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Lainan pääoma enintään 20 000 000 euroa 

Laina-aika  14.11.2022-14.7.2028 

Emissiokurssi 100 % 

Merkintäaika  14.11.-16.12.2022 
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Tämä Tarjousesite on Oma Säästöpankin (Liikkeeseenlaskija) laatima.  

Tarjousesite on laadittu Suomen arvopaperimarkkinalain (14.12.2012/746, muutoksineen), 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129, muutoksineen, ja komission 
delegoidun asetuksen (EU) 2019/980, muutoksineen, liitteiden 6 ja 14 sisältövaatimusten 
mukaisesti. Tarjousesite on laadittu ainoastaan debentuurien tarjoamiseksi yleisölle, eikä 
debentuureja ole tarkoitus hakea kaupankäynnin kohteeksi säännellylle markkinalle. Lainan ISIN-
koodi on FI4000541305. 

Tämän tarjousesitteen on hyväksynyt Finanssivalvonta, joka on asetuksessa (EU) 2017/1129 
tarkoitettu toimivaltainen viranomainen; Finanssivalvonta hyväksyy tämän tarjousesitteen vain siltä 
osin, että se täyttää asetuksen (EU) 2017/1129 mukaiset kattavuutta, ymmärrettävyyttä ja 
johdonmukaisuutta koskevat vaatimukset. Tätä hyväksyntää ei tule pitää osoituksena sen 
liikkeeseenlaskijan hyväksynnästä, jota tämä tarjousesite koskee. Sijoittajien on tehtävä oma 
arvionsa arvopapereihin sijoittamisen tarkoituksenmukaisuudesta. 

Liikkeeseenlaskija on laatinut tämän esitteen ainoastaan siinä tarkoituksessa, että mahdolliset 
sijoittajat voivat harkita esitteellä tarjottavan arvopaperin merkitsemistä ja että sijoittajille olisi 
tasapuolisesti riittävät tiedot arvopapereista. Mikään esitteessä ei muodosta liikkeeseenlaskijan 
lupausta, vakuutusta tai takuuta tulevaisuudesta eikä esitettä tule pitää tällaisena lupauksena 
vakuutuksena tai takuuna. Tehdessään sijoituspäätöstä sijoittajan tulee aina nojautua omaan 
harkintaansa ja arvioonsa arvopaperin ehdoista sekä sijoituspäätöksen eduista ja siihen liittyvistä 
riskeistä. Liikkeeseenlaskija ei ole valtuuttanut ketään antamaan tarjottavasta arvopaperista muita 
kuin tähän esitteeseen sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Jos tällaisia tietoja ja lausuntoja esitetään, on 
sijoittajan otettava huomioon, että ne eivät ole liikkeeseenlaskijan hyväksymiä.   

Liikkeeseenlaskijan verkkosivuilla www.omasp.fi olevat tiedot eivät ole osa tätä esitettä lukuun 
ottamatta verkkosivuilla olevia, esitteeseen viittaamalla sisällytettyjä tietoja ja mahdollisia esitteen 
täydennyksiä, jotka ovat osa esitettä. 

VAROITUS:  
Esitteen voimassaoloaika päättyy, kun debentuurin merkintäaika päättyy, arviolta 16.12.2022. 
Liikkeeseenlaskijan velvollisuutta täydentää esitettä, jos ilmenee merkittäviä uusia seikkoja, 
olennaisia virheitä tai olennaisia epätarkkuuksia, ei sovelleta silloin, kun esite ei ole enää voimassa. 
 

  

http://www.omasp.fi/
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I TIIVISTELMÄ 
 

A JOHDANTO 
 

Arvopaperin nimi: Oma Säästöpankin Debentuuri 2/2022 

ISIN-koodi:  FI4000541305 

Liikkeeseenlaskija: Oma Säästöpankki Oyj  

y-tunnus: 2231936–2 

Osoite: Valtakatu 32, 53100 Lappeenranta 

LEI-tunnus: 743700LE1ECAPXC5UT18 

Esitteen hyväksynyt viranomainen: 

Finanssivalvonta 

Osoite: Snellmaninkatu 6, 00100 Helsinki, puhelin: 09 183 51 

Hyväksymispäivä 14.11.2022 

Varoitukset 

• Tätä tiivistelmää on pidettävä Oma Säästöpankki Oyj:n Debentuurin 2/2022 esitteen johdantona. 

• Sijoittajan tulee perustaa sijoituspäätöksensä tähän esitteeseen kokonaisuutena.  

• Sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman ja koron osittain tai kokonaan. 

• Jos tuomioistuimessa pannaan vireille kanne esitteen tiedoista, kantaja voi Euroopan 

talousalueeseen kuuluvan valtion kansallisen lainsäädännön nojalla joutua ennen 

oikeudenkäynnin vireillepanoa vastaamaan esitteen käännöskustannuksista. 

• Tiivistelmän toimittaneet henkilöt ovat siviilioikeudellisessa vastuussa tiivistelmästä tai sen 

mahdollisesta käännöksestä vain, jos tiivistelmä luettuna yhdessä esitteen muiden osien kanssa 

on harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen tai jos siinä ei luettuna yhdessä esitteen 

muiden osien kanssa anneta keskeisiä tietoja sijoittajien auttamiseksi, kun he harkitsevat 

sijoittamista näihin Arvopapereihin. 
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B KESKEISET TIEDOT LIIKKEESEENLASKIJASTA 
 

a) Kuka on Arvopapereiden Liikkeeseenlaskija 
 

i) Virallinen nimi  

Oma Säästöpankki Oyj (jäljempänä myös ''Oma Säästöpankki'', “OmaSp”, ”Yhtiö” ja ’’ 

Liikkeeseenlaskija’’). 

ii) Kotipaikka, oikeudellinen muoto, oikeushenkilötunnus, sovellettava laki, perustamismaa 

Oma Säästöpankki on Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on 

Seinäjoki ja pääkonttorin osoite on Valtakatu 32, 53100 Lappeenranta. Oma 

Säästöpankki harjoittaa toimintaansa Suomen lainsäädännön mukaisesti. 

y-tunnus 2231936–2 

            LEI-tunnus: 743700LE1ECAPXC5UT18 

 

iii) Pääasiallinen toiminta 

 

Yhtiö harjoittaa luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettua 
talletuspankkitoimintaa. Yhtiö harjoittaa kiinnitysluottopankkitoiminnasta annetussa laissa 
tarkoitettua kiinnitysluottopankkitoimintaa. Yhtiö voi laskea liikkeelle katettuja 
joukkolainoja. Lisäksi yhtiö tarjoaa sijoituspalvelulain mukaisia sijoituspalveluita.  
 
Yhtiö voi lisäksi emoyhtiönä hoitaa konserniyhtiöiden sekä osakkuusyhtiöiden yhteisiä 
tehtäviä, kuten hallinnollisia palveluita ja rahoitusta sekä voi ostaa, myydä, omistaa ja 
hallita kiinteistöjä, osakkeita ja muita arvopapereita. 

 
iv) Suurimmat osakkeenomistajat sekä tieto siitä, onko se suoraan tai välillisesti jonkun 

omistuksessa tai määräysvallassa ja jos on, kenen 

1. Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö, 30,11 % 

2. Parkanon Säästöpankkisäätiö, 10,91 % 

3. Töysän Säästöpankkisäätiö, 9,85 %  

4. Kuortaneen Säästöpankkisäätiö, 6,37 % 

5. Hauhon Säästöpankkisäätiö, 5,47 % 

6. Rengon Säästöpankkisäätiö, 3,54 %  

7. Suodenniemen Säästöpankkisäätiö, 2,65 %  

8. Savolainen Heikki Antero, 2,61 %  

9. Joroisten Oma Osuuskunta, 2,29 %  

10. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, 2,28 % 

Yhteensä: 76,09 % osakkeista 

Liikkeeseenlaskija ei ole suoraan eikä välillisesti kenenkään omistuksessa tai 
määräysvallassa. 
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v) Johtoon kuuluvien avainhenkilöiden nimet 

Pasi Sydänlammi, toimitusjohtaja 

Pasi Turtio, varatoimitusjohtaja 

Sarianna Liiri, talous- ja hallintojohtaja 

Ville Rissanen, digitaalisten palveluiden johtaja 

Kimmo Tapionsalo, riskienhallintajohtaja 

Minna Sillanpää, viestintäjohtaja 

Helena Juutilainen, päälakimies 

 

vi) Lakisääteisten tilintarkastajien nimet 

Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullinen tilintarkastaja KTM, KHT Tuomas 
Ilveskoski 

 

b) Mitä ovat liikkeeseenlaskijaa koskevat keskeiset taloudelliset tiedot 
 

Historialliset taloudelliset tiedot 

Konsernin tuloslaskelma 1–9/2022 ja vertailukaudelta 1–9/2021 sekä tilikausilta 2021 ja 2020. 
Tilikausien 2020 ja 2021 tiedot ovat tilintarkastettuja. Osavuosikatsauksien 1–9/2022 ja 1-9/2021  
tiedot ovat tilintarkastamattomia. 

(1 000 euroa) 1-9/2022 1-9/2021 1-12/2021 1-12/2020 

Korkotuotot 80 661 61 707 84 908 72 813 

Korkokulut -6 364 -3 450 -4 778 -4 993 

Korkokate 74 296 58 257 80 130 67 819 

     

Palkkiotuotot 35 840 28 708 39 438 34 248 

Palkkiokulut -4 686 -4 116 -5 752 -4 991 

Palkkiotuotot ja -kulut, netto 31 154 24 592 33 686 29 257 

     

Rahoitusvarojen ja -velkojen nettotuotot -5 152 4 468 5 203 10 866 

Negatiivinen liikearvo 0  0 7 535  

Liiketoiminnan muut tuotot 4 374 29 796 30 012 3 130 

Liiketoiminnan tuotot yhteensä 104 673 117 113 156 565 111 073 

     

Henkilöstökulut -18 715 -14 099 -20 631 -16 866 

Liiketoiminnan muut kulut -29 968 -23 286 -34 396 -29 598 

Poistot ja arvonalentumistappiot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä -5 671 -8 391 -10 267 -5 213 

Liiketoiminnan kulut yhteensä -54 353 -45 776 -65 294 -51 676 
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Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot, netto -431 -5 661 -7 294 -21 587 

Osuus yhteis- ja osakkuusyritysten tuloksista 53 -371 -706 -103 

Tulos ennen veroja 49 941 65 304 83 271 37 707 

     

Tuloverot -9 823 -13 296 -17 019 -7 054 

Tilikauden tulos 40 118 52 009 66 252 30 653 

    
 

Josta:    
 

Oma Säästöpankki Oyj osakkeenomistajien osuus 40 120 51 899 66 158 30 824 

Määräysvallattomien omistajien osuus -2 109 95 -171 

Yhteensä 40 118 52 009 66 252 30 653 

 

 

 

 

Konsernin tase 30.9.2022 vertailukausineen 

Varat (1 000 euroa) 30.09.2022 31.12.2021 31.12.2020 

Käteiset varat 312 189  198 046  262 087  

Lainat ja saamiset luottolaitoksilta 83 231  86 371  74 206  

Lainat ja saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 4 791 979  4 325 950  3 434 315  

Johdannaiset 197  2 240  796  

Sijoitusomaisuus 555 889  645 275  529 305  

Osuus pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävissä 
osakkuus- ja yhteisyrityksissä 

24 262  22 884  23 787  

Aineettomat hyödykkeet 8 622  10 025  11 180  

Aineelliset hyödykkeet 29 531  27 887  29 698  

Muut varat 20 401  46 880  12 749  

Laskennallinen verosaaminen 22 371  7 077  3 875  

Tuloverosaaminen 329  0  0  

Varat yhteensä 5 849 001  5 372 633  4 381 999  

 
 

  

    

Velat (1 000 euroa) 30.09.2022 31.12.2021 31.12.2020 

Velat luottolaitoksille 252 938  212 685  223 510  

Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 2 936 171  2 897 865  2 376 743  

Johdannaiset 1 595  0 0 

Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 2 191 064  1 762 324  1 346 815  

Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla 
veloilla 35 000  15 500  15 500  

Varaukset ja muut velat 46 800  42 512  34 188  

Laskennallinen verovelka 34 705  31 122  27 948  

Tuloverovelat 0  9 331  3 803  

Velat yhteensä 
5 498 271  4 971 339  4 028 506  
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Oma pääoma 30.09.2022 31.12.2021 31.12.2020 

Osakepääoma 24 000  24 000  24 000  

Rahastot 70 319  144 833  148 354  

Kertyneet voittovarat 256 411  231 939  180 712  

Oma Säästöpankki Oyj osakkeenomistajien osuus 350 730  400 772  353 066  

    

Oma Säästöpankki Oyj osakkeenomistajien osuus 350 730  400 772  353 066  

Määräysvallattomien omistajien osuus -0  522  427  

Oma pääoma yhteensä 350 730  401 294  353 493  

    

Velat ja oma pääoma yhteensä 5 849 001  5 372 633  4 381 999  

 

 

Konsernin vakavaraisuusasema 30.9.2022 vertailukausineen 

Vakavaraisuuslaskelman pääerät (1 000 euroa) 30.09.2022 31.12.2021 31.12.2020 

Ydinpääoma ennen vähennyksiä 339 004  383 167  336 252  

Vähennykset ydinpääomasta -9 185  -11 244  -12 243  

Ydinpääoma (CET1) yhteensä 329 819  371 923  324 009  
    

Ensisijainen lisäpääoma ennen vähennyksiä 0  0   0      

Vähennykset ensisijaisesta lisäpääomasta 0  0   0      

Ensisijainen lisäpääoma (AT1) yhteensä 0  0   0      
    

Ensisijainen pääoma (T1 = CET1 + AT1) yhteensä 329 819  371 923  324 009  
    

Toissijainen pääoma ennen vähennyksiä 21 019  3 261  6 260  

Vähennykset toissijaisesta pääomasta -500  0   -      

Toissijainen pääoma (T2) yhteensä 20 519  3 261  6 260  
    

Omat varat (TC = T1 + T2) yhteensä 350 338  375 184  330 268  
    

Riskipainotetut erät    

Luotto- ja vastapuoliriski 2 334 606  2 179 689  1 854 561  

Vastuun arvonoikaisuriski (CVA) 4 846  8 513  2 329  

Markkinariski (valuuttariski) 0  8 668  7 986  

Operatiivinen riski 201 272  201 272  172 536  

Riskipainotetut erät yhteensä 2 540 723  2 398 141  2 037 412  
    

Ydinpääomasuhde (CET1), % 12,98 % 15,51 % 15,90 % 

Ensisijaisen pääoman suhde (T1), % 12,98 % 15,51 % 15,90 % 

Vakavaraisuussuhde (TC), % 13,79 % 15,64 % 16,21 % 
    

Vähimmäisomavaraisuusaste (1 000 euroa) 30.9.2022 31.12.2021 31.12.2020 

Ensisijainen pääoma 329 819 371 923 324 009 

Vastuiden kokonaismäärä  5 996 393 5 527 533 4 466 075 

Vähimmäisomavaraisuusaste, % 5,50 % 6,73 % 7,25 % 

 

vii) Tilintarkastuskertomusten varaumat: Tilintarkastuskertomukset eivät sisällä varaumia. 
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c) Mitkä ovat liikkeeseenlaskijaan liittyvät olennaiset riskit 
 

1) Yhtiön toimintaympäristöön ja markkinaolosuhteisiin liittyvät riskit 

i)  Suomen asunto- ja kiinteistömarkkinoiden kehitys voi olla erilaista eri puolilla 
maata ja Suomen epäsuotuisa taloustilanne voi vaikuttaa epäsuotuisasti yhtiöön 

ii) Maailmantalouden ja pääomamarkkinoiden epävarmuus ja epäsuotuisa kehitys 
voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, toiminnan tulokseen, 
taloudelliseen asemaan, maksuvalmiuteen ja pääomaresursseihin 

 

2) Yhtiön liiketoimintaan liittyvät riskit 

i) Sääntelyn ja muiden sidosryhmien vaatimusten noudattamiseen liittyvien riskien 
toteutuminen voi vaikuttaa olennaisesti haitallisesti yhtiön liiketoimintaan 

ii) Operatiiviset riskit ja häiriöt yhtiön liiketoiminnassa voivat vaikuttaa olennaisen 
haitallisesti yhtiöön 

iii) Yhtiön toimintaedellytykset ovat riippuvaisia IT-järjestelmien sekä raportointi- ja 
seurantajärjestelmien häiriöttömästä toimivuudesta, ja peruspankkijärjestelmän 
uusiminen voi aiheuttaa yhtiölle huomattavia kustannuksia. 

iv) Yhtiö saattaa epäonnistua tietoturva- ja kyberturvallisuusriskien tunnistamisessa, 
riskien hallinnassa ja resursoinnin hallinnassa sekä määräysten noudattamisessa 

 

3) Yhtiön taloudelliseen tilanteeseen ja rahoitukseen liittyvät riskit 

i) Muutokset yhtiön maksuvalmiudessa ja rahoituksen saatavuudessa voivat 
vaikuttaa haitallisesti yhtiöön 

ii) Yhtiöön sovellettavat vakavaraisuussäännökset voivat kiristyä ja vakavaraisuus- 
tai viranomaispäätöksiä koskevilla muutoksilla tai muista syistä johtuvilla yhtiön 
vakavaraisuuden negatiivisilla muutoksilla voi olla haitallisia vaikutuksia yhtiöön 

iii) Korkoriskin realisoitumisella voi olla haitallinen vaikutus yhtiöön 

iv) Luottoriskien realisoitumisella voi olla haitallinen vaikutus yhtiöön 

v) Markkinariskien toteutumisella voi olla haitallinen vaikutus yhtiöön 
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C KESKEISET TIEDOT ARVOPAPEREISTA 
 

a) Mitkä ovat arvopapereiden keskeiset ominaisuudet 
 

i) Tyyppi, laji ja ISIN-koodi 

Debentuuri, ISIN-koodi: FI4000541305 
 
ii) Valuutta: Euro; yksikkökoko: minimimerkintä 1.000 euroa; nimellisarvo: 1.000 euron 

litterat; liikkeeseen laskettavien arvopapereiden lukumäärä: 20.000, arvopapereiden 

voimassaoloaika: 14.11.2022-14.7.2028. 

 

iii) Arvopapereihin liittyvät oikeudet:   

Lainalle maksetaan kiinteä vuotuinen 3,25 % korko voimassaoloajalta. 
 
iv) Arvopapereiden suhteellinen etuoikeusasema liikkeeseenlaskijan 

pääomarakenteessa maksukyvyttömyystapauksissa 

Liikkeeseen laskettavat velkakirjat ovat velkakirjalain 34 §:n 2 momentin 

tarkoittamia debentuureja ja etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa 

olevia velkainstrumentteja. Mikäli Liikkeeseenlaskija tulee laina-aikana 

maksukyvyttömäksi, sijoittajien debentuuriin perustuvilla saatavilla on huonompi 

etuoikeus kuin Liikkeeseenlaskijan muilla sitoumuksilla, ja siten voi olla olemassa 

riski siitä, että sijoittaja menettää sijoittamansa pääoman ja koron osittain tai 

kokonaan.    

Kriisinratkaisusääntelyn mukaisessa kriisinhallintamenettelyssä sijoittaja voi 
menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain. 

v) Arvopapereiden vapaan siirtokelpoisuuden rajoitukset: 

Velkakirjat eivät ole siirtokelpoisia. 
 

vi) Osingonjako- tai voitonjakopolitiikka 
Lainalla ei ole vaikutusta Yhtiön osingonjako- tai voitonjakopolitiikkaan. 
 

b) Missä arvopapereilla tullaan käymään kauppaa? 
Arvopaperit eivät ole siirtokelpoisia eikä niillä siten voida käydä kauppaa. 

Arvopapereista ei ole tehty eikä niistä aiota tehdä hakemusta kaupankäynnin kohteeksi         
ottamiseksi säännellyllä markkinalla tai kaupan käymiseksi monenkeskisessä  
kaupankäyntijärjestelmässä. 
 

c) Arvopapereihin liittyvä takaus:  
Arvopareille ei ole annettu takausta. 

d) Mitkä ovat arvopapereihin liittyvät keskeiset riskit? 
 

1) Liikkeeseenlaskijariski 
Mikäli Liikkeeseenlaskija tulee laina-aikana maksukyvyttömäksi, sijoittajien 
debentuuriin perustuvilla saatavilla on huonompi etuoikeus kuin Liikkeeseenlaskijan 
muilla sitoumuksilla, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman ja koron 
osittain tai kokonaan.  
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2) Takauksen tai muun vakuuden puuttuminen sekä Liikkeeseenlaskijan muita velkojia 
huonompi etuoikeus Liikkeeseenlaskijan varoihin  
Sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan, jos 
Liikkeeseenlaskijan taloudellinen tila heikkenee tai se tulee maksukyvyttömäksi. 
 

3) Jälkimarkkinoiden puuttuminen  
Tämän esitteen alla liikkeeseen laskettavat debentuurit eivät ole vapaasti 
luovutettavissa. 
 

4) Kriisinratkaisusääntelyn mukaisessa kriisinhallintamenettelyssä sijoittaja voi 
menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain. 

 
 

D KESKEISET TIEDOT ARVOPAPEREIDEN YLEISÖLLE 

TARJOAMISESTA 
 

a) Mitkä ovat arvopaperiin sijoittamisen edellytykset ja aikataulu 
Enimmäispääomaltaan 20.000.0000 euron debentuuri tarjotaan yleisön merkittäväksi. 
Lainaa voi merkitä kaikissa Oma Säästöpankin konttoreissa niiden aukioloaikoina. 

Merkintäaika on 14.11.-16.12.2022. Laina lasketaan liikkeeseen 1 000 euron 
nimellisarvoisissa yksiköissä.  Minimimerkintä on 1 000 euroa. Lainan juoksuaika on 

viisi (5) vuotta ja kahdeksan (8) kuukautta. Takaisinmaksupäivä on 14.7.2028.Lainalle 
maksetaan kiinteä 3 % korko koko laina-ajalta. Laina ei ole siirtokelpoinen, vaan laina 
maksetaan takaisin ainoastaan Lainan alkuperäiselle merkitsijälle tai hänen 
edunsaajalleen. Sijoittajalta ei peritä merkintäpalkkioita tai muita kuluja. 

 

b) Miksi tämä esite on laadittu 
Tieto varojen käyttötarkoituksesta ja arvioidusta nettomäärästä   

Lainalla on tarkoitus vahvistaa Liikkeeseenlaskijan toissijaisia omia varoja ja 
pääomapuskureita. Laina on osa Liikkeeseenlaskijan varainhankintaa. 

Lainan arvioitu nettomäärä on 20.000.000 euroa. 

Merkintätakausta ei ole annettu. 

Tarjoamiseen ja kaupankäynnin kohteeksi ottamiseen ei liity eturistiriitoja 
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II  RISKIT 
 

 

RISKITEKIJÄT 
Sijoittaessaan tämän esitteen alla liikkeeseen laskettuihin Arvopapereihin, sijoittaja ottaa 

liikkeeseenlaskijariskin. Liikkeeseenlaskijariskillä tarkoitetaan luottoriskiä, riskiä siitä, että 

Liikkeeseenlaskija ei kykene täyttämään maksuvelvoitteitaan sijoittajaa kohtaan. Sijoittajan pitää 

tutustua Liikkeeseenlaskijan taloudelliseen asemaan ennen sijoituspäätöksen tekemistä. 

Liikkeeseenlaskijan maksukykyyn vaikuttaa joukko erilaisia riskitekijöitä, jotka voivat vaikuttaa 

Liikkeeseenlaskijan toimintaan. 

 

Kohdassa ’Liikkeeseenlaskijaan liittyvät riskitekijät’ on selvitys riskitekijöistä Liikkeeseenlaskijan 

toiminnassa. Kohdassa ’ Debentuuriin liittyvät riskit’ ilmenevät velkakirjanhaltijoiden riskit, mikäli 

Liikkeeseenlaskija olisi maksukyvytön lainan takaisinmaksupäivänä sekä lainan tuottoon liittyvät 

riskit.  

 

Sijoittajan tulee sijoituspäätöstä tehdessään harkita huolellisesti kaikkia tässä esitteessä 

esitettyjä riskitekijöitä. Riskeillä voi toteutuessaan olla epäedullinen vaikutus Liikkeeseenlaskijan 

liiketoimintaan, toiminnan tulokseen tai taloudelliseen asemaan tai sijoittajan Arvopaperiin 

tekemän sijoituksen arvoon. Tämä riskikuvaus perustuu tämän esitteen valmisteluhetkellä 

tunnettuihin ja arvioituihin tietoihin, joten riskitekijöiden kuvaus ei välttämättä ole tyhjentävä. 

Sijoittajan tulee ottaa huomioon, että myös muilla kuin tässä esitteessä esitetyillä seikoilla ja 

epävarmuustekijöillä saattaa olla epäedullinen vaikutus Liikkeenlaskijan liiketoimintaan, 

tulokseen tai taloudelliseen asemaan tai sijoittajan Arvopaperiin tekemän sijoituksen arvoon.   

 

Jäljempänä kuvatuilla riskeillä voi toteutuessaan olla olennaisia kielteisiä vaikutuksia 

liikkeeseenlaskijan liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, toiminnan tuloksiin ja tulevaisuuden 

näkymiin. 

Riskit on jaoteltu eri kategorioihin niiden luonteen perusteella. Jokaisessa kategoriassa 
esitetään ensimmäisenä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 
vaatimuksiin perustuvan kokonaisarvion mukaan olennaisimmaksi arvioitu riski. 

a) Liikkeeseenlaskijaan (Yhtiöön) liittyvät riskit 

1. Yhtiön toimintaympäristöön ja markkinaolosuhteisiin liittyvät riskit 

2. Yhtiön liiketoimintaan liittyvät riskit 

3. Yhtiön taloudelliseen tilanteeseen ja rahoitukseen liittyvät riskit 

 

b) Debentuuriin liittyvät riskit 

1. Muita sitoumuksia huonompi etuoikeus maksukyvyttömyystilassa 

2. Liikkeeseenlaskija voi laskea liikkeeseen lisää lainoja, joilla on parempi tai samanlainen 

etuoikeus kuin nyt liikkeeseen laskettavilla velkakirjoilla, mikä voi heikentää sijoittajan 

asemaa 

3. Liikkeeseenlaskija voi maksaa lainan ennenaikaisesti takaisin, mikä voi aiheuttaa 

sijoittajalle tuotonmenetyksiä 

4. Debentuurilla ei ole vakuutta 
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5. Ei jälkimarkkinoita ja likviditeettiriski 

6. Lainsäädäntö ja verotus 

7. Kriisinratkaisusääntelyn mukaisessa kriisinhallintamenettelyssä sijoittaja voi menettää     

sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain 

 

A  Liikkeeseenlaskijaan (Yhtiöön) liittyvät riskit 
 

1. Yhtiön toimintaympäristöön ja markkinaolosuhteisiin liittyvät riskit 

i) Suomen asunto- ja kiinteistömarkkinoiden kehitys voi olla erilaista eri puolilla maata ja 
Suomen epäsuotuisa taloustilanne voi vaikuttaa epäsuotuisasti yhtiöön 

Suomen asunto- ja kiinteistömarkkinoiden kehityksellä on keskeinen rooli yhtiön 
liiketoiminnassa, koska merkittävä osa yhtiön myöntämistä lainoista on myönnetty 
yksityishenkilöiden ja yritysten asunto- ja kiinteistöhankintoihin ja yhtiön myöntämien lainojen 
vakuutena on usein asuntoja ja kiinteistöjä.  Merkittävä osa yhtiön lainasalkusta ja sen 
myöntämien lainojen vakuutena olevista kiinteistöistä on keskittynyt tietyille maantieteellisille 
alueille pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, ja yhtiö on siten osittain riippuvainen näiden 
maantieteellisten alueiden paikallisesta kehityksestä. Historiallisesti yhtiön päämarkkina-alueita 
ovat olleet Etelä-Karjala, Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Savo, Häme, Kymenlaakso, Pirkanmaa, 
Pohjois-Karjala ja Satakunta. Näiden alueiden asunto- ja kiinteistömarkkinat voivat altistua 
paikalliseen talouskehitykseen liittyville riskeille, jotka eivät välttämättä korreloi Suomen asunto- 
ja kiinteistömarkkinoiden yleisen kehityksen kanssa. 

Yhtiön myöntämien lainojen asunto- ja asuinkiinteistöjen vakuuksien arvo voi laskea jyrkästi ja 
nopeasti kiinteistöjen arvon yleisessä laskussa Suomessa. Talouden ja liiketoimintaympäristön 
vaikutus lainanottajien ja vastapuolten luottokelpoisuuteen sekä asuinkiinteistöjen markkina-
arvoon voi vaikuttaa lainojen ja saatavien takaisinperintään liikkeeseenlaskijan velallisilta. 

Edellä kuvatun kaltaisella negatiivisella taloudellisella kehityksellä voi olla olennainen haitallinen 
vaikutus yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, toiminnan tulokseen ja tulevaisuuden 
näkymiin, ja siten yhtiön kykyyn täyttää velkakirjojen mukaiset velvoitteensa sekä velkakirjojen 
markkinahinta ja arvo 

 

ii) Maailmantalouden ja pääomamarkkinoiden epävarmuus ja epäsuotuisa kehitys voivat 
vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, toiminnan tulokseen, taloudelliseen 
asemaan, maksuvalmiuteen ja pääomaresursseihin 

Viime vuosina yleisessä taloudellisessa ja pääomamarkkinoiden tilanteessa Euroopassa ja 
muualla maailmassa on ollut huomattavaa vaihtelua muun muassa tiettyjen Euroopan maiden 
velkakriisit, nykyinen koronaviruspandemia ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Ei ole takeita siitä, 
ettei vastaavaa vaihtelua tapahdu tulevaisuudessa. Esimerkiksi Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja 
sitä seuranneet lännen Venäjä-pakotteet ja koronaviruspandemia ovat häirinneet eri markkinoita 
ja johtaneet epävarmuuteen niiden vaikutuspiirissä olevien talouksien kehityksestä. 
Maailmantalous on heikentynyt huomattavasti Venäjän hyökkäyksen sekä 
koronaviruspandemian ja rajoitustoimenpiteiden seurauksena. Tällä hetkellä ei ole mahdollista 
arvioida kaikkia meneillään olevan geopoliittisen kriisin vaikutuksia tai pandemian leviämistä ja 
kestoa. Venäjän ja Ukrainan välien sodan kärjistyminen ja siitä johtuvat lännen ja Venäjän 
väliset jännitteet sekä lännen asettamat pakotteet ja Venäjän asettamat vastapakotteet voivat 
häiritä maailmantaloutta, rahoitusmarkkinoita ja yhtiön liiketoimintaympäristöä, varsinkin jos länsi 
ja/tai Venäjä jatkavat tiukempien pakkoteiden määräämistä, jos sota jatkuu edelleen, tai jos sota 
laajenee muihin maihin tai alueisiin. Nykytilanteessa on olemassa myös yhtiön järjestelmiin 
liittyvä riski. Yhtiön toiminta on riippuvainen erilaisista järjestelmistä, jotka voivat joutua 
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kyberhyökkäysten kohteeksi, joka voi ainakin hetkellisesti vaikuttaa haitallisesti yhtiön kykyyn 
palvella asiakkaitaan ja suorittaa toimintaansa. 

Yhtiö on erityisen haavoittuvainen Suomen ja Euroopan makrotaloudellisille olosuhteille. Yhtiön 
konttoriverkosto on laaja yhtiön päämarkkina-alueilla ja siten myös paikalliset taloudelliset 
ongelmat alueilla, joilla yhtiöllä on hyvä markkina-asema ja suuri asiakasmäärä, voi vaikuttaa 
haitallisesti yhtiön liiketoimintaan. Yleinen talouden laskusuuntaus johtaisi todennäköisesti 
kasvaviin luottotappioihin, koska liikkeeseenlaskijan velalliset saattavat joutua kyvyttömiksi 
suorittaa maksuvelvoitteitaan. Talouden laskusuuntaus vaikuttaisi myös kuluttajien 
luottamukseen ja kulutukseen. Tämän seurauksena lainojen ja muiden rahoituspalvelujen 
kysyntä heikkenee. Talouden ja pääomamarkkinoiden tilanteen heikkeneminen voi johtaa myös 
muun muassa vaikeuksiin yhtiön riittävästä likviditeetin ja pääomaresurssien saannista. 

Negatiivinen taloudellinen kehitys, poliittiset päätökset tai työmarkkinoiden nopea supistuminen 
yhtiön toimintaympäristössä voivat vaikuttaa negatiivisesti yhtiön asiakkaiden laina- tai 
investointihalukkuuteen tai lainojen takaisinmaksukykyyn mm. lisääntynyt työttömyys, 
maksuvaikeudet ja/tai muut talouskehitystä haitalliset ilmiöt. Yhtiön palveluiden ja tuotteiden 
kysynnän heikkeneminen tai yhtiön asiakkaiden vakavaraisuuden heikkeneminen voi vaikuttaa 
negatiivisesti Yhtiön nettotulokseen ja toiminnan tulokseen, tai yhtiön asiakkaiden lainojen 
takaisinmaksut voivat viivästyä tai yhtiölle voi aiheutua luottotappioita. 

Minkä tahansa edellä mainitun riskin toteutumisella voi olla olennaisen haitallinen vaikutus 
yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, toiminnan tulokseen ja tulevaisuuden näkymiin ja 
sitä kautta yhtiön kykyyn täyttää velkakirjojen mukaiset velvoitteensa sekä velkakirjojen arvoon. 

 

iii) Yhtiö on alttiina järjestelmäriskille, jolloin muiden rahoituslaitosten todellisen tai oletetun 
kaupallisen ja taloudellisen vakauden heikkeneminen voi vaikuttaa kielteisesti yhtiöön 

Koska kansalliset rahoitus- ja pääomamarkkinat ovat kiinteästi sidoksissa globaaleihin rahoitus- 
ja pääomamarkkinoihin, yhtiö altistuu ns. järjestelmäriskille. Rahoituslaitosten välisen suuren 
keskinäisen riippuvuuden vuoksi yhtiö on alttiina riskille muiden rahoituslaitosten todellisen tai 
oletetun kaupallisen ja taloudellisen vakauden heikkenemisestä.  Esimerkiksi toisen kotimaisen 
tai ulkomaisen pankin tai rahoituslaitoksen maksuhäiriöt, taloudelliset vaikeudet tai muu 
taloudellinen epävarmuus voi johtaa likviditeettiongelmiin, tappioihin ja muihin negatiivisiin 
taloudellisiin seurauksiin, jotka kohdistuvat finanssialan toimijoihin, mukaan lukien yhtiö. Jos 
esimerkiksi yksittäinen rahoituslaitos Suomessa tai ulkomailla kokee taloudellisia vaikeuksia tai 
on alttiina muulle taloudelliselle häiriölle, tällä voi olla haitallisia seurauksia myös muihin 
rahoituslaitoksiin lainojen, kaupankäynnin tai muiden rahoituslaitosten välisten yhteyksien 
vuoksi, ja siksi sillä voi olla yhtiöön kohdistuvat suorat tai välilliset haitalliset vaikutukset, kuten 
asiakkaan talletusten nosto tai uusien lainojen tai muiden rahoituspalvelujen kysynnän lasku.  
Yhtiö on moniin kilpailijoihinsa verrattuna pieni kotimainen pankki, joten sen itsenäiset toimet tai 
päätökset eivät välttämättä riitä torjumaan edellä mainittujen tapahtumien vaikutuksia itseensä. 
Toteutuessaan järjestelmäriskillä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, 
taloudelliseen asemaan, toiminnan tulokseen ja tulevaisuuden näkymiin ja sitä kautta yhtiön 
kykyyn täyttää velkakirjojen mukaiset velvoitteensa sekä velkakirjojen arvoon. 

 

2. Yhtiön liiketoimintaan liittyvät riskit 

 

i) Sääntelyn ja muiden sidosryhmien vaatimusten noudattamiseen liittyvien riskien 
toteutuminen voi vaikuttaa olennaisesti haitallisesti yhtiön liiketoimintaan 

Yhtiö ja sen työntekijät ovat velvollisia noudattamaan lukuisia erilaisia lakeja, määräyksiä ja 
asetuksia sekä kansallisella että EU-tasolla, kuten luottolaitostoimintaan liittyvä sääntely; 
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sijoitus- ja maksupalvelujen tarjoamista koskeva sääntely; tietosuoja; työ- ja kilpailusäännöt; lait 
ja asetukset yhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeuden alalla; kirjanpito- ja verolainsäädäntö sekä 
asiakkaan tuntemisvelvollisuuteen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan liittyvät 
lait. Uusia säännöksiä ja muutoksia olemassa olevaan sääntelyyn otetaan käyttöön jatkuvasti ja 
Yhtiön tulee mukauttaa politiikkaansa vastaamaan uutta lainsäädäntöä tai muutoksia. Venäjälle 
ja Valko-Venäjälle sekä niiden kansalaisille asetetut maailmanlaajuiset pakotteet ovat lisänneet 
operatiivista riskiä asiakkaiden tunnistamisessa mahdollisten ja nykyisten asiakkaiden osalta, 
minkä vuoksi yhtiö seuraa asiakaskuntaansa päivittäin. 

Huolimatta yhtiön erilaisista sisäisistä menettelysäännöistä, periaatteista ja politiikoista on 
olemassa riski, että yhtiön työntekijät saattavat laiminlyödä lakien tai määräysten tai 
viranomaishyväksyntöjen tai yhtiön sisäisten käytäntöjen noudattamista. Jo tapahtuneet tai 
meneillään olevat huolimattomuudesta tai rikkomuksista johtuvat vastuut voivat myös siirtyä 
yhtiölle yrityskauppojen ja -järjestelyjen kautta. Yhtiön työntekijöiden sisäisten tai ulkoisten 
määräysten rikkomisella voi myös olla välittömiä olennaisia haitallisia vaikutuksia yhtiöön, jos 
yhtiölle määrätään yrityssakkoja rikkomusten vuoksi. 

Yhtiön asiakkaiden tai vastapuolten tai viranomaisten yhtiötä vastaan esittämät vaatimukset 
voivat johtaa oikeudenkäynteihin liittyen muun muassa sopimusperusteiseen vastuuseen, 
työnantajan vastuuseen, arvopaperimarkkinalain mukaiseen vastuuseen tai rikosepäilyyn. 
Tällaisen oikeudenkäynnin seurauksena yhtiö voidaan tuomita vahingonkorvausvastuuseen, 
määrätä yhteisvastuullisesti korvausvelvolliseksi kolmannelle osapuolelle tai tuomita 
maksamaan sakkoa. Tällaisilla oikeudenkäynneillä voi myös olla kielteinen vaikutus yhtiön 
maineeseen nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden ja vastapuolten keskuudessa, minkä 
seurauksena yhtiö voisi menettää asiakkaita. 

Jos yhtiö ei pysty vastaamaan määräysten asettamiin vaatimuksiin, tämä voi heikentää yhtiön 
myyntiä ja mainetta ja johtaa vastuuseen vahingoista tai muista seurauksista. Yhtiö voidaan 
vaatia mukauttamaan toimintaansa, jos se joutuu oikeudenkäynnin kohteeksi, jonka 
seurauksena yhtiö tuomitaan sakkoon tai vahingonkorvaukseen tai jonka seurauksena yhtiölle 
asetetaan erityisiä velvoitteita. Edellä mainittujen tekijöiden toteutumisella voi olla olennaisen 
haitallinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, toiminnan tulokseen ja 
tulevaisuuden näkymiin ja sitä kautta yhtiön kykyyn täyttää velkakirjojen mukaiset velvoitteensa 
sekä velkakirjojen arvoon. 

 

ii) Yhtiö saattaa epäonnistua rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseen liittyvissä 
vaatimuksissa tai pankki- ja sijoituspalveluiden tarjoamista koskevissa 
toimintatapavaatimuksissa 

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevan lainsäädännön noudattaminen on 
olennainen osa yhtiön liiketoimintaa. Yhtiön lakisääteisiin tehtäviin kuuluu, mutta ei rajoittuen 
niihin, asiakkaan tunteminen ja epäilyttävien tai epätavallisten liiketoimien tunnistaminen. Yhtiön 
tulee varmistaa asiakkaansa henkilöllisyys ja tuntea asiakkaan toiminta ja tausta 
asiakassuhteen edellyttämässä laajuudessa. Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa 
koskevan lainsäädännön noudattamisen lisäksi yhtiön tulee noudattaa soveltuvaa 
pakotemääräyksiä. Yhtiön on kyettävä tunnistamaan pakotteiden kohteena olevat osapuolet ja 
mahdollisesti kieltäytyä liiketoimista tällaisten osapuolten kanssa tai jäädyttää pakotteiden 
kohteena olevien osapuolten varat. On mahdollista, että yhtiö ei pysty tunnistamaan epäilyttäviä 
tai kiellettyjä liiketoimia joko ajoissa tai ollenkaan, minkä lisäksi on myös mahdollista, että 
asiakkaat voivat antaa virheellisiä tai puutteellisia tietoja itsestään tai liiketoimistaan. 

Sijoitustuotteiden ja sijoituspalveluiden tarjoamisessa yhtiön on noudatettava sijoituspalvelulain 
mukaisia menettelytapavaatimuksia. Ennen sijoitustuotteen tai -palvelun tarjoamista yhtiön tulee 
muun muassa luokitella asiakas lain edellyttämällä tavalla ja hankkia asiakkaasta laissa 
tarkemmin määritellyt tiedot, joiden perusteella yhtiö arvioi asianmukaisuuden ja sen tarjoamien 
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palveluiden ja tuotteiden sopivuuden asiakkaalle. Yhtiö on velvollinen huolehtimaan siitä, että 
tietojen tallentaminen ja arkistointi sijoituspalveluissa on suunniteltu siten, että yhtiö pystyy 
jälkikäteen tutkimaan ja varmistamaan menettelysääntöjen noudattamisen sekä vastaamaan 
mahdollisiin asiakkaiden reklamaatioihin tilanteissa, joissa sijoituspalvelun tarjoamisesta 
tehdään valituksia tai korvausvaatimuksia. Pankkipalveluja tarjotessaan yhtiö puolestaan 
noudattaa muun muassa luottolaitoslain ja kuluttajansuojalain mukaisia velvoitteita. Pankki- ja 
sijoituspalveluihin liittyy myös huomattava määrä muita kuin suoraan asiakassuhteeseen liittyviä 
velvoitteita, esimerkiksi kansainväliseen veroraportointiin ja tiedonvaihtoon liittyviä velvoitteita. 
On mahdollista, että yhtiö ei täytä sitä koskevia lakisääteisiä velvoitteita, ja on myös mahdollista, 
että asiakkaat voivat antaa itsestään virheellisiä tai puutteellisia tietoja. 

Virheet asiakkaan tuntemisessa, sijoitus- ja pankkipalveluja koskevien menettelymääräysten 
noudattamisessa ja muut yhtiön toimintaan liittyvät velvoitteet voivat aiheuttaa yhtiölle välittömiä 
tappioita seuraamusten ja korvausvelvollisuuden muodossa sekä välillisiä menetyksiä 
maineriskin muodossa. Edellä mainittujen tekijöiden toteutumisella voi olla olennaisen haitallinen 
vaikutus yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, toiminnan tulokseen ja tulevaisuuden 
näkymiin ja sitä kautta yhtiön kykyyn täyttää velkakirjojen mukaiset velvoitteensa sekä 
velkakirjojen arvoon. 

 

iii) Muutokset asiakasmäärissä, palvelujen kysynnässä ja palvelujen hinnoittelussa voivat 
alentaa yhtiön korkotuottoja, palkkiotuottoja sekä sijoitusten nettovoittoja 

Yhtiö tarjoaa asiakkailleen muun muassa talletustilejä, luottoja, maksuliikennepalveluita ja 
sijoituspalveluita. Yhtiö sijoittaa myös varoja, jotka se on kerännyt yleisöltä. Jos nykyiset 
asiakkaat leikkaavat talletustilien, luottojen, maksutapahtumien ja sijoituspalveluiden tai muiden 
palvelujen kysyntää tai jos uusien asiakkaiden hankkiminen vaikeutuu tulevaisuudessa, tämä 
puolestaan vähentäisi sijoitustoiminnan tuottoja, muita palkkiotuottoja tai luotoista saatavia 
tuottoja, jotka vähentäisivät yhtiön liikevoittoa. On myös mahdollista, että lisääntynyt kilpailu 
johtaa siihen, että yhtiö joutuu alentamaan lainojen korkomarginaaleja tai nostamaan talletusten 
korkoja ja mahdollisesti alentamaan palveluiden tuottamiseen liittyviä palkkioitaan. Muutokset 
korkomarkkinoilla tai pankki- ja sijoituspalvelusääntelyssä voivat myös vähentää yhtiön korko-, 
palkkio- ja sijoitustuottoja. Vaikka yhtiön bruttotuotot kasvaisivat tai pysyisivät nykyisellä tasolla, 
yhtiön nettotulos voisi laskea useista eri syistä. Esimerkiksi alla rahoitukseen liittyvien riskien 
yhteydessä kuvatun korkoriskin toteutuminen tai muu yhtiön hankkiman rahoituksen 
kustannusten tai sen muiden kustannusten nousu, jota yhtiö ei pysty siirtämään asiakkaille, 
alentaa yhtiön nettotulosta, vaikka sen bruttotulot kasvaisivat tai pysyisivät nykyisellä tasolla. 

 

Edellä mainittujen tekijöiden toteutumisella voi olla olennaisen haitallinen vaikutus yhtiön 
liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, toiminnan tulokseen ja tulevaisuuden näkymiin ja sitä 
kautta yhtiön kykyyn täyttää velkakirjojen mukaiset velvoitteensa sekä velkakirjojen arvoon. 

 

iv) Yhtiö ei välttämättä pysty vastaamaan kiristyvään kilpailuun, kehittämään palveluitaan tai 
ratkaisujaan kilpailijoiden tahdissa tai digitaalinen kehitys voi pakottaa yhtiön tekemään 
lisäinvestointeja 

Pankkipalvelumarkkinoilla on Suomessa kova kilpailu ja yhtiö kilpailee useiden suurten yritysten 
kanssa ja osittain myös yritysten kanssa, jotka tarjoavat samoille asiakkaille uusia maksu-, 
rahoitus- ja sijoituspalveluita (esim. vertaislaina- ja joukkorahoituspalveluita). Nykyiset tai uudet 
kilpailijat voivat laajentaa toimintaansa yhdelle tai useammalle yhtiön keskeisille markkinoille tai 
he voivat pyrkiä kasvattamaan markkinaosuuttaan aggressiivisten hinnoittelustrategioiden avulla 
tai muilla keinoin. Jos kilpailu kiristyy merkittävästi, yhtiön tuotot tai sen tarjoamien palvelujen 
kysyntä voisivat laskea, mikä vaikuttaisi haitallisesti yhtiön liiketoiminnan kannattavuuteen. 
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Yhtiön tuleva kasvu ja menestys riippuvat sen kyvystä tunnistaa muutoksia kuluttajien, 
sijoittajien ja julkisen sektorin käyttäytymisessä ja palvelukysynnässä sekä kyvystä vastata 
näihin muutoksiin oikea-aikaisesti kaikilla keskeisillä liiketoiminta-alueillaan käyttämällä 
olemassa olevia tai uusia prosesseja ja palveluja. Mikäli alan nykyiset kilpailijat tai mahdolliset 
uudet toimijat onnistuvat kehittämään prosesseja tai tarjoamaan palveluja ja ratkaisuja 
innovatiivisella tai kilpailuetua tuottavalla tavalla esimerkiksi digitalisaation tuomien 
mahdollisuuksien vuoksi ja yhtiö ei pysty niihin vastaamaan, yhtiö voi menettää asiakkaita ja 
tuloja. 

Ei myöskään voi olla takeita siitä, että yhtiö pystyy ennakoimaan asiakkaiden käyttäytymistä ja 
vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ja kehittämään uusia palveluita tai ratkaisuja asiakkaita 
tyydyttävällä tavalla. Yhtiö ei välttämättä saa takaisin uusien palveluiden tai ratkaisujen 
kehittämiseen tekemiään investointejaan eikä sillä välttämättä ole resursseja esimerkiksi 
hyödyntää digitalisaatiota kannattavuuden parantamiseksi. 

Edellä mainittujen tekijöiden toteutumisella voi olla olennaisen haitallinen vaikutus yhtiön 
liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, toiminnan tulokseen ja tulevaisuuden näkymiin ja sitä 
kautta yhtiön kykyyn täyttää velkakirjojen mukaiset velvoitteensa ja siten velkakirjojen arvoon. 

 

v) Epäonnistuminen ammattitaitoisen johdon tai henkilöstön rekrytoimisessa tai 
avainhenkilöiden menettäminen voi vaikuttaa yhtiön kykyyn harjoittaa liiketoimintaansa 
tai kasvaa 

Yhtiön menestys riippuu ylimmästä johdosta ja muusta henkilöstöstä sekä yhtiön kyvystä 
rekrytoida, kehittää, kouluttaa, motivoida ja pitää ammattitaitoista henkilöstöä. Etenkin 
markkinoilla, joilla yhtiö ei ole yhtä tunnettu työnantaja kuin sen kilpailijat, yhtiöllä voi olla 
vaikeuksia houkutella ammattitaitoista henkilöstöä keskeisiin johtotehtäviin ja sillä voi olla riski 
menettää avainhenkilöitä kilpailijoille. Rahoitusalan sääntelystä johtuvat luottolaitosjohdon 
kokoonpanoa ja toimintaa koskevat vaatimukset sekä luottolaitosten palkitsemisjärjestelmien 
rajoitukset voivat vaikeuttaa sopivan tai ammattitaitoisen henkilöstön houkuttelemista keskeisiin 
johtotehtäviin. Yhtiön palvelumalli edellyttää henkilöstöä, joka pystyy tarjoamaan 
henkilökohtaista asiakaspalvelua yhtiön palvelulupausten mukaisesti. Yhtiön mahdolliset 
vaikeudet saada ammattitaitoista henkilöstöä tai avainhenkilöiden menetys voivat vaikuttaa 
liiketoiminnan kannattavuuteen. Lisäksi yhtiö ei välttämättä pysty kehittämään prosessejaan tai 
palvelujaan, jos ammattitaitoista henkilöstöä ei ole riittävästi. Myös ammattitaitoisen henkilöstön 
puute avaintehtävissä voi lisätä vastuuriskiä ja vaikuttaa yhtiön kasvukykyyn. 

Henkilöstön palkkaamiseen sekä ylimmän johdon ja avainhenkilöiden säilyttämiseen liittyvien 
riskien toteutuminen voi johtaa korkeampiin toimintakuluihin, asiakassuhteiden tai tuottojen 
menetyksiin, osaamisen menetyksiin, maineen heikkenemiseen ja mahdollisiin vastuisiin. Edellä 
mainittujen tekijöiden toteutumisella voi olla olennaisen haitallinen vaikutus yhtiön 
liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, toiminnan tulokseen ja tulevaisuuden näkymiin ja sitä 
kautta yhtiön kykyyn täyttää velkakirjojen mukaiset velvoitteensa sekä velkakirjojen arvoon. 

 

vi) Yhtiö ei välttämättä pysty toteuttamaan strategiaansa tai sopeuttamaan sitä 
toimintaympäristön muutoksiin tai valittu tai toteutettu strategia voi osoittautua vääräksi 

Yhtiön strategian onnistunut toteuttaminen riippuu useista tekijöistä, joista osa on ainakin 
osittain yhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Yhtiö ei välttämättä pysty toteuttamaan 
menestyksekkäästi strategiaansa ja saavuttamaan taloudellisia tavoitteitaan esimerkiksi 
markkinatilanne tai epäonnistuminen yhtiön johdossa huomioiden. Ei myöskään voi olla 
varmuutta siitä, että yhtiön valitsema strategia on oikea. 
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Keskeinen osa yhtiön strategiaa on säilyttää hyvä palveluiden saatavuus kaikille asiakkailleen ja 
yhtiöllä on laaja konttoriverkosto, joka ulottuu myös suurimpien kasvukeskusten ulkopuolelle. 
Toimintaympäristön muutosten, kuten kaupungistumisen, seurauksena yhtiön palveluiden ja 
tuotteiden kysyntä voi muuttua yhtiön liiketoiminnalle historiallisesti tärkeillä alueilla muun 
muassa suurimpiin kaupunkeihin suuntautuvan muuton seurauksena. Yhtiö on aiemmin 
reagoinut toimintaympäristönsä muutoksiin esimerkiksi sulkemalla tai yhdistämällä toimipisteitä 
vuosina 2016 ja 2019 sekä avaamalla 11 uutta konttoria Helsinkiin, Turkuun ja Ouluun 
alkuvuodesta 2019 sekä hankkimalla liiketoimintaa Eurajoelta vuonna 2021. Jos yhtiön strategia 
osoittautuu epäonnistuneeksi, se voi esimerkiksi olla saamatta riittävästi tuloja tai sille voi 
aiheutua liiketoiminnan kokoon ja asiakasmäärään nähden korkeampia kustannuksia 
henkilökohtaisen palvelukyvyn ja laajan konttoriverkoston ylläpitämisestä. 

Jos yhtiö epäonnistuu strategiansa toteuttamisessa tai jos valittu strategia osoittautuu vääräksi, 
tällä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, 
toiminnan tulokseen ja tulevaisuuden näkymiin ja sitä kautta yhtiön kykyyn täyttää velkakirjojen 
mukaiset velvoitteensa sekä velkakirjojen arvoon. 

 

vii) Operatiiviset riskit ja häiriöt yhtiön liiketoiminnassa voivat vaikuttaa olennaisen 
haitallisesti yhtiöön 

Yhtiön toiminnan operatiiviset riskit liittyvät sisäisten prosessien tai järjestelmien toimivuuteen, 
Yhtiön IT-järjestelmien toimivuuteen sekä yhtiön kykyyn pitää palveluksessa osaavia 
työntekijöitä. Lisäksi yhtiö on alttiina ulkoisesta toimintaympäristöstä johtuville toiminnallisille 
riskeille, esimerkiksi mahdollisille häiriöille maksuliikenteessä. Operatiiviset riskit ja niihin liittyvät 
tappiot voivat johtua puutteista yhtiön sisäisissä prosesseissa ja menettelyjen 
johdonmukaisuudessa, työntekijöiden tai alihankkijoiden virheistä tai tietojärjestelmien tai 
ulkoisten järjestelmien häiriöistä sekä ylivoimaisista esteistä. 

Yhtiö on ulkoistanut IT- ja tietoliikennejärjestelmiensä ylläpidon lähes kokonaisuudessaan 
alihankkijoille. Tietotekniikka- ja tietoliikennejärjestelmiin liittyviä riskejä on kuvattu tarkemmin 
alempana. Lisäksi yhtiön liiketoiminta on riippuvainen muiden alihankkijoiden ja 
alihankintaketjun ylläpitämien palveluiden, esimerkiksi maksutapahtumiin ja korttimaksuihin 
liittyvien palvelujen, häiriöttömästä toiminnasta. 

Compliance-riski on myös osa yhtiön operatiivisia riskejä. Compliance-riskillä tarkoitetaan riskiä, 
joka syntyy siitä, että asiakassuhteessa ei noudateta ulkoista sääntelyä, sisäisiä menettelytapoja 
ja asianmukaisia menettelytapoja ja eettisiä periaatteita. Riskin realisoitumisesta voi aiheutua 
paitsi taloudellisia menetyksiä, myös muita seurauksia (esim. yrityssakkoja, erillisiä uhkasakkoja 
ja velvoitteiden rikkomisesta määrättyjä sakkoja, viranomaisten antamia varoituksia ja 
huomautuksia). Compliance-riskin toteutuminen voi myös johtaa maineen tai luottamuksen 
heikkenemiseen tai menettämiseen. Yhtiö pyrkii noudattamaan yhteisiä riskienhallinnan 
periaatteita, minkä lisäksi tehokkaiden menetelmien kehittämiseen ja henkilöstön koulutukseen 
on kohdistettu merkittäviä resursseja ja erityistä huomiota on kiinnitetty niin sanottujen 
valvontayksiköiden (riippumaton sisäinen tarkastus, riskienhallinta ja compliance-toimintaan 
(vaatimustenmukaisuus). Näistä huolimatta ei voi olla ehdotonta varmuutta siitä, että nämä 
toimenpiteet riittäisivät operatiivisten riskien hallintaan. 

Yhtiö on toteuttanut toimenpiteitä operatiivisten riskien hallitsemiseksi ja niistä aiheutuvien 
mahdollisten tappioiden lieventämiseksi ja yhtiön odotetaan toteuttavan tällaisia toimenpiteitä 
myös tulevaisuudessa. Ei kuitenkaan voi olla takeita siitä, että tällaisilla toimenpiteillä kyetään 
hallitsemaan kaikkia operatiivisia riskejä, joille yhtiö voi altistua.  

Jos jokin edellä mainituista riskeistä tai muu operatiivinen riski toteutuu, sillä voi olla olennaisen 
haitallinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, toiminnan tulokseen ja 
tulevaisuuden näkymiin ja siten yhtiön kykyyn täyttää velkakirjojen mukaiset velvoitteensa sekä 
velkakirjojen arvoon. 
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viii) Yhtiön toimintaedellytykset ovat riippuvaisia IT-järjestelmien sekä raportointi- ja 
seurantajärjestelmien häiriöttömästä toimivuudesta ja peruspankkijärjestelmän 
uusiminen voi aiheuttaa yhtiölle huomattavia kustannuksia. 

Yhtiö on ulkoistanut IT-palvelut lähes kokonaisuudessaan alihankkijoille. Tästä syystä yhtiö on 
riippuvainen alihankkijoiden ylläpitämistä IT-järjestelmistä ja tietoliikenneyhteyksistä. Yhtiö 
luottaa laajasti IT-järjestelmiin ja tietoliikenneyhteyksiin työntekijöiden ja asiakkaiden välisessä 
vuorovaikutuksessa sekä päivittäisessä liiketoiminnassaan pankkitoiminnassa, varainhoidossa, 
riskienhallinnassa ja liiketoiminnan seurannassa. Yhtiön tietojärjestelmien toiminta voi keskeytyä 
useista syistä, kuten meneillään olevista tietojärjestelmien ja palveluiden tarjoamisen 
kehittämishankkeista, ulkopuolisista palveluntarjoajista, sähkökatkoista, tietoturvaloukkauksista 
tai suuronnettomuuksista, kuten tulipalosta tai luonnonmullistuksesta, ja yhtiön omien 
työntekijöiden tai alihankkijoiden työntekijöiden operaattorivirheen vuoksi. Olennaiset 
keskeytykset ja vakavat toimintahäiriöt tietojärjestelmien toiminnassa voivat merkittävästi haitata 
ja heikentää yhtiön liiketoimintaa, liiketoiminnan tulosta ja taloudellista asemaa. 

Edellä mainituilla yhtiön ja kolmansien osapuolien tietojärjestelmiin ja tietoliikenneyhteyksiin 
liittyvillä puutteilla, häiriöillä tai toimintahäiriöillä voi olla olennaisia haitallisia vaikutuksia yhtiön 
asiakkaisiin. Yritykseltä voidaan estää muun muassa varainsiirtojen tai lakisääteisten ilmoitusten 
tekeminen viranomaisille sovittuna ajankohtana tai tuottamuksettomasti, mikä voi johtaa yhtiölle 
tai sen asiakkaille huomattavia taloudellisia menetyksiä ja yhtiön maineen vahingoittumiseen. 

Kaikilla edellä mainituilla riskeillä voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus yhtiön 
liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, toiminnan tulokseen ja tulevaisuuden näkymiin ja sitä 
kautta yhtiön kykyyn täyttää velkakirjojen mukaiset velvoitteensa sekä velkakirjojen arvoon. 

 

ix) Yhteistyökumppaneiden käyttöön liittyy riskejä, kuten tällaisten kumppaneiden yhtiölle 
haitallisia toimia tai yhteistyösopimuksiin liittyviä epävarmuustekijöitä 

Yhtiö käyttää liiketoiminnassaan useita yhteistyökumppaneita. Yhtiö voi olla vastuussa myös 
alihankkijoidensa mahdollisista virheistä ja niistä aiheutuvista vahingoista. 
Yhteistyökumppaneiden ja alihankkijoiden mahdolliset virheet voivat siten aiheuttaa yhtiölle 
vahingonkorvausvastuun ja maineriskin, jolla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus yhtiön 
liiketoimintaan. 

Yhtiön ja sen yhteistyökumppaneiden välisiin sopimuksiin liittyy myös riskejä, joiden 
toteutuminen voi vaikuttaa haitallisesti yhtiön liiketoimintaan. Yhtiö käyttää taloushallinnossa ja 
erilaisten raportointivelvoitteiden täyttämisessä yhteistyökumppaneiden tarjoamia palveluita. 
Yhtiö myy ja markkinoi myös yhteistyökumppaneidensa tarjoamia vakuutus- ja sijoitustuotteita, 
jotka täydentävät yhtiön palvelutarjontaa ja joiden tarjoamisesta asiakkailleen yhtiö saa tuottoja. 
Jos yhteistyökumppanin kanssa tehty sopimus päättyy tai irtisanotaan tai jos yhtiö ei pysty 
jatkamaan sen liiketoiminnalle merkittävien yhteistyökumppaneiden kanssa tehtyjä sopimuksia 
hyväksyttävin ehdoin, tämä voi johtaa yhtiön kustannusten nousuun tai kokonaan estää yhtiötä 
tarjoamasta tiettyjä palveluja tai suorittamasta sen liiketoiminnan kannalta keskeisiä prosesseja. 

Yhteistyökumppaneiden käyttöön liittyvän riskin toteutumisella voi olla olennaisen haitallinen 
vaikutus yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, toiminnan tulokseen ja tulevaisuuden 
näkymiin ja sitä kautta yhtiön kykyyn täyttää velkakirjojen mukaiset velvoitteensa sekä 
velkakirjojen arvoon. 

 

x) Yhtiö saattaa epäonnistua tietoturva- ja kyberturvallisuusriskien tunnistamisessa, riskien 
hallinnassa ja resursoinnin hallinnassa sekä määräysten noudattamisessa 
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Yhtiön liiketoiminnan tietoturva- ja kyberturvallisuusriskit liittyvät tietoturvaloukkausten 
havaitsemiseen, kyberturvallisuuden riittävään resursointiin sekä IT-palveluiden, 
tietoverkkopalveluiden ja pilvipalveluiden aiheuttamiin keskeytyksiin liiketoiminnassa. Lisäksi 
muun muassa EU:n yleinen tietosuoja-asetus sisältää tietoturva- ja 
kyberturvallisuusvaatimuksia. Yhtiö kerää, käyttää, tallentaa ja käsittelee suuren määrän 
luottamuksellisia henkilötietoja asiakkaista ja heidän omaisuudestaan. Asiakastietojen luvaton 
käyttö, paljastaminen, katoaminen tai väärinkäyttö voi johtaa siihen, että yhtiö rikkoo 
tietosuojalainsäädäntöä tai muuta lainsäädäntöä. Lisäksi tällaiset hyökkäykset tai toimet voivat 
saada asiakkaat lopettamaan yhtiön palvelujen tai tuotteiden käytön. Yhtiö saattaa joutua 
ryhtymään korjaaviin toimiin tai tekemään huomattavia investointeja tällaisten tapausten 
ratkaisemiseksi, ja yhtiön maine voi kärsiä. Yhtiö voi myös joutua viranomaisten tutkinnan 
kohteeksi, saada sakkoja tai joutua oikeudenkäyntiin ja joutua maksamaan vahingonkorvauksia. 

Tietoturva- ja kyberturvallisuusriskit ja niihin liittyvät kustannukset voivat johtua useista syistä, 
kuten puutteellisista sisäisistä prosesseista ja epäjohdonmukaisista menettelytavoista yhtiön 
sisällä. Tästä johtuen yhtiö on velvollinen jatkuvasti seuraamaan ja kehittämään omia 
tietotekniikkayhteyksiään ja tietojärjestelmiään estääkseen mahdollisimman tehokkaasti 
järjestelmiensä luvattomasta käytöstä, väärinkäytöksistä, työntekijöiden virheestä tai aseman 
väärinkäytöstä aiheutuvat rikkomukset, tekniset viat, tietokonevirukset, hakkerit, madot, 
tietojenkalastelu ja muut vastaavat hyökkäykset, jotka on suunniteltu kiertämään verkon 
suojausta. 

Ei voi olla takeita siitä, ettei toiminnan keskeytyksiä tai tietoturvaloukkauksia tapahdu 
tulevaisuudessa. Jos tällaisia hyökkäyksiä, toimia tai inhimillisiä virheitä tapahtuu, ne voivat 
mahdollisesti johtaa yhtiön asiakkaiden tietojen luvattomaan käyttöön tai ne voivat vaarantaa 
yhtiön tietojärjestelmiä ja mahdollistaa yhtiötä tai sen asiakkaita koskevien tietojen, jotka ovat 
tallennettu tällaisiin järjestelmiin, käytön, paljastamisen, katoamisen tai varastamisen. Yhtiön, 
sen asiakkaiden tai yhteistyökumppaneiden luottamukselliset tiedot voivat myös joutua vääriin 
käsiin esimerkiksi tunkeutumisessa yhtiön tiloihin. Asiakastietojen ja henkilötietojen, 
liikesalaisuuksien ja muiden vastaavien tietojen luovuttaminen kolmannelle osapuolelle ja 
näiden tietojen mahdollinen väärinkäyttö voi altistaa yhtiön muun muassa vahingonkorvaus-, 
sakko- ja oikeudenkäyntivaatimuksille sekä maineriskille. 

Ei voi olla takeita siitä, että yhtiön toimenpiteet riskien hallitsemiseksi ja niistä mahdollisesti 
aiheutuvien kustannusten vähentämiseksi ovat riittäviä hallitsemaan kaikkia yhtiölle koituvia 
tietoturva- ja kyberturvallisuusriskejä.  

Jos jokin edellä mainituista riskeistä tai muu tietoturva- tai kyberturvallisuusriski toteutuu, sillä 
voi olla olennaisen haitallinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, toiminnan 
tulokseen ja tulevaisuuden näkymiin ja sitä kautta yhtiön kykyyn täyttää velkakirjojen mukaiset 
velvoitteensa sekä velkakirjojen arvoon. 

xi) Yhtiön maine voi vahingoittua, millä voi olla epäsuotuisa vaikutus yhtiön 
asiakashankinnassa ja sen kykyyn rekrytoida ja pitää avainhenkilöitä 

Asiakaspalaute ja yhtiön maine yleisesti ottaen ovat avainasemassa sekä asiakashankinnassa 
että kilpailussa osaavista työntekijöistä. Yhtiön kyky säilyttää nykyisten asiakkaidensa 
uskollisuus ja houkutella uusia asiakkaita ja osaavia työntekijöitä voi heikentyä, jos yhtiön maine 
vahingoittuu. Maineriskiä voi syntyä esimerkiksi epäonnistuneessa liiketoiminnan 
laajentamisessa, yrityskaupoissa, epäonnistuneissa investoinneissa, tyytymättömistä 
asiakkaista, mahdollisista viranomaisten määräämistä seuraamuksista ja oikeudenkäynneistä, 
työntekijöiden virheistä ja epäeettisestä toiminnasta, laadukkaan palvelun epäonnistumisesta 
sekä lakien, sääntöjen ja määräysten noudattamatta jättämisestä, epäonnistuneesta 
yhteistyöstä sopimuskumppaneiden kanssa, tietoturvaloukkauksista, kumppanien 
väärinkäytöksistä ja vastaavista tekijöistä. Maineriski voi toteutuessaan johtaa asiakkaiden 
luottamuksen menettämiseen yhtiötä kohtaan ja siten asiakkaiden menettämiseen tai 
vaikeuksiin hankkia uusia asiakkaita, vaikeuksiin yhtiön kyvyssä rekrytoida ja pitää 
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avainhenkilöitä, ja näin ollen sillä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, 
taloudelliseen asemaan, toiminnan tulokseen ja tulevaisuuden näkymiin ja siten yhtiön kykyyn 
täyttää velkakirjojen mukaiset velvoitteensa sekä velkakirjojen arvoon. 

 

xii) Toimivaltaiset viranomaiset voivat toteuttaa monenlaisia toimenpiteitä, ja velkakirjat 
voidaan alaskirjata minkä tahansa yleisen velkasaneeraustyökalun soveltamisen 
yhteydessä, jos liikkeeseenlaskija joutuu takaisinperintä- tai kriisinratkaisutoimenpiteiden 
kohteeksi 

Rahoitusvakausvirasto on 6.4.2022 vahvistanut yhtiön kriisinratkaisusuunnitelman ja antanut 
yhtiölle kriisinratkaisusta annetun lain (1194/2014) 8 luvun 7 §:ssä tarkoitettua omien varojen ja 
hyväksyttävien velkojen vähimmäisvaatimusta (MREL-vaade) koskevan päätöksen. Päätöksen 
mukainen vaatimus koostuu kokonaisriskiin pohjautuvasta vaatimuksesta (9,5 %) ja 
vähimmäisomavaraisuusasteen laskennassa käytettävään vastuiden kokonaismäärään 
pohjautuvasta vaatimuksesta (3 %). Raportointihetkellä 30.6.2022 yhtiö täytti asetetun vaateen 
omilla varoilla. 

Kriisinratkaisutoimenpiteiden käyttäminen tai ehdotus tällaiseen käyttöön voisi vaikuttaa 
olennaisesti haitallisesti velkakirjanhaltijoiden oikeuksiin velkakirjojen arvoon ja/tai 
liikkeeseenlaskijan kykyyn täyttää tällaisten velkakirjojen mukaiset velvoitteensa. 
Rahoitusvakausvirasto voi myös toteuttaa kriisinratkaisutoimenpiteitä ennen asianomaisen 
laitoksen maksukyvyttömyyttä, eivätkä velkakirjojen haltijat välttämättä pysty ennakoimaan, että 
Rahoitusvakausvirasto käyttää kriisinratkaisuvaltuuksia (mukaan lukien ”bail-in” -työkalu). 
Lisäksi velkakirjojen haltijoilla on hyvin rajalliset oikeudet riitauttaa Rahoitusvakausviraston 
valtuuksien käyttö, vaikka tällaiset valtuudet olisivat johtaneet velkakirjojen alaskirjaukseen. 

Ei ole mahdollista arvioida kriisinratkaisulakien koko vaikutusta yhtiöön ja velkakirjojen 
haltijoihin, eikä voi olla varmuutta siitä, että kriisinratkaisulaissa tarkoitettujen toimien 
toteuttaminen ei vaikuttaisi kielteisesti velkakirjasijoituksen hintaan tai arvoon ja/tai 
liikkeeseenlaskijan kykyyn täyttää velkakirjojen mukaiset velvoitteensa. 

 

3.  Taloudelliseen tilanteeseen ja rahoitukseen liittyvät riskit 

 

i) Muutokset yhtiön maksuvalmiudessa ja rahoituksen saatavuudessa voivat vaikuttaa 
haitallisesti yhtiöön 

Likviditeettiriski on pankkitoiminnan keskeinen riski. Likviditeettiriski koskee yhtiön rahoituksen 
saatavuutta ja/tai hintaa sekä likvidien varojen arvoa ja määrää suhteessa yhtiön 
maksuvelvoitteisiin yhtiön taseessa. Yhtiön kyky täyttää maksuvelvoitteensa niiden erääntyessä 
ja täyttää sitoumuksensa velkojana sekä yhtiön kyky jälleenrahoittaa erääntyvä velka riippuu 
rahoituksen saatavuudesta kilpailukykyiseen hintaan. Yhtiön maksuvalmiusasema voi kärsiä sen 
vaikutusmahdollisuuksista riippumattomista olosuhteista, kuten koronaviruspandemiasta, 
markkinahäiriöistä, luottamuksen heikkenemisestä rahoitusmarkkinoihin, likvidien varojen, kuten 
valtion lainojen, deflaatiosta, markkinatoimijoiden vakavaraisuuteen liittyvästä epävarmuudesta 
ja spekulaatiosta, luottojen laskusta. luokituksista, kolmansiin osapuoliin vaikuttavista 
toiminnallisista ongelmista tai eri markkinatoimijoiden mahdollisista suorituskykyongelmista. 

Suurin osa liiketoimintaan sitoutuneesta pääomasta koostuu pääomamarkkinatuotteista ja 
luotonannosta. Selvitys- ja johdannaisoperaatioiden vakuudet sitovat lisäksi pääomaa. Suurin 
osa kaikista lainoista on alle vuoden pituisia ja koostuu pääosin yhtiön asiakkaiden talletuksista 
ja yhtiön liikkeeseen laskemista sijoitustodistuksista. Pitkäaikaiset velat koostuvat pääasiassa 
yhtiön liikkeeseen laskemista joukkovelkakirjalainoista ja Euroopan investointipankilta saadusta 
rahoituksesta sekä muusta velkarahoituksesta. Sijoittajat, jotka ovat tallettaneet varansa yhtiöön 
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ja äkillisesti nostavat talletuksensa yhtiöstä, muodostavat keskeisen likviditeettiriskin. Yhtiö ei 
välttämättä pysty muuttamaan taseessaan olevia sijoituksia rahaksi kattaakseen tallettajien 
nostamia varoja. Yhtiöllä voi myös olla vaikeuksia saada pitkäaikaista rahoitusta tai 
pitkäaikaisen rahoituksen hinta voi nousta. 

Mikäli likviditeettiriski toteutuisi, yhtiö saattaa olla kykenemätön suorittamaan 
maksuvelvoitteitaan ja jälleenrahoittaa lainojaan niiden erääntyessä. Edellä mainittujen lisäksi 
rahoituksen saatavuuteen liittyvät ongelmat ja rahoituksen ehtojen muutokset voivat vaikuttaa 
negatiivisesti yhtiön mahdollisuuksiin investoida liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvuun 
tulevaisuudessa. Esimerkiksi koronaviruspandemia on häirinnyt eri markkinoita ja johtanut 
epävarmuuteen pandemian koettelemien talouksien kehityksestä. Sijoitustodistusmarkkinat ovat 
toipuneet koronapandemian alkuperäisestä epävarmuudesta, mutta taloudellisen 
epävarmuuden lisääntyminen heijastuu markkinoiden toimivuuteen. 

Tällä hetkellä yhtiöllä on kansainvälisen luottoluokituslaitoksen myöntämä luottoluokitus. Yhtiön 
kiinnitysluottopankkitoimintaan liittyvällä lainaohjelmalla on myös luottoluokitus ja ohjelman 
yksittäisille liikkeeseenlaskuille tai muille yhtiön mahdollisesti toteuttamille joukkovelkakirja-
lainoille voidaan antaa luottoluokitus. Standard & Poor’s vahvisti kesäkuussa 2022 Oma 
Säästöpankin pitkäaikaiselle varainhankinnalle luottoluokituksen BBB+ sekä lyhytaikaiselle 
varainhankinnalle luottoluokituksen A-2. Pitkäaikaisen luottoluokituksen näkymä on vahvistettu 
vakaaksi. Ei voida taata, että yhtiö pystyy jatkossa säilyttämään nykyisen luottokelpoisuuden 
joko yhtiöstä johtuvista syistä tai siitä syystä, että luottoluokituslaitokset voivat muuttaa 
kriteereitään. Mikäli yhtiön tai sen liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjalainojen luottoluokitusta 
alennettaisiin, voisivat yhtiön lainanoton kustannukset nousta, sen kyky toteuttaa uusia 
liikkeeseenlaskuja voi heikentyä tai yhtiölle voi tulla vaatimuksia esimerkiksi 
johdannaissopimusten lisävakuuksista tai muista rahoitusehdoista. 

Jos yhtiö ei pysty saamaan rahoitusta kilpailukykyisin ehdoin tai ollenkaan tai jos sen 
maksuvalmius kärsii, tällä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, 
taloudelliseen asemaan, toiminnan tulokseen ja tulevaisuuden näkymiin ja sitä kautta yhtiön 
kykyyn täyttää velkakirjojen mukaiset velvoitteensa sekä velkakirjojen arvoon. 

 

ii) Yhtiöön sovellettavat vakavaraisuussäännökset voivat kiristyä ja vakavaraisuus- tai 
viranomaispäätöksiä koskevilla muutoksilla tai muista syistä johtuvilla yhtiön 
vakavaraisuuden negatiivisilla muutoksilla voi olla haitallisia vaikutuksia yhtiöön.  

Yhtiön on kulloinkin voimassa olevien säännösten mukaan täytettävä toimintaansa koskevat 
vakavaraisuusvaatimukset sekä riskien ja vakavaraisuuden hallintaa koskevat vaatimukset. 
Vakavaraisuuden hallintaprosessin tavoitteena on arvioida, onko yhtiön pääoman määrä ja 
luonne riittävä suhteessa yhtiön toiminnan luonteeseen, laajuuteen ja monimutkaisuuteen sekä 
riittävä kattamaan kaikki liiketoiminnan ja toimintaympäristön riskit. Yhtiön pääomarakenne ja 
vakavaraisuus voivat vaikuttaa sen luottokelpoisuuteen ja siten vaikuttaa haitallisesti yhtiön 
lainan saatavuuteen ja kustannuksiin. Riittämätön vakavaraisuus voi rajoittaa rahoituksen 
saatavuutta tai kasvattaa sen kustannuksia, yhtiön kasvua ja mahdollisuuksia toteuttaa 
strategiaansa. Yhtiöön sovellettavien vakavaraisuusvaatimusten alittaminen voi aiheuttaa 
yhtiölle velvollisuuden lisätä omia varojaan rajoittamalla voitonjakoa.  

Sääntelystä johtuvien mahdollisten lisävaatimusten lisäksi merkittävät ja odottamattomat tappiot 
voivat johtaa tilanteeseen, jossa yhtiö ei pysty säilyttämään haluttua pääomarakennetta. 
Vakavaraisuuden negatiiviset muutokset, kuten omien varojen lasku tai yhtiön kokonaisriskin 
kasvu johtuen muun muassa luotonantovolyymien kasvusta tai yhtiön myöntämien lainojen 
korkeampi riskitaso, voi vaikuttaa haitallisesti yhtiön vakavaraisuuteen sekä yhtiön lainan 
saatavuuteen ja hintaan. Edellä mainittujen riskien toteutumisella voi olla olennaisen haitallinen 
vaikutus yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, toiminnan tulokseen ja tulevaisuuden 
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näkymiin ja sitä kautta yhtiön kykyyn täyttää velkakirjojen mukaiset velvoitteensa sekä 
velkakirjojen arvoon. 

 

iii) Korkoriskin realisoitumisella voi olla haitallinen vaikutus yhtiöön 

Koska Yhtiö harjoittaa pankkitoimintaa, korkoriskillä on olennainen rooli yhtiössä ja sen 
realisoituminen voi vaikuttaa haitallisesti yhtiön tulokseen ja vakavaraisuuteen. Syynä 
korkoriskille ovat saamisten ja velkojen erilaiset korkopohjat sekä erilaiset korontarkistuspäivät 
tai eräpäivät, joiden seurauksena yhtiön korkokulut voivat nousta liian korkeiksi yhtiön 
korkotuloihin verrattuna. Yhtiön korkokate tilikaudella 2021 oli 80,1 miljoonaa euroa. Näin ollen 
korkotuloilla on merkittävä vaikutus yhtiön koko liikevoittoon ja korkoriskin hallinnan 
epäonnistuminen pienentäisi yhtiön korkokatetta. Ei voi olla takeita siitä, ettei korkoriskin 
mahdollisella realisoitumisella olisi olennaista haitallista vaikutusta yhtiön liiketoimintaan, 
taloudelliseen asemaan, toiminnan tulokseen ja tulevaisuuden näkymiin ja siten yhtiön kykyyn 
täyttää velkakirjojen mukaiset velvoitteensa sekä velkakirjojen arvoon. 

Venäjän hyökkäyssota ja Venäjän vastaiset sanktiot sekä energian hintojen voimakas nousu  
ovat kiihdyttäneet voimakkaasti vuonna 2021 alkanutta inflaatiota. Korkea inflaatio on lisännyt 
painetta nostaa korkoja, mikä on näkynyt vahvana korkojen nousuna. Lisäksi Euroopan 
keskuspankki nosti ohjauskorkoja heinäkuussa 2022 ja lopetti arvopapereiden takaisinostot ja 
nosti edelleen ohjauskorkoja syys- ja lokakuussa 2022. Yhtiön taseen rakenteesta johtuen 
yhtiön korkokate kasvaa korkojen noustessa ja samalla korkojen laskun vaikutukset ovat 
rajalliset. Korkojen muutokset vaikuttavat yhtiön likviditeettisalkun käypiin arvoihin ja sitä kautta 
yhtiön omien varojen kertymään. Yhtiö seuraa jatkuvasti korkoherkkyyttä ja tarvittaessa pankki 
on valmis avaamaan uusia suojauspositioita. 
 Rahoitustaseen korkoriski muodostaa enemmistön yhtiön korkoriskistä. Korkoriskiä muodostuu 
eroista varojen ja velkojen korkotasoissa sekä maturiteeteissa. Lisäksi markkinakorot vaikuttavat 
sijoitussalkun arvopapereiden markkinahintoihin. 

 

iv) Luottoriskien realisoitumisella voi olla haitallinen vaikutus yhtiöön 

Yhtiön keskeinen riski on luottoriski, eli tilanne, jossa velallinen tai muu yhtiön vastapuoli 
laiminlyö sitoumuksensa. Yhtiön luottoriski koostuu pääosin asuntolainasaamisista, 
vähittäissaamisista ja luotoista yrityksille, ja lainasalkun kokonaismäärä oli 4 354,5 miljoonaa 
euroa vuoden 2021 lopussa. Rahoitusomaisuuden arvonalentumistappiot (netto) olivat 7,3 
miljoonaa euroa vuonna 2021. Erä sisältää muutoksen odotettavissa olevissa luottotappioissa, 
lopullisissa luottotappioissa ja asiakaslainojen, velkainstrumenttien ja taseen ulkopuolisten 
sitoumusten luottotappiopalautuksissa. Tilikaudella 2021 kirjattujen odotettujen luottotappioiden 
vaikutus oli 2,8 miljoonaa euroa. Osana siirtymistä IRB-luottoriskimalleihin yhtiö on kehittänyt 
ECL-malleja ja hyödyntänyt IRB-luottoriskimallien kehitystä ECL-laskentamalleissa tarpeen 
mukaan. Tämä pienensi odotettuja luottotappioita 2,6 miljoonalla eurolla vuoden 2022 
ensimmäisellä neljänneksellä. 

Vuosien 2020, 2021 ja 2022 aikana yhtiön johto on tehnyt ylimääräisiä luottotappiovarauksia 
johdon koronaviruspandemiaan liittyvän arvion perusteella. Arvonalentumiset ennakoivat 
luottoriskin lisääntymistä tietyillä sektoreilla ja on tarkoitettu kattamaan mahdolliset luottotappiot 
siltä osin kuin niitä ei ole kirjattu odotettavissa olevaan luottotappiomalliin. Johdon harkintaan 
perustuvia varauksia on yhtiöllä vuoden 2022 kolmannen neljänneksen jälkeen käytettävissä 2,9 
milj. euroa.  Sektorit on valittu sekä niiden merkityksen että sodan vaikutusten arvioidun 
suuruuden perusteella. Varauksilla ennakoidaan pitkittyneen pandemian ja Venäjän 
hyökkäyssodan vaikutuksia yhtiön luottovolyymiin ja niillä pyritään tasoittamaan mahdollisia 
luottotappioita siinä määrin, mitä nykyiset mahdollisten luottotappioiden laskentamallit eivät kata. 
Yhtiö jatkaa tilanteen seurantaa ja tilanteen arviointia kuukausittain. 
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Tulevaisuudessa voi syntyä merkittäviä luottotappioita. Esimerkiksi talouden taantuma tai 
korkojen mahdollinen nousu tulevaisuudessa voi johtaa yhtiön asiakkaiden 
maksukyvyttömyyteen ja siten lisätä yhtiön luotonannon luottotappioita. Luottoriskien 
realisoituminen voi heikentää yhtiön vakavaraisuutta tai muita sen luottolaitostoimiluvalle ja -
toiminnalle asetettuja vaatimuksia ja siten rajoittaa tai estää yhtiön liiketoiminnan harjoittamista 
pysyvästi tai tilapäisesti. Sijoitusten luottoriskivastapuolina voivat olla muut pankit, 
yksityishenkilöt, yritykset, julkiset yhteisöt ja muut tahot, jotka laskevat liikkeeseen 
korkoinstrumentteja ja vastaanottavat talletuksia. Sijoitukset voivat keskittyä yksittäisiin 
vastapuoliin, mikä voi lisätä yksittäisten vastapuolten vastapuoliriskejä. Luottoriskit voivat 
toteutua sekä sijoitusten luottoriskien muutoksilla että todellisten luottoriskitapahtumien, kuten 
asiakkaiden maksuhäiriöiden tai konkurssien kautta. Yhtiön luottoriski muodostuu myös 
asiakkailta veloitetuista palkkioista, likvidien varojen talletuksista ja muista maksusaamisista. 

Luottoriskin realisoitumisella voi olla olennaisen haitallinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, 
taloudelliseen asemaan, toiminnan tulokseen ja tulevaisuuden näkymiin ja sitä kautta yhtiön 
kykyyn täyttää velkakirjojen mukaiset velvoitteensa sekä velkakirjojen arvoon. 

 

v) Markkinariskien toteutumisella voi olla haitallinen vaikutus yhtiöön 

Markkinariskillä tarkoitetaan riskiä, että tase-erien ja taseen ulkopuolisten erien markkina-
arvojen muutokset aiheuttavat vaihtelua tuloksessa. Markkina-arvot muuttuvat muun muassa 
korkojen, valuuttakurssien ja osakekurssien vaihtelun seurauksena. Yhtiön tavoitteena 
osakesijoittamisessa on tuottaa sijoitetulle pääomalle kilpailukykyistä tuottoa suhteessa tuotto- 
ja riski-indikaattoreihin. Yhtiön sijoitukset kohdistuvat pääasiassa talletuksiin muissa 
luottolaitoksissa, velkapapereihin, osakkeisiin ja osuuksiin sekä kiinteistöihin. Yhtiön 
sijoitussalkun markkina-arvo oli 645,3 miljoonaa euroa vuoden 2021 lopussa. Yhtiön sijoituksen 
markkina-arvon lasku pienentäisi yhtiön tulosta. 

Sijoituksiin liittyvä markkinariski riippuu kyseisen sijoituksen markkinatilanteesta ja 
mahdollisuuksista myydä sijoitus onnistuneesti. Ei-likvidien sijoitusten osalta ei voi olla 
varmuutta siitä, että sijoituksesta saadaan käypä arvo rahaksi muunnettaessa, etenkään, jos 
vallitseva markkinatilanne on sijoituksen myynnin kannalta epäedullinen. Sijoitusten myynti voi 
tapahtua ajankohtana, jolloin sijoitukset on muutettava rahaksi käypiin arvoihin, jotka ovat 
huomattavasti kirjanpitoarvoa alhaisemmat, tai sijoitusten myynti voi epäonnistua taloudellisista 
syistä tai rahoitusmarkkinoiden epävakaudesta johtuen. 

Markkinoiden heilahteluilla ja markkinariskien realisoitumisella voi olla olennaisen haitallinen 
vaikutus yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, toiminnan tulokseen ja tulevaisuuden 
näkymiin ja sitä kautta yhtiön kykyyn täyttää velkakirjojen mukaiset velvoitteensa sekä 
velkakirjojen arvoon. 

 

B.  Debentuuriin liittyvät riskitekijät 
 

1. Muita sitoumuksia huonompi etuoikeus maksukyvyttömyystilassa  

Liikkeeseen laskettavat velkakirjat ovat velkakirjalain 34 §:n 2 momentin tarkoittamia 
debentuureja ja etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa olevia velkainstrumentteja, 
jotka kuuluvat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 63 artiklassa 
tarkoitettuun toissijaiseen pääomaan (T2), mikäli 63 artiklan vaatimukset täyttyvät. Mikäli 
Liikkeeseenlaskija tulee laina-aikana maksukyvyttömäksi, sijoittajien debentuuriin perustuvilla 
saatavilla on huonompi etuoikeus kuin Liikkeeseenlaskijan muilla sitoumuksilla, ja siten voi olla 
olemassa riski siitä, että sijoittaja menettää sijoittamansa pääoman ja koron osittain tai 
kokonaan.  
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2. Liikkeeseenlaskija voi laskea liikkeeseen lisää lainoja, joilla on parempi tai 
samanlainen etuoikeus kuin nyt liikkeeseen laskettavilla velkakirjoilla, mikä voi 
heikentää sijoittajan asemaa 

Liikkeeseenlaskijan oikeutta laskea liikkeeseen lisää lainoja, joilla on parempi tai samanlainen     
etuoikeus kuin nyt liikkeeseen laskettavilla velkakirjoilla, ei ole rajattu. Koska  
debentuurilla on muita saatavia heikompi asema Liikkeeseenlaskijan   
maksukyvyttömyystilanteessa, sijoittajan asema on sitä heikompi, mitä enemmän  
paremmalla etuoikeudella olevia saatavia on ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman ja  
koron osittain tai kokonaan.  

 
 

3. Liikkeeseenlaskija voi maksaa lainan ennenaikaisesti takaisin, sijoittajalle voi tulla    
tuotonmenetyksiä 

Jos Liikkeeseenlaskija saa siihen luvan Finanssivalvonnalta, Liikkeeseenlaskija voi maksaa 
debentuurin ennenaikaisesti takaisin. Mikäli sijoittaja ei pysty sijoittamaan pääomaa vastaavalla 
tuotolla lainan loppuajalle, sijoittaja voi menettää osan tuotosta. 

4. Debentuurilla ei ole vakuutta  

Jos Liikkeeseenlaskijan taloudellinen tila heikkenee tai se tulee maksukyvyttömäksi, sijoittaja voi 
menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. 

 

5. Ei jälkimarkkinoita ja likviditeettiriski 

Liikkeeseen laskettavat velkakirjat eivät ole siirtokelpoisia.  
Lainaa ei listata pörssiin eikä noteerata julkisesti.  
Sijoittajalla ei ole oikeutta vaatia omalta osaltaan lainan ennenaikaista takaisinmaksua.  
Liikkeeseen laskettaviin velkakirjoihin perustuvia saamisia ei voi käyttää vastasaamisen 

kuittaamiseen liikkeeseenlaskijalta. 

 

 

6. Lainsäädäntö ja verotus 
 

Liikkeeseenlaskun toteuttamisen jälkeen tapahtuvat lainsäädännön muutokset, 

tuomioistuinratkaisut tai viranomaispäätökset voivat suoraan tai välillisesti vaikuttaa lainan 

liikkeeseenlaskuihin tai jälkimarkkinoiden sääntelyyn ja siten vaikuttaa sijoittajan asemaan. 

Tämän esitteen alla liikkeeseen lasketun lainan verotus ja tuotto voivat muuttua laina-aikana. 

Tällä hetkellä voimassa olevat veromääräykset on kuvattu esitteessä. Korkotuotosta maksetaan 

veroa maksuajankohtana olevien lakien ja verosäännösten mukaisesti. Verotusta voidaan myös 

kiristää. 

 

 

7. Kriisinratkaisusääntelyn mukaisessa kriisinhallintamenettelyssä sijoittaja voi 
menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain 

Kriisinratkaisusääntely mahdollistaa tietyissä tilanteissa velkakirjojen arvon alentamisen tai velan 
muuntamisen omiin varoihin luettaviksi rahoitusvälineiksi. Rahoitusvakausviraston on 
alennettava konkurssissa huonommalla sijalla maksunsaantijärjestyksessä olevien velkojen 
arvoa täysimääräisesti ennen paremmalla sijalla maksunsaantijärjestyksessä olevien velkojen 
arvon alentamista. Debentuuri on etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa olevia 
velkainstrumentteja, jotka kuuluvat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 
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575/2013 63 artiklassa tarkoitettuun toissijaiseen pääomaan (T2), mikäli 63 artiklan vaatimukset 
täyttyvät. Jos Liikkeeseenlaskija joutuu kriisinratkaisumenettelyyn debentuurin juoksuaikana, 
merkitsee tämä sitä, että sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain. 

Rahoitusvakausvirasto vahvisti 6.4.2022 Oma Säästöpankin kriisinratkaisusuunnitelman ja antoi 
Oma Säästöpankki Oyj:lle kriisinratkaisusta annetun lain (1194/2014) 8 luvun 7 §:ssä tarkoitettua 
omien varojen ja hyväksyttävien velkojen vähimmäisvaatimusta (MREL-vaade) koskevan 
päätöksen. Päätöksen mukainen vaatimus koostuu kokonaisriskiin pohjautuvasta vaatimuksesta 
(9,5 %) ja vähimmäisomavaraisuusasteen laskennassa käytettävään vastuiden 
kokonaismäärään pohjautuvasta vaatimuksesta (3 %). Raportointihetkellä 30.9.2022 Oma 
Säästöpankki Oyj täytti asetetun vaateen omilla varoilla. 

 

 

III TARJOUSESITTEESTÄ VASTUULLISET HENKILÖT 
 

Oma Säästöpankki Oyj:n hallitus on 31.10.2022 päättänyt laskea liikkeeseen Oma Säästöpankin 
Debentuurin 2/2022. 

Oma Säästöpankki sekä Oma Säästöpankin hallitus ja toimitusjohtaja ovat vastuussa tästä 
tarjousesitteestä.  

Jarmo Salmi, oikeustieteen kandidaatti, toimitusjohtaja Asianajotoimisto Jarmo Salmi Oy, toiminut 
hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2019 ja hallituksen jäsenenä vuodesta 2014. 

Jyrki Mäkynen, ekonomi, yrittäjä, Oy HM Profiili Ab, toiminut hallituksen varapuheenjohtajana 
vuodesta 2014 ja hallituksen jäsenenä vuodesta 2009. 

Aila Hemminki, kauppatieteiden maisteri, yrityshankkeiden asiantuntija Seinäjoen 
ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatioryhmässä (TKI), hallituksen jäsen vuodesta 
2017. 

Aki Jaskari, kauppatieteiden maisteri, toimitusjohtaja Nerkoon Höyläämö Oy, hallituksen jäsen 
vuodesta 2014. 

Timo Kokkala, maatalous- ja metsätieteiden maisteri, maatalousyrittäjä, hallituksen jäsen vuodesta 
2014.  

Jarmo Partanen, filosofian maisteri, eMBA, hallituksen jäsen vuodesta 2021. Partanen on toiminut 
hallituksen puheenjohtajana vuosina 2014–2019. 

Jaana Sandström, tekniikan tohtori, strategisen johdon laskentatoimen professori LUT-yliopistossa, 
koulutuksen vararehtori, hallituksen jäsen vuodesta 2019. 

Pasi Sydänlammi, hallintotieteiden maisteri, MBA, Oma Säästöpankki Oyj:n toimitusjohtaja 
vuodesta 2007. 

Oma Säästöpankki Oyj:n hallituksen työosoite on Kluuvikatu 3, 6. krs. 00100 Helsinki. 
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TARJOUSESITTEESTÄ VASTUUSSA OLEVIEN HENKILÖIDEN 
VAKUUTUS 

Vakuutamme, että Tarjousesitteessä annetut tiedot vastaavat parhaan ymmärryksemme mukaan 
tosiseikkoja eikä Tarjousesitteestä ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. 

 

Helsinki 14.11.2022 

 

Oma Säästöpankki Oyj:n hallitus 

 

Jarmo Salmi, hallituksen puheenjohtaja 

Jyrki Mäkynen, hallituksen varapuheenjohtaja 

Hallituksen jäsenet 

Aila Hemminki  

Aki Jaskari   

Timo Kokkala 

Jarmo Partanen 

Jaana Sandström 

Pasi Sydänlammi, toimitusjohtaja 

 

IV TIEDOT ARVOPAPERISTA   
 

1. Arvopapereiden tyyppi 
Tarjottava Arvopaperi on Oma Säästöpankki Oyj:n liikkeeseen laskema Oma Säästöpankki 

Oyj:n Debentuuri 2/2022 

Lainan ISIN-koodi on FI4000541305 

2. Valuutta 
Lainan valuutta on euro (EUR) 

 

3. Arvopapereiden luovutettavuutta koskevat rajoitukset 
Tämän esitteen alla liikkeeseen laskettavat Arvopaperit ovat asetettu lainan merkitsijälle ja 

laina ja sen tuotto maksetaan takaisin lainan alkuperäiselle merkitsijälle tai hänen 

edunsaajalleen. Arvopaperit eivät ole luovutettavissa edelleen. 

4. Arvopapereihin liittyvät oikeudet mukaan lukien etuoikeusjärjestys ja oikeuksien 
rajoitukset 
Oikeudet korkoon ja pääoman takaisinmaksuun.   Laina ja sen tuotto maksetaan takaisin 

lainan alkuperäiselle merkitsijälle tai hänen edunsaajalleen. Lainalla on huonompi etuoikeus 

kuin Liikkeeseenlaskijan muilla veloilla. Debentuuria ei voi käyttää vastasaatavien 

kuittaamiseen Liikkeeseenlaskijalta.  

Lainalle ei ole asetettu vakuutta. 



  

29 
 

 

5. Arvopapereihin liittyvät oikeudet mukaan lukien nimelliskorko, koronlaskennan 
lähtöpäivä, koron erääntymispäivät, mahdollinen viitekorko, eräpäivä, tuotto, 
velkakirjan haltijoiden mahdollinen edustaja 
Lainalle maksetaan kiinteä vuotuinen 3,25 % korko.  

Koronlaskentaperuste on todelliset päivät/365 mukaan lukien kunkin korkokauden 

ensimmäinen päivä ja pois lukien korkokauden viimeinen päivä. Korko lasketaan lainan 

liikkeeseenlaskupäivästä. 

 

Korkokaudet ovat seuraavat: 

14.11.2022 – 14.7.2024 

14.7.2024 – 14.7.2025 

14.7.2025 – 14.7.2026 

14.7.2026 – 14.7.2027 

14.7.2027 – 14.7.2028 

 

Korko maksetaan lainan pääomalle vuosittain jälkikäteen 14.7. Ensimmäisen kerran 
14.7.2024 ja viimeisen kerran 14.7.2028. Ensimmäinen korkojakso on 20 kk. Mikäli 
koronmaksupäivä tai takaisinmaksupäivä ei ole pankkipäivä, siirtyy maksupäivä seuraavaksi 
pankkipäiväksi. 

Lainan emissiokurssi on kiinteä 100 %. 

Velkapapereiden omistajia edustaa velkojienkokous. 

 

6. Tietoja koronmaksujen yhteydestä johdannaiseen 
Korko ei ole riippuvainen mistään johdannaisinstrumentista. 

 

7. Kaupankäynnin kohteeksi ottaminen 
Lainaa ei haeta otettavaksi kaupankäynnin kohteeksi. 
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V TARJOUS 
 

1. Varojen käyttö 
Lainalla on tarkoitus vahvistaa Liikkeeseenlaskijan toissijaisia omia varoja ja 
pääomapuskureita. Laina on osa Liikkeeseenlaskijan varainhankintaa. 

 

2. Tarjousehdot 

Liikkeeseenlaskupäivä 14.11.2022 

Merkintä-aika 14.11.-16.12.2022 Oma Säästöpankin konttoreiden aukioloaikana 

Merkintäpaikat Oma Säästöpankki Oyj:n konttorit 

Liikkeeseenlaskun luonne Yleisölle suunnattu Debentuuri 

Liikkeeseenlaskutapa Paperilajina 

Velkakirjojen toimittaminen  

Lainan merkitsijä saa merkintäänsä vastaan merkintätodistuksen, joka toimii todisteena 

merkinnästä. 

Lainan pääoma  

Enintään 20.000.000 euroa, lainan lopullinen pääoma vahvistetaan merkintäajan päätyttyä 

Velkakirjan nimellismäärä Littera/yksikkökoko 1.000 euroa 

Velkakirjojen lukumäärä 

Enintään 20.000 kappaletta, lopullinen lukumäärä vahvistetaan merkintäajan päätyttyä 

 

Minimimerkintä 1.000 euroa 

Merkintäkurssi Lainan merkintäkurssi on kiinteä 100 %. 

Merkintähinta 

Lainaa merkittäessä on maksettava merkinnän nimellismäärä kerrottuna merkintäkurssilla 

sekä lainaehtojen mukainen liikkeeseenlaskupäivästä merkinnän maksupäivään kertynyt 

korko. 

 

Merkintöjen maksuaika Maksetaan merkittäessä 

Päätökset ja valtuudet, joiden nojalla laina lasketaan liikkeeseen 

Oma Säästöpankki Oyj:n hallituksen päätös 27.10.2022. 

Liikkeeseenlaskija päättää menettelytavoista mahdollisessa alimerkintä-tilanteissa ja sillä on 

oikeus keskeyttää merkintä tai pidentää merkintäaikaa yhdellä (1) viikolla. 

 

3. Kuvaus kaikista liikkeeseenlaskuun/tarjoukseen liittyvistä olennaisista intresseistä, 
mukaan lukien eturistiriidat 
Liikkeeseenlaskuun tai tarjoukseen ei liity olennaisia intressejä eikä eturistiriitoja 

 

4. Arvioidut kustannukset, jotka liikkeeseenlaskija tai tarjoaja veloittaa sijoittajalta 
.         Liikkeeseenlaskija ei veloita sijoittajalta merkintäpalkkioita tai muita kuluja.  

 



  

31 
 

5.  Paikat, joissa voi tutustua esitteessä mainittuihin asiakirjoihin 
Esitteessä mainittuihin asiakirjoihin voi tutustua osoitteessa www.omasp.fi/Debentuurilaina 
Lisäksi ne ovat saatavissa kaikista Oma Säästöpankin konttoreista konttoreiden 
aukioloaikoina. 

 

VI YLEISIÄ TIETOJA LIIKKEESEENLASKIJASTA JA SEN 
HALLINNOSTA 
 

1. Nimi ja kotipaikka 
Oma Säästöpankki Oyj, kotipaikka on Seinäjoki 

Pankin yhteisötunnus on 2231936-2.  

Pääkonttorin osoite on Valtakatu 32, 53100 Lappeenranta ja puhelinnumero 0207 640 600. 

LEI-tunnus: 743700LE1ECAPXC5UT18 

Verkkosivut: www.omasp.fi 

Verkkosivuilla olevat tiedot eivät ole osa tätä esitettä. Esitteeseen viittaamalla sisällytetyt 
tiedot ja mahdolliset esitteen täydennykset ovat kuitenkin osa esitettä. 

 

2. Rekisteröimispäivä, rekisteröimisvaltio ja toimintakausi 
Oma Säästöpankki Oyj on rekisteröity 31.12.2008 Suomessa ja sen tilikausi on 1.1.–31.12. 

 

3. Oikeudellinen muoto ja sovellettava laki 
Oma Säästöpankki Oyj on julkinen osakeyhtiö ja siihen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. 

 

4. Rekisteri, johon liikkeeseenlaskija on merkitty 
Liikkeeseenlaskija on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. 

 

5. Yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala 
Liikkeeseenlaskija harjoittaa luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettua 
talletuspankkitoimintaa. Liikkeeseenlaskija harjoittaa kiinnitysluottopankkitoiminnasta 
annetussa laissa tarkoitettua kiinnitysluottopankkitoimintaa. Liikkeeseenlaskija voi laskea 
liikkeelle katettuja joukkolainoja. Lisäksi Liikkeeseenlaskija tarjoaa sijoituspalvelulain 
mukaisia sijoituspalveluita.  

Liikkeeseenlaskija voi lisäksi emoyhtiönä hoitaa konserniyhtiöiden sekä osakkuusyhtiöiden 
yhteisiä tehtäviä, kuten hallinnollisia palveluita ja rahoitusta sekä voi ostaa, myydä, omistaa 
ja hallita kiinteistöjä, osakkeita ja muita arvopapereita. 

Liikkeeseenlaskijan toimialue on Suomi. 

Oma Säästöpankin keskeisiä asiakasryhmiä ovat henkilöasiakkaat, pienet ja keskisuuret 
yritykset sekä maa- ja metsätalouden harjoittajat.  

 

http://www.omasp.fi/Debentuurilaina
http://www.omasp.fi/
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6. Kuvaus konsernista 
Oma Säästöpankki Oyj on konsernin emoyhtiö. Konserniin kuuluu Kiinteistö Oy 
Lappeenrannan Säästökeskus. 
Kiinteistö Oy Lappeenrannan Säästökeskus on pankin 100 % omistama tytäryhtiö. Kiinteistö 
on Lappeenrannan keskustassa ja siinä sijaitsee pankin pääkonttori. 
 
Liikkeeseenlaskija ei ole riippuvainen muista konserniin kuuluvista yhtiöistä. 

7. Määräysvalta 
Liikkeeseenlaskija ei ole suoraan eikä välillisesti kenenkään omistuksessa tai 

määräysvallassa. 

8. Viimeaikainen kehitys 
Liikkeeseenlaskijalla on pitkä toimintahistoria ja sen toiminta on alkanut vuonna 1875 
Lappeenrannan Säästöpankissa. Oma Säästöpankin muodostuminen alkoi vuonna 2008, 
kun Töysän ja Kuortaneen Säästöpankit sopivat yhdistymisestä. Vuonna 2009 pankit 
luovuttivat liiketoimintansa Oma Säästöpankki Oy:lle ja toiminta jatkui Oma Säästöpankki 
nimellä. Viimeisen kymmenen vuoden aikana Oma Säästöpankki on toteuttanut 
yritysjärjestelyjä säästöpankkien ja paikallisosuuspankkien kanssa.  Viimeisin yritysjärjestely 
toteutettiin joulukuussa 2021, kun Eurajoen Säästöpankin liiketoiminta integroitiin osaksi 
Oma Säästöpankkia. 

Liikkeeseenlaskija aloitti Kiinnitysluottopankkitoiminnan vuonna 2017 ja listautui Helsingin 
pörssin päälistalle vuonna 2018. 

Liikkeeseenlaskija käynnisti toukokuussa 2022 neuvottelut Liedon Säästöpankin 

pankkiliiketoiminnan yhdistämisestä osaksi liiketoimintaansa. Yhdistymistä koskeva 

luovutussuunnitelma on rekisteröity kaupparekisteriin kesäkuussa ja lopulliset päätökset 

yhdistymisestä tehtiin molempien pankkien hallintoelimissä 22.9.2022. Yhdistyminen on 

tavoitteena toteuttaa 28.2.2023. Toteutuessaan liiketoiminnan hankinnalla tulee olemaan 

positiivinen tulosvaikutus Liikkeeseenlaskijan vuotuiseen tuloksentekokykyyn. Sen 

arvioidaan kasvattavan Liikkeeseenlaskijan tulosta ennen veroja lähivuosina noin 15–20 

miljoonaa euroa vuosittain. Yhdistyminen kasvattaa Liikkeeseenlaskijan tasetta noin 1,4 

miljardia euroa. Yhdistymisen vaikutus Liikkeeseenlaskijan vakavaraisuuteen tarkentuu 

transaktion toteutuessa ja on mahdollista, että yhdistymisellä on vakavaraisuutta lievästi 

heikentävä vaikutus..  Järjestely vahvistaa Liikkeeseenlaskijan markkina-asemaa ja 

palveluverkostoa koko Varsinais-Suomessa. Liikkeeseenlaskijan henkilö- ja 

yritysasiakkaiden määrä tulee kasvamaan yhdistymisen jälkeen yli 200. 000 asiakkaaseen.  

Liikkeeseenlaskija tiedotti 13.9.2022 käynnistävänsä toimenpiteitä pääomarakenteen 

vahvistamiseksi. Ensimmäisenä toimenpiteenä Yhtiö laski syyskuussa 2022 liikkeelle 20 

miljoonan euron debentuurin. Lisäksi yhtiön hallitus päätti 27.10.2022 laskea liikkeelle toisen 

debentuurin   vuoden 2022 neljännen kvartaalin aikana, enimmäismäärältään 20 milj. euroa.  

Liikkeeseenlaskijan vakavaraisuus (TC) oli syyskuun 2022 lopussa 13,8 %. Pääomarakenne 

koostui suurimmalta osin ydinpääomasta (CET1). Omien varojen vaade on yhtiölle 12,01 %.    

Liikkeeseen laskuilla vahvistetaan pääomarakennetta ja varaudutaan korkoympäristön 

edelleen jatkuviin muutoksiin. Lisäksi varaudutaan liiketoiminnan kasvun ja investointien 

vaatimiin pääomatarpeisiin sekä suunniteltuun Liedon Säästöpankin pankkiliiketoiminnan 

yhdistämiseen. Liikkeeseenlaskija tiedottaa transaktion toteutumisen vaikutuksista 

Liikkeeseenlaskijan vakavaraisuuteen yhdistymisen jälkeen, kun siirtyvät erät ovat 

tarkentuneet. Toteutuessaan täysimääräisinä liikkeeseen laskut kasvattavat yhtiön 

toissijaisen pääoman määrää 40 miljoonaa euroa tilikauden 2022 aikana. 
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Liikkeeseenlaskija on jättänyt helmikuussa hakemuksen Finanssivalvonnalle IRB-

menetelmän soveltamisesta vakavaraisuuslaskennassa. Liikkeeseenlaskija kehittää IRB-

menetelmää Finanssivalvojan hakemuksen perusteella tekemien havaintojen pohjalta. 

Ensimmäisessä vaiheessa Liikkeeseenlaskija on hakenut lupaa soveltaa IRB-menetelmän 

mukaista sisäistä riskiluokitusta vähittäisvastuiden luottoriskien pääomavaateiden 

laskentaan. Myöhemmin Liikkeeseenlaskija tulee hakemaan vastaavaa lupaa myös 

yritysvastuille sekä uudistettaville vähittäisvastuille.  

 

9. Kuvaus tiedossa olevista suuntauksista, jotka vaikuttavat liikkeeseenlaskijaan ja sen 
toimialaan 
 

Oma Säästöpankki toimii Suomessa   toimintaympäristössä, joka on ollut vakaa ja suotuisa. 
Epäsuotuisalla kehityksellä Suomen ja maailmantaloudessa sekä toimintaympäristön 
muutoksilla voi olla haitallinen vaikutus Liikkeeseenlaskijan toimintaan. Rahoituksen 
saatavuuden heikentyminen, yritysten sekä yksityishenkilöiden lainanotto- ja 
säästämishalukkuuden heikkeneminen tai rahoituksen hinnan nousu voi myös vaikuttaa 
haitallisesti Liikkeeseenlaskijan tarjoamien palveluiden kysyntään ja kykyyn kasvaa 
strategian mukaisesti. Suomen asunto- ja kiinteistömarkkinoiden kehitys on keskeisessä 
asemassa Liikkeeseenlaskijan liiketoiminnan kannalta. 

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on johtanut Venäjään ja Valko-Venäjään kohdistuviin 
maailmanlaajuisiin pakotteisiin. Sodan suorat vaikutukset Liikkeeseenlaskijan toimintaan 
ovat olleet toistaiseksi vähäiset. Merkittävimmin Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vaikuttanut 
rahoitusmarkkinoihin, ja sitä kautta jälleenrahoitusmarkkinoiden toimivuuteen rahoituksen 
saatavuuden ja hinnoittelun osalta. Sotatilanne on kiihdyttänyt inflaatiota edelleen ja se on 
näkynyt muun muassa korkotasojen nousussa. Sota on myös korostanut erityisesti 
kyberuhkien olemassaoloa. 

Pankkitoimintaa ja finanssialan palvelujen tarjoamista säännellään vahvasti. 
Luottolaitostoimintaa koskevat uudet säädökset tai viranomaistulkinnat voisivat johtaa 
esimerkiksi hallinnollisiin lisäkustannuksiin. Sääntelymuutoksista voi aiheutua myös mittavia 
uudistustarpeita IT-järjestelmiin.  

Asiakaskäyttäytymisen nopea muutos ja digitaalisten palveluiden käytön lisääntyminen eri 
osa-alueilla viime vuosina ovat asettaneet omat haasteensa finanssialan kyvylle vastata 
onnistuneesti asiakkaiden odotuksiin. Oma Säästöpankki on kyennyt onnistuneesti 
vastaamaan muuttuneen toimintaympäristön asettamiin haasteisiin. Liikkeeseenlaskija on 
tuonut asiakkailleen uudenlaisia palvelumahdollisuuksia ja digitaalisia palveluja. 

 

10. Tulosennuste  
Oma Säästöpankki on päivittänyt 6.9.2022 tulosohjeistustaan pörssitiedotteella antamalla 
positiivisen tulosvaroituksen. Aikaisempi tulosohjeistus oli annettu tilinpäätöstiedotteella 
7.2.2022.  

Uusi näkymä ja tulosohjeistus tilikaudelle 2022 on 6.9.2022 annetun mukaisesti:  

Yhtiön liiketoimintavolyymit jatkavat vahvaa kasvua tilikaudella 2022. Yhtiön kannattavaa 
kasvua vauhdittavat viime vuosien panostukset asiakaskokemukseen ja asiakaspalvelun 
saavutettavuuteen uusien digitaalisten palvelukanavien ja uusien yksiköiden myötä. 
Korkokatteen kasvua vahvistaa lisäksi markkinakorkojen nousu. 

Yhtiö arvioi, että kannattava kasvu jatkuu edelleen vahvana. Konsernin vuoden 2022 
vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvaa merkittävästi edelliseen tilikauteen verrattuna. 
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Liikkeeseenlaskijan tulosohjeistus annetaan tilinpäätöksessä vahvistetun mukaisesti 
vertailukelpoiselle tulokselle ennen veroja.  Kehitystä arvioidaan sanallisena kuvauksena 
vertailukauteen verrattuna. Tulosohjeistus perustuu koko vuoden ennusteeseen, jossa on 
otettu huomioon vallitseva markkina- ja liiketoimintatilanne. Arviot perustuvat johdon 
näkemykseen konsernin liiketoiminnan kehityksestä. 

Tulosennuste perustuu Liikkeeseenlaskijan johdon oletuksiin ja arvioihin Liikkeeseenlaskijan 
asiakkailleen tarjoamien tuotteiden ja palveluiden, asiakkaille myönnettyjen luottojen ja 
asiakkailta vastaanotettujen talletusten kehityksestä sekä Liikkeeseenlaskijan korkokatteen, 
palkkiotuottojen, kulujen ja toimintaympäristön kehityksestä. Keskeisimmät tulosennusteen 
toteutumiseen vaikuttavat tekijät, joihin Yhtiö voi vaikuttaa ovat myyntiin ja markkinointiin, 
toimintamalliin ja sen tehokkuuteen, henkilöstöön, uusasiakashankintaan sekä olemassa 
olevien asiakkuuksien kehittämiseen ja jalostamiseen tehtävät panostukset. 
Liikkeeseenlaskijan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ovat markkinoiden yleinen 
kehitys, yleinen taloustilanne, muutokset korko- ja sijoitusympäristössä, lainsäädännön 
kehitys ja muutokset toimialan kilpailuasetelmissa sekä toimialaan ja liiketoimintaan liittyvät 
muut yleiset riskitekijät. Koronapandemian vaikutuksia ja epävarmuuden aiheuttamia muita 
vaikutuksia sekä erityisesti vaikutusta rahoitusvarojen arvonalentumistappioihin on vaikea 
arvioida. Liikkeeseenlaskija vahvistaa, että näkymä ja ohjeistus on yhdenmukainen 
Liikkeeseenlaskijan taloudellisten tietojen ja laskentaperiaatteiden kanssa. 

Edellä mainittuja tietoja lukuun ottamatta tulevaisuuden näkymissä ei ole tapahtunut 
olennaista merkittävää muutosta. 

 

11. Kuvaus viimeaikaisista tapahtumista 
Liikkeeseenlaskijan tiedossa ovat seuraavat pankin maksukykyyn mahdollisesti vaikuttavat 
tapahtumat:  

Liikkeeseenlaskija tiedotti 22.9.2022 että Liikkeeseenlaskijan hallitus ja Liedon Säästöpankin 
isännistö päättivät toteuttaa Liedon Säästöpankin liikkeenluovutuksen luovutussuunnitelman 
mukaisesti. Liiketoiminnan luovutuksen täytäntöönpano toteutuu 28.2.2023. 

Liikkeeseenlaskija tiedotti 22.9.2022, että sen hallitus on vuoden 2022 varsinaisen 
yhtiökokouksen valtuutuksen pohjalta päättänyt maksullisen suunnatun osakeannin 
toteuttamisesta Liedon Säästöpankille. Maksullisessa suunnatussa osakeannissa annetaan 
merkittäväksi 3 125 049 kappaletta OmaSp:n osakkeita. Kaikki annettavat uudet osakkeet 
annetaan merkittäväksi Liedon Säästöpankille vastikkeena liiketoiminnan luovutuksesta.  

Liikkeeseenlaskija tiedotti 13.9.2022 debentuurilainojen liikkeeseenlaskusta loppuvuoden 
2022 aikana. Liikkeeseenlaskuilla vahvistetaan pääomarakennetta ja varaudutaan 
korkoympäristön mahdollisiin muutoksiin. Lisäksi varaudutaan liiketoiminnan kasvun ja 
investointien vaatimiin pääomatarpeisiin sekä suunniteltuun Liedon Säästöpankin 
pankkiliiketoiminnan yhdistämiseen. Yhdistymisen vaikutus vakavaraisuuteen tarkentuu 
transaktion toteutuessa ja on mahdollista, että yhdistymisellä on vakavaraisuutta lievästi 
heikentävä vaikutus.  

Liikkeeseenlaskija tiedotti 27.9.2022, että 15.11.2022 liikkeeseen laskettu 20 miljoonan 
euron debentuuri on merkitty täyteen ennen myyntiajan päättymistä ja myynti on keskeytetty. 

Liikkeeseenlaskija tiedotti 19.9.2022 laskevansa liikkeelle 150 miljoonan euron 
vakuudettoman senior-ehtoisenjoukkovelkakirjalainan osana joukkovelkakirjalainaohjelma. 

Liikkeeseenlaskija antoi positiivisen tulosvaroituksen 6.9.2022 ja nosti tilikauden 2022 
tulosohjeistustaan.  

Liikkeeseenlaskija on jättänyt helmikuussa hakemuksen Finanssivalvonnalle IRB-
menetelmän soveltamisesta vakavaraisuuslaskennassa.   OmaSp kehittää hankkeen eri 
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osa-alueita Finanssivalvonnan hakemuksen perusteella esittämien havaintojen johdosta. 
Ensimmäisessä vaiheessa Liikkeeseenlaskija on hakenut lupaa soveltaa IRB-menetelmän 
mukaista sisäistä riskiluokitusta vähittäisvastuiden luottoriskien pääomavaateiden 
laskentaan. Myöhemmin Liikkeeseenlaskija tulee hakemaan vastaavaa lupaa myös 
yritysvastuille sekä uudistettaville vähittäisvastuille. IRB-menetelmään siirtyminen tulee 
entisestään tehostamaan Liikkeeseenlaskijan pääomien käyttöä. 

Finanssivalvonta myönsi Liikkeeseenlaskijalle uuden Kiinnitysluottopankeista ja katetuista 
joukkolainoista annetun lain (151/2022) mukaisen toimiluvan kesäkuussa. Tämä 
mahdollistaa Liikkeeseenlaskijan kyvyn rahoittaa toimintaansa myös tulevina vuosina 
katettujen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskulla. 

 

12. Luottoluokitukset 
Standard & Poor’s vahvisti kesäkuussa 2022 Oma Säästöpankin pitkäaikaiselle 
varainhankinnalle luottoluokituksen BBB+ sekä lyhytaikaiselle varainhankinnalle 
luottoluokituksen A-2. Pitkäaikaisen luottoluokituksen näkymä on vahvistettu vakaaksi. 

 

13. Tiedot olennaisista muutoksista liikkeeseenlaskijan rahoituksessa 
Vuoden 2021 tilinpäätöksen jälkeen Oma Säästöpankki on laskenut toukokuussa liikkeeseen 
350 miljoonan euron katetun joukkovelkakirjalainan. Joukkovelkakirjalaina erääntyy 
18.12.2026 ja se laskettiin liikkeeseen yhtiön 3 miljardin euron joukkovelkakirjalainaohjelman 
alla. 

Oma Säästöpankki laski syyskuussa 2022 liikkeeseen 150 miljoonan euron vakuudettoman 
senior-ehtoisen joukkovelkakirjalainan. 

Oma Säästöpankilla erääntyy joulukuussa 2022 350 miljoonan euron katettu 
joukkovelkakirjalaina ja huhtikuussa 2023 250 miljoonan euron katettu joukkovelkakirjalaina. 
Liikkeeseenlaskijan rahoitussuunnitelma sisältää toimenpiteet erääntymisten kattamiseksi ja 
liiketoiminnan kasvun rahoittamiseksi. Liikkeeseenlaskijan rahoitussuunnitelma koostuu eri 
instrumenteista huomioiden pitkäaikaiselle rahoitukselle asetetut viranomais- ja sisäiset 
vaatimukset. 

 

14. Hallinto 
OmaSp:n hallinto, johtaminen ja valvonta jakautuvat yhtiökokouksen, hallituksen ja 
toimitusjohtajan kesken. Sisäisestä tarkastuksesta vastaa hallituksen alainen sisäinen 
tarkastus ja ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat tilintarkastajat. Operatiivista liiketoimintaa 
toteuttaa toimitusjohtaja konsernin johtoryhmän avulla. 
 
OmaSp:n ylin päätöksentekoelin on yhtiökokous. Varsinainen yhtiökokous pidetään 
vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana kesäkuun loppuun mennessä. 
Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään muun muassa hallituksen jäsenten sekä 
tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinnasta, näille maksettavien palkkioiden määrästä, 
tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä 
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä taseen osoittaman voiton käyttämisestä. 
Kokouksessa voidaan käsitellä myös muita osakeyhtiölain mukaan yhtiökokouksessa 
käsiteltäviä asioita tai asioita, joita joku osakkeenomistajista on osakeyhtiölain mukaisesti 
vaatinut käsiteltäväksi yhtiökokouksessa. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, kun hallitus 
katsoo sen tarpeelliseksi tai kun se lain mukaan on pidettävä. Osakkeenomistajien ja yhtiön 
toimielinten välisen vuorovaikutuksen sekä osakkeenomistajien kyselyoikeuden 
toteuttamiseksi yhtiökokouksessa ovat läsnä toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja 
hallituksen jäsenet. Hallituksen jäseneksi ehdolla olevan henkilön on oltava läsnä valinnasta 
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päättävässä yhtiökokouksessa. Jokainen yhtiön osake oikeuttaa yhtiökokouksessa yhteen 
ääneen. 

 
 
 

15. Hallitus 
Yhtiöjärjestyksen mukaan OmaSp:n hallitukseen kuuluu vähintään 5 ja enintään 8 
varsinaista jäsentä ja enintään 2 varajäsentä. Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten 
lukumäärästä, valitsee hallituksen jäsenet ja päättää heille maksettavista palkkioista 
osakkaiden edustajista muodostetun nimitystoimikunnan ehdotuksesta. Hallituksen jäsenten 
toimikausi alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja jatkuu seuraavan varsinaisen 
yhtiökokouksen päättymiseen asti. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan. 

 
Hallituksen arvion mukaan kaikki yhtiön hallituksen jäsenet ovat riippumattomia 
yhtiöstä ja kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä 
osakkeenomistajista. Kukaan hallituksen jäsenistä ei ole eikä ole ollut yhtiön 
työntekijä. Jarmo Partanen toimi yhtiön hallituksen päätoimisena 
puheenjohtajana vuosina 2014–2019. 
 
OmaSp:n hallituksen jäsenet ja toimivaan johtoon kuuluvat täyttävät luottolaitostoiminnasta 
annetun lain 7 luvun 4 §:n johdon luotettavuus- ja pätevyysvaatimukset. 
OmaSp:n hallitus on hyväksynyt monimuotoisuuden periaatteet yhtiön hallituksessa. 
OmaSp:n tarkoituksena on edistää mahdollisimman pätevien hallituksen jäsenten valintaa 
tavoitteena eri sukupuolta olevien ehdokkaiden tasapuoliset mahdollisuudet tulla valituiksi. 
Hallituksen kokoonpanoon kuuluu kummankin sukupuolen edustajia ja ehdokkaita 
hallituksen jäseniksi nimetään tämän tasa-arvotavoitteen mukaisesti siten, että valinnassa 
kiinnitetään huomiota jäsenten hallituksen kokoonpanolle tuottamaan lisäarvoon muun 
muassa riittävän monimuotoisuuden ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Monimuotoisuutta 
ylläpidetään ja kehitetään varmistamalla valittavien henkilöiden monipuolinen osaaminen ja 
kokemus, alueellinen edustavuus sekä sukupuolten ja eri ikäryhmien riittävä edustus. 
 
Hallituksen tehtävänä on edustaa yhtiötä ja huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan 
luotettavasta ja asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus valvoo, että yhtiöllä on 
liiketoimintastrategiat, toimintaperiaatteet ja asianmukainen organisaatiorakenne sekä 
valtuusjärjestelmä ja että yhtiön toimivaan johtoon kuuluvat ovat ammattitaitoisia, luotettavia 
ja tehtäviinsä sopivia. 
 
Hallituksen tulee huolehtia siitä, että yhtiöllä on riittävät riskienhallintajärjestelmät ja 
varmistua, että liiketoimintaan liittyvät riskit tunnistetaan ja arvioidaan. Hallituksen tulee 
hyväksyä riskinottoperiaatteet, määritellä ne toimintatavat, joilla riskejä rajoitetaan ja valvoa 
niiden noudattamista. Hallituksen tulee varmistua siitä, että sisäinen valvonta ja sisäinen 
tarkastus ovat asianmukaisesti järjestetty. Hallitus noudattaa toiminnassaan vahvistamaansa 
työjärjestystä, jossa on tarkemmin kuvattu muun muassa hallituksen ja sen puheenjohtajan 
ja jäsenten tehtävät, kokousten järjestäminen ja hallituksen työn arviointi. Hallituksen 
työjärjestys on saatavissa kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla. 
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      Hallituksen kokoonpano 30.3.2021 yhtiökokouksesta alkaen: 

 Syntymävuosi Kou-
lutus 

Päätoimi Hallituk-
sessa 

vuodesta 

Asema 
hallituksessa 

Jarmo 
Salmi 1963 OTK 

Asianajotoimisto Jarmo Salmi Oy, 
toimitusjohtaja 

2014 puheenjohtaja 

Jyrki 
Mäkynen 

1964 
Eko-
nomi 

Oy HM Profiili Ab, yrittäjä 2009 varapuheenjohtaja 

Aila 
Hemminki 1966 KTM 

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu, 
asiantuntija, TKI 

2017 jäsen 

Aki Jaskari 1961 KTM Nerkoon Höyläämö Oy, toimitusjohtaja 2014 jäsen 

Timo 
Kokkala 1960 MMM Maatalousyrittäjä 2014 jäsen 

Jarmo 
Partanen 1956 

FM, 
eMBA 

Kauppaneuvos, hallituksen jäsen 2021 jäsen 

Jaana 
Sandström 1963 TkT 

Lappeenrannan yliopisto, 
laskentatoimen professori 

2019 jäsen 

 

     Oma Säästöpankki Oyj:n hallituksen työosoite on Kluuvikatu 3, 6. krs, 00100 Helsinki. 
 
 

16. Johtoryhmä 
Johtoryhmä on päätöksiä tekevä toimielin, jonka tehtäviin kuuluvat operatiiviseen hallintoon, 
taloushallintoon, ICT-toimintoihin, liiketoiminnan kehityshankkeisiin, tuote- ja 
palvelukokonaisuuksiin, viestintään sekä valvontaan liittyvät asiakokonaisuudet. Johtoryhmä 
kokoontuu noin kahden viikon välein toimitusjohtajan kutsusta ja kokouksista pidetään 
päätöspöytäkirjaa. Johtoryhmän tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa. Konsernin 
johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja ja muut hallituksen nimittämät jäsenet. 

 
Johtoryhmän kokoonpano 

 

Nimi Synt. Koulutus Tehtävä 
Aloitus-

vuosi 

Pasi 
Sydänlammi    

1974 HTM, MBA Toimitusjohtaja 2009 

Pasi Turtio 1974 Agrologi 
Varatoimitusjohtaja, 

asiakasliiketoiminnan 
johtaja 

2009 

Helena 
Juutilainen 

1958 OTK, VT Päälakimies 2017 

Sarianna Liiri 1981 KTM, eMBA 
Talous- ja 

hallintojohtaja 
2014 

Ville 
Rissanen 

1971 KTM Tietohallintojohtaja 2019 

Minna 
Sillanpää 

1970 

MBA, Industrie- und 
Aussenhandels-

assistent, Gross- und 
Aussenhandels-

kaufmann ja 
ulkomaankaupan 

yo-merkonomi, HHJ 

Viestintäjohtaja 2017 

Kimmo 
Tapionsalo 

1963 KTM, eMBA, HHJ Riskienhallinta-johtaja 2019 
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17. Tilintarkastajat 
Oma Säästöpankin tilintarkastajana on 29.4.2019 alkaen toiminut tilintarkastusyhteisö 

KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut KTM, KHT Fredrik Westerholm 

31.5.2022 saakka ja sen jälkeen KTM, KHT Tuomas Ilveskoski. KPMG Oy Ab sekä Tuomas 

Ilveskoski ovat Suomen Tilintarkastajat Ry:n jäseniä ja Tuomas Ilveskoski toimii yhdistyksen 

hallituksessa KPMG:n edustajana. 

Tilintarkastajan työosoite on KPMG Oy Ab, Töölönlahdenkatu 3A, 00100 Helsinki. 

Tilintarkastajan raportti Oma Säästöpankki Oyj:n osavuosikatsauksen 1.1.-30.9.2022 
yleisluonteisesta tarkastuksesta löytyy osavuosivuosikatsauksen sivulta 59. 

Tilintarkastajan raportti Oma Säästöpankki Oyj:n puolivuosikatsauksen 1.1.-30.9.2022 
yleisluonteisesta tarkastuksesta löytyy osavuosikatsauksen sivulta 55. 

Tilintarkastuskertomus tilinpäätöksen 1.1.-31.12.2021 tarkastuksesta löytyy Oma 
Säästöpankki Oyj:n vuoden 2021 vuosikertomuksesta sivuilta 151–155.  

 

18. Eturistiriidat 
Kohdissa 15., 16. ja 17. mainituilla henkilöillä ei ole eturistiriitoja liikkeeseenlaskijaan 
liittyvien tehtävien ja heidän yksityisten etujensa ja/tai muiden tehtäviensä välillä.  

 

19. Osakkeenomistajat 
Oma Säästöpankki Oyj:n osake on ollut listattuna Nasdaq Helsingin pörssissä 29.11.2018 
lähtien. Osakkeet kuuluvat Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään ja 
Euroclear myös ylläpitää Oma Säästöpankin virallista osakerekisteriä.  

Osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään 15.8.2018 alkaen. 
 

Oma Säästöpankin tietojen mukaan kukaan osakkeenomistaja ei käytä suoraan tai 
epäsuorasti Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 4 kohdan tarkoittamalla tavalla määräysvaltaa 
pankissa eikä pankki ole tietoinen mistään järjestelyistä, joiden seurauksena määräysvalta 
pankissa muuttuisi. 

 

20. Tiedot yhtiön pääomista 
                

a) Osakepääoma 
Tämän esitteen julkaisupäivänä Oma Säästöpankin osakepääoma oli 24 000 000 
euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 30 150 188 kappaletta. Oma Säästöpankilla on 
vain yksi osakelaji, kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet.  

 

b) Maksamatta oleva osa osakepääomasta 
Osakepääoma on kokonaisuudessaan maksettu. 

    

c) Liikkeeseen lasketut optio-oikeudet 
               Liikkeeseen laskettuja optio-oikeuksia ei ole. 
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d) Liikkeeseenlaskijan hallussa olevat omat osakkeet 
                Liikkeeseenlaskijalla on hallussaan omia osakkeita 130.847 kappaletta. 

 

e) Selvitys liikkeeseenlaskijan ottamista pääomalainoista 
               Liikkeeseenlaskijalla ei ole pääomalainoja. 

 

21. Tiedot oikeudenkäynneistä sekä hallinto- ja välimiesmenettelyistä 
Oma Säästöpankki ei ole ollut 12 edeltävän kuukauden aikana eikä ole tällä hetkellä mukana 
hallintomenettelyssä, oikeudenkäynnissä tai välimiesmenettelyssä eikä ole tietoinen 
sellaisen alkamisen uhkasta, joilla voi olla tai joilla on lähimenneisyydessä ollut merkittävä 
vaikutus Oma Säästöpankin ja/tai konsernin taloudelliseen asemaan tai kannattavuuteen.  

 

22. Merkittävät sopimukset 
Oma Säästöpankki on ulkoistanut tietyt maksuliikennepalvelut, joissa Oma Säästöpankki 
käyttää Säästöpankkien Keskuspankki Oyj:n palveluja. 

Keskeiset IT-palvelut (peruspankkijärjestelmät, käyttö- ja infrastruktuuripalvelut sekä 
teknisen tuen) Oma Säästöpankki on ulkoistanut Oy Samlink Ab:lle.  Oma Säästöpankki 
ostaa kirjanpidon palvelut Figure Taloushallintopalvelut Oy:ltä 

 

23. Merkittävä muutos Liikkeeseenlaskijan taloudellisessa asemassa 
Liikkeeseenlaskija antoi positiivisen tulosvaroituksen 6.9.2022, jolla se nosti tilikauden 
alussa antamaansa tulosohjeistusta.  

Liikkeeseenlaskija tiedotti 13.9.2022 debentuurilainojen liikkeeseenlaskusta loppuvuoden 
2022 aikana, jolla se tulee vahvistamaan omien varojen puskureita. 

Liikkeeseenlaskijan kehitysnäkymissä ei ole tapahtunut merkittäviä kielteisiä muutoksia 
viimeisen tarkastetun tilinpäätöksen julkistamispäivän jälkeen. 

Konsernin taloudellisessa asemassa ja taloudellisessa tuloksessa ei ole tapahtunut 
merkittäviä muutoksia 31.10.2022 julkistetun osavuosikatsauksen (1.1.- 30.9.2022) jälkeen.  

 

24. Taloudelliset tiedot 
Oma Säästöpankki Oyj:n edellinen tilikausi päättyi 31.12.2021.  Liikkeeseenlaskija raportoi 
tuloksensa neljännesvuosittain osavuosikatsauksilla. Kolmannen neljänneksen 
osavuosikatsaus julkistettiin 31.10.2022.  

 
Oma Säästöpankki -konserni noudattaa tiedonantovelvollisuuttaan julkistamalla laajat tiedot 
vakavaraisuudesta ja riskienhallinnasta (Pilari III -tiedot) kerran vuodessa 
vuosikertomuksensa julkistamisen yhteydessä. Puolivuosittain konserni esittää 
vakavaraisuuden ja riskienhallinnan osalta olennaiset tiedot. 

 
Oma Säästöpankki Oyj:n konsernitilinpäätös on laadittu EU:ssa hyväksyttyjä kansainvälisiä 
IFRS-standardeja (International Financial Reporting Standards) sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja 
noudattaen. 
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Historialliset taloudelliset tiedot esitetään tilikausien 2020 ja 2021 osalta tilintarkastettuina. 
Osavuosikatsauksien 1-9/2022 ja 1-9/2021 tiedot ovat tilintarkastamattomia. 

 

Konsernin tuloslaskelma 

 

(1 000 euroa) 
1-

9/2022 
1-

9/2021 
1-

12/2021 
1-

12/2020 

Korkotuotot 80 661 61 707 84 908 72 813 

Korkokulut -6 364 -3 450 -4 778 -4 993 

Korkokate 74 296 58 257 80 130 67 819 

     

Palkkiotuotot 35 840 28 708 39 438 34 248 

Palkkiokulut -4 686 -4 116 -5 752 -4 991 

Palkkiotuotot ja -kulut, netto 31 154 24 592 33 686 29 257 

     

Rahoitusvarojen ja -velkojen nettotuotot -5 152 4 468 5 203 10 866 

Negatiivinen liikearvo 0  0 7 535  

Liiketoiminnan muut tuotot 4 374 29 796 30 012 3 130 

Liiketoiminnan tuotot yhteensä 104 673 117 113 156 565 111 073 

     

Henkilöstökulut -18 715 -14 099 -20 631 -16 866 

Liiketoiminnan muut kulut -29 968 -23 286 -34 396 -29 598 

Poistot ja arvonalentumistappiot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä -5 671 -8 391 -10 267 -5 213 

Liiketoiminnan kulut yhteensä -54 353 -45 776 -65 294 -51 676 

     

Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot, netto -431 -5 661 -7 294 -21 587 

Osuus yhteis- ja osakkuusyritysten tuloksista 53 -371 -706 -103 

Tulos ennen veroja 49 941 65 304 83 271 37 707 

     

Tuloverot -9 823 -13 296 -17 019 -7 054 

Tilikauden tulos 40 118 52 009 66 252 30 653 

    
 

Josta:    
 

Oma Säästöpankki Oyj osakkeenomistajien osuus 40 120 51 899 66 158 30 824 

Määräysvallattomien omistajien osuus -2 109 95 -171 

Yhteensä 40 118 52 009 66 252 30 653 
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Konsernin tase 30.9.2022 vertailukausineen 

Varat (1 000 euroa) 30.09.2022 31.12.2021 31.12.2020 

Käteiset varat 312 189  198 046  262 087  

Lainat ja saamiset luottolaitoksilta 83 231  86 371  74 206  

Lainat ja saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 4 791 979  4 325 950  3 434 315  

Johdannaiset 197  2 240  796  

Sijoitusomaisuus 555 889  645 275  529 305  

Osuus pääomaosuusmenetelmällä 
käsiteltävissä osakkuus- ja yhteisyrityksissä 

24 262  22 884  23 787  

Aineettomat hyödykkeet 8 622  10 025  11 180  

Aineelliset hyödykkeet 29 531  27 887  29 698  

Muut varat 20 401  46 880  12 749  

Laskennallinen verosaaminen 22 371  7 077  3 875  

Tuloverosaaminen 329  0  0  

Varat yhteensä 5 849 001  5 372 633  4 381 999  

 
 

  

    

Velat (1 000 euroa) 30.09.2022 31.12.2021 31.12.2020 

Velat luottolaitoksille 252 938  212 685  223 510  

Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 2 936 171  2 897 865  2 376 743  

Johdannaiset 1 595  0 0 

Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 2 191 064  1 762 324  1 346 815  

Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla 
veloilla 35 000  15 500  15 500  

Varaukset ja muut velat 46 800  42 512  34 188  

Laskennallinen verovelka 34 705  31 122  27 948  

Tuloverovelat 0  9 331  3 803  

Velat yhteensä 
5 498 271  4 971 339  4 028 506  

    

Oma pääoma 30.09.2022 31.12.2021 31.12.2020 

Osakepääoma 24 000  24 000  24 000  

Rahastot 70 319  144 833  148 354  

Kertyneet voittovarat 256 411  231 939  180 712  

Oma Säästöpankki Oyj osakkeenomistajien 
osuus 

350 730  400 772  353 066  

    
Oma Säästöpankki Oyj osakkeenomistajien 
osuus 350 730  400 772  353 066  

Määräysvallattomien omistajien osuus -0  522  427  

Oma pääoma yhteensä 350 730  401 294  353 493  

    

Velat ja oma pääoma yhteensä 5 849 001  5 372 633  4 381 999  
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Konsernin vakavaraisuusasema 30.9.2022 vertailukausineen 

Vakavaraisuuslaskelman pääerät (1 000 euroa) 30.09.2022 31.12.2021 31.12.2020 

Ydinpääoma ennen vähennyksiä 339 004  383 167  336 252  

Vähennykset ydinpääomasta -9 185  -11 244  -12 243  

Ydinpääoma (CET1) yhteensä 329 819  371 923  324 009  
    

Ensisijainen lisäpääoma ennen vähennyksiä 0  0   -      

Vähennykset ensisijaisesta lisäpääomasta 0  0   -      

Ensisijainen lisäpääoma (AT1) yhteensä 0  0   -      
    

Ensisijainen pääoma (T1 = CET1 + AT1) yhteensä 329 819  371 923  324 009  
    

Toissijainen pääoma ennen vähennyksiä 21 019  3 261  6 260  

Vähennykset toissijaisesta pääomasta -500  0   -      

Toissijainen pääoma (T2) yhteensä 20 519  3 261  6 260  
    

Omat varat (TC = T1 + T2) yhteensä 350 338  375 184  330 268  
    

Riskipainotetut erät    

Luotto- ja vastapuoliriski 2 334 606  2 179 689  1 854 561  

Vastuun arvonoikaisuriski (CVA) 4 846  8 513  2 329  

Markkinariski (valuuttariski) 0  8 668  7 986  

Operatiivinen riski 201 272  201 272  172 536  

Riskipainotetut erät yhteensä 2 540 723  2 398 141  2 037 412  
    

Ydinpääomasuhde (CET1), % 12,98 % 15,51 % 15,90 % 

Ensisijaisen pääoman suhde (T1), % 12,98 % 15,51 % 15,90 % 

Vakavaraisuussuhde (TC), % 13,79 % 15,64 % 16,21 % 
    

Vähimmäisomavaraisuusaste (1 000 euroa) 30.9.2022 31.12.2021 31.12.2020 

Ensisijainen pääoma 329 819 371 923 324 009 

Vastuiden kokonaismäärä  5 996 393 5 527 533 4 466 075 

Vähimmäisomavaraisuusaste, % 5,50 % 6,73 % 7,25 % 

 
 

Oma Säästöpankin täydelliset tilinpäätökset tilintarkastuskertomuksineen ja puolivuosikatsaukset on 
sisällytetty tähän esitteeseen viittaamalla ja linkkiluettelo on esitteen sivulla 50.   

https://sijoittaminen.omasp.fi/fi/tiedotteet-ja-julkaisut  

 

VII  SAATAVILLA OLEVAT ASIAKIRJAT 
 

Tämän tarjousesitteen voimassaolon ajan seuraaviin asiakirjoihin on mahdollisuus tutustua 
osoitteessa www.omasp.fi/Debentuurilaina sekä kaikissa Oma Säästöpankin konttoreissa niiden 
aukioloaikoina. 

• Oma Säästöpankki Oyj:n yhtiöjärjestys 

• Oma Säästöpankki Oyj:n kaupparekisteriote 

• Tilinpäätös vuodelta 2020 

• Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2020 

• Tilinpäätös vuodelta 2021 

• Tilintarkastuskertomus 1.1.-31.12.2021 

• Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2021 

https://sijoittaminen.omasp.fi/fi/tiedotteet-ja-julkaisut
http://www.omasp.fi/Debentuurilaina
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• Riippumattoman tilintarkastajan raportti Oma Säästöpankki Oyj:n konsernin 
puolivuosikatsauksen yleisluonteisesta tarkastuksesta 1.1.-30.9.2021 

• Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2022 

• Riippumattoman tilintarkastajan raportti Oma Säästöpankki Oyj:n konsernin 
puolivuosikatsauksen yleisluonteisesta tarkastuksesta 1.1.-30.9.2022 

 

VIII  TARJOUSESITTEEN JULKAISEMINEN JA TÄYDENTÄ-
MINEN SEKÄ TEHDYN MERKINNÄN PERUUTTAMISOIKEUS 
 

1. Esitteen hyväksyminen 
Tämä Tarjousesite on Oma Säästöpankin laatima ja Finanssivalvonnan hyväksymä 
(diaarinumero FIVA /2022/1490). Finanssivalvonta ei vastaa Tarjousesitteen tietojen 
oikeellisuudesta.  
Tarjousesite on laadittu Suomen arvopaperimarkkinalain (14.12.2012/746, muutoksineen), ja 
Euroopan yhteisön komission asetuksen (EU) 2017/1129, muutoksineen, sekä komission 
delegoidun asetuksen (EU)2019/980, muutoksineen, sisältövaatimusten mukaisesti.  

Tarjousesite on laadittu ainoastaan debentuurien tarjoamiseksi yleisölle, eikä debentuureja 
ole tarkoitus hakea kaupankäynnin kohteeksi säännellylle markkinalle. 

 

2. Esitteen julkaiseminen 
Esite sekä esitteeseen sisällytetyt asiakirjat julkistetaan Oma Säästöpankin verkkosivuilla 
www.omasp.fi/Debentuurilaina viimeistään kaksi pankkipäivää ennen merkintäajan 
alkamista. Verkkosivuston muut tiedot eivät ole osa esitettä, lukuun ottamatta viitattuja tietoja 
ja mahdollisia esitteen täydennyksiä. Lisäksi ne ovat maksutta saatavissa kaikista Oma 
Säästöpankin konttoreista konttorin aukioloaikoina. Esite on laadittu ainoastaan 
suomenkielisenä. 

 

3. Esitteen täydentäminen ja merkinnän peruuttaminen 
Esitteessä oleva virhe tai puute taikka olennainen uusi tieto, joka käy ilmi esitteen 
hyväksymisen jälkeen, mutta ennen tarjouksen voimassaoloajan päättymistä ja jolla saattaa 
olla olennaista merkitystä sijoittajalle, on ilman aiheetonta viivytystä saatettava yleisön 
tietoon julkaisemalla esitteen oikaisu tai täydennys samalla tavalla kuin esite. 
Oikaisun tai täydennyksen saa julkaista, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt sen.  

Sijoittajille, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään tai ostamaan arvopapereita ennen esitteen 
oikaisun tai täydennyksen julkaisemista, on annettava oikeus perua päätöksensä 
määräajassa, joka on vähintään kolme työpäivää siitä, kun oikaisu tai täydennys on julkaistu. 
Perumisoikeuden edellytyksenä on lisäksi, että 1 momentissa tarkoitettu virhe, puute tai 
olennainen uusi tieto on käynyt ilmi ennen arvopaperien toimittamista sijoittajille. Tieto 
perumisoikeudesta on annettava oikaisussa tai täydennyksessä.  

 

 

 

 

 

http://www.omasp.fi/Debentuurilaina
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IX OMA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURIN 2/2022 LAINAEHDOT 
 

1. Lainan määrä 
Oma Säästöpankki Oyj laskee liikkeeseen velkakirjalain 34 § 2 momentin mukaisesti 
debentuurin, jonka nimellismäärä on enintään 20.000.000 euroa. Lainan valuutta on euro. 
Tieto lainan vahvistetusta lopullisesta pääomasta on saatavilla kaikista Oma Säästöpankin 
konttoreista sekä pankin verkkosivuilta osoitteesta www.omasp.fi/Debentuurilaina kahden 
viikon kuluessa merkintäajan päättymisestä. 

 

2. Merkintä 
Debentuuri tarjotaan yleisön merkittäväksi. Lainaa voi merkitä kaikissa Oma Säästöpankin 
konttoreissa niiden aukioloaikoina. Merkintäaika on 14.11.-16.12.2022. Merkintähinta on 
maksettava lainaa merkittäessä. Merkityistä lainaosuuksista maksettava merkintähinta on 
merkinnän nimellismäärä. Merkitessään lainaosuuksia liikkeeseenlaskupäivän jälkeen 
sijoittajan on lisäksi maksettava merkitylle lainamäärälle lainaehtojen mukaan 
liikkeeseenlaskupäivän ja merkinnän maksupäivän väliseltä ajalta kertynyt korko. 

Liikkeeseenlaskija päättää menettelytavoista mahdollisessa alimerkintätilanteessa ja sillä on 
myös oikeus keskeyttää merkintä tai pidentää merkintäaikaa yhdellä (1) viikolla. Merkintää ei 
kuitenkaan keskeytetä ensimmäisen päivän aikana eikä kesken päivän.  

3. Liikkeeseenlaskutapa 
      Lainaa voidaan merkitä kaikissa Oma Säästöpankin konttoreissa konttorin aukioloaikana. 
      Lainan liikkeeseenlaskupäivä on 14.11.2022. 
      Laina lasketaan liikkeeseen 1 000 euron nimellisarvoisissa yksiköissä.  
      Maksetusta merkinnästä annetaan merkintätodistus ja maksutosite.  
      Minimimerkintä on 1 000 euroa.  

 

4. Emissiokurssi 
            Lainan emissiokurssi on kiinteä 100 %. 

5. Laina-aika ja takaisinmaksu 
Lainan juoksuaika on viisi (5) vuotta ja seitsemän (7) kuukautta. Takaisinmaksupäivä on    
15.7.2028. 

Laina maksetaan takaisin ainoastaan Lainan alkuperäiselle merkitsijälle tai hänen 
edunsaajalleen.  

Liikkeeseenlaskijalla on oikeus maksaa Laina ennenaikaisesti takaisin ennen sen eräpäivää, 
mikäli Finanssivalvonta antaa siihen luvan perustuen EU:n vakavaraisuusasetuksen (CRR) 
78 artiklaan. CRR 78 artiklan  1) kohdan mukaan Toimivaltaisen viranomaisen on 
myönnettävä laitokselle lupa vähentää, ostaa takaisin tai lunastaa ydinpääoman (CET1), 
ensisijaisen lisäpääoman (AT1) tai toissijaisia (T2) instrumentteja, jos jokin seuraavista 
edellytyksistä täyttyy: a) laitos korvaa ennen 77 artiklassa tarkoitettua toimea tai 
samanaikaisesti sen kanssa 77 artiklassa tarkoitetut instrumentit vähintään yhtä laadukkailla 
tai laadukkaammilla omien varojen instrumenteilla laitoksen tuloksen tuottamiskyvyn 
kannalta kestävillä ehdoilla; b) laitos on osoittanut toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä 
tavalla, että laitoksen omat varat ylittäisivät kyseisen toimen jälkeen tämän asetuksen 92 
artiklan 1 kohdan vaatimukset ja direktiivin 2013/36/EU 128 artiklan 6 kohdassa määritellyn 
yhteenlasketun puskurivaatimuksen marginaalilla, jota toimivaltainen viranomainen voi pitää 
tarpeellisena direktiivin 2013/36/EU 104 artiklan 3 kohdan perusteella.   

Lainan mahdollinen ennenaikainen takaisinmaksu toteutetaan jäljempänä kohdassa 13 
kuvattua menettelyä noudattaen.  

http://www.omasp.fi/Debentuurilaina
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Lainan merkitsijällä ei ole oikeutta vaatia Lainan ennenaikaista takaisinmaksua, paitsi 
Liikkeeseenlaskijan konkurssissa tai selvitystilamenettelyssä. 

6. Tuotto 
Lainalle maksetaan kiinteä vuotuinen 3,25 % korko.  

Koronlaskentaperuste on todelliset päivät/365 mukaan lukien kunkin korkokauden         
ensimmäinen päivä ja pois lukien korkokauden viimeinen päivä, jolloin korkokauden 
todellisten päivien lukumäärä jaetaan todellisten päivien lukumäärällä. Korko lasketaan 
lainan liikkeeseenlaskupäivästä. 

      Korkokaudet ovat seuraavat: 

14.11.2022 – 14.7.2024 

14.7.2024 – 14.7.2025 

14.7.2025 – 14.7.2026 

14.7.2026 – 14.7.2027 

14.7.2027 – 14.7.2028 

 

Korko maksetaan lainan pääomalle vuosittain jälkikäteen 14.7. Ensimmäisen kerran 
14.7.2024 ja viimeisen kerran 14.7.2028. Ensimmäinen korkojakso on 20 kk. Mikäli 
koronmaksupäivä tai takaisinmaksupäivä ei ole pankkipäivä, siirtyy maksupäivä seuraavaksi 
pankkipäiväksi. 

Lainan emissiokurssi on kiinteä 100 %. Arvopaperin todellinen tuotto emissiokurssin ollessa 
100 % on sama kuin nimelliskorko.  

7. Lainan maksaminen 
Lainan korko ja pääoma maksetaan ainoastaan lainan alkuperäiselle merkitsijälle tai hänen   
edunsaajilleen.  Mikäli koronmaksupäivä tai takaisinmaksupäivä ei ole pankkipäivä, siirtyy 
maksupäivä seuraavaksi pankkipäiväksi. Maksun siirtyminen ei vaikuta 
takaisinmaksettavaan rahamäärään. ’Pankkipäivällä’ tarkoitetaan näissä ehdoissa päivää, 
jona pankit ovat Helsingissä yleisesti avoinna ja Eurojärjestelmän maksujärjestelmä 
TARGET2 on käytössä. 

Oikeus velkakirjalainojen pääoman ja koron nostamiseen vanhentuu kolmen (3) vuoden 
kuluessa pääoman ja koron erääntymispäivästä. 

8. Kuittauskielto 
Liikkeeseen laskettaviin velkakirjoihin perustuvia saamisia ei voi käyttää vastasaamisen   
kuittaamiseen liikkeeseenlaskijalta. 

9. Lainaa koskevat ilmoitukset 
Ilmoitus liikkeeseenlaskun peruuttamisesta tai merkinnän keskeyttämisestä ylimerkinnän 
johdosta on saatavana Oma Säästöpankin konttoreista ja verkkosivuilta osoitteessa 
www.omasp.fi/Debentuurilaina, viimeistään 28.12.2022. 
Liikkeeseenlaskija julkaisee ja antaa tiedoksi lainaa koskevat tiedot ilmoittamalla ne 
osoitteessa www.omasp.fi/Debentuurilaina. Liikkeeseenlaskija voi myös lähettää ilmoituksen 
kirjallisesti sille, jonka osoite on Liikkeeseenlaskijan tiedossa. 

Mikäli Liikkeeseenlaskija on tehnyt päätöksen lainan ennenaikaisesta lunastuksesta, 
Liikkeeseenlaskija ilmoittaa siitä arvopaperinomistajille viimeistään kolmekymmentä (30) 
päivää etukäteen edellä mainitulla tavalla. 
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Tiedon katsotaan tulleen sijoittajalle samana päivänä, kun se on julkaistu edellä mainitulla 
tavalla tai jos ilmoitus on lähetetty kirjallisesti, sen katsotaan saapuneen sijoittajalle 
viimeistään viidentenä (5) pankkipäivänä lähettämisestä. 

10.  Ylivoimainen este 
             Liikkeeseenlaskija ei vastaa debentuurin haltijaan nähden vahingosta, joka aiheutuu  

a) viranomaisen toimenpiteestä, sodasta tai sodan uhasta, kapinasta tai 
kansalaislevottomuudesta; 

b) Liikkeeseenlaskijasta riippumattomasta ja sen toimintaan olennaisesti vaikuttavasta 
häiriöstä posti- tai teleliikenteessä taikka sähkövirran saannissa; 

c) Liikkeeseenlaskijan toiminnon tai toimenpiteen viivästymisestä tulipalon tai siihen 
verrattavan muun onnettomuuden johdosta; 

d) Liikkeeseenlaskijan toimintaan olennaisesti vaikuttavasta työtaistelutilanteesta, kuten 
lakosta, sulusta, boikotista tai saarrosta silloinkaan, kun se koskee vain osaa 
Liikkeeseenlaskijan toimihenkilöistä ja huolimatta siitä, onko Liikkeeseenlaskija siihen 
osallisena vai ei; tai 

e) muista näihin verrattavasta ylivoimaisesta esteestä tai vastaavanlaisesta syystä 
johtuvasta Liikkeeseenlaskijan liiketoiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. 

 

Mikäli on olemassa edellä mainittu seikka, jonka vuoksi Liikkeeseenlaskija on estynyt 
ryhtymästä näiden ehtojen mukaiseen toimenpiteeseen, toimenpidettä saadaan siirtää 
eteenpäin, kunnes este on lakannut. 

Liikkeeseenlaskija ei korvaa muissa tapauksissa syntynyttä vahinkoa, jos Liikkeeseenlaskija 
on noudattanut tavanomaista huolellisuutta. Liikkeeseenlaskija ei milloinkaan korvaa välillistä 
vahinkoa. 

11. Sovellettava laki ja oikeuspaikka 
Tähän Lainaan sovelletaan Suomen lakia. 

Lainaan liittyvät riitaisuudet ratkaistaan Liikkeeseenlaskijan kotipaikkakunnan käräjä-         
oikeudessa. Kantaja, johon sovelletaan kuluttajia koskevaa lainsäädäntöä, voi nostaa 
kanteen   kotipaikkakuntansa käräjäoikeudessa. 

12. Lainan etuoikeusasema 
Liikkeeseen laskettavat velkakirjat ovat velkakirjalain 34 §:n 2 momentin tarkoittamia   
debentuureja ja etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa olevia velkainstrumentteja, 
jotka kuuluvat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 63 
artiklassa tarkoitettuun toissijaiseen pääomaan (T2), mikäli 63 artiklan vaatimukset täyttyvät. 
Mikäli Liikkeeseenlaskija tulee laina-aikana maksukyvyttömäksi, sijoittajien debentuuriin 
perustuvilla saatavilla on huonompi etuoikeus kuin Liikkeeseenlaskijan muilla sitoumuksilla, 
ja siten voi olla olemassa riski siitä, että sijoittaja menettää sijoittamansa pääoman ja koron 
osittain tai kokonaan.  

13. Velkojien kokous 
Liikkeeseenlaskijan hallituksella on oikeus kutsua koolle velkojienkokous päättämään Lainan 
ehtojen muuttamisesta tai muista jäljempänä mainituista asioista.  

Kokouskutsu velkojienkokoukseen on julkaistava vähintään 10 päivää ennen kokouspäivää 
kohdan 9 mukaisesti. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja asialista 
sekä tiedot siitä, miten velkakirjan haltijan on meneteltävä voidakseen osallistua 
kokoukseen.  

Velkojienkokous on pidettävä Helsingissä ja sen puheenjohtajan nimeää Liikkeeseenlaskijan 
hallitus.  
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Velkojienkokous on päätösvaltainen, jos läsnä olevat henkilöt edustavat vähintään 75 % 
Lainan liikkeessä olevasta pääomamäärästä. Mikäli velkojienkokous ei ole päätösvaltainen 
30 minuutin kuluessa kokouskutsun mukaisesta kokouksen alkamisajankohdasta, 
kokouksen asialistan käsittely voidaan Liikkeeseenlaskijan hallituksen pyynnöstä lykätä 
uuteen velkojienkokoukseen, joka on pidettävä aikaisintaan 14 päivän ja viimeistään 28 
päivän kuluttua. Uusi velkojienkokous on päätösvaltainen, jos läsnä olevat henkilöt 
edustavat vähintään 25 % Lainan liikkeessä olevasta pääomamäärästä. Kokouskutsu 
lykkäyksen takia pidettävään uuteen velkojienkokoukseen on julkaistava samalla tavalla kuin 
kutsu alkuperäiseen kokoukseen. Kutsussa on lisäksi mainittava kokouksen 
päätösvaltaisuuden edellytykset.  

Liikkeeseenlaskijan edustajilla ja sen valtuuttamilla henkilöillä on oikeus olla läsnä 
velkojienkokouksessa ja käyttää siellä puheenvuoroja. Velkakirjan haltijoiden äänioikeus 
määräytyy velkakirjojen pääomamäärän perusteella. Liikkeeseenlaskijalla ei ole äänioikeutta 
velkojienkokouksessa.  

Velkojienkokouksen päätös edellyttää vähintään kahta kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.  

Velkojienkokouksella on oikeus päättää joukkovelkakirjan haltijoita sitovasti: 

a) Lainan ehtojen muuttamisesta ja  
b) suostumuksen antamisesta väliaikaiseen poikkeamiseen Lainan ehdoista. 

             
            Kaikkien velkakirjan haltijoiden suostumusta edellyttävät:  

a) Lainan pääoman ja/tai koron alentaminen,  
b) laina-ajan pidentäminen,  
c) velkojienkokouksen päätösvaltaisuuden muuttaminen tai  
d) velkojienkokouksen päätöksen enemmistövaatimuksen muuttaminen.  
Tällöin suostumus voidaan antaa velkojienkokouksessa tai muulla todistettavalla tavalla.  

Velkojienkokous voi päätöksellään oikeuttaa nimetyn henkilön toteuttamaan 
velkojienkokouksen päätöksen voimaansaattamiseksi tarvittavat toimenpiteet.  

Selvyyden vuoksi todetaan, että Liikkeeseenlaskijan lainaehtojen mukaisia oikeuksia 
vähentävät tai velvollisuuksia lisäävät muutokset edellyttävät Liikkeeseenlaskijan 
suostumusta. Lisäksi selvyyden vuoksi todetaan, että kaikki sellaiset Lainan ehtoihin 
tehtävät muutokset, jotka edellyttävät Finanssivalvonnan lupaa tulevat voimaan vasta kun 
Finanssivalvonnan lupa on saatu.  

14.  Muut ehdot 
Liikkeeseenlaskijan hallitus päättää muista ehdoista ja toimenpiteistä, jotka liittyvät lainan 
ottamiseen tai hoitamiseen tai mahdollisiin lainateknisiin muutoksiin. 
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X MUITA TIETOJA MERKITSIJÖILLE 
 

1. Merkintätodistus  
           Todistukseksi maksetusta merkinnästä annetaan maksutosite ja merkintätodistus. 

2. Kustannukset  
           Merkitsijöiltä ei veloiteta merkinnöistä merkintäpalkkioita eikä muita kuluja. 

3. Lainan vakuus  
Lainalle ei ole asetettu vakuutta. Lainalla on huonompi etuoikeus kuin Liikkeeseenlaskijan 
muilla veloilla.  

4. Jälkimarkkinat 
Listaamattomilla lainoilla ei ole järjestettyjä jälkimarkkinoita. Liikkeeseenlaskettava 
Debentuuri ei ole siirtokelpoinen. Lainaa ei listata pörssiin eikä noteerata julkisesti. 
Liikkeeseenlaskijan konttorit eivät ota vastaan osto- ja myyntitoimeksiantoja. 

5. Merkintä- ja muut sitoumukset  
Merkintäsitoumuksia ei ole annettu. Merkintäoikeutta ei ole rajoitettu. 

6. Alimerkintätilanteet  
Liikkeeseenlaskija päättää menettelytavoista mahdollisessa alimerkintätilanteessa ja sillä on    
myös oikeus keskeyttää merkintä tai pidentää merkintäaikaa yhdellä (1) viikolla. 

7. Arvio liikkeeseenlaskijalle kertyvästä pääomasta ja sen suunniteltu käyttötapa 
Liikkeeseenlaskijalle kertyy arviolta 100 % merkitystä nimellismäärästä, josta vähennetään 
liikkeeseenlaskusta aiheutuvat palkkiot ja kulut.  Lainalla on tarkoitus vahvistaa 
Liikkeeseenlaskijan toissijaisia omia varoja ja pääomapuskureita. Laina on osa 
Liikkeeseenlaskijan varainhankintaa. 

8. Verotus 
Alla esitetty yhteenveto perustuu tämän esitteen päivämääränä Suomessa voimassa 
olevaan verolainsäädäntöön ja vallitsevaan verotuskäytäntöön koskien debentuurille 
maksettavaa korkoa.  

Tämä yhteenveto ei ole tyhjentävä, eikä siinä ole huomioitu eikä selvitetty muiden maiden 
kuin Suomen verolainsäädäntöä. Sijoittajan jäsenvaltion verolainsäädäntö voi vaikuttaa 
arvopaperista saatavaan tuloon. Sijoittajan tulee ottaa huomioon, että verolainsäädännössä 
tapahtuvat muutokset saattavat vaikuttaa verotukseen myös takautuvasti. 

Tässä kuvataan niitä olennaisia Suomen tuloveroseuraamuksia, joilla saattaa olla merkitystä 
debentuurin kannalta ja kuvaus soveltuu Suomessa yleisesti ja rajoitetusti verovelvollisiin 
luonnollisiin henkilöihin sekä osakeyhtiöihin.  

Lainanhaltijat, joihin sovelletaan erityisiä verosäännöksiä (mm. liiketoimintaa 
harjoittamattomat tai verovapaat yhteisöt, ulkomaiset väliyhteisöt sekä avoimet tai 
kommandiittiyhtiöt), ja niihin kohdistuvat veroseuraamukset ovat tämän tarkastelun 
ulkopuolella.    

Perintö- tai lahjaverosäädökset ovat tämän tarkastelun ulkopuolella. 

Verolainsäädäntöä, oikeuskäytäntöä ja veroviranomaisten kannanottoja voidaan 
tulevaisuudessa muuttaa ja näillä muutoksilla voi olla myös takautuva vaikutus.  

Suomessa yleisesti verovelvollisia ja rajoitetusti verovelvollisia kohdellaan verotuksessa eri 
tavoin. Yleisesti verovelvolliset ovat Suomessa verovelvollisia maailmanlaajuisista tuloistaan. 
Rajoitetusti verovelvollisia verotetaan vain Suomesta saadusta tulosta. Lisäksi rajoitetusti 
verovelvollisen Suomessa sijaitsevasta kiinteästä toimipaikasta saamaa tuloa verotetaan 
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Suomessa, kuitenkin soveltuvia verosopimusmääräyksiä noudattaen. Suomen tekemät 
verosopimukset voivat rajoittaa Suomen sisäisen verolainsäädännön soveltamista ja estää 
rajoitetusti verovelvollisen Suomesta saaman tulon verottamisen Suomessa.  

Yleensä luonnollisen henkilön katsotaan olevan Suomessa yleisesti verovelvollinen silloin, 
kun hän jatkuvasti oleskelee Suomessa yli kuuden kuukauden ajan tai hänellä on Suomessa 
vakituinen asunto ja koti. Ulkomaille muuttanutta Suomen kansalaista pidetään Suomessa 
yleisesti verovelvollisena muuttovuoden ja kolmen seuraavan vuoden ajan, ellei hän näytä, 
ettei hänellä ole verovuonna ollut olennaisia siteitä Suomeen. Ansiotulo verotetaan 
progressiivisen veroasteikon mukaan. Pääomatulo verotetaan 30 prosentin verokannan 
mukaan. Jos Suomessa yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön pääomatulot ovat yli 
30 000 euroa kalenterivuodessa, pääomatulovero-kanta on kuitenkin 34 prosenttia 30 000 
euroa ylittävältä osalta.  

Suomen lain mukaisesti perustetut yhtiöt ovat Suomessa yleisesti verovelvollisia. 
Suomalaiset yhtiöt ovat Suomessa verovelvollisia maailmanlaajuisista tuloistaan. 
Yhteisöverokanta on Suomessa tällä hetkellä 20 prosenttia.  

Seuraavassa on yhteenveto tietyistä lainaosuuksiin sijoittamiseen sekä niiden omistamiseen 
ja luovuttamiseen liittyvistä veroseuraamuksista Suomessa yleisesti ja rajoitetusti 
verovelvollisille lainanhaltijoille.  

Korkotulot   

Yleisesti verovelvolliset luonnolliset henkilöt ja suomalaiset yhteisöt  

Debentuurille maksettavasta korosta, jonka saaja on Suomessa asuva luonnollinen henkilö 
tai kuolinpesä, peritään korkotulon lähdevero 30 prosenttia. Liikkeeseenlaskija huolehtii 
lähdeveron perimisestä. 

Suomalaiselle yhteisölle maksettava debentuurin korko   on yleensä yhteisön veronalaista 
elinkeinotoiminnan tulolähteen tai muun toiminnan tulolähteen tuloa. Yhteisöverokanta on 
tällä hetkellä 20 prosenttia.   

Rajoitetusti verovelvolliset luonnolliset henkilöt ja yhteisöt  

Rajoitetusti verovelvolliset eivät pääsääntöisesti ole Suomessa verovelvollisia debentuurille 
maksettavasta korosta, ellei korkotulo liity elinkeinotoiminnan harjoittamiseen Suomessa 
(kiinteä toimipaikka).  

9. Liikkeeseenlaskun järjestäjä 
Liikkeeseenlaskun järjestäjä on Oma Säästöpankki Oyj, y-tunnus 2231936–2. 

Osoite Valtakatu 32, 53100 Lappeenranta 
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XI LUETTELO ESITTEESEEN VIITTAAMALLA 
SISÄLLYTETYISTÄ ASIAKIRJOISTA 
 

Seuraavat asiakirjat on täydellisten tilinpäätöstietojen osalta sisällytetty viittaamalla tähän 
tarjousesitteeseen, ja ne muodostavat osan Oma Säästöpankin taloudellisista tiedoista. Myös 
vuosikertomuksiin sisältyvät tilintarkastuskertomukset on sisällytetty tähän esitteeseen.  

Sisällyttämättä jätetyt osat ovat joko epäolennaisia sijoittajan kannalta tai löytyvät muualta 
esitteestä   

Viittaamalla sisällytetyt asiakirjat ovat nähtävillä Oma Säästöpankin kotisivuilla osoitteessa 
www.omasp.fi/Debentuurilaina. Ne ovat myös saatavissa kaikista Oma Säästöpankin konttoreista 
niiden aukioloaikoina. 

 

 

Viittaamalla sisällytetyt asiakirjat ovat: 

Oma Säästöpankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2022 

Riippumattoman tilintarkastajan raportti Oma Säästöpankki Oyj:n konsernin osavuosikatsauksen 
yleisluonteisesta tarkastuksesta 1.1.-30.9.2022 on osavuosikatsauksen sivulla 59 

Oma Säästöpankki Oyj:n vuosikertomus 2021 sisältäen Konsernitilinpäätöksen 2021 

Tilintarkastajan tilintarkastuskertomus 1.1.-31.12.2021 on vuosikertomuksen sivulla 150-155 

Oma Säästöpankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2021 

Riippumattoman tilintarkastajan raportti Oma Säästöpankki Oyj:n konsernin puolivuosikatsauksen 
yleisluonteisesta tarkastuksesta 1.1.-30.9.2021 on osavuosikatsauksen sivulla 55 

Oma Säästöpankki Oyj:n vuosikertomus 2020 sisältäen Konsernitilinpäätöksen 2020 

Tilintarkastajan tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2020 on vuosikertomuksen sivulla 159-
163 

 

 
 

http://www.omasp.fi/Debentuurilaina
https://sijoittaminen.omasp.fi/sites/default/files/sijoittajalle/OmaSp%20Osavuosikatsaus%201.1.-30.9.2022.pdf
https://sijoittaminen.omasp.fi/sites/default/files/sijoittajalle/OmaSp%20Osavuosikatsaus%201.1.-30.9.2022.pdf
https://sijoittaminen.omasp.fi/sites/default/files/sijoittajalle/OmaSp%20Vuosikertomus%202021.pdf
https://sijoittaminen.omasp.fi/sites/default/files/sijoittajalle/OmaSp%20Osavuosikatsaus%201.1.-30.9.2021.pdf
https://sijoittaminen.omasp.fi/sites/default/files/sijoittajalle/OmaSp%20Vuosikertomus%202020.pdf

