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Hyvä asiakkaamme,  
 

Liedon Säästöpankin ja Oma Säästöpankki Oyj:n tekemän sopimuksen mukaan Liedon Säästöpankin 
liiketoiminta siirtyy Oma Säästöpankille. Liedon Säästöpankin isännistö korkeimpana päättävänä elimenä on 
hyväksynyt prosessin käynnistämisen liikkeenluovutuksesta. Lopulliset päätökset yhdistymisestä hyväksytään 
Liedon Säästöpankin isännistössä sekä Oma Säästöpankin hallituksessa myöhemmin syksyllä 2022. Näiden 
päätösten jälkeen yhdistyminen on tavoitteena toteuttaa 30.11.2022.  
 
Uuden omistajapohjan myötä pystymme takaamaan henkilö- ja yritysasiakkaillemme entistä pysyvämmät 
sekä jatkuvasti kehittyvät pankkipalvelut ja mikä tärkeintä, tutut asiantuntijamme ovat auttamassa sinua 
myös jatkossa paikallisissa konttoreissamme yhdeksällä paikkakunnalla. Pankin henkilökunta siirtyy vanhoina 
työntekijöinä Oma Säästöpankkiin. 
 
Meille on tärkeää, että tiedät, miten ja milloin tämä vaikuttaa pankkiasiointiisi. Siksi kerromme tässä 
asiakastiedotteessa liiketoiminnan siirrosta yleisesti ja pidämme sinut ajan tasalla asian edetessä syksyn 
aikana. 
 
OmaSp toivottaa tervetulleeksi 
 
Oma Säästöpankki, tai tuttavallisemmin OmaSp, on kasvava suomalainen pankki ja taseen 
loppusummalla mitattuna Suomen suurin säästöpankki. Ensiluokkainen asiakaskokemus on Oma 
Säästöpankissa sydämen asia. Haluamme tarjota paikkakunnan parasta pankkipalvelua lähellä ja 
läsnä, mikä näkyy asiakkaillemme kattavana konttoriverkostona ja valtakunnallisena asiakaspalveluna 
laajoilla aukioloajoilla, päivittäispalveluina ilman ajanvarausta sekä monipuolisina digitaalisina 
palvelukanavina. Nämä mahdollistavat pankkiasiointisi missä ja milloin itsellesi parhaiten sopii. Tämän 
asiakasviestin liitteenä on OmaSp:n esite, josta voit lukea lisää. Tietoa löytyy myös kattavasti omasp.fi -
sivustolta. 
 
 
Liedon Säästöpankkisäätiöstä vahva Turun talousalueen tukija 

 
Yhdistymisen yhteydessä muodostettava Liedon Säästöpankkisäätiö jatkaa itsenäisesti Liedon Säästöpankin 
pitkää alueellista pankkihistoriaa. Säätiö on jatkossa tärkeä alueellinen vaikuttaja sekä säästäväisyyden ja 
taloudellisen kasvatuksen edistäjä. Säätiön varallisuudesta tulee merkittävä ja siitä tulee myös yksi 
suurimmista Oma Säästöpankin omistajista. Sen varoja voimme jatkossa käyttää Turun talousalueen 
hyödyksi. 

 
Tiedoksi jo tässä vaiheessa 
 
Moni pankkiasiointiisi liittyvä asia pysyy ennallaan. Tuttu asiantuntijasi palvelee sinua edelleen omassa 
konttorissasi. Myös lainat ja talletukset siirtyvät yhdistymisen yhteydessä Oma Säästöpankkiin. Sen sijaan 
maksukortit muuttuvat ja korttiasiakkaat saavat käyttöönsä uudet Oma Säästöpankin maksukortit.

Verkkopankkisi siirtyy osoitteeseen omasp.fi ja mobiilipankkina käytössäsi on jatkossa OmaMobiili, jonka voit 
ladata sovelluskaupasta ja ottaa käyttöösi heti yhdistymisen jälkeen. 
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Voit hoitaa pankkiasioitasi entiseen tapaan eikä sinun tarvitse vielä tehdä mitään. Olemme sinuun uudelleen 
yhteydessä alkusyksystä, jolloin kerromme tarkemmin lainojen ja talletusten siirtoon sekä maksukortteihin 
liittyvistä käytännön asioista ja vaadittavista toimenpiteistä. 

 
Mistä saan lisätietoja? 
 
Lisätietoja saat kätevästi lähettämällä viestin Liedon Säästöpankin verkkopankin kautta.  
Oma Säästöpankin tavoitat osoitteesta omasp.fi tai numerosta 020 764 0600 (puhelun hinta 8,35 
snt/puh.+16,69 snt/min). Oma Säästöpankin asiakaspalvelun kesän aukioloajat ovat ma-to klo 8-20 ja 
pe 8-18. 
 
Yhdistyminen Oma Säästöpankin kanssa on meille merkittävä ja tärkeä asia. Sen myötä voimme 
varmistaa henkilökohtaisen palvelun jatkuvuuden sekä leveämmät hartiat vastata asiakkaidemme 
kasvaviin tarpeisiin. 
 
 
 
Ystävällisin terveisin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pasi Sydänlammi  Jouni Niuro 
toimitusjohtaja  toimitusjohtaja 
Oma Säästöpankki Oyj Liedon Säästöpankki 
 
 

Osoitelähde: Liedon Säästöpankin asiakasrekisteri 
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