
OTT Avaintietoasiakirja 

Tarkoitus 

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. 

Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten tietojen antamista, 

jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä 

mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi helpompi vertailla sitä muihin 

tuotteisiin. 

Tuote 

Tuotteen nimi: OmaTuottoTalletus 

Kehittäjä: Oma Säästöpankki Oyj, 2231936-2 

Kehittäjän yhteystiedot: p.0207 640 600, www.omasp.fi 

Tuotteen valvontaviranomainen: Finanssivalvonta 

Asiakirjan päiväys: 7.12.2020 

Mikä tämä tuote on? 

Tyyppi 

OmaTuottoTalletus on määräaikainen talletus, jonka tuotto on sidottu valitun osakekorin 

menestykseen. OmaTuottoTalletus luokitellaan sijoitussidonnaiseksi talletukseksi eli 

strukturoiduksi talletukseksi. 

Tavoitteet 

OmaTuottoTalletukselle maksettava kiinteä korko on 0 prosenttia. 

OmaTuottoTalletuksen lisäkorko saavutetaan, kun osakekorin kaikkien osakkeiden 

kurssien päätösarvot ovat samalla tai korkeammalla tasolla kuin lähtöarvot. Osakekori 

sisältää kolme valittua osaketta, jotka yksilöidään jokaisen erän myyntiesitteessä. 

Osakkeiksi pyritään valitsemaan Helsingin pörssin vaihdetuimpia suomalaisia 

osakkeita. 



Mahdollisen lisäkoron suuruus on 5 prosenttia. Se vahvistetaan aina erikseen 

talletusajan alkaessa. Lisäkorko ei ole vuotuista korkoa. Lisäkorko maksetaan tilin 

erääntyessä, jos lisäkoron edellytykset täyttyvät. 

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida 

OmaTuottoTalletusta markkinoidaan pääasiassa varovaisille, pääomaturvaa hakeville 

asiakkaille, mutta myös osaksi riskipitoisempia sijoitussalkkuja. OmaTuottoTalletus sopii 

asiakkaalle, joka hakee talletuskorkoa suurempaa tuottoa ilman pääoman menetysriskiä 

ja on valmis sitomaan sijoittamansa pääoman koko talletusajaksi. 

Sijoitusaika 

OmaTuottoTalletuksen sijoitusaika on 3 vuotta. Sijoitusaikaa edeltää talletuserän 

myyntiaika. Talletuksen aloitus- ja lopetuspäivämäärät sekä osakearvojen 

tarkastuspäivämäärät ilmoitetaan myyntiesitteessä. Oma Säästöpankin tavoitteena on 

myydä tuotetta vähintään 1 000 000 euroa, jotta talletuserä on mahdollista toteuttaa. 

Oma Säästöpankilla on oikeus peruuttaa talletus myyntiajan päättymisen jälkeisenä 

seuraavana pankkipäivänä, mikäli kokonaismäärä jäisi alle 1 000 000 euron. 

Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada? 

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin Oma 

Säästöpankissa myynnissä oleviin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka 

todennäköisesti tuotteella menetetään rahaa markkinatapahtumien tai sen vuoksi, ettei 

tuotteen kehittäjä pysty maksamaan sijoittajalle. Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1-7 

määritetty 1, joka on matalin riskiluokka. Tämä on perusteltua, sillä tuote on 

pääomaturvattu ja pääoman menetysriski kohdistuu vain tilanteeseen, jossa Oma 

Säästöpankki Oyj olisi maksukyvytön. Tällöinkin sijoittajien talletussuojarahasto korvaa 

asiakkaan talletukset samassa pankissa 100 000 euroon saakka. Mahdolliset tulevat 

tappiot arvioidaan erittäin matalalle tasolle, ja heikot markkina- olosuhteet vaikuttavat 

erittäin epätodennäköisesti Oma Säästöpankki Oyj:n kykyyn maksaa sijoittajalle. 

OmaTuottoTalletuksen riskinä on, että lisäkorko ei toteudu ja näin menetetään 

mahdollisuus vaihtoehtoiseen korkoon, joka olisi voinut toteutua jollain toisella 

sijoitustuotteella. Tämän lisäksi pitkäaikaissäästämiseen liittyy aina inflaatioriski. 



Riski-indikaattorista oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta hallussaan koko talletusajan, 3 

vuotta. Todellinen riski muuttuu merkittävästi, mikäli sijoittaja eräännyttää tuotteen 

kesken talletusajan, jolloin hän menettää oikeutensa lisäkorkoon. Lisäksi, jos sijoittaja 

eräännyttää tuotteen kesken talletusajan, veloitetaan häneltä hinnaston mukainen 

purkukulu, 500 euroa. 

Sijoitus 10 000 euroa 

Taulukko 1 

Tuottonäkymät Tuotto sijoitusajan lopussa 
3 vuotta 

Suotuisa näkymä  

(lisäkorko toteutuu) 

Mahdollinen tuotto 

sijoittajalle kulujen jälkeen 

Keskimääräinen tuotto 

vuosittain 

500 € (5 %) 

166,67 € (1,64 %) 

Neutraali näkymä  

(lisäkorko ei toteudu) 

Mahdollinen tuotto 

sijoittajalle kulujen jälkeen 

Keskimääräinen tuotto 

vuosittain 

0 € (0 %) 

0 € (0 %) 

Stressinäkymä   

(asiakas purkaa talletuksen 

1 v. kuluttua talletuksen 

tekemisestä) 

Mahdollinen tuotto 

sijoittajalle kulujen jälkeen 

Keskimääräinen tuotto 

vuosittain 

-500 € (-5 %)

-500 € (-5 %)

Mitä tapahtuu, jos Oma Säästöpankki Oyj on maksukyvytön? 

OmaTuottoTalletus-tilillä olevat varat kuuluvat kulloinkin voimassa olevan talletussuojan 

piiriin. Lisäkorko ei kuulu talletussuojan piiriin, jos sitä ei ole maksettu tilille. Oma 

Säästöpankkiin talletettujen varojen talletussuojasta vastaa Rahoitusvakausvirasto. 

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu? 

OmaTuottoTalletus ei talletusajan voimassa ollessa sisällä mitään asiakkaalta veloitettavia 

kuluja. Ainoa mahdollinen kulu toteutuu, jos asiakkaan aloitteesta talletus joudutaan 

purkamaan ennen talletuksen eräpäivää. Tällöin asiakkaalta peritään 500 euron purkukulu. 



Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 

erääntymisaikaa? 

OmaTuottoTalletus on 3 vuoden määräaikaistalletus, jonka asiakas voi vain 

erityistilanteissa (työttömyys, kuolema, avioero) purkaa ennen talletuksen eräpäivää. 

Tällöin asiakkaalta veloitetaan hinnaston mukainen purkukulu, 500 euroa. 

Kuinka sijoittaja voi valittaa? 

Sijoituspalveluun liittyvissä kysymyksissä asiakkaan tulee ensisijaisesti olla aina 

yhteydessä pankin asiakaspalveluun. Ristiriitatilanteissa pyritään ratkaisuun ensisijaisesti 

neuvotellen. Jos neuvottelu ei kuitenkaan johda ratkaisuun, voi asiakas pyytää apua 

ristiriidan selvittämiseen Vakuutus- ja Rahoitus- neuvonnasta tai viedä asian Arvopaperi- 

tai Pankkilautakunnan käsiteltäväksi. Sijoittaja voi valittaa Oma Säästöpankki Oyj:n 

toiminnasta myös sen valvontaviranomaiselle, Finanssivalvonnalle. 

Viranomaisen yhteystiedot 

Finanssivalvonta - Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki. p. 09 183 51 –  

kirjaamo@finanssivalvonta.fi 

Vakuutus- ja Rahoitusneuvonta – Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki. p. 09 685 0120 – . 

info@fine.fi 

Kuluttajariitalautakunta – PL 306, 00531 Helsinki. p. 029 566 5200  – kril@oikeus.fi

Muut olennaiset tiedot 

Sopimuksen teon yhteydessä asiakkaalle annetaan tilisopimus, tiliehdot, kuluarvioraportti, 

avaintieto- asiakirja ja erillinen talletuseräkohtainen liite myyntiesite, jossa kerrotaan 

tuotteen eritysehdoista. 

Näiden lisäksi asiakas saa kopion sijoittajaprofiilin kartoituksesta sekä pankin 

Sijoittajatiedotteen. 
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