
Oma
Säästöpankki

Maa- ja metsätalouden
asiakkaille sopivia ratkaisuja



Oma Säästöpankki on suomalainen, tyytyväisten asiakkaiden pankki. Meillä asioiminen on  

mukavaa, helppoa ja vaivatonta. Maa- ja metsätalouden asiantuntijamme auttavat sinua 

mielellään kaikissa pankkiasioissasi. Henkilökohtaiset yhteystiedot löydät omasp.fi.

Lähellä ja läsnä  
tilasi raha-asioissa

Asioiden hoito on 
meillä vaivatonta

Hyödynnä sinäkin
rahoituspalveluitamme 

Asiakkaamme ovat 
meihin tyytyväisiä

Meillä hoidat tilasi maksuliikenteen vaivattomasti joko konttoris-

sa tai kotonasi, miten itsellesi parhaiten sopii. Verkkopankissa ja 

OmaMobiilissa seuraat ja hoidat päivittäisiä pankkiasioitasi  yhtä 

vaivattomasti tabletilla tai kännykällä myös pellolla ja metsässä. 

Yritysverkkopankki lisää tilasi maksuliikenteen sujuvuutta.  Voit 

siirtää helposti maksuliikenneaineistoja taloushallinnosta pankin 

käsittelyyn tai noutaa pankista aineistoja, kuten saapuneiden 

maksujen viitetietoja ja tiliotteita yrityksesi taloushallinnon 

ohjelmaan.  

Olemme kumppanina tilasi kokonaisvaltaisessa 

kehittämisessä ja mukana sekä ilon että huolen hetkissä. 

Kuljemme tukenasi tilan ostohetkestä koko matkan luopumisen 

hetkeen saakka.   

Meille tärkeää on molemminpuolinen ajatusten vaihto ja vuo-

rovaikutus.  Tavoitteenamme on löytää juuri sinun kannaltasi 

parhaat ratkaisut. 

Oma yhteyshenkilösi miettii ja laskee kanssasi tilanteeseesi sopi-

van rahoitusratkaisun. Yhdessä pohtimalla löytyy  varmasti paras 

ratkaisu olipa kyseessä iso tai pieni investointi, tilan yhtiöittämi-

nen tai sukupolvenvaihdoksen toteuttaminen. 

Saat  päätökset ja rahoituksen nopeasti käyttöösi, koska meillä 

Oma Säästöpankissa  lainapäätökset tehdään aina paikallisesti.

Palvelemme sinua maa- ja metsätalousasiakkaanamme henkilö-

kohtaisesti. Oman yhteyshenkilösi tavoitat suorasta puhelinnu-

merosta silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Hänen kanssaan voit 

keskustella kaikista pankkiasioistasi, olipa kyse sitten päivittäisis-

tä raha-asioista, investointien rahoittamisesta tai varallisuuden 

hoidosta. 

Asiantuntijamme haluaa löytää yhdessä sinun kanssasi par-

haimmat ratkaisut tilasi kehittämiseen ja raha-asioiden hoitoon. 

Yhteydenotto puolin ja toisin käy helposti.



Olemme kumppanisi 

vaurastumisessa

Maa- ja metsätalouden 

asiantuntijasi

Rakennamme kanssasi tilasi kassavirtaan perustuvan  varallisuu-

den kerryttämisohjelman, jolla haluamme parantaa perheesi 

taloudellista turvallisuutta ja hyvinvointia.

Meillä on sinulle kaikki ratkaisut sekä lyhytaikaiseen että pitkä-

aikaiseen säästämiseen.  Kertyneitä varoja voit hyödyntää  mm. 

investointeihin, eläketurvasi kerryttämiseen tai vaikkapa perheen 

hyvinvoinnin tarpeisiin.

Vaikka metsä antaa tuloja harvakseltaan, ovat summat kerralla 

usein huomattavia.  Etsimme kanssasi sinulle sopivimmat ratkai-

sut puukaupparahojen sijoittamisessa. 

Me Oma Säästöpankissa pystymme vaurastuttamaan sinua, ole 

yhteydessä!

Kauttamme saat asiantuntijapalvelut maa- ja metsätilan kaikkiin 

tarpeisiin tilan elinkaaren eri vaiheissa.

Pankissamme sinua palvelevat alan ammattilaiset ja laaja 

konttoriverkosto.

Uusimaa, Päijät-Häme ja Kanta-Häme

Jouni Kankaanpää p. 040 510 7045

Varsinais-Suomi, Satakunta ja Pirkanmaa

Veli-Matti Jalli p. 040 648 4088

Etelä-Savo, Keski-Suomi ja Kymenlaakso 

Raimo Toikka p. 040 709 8989

Etelä-Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

Lauri Viinikka p. 0400 662 468

Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo 

Teuvo Partanen p.  040 643 2230

Kainuu, Keski-Pohjanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa 

Jarno Paavola p. 040 589 3659

Elämä maistuu, kun talous on tasapainossa! 
Ota yhteyttä ja kysy lisää – me olemme lähellä ja läsnä kaikissa pankkiasioissasi.



Säätiöiden ja osuuskuntien 
omistama
Oma Säästöpankki Oyj:n omistavat pääasiassa 

seitsemän paikallista säästöpankkisäätiötä ja kaksi 

Oma osuuskuntaa. Myös henkilökunta omistaa 

pankkia. Säätiöt saavat Oma Säästöpankilta 

vuosittain osinkoja, joiden kautta pankin hyvä 

tulos palautetaan asiakkaitamme lähellä oleville 

yhteisöille ja yleishyödyllisiin tarkoituksiin. 

Tuemme vaikutusalueidemme hyvinvointia, 

taloutta ja elinvoimaisuutta. Omistajasäätiömme 

ja -osuuskuntamme toimivat Etelä-Karjalassa, 

Etelä-Pohjanmaalla, Etelä-Savossa, Hämeessä, 

Kymenlaaksossa, Pirkanmaalla, Pohjois-Karjalassa ja 

Satakunnassa.

Sijoittajalle hyvä kohde
Sijoittajalle Oma Säästöpankki Oyj on erinomainen 

kohde: pankkia johdetaan liiketaloudellisten periaat-

teiden mukaisesti ja vastuu- sekä valtasuhteet ovat 

selkeitä ja läpinäkyviä. Oma Säästöpankin kannat-

tavuus ja tehokkuus ovat olleet jo vuosia toimialan 

parhaimmistoa. 

Oma Säästöpankki Oyj

Valtakatu 32, 53100 Lappeenranta

p. 020 764 0600, omasp@omasp.fi

Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö

Hauhon Säästöpankkisäätiö

Kuortaneen Säästöpankkisäätiö

Parkanon Säästöpankkisäätiö

Rengon Säästöpankkisäätiö

Lupaamme olla sinulle asiantunteva tuki kaikissa raha- ja pankkiasioissa matkasi varrella, 

elämäsi eri vaiheissa. Tervetuloa Oma Säästöpankin asiakkaaksi!

Puhelujen hinnat: lankapuhelimesta ja matkapuhelimesta  
0,0835 euroa/puh. + 0,1669 euroa/min.

Oma Säästöpankki Oyj on Suomen suurin säästöpankki: aidosti suomalainen, kannattava ja vakavarainen. 

Olemme vahvasti paikallinen vähittäispankki, joka toimii laajalla alueella eri puolilla Suomea.

Pankki- ja raha-asioiden hoitaminen kanssamme on helppoa: tarjoamme

paikkakunnan parasta pankkipalvelua, lähellä ja läsnä. 

Oma Säästöpankki tekee hyvää

omasp.fi

Suodenniemen Säästöpankkisäätiö

Töysän Säästöpankkisäätiö

Joroisten Oma Osuuskunta

Pyhäselän Oma Osuuskunta


