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Vastuuvapauslauseke

Huomautus

Tämän esityksen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, 

Hongkongissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa. Esityksen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai 

myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei 

rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Oma Säästöpankki Oyj:n (”Yhtiö”) tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta suunnitellusta 

listautumisannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, tarjoamiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja 

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Esityksen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä hankkia esityksessä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä tai tarjota alueilla, joilla 

kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten 

alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä tämän esityksen tarkoittamia arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia tämän 

esityksen tarkoittamia arvopapereita, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, 

missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti Jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä 

arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota 

Relevanteissa Jäsen-valtioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiden sijoittajien edellytykset täyttäville oikeus-henkilöille tai (b) missä tahansa muussa 

Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi 

tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi 

vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 

Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa Jäsen-valtiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja 

ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-

Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan 

tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan 

laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "Relevantit Henkilöt"). Kaikki tähän esitykseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla 

ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. 

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tietyt tässä esityksessä käsitellyt lausumat ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat koskevat muun muassa suunnitelmia, oletuksia, ennusteita, 

päämääriä, tavoitteita, pyrkimyksiä, strategioita, tulevaisuuden tapahtumia, tulevaisuuden liikevaihtoa tai tulosta, investointeja, rahoitustarvetta, yritysostoja koskevia 

suunnitelmia tai aikeita, Yhtiön kilpailuvahvuuksia ja -heikkouksia, taloudelliseen ase-maan, tulevaan liiketoimintaan ja kehitykseen liittyviä suunnitelmia tai tavoitteita, 

liiketoimintastrategiaa sekä toimialaa, poliittista ja lainsäädännöllistä ympäristöä koskevia oletettuja suuntauksia sekä muita ei-historiallisia tietoja, kuten liikevaihdon kasvua, 

käyttökatteen kasvua, kustannussäästöjä, investointeja, suunniteltua listautumisantia ja listautumista, tulevaisuuden rahavirran kehitystä, liikevoittoprosenttia, operatiivisia 

investointeja, nettovelan ja käyttökatteen suhdetta, liikevaihtoa ja liiketulosta. Tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan joissakin tapauksissa tunnistaa tulevaisuutta koskevien 

ilmaisujen käytöstä, kuten ”uskoa”, ”aikoa”, ”saattaa”, ”voida” tai ”pitäisi” tai muista vastaavista tai vastaavista kielteisistä ilmaisuista.

Tässä esityksessä käsitellyt tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat erilaisiin oletuksiin, joista monet vuorostaan perustuvat oletuksiin. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy 

luonnostaan sekä yleisiä että yksilöitäviä riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia. Lisäksi on olemassa riski siitä, etteivät arviot, ennusteet, suunnitelmat ja muut tulevaisuutta 

koskevat lausumat toteudu. Riskien, epävarmuustekijöiden ja oletusten johdosta tulevaisuutta kohdistuville lausumille ei tule antaa merkittävää painoarvoa. Tämän esityksen 

tiedot, näkemykset ja tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän esityksen päivämäärän mukaista asiantilaa. Ellei lainsäädännöstä muuta johdu, Yhtiö ja 

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike eivät vastaa tässä esityksessä olevien tulevaisuutta koskevien lausumien päivittämisestä tai korjaamisesta eivätkä sitoudu julkaisemaan 

tällaisia päivityksiä tai korjauksia.
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Esittely



OmaSp on viime vuosina kasvanut voimakkaasti sekä 
orgaanisesti että yritysjärjestelyjen kautta

2008: Töysän Säästöpankin ja 

Kuortaneen Säästöpankin 

fuusio

2017: S-Pankin PK-yritys sekä 

maa-ja metsätalous-

liiketoiminnan hankinta

2017: Kaupankäynnin aloitus 

pankin joukkovelkakirja-

lainalla Helsingin Pörssissä

2017: Kiinnitysluottopankkitoiminnan 

aloitus ja ensimmäisen katetun 

joukkovelkakirjalainan 

laskeminen liikkeelle
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2009: Toiminta jatkuu nimellä

Oma Säästöpankki Oy

2015: Joroisten ja Pyhäselän 

Osuuspankkien 

liiketoiminnan hankinta

2016: Ajoneuvorahoitus-

palveluiden laajentaminen –

SAV-rahoituksen hankinta

2014: Kantasäästöpankin fuusio

Oma Säästöpankkiin ja

Suodenniemen Säästöpankin

liiketoiminnan hankinta
2013: Parkanon Säästöpankin

liiketoiminnan hankinta

2018: Laajentuminen pääkaupunkiseudulle 

ja Turun talousalueelle

2014: Etelä-Karjalan

Säästöpankin fuusio 

Oma Säästöpankkiin

2017: Henkilöstöanti

2017: Kansainvälinen

Luottoluokitus

(Standard & Poor’s)



OmaSp on kasvava kokonaisvaltainen 
pankkipalveluiden tarjoaja

Kasvava

suomalainen

pankki

• Vahvat näytöt kasvusta – taseen loppusumman keskimääräinen 

kasvu 19 % vuosina 2015-2017

• Johdolla vahva kokemus yritysjärjestelyiden toteuttamisesta ja 

integraatioista

• Tavoitteena kasvun jatkaminen ja markkinamahdollisuuksien 

hyödyntäminen

Kannattavuus 

toimialan 

parhaimmistoa

• Kulu-tuottosuhde ja kokonaispääoman tuotto vertailuryhmän paras*

• Tehokas organisaatio ja keskittyminen lisäarvoa tuottaviin toimintoihin 

mahdollistavat vahvan kannattavuuden

Laadukas 

palvelutarjoama 

aina asiakkaan 

saavutettavissa

• Moderni ja kokonaisvaltainen palvelutarjoama

• Henkilökohtainen palvelukokemus laajan konttoriverkoston ja kattavien 

digitaalisten palvelukanavien kautta

OmaSp on lähellä 

ja läsnä

• Hyvä saavutettavuus, aktiivisuus ja henkilökohtainen palvelu tuottavat 

erinomaisen palvelukokemuksen

• Vastuullisuus ja asiakaslähtöisyys toiminnan ja palvelutarjonnan keskiössä

• Yrittäjähenkinen ja motivoitunut henkilöstö
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* Vertailuryhmään laskettu Aktia, Oma Säästöpankki, S-Pankki, Suomen Hypoteekkiyhdistys, Ålandsbanken, POP-pankit ja Säästöpankit

Lähde: Finanssivalvonta, Oma Säästöpankki



18,4

20,6

30,4

2015 2016 2017

OmaSp on kasvava suomalainen pankki

Taseen loppusumma, 

miljardia euroa

Tulos ennen veroja, 

miljoonaa euroa

1,9

2,2

2,7

2015 2016 2017

Keskimääräinen taseen
loppusumman vuotuinen kasvu

2015-2017

19 %
Keskimääräinen tuloksen 

vuotuinen kasvu
2015-2017 (ennen veroja)

28 %
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Yhtiöllä on vahvat 

näytöt kasvusta

Tavoitteena kas-

vun jatkaminen ja

markkina-

mahdollisuuksien 

hyödyntäminen

Johdolla vahva

kokemus yritys-

järjestelyiden 

toteuttamisesta ja 

integraatioista
11,0

12,8

2,6 0,3

H1 2017 H1 2018

2,3

2,8

H1 2017 H1 2018

Rahoitusvarojen ja 

-velkojen nettotuotto

13,6 13,1



OmaSp:n kannattavuus vertailuryhmän paras

Kulu-tuottosuhde (%) Kokonaispääoman tuotto (ROA, %)

OmaSp:n kokonaispääoman tuotto 

merkittävästi vertailuryhmää korkeampi

OmaSp:n kulu-tuottosuhde vuonna 2017 oli 

14,3 prosenttiyksikköä vertailuryhmän 

keskiarvoa parempi

* Vertailuryhmään laskettu Aktia, Oma Säästöpankki, S-Pankki, Suomen Hypoteekkiyhdistys, Ålandsbanken, POP-pankit ja Säästöpankit

Lähde: Finanssivalvonta, Oma Säästöpankki

Vertailuryhmän keskiarvo*
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0,5 %
0,5 % 0,5 %

0,8 %
0,8 %

1,0 %

2015 2016 2017

67,6 % 69,1 % 69,8 %

59,5 % 58,9 %
55,5 %

2015 2016 2017



Moderni ja kokonaisvaltainen
palveluvalikoima henkilöasiakkaille

ja yrityksille

Henkilökohtainen palvelu digitaalisten 

kanavien ja laajan konttoriverkoston kautta

Kattavat 
digitaaliset 

kanavat


OmaSp
konttoria40

Laadukas palvelutarjoama aina asiakkaan 
saavutettavissa

Laaja palveluvalikoima Korkea palveluiden saavutettavuus
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Henkilöasiakkaat Yritysasiakkaat

Päivittäinen asiointi

Rahoittaminen

Säästäminen

Sijoittaminen

Lainaturva

Perintö- ja perhe-

oikeudelliset asiat

Päivittäinen asiointi

Rahoittaminen

Säästäminen

Sijoittaminen

Neuvontapalvelut



OmaSp on lähellä ja läsnä

*  OmaSp Parasta palvelua –tutkimus 12/2017

** OmaSp Henkilöstötutkimus 12/2017

Erinomainen 

palvelukokemus 

asiakkaille

• Henkilökohtaista ja hyvin 

saavutettavaa palvelua

• Laaja konttoriverkosto

• Kehittyneet digitaaliset kanavat

• Asiakkaiden tarpeisiin tartutaan 

aktiivisesti

Vastuullisuus ja 

asiakaslähtöisyys 

ohjaavat yhtiön 

toimintaa

• Yhteiskuntavastuu toiminnan 

keskiössä

• Tuote- ja palvelutarjontaa 

kehitetään asiakaslähtöisesti

Yrittäjähenkinen 

ja motivoitunut 

henkilöstö

• Tuetaan urakehitystä jatkuvan

kehityksen kautta

• Monipuoliset ja vastuulliset 

työtehtävät

• Merkittävä osa henkilöstöstä 

omistajina

,

Tyytyväisyys palveluun 
kokonaisuutena

4,4/5*

Tyytyväisyys omaan 
yhteyshenkilöön

4,8/5*

Korkea

asiakastyytyväisyys
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Korkea

henkilöstötyytyväisyys

,

Tyytyväisyys kokonaisuutena4,4/5**

Henkilökunta näkee OmaSp:n
tulevaisuuden positiivisena

4,8/5**

Henkilökunta sitoutunut 
muutoksiin

4,8/5**

Tyytyväisyys omaan 
konttoriin

4,1/5*



Vahva tase ja kannattavuus yhtiön vahvuuksia

EUR miljoonaa 1-12/2016* 1-12/2017* 1-6/2017 1-6/2018

Liiketoiminnan tuotot yhteensä 60,3 74,1 33,8 38,0

Tulos ennen veroja** 20,6 30,4 13,6 13,1

Oma pääoma 221,1 241,5 231,3 249,5

Taseen loppusumma 2 150,8 2 726,6 2 264,7 2 803,1

Omavaraisuusaste, % 10,3 % 8,9 % 10,2 % 8,9 %

Ydinpääomasuhde, (CET 1) %*** 18,6 % 17,8 % 18,9 % 16,0 %

Henkilöstön määrä (keskimäärin) 246 256 244 276

Asiakkaiden määrä ~125 000 ~135 000 ~124 000 ~135 000

*** Tilintarkastettuja paitsi asiakkaiden määrän osalta

*** Rahoitusvarojen ja –velkojen nettotuotto 1-6/2017 2,57 miljoonaa euroa ja 1-6/2018 0,29 miljoonaa euroa

*** 1-6/2018 kauden ydinpääomasuhde (CET 1) laskettuna konsernille. Vertailuvuosien tiedot ovat raportoitu emoyhtiön tasolla

Tärkeimmät taloudelliset tunnusluvut (IFRS)
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Strategian ytimessä erottautuminen

Tarjoamme asiakkaillemme parhaan pankkikokemuksen henkilökohtaisen 

asiakaspalvelun ja digitaalisten palvelukanaviemme avulla.

Kasvu ja kannattavuusAsiakaskokemus Riskienhallinta

• Vain kasvava ja kannattava 

pankki voi kehittää 

toimintaansa 

asiakastarpeiden kehityksen 

mukaisesti

• Kustannustehokkuus on 

keskeinen toimintaa ohjaava 

tekijä

• Tavoitteena toimialan paras 

asiakaskokemus ja korkein 

suositteluaste

• Selkeä fokus keskeisissä 

asiakkaille arvoa tuottavissa 

palveluissa

• Nopea reagointi asiakkaiden 

tarpeisiin ja niiden muutoksiin

• Moderni ja kokonaisvaltainen 

palveluvalikoima

• Sitoutunut ja osaava 

henkilökunta

• Pankin vakavaraisuus 

pidetään korkeana ja 

palveluaste hyvänä sekä 

nousu- että 

laskusuhdanteissa

• Luottopolitiikan ja likviditeetin 

hallinta

• Selkeät vastuualueet ja 

systemaattinen riskien 

seuranta
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Oma pankkineuvoja on lähellä ja läsnä
myös yhtiön kattavissa digitaalisissa kanavissa

OmaKonttori

• Tuo yhtiön pankkineuvojat ja konttorikäynnit älypuhelimeen

• Asiakas voi varata verkkotapaamisen, soittaa, chattailla ja 

käydä videoneuvotteluja oman tai valitsemansa

palveluneuvojan kanssa

• Sopimusasiat hoituvat alusta loppuun digitaalisesti

OmaVahvistus

• Älypuhelimeen ladattava tunnuslukusovellus, jonka vahva 

sähköinen tunnistautuminen korvaa tunnuslukulistat ja 

mobiilivarmenteen

• OmaVahvistusta voi käyttää OmaMobiilissa, verkkopankissa, 

verkkokaupoissa ja sähköisissä viranomaispalveluissa

OmaMobiili

• Tuo pankin ja henkilökohtaisen palvelun asiakkaan luokse, missä 

ikinä hän liikkuukaan

• Turvalukulistoja ei tarvita – ne korvaa OmaVahvistus

• Asiakkaan arkea helpottaa napin painaluksella saatava 

videoyhteys omaan pankkiin



Strateginen
selvitystyö



Oma Säästöpankki arvioi 
mahdollista listautumista 
Helsingin Pörssiin 
kasvustrategian jatkamiseksi

• Selvitämme listautumista Helsingin pörssin 

päälistalle

• Mahdollisen listautumisen toteuttamisesta 
ja ajankohdasta päätetään myöhemmin

• Danske Bank A/S, Suomen sivuliike toimii 
OmaSp:n taloudellisena neuvonantajana 

strategisessa selvitystyössä
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Listautumisen odotettaisiin parantavan yhtiön kykyä 
toteuttaa sen kasvustrategiaa menestyksekkäästi
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Yhtiön pääoma-
rakenne vahvistuu

entisestään

Yhtiön omistuspohja
laajenee

Yhtiön tunnettuus 
ja bränditietoisuus

lisääntyy

Uusille osakkeen-
omistajille tarjoutuu

mahdollisuus osallistua
yhtiön kehitykseen

Asiakkaat hyötyvät parempina 

palveluina, kun pankki menestyy



Lisätietoa / 
Q&A



Yhtiön omistajina sekä vahvan pankkitaustan 
omaavia instituutioita että yhtiön johtoa ja henkilöstöä

Osakkeenomistaja
Osakkeita

(kpl)

% kaikista

osakkeista

1 Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö 222 000 44,2 %

2 Parkanon Säästöpankkisäätiö 68 000 13,5 %

3 Töysän Säästöpankkisäätiö 60 000 12,0 %

4 Kuortaneen Säästöpankkisäätiö 40 000 8,0 %

5 Hauhon Säästöpankkisäätiö 33 600 6,7 %

6 Rengon Säästöpankkisäätiö 22 400 4,5 %

7 Suodenniemen Säästöpankkisäätiö 16 000 3,2 %

8 Pyhäselän Oma Osuuskunta 15 177 3,0 %

9 Joroisten Oma Osuuskunta 13 783 2,7 %

10 Pasi Sydänlammi 1 255 0,3 %

10 suurinta yhteensä 492 215 98,1 %

Muut, henkilöstö 9 719 1,9 %

Osakkeita yhteensä 501 934 100 %

 Merkittävä osa henkilöstöstä 
osallistui 2017 järjestettyyn 
henkilöstöantiin
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Yhteystiedot

Pasi Sydänlammi

Toimitusjohtaja

Tel. +358 45 657 5506

pasi.sydanlammi@omasp.fi

Minna Sillanpää

Viestintäjohtaja

Tel. +358 50 665 92

minna.sillanpaa@omasp.fi
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