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Nordea vahvistaa riskienhallintaa 
 

Nordea perustaa uuden luottoriskien hallintaan keskittyvän Group Credit Risk Management  
-yksikön, joka toimii erillään konsernin sisäisestä riskienhallinta- ja -valvontayksiköstä ja 
riskijohtajasta. Julie Galbo nimitetään konsernin riskijohtajaksi ja Group Risk Management 
and Control -yksikön johtajaksi. Hänestä tulee myös konsernin johtoryhmän jäsen. Ari Kaperi 
nimitetään Group Credit Risk Management -yksikön johtajaksi. 

Uusi Group Credit Risk Management -yksikkö vastaa pankin luottoriskien hallinnasta, eli 
luottopäätösprosesseista sekä luottoryhmätyöskentelystä, luottojen analysoinnista ja luottoprosesseista. Yksikkö 
vastaa ns. ensimmäisestä puolustuslinjasta ja toimii irrallaan Chief Risk Officer -toiminnosta, joka puolestaan 
vastaa riskien hallinnan ja valvonnan toisesta puolustuslinjasta.   

Julie Galbo ottaa vastaan riskijohtajan ja Group Risk Management and Control -yksikön johtajan tehtävät. 
Hänestä tulee myös konsernin johtoryhmän jäsen. Hän toimii nykyisin Regulatory Change Managementin 
johtajana. 

- Julie Galbolla on vankkaa osaamista ja kokemusta muutosjohtamisesta. Hän on osoittanut erinomaisia 
johtamistaitoja monimutkaisissa ja haasteellisissa tehtävissä. Hän tuntee hyvin sääntelyyn ja riskeihin liittyvät 
asiat, mikä on Nordealle erittäin tärkeää, konsernijohtaja Casper von Koskull sanoo. 

Ari Kaperi toimii jatkossa Group Credit Risk Management -yksikön johtajana ja hän jää pois konsernin 
johtoryhmästä. Luottoriskien hallinnan merkitys kasvaa koko ajan. Edessä on valtavasti uusia mahdollisuuksia, 
kun luottoprosessit muokataan digiaikaan, jotta voidaan vastata riskienhallinnan tulevaisuuden haasteisiin.  

- Ari Kaperin laajaa kokemusta ja asiantuntemusta pankkitoiminnasta ja luottoriskeistä voidaan nyt hyödyntää 
uudessa yksikössä, joka ottaa vastuun pankin luottoriskeistä, -analyyseistä ja -prosesseista. Tällä alueella ollaan 
nyt siirtymässä uuteen digitaaliseen ympäristöön, konsernijohtaja Casper von Koskull sanoo.  

Ari Kaperi raportoi suoraan konsernijohtajalle ja hän jatkaa Suomen maajohtajana. 

Muutokset tulevat voimaan 1. tammikuuta 2017. 

Konsernin johtoryhmä 1. tammikuuta 2017 lähtien: Casper von Koskull, konsernijohtaja; Torsten Hagen 
Jørgensen, konsernin operatiivinen johtaja ja varakonsernijohtaja: Erik Ekman, Commercial & Business 
Banking; Martin A Persson, Wholesale Banking; Heikki Ilkka, konsernin talousjohtaja; Julie Galbo, konsernin 
riskijohtaja: Topi Manner, Personal Banking; Snorre Storset, Wealth Management; Karen Tobiasen, HR-johtaja; 
Matthew Elderfield, Group Compliance. 

 
Lisätietoja: 

Kati Tommiska, konserniviestintä, 09 4245 1006 

 


