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TARJOUSESITE 

OMA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINA 1/2017 

Liikkeeseenlaskija Oma Säästöpankki Oyj 

 

Lainan pääoma enintään 15 000 000 euroa 

Laina-aika  1.11.2017 – 1.2.2023 

Emissiokurssi  98 % -102 % 

Merkintäaika  1.11.2017 – 15.12.2017 

Järjestäjä  Oma Säästöpankki Oyj 

ISIN-koodi  FI4000282983 

 

 

Tämä Tarjousesite on Oma Säästöpankin laatima ja Finanssivalvonnan hyväksymä (diaarinumero 

FIVA 74/02.05.04/2017). Finanssivalvonta ei vastaa Tarjousesitteen tietojen oikeellisuudesta. 

Tarjousesite on laadittu Suomen arvopaperimarkkinalain (14.12.2012/746), valtiovarainministeriön 

arvopaperimarkkinalain 3–5 luvussa tarkoitetuista esitteistä antaman asetuksen (20.12.2012/1019) 

ja Euroopan yhteisön komission asetuksen (EY) N:o 809/2004 (muutoksineen) sisältövaatimusten 

mukaisesti. Tarjousesite on laadittu ainoastaan debentuurien tarjoamiseksi yleisölle, eikä 

debentuureja ole tarkoitus hakea kaupankäynnin kohteeksi säännellylle markkinalle. Lainan ISIN-

koodi on FI4000282983 

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.  
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1.TIIVISTELMÄ 
Tiivistelmä koostuu sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä ”osatekijät”.  

Nämä osatekijät on numeroitu jaksoittain A-E (A.1 – E.7).  

Tämä tiivistelmä sisältää kaikki ne osatekijät, jotka kyseessä olevasta Arvopaperista ja sen 

liikkeeseenlaskijasta tulee esittää. Osatekijöiden numerointi ei välttämättä ole juokseva, sillä 

kaikkia sääntelyssä lueteltuja osatekijöitä ei Arvopaperin tai liikkeeseenlaskijan luonteen vuoksi 

ole esitettävä tässä tiivistelmässä. 

Vaikka Arvopaperin tai liikkeeseenlaskijan luonne edellyttäisi jonkin osatekijän sisällyttämistä 

tiivistelmään, on mahdollista, ettei kyseistä osatekijää koskevaa merkityksellistä tietoa ole 

lainkaan. Tällöin osatekijä on kuvattu lyhyesti ja sen yhteydessä mainitaan ”ei sovellu”. 

 

Jakso A Johdanto ja varoitukset 
A.1 Varoitus • Tätä tiivistelmää on pidettävä Oma 

Säästöpankki Oyj:n Debentuurilainan 

2017/1 esitteen johdantona. 

• Sijoittajan tulee perustaa 

sijoituspäätöksensä tähän esitteeseen 

kokonaisuutena.  

• Jos tuomioistuimessa pannaan vireille 

kanne esitteen tiedoista, kantaja voi 

Euroopan talousalueeseen kuuluvan 

valtion kansallisen lainsäädännön 

nojalla joutua ennen oikeudenkäynnin 

vireillepanoa vastaamaan esitteen 

käännöskustannuksista. 

• Tiivistelmän laatineet ja sen 

ilmoittamista pyytäneet henkilöt ovat 

siviilioikeudellisessa vastuussa 

tiivistelmästä tai sen käännöksestä vain, 

jos tiivistelmä on harhaanjohtava, 

epätarkka tai epäjohdonmukainen 

suhteessa esitteen muihin osiin tai jos 

siinä ei anneta yhdessä esitteen muiden 

osien kanssa keskeisiä tietoja 

sijoittajien auttamiseksi, kun he 

harkitsevat sijoittamista näihin 

Arvopapereihin. 

A.2 Suostumus tämän esitteen 

käyttämiseen 

Ei sovellu 
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Jakso B Liikkeeseenlaskijan tiedot 
B.1 Virallinen nimi ja tunnus Oma Säästöpankki Oyj, ''Oma Säästöpankki'' ”Pankki” 

’’ Liikkeeseenlaskija’’  

 

y-tunnus 2231936-2 

B.2 Kotipaikka, oikeudellinen 

muoto ja sovellettava laki 

 

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. 

B.4a Viimeaikainen kehitys Viime vuosina toteutettujen rakennejärjestelyjen sekä pankin 

toiminnan uudelleenorganisoinnin hyödyt vahvistavat pankin 

kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta merkittävästi tilikaudella 

2017. Toiminnan uudelleen organisointi alentaa kustannuksia 

ja tuo uusia mahdollisuuksia kannattavan liiketoiminnan 

kasvattamiseen.  

 

Asiakaskäyttäytymisen nopea muutos, ennen kaikkea 

digitaalisten pankkipalvelujen käytön lisääntymisen myötä 

pankki on investoinut ja tulee investoimaan lähivuosina 

digitaalisten palveluiden kehittämiseen.  

Vuoden 2017 aikana pankki kehittää asiakkaiden sähköistä 

asiointia Tupas-tunnistamista ja sähköistä allekirjoittamista 

hyödyntäen.  

 

Pankin tavoitteena on käynnistää 

kiinnitysluottopankkitoiminta vuoden 2017 aikana. 

Finanssivalvonta on myöntänyt pankille luvan 

kiinnitysluottopankkitoiminnan harjoittamiseen 14.9.2017. 

Pankin tavoitteena on laskea liikkeelle osana 

joukkovelkakirjalainaohjelmaa 250 miljoonan euron suuruinen 

katettu joukkolaina loppuvuodesta 2017.  

 

Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta, pankin 

liiketoiminnan ennakoidaan kehittyvän suotuisasti vuoden 

2017 aikana. 

B.4b Kuvaus tiedossa olevista 

suuntauksista, jotka 

vaikuttavat 

Pankkien toimintaympäristöön vaikuttaa toimialan tiukan 

kilpailutilanteen lisäksi myös lisääntynyt pankkisääntely. 

Poikkeuksellisen alhaiset markkinakorot rasittavat pankkien 

kannattavuutta korkokatetta heikentämällä. 
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liikkeeseenlaskijaan ja sen 

toimialaan 

Asiakaskäyttäytymisen nopea muutos ja ennen kaikkea 

digitaalisten pankkipalvelujen käytön lisääntyminen ovat 

asettaneet omat haasteensa toimialan kehitykselle. Oma 

Säästöpankki on kyennyt vastaamaan onnistuneesti näihin 

haasteisiin.  

B.5 Kuvaus konsernista Oma Säästöpankki Oyj on konsernin emoyhtiö. Oma 

Säästöpankin tytäryhtiöitä ovat SAV-Rahoitus Oy sekä 

Kiinteistö Oy Lappeenrannan Säästökeskus. 

B.9 Tulosennuste tai arvio Oma Säästöpankki on antanut alla olevan tulosennusteen 

vuosikertomuksessa 2016. 

 

Pankin tuloskehityksen arvioidaan pysyvän edellisen tilikauden 

tasolla. Korkotason maltillisella nousulla on pankin tulokseen 

positiivinen vaikutus. Voimakas korkotason nousu voi 

kuitenkin aiheuttaa arvonalentumistappioiden lisääntymisen. 

Kilpailutilanteen pysyessä kireänä luottomarginaalit voivat 

laskea, jolla voi olla pankin tulosta lievästi heikentävä 

vaikutus. 

 

Pankki ei ole ilmoittanut uutta tulosennustetta 

vuosikertomuksen 2016 julkistamisen jälkeen. 

B.10 Kuvaus tilintarkastus-

kertomuksessa 

mahdollisesti esitettyjen 

muistutusten luonteesta 

Ei sovellu. Tilintarkastuskertomus ei sisällä muistutuksia. 

B.12 Historialliset taloudelliset 

tiedot, kehitysnäkymät, 

merkittävät muutokset 

Konsernitilinpäätös on laadittu EU:n hyväksymien 

kansainvälisten IFRS-kirjanpitosäännösten mukaisesti 

(International Financial Reporting System) siten kuin EU on 

standardit hyväksynyt. Puolivuositilinpäätös 30.6.2016 on 

Oma Säästöpankin ensimmäinen IFRS-standardien mukaan 

laadittu tilinpäätös. 

 Vuoden 2015 tiedot on taulukossa muutettu vuoden 2016 

vertailutietoja varten IFRS:n mukaiseksi. Virallinen tilinpäätös 

vuodelta 2015 on laadittu suomalaisen tilinpäätöskäytännön 

mukaisesti. 
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 Konsernin tuloslaskelma 
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 Konsernin laaja 

tuloslaskelma 
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 Konsernin tase 
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 Vakavaraisuus Vakavaraisuuslaskenta raportoidaan emoyhtiön  

Oma Säästöpankki Oyj tasolla. 
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Oma säästöpankki Oyj:n vuoden 2016 tilintarkastetun 

tilinpäätöksen julkistamisen jälkeen ei pankin 

taloudellisessa tai liiketoiminnallisessa asemassa ole 

tapahtunut merkittäviä muutoksia. 

Pankin kehitysnäkymissä ei ole tapahtunut merkittäviä 

kielteisiä muutoksia viimeisen tarkastetun tilinpäätöksen 

julkistamispäivän jälkeen. 

B.13 Kuvaus viimeaikaisista 

tapahtumista 

Liikkeeseenlaskijan tiedossa ovat seuraavat pankin 

maksukykyyn mahdollisesti vaikuttavat tapahtumat:  

Pankki laski liikkeelle 125 miljoonan euron suuruisen 
vakuudettoman joukkovelkakirjalainan huhtikuussa 2017. 
Laina erääntyy huhtikuussa 2020. Joukkovelkakirjalaina on 
listattu Helsingin Pörssiin. 
 
Oma Säästöpankki Oyj ja S-Pankki Oy ovat sopineet S-
Pankin pk-yritys sekä maa- ja metsätalousliiketoiminnan 
siirtymisestä Oma Säästöpankki Oyj:lle 1.12.2017 alkaen. 
Oma Säästöpankille siirtyy kaupassa noin 250 miljoonan 
euron liiketoiminta sisältäen n. 140 miljoonan euron 
lainakannan ja 110 miljoonaa euroa talletuksia.  
 
Oma Säästöpankki Oyj sai heinäkuussa 2017 Standard & 
Poor’silta (S&P) liikkeeseenlaskijan luottoluokituksen. S&P 
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myönsi pankille pitkäaikaisen ja lyhytaikaisen 
varainhankinnan luottoluokitukseksi BBB+/A-2 vakailla 
näkymillä. 
 
Pankin tavoitteena on käynnistää 
kiinnitysluottopankkitoiminta vuoden 2017 aikana. 
Finanssivalvonta on myöntänyt pankille luvan 
kiinnitysluottopankkitoiminnan harjoittamiseen 14.9.2017.  
 
Oma Säästöpankin yhtiökokous on valtuuttanut keväällä 
2017 hallituksen valmistelemaan henkilöstöantia. 
Henkilöstöannin kohderyhmänä on koko Oma Säästöpankki 
Oyj:n vakituinen henkilöstö. Henkilöstöannissa tullaan 
laskemaan liikkeelle uusia Oma Säästöpankki Oyj:n 
osakkeita, enintään 15.000 kappaletta, jotka edustavat 
enintään 3 % pankin osakekannasta. Oma Säästöpankin 
hallitus käsittelee henkilöstöannin järjestämistä lokakuun 
kokouksessa. Pankin tavoitteena on järjestää henkilöstöanti 
vuoden 2017 aikana. 

B.14 Konsernin sisäinen 

riippuvuus 

Ei sovellu. Liikkeeseenlaskija ei ole riippuvainen muista 

konserniin kuuluvista yhtiöistä. Oma Säästöpankki Oyj on 

konsernin emoyhtiö. 

B.15 Päätoimialat Oma Säästöpankki Oyj harjoittaa luottolaitostoiminnasta 
annetussa laissa tarkoitettua talletuspankkitoimintaa. 
Pankki tarjoaa sijoituspalvelulain 1 luvun 11 §:n mukaisia 
sijoituspalveluita. Säästöpankin erityistarkoituksena on 
säästäväisyyden edistäminen. Säästöpankkia valvoo ja 
tarkastaa Finanssivalvonta. 
 
Finanssivalvonta on 14.9.2017 myöntänyt 
liikkeeseenlaskijalle toimiluvan harjoittaa 
kiinnitysluottopankkitoiminnasta annetussa laissa 
tarkoitettua kiinnitysluottopankki-toimintaa. Tätä koskeva 
yhtiöjärjestyksen muutos on rekisteröity kaupparekisteriin 
28.9.2017. 
Oma Säästöpankki harjoittaa vähittäispankkitoimintaa ja 
tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä 
oman taseensa kautta että välittäen 
yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet 
käsittävät luotto-, sijoitus- ja vakuutustuotteita. 

B16 Määräysvalta Ei sovellu. Oma Säästöpankki Oyj on itsenäinen pankki. 
B17 Luottokelpoisuusluokitukset Oma Säästöpankki Oyj sai heinäkuussa 2017 Standard & 

Poor’silta (S&P) liikkeeseenlaskijan luottoluokituksen. S&P 
myönsi pankille pitkäaikaisen ja lyhytaikaisen 
varainhankinnan luottoluokitukseksi BBB+/A-2 vakailla 
näkymillä. 
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Jakso C Arvopaperit 
C.1 Arvopapereiden tyyppi Tarjottava Arvopaperi on Oma Säästöpankki Oyj:n 

liikkeeseen laskema Oma Säästöpankki Oyj:n 

Debentuurilaina 1/2017 

Lainan ISIN-koodi on FI4000282983 

C.2 Valuutta Lainan valuutta on euro (EUR) 

C.5 Arvopapereiden 

luovutettavuutta koskevat 

rajoitukset 

Ei sovellu. Tämän esitteen alla liikkeeseen laskettavat 

Arvopaperit ovat vapaasti luovutettavissa. 

C.8 Arvopapereihin liittyvät 

oikeudet mukaan lukien 

etuoikeusjärjestys ja 

oikeuksien rajoitukset 

Oikeudet korkoon ja pääoman takaisinmaksuun. Laina 

lasketaan liikkeeseen Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään 

arvo-osuusjärjestelmään. Laina ja sen tuotto maksetaan 

takaisin sille, jolla lainsäädännön ja EFI:n sääntöjen mukaan 

on oikeus vastaanottaa suoritus 

Lainalla on huonompi etuoikeus kuin Liikkeeseenlaskijan 

muilla veloilla. Debentuurilainaa ei voi käyttää 

vastasaatavien kuittaamiseen.  

Lainalle ei ole asetettu vakuutta. 

 

C.9 Arvopapereihin liittyvät 

oikeudet mukaan lukien 

nimelliskorko, 

koronlaskennan lähtöpäivä, 

koron erääntymispäivät, 

mahdollinen viitekorko, 

eräpäivä, tuotto, velkakirjan 

haltijoiden mahdollinen 

edustaja 

Lainalle maksetaan kiinteä vuotuinen 1,25 % 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: 

01.11.2017 – 01.02.2019 

01.02.2019 – 01.02.2020 

01.02.2020 – 01.02.2021 

01.02.2021 – 01.02.2022 

01.02.2022 – 01.02.2023 

 

Korko maksetaan lainan pääomalle vuosittain jälkikäteen 

1.2. Ensimmäisen kerran 1.2.2019 ja viimeisen kerran 

1.2.2023. Ensimmäinen korkojakso on 15 kk. Mikäli 

koronmaksupäivä tai takaisinmaksupäivä ei ole pankkipäivä, 

siirtyy maksupäivä seuraavaksi pankkipäiväksi. 
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Mikäli emissiokurssi on pienempi kuin 100% lainan 

todellinen tuotto on suurempi kuin nimelliskorko. Mikäli 

emissiokurssi on suurempi kuin 100% lainan todellinen 

tuotto on pienempi kuin nimelliskorko. 

 

Lainan todellinen tuotto ilmoitetaan Lainaa merkittäessä, 

mikäli emissiokurssi on muu kuin todennäköinen 100 %. 

 

Velkapapereiden omistajia edustaa velkojienkokous. 

  

C.10 Tietoja koronmaksujen 

yhteydestä johdannaiseen 

Ei sovellu. Korko ei ole riippuvainen mistään 

johdannaisinstrumentista. 

C.11 Kaupankäynnin kohteeksi 

ottaminen 

Ei sovellu. Lainaa ei haeta otettavaksi kaupankäynnin 

kohteeksi. 

Jakso D Riskit 
D.2 Tärkeimmät 

liikkeeseenlaskijalle 

ominaiset riskit 

Ohessa on lyhyesti kuvattu pankin toiminnan suurimmat 

riskit. 

Maailmantalouden ja finanssimarkkinoiden 

epävarmuustekijät voivat vaikuttaa negatiivisesti muun 

muassa liikkeeseenlaskijan tulokseen, varallisuuteen, 

likviditeettiin, liiketoimintaan ja / tai taloudelliseen 

asemaan. 

Kilpailukyky voi heikentyä, jos liikkeeseenlaskija ei onnistu 

hinnoittelussa tai tuotekehityksessä tai liikkeeseenlaskijan 

nykyiset tai vielä tuntemattomat kilpailijat menestyvät 

paremmin hinnoittelussaan tai tuotekehityksessään. 

Strategisten ja/tai operatiivisten riskien hallinnan 

epäonnistumisella voi olla olennaiset kielteiset vaikutukset 

pankin/liikkeeseenlaskijan liiketoimintaan, taloudelliseen 

asemaan, toiminnan tuloksiin ja tulevaisuuden näkymiin ja 

siten pankin kykyyn täyttää maksuvelvoitteensa. 

Avainhenkilöiden menettämisellä voi olla merkittävä 

haitallinen vaikutus liikkeeseenlaskijan liiketoimintaan, 

taloudelliseen asemaan, toiminnan tuloksiin ja 

tulevaisuuden näkymiin ja siten liikkeeseenlaskijan kykyyn 

täyttää velvoitteensa. 

Tietojärjestelmä- ja tietoturvariskit. Koska 

liikkeeseenlaskijan toiminta riippuu luottamuksellisesta ja 
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turvallisesta tietojenkäsittelystä, tietojärjestelmä- ja 

tietoturvaongelmien hallinta ja käsittely voivat aiheuttaa 

häiriöitä tai viivytyksiä liikkeeseenlaskijan asiakaspalvelussa, 

millä voi olla haitallisia vaikutuksia pankin maineeseen ja 

johtaa asiakasmenetyksiin ja asiakkaiden 

korvausvaatimuksiin. 

Sääntelyn ml. verosääntelyn muutoksista ja säännösten 

noudattamattomuudesta aiheutuvat riskit. 

Liikkeeseenlaskija toimii säännellyllä toimialalla ja 

sääntelyyn tehdään ja tullaan jatkuvasti tekemään 

merkittäviä muutoksia, minkä vuoksi ei ole varmuutta siitä, 

että kaikki sääntelyriskit mukaan lukien veroriskit olisivat 

havaittavissa tai vältettävissä.   

Riita- ja rikosasioista sekä viranomaismenettelystä voi 

aiheutua liikkeeseenlaskijalle sakkoja sekä velvollisuus 

maksaa vahingonkorvauksia. 

Kriisinratkaisudirektiivin mukaiseen 
kriisinratkaisumenettelyn piiriin joutuminen tarkoittaa, 
että rahoituslaitoksen velkakirjojen arvoa voidaan alentaa 
tai muuntaa velka omiin varoihin luettaviksi 
rahoitusvälineiksi. 
 

Basel III -säädösten implementoinnista aiheutuvat riskit 

johtuvat uusien säädösten tuomista merkittävistä 

muutoksista pankkeihin sovellettavaan toiminnan vakauden 

valvontajärjestelmään. 

Luottoriskin hallinnassa epäonnistuminen voi johtaa 

asiakasvastuista syntyvien riskien tulos- ja 

vakavaraisuusvaikutusten kasvuun yli hyväksyttävän tason.  

Liikkeeseenlaskijan ongelmat rahoituksen saatavuudessa 

ja kustannuksissa syntyy, kun saamisten ja velkojen 

maturiteetit poikkeavat toisistaan tai saatavat ja velat ovat 

liiaksi keskittyneet yksittäisille vastapuolille.  

Likviditeetinhallinnassa epäonnistumisella tarkoitetaan 

sitä, että pankki ei pysty täyttämään maksuvelvollisuuksiaan 

ja jälleenrahoittamaan erääntyviä lainojaan, esimerkiksi jos 

markkinatilanne heikkenee merkittävästi. 

Epäedulliset muutokset korkotasossa voivat vaikuttaa 

pankin tulokseen ja vakavaraisuuteen. Korkoriski aiheutuu 

saatavien ja velkojen toisistaan poikkeavista 

korkoperusteista sekä eriaikaisista korontarkistus- tai 

erääntymisajankohdista. 
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Johdannaisten avulla tapahtuvassa korkoriskin hallinnassa 
epäonnistuminen voi johtaa siihen, että liikkeeseenlaskijan 
johdannaissopimuksiin perustuva suojautuminen on 
riittämätöntä. 
 
Markkinariskillä tarkoitetaan korkojen ja markkinahintojen 
muutosten vaikutusta pankin tulokseen ja omiin varoihin. 
Kaupankäyntitoiminnassa korkojen muutos aiheuttaa 
markkinariskin toteutumisen arvopapereiden markkina-
arvon muutoksena. Osakeriskillä tarkoitetaan mm. julkisesti 
noteerattavien osakkeiden ja rahasto-osuuksien 
kurssimuutosten aiheuttamaa tulosvaikutusta. 
 
Taloudellista raportointia koskevissa säännöksissä 
tapahtuvien muutosten (esim. IFRS 9) aiheuttama riski. On 
mahdollista, että kirjaustavan muutoksen vuoksi 
arvonalentumistappioiden määrä kasvaa IFRS 9 -standardin 
käyttöönoton myötä. IFRS 9 standardia on noudatettava 
1.1.2018 alkaen tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. 

D.3 Tärkeimmät arvopapereille 

ominaiset riskit 

Ohessa on lyhyesti kuvattu debentuurilainaan liittyvät riskit. 

Liikkeeseenlaskijariski. Mikäli liikkeeseenlaskija tulee laina-
aikana maksukyvyttömäksi, sijoittajien Debentuurilainaan 
perustuvilla saatavilla on huonompi etuoikeus kuin 
liikkeeseenlaskijan muilla sitoumuksilla, ja sijoittaja voi 
menettää sijoittamansa pääoman ja koron osittain tai 
kokonaan.  
 

Jälkimarkkinoiden puuttuminen. Listaamattomalla lainalla 

ei ole järjestettyjä jälkimarkkinoita, joten debentuurilaina 

voi olla vaikeasti myytävissä. 

Debentuurin verokohtelussa tapahtuvat muutokset laina-

aikana voivat vaikuttaa sijoittajan asemaan negatiivisesti. 

Takauksen tai muun vakuuden puuttuminen sekä 
liikkeeseenlaskijan muita velkojia huonompi etuoikeus 
liikkeeseenlaskijan varoihin tarkoittaa, että sijoittaja voi 
menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan, jos 
liikkeeseenlaskijan taloudellinen tila heikkenee tai se tulee 
maksukyvyttömäksi. 
 

Tuotto ja takaisinmaksu. Jos debentuurilaina lasketaan 

liikkeeseen ylikurssiin, se pienentää sijoituksen efektiivistä 

tuottoa. 

 
Kriisinratkaisusääntelyn mukainen 
kriisinhallintamenettelyssä sijoittaja voi menettää 
sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain. 
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Jakso E Tarjous 
E.2  Varojen käyttö Laina on tarkoitus käyttää Liikkeeseenlaskijan 

tavanomaisessa liiketoiminnassa ja se on osa 

Liikkeeseenlaskijan varainhankintaa. 

E.3 

 

Tarjousehdot 

 

Liikkeeseenlaskupäivä 1.11.2017 

 

  Merkintä-aika 1.11.2017 – 15.12.2017 

konttoreiden aukioloaikana 

  Merkintäpaikat Oma Säästöpankki Oyj:n 

konttorit 

  Liikkeeseenlaskun luonne Yleisölle suunnattu 

debentuurilaina 

  Liikkeeseenlaskutapa Arvo-osuusjärjestelmään 

liitettyinä velkakirjoina 

  Velkakirjojen 

toimittaminen 

Velkakirjat merkitään 

merkitsijöiden arvo-

osuustileille merkintäajan 

päätyttyä 

  Lainan pääoma enintään 15.000.000 euroa, 

lainan lopullinen pääoma 

vahvistetaan merkintäajan 

päätyttyä 

  Velkakirjan nimellismäärä Littera/yksikkökoko 1.000 

euroa 

  Velkakirjojen lukumäärä Enintään 15.000 kappaletta, 

lopullinen lukumäärä 

vahvistetaan merkintäajan 

päätyttyä 

  Minimimerkintä 1.000 euroa 

  Merkintäkurssi Lainan merkintäkurssi voi 
vaihdella välillä 98-102 %. 
Todennäköinen 
merkintäkurssi on 100 %. 

  Merkintähinta Lainaa merkittäessä on 

maksettava merkinnän 

nimellismäärä kerrottuna 

merkintäkurssilla sekä 

lainaehtojen mukainen 

liikkeeseenlaskupäivästä 



Sivu 20 / 62 
 

      
Oma Säästöpankin Debentuurilaina 1/2017 

merkinnän maksupäivään 

kertynyt korko. 

  Merkintöjen maksuaika Maksetaan merkittäessä 

  Päätökset ja valtuudet, 

joiden nojalla laina 

lasketaan liikkeeseen 

Oma Säästöpankki Oyj:n 

hallituksen päätös 20.9.2017. 

   Liikkeeseenlaskija päättää 

menettelytavoista 

mahdollisessa yli- tai 

alimerkintä-tilanteissa ja sillä 

on oikeus keskeyttää 

merkintä tai pidentää 

merkintäaikaa yhdellä (1) 

viikolla. 

E.4 Kuvaus kaikista liikkeeseen-

laskuun/tarjoukseen 

liittyvistä olennaisista 

intresseistä, mukaan lukien 

eturistiriidat 

Ei sovellu. Laina tarjotaan yleisön merkittäväksi. 

E.7 Arvioidut kustannukset, jotka 

liikkeeseenlaskija tai tarjoaja 

veloittaa sijoittajalta 

Ei sovellu. Merkintäpalkkioita tai muita kuluja ei peritä. 
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2. 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 ’Lainakohtaiset riskit’ ilmenevät velkakirjanhaltijoiden riskit, mikäli 

Liikkeeseenlaskija olisi maksukyvytön lainan takaisinmaksupäivänä sekä lainan tuottoon 

vaikuttavat markkinoihin 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.  

Riskejä ei ole esitetty niiden oletetun todennäköisyyden tai taloudellisten seurausten laajuuden 

mukaisessa järjestyksessä. 

 

Jäljempänä kuvatuilla riskeillä voi toteutuessaan olla olennaisia kielteisiä vaikutuksia 

liikkeeseenlaskijan liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, toiminnan tuloksiin ja tulevaisuuden 

näkymiin. 

 

2.1 Liikkeeseenlaskijaan liittyvät riskitekijät 
 

2.1.1 Maailmantalouden ja finanssimarkkinoiden epävarmuustekijät 
 

Maailmantalouden ja finanssimarkkinoiden epävarmuustekijät voivat vaikuttaa 

liikkeeseenlaskijan liiketoimintaan ja talouteen. Maailmantalouden epävarma talous- 

ja rahoitusmarkkinatilanne on vaikuttanut kielteisesti Suomen finanssimarkkinoihin, 

joissa liikkeeseenlaskija toimii. Talouden hidastuminen tai taantuma, riippumatta sen 

syvyydestä, tai mikä tahansa muu negatiivinen kehitys maailmantaloudessa voi 

vaikuttaa liikkeeseenlaskijan liiketoimintaan useilla tavoilla, muun muassa 

liikkeeseenlaskijan tulokseen, varallisuuteen, likviditeettiin, liiketoimintaan ja / tai 

taloudelliseen asemaan. Edellä kuvatun kaltainen negatiivinen talous- ja 

rahoituskehitys voi myös vaikuttaa liikkeeseenlaskijan asiakkaisiin ja heidän 

asiakkaisiinsa.   
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2.1.2 Kilpailukyky 
 

Rahoituspalvelumarkkina, joilla liikkeeseenlaskija toimii, ovat edelleen erittäin kilpaillut 

Innovaatiokilpailu tulee sekä vakiintuneilta toimijoilta että jatkuvasti kasvavasta uusien 

markkinoille tulijoiden joukosta. Liikkeeseenlaskijan pääkilpailijat ovat keskikokoiset ja 

pienemmät pankit, jotka toimivat samoilla maantieteellisillä alueilla. Markkinoiden 

odotetaan pysyvän erittäin kilpailtuina kaikissa liikkeeseenlaskijan liiketoiminnoissa. On 

mahdollista, että liikkeeseenlaskija ei onnistu hinnoittelussa tai tuotekehityksessä tai 

liikkeeseenlaskijan nykyiset tai vielä tuntemattomat kilpailijat menestyvät paremmin 

hinnoittelussaan tai tuotekehityksessään.  

 

2.1.3 Strategisten ja/tai operatiivisten riskien hallinta 

 
Strategisella riskillä tarkoitetaan pankin toimintaympäristön kehitykseen nähden väärin 

valitusta liiketoimintastrategiasta syntyviä menetyksiä. Strategiset riskit pyritään 

minimoimaan päivittämällä strategiset ja vuositason suunnitelmat säännöllisesti.  

Operatiivisilla riskeillä tarkoitetaan menetyksiä, jotka voivat johtua sisäisistä 

puutteellisuuksista järjestelmissä, prosesseissa ja henkilöstön toiminnassa tai ulkoisista 

liiketoimintaan vaikuttavista tekijöistä. 

Operatiivisten riskien toteutumista pyritään minimoimaan henkilöstön jatkuvalla 

kehittämisellä ja kattavilla toimintaohjeilla sekä sisäisen valvonnan toimenpiteillä mm. 

eriyttämällä mahdollisuuksien mukaan asioiden valmistelu, päätöksenteko, toimeenpano ja 

valvonta toisistaan. 

Pankki on varautunut erityisellä vakuutuksella pankkitoiminnassa mahdollisesti toteutuviin 

operatiivisiin riskeihin ja niistä aiheutuviin vahinkoihin. Oikeudellisten riskien toteutumista 

osaltaan vähentävät laajasti käytössä olevat vakiomuotoiset sopimusehdot.  

 

Operatiivisia riskejä seurataan keräämällä tietoa pankkia kohdanneista taloudellisista 

menetyksistä ja mahdollisista väärinkäytöksistä. Toimiva johto hyödyntää sisäisen valvonnan 

tuottamaa raportointia ohjeistuksen noudattamisesta sekä tietoja toimintaympäristön 

muutoksista. 

Operatiivisten riskien valvonnan tai hallinnan epäonnistumisella voi kuitenkin olla olennaiset 

kielteiset vaikutukset pankin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, toiminnan tuloksiin ja 

tulevaisuuden näkymiin ja siten pankin kykyyn täyttää maksuvelvoitteensa. 

 

2.1.4 Avainhenkilöiden menettäminen. 
 

Liikkeeseenlaskijan kehitys riippuu suurelta osin pankin palveluksessa olevista 

avainhenkilöistä. Liikkeeseenlaskijan organisaatio on suhteellisen kevyt, ja siksi yksittäisillä 

jäsenillä voi olla laajaa vastuuta. Liikkeeseenlaskija ei välttämättä pysty korvaamaan 

tällaisten henkilöiden menetystä välittömästi. Liikkeeseenlaskijan johtoon tai muuhun 

avainhenkilöstöön kuuluvan henkilön työpanoksen menetyksellä voi olla merkittävä 

haitallinen vaikutus Liikkeeseenlaskijan liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, toiminnan 

tuloksiin ja tulevaisuuden näkymiin ja siten Liikkeeseenlaskijan kykyyn täyttää velvoitteensa. 
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2.1.5 Tietojärjestelmä- ja tietoturvariskit 
 

Liikkeeseenlaskijan päivittäiseen toimintaan liittyy lukuisia transaktioita, joista monet ovat 

erittäin monimutkaisia ja jotka perustuvat luottamuksellisten ja muiden tietojen turvalliseen 

käsittelyyn, tallentamiseen ja siirtämiseen liikkeeseenlaskijan IT-järjestelmissä, sovelluksissa 

ja tietoverkoissa. Vaikka liikkeeseenlaskija hyödyntää tietoturvaohjelmistoja, 

liikkeeseenlaskijan IT-järjestelmät ja sovellukset, laitteet ja verkko voivat olla alttiita 

luvattomalle käytölle, tietokoneviruksille ja muille haitallisille tekijöille. Lisäksi 

liikkeeseenlaskijan toiminta riippuu luottamuksellisesta ja turvallisesta tietojenkäsittelystä. 

Osana liiketoimintaansa liikkeeseenlaskija tallentaa asiakkaiden henkilökohtaisia ja pankki- ja 

vakuutustietoja, jotka ovat tietosuojan ja pankkisalaisuuden säännösten alaisia. 

Tietojärjestelmä- ja tietoturvaongelmien hallinta ja käsittely voivat aiheuttaa häiriöitä tai 

viivytyksiä liikkeeseenlaskijan asiakaspalvelussa, mikä saattaa vaikuttaa haitallisesti pankin 

maineeseen ja johtaa asiakasmenetyksiin ja asiakkaiden korvausvaatimuksiin. 

 

Mikäli liikkeeseenlaskija ei pysty tehokkaasti toteuttamaan uusia tietojärjestelmiä tai 

ottamaan käyttöön uutta teknologiaa, seurauksena voi olla merkittäviä lisäkustannuksia tai 

kilpailukyvyn heikkeneminen markkinoilla. 

 

Tietojärjestelmien toimintahäiriöistä aiheutuviin riskeihin on varauduttu 

jatkuvuussuunnittelulla. Lisäksi liikkeeseenlaskija on pyrkinyt turvaamaan toimintaansa 

kriittisesti vaikuttavat tietotekniikkapalvelut esimerkiksi sopimusjärjestelyillä ja 

vaihtoehtoisten palveluntarjoajien käyttämisellä tiettyjen IT-palvelujen osalta. 

 

Liikkeeseenlaskija on riippuvainen Oy Samlink Ab:n tuottamista tietojärjestelmä- ja 

tukipalveluista sekä niiden toimivuudesta. Samlink-konserni tuottaa pankille pääosan sen 

käyttämistä pankkitoiminnan tietojärjestelmäpalveluista (peruspankkipalvelut sekä niiden 

tarvitsemat lisäpalvelut). Lisäksi Samlink tuottaa pankille toimistoinfrastruktuuriin ja 

taloushallintoon liittyviä palveluja. Samlinkin peruspankkijärjestelmien uudistaminen on 

tarpeen lähivuosien aikana ja tuon kokoluokan uudistamishanke sisältää aina riskejä 

pankkitoiminnan häiriöttömälle jatkamiselle sekä valittavan ratkaisun että toimittajan osalta. 

Liikkeeseenlaskija pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan Samlinkin ja tämän omistajien 

päätöksenteon valmisteluun asiassa ja varautumaan vaihtoehtoisiin ratkaisuihin. 

 

2.1.6 Sääntelyn ml. verosääntelyn muutoksista ja säännösten noudattamattomuudesta 

aiheutuvat riskit 
 

Liikkeeseenlaskija toimii säännellyllä toimialalla, ja sen toimintaan sovelletaan laajaa 

valvontajärjestelmää ja sääntelyä sekä Suomessa että Euroopan unionissa. 

Liikkeeseenlaskijan on täytettävä vähimmäispääomaa ja vakavaraisuutta koskevissa 

määräyksissä asetetut vaatimukset sekä taloudellisten tietojen raportointia koskevat 

vaatimukset. Lisäksi tietyt liikkeeseenlaskijan tekemät päätökset saattavat edellyttää 

etukäteen hyväksyntää tai ilmoitusta asiasta vastaaville viranomaisille. 

 

Jos viranomaiset katsovat, että liikkeeseenlaskija rikkoo edellä mainittuja tai muita 

viranomaisten määräämiä sääntöjä, liikkeeseenlaskijalle voidaan määrätä sakkoja tai muita 

seuraamuksia, kuten täytäntöönpanon keskeyttäminen tai ääritapauksissa kyseisen 
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muutoksen peruuttaminen. Liikkeeseenlaskija voi myös olla vastuussa liikkeeseenlaskijan 

viranomaissäännösten vastaisen toiminnan mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. 

 

Rahoitussektorin sääntelyssä koskien EU: n valvontarakenteita on tehty ja tullaan jatkuvasti 

tekemään merkittäviä muutoksia Suomessa sekä EU:ssa ja muutoin kansainvälisesti.  

 

Alueet, joilla muutokset voisivat vaikuttaa liikkeeseenlaskijaan, ovat keskuspankkien ja 

sääntelyviranomaisten toimet sekä sääntelyn yleiset muutokset, jotka voivat vaikuttaa 

merkittävästi sijoittajien päätöksiin markkinoilla, joilla liikkeeseenlaskija toimii.  

 

Vaikka liikkeeseenlaskija noudattaa kaikkia asiaankuuluvia pankkitoimintaa koskevia ja muita 

sovellettavia säädöksiä, ei ole varmuutta siitä, että kaikki sääntelyriskit olisivat havaittavissa 

tai vältettävissä. 

 

On myös mahdollista, että sääntelyviranomaiset arvioivat liikkeeseenlaskijan tekemiä 

liiketoimintapäätöksiä uudelleen, mikä voi aiheuttaa kielteisiä seurauksia 

liikkeeseenlaskijalle.  

 

Vaikka liikkeeseenlaskija noudattaa kaikkia asiaankuuluvia verosäännöksiä ja käyttää 

ulkopuolisia veroneuvojia varmistaakseen niiden noudattamisen, ei ole varmuutta siitä, että 

kaikki veroriskit olisivat havaittavissa tai vältettävissä. On myös mahdollista, että 

veroviranomaiset arvioivat uudelleen liikkeeseenlaskijan liiketoimintapäätökset, mikä voi 

johtaa velvoitteeseen maksaa lisää veroja ja niihin liittyviä maksuja. 

 

2.1.7 Riita- ja rikosasioista sekä viranomaismenettelystä aiheutuvat riskit 
 

Liikkeeseenlaskijan asiakkaiden tai vastapuolten liikkeeseenlaskijaan kohdistuvat 

vaatimukset voivat johtaa oikeudenkäynteihin. Näihin riskeihin kuuluvat muun muassa 

mahdollinen vastuu sopimattomien tuotteiden myynnistä asiakkaille tai toimimisestä 

asiakkaan ohjeiden vastaisesti, esimerkiksi inhimillisen erehdyksen tai laiminlyönnin vuoksi. 

Liikkeeseenlaskija on vastuussa neuvoista, jotka liittyvät arvopapereiden tarjoamiseen. Jos 

liikkeeseenlaskijan havaitaan rikkoneen velvollisuuksiaan, liikkeeseenlaskija voi olla 

velvollinen maksamaan vahingonkorvauksia vahinkoa kärsineelle. Tällaisilla mahdollisilla 

riita-asioilla voisi myös olla negatiivinen vaikutus liikkeeseenlaskijan asiakkaiden ja 

vastapuolten maineeseen. 

 

Lisäksi liikkeeseenlaskijalle voi aiheutua merkittäviä kielteisiä seurauksia, jos 

liikkeeseenlaskijan toimittaja- tai muihin sopimuksiin liittyvät sopimusvelvoitteet eivät ole 

täytäntöönpanokelpoisia suunnitellulla tavalla tai ne pannaan täytäntöön liikkeeseenlaskijan 

vastaisesti tai jos olisi ilmeistä, että liikkeeseenlaskijan immateriaalioikeudet tai 

tietojärjestelmät eivät ole olleet riittävän suojattuja. 

 

Liikkeeseenlaskija ei ole tällä hetkellä osallisena riita- tai rikosoikeudenkäynneissä, 

välimiesmenettelyissä tai viranomaisprosesseissa, jotka ovat saattaneet tai voisivat vaikuttaa 

merkittävästi liikkeeseenlaskijan liiketoimintaan ja / tai sen taloudelliseen asemaan tai 

kannattavuuteen. 
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2.1.8 Kriisinratkaisudirektiivin mukaiseen kriisinratkaisumenettelyn piiriin joutuminen 
 

Euroopan laajuinen luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehys 

perustuu direktiiviin 2014/59/EU. Finanssivalvonta voi puuttua rahoituslaitosten toimintaan 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jos se epäilee ongelmia. Rahoitusvakausvirastolla on 

kriisinratkaisulain nojalla velvollisuus laatia rahoituslaitoksille kriisinratkaisusuunnitelmat. 

Kriisinratkaisulaki antaa Rahoitusvakausvirastolle kriisinratkaisudirektiivin mukaiset 

valtuudet ja välineet. Virastolla on oikeus asettaa rahoituslaitos kriisihallintoon, jos se arvioi, 

että laitos ei pysty tai ei todennäköisesti pysty jatkamaan toimintaansa eikä ole 

odotettavissa, että ongelma ratkeaisi yksityisillä toimenpiteillä kohtuullisessa ajassa. Lisäksi 

kriisinhallintoon asettamisen edellytyksenä on, että kriisihallinto on tarpeen tärkeän yleisen 

edun turvaamiseksi. Luottolaitoksella on jatkuvasti oltava laitoskohtaisesti ja konsolidoidulla 

tasolla omia varoja ja alentamiskelpoisia velkoja yhteensä vähintään Rahoitusvakausviraston 

määrittämä määrä (ns. MREL-vaatimus). Päätös omien varojen ja alentamiskelpoisten 

velkojen vähimmäismäärästä tehdään osana kriisinratkaisusuunnitelman laadintaa. 

Rahoitusvakausvirasto luo liikkeeseenlaskijalle kriisinratkaisusuunnitelman loppuvuodesta 

2017. 

 

Jos rahoituslaitos on asetettu kriisihallintoon, Rahoitusvakausvirasto voi rahoituslaitoksen 

toiminnan turvaamiseksi päättää, että laitoksen tappiot katetaan osakepääoman arvoa 

alentamalla tai osakkeita mitätöimällä. Lisäksi Rahoitusvakausvirastolla on käytettävissä 

erilaisia muita laissa määriteltyjä kriisinratkaisuvälineitä. Kriisihallintoon asetetun 

rahoituslaitoksen velkakirjojen arvoa voidaan alentaa tai muuntaa velka omiin varoihin 

luettaviksi rahoitusvälineiksi (ns. bail-in). Lisäksi Rahoitusvakausvirasto voi päättää laitoksen 

liiketoiminnan luovuttamisesta taikka väliaikaisen laitoksen tai omaisuudenhoitoyhtiön 

perustamisesta. 

 

2.1.9 Basel III -säädösten implementoinnista aiheutuvat riskit 
 

Rahoituslaitosten pääomaan sovellettavat säännöt ovat muuttuneet kaikkialla Euroopan 

unionissa Baselin pankkivalvontakomitean Baselin III –vaatimusten toteuttamiseksi. 

Euroopan unionin lainsäädäntöpaketissa on neljäs pääomavaatimusdirektiivi ja uusi 

pääomavaatimusasetus, joka tunnetaan nimellä "CRD IV". CRD IV -asetus tuli voimaan 

Suomessa 1. tammikuuta 2014. CRD IV -direktiivi toteutettiin Suomessa uudella 

luottolaitoslailla (laki luottolaitostoiminnasta, 8.8.2014 / 610), joka tuli voimaan 15.1.2010. 

CRD IV:ssä otettiin käyttöön merkittäviä muutoksia pankkeihin sovellettavaan toiminnan 

vakauden valvontajärjestelmään, mukaan lukien: vähimmäispääomavaatimusten 

kasvattaminen; muutokset pääoman määrittelyyn ja riskipainotettujen saamisten 

laskemiseen; sekä ottamalla käyttöön uusia vipuvaikutusta, maksuvalmiutta ja rahoitusta 

koskevia toimenpiteitä.  

 

Luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaan pääoman säilytyspuskuria on sovellettu 

1.1.2015 alkaen. Rahoitustarkastus on päättänyt olla asettamatta liikkeeseenlaskijalle 

vastavuoroista pääomankorotusvaatimusta toistaiseksi.  
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2.1.10 Luottoriskit 
 

Luottoriskillä tarkoitetaan sitä, että vastapuoli ei todennäköisesti täytä sopimuksen mukaisia 

velvoitteitaan. Luottoriskien suurin lähde ovat luotot, mutta luottoriskiä (vastapuoliriskiä) 

voi syntyä myös muunlaisista saamisista, kuten joukkovelkakirjalainoista, lyhytaikaisista 

saamistodistuksista ja johdannaissopimuksista sekä taseen ulkopuolisista sitoumuksista, 

kuten käyttämättömistä luottojärjestelyistä ja -limiiteistä ja takauksista. 

 

Luottoriskien hallinnan tavoitteena on rajoittaa asiakasvastuista syntyvien riskien tulos- ja 

vakavaraisuusvaikutukset hyväksyttävälle tasolle. Hallituksen vahvistama 

liiketoimintastrategia ja luotonanto-ohjeet määrittelevät enimmäismäärät riskikeskittymille 

ja ohjaavat luotonannon suuntaamista asiakassektoreittain, toimialoittain ja 

luottokelpoisuusluokittain. 

 

Pankin keskeisiä asiakasryhmiä ovat toimialueen henkilöasiakkaat ja maatilayritykset sekä 

pienyritykset. Pankin varainhankinnasta pääosa on myönnetty luottoina pankin asiakkaille. 

Pankin taseessa olevista luotoista kotitalouksien ja elinkeinonharjoittajien yhteinen osuus on 

noin 66,7 % (67,5 %). Maatilayrittäjien osuus taseessa olevista luotoista on 6,8 % (7,7 %) 

sekä yritysten ja muiden asiakkaiden osuus 26,5 % (24,8 %). Valtaosa, 72,5 % (72,2 %) pankin 

luotoista on myönnetty asuntovakuutta vastaan. 

 

Järjestämättömät saamiset sisältäen arvonalentumistappiot olivat vuoden 2016 lopussa 21,7 

miljoonaa euroa (19,2), lainanhoitojoustojen määrä oli 122,7 miljoonaa euroa (173,0). 

Lainanhoitojoustoina raportoidaan saamiset, joiden ehtoja on neuvoteltu uudelleen 

asiakkaan heikentyneestä maksukyvystä johtuen.  

 

Yritys- ja maatilatalousluottoriskien hallinta perustuu asiakasvastuuhenkilön suorittamaan 

asiakasseurantaan ja sisäiseen luottokelpoisuusluokitteluun. Henkilöasiakkaan 

luottokelpoisuuden arviointi rakentuu pankin hyvään asiakastuntemukseen ja sen pohjalta 

tehtävään arvioon asiakkaan maksukyvystä, joka perustuu asiakkaan käytettävissä olevien 

tulojen ja velkojen suhteeseen. 

 

Pankin hallitus tekee suurimmat luottopäätökset. Hallitus on edelleen delegoinut 

luottovaltuuksia pankin kahdelle luottoryhmälle ja nimetyille toimihenkilöille. 

Luottopäätökset tehdään pankin hallituksen vahvistamien luotonanto-ohjeiden mukaisesti. 

Pääsääntönä on vähintään kahden päätöksentekijän periaate. Luottopäätökset perustuvat 

asiakkaan luottokelpoisuuteen ja maksukykyyn sekä muiden luoton myöntämiskriteereiden, 

kuten vakuusvaatimusten täyttymiseen. Luotot on myönnetty pääosin turvaavin vakuuksin. 

Vakuudet arvostetaan varovaisesti käypään arvoon, ja niiden käypiä arvoja seurataan 

säännöllisesti sekä tilastoja että hyvää toimialuetuntemusta hyödyntämällä. Pankin hallitus 

on vahvistanut pankille ohjeet eri vakuusmuotojen arvostuksista ja niiden vakuusarvoista, 

joita vastaan luottoa voidaan myöntää. 

 

Luottoriskiä arvioidaan jatkuvasti seuraamalla mm. takaisinmaksussa esiintyviä viivästyksiä ja 

järjestämättömiä luottoja. Asiakaskohtaisia vastuiden ja vakuuksien määriä seurataan 

asiakasvastuuhenkilöiden taholta perustuen jatkuvaan maksukäyttäytymisen ja asiakkaiden 

toiminnan seuraamiseen. Hallitukselle raportoidaan kerran vuodessa 15 suurinta 

asiakaskokonaisuutta sekä järjestämättömien saamisten kokonaismäärä kuukausittain. 



Sivu 27 / 62 
 

      
Oma Säästöpankin Debentuurilaina 1/2017 

Raportointi sisältää mm. riskien määrän ja kehityksen asiakaskokonaisuuksittain, 

toimialoittain ja luottokelpoisuusluokittain.  

 

Pankki pyrkii estämään henkilöasiakkaiden ylivelkaantuneisuutta laskemalla asiakkaalle 

luottokelpoisuusluokan aina uutta luottoa myöntäessään. Luottokelpoisuusluokan 

muodostumiseen vaikuttavat maksuhäiriötiedot, pankkia kohtaan todettu sisäinen 

maksukäyttäytyminen sekä luoton takaisinmaksukyky. Luottokelpoisuusluokan oikean 

määrittelyn vuoksi asiakkaan vastuisiin lasketaan myös muissa rahoituslaitoksissa olevat 

vastuut. Jos luottokelpoisuusluokka on huono, luoton myöntöä harkitaan erityisen tarkkaan, 

tai luotto jätetään kokonaan myöntämättä.  

 

Pankilla ei ole asiakaskokonaisuuksia, joiden vastuut ylittäisivät luottolaitoslain asettaman 

rajan 10 prosenttia pankin omista varoista (ns. suuret asiakasriskit). Pankin luottokantaan 

sisältyvät riskit ovat tehtyjen selvitysten perusteella pankin vuositulostasoon ja 

riskinkantokykyyn nähden alhaisella tasolla.  

 

Yritysasiakkaille myönnettävissä luotoissa asiakasarvioinnin perusteena oleva 

tilinpäätösanalyysi, asiakkaan taloudellinen tila, maksukyky, kilpailuasema, hakemuksen 

luottoluokitus sekä tarjotut vakuudet muodostavat perustan luottopäätöksille ja luoton 

riskiperusteiselle hinnoittelulle. Lisäksi selvitetään rahoituksen kohteena olevan hankkeen 

vaikutusta asiakkaan taloudelliseen tilaan. 

 

2.1.11 Rahoitusriski 

 
Rahoitusriski on jälleenrahoituksen saatavuuteen ja hintaan liittyvä riski, joka syntyy, kun 

saamisten ja velkojen maturiteetit poikkeavat toisistaan. Rahoitusriski syntyy myös, jos 

saatavat ja velat ovat liiaksi keskittyneet yksittäisille vastapuolille. Rahoitusriskiä arvioidaan 

maturiteettiluokittain kunkin luokan saatavien ja velkojen erotuksen suuruudella. 

Rahoitusriskiä hallitaan mm. pitämällä riittävästi likvidejä varoja maksuvalmiuden 

takaamiseksi. Rahoitusriskiä seurataan raportoimalla hallitukselle pankin rahoitustilanteesta 

sekä maksuvalmiusasemasta.  

 

Liikkeeseenlaskija hankkii tarvitsemansa jälleenrahoituksen talletuksina omalta 

toimialueeltaan sekä muilla tarkoituksenmukaisilla keinoilla, kuten JVK-emissioilla ja 

sijoitustodistuksilla. Talletustiliehtojen mukaan merkittävä osa jälleenrahoituksesta on 

avistaehtoista. Pankin tavoitteena on pidentää jälleenrahoituksensa maturiteettia ja 

ylläpitää laajaa rahoituspohjaa. Pankin taseessa olevista luotoista 10,2 % (11,8 %) on 

luottoja, joiden luottoaika on yli 20 vuotta. Vuoden 2016 aikana pankin rahoitusasema pysyi 

vakaana. Pankki sijoittaa likvidit varat pääosin jälkimarkkinakelpoisiin 

rahoitusinstrumentteihin. Pankin maksuvalmiusvaatimus (LCR) oli vuoden 2016 lopussa 

111,3 prosenttia (87,0). 
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2.1.12 Likviditeettiriski 
 

Likviditeettiriskillä tarkoitetaan sitä, että pankki ei pysty täyttämään maksuvelvollisuuksiaan 

ja jälleenrahoittamaan erääntyviä lainojaan. Riski voi toteutua, jos markkinatilanne 

heikkenee merkittävästi ja pankki ei kykene ylläpitämään riittävää likviditeettiä. 

 

Pankin likviditeetin hallinta perustuu osittain talletustodistusten antamiseen. Lyhytaikaisten 

velkainstrumenttien epäsuotuisat muutokset voivat heikentää pankin mahdollisuutta 

hankkia likviditeettiä markkinoilta ja pahentaa pankin lyhytaikaista rahoitusta ja 

likviditeettiä. 

 

Pankilla on tällä hetkellä vain välillinen pääsy Suomen Pankkiin (keskuspankki), mutta 

pankilla on tavoitteena saada TARGET2-hanke päätökseen vuoden 2017 loppuun mennessä. 

 

2.1.13 Korkoriski 
 

Liikkeeseenlaskijan liiketoiminta on vähittäispankkitoimintaa, johon olennaisena osana 

kuuluu korkoriski. Korkoriskiä syntyy rahoitustaseesta, joka koostuu anto- ja 

ottolainauksesta, markkinaehtoisesta jälleenrahoituksesta sekä sijoitus- ja 

likviditeettisalkusta. Korkoriskillä tarkoitetaan korkotason muutosten vaikutusta pankin 

tulokseen ja vakavaraisuuteen. Korkoriski aiheutuu saatavien ja velkojen toisistaan 

poikkeavista korkoperusteista sekä eriaikaisista korontarkistus- tai erääntymisajankohdista. 

Pankin hallitus on myöntänyt toimivalle johdolle valtuudet suojaavien johdannaisten 

käyttöön. Korkoriskiään pienentääkseen pankki käyttää suojaavia johdannaissopimuksia, 

joiden käytöstä on tehty tarkempaa selkoa kohdassa johdannaissopimukset.  

 

Pankin korkoriski raportoidaan säännöllisesti hallitukselle, joka on vahvistamissaan ohjeissa 

antanut enimmäismäärät pankin korkoriskille. Pankki käyttää korkoriskin mittaamisessa 

taseanalyysia, joka mittaa termiinikorkojen yhden ja kahden prosenttiyksikön muutosten 

vaikutusta tulevien 1–60 kk:n korkokatteen ennustukseen. Ennuste lasketaan 

raportointihetkellä markkinoilta saatavilla termiinikoroilla seuraaville viidelle vuodelle. 

Avoimen korkoriskin määrää mitataan korkoherkkyydellä, joka huomioi edellä mainittujen 

korkoshokkien vaikutuksen korkokatteeseen tulevina vuosina. Pankki seuraa korkoriskin 

kehittymistä tämän lisäksi useilla erilaisilla skenaarioilla, joilla simuloidaan pankin talletusten 

tai lainakannan muutoksia. 

 

2.1.14 Johdannaisista aiheutuva korkoriski 
 

Pankki suojaa korollisia velkojaan korkojen muutoksia vastaan korkojohdannaisilla ja 

soveltaa niihin suojauslaskentaa koskevia määräyksiä sekä seuraa säännöllisesti suojausten 

tehokkuutta. Pankki seuraa kuukausittain johdannaisiin liittyviä riskejä kuten johdannaisten 

käyvän arvon muutoksia verrattuna korkokäyrän muutoksiin sekä muutoksia pankin 

taseasemassa ja korkokatteen herkkyydessä koronmuutoksille. 

 

Liikkeeseenlaskija ei kuitenkaan pysty takaamaan, että se pystyisi arvioimaan 

johdannaissopimusten yhteydessä syntyvän riskin kokonaisuudessaan. Tämä voi johtaa 
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siihen, että liikkeeseenlaskijan johdannaissopimuksiin perustuva suojautuminen on 

riittämätön. 

 

2.1.15 Markkinariski 
 

Markkinariskillä tarkoitetaan korkojen ja markkinahintojen muutosten vaikutusta pankin 

tulokseen ja omiin varoihin. Kaupankäyntitoiminnassa korkojen muutos aiheuttaa 

markkinariskin toteutumisen arvopapereiden markkina-arvon muutoksena. Osakeriskillä 

tarkoitetaan mm. julkisesti noteerattavien osakkeiden ja rahasto-osuuksien kurssimuutosten 

aiheuttamaa tulosvaikutusta. Pankin tavoitteena arvopaperisijoituksissa on hankkia tuotto–

riski-suhteeltaan kilpailukykyinen tuotto sijoitetulle pääomalle. 

 

Pankki sijoittaa arvopapereihin vain siten, että kurssimuutosten tulosvaikutus ei vaaranna 

pankin vakavaraisuutta tai kannattavuutta. Tilinpäätöshetkellä pankin laajaan tulokseen 

sisältyi myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon muutoksia yhteensä 4,4 miljoonaa 

euroa (-1,4). Arvopapereiden ja johdannaisten realisoitumattomista arvonmuutoksista 

aiheutuva vaikutus pankin omiin varoihin oli 4,4 miljoonaa euroa (-1,4), joka on 2,0 % (1,0 %) 

pankin omista varoista tilikauden päättyessä. Pankilla ei ole arvopapereihin liittyvää koko 

toiminnan selvitysriskistä aiheutuvaa vähimmäisvakavaraisuusvaatimusta. 

 

Sijoitusten hajauttamisella vähennetään yksittäisistä sijoituksista aiheutuvaa 

keskittyneisyysriskiä. Pankki seuraa kuukausittain sijoitustarkoitukseen hankittujen 

arvopapereiden markkina-arvoja ja niiden transaktioihin liittyviä kassavirtoja. Hallitukselle 

raportoidaan säännöllisesti arvopaperisalkun sisältö ja taseasema. Arvopaperisalkkuun 

sisältyvää markkinariskiä arvioidaan suhteessa pankin tulokseen ja omiin varoihin. 

Markkinariskien mittaamiselle ja seurannalle on asetettu limiitit ja muut seurantarajat. 

 

2.1.16 Taloudellista raportointia koskevissa säännöksissä tapahtuvien muutosten  

(esim. IFRS 9) aiheuttama riski. 
 

Liikkeeseenlaskija on laatinut tilinpäätöksensä kansainvälisten tilinpäätösstandardien 

(International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti vuoden 2016 alusta alkaen. 

IFRS-standardien soveltaminen asettaa liikkeeseenlaskijalle velvoitteen ottaa käyttöön 

muutoksia koskien tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, tilinpäätösstandardeja ja 

kirjanpitojärjestelmiä.  

 

Uusi IFRS 9 Rahoitusinstrumentit -standardi korvaa nykyisen IAS 39 Rahoitusinstrumentit: 

kirjaaminen ja arvostaminen -standardin. IFRS 9 sisältää päivitetyt ohjeet 

rahoitusinstrumenttien kirjaamisesta ja arvostuksesta. Tämä kattaa myös uuden kirjanpidon 

mallin odotettavissa olevista luottotappioista, joita käytetään arvonalentumisen 

kirjaamiseen rahoitusvaroihin. Standardin yleiseen suojauslaskentaan liittyviä sääntöjä on 

myös päivitetty. Rahoitusvarojen luokittelu ja arvostus muuttuvat siten, että IAS 39: n 

mukaiset rahoitusvaroihin kuuluvat erät poistetaan. IFRS 9: n mukaan velkainstrumenttien 

luokittelu rahoitusvaroihin perustuu yhtiön liiketoimintamalliin ja sopimusperusteisiin 

rahavirtoihin.  
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IAS 39 -standardin mukaan arvonalentumistappio kirjataan, jos rahoitusvaroihin liittyvästä 

arvonalentumisesta on ollut objektiivista näyttöä. IFRS 9 -standardien mukaisesti 

arvonalentumistappio kirjataan odotettujen luottotappioiden perusteella. Odotettu 

luottotappio lasketaan rahoitusvarojen koko tosiasialliselle laina-ajalle, kun 

rahoitusvarallisuuteen liittyvä luottoriski on raportointikauden aikana merkittävästi kasvanut 

sen alkuperäisen kirjaamisen jälkeen. Muissa tapauksissa odotettu tappio lasketaan sen 

arvioinnin perusteella, että maksukyvyttömyys toteutuu 12 kuukauden kuluessa 

raportoinnin ajankohdasta. On mahdollista, että kirjaustavan muutoksen vuoksi 

arvonalentumistappioiden määrä kasvaa IFRS 9 -standardin käyttöönoton myötä. 

IFRS 9 standardia on noudatettava 1.1.2018 alkaen tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. 

Liikkeeseenlaskija analysoi parhaillaan rahoitusvarojen sisältöä ja arvioi mahdollisia 

liiketoimintamalleja ja käyttää näitä tietoja arvioitaessa standardin vaikutuksia 

rahoitusvarojen luokitteluun ja arvostukseen. IFRS 9 -standardin lopullinen vaikutusarviointi 

ja tarvittavien muutosten toteuttaminen tietojärjestelmissä ovat edelleen käynnissä. 

Standardin vaikutusten arvioinnit tehdään vuoden 2017 aikana.  

 

 

2.2 Debentuurilainaan liittyvät riskitekijät 
 

2.2.1. 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 Debentuurilainaan 

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.  

 

2.2.2. Vakuus, takaus ja panttaamattomuussitoumus  
 

Debentuurilainalla ei ole vakuutta, eikä niiden ehtoihin sisälly panttaamattomuussitoumusta. Jos 

liikkeeseenlaskijan taloudellinen tila heikkenee tai se tulee maksukyvyttömäksi, sijoittaja voi 

menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. 

 

2.2.3. Jälkimarkkinat ja likviditeettiriski 
 

Lainaa ei listata pörssiin eikä noteerata julkisesti. Listaamattomalla lainalla ei ole järjestettyjä 

jälkimarkkinoita, joten debentuurilaina voi olla vaikeasti myytävissä. Velkakirjojen nopea myynti 

tai hinnan saanti saattaa olla vaikeaa verrattuna vastaaviin sijoituksiin, joilla on kehittyneet 

jälkimarkkinat. Sijoittajan tulee huomioida, että saattaa syntyä luovutustappiota, mikäli 

velkakirja myydään ennen eräpäivää.  
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Sijoittajalla ei ole oikeutta vaatia omalta osaltaan lainan ennenaikaista takaisinmaksua. 

Arvopaperiin perustuvia saamisia ei voi käyttää vastasaamisen kuittaamiseen 

liikkeeseenlaskijalta. 

 

2.2.4. Tuotto ja takaisinmaksu 
 

Arvopaperimarkkinoilla sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Arvopaperien historiallinen kehitys ei 

ole tae tulevasta tuotosta. Sijoittaja vastaa itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista 

seuraamuksista. Debentuurilainan tuoton määrä riippuu sen korosta ja koronlaskuperusteista 

sekä emissiokurssista. Koska Lainan emissiokurssi voi vaihtua, Laina voidaan laskea liikkeeseen 

myös ylikurssiin. Ylikurssi pienentää sijoituksen efektiivistä tuottoa. 

 

2.2.5. 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. Hyvityksestä maksetaan 

veroa maksuajankohtana olevien lakien ja verosäännösten mukaisesti. Verotusta voidaan myös 

kiristää. 

 

2.2.6. Kriisinratkaisusääntelystä johtuvat riskit  
 

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. Debentuurilaina on 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. Jos Liikkeeseenlaskija joutuu kriisinratkaisumenettelyyn Debentuurilainan 

juoksuaikana, merkitsee tämä sitä, että sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan 

tai osittain. 
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3. Yleisiä tietoja liikkeeseenlaskijasta ja sen hallinnosta 
 

3.1. 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. 

 

3.2. Rekisteröimispäivä, rekisteröimisvaltio ja toimintakausi 
 

Oma Säästöpankki Oyj on rekisteröity 31.12.2008 Suomessa ja sen tilikausi on 1.1.-31.12. 

 

3.3. Oikeudellinen muoto ja sovellettava laki 
 

Oma Säästöpankki Oyj on julkinen osakeyhtiö ja siihen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. 

 

3.4. Kuvaus konsernista 
 

Oma Säästöpankki Oyj on konsernin emoyhtiö. Konserniin kuuluvat SAV-Rahoitus Oyj ja 

Kiinteistö Oy Lappeenrannan Säästökeskus. 

SAV-Rahoitus Oyj on vuodesta 2000 toiminut rahoitusyhtiö, joka myöntää yksityishenkilöille 

autorahoitusta. Oma Säästöpankki tuli yhtiön omistajaksi joulukuussa 2016 ja pankin 

omistusosuus yhtiöstä on 49,77 %. 

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. 

 

3.5. Yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala 
 

Oma Säästöpankki Oyj harjoittaa luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettua 

talletuspankkitoimintaa. Pankki harjoittaa kiinnitysluottopankkitoiminnasta annetussa laissa 

tarkoitettua kiinnitysluottopankkitoimintaa. Pankki voi laskea liikkeelle katettuja 

joukkolainoja. Lisäksi pankki tarjoaa sijoituspalvelulain 1 luvun 11 §:n mukaisia 

sijoituspalveluita. Pankin erityistarkoituksena on säästäväisyyden edistäminen. Pankkia 

valvoo ja tarkastaa Finanssivalvonta. 

 

Finanssivalvonta on 14.9.2017 myöntänyt liikkeeseenlaskijalle toimiluvan harjoittaa 

kiinnitysluottopankkitoiminnasta annetussa laissa tarkoitettua kiinnitysluottopankki-

toimintaa.  

Tätä koskeva yhtiöjärjestyksen muutos on rekisteröity kaupparekisteriin 28.9.2017. 
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3.6. Rekisteri, johon liikkeeseenlaskija on merkitty 
 

Liikkeeseenlaskija on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään 

kaupparekisteriin. 

 

3.7. 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. 

3.8. Liiketoiminnan kehityksen kannalta merkittävät tapahtumat 
 

Pankki laski liikkeelle 125 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan 

huhtikuussa 2017. Laina erääntyy huhtikuussa 2020. Joukkovelkakirjalaina on listattu 

Helsingin Pörssiin. 

 

Oma Säästöpankki Oyj ja S-Pankki Oy ovat sopineet S-Pankin pk-yritys sekä maa- ja 

metsätalousliiketoiminnan siirtymisestä Oma Säästöpankki Oyj:lle 1.12.2017 alkaen. Oma 

Säästöpankille siirtyy kaupassa noin 250 miljoonan euron liiketoiminta sisältäen n. 140 

miljoonan euron lainakannan ja 110 miljoonaa euroa talletuksia. Liiketoiminnan siirron 

yhteydessä pankkiin siirtyy 16 henkilöä. Liiketoiminnan hankkimisen myötä pankin 

tunnettuus valtakunnallisena pankkikumppanina sekä henkilöasiakas- että 

yritysasiakasliiketoiminnassa kasvaa ja pankin asiakasliiketoiminta vahvistuu koko Suomessa. 

 

Oma Säästöpankki Oyj sai heinäkuussa 2017 Standard & Poor’silta (S&P) liikkeeseenlaskijan 

luottoluokituksen. S&P myönsi pankille pitkäaikaisen ja lyhytaikaisen varainhankinnan 

luottoluokitukseksi BBB+/A-2 vakailla näkymillä. Standard & Poor´s on Euroopan yhteisöön 

sijoittautunut luottoluokituslaitos ja se on mukana Euroopan arvopaperi- ja 

markkinaviranomaisen ESMA:n verkkosivuillaan www.esma.europa.eu julkaisemassa 

luettelossa luottoluokituslaitoksista, jotka on rekisteröity Euroopan parlamentin ja 

neuvoston luottoluokituslaitoksista 16. syyskuuta 2009 antaman asetuksen (EY) nro 

1060/2009 mukaisesti. Luottoluokitus vahvistaa pankin mahdollisuuksia oman 

varainhankinnan osalta. 

 

 

Pankin tavoitteena on käynnistää kiinnitysluottopankkitoiminta vuoden 2017 aikana. 

Finanssivalvonta on myöntänyt pankille luvan kiinnitysluottopankkitoiminnan 

harjoittamiseen 14.9.2017. Pankin tavoitteena on laskea liikkeelle osana 

joukkovelkakirjalainaohjelmaa 250 miljoonan euron suuruinen katettu joukkolaina 

loppuvuodesta 2017.  

 

Oma Säästöpankin yhtiökokous on valtuuttanut keväällä 2017 hallituksen valmistelemaan 

henkilöstöantia. Henkilöstöannin kohderyhmänä on koko Oma Säästöpankki Oyj:n 

vakituinen henkilöstö. Henkilöstöannissa tullaan laskemaan liikkeelle uusia Oma 

Säästöpankki Oyj:n osakkeita, enintään 15.000 kappaletta, jotka edustavat enintään 3% 

http://www.omasp.fi/Debentuurilaina
http://www.esma.europa.eu/


Sivu 34 / 62 
 

      
Oma Säästöpankin Debentuurilaina 1/2017 

pankin osakekannasta. Oma Säästöpankin hallitus käsittelee henkilöstöannin järjestämistä 

lokakuun kokouksessa. Pankin tavoitteena on järjestää henkilöstöanti vuoden 2017 aikana. 

 

3.9. Tulosennuste 
 

Oma Säästöpankki on antanut alla olevan tulosennusteen vuosikertomuksessa 2016. 

 

Pankin tuloskehityksen arvioidaan pysyvän edellisen tilikauden tasolla. Korkotason 

maltillisella nousulla on pankin tulokseen positiivinen vaikutus. Voimakas korkotason nousu 

voi kuitenkin aiheuttaa arvonalentumistappioiden lisääntymisen. Kilpailutilanteen pysyessä 

kireänä luottomarginaalit voivat laskea, jolla voi olla pankin tulosta lievästi heikentävä 

vaikutus. 

 

Pankki ei ole ilmoittanut uutta tulosennustetta vuosikertomuksen 2016 julkistamisen 

jälkeen. 

 

 

4. Liiketoiminnan kuvaus 
 

Oma Säästöpankki toimii Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Etelä-Savon, Hämeen, 

Kymenlaakson, Pirkanmaan, Pohjois-Karjalan ja Satakunnan alueilla. Pankilla on 35 konttoria. 

Oma Säästöpankki muodostui, kun Töysän ja Kuortaneen Säästöpankit yhdistyivät vuonna 

2009. Parkanon Säästöpankki liittyi Oma Säästöpankkiin 2013. Kantasäästöpankki, 

Suodenniemen Säästöpankki ja Etelä-Karjalan Säästöpankki liittyivät mukaan 2014. Syksyllä 

2015 Joroisten Osuuspankin ja Pyhäselän Paikallisosuuspankin liiketoiminnat siirtyivät Oma 

Säästöpankki Oyj:lle  

 

Keskeisenä ajatuksenamme on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti, olla lähellä ja läsnä, 

sekä perinteisissä että digitaalisissa kanavissa. Osakeyhtiömuotoisen pankin omistavat 

paikalliset säästöpankkisäätiöt ja osuuskunnat. Säätiöt ja osuuskunnat hallinnoivat yhteensä 

yli 200 miljoonan euron omaisuutta.  

 

Oma Säästöpankki harjoittaa vähittäispankkitoimintaa ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia 

pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta että välittäen yhteistyökumppaneidensa 

tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja vakuutustuotteita. 

 

5. Hallinto 
 

Osakeyhtiömuotoisen säästöpankin varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään edellisen 

vuoden tilinpäätös, voitonjako, vastuuvapauden myöntäminen sekä valitaan hallituksen 

jäsenet. Päätökset pankin liiketoiminnasta ja strategisista asioista tekee pankin hallitus. 

Lisäksi hallituksen tehtävänä on tehdä päätökset merkittävimmistä pankin liiketoimintaan 

liittyvistä asioista sekä valita pankille toimitusjohtaja. 
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Hallituksen työskentely perustuu vahvistettuihin ohjeisiin. Pankin toimitusjohtaja hoitaa 

pankin juoksevaa hallintoa hallitukselta saamisensa ohjeiden mukaisesti. Hallitusten 

jäsenten ja toimitusjohtajan riippumattomuuden selvittäminen tapahtuu Finanssivalvonnan 

ja sen edeltäjän Rahoitustarkastuksen antamien määräysten mukaisesti. Tehtävään 

valittaessa sekä vuosittain hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan on annettava selvitys 

yhteisöistä, joissa he toimivat. Lisäksi hallituksen jäsenen ja toimitusjohtajan on annettava 

Finanssivalvonnan määräyksen mukainen sopivuus- ja luotettavuusselvitys tehtävää 

vastaanottaessaan. 

 

5.1. Hallitus 
 

Nimi Syntymävuosi Asema 
Valittu 

hallitukseen 

Jarmo 

Partanen  

1956 Puheenjohtaja 2014 

Jyrki 

Mäkynen 

1964 Varapuheenjohtaja 2014, jäsen 

vuodesta 

2009 

Aki Jaskari  1961 Jäsen 2014 

Timo 

Kokkala  

1960 Jäsen 2014 

Heli 

Korpinen 

1965 Jäsen 2014 

Jarmo 

Salmi 

1963 Jäsen 2014 

Aila 

Hemminki 

1966 Jäsen 2017 

 

Jarmo Partanen, filosofian maisteri, MBA, toiminut hallituksen puheenjohtajana vuodesta 

2014. 

 

Jyrki Mäkynen, ekonomi, Suomen Yrittäjien puheenjohtaja, yrittäjä, Oy HM Profiili Ab, 

toiminut hallituksen varapuheenjohtajana vuodesta 2014 ja hallituksen jäsenenä vuodesta 

2009. 

 

Aki Jaskari, kauppatieteiden maisteri, toimitusjohtaja Nerkoon Höyläämö Oy, hallituksen 

jäsen vuodesta 2014. 

 

Timo Kokkala, maatalous- ja metsätieteiden maisteri, maatalousyrittäjä, hallituksen jäsen 

vuodesta 2014.  

 

Heli Korpinen, yhteiskuntatieteiden maisteri, koulutuspäällikkö Saimaan 

ammattikorkeakoulu. Hallituksen jäsen vuodesta 2014. 
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Jarmo Salmi, oikeustieteen kandidaatti, toimitusjohtaja Asianajotoimisto Jarmo Salmi Oy, 

hallituksen jäsen vuodesta 2014. 

 

Aila Hemminki, kauppatieteiden maisteri, yrittäjä, Hevihill Oy, hallituksen jäsen vuodesta 

2017. 

 

Oma Säästöpankki Oyj:n hallituksen työosoite on Valtakatu 32, 53100 Lappeenranta. 

 

5.2. Johtoryhmä 
 

Oma Säästöpankin johtoryhmässä on yhdeksän jäsentä, mukaan lukien toimitusjohtaja. 

Toimitusjohtaja vastaa pankin juoksevasta hallinnosta ja siitä, että sitä hoidetaan lakien, 

yhtiöjärjestyksen, viranomaissäännösten sekä hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten 

mukaisesti. Lisäksi toimitusjohtaja vastaa hallituksen päätösten täytäntöönpanosta. 

Toimitusjohtaja raportoi säännöllisesti hallitukselle. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän 

jäsenten riippumattomuuden selvittäminen tapahtuu Finanssivalvonnan antamien 

määräysten mukaisesti. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa hänen tehtävässään ja toimii 

neuvoa antavassa roolissa. Kaikille Oma Säästöpankki Oyj:n johtoryhmän jäsenille on 

määritelty omat vastuualueensa. 

 

Johtoryhmän jäsenet: 

 

Pasi Sydänlammi, s.1974, toimitusjohtaja, hallintotieteiden maisteri, MBA 

Sydänlammi on toiminut Oma Säästöpankin toimitusjohtajana vuodesta 2007 alkaen. 

Aiemmin hän toimi Lappajärven Osuuspankin toimitusjohtajana. 

 

Helena Juutilainen, s. 1958, päälakimies, oikeustieteen kandidaatti, varatuomari 

Juutilainen on toiminut Oma Säästöpankin päälakimiehenä helmikuusta 2017 alkaen. 

Aiemmin hän on toiminut lakimiehenä Kuntien Tiera Oy:ssä ja Oy Samlink Ab:ssa.  

 

Sarianna Liiri, s. 1981, talous-ja hallintojohtaja, kauppatieteiden maisteri 

Liiri on toiminut Oma Säästöpankin hallintojohtajana vuodesta 2015. Aikaisemmin hän on 

toiminut Oma Säästöpankissa ja Etelä-Karjalan Säästöpankissa asiantuntija- ja 

esimiestehtävissä. 

 

Kari-Mikael Markkanen, s. 1973, tietohallintojohtaja, eMBA, diplomi-insinööri 

Markkanen on toiminut Oma Säästöpankin tietohallintojohtajana vuodesta 2014. Aiemmin 

hän oli johtotehtävissä Kuntien Tiera Oy:ssä ja Suomen itsenäisyyden juhlarahastossa sekä 

Oy Samlink Ab:n osastopäällikkönä. 

 

Jussi Pohto, S. 1982, aluejohtaja, GeMBA 

Pohto on toiminut Oma Säästöpankin aluejohtajana vuodesta 2014. Aiemmin hän toimi 

Lammin Osuuspankissa pankinjohtajana ja varatoimitusjohtajana. 

 

Erkki Rämä, s. 1956, aluejohtaja, kauppatieteiden maisteri 

Rämä on toiminut Oma Säästöpankin aluejohtajana vuodesta 2016. Aiemmin hän toimi 

Danske Bankissa aluejohtajana ja muissa vastaavissa esimiestehtävissä. 
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Minna Sillanpää, s. 1970, viestintäjohtaja 

Sillanpää on toiminut Oma Säästöpankin viestintäjohtajana huhtikuusta 2017 alkaen. 

Aiemmin hän on toiminut Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtajana ja Kauppakamarin 

apulaisjohtajana. Sitä ennen erilaisissa liiketoimintajohtajan tehtävissä. Hänellä on kolme 

tutkintoa kauppatieteissä ja hän suorittaa parhaillaan MBA-tutkintoa. 

 

Pasi Turtio, s. 1974, varatoimitusjohtaja, aluejohtaja, agrologi 

Turtio on toiminut Oma Säästöpankin pankinjohtajana vuodesta 2009. Aiemmin hän toimi 

pankinjohtajana Kuortaneen Säästöpankissa ja Lammin Osuuspankissa. 

 

Teemu Tuukkanen, s. 1979, aluejohtaja, kauppatieteiden maisteri 

Tuukkanen on toiminut Oma Säästöpankkiin yhdistyneessä Etelä-Karjalan Säästöpankissa 

Haminan konttorin esimiehenä vuodesta 2014. Tätä ennen hän toimi OP-ryhmässä 

asiantuntijana esimiestehtävissä. 

 

5.3. Hallinto- ja valvontaelinten jäsenten eturistiriidat 
 

Kohdissa 5.1. ja 5.2. mainituilla henkilöillä ei liikkeeseenlaskijaan liittyvien tehtävien ja heidän 

yksityisten etujensa ja/tai muiden tehtäviensä välillä ole eturistiriitoja. 

 

 

6. Osakkeenomistajat 
 

Liikkeeseenlaskijan yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön osakkeiden määrä voi olla vähintään   

50 000 osaketta ja enintään 515 000 osaketta. 

Tämän esitteen julkaisupäivänä Oma Säästöpankin osakepääoma oli 24 000 000 euroa ja 

osakkeiden kokonaismäärä 490 960 kappaletta eikä Oma Säästöpankilla ole hallussa omia 

osakkeitaan. 

 

Tämän esitteen julkaisupäivänä osakeluetteloon on merkitty seuraavat osakkeenomistajat: 

 

Nimi Osakemäärä Omistusosuus 
% 

Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö 222,000 45.2 
Parkanon Säästöpankkisäätiö 68,000 13.9 
Töysän Säästöpankkisäätiö  60,000 12.2 
Kuortaneen Säästöpankkisäätiö  40,000 8.1 
Hauhon Säästöpankkisäätiö  33,600 6.8 
Rengon Säästöpankkisäätiö  22,400 4.6 
Suodenniemen Säästöpankkisäätiö  16,000 3.3 
Pyhäselän Oma osuuskunta 15,177 3.1 
Joroisten Oma osuuskunta  13,783 2.8 
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Pankin tietojen mukaan kukaan henkilö 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. 

 

7. Tiedot liikkeeseenlaskijan pääomista 
 

7.1. Osakepääoman määrä 
 

Tämän esitteen julkaisupäivänä Oma Säästöpankin osakepääoma oli 24 000 000 euroa ja 

osakkeiden kokonaismäärä 490 960 kappaletta. 

 

7.2. Maksamatta oleva osa osakepääomasta 
 

Osakepääoma on kokonaisuudessaan maksettu. 

 

7.3. Liikkeeseen lasketut optio-oikeudet 
 

Liikkeeseen laskettuja optio-oikeuksia ei ole. 

 

7.4. Liikkeeseenlaskijan hallussa olevat omat osakkeet 
 

Liikkeeseenlaskijalla ei ole hallussa omia osakkeitaan. 

 

7.5. Selvitys liikkeeseenlaskijan ottamista pääomalainoista 
 

Liikkeeseenlaskijalla ei ole pääomalainoja. 
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8. Taloudelliset tiedot  
 

Oma Säästöpankki Oyj:n edellinen tilikausi päättyi 31.12.2016. IFRS-tilinpäätös vahvistettiin Oma 

Säästöpankki Oyj:n yhtiökokouksessa 22.4.2017. Pankin puolivuosikatsaus vahvistettiin pankin 

hallituksessa 9.8.2017. Tilinpäätös tehtiin ensimmäisen kerran kansainvälisten IFRS-standardien 

mukaan puolivuosikaudelta 1.1.-30.6.2016.  

Vuoden 2015 tiedot on taulukossa muutettu vuoden 2016 vertailutietoja varten IFRS:n mukaiseksi. 

Virallinen tilinpäätös vuodelta 2015 on laadittu suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti. 

 

8.1. Historialliset taloudelliset tiedot 

8.1.1. Konsernin tuloslaskelma 

 

 

Konsernin tuloslaskelma (1 000 euroa) 2016 2015

(Til intarkastettu) (Til intarkastamaton)

Korkotuotot 43 938 39 889

Korkokulut -7 391 -8 157

Korkokate 36 547 31 733

Palkkiotuotot 21 218 17 480

Palkkiokulut -3 509 -2 198

Palkkiotuotot ja -kulut, netto 17 709 15 282

Kaupankäynnin nettotuotot 134 53

Sijoitustoiminnan nettotuotot 2 267 4 318

Liiketoiminnan muut tuotot 3 682 2 967

Liiketoiminnan tuotot yhteensä 60 339 54 352

Henkilöstökulut -14 085 -11 711

Liiketoiminnan muut kulut -19 381 -18 912

Poistot ja arvonalentumistappiot aineellisista 

ja aineettomista hyödykkeistä -2 065 -1 715

Liiketoiminnan kulut yhteensä -35 531 -32 338

Arvonalentumistappiot lainoista ja muista 

saamisista -4 197 -3 594

Tulos ennen veroja 20 611 18 420

Tuloverot -4 567 -3 642

Tilikauden tulos 16 044 14 778

Emoyhtiön omistajien osuus 16 044 14 778

Yhteensä 16 044 14 778
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8.1.2. Konsernin laaja tuloslaskelma 
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8.1.3. Konsernin tase 
 

 

Konsernin tase (1 000 euroa) 31.12.2016 31.12.2015

(Ti l intarkastettu) (Ti l intarkastamaton)

Varat

Käteiset varat 7 728 7 985

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitusvarat 576 1 858

Lainat ja saamiset luottolaitoksilta 61 958 139 482

Lainat ja saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 1 785 417 1 530 264

Johdannaiset ja suojauslaskenta 2 630 5 369

Sijoitusomaisuus 257 369 215 927

Aineettomat hyödykkeet 4 315 3 433

Aineelliset hyödykkeet 17 396 17 479

Muut varat 12 144 9 239

Verosaamiset 1 235 1 291

Tuloverosaaminen -112 -125

Varat yhteensä 2 150 768 1 932 328

Konsernin tase (1 000 euroa) 31.12.2016 31.12.2015

Velat

Velat luottolaitoksille 34 257 36 916

Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 1 482 828 1 472 793

Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 353 050 161 503

Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 17 600 24 488

Varaukset ja muut velat 24 623 19 282

Verovelat 17 339 15 221

Tuloverovelat 0 706

Velat yhteensä 1 929 697 1 730 202

Oma pääoma

Osakepääoma 24 000 24 000

Rahastot 111 417 108 481

Kertyneet voittovarat 84 741 69 645

Oma pääoma yhteensä 220 158 202 126

Josta sisäistä/emoyhtiön omistajien osuus 220 158 202 126

Määräysvallattomien omistajien osuus 913 0

Oma pääoma yhteensä 221 071 202 126

Velat ja oma pääoma yhteensä 2 150 768 1 932 328
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8.1.4. Konsernin taseen ulkopuoliset sitoumukset 
 

 
 

 

 

  

Konsernin tase (1 000 euroa) 31.12.2016 31.12.2015

Taseen ulkopuoliset sitoumukset Ti l intarkastettu Ti l intarkastamaton

Takaukset ja pantit 13 059 15 996

Muut kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 624 875

Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 13 683 16 871

Käyttämättömät luotojärjestelyt 116 822 112 832

Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 116 822 112 832

Konsernin taseen ulkopuoliset sitoumukset yhteensä 130 505 129 703

Konsernin tase (1 000 euroa) 30.6.2017 30.6.2016

Taseen ulkopuoliset sitoumukset Ti l intarkastamaton Ti l intarkastamaton

Takaukset ja pantit 13 357 13 101

Muut kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 576 725

Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 13 933 13 826

Käyttämättömät luotojärjestelyt 135 520 139 748

Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 135 520 139 748

Konsernin taseen ulkopuoliset sitoumukset yhteensä 149 453 153 574
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8.1.5. Vakavaraisuuslaskelman pääerät 
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8.1.6. Konsernin tunnusluvut 
 

 
 

 
 

Konsernin tunnusluvut

(1 000 euroa) 31.12.2016 31.12.2015

(ti l intarkastettu) (ti l intarkastamaton)

Liikevaihto 71 239 64 707

Korkokate 36 547 31 733

% liikevaihdosta 51,30 % 49,00 %

Tulos ennen veroja 20 611 18 420

% liikevaihdosta 28,90 % 28,50 %

Liiketoiminnan tuotot yhteensä 60 339 54 352

Liiketoiminnan kulut yhteensä -35 531 -32 338

Kulu-tuottosuhde 58,90 % 59,50 %

Taseen loppusumma 2 150 768 1 932 328

Oma pääoma 220 158 202 126

Kokonaispääoman tuotto, ROA % 0,80 % 0,80 %

Oman pääoman tuotto, ROE % 7,60 % 7,80 %

Omavaraisuusaste 10,20 % 10,50 %

Vakavaraisuussuhde, (TC) % 19,10 % 20,20 %

Ydinpääomasuhde, (CET1) % 18,60 % 19,40 %

Ensisijaisen pääoman suhde, (T1) % 18,60 % 19,40 %

Arvonalentumistappiot lainoista ja muista saamisista -4 197 -3 594

Henkilöstön määrä tilikauden lopussa 229 252
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Oma Säästöpankin täydelliset tilinpäätökset ovat saatavilla osoitteessa 

www.omasp.fi/Debentuurilaina  sekä kaikista Oma Säästöpankin konttoreista niiden aukioloaikoina. 

 

8.2. Tiedot oikeudenkäynneistä sekä hallinto- ja välimiesmenettelyistä 
 

Oma Säästöpankki ei ole tällä hetkellä mukana oikeudenkäynneissä eikä hallinto- tai 

välimiesmenettelyissä (mukaan lukien sellaiset meneillään olevat tai uhkaavat menettelyt, joista 

pankki on tietoinen), jotka ovat saattaneet viime aikoina vaikuttaa pankin liiketoimintaan ja / tai sen 

taloudelliseen asemaan tai kannattavuuteen. 

 

8.3. Merkittävät sopimukset 
 
Oma Säästöpankki on ulkoistanut tietyt maksuliikennepalvelut ja keskuspankkipalvelut, joissa Oma 
Säästöpankki käyttää Säästöpankkien Keskuspankki Oyj:n palveluja. 
Samlink-konserni tarjoaa Oma Säästöpankille keskeiset IT-palvelut (peruspankkijärjestelmät, käyttö- 

ja infrastruktuuripalvelut sekä teknisen tuen) sekä lisäksi taloushallinnon palvelut. 

 

8.4. Merkittävä muutos liikkeeseenlaskijan taloudellisessa asemassa 
 

Liikkeeseenlaskijan taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia viimeksi 

julkistetun puolivuositilinpäätöksen jälkeen. 

Pankin kehitysnäkymissä ei ole tapahtunut merkittäviä kielteisiä muutoksia viimeisen tarkastetun 

tilinpäätöksen julkistamispäivän jälkeen. 

 

8.5. Nähtävillä 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 2015 

• Tilinpäätös vuodelta 2016 

• Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016 

• Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2017 

 

 

  

http://www.omasp.fi/Debentuurilaina
http://www.omasp.fi/Debentuurilaina
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9. Tarjousesitteen julkaiseminen ja täydentäminen sekä tehdyn 

merkinnän peruuttamisoikeus 

 

9.1. Esitteen hyväksyminen 
 

Tämä Tarjousesite on Oma Säästöpankin laatima ja Finanssivalvonnan hyväksymä 

(diaarinumero FIVA 74/02.05.04/2017). Finanssivalvonta ei vastaa Tarjousesitteen tietojen 

oikeellisuudesta.  

 

Tarjousesite on laadittu Suomen arvopaperimarkkinalain (14.12.2012/746), 

valtiovarainministeriön arvopaperimarkkinalain 3–5 luvussa tarkoitetuista esitteistä antaman 

asetuksen (20.12.2012/1019) ja Euroopan yhteisön komission asetuksen (EY) N:o 809/2004 

(muutoksineen) sisältövaatimusten mukaisesti.  

 

Tarjousesite on laadittu ainoastaan debentuurien tarjoamiseksi yleisölle, eikä debentuureja 

ole tarkoitus hakea kaupankäynnin kohteeksi säännellylle markkinalle 

 

9.2. Esitteen julkaiseminen 
 

Esite sekä esitteeseen sisällytetyt asiakirjat julkistetaan Oma Säästöpankin verkkosivuilla 

www.omasp.fi/Debentuurilaina viimeistään kaksi pankkipäivää ennen merkintäajan 

alkamista. Lisäksi ne ovat maksutta saatavissa kaikista Oma Säästöpankin konttoreista 

konttorin aukioloaikoina. Esite on laadittu ainoastaan suomenkielisenä. 

 

9.3. 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 kaksi pankkipäivää 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.  

 

  



Sivu 51 / 62 
 

      
Oma Säästöpankin Debentuurilaina 1/2017 

10. Tarjousesitteestä ja tilintarkastuksesta vastuussa olevat henkilöt 
 

Oma säästöpankki Oyj:n hallitus on 20.9.2017 päättänyt laskea liikkeeseen Oma 

Säästöpankin Debentuurilainan 1/2017. 

Oma Säästöpankki sekä Oma Säästöpankin hallitus ja toimitusjohtaja ovat vastuussa tästä 

tarjousesitteestä. 

 

Henkilöluettelo vastuussa olevista henkilöistä ja heidän antamansa vakuutus on tämän 

esitteen sivulla 60. 

 

 

11. OMA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN 1/2017 LAINAEHDOT 
 

11.1. Lainan määrä 
 

Oma Säästöpankki Oyj laskee liikkeeseen velkakirjalain 34 § 2 momentin mukaisesti 

debentuurilainan, jonka nimellismäärä on enintään 15.000.000 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. 

 

11.2. Merkintä 
 

Debentuurilaina tarjotaan yleisön merkittäväksi. Lainaa voi merkitä kaikissa Oma Säästöpankin 

konttoreissa niiden aukioloaikoina. Merkintäaika on 1.11.2017 – 15.12.2017. Merkintähinta on 

maksettava lainaa merkittäessä. Merkityistä lainaosuuksista maksettava merkintähinta on 

merkinnän nimellismäärä kerrottuna merkintäajankohdan emissiokurssilla. Merkitessään 

lainaosuuksia liikkeeseenlaskupäivän jälkeen sijoittajan on lisäksi maksettava merkitylle 

lainamäärälle lainaehtojen mukaan liikkeeseenlaskupäivän ja merkinnän maksupäivän väliseltä ajalta 

kertynyt korko. 

Liikkeeseenlaskija päättää menettelytavoista mahdollisessa yli- tai alimerkintätilanteessa ja sillä on 

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

kuitenkaan keskeytetä ensimmäisen päivän aikana eikä kesken päivän. Ylimerkintätilanteissa 

merkitsijöiden ylimääräiset maksut palautetaan viiden (5) pankkipäivän kuluessa eikä palautettavalle 

pääomalle makseta korkoa. 

 

  

http://www.omasp.fi/Debentuurilaina
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11.3. Liikkeeseenlaskutapa 
 

Laina lasketaan liikkeelle Euroclear Finland Oy:n arvo-osuusjärjestelmään liitettyinä arvo-osuuksina 

(arvo-osuusjärjestelmään liitetyt joukkovelkakirjalainat). Liikkeeseenlaskijan asiamiehenä ja 

tilinhoitajayhteisönä toimii Säästöpankkien Keskuspankki Oyj. 

Euroclear Finland Oy:n osoite on: Euroclear Finland Oy, PL 1110, 00101 Helsinki. 

Lainan liikkeeseenlaskupäivä on 1.11.2017. 

Laina lasketaan liikkeeseen 1 000 euron nimellisarvoisissa yksiköissä. Maksetusta merkinnästä 

annetaan maksutosite. Arvo-osuusmerkintätosite ei ole siirtokelpoinen arvopaperi. 

Minimimerkintä on 1 000 euroa. Laina merkitään merkitsijöiden arvo-osuustileille merkintäajan 

päätyttyä. 

 

11.4. Emissiokurssi 
 

Lainan emissiokurssi on vaihtuva ja se voi vaihdella välillä 98 % ja 102 %. Todennäköinen 

emissiokurssi on 100 %. 

 

11.5. Laina-aika ja takaisinmaksu 
 

Lainan juoksuaika on viisi (5) vuotta ja kolme (3) kuukautta. Takaisinmaksupäivä on 1.2.2023. 

Liikkeeseenlaskijalla on oikeus maksaa Laina ennenaikaisesti takaisin ennen sen eräpäivää, mikäli 

Finanssivalvonta antaa siihen luvan. Lainan merkitsijällä ei ole oikeutta vaatia Lainan ennenaikaista 

takaisinmaksua, paitsi Liikkeeseenlaskijan konkurssissa tai selvitystilamenettelyssä. 

 

11.6. Tuotto 
 

Lainalle maksetaan kiinteä vuotuinen 1,25 % 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: 
01.11.2017 – 01.02.2019 
01.02.2019 – 01.02.2020 
01.02.2020 – 01.02.2021 
01.02.2021 – 01.02.2022 
01.02.2022 – 01.02.2023 
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Korko maksetaan lainan pääomalle vuosittain jälkikäteen 1.2. Ensimmäisen kerran 1.2.2019 ja 

viimeisen kerran 01.02.2023. Ensimmäinen korkojakso on 15 kk. Mikäli koronmaksupäivä tai 

takaisinmaksupäivä ei ole pankkipäivä, siirtyy maksupäivä seuraavaksi pankkipäiväksi. 

 

Lainan emissiokurssi on vaihtuva, se voi vaihdella välillä 98-102 %. Todennäköinen emissiokurssi on 

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

Emissiokurssin ollessa pienempi kuin 100 % arvopaperin todellinen tuotto on suurempi ja 

emissiokurssin ollessa suurempi kuin 100 % todellinen tuotto on pienempi kuin nimelliskorko. 

 

Lainan todellinen tuotto ilmoitetaan merkinnän yhteydessä, mikäli emissiokurssi on muu kuin 100%. 

 

11.7. Lainan maksaminen 
 

Lainan korko ja pääoma maksetaan sille, jolla asianomaisen arvo-osuustilin tietojen mukaan on 

oikeus saada suoritus eräpäivän alkaessa. 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 TARGET 2 on käytössä. 

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

pääoman ja koron erääntymispäivästä. 

 

11.8. Lainaa koskevat ilmoitukset 
 

Ilmoitus liikkeeseenlaskun peruuttamisesta tai merkinnän keskeyttämisestä ylimerkinnän johdosta 

on saatavana Oma Säästöpankin konttoreista ja verkkosivuilta osoitteessa 

www.omasp.fi/debentuurilaina viimeistään 31.1.2018. 

Liikkeeseenlaskija julkaisee ja antaa tiedoksi lainaa koskevat tiedot ilmoittamalla ne osoitteessa 

www.omasp.fi/debentuurilaina. Liikkeeseenlaskija voi myös lähettää ilmoituksen kirjallisesti sille, 

jonka arvopaperitilille arvo-osuudet ovat merkittynä. Arvo-osuuksia koskevista 

salassapitomääräyksistä riippumatta liikkeeseenlaskijalla on oikeus saada Euroclear Finland Oy:ltä 

tietoja haltijoista. 

Mikäli liikkeeseenlaskija on tehnyt päätöksen lainan ennenaikaisesta lunastuksesta, 

liikkeeseenlaskija ilmoittaa siitä arvo-osuudenomistajille viimeistään kolmekymmentä (30) päivää 

etukäteen edellä mainitulla tavalla. 

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. 
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11.9. 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 tai EFI on estynyt 
ryhtymästä näiden ehtojen mukaiseen toimenpiteeseen, toimenpidettä saadaan siirtää eteenpäin, 
kunnes este on lakannut. 
 
Liikkeeseenlaskija tai EFI ei korvaa muissa tapauksissa syntynyttä vahinkoa, jos Liikkeeseenlaskija tai 
EFI on noudattanut tavanomaista huolellisuutta. Liikkeeseenlaskija ja RFI eivät milloinkaan korvaa 
välillistä vahinkoa. 
 

11.10. Sovellettava laki ja oikeuspaikka 
 

Tähän Lainaan sovelletaan Suomen lakia. 

Lainaan liittyvät riitaisuudet ratkaistaan liikkeeseenlaskijan kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa. 

Kantaja, johon sovelletaan kuluttajia koskevaa lainsäädäntöä, voi nostaa kanteen kotipaikkakuntansa 

käräjäoikeudessa. 

 

11.11. Lainan vakuus ja 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 Debentuurilainaan 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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11.12. 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 8 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.  

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.  

Arvo-osuusmuotoisen lainan ehtojen muutos katsotaan saatetuksi velkojien tietoon, kun se on 

tallennettu Euroclear Finland Oy:ssä ylläpidettävälle liikkeeseenlaskutilille tai julkaistu näiden 

ehtojen kohdassa 8 mainitulla tavalla. Lisäksi velkojat ovat velvollisia ilmoittamaan 

velkakirjojen/arvo-osuuksien myöhemmille siirronsaajille velkojienkokouksen päätöksistä.  

Selvyyden vuoksi todetaan, että Liikkeeseenlaskijan lainaehtojen mukaisia oikeuksia vähentävät tai 

velvollisuuksia lisäävät muutokset edellyttävät Liikkeeseenlaskijan suostumusta. Lisäksi selvyyden 



Sivu 56 / 62 
 

      
Oma Säästöpankin Debentuurilaina 1/2017 

vuoksi todetaan, että kaikki sellaiset Lainan ehtoihin tehtävät muutokset, jotka edellyttävät 

Finanssivalvonnan lupaa tulevat voimaan vasta kun Finanssivalvonnan lupa on saatu.  

Liikkeeseenlaskijalla on oikeus saada Euroclear Finland Oy:n rekisteristä otteita velkojaluettelosta. 

 

11.13. Muut ehdot 
 

Liikkeeseenlaskijan hallitus päättää muista ehdoista ja toimenpiteistä, jotka liittyvät lainan 

ottamiseen tai hoitamiseen tai mahdollisiin lainateknisiin muutoksiin. 

 

 

13. MUITA TIETOJA MERKITSIJÖILLE 
 

13.1. Merkintätodistus  
 

Todistukseksi maksetusta merkinnästä annetaan maksutosite. Merkintätodistusta ei anneta, koska 

Laina on arvo-osuusmuotoinen.  

 

13.2. Kustannukset  
 

Merkitsijöiltä ei veloiteta merkinnöistä merkintäpalkkioita eikä muita kuluja. 

 

13.3. Lainan vakuus  
 

Lainalle ei ole asetettu vakuutta. Lainalla on huonompi etuoikeus kuin Liikkeeseenlaskijan muilla 

veloilla.  

 

13.4. Jälkimarkkinat 
 

Listaamattomilla lainoilla ei ole järjestettyjä jälkimarkkinoita ja ne voivat olla vaikeasti myytävissä. 

Oma Säästöpankki ei voi taata, että laina- tai juoksuaikana syntyvät jatkuvat ja likvidit jälkimarkkinat. 

Lainaa ei listata pörssiin eikä noteerata julkisesti. Liikkeeseenlaskijan konttorit ottavat vastaan osto- 

ja myyntitoimeksiantoja. 
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13.5. Merkintä- ja muut sitoumukset  
 

Merkintäsitoumuksia ei ole annettu. Merkintäoikeutta ei ole rajoitettu. 

 

13.6. Yli- tai alimerkintätilanteet  
 

Liikkeeseenlaskija päättää menettelytavoista mahdollisessa yli- tai alimerkintätilanteessa ja sillä on 

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

 

13.7. Arvio liikkeeseenlaskijalle kertyvästä pääomasta ja sen suunniteltu käyttötapa 
 

Liikkeeseenlaskijalle kertyy arviolta 100 % merkitystä nimellismäärästä, josta vähennetään 

liikkeeseenlaskusta aiheutuvat palkkiot ja kulut. Laina on tarkoitus käyttää Liikkeeseenlaskijan 

tavanomaisessa liiketoiminnassa ja se on osa Liikkeeseenlaskijan varainhankintaa. 

 

13.8. Verotus 
 

Alla esitetty yhteenveto perustuu tämän esitteen päivämääränä Suomessa voimassa olevaan 

verolainsäädäntöön ja vallitsevaan verotuskäytäntöön koskien debentuurilainalle maksettavaa 

korkoa sekä lainan myynnistä saatavaa luovutusvoittoa.  

Tämä yhteenveto ei ole tyhjentävä, eikä siinä ole huomioitu eikä selvitetty muiden maiden kuin 

Suomen verolainsäädäntöä. Sijoittajan tulee ottaa huomioon, että verolainsäädännössä 

tapahtuvat muutokset saattavat vaikuttaa verotukseen myös takautuvasti. 

Tässä kuvataan niitä olennaisia Suomen tulovero- ja varainsiirtoveroseuraamuksia, joilla saattaa 

olla merkitystä debentuurilainan 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 

Suomessa, kuitenkin soveltuvia verosopimusmääräyksiä noudattaen. Suomen tekemät 
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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 ja jälkimarkkinahyvitys  

Yleisesti verovelvolliset luonnolliset henkilöt ja suomalaiset yhteisöt  

Debentuurilainalle maksettavasta korosta, jonka saaja on Suomessa asuva luonnollinen henkilö tai 

kuolinpesä, peritään korkotulon lähdevero 30 prosenttia. Liikkeeseenlaskija huolehtii lähdeveron 

perimisestä. 

Jälkimarkkinahyvityksellä tarkoitetaan debentuurilainan luovutuksen yhteydessä saatua, luovutusta 

edeltäneen koronmaksupäivän ja luovutuspäivän väliseltä ajalta kertynyttä korkoa vastaavaa 

hyvitystä. Debentuurilainan luovutuksen yhteydessä saatava jälkimarkkinahyvitys on luonnolliselle 

henkilölle ja kuolinpesälle tuloverolain mukaan veronalaista pääomatuloa, josta peritään 

ennakonpidätys. Ennakonpidätyksen suuruus on 30 prosenttia. Debentuurilainan oston yhteydessä 

maksettava jälkimarkkinahyvitys on vastaavasti pääomatulosta vähennyskelpoinen 

tulonhankkimismeno.  

Suomalaiselle yhteisölle maksettava debentuurilainan korko ja jälkimarkkinahyvitys on yleensä 

yhteisön veronalaista elinkeinotoiminnan tulolähteen tai muun toiminnan tulolähteen tuloa. 

Yhteisöverokanta on tällä hetkellä 20 prosenttia. Debentuurilainan oston yhteydessä maksettava 

jälkimarkkinahyvitys on vastaavasti verotuksessa vähennyskelpoinen sen tulolähteen tulosta, johon 

debentuurilaina kuuluu. 

Rajoitetusti verovelvolliset luonnolliset henkilöt ja yhteisöt  

Rajoitetusti verovelvolliset eivät pääsääntöisesti ole Suomessa verovelvollisia debentuurilainalle 

maksettavasta korosta, ellei korkotulo liity elinkeinotoiminnan harjoittamiseen Suomessa (kiinteä 

toimipaikka).  
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Luovutusvoitot  

Yleisesti verovelvolliset luonnolliset henkilöt  

Suomessa yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön tai kuolinpesän debentuurilainan myynnistä 

saama luovutusvoitto verotetaan lähtökohtaisesti pääomatulona. Debentuurilainan myynnistä 

syntynyt luovutustappio taas katsotaan lähtökohtaisesti pääomatuloista vähennyskelpoiseksi 

luovutustappioksi. Tappion voi vähentää pääomatuloista saman verovuoden ja viiden seuraavan 

vuoden aikana.  

Luovutusvoitto verotetaan luonnollisen henkilön pääomatulona. Mikäli debentuurilainan luovutus 

liittyy kuitenkin myyjän elinkeinotoiminnan harjoittamiseen, jaetaan debentuurilainan 

luovutusvoitto verotettavaksi osin pääomatulona ja osin ansiotulona progressiivisen veroasteikon 

mukaan. Elinkeinotoiminnan tappioiden vähentäminen tapahtuu kuten alla kohdassa ”Suomalaiset 

yhteisöt” on esitetty.  

Edellä esitetystä huolimatta elinkeinotoimintaan kuulumattoman omaisuuden luovutusvoitto ei ole 

veronalainen, jos kalenterivuonna luovutetun omaisuuden yhteenlasketut luovutushinnat ovat 

enintään 1 000 euroa (lukuun ottamatta omaisuutta, jonka luovutus on Suomen verolainsäädännön 

nojalla verovapaata). Vastaavasti luovutustappio ei ole vähennyskelpoinen, jos kalenterivuonna 

luovutetun omaisuuden yhteenlasketut luovutushinnat ja hankintamenot ovat enintään 1 000 euroa.  

Luovutusvoitto tai -tappio lasketaan vähentämällä myyntihinnasta alkuperäinen hankintameno ja 

myynnistä aiheutuneet kulut. Vaihtoehtoisesti luonnollinen henkilö voi elinkeinotoimintaan 

kuulumattoman debentuurilainan osalta käyttää todellisen hankintamenon vähentämisen sijasta ns. 

hankintameno-olettamaa, jonka suuruus on 20 % myyntihinnasta tai, jos debentuurilaina on 

omistettu vähintään kymmenen vuotta, 40 % myyntihinnasta. Mikäli hankintameno-olettamaa 

käytetään todellisen hankintamenon sijasta, myyntikustannusten katsotaan sisältyvän hankinta-

meno-olettamaan, eikä niitä voida enää vähentää erikseen myyntihinnasta.  

 

Suomalaiset yhteisöt  

Lainaosuuksien myyntihinta luetaan yleensä suomalaisen yhteisön elinkeinotoiminnan tai muun 

toiminnan tulolähteen veronalaiseksi tuloksi. Yhteisöverokanta on tällä hetkellä 20 prosenttia. 

Debentuurilainan hankintahinta on vähennyskelpoinen meno sen tulolähteen tulosta, johon myyty 

debentuurilaina kuului. Elinkeinotoiminnan tulolähteeseen kuuluvien debentuurilainan mahdollinen 

luovutustappio voidaan lähtökohtaisesti vähentää muista elin-keinotoiminnan tuloista. 

Elinkeinotoiminnan tulolähteen vahvistetut tappiot voidaan vähentää tappiovuotta seuraavien 

kymmenen vuoden aikana elinkeinotoiminnan tulolähteen verotettavasta tulosta. Muun toiminnan 

tulolähteeseen kuuluvat tappiot voidaan vähentää vain tappiovuonna tai sitä seuraavien viiden 

vuoden aikana muun toiminnan tulolähteen luovutusvoitoista.  

 

Rajoitetusti verovelvolliset luonnolliset henkilöt ja yhteisöt 

Rajoitetusti verovelvolliset eivät pääsääntöisesti ole Suomessa verovelvollisia debentuurilainan 

myynnistä saamastaan luovutusvoitosta, ellei luovutus liity elinkeinotoiminnan harjoittamiseen 

Suomessa (kiinteä toimipaikka). 

Varainsiirtovero  

Debentuurilaina ei ole varainsiirtoverolaissa tarkoitettu arvopaperi, eikä sen liikkeelle laskemisen ja 

merkinnän taikka luovutuksen yhteydessä suoriteta varainsiirtoveroa.  
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14. Tarjousesitteestä vastuulliset henkilöt 

14.1 Tarjousesitteestä vastuussa olevat henkilöt  

 
Oma säästöpankki Oyj:n hallitus on 20.9.2017 päättänyt laskea liikkeeseen Oma Säästöpankin 

Debentuurilainan 1/2017. 

Oma Säästöpankki sekä Oma Säästöpankin hallitus ja toimitusjohtaja ovat vastuussa tästä 

tarjousesitteestä.  

Jarmo Partanen, filosofian maisteri, MBA, toiminut hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2014. 

 

Jyrki Mäkynen, ekonomi, Suomen Yrittäjien puheenjohtaja, yrittäjä, Oy HM Profiili Ab, toiminut 

hallituksen varapuheenjohtajana vuodesta 2014 ja hallituksen jäsenenä vuodesta 2009. 

 

Aki Jaskari, kauppatieteiden maisteri, toimitusjohtaja Nerkoon Höyläämö Oy, hallituksen jäsen 

vuodesta 2014. 

 

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

2014.  

 

Heli Korpinen, yhteiskuntatieteiden maisteri, koulutuspäällikkö Saimaan ammattikorkeakoulu. 

Hallituksen jäsen vuodesta 2014. 

 

Jarmo Salmi, oikeustieteen kandidaatti, toimitusjohtaja Asianajotoimisto Jarmo Salmi Oy, hallituksen 

jäsen vuodesta 2014. 

 

Aila Hemminki, kauppatieteiden maisteri, yrittäjä, Hevihill Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2017. 

 

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

2007. 

 

Oma Säästöpankki Oyj:n hallituksen työosoite on Valtakatu 32, 53100 Lappeenranta. 

 

Tarjousesitteestä vastuussa olevien henkilöiden vakuutus 

Vakuutamme varmistaneemme riittävän huolellisesti, että parhaan ymmärryksemme mukaan 

esitteen tiedot vastaavat tosiseikkoja eikä tiedoista ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti 

vaikuttavaa. 

Helsinki 12.10.2017 

Oma Säästöpankki Oyj:n hallitus 
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Jarmo Partanen, hallituksen puheenjohtaja 

Jyrki Mäkynen, hallituksen varapuheenjohtaja 

 

Hallituksen jäsenet 

Aki Jaskari  Timo Kokkala 

Heli Korpinen  Jarmo Salmi 

Aila Hemminki 

 

Pasi Sydänlammi, toimitusjohtaja 

 

14.2 Liikkeeseenlaskun järjestäjä 
 

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

Osoite Valtakatu 32, 53100 Lappeenranta 

 

14.3 Tilintarkastajat  
 

Oma Säästöpankin tilintarkastajana on toiminut vuosina 2016 ja 2017 KHT tilintarkastaja Juha-Pekka 

Mylén ja varalla tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.  

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

 

Tilintarkastajan raportti Oma Säästöpankki Oyj:n puolivuosikatsauksen 1.1.-30.6.2016 

yleisluonteisesta tarkastuksesta löytyy puolivuosikatsauksen sivulta 63. 

Tilintarkastuskertomus tilinpäätöksen 1.1.-31.12.2016 tarkastuksesta löytyy Oma Säästöpankki Oyj:n 

vuoden 2016 vuosikertomuksesta sivulta 164.  

Tilintarkastajan raportti Oma Säästöpankki Oyj:n puolivuosikatsauksen 1.1.-30.6.2017 

yleisluonteisesta tarkastuksesta löytyy puolivuosikatsauksen sivulta 27. 
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15. LUETTELO ESITTEESEEN VIITTAAMALLA SISÄLLYTETYISTÄ 

ASIAKIRJOISTA 
 

Seuraavat asiakirjat on sisällytetty viittaamalla tähän tarjousesitteeseen ja ne muodostavat osan 

Oma Säästöpankin taloudellisista tiedoista. Viittaamalla sisällytetyt asiakirjat ovat nähtävillä Oma 

Säästöpankin kotisivuilla osoitteessa www.omasp.fi/Debentuurilaina. Ne ovat myös saatavissa 

kaikista Oma Säästöpankin konttoreista niiden aukioloaikoina. 

Oma Säästöpankki Oyj:n vuosikertomus 2016, s.39-163 Konsernitilinpäätös 2016 (IFRS) 

Oma Säästöpankki Oyj:n vuosikertomus 2016, s.164 Tilintarkastuskertomus 

 

Oma Säästöpankki Oyj:n vuosikertomus 2015, s.22-85 Tilinpäätös 2015 (FAS) 

Oma Säästöpankki Oyj:n vuosikertomus 2015, s.86 Tilintarkastuskertomus 

 

Oma Säästöpankki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2017, s.27 Tilintarkastajan raportti 

Oma Säästöpankki Oyj:n puoivuosikatsauksen1.1.-30.6.2017 yleisluonteisesta tarkastuksesta 

Oma Säästöpankki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016, s.63 Tilintarkastajan raportti 

Oma Säästöpankki Oyj:n puoivuosikatsauksen1.1.-30.6.2016 yleisluonteisesta tarkastuksesta 

 

http://www.omasp.fi/Debentuurilaina
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