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TURVALLINEN,
VAIVATON JA KULUTON
OmaTuottoTalletus
Oma Säästöpankin OmaTuottoTalletus tuottaa 5 prosentin
lisäkoron, jos kaikkien kolmen ennalta sovitun osakkeen kurssi
on samalla tai korkeammalla tasolla kuin lähtöarvo. Tilin varat
kuuluvat kulloinkin voimassaolevan talletussuojan piiriin.
Alkuun pääsee jo tuhannen euron talletuksella.
OmaTuottoTalletuksen hyviä puolia ovat sen turvallisuus ja
lisätuoton mahdollisuus, kun osakekorin kaikkien osakkeiden
kurssit nousevat tai pysyvät samalla tasolla.

OmaTuottoTalletus on kolmen vuoden
määräaikainen talletus. Siinä yhdistyvät tilin
turvallisuus ja osakkeiden tuottomahdollisuus.

Myyntiaika
26.4.2017 – 7.6.2017

Kiinteä vuotuinen korko
0%

Talletusaika
8.6.2017 – 8.6.2020

Mahdollinen lisäkorko
5 % koko talletusajalta, jos
kaikkien kolmen osakkeen kurssi
on samalla tai korkeammalla
tasolla kuin lähtöarvo. Lisäkorko
ei ole vuotuista korkoa. Lisä
korko-% vahvistetaan 9.6.2017.

Talletuksen eräpäivä
8.6.2020
Osakekori
• Telia Company Ab (TLS1V)
• Neste Oyj (NES1V)
• Fortum Oyj (FUM1V)
Osakkeiden lähtöarvot
15.6.2017
Osakkeiden päätösarvot
25.5.2020
Vähimmäistalletus
1 000 €

Lisäkorko maksetaan tilin e
 rääntyessä,
mikäli jokaisen kolmen osakkeen loppu
arvo on sama tai korkeampi kuin niiden
lähtöarvot.
• Lisäkorko 5 % maksetaan koko
talletusajalta, joten lisäkorko ei ole
vuotuista tuottoa.
• Lisäkorko lasketaan koko talletus
kaudelle siten, että talletuksen
pääomamäärä kerrotaan vahvistetulla
lisäkoron korkoprosentilla.
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Vuotuinen talletuskorko
1,64 %, jos 5 % lisäkorko toteutuu.
Jos lisäkorko ei toteudu, talle
tuksen vuotuinen korko on 0 %.
Mahdollisen lisäkoron
maksaminen
8.6.2020
Mahdollisen lisäkoron maksa
minen vahvistetaan 3.6.2020.

Talletusta ei pääsääntöisesti voi purkaa
kesken talletusajan. Mahdollisessa
talletuksen purkamistilanteessa asiakas
maksaa osaketalletuksen p
 urkamisesta
pankille aiheutuvat kustannukset.
OmaTuottoTalletus-tilillä olevat varat
kuuluvat kulloinkin voimassa olevan
talletussuojan piiriin. Lisäkorko ei
kuulu talletussuojan piiriin, jos sitä ei
ole maksettu tilille. Osakkeiden arvo
perustuu niiden markkinahintaan tai
erityistilanteessa laskenta-asiamiehen
määrittämään arvoon. Osakkeiden
arvoja ei osinkokorjata.
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OSAKKEIDEN HISTORIALLINEN KEHITYS
AJALTA 20.4.2012 – 20.4.2017
Fortum Oyj
Fortum on perustettu vuonna 1998.
Yritys toimittaa asiakkailleen sähköä,
lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä
ratkaisuja resurssitehokkuuden paranta
miseen. Yritys haluaa edistää muutosta
kohti puhtaampaa maailmaa uudista
malla energiajärjestelmää, parantamalla
resurssitehokkuutta ja tarjoamalla älyk
käitä ratkaisuja. Henkilöstöä on Pohjois
maissa, Baltiassa, Venäjällä, Puolassa ja
Intiassa yhteensä noin 8 000. Fortumilla

on neljä liiketoimintadivisioonaa:
Generation, City Solutions, Consumer
Solutions ja Russia. 
Vuonna 2016 Fortum osti puola
laisen sähkön- ja kaasunmyyntiyhtiön
DUON:in, investoi tuulivoimaan
Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä sekä
osti pohjoismaisen kiertotalousyhtiö
Ekokemin. Lisäksi yritys sai päätökseen
laajan investointiohjelman Venäjällä.
Fortum Oyj:n osake noteerataan
Helsingin pörssissä. Liikevaihto oli
vuonna 2016 3,6 miljardia euroa.
www.fortum.com
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Neste Oyj
Neste Oyj on öljyalan edelläkävijä, joka
hyödyntää olemassa olevia resursseja ja
käyttää uusia, vähähiilisiä raaka-aineita.
Yhtiö perustettiin vuonna 1948 huolehti
maan Suomen öljyhuollosta. Nykyisin se
on maailman suurin uusiutuvan dieselin
tuottaja. Uusiutuvia tuotteita valmiste
taan Porvoon, Rotterdamin ja Singa
poren jalostamoilla, ja raakaöljypohjaisia
öljytuotteita puolestaan Naantalissa ja
Porvoossa.
Neste Oy listautui Helsingin pörssiin
1995. Vuonna 1997 Imatran Voima
Oy ja Neste Oyj yhdistettiin, ja syntyi
Fortum-yhtiö, joka listautui joulukuussa
1998. Vuonna 2005 Fortumin öljytoimiala
erkaantui omaksi yhtiökseen ja listautui
Neste Oil Oyj:nä Helsingin pörssiin.
Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2014 noin
15 miljardia euroa ja se työllisti noin
5 000 työntekijää.
Vuonna 2016 Neste valittiin kymmenettä
kertaa maailman vastuullisimpien yhtiöi
den joukkoon Global100 -listalle, ja tänä
vuonna yritys on jo arvioitu maailman 23.
vastuullisimmaksi yhtiöksi sekä öljy- ja
kaasualan parhaaksi suoriutujaksi.
www.neste.com
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Telia Company Ab
Tietoliikennepalveluyritys Telia
Company, entinen Telia Sonera, syntyi
kun ruotsalainen Telia ja suomalainen
Sonera yhdistyivät vuonna 2002.
Nykyisin yrityksellä on vahva markkina-
asema Pohjoismaissa ja Baltiassa.
Sillä on tärkeä rooli asiakkaidensa
jokapäiväisessä elämässä, sillä tarkoi
tuksena on auttaa ihmisiä ja yrityksiä
kommunikoimaan helposti, tehokkaasti
ja ympäristöystävällisesti. Tarkoituksen

voi kiteyttää lauseeseen ”Bringing the
world closer - on the customer´s terms”.
Yrityksen markkina-arvo on noin 155
miljardia Ruotsin kruunua, ja sillä on noin
21 000 työntekijää. Suurin omistaja on
Ruotsin valtio, joka omistaa yhtiöstä 37,3
prosenttia. Telia Company:n osake on
listattuna sekä Helsingin että Tukholman
pörsseissä. Yhtiön pääkonttori sijaitsee
Tukholmassa.
www.teliacompany.com

Taulukko 1. Osakkeiden historiallinen hintakehitys 20.4.2012 – 20.4.2017.
Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.
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Verotus, riski ja korkojen maksu
Tilille maksettava kiinteä korko ja lisä
korko ovat korkotulon lähdeveron alaista
tuloa Suomessa yleisesti verovelvollisille
luonnolliselle henkilölle ja kuolinpesälle.
Jos lisäkorko ei toteudu, talletuksen
tuotto on 0 % p.a.
Kiinteä korko maksetaan avauspäivää
vastaavana päivänä ja tilin erääntyessä
eräpäivänä. Korkoa maksetaan sille
ajalle, kuin varat ovat olleet tilillä.
Lisäkorko (5 %) maksetaan tilin
erääntyessä, mikäli jokaisen (3) osak
keen loppuarvo on sama tai korkeampi
kuin niiden lähtöarvot. Lisäkorko ei ole
vuotuista korkoa.
Lisäkoron laskenta
Lisäkorko lasketaan koko talletus
kaudelle siten, että talletuksen pääoma
määrä kerrotaan vahvistetulla lisäkoron
korkoprosentilla. Laskenta-asiamiehenä
toimii pankki.
Tiedotteet ja lisätiedot
Pankki julkaisee lisäkorkoa ja osakekoria
koskevat ilmoitukset ja tiedonannot
konttoreissa ja www.omasp.fi.
Osakkeiden vaihtaminen
Pankilla on oikeus vaihtaa myyntiaikana
yksi tai useampi osake toiseen vastaa
vaan osakkeeseen, mikäli pankki arvioi,
että osakkeen arvonkehitys tulisi ole
maan epätyydyttävä. Jos pankki vaihtaa
osakkeen, pankki ilmoittaa vaihdosta ja
tilinomistajalla on oikeus purkaa teke
mänsä talletus viimeistään talletuserän
viimeisenä myyntipäivänä.

6

OmaTuottoTalletus-erän peruuttaminen
Pankilla on oikeus peruuttaa talletus
myyntiajan päättymisen jälkeisenä
seuraavana pankkipäivänä, mikäli
kokonaismäärä jäisi alle 1 000 000 euron,
lisäkoron toteutuminen esitetyin ehdoin
ei pankin arvion mukaan ole mahdollista
tai talletuserän toteutuminen vaarantuu
muusta syystä. Jos talletus peruutetaan,
pankki palauttaa saamansa maksut. Pa
lautettaville määrille ei makseta korkoa.
Markkinahäiriön vaikutus
osakekoriin ja tiliin
Osakkeiden osalta vallitsee markkinahäiriö,
mikäli pankin arvion mukaan (1) osakkei
den virallinen päätöskurssi puuttuu tai
sitä ei julkisteta tai niiden arvon notee
raus, laskenta tai julkistaminen loppuu, (2)
pörssi ei ole avoinna tavanomaisena kau
pankäyntiaikana, tai osaketta tai vastaa
vaa optio- tai futuurisopimusta koskeva
kaupankäynti loppuu, keskeytyy tai sitä
merkittävästi rajoitetaan, (3) markkinaosa
puolten mahdollisuudet käydä kauppaa
osakkeilla tai niihin liittyvillä optio- tai
futuurisopimuksilla tai mahdollisuudet
saada niille noteeraus loppuvat, keskey
tyvät tai heikkenevät, tai (4), osakkeiden
tai vastaavien optio- tai futuurisopimus
ten ominaisuudet, muodostaminen tai
arvon laskennan tapa muuttuvat merkit
tävästi. Markkinahäiriö vallitsee myös,
jos osakkeita koskevat verosäännökset
(lukuun ottamatta brutto- ja nettotulojen
perusteella maksettavaa veroa) aiheutta
vat, että lähtö- tai loppukurssi muuttuu.
Markkinahäiriön vuoksi lähtöpäivä
ja/tai määräytymispäivä siirtyvät
seuraavaan häiriöttömään pörssi

Osaketta tai yhtiötä koskevat
poikkeustilanteet
Jos pankin arvion mukaan yhtiöön, jonka
osake sisältyy osakekoriin, kohdistuu
pörssistä poistuminen, valtiollistaminen,
konkurssi, selvitystila, yrityssaneeraus,
pakkolunastus, fuusio, jakautuminen, liike
toiminnan luovuttaminen, osakevaihto,
vaihtotarjous, julkinen ostotarjous tai muu
vastaava tapahtuma tai, jos osakkeeseen
kohdistuu splittaus, osakeanti, maksuton
anti, warranttien tai vaihtovelkakirjojen
liikkeeseenlasku, yhdistäminen tai takaisin
osto tai muu vastaava tapahtuma, joka
markkinakäytännön mukaan voi oikeuttaa
liikkeessä olevien instrumenttien lasken
nan oikaisun, pankilla on oikeus oikaista
lisäkoron laskentatapaa tai osakekorin
koostumusta tai korvata osake uudella
korvaavalla osakkeella sellaisen laskennan
saavuttamiseksi, joka kuvastaa aikaisem
paa laskentatapaa ja perustuu siihen.
Osakkeen arvo voi olla nolla yhtiön
purkautumisen, konkurssin tai muun
sellaisen tapahtuman seurauksena, jolloin
osakkeenomistajat tavanomaisesti eivät
saa osakkeestaan vastiketta.
Kurssin oikaisu ja osakkeen arvo
Jos osakkeen virallista päätöskurssia
oikaistaan aikana, joka tavallisesti kuluu
spot-kaupan kaupantekopäivän ja

selvityspäivän välillä kuitenkin viimeis
tään kolme (3) pörssipäivää lähtö- tai
määräytymispäivän jälkeen ja kurssia on
käytetty päätös-, lähtö- tai loppukurssin
määrittämiseen, pankilla on oikeus
tehdä vastaava oikaisu. Osakkeiden
arvot perustuvat niiden markkinahintaan
ja osakkeiden arvoja ei osinkokorjata.
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päivään. Mikäli markkinahäiriö jatkuu
kahdeksan (8) pörssipäivää, lähtöpäivä
tai määräytymispäivä on kyseinen
kahdeksas pörssipäivä markkinahäiriöstä
riippumatta ja pankin on vahvistettava
tällöin päätös-, lähtö- tai loppukurssi.

Lainsäädännön muutos
Mikäli lain, asetuksen, viranomaisen pää
töksen tai vastaavan säädöksen taikka
niiden muutoksen tai niiden soveltami
sessa tapahtuvan muutoksen tai keskus
pankin, valtion tai ylikansallisen yhteisön,
kuten Yhdistyneiden kansakuntien tai
Euroopan unionin toimeenpaneman
maksun lykkäyksen, valuuttarajoituksen,
takavarikon, kauppasaarron tai boiko
tin johdosta pankin oman arvionsa
mukaan olisi lainvastaista tai olennai
sesti aiempaa vaikeampaa vastaanottaa
strukturoituja talletuksia, tai jos pankin
tai kolmannen tahon olisi lainvastaista
tai olennaisesti aiempaa vaikeampaa
omistaa, hankkia tai myydä osakkeita tai
tehdä osakkeisiin liittyviä johdannais
sopimuksia, pankki voi vaihtaa osakkeen
tai vaihtoehtoisesti korjata lisäkoron
laskutapaa.
Pankki voi päättää osakkeiden
vaihtamisesta tai laskutavan korjaami
sesta myös, jos edellä mainitusta syystä
johtuu, että pankin talletuksiin liittyvältä
riskiltä suojautumisen kustannukset
lisääntyvät olennaisella tavalla tai jos
talletuksiin liittyvältä riskiltä suojautumi
nen vaikeutuu olennaisesti tai muuttuu
mahdottomaksi.
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Pörssi
Pörssillä tarkoitetaan osakkeiden osalta
arvopaperipörssiä, jossa o
 sakkeilla
pankin arvion mukaan kulloinkin
pääasiallisesti käydään kauppaa. Jos
lähtöpäivä tai määräytymispäivä ei
ole pörssipäivä, kyseinen päivä siirtyy
seuraavaan pörssipäivään ottaen
huomioon markkinahäiriöstä mah
dollisesti aiheutuvat poikkeukset.
Muut ehdot ja poikkeamat
Jos nämä erityiset ehdot ja tili
sopimuksen muut ehdot ovat risti
riidassa, sovelletaan näitä ehtoja.
Pankilla on oikeus korjata selvät ja
ilmeiset virheet talletuserän tiedoissa.
Muutokset ja lisäkoron
ennenaikainen vahvistaminen
Pankilla on oikeus tehdä näihin erityis
ehtoihin välttämättömiksi katsomansa

markkinahäiriön, osaketta tai yhtiötä
koskevien poikkeustilanteiden tai lain
säädännön muutoksen edellyttämät,
oikaisut, lisäykset tai muutokset. Mikäli
pankki arvioi, ettei osakkeen korvaami
nen tai laskennan korjaus anna kohtuul
lista tulosta, pankki voi laskea ja vahvistaa
lisäkoron ennenaikaisesti osakkeiden
viimeksi julkistetun arvon perusteella.
Pankin vahvistettua lisäkoron pankki
ilmoittaa tilinomistajille lisäkoron määrän
ja minkä markkinakoron korkokantaan
talletuksen lisäkorko sidotaan. Talletuksen
pääoma ja mahdollisesti maksettava lisä
korko maksetaan talletuksen eräpäivänä.
Laskenta-asiamies
Oma Säästöpankki Oyj, jonka tehtävänä
on vahvistaa ehdot ja arvot sekä ehtojen
muutokset. Laskenta-asiamiehen tulee
noudattaa hyvää markkinatapaa.

OmaTuottoTalletuksen voit tehdä
lähimmässä Oma Säästöpankissa

omasp.fi

