektören är 63 år. Pensionsförmånerna bestäms i
enlighet med pensionslagarna och OP Gruppens egna
pensionssystem.
Direktionsledamöternas tilläggspensionsskydd är ordnat hos
pensionsstiftelsen OP-Eläkesäätiö och med OP-Livförsäkrings
tilläggspensionsförsäkring.

OP Gruppens långsiktiga

Grunden för den långsiktiga ersättningen till personalen

66

OP
OP Gruppens långsiktiga
ersättningssystem för ledningen
OP Gruppens gemensamma, långsiktiga ersättningssystem för
ledningen består av treåriga intjäningsperioder. Den första
intjäningsperioden i systemet omfattade 2011–2013 och den
andra intjäningsperioden 2014–2016. Den tredje
intjäningsperioden i systemet inleddes från början av 2017
och den omfattar perioden 2017–2019.
Det långsiktiga ersättningssystemet för ledningen har mål på
grupplanet. De primära målmätarna för intjäningsperioden
2014–2016 är ökningen i antalet koncentreringskunder, OP
Gruppens resultat före skatt och gruppens kärnprimärkapital
(CET1). Dessutom beaktar systemet lönsamheten
(avkastningen på ekonomiskt kapital) och kapitaltäckningen
enligt lagen om tillsyn över finans- och
försäkringskonglomerat (s.k. kapitaltäckning enligt
konglomeratlagen). Ersättningar betalas inte, om gruppens
kapitaltäckning enligt konglomeratlagen vid
betalningstidpunkten är mindre än minimum 130 procent för
ersättningar.
Under intjäningsperioden 2014–2016 omfattades ledningens
långsiktiga ersättningssystem av cirka 320 personer i OP
Gruppen.
De personer som omfattas av ledningens långsiktiga
ersättningssystem för 2014–2016 kan få ett visst, enligt
arbetsuppgifter bestämt, antal debenturer som OP
Företagsbanken Abp emitterat, om de för intjäningsperioden
uppställda målen, som baserar sig på OP Gruppens strategi,
uppnås. Ersättningarna enligt systemet betalas ut som en
kombination av debenturer och pengar i tre poster efter det
att intjäningsperioden löpt ut 2018, 2019 och 2020, förutsatt
att gruppens kapitaltäckning vid betalningstidpunkten
överstiger det minimikrav som nämnts ovan. De skatter och
avgifter av skattenatur som påförs ersättningstagarna på
grund av ersättningarna täcks med den del som betalas ut i
pengar. Till utbetalningen av ersättningen ansluter sig villkor
som gäller anställningstiden samt säkringsförbud och
väntetid. Med säkringsförbud avses att finansiella instrument
eller försäkringar inte få användas för skydd mot den
personliga risk som ingår i systemet. Med väntetid avses att
ersättningstagaren måste ha ägt debenturerna som den
förvärvat via systemet i ett års tid från utbetalningen av
ersättningen.

OP Gruppens långsiktiga ersättningar
för personalen

OP 2016

Grunden för den långsiktiga ersättningen till personalen
utgörs av uppnåendet av OP Gruppens gemensamma
strategiska mål. Målen och målmätarna på grupplanet för
personalfonden är desamma som målen för ledningens
långsiktiga system. Styrelsen för de företag som hör till OP
Gruppens personalfond fattar varje år beslut om den
vinstpremie som överförs till personalfonden.

Ersättningar till personer med inverkan
på OP Gruppens riskposition
Den information som enligt tillsynsförordningen krävs om
ersättningar till personer med inverkan på OP Gruppens
riskposition offentliggörs årligen på OPs nätsidor.

Direktionens löner och
naturaförmåner 2016
År 2016 utbetalades till OP Gruppens chefdirektör 754 392
euro i lön och 18 480 euro i naturaförmåner samt 218 838
euro i kortsiktiga ersättningar som tjänats in för 2015, dvs.
totalt 991 710 euro. Kortfristiga och långfristiga uppskjutna
ersättningar för åren 2011, 2012 och 2013 betalades 2016
för 628 658 för euro.
Lönerna för övriga ledamöter och ersättare i direktionen
samt för revisionsdirektören var 3 430 193 euro och
naturaförmånerna 161 997 euro. Kortfristiga och långfristiga
ersättningar som tjänats in för åren 2011–2015 betalades för
2 352 938 euro. Löner och arvoden till övriga ledamöter och
ersättare i direktionen samt till revisionsdirektören betalades
för sammanlagt 5 945 128 euro.
I lönerna och ersättningarna ingår den andel av
resultatlönerna för 2012, 2013 och 2015 som betalats ut
2016. Från de kortsiktiga resultatlöner som chefdirektören
och direktionsledamöterna tjänat in för 2015 har inga poster
skjutits upp för senare utbetalning. Uppskovsförfarandet
baserar sig på ett förfarande enligt kreditinstitutslagen
(610/2014), som beskrivs i not 53 om rörliga ersättningar i
OP Gruppens IFRS-bokslut för 2016.
Pensionsåldern för chefdirektören och de övriga ledamöterna
och ersättarna i direktionen samt revisionsdirektören är 63
år. Pensionsförmånerna bestäms i enlighet med
pensionslagarna och OP Gruppens egna pensionssystem.
Premierna för tilläggspensionsförsäkringen var 829 698 euro
2016. För tilläggspensionsskyddet från OP-Eläkesäätiö
bokfördes inga kostnader 2016.

Personalens långsiktiga ersättningar sker via OP Gruppens
personalfond. Medlemskapet i personalfonden baserar sig på
anställningsförhållandet. Alla personer som har ett
anställningsförhållande ordinarie eller på viss tid hos ett
företag i OP Gruppen som hör till personalfonden, är
medlemmar i fonden (med undantag av dem som omfattas
av ledningens långsiktiga ersättningar).

Kostnaderna för tilläggspensionerna har offentliggjorts bland
de uppgifter som EBA årligen samlar in om ersättningar i
enlighet med Europaparlamentets och rådets
tillsynsförordning 575/2013 och kapitaltäckningsdirektiv
2013/36.

Den uppsägningstid som arbetsgivaren tillämpar för både

en summa som motsvarar penninglönen för högst 12

67

OP

OP 2016

Den uppsägningstid som arbetsgivaren tillämpar för både
chefdirektören, övriga ledamöter och ersättare i direktionen
samt för revisionsdirektören är 6 månader. Då anställningen
upphör i fall som separat bestäms i direktörsavtal betalas till
chefdirektören utöver lön för uppsägningstid

Regelbunden
penninglön Naturaförmåner

en summa som motsvarar penninglönen för högst 12
månader och till de övriga direktionsledamöterna, ersättaren
och revisionsdirektören en summa som motsvarar
penninglönen för högst 6 månader.

2016 utbetalda
löner,
Intjänad
ersättningar
kortfristig
och
resultatlön naturaförmåner
för 2015
totalt

Del som
utbetalats 2016 utbetalda
2016 av den
löner,
uppskjutna
ersättningar
andelen av
och
resultatlöner naturaförmåner
som intjänats samt utbetald
under 2011,
uppskjuten
2012 och
resultatlön
2013*
totalt

Reijo Karhinen

754 392

18 480

218 838

991 710

628 658

1 620 368

Tony
Vepsäläinen

594 681

14 436

146 985

756 102

492 794

1 248 896

Karri Alameri

291 592

12 420

60 000

364 012

122 105

486 117

Carina GeberTeir

197 420

12 100

56 718

266 237

92 394

358 632

Jari Himanen

280 386

23 437

52 800

356 623

92 173

448 796

Olli Lehtilä

293 795

36 348

57 200

387 343

129 530

516 873

Harri Luhtala

250 637

10 077

45 100

305 813

134 992

440 805

Harri
Nummela

336 159

12 720

60 830

409 709

173 922

583 631

Erik Palmén

238 876

-

46 815

285 691

114 583

400 274

Jouko Pölönen

388 622

13 200

112 000

513 822

143 107

656 929

Outi Taivainen

194 164

5 198

8 000

207 362

-

207 362

Markku
Koponen

182 985

11 100

26 347

220 432

74 171

294 603

Leena
Kallasvuo

180 876

10 961

33 187

225 024

77 185

302 209

4 184 585

180 477

924 820

5 289 881

2 275 614

7 565 496

Totalt

* Innehåller den 2016 utbetalda andelen av den resultatlön som intjänats för 2012 och 2013 samt
den andel av de långsiktiga ersättningarna för 2011–2013 som betalts ut 2016. Utbetalningen av
de uppskjutna posterna förutsätter ett separat beslut.

Insiderövervakning

Insiderregistrens och
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Insiderövervakning
De företag i OP Gruppen som tillhandahåller
placeringstjänster, såsom medlemskreditinstituten har egna
insider- och handelsanvisningar. Anvisningarna innehåller
bestämmelser om insiderinformation, förbudet mot missbruk
och röjande av insiderinformation, offentliga insiderregister,
icke offentliga insiderförteckningar, förteckningar över
personer i ledande ställning samt anmälan och
offentliggörande av affärstransaktioner, handelsbegränsningar
som gäller insiders och insiderövervakningen. Dessutom
behandlar anvisningarna begränsningar som gäller relevanta
personer och uppläggningen av övervakningen av hur
begränsningarna efterlevs.
Dessutom har OP Företagsbanken Abp och OPBostadslånebanken Abp som är OP Gruppens
värdepappersemittenter insider- och handelsanvisningar.
Personer som regelbundet har tillgång till insiderinformation
om värdepapper som OP Företagsbanken Abp och OPBostadslånebanken Abp satt i omlopp hör till respektive
bolags icke-offentliga företagsspecifika insiderregister. Inom
insiderövervakningen upprätthålls också förteckningarna över
personer i ledande ställning för OP Företagsbanken Abp och
OP-Bostadslånebanken Abp som fungerar som
värdepappersemittenter.

OP 2016

Insiderregistrens och
insiderförteckningarnas
offentlighet och tillgänglighet
Var och en har rätt att ta del av det offentliga insiderregistret
och mot kostnadsersättningar få utdrag och kopior ur
registret. Fysiska personers personbeteckningar och adresser
samt namnet på andra fysiska personer än insiders namn är
dock inte offentliga. Informationen i den permanenta och den
företagsspecifika insiderförteckningen är inte offentlig. Utdrag
och kopior ur det offentliga insiderregistret kan beställas från
OP Juridiska tjänster / Juridiskt stöd för kapitalförvaltning.
En specificerad begäran om lämnande av upplysningar ska
sändas skriftligt till adressen:
OP Juridiska tjänster Juridiskt stöd för kapitalförvaltningPB
106800013 OP

Insider- och handelsanvisningarna baseras på lagstiftningen
om värdepappersmarknaden, Finansinspektionens
bestämmelser och Nasdaq Helsingforsbörsens
insideranvisningar.
Syftet med anvisningarna är att främja förtroendet för OP
Gruppens, OP Företagsbanken Abp:s och OPBostadslånebanken Abp:s verksamhet bland aktörerna på
värdepappersmarknaden.
OP Juridiska tjänster för de offentliga och företagsspecifika
insiderförteckningarna för de företag som ingår i OP
Gruppen. Insiderförteckningarna förs via Euroclear Finland
Ab:s SIRE-system och OP Gruppens SIPI-system. OP
Juridiska tjänster sköter de praktiska frågorna i anslutning till
registerföringen.
De bolag som ingår i OP Gruppen för vid behov själva
projektspecifika insiderregister.
I sin egenskap av kreditinstitut deltar OP Gruppens
medlemsbanker också i kundernas värdepappersaffärer och
andra arrangemang som gäller värdepapper.
Medlemsbankerna samt personer i ledande ställning och
tjänstemän vid dem kan också i samband med
finansieringsarrangemangen eller som en del av bankens
övriga sedvanliga verksamhet få insiderinformation som
gäller kundföretagen. Bland annat av den här anledningen
omfattas medlemsbankerna samt personer i ledande ställning
och tjänstemän vid dem av insiderbestämmelserna i lagen.
Utbildning i insiderfrågor hålls regelbundet. Utbildning ges
speciellt då insideranvisningarna ändras.

Informationsgivningspolicy
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Informationsgivningspolicy
OP Andelslags dotterbolag OP Företagsbanken Abp och OPBostadslånebanken Abp svarar för OP Gruppens upplåning
på penning- och kapitalmarknaden. De värdepapper som
företag som hör till OP Gruppen satt i omlopp noteras
utöver eller i stället för på Nasdaq Helsingfors på London
Stock Exchange, SIX Swiss Exchange eller någon annan
fondbörs. OP Företagsbanken har också emitterat onoterade
obligationslån och/eller bankcertifikat på marknaden i
Finland, England och Japan.
OP Gruppen, OP Företagsbanken och OPB iakttar i sin
informationsgivningspolicy lagstiftning, föreskrifter och andra
bindande bestämmelser samt Nasdaq Helsingfors och
tillämpliga delar av andra börsers regler samt
Finansinspektionens och Europeiska värdepappers- och
marknadsmyndighetens (ESMA) föreskrifter och anvisningar.
Utöver det som nämnts ovan beaktas i OP Gruppens
kommunikation anvisningarna om bolagsstyrning (Corporate
Governance) och gruppens principer för god affärssed (Code
of Business Ethics).
Informationsgivningspolicyn (disclosure policy) som OP
Andelslags direktion godkänt 14.6.2016 och OP
Företagsbankens och OPB:s styrelser 21.6.2016 tillämpas på
principerna och metoderna för informationsgivningen hos
emittenterna av obligationer (OP Företagsbanken och OPB)
samt OP Gruppen.
OP Andelslags uppgift är att se till att också information som
omfattas av OP Företagsbankens och OPB:s lagstadgade
informationsskyldighet offentliggörs, sprids och hålls
tillgänglig. Dotterbolagen rapporterar och offentliggör separat
egna delårsrapporter, verksamhetsberättelser

Samhällsansvar

OP 2016

och bokslut. OP Andelslag informerar om andra
omständigheter som omfattas av informationsskyldigheten
för dotterbolagens räkning och i deras namn. I praktiken ges
meddelandena i sådana fall ut i OP Gruppens och
emittentens namn. Informationsgivningen avgörs i fråga om
värdepapper som satts i omlopp av OP Företagsbanken och
OPB separat för respektive emittent. Respektive emittent har
ansvaret för att emittentens informationsskyldighet uppfylls.
I informationsgivningspolicyn beskrivs de centrala principerna
och verksamhetssätten enligt vilka OP Gruppen och
emittenterna kommunicerar med marknadsparter och andra
intressentgrupper på kapitalmarknaden. I policyn beskrivs
dessutom hur information som omfattas av den lagstadgade
informationsskyldigheten ska offentliggöras, spridas och
hållas tillgänglig. OP Gruppen utvärderar minst en gång per
år hur konsekvent, fungerande och tillräcklig gruppens
informationsgivningspolicy är.
Syftet med OP Gruppens kommunikation är att främja
gruppens affärsrörelse genom att förmedla korrekt
information om gruppens mål och verksamhet till samtliga
intressentgrupper. Syftet med den externa och interna
kommunikationen är att stöda gruppens strategiska och
affärsmässiga mål, att bygga upp och upprätthålla en stark
och ansvarsfull företagsprofil och att främja samarbetet inom
gruppen. Både den externa och den interna
kommunikationen baseras på fakta och ger en riktig bild av
de omständigheter den gäller.
Informationsgivningspolicyn har offentliggjorts på
internetsidorna ›. Adressen till OP Gruppens internetsidor är
www.op.fi ›.

och med dialogen med intressentgrupperna och för vid
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Samhällsansvar

och med dialogen med intressentgrupperna och för vid
behov intressentgruppernas bekymmer till direktionen för
kännedom.

Samhällsansvaret är en fast del av OP Gruppens affärsrörelse
och en del av gruppens strategi. OP Andelslags direktion
fattar besluten om riktlinjerna för gruppens samhällsansvar
och godkänner gruppens samhällsansvarsprogram.
Samhällsansvaret hör i direktionen till
kommunikationsdirektörens ansvarsområde. Vid
sammansättningen av direktionen och i ledamöternas
kompetenskrav beaktas att direktionen har tillräcklig
samhällsansvarskompetens. Bedömningen sker på basis av
utfallet av samhällsansvarsprogrammets KPI-indikatorer, som
granskas regelbundet i enlighet med direktionens årsrytm.

OP Gruppen följer de av förvaltningsrådet godkända
principerna för god affärssed (Code of Business Ethics). OP
Gruppen respekterar och tillämpar internationella principer
för ekonomiskt och socialt ansvar som för miljöansvar.
Gruppen har förbundit sig till att främja principerna i FN:s
Global Compact-initiativ. OP-Kapitalförvaltning har
undertecknat FN:s principer för ansvarsfull placering. OP
Gruppen rapporterar sitt samhällsansvar regelbundet i
enlighet med Global Reporting Initiative (GRI)-riktlinjerna.

Samhällsansvarsarbetet styrs av de riktlinjer för
samhällsansvar som centralinstitutets direktion fastställt. I
praktiken ligger ansvaret för samhällsansvarsprogrammet hos
styrelserna och ledningsgrupperna för gruppens företag som
genomför samhällsansvaret enligt egna beslutsprocesser.
Identitet och kommunikation stöder gruppens företag och
funktioner med att genomföra samhällsansvarsprogrammet

Uppdatering av principerna om
bolagsstyrning
Ett avsnitt om OP Gruppens bolagsstyrning finns på
internetsidan op.fi ›, och det uppdateras regelbundet.

OP Andelslags förvaltningsrådsledamöter OP-
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OP Andelslags förvaltningsrådsledamöter OPförbundsvis 15.3.2016
(mandattiden för ledamöter som valts på basis av kapitaltäckningen inom parentes)

Namn, födelseår och OP-förbund och
hemort
mandattid

Ställning i OP
Andelslags
förvaltningsråd
(antalet
ledningsuppdrag
inom parentes)*

Huvudsyssla, titel,
utbildning

Bakgrund i
andelsbanken som
förtroendevald

Aronen Ilmo, 1958,
Eura

Satakunta, 2015–
(2018)

Ledamot (4)

Forskningsdirektör,
Raisioagro Ab, AFD

Styrelseordförande, Euran
Osuuspankki

Arvio Kalle, 1964,
Siikajoki

Pohjois-Pohjanmaa,
2015–(2018)

Ledamot (3)

Verkställande
direktör, Ruukin
Osuuspankki,
Studentmerkonom,
MBA, AFM, APV1

-

Eklund Ola, 1952,
Raseborg

Sydkusten, 2016–
2019

Ledamot (3)

Verkställande
direktör, WintemAgency Ab, Ingenjör
(högre YH)

Styrelseordförande,
Andelsbanken Raseborg

Enberg Leif, 1954,
Korsnäs

Österbotten, 2016–
2019

Ledamot (3)

Företagare, Oy
Mapromec Ab, EM

Styrelseordförande,
Korsnäs Andelsbank

Eskola Tapani, 1953, Kaakkois-Suomi,
Kotka
2015–(2018)

Ledamot (3)

DI

Styrelseordförande,
Kymenlaakson
Osuuspankki

Harju Anne, 1969,
Salla

Lappi, (2016-2018)

Ledamot (2)

Verkställande
direktör, Sallan
Osuuspankki, AFM

-

Heinonen Jarna,
1965, S:t Karins

Varsinais-Suomi,
2015–(2018)

Ledamot (3)

Professor i
Styrelseordförande,
företagande, Åbo
Åbonejdens Andelsbank
handelshögskola, Åbo
universitet, ED

Hyrskyluoto Jorma,
1950, Tammerfors

Pirkanmaa, 2015–
(2018)

Ledamot (3)

Ekonom

Styrelseordförande,
Tampereen Seudun
Osuuspankki

Hällfors Terttu, 1955, Satakunta, 2016–
Ulvila
2017

Ledamot (2)

Hälsocentralläkare,
hälsocentralen i
Ulvsby, med.lic.

Styrelseordförande, LänsiSuomen Osuuspankki
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Jurmu Taija,
Lappi, 2016–2019 Ledamot (2)
1976, Rovaniemi

Vice verkställande direktör, Vice ordförande för styrelsen,
Lapin kauppakamari, JM, Pohjolan Osuuspankki
advokatexamen

Järvi Ulla, 1952,
Karleby

Keski-Pohjanmaa, Ledamot (3)
2015–(2018)

GR-revisor, EM

Förvaltningsrådets ordförande,
Karleby Andelsbank

Kaakko MarjaLiisa, 1965,
Kalajoki

Keski-Pohjanmaa, Ledamot (2)
2016–2019

Lektor, yrkeshögskolan
Centria, ekonom, EM

Styrelseledamot, Kalajoen
Osuuspankki

Kakkori Ari, 1955, Pirkanmaa, 2014– Ledamot (3)
Virdois
2017

Verkställande
direktör,Virtain
Osuuspankki, Agronom

-

Kiander Jaakko, Annan ledamot
Ledamot (2)
1963, Helsingfors (vald utan att iaktta
regionprincipen)
2015-2018

Direktör, Ömsesidiga
Pensionsförsäkringsbolaget
Ilmarinen, PD

Kietäväinen
Seppo, 1959,
Juva

Suur-Savo, 2015– Ledamot (3)
2018

Agrolog

Styrelseordförande, Suur-Savon
Osuuspankki

Kiiskinen Juha,
1956, Sulkava

Suur-Savo, 2015– Ledamot (2)
(2018)

HuK

Styrelseordförande, Sulkavan
Osuuspankki

Korkonen Jaakko, Etelä-Pohjanmaa, Ledamot (2)
1966, Seinäjoki 2015–2018

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

Styrelseordförande,Peräseinäjoen
Osuuspankki

Krohns Petri,
1964,
Villmanstrand

Ledamot (3)

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

Kuosa-Kaartti
Etelä-Suomi,
Katja-Riina, 1973, 2016–(2018)
Orimattila

Ledamot (3)

CGR-revisor, Tilintarkastus Styrelseordförande, Orimattilan
Kuosa-Kaartti Oy, EM
Osuuspankki

Kupsala Tuomas, Keski-Suomi,
1967, Korpilahti 2015–(2018)

Ledamot (3)

Verkställande direktör,
Korpilahden Osuuspankki,
EM, eMBA

Kääriäinen Jukka, Pohjois–Savo,
1953, Idensalmi 2015–2018

Ledamot (2)

Planerare,
Förvaltningsrådets ordförande,
Folkpensionsanstalten, PM Pohjois-Savon Osuuspankki

Kaakkois-Suomi,
2015–2018
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Laaninen Seppo,
1950, Nurmes

Pohjois-Karjala,
2014–2017

Ledamot (3)

FM

Laine Timo, 1959,
Lahtis

Etelä-Suomi, 2016–
2017

Ledamot (3)

Verkställande direktör, kommerseråd, PäijätHämeen Osuuspankki,
JK, VHH, eMBA

Mikkola Ari, 1955,
Tammela

Varsinais-Suomi,
2015–(2018)

Ledamot (2)

Enhetschef, Hämeen
ammattikorkeakoulu
Oy, agronom

Mononen Esko,
1957, Joensuu

Pohjois-Karjala,
2015–(2018)

Ledamot (3)

Verkställande direktör, Pohjois-Karjalan
Osuuspankki, AFM

Nikola Annukka,
1960, Kyrkslätt

Etelä-Suomi, 2015–
(2018)

Ledamot (4)

Administrationsdirektör, Förvaltningsrådets
Konehuone Oy, EM,
ordförande, Västra
Ekonom
Nylands Andelsbank

Ledamot (3)

Verkställande direktör, Satakunnan
Osuuspankki, JK,
VHH,eMBA

Näsi Olli, 1963,Vittis Satakunta, 2016–
(2018)

Förvaltningsrådets
ordförande, Pielisen
Osuuspankki

Vice ordförande för
styrelsen, Lounaismaan
Osuuspankki

Parmasuo Timo,
1950, Esbo

Annan ledamot (vald Ledamot (2)
utan att iaktta
regionprincipen)2014–
2017

Industriråd,
styrelseledamot,
Meconet Oy, ingenjör

-

Pehkonen Jaakko,
1960, Jyväskylä

Keski-Suomi, 2014–
2017

Förvaltningsrådets
ordförande (5)

Professor i
nationalekonomi,
Jyväskylä universitet,
ED

Styrelseordförande,
Keski-Suomen
Osuuspankki

Pullinen Juha, 1963, Varsinais-Suomi,
Pöytyä
2015–2018

Ledamot (3)

Verkställande direktör, Loimaan Seudun
Osuuspankki, AFM, FtM

Sahlström Petri,
1971, Uleåborg

Pohjois-Pohjanmaa,
2016–2019

Ledamot (3)

Dekan, Uleåborgs
universitet,
handelshögskolan vid
Uleåborgs universitet,
ED

Tarkkanen Olli,
1962, Seinäjoki

Etelä-Pohjanmaa,
2015–(2018)

Andra vice
Verkställande direktör, ordförande för
Etelä-Pohjanmaan
förvaltningsrådet (3) Osuuspankki, JK, VHH,
eMBA

Vice ordförande för
styrelsen, Oulun
Osuuspankki

6
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Väisänen Mervi,
1963, Sotkamo
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Kainuu, 2016–2019

Första vice
ordförande för
förvaltningsrådet (5)

Väänänen Ari, 1973, Pohjois-Savo, 2015– Ledamot (3)
Maaninka
(2018)

Lektor i
Vice ordförande för
marknadsföring,
styrelsen, Kainuun
Kajaanin
Osuuspankki
ammattikorkeakoulu,
EM, ekonom
Verkställande
direktör, Maaningan
Osuuspankki, JK, VHH

* i antalet ledningsuppdrag har räknats in alla ledningsuppdrag i OP Gruppen.
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Direktionens ledamöter
Reijo Karhinen, Chefdirektör
f.1955

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

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:
Liikesivistysrahasto: styrelseordförande Försvarsfrämjandet rf:
styrelseordförande Stödföreningen Nya barnsjukhuset: vice
ordförande för styrelsen HelsingforsMissionen:
delegationsordförande Savonlinnan Oopperajuhlien
Kannatusyhdistys ry: fullmäktigeordförande Unico Banking
Group: styrelseledamot Arbetsgivarna för servicebranscherna
Palta rf: ledamot i styrelsen och styrelsens arbetsutskott

Tony Vepsäläinen, Direktör för

77

OP

OP 2016

Tony Vepsäläinen, Direktör för
grupptjänster
f.1959

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

Tidigare central arbetserfarenhet:
OP-Pohjola anl: Affärsrörelsedirektör 2011–2014 OPCentralen 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: ersättare för regiondirektören
1992–1993 Pohjois-Savon Säästöpankki: chefsuppdrag
1985–1992

Centrala förtroendeuppdrag:
Andelslaget Finlands Bostadsmässa: ledamot av
förvaltningsrådet Automatia Pankkiautomaatit Oy: vice
ordförande för styrelsen

Karri Alameri, Affärsrörelsedirektör,
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Karri Alameri, Affärsrörelsedirektör,
kapitalförvaltning
f.1963

Affärsrörelsedirektör, kapitalförvaltning I direktionen sedan
2015 Ekonom, CEFA

Tidigare central arbetserfarenhet:
OP Andelslag: affärsområdesdirektör, kapitalförvaltning,
placeringsverksamhet Pohjola Kapitalförvaltning Ab:
verkställande direktör 2012–2014 OP-Pohjola anl:
affärsområdesdirektör, kapitalförvaltning 2013–2014 OPLivförsäkrings 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

Centrala förtroendeuppdrag:
Access Capital Partners Group S.A.: styrelseledamot Cinia
Group Ab: styrelseledamot

Carina Geber-Teir, Direktör för
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Carina Geber-Teir, Direktör för
kundupplevelse och kommunikation
f.1972

Direktör för kundupplevelse och kommunikation I
direktionen sedan 2009 Politices magister

Tidigare central arbetserfarenhet:
Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma:
kommunikationsdirektör 2002–2009

Centrala förtroendeuppdrag:
Yle: styrelseledamot Unico Banking Group: ledamot av
kommunikationskommittén

Jari Himanen, Direktör för
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Jari Himanen, Direktör för
gruppstyrning och kundrelationer
f.1962

Direktör för gruppstyrning och kundrelationer I direktionen
sedan 2014 Merkonom, eMBA

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:
-

Olli Lehtilä, Affärsrörelsedirektör,
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Olli Lehtilä, Affärsrörelsedirektör,
skadeförsäkring
f.1962

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

Tidigare central arbetserfarenhet:
Helsingfors OP Bank Ab: verkställande direktör 2011–2014
Tampereen Seudun Osuuspankki: verkställande direktör
2006–2010, vice verkställande direktör 1999–2006 PäijätHämeen Osuuspankki: direktör för företagsbanken 1997–
1998 Postbanken Ab: olika expert- och chefsuppdrag 1993–
1997 Sparbanken i Finland - SBF Ab: olika chefsuppdrag
1992–1993 Sb-Service Ab: chefspraktikant 1990–1992

Centrala förtroendeuppdrag:
Helsingforsregionens handelskammare: delegationsledamot
Ilmarinen: styrelseledamot Pellervon taloustutkimus PTT ry:
styrelseledamot Unico Banking Group, Bancassurance
Committee: ledamot

Harri Luhtala, Ekonomidirektör
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Harri Luhtala, Ekonomidirektör
f.1965

Ekonomidirektör I direktionen sedan 2007 Ekonomie
magister

Tidigare central arbetserfarenhet:
OP-Pohjola-gruppen: olika expert- och chefsuppdrag 1989–
2007

Centrala förtroendeuppdrag:
VTS-fonden: styrelseordförande Stabilitetsfonden:
styrelseledamot

Harri Nummela, Direktör för digitala
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Harri Nummela, Direktör för digitala
affärer och nya affärsrörelser
f.1968

Direktör för digitala affärer och nya affärsrörelser I
direktionen sedan 2014 och tidigare 2007–2010 Juris
kandidat, eMBA

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

Centrala förtroendeuppdrag:
Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta rf: ledamot i
näringspolitiska utskottet Finlands Ishockeyförbund:
ordförande

Erik Palmén, Riskhanteringsdirektör
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Erik Palmén, Riskhanteringsdirektör
f.1959

Riskhanteringsdirektör I direktionen sedan 2010 Ekonomie
magister, diplomingenjör

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

Centrala förtroendeuppdrag:
VTS-fondens delegation: vice ordförande Ersättningsfonden
för investerare: vice ordförande Unico Banking Group:
ledamot av riskhanteringsutskottet

Jouko Pölönen, Affärsrörelsedirektör,
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Jouko Pölönen, Affärsrörelsedirektör,
bankrörelse
f.1970

Affärsrörelsedirektör, bankrörelse I direktionen sedan 2014
Ekonomie magister, eMBA

Tidigare central arbetserfarenhet:
Helsingforsregionens Andelsbank (tidigare Helsingfors OP
Bank Abp): verkställande direktör 2014– OP Företagsbanken
Abp (tidigare 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

Centrala förtroendeuppdrag:
Unico Banking Group: styrelseledamot

Outi Taivainen, Personaldirektör
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Outi Taivainen, Personaldirektör
f.1968

Personaldirektör I direktionen sedan 2015 (ersättare till
1.4.2016) Ekonomie magister

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:
Finlands Näringsliv EK: ledamot i utskottet för kunnig
arbetskraft Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta rf:
ledamot i arbetsmarknadsutskottet

Leena Kallasvuo, Revisionsdirektör
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Leena Kallasvuo, Revisionsdirektör
f.1956

Revisionsdirektör Deltagit i direktionens sammanträden sedan
2010 Ekonomie magister

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:
-

Riskhantering
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Riskhantering
OP Gruppens verksamhet bygger på kooperativa värden, en stark kapitaltäckning och kunnig
riskhantering. Grunden för riskhanteringen utgörs av OP Gruppens grunduppgift och värden samt
strategiska och ekonomiska målsättningar.
Strategin anger prioriteringarna för gruppens riskvilja och
riskhantering. Riskhanteringen stöder genomföringen av
målen i strategin genom att övervaka att riskerna står i rätt
proportion till riskhanteringsförmågan. På lång sikt
eftersträvas med den måttfulla risktagningen en tillväxt som
är snabbare än tillväxten på marknaden. Det här kräver att
risktagningen är övervägd och baserad på stark riskhantering.

och finansieringsrisken samt likviditetsriskerna stor vikt. I
Skadeförsäkringen har ränte- och andra marknadsrisker och i
Kapitalförvaltningen compliance-riskena och
marknadsriskerna i livförsäkringen stor vikt. De operativa
riskerna accentueras allt mer inom alla affärsrörelser i takt
med att tjänsterna automatiseras och digitaliseras. OP
Gruppens omfattning ger betydliga riskspridningsfördelar.
Betydelsen för olika koncentrationsrisker ökar dock samtidigt.

En del av den dagliga
affärsrörelsen och
företagskulturen

I enlighet med OPs nya strategi satsas under de närmaste
åren på att utveckla nya tjänstekoncept och affärsmodeller.
Riskerna hos nya produkter, tjänster, affärsmodeller och
system ska analyseras i enlighet med de rutiner som
centralinstitutets riskhantering godkänt innan de tas i bruk. I
OP Gruppen ska kunderna endast erbjudas produkter som
godkänts på grupplanet och endast användas affärsmodeller
som godkänts på grupplanet.

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

De största riskerna i OP Gruppens affärsrörelse och de
vanligaste metoderna för att hantera dem beskrivs i
vidstående tabell.

Ett stort företag är föremål för
risker av många slag
Riskerna har olika vikter i OP Gruppens rörelsesegment. I
Bankrörelsen har kreditrisken, den strukturella ränte-
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Riskbeskrivning

Riskhanteringsmetoder

Strategiska risker

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

De strategiska riskerna analyseras som en del
av strategiprocessen och samtidigt identifieras
åtgärder i anslutning till hanteringen av dem
samt bedöms vilken inverkan de eventuellt har
på bland annat totalriskpositionen och
utvecklingen för det ekonomiska kapitalkravet.
Hoten i omvärlden beaktas genom en kraftig
proaktiv riskhantering samt genom att
fortlöpande följa upp omvärlden och
konkurrensläget. Den strategiska risken
reduceras genom ständig planering, som
bygger på analyser och prognoser av kundernas
kommande behov, olika branschers och
marknadsområdens utveckling samt
konkurrensläget.

Operativa risker

Risken för ekonomisk förlust eller andra
skadliga följder som uppkommer av otillräckliga
eller misslyckade processer, bristfälliga eller
felaktiga rutiner, system eller yttre faktorer. Till
de operativa riskerna hör också ICT-,
säkerhets-, dataskydds-, förfarande- och
modellrisker.

Det viktigaste inom hanteringen av operativa
risker är att identifiera, analysera samt
säkerställa att kontroll- och
hanteringsmetoderna fungerar och är
tillräckliga. Förberedelser har vidtagits för risker
som äventyrar kontinuiteten i affärsrörelsen
genom kontinuitetsplaner för de viktigaste
affärsområdena.

Compliance-risken

En risk som förorsakas av att externa
bestämmelser, interna rutiner eller behöriga
rutiner eller etiska principer i kundrelationerna
inte iakttas.

Hanteringen av compliance-risken utgör en del
av intern kontroll och tillförlitlig förvaltning. Den
utgör en integrerad del av ledningen av
affärsrörelsen och företagskulturen.
Compliance-risken hanteras genom att beakta
utvecklingen i lagstiftningen samt genom
anvisningar, utbildning och konsultering inom
organisationen för att handlingssätten ska
uppfylla bestämmelsernas krav samt genom att
övervaka att förfaringssätten i organisationen är
förenliga med bestämmelserna.

Anseenderisken

Risken för att anseendet eller förtroendet
försvagas till följd av negativ publicitet eller att
någon annan risk realiseras.

Anseenderisken hanteras proaktivt och
långsiktigt genom att iaktta regelverket, bästa
praxis i finansbranschen och OPs principer för
god affärssed samt genom att betona och
kommunicera öppenheten i verksamheten. OP
tillämpar internationella principer för
ekonomiskt ansvar, socialt ansvar och
miljöansvar samt internationella förbindelser.
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Kreditrisker

Risken för att en motpart inte fullgör de
förpliktelser som uppstår av kreditförhållandet.
Risken för att andra motparters förpliktelser inte
uppfylls kallas också för motpartsrisk.

Hanteringen av kreditrisker baseras i
bankrörelsen på god kundkännedom, gedigen
yrkeskunskap och omfattande dokumentering.
Den dagliga kreditprocessen och kvaliteten på
den spelar en central roll i hanteringen av
kreditrisker. Kreditrisken reduceras genom att
använda säkerheter, kovenanter, clearing via
centrala motparter, kvittningsavtal och
börsprodukter.

Marknadsrisker

Risken för förlust som beror på förändringar i
räntor, pris, volatilitet eller marknadslikviditet på
finansmarknaden. Marknadsriskerna utgörs av
den strukturella marknadsrisken
(marknadsriskerna i den finansiella
balansräkningen och försäkringsskulden) samt
marknadsrisken i trading-verksamheten och
den långsiktiga placeringsverksamheten.

Ränterisken i bankrörelsen hanteras med val av
in- och utlåningens produktsortiment och villkor samt limiter och kontrollgränser.
Dessutom kan derivat användas som skydd.
Hanteringen av riskerna i
placeringsverksamheten baserar sig på en
diversifiering med en effektiv allokering.
Riskerna hanteras med limiter (t.ex. VaRlimiter, allokerings-, ratingklass- och
länderlimiter) och
placeringsplaner.Försäkringsbolagen hanterar
marknadsriskerna i placeringsverksamheten och
försäkringsskulden med olika
placeringsinstrument och derivatinstrument.
Marknadsriskerna i tradingverksamheten ska
begränsas med VaR-limiter.
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Likviditetsrisken består av en kortfristig
Llikviditetspositionen hanteras med en proaktiv
likviditetsrisk, en strukturell finansieringsrisk planering av finansieringsstrukturen, limiter och
samt koncentrationsrisken i upplåningen.Den målnivåer, uppföljning av likviditetsläget och en
kortfristiga likviditetsrisken utgörs av risken för adekvat likviditetsreserv, planering och
att OP Gruppen inte klarar av väntade och
hantering av den dagliga likviditeten, en
oväntade, nuvarande och framtida kassaflöden beredskapsnivåbaserad kontinuitets- och
samt försäkringsbehov utan inverkan på den beredskapsplanering samt en effektiv och
dagliga verksamheten eller det ekonomiska
fortlöpande styrning av gruppens likviditetsläge.
läget. Med strukturell finansieringsrisk avses
den osäkerhet som förknippas med
kreditgivning på lång sikt och som beror på
den återfinansieringsrisk som förorsakas av
finansieringens struktur. Koncentrationsrisken i
upplåningen består av risken för att tillgången
på finansiering försvåras till exempel till följd
av en händelse som drabbar en enskild
motpart, en valuta, ett instrument eller en
löptidsklass.

Skadeförsäkringsrisker Skadeförsäkringsriskerna består av skadeoch 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.

Tyngdpunkten vid hantering av
försäkringsrisker ligger på riskurval och
premiesättning, teckning av
återförsäkringsskydd samt uppföljning av
skadekostnadsutvecklingen och värdering av
försäkringsskulden.

Livförsäkringsrisker

Livförsäkringsriskerna består av de
biometriska riskerna samt kostnads- och
kundbeteenderiskerna.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.

Livförsäkringens försäkringsrisker hanteras
med en tryggande premiesättning, ett noggrant
riskurval för försäkringar och med
återförsäkringar. Risken minskar också med
diversifieringsfördelar mellan olika
försäkringsgrenar. Livförsäkringen
återförsäkrar vid behov de största enskilda
riskerna och
riskkoncentrationerna.Kundbeteenderisken
hanteras genom ett konkurrenskraftigt
produktsortiment och en lämplig
produktstruktur samt genom incitament och
sanktioner i avtalsvillkoren.

Koncentrationsrisker

Risker som kan uppkomma av att
affärsrörelsen koncentreras i för stor
omfattning till enskilda kunder, produkter,
branscher, löptidsperioder eller geografiska
områden.

Hanteringen av koncentrationsrisker är
sammanflätad med den övriga riskhanteringen.
Koncentrationsriskerna hanteras till exempel
med limiter, maximiallokeringar, diversifiering
och det ekonomiska kapitalkravet.
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Riskhanteringens kärna består
av god kundkännedom
I OP Gruppen baserar sig riskhanteringen på tre
försvarslinjer. Den första försvarslinjen består av
riskhanteringen i anslutning till affärsrörelsen och den övriga
operativa verksamheten. Den övervakar riskbesluten och
följer upp riskpositionen. Den kundkännedom som vi uppnått
genom att aktivt sköta kundrelationerna säkerställer att
risktagningen är måttfull och garanterar att det finns
grundläggande förutsättningar för att riskhanteringen ska
lyckas.

OP 2016

Den andra försvarslinjen består av riskhanteringsfunktionen
som fungerar oberoende av den operativa
affärsrörelseorganisationen. Den ansvarar för de allmänna
förutsättningarna för riskhantering i OP Gruppen samt styr,
stöder och övervakar hur de principer för riskhantering som
förvaltningsrådet fastställt genomförs i OP Gruppen och
gruppens företag.
Den tredje försvarslinjen består av den centraliserade
internrevisionen som granskar och bedömer såväl
centralinstitutets som medlemsföretagens riskhantering.
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Höjdpunkter i samhällsansvarsarbetet 2016
En ESG-enhet för
kapitalförvaltning
inrättades

Kolbolagen uteslöts

100 % förnybar
elenergi i Vallgård

Den första
bestyrkta GRIrapporten

Revisioner av
samhällsansvaretför
upphandlingspartner

Reformen av
samhällsansvarsprogrammet
inleddes

Equator
Principles-principerna
undertecknades

En rekordsumma
på 6,3 miljoner
donerades till
universiteten

Väsentlighetsanalysen
uppdaterades
& Intressentgruppsenkäte
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Projektet 100 år av
frivilligarbete
www.hiiop100.fi
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Målen för hållbar
utveckling (SDG)
sammanjämkades
med OPs mål för
samhällsansvaret

Finland
framåt-initiativ:
Placera i Finland,
Familjeextra, Efsifinansiering

Samarbetet med intressentgrupper
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Samarbetet med intressentgrupper
Interaktionen med intressentgrupperna är inbyggd i OPs
kooperativa verksamhetsmodell. Dialogen med
intressentgrupperna är en förutsättning för att OP ska lyckas i
sin samhälleliga roll. Genom att höra våra intressentgrupper
försöker vi förstå deras förväntningar på OP och därigenom
ta reda på hur vi kan främja välfärden i vår omvärld. Ett av
de viktigaste målen med intressentverksamheten är att
identifiera utvecklingsobjekt i OPs samhällsansvarsarbete.
Intressentgruppernas åsikter kartläggs och utfallet av
samarbetet mäts med hjälp av olika undersökningar

och responsenkäter. OP har etablerat ett informellt
intressentgruppsforum för att ytterligare förbättra dialogen
med intressentgrupperna. År 2016 genomförde OP en
intressentgruppsenkät med temat samhällsansvar som ett led
i uppdateringen av samhällsansvarsprogrammet, läs mer om
väsentlighetsanalysen.
I tabellen nedan anges våra viktigaste intressentgrupper och
exempel på deras förväntningar och på formerna för
samarbete.

Exempel på samarbetsformer och svar på
förväntningarna

Intressentgrupp

Förväntningar

Personal

Personalen förväntar sig att OP i
egenskap av arbetsgivare bland
annat ska erbjuda möjligheter till
utbildnings och utveckling samt
behandla alla lika.

Ägarkunder och kunder

Ägarkunderna förväntar sig dra I egenskap av kooperativt företag maximerar vi
nytta av OPs framgång bl.a. i
ägarkundernas ekonomiska nytta i den
form av OP-bonus och andra
proportion som de använder våra tjänster. Vi
koncentreringsförmåner.Våra
vill erbjuda branschens bästa
kunder förväntar sig bästa möjliga koncentreringsförmåner.Genom förvaltningen
kundupplevelse.
är våra ägarkunder starkt representerade i OP
Gruppens beslutsfattande. Dessutom står våra
kunder i fokus i all vår produkt- och
tjänsteutveckling.

Placerare

Placerarna förväntar sig att OP
Gruppen har en hög
kreditvärdighet, en stabil
ekonomisk ställning och en pålitlig
återbetalningsförmåga.

OP Gruppens placerare är innehavarna av
andelsbankernas avkastningsandelar och de
skuldinstrument som emitterats av gruppens
bolag. Efter avlistningen av Pohjola har OP
Gruppen fortsatt att informera om ekonomin i
samma omfattning som börsbolagen, och IR
sköter relationerna till skuldplacerarna.

Fullmäktige och förvaltning

Andelsbankernas administrativa
personal förväntar sig aktuell
information om och utbildning i
ekonomi och i frågor som
påverkar bankens verksamhet.

I OP Gruppen pågår som bäst ett omfattande
projekt för utveckling av den administrativa
kompetensen med målet att skapa en
systematisk kompetensutvecklingshelhet för
olika administrativa uppgifter. Av dessa
administrativa uppgifter byggs därmed en unik
utsiktsplats, en möjlighet att utöka den egna
kompetensen och göra karriär inom gruppens
förvaltning.

Hela OP Gruppens personal i Finland och
utomlands omfattas av utvecklings- och
målsamtalen. OP Gruppen vill skapa lika
arbetsmöjligheter för kvinnor och män.
Gruppen följer med hjälp av personalenkäter
regelbundet upp hur jämlikheten upplevs.
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Närsamhällen

På lokalplanet förväntas OP
uppvisa en stark lokal förankring
och gemenskap, särskilt via
andelsbankerna.

Andelsbankerna ordnar många olika slags
evenemang för olika målgrupper, såsom
skolbesök som utvecklar ekonomikunskapen,
föreläsningar och kundevenemang samt de
traditionella Hippo-idrottstävlingarna för barn.
Många andelsbanker stöder lokala
idrottsföreningar, kulturevenemang,
välgörenhet och företagande.OP deltar i
bankernas gemensamma
ekonomikunskapsprojekt för unga.

Medier

Medierna förväntar sig öppenhet
och betjäning i rätt tid samt att
OP förmedlar väsentlig
information.

Direktörerna och experterna vid OP träffar
journalister, svarar på frågor och inleder
diskussioner i olika medier.OP är aktivt
närvarande i de sociala medierna. Facebook
och Twitter är våra huvudsakliga sociala
medier. OP utvecklar sina egna medier.

Skolor och universitet,
forskarsamhället

Läroanstalterna förväntar sig
bland annat att OP Gruppen ska
dela med sig av yrkesmässiga
kunskaper och färdigheter samt
erbjuda möjligheter till praktik och
samarbete kring lärdomsprov.

Vi deltar i många samarbets- och
rekryteringsevenemang vid universitet och
yrkeshögskolor på olika håll i Finland. År 2016
erbjöd vi många praktikplatser, sommarjobb
och möjligheter till examensarbeten för
studerande.Vi medverkar som
huvudsamarbetspartner i projektet HundrED –
100 skolor. År 2016 beslutade vi att donera
rekordsumman 6,3 miljoner euro till finländska
universitet.

Medborgarorganisationer

Organisationerna förväntar sig
OP vill vara aktiv i sin ansvarskommunikation
bland annat att OP agerar öppet och strävar efter att svara på begäranden om
och aktivt i ansvarsfrågor.
information eller samtal. OPs Identitet och
kommunikation för vid behov
intressentgruppernas problem vidare till den
högsta ledningen. År 2016 offentliggjorde OP
sitt Finland 100-projekt 100 år frivilligarbete,
som innebär ett omfattande samarbete med
organisationerna.

Branschorganisationer,
arbetsmarknadsorganisationer

Finansbranschen strävar efter att
samarbeta för att ta ställning till
aktuella lagändringar och förslag
som gäller myndighetsnormer
samt öka branschens
genomslagskraft genom
gemensamma projekt.

OP är enligt sin nya strategi på väg från
finansgrupp till flerbransch- och tjänsteföretag.
Under år 2016 lösgjorde sig OP från
Finansbranschens Centralförbund och anslöt sig
till Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta.
OP är också aktiv i internationella
branschorganisationer, till exempel i EACB
(European Association of Co-operative Banks).
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OP Gruppen får varje år en
mängd begäranden om
utlåtanden och inbjudningar till
experter att närvara vid
samrådsmöten där gruppen tar
ställning till ändringsförslag som
tangerar gruppens verksamhet.

OP Gruppen samarbetar och för en aktiv dialog
med de finländska myndigheterna samt
ministerierna och deras tjänstemän om aktuella
lagstiftningsprojekt. OP Gruppen träffar och
informerar även Europaparlamentets
ledamöter och riksdagsledamöterna om
lagstiftningsprojektens konsekvenser för den
finländska finansbranschen.År 2016 etablerade
OP en intressebevakningsenhet för
intressebevakningen i anslutning till
lagstiftningsprojekt. I sin samhälleliga roll har
OP som ambition att hitta påverkansmetoder
som också har positiva effekter för det
finländska samhället och samhällsekonomin.

Skatteavtryck
OP vill öka transparensen och presenterar för första gången
ett skatteavtryck för sina väsentliga skatteslag. OP betalar
direkta skatter, indirekta skatter och skatter som redovisas.
De direkta skatterna omfattar inkomstskatt, fastighetsskatt
och avgifter av skattekaraktär som OP betalar direkt. I form
av indirekta skatter betalar OP mervärdesskatt och skatt på
försäkringspremier. De skatter som redovisas omfattar
skatter som OP i egenskap av betalare samlar in och betalar
vidare till staten, bland annat förskottsinnehållning på löner
och källskatt på räntor.
Förmedling och försäljning av finansiella tjänster är momsfri
tjänsteförsäljning som inte medför någon
momsbetalningsskyldighet och inte heller berättigar till
avdrag för anskaffningar som gjorts. De andelsbanker och
andra företag som hör till OP Gruppen är ändå
momsskyldiga för sin övriga affärsverksamhet.
De skatter som presenteras i skatteavtrycket har beräknats
enligt prestationsprincipen.

milj. €
Direkta skatter och avgifter av
skattekaraktär
Socialskydds- och pensionsavgifter

161

Inkomstskatter/FPM

170

Fastighetsskatt

3

Indirekta skatter som kvarstående
kostnad
Mervärdesskatt

115

Indirekta skatter
Skatt på försäkringspremier
Mervärdesskatt

228
45

Skatter som redovisas
Förskottsinnehållningar
Källskatt

180
34
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Ledningen av samhällsansvaret i OP
Samhällsansvar är en integrerad del av OPs affärsverksamhet och strategi. Samhällsansvaret bygger
på vår grundläggande uppgift, våra gemensamma värderingar, en stark kapitaltäckning och en
kunnig riskhantering, som stöds av vår kundägda affärsmodell. Av samhällsansvarets olika aspekter
beaktar vi det ekonomiska, det sociala och det miljömässiga ansvaret. Vårt mål när det gäller
samhällsansvar är att vara en föregångare i branschen i Finland.
Principerna för god affärssed › utgör en grund som alla
anställda inom OP Gruppen ska beakta i sitt arbete,
oberoende av roll, position eller verksamhetsställe.
Principerna, som är bindande för hela gruppen och dess
förvaltning, bygger i hög grad på vår grundläggande uppgift
samt på våra värderingar och de är en väsentlig del av vår
verksamhet och ansvarskänsla.
OP Gruppens affärsledningsrutiner omfattar till stora delar
även åtgärder som gäller ledningen av samhällsansvaret. De
centrala ledningsrutinerna har fastställts i OP Gruppens
principer för bolagsstyrning ›. OP iakttar god bank- och
försäkringssed, enligt vilken verksamheten ska följa lagar,
normer och föreskrifter samt principerna för ärlig och rättvis
verksamhet. Riskhanteringen och compliance-funktionen
övervakar också riskerna i anslutning till samhällsansvaret
samt kravefterlevnaden och har helhetsansvaret för
rådgivningen om ansvarsfulla principer. Ansvarsområdet är
oberoende av affärsrörelserna.
Som redovisningsprinciper tillämpar OP GRI G4-ramverket
(core) och FN:s Global Compact samt utvecklar
rapporteringen enligt IIRC-ramverket. OP beaktar också GRI:s
branschvisa bilaga för finansbranschen. OP Gruppens
ansvarsredovisning följer huvudsakligen samma avgränsning
som gruppens ekonomiska redovisning. Avvikelser och
begränsningar i avgränsningen rapporteras i samband med
de aktuella nyckeltalen.

Organisering av
samhällsansvaret

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.

Samhällsansvarsprogrammet
OPs mål för samhällsansvaret styrs och samordnas av
samhällsansvarsprogrammet, som sammanställer
samhällsansvarsrelaterade resultat från de viktigaste
influensområdena på gruppnivå. Mål gällande KPIindikatorerna för samhällsansvarsprogrammet fanns
uppställda fram till utgången av 2016, och resultatet
presenteras i denna rapport. Samhällsansvarsprogrammet
har uppdaterats under 2016. Som utgångspunkt för
uppdateringen genomfördes två intressentgruppsenkäter med
samma innehåll, en för externa intressentgrupper och en för
interna. Utgående från enkäterna uppdaterade vi
väsentlighetsanalysen för samhällsansvaret.
Det uppdaterade samhällsansvarsprogrammet och KPIindikatorerna som motsvarar målen offentliggörs under år
2017.

Policyn och riktlinjerna för samhällsansvaret godkänns
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Samhällsansvar, KPI-indikatorer
Utgångsnivå
2011

2015

2016

Mål 2016

Lokalplanet och samhället
Kapitaltäckningen för finans- och försäkringskonglomerat
(enl. konglomeratlagen)
Kundtjänsternas funktionssäkerhet (%)

180

191

¹

170

¹

160
99,89

99,78

99,90

99,92

3,3

2,8

6,1

163

197

208

60

30

50,4

61,5

61,5

61,7

De anställdas arbetstillfredsställelse (skala 1–5)

3,9

3,9

²

Fullmäktiges medlemsantal av alla medlemmar (%)

71

84

87

Stöd till lokala projekt (mn €)
Ansvar för intressentgrupper
Bonus till ägarkunder (mn €)
OP Företagsbankens utdelningsförhållande (%)
Genomsnittlig pensioneringsålder

≥50

Ansvarskänsla för produkter och tjänster
41
³

30 000

31 339

36 372

32 000

⁴

50

67

⁴

32

44

Privatkunders e-fakturor (1 000 st.)

2 955 37 132

Företagskunders e-fakturor (1 000 st.)

5 519

Banktjänster
Försäkringstjänster

³

769

Etisk affärsverksamhet
Rekommendationer av privatkunder

Rekommendationer av företagskunder

31

Banktjänster

⁴

40

64

Försäkringstjänster

⁴

27

45

23 451

18 559

Miljö
Den egna verksamhetens koldioxidavtryck (ton CO

)

34 847

-5 % sedan år
2015
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Antal personer som arbetar i Green Office-märkta kontor

2 550

3 546

3 246

5 000

¹ Relationstalet enligt konglomeratlagen har beräknats med Solvens II-övergångsbestämmelserna
och jämförelseuppgifterna har ändrats
²

En personalenkät genomförs vart annat år

³

Omfattar även direktbetalningar

⁴

Uppföljningen av rekommendationer har utvecklats från år till år

Utvärdering av ledarskapet
Ledarskapet utvärderas som en del av den allmänna
ledarskapspraxisen. Målen och verksamhetsprinciperna
uppdateras om det t.ex. sker förändringar i omvärlden som
kräver åtgärder.

Internationella åtaganden och
samarbete inom 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 om mänskliga
rättigheter, rättigheter i arbetslivet, miljö och antikorruption.
Principerna i Global Compact har integrerats i OPs nya
leverantörsavtal. I den webbutbildning som ordnas för
personalen kring principerna för god affärssed och
samhällsansvar beaktas Global Compact -principerna.
År 2009 var OP en av de första kapitalförvaltarna i Finland
att underteckna FN:s principer för ansvarsfull placering. Efter
detta har man allt mer målmedvetet utvecklat rutinerna för
ansvarsfull placering och samtidigt deltagit i den övergripande
utvecklingen av branschen. OP är en av de stiftande
medlemmarna i Finsif ry, föreningen för ansvarsfull placering
i Finland. OP medverkar också till exempel i Global Compact
Nordic Network, företagsansvarsnätverket Finnish Business &
Society ry (FiBS), EACB:s (European Association of Cooperative Banks) arbetsgrupp för samhällsansvar och Amice:s
(the Association of Mutual Insurers and Insurance
Cooperatives in Europe) 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.
risker avseende miljön, det sociala ansvaret eller god

Under år 2016 undertecknade OP initiativet Equator
Principles för ansvarsfull projektfinansiering.
OP besvarade i likhet med tidigare år CDP-enkäten, som
syftar till att samla in information av storföretag om hur
klimatförändringen påverkar deras affärsverksamhet och om
deras metoder för att bekämpa klimatförändringen och
minska växthusgasutsläppen. År 2016 fick OP betyget B på
skalan A–D. Kategori B innebär att efter inledande
bedömningar har företaget vidtagit åtgärder för att förbättra
hanteringen av miljöfrågor.
I egenskap av placerare har OP Kapitalförvaltning
undertecknat CDP:s klimat- och vatteninitiativ och senast
även initiativet mot avskogning.
Våra viktigaste riktlinjer och principer för samhällsansvaret
– OP Gruppens principer för bolagsstyrning
– OP Gruppens riktlinjer för samhällsansvaret
– Principerna i FN:s initiativ Global Compact
– Principerna för god affärssed
– OP Gruppens samhällsansvarsprogram

Risker och kontroll
Innan nya produkter, tjänster, affärsmodeller och system tas i
bruk görs en bedömning av eventuella risker och
förändringar i dem. Betydande nya produkter, tjänster och
verksamhetsmodeller eller ändringar i dessa tas vid behov
upp till behandling i direktionen för OP Andelslag som i sista
hand fattar beslutet om de nya produkterna eller tjänsterna
ska tas i bruk. Direktionen informeras om betydande
realiserade risker som en del av den månatliga risköversikten.
I de årligen uppdaterade riskkartläggningarna identifieras de
mest väsentliga riskerna för verksamheten, inklusive
För att kunna identifiera de väsentliga aspekterna gjordes en
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risker avseende miljön, det sociala ansvaret eller god
förvaltningssed (ESG). Av dessa kartläggningar görs en analys
med vars hjälp styrelsen uppmärksammas på viktiga
fenomen. Effektiviteten i riskhanteringen och
kapitalutvärderingen inom OP och dess företag bedöms
årligen. Därtill bedöms den interna kontrollen och
kapitalutvärderingen årligen av den interna revisionen.
De interna kontrollåtgärderna gäller all verksamhet och
omfattar alla OP Gruppens företag och verksamhetsställen.
När åtgärderna fastställs beaktas verksamhetens karaktär och
omfattning samt vid behov även särdrag i anslutning till den
internationella verksamheten. Den interna kontrollen
genomförs på alla organisationsplan. Den primära och mest
omfattande interna kontrollen sker i den operativa
affärsverksamheten, där den interna kontrollen är en
fortlöpande verksamhet och en del av de dagliga rutinerna.
Den interna kontrollen kompletteras av att de anställda inom
OP Gruppen via en oberoende kanal kan rapportera
misstankar om överträdelser av författningar och föreskrifter
(whistle blowing).
OP Gruppens kreditinstitutsverksamhet övervakas av
Europeiska centralbanken. De finländska värdepappersföretag
och försäkringsbolag som ingår i OP Gruppen övervakas av
Finansinspektionen i enlighet med lagstiftningen om finansoch försäkringsmarknaden. OP Gruppens verksamhet i
Estland, Lettland och Litauen övervakas i tillämpliga delar av
tillsynsmyndigheterna i respektive land.

Definiering av de aspekter som
är väsentliga för redovisningen

OP 2016

För att kunna identifiera de väsentliga aspekterna gjordes en
väsentlighetsbedömning ur såväl OPs som
intressentgruppernas perspektiv. Analysen resulterade i de
aspekter som ska redovisas. I tabellen Ledningsmetod för de
väsentliga aspekterna presenteras aspekterna, avgränsningen
av dem samt beskrivningar av ledningsmetoderna för
respektive aspekt. De väsentliga aspekterna har godkänts av
direktionen för OP Andelslag.

Väsentlighet
Samhällsansvar är en integrerad del av OPs affärsverksamhet
och strategi. Samhällsansvaret bygger på våra gemensamma
värderingar, en stark kapitaltäckning och en kunnig
riskhantering. Av samhällsansvarets olika aspekter beaktar vi
det ekonomiska, det sociala och det miljömässiga ansvaret.
Vårt mål när det gäller samhällsansvar är att vara en
föregångare i branschen i Finland. Syftet med
väsentlighetsbedömningen för samhällsansvaret är att
identifiera vilka samhällsansvarsaspekter som är viktigast för
OP och dess intressentgrupper.
Väsentlighetsanalysen av samhällsansvaret genomfördes i
slutet av år 2016. Intressentgruppernas tankar samlades in
med hjälp av två intressentgruppsenkäter där deltagarna
ombads bedöma bland annat olika ansvarsrelaterade
aspekters betydelse och roll för OP. Denna
väsentlighetsanalys styr uppdateringen av och målen för
samhällsansvarsprogrammet. Samhällsansvarsprogrammet
för åren 2011–2016 samt väsentlighetsanalysen finns på
www.op.fi under Ansvarskänsla.

År 2014 definierades de aspekter som är väsentliga för
redovisningen i enlighet med GRI G4-redovisningsriktlinjerna.
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Ledningsmetoder i fråga om väsentliga aspekter
Samhällsansvarsprogrammets koder:

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

Ekonomiskt påverkan
Aspektens effekter och ledningsmetod
OPs verksamhet som helhet har betydande direkta och indirekta ekonomiska effekter, både i hela det
finländska samhället och på lokalplanet. OP Gruppens verksamhet bygger på kooperativa värden, en
stark kapitaltäckning, kunnig riskhantering och respekt för kunderna. OP Gruppens grundläggande
uppgift är att med hjälp av en stark kapitaltäckning och effektivitet skapa hållbar ekonomisk framgång,
trygghet och välfärd för ägarkunderna och i omvärlden. I affärsrörelserollen erbjuder gruppen
kunderna konkurrenskraftiga produkter och tjänster samt ser till att verksamheten är lönsam.Indirekta
ekonomiska effekter uppstår av verksamhetens inverkan på den lokala och regionala ekonomins vitalitet
och på samhället. Exempel på indirekta ekonomiska effekter är sysselsättning, anskaffningar,
investeringar, finansiering och betalning av skatter. Rollen som finansiär och försäkrare av ekonomin
och ansvaret för kunderna betonas ytterligare i ekonomiskt svåra tider.Mätt enligt de skatter som OP
Gruppen betalar för resultatet är den en av de största skattebetalarna i Finland. Alla 178 andelsbanker
betalar sin samfundsskatt lokalt till de orter där de verkar. Genom att betala skatten i Finland främjar
gruppen hela Finlands framgång.
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 Mål
Som en till grunden kooperativ
aktör har OP Gruppen inte som mål
att maximera vinsten för ägarna,
utan att så effektivt som möjligt
producera de tjänster som
ägarkunderna och kunderna
behöver. En betydande del av
affärsrörelsens resultat går tillbaka
till ägarkunderna. Återstoden av
resultatet används till att stärka
gruppens omslutning och trygga
kreditgivningsförmågan. Vi måste
agera på ett effektivt och
konkurrenskraftigt sätt när vi
producerar de tjänster som
kunderna behöver och ha en god
lönsamhet och solvens.

OP 2016

 Policyer och
åtaganden

Den externa rapporteringen baserar
sig bland annat på IFRSstandarderna, aktiebolagslagen,
kreditinstitutslagen, lagen om
försäkringsbolag, bokföringslagen
samt Finansinspektionens standarder
och föreskrifter. I bokföringen,
boksluten och koncernboksluten
iakttas de allmänna principerna för
OP Gruppens bolag.

 Ledning
De ekonomiska effekterna styrs som
en del av strategin och
affärsverksamheten.

De ekonomiska målen ›

 Redovisningens
omfattning och
avgränsning
OP Gruppen

 Nyckeltal som
redovisas

G4-EC1, G4-EC2, G4-EC3,G4-EC4,
G4-EC7, G4-EC8

 Teman i OPs

samhällsansvarsprogram som
anknyter till aspekten

Miljöpåverkan
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Miljöpåverkan
Aspektens effekter och ledningsmetod
Lokalernas värme- och elenergiförbrukning utgör merparten av den egna verksamhetens direkta
miljöpåverkan. Vi strävar efter att minska vår energiförbrukning och agera energieffektivt, vilket också
minskar kostnaderna. OPs ambition är i första hand att förebygga avfall, återvinna material och utvinna
energi ur avfall genom förbränning. Gruppens avfall slutdeponeras på avstjälpningsplatsen om inga
andra alternativ finns. Den egna verksamheten ger upphov till växthusgasutsläpp. OP ger upphov till
växthusgasutsläpp även indirekt genom sin verksamhetsmiljö.

 Mål
OP beaktar miljökonsekvenserna i all
sin verksamhet, från
produktutveckling till tjänster. Vi
bedömer miljörisker som en del av
riskhanteringen. Vi strävar efter att
minimera vår miljöpåverkan med
målet att minska koldioxidavtrycket
från den egna verksamheten, öka
antalet anställda som arbetar i Green
Office-kontor, förebygga avfall, höja
återvinningsgraden och återanvända
material. Vi utvecklar kundernas
möjligheter att utnyttja våra tjänster
digitalt.

Redovisningens

omfattning och
avgränsning
OP Gruppen

Policyer och

åtaganden
OP gör utsläppskalkyler enligt GHGprotokollet (Greenhouse Gas
Protocol) och utsläppen av
växthusgaser anges som CO2ekvivalenter. Av den miljölagstiftning
som reglerar verksamheten kan
nämnas energicertifikatslagen och
avfallslagen. OPs verksamhet
omfattas inte av systemet med
utsläppshandel.

Nyckeltal som

redovisas
G4-EN3, G4-EN5, G4-EN6, G4EN15, G4-EN16, G4-EN17, G4EN18, G4-EN19, G4-EN23

 Ledning
OP tillämpar WWF:s Green Officesystem. Green Office tillämpas i
kvarteret i Vallgård och dessutom
vid tre banker. Vårt mål är att införa
Green Office-systemet i flera banker.
Green Office är ett sätt att öka
personalens miljömedvetenhet. Som
praktiska verktyg i våra lokaler
används dessutom
energiuppföljningssystem,
avfallsrapportering och
miljöcertifiering av byggnader
(LEED). OP har i enlighet med
direktivet om energiprestanda
genomfört en energibesiktning som
krävs av stora företag.

Teman i OPs

samhälls-

ansvarsprogram som
anknyter till aspekten

Socialt påverkan: Personal och arbetsförhållanden
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Socialt påverkan: Personal och arbetsförhållanden
Aspektens effekter och ledningsmetod
Kategorin Personal och arbetsförhållanden är förknippad med betydande effekter i och med att OP
Gruppen är en stor finländsk arbetsgivare. OP Gruppen har 12 227 anställda, varav 440 utanför
Finland.

 Mål
OP Gruppen har som mål att vara
den mest attraktiva arbetsgivaren i
finansbranschen och en av de mest
uppskattade stora arbetsgivarna i
Finland. Vi satsar på att förnya och
utveckla kompetensen, ledarskapet
och kulturen i personalfrågor. En
kunnig och motiverad personal är en
framgångsfaktor som hjälper
gruppen möta de utmaningar som
digitaliseringen och en föränderlig
omvärld innebär. OP Gruppen ser
mångfald som en resurs och vi
garanterar alla lika möjligheter,
rättigheter och bemötande. De
anställda behandlas jämlikt bl.a. när
det gäller avlöning, rekrytering och
avancemang. Vi följer årligen upp
personalens fördelning bl.a. enligt
kön, lön och ålder i olika
befattningsgrupper. OP tar hänsyn
till säkerheten i all sin verksamhet i
anslutning till personal och
arbetsförhållanden.

Redovisningens

omfattning och
avgränsning
OP Gruppen

Policyer och

åtaganden
Effekter för personal och
arbetsförhållanden leds vid OP i
enlighet med HR-riktlinjerna och OP
Gruppens personalpolitik.
Samarbetet mellan personalen och
arbetsgivaren grundar sig på den
lokala lagstiftningen. Ansvaret för
arbetarskyddet ligger primärt hos
arbetsgivaren. Arbetarskyddet bygger
på framsyn och systematiska
arbetssätt.

Nyckeltal som

redovisas
G4-LA1, G4-LA3, G4-LA4, G4-LA5,
G4-LA6, G4-LA11, G4-LA12

 Ledning
Praktiska ledningsverktyg är OP
Gruppens riktlinjer för gott
ledarskap, belöningssystemet och
belöningspolicyn, den gemensamma
översiktsplanen för jämställdhet och
verksamhetsmodellerna för
kompetensutveckling. För
hotsituationer finns procedurer på
gruppnivå som ska tillämpas lokalt
inom de olika företagen i gruppen.
För eventuella bankrån finns
procedurer och rapporteringspraxis.
För allvarliga hotsituationer finns
procedurer för eftervård och skydd
av personalen. I
inskolningsprogrammet för
kundservicepersonalen ingår en
genomgång av anvisningarna, och
rutinerna ska repeteras varje år.
Inträffade hotfulla situationer
registreras i systemet för hantering
av operativa risker och rapporteras
regelbundet till direktionen.
Personalens erfarenheter av hotfulla
kundservicesituationer följs också
genom en personalenkät. Allvarliga
hotsituationer anmäls till polisen.
Bankrån rapporteras till direktionen
i realtid och registreras i systemet
för hantering av operativa risker.

Teman i OPs

samhälls-

ansvarsprogram som
anknyter till aspekten

Socialt påverkan: Mänskliga rättigheter
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Socialt påverkan: Mänskliga rättigheter
Aspektens effekter och ledningsmetod
Principerna, som är bindande för hela gruppen och dess förvaltning, bygger i hög grad på vår
grundläggande uppgift samt på våra värderingar och de är en väsentlig del av vår verksamhet och
ansvarskänsla. OPs egen verksamhet är inte direkt förknippad med betydande risker eller effekter i
fråga om mänskliga rättigheter. Indirekta effekter kan dock uppkomma från leverantörskedjan eller
verksamheten vid placerings- och finansieringsobjekt.

 Mål
OP vill förebygga diskriminering i all
sin verksamhet. OP strävar efter att
förebygga kränkningar av de
mänskliga rättigheterna och
motarbeta barnarbete och
tvångsarbete i sin verksamhet och
sin leverantörskedja.

Redovisningens

omfattning och
avgränsning

 Policyer och
åtaganden

OP iakttar god bank- och
försäkringssed och det regelverk som
gäller finansbranschen. Utöver sina
egna Principer för god affärssed har
OP också förbundit sig att iaktta de
riktlinjer om mänskliga rättigheter
och förebyggande av diskriminering
som finns t.ex. i FN:s Global
Compact, UN PRI och ILO:s avtal om
grundläggande rättigheter i
arbetslivet.

Nyckeltal som

redovisas
G4-HR3, G4-HR12

 Ledning
Personalen kan anmäla misstankar
om diskriminering till
revisionsfunktionen. Underlåtenhet
att följa Principerna för god
affärssed kan diskuteras med HR,
den närmaste chefen eller
Compliance. Inom OP Gruppen kan
anmälningar om misstänkta
överträdelser av författningar och
föreskrifter också göras anonymt till
revisionsdirektören genom den så
kallade whistle blowing-funktionen.
Anmälan kan också gälla verksamhet
som strider mot OP Gruppens
värderingar. Misstänkt diskriminering
av kunder kommer i regel till vår
kännedom om myndigheterna
lämnar en begäran om utredning.
OP förutsätter att varu- och
tjänsteleverantörerna följer OPs krav
på leverantörernas samhällsansvar
och principerna för god affärssed
samt tillämplig lagstiftning och
internationella avtal.

Teman i OPs

samhälls-

ansvarsprogram som
anknyter till aspekten

OP Gruppen

Socialt påverkan: Samhälle
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Socialt påverkan: Samhälle
Aspektens effekter och ledningsmetod
För OP Gruppen är det viktigaste inom samhällspåverkan att aktivt motarbeta ekonomisk brottslighet
och missbruk såsom mutor och korruption och att eliminera konkurrensbegränsningar. OP påverkar
samhället också i och med det mest omfattande nätverket av bank- och skadeförsäkringstjänster i
Finland. Vi accepterar inga former av konkurrensbegränsningar, korruption eller mutor. För OP är det
viktigt att följa lagstiftningen och principerna för god affärssed. OP Gruppen stöder inte politiska partier
eller enskilda kandidaters valkampanjer.
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 Mål
OP vill förebygga ekonomisk
brottslighet och missbruk samt
möjliggöra öppen konkurrens. 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. OP Gruppen
deltar aktivt i att utveckla den lokala
och regionala livskraften.



OP 2016

 Policyer och
åtaganden

OP Gruppen stöder inte politiska
partier eller enskilda kandidaters
valkampanjer. Perspektiven styrs
bl.a. av FN:s initiativ Global Compact
och OECD:s riktlinjer för
multinationella företag.
Centralinstitutets förvaltningsråd har
antagit dokumentet Principer för
god affärssed enligt vilket vi ska
undvika alla situationer som kan leda
till att vi själva eller OP Gruppen
utsätts för mutmisstankar. Vår
verksamhet för att förhindra
penningtvätt och finansiering av
terrorism styrs av den nationella
lagstiftningen,
myndighetsföreskrifter, internationell
praxis och av OPs
verksamhetsmodell för förhindrande
av penningtvätt och av finansiering
av terrorism som godkänts av högsta
ledningen.



 Ledning
Med avsikt att förankra principerna
för god affärssed har en obligatorisk
nätkurs tagits fram för hela OP
Gruppens personal. Anvisningen för
hantering av intressekonflikter inom
OP Gruppen syftar till att förebygga
korruption. Samtliga företag i OP
Gruppen ansvarar för egen del för
att anvisningen om intressekonflikter
iakttas. Alla i företagen verksamma
tjänstemän och personer i ledande
ställning ska känna till anvisningen.
Ansvaret för övervakningen av att
anvisningen iakttas ligger hos
cheferna och i sista hand hos
verkställande direktören och
styrelsen för respektive företag.
Anvisningen för hantering av
intressekonflikter ska tas upp i
företagen och med personalen med
regelbundna intervaller och alltid när
någon inskolas i en ny uppgift. OP
har säkerhetspersonal som arbetar
med att bekämpa oegentligheter och
som behandlar interna och externa
fall av missbruk i gruppen.
Händelser som uppfyller rekvisitet
för brott polisanmäls alltid och
ärenden som rör oegentligheter
rapporteras till den behöriga
myndigheten, t.ex.
Finansinspektionen, och internt till
OPs direktion. I enlighet med
penningtvättslagen har vi metoder
för kundkontroll och fortlöpande
övervakning och ger personalen
utbildning, anvisningar och skydd. Vi
underrättar centralen för utredning
av penningtvätt om tvivelaktiga
transaktioner i enlighet med lagens
krav.
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omfattning och
avgränsning
OP Gruppen
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Nyckeltal som

redovisas
FS13, FS14, G4-SO3, G4-SO4, G4SO5, G4-SO6, G4-SO7, G4-SO8, G4SO11

Teman i OPs

samhälls-

ansvarsprogram som
anknyter till aspekten

Socialt påverkan: Produktansvar
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Socialt påverkan: Produktansvar
Aspektens effekter och ledningsmetod
OPs tjänstemän och de olika organens medlemmar har lagstadgad tystnadsplikt i fråga om hanteringen
av kundernas ärenden. OP har förbundit sig till ansvarsfull marknadsföring och reklam. Enligt
lagstiftningen ska kunden delges vissa villkor, egenskaper och risker som gäller produkten eller
tjänsten.

 Mål

Policyer och

åtaganden

Uppgifter som rör kunderna
hanteras med tillbörlig försiktighet. I
sin marknadsföring strävar OP efter
att tillhandahålla alla de uppgifter
om produkter och tjänster som kan
påverka kundens beslut. OP
uppmuntrar kunderna att förbättra
sin finansiella läskunnighet. Reklam
som är särskilt riktad till barn och
ungdomar förekommer i ytterst
begränsad utsträckning. OP tar i
beaktande målgruppens allmänna
oerfarenhet och begränsade rättsliga
handlingsförmåga.



 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.

Gruppen tillämpar
marknadsföringslagstiftningen och de
internationella organisationernas
anvisningar för självreglering, som
bl.a. omfattar Internationella
handelskammaren ICC:s anvisningar.
OP tillämpar också Konkurrens- och
konsumentverkets och
Finansinspektionens anvisningar om
marknadsföring. Anvisningar om
intressekonflikter finns i Principerna
för god affärssed och i anvisningen
för hantering av intressekonflikter
inom OP Gruppen. I kreditinstituts
lagen finns bestämmelser om
banksekretess, som innebär en
skyldighet att hemlighålla
information om gruppens kunder
eller andra personer med anknytning
till verksamheten. OPs tjänstemän
och de olika organens medlemmar
har lagstadgad tystnadsplikt; bankoch försäkringssekretessen
garanterar att kundernas ärenden
hanteras konfidentiellt.
Tjänstemännen får hantera
kunduppgifter endast i den
omfattning som deras
arbetsuppgifter förutsätter.



OP medverkar i ett riksomfattande
projekt för att öka
ekonomikunskapen bland unga.
Syftet med projektet är att
förebygga allvarliga ekonomiska
problem bland unga och att hjälpa
dem hantera sin ekonomi. Antalet
anteckningar om
betalningsstörningar nådde en
rekordnivå år 2016. Rätt slags stöd
kan förebygga ekonomiska
svårigheter och anteckningar om
betalningsstörningar. På det lokala
planet håller bankerna lektioner om
personlig ekonomi i skolorna.
Principerna iakttas som en del av de
normala processerna. Principerna
uppdateras vid behov. OP Gruppens
principer för riskhantering och
kapitalutvärdering godkänns av
förvaltningsrådet.
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 Redovisningens
omfattning och
avgränsning
OP Ryhmä

OP 2016

 Nyckeltal som
redovisas

G4-PR3, G4-PR4, G4-PR5, G4-PR7,
G4-PR8, G4-PR9

 Teman i OPs

samhällsansvarsprogram som
anknyter till aspekten

Socialt påverkan: Produktansvar – Innehav
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Socialt påverkan: Produktansvar – Innehav
Aspektens effekter och ledningsmetod
OP förvaltar kundmedel värda 74,5 (68) miljarder euro. Aktivt ägarskap är en väsentlig del av
ansvarsfull placering.

 Mål
Vi är aktiva ägare, vi uppmanar våra
kundföretag och samarbetspartner
att bedriva ansvarsfull
affärsverksamhet och främjar
ansvarsfulla placeringar inom
branschen.

 Redovisningens
omfattning och
avgränsning

 Policyer och
åtaganden

OP-Fondbolaget utövar sin rösträtt i
de placeringsfonder bolaget förvaltar
enligt den ägarpolicy som godkänts
av styrelsen. Missförhållanden ska
rättas till i direkt samråd med
bolaget före bolagsstämmorna, så att
man i eventuella omröstningar kan
stödja styrelsens förslag. OP
Kapitalförvaltning har undertecknat
FN:s principer för ansvarsfull
placering (UNPRI). Vi förväntar oss
att de företag vi aktivt placerar i
följer allmänt godkända
internationella normer såsom Global
Compact och OECD:s riktlinjer för
multinationella företag.

 Nyckeltal som
redovisas
FS10, FS11

 Ledning
Ägarpolicyn genomförs genom aktivt
deltagande i bolagsstämmor i
synnerhet i bolag som är noterade i
Finland. Ett av de viktigaste sätten
att få information om företagen och
bedöma hur ansvarsfullt de agerar
är portföljförvaltarnas möten med
ledningen för respektive företag.
Systematisk uppföljning och kontroll
av att potentiella och nuvarande
placeringsobjekt iakttar ESGkriterierna genomförs via en extern
internationell partner. Om det bland
placeringsobjekten finns företag som
har brutit mot internationella
normer eller vars verksamhet i
övrigt inte är ansvarsfull och förenlig
med placerarnas långsiktiga
intressen, påverkar vi företaget för
att rätta till situationen. Om
påverkan inte ger resultat kan
kommittén för ansvarsfulla
placeringar besluta att
placeringsobjektet ska säljas.

 Teman i OPs

samhällsansvarsprogram som
anknyter till aspekten

OP-Fondbolaget

Sosialt påverkan: Produktansvar – Revisioner
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Sosialt påverkan: Produktansvar – Revisioner
Aspektens effekter och ledningsmetod
Ansvarsfullheten är en del av affärsverksamheten och även policyerna för miljömässigt och socialt ansvar samt därmed
förknippade risker bedöms som ett led i affärsprocesserna. Samhällsansvarsindikatorer beaktas t.ex. vid godkännande av nya
produkter, affärsmodeller och system samt vid övervakningen av verksamhetens etik. Revisioner som gäller ägarskap beskrivs i
samband med aspekten Aktivt ägarskap.

 Mål
OPs upphandlingsenhet har som mål
att säkerställa att de tjänster,
produkter eller rättigheter som köps
är kostnadseffektiva, högkvalitativa,
tillförlitliga och etiska samt att
leverantörshanteringen sköts
professionellt till förmån för OP
Gruppen och dess kunder.

 Redovisningens
omfattning och
avgränsning

 Policyer och
åtaganden

OPs anskaffningar och beställningar
baserar sig på de ramavtal OPs
upphandlingsenhet förhandlat fram
för gruppen eller på OP Gruppens
allmänna upphandlingsvillkor. I
avtalen förutsätts leverantörerna
iaktta OPs krav på leverantörernas
samhällsansvar (Kriterier för
leverantörers samhällsansvar) samt
OP Gruppens Principer för god
affärssed och Global Compactinitiativet. Leverantörerna ska
dessutom följa gällande lagar och
bestämmelser.

 Nyckeltal som
redovisas

 Ledning
Leverantören gör en självutvärdering
av sitt samhällsansvar första gången
i samband med
konkurrensutsättningen och därefter
regelbundet medan samarbetet
pågår enligt den modell som avtalats
med OPs upphandlingsenhet. OP
utvärderar leverantörerna i enlighet
med den årliga utvärderingsplanen
för samhällsansvaret. Kraven på
leverantörernas samhällsansvar
integrerades i upphandlingsavtalen
från och med år 2015. I OPs
upphandlingar ligger tyngdpunkten
på finländska leverantörer och
särskilt på tjänster som
leverantörerna producerar i
hemlandet. Risknivån för
samhällsansvaret kan därför
hanteras genom ett transparent och
styrt samarbete med leverantörerna.

 Teman i OPs

samhällsansvarsprogram som
anknyter till aspekten

Ekonomisk påverkan
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Ekonomisk påverkan
Ekonomiska resultat

På många orter hör andelsbankerna till de största
skattebetalarna och på gruppnivå är OP en av de största
skattebetalarna i Finland. OP Gruppens inkomstskatter under
översiktsperioden var 223 miljoner euro (249). Den effektiva
skattesatsen var 19,6 procent (22,6).

G4-EC1 Skapat och levererat direkt
ekonomiskt värde

OPs skatteavtryck ›

I och med den dubbelroll som följer av att OP Gruppen ägs
av dess kunder kanaliseras nyttan och mervärdet av
affärsverksamheten till medlemmarna och kunderna via
kundrelationen. Andelsbankernas resultat används till förmån
för kunderna i form av koncentreringsförmåner och andra
ekonomiska förmåner samt till att upprätthålla och utveckla
serviceförmågan. Över 200 miljoner euro delades ut i ny OPbonus, dvs. 5 procent mer än ett år tidigare. En betydande
del av OPs ekonomiska effekter påverkar indirekt även den
lokala och regionala ekonomins vitalitet. Exempel på indirekta
ekonomiska effekter är:
– sysselsättning (nya arbetsplatser, praktikplatser,
sommararbetsplatser)
– anskaffningar (inköp från lokala varu- och
tjänsteleverantörer)
– investeringar (fastigheter, underhåll, lokal infrastruktur
och byggprojekt)
– finansiering (finansiering för nystartade företag,
finansiering av lokala objekt, etiska riktlinjer för
kreditgivning branschvis)

Finland

2013

2014

2015 2016

Skapat direkt ekonomiskt värde
a) Intäkter

2 450 2 657 2 808 2 910

Fördelning av ekonomiskt värde
b) Rörelsekostnader

619

661

574

640

c) Personalkostnader

791

741

781

762

d) Återföringar till
ägarkunder

193

195

195

206

36

308

249

223

3

4

3

6

e) Inkomstskatt
f) Donationer och
stöd
För att stärka
soliditeten, utveckla
affärsverksamheten

807

G4-EC2 Finansiell påverkan samt andra
risker och möjligheter för
organisationens aktiviteter, hänförliga till
klimatförändringen
OPs verksamhet har liten direkt inverkan på
klimatförändringen. Miljörisker, inklusive klimatrisker, kan
dock påverka OPs affärsverksamhet förutom direkt även
indirekt via effekter för kunder och intressentgrupper. Inom
utsläpps- och energiintensiva branscher kan
klimatförändringen och t.ex. regleringen i anslutning till den
ha betydande ekonomiska effekter. OPs finansierings- och
placeringsverksamhet ger upphov till indirekta
klimatförändringsrelaterade effekter.
Eftersom extrema väderfenomen även är operativa risker tas
de upp i OPs egen kontinuitetsplanering. Dessutom kan
orosmoment i anslutning till klimatförändringen utgöra
ryktesrisker, om det kommer fram att OPs eller till och med
dess partners eller kunders verksamhet i betydande mån
strider mot bekämpningen av klimatförändringen. Samtidigt
skapar den ökade allmänna miljömedvetenheten också nya
affärsmöjligheter, t.ex. för placeringsprodukter som
framhäver miljöansvaret och för olika egendomsförsäkringar.
Vår skadeförsäkringsverksamhet följer ständigt hur
riskeffekterna av klimatförändringen utvecklas med avseende
på befintliga och nya försäkringsprodukter. Vår ambition är
att i så bred utsträckning som möjligt täcka alla
försäkringsbara risker även under föränderliga
omständigheter. OP gör årligen en bedömning av de
ekonomiska effekterna av klimatförändringsrelaterade risker i
sitt CDP-svar.

749 1 007 1 073

Indirekt ekonomisk påverkan

OP Gruppen hade sammanlagt 492 sommaranställda under
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Indirekt ekonomisk påverkan
G4-EC7 Utveckling och effekter av
investeringar i infrastruktur och bidrag
till stöd för allmännyttig verksamhet

OP har det mest omfattande servicenätverket för bank- och
försäkringsärenden i Finland. Detta för att säkerställa att
kunderna ska ha lika möjligheter att uträtta sina ärenden.
Servicenätverket omfattar såväl de digitala servicekanalerna
(op.fi, OP-mobil, Pivo) som telefonitjänsten och
kontorsnätverket. Vi beaktar kundernas föränderliga behov
när vi utvecklar våra tjänster.

OP 2016

OP Gruppen hade sammanlagt 492 sommaranställda under
året. OP är också en betydande inköpare av varor och
tjänster. Den sammanlagda inköpsvolymen för
partnernätverket för tjänster, produkter, rättigheter och
ersättningstjänster uppgick år 2016 till cirka 954 (615)
miljoner euro, och antalet leverantörer till över 20 000.
Dessutom ansvarar gruppens affärsrörelser själva för sin
medelsanskaffning och upphandlingar som relaterar till
placeringsverksamheten.
OP håller på att konstruera mätare för att utvärdera
samhälleliga och regionala ekonomiska effekter. Målet med
utvärderingen är att ta fram olika sätt att mäta en enskild
banks eller hela gruppens samhälleliga och regionala
ekonomiska genomslag.

G4-EC8 Betydande indirekta
ekonomiska effekter och deras
omfattning
I slutet av 2016 hade OP Gruppen 12 227 anställda (12 130).
Av dem var 93 procent (93) fast anställda och 7 procent
visstidsanställda (7).

Miljöpåverkan
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Miljöpåverkan
Energi

i lokalerna ger upphov till indirekta växthusgasutsläpp (scope
2). År 2016 försörjdes lokalerna i Vallgård till 100 procent
med energi från förnybara energikällor.

G4-EN3 Organisationens egen
energiförbrukning och G4-EN5
Energiintensitet

De utsläppskoefficienter som används vid beräkningen av
utsläpp grundar sig på Statistikcentralens uppgifter för 2015
om elproduktionen, Fjärrvärmestatistiken för 2015, IEA:s eloch fjärrvärmeuppgifter för 2014 (andra än Finland),
databasen Ecoivent 3.3 samt i fråga om grön el på uppgifter
från FIGBC.

Den totala energiförbrukningen omfattar OP Gruppens
värme- och elenergi samt bränslen i alla verksamhetsländer.
År 2016 var den totala energiförbrukningen 138 230 (142
360) MWh och den hade minskat med 2,9 procent från året
innan. Förbrukningen vid objekt som inte omfattas av
uppföljningen beräknas på basis av den specifika
förbrukningen för respektive fastighetstyp. Dessa objekt står
för cirka hälften av förbrukningen.

Scope 1 och 2 utsläpp ton CO2e

Scope 1
Scope 2, ortsbaserad

Elenergin för kvarteret i Vallgård och de maskinsalar som är
inrymda där producerades helt med vindkraft.

Scope 2,
marknadsbaserad

Energiintensiteten minskade år 2016 och den var 11,3 (11,7)
MWh/år/person per anställd i OP Gruppen.

Intensitet ton
CO e/person

2014
Fjärrvärme

2015

77 716 73 400 72 050
2 868

2 670

5 360

Bränsle Värme och
reservkraft

6 946

7 060

3 780

Totalt (MWh)

80 311 59 230 57 040
167 841 142 360

2015

2016

1 800

5

3

37 114 23 446 18 556
- 27 178 26 088
3,00

1,93

1,52

2016

Fjärrkyla

El

2014

138
230

Utsläpp
G4-EN15 Direkta utsläpp av
växthusgaser (scope 1) G4-EN16
Indirekta utsläpp av växthusgaser (scope
2) och G4-EN18 Utsläppsintensitet för
växthusgaser

G4-EN17 Andra indirekta utsläpp av
växthusgaser (scope 3)
Köpta produkter och tjänster omfattar utsläpp som
användningen av kontorspapper, posttransporttjänster,
externa datacenter och kundtidningar ger upphov till.
För indirekta utsläpp beräknar vi också aktiefondernas
koldioxidavtryck. Läs mera (på finska) ›.
Scope 3 utsläpp ton CO2e

2014
Köpta produkter och tjänster
Avfall som verksamheten ger
upphov till
Affärsresor

2015 2016

2 266 2 508 2 612
598

609
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2 408 2 622 3 841

De anställdas resor till och från arbetet

951

Förbrukningen av bränsle i reservkraftaggregaten i egna
fastigheter ger upphov till direkta växthusgasutsläpp (scope
1). Förbrukningen av el- och värmeenergi

G4-EN19 Minskning av

i regel tåg eller buss för inrikesresor. Centralinstitutet har haft
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G4-EN19 Minskning av
växthusgasutsläpp
Enligt samhällsansvarsprogrammet har OP som mål att
årligen minska sitt koldioxidavtryck. De direkta
växthusgasutsläppen i OPs egen verksamhet (scope 1+2)
uppgick totalt till 18 559 CO2e-ton (23 451), dvs. 1,52 ton
(1,93) per anställd. Utsläppen (scope 1+2) har minskat med
cirka 47 procent sedan 2011 (jämförelsetalet 2011 34 847
ton CO2e). Utsläppen minskade främst för att OP avstod från
gamla lokaler med låg energieffektivitet och ökade andelen
förnybar energi. År 2016 producerades elenergin i kvarteret i
Vallgård helt med vindkraft.
CO2-utsläppsgränsen för OPs tjänstebilar är 150 g/km. I
slutet av 2015 var det genomsnittliga CO2-utsläppet per
tjänstebil 125 g/km (130). Affärsresor gav upphov till 3 841
ton CO2-utsläpp år 2016 (2 622 ton CO2). För att minska
antalet affärsresor använder OP video- och nätkonferenser. I
enlighet med anvisningen om affärsresor anlitas

OP 2016

i regel tåg eller buss för inrikesresor. Centralinstitutet har haft
ett system med personalbiljetter för att sporra personalen till
att använda kollektivtrafik för pendling.
OP påverkar indirekt genom att styra kunder mot att ta
hänsyn till miljön i sina beslut om finansiering,
skadeförsäkring och placering och genom att rekommendera
e-tjänster och elektroniska dokument.

Avfall
G4-EN23 Total avfallsvikt per typ och
hanteringsmetod
Vid de kontor i huvudstadsregionen som administreras av
OP-Tjänster uppstod år 2016 totalt 289 ton avfall (1089). Av
denna mängd återvanns eller återanvändes 82,5 procent (79).

Social påverkan
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Social påverkan
Personal och arbetsförhållanden

Anställning

G4-10 Total personalstyrka uppdelad på
anställningsform, anställningsvillkor,
region och kön

G4-LA1 Totalt antal och andel
nyanställda samt personalomsättning
per åldersgrupp, kön och region

OP Gruppens personal ökade med 97 personer år 2016. I
slutet av året hade gruppen 12 227 anställda (12 130). Av
dem var 93 % (93) fast anställda. Andelen heltidsanställda var
92 % (93).

Under år 2016 började 1236 nya anställda (1015) vid OP
Gruppen. Den årliga personalomsättningen bland de
ordinarie anställda var 7,9 procent (8,3). Den frivilliga
personalomsättningen var 3,7 procent (3,8). Under året
avslutades 42 (243) anställningar vid OP Gruppen; 14 (63)
genom uppsägning av produktionsmässiga skäl och 28 (180)
genom frivillig avgång. Inga rörelseöverlåtelser ägde rum
under året.

I Finland arbetade 11 787 personer (11 695), i Estland 191
(191), i Lettland 113 (112), i Litauen 134 (130) och på
representationen i St.Petersburg i Ryssland två personer. OP
Gruppen har ingen egentlig affärsverksamhet i Ryssland.

Män Kvinnor

Totalt

Ordinarie
heltidsanställda

3 162

Ordinarie
deltidsanställda

69

698

767

Heltidsanställda för viss
tid

198

466

664

Deltidsanställda för viss
tid

69

118

187

Totalt

3 498

7 447 10 609

Totalt

Finland

3 379

Estland

47

144

191

Lettland

26

87

113

Litauen

46

88

134

Ryssland

0

2

2

3 498

År 2016 gick 388 personer i pension (241). Medelåldern
bland de personer som gick i pension var 61,7 år (61,5).

8 729 12 227

Män Kvinnor

Totalt

Under sommaren arbetade sammanlagt 492
sommaranställda inom OP Gruppen. Deras medelålder var
24,4 år. Av de sommaranställda var 56 procent kvinnor.

8 408 11 787

8 729 12 227

Utöver sin egen personal sysselsatte OP Gruppen i slutet av
året 1 089 inhyrda anställda inom utveckling och
tjänsteproduktion.
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Finland

Hela gruppen

Män (Finland)

Kvinnor
(Finland)

Totalt
(Finland)

Män

Kvinnor

Totalt

Under 30 år

255

400

655

267

436

703

30–39 år

107

156

263

110

176

286

40–49 år

61

94

155

61

102

163

Över 49 år

34

45

79

35

49

84

457

695

1 152

473

763

1 236

Totalt

G4-LA3 Andel som återvänder till och

Hälsa och säkerhet i arbetet
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G4-LA3 Andel som återvänder till och
stannar kvar i arbetet efter
föräldraledighet, enligt kön
Under 2016 var totalt 1 089 (1112) anställda föräldralediga.
Av dem var 793 (812) kvinnor och 296 (300) män. Av
männen återvände 99 % (100 %) till arbetet efter de
familjeledigheter som avslutades under året och av kvinnorna
93 % (94 %). Av de män som återvänt efter föräldraledighet
under det föregående året stannade 92 % (87 %) kvar i
arbetet, och av kvinnorna 93 % (94%). Siffrorna gäller bara
Finland och inkluderar inte OP-Fastighetscentralernas
personal.

Relationer mellan anställda och ledning
G4-LA4 Minsta varseltid angående
betydande förändringar i verksamheten,
med upplysning om huruvida detta är
specificerat i kollektivavtal
OP Gruppen följer i allt samarbete lagen om samarbete inom
företag samt alla andra lokala lagar som gäller samarbete.
Samarbetet inom OP Gruppen är organiserat så att en
samarbetsgrupp på gruppnivå sammanträder fyra gånger om
året för att behandla gruppens ekonomi och resultat samt
andra aktuella frågor på gruppnivå. Samarbetsförfarandet i
gruppens alla bolag sker på det sätt som anges i lagen.
OP Gruppen följer den lokala lagstiftningen i all sin
verksamhet. I Finland ingår de viktigaste bestämmelserna om
väsentliga förändringar i verksamheten i lagen om samarbete
inom företag. Vid överlåtelse av rörelse ska företrädarna för
personalen enligt lagen underrättas om överlåtelsen inom en
vecka. När samarbetsförhandlingar inleds och
sysselsättningsåtgärder vidtas ska företrädarna för personalen
ges en skriftlig förhandlingsframställning senast fem dagar
innan förhandlingarna inleds.
I Finland omfattas 91 % (90) av OP Gruppens personalstyrka
av allmänt bindande kollektivavtal. I de baltiska länderna
finns inga bindande kollektivavtal för branschen.

OP 2016

Hälsa och säkerhet i arbetet
G4-LA5 Andel av personalstyrkan som
är representerad i formella och för
ledning och personal gemensamma
kommittéer för hälsa och säkerhet, som
bistår med övervakning och rådgivning
Inom OP Gruppen är 88 (87) % av hela personalstyrkan
representerad i kommittéer för hälsa och säkerhet.
Centralinstitutet har en egen arbetarskyddskommission,
detsamma gäller alla banker med fler än 20 anställda.

G4-LA6 Typ och omfattning av skador,
arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade
dagar, frånvaro samt totala antalet
arbetsrelaterade dödsolyckor per region
och kön
År 2016 var andelen sjukfrånvaro av den ordinarie
arbetstiden 3,5 % (3,5). För männen var andelen sjukfrånvaro
1,8 % (1,8) och för kvinnorna 4,1 % (4,1). Siffrorna för
sjukfrånvaro har hållits på samma nivå under hela 2010talet. Siffrorna gäller bara Finland och inkluderar inte OPFastighetscentralernas personal.

G4-LA8 Hälso- och säkerhetsteman i
avtal med fackförbund
OP Gruppen är en organiserad arbetsgivare. Bolagen i
gruppen följer tre kollektivavtal: i bankverksamheten
kollektivavtalet för finansbranschen, i försäkringsbolagen
kollektivavtalet för försäkringsbranschen och i Pohjola
Sjukhus kollektivavtalet för hälsoservicebranschen. Avtalen
innehåller bestämmelser om bl.a. arbetarskyddssamarbete
och arbetarskyddsfullmäktiges ställning och tryggande av
deras verksamhetsförutsättningar. I egenskap av betydande
arbetsgivare har OP Gruppen en stor roll i utvecklingen av
arbetslivet.
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Utbildning

OP 2016

element för en god arbetshälsa är t.ex. OPs modell för tidigt
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Utbildning

element för en god arbetshälsa är t.ex. OPs modell för tidigt
stöd, företagshälsovård, rehabilitering, flexibla
arbetsarrangemang och mångfaldsarbete.

G4-LA10 Program för vidareutbildning
och livslångt lärande för att stödja
fortsatt anställningsbarhet samt bistå
anställda vid anställningens slut

OPs modeller för arbetsmiljöledning uppdaterades år 2016.

OP erbjuder mångsidiga möjligheter till kompetensutveckling
för alla personalgrupper. Grunden för utveckling är att varje
individ omfattar OPs strategi och förstår hur förnyelsen
kommer att påverka det egna arbetet och den egna
kompetensen.
I kompetensutvecklingen utnyttjas alla sätt och tillfällen att
lära sig inom ramen för arbetet. Nya utmaningar och tillfällen
att lära sig byggs in i de nuvarande arbetsuppgifterna, eller
också utnyttjas de mångsidiga karriärmöjligheterna inom
gruppen. Det nya lärandet fokuserar på kompetensdelning
och fördjupning av förståelsen i olika interaktionssituationer
och nätverk. Utöver denna form av kompetensutveckling
använde OP Gruppen år 2016 cirka 7 miljoner euro för
närutbildning av personalen samt för video- och
webbaserade studielösningar. Hela OPs personal i Finland och
utomlands deltar i de årliga prestationsutvärderingarna och
utvecklingssamtalen.
OP Gruppens modell för arbetsmiljöledning innebär att man
genom integrerad och organiserad ledning av arbetsmiljön,
arbetshälsan och arbetarskyddet bättre kan säkerställa
arbetsförmågan hos arbetstagare som hotas av
arbetsoförmåga och äldre arbetstagare samt
arbetsmarknadskompetensen för arbetstagare som hotas av
arbetslöshet. Om arbetet upphör på grund av ekonomiska
orsaker och produktionsorsaker och det finns en risk för
uppsägning erbjuds de anställda möjlighet till stödpaket och
sysselsättningsstödjande utbildning. Väsentliga

G4-LA11 Andel anställda som
regelbundet får utvärdering av sin
prestation och utvecklingssamtal
OP Gruppens strategi och årsplan förankras i praktiken
genom regelbundna utvecklingssamtal. Utvecklingssamtalen,
som är en viktig del av prestationsledningen, inbegriper
målsamtal och resultatsamtal samt kompetens- och
uppföljningssamtal. Under årets första samtal ställer man upp
mål för den kommande perioden och utvärderar den
föregående perioden. Under det andra samtalet diskuterar
man kompetensen och hur målen för den innevarande
perioden uppnåtts. Under kompetenssamtalet utarbetas en
utvecklingsplan för personens viktigaste utvecklingsområden.
OP Gruppens organisationer har centraliserad tillgång till två
olika personalenkäter: personalundersökningen, som utgör
ett tvärsnitt av hela organisationen, och den snabbare
personalpulsen. OP Gruppens personalundersökning
genomförs vartannat år. Följande undersökning görs år 2017.
I personalundersökningen 2015, som visade ett gott resultat,
framträdde gemenskap, verksamhet enligt värderingarna
samt kundorientering som centrala framgångsfaktorer för
OP. Personalundersökningens struktur och innehåll förnyades
år 2016.
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Anställda med arbetsavtal
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Anställda med arbetsavtal

Mångfald och jämställdhet
G4-LA12 Sammansättning av
organisationens förvaltningsorgan samt
uppdelning av andra anställda per
personalkategori enligt kön,
åldersgrupp, minoritetsgrupp och andra
mångfaldsindikatorer
Av medlemmarna i OP Gruppens förvaltningsorgan var 64 %
(64) män och 36 % (36) kvinnor. I slutet av året var
medelåldern för medlemmar av förvaltningen 52,8 år (52,4).
Andelen medlemmar under 50 år var 31 procent 33).

Medlemmar av förvaltningsorganenFullmäktige,
förvaltningsrådet, styrelsen
Män Kvinnor
under 30 år

Totalt

40

35

75

30–39 år

347

271

618

40–49 år

744

604

1 348

över 49 år

3 045

1 472

4 517

Totalt

4 176

2 382

6 558

Män Kvinnor

Totalt

494

1 092

1 586

30–39 år

1 111

2 413

3 524

40–49 år

743

1 663

2 406

Över 49 år

1 150

3 561

4 711

Totalt

3 498

8 729

12 227

Män Kvinnor

Totalt

Under 30 år

Direktörer

349

127

476

Chefer

423

621

1 044

Sakkunniga

1 673

2 021

3 694

Tjänstemän

1 053

5 960

7 013

Totalt

3 498

8 729

12 227

OP vill upprätthålla lika arbetsmöjligheter för hela
personalen. Å 2016 var 71 % (72) av personalen kvinnor och
29 % (28) män. I slutet av 2016 var medelåldern för de
anställda 43,6 år (43,8) och anställningstiden i medeltal 14,0
år (14,4).
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Mänskliga rättigheter

Samhälle

Förbud mot diskriminering

Lokalsamhällen

G4-HR3 Antal fall av diskriminering
samt vidtagna åtgärder

FS13 Tillgång till finansiella tjänster i
glesbygdsområden eller mindre
gynnade områden uppdelad enligt typ
av tjänst

Inga nya fall som gällde 2016 kom in via
diskrimineringsnämnden, HR eller revisionen. Besvär
angående ett påstående om diskriminering som gällde OP
Gruppen under 2014 har anförts hos Helsingfors
förvaltningsdomstol. Enligt avgörandet från Helsingfors
förvaltningsdomstol var det inte fråga om diskriminering.

till cirka 1 376 bankomater i bankernas gemensamma bruk

OP Gruppens servicenätverk består av kontoren samt webb-,
telefon- och mobiltjänsterna. Personlig kundbetjäning
erbjuds både på kontoren och digitalt. OP har det mest
omfattande servicenätverket för bank- och
försäkringsärenden i Finland. Detta för att säkerställa att
kunderna ska ha lika möjligheter att uträtta sina ärenden.
Andelsbankernas kontor är utspridda över hela Finland, vilket
möjliggör en fungerande växelverkan med kunderna och det
lokala samhället. I slutet av år 2016 hade andelsbankerna i
gruppen cirka 469 kontor och kunderna hade tillgång
respektive företag de väsentliga riskerna i sin verksamhet. För
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till cirka 1 376 bankomater i bankernas gemensamma bruk
runtom i landet.
I december var OP-mobil den huvudsakliga kanalen för
kundernas dagliga ärenden med över 13 miljoner besök
under en månad. Op.fi hade nästan 10 miljoner besök. I mars
2016 överskred antalet besök på OP-mobil för första gången
besöken på op.fi.

OP 2016

respektive företag de väsentliga riskerna i sin verksamhet. För
identifieringen utnyttjas gruppens gemensamma riskbibliotek
som förtecknar olika risker indelade i sju riskkategorier.
Kategorin för internt missbruk inkluderar risken för givande
eller tagande av mutor.
Mutor har inte identifierats som en väsentlig risk i någon av
riskkartläggningarna.

FS14 Initiativ som förbättrar
funktionshindrade personers möjligheter
att använda sig av finansiella tjänster

G4-SO4 Kommunikation och utbildning i
policyer och rutiner avseende
motverkan mot korruption

Vi erbjuder våra kunder omfattande service på finska och
svenska, men särskilt bland företagskunder samt i
huvudstadsregionen och tillväxtcentrumen finns ett stort
behov av service på engelska. Vi erbjuder våra kunder
elektroniska tjänster (op.fi, OP-mobil, Pivo) för skötseln av
dagliga bank- och försäkringsärenden på engelska. I fråga om
övriga tjänster utvecklar vi vår förmåga att ge service på
engelska för att svara mot kundernas behov. Vissa av OPFastighetscentralernas kontor betjänar även på ryska. I
Baltikum betjänas kunderna på de lokala språken på
kontoren och på engelska i de elektroniska kanalerna.

Centralinstitutets förvaltningsråd har antagit dokumentet
Principer för god affärssed enligt vilket vi ska undvika alla
situationer som kan utsätta oss själva eller OP Gruppen för
misstankar om mutor. Med avsikt att förankra principerna
för god affärssed har en obligatorisk nätkurs tagits fram för
hela OP Gruppens personal. I slutet av 2016 hade 100 % (80)
av personalen tagit kursen.

Textversionen av OP:s webbplats, pda.op.fi, används av
många synskadade och fungerar med olika hjälpmedel, t.ex.
talsyntetisatorer. I OPs mobiltjänst kan användaren identifiera
sig med fingeravtryck. Dessutom tillhandahåller OP
nyckeltalslistor i punktskrift, vilket gör det möjligt för
synskadade att använda nättjänsten.

Antikorruption
G4-SO3 Procentandel och totala antalet
affärsenheter som analyserats avseende
risk för korruption samt identifierade
betydande risker
Företagen i OP Gruppen iakttar anvisningen för hantering av
operativa risker. Centralinstitutet upprättar en
riskkartläggningsplan som anger vilka helheter som ska
kartläggas. Vid behov fastställs detta i samarbete med
företagen i gruppen. Riskanalyser som beaktar och kartlägger
risker i anslutning till mutor genomförs årligen i OP Gruppen.
På grund av den systemreform som genomförts färdigställs
en del av riskanalyserna först i början av 2017.

Anvisningen för hantering av intressekonflikter inom OP
Gruppen syftar till att förebygga korruption. Samtliga företag
i OP Gruppen ansvarar för egen del för att anvisningen om
intressekonflikter iakttas. Alla i företagen verksamma
tjänstemän och personer i ledande ställning ska känna till
anvisningen. Ansvaret för övervakningen av att anvisningen
iakttas ligger hos cheferna och i sista hand hos verkställande
direktören och styrelsen för respektive företag. Anvisningen
för hantering av intressekonflikter ska tas upp i företagen och
med personalen med regelbundna intervaller och alltid när
någon inskolas i en ny uppgift.

Konkurrenshämmande aktiviteter
G4-SO7 Totalt antal rättsliga åtgärder
och domstolsbeslut för överträdelse av
konkurrenslagstiftning, karteller och
missbruk av dominerande
marknadsställning
OP är inte föremål för rättsliga åtgärder som gäller
överträdelse av konkurrenslagstiftning, karteller och missbruk
av dominerande marknadsställning.
I slutet av 2015 fick OP en begäran om utredning som gällde
missbruk av dominerande marknadsställning.

I enlighet med anvisningen uppdaterar företaget sin
kartläggning av operativa risker varje år. Riskkartläggningarna
grundar sig på företagets egen bedömning av operativa risker
i verksamheten och hanteringen av dessa. I enlighet med
kartläggningsprocessen identifierar och bedömer

Enligt en konkurrents påstående har OP en dominerande
marknadsställning i fråga om hushållsbankstjänster och
missbrukar denna ställning genom att koppla samman de här
tjänsterna med sina skadeförsäkringstjänster. Vidare påstås
OP erbjuda skadeförsäkringar till ett pris som understiger

produktionskostnaderna. Utredningen av ärendet pågår

Aktivt ägande
129

OP
produktionskostnaderna. Utredningen av ärendet pågår
fortfarande. OP vill i gott samarbete med Konkurrens- och
konsumentverket förse det med all nödvändig information.

Produktansvar
Produkt- och tjästeinformation
G4-PR3 Typ av produkt- och
tjänsteinformation som krävs enligt
rutinerna samt andel i procent av
produkter och tjänster som berörs av
dessa krav
I OP Gruppen iakttas gällande lagstiftning som föreskriver att
kunden ska delges vissa till produkten eller tjänsten anslutna
villkor, egenskaper och risker. Anmälningsskyldigheten gäller
gruppens alla tre affärsområden: bank, skadeförsäkring och
kapitalförvaltning.
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Aktivt ägande
FS10 Interagerande i miljömässiga och
sociala frågor med företag i portföljen
OP-Fondbolagets ägarpolicy genomförs genom aktivt
deltagande i bolagsstämmor i synnerhet i bolag som är
noterade i Finland. Ett av de viktigaste sätten att få
information om företagen och bedöma hur ansvarsfullt de
agerar är portföljförvaltarnas möten med ledningen för
respektive företag. De OP-fonder som förvaltades av OP
Kapitalförvaltning inkluderade i slutet av 2016 aktier i
sammanlagt 70 börsbolag noterade i Finland. Miljö- och
samhällsansvarsfrågor diskuterades med 17 procent av dessa.
OP påverkar företagen även på andra sätt. Om det bland
placeringsobjekten finns företag som har brutit mot
internationella normer eller vars verksamhet i övrigt inte är
ansvarsfull och förenlig med placerarnas långsiktiga intressen,
påverkar vi företaget för att rätta till situationen. Om
påverkan inte ger resultat kan kommittén för ansvarsfulla
placeringar besluta att placeringsobjektet ska säljas.

Marknadskommunikation
G4-PR7 Antal överträdelser av
bestämmelser och frivilliga principer om
marknadskommunikation,
marknadsföring och sponsring, uppdelat
enligt effekten
Finansinspektionen gav OP Helsingfors en offentlig varning
13.6.2016 för vilseledande marknadsföring av
ägarkundsinsättningar.

Kundernas integritet
G4-PR8 Totalt antal underbyggda
klagomål gällande överträdelser mot
kundintegriteten och förlust av
kunddata till index
I sex fall har fel inträffat i behandlingen eller förvaringen av
uppgifter. I fem fall har fel inträffat i behandlingen av
kunduppgifter.

FS11 Positivt eller negativt urval

Negativt urval
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FS11 Positivt eller negativt urval
av placeringsobjekt
Positivt urval
Gruppen uppmuntrar placeringsobjekten och
samarbetspartnerna att agera ansvarsfullt och enligt
internationella normer. I princip är de mest attraktiva
placeringsobjekten i alla fonder de emittenter vilkas
verksamhet är oklanderlig avseende internationella etiska
normer. Positivt urval framhävs särskilt i placeringsfonderna
OP-Klimatet och OP-Rent Vatten samt OP-Koldioxidsnål
Värld. OP-Klimatets placeringsobjekt består av bolag som
ligger bra till när samhällen och företag anpassar exempelvis
sina energilösningar och sin materialförbrukning för att bli
mer koldioxidsnåla. OP-Rent Vatten placerar i företag som
följer principerna för hållbar utveckling. Det här avser företag
som koncentrerar sig på att utveckla vattensparande teknik,
rena vatten och bygga välfungerande och tillförlitlig
vattenförsörjningsinfrastruktur. Fonden OP-Koldioxidsnål
Värld placerar i företag som skiljer sig från sina konkurrenter
med en lägre koldioxidintensitet. Värdet på dessa fonder
uppgick i slutet av år 2016 till totalt 313 miljoner euro, dvs.
4,2 procent av kapitalen i OP-Fondbolagets aktiefonder.

OP 2016

Negativt urval
I enlighet med OP Kapitalförvaltnings principer för ansvarsfull
placering följer bolaget aktivt hur internationella normer
efterlevs vid olika placeringsobjekt, både före
placeringsbeslutet och under tiden som ägare.
Placeringsobjekten gallras ut med avseende på överträdelser
av internationella normer. Dessutom säkerställer OP att
portföljerna inte innehåller företag som tillverkar, säljer eller
marknadsför vapen som är förbjudna genom konventioner
(antipersonella minor, klustervapen och kärnvapen).
Gallringen görs av ett externt analysföretag två gånger om
året. Gallringen omfattar samtliga av OPs aktiva aktie- och
företagslånefonder och diskretionärt förvaltade
kundportföljer som gör direkta placeringar. Under år 2016
uteslöts tiotals kolbolag ur ovannämnda fonder och
kundportföljer. Detta omfattar bland annat kolgruvbolag med
en omsättning som till mer än 25 procent baserar sig på
produktionen av energikol samt elproducenter som använder
mycket kol i elproduktionen. Bolag kan undvika att uteslutas
genom att vidta åtgärder eller uppvisa en plan för att
betydligt minska sitt beroende av kol. Listan över uteslutna
bolag finns på OPs webbplats.
År 2016 introducerade OP-Fondbolaget blandfonden OPHållbar Värld. Fonden tillämpar negativt urval på flera
produkter och funktioner. Till exempel placerar fonden inte i
bolag som tillverkar tobak eller alkohol. I slutet av 2016 var
fondens kapital 35,7 miljoner euro.

GRI innehållsindex
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GRI innehållsindex
Den här rapporten innehåller OP Gruppens nyckeltal för samhällsansvar och en beskrivning av
ledningsmetoder i enlighet med den internationella organisationen Global Reporting Initiatives (GRI)
GRI G4-ramverk (core). I rapporteringen beaktas också GRI:s rekommendationer för branschspecifik
rapportering inom finansbranschen. Den omfattar också den information som förutsätts i FN:s
initiativ Global Compact om främjande av principer som rör de mänskliga rättigheterna, arbetslivet,
miljön och motverkan mot korruption.
GRI-INNEHÅLL

Ingår i

Tilläggsinformation

STRATEGI OCH ANALYS
G4-1

Verkställande direktörens översikt

OP 2016: Chefdirektörens översikt

G4-2

Huvudsaklig påverkan, risker och
möjligheter

OP 2016: Strategi, Riskhantering,
Modell för värdeskapande

ORGANISATIONSPROFIL
G4-3

Den redovisande organisationens namn

Bokslut, not 1: Allmänt

G4-4

Viktigaste varumärken, produkter och
tjänster

OP 2016: Affärsrörelser

G4-5

Lokalisering av organisationens
huvudkontor

Helsingfors

G4-6

Antal verksamhetsländer och namnen på
de länder där viktig verksamhet bedrivs
eller som är särskilt relevanta för de
väsentliga aspekterna av företagsansvar i
redovisningen

Bokslut, not 51

G4-7

Organisationens ägarstruktur och
bolagsform

Bokslut, not 51

G4-8

Marknadsområden

OP 2016: Affärsrörelser

G4-9

Den redovisande organisationens storlek

OP 2016: Nyckeltal

Total personalstyrka uppdelad på
anställningsform, anställningsvillkor, region
G4-10 och kön
GRI-information Socialt påverkan
G4-11 Personal som omfattas av kollektivavtal

GRI-information Socialt påverkan

G4-12 Organisationens leverantörskedja

OP 2016: Värdekedja, GRIinformation Ekonomisk påverkan

1
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Väsentliga förändringar i organisationens
storlek, struktur, ägarstruktur eller
leverantörskedja under
G4-13 redovisningsperioden

Bokslut, verksamhetsberättelse:
Förändringar i OP Gruppens
struktur

G4-14 Tillämpning av försiktighetsprincipen

Bokslut, not 2: OP Gruppens
principer för riskhantering och
kapitalutvärdering

Externt utvecklade principer eller initiativ
som organisationen anslutit sig till eller
G4-15 stöder

GRI-information

Medlemskap i organisationer och
G4-16 lobbyorganisationer

GRI-information

ASPEKTER SOM BEDÖMTS VARA VÄSENTLIGA OCH AVGRÄNSNING
G4-17 Koncernens avgränsning

Bokslut, not 51

G4-18 Definition av rapportens innehåll

GRI-information Utvärdering av
ledarskapet

G4-19 Väsentliga aspekter

GRI-information Utvärdering av
ledarskapet

Avgränsning av väsentliga aspekter inom
G4-20 organisationen

GRI-information Utvärdering av
ledarskapet

Avgränsning av väsentliga aspekter utanför GRI-information Utvärdering av
G4-21 organisationen
ledarskapet
Förändringar har rapporterats vid
G4-22 Ändringar i tidigare redovisad information indikatorer
Väsentliga förändringar i rapportens
G4-23 omfattning och avgränsningen av aspekter Inga förändringar
INTRESSENTENGAGEMANG
Förteckning över organisationens
G4-24 intressentgrupper

GRI-information
Intressentengagemang

Princip för identifiering och urval av
G4-25 intressentgrupper

GRI-information
Intressentengagemang

Tillvägagångssätt vid kommunikation med GRI-information
G4-26 intressenter
Intressentengagemang
Viktiga frågor och orosmoment som
G4-27 framkommit i dialog med intressenter

GRI-information
Intressentengagemang

REDOVISNINGSPROFIL
G4-28 Redovisningsperiod

1.1–31.12.2016
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Datum för publicering av den senaste
G4-29 rapporten

23.2.2015

G4-30 Redovisningscykel

Årligen

Kontaktinfo för beställning och ytterligare
G4-31 information

Kontaktinfo

G4-32 GRI-innehållsjämförelse

GRI-information GRI-innehåll

G4-33 Policy för externt bestyrkande

Bestyrkande

STYRNING
G4-34 Förvaltningsstruktur och utskott

Bolagsstyrning: Förvaltningsrådet
och dess utskott

ETIK OCH INTEGRITET
G4-56 Värderingar och affärsprinciper

Bolagsstyrning: Ledningssystem
OP 2016: Strategi

BESKRIVNING AV LEDNINGSMETODER
Allmän beskrivning av ledningsmetoder
(DMA)

GRI-information Utvärdering av
ledarskapet

Ledningsmetoder i fråga om
Beskrivning av ledningsmetoder branschvis väsentliga aspekter

Verksamhetsindikatorer
EKONOMISK PÅVERKAN
Aspekt: Ekonomiska resultat
G4EC1

Skapat och levererat direkt ekonomiskt
värde

GRI-information Ekonomisk
påverkan

G4EC2

Finansiell påverkan, samt andra risker och
möjligheter för organisationens aktiviteter, GRI-information Ekonomisk
hänförliga till klimatförändringen
påverkan

G4EC3

Omfattning av organisationens
pensionsåtaganden

Bokslut, not 35

G4EC4

Statliga understöd

OP Gruppen fick inga betydande
statliga understöd år 2016.

Aspekt: Indirekt ekonomisk påverkan
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G4EC7

Utveckling och påverkan av investeringar i
infrastruktur och bidrag till stöd för
GRI-information Ekonomisk
allmännyttig verksamhet
påverkan

G4EC8

Betydande indirekta ekonomiska effekter
och deras omfattning

Lokala projekt, investeringar i
ett fungerande inhemskt
betalningsrörelsesystem.

GRI-information Ekonomisk
påverkan

MILJÖPÅVERKAN
Aspekt: Energi
G4EN3

Organisationens egen energiförbrukning

GRI-information Miljöpåverkan

G4EN5

Energiintensitet

GRI-information Miljöpåverkan

Aspekt: Utsläpp

G4EN15

Direkta utsläpp av växthusgaser (scope 1) GRI-information Miljöpåverkan

G4EN16

Indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 2) GRI-information Miljöpåverkan

G4EN17

Andra indirekta utsläpp av växthusgaser
(scope 3)

GRI-information Miljöpåverkan

G4EN18

Utsläppsintensitet för växthusgaser

GRI-information Miljöpåverkan

G4EN19

Minskning av växthusgasutsläpp

GRI-information Miljöpåverkan

Utsläppen från tjänstebilar
allokerats till Scope 1 i stället
för Scope 3 även retroaktivt
sedan år 2015.

Utsläppen från tjänstebilar
allokerats till Scope 1 i stället
för Scope 3 även retroaktivt
sedan år 2015.

Aspekt: Avloppsvatter och avfall
G4EN23

Total avfallsvikt per typ och
hanteringsmetod

GRI-information Miljöpåverkan

SOCIALT PÅVERKAN
Personal och arbetsförhållanden
Aspekt: Anställning
G4LA1

Totalt antal och andel nyanställda samt
personalomsättning per åldersgrupp, kön
och region

G4LA3

Andel som återvänder till och stannar kvar
i arbetet efter föräldraledighet, enligt kön GRI-information Socialt påverkan

GRI-information Socialt påverkan

Aspekt: Relationer mellan anställda och ledning
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G4LA4

Minsta varseltid angående betydande
förändringar i verksamheten, med
upplysning om huruvida detta är
specificerat i kollektivavtal

OP 2016

GRI-information Socialt påverkan

Aspekt: Hälsa och säkerhet i arbetet

G4LA5

Andel av personalstyrkan som är
representerad i formella och för ledning
och personal gemensamma kommittéer för
hälsa och säkerhet, som bistår med
övervakning och rådgivning
GRI-information Socialt påverkan

G4LA6

Typ och omfattning av skador,
arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade
dagar, frånvaro samt totala antalet
arbetsrelaterade dödsolyckor per region
och kön

Olyckor, arbetsrelaterade
sjukdomar och dödsfall följs
upp men rapportering av dem
GRI-information Socialt påverkan är inte relevant.

G4LA7

Anställda i arbetsuppgifter som har hög
frekvens och risk för vissa sjukdomar

I OP Gruppens affärsverksamhet
ingår inga arbetsuppgifter med
identifierad hög frekvens och risk
för vissa sjukdomar.

G4LA8

Hälso- och säkerhetsteman i avtal med
fackförbund

GRI-information Socialt påverkan

Aspekt: Utbildning

G4LA10

Program för vidareutbildning och livslångt
lärande för att stödja fortsatt
anställningsbarhet samt bistå anställda vid
anställningens slut
GRI-information Socialt påverkan

G4LA11

Andel anställda som regelbundet får
utvärdering av sin prestation och
utvecklingssamtal

GRI-information Socialt påverkan

Aspekt: Mångfald och jämställdhet

G4LA12

Sammansättning av organisationens
förvaltningsorgan samt uppdelning av
anställda per personalkategori enligt kön,
åldersgrupp, minoritetsgrupp och andra
mångfaldsindikatorer

GRI-information Socialt påverkan

Mänskliga rättigheter
Aspekt: Förbud mot diskriminering
G4HR3

Antal fall av diskriminering samt vidtagna
åtgärder

GRI-information Socialt påverkan Inga nya fall år 2016.

Aspekt: Mekanismer för klagomål om missförhållanden i mänskliga
rättigheter
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G4HR12

Antal missförhållanden som registrerats,
behandlats och avgjorts via mekanismen
för klagomål om mänskliga rättigheter

OP 2016

Inga fall år 2016.

Samhälle
Aspekt: Lokalsamhällen

FS13

Tillgång till finansiella tjänster i
glesbygdsområden eller mindre gynnade
områden uppdelad enligt typ av tjänst

GRI-information Socialt påverkan

FS14

Initiativ som förbättrar handikappade
personers möjligheter att använda sig av
finansiella tjänster

GRI-information Socialt påverkan

Aspekt: Antikorruption

G4SO3

Procentandel och totala antalet
affärsenheter som analyserats avseende
risk för korruption samt identifierade
betydande risker

GRI-information Socialt påverkan

G4SO4

Kommunikation och utbildning i policyer
och rutiner avseende motverkan mot
korruption

Utbildning för att förhindra
missbruk. Utbildning kring
GRI-information Socialt påverkan principerna för god affärssed.

G4SO5

Bekräftade mutfall och vidtagna åtgärder

Inga fall år 2016.

Aspekt: Politik
G4SO6

Totalt värde av politiska bidrag per land
och mottagare

OP Gruppen stöder inte politiska
partier eller enskilda kandidaters
valkampanjer.

Aspekt: Konkurrenshämmande aktiviteter

G4SO7

Totalt antal rättsliga åtgärder och
domstolsbeslut för överträdelse av
konkurrenslagstiftning, karteller och
missbruk av dominerande
marknadsställning

GRI-information Socialt påverkan

Aspekt: Efterlevnad

G4SO8

Belopp för betydande böter och totalt antal
icke-monetära sanktioner mot
organisationen för brott mot gällande lagar
och bestämmelser.
Inga fall år 2016.

G4SO11

Antal missförhållanden som registrerats,
behandlats och avgjorts via mekanismen
för klagomål om samhälleliga
konsekvenser

Inga fall år 2016.

Produktansvar
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Aspekt: Produkt- och tjänsteinformation

G4PR3

Typ av produkt- och tjänsteinformation
som krävs enligt rutinerna samt andel i
procent av de viktigaste produkter och
tjänster som berörs av dessa krav

G4PR4

Antal brott mot bestämmelser och frivilliga
principer om produkt- och
tjänsteinformation och märkning av dessa,
uppdelat enligt effekten
Inga fall år 2016.

G4PR5

Resultat från kundenkäter

GRI-information Socialt påverkan

GRI-information, KPI

Aspekt: Marknadskommunikation

G4PR7

Antal överträdelser av bestämmelser och
frivilliga principer om
marknadskommunikation, marknadsföring
och sponsring, uppdelat enligt effekten

GRI-information Socialt påverkan

Aspekt: Kundernas integritet
G4PR8

Totalt antal underbyggda klagomål
gällande överträdelser mot
kundintegriteten och förlust av kunddata

GRI-information Socialt påverkan

Aspekt: Efterlevnad
G4PR9

Betydande bötesbelopp för brott mot
gällande lagar och bestämmelser gällande
användningen av produkter och tjänster
Inga fall år 2016.
Aspekt: Aktivt ägande

FS10

Interagerande i miljömässiga och sociala
frågor med företag i portföljen

GRI-information Socialt påverkan

FS11

Positivt eller negativt urval av
placeringsobjekt

GRI-information Socialt påverkan

Global Compact -innehållsindex
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Global Compact -innehållsindex
Ingår i
Mänskliga rättigheter (Human Rights)
Princip 1: Företagen ska stödja och respektera internationella mänskliga
rättigheter inom sfären för sitt inflytande

Ledningsrutiner inom
samhällsansvaret

Princip 2: Företagen ska se till att de inte är delaktiga i brott mot mänskliga
rättigheter

Ledningsrutiner inom
samhällsansvaret, Mänskliga
rättigheter

Arbetsliv (Labour)
Princip 3: Företagen ska respektera föreningsfriheten och erkänna rätten till
kollektivförhandlingar

Ledningsrutiner inom
samhällsansvaret, Arbetsliv

Princip 4: Företagen ska eliminera alla former av tvångsarbete

Ledningsrutiner inom
samhällsansvaret

Princip 5: Företagen ska effektivt avskaffa barnarbete

Ledningsrutiner inom
samhällsansvaret

Princip 6: Företagen ska eliminera diskriminering i arbetslivet

Ledningsrutiner inom
samhällsansvaret, Mänskliga
rättigheter

Miljö (Environment)
Princip 7: Företagen ska stödja försiktighetsprincipen i miljöfrågor

Ledningsrutiner inom
samhällsansvaret, Miljöansvar

Princip 8: Företagen ska ta initiativ för att främja ett större miljöansvar

Ledningsrutiner inom
samhällsansvaret, Miljöansvar

Princip 9: Företagen ska uppmuntra till utveckling och spridning av miljövänlig
teknik

Ledningsrutiner inom
samhällsansvaret, Miljöansvar

Antikorruption (Anti-Corruption)
Princip 10: Företagen ska motarbeta alla former av korruption, inklusive
utpressning och mutor

Principer för god affärssed s. 6
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Oberoende bestyrkanderapport – översättning
OP Andelslags ledning
Vi har på begäran av OP Andelslags ledning utfört ett bestyrkningsuppdrag som ger begränsad
säkerhet gällande samhällsansvarets GRI indikatorer för rapporteringsperioden 1.1.-31.12.2016,
som har presenterats i OP 2016 rapporten i ”Samhällsansvar och GRI” delen av rapporten som
publiceras i nätet (härefter Samhällsansvarsrapport).

Ledningens ansvar
OP Andelslags ledning ansvarar för upprättandet och
presentationen av Samhällsansvarsrapporteringen enligt
rapporteringskriterierna, alltså OP Gruppens rapporterings
principer samt G4 riktlinjerna (G4 Core) av Global Reporting
Initiative. Detta ansvar innehåller planering, implementering
och upprätthållande av relevanta interna kontroller, som
säkerställer att rapporteringen inte innehåller väsentliga fel.
Därtill hör det till ledningens ansvar att välja och
implementera relevanta rapporteringskriterier, samt
användandet av estimat som är rimliga i rapporteringens
kontext.

Bestyrkarens ansvar
Vårt ansvar är att uttala en slutsats on
Samhällsansvarsrapporteringen på basis av vårt uppdrag. Vi
har utfört vårt bestyrkningsuppdrag i enlighet med ISAE
3000 (Revised) för att ge begränsad säkerhet gällande data
samt påståenden som presenteras i
Samhällsansvarsrapporten.
Standarden kräver att vi följer etiska krav samt planerar och
utför bestyrkningsuppdraget så att vi kan uttala en slutsats
med begränsad säkerhet om att vi inte blivit medvetna om
orsaker som skulle få oss att tro att
Samhällsansvarsrapporteringen inte har upprättats och
presenterats, till väsentliga delar, enligt
rapporteringskriterierna.
Vårt uppdrag har inte varit att bestyrka framtida information,
som mål, förväntningar eller ambitioner, som presenteras i
Samhällsansvarsrapporteringen. Den här
bestyrkningsrapporten har gjorts enligt villkoren som vi
kommit överens om med OP Andelslaget. Vi ansvarar för vårt
arbete, bestyrkningsrapport och våra slutsatser enbart till OP
Andelslaget, inte till tredje parter.
Ett uppdrag som ger begränsad säkerhet innehåller åtgärder
för att erhålla evidens gällande
Samhällsansvarsrapporteringen. Valet av åtgärder baserar sig
på bestyrkarens professionella omdöme. Åtgärderna är mera
begränsade än i ett bestyrkningsuppdrag som

Bestyrkarens oberoende och

ger rimlig säkerhet. Åtgärderna innehåller inte detaljerad
testning av enskilda siffror eller effektiviteten av processer
och kontroller. Därmed är det möjligt att vi inte har blivit
medvetna om alla märkvärdiga saker, som skulle ha märkts i
ett bestyrkningsuppdrag som ger rimlig säkerhet.
Vi har utfört bland annat följande åtgärder under uppdraget:
– Intervjuat fyra representanter av högsta ledningen för
att förstärka vår förståelse av OP Gruppens mål gällande
samhällsansvar som en del av OP Gruppens affärsstrategi
samt operationer;
– Gått genom intern och extern dokumentation för att
klargöra, i vilken mån dokumenten och informationen
stöder informationen som presenterats i
Samhällsansvarsrapporteringen. Därtill har vi bedömt om
redovisade informationen är i linje med vår
helhetsuppfattning av OP Gruppens samhällsansvars mål
och deras ledning;
– Intervjuat personalen som ansvarar för insamlingen av
data för Samhällsansvarsrapporteringen, och gått genom
processer och system som har använts för uppsamlingen
av informationen;
– Analytiska åtgärder och data granskning på basis av
stickprov för att bedöma om
Samhällsansvarsrapporteringen är presenterad korrekt;
– Utvärderat till vilken utsträckning
Samhällsansvarsrapporteringen presenteras enligt G4
riktlinjerna (G4 Core)
Vi tycker att evidensen vi samlat är tillräcklig för oss att uttala
vår slutsats.

Uppdragets begränsningar
Vi har inte bestyrkt finansiella informationen som hör till
revisionens omfattning. Till de delar som det presenteras
reviderad information i Samhällsansvarsrapporteringen, skall
läsaren bekanta sig med revisionsberättelsen för att uppnå
säkerhet.

Slutsats
1
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Bestyrkarens oberoende och
kompetenser
Vi har följt Deloittes politik gällande oberoende och etiska
krav som innehåller och delvis överstiger kraven som utgetts
av IESBA (the International Ethics Standards Board for
Accountants). Vi har varit oberoende av samfundet under
vårt bestyrkningsuppdrag.
Vi tillämpar internationella kvalitetsstandarden ISQC1 och
därmed uppehåller vi ett omfattande kvalitetkontrollssystem
vari ingår dokumenterade principer och tillvägagångssätt för
följande av etiska krav, standarder för yrkesutövning samt
krav i lagar och andra författningar. Vår bestyrknings
arbetsgrupp består av erfarna Samhällsansvarsrapporterings
samt bestyrkningsspecialister, som innehar den kunskapsnivå
och de professionella kompetenser som behövs att utföra
uppdraget.

OP 2016

Slutsats
På basis av arbetet som har gjorts har det inte framkommit
några omständigheter som skulle ge oss anledning att anta
att informationen som varit föremål för detta
bestyrkningsuppdrag inte har varit presenterat enligt G4
riktlinjerna (G4 Core) av Global Reporting Initiative samt att
Samhällsansvarsrapporteringen inte skulle vara pålitligt på
basis av raporteringskriterierna.
När vår bestyrkningsrapport läses bör de begränsningar som
hänför sig till Samhällsansvarsrapporteringens natur gällande
uppgifternas precision och fullständighet beaktas.
Helsingfors, den 27 februari 2017
Deloitte & Touche Oy
Lasse IngströmPartner, CGR
Johan GroopCGR
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År 2016 i sammandrag
På den här sidan presenteras OP Gruppens nyckeltal 2016 i sammandrag. Ladda ner OP Gruppens
hela verksamhetsberättelse och bokslut 2016 här. ›

OP Gruppens resultat förbättrades
ytterligare, gruppen fortsatte att på
bred front växa snabbare än
marknaden
– Resultatet före skatt var 1 138 miljoner euro (1 101).
– Räntenettot ökade med 3 %, försäkringsnettot med 6 %
och de totala intäkterna med 3 % från året innan.
Kostnaderna ökade med 3 %. Kostnadsökningen förklaras i
sin helhet av ökningen i utvecklingskostnaderna.
– CET1-kapitaltäckningen steg under året med 0,6
procentenheter till 20,1 %. I Europeiska bankmyndighetens
stresstest överskred kapitaltäckningen klart
myndigheternas minimikrav också i ett mycket
ofördelaktigt scenario.
– Bolånen ökade med 4 %, företagskrediterna med 3 %
och insättningarna med 6 %. Nya bolån togs ut för 8 % och
företagskrediter för 10 % mer än ett år tidigare.
– Premieintäkterna ökade med 2 %.
– Kapitalförvaltningens medel som förvaltas ökade med 9
% från året innan.
– Resultatet för 2017 uppskattas bli ungefär lika stort
som eller mindre än 2016 på grund av växande
utvecklingskostnader och andra kostnader för
genomförandet av strategin.

OP Gruppen fick nästan 160 000 nya
bankkunder och 260 000 nya
ägarkunder
– OP Gruppen fick nästan 160 000 nya bankkunder, dvs.
21 % mer än ett år tidigare. Antalet ägarkunder ökade med
närmare 260 000 till över 1,7 miljoner. Antalet
gemensamma kunder i bank- och försäkringsrörelsen
ökade med nästan 100 000 till över 1,7 miljoner.
– Ny OP-bonus samlades för över 200 miljoner euro,
dvs. 5 % mer än ett år tidigare. Räntan på
Avkastningsandelarna uppskattas till totalt 83 miljoner
euro.
– I sin samhälleliga roll genomförde gruppen flera Finland
framåt-initiativ. Under räkenskapsperioden offentliggjorde
gruppen bl.a. donationer på över 6 miljoner euro till
finländska universitet.
– OP Gruppens gåva till det hundraåriga Finland är
hundra år av frivilligarbete. På den nya webbplatsen för
förmedling av frivilligarbete Hiiop100.fi möts de som
behöver hjälp och de som erbjuder frivilligarbete.
– För gruppen fastställdes i juni en kraftigt förnyande
strategi, som nu genomförs på bred front.

OP Gruppens nyckeltal
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OP Gruppens nyckeltal
1–12/2016

1–12/2015

Förändring, %

1 138

1 101

3,3

Bankrörelse

596

642

-7,3

Skadeförsäkring

230

259

-11,1

Kapitalförvaltning

232

213

8,8

208

197

5,3

31.12.2016

31.12.2015

Förändring, %

CET1-kapitaltäckning, %

20,1

19,5

0,6*

Avkastning på ekonomiskt kapital, %**

22,7

21,5

1,2*

Kapitalbasen i förhållande till minimibeloppet av kapitalbasen
(konglomeratlagen), %***

170

191

-21*

Nedskrivningar av fordringar i kredit- och garantistocken, %

0,09

0,10

0,0*

1 747

1 491

17,2

Resultat före skatt, milj. €

Ny OP-bonus som samlats till ägarkunder

Ägarkunder (1 000)

Som jämförelsetal för resultatet har använts talen för motsvarande perioder 2015. För
balansräkningstal och andra tal av tvärsnittstyp har som jämförelsetal använts talet vid slutet av
2015 om inte annat nämns.
* förändring i relationstalet
**12 mån. glidande, förändringen anges som förändring av relationstalet
*** Relationstalet enligt konglomeratlagen har beräknats med Solvens II-övergångsbestämmelserna
och jämförelseuppgifterna har ändrats.
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