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År 2021
I det här avsnittet berättar vi  
hur OP Gruppen såg ut 2021.  
I avsnittet sammanställs de 
centrala händelserna under året 
samt nyckeltalen för gruppen, dess 
affärsrörelser och företagsansvaret.
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OP Gruppen i korthet
OP Gruppen ägs av sina kunder och är Finlands största 
finansgrupp. Vår grunduppgift är att främja våra 
ägarkunders och vår omvärlds bestående ekonomiska 
framgång, trygghet och välfärd.

Centralinstitutet

13 000 OP Gruppen-anställda

Hushållsbank Företagsbank Försäkring

2 miljoner ägarkunder

121 andelsbanker

Hushållsbank

Företagsbank

Försäkring

1 127
milj. €

Resultat före skatt

OP Gruppens 
resultat

+44 %
OP Gruppens 
omslutning 

174,1
mrd. euro

OP Gruppens 
mobilkanaler har över 

1,3
miljoner aktiva 

användare

Totalt

502
miljoner inloggningar i  

OP-mobilen och  
OP-företagsmobilen 2021

OP Gruppens vision är att 
vara Finlands ledande och 
attraktivaste finansgrupp.

Andelsbanker

 +20 %
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Hushållsbank

• Till rörelsesegmentet Hushållsbank hör bankrörelse för 
privatkunder och sme-företag. Till segmentet hör OP Gruppens 
andelsbanker, OP Detaljkunder Abp, OP-Bostadslånebanken Abp 
och Pivo Wallet Oy.

• Vi vill vara en pålitlig ekonomipartner för våra kunder och 
erbjuda den bästa kundupplevelsen lokalt och digitalt. 

• Vi stöttar våra kunder i deras ekonomihantering och hjälper dem 
att fatta hållbara beslut genom hela livet.

38,6 %

Bolånens marknadsandel Resultat före skatt 

304 mn €

Utlåning 

71,0 md €

Inlåning 

62,2 md €

Företagsbank

• OP Gruppens segment Företagsbank består av bankrörelse 
och kapitalförvaltning för företag och institutioner. Det  
omfattar OP Företagsbanken Abp:s bankrörelse, OP Kapital-
förvaltning Ab, OP-Fondbolaget Ab, OP Säilytys Oy och  
OP Kiinteistösijoitus Oy.

• Med långvarigt samarbete stöder vi våra kunders framgång, 
tillväxt och internationalisering.

• Vi är föregångare inom hållbar finansiering och placering i 
Finland. Som samarbetspartner för företagen vill vi främja en 
hållbar ekonomi.

38,9 %

Företagskrediternas 
marknadsandel

Resultat före skatt 

474 mn €

Utlåning 

25,7 md €

Förvaltade kundmedel 

82,3 md €

Försäkring

• Segmentet Försäkring består av Pohjola Försäkring,  
OP-Livförsäkrings och Pohjola Sjukhus.* 

• Pohjola Försäkrings mål är att säkerställa att våra kunder har ett 
mångsidigt och övergripande försäkringsskydd. Vi är riskhante-
ringspartner för våra kunder: vi hjälper till att hantera och förutse 
risker. 

• OP-Livförsäkring erbjuder tjänster för livförsäkring och försäk-
ringssparande samt pensionslösningar för företag. OP-Livförsäk-
rings uppgift är att påminna om och hjälpa till att värna om den 
egna och de närståendes framtid.

* Pohjola Sjukhus övergick i Pihlajalinnas ägo 1.2.2022.

32,8 %

Skadeförsäkringens 
marknadsandel

Resultat före skatt 

504 mn €

Premieintäkter 

1 556 mn €

Fondanknutna 
försäkringsbesparingar 

13,1 md €

Marknadsandelar: Finlands Bank, Finans Finland rf.
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Chefdirektörens översikt
OP Gruppen har redan i 120 år stöttat sina kunders ekonomiska 
framgång, trygghet och välfärd samt tillväxtförutsättningarna för 
ekonomin i Finland. Trots att vår grunduppgift har hållits oförändrad 
redan i årtionden, kräver de snabba förändringarna i omvärlden en 
fortlöpande strategisk förnyelse. I vår strategi, som uppdaterades 2021, 
har vi integrerat hållbarheten och ESG-aspekterna ännu mer än förr i 
vår affärsrörelse.

Vårt mål är att vara Finlands ledande och attrak-
tivaste finansgrupp. Vi har lyckats göra strategiskt 
rätta val i en omvärld som förändras snabbt:  
vår kundrörelse har gått starkt framåt i alla våra  
rörelsesegment och vårt resultat har under hela 
året varit gott. Vårt rekordresultat visar att strategin 
som fokuserar på vår kärnaffärsrörelse –  
bank- och försäkringsrörelsen – fungerar.

Trots att coronapandemin fortfarande skapade 
mycket osäkerhet fortsatte återhämtningen av eko-
nomin i Finland på den förväntade tillväxtkurvan. 
Våra kunders lånebetalningsförmåga var fortsatt 
god, vilket syns i nedskrivningarna som var mindre 
än året innan. Våra kunder var dessutom särskilt 
aktiva på placeringsmarknaden och efterfrågan på 
placeringstjänster var livlig. Året var också mycket 
livligt på bolånemarknaden, även om takten mot 
slutet av året bromsades upp. 

Värde för kunderna 

Våra kunder har i allt större grad övergått till att 
använda digitala tjänster och takten har ökat till 
följd av coronapandemin. Vi lanserade nya digitala 
tjänster som förbättrar kundupplevelsen. Sådana är 
till exempel mobilbetalningstjänsten OP:s Apple Pay, 
aktiesparkontot i OP-mobilen och multibanksfunk-
tionen för företag som utnyttjar tredje parters 
bankgränssnitt. 

Vi har förnyat ägarkundskapet så att kundupple-
velsen och förmånerna för våra två miljoner ägar-
kunder har förbättrats. Vi har gjort förmånshelhet-
en tydligare och förbättrat kommunikationen samt 
gjort betjäningen av ägarkunder som använder våra 
bank- och försäkringstjänster på ett mångsidigt 
sätt smidigare.

Vårt rekord-
resultat visar 
att strategin 
som fokuserar 
på vår kärn-
affärs rörelse  
fungerar.
Timo Ritakallio
chefdirektör, OP Gruppen
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Hållbarhetens betydelse betonas 

De ökade kraven som regleringen ställer förutsät-
ter att man förnyar verksamheten inom finans-
branschen. I vår uppdaterade strategi accentueras 
den ansvarsfulla affärsrörelsen ytterligare: vi ökar 
ansvarsfullheten i affärsrörelsen genom att integre-
ra den i våra placerings- och kreditgivningsproces-
ser samt genom att utöka andelen ansvarsfulla pro-
dukter och tjänster i vårt utbud. Utöver regleringen 
väntar sig våra kunder att vi främjar en positiv 
förändring också genom att erbjuda produkter som 
stöder en hållbar utveckling och som ger kunderna  
möjlighet att göra ansvarsfulla val. Till exempel 
ansvarsfulla placeringsprodukter intresserade våra 
kunder mer än förr: fonden OP-Klimatet fick 2021 
mest nya andelsägare.

Vårt arbete för att trygga 
konkurrenskraften i framtiden
De låga räntorna och de ökade myndighetskraven 
förutsätter fortlöpande effektivisering av oss och ar-
bete för att trygga konkurrensen i framtiden. Vi har i 
enlighet med strategin lyckats utvidga vår intäktsbas 
och samtidigt hålla kostnaderna i schack. Under de 
senaste tre åren har vi i förenklat centralinstituts- 
koncernens struktur betydligt och koncentrerat oss 
på vår kärnaffärsrörelse. 

Också under 2021 genomfördes fler andels-
banksfusioner än någonsin tidigare på 2000-talet. 
Ett betydande fusionsprojekt i Nyland var beslutet 
att fusionera Helsingforsnejdens Andelsbank,  

Nylands Andelsbank och Östnylands Andelsbank till 
en andelsbank med ännu bättre konkurrenskraft 
och serviceförmåga än tidigare. Det viktigaste målet 
för fusionen är att förbättra kundupplevelsen i  
Finlands viktigaste tillväxtområde.

Framtidens självstyrda och multilokala 
arbetssätt 
OP Gruppen har stegvis övergått till ett verksam-
hetssätt som baserar sig på självstyrande mång-
kunniga team. Syftet med verksamhetssättet är att 
förbättra arbetstagarupplevelsen, kundupplevelsen 
och verksamhetens effektivitet samt att göra ansva-
ren och beslutsfattandet tydligare. Under corona-
pandemin har arbetssätten genomgått förändringar 
och distansarbetet har gynnats i de arbetsuppgifter 
det har varit möjligt. Under hösten 2021 fastställde  
vi principerna för hybridarbete, dvs. framtidens 
arbete, där kundens behov och affärsrörelsemålen 
i första hand styr arbetets form och plats. I OP 
Gruppen kombineras distansarbete och arbete på 
kontoret i fortsättningen så att smidigheten, pro-
duktiviteten och välbefinnandet i arbetet beaktas.

Ett särskilt fokusområde 2021 var att identifie-
ra och minska skadlig arbetsbelastning. Vi följer 
regelbundet upp de anställdas välbefinnande och 
tar fram allt bättre arbetssätt i samarbete med 
personalen.

Tillsammans genom alla tider

År 2022 firar vi den 120-åriga OP Gruppen. Vi har 
redan i 120 år stöttat våra kunders välfärd och 
framgång samt tillväxtförutsättningarna för ekono-
min i Finland. Eftersom vi mätt med marknadsan-
delar är Finlands ledande finansgrupp vill vi fortsätta 
att bygga upp en hållbar morgondag och ansvarsfull 
affärsrörelse tillsammans med våra kunder –  
tillsammans genom alla tider. 

Ett varmt tack till våra kunder för förtroendet 
samt till alla anställda och förvaltningspersoner för 
ett framgångsrikt och lyckat arbete.

Timo Ritakallio
chefdirektör, OP Gruppen

I vår uppdaterade strategi 
accentueras den ansvarsfulla 
affärsrörelsen ytterligare.
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Nyckeltal 2021

2,0
miljoner

ägarkunder

210
OP-bonus som

ägarkunderna samlat, milj. €

3,6
miljoner 

bankkunder

1,6
miljoner 

skadeförsäkringskunder

0,4
miljoner 

livförsäkringskunder

+10 %
Räntenetto

+30 %
Försäkringsnetto

+11 %
Provisionsnetto 2017 2018 2019 2020 2021

25

20
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5

0

Kärnprimärkapitaltäckning (CET1), %

20,5 19,5 18,9
20,1

18,2

2017 2018 2019 2020 2021

Resultat före skatt, milj. €

1 200

1 000

800

600

400

200

0

959
838

785

1 031
1 127

+3,5 %
Ökning i

utlåningen

+6,6 %
Ökning i

inlåningen

0,16 %
Nedskrivningar av fordringar i 

kredit- och garantistocken
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+99 %
Beviljade gröna lån, lån enligt 
hållbarhetskriterier och limiter

8,8
Förvaltade medel i  

ansvarsfulla fonder, mrd. €

Utsläppen för exponeringar branschvis, ton, CO2e
2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

0

Energi Hushåll Jordbruk, 
skogsbruk 
och fiske

 Metall-
industri

 Skogs-
industri

Transport 
och 

magasinering

Annan 
tillverkning

Livs- 
medels-

framställning

Uthyrning 
och 

förvaltning 
av bostäder

Handel Övriga 
branscher

Över

39 000
Vi lärde ut ekonomi-

kunskap till barn och unga

Över

8 400
Vi lärde ut digitala 

färdigheter till seniorer

Kvinnor

Män

30 %
Kvinnor i  

direktörsuppdrag

36%
Andelen förnybar energi av 

elenergiförbrukningen 
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Viktiga händelser 2021

Rekordår inom bostadsfinansieringen

På bostadsmarknaden var 2021 ett mycket livligt 
år. Våra kunder tog ut 18,5 procent fler nya bolån 
än året innan. Bostads- och fastighetsaffärer 
förmedlade av OP Hem ökade med nästan 10 
procent.

Mångsidiga mobilbetalningstjänster

I mars lanserade OP tjänsten Apple Pay för sina kunder i Finland. 
Med tjänsten går det att betala inköp med Apples smartenheter. 
Kunderna tog snabbt i bruk tjänsten.

OP Gruppens Pivo, Danske Banks MobilePay och norska Vipps 
berättade i juni att de planerar en ny plattform för mobilbetal-
ningar som ska förena 11 miljoner användares mobila plånböcker 
till en av Europas ledande tjänster för mobila betalningar. Tjänsten 
syftar till att erbjuda konsumenter, köpmän och distributörer den 
bästa möjliga användarupplevelsen inom mobilbetalningar. Planen 
kräver myndigheternas godkännande för att kunna genomföras.

Antalet användare 
av Siirto-betalningen 

överskred

1 000 000
 i OP:s mobilkanaler 

under 2021

Sparandet i placeringsfonder ökar kraftigt

Gränsen på en miljon fondandelsägare i OP:s fonder nåddes i februari. Under 
2021 fick OP:s fonder 187 000 nya andelsägare och det ingicks cirka 180 000 
nya avtal om regelbundet sparande. I augusti överskreds gränsen på 500 000 
aktiva sparavtal som avser regelbundet sparande direkt i fonder. 

Ansvarsfulla placeringsprodukter intresserade våra kunder allt mer. Vår 
populäraste fond var OP-Klimatet, där antalet andelsägare ökade med 85 
procent fram till slutet av året. Även aktiehandeln har varit rekordintensiv.  
I oktober lanserade vi aktiesparkontot i OP-mobilen. 

187 000 Nya fondandel- 
sägare i OP:s  
fonder 2021 

+85 % Antalet nya  
andelsägare 2021 i  
fonden OP-Klimatet 
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Ansvarskänslan betonas i OP Gruppens strategi 

OP Gruppens centralinstituts förvaltningsråd fastställde grup-
pens uppdaterade strategi i augusti. Till strategiska priorite-
ringar valdes värde för kunderna, lönsam tillväxt, högklassig 
och effektiv verksamhet samt en kompetent, entusiastisk 
och välmående personal. Till ett helt nytt strategiskt priorite-
ringsområde lyftes dessutom ansvarsfull affärsrörelse. Våra 
intressentgruppers växande förväntningar och regleringen styr 
mot en allt kraftigare integrering av hållbarhet och ESG-aspek-
ter (Environmental, Social, Governance) i placerings- och 
kreditbeviljningsprocessen. 

Andelen ansvarsfulla produkter och tjänster ökar ständigt. 
OP Företagsbankens ansvarsfulla företagsexponeringar för-
dubblades under året till 3 miljarder euro.

OP Företagsbankens företagskreditportföljer och 
OP:s fonder klimatneutrala senast 2050 

OP Företagsbanken förband sig till att dess företagskredit-
portföljer ska vara klimatneutrala senast 2050. Samtidigt 
förband sig OP Kapitalförvaltning till att de fonder som 
företaget förvaltar tillsammans med OP-Fondbolaget ska 
bli klimatneutrala senast 2050. Dessutom skärper före-
tagen sina stenkolsrelaterade åtgärder i finansierings- och 
placeringsverksamheten.

Utöver detta långsiktiga mål utarbetar vi just nu en stra-
tegisk plan för att avsevärt minska utsläppen redan före det 
särskilt i Finland, som är vår huvudmarknad för företags- 
finansiering. Vi kommer att halvera fondernas utsläpps- 
intensitet av växthusgaser senast 2030.

Enklare struktur i 
centralinstitutskoncernen
Pohjola Försäkring Ab, som varit dot-
terbolag till OP Företagsbanken Abp, 
överfördes i slutet av november till 
OP Andelslags direkta ägo. Samtidigt 
fusionerades OP-Tjänster Ab med 
OP Andelslag och OP Företagsban-
ken Abp sålde OP Säilytys Oy till OP 
Andelslag. Dessutom fusionerades 
OP Företagsbankens dotterbolag i 
Baltikum med sitt moderbolag i slutet 
av oktober. Med arrangemangen för-
enklades strukturen för OP Gruppens 
centralinstitutskoncern och ledningen 
förtydligades. 

Pohjola Försäkring Ab koncentrerar 
sig i fortsättningen på sin kärnaffärs-
rörelse och säljer hela aktiestocken 
i Pohjola Sjukhus Ab till Pihlajalinna 
Terveys Oy, som hör till Pihlajalinna- 
koncernen. Pohjola Sjukhus övergick i 
Pihlajalinnas ägo 1.2.2022. 

Det uppstår en ny, stark 
andelsbank i Nyland 

Helsingforsnejdens Andelsbank, Nylands 
Andelsbank och Östnylands Andelsbank 
beslöt att gå samman till en andels-
bank. Det viktigaste målet för fusionen 
som genomförs 2022 är att förbättra 
kundupplevelsen i Finlands viktigaste 
tillväxtområde. Det pågår hela tiden 
fusionsprojekt mellan andelsbanker på 
olika håll i Finland.

Vi kommer att halvera 
fondernas utsläppsintensitet 

av växthusgaser senast

2030



Grunduppgift
OP Gruppen har byggt upp det 
finländska samhället tillsammans 
med sina ägarkunder redan i 120 
år. I det här avsnittet berättar vi 
mer ingående om gruppens historia 
och inverkan på samhället samt 
kundernas vardag genom tiderna.
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OP Gruppens historia:

Tillsammans 
genom alla tider
Redan i 120 år har OP Gruppen gjort 
finländarna förmögnare, stöttat deras 
välfärd och byggt upp en hållbar framtid.

Lån i liten skala till mindre bemedlade
Andelskassornas Centralkreditanstalt Aktiebolag grundades 
14.5.1902. De första lokala andelskassorna inledde 
verksamheten 1903. Andelskassorna erbjöd lån till 
landsbygdens mindre bemedlade befolkning som tidigare 
helt saknat banktjänster. Andelskassorna spelade en viktig 
roll som finansiär av Finlands största befolkningsgrupp, som 
förmedlare av bildning och samtidigt som möjliggörare av 
nytt liv, välfärd och tillväxt.

1918
Andelskasseorganisationen byggde upp 
försonlighet och var landets enda kooperativa 
organisation som inte delades i tu efter 
inbördeskriget. Andelskassorna stöttade 
torparna genom att bevilja förmånliga lån. 
Suomi-bolaget var det enda finländska 
livförsäkringsbolaget som betalade ersättning 
till de stupades anhöriga från båda fronterna.

Ekonomikunskap 
och sparbössor
Andelskassorna började 
ta emot insättningar 
också från andra än 
medlemmarna på 
1920-talet. Betydelsen 
av ekonomikunskap 
och att spara lärdes 
ut i synnerhet till 
barn. Skolorna fick 
små sparbössor i vilka 
eleverna under ledning 
av lärarna gjorde små 
besparingar.

Tillväxt  
tillsammans
Under 1930-talet 
hade andelskassornas 
marknadsandel av 
utlåningen till allmänheten 
stigit till cirka tio procent 
och de hade blivit den 
mest betydande gruppen 
av kreditinstitut på 
landsbygden. Pohjola, som 
grundades 1891, utvidgade 
sin försäkringsrörelse 
avsevärt på 1920-  
och 1930-talen.

Krigstiden
Under vinterkriget, som bröt ut 1939, tryggade 
andelskassorna och deras centralinstitut 
penningtrafiken. Inte en enda kassa gick omkull 
och alla medel hölls trygga under kristiden. 
När männen drog ut i krig övergick kvinnorna 
till arbetslivet. Under krigstiden ökade också 
kvinnornas andel som kassaförvaltare klart.  

Livet återhämtar sig 
Utöver de mänskliga förlusterna lämnade kriget 
efter sig ansenliga regionala och ekonomiska 
förluster. Andelskassornas insats i finansieringen av 
återuppbyggnaden var avgörande. De förmedlade nästan 
80 procent av hela landets bolån och nästan 90 procent 
av krediterna för återuppbyggnaden av norra Finland. 
Andelskassornas marknadsandel fördubblades på några år.

Från lands- 
bygden till städerna
Då urbaniseringen på 1950-talet 
ökade, överfördes fokuseringen av 
andelskassornas verksamhet från 
landsbygden till städerna med migrationen. 
Samtidigt blev tjänsterna mångsidigare, 
mer internationella och utvidgades till 
exempel till fastighetsförmedling.

Yrkeskunskap och 
samhörighetskänsla 
Antalet anställda ökade kraftigt från och med 
1950-talet. Känslan av samhörighet ökades 
med gemensamma sommar- och vinterdagar 
för de anställda. Med planmässig utbildning  
och ett eget institut satsade man på 
utbildningen av de anställda.
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Från andelskassor 
till universalbanker
I och med banklagarna 
1970 blev andelskassorna 
andelsbanker. Några 
år senare godkände 
andelsbankerna den redan 
i praktiken genomförda 
linjen enligt vilken de 
är universalbanker 
som jämlikt och 
mångsidigt betjänar alla 
befolkningsgrupper.

Uppgångsperioden
På 1980-talet frigjordes bankernas 
upplåning och hela bankverksamhetens 
karaktär ändrades då regleringen upplöstes.   
OP-Fondbolaget grundades 1987 och 
samtidigt lanserade bolaget sina första 
placeringsfonder. ACA (Andelsbankernas 
Centralbank Abp) blev ett börsbolag 1989 
då den noterades på Helsingfors fondbörs.

Genom depressionen 
I början av 1990-talet upplevde 
bankverksamheten i Finland en aldrig 
tidigare skådad kris. Trots svårigheterna 
klarade Andelsbanksgruppen sig genom 
krisen med egna krafter. OP Gruppens 
roll som stöd för kunderna och samhället 
har alltid accentuerats i kristider. Redan 
1991 blev Andelsbanksgruppen Finlands 
största bankgrupp.

Föregångare inom elektroniska tjänster 
Som den första banken i Europa och den andra banken i världen 
lanserade OP 1996 en nätbank. Nättjänsten hade 2001 blivit den 
mest använda fakturabetalningskanalen.

Stark tillväxt
2000-talet var en tid av kraftig 
tillväxt och ökat välstånd i Finland. 
Under decenniet stärktes OP:s roll 
som uppbyggare av finländarnas 
välstånd ytterligare. OP Gruppen 
blev huvudägare i Pohjola-Gruppen 
Abp. Affären var OP Gruppens 
största affär, och dess betydelse 
var historisk för gruppen. Förvärvet 
utvidgade gruppens verksamhet till 
att omfatta även skadeförsäkring 
och OP Gruppen blev då Finlands 
ledande finansgrupp.

Företagsbanktjänster i 
Baltikum 
OP Företagsbanken etablerade 
kontor i Estland, Lettland och 
Litauen 2011–2013.  

Tillbaka till våra rötter 
OP återgick 2014 till sina rötter 
och blev igen en helt kundägd 
finansgrupp när den köpte upp 
aktierna i Pohjola på börsen.

Genom coronakrisen
Under coronapandemin 2020–2021 
beviljade OP Gruppen avgiftsfri 
amorteringsfrihet åt sina kunder, 
stärkte de anställdas hälsosäkerhet 
och tryggade de kritiska funktionerna 
i undantagssituationen.

Mot en hållbar framtid 
OP Gruppen bygger upp 
en hållbar morgondag och 
ansvarsfull affärsrörelse 
tillsammans med  
sina kunder.
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En kundägd finansgrupp

OP Gruppen ägs av andelsbankernas över två miljoner ägarkunder 
och vår framgång används för ägarkundernas bästa. Vårt mål är inte 
att maximera vinsten för ägarna, utan att så effektivt, högklassigt 
och konkurrenskraftigt som möjligt producera de tjänster som 
ägarkunderna behöver.

OP Gruppens verksamhet har redan i 120 års tid 
styrts av dess värdegrund och grunduppgift. I bör-
jan av det föregående seklet erbjöd andelskassorna 
möjlighet till finansiering åt landsbygdens mindre 
bemedlade människor, dvs. till en befolkningsgrupp 
som tidigare helt saknat banktjänster. Medlemmar-
na hade lika ansvar för kassans lån och lika rätt att 
bestämma om kassans ärenden.

Också idag verkar OP Gruppen i samhällets bästa 
intresse över lag. Vi driver inte gruppens eller en-
skilda aktörers intressen om de står i konflikt med 
omvärldens välfärd på sikt. Kunden står i fokus för 
vår verksamhet och rörelseresultatet används för 
ägarkundernas bästa i form av koncentreringsför-
måner och andra ekonomiska förmåner samt för att 
upprätthålla och utveckla serviceförmågan. 

Man kan bli ägarkund genom att betala en med-
lemsinsats i sin andelsbank. Medlemsinsatsen ger 
rätt till mångsidiga förmåner och rätt att rösta i 

bankens fullmäktigeval. I de flesta andelsbankerna 
är medlemsinsatsen 100 euro och den återbetalas 
om ägarkundskapet upphör.

Likställd möjlighet att påverka

Andelsbankens ägarkunder kan påverka bankens 
beslutsfattande och utvecklingen av verksamheten. 
Ägarkunderna kan påverka sin andelsbanks verk-
samhet exempelvis genom att delta i dess för-
valtning. I andelsbankens förvaltning sträcker sig 
ägarkundernas påverkningsmöjligheter till att främja 
regionens näringsliv och välfärd. 

Andelsbankens fullmäktige eller andelsstämma är 
bankens högsta beslutande organ, och ledamöterna 
utgörs av ägarkunder. Enligt principen en medlem 
och en röst kan alla ägarkunder kandidera och rösta 
i sin andelsbanks fullmäktigeval. Fullmäktige är en 
viktig länk mellan kunderna och banken. Ägarkun-

Alla tiders gärningar

OP Gruppen stöttar aktivt den 
lokala livskraften och särskilt efter 
coronapandemin vill vi rikta vårt 
stöd och våra gärningar till dem 
som mest behöver hjälp. I oktober 
samlade vi första gången in 
förslag till den egna andelsbankens 
ansvarsfulla gärningar med 
nätenkäten Alla tiders gärningar. 
Totalt fick vi över 40 000 svar. 

Nätenkätens teman var samma 
för alla andelsbanker och de 
hade härletts från OP Gruppens 
samhällsansvarsprogram. Mest 
röster gav ägarkunderna åt 
temat stöd för sysselsättning och 

utbildning av unga. Resultatet visar 
att till exempel kampanjer som 
Sommarjobb på OP:s bekostnad 
uppskattas av ägarkunderna. Över 
1 600 unga personer sysselsattes 
via kampanjen 2021.

Näst mest röster gav ägarkunderna 
åt temat till förmån för miljö 
och natur. Dessutom fick vi via 
enkäten flera konkreta förslag 
på skydd av skogar, vattendrag 
och djur i den egna omgivningen. 
Enkätsvaren utgör stöd vid valet 
av andelsbankernas ansvarsfulla 
gärningar.

Över

40 000
ägarkunder gav den egna 
andelsbanken förslag till 
ansvarsfulla gärningar
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dernas önskemål och utvecklingsförslag går via 
fullmäktige till banken, och å andra sidan erbjuder 
fullmäktige den allra färskaste informationen om till 
exempel bankens tjänster till ledamöterna. 

I november 2021 förrättades fullmäktigeval i 55 
andelsbanker och 1,4 miljoner ägarkunder hade 
möjlighet att rösta. Till fullmäktige för den följande 
fyraåriga mandatperioden valdes över 1 800 leda-
möter bland 4 300 kandidater.  

Förmåner hela livet ut 

En betydande del av OP Gruppens affärsrörelsere-
sultat återbetalas till ägarkunderna som OP-bonus, 
som samlas till exempel för lån, besparingar och 
placeringar samt försäkringar. OP-bonus används 
till exempel för att betala serviceavgifter och 
försäkringspremier. 

Under året har vi aktivt informerat kunderna om 
fördelarna med att vara ägarkund och förmåner-
na har lyfts fram tydligare i OP-mobilen. Utöver 
OP-bonus får ägarkunderna rabatt på dagliga 
tjänster, försäkringar och tjänster för sparande och 
placering. 

Ägarkunderna kan bland annat teckna, lösa in 
och byta de flesta av OP:s fonder utan handelskost-
nader. Dessutom har ägarkunderna från början av 
2021 fått nya förmåner för aktieplacering samt en 
avgiftsfri aktie- och marknadsanalys. Från och med 
november har vi också erbjudit ägarkunderna ett 
avgiftsfritt aktiesparkonto. 

OP-bonus användes 2021 för bank- och kapi-
talförvaltningstjänster för totalt 107 miljoner euro 

(119) och till försäkringspremier för skadeförsäk-
ringsprodukter för 112 miljoner euro (130). Sedan 
1999 har sammanlagt 3 miljarder euro betalats i 
OP-bonus till ägarkunderna. 

År 2021 samlade kunderna bonus för totalt 
210 miljoner euro (255). Koncentreringsrabatter 
på skadeförsäkringar beviljades för sammanlagt 
58 miljoner euro (66). Ägarkundernas nytta av det 
rabatterade priset på paketet med dagliga hus-
hållsbankstjänster uppgick till 57 miljoner euro (27). 
Dessutom köpte, sålde och bytte ägarkunderna 
andelar i de flesta fonder utan separata kostnader. 
Förmånens värde var 7 miljoner euro (6).

I november lanserade vi den nya tjänsten Ägar-
kund Plus för ägarkunder som använder våra 

bank- och försäkringstjänster på ett mångsidigt 
sätt. Tjänsten garanterar en smidig skötsel av 
ärenden och det bästa stödet för ekonomin. Ägar-
kund Plus-kunderna får en egen kontaktperson 
i andelsbanken, snabb kundbetjäning via chatten 
eller per telefon samt snabb behandling av lån med 
säkerhet.

Avkastningsandelen är en placering i din 
egen andelsbank
Ägarkunderna kan också placera i Avkastnings-
andelen som är en långfristig placering i den egna 
andelsbankens eget kapital. Målet är en så bra och 
konkurrenskraftig årlig ränta som möjligt på Avkast-
ningsandelen. Räntan för varje kalenderår fastställs 
i efterskott vid fullmäktigesammanträdet eller an-
delsstämman. Minimiplaceringen i Avkastningsande-
len är 100 euro och maximiplaceringen varierar från 
andelsbank till andelsbank. 

Om förutsättningarna för betalning uppfylls be-
talas föregående års ränta på Avkastningsandelen 
i juni följande år. I sin vinstutdelning för 2019 och 
2020 har OP Gruppen följt Europeiska central-
bankens rekommendation, som upphörde att gälla 
30.9.2021. I enlighet med det betalade OP Gruppen 
räntorna på Avkastningsandelarna för 2019 till an-
delsinnehavarna 8.2.2021 och beloppet uppgick till 
sammanlagt 97 miljoner euro enligt det ursprungli-
ga avkastningsmålet 3,25 procent. Räntorna på  
Avkastningsandelarna för 2020 uppgick till samman- 
lagt 95 miljoner euro också enligt det ursprungliga 
avkastningsmålet 3,25 procent. De betalades till 

innehavarna av Avkastningsandelarna 4.10.2021. 
I fortsättningen återgår OP Gruppen i vinstutdel-
ningen till den normala tidtabellen för betalning av 
räntorna på Avkastningsandelarna.

Vårt 120-årsjubileum till ära har OP Gruppen 
höjt avkastningsmålet för ägarkundernas Avkast-
ningsandelar med 1,20 procentenheter. I och med 
tilläggsräntan stiger avkastningsmålet för Avkast-
ningsandelen 2022 till totalt 4,45 procent.

Avkastningsmålet för 
Avkastningsandelen 

2022 är totalt

4,45 %
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Så här skapar vi värde
OP Gruppen bildades i början av 1900-talet för att fylla det omgivande 
samhällets behov, och ända sedan dess har vi tillsammans skapat 
välfärd och tillväxtförutsättningar för det finländska samhället.

OP Gruppen skapar värde för sina kunder, sina in-
tressentgrupper och sin omvärld på många plan. Vi 
erbjuder konkurrenskraftiga produkter och tjänster 
samtidigt som vi ser till att vår verksamhet är lön-
sam och att vår kapitaltäckning stärks. I enlighet 
med vår grunduppgift främjar vi våra ägarkunders 
och vår omvärlds bestående ekonomiska framgång, 
trygghet och välfärd. Det här innebär effektfulla 
gärningar för samhällets bästa både lokalt och i hela 
landet, under goda och dåliga tider.

Vår modell för värdeskapande beskriver vilka 
resurser och kapital vi använder för att genomföra 
vår grunduppgift och strategi och vilka resultat 
och konsekvenser vår verksamhet ger. Till våra 
viktigaste kapital hör en kompetent, entusiastisk 
och välmående personal, tjänster och system som 
utvecklas fortlöpande, högklassiga data, dvs. data- 
kapital, samt ekonomiskt kapital och förtroende- 
kapital som bygger på en stark värdegrund och 
nära relationer till intressentgrupper. Dessa kapital 
har vi byggt upp och värnat om länge och plan-
mässigt redan i tiotals år.

Vi strävar efter att med all vår verksamhet öka 
värdet för våra kunder. Vår högklassiga, effektiva 
och ansvarsfulla verksamhet får stöd av den själv-
styrande verksamhetskulturen tillsammans med 
en stark riskhanterings- och compliance-kultur. 
Våra viktigaste prestationer skapar välmående och 
kompetens åt de anställda, ger en utmärkt kund-
upplevelse, stärker kapitaltäckningen och anseendet 
samt främjar en hållbar ekonomi och den regionala 
livskraften. 

Värdekedjan – OP som en del av 
samhället  
OP Gruppen påverkar med sin verksamhet sam-
hället i stor utsträckning. Finansbranschen spelar 
en viktig roll för samhällsekonomin både direkt och 
indirekt. Vi producerar nödvändiga bastjänster och 
verksamhetsmöjligheter för medborgare, företag 
och organisationer. Vi finansierar hållbar tillväxt 
och gör det möjligt att bli förmögnare. Vi ser till att 
kontanthanteringen och betalningarna fungerar, vi 

Värde för kunderna och omvärlden  
redan i 120 års tid

De första andelskassorna gav 
konkret hjälp och värde åt 
den närliggande landsbygden. 
Andelskassans lån i liten skala var 
för många mindre bemedlade den 
enda möjligheten att få finansiering. 
Ett lån från andelskassan innebar 
redskap, utsäde, en ko, en ladugård, 
nyodling och bostad. 

Från första början har vi skapat 
välfärd och trygghet, gjort det 
möjligt för Finland att växa och 
vuxit tillsammans med Finland. 

Ansvarskänslan har alltid utgjort 
kärnan i våra värden, vår grund-
uppgift och vårt väsen. Vi ägs av 
våra kunder som kan lita på oss i 
vått och torrt. 

Vårt uppdrag består, även om livet 
och världen omkring oss förändras. 
Tillsammans bygger vi upp en 
hållbar morgondag och ansvarsfull 
affärsrörelse.
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förebygger och erbjuder skydd mot skador samt 
arbetar för en ansvarsfull ekonomi. Även under 
coronakrisen har vi kunnat trygga de samhälleligt 
kritiska tjänsterna. 

Vi följer våra principer för företagsansvar i hela 
värdekedjan. En stark kapitaltäckning och funge-
rande riskhantering möjliggör kontinuiteten i vår 
verksamhet även i olika krissituationer. OP Gruppens 
centraliserade upphandling svarar för upphandlingen 
av gruppens viktigaste produkter och tjänster. Vi 
förutsätter att våra varu- och tjänsteleverantörer 
iakttar ansvarskriterierna för OP Gruppens leveran-
törer, OP Gruppens upphandlingsvillkor och princi-
perna för god affärssed samt tillämplig lagstiftning 
och internationella avtal. 

OP Gruppen engagerar sig starkt och långsiktigt 
i sina kunder och sin omvärld. Vi utvecklar våra 
tjänster från första början tillsammans med våra 
kunder. Vi stöder, samarbetar med och ger råd åt 
våra kunder också under svåra tider. Vi främjar en 
hållbar ekonomi till exempel genom att ansvars-
fullt finansiera företagsverksamhet, utveckla gröna 
finansieringsprodukter och stärka principerna för 
ansvarsfull placering. I samarbete med våra kun-
der söker vi ansvarsfulla lösningar för att utveckla 
affärsrörelsen och skapa en mer hållbar framtid. 
OP Gruppens regionala och ekonomiska inflytande 
sträcker sig över hela Finland och har en indirekt 
effekt inte bara på livskraften i den lokala ekonomin, 
utan också på livskraften i hela landets ekonomi.

Enligt en undersökning som 
Näringslivets forskningsinstitut 
Etla publicerade våren 2021 
är OP Gruppen det företag 
som direkt ökar Finlands 
bruttonationalprodukt mest. 
År 2019 skapade OP Gruppen 
mervärde för Finlands ekonomi 
för nästan 1,7 miljarder euro.
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Modell för värdeskapande

Vårt viktigaste kapital

Kompetenta, entusiastiska och 
välmående anställda (13 079)

System och tjänster som stöder 
kundupplevelsen – ansvarsfull och 
innovativ utveckling

Ansvarsfull och smart 
användning av data  
– högklassigt kunskapskapital

En solid partner  
– ekonomiskt kapital

En nära partner för 
intressentgrupperna – kooperativ 
värdegrund, förtroende och 
anseende

Prioriteringsområden i strategin

Kompetent, 
entusiastisk 

och välmående 
personal  

Värde för  
kunderna

Lönsam  
tillväxt

Högklassig 
och effektiv 
verksamhet

Ansvarsfull 
affärsrörelse 

En stark riskhanterings- och compliance-kultur 

Resultat och effekter

• Finansbranschens attraktivaste arbetsgivare (Universum 2021)
• Utbildning av de anställda: 13 timmar/person
• Mångfald: kvinnornas andel i chefsuppdrag 30 %
• Avgångsomsättning: 8,6 %

• Kundupplevelse: kundmöten NPS 61, varumärke NPS 21
• Investeringar i produkt- och tjänsteutveckling: 294 milj. €
• Kundmöten i OP-mobilen och OP-företagsmobilen: 502 milj.

• CET1-kapitaltäckning: 18,2 %
• Räntabilitet på eget kapital (utan OP-bonus): 7,8 %
• Ränta på ägarkundernas placeringar: 95 milj. €
• En av Finlands största skattebetalare: 224 milj. € i inkomstskatt

• Över 2 miljoner ägarkunder
• Ny OP-bonus som ägarkunderna samlat: 210 milj. €
• Ett välmående lokalt samfund: lokala effekter
• Främjande av hållbar ekonomi: lån enligt hållbarhetskriterier, 

gröna lån och limiter beviljade för 3 036 milj. €

Grunduppgift
Vi främjar våra ägarkunders 
och vår omvärlds bestående 

ekonomiska framgång, trygghet 
och välfärd.
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Vi bygger upp  
Finland tillsammans

Som Finlands största finansgrupp för vi en 
öppen och fortlöpande dialog med våra intres-
sentgrupper. Vi har också långa anor via våra 
kooperativa värden och principer. En av de vik-
tigaste principerna och målen för samarbetet 
med intressentgrupperna är att med hjälp av 
samtal identifiera utvecklingsobjekt i OP Grup-
pens hållbarhetsarbete.  

Våra intressentgrupper förväntar sig framför 
allt öppenhet och pålitlighet av oss. Vi vill vara 
en samarbetspartner som följer sina värden 
och är en pålitlig aktör. Vi för en fortlöpande 
dialog med våra intressentgrupper i forumet för 
intressentgrupper där medlemmarna är repre-
sentanter för arbetsmarknadsorganisationer, 
think tanks, politiska partier, universitet och 
medborgarorganisationer.

Förvaltning

Vi ombesörjer kompetensutvecklingen för 
ledamöterna i andelsbankernas styrelser och 

förvaltningsråd samt OP Andelslags förvaltningsråd. 
På det här sättet skapar vi förutsättningar för att 
sköta förvaltningsuppdragen i andelsbankerna 

framgångsrikt och förnya hela gruppen. 

Personal

Vårt mål är en välmående, motiverad 
och kompetent personal. Vi erbjuder våra 

anställda möjligheter att lära sig och utvecklas. 
Personalens mångfald är en stor resurs och 

vi garanterar alla våra anställda samma 
möjligheter, rättigheter och bemötande.

Samarbets-
partner inom 

upphandlingen

Målet för vår upphandling är att säkerställa att de 
produkter, tjänster eller rättigheter som upphandlas är 
kostnadseffektiva, högklassiga, tillförlitliga och hållbara 
samt att leverantörsadministrationen är professionell. 
Dessutom ska leverantörerna iaktta våra Principer för 
god affärssed samt internationella avtal och de lagar 
och föreskrifter som gäller vid respektive tidpunkt.

Media

Med kommunikation främjar vi OP Gruppens 
affärsrörelse genom att förmedla korrekt 

information om våra mål och vår verksamhet 
till alla intressentgrupper. Vi utvecklar våra 

rutiner fortlöpande så att vår kommunikation 
ska vara så öppen och tydlig som möjligt.

Närsamhället, 
skolor och 
universitet

Vi deltar i att utveckla den lokala och 
regionala livskraften, vi samarbetar aktivt med 

läroanstalterna och stöttar ekonomivetenskaplig 
forskning. Vi ökar finländarnas förmåga att 
förstå finansiell information samt bank- och 

försäkringsfrågor.

Kunder

Vi för en aktiv dialog med våra kunder och 
utvecklar våra elektroniska tjänster så att de 
motsvarar kundernas behov. Våra ägarkunder 

kan delta i den egna bankens förvaltning 
och beslutsfattande och på så sätt påverka 

områdets näringsliv och välfärd.

Organisationer, 
myndigheter 

och 
beslutsfattare

Vi är verksamma i branschens 
organisationer och för en dialog med olika 

medborgarorganisationer om aktuella 
hållbarhetsfrågor. Vi för en aktiv diskussion 

med myndigheterna om utvecklingen i 
finansbranschen.



Strategi och 
affärsrörelse
OP Gruppens vision är att vara 
Finlands ledande och attraktivaste 
finansgrupp. I det här avsnittet 
berättar vi mer ingående om 
gruppens strategi, genomföringen av 
strategin och strategins prioriteringar 
i en omvärld som förändras samt 
om affärsrörelsernas år, mål och 
företagsansvar.
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Omvärlden
I OP Gruppen analyseras 
finansbranschens omvärld 
som en del av vår fortlöpande 
strategiprocess. Megatrenderna  
som står bakom strategin beskriver 
den bild vi har av hurdana fenomen 
och drivkrafter som påverkar  
OP Gruppens och dess kunders 
vardag, förhållanden och framtid. 

Omvärlden på 2020-talet medför ett stort föränd-
ringstryck på vår verksamhet. På vår marknad in-
verkar megatrender såsom migration, urbanisering 
och en åldrande befolkning. Våra kunder fortsätter 
att i rask takt övergå till att sköta sina ärenden i  
digitala kanaler. Den ökade regleringen påverkar 
bankernas omvärld. Betydelsen av ansvarskänsla 
och hållbar utveckling ökar. De ekonomiska utsikter-
na, konkurrensmiljön, kundbeteendet, tekniken och 
regleringen förändras ständigt, och denna föränd-
ring måste följas upp noga.

0 0 1 0 1 1 0 
1 0 1 1 0 1 0

Megatrender

Globalisering och 
internationalisering

Ekonomins spelregler  
i omvälvning

Hållbar utveckling  
och ansvarskänsla

Effekten av  
teknik och data

Ekonomins spelregler  
i omvälvning

År 2021

• Coronapandemin fortsätter, 
antalet smittor rekordhögt mot 
slutet av året

• Konsumenterna använder allt 
mer digitala tjänster

• Inflationstakten ökar på olika 
håll i världen 

• Den hållbara utvecklingen och 
den gröna övergången börjar 
också påverka spelreglerna för 
ekonomin

• Urbaniseringen fortsätter, men 
samtidigt ökar flyttningen till 
kranskommunerna 

• Hållbarhetskraven både på 
kunderna och regleringen ökar 

• Man försöker strama åt 
teknikjättarnas reglering och 
spelreglerna för användningen 
av data också i Europa
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Coronapandemins långvariga effekter bearbetar 
kraftigt finansbranschens omvärld. Övergången 
till digitala tjänster går allt snabbare och coronans 
inverkan på människornas värderingar och konsum-
tionsvanor konkretiseras under de kommande åren. 

Det är svårt att förutse förändringstakten –  
världen kan förändras snabbare eller långsammare 
än vi tror och riktningen kan vara överraskande.

Globalisering och internationalisering

Den fortsatta globaliseringen formar finansbran-
schens omvärld. Finansmarknaden i Finland domi-
neras till stor del av inhemska och nordiska aktörer, 
men även internationella aktörers digitala tjänster 
överskrider statsgränserna. EU:s konkurrenspolitik,  
som strävar efter att harmonisera regleringen, 
hjälper nya aktörer att ta sig in på marknaden i 
Finland, men erbjuder samtidigt inhemska aktörer 
möjlighet att söka tillväxt på den internationella 
marknaden. 

I en global värld är ekonomier, kapital och 
människor starkt kopplade till varandra. Coronavi-
ruset upptäcktes först i Kina, men med den resande 
människan spred det sig snabbt runt hela världen. 
För att förhindra spridningen av viruset krävdes 
drastiska beslut om till exempel begränsning av 
resefriheten. Detta ledde till störningar i de globala 
produktionskedjorna, vilket orsakade problem för 
många företag. Under 2021 spreds nya virusvari-
anter på olika håll i världen och det har varit mycket 
svårt att begränsa dem geografiskt. Dessutom har 

de ökade inrikes- och utrikespolitiska spännings- 
momenten både inom och utanför EU väckt oro.

Urbanisering och befolkningens 
demografiska förändring
Urbaniseringen och den allt äldre befolkningen 
påverkar samhällsstrukturen. Också i Finland kon-
centreras befolkningen allt mer till tillväxtcentra. 
Coronapandemin utmanar aktörerna inom finans-
branschen att utveckla ännu smidigare och mer 
lättanvända digitala tjänster som även seniorer 
kan använda oberoende av tid och plats. Som en 
ansvarsfull aktör har OP Gruppen förbundit sig att 
betjäna alla sina kunder i hela Finland.

Det är ännu för tidigt att bedöma långtidseffek-
terna av coronapandemin, men till exempel långtids-
symtomen vid covid-19 och de ökade mentala pro-
blemen kan innebära svårigheter både för folkhälsan 
och samhällsekonomin. Etableringen av distansar-
bete och hybridarbete som en del av det normala 
arbetslivet har redan nu ökat intresset för rymligare 
bostäder i kranskommunerna. 

Hållbar utveckling och ansvarskänsla 

Hållbar utveckling beaktar människan, miljön och 
ekonomin i beslutsfattandet där målet är att trygga 
möjligheterna till ett gott liv för både dagens och 
framtida generationer. Främjandet av hållbar ut-
veckling, intressentgruppernas förväntningar och 
den ökade regleringen utmanar företagen att förnya 

sin strategi och bättre än förr beakta ESG-effek-
terna i sin verksamhet ur miljöns och samhällets 
synvinkel samt med tanke på god förvaltningssed. 
Satsningarna på hållbarhet kan också medföra ny 
affärsrörelse och konkurrensfördel. 

Kraven som den ökade regleringen ställer för-
utsätter att man förnyar verksamheten och ökar 
rapporteringsskyldigheterna. Regelverket för hållbar 
finansiering och myndigheternas förväntningar på 
hanteringen av faktorer som hotar hållbarheten 
påverkar speciellt finansbranschens verksamhets-
sätt. Det är viktigt för aktörerna inom finanssektorn 
att få en tillförlitlig och jämförbar uppgift om till 
exempel miljökonsekvenserna eftersom det skapar 
grundförutsättningar bland annat för utvecklingen av 
hållbara placeringsprodukter samt för hanteringen av 
kreditrisken.

Effekten av teknik och data

Utvecklingen av tekniken gör det möjligt för tjänste-
leverantörerna inom finansbranschen att effektivise-
ra sin verksamhet och erbjuder nya möjligheter att 
ta fram tjänster som bättre motsvarar kundernas 
behov. Tjänster som baserar sig på utnyttjande av 
data gör det till exempel möjligt att på ett intelli-
gent sätt förutspå och rikta dem enligt kundens 
behov. Data som samlas in från tjänsterna gör det 
också möjligt för tjänsteleverantören att få helt ny 
slags intjäning eller till och med att erbjuda tjänster 
gratis till konsumenterna. Kunden som äger sina 
data bestämmer i sista hand själv hur och till vilka 

villkor hen samtycker till att uppgifterna används. 
Intressentgrupperna och regleringen förutsätter 
att företagen använder data på ett ansvarsfullt och 
transparent sätt. Rörelsebegränsningarna som följ-
de coronapandemin har påskyndat kundernas och 
tjänsternas övergång till digitala kanaler.

Ekonomins spelregler i ett brytningsskede

Digitaliseringen och plattformsekonomin har revolu-
tionerat världen. Dynamiken i den globala ekonomin 
som pulserar i realtid dygnet runt har ändrat spel-
reglerna för ekonomin avsevärt. Det ökade inbördes 
beroendet, förändringarna i styrkeförhållandena 
för världsekonomin samt de ökade internationel-
la spänningsmomenten ökar också riskerna inom 
finansbranschen. Det ökade intresset för krypto-
valutor ställer krav på de traditionella spelreglerna 
för ekonomin. De digitala valutorna ligger också på 
centralbankernas arbetsbord. 

De låga räntorna är en utmaning för bankernas 
och försäkringsbolagens traditionella intjäning. Den 
ökade inflationstakten 2021 har åtminstone tillfälligt 
ändrat förväntningarna på den framtida ränteut-
vecklingen, vilket ökar oron för den framtida ekono-
miska utvecklingen.
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Strategin
Vår grunduppgift, våra värden, vår vision och våra strategiska 
prioriteringar utgör en helhet vars delar kompletterar varandra. Vår 
grunduppgift och våra värden styr vår verksamhet och våra val samt gör 
vårt arbete betydelsefullt. Vår vision visar oss riktningen. Vår fortlöpande 
uppföljning av omvärlden och våra strategiska prioriteringar hjälper oss 
att nå vår vision.

OP Gruppens grunduppgift är att främja ägarkun-
dernas och omvärldens bestående ekonomiska 
framgång, trygghet och välfärd. Den här grundupp-
giften har nästan oförändrad utgjort grunden för 
och syftet med vårt arbete allt sedan begynnelsen 
av vår historia. Vårt dagliga arbete styrs av våra 
värden: människonärhet, ansvarskänsla och fram-
gång tillsammans. 

OP Gruppens strategiprocess 

Vi bedömer vår omvärld och verksamhetsmodell 
regelbundet och systematiskt så att vi fortlöpande 
ska kunna göra nya strategiska val och genomföra 
dem. Grunden för en lyckad strategiprocess är en 
tillräckligt stor mängd alternativa antaganden om i 
vilken riktning världen förändras.

Som ett led i OP Gruppens strategiarbete görs 
det upp alternativa scenarier för hur omvärlden  

utvecklas. Scenarierna följs upp så att man ser vilka 
utvecklingstrender gruppen ska bereda sig på. På så 
sätt försöker vi trygga vår framgång oberoende av 
hur omvärlden formas. 

Den fortlöpande strategiprocessen hjälper till att 
svara på våra ägarkunders förändrade behov och 
förväntningar samt att reagera smidigt på föränd-
ringen och osäkerheten i omvärlden. 

Visionen ger oss riktningen 

Vår vision är ett strategiskt mål på sikt och den visar 
vår framtida riktning: vårt mål är att vara Finlands 
ledande och attraktivaste finansgrupp. 

Hurdana förändringar det än sker i världen,  
förutsätter vår vision att vi har en stark ekonomi  
och marknadsposition. Vårt mål är att vara det 
första valet för våra kunder och samarbetspartner. 
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare i vars tjänst 

människorna vill arbeta. Vi är en ansvarsfull aktör 
och en föregångare som förnyar finansbranschen.

Hur strategin framskred 2021 

Prioriteringarna i vår strategi är konkreta steg med 
vilka vi ska nå målet i visionen. Inför 2021 ställde 
vi upp fem strategiska prioriteringar: den bästa 
kundupplevelsen, mer nytta för ägarkunderna, en 
utmärkt arbetstagarupplevelse, intäkterna ska öka 
snabbare än kostnaderna samt bättre och effektivare  
verksamhet. 

Den fortlöpande strategiprocessen 
hjälper till att svara på våra 
ägarkunders förändrade behov 
och förväntningar.
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OP Gruppens strategi

Högklassig och  
effektiv verksamhet

Lönsam  
tillväxt 

Ansvarsfull  
affärsrörelse

Värde för  
kunderna

Kompetent, 
entusiastisk 

och välmående 
personal

Vi främjar våra ägarkunders och  
vår omvärlds bestående ekonomiska  

framgång, trygghet och välfärd.

människonärhet   ansvarskänsla   Framgång tillsammans

Finlands ledande och  
attraktivaste finansgrupp

Globalisering och 
internationalisering

Hållbar utveckling 
och ansvarskänsla

Urbanisering och befolkningens 
demografiska förändring

Effekten av  
teknik och data

Ekonomins spelregler 
i ett brytningsskede
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Den bästa kundupplevelsen 

Hos OP Gruppen innebär den bästa kundupplevel-
sen snabb och lätt tillgänglighet samt sakkunnig och 
personlig betjäning. Vi ägs av våra kunder och är en 
pålitlig ekonomi- och riskhanteringspartner i vått 
och torrt. Vi har under 2021 gjort skötseln av ären-
den smidigare för våra kunder. Den kraftiga fluk-
tuationen i efterfrågan har tidvis varit en utmaning 
för vår betjäningsförmåga, men vi har reagerat på 
våra kunders behov både med digitala lösningar och 
genom att öka antalet kunniga anställda. 

Betalningarna och skötseln av ärenden digitalt är 
allt viktigare för våra kunder. Det är nu möjligt att bli 
kund hos OP helt och hållet digitalt på nätet. I fort-
sättningen gör vi det ännu smidigare att bli kund hos 
oss på nätet. 

Användningen av kontanter har minskat kraftigt 
under de senaste åren, och coronapandemin har 
ytterligare påskyndat våra kunders övergång till  
andra betalsätt. OP:s Apple Pay lanserades i mars 
och våra kunder har snabbt tagit i bruk tjänsten.  
I somras offentliggjorde vi planer på att i framtiden 
stärka vårt tjänsteutbud inom mobilbetalning genom  
en gemensam mobilbetalningsplattform för OP 
Gruppens Pivo, danska MobilePay och norska Vipps. 

Mer nytta för ägarkunderna 

Som ett led i förnyandet av ägarkundskapet för-
tydligade vi våra förmåner och kommunikationen i 
anslutning till dem. Vi erbjuder tjänsten Ägarkund 
Plus till andelsbankens ägarkunder som använder 

våra bank- och försäkringstjänster på ett mångsidigt 
sätt. Syftet med tjänsten är att ytterligare förbättra 
kundupplevelsen och nå bättre tillgänglighet i de olika  
betjäningskanalerna. I början av året lanserade vi 
också nya förmåner för sparande och placering för 
ägarkunderna. Vi satsar på att ägarkunderna ska få 
mer nytta av sitt ägarkundskap.

En utmärkt arbetstagarupplevelse 

OP Gruppen har stegvis övergått till ett verksam-
hetssätt som baserar sig på självstyrande mång-
kunniga team. Syftet med verksamhetssättet är att 
förbättra arbetstagarupplevelsen, kundupplevelsen 
och verksamhetens effektivitet samt att göra ansva-
ren och beslutsfattandet tydligare. Ansvar och konfi-
dentialitet utgör stommen för vårt arbete och skapar 
ramar för våra sätt att arbeta.

Beträffande ledningen flyttas fokus från ledningen 
av individer till att möjliggöra utmärkta teampre-
stationer och undanröja hinder. De anställdas kom-
petensutveckling och inlärning samt en fortlöpande 
förbättring av prestationerna är en fast del av att 
lyckas i arbetet. Av dem som arbetar enligt den själv-
styrande modellen anser 80 procent att ansvaret i de 
multikompetenta teamen har ökat och att samarbetet 
och växelverkan har blivit bättre. De anställda tycker 
att verksamhetsmodellen är inspirerande och den 
används i stor utsträckning i centralinstitutet och i 
många andelsbanker. 

Det ändrade arbetssättet och de ständiga för-
ändringarna i omvärlden förutsätter snabb reak-
tionsförmåga. År 2021 definierade vi principerna för 

hybridarbete som förenar arbetet på kontoret med 
distansarbetet. Utgångspunkten för principerna är 
att våra kunders behov och affärsrörelsemålen i för-
sta hand styr arbetssättet och platsen. Teamen och 
samarbetet mellan teamen styr planeringen av det 
dagliga arbetet.

Under den utdragna pandemin har osäkerheten 
och belastningen ökat och också påverkat välbefin-
nandet i arbetet. Det smidiga arbetssättet, hybrid-
arbetet och den omfattande möjligheten till distans-
arbete har fått positiv respons. Förutom att vi tar 
hand om de anställdas hälsa och säkerhet har vi ökat 
stödet och verktygen för hanteringen av belastningen.

Intäkterna ska växa snabbare än kostnaderna 

De låga räntorna och de ökade myndighetskraven 
förutsätter fortlöpande effektivisering av oss. På så 
sätt upprätthåller vi vår resultatkapacitet och starka 
kapitaltäckning. Endast genom att utöva lönsam  
affärsrörelse kan vi genomföra vår grunduppgift.

Enligt målet i vår strategi har våra intäkter växt 
snabbare än kostnaderna. Intäkterna från kund- 
rörelsen ökade med 14 procent 2021 och kostnader-
na hölls under kontroll. Vi har ökat effektiviteten för 
vår verksamhet genom att koncentrera oss på  
vår kärnaffärsrörelse samt genom att utveckla och 
förenkla våra processer. 
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Bättre och effektivare verksamhet 

Processernas effektivitet och data som vi använder 
utgör grunden för en ökad produktivitet och hög-
klassig riskhantering. Förnyandet och förbättringen 
sker med hjälp av både arbetsmetoder och teknik. 
De betydande förnyelserna i grundsystemen fram-
skrider enligt planerna: förnyelserna förbättrar 
kundupplevelsen, effektiviteten och kvaliteten på 
arbetet samt möjliggör en snabbare och smidigare 
utveckling i framtiden. Robotiken och automatise-
ringen har ökat effektiviteten och produktiviteten i 
vår kundtjänst. 

Under de senaste tre åren har vi i enlighet med vår 
strategi förenklat centralinstitutskoncernens struktur 
betydligt och koncentrerat oss på vår kärnaffärsrörel-
se, bank- och försäkringsrörelse. Pohjola Försäkring 

avstod från sjukhusverksamheten och koncentrerar 
sig i fortsättningen på sin kärnaffärsrörelse, dvs. på 
skadeförsäkringsrörelsen. OP Företagsbanken Abp:s 
dotterbolag Pohjola Försäkring Ab överfördes 2021 
till OP Andelslags direkta ägo. Arrangemangen går ut 
på att förenkla centralinstitutskoncerns struktur och 
förvaltning samt att förtydliga ledningen. 

De strategiska prioriteringarna för de 
närmaste åren
Vi granskar regelbundet våra strategiska val samt 
hur de realiseras och vid behov anpassar vi vår rikt-
ning. Under hösten 2021 fastställde vi vår strategi 
och ställde upp fem strategiska prioriteringar för de 
närmaste åren: värde för kunderna, lönsam tillväxt, 
högklassig och effektiv verksamhet, ansvarsfull 

OP Gruppens strategiska mål på lång sikt 

31.12.2021 31.12.2020 Mål 2025

Räntabilitet på eget kapital (ROE utan OP-bonus), % 7,8 6,6 8,0 

CET1-kapitaltäckning, % 18,2 18,9
minst CET1-
kapitalkrav  
+ 4 %-enh. 

Rekommendation på varumärkesplanet, NPS  
(Net Promoter Score, privat- och företagskunder)

Bank: 27 
Försäkring: 16

Bank: 29 
Försäkring: 17

Bank: 30 
Försäkring: 20

Rating AA-/Aa3 AA-/Aa3 minst på nivån  
AA-/Aa3 

affärsrörelse samt en kompetent, entusiastisk och 
välmående personal.

Grunden för all vår verksamhet utgörs av en stark 
riskhanterings- och compliance-kultur. En god risk-
hantering baserar sig på att identifiera kundernas 
behov, svara på deras förväntningar samt på rätt 
prissättning och omsorgsfull hantering av riskerna. 
Compliance-verksamheten syftar till att säkerställa 
att kundernas, marknadens, tillsynsmyndigheter-
nas och intressentgruppernas förtroende för OP 
Gruppen bibehålls. Vi säkerställer att regelverket 
iakttas genom att hantera compliance-risker, ge 
anvisningar och erbjuda utbildning till personalen 
och styra affärsrörelsen i riktning mot korrekta 
verksamhetssätt. 

Värde för kunderna

Vi är en pålitlig partner för våra kunder: vi skapar 
värde åt kunderna genom att erbjuda den smidigaste 
betjäningen i alla kanaler. Vi hjälper våra kunder att 
nå framgång genom att erbjuda övervägda och rätt 
dimensionerade lösningar och på så sätt stöder vi 
hela OP Gruppens framgång. Då mobiltjänsterna blir 
allt populärare utvecklar vi nya tjänster i första hand 
för mobilen. OP-mobilen har redan länge varit våra 
kunders populäraste kanal för skötseln av bank- och 
försäkringstjänster. Den har nästan 1,3 miljoner 
aktiva användare av vilka 70 procent loggar in i 
OP-mobilen dagligen. Antalet användare av OP-före-
tagsmobilen har på ett år ökat med 34 procent.

Andelsbankens ägarkunder som använder våra 
bank- och försäkringstjänster på ett mångsidigt sätt 

får också i fortsättningen den bästa nyttan av tjäns-
terna och en smidig vardag. Vi fortsätter att utveckla 
ägarkundskapet. Vi kommunicerar på ett tydligare 
sätt och gör våra förmåner ännu klarare än förr.

Lönsam tillväxt 

Vårt mål är att växa särskilt inom kapitalförvaltning-
en, skade- och livförsäkringen samt hushållsbanksrö-
relsen i tillväxtcentra. Vi vill hjälpa finländarna att bli 
förmögnare och vara bättre förberedda också i fram-
tiden. Kundernas ökade placeringsintresse stöttar 
tillväxten av tjänster för sparande och placering. Vårt 
mål är att vara en pålitlig partner för våra kunder och 
att vårt omfattande utbud av produkter och tjänster 
ska täcka alla bank- och försäkringstjänster som våra 
kunder behöver i olika skeden av livet.

Högklassig och effektiv verksamhet

Vi förbättrar verksamhetens kvalitet och effektivitet 
genom att förnya våra bassystem och göra våra 
processer smidigare. Vi utvecklar och förenklar vårt 
utbud av produkter och tjänster så att det motsva-
rar kundernas behov. Vårt mål är att öka den digi-
tala försäljningen av produkter och tjänster. Genom 
att förbättra kvaliteten och tillgängligheten på data 
producerar vi högklassiga och lättanvända bank- och 
försäkringstjänster, bygger upp en bättre insikt om 
kundens behov och utvecklar tjänster för framtiden. 
AI-baserad robotik gör det snabbare och smidigare 
för kunderna att sköta ärenden och i framtiden an-
vänds den allt mer i olika kanaler och tjänster. 
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Vi svarar på förändringarna i kundbeteendet med 
att utveckla vårt servicenät och vår gruppstruktur 
utgående från kriterierna för framtidens andels-
bank. Framtidens andelsbank måste på sikt kunna 
genomföra OP Gruppens grunduppgift så att krite-
rierna för betjäningens kvalitet, omfattning och re-
surser samt verksamhetens lönsamhet beaktas. Det 
pågår fusionsprojekt mellan andelsbanker runt om i 
Finland: bankfusionerna är en naturlig fortsättning 
på minskningen av antalet andelsbanker som pågått 
redan under flera decennier. Vid utgången av 2021 
fanns det 121 andelsbanker i Finland. 

Ansvarsfull affärsrörelse

Vårt ansvarsarbete har långa anor som utgår från 
vår grunduppgift och våra starka värden. Vårt 
samhällsansvarsprogram styr vårt ansvarsarbete: 
vi främjar en hållbar ekonomi, vi stöder den lokala 
livskraften och samhörigheten, vi stärker finländar-
nas ekonomiska kunskaper och vi använder vårt 
datakapital på ett ansvarsfullt sätt. Kundernas öka-
de förväntningar på ansvar, regleringen som gäller 
hållbar finansiering och tillsynsmyndighetens krav 
återspeglas starkt i hela finansbranschen. Därför har 
vi valt ansvarsfull affärsrörelse till ett av OP Grup-
pens strategiska prioriteringsområden.

Vi stärker ansvarskänslan i vår affärsrörelse till 
exempel genom att integrera den i våra placerings-
processer och i processerna för beviljande av kredit 
och utöka andelen ansvarsfulla produkter och tjäns-
ter i vårt utbud. Vårt ansvarsarbete är kundoriente-
rat: vår uppgift är att stötta våra intressentgrupper 

i egenskap av finansiär, påverkare, placerare samt 
utvecklare av tjänster och produkter. Vi hjälper våra 
kunder att möta förändringar och ta ansvar för ett 
hållbart liv i framtiden, tillsammans genom alla tider.

Kompetent, entusiastisk och välmående 
personal

Vårt mål är att ständigt förbättra vår verksamhet 
och arbetstagarupplevelse så att verksamhets-
modellen som baserar sig på självstyrande team 
fortlöpande stärks. För att vi ska kunna stärka den 
smidiga verksamhetskulturen och ständigt förbättra 
verksamheten krävs det ledning med tydliga mål, 
smidigt samarbete över organisationsgränserna, 
förtroende, ansvar och målmedveten inlärning 
tillsammans. Vi stöttar de anställda att utveckla 
kompetenser som är viktiga för framgången och 
anpassar kompetensen smidigt efter de förändrade 
affärsrörelsebehoven. I framtiden styrs arbetet av 
principerna för hybridarbete och med hjälp av dem 
tryggar vi ett framgångsrikt, mångformigt och multi- 
lokalt arbetssätt.
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Samhällsansvarsprogrammet
I enlighet med vår vision vill vi vara en sakkunnig, pålitlig och ansvarsfull 
aktör samt en föregångare och förnyare inom finansbranschen. 

Vårt ansvarsarbete styrs av samhällsansvars-
programmet, som baserar sig på megatrender i 
omvärlden och på en väsentlighetsanalys som iden-
tifierar de mest centrala ansvarsaspekterna för OP 
Gruppen och dess intressentgrupper.

OP Gruppen har förbundit sig att i sin verksamhet 
stödja FN:s mål för hållbar utveckling (Sustainable 
Development Goals, SDG). I samband med upp-
dateringen av samhällsansvarsprogrammet har vi 
identifierat och beaktat de mål för hållbar utveckling 
som är väsentliga för OP Gruppen, och de beskrivs i 
samhällsansvarsprogrammet.

OP Gruppens samhällsansvarsprogram samman-
fattas i fyra centrala teman och löften, som styr 
programmets mål och gärningar.

På nästa sida beskrivs närmare hur samhällsan-
svarsprogrammet avancerat 2021. 

Centrala teman i OP Gruppens samhällsansvarsprogram
Centrala teman i OP Gruppens samhällsansvarsprogram

Vi stärker finländarnas ekonomikunskaper 
Vi främjar hanteringen av den egna ekonomin och ökar  
välståndet i alla åldersgrupper. 

Vi främjar en hållbar ekonomi 
Vi stöder en hållbar utveckling och bekämpning av  
klimatförändringen samt hjälper med anpassningen till dem. 

Vi stöder den lokala livskraften och samhörigheten 
Vi erbjuder finländarna sysselsättning, motionsmöjligheter och  
trygghet samt skapar välstånd. Vi främjar utvecklingen av den lokala  
ekonomiska livskraften. 

Vi använder vårt datakapital på ett ansvarsfullt sätt 
Vi utnyttjar kunddata och artificiell intelligens på ett transparent  
sätt för våra kunders bästa
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Genomförandet av OP Gruppens samhällsansvarsprogram 2021

SDG Mål Indikator 2021 2020 

Vi stärker finländarnas ekonomiska kunskaper

Vi är den mest betydande coachen i ekonomikunskap i vår bransch. De barn och unga vi mött i våra ekonomikunskapsprojekt tillsammans  
med partnerna över 39 000 52 000

Vi handleder våra kunder och hjälper seniorer att sköta sin ekonomi digitalt. Personer vi mött i de digitala handledningarna över 8 400 4 500

Vi främjar hållbar ekonomi
Vi erbjuder finansiella produkter som stöder en hållbar utveckling. Beviljade lån enligt hållbarhetskriterier, gröna lån och limiter, milj. € 3 036 1 523

Vi är den mest eftertraktade samarbetspartnern när det gäller produkter,  
rådgivning och redovisning inom hållbar placering. Förvaltade medel i ansvarsfulla fonder, mrd. € 8,8 4,9

I vår egen verksamhet är vi klimatneutrala 2025 och vi främjar kundernas 
utsläppsminskningar. Utsläpp från egen verksamhet (scope 1 och 2), ton CO2e 25 485* 17 922

Vi stöder den lokala livskraften och samhörigheten
Via partnerskap med idrottsföreningar och grenförbund är vi den mest betydande  
aktören i branschen inom stödet för finländarnas motion och idrott. Antalet finländare vi tillsammans med idrottsföreningarna aktiverat fysiskt 304 000 289 000

Vi ökar personalens mångfald och beaktar likabehandling i all vår verksamhet. Kvinnornas andel av chefsposterna är minst 40 procent 30 % 28 %

Vi använder vårt kunskapskapital på ett ansvarsfullt sätt
Vår praxis för integritetsskydd är bra. Procent för avlagd webbkurs i dataskydd, obligatorisk för alla 91 % 100 %

* Kalkyleringssättet har preciserats 2021.
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Hushållsbank
Segmentet Hushållsbank består av bankrörelse för privatkunder och 
sme-företag i andelsbankerna och centralinstitutskoncernen.

OP är Finlands ledande bostads- och företagsfinan-
siär. Vi vill erbjuda branschens bästa kundupplevel-
sen både lokalt och digitalt och vara en pålitlig och 
smidig ekonomipartner för våra ägarkunder i olika 
skeden av livet. Vårt mål är att trygga våra ägar-
kunders ekonomiska välfärd samt att främja deras 
ekonomihantering och ekonomiska framgång.

Tjänsterna för privatkunder omfattar dagliga 
bankärenden, lån, besparingar och placeringar, 
bostadsärenden samt omfattande förmåner för 
ägarkunder. Vi erbjuder våra kunder personlig 
kundbetjäning via digitala kanaler, telefontjänsten 
och vårt omfattande kontorsnät runtom i Finland. 
Våra kunders dagliga bankärenden och betalningar 
sköts oberoende av tid och plats i olika kanaler. Vi 
utvecklar våra tjänster kontinuerligt så att de svarar 
mot våra kunders föränderliga behov. OP-mobilen 
är våra ägarkunders huvudsakliga kanal för skötseln 
av dagliga ärenden. I slutet av året hade OP-mobilen 
nästan 1,3 miljoner aktiva användare.

Våra produkter och tjänster fick under året flera 
erkännanden och vi placerade oss åter på första 
plats i Finland i den ansedda tidskriften The Bankers 
tävling Bank of the Year.

Stöd för bättre ekonomikunskaper och hantering 
av den egna ekonomin genom århundraden 

Ekonomikunskaperna har alltid 
varit en viktig del av OP Gruppens 
ansvarsarbete. För de första an-
delskassorna var det viktigt att 
öka samhällets ekonomikunskaper 
och insikt om ekonomin. Redan på 
1920-talet började andelskassorna 
systematiskt lära ut sparsamhet i 
skolorna. Skolorna fick sparbössor 
i vilka eleverna under ledning av 
lärarna gjorde små besparingar. 

Efter 1950-talet uppmuntrade 
bankerna barnen att spara till 
exempel så att barnen fick föra 
sina sparbössor till kontoren för 
tömning vissa dagar. På 1970-talet 
började andelsbankerna dela ut 
Hippo-sparbössor åt sina kunder.

Nu har barnen sparat pengar i dem 
redan i flera generationer.

På 2020-talet ingår OP Gruppens 
ekonomikunskapsarbete i samhälls-
ansvarsprogrammet och erbjuder 
täckande tjänster för hantering av 
ekonomin samt för sparande och 
placering. Med Ekonomisk balans 
kan kunden i OP-mobilen följa upp 
sina utgifter och med den digitala 
Sparbössan går det att spara inte 
bara på ett konto utan också i 
placeringsfonder. I samarbete med 
våra samarbetspartner lärde vi 
2021 ut ekonomikunskaper till över 
39 000 barn och unga. Läs mer 
om vårt ekonomikunskapsarbete i 
avsnittet Vi stärker finländarnas 
ekonomikunskaper.

Omfattande tjänster för hantering av  
den egna ekonomin

År 2021 lanserade vi som första bank i Finland en 
digital assistenttjänst i OP-mobilen som hjälper kun-
den att lösa vardagliga problem självständigt. Vi för-
nyade också Sparbössan i OP-mobilen. I Sparbössan 
kan våra kunder nu ställa sparmål och spara också i 
OP:s hållbara fonder. 

Likaså som första bank i Finland lanserade vi 
den textmeddelandebaserade tjänsten OP-Konto-
meddelande. Tjänsten lämpar sig till exempel för 
seniorer och andra kunder som behöver särskilt 
stöd och som inte anlitar OP:s digitala kanaler. 
OP-Kontomeddelande gör det möjligt för kunderna  
att självständigt följa upp penningärendena i 
realtid. 

Användningen av kontanter fortsatte att minska 
och 2021 var minskningen i euro jämfört med året 
innan cirka 15 procent. Däremot ökade våra kun-
ders kortinköp trots den utdragna coronapandemin 
med 9,5 procent och över 90 procent av ökningen 
utgjordes av inhemska kortbetalningar. Utlandsturis-
men återhämtade sig på hösten men användningen 

Under 2021 lärde vi ut 
ekonomikunskaper till 

39 000
barn och unga
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av kort utomlands var fortfarande klart mindre än 
normalt. 

De kontaktlösa betalningarna i butikernas betal-
terminaler utgjorde cirka 70 procent, vilket förklaras 
med coronapandemins effekter samt det goda mot-
tagandet som Apple Pay, som lanserades i början av 
2021, fick bland våra kunder. I nätbutikerna ökade 
kortbetalningarna med en tredjedel jämfört med 
året innan. Vi har satsat särskilt på betalnings-
tryggheten och utökat tryggheten för credit-betal-
ningarna med de förnyade OP Visa Gold- och OP 
Duo-korten. Antalet användare av Siirto-betalning-
en i OP:s mobilkanaler överskred 1 miljon 2021.

Vi stärker våra tjänster för mobilbetalningar och 
i juni meddelade vi att OP Gruppens Pivo, Danske 
Banks MobilePay och norska Vipps planerar en ny 
plattform för mobilbetalningar. Plattformen skulle 
slå ihop 11 miljoner användares mobila plånböcker  
till en av Europas ledande tjänster för mobila  
betalningar. Sammanslagningen av de mobila 
plånböckerna förutsätter ännu myndigheternas 
godkännande.

Vi är ekonomisamarbetspartnern för 
sme-företag
Vi är en långvarig samarbetspartner för små och 
medelstora företag och vi främjar den lokala före-
tagsverksamhetens framgång. Vi erbjuder lösningar 
och visioner för grundande av företag samt för 
tillväxten och ekonomin i alla skeden av företags-
verksamheten. Våra företagskunder har tillgång 
till övergripande bank-, finansierings-, betalnings-, 

placerings- och kassahanteringstjänster samt nät- 
och mobiltjänster för en smidig skötsel av ärenden. 
Till exempel OP-företagsmobilen hade vid slutet av 
2021 redan nästan 60 000 användare och antalet 
inloggningar uppgick till 21 miljoner under 2021.  

Våra experter hjälper företagen att organisera  
företagets vardag, fatta beslut och utveckla verk-
samheten. För att kunna stöda sme-företagarna 
påbörjade vi på våren vår nya serie Ekonomisk 
coachning för företagare. Coachingen ger företagen 
möjlighet att diskutera aktuella frågor med  
OP Gruppens experter och samarbetspartner. 

I december 2021 
loggade kunderna in i 

OP-mobilen över

42
miljoner gånger
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Vi erbjuder nyetablerade sme-företag mångsidiga 
tjänster samt stöd för att grunda ett eget företag. 
OP Lättföretagare är Finlands ledande tjänst för 
dem som sysselsätter sig själva. Tjänsten anlitades 
av cirka 20 000 aktiva företagare och före slutet av 
2021 har totalt över 30 000 företagare inlett sin 
verksamhet via tjänsten. 

För att sätta fart på sme-företagens tillväxt er-
bjuder vi också Europeiska investeringsfondens (EIF) 
riskdelningsgaranti. Lånegarantin gör det lättare att 
få finansiering för investeringar som ger fart åt före- 

tagets tillväxt. Med hjälp av garantin kan sme-fö-
retag också driva igenom mer riskfyllda projekt än 
vanligt. Riskdelningsgarantin täcker hela 80 procent 
av säkerheterna för finansieringen.

Vi förverkligar bostadsdrömmar

Vi vill hjälpa våra kunder att förverkliga drömmarna 
om boende och vardag så ekonomiskt hållbart och 
smidigt som möjligt. Vi erbjuder våra kunder mång-
sidiga tjänster som ansluter sig till köp, försäljning 
och hyrning av bostad. Med den digitala bolåne-
tjänsten kan OP:s kunder på nätet söka och få ett 
bolånebeslut och en bolåneoffert som är bindande 
för banken. Av alla våra låneansökningar kommer 
merparten via digitala kanaler. Låneförhandlingarna 
sköts per telefon, som nätmöte eller personligen på 
kontoret, och lånedokumenten kan även underteck-
nas elektroniskt. Bolåneförhandlingarna sköts allt 
oftare via elektroniska kanaler. 

OP Hem samlar tjänsterna för fastighetsför-
medling och disponentverksamhet till en helhet på 
adressen op-koti.fi och tillhandahåller högklassiga 
tjänster på över hundra kontor. OP Hem har redan 
11 år i följd valts till den tillförlitligaste fastighetsför-
medlaren i Finland (undersökningen Suomi tänään 
2021, Taloustutkimus). OP Hem erbjuder sina kun-
der möjlighet att göra bostadsaffärer digitalt, så att 
köparen och säljaren godkänner köpebrevet med 
bankkoder. På så sätt kan affären skötas oberoende 
av tid och plats, utan att den behöver slutföras på 
ett bankkontor.

På bostadsmarknaden var 2021 ett mycket 
livligt år och för OP:s bostadsfinansiering var året 
rekordartat. Under året ansöktes fler nya bolån än 
under de fem föregående åren och antalet uttagna 
bolån ökade med 18,5 procent jämfört med året 
innan. Under 2021 ökade sannolikheten för en rän-
tehöjning inom euroområdet. Av våra privatkunders 
bolån var 29,6 procent ränteskyddade vid slutet av 
2021.

OP Hem förmedlade 9,8 procent fler bostadsaktie-  
och fastighetsaffärer än ett år tidigare. Då corona- 
pandemin förlängdes ökade intresset särskilt för 
större bostäder. Både våningshus och radhus liksom 
parhus och egnahemshus gick åt. 

Säsongen för fritidsbostäder började tidigt och i 
januari ansöktes dubbelt så många lån som i snitt 
under motsvarande tid de senaste fem åren. Distans- 
arbetet, som ökat på grund av coronapandemin, fick 
allt fler att drömma om en fritidsbostad som ett an-
dra hem. Under 2021 ansöktes 8,1 procent mer lån 
för fritidsbostäder än året innan. Hos OP Hem bytte 
fritidsbostäderna ägare livligt granskat på sikt, men 
rekordsiffrorna från våren 2020 överskreds inte.

Vi hjälper finländarna att bli förmögnare 
och bättre förberedda
Vi erbjuder våra kunder mångsidiga tjänster för 
sparande och placering. I vårt utbud ingår även en 
skräddarsydd och prisbelönt private banking-tjänst. 
Dessutom tillhandahåller vi placeringsrådgivning på 
våra kontor.

De finländska hushållen har under den utdragna 
pandemin aktiverat sig och börjat spara och för-
bereda sig ekonomiskt. Särskilt fondsparandet har 
nått nya rekord. Under 2021 öppnade kunderna 
cirka 180 000 nya avtal om regelbundet sparande. 
Antalet månatligen aktiva sparavtal är cirka 600 
000. De i Finland registrerade fonderna fick 2021 
nästan 410 000 nya  fondandelsägare av vilka OP:s 
andel utgjorde cirka 46 procent, alltså 187 000 nya 
andelsägare. OP:s fondandelsägare har på tre år 
ökat med nästan 50 procent. I oktober lanserade vi 
aktiesparkontot i OP-mobilen för våra kunder.

Den egna bostaden utgör fortfarande största 
delen av finländarnas nettoförmögenhet. I snitt står 
bostaden för hälften av tillgångarna och för merpar-
ten av finländarna står den för mer än 75 procent. 

Centralt för den ökade förmögenheten och främ-
jandet av ökningen är att förbättra finländarnas 
ekonomikunskaper. Våra kunder kan i OP-mobilen 
använda tjänsten Ekonomisk balans som hjälper an-
vändarna att bättre gestalta av vilka inkomster och 
utgifter ekonomin består. Tjänsten hjälper använ-
darna till exempel att granska sina konsumtionsva-
nor och ändra dem. Över 230 000 kunder använde 
2021 aktivt OP:s tjänst Ekonomisk balans för hante-
ringen av den egna ekonomin.

Under 2021 öppnade 
OP:s kunder cirka

180 000
nya avtal om 
regelbundet  
sparande
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Företagsbank
OP Gruppens segment Företagsbank består av bankrörelse och 
kapitalförvaltning för företag och institutioner. 

Vårt långsiktiga samarbete stöder våra företagskun-
ders framgång, tillväxt och internationalisering samt 
främjar en hållbar ekonomi för våra kunder. Vår 
hemmamarknad är Finland, Estland, Lettland och 
Litauen.

OP Företagsbanken är företagens och 
institutionernas samarbetspartner 
Till OP Företagsbankens tjänster hör finansiering, 
ränte- och valutaskydd, betalningar, hantering av 
kassaflöden och driftskapital samt kapitalförvaltning. 
Vår styrka är ett omfattande lokalt servicenät i Fin-
land. Vi erbjuder även vältäckande tjänster och ett 
nätverk av samarbetspartner för våra företagskun-
ders internationella behov. Vi bygger alltid upp 
lösningarna utgående från våra kunders behov och 
utvecklar vår verksamhet i olika betjäningskanaler 
så att vi kan erbjuda marknadens bästa kundupple-
velse. Kundbelåtenheten inom OP Företagsbanken 
var utmärkt 2021: NPS var 90,5 (mellan -100 och 
+100). 

OP Företagsbanken erbjuder heltäckande lös-
ningar för finansiering ur sin balansräkning samt 

Vi stöttar våra kunder så att de kan bereda sig 
på klimatförändringens effekter

Finansbranschens roll för att 
bekämpa klimatförändringen 
accentueras i synnerhet inom 
finansierings- och placerings-
verksamheten. Vi vill möjliggöra 
en omställning mot en hållbarare 
framtid tillsammans med våra 
kunder. 

OP Företagsbanken har förbun-
dit sig att bli klimatneutral i sina 
företagskreditportföljer och OP 
Kapitalförvaltning i de fonder som 
företaget förvaltar tillsammans 
med OP-Fondbolaget senast 2050. 
Utöver detta långsiktiga mål utar-
betar vi en strategisk plan för en 
avsevärd minskning av utsläppen 
redan före 2050 särskilt i Finland, 
som är vår huvudmarknad för fö-
retagsfinansiering. Vi kommer att 
halvera fondernas utsläppsintensi-
tet av växthusgaser senast 2030.

Med dessa åtgärder vill vi säker-
ställa att våra företagskunder är 
beredda på klimatförändringens 
effekter. Vi stöttar företagens 
övergång till en koldioxidsnål verk-
samhet genom att för klimat- och 
miljömässigt nyttiga projekt erbju-
da gröna lån till bättre villkor än 
normala lån. 

OP Företagsbanken kommer inte 
att finansiera nya stenkolskraftverk 
eller stenkolsgruvor, och inte heller 
företag som planerar att bygga 
sådana. Vi gynnar inte heller nya 
företagskunder vars ekonomiska 
beroende av att använda stenkol 
som energi överskrider 5 procent 
mätt med omsättningen. Avvikelser 
från den här riktlinjen kan göras 
om en företagskund har förbundit 
sig att ställa om mot ett koldioxid- 
snålt ekonomiskt system och att 

presentera en konkret plan för hur 
kunden ska frångå användningen 
av stenkol.

Kapitalförvaltningen ska gradvis 
skärpa uteslutningsgränsen för 
stenkol i placeringsverksamheten 
före 2030. 

Ett aktivt ägande har alltid utgjort 
en väsentlig del av våra åtgärder 
för ansvarsfull placering. Framöver 
kommer vi att utveckla vår påver-
kan på de företag vi äger så att de 
ska främja våra klimatneutralitets-
mål ännu bättre än förut.

från kapitalmarknaden med eget och främmande 
kapital. Via våra kapitalmarknadstjänster erbjuder vi 
alla kundgrupper mångsidiga tjänster för skydd mot 
marknadsrisker och för handel på finansmarknaden. 
Syftet med våra lösningar för effektivisering av drift-
skapitalet i upphandlings- och säljverksamheten är 
att stödja kundens likviditets- och balanshantering. 
Vi söker alternativ kundfinansiering för konsumenter 
och företag i Finland och utomlands. Vi tillhandahåller 
lösningar för köp och betalning i nätbutiker. 

Med konto- och limitlösningar stöder vi en effektiv 
hantering av penningflödet. För företagskunder och 
institutionella kunder tillhandahåller vi omfattande 
kapitalförvaltningstjänster allt från diskretionär port-
följförvaltning till konsultativ kapitalförvaltning. I vårt 
tjänsteutbud ingår också en modern riskrapportering 
och portföljanalys samt lösningar för företagens 
likviditetshantering. 

OP Gruppen är medveten om sin roll som en av 
Finlands största företagsfinansiärer och tar detta 
ansvar på allvar. Vi vill hjälpa våra kunder nå en kli-
matmässigt hållbar ekonomi. Det gör vi genom att 
utveckla mångsidiga produkter för ansvarsfull place-
ring och grön finansiering.



35Strategi AnsvarGrunduppgiftÅr 2021

Lösningar som stöder företagens 
affärsverksamhet 

Vi erbjöd tillsammans med Europeiska investerings-
banken (EIB) medelstora företag möjlighet till 300 
miljoner euro i ny finansiering. EIB:s stöd möjliggörs 
av det nya garantiprogrammet European Guaran-
tee Fund (EGF) med vilket man stöttar företag och 
deras nya investeringar samt coronaåterhämtning. 
OP Företagsbanken har gedigen erfarenhet av den 
finländska företagssektorn och av att förmedla Eu-
ropeiska investeringsbankens finansiering i Finland. 

På sommaren lanserade vi som första bank i 
Finland för våra kunder en multibanksfunktion som 
gör det möjligt för företag att se konton och trans-
aktioner i andra banker samt betala från konton i 
andra banker. Funktionen underlättar företagens 
vardag och hanteringen av kassaflödet eftersom den 
ger en mer omfattande inblick i kassaställningen i 
realtid. Multibanksfunktionen utnyttjar tredje parters 
bankgränssnitt som man fick tillgång till då det andra 
betaltjänstdirektivet (PSD2) trädde i kraft 2019.

Vi vill aktivt medverka till att göra fastigheterna 
i Finland klimatneutrala. OP-Hyresinkomst, som är 
Finlands största bostadsfond, ser till att all energi 
som fondens fastigheter använder är klimatneutral 
senast 2030. Fastigheternas energieffektivitet ligger i 
både placerarnas och hyresgästernas intresse. 

Vi vill utveckla den finländska infrastrukturen på 
ett långsiktigt sätt och samtidigt hålla den i inhemsk 
ägo. Marknadens första inhemska infrastrukturfond 
utan förfallodag, OP Finland Infrastruktur, samlade 
under sin första kapitalanskaffningsomgång totalt 
158 miljoner euro i utfäst kapital.

OP möjliggjorde som första bank 
i Finland multibanksbetalningar 
för företag.
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Försäkring
Segmentet Försäkring består av Pohjola Försäkring,  
OP-Livförsäkring och Pohjola Sjukhus (till 1.2.2022). 

Pohjola Försäkring är Finlands ledande skadeförsäk-
ringsbolag med en marknadsandel på 32,8 procent 
(2020). Pohjola Försäkring erbjuder omfattande 
skadeförsäkringstjänster för såväl privatkunder som 
företag och organisationer. 

OP-Livförsäkring erbjuder tjänster för livförsäk-
ring och försäkringssparande samt pensionslös-
ningar för företag. Mätt med premieinkomsten är 
OP-Livförsäkring det tredje största livförsäkrings-
bolaget med en marknadsandel på 17,6 procent och 
mätt med fondanknutna besparingar det näst störs-
ta med en marknadsandel på 26,9 procent.

Pohjola Sjukhus är ett sjukhus som specialiserar 
sig på ortopedi, det vill säga på vård av sjukdomar 
och olycksfallsskador i stöd- och rörelseorganen. I 
juli berättade vi att Pohjola Försäkring koncentrerar 
sig på skadeförsäkringsrörelsen och säljer aktierna 
i Pohjola Sjukhus till Pihlajalinna. Företagsaffären 
genomfördes 1.2.2022.

Vi hjälper till att förebygga skador och 
ersätter skador 
Pohjola Försäkrings mål är att vara kundernas risk-
hanteringspartner: vi kartlägger eventuella risker, 

Klimatförändringen har en betydande effekt på 
skadeförsäkringsrörelsen

De exceptionella naturfenomenen 
till följd av klimatförändringen 
såsom stormar och över-
svämningar syns tydligt i Pohjola 
Försäkrings statistik. Till exempel 
i juni 2021 var stormarna 
exceptionellt kraftiga och under 
ett par veckors tid registrerades 
dubbelt så mycket skador jämfört 
med det normala. Enligt vår 
statistik har antalet skador till följd 
av naturfenomen som helhet ökat, 
men det finns dock betydande 
skillnader mellan åren.  

Av ersättningarna från 
privatkundernas hemförsäkringar 
stod ersättningar till följd av 
naturfenomen för cirka 5 procent. 
Nästan 90 procent av skadorna 

till följd av naturfenomen 
berodde på stormvindar och 
de egendomsskador som de 
förorsakat. Medelskadan för en 
skada till följd av naturfenomen  
är cirka 2 000 euro.  

Också mätt i pengar förorsakar 
stormarna de största natur-
fenomenskadorna i Finland. 
Enligt prognoserna verkar det 
inte som om stormarna skulle bli 
kraftigare i de nordiska länderna, 
men regnet ökar och därmed 
ökar risken för översvämningar. 
Av alla skogsskador förorsakas 
merparten, 73 procent, av 
stormar. Snö-skadorna står 
för cirka 16 procent och 
insektskadorna för 6 procent. 

Klimatförändringens globala 
skador syns i försäkringsrörelsen 
via de internationella företagen 
eftersom deras verksamhet har 
försäkrats på olika håll i världen. 
Effekterna av klimatförändringen 
reflekteras också i priset på 
återförsäkring och rent av på 
tillgången på återförsäkring. 
På sikt syns detta på 
försäkringsmarknaden i Finland 
och i försäkringspremierna.

bidrar till att förebygga skador och säkerställer en 
smidig och effektiv handläggning av skadeärenden. Vi 
erbjuder försäkringslösningar enligt kundens behov. 

Vi säkerställer att kunden är medveten om ris-
kerna och att eventuella skador inte medför oöver-
komliga ekonomiska eller mänskliga svårigheter. Vi 
gör vardagen smidig och trygg genom att bygga upp 
den bästa möjliga försäkringshelheten tillsammans 
med kunden. 

De centrala delområdena inom försäkringar för 
privatkunder är försäkringar för fordon, hemmet och 
annan egendom samt personförsäkringar bland an-
nat vid olycksfall och sjukdom både hemma och på 
resor. 

Vi erbjuder våra företagskunder vältäckande och 
mångsidiga riskhanteringstjänster, med vilka före-
taget bättre kan garantera en störningsfri affärsrö-
relse och säkerhet i problemsituationer. Vi tryggar 
kontinuiteten i våra kunders verksamhet, stöttar 
deras anställdas arbetsförmåga och hjälper till att 
bygga en trygg omvärld. 

Centrala objekt som försäkras inom företagsverk-
samheten är företagaren själv, företagets anställda, 
företagets anläggnings- och omsättningstillgångar, 
varutransporter, fordon samt affärsrörelsen. Därtill 

Nästan

90 %
av skadorna till följd av naturfenomen 

berodde på stormvindar



37Strategi AnsvarGrunduppgiftÅr 2021

erbjuder vi företag en cyberförsäkring i händelse av 
dataskador samt ansvarsförsäkringar.

Genom vår tjänst Pohjola Skadehjälpen erbjuder 
vi snabbt hjälp i skadesituationer. I Skadehjälpen 
får kunderna anvisningar vid skadesituationer, våra 
samarbetspartners uppgifter samt information om 
vad försäkringen ersätter. Skadehjälpen finns både i 
OP-mobilen och OP-företagsmobilen. 

Vi ersätter våra kunders skador med  
över 900 miljoner euro per år
Pohjola Försäkring utbetalade 902 miljoner euro i 
ersättningar 2021. Vi ersätter årligen cirka 95 pro-
cent av de skador som anmäls. Fordons-, person- 
och egendomsskadorna är storleksmässigt sinse-
mellan nästan lika stora. Till följd av restriktionerna 
i anslutning till coronapandemin minskade skadorna 
fortfarande avsevärt 2021. Skadeutvecklingen åter-
hämtade sig dock under hösten och närmade sig 
den normala nivån. 

Av privatkundernas skador anmäls cirka 51 pro-
cent via nätet eller mobilen. Pohjola Försäkrings 
ersättningstjänster har partneravtal i över 20 
branscher, exempelvis med företag inom hälso-
vårdsbranschen, bilverkstäder, optikaffärer, bygg-
reparationsföretag och elektronikaffärer. Vi har 
samarbetspartner för att säkerställa en högklassig 
kundupplevelse samt en ersättningsverksamhet som 
är kostnadseffektiv, håller jämn kvalitet och som är 
tillgänglig nära kunden. 

Hälsomästartjänsten är en avgiftsfri tjänst som 
bedömer vårdbehovet och som är avsedd för Pohjola  

Försäkrings- 
ersättningar som Pohjola 
Försäkring betalade 2021

902
miljoner euro

94 %
av de skador som 

hade anmälts 
ersattes
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Försäkrings kunder. Hälsomästaren bedömer också 
om sjukdomen eller olycksfallet ersätts och ger di-
rektdebiteringstillstånd till de vårdinrättningar som 
Pohjola Försäkring samarbetar med. Via Pohjola 
Försäkrings Hälsomästartjänst skötte Hälsomästar-
na 170 000 kundkontakter 2021. Kundupplevelsen 
av Hälsomästartjänsten var utmärkt 2021: NPS 83 
(variationsbredden -100 – +100). 

Pohjola Försäkrings bassystem förnyas 
under de kommande åren
Pohjola Försäkring har inlett sitt största systempro-
jekt genom tiderna då bolagets datasystem under 
de kommande åren förnyas. Projektet omfattar 
systemen för försäljning och skötsel av försäkringar 
samt ersättningar och stödsystemen för dessa. Det 
möjliggör snabba förnyelser av betjäningen och pro-
cesserna i framtiden utgående från affärsrörelsens 
och kundernas behov. Projektet inleddes med att 
ta i bruk en ny plattform för arbetsolycksfalls- och 
yrkessjukdomsförsäkringen i början av 2021. 

Vi stöder trafiksäkerheten

Pohjola Försäkrings mål är att stödja sina kunder 
att förebygga skador och olycksfall. Tillsammans 
med våra partner vill vi minska antalet trafikolyckor 
och förändra trafikattityderna så att de bidrar till 
trafiksäkerheten. 

Vi sporrar unga till trygg bilism i samarbete med 
Bilskoleförbundet och ett tjugotal körbanor runtom i 

Finland. Vi erbjuder en prisförmån för kaskoförsäk-
ringens första år för dem som utfört halkbaneöv-
ningarna som en del av anskaffningen av körkort för 
personbil eller motorcykel. I april inleddes kampan-
jen Kom fram med moped som innebär att också de 
som skaffar ett mopedkort är berättigade till förmå-
nen. Pohjola Försäkring stöttar också kristjänsten 
för motorister. 

I maj publicerade vi broschyren Trafikförsäkring 
på lättläst språk som är OP Gruppens första och 
hela Finlands andra lättlästa försäkringsbroschyr.  

OP-Livförsäkring hjälper våra kunder att 
vara förberedda 
OP-Livförsäkring erbjuder försäkringsprodukter och 
-tjänster såväl för risklivförsäkring som för sparande  
och placering. OP-Livförsäkring erbjuder också 
mångsidiga tilläggspensions- och placeringsalterna-
tiv för ersättningar till personalen och för företagens 
placeringsbehov. 

Med hjälp av en risklivförsäkring kan vår kund 
trygga sin egen och närståendes ekonomi och se till 
att lånen inte förblir obetalda eller blir en börda för 
närstående i händelse av dödsfall. Försäkringsspa-
rande är ett enkelt och smidigt sätt att placera i fon-
der och öka förmögenheten på lång sikt. Pensions-
lösningarna som OP-Livförsäkring erbjuder företag 
är en form av ersättning till personalen: de stärker 
personalens engagemang i dagsläget och erbjuder 
trygghet för framtiden genom att komplettera det 
lagstadgade pensionsskyddet. 

Realiseringsplanen för OP-Livförsäkrings nya, 
fastställda strategi går ut på en stark tillväxt inom 
alla produktområden. 

I juni blev risklivförsäkringarna en del av Pohjola 
Försäkrings förmånshelhet för preferenskunder. Det 
blev enklare att teckna en livförsäkring på nätet och 
nu kan våra kunder också teckna ett parskydd på 
nätet. Dessutom finns det allt fler alternativ för liv-
försäkringens ersättningsbelopp. Under året vidare-
utvecklade vi våra tjänster för försäkringssparande 
på nätet bland annat när det kommer till minderåri-
gas skötsel av ärenden och placerarprofilen. 

Pohjola Sjukhus erbjuder vård och 
rehabilitering 
Pohjola Sjukhus kärnuppgift är förstklassig diagnos-
tik, vård och rehabilitering av skador vid olycksfall i 
arbetet samt idrottsskador och andra skador. Pohjola  
Sjukhus verkar på fem orter: Helsingfors, Kuopio, 
Tammerfors, Uleåborg och Åbo. Pohjola Sjukhus har 
lyckats förkorta vårdkedjan avsevärt, vilket gynnar 
såväl arbetstagarna, arbetsgivarna och samhället 
som skade- och arbetspensionsförsäkrarna i och 
med kortare frånvaroperioder och lägre kostnader, 
ersättningar och inkomstbortfall. Kundbelåtenheten 
(NPS) bland operationspatienterna har varit på en 
utmärkt nivå ända sedan det första sjukhuset öpp-
nades, och 2021 uppgick den till 97. Pohjola Sjukhus 
övergick i Pihlajalinnas ägo 1.2.2022.

Vi får finländarna att röra på sig

Främjandet av finländarnas motion och idrott är en 
viktig del av Pohjola Försäkrings och Pohjola Sjukhus 
arbete. Via ett omfattande samarbete med grenför-
bunden stöder vi den fysiska aktiviteten genom att 
skapa hobbymöjligheter med låg tröskel för barn och 
unga. Vårt mål är att erbjuda olika motionsalterna-
tiv för så många som möjligt och att aktivera barn 
runtom i Finland i föreningsverksamheten. 

Med hjälp av Sportmästartjänsten handleder 
vi idrottsföreningarna och tränarna i att förebyg-
ga typiska idrottsskador. Över 2 000 aktiva inom 
idrottsföreningsverksamheten för barn och unga 
utnyttjade Sportmästartjänsten 2021. 

Pohjola Försäkring sporrade unga att röra på 
sig också via samarbetet med SuperPark och Hope 
rf. Mindre bemedlade familjer fick i oktober 2021 
motionsbiljetter till SuperPark till ett värde av cirka 
50 000 euro.



Ansvarskänsla
Ansvarskänslan är ett av  
OP Gruppens värden och 
grunden för all vår verksamhet. 
I det här avsnittet berättar vi om 
gruppens ansvarsarbete, ESG-
aspekterna och genomförandet 
av samhällsansvarsprogrammet 
samt rapporterar nyckeltalen 
för företagsansvaret i enlighet 
med GRI-standarderna (Global 
Reporting Initiative).

39Strategi AnsvarGrunduppgiftÅr 2021



40Strategi AnsvarGrunduppgiftÅr 2021

Ansvarsfull aktör
Företagsansvaret är en integrerad del av OP Gruppens strategi och alla 
OP-anställdas vardag, beslut och handlingar. OP Gruppens mål är att 
vara en branschföregångare inom företagsansvar. I samarbete med våra 
kunder skapar vi en mer hållbar framtid.

OP Gruppens ansvarsarbete baserar sig på grup-
pens grunduppgift och värden. Som en kundägd 
grupp har OP en särskild plikt och möjlighet att 
verka för kundernas och omvärldens bästa också då 
samhällets och ekonomins brytningsskeden skapar 
nya behov och möjligheter. Principerna för god  
affärssed (Code of Conduct) innehåller OP Gruppens 
principer för företagsansvar och miljöprinciper, som 
alla anställda inom OP Gruppen ska iaktta i sitt ar-
bete. För att tillämpa principerna i praktiken har det 
utarbetats ett antal mer detaljerade riktlinjer och 
regler. OP Gruppens samarbetspartner förväntas 
följa Supplier Code of Conduct. 

OP Gruppens affärsledningsrutiner omfattar till 
stora delar även åtgärder som gäller ledningen av 
företagsansvaret. De centrala ledningsrutinerna  
har fastställts i OP Gruppens principer för bolags- 
styrning. OP Gruppen iakttar god bank- och för- 
säkringssed, enligt vilken verksamheten ska följa 
lagar, normer och föreskrifter samt principerna för 
ärlig och rättvis verksamhet. Riskhanterings- och 
Compliance-organisationerna övervakar också  

riskerna i anslutning till företagsansvaret samt  
kravefterlevnaden. Organisationerna är oberoende 
av affärsrörelserna. 

Ansvarsarbetet styrs av OP Gruppens 
samhällsansvarsprogram. 

Organisering av företagsansvaret

Styrelsen för OP Gruppens centralinstitut OP An-
delslag godkänner företagsansvarspolicyn, sam-
hällsansvarsprogrammet och viktiga ändringar i 
programmet. Direktionens ESG-kommitté bereder 
OP Gruppens samhällsansvarsprogram och lägger 
fram det för styrelsen för godkännande samt följer 
upp hur programmets mål uppfylls. OP Andelslags 
förvaltningsråd utvärderar regelbundet gruppens 
samhällsansvarsprogram och följer upp utfallet. 
Företagsansvaret ankommer i OP Gruppens högsta 
ledning på affärsrörelsedirektören för bankrörelsen 
för företag och institutioner.

Frågor som gäller företagsansvaret behandlas 
regelbundet i centralinstitutets styrelse, i direktio-

nen och i ledningsgrupperna för affärsområdena. 
Det dagliga ansvarsarbetet och genomförandet 
av samhällsansvarsprogrammet styrs av arbets-
grupperna för företagsansvar inom respektive 
affärsområde. OP Gruppens policy och riktlinjer för 
företagsansvar gäller alla gruppens företag inklu-
sive OP Företagsbanken, OP-Bostadslånebanken 
och andelsbankerna. Ledarskapet utvärderas som 
en del av den allmänna ledarskapspraxisen. Målen 
och verksamhetsprinciperna uppdateras om det till 
exempel sker förändringar i omvärlden som kräver 
åtgärder. Intressentgrupperna kan ge respons om 
företagsansvaret enligt det normala förfarandet.

Åtaganden som stöder vårt ansvarsarbete

OP Gruppen var en av de lanserande medlemmar 
som i september 2019 undertecknade principerna för 
ansvarsfull bankverksamhet, som tagits fram av FN:s 
miljöprograms finansinitiativ (UNEP FI). Principerna 
för ansvarsfull bankverksamhet fastställer banksek-
torns ansvar för en hållbar framtid och ställer upp 
mål för branschen i linje med FN:s mål för hållbar 
utveckling och Parisavtalet om klimatförändringar. 
Principerna hjälper bankerna att integrera ansvar-
saspekterna i sin affärsverksamhet och dra nytta av 
de möjligheter som den hållbara ekonomin medför. 

OP har även undertecknat initiativet The Collec-
tive Commitment to Climate Action (CCCA) tillsam-

mans med 38 banker. Initiativet stöder övergången 
till en klimatneutral ekonomi senast 2050. OP:s 
fondbolag och kapitalförvaltningsbolag hörde till 
de första finländska kapitalförvaltare som under-
tecknade de FN-stödda principerna för ansvarsfull 
placering (PRI), och OP är en av de stiftande med-
lemmarna i föreningen för ansvarsfull placering i 
Finland (FINSIF ry). OP har undertecknat initiativet 
Montréal Pledge som uppmuntrar till rapportering 
av koldioxidavtryck. OP Kapitalförvaltning deltar i 
CPD:s klimat-, vatten- och avskogningsinitiativ,  
CDP:s Science Based Targets-initiativ, som är ett 
vetenskapsbaserat klimatmål, och i det internatio-
nella programmet Climate Action 100+, där inves-
terarna försöker påverka de börsnoterade bolag 
som släpper ut mest växthusgaser. Pohjola Försäk-
ring har från början av 2022 förbundit sig till att 
följa FN:s principer för hållbar försäkring.

Riskhantering och kontroll

I OP Gruppen är OP Andelslags styrelse det vikti-
gaste beslutsorganet när det gäller uppgifter i an-
slutning till riskhantering. Styrelsens riskkommitté 
biträder styrelsen i hanteringen av uppgifter som 
hör samman med risktagning och riskhantering. 
Styrelsen för OP Andelslag övervakar att hela OP 
Gruppen sköts pålitligt, effektivt och enligt försiktiga 
affärsprinciper. Styrelsens revisionskommitté bistår 
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styrelsen i uppföljningen och bedömningen av det 
ekonomiska redovisningssystemets och den interna 
kontrollens, den interna revisionens och riskhante-
ringssystemens effektivitet.

OP Gruppens affärsrörelse och företag beaktar 
och kartlägger regelbundet de operativa riskerna 
i verksamheten. Riskkartläggningarna grundar sig 
på affärsrörelsens och företagens egen bedömning 
av operativa risker i verksamheten och hanteringen 
av dessa. I enlighet med kartläggningsprocessen 
identifierar och bedömer respektive affärsenhet 
och företag de väsentliga operativa riskerna i sin 
verksamhet. Vid identifieringen utnyttjas gruppens 
gemensamma riskbibliotekshelhet för operativa  
risker som består av ett riskbibliotek, ett orsaks-  
och följdbibliotek samt ett kontrollbibliotek. ESG- 
perspektivet, alltså de aspekter som hänför sig till 
miljö, sociala faktorer och god förvaltning, utgör 
en del av såväl riskbiblioteket som orsaks- och 
följdbiblioteket. Innan nya eller ändrade produkter, 
tjänster, affärsmodeller och system tas i bruk ge-
nomgår de en riskanalys. En bedömning görs också 
när verksamhet läggs ut eller partneravtal ingås. 
Direktionen och styrelsen informeras om betydan-
de realiserade risker som en del av de regelbundna 
risköversikterna. Ledningen uppmärksammas på 
viktiga fenomen som framkommer i analysen av 
kartläggningarna. Effektiviteten i riskhanteringen 
och kapitalutvärderingen inom OP Gruppen och 
dess företag bedöms årligen. Därtill bedöms den 
interna kontrollen och kapitalutvärderingen årligen 
av den interna revisionen.

Korruptionsrelaterade risker räknas som opera-
tiva risker. Observationer av korruption kan kopplas 
till bland annat mut- och korruptionsrisken i risk-
biblioteket och till orsaken uppsåt och/eller brottsligt 
motiv i orsaksbiblioteket. 

Internrevisionen är oberoende och objektiv ana-
lys-, säkrings- och konsulteringsverksamhet som 
ska ge mervärde åt OP Gruppen och förbättra dess 
verksamhet. Centralinstitutets internrevision ansva-
rar på gruppnivå för att internrevisionen genomförs 

riskbaserat i alla företag som hör till OP Gruppen. 
Internrevisionen ska årligen upprätta en verk-
samhetsplan som baserar sig på internrevisionens 
bedömning av aktuella och framtida betydande 
risker i anslutning till OP Gruppens verksamhet. 
Verksamhetsplanen och eventuella ändringar i den 
behandlas av OP Andelslags direktion och styrel-
sens revisionskommitté och den godkänns av OP 
Andelslags styrelse. 

Den interna kontrollen genomförs på alla orga-
nisationsnivåer. Den primära och mest omfattande 
interna kontrollen sker i den operativa affärsrö-
relsen, där den interna kontrollen är en del av den 
fortlöpande verksamheten och de dagliga rutinerna 
för att säkerställa att verksamheten överensstäm-
mer med målen. Den interna kontrollen komplette-
ras av OP Gruppens anonyma kanal för att rappor-
tera misstänkt missbruk eller överträdelser (whistle 
blowing-anmälan). 

OP Gruppens kreditinstitutsverksamhet över-
vakas av Europeiska centralbanken. De finländska 
värdepappersföretag och försäkringsbolag som in-
går i OP Gruppen övervakas av Finansinspektionen  
i enlighet med lagstiftningen om finans- och för-
säkringsmarknaden. OP Gruppens verksamhet i 
Estland, Lettland och Litauen övervakas i tillämpliga 
delar av tillsynsmyndigheterna i respektive land. 
Hur OP Gruppens rörelsemål och ekonomiska mål 
uppnås följs upp med en ekonomisk redovisning och 
riskredovisning som omfattar OP Gruppen samt 
genom en regelbunden genomgång av dem vid den 
verkställande ledningens och OP Andelslags styrel-

ses sammanträden. 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 re-
sultat- och riskpositionen samt avvikelser från må-
len. Den externa rapporteringen baserar sig bland 
annat på IFRS-standarderna, aktiebolagslagen, 
kreditinstitutslagen, lagen om försäkringsbolag, 
bokföringslagen samt Finansinspektionens stan-
darder och föreskrifter. OP Andelslagets revisor ska 
vara en av Patent- och registerstyrelsen godkänd 
revisionssammanslutning. Närmare uppgifter om 
OP Gruppens förvaltning 2021 finns i OP Gruppens 
bolagsstyrningsrapport 2021.

Vi stöder FN:s initiativ Global 
Compact och främjar mänskliga 
rättigheter, rättigheterna i 
arbetslivet, miljöskydd och 
förebyggande av korruption.
Timo Ritakallio
chefdirektör

https://vuosi.op.fi/contentassets/4bce34f993944ed0a998214e781b5d76/pdft/op-gruppens-bolagsstyrningsrapport-2021.pdf
https://vuosi.op.fi/contentassets/4bce34f993944ed0a998214e781b5d76/pdft/op-gruppens-bolagsstyrningsrapport-2021.pdf
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Klimatredovisning med hänvisning till 
TCFD:s ramverk 

Arbetsgruppen för klimatredovisning Task Force on 
Climate-related Financial Disclosures (TCFD) har 
tagit fram rekommendationer om hur företag ska 
rapportera om de ekonomiska effekter som klimat-
förändringen har på företagets affärsverksamhet. 

Identifiering och analys av förändringsfaktorerna i 
omvärlden är en del av förfarandet för att identifiera 
risker. I den fortlöpande riskidentifieringsprocessen 
kartlägger riskhanteringsfunktionen tillsammans 
med representanter för interna intressentgrupper 
de faktorer som hänför sig eller kan hänföra sig di-
rekt till OP Gruppens affärsrörelse på kort sikt och/
eller som på längre sikt påverkar omvärlden, såsom 
klimatförändringen och en åldrande befolkning, och 
därigenom inverkar på OP Gruppens affärsrörelse. 

1. Förvaltning

OP Andelslags styrelse följer upp klimat- och miljö-
faktorernas inverkan på riskpositionen, liksom även 
andra riskfaktorers inverkan. Aspekter som ankny-
ter till klimat- och miljörelaterade riskfaktorer har 
börjat integreras i hela gruppens funktioner och i 
alla affärsrörelsers och kompetenscenters processer. 
Riskhanteringen och hållbarhetsfunktionen stöder 
integreringen. 

Styrelsen övervakar ledningen av klimat- och mil-
jöfrågor genom att besluta om OP Gruppens strate-
giska prioriteringar samt vilka nyckeltal och policyer 
som ska följas i fråga om klimat- och miljörelaterade 

riskfaktorer. Styrelsen behandlar även regelbundet 
ESG-frågor och utbildar sig inom ESG.

Inom OP Gruppen finns enESG-kommitté som 
har till uppgift att ge stöd vid ledning av ESG- och 
andra hållbarhetsfrågor. ESG-kommittén, som 
tillsatts av direktionen, följer upp, övervakar och 
rapporterar hur samhällsansvarsprogrammet ge-
nomförs samt bereder gruppens riktlinjer och följer 
upp hållbarhetsregleringen.

2. Strategin

Ansvarsfull affärsrörelse är ett av OP Gruppens 
strategiska prioritetsområden. Vi beaktar hållbar 
utveckling samt klimat- och miljöfaktorer i all vår 
verksamhet. Som finansiär, försäkrare, placerare 
och utvecklare av tjänster och produkter stöder vi 
förändringarna i våra kunders och övriga intres-
sentgruppers affärsrörelse och annan verksamhet. 
Vi samarbetar med våra kunder och möjliggör en 
mer hållbar framtid.

OP Gruppens kortsiktiga mål (1–12 månader) är 
att öka andelen ansvarsfulla företagslån, utveckla 
nya hållbara produkter och precisera beräkningen 
av utsläpp från affärsrörelsen.

OP Gruppens mål på medellång sikt (1–5 år) är 
att gruppens verksamhet ska uppvisa negativa kol-
dioxidutsläpp senast 2025. 

Som ett långsiktigt mål (över 5 år) förbinder 
sig OP Företagsbanken att bli klimatneutral se-
nast 2050 i sina företagskreditportföljer och OP 
Kapitalförvaltning förbinder sig till detta mål i de 
fonder som företaget förvaltar tillsammans med 

OP-Fondbolaget. I enlighet med UNEP FI:s principer 
för ansvarsfull bankverksamhet har OP Gruppen 
förbundit sig att ange sådana riktlinjer för sina kre-
ditportföljer som är förenliga med Parisavtalet om 
klimatförändringar. Vi beräknar kreditportföljernas 
utsläpp i enlighet med GHG-protokollets principer. 
De branschspecifika utsläppen för våra exponeringar 
redovisas på sidan 59.

Inom produktutvecklingen utnyttjar vi de möj-
ligheter som klimat- och miljöaspekterna erbjuder. 
Vid slutet av 2021 hade OP Företagsbanken beviljat 
gröna lån och lån enligt hållbarhetskriterier för  
3 036 miljoner euro. Tre av OP Gruppens obligatio-
ner är gröna: OP Företagsbankens green bond på 
500 miljoner euro, den senior non-preferred green 
bond på 500 miljoner euro som emitterades i janu-
ari 2022 och OP-Bostadslånebankens green cove-
red bond på 700 miljoner euro.

3. Riskhantering

Ur riskhanteringens synvinkel utgör förändringsfak-
torer i omvärlden, såsom klimat- och miljöföränd-
ringar, inte i sig risker för aktörer i finansbranschen, 
utan de blir via olika resultatkedjor ekonomiska ris-
ker för bank- och försäkringsrörelsen. Förutom att 
externa förändringsfaktorer kan erbjuda möjligheter, 
kan de också äventyra verksamhetsförutsättning-
arna i vissa branscher. Exempelvis inom lantbruket 
i Finland kan klimatförändringen främja verksam-
hetsförutsättningarna och konkurrenskraften. Inom 
andra branscher kan klimatförändringen dock leda 
till svagare lönsamhet till följd av förändringar i 

kundbeteendet, lägre säkerhetsvärden på vissa om-
råden och en större ökning än väntat i kostnader 
relaterade till reglering. I ett kreditinstitut återspeg-
lar sig de ovan nämnda verkningarna direkt eller 
indirekt som bland annat kredit-, likviditets, mark-
nads- och anseenderisker samt operativa risker. 
Styrelsens riskkommitté övervakar också riskhante-
ringen i anslutning till klimat- och miljöfaktorer. 

De klimat- och miljörelaterade riskfaktorerna kan 
delas in i fysiska risker och övergångsrisker. Fysiska 
riskfaktorer är exempelvis risker till följd av extrema 
väderfenomen, såsom översvämningar och värme-
böljor, och risker till följd av andra miljörelaterade 
riskfaktorer i anknytning till exempelvis föroreningar 
eller knappa naturresurser. Övergångsrisker i sin tur 
uppkommer av ny reglering, förändringar i kundbe-
teendet och införandet av ny teknik. 

Kreditrisken påverkas av den bransch som finan-
sieringen eller placeringen avser. Fysiska risker kan 
påverka värdet på fast egendom, så att exempelvis 
byggnaders värde inverkar på säkerheters värde. 
Övergången till en koldioxidsnål ekonomi kan in-
verka på värdet av exempelvis energiineffektiva till-
gångsposter och poster som är beroende av fossila 
bränslen. 

Klimat- och miljörelaterade riskfaktorer kan på 
grund av förändringar i marknadsförväntningar-
na påverka både marknadsriskerna för gruppens 
placeringsverksamhet och våra placerarkunders 
preferenser. Avsikten är att minska likviditetsriskens 
effekter genom att emittera gröna säkerställda 
obligationslån. 
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Extrema väderfenomen kan orsaka fysisk skada 
och därmed operativa risker för våra verksamhets-
ställen. Om intressentgruppernas förväntningar inte 
infrias kan det medföra ett försämrat anseende.

Effekterna av kort- och långsiktiga klimatrisk-
faktorer hanteras i placeringsverksamheten genom 
avgränsning och uteslutning av kolberoende gruv- 
och elbolag framför allt inom aktiva och direkta 
placeringar. Efterfrågan på andra fossila energikällor 
följs upp och de risker som är förenade med dem 
beaktas i placeringsbesluten. Även bolag som brutit 
mot internationella normer följs upp och utesluts. 
OP Kapitalförvaltning har integrerat uppföljningen av 
klimatfrågor i portföljförvaltningen. Portföljförval-
tarna och ESG-experterna utnyttjar bolagsspecifika 
ESG-data om klimatförändringsrisker och klimat-
förändringspotential som tillhandahålls av externa 
tjänsteleverantörer (MSCI, Sustainalytics).

4. Indikatorer och mål

OP Företagsbanken har förbundit sig att senast 
2050 bli klimatneutral i sina företagskreditportföljer 
och OP Kapitalförvaltning i de OP-Fondbolaget- 
fonder som företaget förvaltar. Vi planerar för när-
varande att minska utsläppen betydligt redan före 
det särskilt i Finland, som är vår huvudmarknad för 
företagsfinansiering. Vi kommer att halvera fonder-
nas utsläppsintensitet av växthusgaser senast 2030. 

OP Företagsbanken kommer inte att finansiera 
nya stenkolskraftverk eller stenkolsgruvor, och inte 
heller företag som planerar att bygga sådana. Den 
kommer inte heller att främja nya företagskunder 

vars ekonomiska beroende av att använda stenkol 
som energi överskrider 5 procent mätt med omsätt-
ningen. Avvikelser från den här riktlinjen kan göras 
om en företagskund har förbundit sig att ställa om 
mot ett koldioxidsnålt ekonomiskt system och att 
presentera en konkret plan för hur kunden ska från-
gå användningen av stenkol. 

Med dessa åtgärder vill vi säkerställa att våra 
företagskunder är beredda på klimatförändringens 
effekter. Vi stöttar företagens koldioxidsnåla verk-
samhet genom att tillhandahålla så kallade gröna 
lån för klimat- och miljönyttiga projekt till bättre 
villkor än för normala lån, dock så att kundernas 
skuldbetalningsförmåga säkerställs.   

Kapitalförvaltningen kommer gradvis att skärpa 
uteslutningsgränsen för stenkol i placeringsverk-
samheten. Bland de direkta och aktiva placeringarna 
ska det inte längre vid slutet av 2030 finnas objekt 
som omfattar affärsverksamhet med anknytning 
till stenkolsbrytning eller energi producerad med 
stenkol. 

Ett aktivt ägande har alltid utgjort en väsentlig del 
av våra ansvarsfulla placeringar. Framöver utvecklar 
vi våra metoder för bolagspåverkan och röstning vid 
bolagsstämmor så att de ska främja våra klimat-
neutralitetsmål ännu bättre än förut.

OP-Fondbolaget publicerar två gånger om året 
en kalkyl över koldioxidavtrycket för aktie- och rän-
tefonderna samt fyra gånger om året fondspecifika 
hållbarhetsrapporter över de flesta aktie- och rän-
tefonderna. I analyserna rapporteras utöver portföl-
jens helhetsvitsord för hållbarhet också andelen för-
nybar energi, energieffektivitet och grönt byggande 

av omsättningen. I hållbarhetsrapporten ingår också 
helhetsvitsordet för portföljen.

Ansvarsfull upphandling

OP Gruppens upphandling har som mål att säker-
ställa att de tjänster och produkter som upphandlas 
är totalkostnadseffektiva, högkvalitativa, hållbara 
och förenliga med bestämmelserna. Den centrali-
serade upphandlingen har också till uppgift att se 
till att de leverantörer som valts får professionell 
ledning i samarbete med affärsrörelserna, andels-
bankerna och övriga intressentgrupper.

I OP Gruppen gjordes centraliserade upphand-
lingar för cirka 2 miljarder euro 2021. OP hade 
närmare 20 000 varu- och tjänsteleverantörer. 
Tyngdpunkten ligger på finländska leverantörer 
och på tjänster som producerats i Finland. Sett till 
köpvolymen gjordes mest upphandlingar i upphand-
lingskategorierna Ersättningstjänster för försäkring, 
ICT och Fastighetstjänster. Dessutom svarade OP 
Gruppens affärsrörelser själva för sin upphandling 
inom upplåning och placeringsverksamhet.  

Uppförandekod för leverantörer 

Uppförandekoden för leverantörer (Supplier Code 
of Conduct) förpliktar OP Gruppens samtliga leve-
rantörer och samarbetspartner. Uppförandekoden 
baserar sig på gruppens värden, riktlinjerna för  
företagsansvar och god affärssed samt på princi-
perna i FN-initiativet Global Compact. Vi kräver att 
varu- och tjänsteleverantörerna följer den lokala 
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lagstiftningen, myndigheternas bestämmelser och 
god affärssed i den egna branschen. Varje leve-
rantör ansvarar också för att leverantörerna och 
underleverantörerna i dess leveranskedja iakttar 
samma principer. I dagsläget görs cirka hälften av 
OP:s alla upphandlingar hos leverantörer som har 
förbundit sig att följa OP:s uppförandekod. Under 
2022 är målet att ytterligare öka antalet leveran- 
törer som förbinder sig till uppförandekoden. 

Utöver de allmänna minimikriterierna försöker vi 
identifiera viktiga ansvarsfrågor och ansvarskriterier 
för varje enskild upphandlingskategori, och tillämpa 
tjänste- eller kategorispecifika ansvarsrelaterade 
krav. Leverantörens företagsansvar utvärderas för-
sta gången i samband med leverantörsgodkännan-
det, samtidigt som leverantörens generella lämplig-
het som samarbetspartner bedöms, och därefter i 
samband med konkurrensutsättning och regelbun-
det medan samarbetet pågår enligt den modell som 
avtalats med OP Gruppens upphandlingsenhet. 

Vi uppmuntrar våra leverantörer till öppenhet och 
diskussion om uppförandekoden och utvecklingen av 
ett ansvarsfullt affärssamarbete. 

Leverantörsauditering som en del av 
utvärderingen av företagsansvaret 
Upphandlingen beaktar de regleringskrav som gäller 
OP Gruppen och säkerställer att exempelvis leveran- 
törsavtalen uppdateras och myndighetsrapporte-
ringen sker i enlighet med bestämmelserna. Syftet 
med auditeringen av leverantörer är att säkerställa 

att OP:s leverantörskrav uppfylls i praktiken, att öka 
transparensen i samarbetet och att stötta leveran-
törerna så att de kan rätta till eventuella missför-
hållanden. Vid auditeringarna granskas att leveran-
törernas affärsverksamhet överensstämmer med 
kraven. Föremål för granskning är även frågor som 
gäller arbetstagarnas grundläggande rättigheter, 
mänskliga rättigheter och hantering av miljörelate-
rade aspekter. Vi genomförde auditeringar av våra 
mest betydande leverantörer 2021. Inga allvarliga 
brister kom fram vid auditeringarna. Vi fortsätter 
leverantörsauditeringarna under 2022.

Ökat samarbete med strategiska 
samarbetspartner inom ICT 
En betydande förändring i vår leveranskedja 2021 
var valen av strategiska samarbetspartner inom ICT 
och förnyandet av leverantörssamarbetet. Framöver 
kommer vi att bygga ut vårt ekosystem av samar-
betspartner och bedriva samarbete med hjälp av  
OP Gruppens verksamhetsmodell samt gemensam-
ma förfaranden, processer och verktyg. Samtidigt 
stärker vi vår kultur av att agera som ett enda team 
och sätter mål för att säkerställa mångfald och lik-
värdighet i teamen och minska koldioxidavtrycket av 
de tjänster som tillhandahålls OP.

Under hela coronapandemin har vi fört en regel-
bunden dialog med våra strategiska samarbetspart-
ner som tillhandahåller OP Gruppen program- och 
underhållsarbete inom ICT-tjänster. I fråga om land-
risken har vi följt läget särskilt i Indien. 

Ansvarsfullt partnersamarbete inom 
Pohjola Försäkrings ersättningstjänster 

Inom Pohjola Försäkrings ersättningstjänster har vi 
satsat på företagsansvar och förutsatt detsamma 
av vårt nätverk av samarbetspartner. Vi har fortsatt 
våra aktiva diskussioner med våra samarbets-
partner och sett till att företagsansvaret beaktas i 
leveranskedjorna. Alla våra samarbetspartner har 
godkänt uppförandekoden för leverantörer.

Under 2022 kommer vi att fastställa företagsan-
svarsmätare tillsammans med våra samarbetspart-
ner. I samband med nyanskaffningar kommer vi  
exempelvis att granska i vilken utsträckning 
egendom som gått sönder kan repareras och fö-
remål som tagits ur bruk kan återanvändas eller 
återvinnas.

Siktet på att minska utsläppen i 
leveranskedjan
Vårt mål är att aktivt minska utsläppen i vår leve-
ranskedja i samarbete med våra leverantörer. Vi 
minskar de indirekta utsläppen av växthusgaser i 
hela vår upphandlingsverksamhet. Upphandling-
ens utsläppskalkyler innehåller osäkerheter, men 
resultaten kan användas vid prioriteringen av 
hållbarhetsåtgärder för de med tanke på växthus-
gasutsläppen mest betydande upphandlingskatego-
rierna, produkterna och leverantörerna. Våra mest 
betydande upphandlingskategorier med tanke på 
växthusgasutsläppen är ersättningstjänsterna för 

försäkringar (egendomsförsäkringar, fordonsförsäk-
ringar och hälsoförsäkringstjänster) samt fastighets-
tjänsterna som inkluderar bland annat funktioner 
som anknyter till byggande och till underhåll och 
service av byggnader. 

Under 2022 fortsätter vi samarbetet och dialogen 
med våra leverantörer för att nå hållbarhetsmålen i 
vår leveranskedja.
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Vi främjar en hållbar ekonomi
Tillsammans med våra kunder bygger vi en hållbar ekonomi, bekämpar 
klimatförändringen och hjälper till med anpassningen till förändringen.

Utsläppen av växthusgaser från mänsklig verksam-
het har redan orsakat betydande förändringar i kli-
matet. Enligt vetenskaplig forskning föranleder den 
globala uppvärmningen exempellöst omfattande, 
snabba och delvis oåterkalleliga förändringar som 
har vittgående konsekvenser för vårt samhälle. 

OP Gruppen har förbundit sig till Parisavtalet om 
klimatförändringar enligt vilket den globala medel-
temperaturökningen ska hållas väl under två grader 
jämfört med förindustriell nivå och med sikte på 
en uppvärmning på högst 1,5 grader. OP Gruppens 
mål är att bygga en hållbar ekonomi tillsammans 
med sina kunder. Vi utvecklar vår affärsrörelse och 
bidrar till att motarbeta klimatförändringen och 
stödja anpassningen till förändringen. Det gör vi ex-
empelvis genom att utveckla produkter och tjänster 
som uppmuntrar våra kunder till mer hållbar verk-
samhet. Utöver klimataspekterna beaktar vi också 
andra miljökonsekvenser, exempelvis för naturens 
mångfald, samt det sociala perspektivet och god 
förvaltningssed. 

OP Företagsbanken finansierar inte nya stenkols-
kraftverk eller stenkolsgruvor och inte heller företag 
som planerar att bygga nya stenkolskraftverk eller 
stenkolsgruvor. OP Företagsbanken utvecklar inte 

nya kundrelationer för företagsfinansiering med 
kunder vars ekonomiska beroende av stenkol för 
energianvändning överskrider 5 procent mätt med 
omsättningen. 

Målet är att bli koldioxidnegativa i vår 
egen verksamhet
OP Gruppen siktar på att vara klimatneutral 2025, 
vilket betyder att inga utsläpp förorsakas av den  
energi och de bränslen vi använder (scope 1 och 
scope 2). Utsläppen i OP Gruppens verksamhet 
(scope 1+2) har minskat med cirka 27 procent (dvs. 
9 362 ton CO2e) sedan 2011 (jämförelsetalet 2011:  
34 847 ton CO2e). År 2021 var de direkta och indi-
rekta (scope 1+2) utsläppen 25 485 CO2e-ton (17 
922). Kalkyleringssättet har preciserats 2021 och 
siffran är inte jämförbar med uppgifterna för 2020. 

För att minska utsläppen har OP Gruppen ökat 
användningen av förnybar energi och byggt sol-
kraftverk på verksamhetsställenas tak. I OP:s loka-
ler i Vallgård har förnybar elenergi använts sedan 
2015 och utsläppsfri fjärrvärme sedan 2020. Vi gör 
våra egna lokaler utsläppssnålare, producerar och 
utnyttjar förnybar energi och främjar utsläppssnål 

mobilitet. Andelen förnybar elenergi av OP Gruppens 
elenergiförbrukning 2021 var 36 (41) procent. Tack 
vare vårt nya energiledningssystem kan vi snabbt 
ingripa vid avvikelser i energikonsumtionen och där-
igenom identifiera fel i utrustningarna eller felaktiga 
inställningar. OP Gruppen använder även WWF:s 
system Green Office för miljöledningen när det gäller 
lokaler.

De största klimateffekterna uppstår 
genom vår affärsrörelse
Av övriga indirekta utsläpp (scope 3) är den allra 
viktigaste kategorin “investeringar”, alltså utsläpps-
effekterna genom kreditstocken och placeringarna. 
OP Företagsbanken har förbundit sig till att dess 
företagskreditportföljer ska vara klimatneutrala se-
nast 2050. OP Kapitalförvaltning har förbundit sig 
till samma mål för de fonder som företaget förvaltar 
tillsammans med OP-Fondbolaget. Utöver detta 
långsiktiga mål utarbetar vi just nu en strategisk plan 
för att avsevärt minska utsläppen redan före det 
särskilt i Finland, som är vår huvudmarknad för före-
tagsfinansiering. Vi kommer att halvera placeringar-
nas utsläppsintensitet av växthusgaser senast 2030.  

Utsläppen har i möjligaste mån beräknats enligt 
GHG-protokollet så att även de utsläpp som följer 
av finansiering, fonder och fastighetsplaceringar har 
beaktats, men inte till exempel utsläppen från pro-

OP Gruppens 
klimatarbete fick betyget

A-
i CDP:s årliga 

internationella klimat-
utvärdering

Utsläppen i  
OP Gruppens verksamhet

-27 %
sedan 2011

CO2
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jektfinansiering eller annan placeringsverksamhet. 
Vi mäter även separat alla OP-fonders koldioxidav-
tryck. Ytterligare information finns på op.fi. 

Lösningar för hållbar finansiering

Vi vill hjälpa våra kunder övergå till en ekonomi 
som är hållbar med tanke på klimatet. Kunder och 
placerare intresserar sig allt mer för ansvarsfulla 
placeringar, grön finansiering, gröna lån och gröna 
obligationslån, dvs. green bonds. Ur bankperspektiv 
innebär en ansvarsfull placerings- och finansie-
ringsverksamhet att ansvarsaspekterna beaktas och 
integreras i alla placerings- och finansieringsbeslut. 
Dessutom innebär det att medlen allokeras till objekt 
som är hållbara med tanke på miljön och klimatet. 
Det här förpliktar vår bankverksamhet att iaktta god 
sed på värdepappersmarknaden samt god bank- 
och försäkringssed, men också principerna för håll-
bar utveckling. 

OP Företagsbanken var med som arrangör av 
fyra stora företags green bond, vilket gör banken 
till en av de aktivaste arrangörsbankerna för gröna 
obligationslån 2021. 

En ESG-analys (Environmental, Social, Gover-
nance) av OP:s företagskunder upprättas som ett 
led i bedömningen av företagens kreditvärdighet. 
Europeiska bankmyndighetens nya riktlinjer om 
kreditgivning och övervakning innehåller vägledning 
för kreditinstituten i att identifiera kundernas ex-
ponering för risker till följd av miljömässiga, sociala 
och styrningsrelaterade faktorer samt i att bedöma 
kundernas riskbegränsande strategiers lämplighet. 

De företag och projekt som ska finansieras be-
döms genom en ESG-analys. De klassificeras i 
ESG-branschkategorier utifrån hur utsatta de är för 
ESG-faktorer som är typiska för deras bransch. Den 
ESG-branschkategori som fastställts för ett företag 
styr ESG-analysprocessen. På basis av kategorin 
genomgår kunden en ESG-analys på förbestämd 
nivå inför nya kreditbeslut. Vanliga teman som 
analyseras är exempelvis klimatförändringen, kon-
sekvenser för naturen, cirkulär ekonomi, personal-
frågor, produktansvar och sociala effekter. Analysen 
syftar till att bedöma hur väl ett företags affärsmo-
dell beaktar de väsentligaste ESG-temana och hur 
temana inverkar på företagets affärsverksamhet 
och verksamhetsförutsättningar. 

OP Företagsbanken har två ansvarsfulla före-
tagsfinansieringsprodukter som utvecklats utifrån 
internationella principer: gröna lån och lån enligt 
hållbarhetskriterier. Kunder som beviljas gröna lån 
åtar sig att använda de lånade medlen för bestämda 
ändamål. När lån enligt hållbarhetskriterier beviljas 
förbinder sig företagskunderna till specifika före-
tagsansvarsmål som väljs ut tillsammans med OP 
Företagsbanken. Företagsansvarsmålen i lån enligt 
hållbarhetskriterier påverkar lånemarginalen. Både 
genom gröna lån och lån enligt hållbarhetskriterier 
kan vi uppmuntra företag att utveckla sitt företags-
ansvar. Vid utgången av 2021 uppgick de totala 
exponeringarna mot dessa lån och limiter till 3 036 
miljoner euro (1 523).

OP Företagsbankens första gröna obligationslån 
(green bond) emitterades 2019 och det andra i 
januari 2022. Medlen från obligationslånet går till 

hållbar företagsfinansiering. Sektorer som finansie-
ras är förnybar energi, energieffektivitet, miljövänligt 
byggande, förhindrande och kontroll av föroreningar 
(inklusive hållbar vattenförsörjning), hållbar markan-
vändning och ren trafik. Den årliga Green Bond-rap-
porten och den övriga dokumentationen i anslutning 
till de gröna obligationslånen finns på OP Gruppens 
sidor för skuldinvesterare. I mars 2021 emitterade 
OP-Bostadslånebanken Finlands första gröna sä-
kerställda obligationslån (green covered bond) för 
finansieringen av energieffektiva bostadsbyggnader 
(green buildings).

Ansvarsfulla placeringsalternativ  

Antalet placerare i OP:s fyra hållbara temafonder 
(OP-Hållbar Värld, OP-Klimatet, OP-Rent Vatten och 
OP-Koldioxidsnål Värld) har ökat med 289 procent 
under de senaste tre åren. Av alla fonder registrera-
de i Finland fick OP-Klimatet mest nya andelsägare 
2021. 

Hållbara fonder är förutom temafonderna även 
indexfonderna samt de Målavkastningsfonder som 
är tillgängliga via OP-mobilen. Fem indexfonder 
(OP-Amerika Index, OP-Europa Index, OP-Världen 
Index, OP-Asien Index och OP-Nordiska Länder 
Index) följer ESG-indexet, där bolag som beaktar 
ESG-risker mer än referensföretagen får en större 
vikt. De här fonderna placerar inte i bolag som har 
kopplingar till kontroversiell vapenproduktion eller 
som brutit mot internationella normer. Företag  
som är bättre på att beakta ESG-risker får en stör-
re vikt än referensföretagen även i målfonderna. 

Gröna obligationslån

OP Green Bond
(emitteringsår 2019)

500 miljoner euro

Green Covered Bond
(emitteringsår 2021)

700 miljoner euro

Senior non-preferred Green Bond 
(emitteringsår 2022)

500 miljoner euro

Grön företagsfinansiering

Gröna lån, lån enligt  
hållbarhetskriterier och limiter för

3 036 miljoner euro

https://www.op.fi/op-gruppen/ansvarskansla/ansvarsfull-affarsrorelse/placering
https://www.op.fi/op-gruppen/skuldinvesterare/green-bonds
https://www.op.fi/op-gruppen/skuldinvesterare/green-bonds
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Fonderna undviker också placeringar i kontroversi-
ella branscher. De kundmedel (AUM) som placerats 
via hållbara fonder uppgick vid slutet av 2021 till 8,8 
miljarder euro (4,9). 

Av skogarna i fonden OP-Skogsägare är 100 pro-
cent PEFC-certifierade och cirka 30 procent dess-
utom FSC-certifierade. År 2021 förvaltade OP cirka 
110 000 hektar skogsfastigheter och var Finlands 
femte största skogsägare. 

Klimatförändringen beaktas i stor utsträckning 
i placeringsverksamheten. OP Kapitalförvaltning 
har förbundit sig till att de fonder som företaget 
förvaltar tillsammans med OP-Fondbolaget ska bli 
klimatneutrala senast 2050. Dessutom ska fon-
dernas utsläppsintensitet av växthusgaser halveras 
senast 2030. Bland aktiva och direkta placeringar 
har OP Kapitalförvaltning uteslutit gruv- och elbolag 
som är beroende av kol. Vi skärper gradvis den ute-
slutningsgräns för stenkol som vi fastställt tidigare. 
Bland våra direkta och aktiva placeringar ska det 
inte längre vid slutet av 2030 finnas placeringsobjekt 
som har affärsverksamhet inom stenkolsbrytning 
eller energiproduktion med stenkol. 

Pohjola Försäkring följer kontinuerligt hur risk- 
effekterna av klimatförändringen utvecklas med 
avseende på befintliga och nya försäkringsprodukter. 
Målet är att i så stor utsträckning som möjligt täcka 
alla försäkringsbara risker även i en föränderlig 
omvärld och utveckla försäkringsverksamheten så 
att den beaktar miljöaspekter och klimatrelaterade 
risker. 

Aktivt ägarskap

OP förvaltar kundmedel värda 111,8 (89,3) miljar-
der euro. I kapitalförvaltningen iakttas principerna 
för ansvarsfull placering. OP är en aktiv ägare 
som uppmuntrar ansvarsfull affärsverksamhet 
i bolagen och ansvarsfulla placeringar av sina 
samarbetspartner. 

OP-Fondbolaget utövar sin rösträtt i de place-
ringsfonder bolaget förvaltar enligt den ägarpolicy 
som godkänts av styrelsen. Missförhållanden i 
bolag som är noterade i Finland behandlas i direkt 
samråd med bolaget före bolagsstämmorna, så att 
man i eventuella omröstningar i regel kan stödja 
styrelsens förslag. OP-Fondbolaget utövar i allt 
större utsträckning sin rösträtt med hjälp av full-
makter (proxy voting) vid bolagsstämmorna också 
i andra bolag än sådana som är noterade i Finland. 
År 2021 gav OP-Fondbolaget röstningsanvisningar 
vid över 312 utländska bolagsstämmor. OP-Fond-
bolagets ägarpolicy genomförs genom aktivt del-
tagande i bolagsstämmor i bolag som är noterade i 
Finland. Under året deltog OP i över 47 finländska 
bolagsstämmor. 

De OP-fonder som förvaltades av OP Kapital-
förvaltning inkluderade i slutet av 2021 aktier i 
sammanlagt 93 (80) börsbolag noterade i Finland. 
Miljö- och företagsansvarsfrågor diskuterades med 
32 procent (36) av dessa.
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Strategier för ansvarsfull placering

Vi gör ansvarsfulla placeringar med olika metoder: 
vi beaktar företagsansvarsaspekterna vid place-
ringsbesluten, vi följer upp internationella normer, vi 
bedriver ett aktivt ägarskap som inkluderar röstning 
och aktiv påverkan, vi använder uteslutning samt 
gör positiva temaplaceringar. Ett verktyg för hållbar-
hetsrapportering stöder portföljförvaltarnas arbete 
vid placeringsbeslut. 

Uteslutning tillämpas på alla fonder som gör 
aktiva och direkta placeringar. Uteslutningen gäller 
tillverkare av kontroversiella vapen, vissa kolprodu-
center och kolanvändare samt bolag som brutit mot 
internationella normer och som vi inte kunnat på-
verka framgångsrikt. På de hållbara temafonderna 
och målavkastningsfonderna tillämpas mer omfat-
tande uteslutning och avgränsning, exempelvis för 
tobak och fossil energi.

De företag vi aktivt och direkt placerar i förvän-
tas generellt följa internationella normer såsom 
FN-initiativet Global Compact och OECD:s riktlinjer 
för multinationella företag. Om ett företag som 
utgör placeringsobjekt misstänks för brott mot in-
ternationella normer, inleder vi påverkan. Företag 
som vi har innehav i enbart via indexfonder utgör 
undantag. När det gäller indexfonder (förutom 
OP-Finland Index) utesluts ett företag automatiskt 
från indexet om det har brutit mot internationella 
normer, allt enligt indexets metodologi. Om påver-
kan inte ger resultat kan kommittén för ansvars-
fulla placeringar besluta att placeringsobjektet ska 
säljas.

Huvudriktlinjerna för ansvarsfulla placeringar 
godkänns i ledningsgruppen för OP Kapitalför-
valtning. ESG-experterna och kommittén för an-
svarsfulla placeringar fattar beslut i enlighet med 
riktlinjerna. 

Placeringar i fastigheter 

OP Kiinteistösijoitus Oy var 2021 Finlands fjärde 
största fastighetsinvesterare mätt med marknads-
värdet på de direkta fastighetsplaceringarna. Den 
fastighetsförmögenhet som OP Kiinteistösijoitus 
förvaltar uppgick till cirka 4,2 miljarder euro 2021. 
OP Kiinteistösijoitus förvaltade vid slutet av 2021 
bland annat över 6 200 hyresbostäder samt 157 
vård- och kontorsfastigheter genom sina fonder. 
Dessutom har OP Kiinteistösijoitus via sina fonder 
110 000 hektar skog, 98 hyrestomter och 86 indi-
rekta fastighetsplaceringar.

Företagsansvarsfrågorna samt en granskning 
utifrån miljörelaterade aspekter, socialt ansvar och 
god förvaltningssed (ESG) har integrerats i OP Ki-
inteistösijoitus verksamhet och placeringsbeslut. I 
principerna för ansvarsfulla fastighetsplaceringar 
beaktas FN:s hållbarhetsmål. Under 2021 deltog OP 
Kiinteistösijoitus för första gången i GRESB-rappor-
teringen (Global Real Estate Sustainability Bench-
mark) med två fonder. Tre fastigheter nådde upp till 
certifiering enligt LEED GOLD-nivån. Därmed ökade 
antalet LEED- och BREEAM-certifierade objekt 
till 18 under 2021. Dessutom är alla våra skogar 
PEFC-certifierade och en del FSC-certifierade. Vårt 
ansvarsprogram för skogsplaceringar syftar till att 

öka kolbindningen i skogarna samt att trygga och 
främja mångfalden i naturen. 

OP Kiinteistösijoitus Oy har förbundit sig att främ-
ja klimatneutraliteten i sin fastighetsinvesterings-
verksamhet. OP Kiinteistösijoitus hållbarhetsmål är 
bland annat klimatneutral energi senast 2030 och 
klimatneutral byggverksamhet senast 2050. I de 
fastigheter som OP Kiinteistösijoitus Oy förvaltade 
2021 fanns det totalt 40 solkraftverk och 25 jord-
värmekraftverk. I de fastigheter som förvaltas av 
OP Kiinteistösijoitus Oy har det använts förnybar 
elenergi sedan 2020. På hösten 2021 underteck-
nade OP Kiinteistösijoitus initiativet Net Zero Asset 
Managers. Sedan 2020 är vi också med i åtagandet 
Net Zero Carbon Buildings för klimatneutralitet. OP 
Kiinteistösijoitus Oy:s egen hållbarhetsrapport publ-
iceras på våren 2022.

OP Kiinteistösijoitus Oy var 
2021 Finlands fjärde största 
fastighetsinvesterare mätt med 
marknadsvärdet på de direkta 
fastighetsplaceringarna.
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Vi stöder den lokala livskraften och samhörigheten
Att stötta den lokala livskraften och det lokala samhället har varit en 
central del av OP Gruppens grunduppgift och ansvarskänsla allt sedan de 
första andelskassorna grundades. Vi har redan i 120 års tid varit en aktiv 
del av det finländska samhället såväl lokalt som i hela landet.

Också idag stöttar vi den lokala livskraften till  
exempel genom att finansiera företagsverksamheten 
i hela Finland. Eftersom vi känner vår lokala omvärld 
sedan länge kan vi finansiera hushåll och företag på 
lång sikt under olika ekonomiska tider. Andelsban-
kernas gärningar för lokalsamhällena främjar den 
regionala välfärden och ekonomiska utvecklingen. 
Dessutom är de lokala och riksomfattande sam-
arbetsprojekten ett viktigt sätt att genomföra vårt 
ansvarsarbete och vi uppmuntrar våra anställda att 
delta i frivilligarbete.

Aktiv växelverkan lokalt och digitalt

Andelsbankerna och deras kontor och betjänings-
ställen runt om i Finland samt de mångsidiga digi-
tala kanalerna ger möjlighet till en aktiv växelverkan 
med kunderna och det lokala samhället. I slutet av 
2021 hade gruppens andelsbanker 324 kontor och 
kunderna hade tillgång till 1 134 bankomater i ban-
kernas gemensamma bruk runt om i landet.  

Vi stöder kultur och idrottsföreningar

OP Gruppen och dess stora riksomfattande nätverk 
av andelsbanker är en av Finlands största samar-
betspartner inom kultur och idrott. Med konkreta 
gärningar, sponsring och donationer gör andels-
bankerna det möjligt att stötta gemensamma lokala 
aktiviteter och välfärd. Främjandet av välfärd för 
barn och unga, stöd för kulturen, förstärkande av 
ekonomikunskaper samt handledning av seniorer 
i digitala färdigheter är konkreta exempel på stö-
det till den lokala livskraften. Via samarbete med 
idrottsföreningar främjade andelsbankerna totalt 
304 000 finländares motion 2021. OP Gruppen är 
på riksplanet huvudpartnern för Finlands Olympiska 
kommittés barnmotion och föreningsverksamhet. 
Syftet med detta samarbete är att främja finländar-
nas, i synnerhet barnens, motionsmöjligheter.   

Främjandet av finländarnas motion och idrott är 
också en viktig del av Pohjola Försäkrings arbete. 
Vi stöder den fysiska aktiviteten bland barn via ett 
omfattande samarbete med grenförbunden inom 

idrotten samt genom att skapa hobbymöjligheter 
med låg tröskel för barn och unga. 

Hippo glädjer barnfamiljer

Hippo-figuren är bekant för andelsbankernas kun-
der sedan 1970-talet. Hippo-figurens kärnlöfte är 
att främja familjernas gemensamma aktiviteter och 
stötta smarta val i vardagen samt uppfostra barn 
att använda pengar på ett ansvarsfullt sätt. Hippo 
stärker barnens självkänsla genom att få barn att 
göra saker tillsammans och ge dem en känsla av att 
lyckas med det de gör. Hippo-klubben är andels-
bankernas avgiftsfria klubb för 3–8-åriga kunder. 
Medlemmarna i Hippo-klubben får Hippo-tidningen 
två gånger per år. På webbplatsen hippo.fi finns 
mångsidigt tidsfördriv för barn, såsom spel, lekar 
och godnattsagor. På webbplatsen finns också info 
om alla Hippo-evenemang. Hippo-sagor för barn 
lanserades också som podcaster 2021.

Kampanjer som stöd för vardagen

Med kampanjen En ryggsäck på varje rygg samlade 
OP och föreningen Hope tillsammans med OP:s 
kunder för femte gången in skolväskor för blivande 
förstaklassare. I juli 2021 donerades totalt 3 300 
skolväskor i hela Finland. 

Hippo-tävlingar i flera  
generationer redan i 45 år

Alla tiders första Hippo-tävlingar arrangerades 
1977. Hämeenlinnan Seudun Osuuspankki 
ville bankens 40-årsjubileum till ära arrangera 
något med låg tröskel för de yngsta i familjen 
och arrangerade en Hippo-skidtävling. Många 
andra andelsbanker inspirerades genast av 
idén och arrangerade tävlingar och redan 
första året hade tävlingarna hundratals 
deltagare. 

Efter 45 år är Hippo-tävlingarna fortfarande 
populära. De ordnas i hela Finland både på 
sommaren och vintern i samarbete med lokala 
idrottsföreningar. Under coronatiden har många 
andelsbanker i stället för publikevenemang 
arrangerat Hippo-skidtävlingar på eget initiativ. 
Hippo-tävlingarna erbjuder med låg tröskel 
möjlighet för barn att uppleva motionsglädje. 
De ökar gemenskapen och stärker det lokala 
välbefinnandet.
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Med kampanjen Sommarjobb på OP:s bekostnad 
erbjuder OP föreningar runt om i Finland möjlighet 
att sysselsätta ungdomar. Sommaren 2021 erbjöd 
andelsbankerna via kampanjen över 1 600 sommar- 
jobb i allmännyttiga föreningar till 15–17-åriga 
ungdomar. Beloppet som donerades via kampanjen 
uppgick till cirka 640 000 euro.  

Pohjola Försäkring, Eläkeliitto, Äldreinstitutet och 
Centralförbundet för de gamlas väl fortsatte med 
kampanjen Bjud en vän på utfärd, som inleddes 2020 
och där man uppmuntrade seniorer som behöver 
sällskap när de går ut att tryggt göra en liten utfärd 
tillsammans med en frivillig. De frivilliga fick taxikort 
som donerats av Pohjola Försäkring, och med dessa 
kunde man åka till det ställe senioren önskade.  

Donationer till välgörenhet

I sin helhet donerade OP Gruppen sammanlagt  
2,4 miljoner euro till välgörande ändamål 2021. OP 
Gruppen fortsatte precis som 2020 att stödja arbetet 
för psykisk hälsa med 100 000 euro. Samarbetet 
fortsatte med en donation på 70 000 euro till organi-
sationen för psykisk hälsa MIELI rf:s kristelefonverk-
samhet. Dessutom riktades ett stöd på 30 000 euro 
till Kummit ry:s projekt Mielentila som stöder vården 
av ångestsyndrom hos barn och unga i Finland. 

OP Gruppen donerade 49 000 euro till Baltic Sea 
Group (BSAG). Stiftelsens mål är att återinföra Öster-
sjöns ekologiska balans. OP Gruppens forskningsstif-
telse delade 2021 ut totalt 1,2 miljoner euro i stipen-
dier för vetenskaplig forskning och finansierades 55 
forskares och forskningsgruppers arbete. 

OP Gruppens Konststiftelse understöder kontinu-
erligt tonkonsten genom att låna ut sina värdefulla 
instrument till unga musiker. Stiftelsen främjar även 
den finländska bildkonsten och äger en samling som 
omfattar 3 500 konstverk.  

 

En av Finlands största skattebetalare  

OP Gruppen hör till Finlands största skattebetalare. 
Dessutom är andelsbankerna på många orter en av 
de största skattebetalarna. Alla andelsbanker beta-
lar sin samfundsskatt lokalt i de orter där de verkar. 
OP Gruppens inkomstskatt för 2021 var 224 miljo-
ner euro (144). Den effektiva skattesatsen var 19,8 
procent (18,3). Genom att betala skatten i Finland 
främjar OP Gruppen hela Finlands framgång.   

OP Gruppen betalar direkta skatter, indirekta 
skatter och skatter som redovisas. De direkta skat-
terna omfattar inkomstskatt, fastighetsskatt och 
avgifter av skattenatur. Indirekta skatter är mervär-
desskatt och skatt på försäkringspremier. Skatterna 
som redovisas omfattar skatter som OP Gruppen i 
egenskap av betalare samlar in och betalar vidare 
till staten, bl.a. förskottsinnehållning på löner och 
källskatt på räntor. Förmedling och försäljning av fi-
nansieringstjänster är mervärdesskattefri försäljning 
av tjänster och föranleder således inte skyldighet 
att betala mervärdesskatt eller rätt till avdrag för 
anskaffningar. De andelsbanker och andra företag 
som hör till OP Gruppen är ändå momsskyldiga för 
sin övriga affärsverksamhet. Skatterna som presen-
teras i tabellen över skatteavtrycket har beräknats 
enligt prestationsprincipen.

Skatteavtryck

Mn € 2021

Direkta skatter totalt 411

Socialskydds- och pensionsavgifter 197

Inkomstskatt 211

Fastighetsskatt 3

Indirekta skatter som kvarstående  
kostnad totalt 131

Mervärdesskatt som  
kvarstående kostnad 131

Indirekta skatter totalt 307

Mervärdesskatt 57

Skatt på försäkringspremier 250

Skatter som redovisas totalt 232

Förskottsinnehållningar 216

Källskatt 16
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Vi stärker finländarnas ekonomikunskaper
Främjandet av ekonomkunskaper har genom tiderna varit en viktig del av 
OP Gruppens verksamhet. Vi främjar hanteringen av den egna ekonomin 
i alla åldersgrupper. Kunskaper för hantering av den egna ekonomin är 
viktiga medborgarfärdigheter.
Som en del av vårt samhällsansvarsprogram stärker 
vi finländarnas ekonomikunskaper och hanteringen  
av den egna ekonomin. Under 2021 lärde vi ut 
ekonomikunskap till mer än 39 000 barn och unga. 
Grunden för vårt arbete för bättre ekonomikunska-
per utgörs av andelsbankernas besök i skolor och 
andra läroanstalter samt bankbesök, under vilka  
vi träffar barn och unga runtom i Finland. Under 
coronapandemin koncentrerades utlärningen av 
ekonomikunskaper till nätet.

Ekonomikunskaper med hjälp av 
samarbete  
Vi samarbetar med olika aktörer i vårt ekonomi- 
kunskapsarbete. Bankernas gemensamma Ekonomi- 
kunskapsprojekt koordineras av Helsingfors Dia-
konissanstalt. Projektet går ut på att bankanställda 
i workshoppar och individuella möten på olika håll i 
Finland lär ut ekonomikunskaper till unga som ris-
kerar att marginaliseras.  

 Turnén Mun elämä, mun työ (Mitt liv, mitt arbe-
te) som leddes av föreningen Ekonomi och ungdom 

TAT nådde 2021 ut till över 8 400 studerande på 
andra stadiet. I det utvidgade programmet Kesä- 
yrittäjä erbjöds 17–29-åriga unga möjlighet att få 
erfarenhet av att vara företagare, lära sig viktiga  
företagar- och arbetslivsfärdigheter samt pröva på 
OP Lättföretagarmodellen. OP var samarbetspart-
ner också i en digital läromedelshelhet för hante-
ring av den egna ekonomin. I november deltog OP 
i finansbranschens första distansPRAO-dag som 
arrangerades av Finans Finland rf och Ekonomi och 
ungdom TAT och som nådde nästan 4 000 unga.  

 Tillsammans med Förbundet för lärarna i historia 
och samhällslära (FLHS) stärkte vi niondeklassarnas 
ekonomikunskaper genom Ekonomikunskapstävling-
en på distans och under relaterade möten. 

 I samarbete med Ung Företagsamhet rf stöder 
OP programmet Pikkuyrittäjät som stärker låg- 
och högstadieelevernas arbetslivskunskaper och 
ger tips om företagande. Andelsbankerna stöder 
och deltar i Företagsbyarna för sjätte- och nionde-
klassare i Uleåborg, Tammerfors, Åbo och Kuopio. 
Dessutom samarbetar OP med Taloustieteen 
keskus Helsinki GSE som utarbetat kursen Miten 

talous toimii? (Hur ekonomin fungerar). Kursen 
lanserades i oktober. Målet är att 20 000 deltagare 
ska ha utfört kursen före slutet av 2022.  

Vi inledde 2021 serien Ekonomisk coachning för 
företagare som stöd för sme-företagare. I OP-mo-
bilen finns tjänsten Ekonomisk balans som hjälper 
våra kunder att bättre gestalta av vilka inkomster 
och utgifter ekonomin består så att de ska få hjälp 
med att förändra sina konsumtionsvanor.  

 

Digital kompetens och tillgängliga tjänster 

Digital kompetens spelar en viktig roll i hanteringen 
av den egna ekonomin. Andelsbankerna lär ut digital 
kompetens till seniorer runt om i Finland till exempel 
på bankernas kontor, på bibliotek, i servicehus och 
vid lokala evenemang. Under de svåraste corona-
pandemitiderna har vi varit tvungna att dra ner på 
handledningen. Vid de digitala handledningsevene-
mangen mötte vi 2021 sammanlagt över 8 400 
personer. 

 OP Gruppens ambition är att främja ett jämlikt 
digitalt samhälle genom att utveckla OP:s digitala 
tjänsters tillgänglighet. Av våra tjänster är det OP 
Tillgänglig som bäst uppfyller tillgänglighetskra-
ven. OP Tillgänglig är en lättanvänd nättjänst på 
klarspråk för dagliga bankärenden. Den kan enkelt 
användas med olika enheter och hjälpmedel. Till-
gängligheten i OP:s övriga digitala tjänster förbätt-

ras kontinuerligt allt eftersom utvecklingsarbetet 
framskrider. 

Hösten 2021 bedömde projektet Selkeästi meille 
(Tydligt för oss) den kognitiva tillgängligheten hos 
tjänsten op.fi och beviljade tjänsten beteckningen 
Selkeästi meille. Enligt bedömningen hade tillgäng-
ligheten beaktats på ett berömligt sätt i OP Grup-
pens nättjänster och det var över lag lätt att använ-
da webbplatsen.

 Vi erbjuder våra kunder omfattande betjäning 
på finska och svenska. Vi erbjuder våra kunder 
elektroniska tjänster (OP-mobilen, Pivo och op.fi för 
företagskunder) för skötseln av dagliga bank- och 
försäkringsärenden på engelska. Beträffande andra 
tjänster utvecklas betjäningen på engelska fortlö-
pande så att den motsvarar kundernas behov. I en 
del OP Hem erbjuds dessutom betjäning på ryska. 
På OP Företagsbankens kontor i Baltikum betjänar 
vi kunderna på de lokala språken och i de elektro-
niska kanalerna på engelska.



52Strategi AnsvarGrunduppgiftÅr 2021

Vi använder vårt datakapital på ett ansvarsfullt sätt
OP Gruppen behandlar många uppgifter om kunder, anställda och andra 
intressentgrupper. Vi behandlar och använder alla personuppgifter på ett 
ansvarsfullt sätt. Det viktigaste användningsändamålet för informationen 
är kundnyttan.

OP Gruppens databokslut beskriver betydelsen av 
information samt den ansvarsfulla hanteringen, 
användningen och strategiska ledningen av infor-
mation. Databokslutet beskriver också karaktären 
av OP:s informationsresurser och datakapital samt 
deras inbördes relation. I databokslutet beskrivs mer 
ingående också de centrala principerna och rutiner-
na för behandlingen av personuppgifter inom OP. 
Det viktigaste målet med de interna dataskyddsru-
tinerna är att säkerställa att alla våra intressent-
grupper kan lita på OP Gruppens sätt att hantera 
dataskyddsaspekterna. 

Genom ett årligt databokslut vill vi vara en an-
svarsfull föregångare i behandlingen av information, 
och öppet och transparent beskriva hur informatio-
nen leds och används. OP:s första databokslut 2018 
var också det första i branschen och veterligen det 
första databokslutet som publicerats av ett privat 
företag i Finland. 

Det viktigaste syftet med information inom OP 
Gruppen är bättre kundnytta: vi utvecklar och pro-
ducerar högklassiga finans- och försäkringstjänster 

samt gör verksamheten effektivare och förbättrar 
kundupplevelsen. Utgångspunkten för vår tjänsteut-
veckling är tillgänglighet och den bästa kundupple-
velsen i alla våra kanaler. Vi försöker utveckla våra 
digitala tjänster så att de är så enkla som möjligt för 
alla användare. 

Användningen av artificiell intelligens har snabbt 
blivit rutin. Vårt kompetenscenter för artificiell in-
telligens, Finanssiäly, tar med olika team fram lös-
ningar till stöd för analyser och beslutsfattande, au-
tomatisering av rutinuppgifter i processerna, smidig 
kundbetjäning samt för kundtjänsten. Vi utnyttjar 
artificiell intelligens enligt våra etiska principer för 
artificiell intelligens, som vi publicerade som första 
finländska företag. 

Vi behandlar kunduppgifter konfidentiellt 

OP Gruppens tjänstemän och ledamöterna i de 
olika organen har lagstadgad tystnadsplikt i fråga 
om hanteringen av kundärenden. Vi iakttar i all 
vår verksamhet bank- och försäkringssekretessen, 

kund- och patientuppgifternas konfidentialitet samt 
sekretessförpliktelserna i våra avtal. Tjänstemännen 
får hantera kunduppgifter endast i den omfattning 
som deras arbetsuppgifter förutsätter. Hälso- och 
sjukvårdens kvalitet och patientsäkerheten är viktiga 
för oss, och vi hanterar patientuppgifter med abso-
lut konfidentialitet. 

Våra rutiner innebär att vi heltäckande beaktar 
datasekretessen i all hantering av personuppgifter. 
Våra förfaranden i anslutning till dataskyddet skyd-
dar bland annat OP Gruppens kunders, anställdas, 
samarbetspartnernas och andra parters person-
uppgifter. OP Gruppen har förbundit sig till ansvars-
full marknadsföring och reklam. Enligt lagstiftningen 
ska kunden delges vissa villkor, egenskaper och ris-
ker som gäller produkten eller tjänsten. 

I sin marknadsföring tillhandahåller OP de upp-
gifter om produkter och tjänster som kan påverka 
kundens beslut. Reklam som är särskilt riktad till 
barn och ungdomar förekommer i ytterst begrän-
sad utsträckning. OP tar i beaktande målgruppens 
allmänna oerfarenhet och begränsade rättsliga 
handlingsförmåga. Vi iakttar den internationella 
handelskammarens regler för reklam och mark-
nadskommunikation, god marknadsföringssed och 
anvisningar om marknadsföring i våra branscher. 

OP Gruppen har en dataskyddsansvarig enligt 
EU:s dataskyddsförordning. Registrerade personer 
kan kontakta den dataskyddsansvariga i alla ären-

den som anknyter till behandlingen av deras per-
sonuppgifter och utnyttjandet av deras rättigheter 
enligt dataskyddsförordningen. 

År 2021 tog OP Gruppen emot 16 klagomål från 
kunder gällande behandlingen av personuppgifter 
eller integritetsskyddet som konstaterades grunda-
de. Vid beräkningen av det totala antalet klagomål 
har klagomål som gäller samma händelse (exempel-
vis fel vid postningen) räknats som ett klagomål. 

År 2021 upptäckte OP Gruppen i sin verksamhet 
totalt 950 fall som klassificeras som personupp-
giftsincidenter enligt EU:s allmänna dataskyddsför-
ordning. Antalet inkluderar också till exempel fall 
som beror på mänskliga misstag och som sannolikt 
inte medför någon risk för fysiska personers rättig-
heter och friheter.
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Ansvarsfull arbetsgivare
Bakom OP Gruppens framgång ligger en kompetent, entusiastisk och 
välmående personal. Våra experter möjliggör dagligen genomföringen av 
OP Gruppens grunduppgift och strategi. Vi utvecklar aktivt vår verksamhet 
tillsammans med de anställda då omvärlden förändras.

OP Gruppens modell för arbetshälsoledning har 
som mål att med en integrerad och välorganiserad 
ledning av välbefinnandet och arbetarskyddet kunna 
upprätthålla och främja hela personalens hälsa och 
välbefinnande som bas för en god arbetstagarupp-
levelse. Med verksamheten säkras också arbets-
förmågan hos anställda vilkas arbetsoförmåga är 
hotad och hos äldre arbetstagare. Välbefinnandet i 
arbetet stöds i nära samarbete med företagshälso-
vården, arbetspensionsbolaget och övriga aktörer 
som är branschens bästa. Centrala element för 
välbefinnandet i arbetet är OP Gruppens modell för 
tidigt stöd, företagshälsovårdens omfattande tjäns-
ter, rehabilitering, flexibla arbetsarrangemang och 
mångfaldsarbete. I OP Gruppen finns ett etablerat 
nätverk med må bra-ambassadörer som har som 
uppgift att främja de anställdas välbefinnande i 
arbetet. 

Stöd för välbefinnande i arbetet i 
undantagstider 

Under den utdragna coronapandemin har OP Gruppen  
vidtagit olika åtgärder som uppdaterats kontinuerligt 
och med vilka vi har kunnat trygga kundernas och 
de anställdas hälsa och trygghet. Samtidigt har vi 
säkerställt att de samhälleligt kritiska tjänsterna 
fungerar utan avbrott. De anställdas välbefinnande 
har följts upp med regelbundna pulssi-undersök-
ningar. På basis av undersökningsresultaten har vi 
riktat skräddarsytt stöd för välbefinnande och ork 
i arbetet till de anställda och cheferna. Tjänster för 
psykisk hälsa med låg tröskel användes aktivt 2021. 
Företagshälsovården erbjöd också coronatester 
samt möjlighet till coronavaccin. 

Arbetshälsoverksamheten fokuserade 2021 på 
att identifiera och minska skadlig arbetsbelastning. 
Som ett led i detta stärktes varje OP-anställds sätt 

Gemensam kunskapsutveckling och  
fortlöpande förbättring

OP Gruppen tillämpar modellen 70:20:10 
som stöttar vårt självstyrande och smidi-
ga verksamhetssätt samt främjar kulturen 
med fortlöpande förbättring och systema-
tisk kunskapsutveckling. Enligt modellen 
fördelas arbetstiden på följande sätt:

• 70 % av tiden går till det dagliga 
arbetet och produktionen av 
mervärde åt kunderna 

• 20 % av tiden till att förbättra arbetet 
och teamets verksamhet 

• 10 % av tiden till personlig utveckling 
och till att lära sig nytt.

Andelen som reserverats för personlig 
utveckling och att lära sig nytt kan 
användas till exempel i OP Software 
Academy som är ett program för 
strategisk teknisk kompetens. På kurserna 
i OP Software Academy samlas de 
anställda i mindre grupper i allmänhet 
för 2 till 3 månaders studier under 
ledning av frivilliga OP-experter med djup 
insikt i respektive ämne. Under 2021 
utexaminerades totalt 424 studeranden 
från akademin och totalt 70 externa 
certifieringar genomfördes.

70:20:10
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att analysera sitt eget välbefinnande och dessutom 
ökades verktygen för självledning och ledning av det 
egna välbefinnandet. Likaså stöttades chefernas be-
redskap att leda arbetsförmågan och välbefinnandet 
under den exceptionella tidsperioden. 

År 2021 var andelen sjukfrånvaro 2,7 procent av 
den ordinarie arbetstiden. Friskprocenten, andelen 
anställda helt utan sjukfrånvaro, var 54 procent av 
hela personalen. 

Framtidens hybridarbete möjliggör ett 
flexiblare arbetsliv
Hösten 2021 fastställdes principerna för framtidens 
arbete, det vill säga hybridarbete, i OP Gruppen. 
Under coronapandemin har distansarbetet gynnats i 
de arbetsuppgifter det har varit möjligt. I framtiden 
hjälper de gemensamma principerna gruppens ar-
betsgemenskaper och team att planera arbetssätten 
för ett mångsidigt och multilokalt arbete. Kundernas 
behov och affärsrörelsens mål styr i första hand ar-
betssätten och platserna och i fortsättningen kom-
bineras distansarbete och arbete på kontoret i OP 
Gruppen på ett systematiskt, smidigt och produktivt 
sätt, med beaktande av säkerheten. Arbetssätten 
utvecklas enligt modellen för fortlöpande förbättring 
tillsammans med de anställda. 

OP är mångfaldig och likställd

I OP Gruppen är mångfalden en resurs. Vårt mål är 
att mångfalden inom OP Gruppens personal i fråga 
om kompetens och erfarenhet, kön och åldersgrup-

per samt andra faktorer ska vara tillräcklig för att 
uppfylla kundernas, affärsrörelsernas och de strate-
giska målens krav, behov och förändringar. 

Vi garanterar alla anställda samma möjligheter, 
rättigheter och bemötande i alla skeden av anställ-
ningen såsom lön, rekrytering eller karriärmöj-
ligheter. Vi främjar och följer regelbundet upp att 
jämlikheten och mångfalden realiseras och utvecklas 
till exempel med personalundersökningar och ge-
nom att vid rekryteringar undersöka de sökandes 
erfarenheter.

OP Gruppen deltog 2021 med de ledande före-
tagen från olika branscher samt universiteten i en 
Diversity Roundtable-diskussion som faciliterades av 
Boston Consulting Group (BCG) och UN Women Fin-
land samt i en enkät som har som mål att undersöka 
och utveckla mångfalden i finländska företag. 

En viktig roll i vår verksamhetskultur spelar de 
självstyrda teamen som kombinerar mångsidig kun-
skap och erfarenhet. Vi har aktivt satsat på teamens 
mångfald vid valet av personer samt genom att ord-
na coaching för teamen. 

Vi följer årligen upp personalens fördelning i olika  
befattningsgrupper bland annat enligt kön, lön och 
ålder samt enligt antalet och fördelningen av för-
äldraledigheter. Vi upprätthåller och utvecklar  
förvaltningsorganens mångfald genom att säker- 
ställa mångsidig kompetens och erfarenhet, regi-
onal representativitet och en tillräcklig represen-
tation för de olika könen och åldersgrupperna. I 
slutet av 2021 var andelen män i OP Gruppens 
förvaltningsorgan 59 procent och andelen kvinnor 
41 procent.

I en del av OP Gruppens arbetsgemenskaper i 
centralinstitutet är arbetsspråket engelska i stället för 
finska. Gruppen hade 2021 anställda som represen-
terade 30 nationaliteter och förutom finska pratades 
totalt 21 språk som modersmål. 

När det gäller ledningsuppgifter är vårt mål att 
båda könen ska vara representerade med minst 40 
procent. I slutet av 2021 var andelen män i led-
ningsuppgifter i OP Gruppen 70 procent och andelen 
kvinnor 30 procent. I OP Gruppens direktion satt tre 
kvinnor och sex män 2021.
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Total personalstyrka, per personalkategori 
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* Avrundningsdifferensen beror på kategorin Annan eller uppgiften saknas.
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OP Gruppen erbjuder många möjligheter

OP Gruppen är Finlands största arbetsgivare inom 
finansbranschen. Ungefär hälften av gruppens an-
ställda arbetar med kundbetjäning och försäljning 
inom bank- och försäkringsrörelsen runt om i Fin-
land. De övriga uppgifterna är främst expert- och 
ledningsuppgifter i affärsrörelserna och kompe-
tenscentren. Vi stöttar de anställdas personliga ut-
veckling och fortlöpande inlärning genom mångsidig 
kompetensutveckling och genom att erbjuda nya 
arbetsmöjligheter till alla personalgrupper. De öppna 
arbetsuppgifterna i OP Gruppen erbjuder de anställ-
da kompetensutveckling och karriärmöjligheter.

OP Gruppens mål är att vara den attraktivaste 
arbetsgivaren inom finansbranschen. I Universums 
undersökning 2021 om arbetsgivarprofilen placerade 
sig OP Gruppen på topp bland såväl studerande som 
professionella. Både studerande och professionella 
röstade OP Gruppen till den attraktivaste arbetsgi-
varen i finansbranschen. I OP Gruppen hölls arbets-
givarrekommendationen 2021 stabil också under 
coronatiden och de anställda anser att OP är en  
ansvarsfull aktör. I hela landet erbjöd vi 2021  
totalt cirka 500 sommarjobbare och 50 trainees  
intressanta och mångsidiga uppgifter.

Vår verksamhetskultur fokuserar på inlärning i 
arbetet. Arbetet förknippas med fortlöpande för-
bättring, inlärning och praxis för kompetensdelning 
varvid kompetensutvecklingen kopplas allt tydligare 
till arbetet och målen. Verksamhetskulturen stärktes 
också 2021 med olika kurser. 

OP Gruppen har ett omfattande utbud av kurser 
som ska trygga den kompetens som regleringen krä-
ver av dem som arbetar med försäkring, finansiering 
och placering. Dessutom tillhandahåller OP Gruppen 
rikligt med inlärningsmöjligheter för utvecklingen 
av yrkeskunskapen och arbetslivsfärdigheterna. OP 
Gruppen tog 2021 i bruk en ny inlärningsplattform 
som stöd för självstyrd inlärning. 

I OP Gruppen har vi också interna träningspro-
gram såsom OP Software Academy samt Agile 
Coach Academy med fokus på utvecklingen av yrkes-
kunskapen. Dessutom har de andelsbanksanställda 
möjlighet att delta i gillesverksamhet efter eget 
intresse och eget kompetensområde. Gillena är fri-
villiga kompetensgrupper som uppmuntrar till infor-
mationsdelning, aktivt deltagande och inlärning samt 
till att bilda nätverk över organisationsgränserna. 
Vid slutet av 2021 fanns det 27 gillen i OP Gruppen. 
Mentorverksamheten är också ett bra inlärningsstöd 
och stöd vid bildandet av nätverk. I gruppen inleds 
årligen två mentorprogram. I mentorprogrammet 
2021 deltog totalt 96 mentorpar som lär sig tillsam-
mans och av varandra. 

I gruppen användes 2021 i genomsnitt 13 timmar 
per person för utbildning. Då undantagssituationen 
har fortsatt har utbildningen och träningen i regel 
genomförts virtuellt, vilket samtidigt har gjort det 
möjligt att delta oberoende av var man befinner sig.

Personal enligt organisation

Centralinstitutskoncernen

Andelsbankerna

OP Hem

13 079

751

totalt

8 013

4 315
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Grunden för GRI-rapporteringen samt nyckeltal

Grunden för vår rapport

Den här rapporten innehåller de uppgifter enligt 
grundnivån (Core) för GRI:s (Global Reporting Initia-
tive) redovisningsstandard som är väsentliga för OP 
Gruppen. I tabellen Ledningsmetod och redovisning 
i fråga om väsentliga aspekter jämförs GRI och de 
väsentliga aspekterna, och i GRI-innehållsindex 
presenteras en jämförelse med GRI-standarden. 
GRI-standardens numeriska uppgifter har verifierats 
av en oberoende tredje part, KPMG Oy Ab. 

Rapporten innehåller också Global Compact- 
redovisningen. I GRI-innehållsindexet beskrivs 
närmare vilka GRI-indikatorer som använts för att 
mäta hur de mänskliga rättigheterna, arbetslivsrät-
tigheterna och miljöprinciperna samt antikorrup-
tionsprinciperna efterlevs. Ansvarsredovisningen 
följer huvudsakligen samma avgränsning som OP 
Gruppens ekonomiska redovisning. Avvikelser och 
begränsningar i avgränsningen redovisas i samband 
med nyckeltalen i fråga och i GRI-innehållsindexet.

Utsläppskalkyler 

OP Gruppen anger utsläppen enligt GHG-protokollet 
(Greenhouse Gas Protocol) som CO2-ekvivalenter. 
OP Gruppens egen verksamhet omfattas inte av 
systemet med utsläppshandel. 

• Scope 1-utsläpp: bränslen i reservkraftaggre-
gat, alla fossila. Utsläppskoefficienter: Ecoin-
vent 3.3/Bionova. 

• Scope 2, platsbaserad: i kalkylen används de 
genomsnittliga utsläppskoefficienterna per 
land. Utsläppskoefficienter: baserar sig på 
Statistikcentralens uppgifter om elproduk-
tionen i Finland 2021, Fjärrvärmestatistiken 
2020, Statistikcentralen Ecoinvent 3.3/Biono-
va IEA:s uppgifter om fjärrvärme och el 2019 
(andra än Finland). 

• Scope 2, marknadsbaserad: för elens del har 
köpt grön el beaktats, den övriga andelen be-
räknad med residual mix. Utsläppskoefficien-
ter: Ecoinvent 3.3/Bionova, för grön el Helen 
Mix och Ecoinvent/Bionova. 

• Scope 3-utsläpp: 
 ʷ Kategori 1: köpta produkter och tjänster, 
kalkyleringen baserar sig på helhetskost-
naderna för upphandlingen och innehåller 
försäkringsersättningar som betalats, 
underhåll av kontor, ICT- och utveck-
lingskostnader, expert- och HR-tjänster, 
marknadsföring och kommunikation,  
informationslogistik och hälsotjänster.  
Utsläppskoefficienter: DEFRA. 

 ʷ Kategori 5: avfall som verksamheten ger 
upphov till omfattar centralinstitutets 
avfall. 

 ʷ Kategori 6: tjänsteresor beaktar utsläp-
pen från resor och hotellnätter. 

 ʷ Kategori 7: de anställdas resor till och 
från arbetet beaktar utsläppen från an-
vändning av tjänstebilar. Utsläppskoeffi-
cienter: Ecoinvent 3.3/Bionova. 

 ʷ Kategori 15: investeringar, i kalkylen har 
kreditstockens utsläpp uppskattats enligt 
de redovisade utsläppen (scope 1 och 2) 
för kreditstockens största krediter. I den 
separata utsläppskalkylen för branschen 
Handel med egna fastigheter används 
Statistikcentralens koefficienter för kol-
dioxidutsläpp inom el- och värmepro-
duktion. För bostadslånens utsläpp har 
andelen satts i relation till utsläppen från 
den totala bostadsfinansieringen i Finland.
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Ledningsmetod och redovisning i fråga om väsentliga aspekter 
Tema i samhälls-
ansvarsprogrammet Väsentliga aspekter GRI-aspekter Policyer och åtaganden Program där OP deltar

Vi stärker finländarnas 
ekonomiska kunskaper

Främja ekonomiska kunskaper • Ekonomiska resultat 
• Lokalsamhällen

• Finansbranschens anvisning om god banksed
• God försäkringssed och de allmänna principerna för 

försäkringsverksamhet
• Principerna för god affärssed

• Programmen Ung företagsamhet: Pikkuyrittäjät och 
Våga vara företagsam

• HDA: Ekonomikunskapsprojektet
• Ekonomi och ungdom TAT rf: turnén Mun elämä
• FLHS: Ekonomikunskapstävlingen
• Lokala ekonomikunskapsprogram

Vi främjar en hållbar ekonomi Främja hållbar finansiering och placering
Bromsa klimatförändringen och förbereda 
oss inför förändringar
Förhindra svart ekonomi, korruption och 
penningtvätt

• Ägarskap
• Utsläpp
• Energi
• Antikorruption

• Principerna för god affärssed
• UNEP FI PRB och Collective Commitment to Climate Action
• UNEP FI PSI
• Montreal Pledge 
• Global Compact
• TCFD
• CDP
• Climate Action 100+
• UNPRI

• WWF:s miljöledningssystem Green Office
• Helsingfors klimatpartner

Vi stöder den lokala livskraften 
och samhörigheten

Stödja den lokala livskraften, välfärden och 
samhörigheten
Förebygga olyckor och främja säkerheten
Främja personalens mångfald, jämlikhet  
och arbetshälsa

• Lokalsamhällen 
• Ekonomiska resultat 
• Indirekta ekonomiska effekter
• Anställningar 
• Hälsa och säkerhet i arbetet
• Utbildning och 

personalutveckling
• Förbud mot diskriminering 

• Global Compact
• Principerna för god affärssed 
• Upphandlingspolicyn
• Leverantörskraven för OP Gruppens leverantörer
• Modellen för arbetsmiljöledning
• OP Gruppens riktlinjer för gott ledarskap
• Belöningssystemet och belöningspolicyn
• Jämställdhets- och jämlikhetsplanen
• Verksamhetsmodellerna för kompetensutveckling
• Mångfaldsprinciperna

• Lokala program och samarbete
• Ansvarsfullt sommarjobb

Vi använder vårt kunskapskapital 
på ett ansvarsfullt sätt

Öppenhet och transparens i verksamheten
Säkerställa integritetsskyddet och 
dataskyddet

• Konkurrensbegränsningar
• Lokalsamhällen 
• Kundernas integritetsskydd

• Principerna för god affärssed
• De etiska principerna för artificiell intelligens 
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GRI-nyckeltalen
2017 2018 2019 2020 2021 Kommentarer

GRI 102 Allmänt innehåll
 102-8 Personal totalt, varav 12 269 12 066 12 226 12 604 13 079

män 3 667 3 719 3 872 4 150 4 334
kvinnor 8 602 8 347 8 354 8 440 8 713
annan eller uppgiften saknas 14 32
ordinarie anställda 11 501 11 323 11 514 11 810 12 302
visstidsanställda 768 743 712 794 777
heltidsanställda 11 294 11 116 11 266 11 563 11 990
deltidsanställda 975 950 960 1 041 1 089
i Finland 11 847 11 963 12 118 12 492 12 955
utanför Finland 422 103 108 112 124

Inhyrda anställda 1 511 1 365 1 617 1 502 1 651
102-38 Förhållandet mellan den högsta årsinkomsten och  

den genomsnittliga årsinkomsten
21 19 19 19 20 Förhållandet mellan högsta månadsinkomst och medelmånads- 

inkomst avser Finland. På grund av försiktighetsprincipen rapporterar 
OP Gruppen inte de totala ersättningarnas relativa andel. 

102-41 Personal som omfattas av kollektivavtal 91 % 91 % 91 % 91 % 91 % Siffran avser Finland. De baltiska länderna saknar allmänt bindande 
kollektivavtal.

GRI 201 Ekonomiska resultat
 201-1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde, milj. €

a) Intäkter 3 010 2 916 2 983 2874 3 335 Resultaträkningsposten Intäkter totalt omfattar nedskrivningar av 
fordringar och tillfälligt undantag (overlay approach) med avdrag för 
räkenskapsperiodens resultat hänförligt till innehav utan bestämmande 
inflytande.

Fördelning av ekonomiskt värde
b) Inköp 762 837 842 849 807 Övriga rörelsekostnader med avdrag för Donationer och stöd.
c) Personalkostnader 758 516 781 715 914
d) Återföringar till ägarkunder 217 226 249 251 205
e) Inkomstskatt 214 223 168 144 224
f) Donationer och stöd 2,3 2,8 2,1 2,7 2,4
För utveckling av affärsrörelsen 1 058 1 111 941 913 1 182
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2017 2018 2019 2020 2021 Kommentarer

GRI 205 Antikorruption
205-2 Kommunikation och utbildning i policyer och rutiner avseende motverkan  

mot korruption
Centralinstitutets personal 89 % 98 % 96 % 87 % 93 % Beräkningsprincipen ändrades 2019, betalningar för två år rapporterade. 

Utbildningen genomförs vartannat år. Kalkyleringssättet har preciserats 
2021.

Andelsbankernas personal - 83 % 100 % 100 % 97 %

GRI 302 Energi 
302-1 Fjärrvärme, MWh 70 635 72 290 73 420 67 210 69 288

Fjärrkyla, MWh 5 140 4 630 3 420 2 700 2 706
Bränsle, värme och reservkraft, MWh 4 700 190 90 86 84
El, MWh 62 110 56 970 59 910 57 200 60 302

andel förnybar elenergi 34 % 41 % 36 %
302-1 Organisationens egen energiförbrukning totalt, MWh 142 585 134 080 136 840 127 196 132 380

andel förnybar energi av den totala energin 26 % 25 %
302-3 Energiintensitet, MWh/person/år 11,6 11,1 11,2 10,1 10,1

GRI 305 Utsläpp 
305-1 Scope 1. Direkta utsläpp av växthusgaser, CO2 e-ton 48 48 23 22 21 Gäller OP Andelslags rörelsefastigheter. 
305-2 Scope 2. Indirekta utsläpp av växthusgaser, marknadsbaserad, CO2 e-ton 20 918 24 278 23 739 17 900 25 464 Gäller OP Andelslags rörelsefastigheter. Beräkningssättet  

ändrades 2021. 
Scope 2. Indirekta utsläpp av växthusgaser, ortsbaserad, CO2 e-ton 25 259 23 282 22 431 17 332 17 702

305-3 Scope 3. Andra indirekta utsläpp av växthusgaser, CO2 e-ton cirka 14 
milj.

under 12 
milj.

Kategori 1: Upphandlade produkter och tjänster, CO2 e-ton 2 034 1 285 1 861 460 000 338 000 Beräkningsprincipen ändrades 2020. Beräkningsavgränsningarna 
uppdaterades 2021. 

Kategori 5: Avfall som verksamheten ger upphov till, CO2 e-ton 298 254 402 0 0 Av avfallsutsläppen har totalt 18 CO2 e-ton kompenserats.
Kategori 6: Affärsresor, CO2 e-ton 3 712 3 541 3 763 2 977 1 233
Kategori 7: De anställdas resor till och från arbetet, CO2 e-ton 1 142 1 059 957 1 051 1 205
Kategori 15: Investeringar, CO2 e-ton - över 10 

milj.
över 10 

milj.
cirka 13,1 

milj.
 över 11,2 

milj.
305-4 Utsläppsintensitet för växthusgaser, CO2 e-ton/person 1,70 2,02 1,94 1,42 1,95 Intensitet = Scope 1 + Scope 2 (marknadsbaserad) / OP Gruppens 

anställda.
306-2 Avfall Uppgifter från tjänsteleverantören, Lassila & Tikanoja. Behandlingssätt ii. 

Återvinning och återanvändning 580 t 559 t 625 t 483 t 384 t Uppgifterna gäller OP Andelslags verksamhetsställen. 
Annan användning 93 t 108 t 172 t 73 t 57 t
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2017 2018 2019 2020 2021 Kommentarer
Förbränning i avfallskraftverk 39 t 44 t 51 t 34 t 37 t
Slutbehandling 1 t 1 t 0 t 0 t 0 t

GRI 401 Anställningsförhållanden
401-1 Nya första anställningar 1 345 1 721 1 789 1 641 1 770 Av väsentlighetsorsaker rapporterar OP Gruppen inte procenten för 

omsättningen av ankommande personal. 
Avslutade anställningar 1 871 2 134 2 095 1 750 1 744
Den totala personalomsättningen bland ordinarie anställda 8,7 % 11,6 % 11,2 % 8,7 % 8,6 % Den totala avgångsomsättningen avser ordinarie anställda 

exklusive rörelseöverlåtelser. Som divisor används siffran för ordinarie 
anställda i genomsnitt under året. 

Den frivilliga omsättningen bland ordinarie anställda 4,8 % 6,9 % 6,6 % 4,0 % 5,8 %
401-3 Antal familjelediga personer 1 008 985 1 004 1 002 1 073 Redovisas endast för Finlands del, utan OP Hem. På grund av 

försiktighetsprincipen rapporterar OP Gruppen inte antalet personer 
som var berättigade till familjeledighet. 

Kvinnor 718 682 692 668 705
Män 300 303 312 331 362
Annan eller uppgiften saknas 6

Antal personer som återvänt från familjeledighet 594 560 569 568 595 Redovisas endast för Finlands del, utan OP Hem.
Kvinnor 315 271 284 266 271
Män 279 289 285 302 324

Anställda som återvände efter föräldraledighet 95 % 95 % 93 % 96 % 97 % Redovisas endast för Finlands del, utan OP Hem.
Kvinnor 90 % 91 % 87 % 93 % 94 %
Män 100 % 100 % 99 % 100 % 99 %

Anställda som blev kvar i arbetet efter föräldraledighet 92 % 88 % 89 % 96 % 89 % Redovisas endast för Finlands del, utan OP Hem.
Kvinnor 94 % 90 % 90 % 93 % 87 %
Män 90 % 87 % 88 % 98 % 91 %

GRI 403 Hälsa och säkerhet i arbetet
403-8 Andelen anställda som omfattas av arbetarskyddskommissioner 89 % 92 % 92 % 93 % 94 % Siffran avser personer i anställningsförhållande. På grund av 

försiktighetsprincipen rapporteras inte andelen för den externa 
arbetskraftens del. 

403-9 Olycksfall på arbetsplatsen som lett till frånvaro 10 9 15 7 5 Siffran avser personer i anställningsförhållande i Finland. På grund av 
försiktighetsprincipen rapporteras inte olycksfall på arbetsplatsen för 
den externa arbetskraftens del.

Olycksfallsfrekvens LTA1 0,6 0,5 0,8 0,4 0,3 Siffran avser personer i anställningsförhållande i Finland. På grund av 
försiktighetsprincipen rapporteras inte olycksfallsfrekvensen för den 
externa arbetskraftens del.

Arbetsrelaterade dödsfall 0 0 0 0 0
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2017 2018 2019 2020 2021 Kommentarer
Andelen sjukfrånvaro av den ordinarie arbetstiden 3,3 % 3,3 % 3,4 % 2,9 % 2,7 % Siffran avser personer i anställningsförhållande i Finland, utan OP Hem. 

På grund av försiktighetsprincipen rapporteras inte sjukfrånvaro för den 
externa arbetskraftens del. 

Kvinnor 4,0 % 3,9 % 4,0 % 3,7 % 3,4 %
Män 1,8 % 1,9 % 2,0 % 1,4 % 1,5 %

GRI 404 Utbildning och personalutveckling 
404-1 Utbildningstimmar i genomsnitt per person 15 14 17 12 13 Siffran avser Finland, utan OP Isännöinti Itä-Uusimaa. På grund av 

försiktighetsprincipen rapporterar OP inte utbildningstimmar enligt 
personalgrupper. 

Kvinnor 16 15 19 13 14
Män 14 12 14 10 11
Annan eller uppgiften saknas 15

404-3 Andel av personalen som deltar i utvecklingssamtal 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % På grund av försiktighetsprincipen rapporterar OP inte den andel av 
personalen som deltar i utvecklingssamtal enligt kön eller personalgrupp. 

GRI 405 Mångfald och lika möjligheter 
405-1 Mångfald i förvaltningsorganen och personalen

Personal enligt kön
Män 30 % 31 % 32 % 33 % 33 %
Kvinnor 70 % 69 % 68 % 67 % 67 %
Annan eller uppgiften saknas 0 %

Personal enligt åldersgrupp
Under 30 år 13 % 15 % 15 % 17 % 18 %
30–49 år 50 % 50 % 51 % 52 % 52 %
över 49 år 37 % 35 % 34 % 31 % 30 %

Enligt personalgrupp
Ledning 3 % 3 % 3 % 3 % 3 %
Chefer 10 % 9 % 8 % 7 % 7 %
Experter 30 % 31 % 32 % 35 % 35 %
Tjänstemän 57 % 57 % 56 % 55 % 55 %

Medelåldern bland personalen 43,4 43,0 42,6 42,2 41,9
Tjänsteår i medeltal 13,4 13,7 11,1 11,0 10,5

405-2 Förhållandet mellan kvinnors och mäns grundlöner Siffrorna avser Finland, utan OP Hem och timavlönade anställda.
Direktörer  .. 91 % 94 % 92 % 90 %
Chefer och experter  .. 87 % 88 % 89 % 88 %
Tjänstemän  .. 106 % 104 % 104 % 105 %
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GRI 102-8 Information om löntagare och andra anställda
OP Gruppen Ordinarie Visstids Heltid Deltid Personal totalt Inhyrda
Personal totalt 12 302 777 11 990 1 089 13 079 1 651

Män 4 076 258 4 118 216 4 334
Kvinnor 8 195 518 7 844 869 8 713
Annan eller uppgiften saknas 31 1 28 4 32

Anställda vid centralinstitutet 7 624 389 7 442 571 8 013 1 646
Anställda vid andelsbankerna 3 956 359 3 907 408 4 315 1
Anställda vid OP Hem 722 29 641 110 751 4
Finland 12 193 762 11 873 1 082 12 955 1 651
Estland 35 4 38 1 39 0
Lettland 32 4 36 0 36 0
Litauen 42 7 43 6 49 0

GRI 401-1 Personalomsättning, Nya första anställningar enligt åldersgrupp och kön
OP Gruppen Under 30 30–49 år Över 49 år Totalt

Män 351 214 32 597
Kvinnor 657 413 99 1 169
Annan eller uppgiften saknas 2 2 0 4
Totalt 1 010 629 131 1 770

Centralinstitutet
Män 262 179 19 460
Kvinnor 452 293 53 798
Annan eller uppgiften saknas 2 2 0 4
Totalt 716 474 72 1 262

Andelsbankerna
Män 79 14 0 93
Kvinnor 192 83 21 296
Annan eller uppgiften saknas 0 0 0 0
Totalt 271 97 21 389

OP Hem
Män 10 21 13 44
Kvinnor 13 37 25 75
Annan eller uppgiften saknas 0 0 0 0
Totalt 23 58 38 119

GRI 401-1 Personalomsättning, Avslutade anställningar enligt åldersgrupp och kön
OP Gruppen Under 30 30–49 år Över 49 år Totalt

Män 304 195 84 583
Kvinnor 490 364 305 1 159
Annan eller uppgiften saknas 1 1 0 2
Totalt 795 560 389 1 744

Centralinstitutet
Män 178 152 36 366
Kvinnor 264 215 108 587
Annan eller uppgiften saknas 1 1 0 2
Totalt 443 368 144 955

Andelsbankerna
Män 113 30 30 173
Kvinnor 208 118 157 483
Annan eller uppgiften saknas 0
Totalt 321 148 187 656

OP Hem
Män 13 13 18 44
Kvinnor 18 31 40 89
Annan eller uppgiften saknas 0 0 0 0
Totalt 31 44 58 133
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405-1 Mångfald i förvaltningsorganen och personalen
OP Gruppen Under 30 30–49 år Över 49 år Män Kvinnor Annan eller 

uppgiften 
saknas

Direktörer 0 % 47 % 53 % 69 % 31 % 0 %
Chefer 1 % 64 % 35 % 41 % 59 % 0 %
Experter 10 % 62 % 28 % 49 % 50 % 0 %
Tjänstemän 26 % 45 % 30 % 20 % 80 % 0 %

Totalt 18 % 52 % 30 % 33 % 67 % 0 %
Centralinstitutet

Direktörer 0 % 56 % 44 % 64 % 36 % 0 %
Chefer 2 % 72 % 26 % 46 % 54 % 0 %
Experter 11 % 63 % 26 % 52 % 48 % 0 %
Tjänstemän 32 % 48 % 20 % 22 % 78 % 1 %

Totalt 20 % 57 % 24 % 38 % 61 % 0 %
Andelsbankerna

Direktörer 0 % 41 % 59 % 74 % 26 % 0 %
Chefer 1 % 57 % 42 % 33 % 67 % 0 %
Experter 6 % 57 % 37 % 38 % 62 % 0 %
Tjänstemän 22 % 42 % 37 % 14 % 86 % 0 %

Totalt 16 % 46 % 38 % 22 % 78 % 0 %
OP Hem

Direktörer 0 % 43 % 57 % 61 % 39 % 0 %
Chefer 0 % 38 % 62 % 62 % 38 % 0 %
Experter 0 % 39 % 61 % 46 % 54 % 0 %
Tjänstemän 10 % 40 % 50 % 38 % 62 % 0 %

Totalt 9 % 40 % 52 % 41 % 59 % 0 %

405-1 Mångfald i förvaltningsorganen och personalen, OP Gruppens förvaltningsorgan 
enligt åldersgrupp och kön

Män Kvinnor
Under 30 år 44 % 56 %
30–49 år 51 % 49 %
Över 49 år 64 % 36 %
Totalt 59 % 41 %
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Scope 3, kategori 15: investeringar

OP Gruppens exponeringar branschvis ton, CO2e
Uthyrning och förvaltning av bostäder 120 000
Övrig förvaltning av fastigheter 110 000
Handel 130 000
Energi 1 940 000
Tjänster 40 000
Byggverksamhet 50 000
Annan tillverkning 120 000
Tillverkning av maskiner och utrustning (inkl. service) 120 000
Transport och magasinering 960 000
Jordbruk, skogsbruk och fiske 1 640 000
Skogsindustr 190 000
Metallindustri 640 000
Livsmedelsframställning 150 000
Övriga branscher 600 000
Hushåll 1 870 000
Totalt 8 670 000

Kalkyleringen har gjorts enligt “Koncentration av exponeringar per typ av bransch eller motpart (EU CRB-D)”.

ton, CO2e
OP-fonder 2 520 000

ton, CO2e
OP Kiinteistösijoitus 12 535

Kalkylen omfattar scope 1- och scope 2-utsläpp från fastigheter som ägs till 100 procent.

Scope 3, kategori 1: upphandlade produkter och tjänster

ton, CO2e
Ersättningstjänster 183 000
Fastighetstjänster 68 000
ICT 50 000
Övriga 37 000
Totalt 338 000
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GRI innehållsindex
Redovisningen följer GRI-standarden (Core). Alla standarder version 2016, standard 403 version 2018.

Kod GRI-innehåll Position Att observera Global Compact

GRI 102 Allmänt innehåll
Organisationsprofil
102-1 Namnet på den redovisande organisationen  OP Gruppen
102-2 Sektorer, varumärken, produkter och tjänster  OP Gruppens 2021: OP Gruppen i korthet
102-3 Lokalisering av organisationens huvudkontor Helsingfors
102-4 Verksamhetsländer OP Gruppens verksamhetsberättelse och bokslut 2021: bilaga 84
102-5 Organisationens ägarstruktur och företagsform  OP Gruppens verksamhetsberättelse och bokslut 2021: bilaga 84
102-6 Marknader som organisationen är verksam på, sektorer OP Gruppens 2021: OP Gruppen i korthet, OP Gruppens verksamhetsberättelse och  

bokslut 2021: bilaga 84
102-7 Den redovisande organisationens storlek  OP Gruppens verksamhetsberättelse och bokslut 2021; 

OP Gruppens 2021: OP Gruppen i korthet
102-8 Information om löntagare och andra anställda OP Gruppens 2021: Ansvarsfull aktör, Ansvarsfull arbetsgivare, GRI-nyckeltalen  X
102-9 Leverantörskedja OP Gruppens 2021: Så här skapar vi värde 
102-10 Betydande förändringar i organisationen och leverantörskedjan OP Gruppens verksamhetsberättelse och bokslut 2021: Förändringar i OP Gruppens struktur
102-11 Beskrivning av om och hur organisationen följer 

Försiktighetsprincipen 
OP Gruppens verksamhetsberättelse och bokslut 2021: Bilaga 2

102-12 Externa initiativ OP Gruppens 2021: Ansvarsful aktör,  
www.op.fi/op-gruppen/ansvarskansla/forbindelser-och-principer

102-13 Medlemskap i organisationer och lobbyorganisationer OP Gruppens 2021: Ansvarsfull aktör, Ansvarsfull arbetsgivare, 
www.op.fi/op-gruppen/ansvarskansla/samarbete-med-intressentgrupper

102-14 Verkställande direktörens översikt OP Gruppens 2021: Chefdirektörens översikt
Etik
102-16 Värderingar, principer, standarder och normer OP Gruppens 2021: Strategin, Så här skapar vi värde  X
Bolagsstyrning
102-18 Styrning och organisation OP Gruppens bolagsstyrningsrapport 2021;  

OP Gruppens 2021: Ansvarsfull aktör
102-38 Förhållandet mellan den högsta årsersättningen och den 

genomsnittliga årsersättningen
OP Gruppens 2021: GRI-nyckeltalen

https://www.op-year2020.fi/contentassets/d2c16c8093d24ad79d783a5e6559f677/pdft/op_gruppen_verksamhetsberattelse_bokslut_2020.pdf#page=204
https://www.op-year2020.fi/contentassets/d2c16c8093d24ad79d783a5e6559f677/pdft/op_gruppen_verksamhetsberattelse_bokslut_2020.pdf#page=204
https://www.op-year2020.fi/contentassets/d2c16c8093d24ad79d783a5e6559f677/pdft/op_gruppen_verksamhetsberattelse_bokslut_2020.pdf#page=204
https://www.op-year2020.fi/contentassets/d2c16c8093d24ad79d783a5e6559f677/pdft/op_gruppen_verksamhetsberattelse_bokslut_2020.pdf#page=204
https://www.op-year2020.fi/contentassets/d2c16c8093d24ad79d783a5e6559f677/pdft/op_gruppen_verksamhetsberattelse_bokslut_2020.pdf
https://www.op-year2020.fi/contentassets/d2c16c8093d24ad79d783a5e6559f677/pdft/op_ryhma_toimintakertomus_tilinpaatos_2020.pdf#page=35
https://www.op-year2020.fi/contentassets/d2c16c8093d24ad79d783a5e6559f677/pdft/op_ryhma_toimintakertomus_tilinpaatos_2020.pdf#page=85
https://www.op-year2020.fi/contentassets/d2c16c8093d24ad79d783a5e6559f677/pdft/op_gruppen_verksamhetsberattelse_bokslut_2020.pdf#page=35
https://www.op-year2020.fi/contentassets/d2c16c8093d24ad79d783a5e6559f677/pdft/op_gruppen_verksamhetsberattelse_bokslut_2020.pdf#page=86
www.op.fi/op-gruppen/ansvarskansla/forbindelser-och-principer
https://www.op.fi/op-gruppen/ansvarskansla/samarbete-med-intressentgrupper
https://www.op-year2020.fi/contentassets/d2c16c8093d24ad79d783a5e6559f677/pdft/op_gruppens_bolagsstyrningsrapport_2020.pdf
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Kod GRI-innehåll Position Att observera Global Compact
Intressentgruppen
102-40 Förteckning över organisationens intressentgrupper OP Gruppens 2021: Vi bygger upp Finland tillsammans  

www.op.fi/op-gruppen/ansvarskansla/samarbete-med-intressentgrupper
102-41 Kollektivansvar OP Gruppens 2021: GRI-nyckeltalen  

www.op.fi/op-gruppen/ansvarskansla/ansvarskansla/ansvarsfull-arbetsgivare-och-samhallsaktor
 X

102-42 Identifiering och urval av intressentgruppen OP Gruppens 2021: Vi bygger upp Finland tillsammans 
www.op.fi/op-gruppen/ansvarskansla/samarbete-med-intressentgrupper

102-43 Intressentsamverkan OP Gruppens 2021: Vi bygger upp Finland tillsammans 
www.op.fi/op-gruppen/ansvarskansla/samarbete-med-intressentgrupper

102-44 Väsentliga frågor och angelägenheter som lyfts OP Gruppens 2021: Vi bygger upp Finland tillsammans, Samhällsansvarsprogrammet,  
Chefdirektörens översikt

Rapportering
102-45 Enheter som ingår i koncernredovisningen OP Gruppens verksamhetsberättelse och bokslut 2020, bilaga 84 
102-46 Definiering av hållbarhetsredovisningens innehåll och 

avgränsningar
OP Gruppens 2021: Grunden för vår rapport

102-47 Väsentlighetsaspekter OP Gruppens 2021: Samhällsansvarsprogrammet, Ledningsmetod och redovisning i fråga  
om väsentliga aspekter

102-48 Förändringar av information som lämnats i tidigare redovisningar Inga ändringar
102-49 Betydande förändringar i redovisningens omfattning och 

aspekternas beräkningsgränser
Inga ändringar

102-50 Redovisningsperiod 1.1.–31.12.2021
102-51 Datum för den föregående redovisningen 9.3.2021
102-52 Redovisningsfrekvens årligen
102-53 Kontaktperson för frågor angående redovisningen www.op.fi/op-gruppen/ansvarskansla/kontaktinformation
102-54 Omfattningen av redovisningen i enlighet med GRI-standarderna OP Gruppens 2021: Grunden för vår rapport
102-55 GRI-innehållsförteckning OP Gruppens 2021: GRI-innehållsindex
102-56 Bestyrkande av redovisningen OP Gruppens 2021: Oberoende bestyrkanderapport
Innehållet enligt område redovisas de indikatorer som är relevanta.
Ekonomisk påverkan
103-1 Beräkningsgränser för väsentliga aspekter OP Gruppens 2021: Samhällsansvarsprogrammet, Ansvarskänsla, Ansvarfull aktör,  

Ledningsmetod och redovisning i fråga om väsentliga aspekter
103-2 Komponenterna i ledningsmodellen OP Gruppens verksamhetsberättelse och bokslut 2021,  

OP Gruppens 2021: En kundägd finansgrupp, Vi stöder den lokala livskraften och samhörigheten, 
Ansvarsfull aktör, Ansvarsfull arbetsgivare, Vi främjar en hållbar ekonomi

103-3 Bedömningen av ledningsmodellen OP Gruppens 2021: Ansvarsfull aktör

www.op.fi/op-gruppen/ansvarskansla/samarbete-med-intressentgrupper
www.op.fi/op-gruppen/ansvarskansla/ansvarskansla/ansvarsfull-arbetsgivare-och-samhallsaktor
http://www.op.fi/op-gruppen/ansvarskansla/samarbete-med-intressentgrupper
www.op.fi/op-gruppen/ansvarskansla/samarbete-med-intressentgrupper
https://www.op-year2020.fi/contentassets/d2c16c8093d24ad79d783a5e6559f677/pdft/op_gruppen_verksamhetsberattelse_bokslut_2020.pdf#page=204
www.op.fi/op-gruppen/ansvarskansla/kontaktinformation
https://www.op-year2020.fi/contentassets/d2c16c8093d24ad79d783a5e6559f677/pdft/op_ryhma_toimintakertomus_tilinpaatos_2020.pdf#page=219
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Kod GRI-innehåll Position Att observera Global Compact

GRI 201 Ekonomiska resultat
201-1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde OP Gruppens 2021: Vi stöder den lokala livskraften och samhörigheten,  

OP Gruppens verksamhetsberättelse och bokslut 2021: bilaga 46
Redovisade effekter omfattar 
beskrivningar av regionalt inflytande 
och donationer till allmännyttiga 
ändamål. Punkt b lämpar sig inte för 
beräkning av indirekta effekter som är 
väsentliga för OP. 

201-3 Omfattningen av organisationens förmånsbestämda åtaganden OP Gruppens verksamhetsberättelse och bokslut 2021, bilagor 34 och 86 

GRI 203 Indirekt ekonomisk påverkan
203-2 Betydande indirekta ekonomiska effekter och deras omfattning OP Gruppens 2021: Vi stärker finländarnas ekonomikunskaper, GRI-nyckeltalen
OP 1 Antal personer som deltagit i undervisning i ekonomikunskap OP Gruppens 2021: Vi stärker finländarnas ekonomikunskaper, GRI-nyckeltalen
OP2 Antal personer som deltagit i digital handledning OP Gruppens 2021: Vi stärker finländarnas ekonomikunskaper, GRI-nyckeltalen

GRI 205 Antikorruption
205-1 Affärsenheter som analyserats med avseende på risk för 

korruption
OP Gruppens 2021: Ansvarsfull aktör. År 2021 har korruptionsrelaterade risker inte identifierats som 
väsentliga i någon av riskkartläggningarna. 

Riskanalysernas antal har inte 
redovisats. Inte tillämplig på OP:s 
processbaserade riskhantering. 

 X

205-2 Kommunikation och utbildning i policyer och rutiner avseende 
motverkan mot korruption

OP Gruppens 2021: Ansvarsfull aktör, GRI-nyckeltalen Information om uppdaterade 
policyer kommuniceras i en intra 
på gruppnivå. Uppgiften är inte 
tillgänglig till alladelar (a, c, e, d). 
Vi reder ut möjligheten att utvidga 
redovisningen.

 X

205-3 Korruptionsfall och åtgärder i anslutning till dem Inga fall 2021.  X

GRI 206 Konkurrensbegränsningar 
206-1 Rättsliga åtgärder som gäller överträdelse av 

konkurrenslagstiftning, karteller och missbruk av dominerande 
marknadsställning

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har 10.2.2021 informerat om ett marknadsdomstolsförslag 
enligt vilket Fastighetsförvaltningsförbundet och de företag som representerats i förbundets styrelse 
har gjort sig skyldiga till ett förbjudet samarbete (kartell) inom disponentbranschen i Finland 
2014–2017. En person som varit anställd hos OP Koti Kainuu har under perioden i fråga hört till 
Fastighetsförvaltningsförbundets styrelse och KKV föreslår en påföljdsavgift på 302 075 euro för 
OP Koti Kainuu. Ärendet granskas nu av marknadsdomstolen, som fattar beslut om eventuella 
påföljdsavgifter.

https://www.op-year2020.fi/contentassets/d2c16c8093d24ad79d783a5e6559f677/pdft/op_gruppen_verksamhetsberattelse_bokslut_2020.pdf#page=176
https://www.op-year2020.fi/contentassets/d2c16c8093d24ad79d783a5e6559f677/pdft/op_gruppen_verksamhetsberattelse_bokslut_2020.pdf#page=138
https://www.op-year2020.fi/contentassets/d2c16c8093d24ad79d783a5e6559f677/pdft/op_gruppen_verksamhetsberattelse_bokslut_2020.pdf#page=213
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Kod GRI-innehåll Position Att observera Global Compact
Miljöpåverkan
103-1 Beräkningsgränser för väsentliga aspekter OP Gruppens 2021: Vi främjar en hållbar ekonomi, Samhällsansvarsprogrammet, Ansvarsfull aktör, 

Ansvarsfull arbetsgivare, Vi främjar en hållbar ekonomi, TCFD 
103-2 Komponenterna i ledningsmodellen OP Gruppens 2021: Vi främjar en hållbar ekonomi, Ansvarsfull aktör, TCFD, Ledningsmetod och 

redovisning i fråga om väsentliga aspekter
103-3 Bedömningen av ledningsmodellen OP Gruppens 2021: Ansvarsfull aktör

GRI 302 Energi
302-1 Organisationens energikonsumtion OP Gruppens 2021: GRI-nyckeltalen X
302-3 Energiintensitet OP Gruppens 2021: GRI-nyckeltalen
302-4 Minskning av energiförbrukningen OP Gruppens 2021: Vi främjar en hållbar ekonomi En mer detaljerad redovisning av 

minskningsåtgärderna är inte 
tillgänglig. Vi reder ut möjligheten 
att utvidga redovisningen. Punkt b 
är inte väsentlig för OP.

X

GRI 305 Utsläpp
305-1 Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1) OP Gruppens 2021: GRI-nyckeltalen X
305-2 Indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 2) OP Gruppens 2021: GRI-nyckeltalen X
305-3 Andra indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 3) OP Gruppens 2021: GRI-nyckeltalen X
305-4 Utsläppsintensitet för växthusgaser OP Gruppens 2021: GRI-nyckeltalen X
305-5 Minskning av växthusgasutsläpp OP Gruppens 2021: Vi främjar en hållbar ekonomi, Ansvarsfull aktör En mer detaljerad redovisning av 

minskningsåtgärderna (a) är inte 
tillgänglig. Vi reder ut möjligheten 
att utvidga redovisningen. Punkt b 
är inte väsentlig för OP.

X

GRI 306 Avfall
306-2 Afvall OP Gruppens 2021: GRI-nyckeltalen Egen avfallsindelning. Punkt a 

rapporteras inte på grund av liten 
storlek och punkt c rapporteras inte.

Social påverkan
103-1 Beräkningsgränser för väsentliga aspekter OP Gruppens 2021: Samhällsansvarsprogrammet, Ansvarsfull aktör
103-2 Komponenterna i ledningsmodellen OP Gruppens 2021: Ledningsmetod och redovisning i fråga om väsentliga aspekter, Vi stöder den lokala 

livskraften och samhörigheten, Ansvarsfull aktör, Ansvarsfull arbetsgivare, Vi främjar en hållbar ekonomi
103-3 Bedömningen av ledningsmodellen OP Gruppens 2021: Ansvarsfull aktör, Ansvarsfull arbetsgivare
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Kod GRI-innehåll Position Att observera Global Compact

GRI 401 Anställningsförhållanden
401-1 Andelen anställda som omfattas av arbetarskyddskommissioner OP Gruppens 2021: GRI-nyckeltalen OP Gruppen beräknar inte 

procenten för omsättningen av 
ankommande personal. 

X

401-2 Olycksfallsfrekvens, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade 
arbetsdagar, frånvaro, arbetsrelaterade dödsfall

OP Gruppens 2021: GRI-nyckeltalen Försäkringen Omfattande 
hälsoskydd är en vårdkostnads-
försäkring som kompletterar 
företagshälsovården och tecknas för 
alla anställda vid OP:s centralinstitut 
och närstående företag med en 
anställning som varar över sex  
(6) månader.

401-3 Föräldraledighet OP Gruppens 2021: GRI-nyckeltalen Punkt a är inte tillgänglig. X

GRI 402 Relationerna mellan personal och ledning
402-1 Minsta varseltid angående betydande förändringar i 

verksamheten
www.op.fi/op-gruppen/ansvarskansla/ansvarskansla/ansvarsfull-arbetsgivare-och-samhallsaktor X

GRI 403 Hälsa och säkerhet i arbetet
Standarder 403-1 – 403-7  
raporteras inte. Vi reder 
ut möjligheten att utvidga 
redovisningen för 2022.

403-8 Andelen anställda som omfattas av arbetarskyddskommissioner OP Gruppens 2021: Ansvarsfull arbetsgivare, GRI-nyckeltalen
403-9 Andelen sjukfrånvaro av den ordinarie arbetstiden OP Gruppens 2021: GRI-nyckeltalen

GRI 404 Utbildning och personalutveckling
404-1 Utbildningstimmar i genomsnitt per person OP Gruppens 2021: GRI-nyckeltalen Redovisas endast för könens del.
404-2 Instruktioner för kompetensutveckling och livslång inlärning OP Gruppens 2021: Ansvarsfull arbetsgivare X
404-3 Andel anställda (i procent) som får regelbunden utvärdering  

och uppföljning av sin prestation och karriärsutveckling
OP Gruppens 2021: Ansvarsfull arbetsgivare X

GRI 405 Mångfald och lika möjligheter
405-1 Mångfald i förvaltningsorganen och personalen OP Gruppens 2021: GRI-nyckeltalen X
405-2 Förhållandet mellan kvinnors och mäns grundlöner OP Gruppens 2021: GRI-nyckeltalen X

http://www.op.fi/op-gruppen/ansvarskansla/ansvarskansla/ansvarsfull-arbetsgivare-och-samhallsaktor


70Strategi AnsvarGrunduppgiftÅr 2021

Kod GRI-innehåll Position Att observera Global Compact

GRI 406 Förbud mot diskriminering
406-1 Antal fall av diskriminering, samt vidtagna åtgärder Inga diskrimineringsanmälningar 2021. 

www.op.fi/op-gruppen/ansvarskansla/ansvarskansla/ansvarsfull-arbetsgivare-och-samhallsaktor
X

GRI 413 Lokala samfund
FS14 Initiativ som förbättrar handikappade personers möjligheter  

att använda sig av finansiella tjänster 
OP Gruppens 2021: Vi stärker finländarnas ekonomikunskaper

GRI 415 Politisk påverkan
415-1 Politiskt stöd OP stöder inte politiska partier. X

GRI 418 Kundernas integritet
418-1 Totalt antal underbyggda klagomål gällande överträdelser  

mot kundintegriteten och förlust av kunddata
OP Gruppens 2021: Vi använder vårt datakapital påett ansvarsfullt sätt Inga personuppgiftsincidenter  

har rapporterats av utomstående 
parter eller regleringsmyndigheterna 
under 2021.

GRI 419 Efterlevnad
419-1 Överträdelser av lagar och författningar på det sociala och 

ekonomiska området
Inga fall 2021.

Ägande   
FS10 Andel i procent av företag i portföljen med vilka institutionen  

har interagerat i miljömässiga och sociala frågor
OP Gruppens 2021: Vi främjar en hållbar ekonomi

www.op.fi/op-gruppen/ansvarskansla/ansvarskansla/ansvarsfull-arbetsgivare-och-samhallsaktor
https://www.op.fi/documents/20556/63974/Vastuullisen-sijoittamisen-katsaus-H1-2020/0e300567-2970-d054-27c2-c2ebd09eec95
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Principer för ansvarsfull bankverksamhet
 
Framsteg mot FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet.

Krav som gäller rapportering och självbedömning
Ett översiktligt sammandrag av bankens svar  
(begränsad säkerhet krävs för de markerade punkterna)

Hänvisning(ar)/Länkar till 
bankens fullständiga svar/
relevanta uppgifter 

Princip 1: Anpassning 

Vi anpassar vår affärsrörelsestrategi så att den är följdriktig samt främjar individens behov och samhällets mål, som presenteras i  
FN:s mål för hållbar utveckling, Parisavtalet och inom vederbörande nationella och regionala referensramar.

1.1  Beskriv (på hög nivå) din banks affärsmodell och dess vanligaste kundsegment, 
tjänst- och servicetyper, funktionernas huvudsektorer och -typer samt vid behov 
vilka teknologier som finansieras i samtliga geografiska områden där din bank har 
verksamhet eller erbjuder tjänster eller service. 

OP Gruppen består av 121 andelsbanker och deras centralinstitut OP Andelslag jämte dotterföretag och 
närstående företag. Andelsbankerna och därmed hela OP Gruppen, som vid slutet av 2021 hade 13 079 
anställda, ägs av över 2 miljoner ägarkunder.  

OP Gruppens affärsrörelse är indelad i tre rörelsesegment: Hushållsbank (bankrörelse för privatkunder och 
sme-företag), Företagsbank (bankrörelse för företag och institutioner) samt Försäkring (försäkringsrörelse). 
OP Gruppens huvudsakliga verksamhetsområde är Finland. Dessutom har OP Företagsbanken verksamhet i 
Estland, Lettland och Litauen.  

OP Gruppen i korthet s.4 

1.2 Beskriv, hur din bank har anpassat eller planerar att anpassa sin strategi så den är 
följdriktig samt främjar individens behov och samhällets mål, som presenteras i FN:s 
mål för hållbar utveckling, Parisavtalet och inom behöriga nationella och regionala 
referensramar. 

Ansvarsfull affärsrörelse är ett av OP Gruppens strategiska prioritetsområden. Ansvarsarbetet styrs av OP 
Gruppens samhällsansvarsprogram, vars mål har fastställts i relation till FN:s mål för hållbar utveckling (SDG). 

Som ett led i strategiprocessen år 2022 uppdateras OP Gruppens samhällsansvarsprogram och nya mätare för 
målens genomförande sätts.  

Samhällsansvars- 
programmet s. 29 

Princip 2: Inverkan och sättande av mål 

Vi främjar kontinuerligt uppkomsten av positiva konsekvenser och samtidigt minskar vi de av vår verksamhet, service och våra tjänster på miljö och människor orsakade  
negativa konsekvenserna och kontrollerar riskerna förorsakade av dessa. I det här syftet har vi satt och publicerat de mål, med vars hjälp vår inverkan är som störst. 

2.1 Konsekvensanalys: 

Visa, att din bank har identifierat de delområden inom vilka de största 
(möjliga) positiva och negativa konsekvenserna finns, genom att göra upp en 
konsekvensanalys som uppfyller följande element:  

a) Omfattning: I analysens omfattning har de i punkt 1.1 beskrivna bankens 
kärnaffärsrörelseområden inom vilka banken är verksam och de produkter/tjänster 
banken erbjuder inom sitt huvudsakliga geografiska verksamhetsområde beaktats. 

a) OP Gruppen har genomfört och fyllt kraven i konsekvensanalysen. Företagslån har med hjälp av verktyget 
UNEP FI Impact Analysis Tool bedömts för positiva och negativa konsekvensklasser. Enligt vår preliminära 
bedömning berörs klimatet och biodiversiteten av de mest betydande negativa effekterna. De mest 
betydande positiva effekterna identifierades i konsekvensklasserna för boende, hälsa och sysselsättning.   

Samhällsansvars- 
programmet s. 29 
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Krav som gäller rapportering och självbedömning
Ett översiktligt sammandrag av bankens svar  
(begränsad säkerhet krävs för de markerade punkterna)

Hänvisning(ar)/Länkar till 
bankens fullständiga svar/
relevanta uppgifter 

b) Skala på inverkan: Vid identifierande av områden för inverkan har banken 
reflekterat kring vilka industrigrenar, teknologier och geografiska områden deras 
kärnaffärsrörelse/huvudverksamhet omfattar. 

c) Sammanhang och relevans:  Din bank har i sina verksamhetsländer/-områden 
beaktat de mest grundläggande utmaningarna och prioriteterna som hör till 
hållbar utveckling.

d) Inverkans storleksordning och intensitet/centrala drag: I identifierandet av de 
viktigaste verkningsområdena har banken beaktat den (eventuella) sociala, 
ekonomiska och ekologiska inverkans storleksordning och intensitet/centrala drag 
som beror på bankens verksamhet och erbjudande av produkter och tjänster.   

(Din bank bör för analys av punkterna c) och d) ha kontakt med vederbörande 
intressentgrupper.)  

Visa, att banken vid upprättandet av den här analysen har 
• Identifierat och namngett de delområden inom vilka de största (möjliga) positiva och 

negativa konsekvenserna finns 
• Identifierat strategiska affärsrörelsemöjligheter som ökar positiva konsekvenser / 

minskar negativa konsekvenser. 

b) De enligt utsläppsintensitet mest betydande branscherna är jord-, skogsbruks- och fiskebranschen, 
energibranschen och hushåll. 

c) OP Gruppen har beaktat sina samtliga verksamhetsområden.  

d) Vi har identifierat för OP Gruppen betydande centrala ansvarsteman genom en intressentgruppsenkät och 
väsentlighetsanalys. Utifrån de här har fyra teman valts till vårt ansvarsprogram: vi stärker finländarnas 
ekonomiska kunskaper, vi främjar en hållbar ekonomi, vi stöder den lokala livskraften och samhörigheten och 
vi använder vårt kunskapskapital på ett ansvarsfullt sätt. 

Samhällsansvars- 
programmet s. 29 

Bifoga din banks sammandrag/utlåtande om den har uppfyllt förutsättningarna för konsekvensanalys. 

OP Gruppen har genomfört och fyllt kraven i konsekvensanalysen. Företagslån har med hjälp av verktyget UNEP FI Impact Analysis Tool bedömts för positiva och negativa konsekvensklasser. 

2.2 Att sätta upp mål

Visa, att banken har satt upp och uppfyllt minst två mål som uppfyller SMART-
kriterierna (Specific alltså noggrann, Measurable alltså kvalitativt eller kvantitativt 
mätbar, Achievable alltså genomförbar, Relevant alltså relevant och Time-bound 
alltså tidsbestämd). Målsättningarna ska riktas på minst två av de identifierade mest 
betydelsefulla verkningsområden som är ett resultat av bankens verksamhet och 
erbjudande av produkter och tjänster.   

Visa, att de här målsättningarna hör ihop med tillämpliga mål för hållbar utveckling, 
målsättningarna i Parisavtalet eller övriga internationella, nationella eller regionala 
referensramar, och att de anpassar sig till samt främjar dessa. Banken ska bestämma 
en målnivå (utgående från ett specifikt år) och sätta målen utgående från den här 
målnivån. 

Visa, att banken har analyserat och erkänt de av sina mål som har betydande 
(möjliga) negativa konsekvenser för andra SDG-mål/klimatförändringen/samhällets 
mål och att tillbörliga åtgärder för att förmildra dessa har vidtagits, så den positiva 
nettoeffekten av målsättningarna blir möjligast stor. 

År 2022 fortsätter OP Gruppen arbetet enligt principerna för ansvarsfull bankverksamhet (PRB).  

Vårt samhällsansvarsprogram hör till SDG. Vi har som målsättning att uppnå ett positivt kolhandavtryck år 
2025. Det här innebär att vi använder energi och bränsle med nollutsläpp (Scope 1 och Scope 2) och minskar 
utsläppen i hela vår leveranskedja. 

OP Företagsbanken har förbundit sig till att dess företagskreditportföljer ska vara klimatneutrala senast 2050. 
Utöver den här långtidsmålsättningen skapar vi en färdplan för att avsevärt minska utsläppen före år 2050, 
särskilt i Finland som är huvudmarknaden för vår företagsfinansiering.  

OP Företagsbanken kommer inte längre att finansiera nya stenkolskraftverk eller -gruvor och inte heller 
företag som planerar att bygga sådana. Vi utvecklar inte heller nya företagskundrelationer vars ekonomiska 
beroende av att använda stenkol som energi överskrider 5 procent mätt med omsättningen. 

Företagsbanken s.34 



73Strategi AnsvarGrunduppgiftÅr 2021

Krav som gäller rapportering och självbedömning
Ett översiktligt sammandrag av bankens svar  
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Bifoga din banks sammandrag/utlåtande om den har uppfyllt förutsättningarna för Att sätta upp mål. 

År 2022 fortsätter OP Gruppen arbetet enligt principerna för ansvarsfull bankverksamhet (PRB). 

2.3 Planer för genomförande och övervakning av målsättningen 

Visa, att din bank har definierat genom vilka handlingar och delmål man når 
målsättningarna. 

Visa, att din bank har skapat metoder för att mäta och övervaka hur arbetet med 
att nå målsättningarna framskrider. Specifikationerna för de centrala mätarna av 
prestationsförmåga ska vara transparenta. Också ändringar som görs i de här 
specifikationerna eller målnivån ska vara transparenta.  

År 2022 fortsätter OP Gruppen arbetet enligt principerna för ansvarsfull bankverksamhet (PRB). 

ESG-kommittén upprättar OP Gruppens samhällsansvarsprogram och lägger fram det för styrelsen 
för godkännande samt följer upp hur samhällsansvarsprogrammets mål uppfylls. Genomförandet av 
samhällsansvarsprogrammet koordineras av affärsrörelse-avdelningarnas ESG-arbetsgrupper. 

Bifoga din banks sammandrag/utlåtande om den har uppfyllt förutsättningarna för Planer för genomförande och övervakning av målsättningen. 

År 2022 fortsätter OP Gruppen arbetet för att ställa upp mål enligt principerna för ansvarsfull bankverksamhet (PRB). 

2.4 Förlopp för genomförande av målsättningarna

Skilt för varje mål:  

Visa, att din bank har genomfört åtgärder som den tidigare definierat som metoder 
för att uppnå en målsättning. 

Eller förklara, varför åtgärderna inte har kunnat genomföras eller har ändrats och 
hur din bank avser anpassa sina planer för att uppnå målsättningen.   

Rapportera, om din banks utveckling under de senaste 12 månaderna (18 månader 
om du rapporterar första gången efter att ni förbundit er till målsättningarna) och 
berätta i vilken mån de uppsatta målen uppnåtts och vilken inverkan framstegen haft 
(banker ska inkludera kvantitativa uppgifter om det är möjligt och väsentligt). 

 OP Gruppen har som målsättning att uppnå ett positivt kolhandavtryck år 2025. Det här innebär att vi 
använder energi och bränsle med nollutsläpp (Scope 1 och Scope 2) och OP Företagsbanken har som 
målsättning att vara kolneutral år 2050. 

OP Gruppen har med hjälp av verktyget UNEP FI Impact Analysis Tool bedömt företagslån för positiva och 
negativa konsekvensklasser.  

År 2022 fortsätter OP Gruppen arbetet för att ställa upp och genomföra mål enligt principerna för ansvarsfull 
bankverksamhet (PRB). ESG-kommittén upprättar OP Gruppens samhällsansvarsprogram och lägger fram det 
för styrelsen för godkännande samt följer upp hur samhällsansvarsprogrammets mål uppfylls. 

Bifoga din banks sammandrag/utlåtande om den har uppfyllt förutsättningarna i punkten Förlopp för genomförande av målsättningarna. 

År 2022 fortsätter OP Gruppen arbetet för att ställa upp mål enligt principerna för ansvarsfull bankverksamhet (PRB). 

Princip 3: Kunder och kundrelationer 

Vi arbetar hållbart med våra kundrelationer och kunder och strävar på det sättet till att främja hållbara förfaringssätt och möjliggöra  
finansiell verksamhet som skapar gemensam rikedom för nuvarande och kommande generationer. 

3.1 Presentera en översikt över din banks nuvarande och/eller planerade 
verksamhetssätt och förfaranden vars syfte är att främja hållbara kundrelationer. 
Den ska innehålla uppgifter på hög nivå om alla genomförda (och/eller planerade) 
program och åtgärder, storleksordning hos samt om möjligt, resultat av dessa. 

Intressentgruppers engagemang ligger djupt i OP Gruppens affärsmodell. I principerna för god affärssed ingår 
också OP Gruppens principer för företagsansvar. 

Principerna för god affärssed

https://www.op.fi/documents/20556/63695/Principerna+för+god+affärssed/ca44422b-3ae9-4742-befe-05ded7ae6729
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3.2 Beskriv hur din bank har handlat och/eller avser handla med sina kundrelationer och 
kunder i strävan att främja hållbara förfaringssätt och möjliggöra hållbar finansiell 
verksamhet. Den ska innehålla uppgifter om planerade/genomförda åtgärder, 
tjänster och service som ska utvecklas samt om möjligt, uppnådda effekter. 

OP Gruppen bygger tillsammans med sina kunder en hållbar ekonomi och främjar åtgärder i syfte att 
lindra klimatförändringens inverkan och att anpassa sig till den. OP utvecklar produkter och tjänster, som 
uppmuntrar kunderna att agera ansvarsfullt och miljövänligt, och beaktar hur verksamheten påverkar naturens 
mångfald.  

Princip 4: Intressentgrupper 

Vi konsulterar och engagerar vederbörande intressentgrupper och ingår partnerskap med intressentgrupper för att kunna uppnå samhällets målsättningar. 

4.1 Beskriv, vilka intressentgrupper (eller typer av intressentgrupper) din bank har 
konsulterat eller engagerat och vilka grupper den har samarbetat med eller ingått 
partnerskap med i strävan att genomföra dessa principer och för att förbättra 
bankens inverkan. Här ska ingå en översikt på hög nivå ur vilken din banks sätt att 
identifiera relevanta intressentgrupper, frågorna som åtgärderna riktades mot samt 
uppnådda resultat framgår. 

OP Gruppen har identifierat de centrala intressentgrupperna och för en fortlöpande dialog med dem. Samarbete med 
intressentgrupper

Princip 5: Förvaltning och kultur  

Vi genomför vårt engagemang till dessa principer genom effektiv administration och en kultur av ansvarsfull bankverksamhet. 

5.1 Beskriv de av din bank planerade/använda förvaltningsstrukturerna, 
verksamhetssätten och förfarandena vars syfte är att kontrollera avsevärda positiva 
och negativa (möjliga) konsekvenser och stöda ett effektivt genomförande av 
principerna.

Ansvarsfullhet är en väsentlig del av OP Gruppens affärsrörelse och strategi. ESG-kommittén som grundades 
av ledningsgruppen år 2019 bereder OP Gruppens samhällsansvarsprogram och lägger fram det för styrelsen 
för godkännande samt följer upp hur samhällsansvarsprogrammets mål uppfylls. 

Principerna för god affärssed

5.2 Beskriv av din bank genomförda eller planerade initiativ och åtgärder med vilka en 
kultur av ansvarsfull bankverksamhet medarbetarna emellan eftersträvas. Här ska 
ingå en översikt på hög nivå som beskriver bland annat utökande av kapaciteten, 
inkluderande i ersättningssystem, resultatledning och ledarskapskommunikation. 

Ärenden om ansvarsfullhet tas regelbundet upp av Andelslagets styrelse och direktion och även av 
ledningsgrupperna för enskilda affärsrörelse-avdelningar.  

Genomförandet av samhällsansvarsprogrammet koordineras av affärsrörelse-avdelningarnas ESG-
arbetsgrupper. OP Gruppens företagsansvarspolicy och -anvisningar gäller för alla bolag i gruppen. 

5.3 Förvaltningsbeslut för att genomföra principerna 

Visa, att din bank har ett ikraftvarande förvaltningsbeslut för genomförande av 
ansvarsfull bankverksamhet (PRB) och att där ingår till exempel:

a) sättande av målsättningar och åtgärder för att uppnå dessa 

b) korrigerande åtgärder ifall målsättningar eller delmål inte uppnås eller oväntade 
negativa konsekvenser uppdagas. 

OP Gruppens ägarstyrningsförfaranden inbegriper även i stor utsträckning åtgärder för styrande av 
företagsansvar. De viktigaste ledningsmetoderna är definierade i OP Gruppens principer för ägarstyrning. 

Styrelsen för OP Gruppens centralinstitut OP Andelslag godkänner företagsansvarspolicyn och 
samhällsansvarsprogrammet och viktiga ändringar i dessa. ESG-kommittén  som grundades av direktionen 
år 2019 bereder OP Gruppens samhällsansvarsprogram och lägger fram det för styrelsen för godkännande 
samt följer upp hur samhällsansvarsprogrammets mål uppfylls. OP Andelslags förvaltningsråd går regelbundet 
genom OP Gruppens samhällsansvarsprogram och följer upp hur det genomförs. 

Bifoga din banks sammandrag/utlåtande om den har uppfyllt förutsättningarna i punkten Förvaltningsbeslut för att genomföra principer. 

OP Gruppens förvaltningsstruktur uppfyller och stöder kraven i principerna.  

https://www.op.fi/op-gruppen/ansvarskansla/samarbete-med-intressentgrupper
https://www.op.fi/op-gruppen/ansvarskansla/samarbete-med-intressentgrupper
https://www.op.fi/documents/20556/63695/Principerna+för+god+affärssed/ca44422b-3ae9-4742-befe-05ded7ae6729
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Princip 6: Transparens och ansvarsfullhet 

Vi granskar regelbundet genomförandet av de här principerna separat och tillsammans och vi tar transparent ansvar för  
positiva och negativa konsekvenser samt för hur vi främjar uppnåendet av samhällets målsättningar. 

6.1  Förlopp för genomförande av principerna  

Visa, att din bank har utvecklats i genomförandet av de sex principerna under de 
senaste 12 månaderna (i den första rapporten efter undertecknandet av principerna 
högst 18 månaderna) och dessutom har satt upp och genomfört målsättningar inom 
minst två delområden (se 2.1–2.4).   

Visa, att din bank har beaktat befintlig och kommande internationell/regional god 
praxis, som är grundläggande i genomförandet av de sex principerna för ansvarsfull 
bankverksamhet. Utgående från det här har den gjort upp sina prioriteter och 
målsättningar enligt god praxis. 

Visa, att din bank har genomfört/ska genomföra ändringar i befintliga förfaringssätt, 
som återspeglar och följer nuvarande och kommande internationell/regional god 
praxis samt att den har främjat genomförandet av dess principer.  

Ansvarsfull affärsrörelse är en av OP Gruppens strategiska tyngdpunkter, och ansvarsfullhet integreras i 
affärsrörelsen.  

Vi beaktar hållbar utveckling samt klimat- och miljöfaktorer i vår verksamhet. Som finansiär, försäkrare, 
placerare och utvecklare av tjänster och produkter stöder vi förändringarna i våra kunders och övriga 
intressentgruppers affärsrörelse eller annan verksamhet.  

OP Gruppens mål är att öka andelen ansvarsfulla företagslån, utveckla nya hållbara produkter och precisera 
beräkningen av utsläpp från affärsrörelsen.  

Arbetet med ansvarsfullhet stöds av principerna för ansvarsfull bankverksamhet och ett flertal andra initiativ 
och förbindelser. 

Ansvarsfull aktör s. 40

Bifoga din banks sammandrag/utlåtande ifall den uppfyller de i punkten Förlopp för genomförande av principerna nämnda principerna för ansvarsfull bankverksamhet. 

OP Gruppen har gjort framsteg i genomförandet av principerna och fortsätter med det i strategiarbetet år 2022 och i uppdaterandet av samhällsansvarsprogrammet. 



76Strategi AnsvarGrunduppgiftÅr 2021

Oberoende bestyrkanderapport 
till ledningen för OP Andelslag

En översättning av den ursprungliga 
finskspråkiga bestyrkanderapporten

På begäran av ledningen för OP Andelslag har vi 
utfört ett bestyrkandeuppdrag som ger begränsad 
säkerhet på utvalda hållbarhetsnyckeltal (härefter 
”Utvald Hållbarhetsinformation”), som presenteras 
i OP Gruppens ”OP Gruppens 2021” -rapport, för 
verksamhetsåret som slutade 31 december 2021. 

Den Utvalda Hållbarhetsinformationen som är 
föremål för bestyrkandeuppdraget består av följande 
nyckeltal: 

• Numerisk information rapporterad enligt  
GRI Standards listade i GRI-innehållsindexet

• OP1 ”Antal personer som deltagit i  
undervisning i ekonomikunskap” 

• OP2 ”Antal personer som deltagit i digital 
handledning” 

Ledningens ansvar

Ledningen för OP Andelslag ansvarar för upprät-
tandet av den Utvalda Hållbarhetsinformationen 
och dess innefattande påstående samt av framfö-
randet i enlighet med rapporteringskriterier, dvs. 
GRI Sustainability Reporting Standards. Ledningen 
för OP Andelslag ansvarar för att fastställa mål 
gällande framförande och rapportering av hållbar 
utveckling, inklusive identifieringen av intressenter 

och väsentlighetsfrågor; och för upprättandet och 
upprätthållandet av lämplig prestandahantering och 
interna kontrollsystem, ur vilken den rapporterade 
prestationsinformationen är härledd.

Våra skyldigheter

Vår skyldighet är att utföra ett bestyrkandeuppdrag 
som ger begränsad säkerhet och att presentera en 
oberoende slutsats av den Utvalda Hållbarhetsinfor-
mationen som varit föremål för bestyrkandeuppdra-
get. Vi har utfört vårt uppdrag i enlighet med den 
internationella bestyrkandestandarden ISAE 3000 
(omarbetad), Andra bestyrkandeuppdrag än revision-
er och översiktliga granskningar av historisk finansiell 
information, utfärdad av International Auditing and 
Assurance Standards Board IAASB. Standarden 
kräver att vi planerar och upprättar uppdraget för 
att erhålla begränsad säkerhet om att den Utvalda 
Hållbarhetsinformationen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter. 

KPMG Oy Ab tillämpar den internationella stan-
darden för kvalitetskontroll International Standard 
on Quality Control ISQC 1 och upprätthåller sålunda 
ett omfattande kvalitetskontrollsystem som inne-
fattar dokumenterade principer och tillvägagångssätt 

angående förenlighet med etiska krav, standarder 
för yrkesutövning samt krav i lagar och andra 
författningar.

Vi fyller kraven för oberoende och andra etiska 
krav i enlighet med internationella Code of Ethics for 
Professional Accountants utgiven av International 
Ethics Standards Board for Accountants IESBA, som 
baserar sig på de fundamentala principerna om  
integritet, objektivitet, yrkeskompetens och veder-
börlig omsorg, konfidentialitet och yrkesetik.

I uppdraget genomförda åtgärder 

Ett uppdrag som ger begränsad säkerhet genom-
förs genom förfrågningar främst till personer som 
ansvarar för upprättandet av den Utvalda Hållbar-
hetsinformationen, samt genom att tillämpa ana-
lytiska och andra lämpliga metoder för inhämtning 
av bevis. I vårt uppdrag har vi vidtagit t.ex. följande 
åtgärder: 

• Intervjuat representant för OP Andelslags 
högsta ledning, samt relevant perso-
nal som ansvarar för beredningen av 
materialet som används i den Utvalda 
Hållbarhetsinformationen;

• Utvärderat i vilken utsträckning den pre-
senterade Utvalda Hållbarhetsinformationen 
följer och tillämpar GRI Sustainability Re-
porting Standards innehållsspecifikationer för 
rapporteringen;

• Utvärderat processer, datasystem och praktis-
ka förfaranden för dataadministration för att 
samla in och konsolidera uppgifterna angåen-
de Utvald Hållbarhetsinformation;

• Gått igenom den presenterade Utvalda Håll-
barhetsinformationen och utvärderat kvalite-
ten på informationen samt fastställandet av 
kalkylgränser och; 

• Testat med hjälp av stickprov från original-
dokument och system huruvida den Utvalda 
Hållbarhetsinformationen som angetts är kor-
rekt och fullständig. 

Åtgärderna utförda i ett uppdrag som ger  
begränsad säkerhet varierar i beskaffenhet och 
samordning från uppdrag som ger rimlig säkerhet. 
Åtgärderna är mindre i omfattning, och nivån av 
säkerhet uppnådd i uppdrag som ger begränsad  
säkerhet är följaktligen substantiellt lägre än säker-
heten som skulle ha nåtts med att utföra ett upp-
drag som ger rimlig säkerhet.
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Begränsningar som hänför sig till 
uppdragets natur

Naturliga begränsningar uppkommer i alla bestyrk-
andeuppdrag på grund av selektiv prövning av in-
formationen som granskas. Således kan oupptäckta 
oegentligheter, felaktigheter eller åsidosättande av 
regelverk förekomma. Dessutom kan icke-finansiella 
data vara mer beroende av naturliga begränsningar 
än finansiella data, med hänsyn till dess natur och 
metoderna som används för att avgöra, beräkna 
och estimera dylika data.  

Slutsats

Vår slutsats har utformats på grundval av, och är 
föremål för, de frågor som beskrivs i denna rapport.

Vi anser att vi inhämtat tillräckliga och ändamål-
senliga bevis som grund för vårt uttalande.

På basen av de åtgärder som utförts och av det 
bevis vi erhållit, har inget kommit till vår kännedom 
som skulle ge oss anledning att anta att informatio-
nen som varit föremål för detta bestyrkandeuppdrag 
inte, i allt väsentligt, skulle vara framställd i enlighet 
med rapporteringskriterierna för GRI Sustainability 
Reporting Standards.

Helsingfors, 7 mars 2022

KPMG Oy Ab

Juha-Pekka Mylén
CGR

Tomas Otterström
Partner, Advisory
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