Yhteiskuntavastuuraportti
2019

Olemme lähellä ja
läsnä asiakasta

Huolehdimme
henkilöstöstämme

Pidämme tärkeänä ihmisläheistä
asiakaspalvelua ja seuraamme
asiakastyytyväisyyttä
säännöllisesti.

Edistämme monipuolisesti henkilöstön
hyvinvointia ja tuemme urakehitystä
jatkuvalla koulutuksella.

Edistämme yhteistä
hyvinvointia

Edistämme kestävää
kehitystä

Edistämme paikallista elinvoimaisuutta
sekä tuemme lasten ja nuorten
hyvinvointia.

Mahdollistamme kestävät
investoinnit ja minimoimme
omat päästömme.

Oma Säästöpankin
yhteiskuntavastuuraportti (Tilintarkastamaton)
Vastuullisuus
Vastuullisuus on yksi strategiamme peruspilareista. Se
on liiketoimintamme keskiössä ja merkittävässä osassa
toimintamme tulevaisuutta. Tämä on Oma Säästöpankin

Olemme Suomessa

ensimmäinen vastuullisuusraportti, jossa kuvataan yhtiön

laajasti toimiva pankki

toiminnan tärkeimmät sosiaaliset, ympäristölliset ja

yli 140 vuoden historialla. Tarjoamme

taloudelliset vaikutukset.

kokonaisvaltaiset pankkipalvelut

Vastuullisuustyömme perustuu yrityksemme arvoihin ja
liiketapaperiaatteisiin, sidosryhmien odotuksiin sekä toi-

ympäri Suomen ja useiden digitaalisten

mintaamme vaikuttaviin megatrendeihin, joiden pohjalta

palvelukanavien kautta. Meillä on

olemme määritelleet meille neljä tärkeintä vastuullisuusteemaa – olemme lähellä ja läsnä, huolehdimme henkilös-

140 000 henkilö- ja yritysasiakasta,

töstämme, edistämme yhteistä hyvinvointia ja edistämme

joita palvelee noin 300 motivoitunutta

kestävää kehitystä.

ja yrittäjähenkistä asiantuntijaa.

Osana vastuullisuusraportointia laadimme yrityksellemme vastuullisuustavoitteet vuosille 2019–2023. Tulemme

Vuonna 2018 listauduimme Helsingin

seuraamaan näiden tavoitteiden toteutumista vuosit-

pörssin päälistalle. Merkittävä osa

taisen yhteiskuntavastuuraportin avulla. Lisäksi olemme

henkilökunnastamme on myös yhtiön

sitoutuneet tukemaan kaikkia 17:ää YK:n kestävän kehityk-

omistajina.

sen tavoitetta. Näistä viisi toimintaamme olennaisimmin
vaikuttavaa tavoitetta pyrimme liittämään osaksi OmaSp:n
johtamista, strategiaa ja päivittäisiä operatiivisia toimintoja.
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Lasten ja nuorten
hyvinvoinnin edistäminen
sekä taloustaitojen opetus

Tuotteiden ja
palveluiden
käyttö

Palveluiden
suunnittelu ja
tuotanto

ja motivoitunu
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Henkilöstön tasa-arvoisuus

Asiakastyytyväisyys:
Ihmisläheinen asiakaspalvelu ja
täyden palvelun tarjoaminen
Hankintojen
ympäristövaikutukset
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Kumppaneiden
vastuullisuus
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Taloudellinen
kannattavuus sekä verojen
ja osinkojen maksaminen

m
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Rahoitusratkaisut
elinvoimaisuuden
lisäämiseksi
Rahoitusratkaisut
kestävyyden
Päästöt: jätteet
edistämiseksi
ja hiilijalanjälki

Eettinen liiketoiminta

Varojen
sijoittaminen
ja lainaus

Vastuullisuustoiminnan
lähtökohdat
Arvoketju ja toimintaympäristö
Vastuullisuus finanssialalla merkitsee alan yhteisten

nuorten talousosaamisen edistäminen on yksi tärkeimpiä

käytänteiden, lainsäädännön ja säädösten sekä kestävän

vastuullisuusteemoja – niin myös meillä. Lisäksi meillä on

kehityksen periaatteiden noudattamista. Ajatuksena on

merkittävä rooli rahoituksen kohdentamisessa kestävän

vastuu taloudellisesta ja sosiaalisesta vakaudesta sekä

kehityksen mukaisiin kohteisiin.

ilmastosta ja ympäristöstä.

Strategiamme ytimessä on tyytyväinen asiakas. Tavoit-

Finanssialalla on aina ollut merkittävä rooli suomalaisen

teenamme on toimialan korkein asiakastyytyväisyys, johon

hyvinvoinnin rakentamisessa. Se takaa yhteiskunnallisen

pyrimme olemalla läsnä asiakkaiden elämässä. Tässä

vakauden ja ihmisten perusturvallisuuden. Me OmaSp:ssa

meitä auttaa yrittäjähenkinen ja motivoitunut henkilöstö.

vaikutamme yhteiskuntaan, ihmisiin ja ympäristöön sekä

Tiedostamme, että vastuullisen ja kestävän toiminnan

suoraan että välillisesti. Olemme tunnistaneet nämä vai-

merkittävin kilpailuetu on sidosryhmien huomioiminen.

kutukset ja otamme ne huomioon arvoketjumme jokaises-

Olemmekin vahvasti sitoutuneet asiakkaisiimme, henkilös-

sa vaiheessa.

töömme ja toimintaympäristöömme. Pyrimme huomioi-

Olemme osana tuottamassa välttämättömiä perus

maan toiminnassamme kaikkien sidosryhmien edut. Näin

palveluita ja toimintamahdollisuuksia kansalaisille,

olemme osana rakentamassa taloudellisesti, sosiaalisesti

yrityksille ja yhteisöille. Teemme myös vaikuttavia tekoja

ja ympäristöllisesti kestävää yhteiskuntaa.

niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti. Finanssialalla
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Globalisaatio
Ilmastonmuutos

Teknologian
kehitys

Työn tekemisen
muutos

Demografinen
muutos

Toimintaympäristöön vaikuttavat megatrendit
Finanssialaa haastaa toimintaympäristön murros, johon

tietomäärien kerääminen ja hyödyntäminen mahdollistuu,

liittyvät esimerkiksi väestön ikääntyminen ja työn teke-

mikä aiheuttaa vaatimuksia tietohallinnolle ja erityisesti

misen muutos. Nämä toimintaympäristön murrokset eli

tietoturvalle.

globaalit megatrendit ovat kehityksen suuria linjoja, jotka

Finanssialalla on keskeinen rooli hyvinvoinnin turvaajana
demografisessa muutoksessa, kun vaurauden ja seniori-

vaikuttavat yhteiskuntien ja yritysten rakenteisiin.
Seuraamme ennakoivasti toimintaympäristömme muu-

väestön määrä kasvaa sekä kaupungistuminen jatkuu. Se-

toksia. Olemme tunnistaneet viisi toimintaamme merkittä-

nioriväestön kasvaessa on varmistettava mahdollisuudet

västi vaikuttavaa globaalia megatrendiä, jotta pystymme

henkilökohtaiseen palveluun. Palveluissa on otettava huo-

vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin paremmin. Huo-

mioon käyttäjien ikääntyminen. Hyvän asiakaskokemuksen

mioimme nämä megatrendit arvoketjumme jokaisessa

varmistamiseksi on kiinnitettävä huomiota palveluiden

vaiheessa.

tarjoamiseen myös maakunnissa. Tärkeää on edistää elin-

Globalisaatio kytkee yhteiskunnat, taloudet ja toimi-

voimaisten kasvukeskusten toimintaa olemalla läsnä.
Työn tekemisen muutos vaikuttaa myös finanssialalla.

jat toisiinsa. Poliittinen ja taloudellinen tilanne vaikuttaa
paljon toimintaan ja kilpailijakenttään. Kansainvälinen

Työelämässä on huomioitava eri ikäiset ja erilaiset tavat

valvonta ja sääntely lisääntyy ja alalta odotetaan rea-

tehdä työtä. Oman osaamisen kehittämisen merkitys

gointiherkkyyttä, sopeutumiskykyä ja kansainvälistä

kasvaa. Parhaan työvoiman saatavuus vaikeutuu, jolloin on

palveluosaamista. Aktiivinen poliittisen ja taloudellisen

osattava erottautua työnantajana joukosta.
Luonnonvarojen niukkuus ja ilmastonmuutos aiheut-

tilanteen seuraaminen ja ennakointi korostuvat. Finanssi
alan on vahvistettava vakavaraisuutta, rahoitusrakennetta

tavat merkittäviä haasteita maailmanlaajuisesti. Myös

ja maksuvalmiutta talouden tasapainottamiseksi.

finanssialalta odotetaan läpinäkyvämpää ja vastuullisem-

Teknologian kehitys muuttaa finanssialaa monin ta-

paa toimintaa. Lisäksi kestävään kehitykseen liittyvien

voin. Asiakaskäyttäytyminen muuttuu ja perinteisten pal-

rahoitusratkaisujen ja -tuotteiden kysyntä kasvaa.

veluiden rinnalle tulee uusia digitaalisia ratkaisuja. Suurien
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Ensiluokkainen
palvelukokemus

Yrittäjähenkinen
ja motivoitunut
henkilöstö
Vastuullisuus
ja asiakaslähtöisyys

• Henkilökohtainen ja helposti
saavutettava palvelu
• Laaja konttoriverkosto

• Urakehitystä tuetaan jatkuvalla
kehittämisellä ja koulutuksella

• Kattavat digitaaliset
palvelukanavat

• Monipuoliset ja vastuulliset
työtehtävät

• Aktiivinen lähestymistapa

• Yrityksen yhteiskuntavastuu
toimintojen keskiössä

• Merkittävä osa henkilöstöstä
on pankin omistajia

• Tuote- ja palvelutarjontaa
kehitetään asiakaslähtöisesti

Arvot ja liiketapaperiaatteet
Arvot ja liiketapaperiaatteemme toimivat vastuullisuus-

arvojen mukaista eettistä perustaa sekä vastuullisuutta.

toimintamme lähtökohtana. Arvomme ovat asiakas-

Strategiamme ytimessä on tyytyväinen asiakas, johon

lähtöisyys, yhteistyö, luotettavuus, osaaminen ja

tähtäämme ensiluokkaisella palvelukokemuksella, vastuul-

tuloksellisuus. Liiketapaperiaatteemme pohjautuvat

lisuudella ja asiakaslähtöisyydellä sekä yrittäjähenkisellä ja

näihin arvoihin ja ne kuvaavat toimintamme säännösten ja

motivoituneella henkilöstöllä.

Liiketapaperiaatteemme pohjautuvat arvioihimme

Huolehdimme
asiakkaan edusta

Noudatamme sisäpiiriä
ja kaupankäyntiä
koskevia sääntöjä

Sitoudumme salassapitoon
ja huolehdimme
yksityisyyden suojasta

Vältämme eturistiriita
tilanteet ja tunnistamme
ne ennalta

Viestimme
avoimesti

Emme vastaanota tai
anna lahjuksia
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Vaadimme myös
sidosryhmiltämme
vastuullisuutta

Noudatamme hyvää
hallintotapaa

Luomme yhdessä
menestyvän työyhteisön
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Sidosryhmäyhteistyö
Avoin keskustelu sidosryhmiemme kanssa on meille

yhteistä ymmärrystä toiminnastamme ja sen kehittämises-

tärkeää. Olemme tunnistaneet yhteensä kuusi tärkeintä

tä. Kehitämme toimintaamme sidosryhmien näkemysten

sidosryhmää, joiden kanssa viestimme päivittäin. Hyvin

ja toiveiden mukaisesti, minkä lisäksi odotukset toimivat

toimiva sidosryhmäyhteistyö lisää läpinäkyvyyttä ja

vastuullisuustyömme lähtökohtana.

Palvelutarjoamamme keskiössä ovat
henkilö- ja yritysasiakkaille suunnatut
vähittäispankkipalvelut. Asiakkaat odottavat
meiltä hyvää, jatkuvaa ja henkilökohtaista
palvelua kaikissa palvelukanavissa sekä
kilpailukykyisiä tuotteita. Tärkeänä pidetään
monipuolisia palvelukanavia, hyvää saavu
tettavuutta sekä luottamuksellista toimintaa.

Omistajat ja sijoittajat odottavat toimin
naltamme hyvää omistaja-arvoa ja riittävää
tuottoa sijoitukselle. Lisäksi tärkeänä pidetään
avointa ja aktiivista vuoropuhelua sekä selkeää
viestintää. Noin 76 % Oma Säästöpankin
osakkeista kuuluu voittoa tavoittelemattomille
yhteisöille. Suurin yksittäinen omistaja on
Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö noin
35 % osakeosuudella. Vuonna 2018
listauduimme Nasdaq Helsinki Oy:n
pörssilistalle, jonka ansiosta pankilla on nyt
yli 1 900 osakkeenomistajaa.

Asiakkaat

Omistajat ja
sijoittajat

Viranomaiset

Yhteistyökumppanit ja
media

Henkilöstö

Käymme aktiivista vuoro
puhelua eri viranomaisten
kanssa. Viranomaiset
odottavat meiltä lakien ja
vaatimusten noudattamista
sekä muutoksiin reagoimista.

Teemme yhteistyötä eri yhteistyö
kumppaneiden, alihankkijoiden ja median
kanssa. Tärkeänä pidetään turvallista
kumppanuutta, jossa arvomaailmat ovat
yhtenevät. Media odottaa puolestaan
avointa viestintää ja aktiivista vuoropuhelua.

Työllistämme noin 300 asiantuntijaa eri
puolilla Suomea. Henkilöstö odottaa vakaata
ja houkuttelevaa työpaikkaa, jossa on
viihtyisää olla töissä. Henkilöstömme
on hyvin yrittäjähenkistä. Kehittymis- ja
vaikutusmahdollisuuksia sekä osaamisen
arvostus ta pidetään tärkeinä. Henkilöstö
odottaa myös tasa-arvoista ja yhdenmukaista
kohtelua.
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Vastuullisuusohjelma
Vastuullisuusteemat
OmaSp:n vastuullisuusohjelma perustuu OmaSp:n
arvoihin, liiketapaperiaatteisiin, sidosryhmien odotuksiin
ja toimintaympäristön megatrendeihin. Olemme näiden
kautta tunnistaneet neljä meille tärkeää vastuullisuus
teemaa, joihin vastuullisuusohjelmamme kiteytyy:
olemme lähellä ja läsnä asiakasta, huolehdimme henkilöstöstämme, edistämme yhteistä hyvinvointia ja edistämme
kestävää kehitystä.

Pidämme tärkeänä ihmisläheistä
asiakaspalvelua, jossa palvelu on
henkilökohtaista ja helposti saavutettavaa.
Huolehdimme laajasta konttoriverkostosta ja
kattavista digitaalisista palvelukanavista. Seu-

Olemme lähellä ja
läsnä asiakasta

raamme säännöllisesti asiakastyytyväisyyttä sekä
kuuntelemme aktiivisesti asiakkaitamme ja kehitämme
tuote- ja palvelutarjontaamme asiakaslähtöisesti.

Välitämme henkilöstöstämme, joten edistämme monipuolisesti
henkilöstön hyvinvointia. Lisäksi edistämme ja ylläpidämme
työyhteisömme monimuotoisuutta sekä monipuolisia ja vastuul-

Huolehdimme
henkilöstöstämme

lisia työtehtäviä. Pidämme tärkeänä oppivaa työyhteisöä, joten
tuemme työntekijöidemme urakehitystä jatkuvalla osaamisen
kehittämisellä ja koulutuksella. Seuraamme säännöllisesti
henkilöstötyytyväisyyttä.

Olemme vahvasti sitoutuneet toimimaan Suomen yhteiskunnan
hyvinvoinnin puolesta. Edistämme ja kehitämme aktiivisesti
paikallista elinvoimaisuutta tarjoamalla työpaikkoja maakunnis-

Edistämme yhteistä
hyvinvointia

sa ja rahoittamalla paikallisia pk-yrityksiä. Meille on tärkeää tukea
erityisesti suomalaista koulutusta ja osaamista, joten edistämme
lasten ja nuorten hyvinvointia ja taloustaitoja.

Finanssisektorilla on merkittävä vaikutus kestävän kehityksen edistämisessä yhteiskunnassa ja globaalisti. Mahdollistamme kestävät
investoinnit niin uuteen teknologiaan kuin palveluihin. Kestävä

Edistämme kestävää
kehitystä

kehitys on yksi ohjaavista näkökulmista rahoituspäätöksissämme.
Oman toimintamme osalta tavoitteenamme on kartoittaa
toiminnastamme syntyvät päästöt ja minimoida ne.
Tähän liittyen asetamme tavoitteet tuleville vuosille.
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Vastuullisuusraportointi
Oma Säästöpankin verojalanjälki (1 000 €)

550
Muut

3 556

51

Yhteisövero

Ennakonpidätykset ja
lähdeverot osingoista

Maksettavat verot (1 000 euroa)

3 349

Yhteisövero

3 556

Työnantajamaksut

3 204

Muut verot

Yhteensä

10 923

Ennakonpidätykset
palkoista

OmaSp

195

Kerättävät ja tilitettävät verot (1 000 euroa)
Tilitetty arvonlisävero

18

Ennakonpidätykset palkoista

3 349

Ennakonpidätykset ja
lähdeverot osingoista

18

51

Muut

550

Yhteensä

Tilitetty
arvonlisävero

195

Muut verot

10 923

3 204

Työnantajamaksut

Koulutuspäivät
/työntekijä 2019

Tyytyväisyys palveluun
kokonaisuutena.

2,2

4,3/5*

päivää

*OmaSp Parasta palvelua
-tutkimus 2/2020.

Oma Säästöpankin laaja esimiesja asiantuntijakoulutusohjelma,

Olemme lähellä ja
läsnä asiakasta

Huolehdimme
henkilöstöstämme

OmaSp Master, käynnistyi
toukokuussa 2019 yhdessä

Tyytyväisyys
omaan yhteyshenkilöön.

Tampereen Yliopiston kanssa.

Henkilöstön
tyytyväisyys

4,7/5*

Henkilöstöstä merkittävä

4,3/5*

*OmaSp Parasta palvelua
-tutkimus 2/2020.

osa on omistajina.

53 %
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*Tyytyväisyys työnantajaan
kokonaisuutena 2/2020
-henkilöstökysely
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OmaSp:n Vastuullisuustavoitteet
Olemme määritelleet jokaiselle vastuullisuusteemallemme
tavoitteet vuosille 2019–2023. Tulemme seuraamaan
näiden tavoitteiden toteutumista vuosittaisen yhteis
kuntavastuuraportin avulla.

Vastuullisuusteema

Vastuullisuusnäkökohta

Tavoitteet vuosille 2019–2023

• Toimimme avoimesti ja olemme
hyvin saavutettavissa

Ihmisläheinen asiakaspalvelu

Olemme lähellä ja
läsnä asiakasta

Asiakastyytyväisyys

• Tunnemme asiakkaamme henkilökohtaisesti
• Saavutamme toimialan korkeimman arvosanan
asiakastyytyväisyydessä
• Panostamme palveluidemme saavutettavuuteen
ja palvelukanaviin

• Saavutamme toimialan parhaan arvosanan
työtyytyväisyydessä

Henkilöstön hyvinvointi

Huolehdimme
henkilöstöstämme

Osaamisen kehittäminen
ja koulutus

• Toteutamme vuosittaiset
työhyvinvointisuunnitelmat ja niihin liittyvät
tavoitteet
• Kehitämme jatkuvasti henkilöstön osaamista ja
ammattitaitoa (OmaSp Master)
• Seuraamme vuosittain koulutustunteja ja -päiviä
• Vuosien aikana ei ilmene yhtään häirintä- ja
kiusaamistapausta
• Jatkamme toimia maakunnissa toimivien
pk-yritysten toiminnan tukemiseksi
• Luomme uusia työpaikkoja kasvun rajoissa

Paikallinen elinvoimaisuus

Edistämme yhteistä
hyvinvointia

Lasten ja nuorten hyvinvointi

• Raportoimme verojalanjäljestämme ja
taloudellisista luvuista
• Vuosien aikana ei ilmene yhtään eettisen
toimintavan rikkeitä
• Jatkamme Yrityskylän ja Oma Onnin toteuttamista
• Ylläpidämme nuorille ja lapsille suunnattua
taloudenhallintaan liittyvää viestintää

• Noudatamme kestävän rahoituksen periaatteita
toiminnassamme

Edistämme kestävää
kehitystä

Kestävät investoinnit

• Parannamme nuorten tietämystä kestävästä
taloudenhallinnasta (Oma Onni)

Hiilijalanjälki

• Tarkastelemme omaa hiilijalanjälkeämme ja
muita ympäristövaikutuksia
• Minimoimme matkustamisen sisäisessä
toiminnassa ja hyödynnämme etätyötä
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YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Tavoite 4: Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.

YK:n jäsenmaat sitoutuivat vuonna 2015 kestävän kehi-

Tuemme työntekijöidemme urakehitystä jatkuvalla osaa-

tyksen toimintaohjelmaan ja sen tavoitteisiin (Sustainable

misen kehittämisellä ja koulutuksella. Lisäksi edistämme

Development Goals, SDG), jotka ohjaavat kestävän kehi-

lasten ja nuorten hyvinvointia ja taloustaitoja olemalla

tyksen edistämistä vuosina 2016–2030. Agenda 2030:n

mukana erilaisissa taloustaitoja opettavissa ohjelmissa.

kestävän kehityksen toimintaohjelman pyrkimyksenä on
poistaa äärimmäinen köyhyys maailmasta ja turvata hyvin-

Tavoite 8: Edistää kaikkia koskevaa kestävää

vointi ympäristölle kestävällä tavalla. Yrityksillä on tärkeä

talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä

tehtävä valtion tukemisessa näiden tavoitteiden saavut-

säällisiä työpaikkoja.

tamiseksi. Olemmekin OmaSp:lla sitoutuneet tukemaan

Edistämme kestävää talouskasvua ja tuottavaa työllisyyttä

kaikkia 17:ää YK:n kestävän kehityksen tavoitetta vastuul-

työllistämällä henkilöitä ympäri Suomen. Tarjoamme

lisuustyössämme, minkä lisäksi olemme tunnistaneet viisi

harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja ja olemme mukana esim.

olennaisinta tavoitetta toimintamme osalta. Pyrimme

Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa.

integroimaan nämä tavoitteet osaksi OmaSp:n johtamista,
Tavoite 9: Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä

strategiaa ja päivittäisiä operatiivisia toimintoja.

edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita.
Tavoite 3: Taata terveellinen elämä ja

Olemme mukana rakentamassa kestävää infrastruktuuria

hyvinvointi kaiken ikäisille.

sekä edistämässä kestävää teollisuutta ja innovaatioita toi-

Panostamme asiakkaidemme hyvinvoinnin ja terveyden

mimalla useiden eri yrittäjien kumppanina. Parannamme

edistämiseen turvaamalla pankki- ja rahoituspalveluiden

pienten yritysten asemaa ja mahdollisuuksia markkinoilla.

saatavuuden taloudellisesti kestävällä tavalla. Henkilöstön
fyysisen hyvinvoinnin lisäksi pyrimme edistämään myös

Tavoite 17: Vahvistaa kestävän kehityksen toimeen

henkistä terveyttä.

panoa ja globaalia kumppanuutta.
Olemme mukana vahvistamassa kestävän kehityksen
toimeenpanoa tekemällä yhteistyötä eri toimijoiden
kanssa kestävämmän Suomen saavuttamiseksi. Teemme
yhteistyötä esimerkiksi Talous ja Nuoret TAT:n kanssa

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Yrityskylän osalta ja Koulutuskeskus Sedun kanssa
Oma Onnin osalta.
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Olemme lähellä ja
läsnä asiakasta
Olemme läsnä asiakkaidemme arjessa 32 konttorissa
ympäri Suomen, minkä lisäksi palvelemme asiakkaitamme digitaalisten palveluiden kautta olivatpa asiakkaamme missä päin maailmaa tahansa. Laaja konttoriverkosto ja kattavat digitaaliset palvelut mahdollistavat sen,
että palvelumme ovat helposti ja henkilökohtaisesti

Pidämme tärkeänä
ihmisläheistä asiakaspalvelua ja seuraamme
asiakastyytyväisyyttä
säännöllisesti.

saavutettavissa asiakkaan valitsemalla tavalla. Jokainen
konttorimme on pankin keulakuva omalla alueellaan.
Laajan konttoriverkoston avulla tunnemme paikalliset
markkinat, minkä lisäksi meillä on vahva luottamus ja
tuntemus asiakaskunnistamme. Näin voimme tehdä päätökset asiakkaan omassa konttorissa helposti ja nopeasti.

32 konttoria
ympäri Suomen

OmaMobiili ja
OmaKonttori

Verkkopankki

Asiakaskäynnit

Asiakaspalvelu,
call center & chat

Vuonna 2019 vahvistimme asemaamme keskeisissä kasvu
keskuksissa Helsingissä, Jyväskylässä, Oulussa ja Turussa.
Seinäjoella muutimme uuteen OmaSp-pankkitaloon. Joensuun,
Kurikan Jalasjärven ja Jyväskylän konttorit muuttivat uusiin tiloihin ja
Kihniön konttorin toiminta siirrettiin Parkanon täyden palvelun konttoriin. Digitaalisten palveluiden kehittäminen jatkui määrätietoisesti.
Investoimme asiakaspalvelun parantamiseen digitaalisissa kanavissa ja
kehitimme asiakkailta saadun palautteen perusteella uuden version

Tyytyväisyys palveluun
kokonaisuutena

4,3/5*

mobiilipankista ja lanseeraamalla asiakkaiden käyttöön OmaBotin.
OmaBotti on verkkosivuilla toimiva robottivastaaja, joka palvelee yh-

Tyytyväisyys
omaan konttoriin

tiön asiakkaita, kun muut palvelut eivät ole auki. Loppuvuoden aikana
uusia lanseerauksia tehtiin erityisesti mobiilimaksamisen palveluihin.
Toimintatapamme ansiosta olemme tyytyväisten
asiakkaiden pankki. Tavoitteenamme on korkea
tasoinen palvelukokemus, johon tähtäämme henkilökohtaisella
palvelulla ja palveluidemme helpolla saatavuudella. Asiakaspalve
lun laatu ja palveluiden joustava saatavuus ovat meille tärkeitä.
Niinpä palvelemme asiakkaitamme konttoreissamme myös arkiiltaisin ja lauantaisin. Jokaiselle asiakkaalle on tarjolla myös oma

Tyytyväisyys omaan
yhteyshenkilöön

4,0/5*

4,7/5*

henkilökohtainen pankkineuvoja. Lisäksi kehitämme toimintaamme
sekä tuote- ja palvelutarjontaamme asiakaslähtöisesti.
*Mittaamme vuosittain asiakastyytyväisyyttä laajan asiakaskyselyn avulla. Vuosittaisena tavoitteenamme on saavuttaa toimialan
korkein arvosana niin asiakast yytyväisyydessä kuin asiakaspalvelussa. Vuoden 2020 alussa toteutetun Parasta Palvelua 2/2020 -tutkimuksen
mukaan meillä on erittäin korkea asiakastyytyväisyys.
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Huolehdimme
henkilöstöstämme
Työllistämme noin 300 motivoitunutta ja yrittäjähenkistä asiantuntijaa ympäri Suomen. Merkittävä
osa työntekijöistämme on pankin omistajia, mikä
lisää sitoutumista ja motivaatiota työhön. Edistämme
ja ylläpidämme työyhteisömme monimuotoisuutta
rekrytoimalla eri ikäisiä asiantuntijoita. Henkilöstömme

Edistämme moni
puolisesti henkilöstön
hyvinvointia ja tuemme
urakehitystä jatkuvalla
koulutuksella.

sukupuoli- ja ikäjakauma onkin keskimääräistä tasa
vertaisempi. Mahdollistamme henkilöstöllemme vastuulliset
ja monipuoliset työtehtävät koulutusmahdollisuuksineen, minkä
lisäksi huolehdimme työntekijöidemme työssä viihtymisestä ja
hyvinvoinnista niin fyysisellä kuin henkisellä tasolla. Hyvinvoiva
henkilöstö ja tyytyväiset asiakkaat luovat perustan pankkimme
kehitykselle ja menestykselle myös tulevaisuudessa.

Koulutusmahdollisuudet,
kuten OmaSp Master

Laaja
työterveyshuolto

TYKY-tapahtumat
ja -päivät

Liikunta- ja
lounasetu

Tarjoamme henkilökunnallemme vastuulliset ja

Seuraamme henkilöstön hyvinvointia, viihtyvyyt-

monipuoliset työtehtävät, minkä lisäksi tuemme

tä ja tyytyväisyyttä työnantajaan vuosittaisen

urakehitystä kehittämisellä ja koulutuksella. Meille

henkilöstötyytyväisyyskyselyn avulla. Lisäksi seuraamme

on tärkeää oppiva työyhteisö, jossa henkilöstöllä on

poissaoloja ja toteutuneita koulutustunteja. Työsken-

mahdollisuus kehittää itseään tahtomallaan tavalla.

telemme jatkuvasti myös työpaikkakiusaamisen

Henkilökunnan osaaminen on myös keskeinen kilpailu

ehkäisemiseksi. Vuosittaisena

tekijämme, joten panostamme siihen jatkuvasti. Tästä

tavoitteenamme on saavuttaa

esimerkkinä on Tampereen yliopiston kanssa yhteis-

toimialan paras arvosana

työssä toteutettava OmaSp Master koulutusohjelma.

työtyytyväisyydessä.

Uusi ohjelma alkoi toukokuussa 2019 ja päättyy

Henkilöstön yleinen
tyytyväisyys

vuoden 2020 lopulla. Mukaan valittiin

oli uusimmassa

10 esimiestä ja asiantuntijaa.

Tyytyväisyys
kokonaisuutena

4,3/5*

"Oivallus tämän koulutus

kyselyssä erittäin

ohjelman toteuttamisesta lähti

korkealla tasolla.

Henkilöstö näkee
OmaSp:n
tulevaisuuden positiivisena

4,6/5*

vahvasti esimiestyön kehittämisestä. Tunnistimme myös
asiantuntijaroolin tärkeyden ja
sen myötä päätimme toteut-

Henkilöstö on
sitoutunut muutokseen

taa koulutuskokonaisuuden
ryhmälle, jossa on samalla

4,7/5*

kertaa sekä asiantuntijoita että
esimiehiä", kertoo OmaSp:n talousja hallintojohtaja Sarianna Liiri.
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Edistämme
yhteistä hyvinvointia
Olemme vahvasti sitoutuneet toimimaan
Suomen yhteiskunnan hyvinvoinnin puolesta.
Edistämme ja kehitämme aktiivisesti paikallista ja
alueellista elinvoimaisuutta tarjoamalla työpaikkoja
maakunnissa sekä rahoittamalla paikallisia pk-yrityksiä.
Lisäksi pääomistajamme, paikalliset säästöpankki
säätiöt ja osuuskunnat jakavat vuosittain apurahoja ja

Edistämme paikallista
elinvoimaisuutta sekä
tuemme lasten ja
nuorten hyvinvointia.

avustuksia yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Osallistumme
epäsuorien taloudellisten vaikutusten avulla yhteiskunnan
toimintaan muun muassa maksamalla veroja. Näillä
tuotoilla turvataan yhteiskunnan perustoimintoja ja
rakennetaan hyvinvointia. Liiketoimintaamme ohjaavat
eettiset liiketapaperiaatteet. Vuoden 2019 aikana ei tullut
ilmi eettisen toimintatavan rikkeitä.

Työllistäminen ja
verojalanjälki

Paikallisten pk-yrittäjien
rahoittaminen

Apurahat ja
avustukset

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen

Olemme sitoutuneet edistämään

Yrityskylä on peruskoulun kuudes-

kestävää talouskasvua ja tuotta-

ja yhdeksäsluokkalaisille suunnattu

vaa työllisyyttä. Henkilökunnalle

oppimiskokonaisuus työelämästä, taloudesta ja yhteis-

maksetut palkat ja sosiaalikulut vaikuttavat positiivisesti

kunnasta. Yrityskylä toimii valtakunnallisesti kymmenellä

työntekijöihin ja sitä kautta ympäröiviin yhteisöihin. Lisäksi

alueella ja se perustuu suomalaiseen opetussuunnitelmaan.

teemme mielellämme yhteistyötä oppilaitosten kassa ja

Jopa 75 % kuudesluokkalaista vierailee Yritysk ylässä luku

tarjoamme useita harjoittelu- ja lopputyöpaikkoja monella

vuonna 2019–2020.

eri koulutusasteella.
Meille on tärkeää edistää suomalaista paikallista
elinvoimaisuutta ja maakunnissa asuvien yrittä-

Edistämme lasten ja nuorten hyvinvointia ja taloustaitoja
olemalla mukana erilaisissa taloustaitoja opettavissa

jien menestymistä, minkä vuoksi olemmekin ensimmäisenä

ohjelmissa:

pankkina Suomessa tukemassa mikroyrittäjiä ja yhteiskunnallisia yrityksiä Euroopan Investointirahaston kanssa. Olemassa
Oma Onni on internetissä toimiva

olevat sopimukset perustuvat työllisyyttä ja sosiaalista

verkko-oppimisympäristö nuorten

innovointia koskevaan EU:n takausohjelmaan (EaSi), ja ne

taloustaitojen kehittämiseen. Lukuvuonna 2019–2020

helpottavat em. yritysten luotonsaantia. Yksi tavoitteista

Oma Onni -ohjelmassa opiskelee yli 2 500 oppilasta

on helpottaa erityisryhmiä perustamaan ja kehittämään

27 yläkoulussa ja 14 paikkakunnalla eri puolilla Suomea.

yrityksiä ja yritystoimintaa. Tällaisia erityisryhmiä voivat olla

Mukana on kuusi Oma Säästöpankin omistavaa säätiötä

esimerkiksi työttömät tai työttömyysuhan alaiset henkilöt

ja kuusi toisen asteen koulutuksen järjestäjää.

tai muuten vaikeasti työllistyvät henkilöt.
Lisäksi meillä on sopimus Pohjoismaiden Investointipankin
kanssa lainaohjelmasta pienten ja keskisuurten yritysten,
pienten midcap-yritysten sekä ympäristöprojektien rahoit
tamiseen, jonka tavoitteena on lisätä tuottavuutta ja hyödyttää ympäristöä.

13

Yhteiskuntavastuuraportti 2019

Edistämme
kestävää kehitystä
Tiedostamme, että finanssisektorilla on
merkittävä vaikutus kestävän kehityksen
edistämisessä yhteiskunnassa. Kestävä
kehitys onkin yksi ohjaavista näkökulmista
rahoituspäätöksissämme. Pyrimme kohdentamaan varoja ympäristön, ilmaston ja ihmisten
hyvinvoinnin kannalta kestäviin kohteisiin. Rahoituspäätöksillämme voimme edistää myös vihreiden
tuotteiden ja palveluiden kehittämistä mahdollista-

Mahdollistamme
kestävät investoinnit
ja minimoimme ovat
päästömme.

malla kestävät investoinnit. Pyrimme tulevaisuudessa
lisäämään asiakkaidemme tietoisuutta ympäristön tilasta.
Tämän vuoksi tulemme tarkastelemaan jatkossa myös
oman toimintamme vaikutuksia ympäristöön, luonnon
monimuotoisuuteen ja ilmastoon.

Kestävän kehityksen mukaiset
rahoituspäätökset

Kestävät
investoinnit

Omien päästöjen
minimointi

Pyrimme varmistamaan niin yhteiskunnallisen

Rahoitamme yhteistyössä Pohjoismaiden Investointi-

kuin yksilöllisen taloudellisen kestävyyden myös

pankin (NIB) kanssa pienten ja keskisuurten yritysten ja

tulevaisuudessa. Näin ollen kestävä kehitys toimii lähtö-

midcap-yritysten lisäksi lukuisia ympäristöprojekteja.

kohtana rahoitusratkaisuissamme. Koemme, että meillä

Nämä projektit voivat olla esimerkiksi asuinrakennuksen

on rahoituspäätöksissä myös taloudellisen hyvinvoinnin

energiatehokkuutta parantavia korjaushankkeita. Pyrimme

vastuu asiakkaan osalta. Toteutammekin päätökset siten,

tulevaisuudessa lisäämään asiakkaidemme tietoisuutta

että toiminta on kestävää sekä meille että asiakkaalle:

ympäristömme tilasta.

Keskitymme lähinnä vakuudellisten lainojen myöntä-

Oman toimintamme osalta tavoitteenamme
on minimoida vaikutuksemme ympäristöön,

miseen maksukykyisille asiakkaille.

luonnon monimuotoisuuteen ja ilmastoon. HyödynToimimme pikaluottojen lisääntymistä vastaan ja

nämme etätyöskentelyä, minkä lisäksi suosittelemme

opetamme nuorille taloustaitoja muun muassa Oma Onni

henkilöstöämme käyttämään julkisia kulkuneuvoja

-ohjelman kautta.

työmatkoillaan. Oman ympäristötoiminnan tehostamiseksi tulemme lähivuosina tarkastelemaan toimintamme
ympäristövaikutuksia ja raportoimaan omasta hiilijalanjäl-

Suurin osa yritysasiakkaistamme on pk-yrityksiä

jestämme. Asiakkaiden asiointimatkojen osalta voimme

tai maa- ja metsätalousasiakkaita. Rahoitus-

minimoida syntyvät päästöt kehittämällä digitaalisia

päätöksillämme voimme edistää ympäristön kannalta

palveluita ja mahdollistamalla etäneuvottelut esimerkiksi

kestävien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä näiden

Oma Konttori -sovelluksella.

yritysten kautta. Mahdollistamme kestävät investoinnit
niin uuteen teknologiaan kuin palveluihin.
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