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OP-Pohjola osk:n sektoriluokitus
Päätös
OP-Pohjola osk (0242522-1) luokitellaan pääkonttorina sektorille S126
”Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset”. Uusi luokittelu
toteutetaan kansantalouden tilinpidon ESA2010 mukaisiin aikasarjoihin.
Taustaa
OP-Pohjola osk on osuuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisö. Se on
osuuskunta, jonka jäseniä ovat yhteenliittymään kuuluvat talletuspankit ja
muut luottolaitokset. Talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain mukaan keskusyhteisö on oikeutettu ohjaamaan jäsenluottolaitoksia ja sillä on
velvollisuus valvoa niiden toimintaa.
OP-Pohjola osk hoitaa OP-Pohjola-ryhmän muodostaman rahoitus- ja vakuutusryhmittymän johdossa olevalle yritykselle kuuluvat ohjaus- ja valvontatehtävät ja toimii ryhmän strategisena omistusyhteisönä.
OP-Pohjola osk:n perustehtävänä on luoda edellytykset OP-Pohjola-ryhmän
yhtenäisyydelle ja menestykselle. Sen tehtävänä on valvoa ja ohjata ryhmän
liiketoimintaa yhteisesti sovitun strategian mukaisesti. OP-Pohjola osk myös
luotaa toimintaympäristöä, kerää tietoa toimialan muutoksista ja markkinoista sekä vastaa ryhmän yrityskuvasta, maineesta ja brändeistä.
Sovellettava ohjeistus
Pääkonttorit kuvataan ISIC Rev. 4:n pääluokan M nelinumerotasolla 7010
(NACE Rev. 2, M 70.10) seuraavasti:
Tähän kuuluu saman yrityskokonaisuuden muiden yksiköiden valvonta ja
johtaminen, yrityksen tai yrityskokonaisuuden strateginen ja organisatorinen suunnittelu sekä päätöksenteko. Pääkonttorit harjoittavat operatiivista
valvontaa ja johtavat yrityskokonaisuuteen kuuluvien yksiköiden päivittäistä
toimintaa.
Alasektori muut rahoituksen välittäjät kuin vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125) koostuu kaikista rahoitusyrityksistä rahoitusalan yrityksistä ja
yritysmäisistä yhteisöistä, jotka pääasiallisesti välittävät rahoitusta ottamalla
velkaa muussa muodossa kuin valuuttana, talletuksina, sijoitusrahastoosuuksina.
ESA 2010 manuaalissa on ohjeistettu että pääkonttorit, jotka kuuluvat rahoitusta avustaviin laitoksiin (S126), eivät itse ole rahoituksen välittäjiä. Rahoituksen välittäjien ominaispiirteisiin taas kuuluu toimiminen avoimilla markkinoilla taseen molemmin puolin.1
Eurostat:n suositusten mukaan pääkonttorin tunnusmerkkejä on tytäryhtiöomistusten yli 50 prosentin osuus taseesta2.

Viite 1: ESA 2010, kappaleet 2.57, 2.63 ja 2.95
Viite 1: Final Report by the Task Force on Head Offices, Holding Companies and Special Purpose Entities (SPEs), sivu 9, kappale 4
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Päätöksen perustelu
OP-Pohjola osk:lla on taseen vastattavaa puolella vierasta pääomaa merkittäviä määriä. Tämä viittaa yhtiön harjoittavan velkaantumista omaan lukuun
avoimilla markkinoilla. Velkarahoitus menee kuitenkin valtaosin konsernin
sisäiseen käyttöön.
Koska yhtiö ei toimi taseen molemmin puolin avoimilla markkinoilla ja se
harjoittaa toimintakuvauksensa perusteella pääkonttorille ominaisia tehtäviä,
luokitellaan OP-Pohjola osk pääkonttorina sektorille S126.

Viite 1: ESA 2010, kappaleet 2.57, 2.63 ja 2.95
Viite 1: Final Report by the Task Force on Head Offices, Holding Companies and Special Purpose Entities (SPEs), sivu 9, kappale 4

