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Johdanto
Tämän graafisen ohjeiston tehtävänä on antaa oikeat ja 

riittävän kattavat perustiedot siitä, millaisena Oma Säästö-

pankki Oyj:n brändi halutaan näkyvän ja esiintyvän kaikes-

sa käyttötarkoituksessa, olipa kyse lomakkeista, esitteistä, 

verkkosivuista, viestinnästä tai ennen kaikkea asiakaskoh-

taamisesta. Graafinen ohjeisto tukee yhtenäistä visuaalista 

ilmettä ja siten vahvistaa brändin tunnettuutta. Ohjeisto 

toimii työkaluna koko OmaSp:n viestinnän ja markkinoinnin 

ilmeen johdonmukaiseen hallintaan. Ohjeen noudatta-

minen kaikessa markkinoinnissa, ilmoittelussa ja muussa 

viestinnässä on ehdottoman tärkeää. Jokainen meistä on 

OmaSp:n brändin rakentaja. Pidetään siis yhdessä huolta, 

että OmaSp:n brändi-ilmettä noudatetaan johdonmukai-

sesti käyttökohteesta riippumatta ympäri Suomen.

Graafisen ohjeiston rinnalla toimii brändi-ilmeen noudat-

tamisessa ilmesovelluksia-ohjeisto, jossa on ohjeistettu 

yleisempiä markkinointimateriaaleja, liikelahjoja ja jako- 

tavaroita sekä messumateriaaleja.

Jos olet teettämässä jotain sellaista, mitä graafisesta 

ohjeistosta tai Ilmesovelluksia-ohjeesta ei löydy, hyväksytä 

aina suunnitelmasi OmaSp:n Viestinnässä.

Sisällys
Brändilupaus 3

OmaSp:n ydinviesti 4

Yritystunnus 5

Yritystunnuksen versiot 6

Yritystunnuksen suoja-alue ja minimikoot 7

Yritystunnuksen käyttö 8

Esimerkkejä yritystunnuksen virheellisestä käytöstä. 9

Yritystunnuksen sijoittelu 10

Esimerkkejä yritystunnuksen sijoittelusta. 11

OmaSp-tunnuksen käyttö muiden 

brändien materiaaleissa 12

Muiden yritystunnusten käyttö 

Oma Säästöpankin materiaaleissa 13

Alabrändit 14

Typografia 15

Kirjasintyypit 16

Esimerkki typografiasta painosovelluksissa. 17

Typografia konttoreissa 18

Saavutettavuus 19

Värit, kuviot ja ikonit 20

Brändivärit 21

OmaSp-pallokuviot 22

Esimerkkejä pallokuvioiden käytöstä. 23

OmaSp-ikonit 24

Vakioidut kirjoitustavat 25

Yleiset kirjoitusohjeet 26

Ohjeita päivämäärien, kellonaikojen, 

hintojen sekä yhteystietojen merkitsemiseen. 27

Ohjeita OmaSp:n nimen 

sekä tuotteiden merkitsemiseen. 28

Valokuvat 29

Valokuvien käyttö 31

Henkilökunnan kuvat 32



Brändilupaus



Brändilupaus 4Graafinen ohjeisto

Oma Säästöpankki Oyj (OmaSp), Suomen suurin säästö-

pankki, on suomalaisten tyytyväisten asiakkaiden pankki. 

Tarjoamme paikkakunnan parasta pankkipalvelua kaikissa 

arjen raha-asioissa. Lupaamme, että Oma Säästöpankissa 

asiointi on sujuvaa ja palvelu ihmisläheistä sekä yksilöllistä 

niin konttoreissamme kuin digitaalisissa kanavissamme. 

Oma Säästöpankki (OmaSp) on suomalainen tyytyväisten asiakkaiden pankki. Tarjoamme 
paikkakunnan parasta pankkipalvelua kaikissa arjen raha-asioissa. Lähellä ja läsnä.

OmaSp:n ydinviesti Tärkein päämäärämme on henkilö- ja yritysasiakkaidemme 

taloudellinen menestyminen ja hyvinvoinnin turvaaminen. 

Olemme asiantunteva tuki asiakkaidemme eri elämän- 

vaiheissa ja yrittäjille koko yrityksen elinkaaren ajan.  

Päätökset teemme paikallisesti. Lähellä ja läsnä omasp.fi



Yritystunnus



Yritystunnus 6Graafinen ohjeisto

Meillä on vain yksi yritystunnus. Oma Säästöpankin tunnus 

muodostuu sanoista Oma+Sp. Sp kirjaimet muodostavat 

Oma Säästöpankille ominaisen puukuvion. Tunnus on hyvin 

selkeä ja mieleenjäävä. Vihreä väri tuo mukanaan luotetta-

vuuden ja turvallisuuden. Yritystunnus esitetään aina tässä 

ohjeistossa esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

Tunnuksesta käytetään ensisijaisesti sloganillista versiota. 

Ilman slogania tunnusta voidaan käyttää asiayhteyksissä, 

joissa tunnusta joudutaan käyttämään hyvin pienessä koos-

sa, (esim. maksunapit) tai joissa lupaus ”lähellä ja läsnä” on 

viestitty selkeästi tunnuksen yhteydessä.

Yritystunnus sloganilla. Yritystunnus ilman slogania.

Yritystunnuksen 
versiot

 

HUOM! Kaikki logopyynnöt ohjataan OmaSp:n 

viestintään ja viestintä toimittaa logon 

tarvittavalle taholle.
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Yritystunnukselle on määritelty suoja-alue, jonka sisäpuo-

lelle ei saa tuoda esimerkiksi toista logoa tai muuta graafis-

ta elementtiä. Suoja-alueen tehtävä on taata yritystunnuk-

selle selkeä ja rauhallinen ympäristö. Siten pankki esiintyy 

edukseen ja erottuu. Yritystunnuksen suoja-alue on kaikkiin 

suuntiin yritystunnuksen o-kirjaimen kokoinen. 

Sloganillisen yritystunnuksen suoja-alue.

Sloganittoman yritystunnuksen suoja-alue.

Sloganillisen yritystunnuksen minimikoko.

Sloganittoman yritystunnuksen minimikoko. OmaSp-tunnuksen mitoitus ympyrään.

Sloganillisen tunnuksen minimikorkeus on 8 mm. Ilman slo-

gania tunnusta voidaan käyttää minimissään 4 mm korkea-

na. Tätä pienempänä tunnusta ei saa käyttää.

x

x

x

x

x

x

8 mm

4 mm

Yritystunnuksen 
suoja-alue ja minimikoot
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Yritystunnuksen käyttö

Yritystunnus valkoisella pohjalla. Yksivärinen versio. Yksivärinen negatiiviversio. Yritystunnus kuvan päällä.

Aina kun mahdollista, käytetään Oma Säästöpankin tun-

nuksesta värillistä versioita. Mustavalkoista yritystunnusta 

käytetään silloin, kun värillisen tunnuksen käyttö ei ole 

mahdollista (esim. mustavalkopainatuksissa). Käytettäessä 

negatiiviversiota, tulee varmistaa, että tausta on riittävän 

tumma. Käytettäessä yritystunnusta kuvan päällä, tulee 

varmistaa, että taustalla oleva kuva on riittävän rauhallinen.

Painotuotteissa:

Käytetään CMYK-versioita yritystunnuksesta.

Digitaalisissa sovelluksissa:

Käytetään RGB-versioita yritystunnuksesta.
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Älä rajaa tunnusta.

Älä käännä tunnusta peilikuvaksi.

Älä käytä tunnusta läpikuultavana.Älä käytä tunnusta valkoisena mustalla. Älä lisää tunnukseen varjoja tai muita tehosteita. Älä lisää tunnukseen nettiosoitetta
tai kaupungin nimeä.

Älä muuta tunnuksen väritystä.

Älä venytä tai muuta tunnuksen mittasuhteita.

Älä käännä tunnusta kulmaan. Älä sijoita elementtejä tunnuksen suoja-alueelle.

Älä käytä tunnusta levottoman taustan päällä. Älä muuta tunnuksen slogania tai sisältöä.

Säästöpankki

omasp.fi

Esimerkkejä yritystunnuksen virheellisestä käytöstä.
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Yritystunnuksen sijoittelu Ilmoituksissa ja lomakkeistossa tunnus tulee sijoittaa aina 

marginaalien sisään, ensisijaisesti julkaisun jompaan kum-

paan alanurkkaan.

Muissa julkaisuissa tunnus voidaan sisällön edellyttäessä 

sijoittaa myös pystyakselille julkaisun keskelle.
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Esimerkkejä yritystunnuksen sijoittelusta.

Vuosikertomus
2021

Arjessa ja unelmissa - OmaSp lähellä ja läsnä.

4,7/5*
Tyytyväisyys henkilö- 

kohtaiseen palveluun

Tutustu ja varaa sinulle sopiva palveluaika omasp.fi

Vaihda tyytyväisten 
asiakkaiden pankkiin

Meillä sinua palvelee sama asiantuntija yrityksesi raha-asioissa 

ja yksityisissä pankkitarpeissa. Voit soittaa suoraan omalle 

asiantuntijallesi, tavata häntä pankissa paikan päällä tai digitaalisissa 

kanavissa - sieltä missä ikinä oletkin. Päätökset teemme paikallisesti, 

jotta asiointisi meillä on nopeaa, sujuvaa ja henkilökohtaista. 

Ensiluokkainen asiakaskokemus on meille sydämen asia.

* Parasta palvelua -tutkimus 2/2020. N=8 272 vasta
ajaa.

Pasi Turtio
Varatoimitusjohtaja, 

asiakasliiketoiminnan johtaja 
Oma Säästöpankki Oyj
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OmaSp-tunnuksen 
käyttö muiden brändien 
materiaaleissa

OmaSp-tunnuksen tulee olla yhtä suuressa roolissa materi-

aalissa esiintyvien muiden tunnusten kanssa ja sen tur-

va-alueelle ei saa sijoittaa muita elementtejä. Tunnuksesta 

saa käyttää ainoastaan värillistä tai yksiväristä versiota ja 

sen tulee edustaa brändilupausta. Tunnusta ei saa käyttää 

asiayhteyksissä, jotka voivat olla haitallisia Oma Säästöpan-

kin brändille.

Käytettäessä Oma Säästöpankin brändimateriaaleja mui-

den brändien materiaaleissa, ne tulee tuoda esille tyylik-

käästi, luonnollisesti ja brändilupausta tukien. Elementtien 

kuten korttien tai brändikuvien sisältöä ei saa muokata, 

mutta ne voivat esiintyä muiden brändien kuvissa kun 

käyttöyhteys on selkeä.

Esimerkki OmaSp-tunnuksen ja Oma Säästöpankin ilmeen käytöstä muiden toimijoiden materiaaleissa.
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Muiden yritystunnusten 
käyttö Oma 
Säästöpankin 
materiaaleissa

Co-branding materiaalit toteutetaan niin, että ne ovat aina 

Oma Säästöpankin näköisiä. Kumppani tuodaan materiaa-

leihin selkeästi, tyylikkäästi ja arvostaen.

Kumppanien tunnus tulee sijoittaa sisällön yhteyteen, 

selkeästi erilleen OmaSp-tunnuksesta.

Esimerkki muiden yritystunnusten käytöstä Oma Säästöpankin materiaaleissa.

Lämpimästi tervetuloa!

Oma Säästöpankki Akaa, Katuosoite 32, Akaa omasp.fi

Oma Säästöpankin 
koko perheen futisilta

Oma Säästöpankki Akaa järjestää 

koko perheen leikkimielisen jalkapallo-

tapahtuman. Ohjelmassa on opastusta 

perheen pienimmille lajin saloihin, 

mukavaa yhdessäoloa, kilpailua ja arvontaa.

Yhteistyössä:
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Alabrändit Joskus voi ilmetä tarpeita alabrändin luomiselle. Alabrän-

ditunnus kirjoitetaan sloganittoman OmaSp-logoversion 

perään käyttäen ”Avenir Roman” -leikkausta, omasp-mus-

talla värillä. Alabränditunnus kirjoitetaan yhtä korkeana 

kuin OmaSp-tunnuksen teksti ja se aloitetaan aina pienellä 

alkukirjaimella.

Alabränditunnukset hyväksytetään aina Oma Säästöpankin 

viestinnästä vastaavalla henkilöllä ennen käyttöönottoa.

sportti
Alabränditunnuksen rakenne. Esimerkkejä alabrändilogoista.

Avenir Roman,

omasp mustalla

OmaSp-logo ilman slogania

x
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Kirjasintyypit Yhtenäiseen, hallittuun viestintään kuuluu yhteisten

kirjaintyyppien käyttö. Oma Säästöpankin kirjainperheeksi

on valittu Avenir. Avenir on geometrinen päätteetön

kirjainperhe, jonka suunnitteli Adrian Frutiger

vuonna 1988.

AVENIR BOOK 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
0123456789

AVENIR LIGHT
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 0123456789

AVENIR ROMAN
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
0123456789

AVENIR MEDIUM
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
0123456789

AVENIR MEDIUM
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
0123456789

AVENIR BLACK
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
0123456789

AVENIR BLACK
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
0123456789

Suurissa otsikoissa käytetään Avenir Light-leikkausta. 

Leipäteksteissä käytetään ensisijaisesti Avenir Book 

leikkausta. Pienessä tekstikoossa voidaan käyttää Avenir 

roman-leikkausta luettavuuden takaamiseksi. Negatiivina 

kirjoittaessa käytetään ensisijaisesti Avenir Roman-leik-

kausta tai pienessä tekstikoossa Avenir Mediumia. Avenir 

Blackia käytetään sisällön korostamiseen.
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* Parasta palvelua -tutkimus 12/2020. N
=4 026

 va
st

aa
ja

a.

Kasvussa mukana - 
OmaSp lähellä ja läsnä.

4,7/5*
Tyytyväisyys henkilö- 

kohtaiseen palveluun

Tutustu ja vaihda tyytyväisten asiakkaiden pankkiin omasp.fi

Meillä sinua palvelee sama asiantuntija 

yksityisissä pankkitarpeissa ja yrityksesi 

raha-asioissa. Voit soittaa suoraan omalle 

asiantuntijallesi, tavata häntä pankissa 

paikan päällä tai digitaalisissa kanavissa 

- sieltä missä ikinä oletkin. Päätökset 

teemme paikallisesti, jotta asiointisi meillä 

on nopeaa, sujuvaa ja henkilökohtaista. 

Ensiluokkainen asiakaskokemus on 

meille sydämen asia.

Parasta 
palvelua 

ympäri 
Suomen

Pasi Sydänlammi 
Toimitusjohtaja 

Oma Säästöpankki Oyj

35

Digitaaliset palvelut 
asiakkaan mukana 

kaikkialla.

OmaSp
konttoria

Esimerkki typografiasta painosovelluksissa.

Nostopallon negatiivitekstit: 
Avenir Black

Otsikot: Avenir Light

Korostukset: Avenir Black

Leipäteksti: Avenir book

URL: Avenir Black
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Typografia konttoreissa

ARIAL
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
0123456789

ARIAL BOLD
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
0123456789

Microsoft word- ja excel-dokumenteissa voidaan käyttää 

useimpien käyttöjärjestelmien perusvalikoimaan kuuluvaa 

Arial-kirjaintyyppiä. PowerPoint-esityksissä käytetään käy-

tetään valmiita dokumenttipohjia, joissa OmaSp:n kirjasin-

tyyppi ja värit sekä ilme on valmiiksi määritelty.

Word-dokumentti jossa käytetty Arial-kirjasintyyppiä. OmaSp:n power-point pohja

Oma Säästöpankki Oyj
Valtakatu 32, 53100 Lappeenranta
puh. 020 764 0600  |  omasp.fi  

Asiakaskirje 
21.9.2017

1/2

KIRJELOMAKEPOHJAN OTSIKKO Arial Regular 18 pt

Leipäteksti Arial Regular 12 pt. Cia cus, eossit labor simporumquo mo errore consequ 
ibusam dempore eaquiam doluptatur? Qui denitat. Aquam ratur rectotatur, si tem fugia con 
excerum quostio. Comni con explignimus dolore solupti duciae dolorep taturib usanimus 
mintis et fugitemperum fugitatissi vendic te si audae laborem quos mos idiscimus.

Fic tore ni nisitem qunt ma sus alit aut aut essecationem ipsam, que dendaecte dipid ear-
cilia qui optassit verum essitiatem. Explit qui tem dolori aliqui comnihi tioremqui dia dolore 
corem alitium explique solluptur rem aute quam eribus corempos ipienti testiumeniet

1. VÄLIOTSIKKO Arial Regular 14 pt

• Luetteloteksti Arial Regular 10 pt. Verum essitiatem. Explit qui tem dolori aliqui  
comnihi tioremqui dia dolore corem alitium explique solluptur. 

• Luettelo kohta 2 verum essitiatem. Explit qui tem dolori aliqui  
comnihi tioremqui dia dolore corem alitium explique solluptur.

• Luettelo kohta 3 verum essitiatem. Explit qui tem dolori aliqui comnihi  
tioremqui dia dolore corem alitium explique solluptur.

1.1  OTSIKKO Arial Regular 12 pt
Hieman pienempää leipätekstiä (Arial Regular 10 pt). Fic tore ni nisitem qunt ma sus alit aut aut essecatio-
nem ipsam, que dendaecte dipid earcilia qui optassit verum essitiatem. Explit qui tem dolori aliqui comnihi 
tioremqui dia dolore corem alit  
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Edistämme kestävää kehitystä

Tiedostamme, että finanssisektorilla on merkittävä 

vaikutus kestävän kehityksen edistämisessä yhteis-

kunnassa. 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 mahdollistamalla 

kestävät investoinnit. Pyrimme tulevaisuudessa lisäämään 

asiakkaidemme tietoisuutta ympäristön tilasta. Tämän 

vuoksi tarkastelemme myös oman toimintamme vaikutuksia 

ympäristöön, luonnon monimuotoisuuteen ja ilmastoon.

Kestävän kehityksen 
mukaiset rahoituspäätökset

Kestävät 
investoinnit

Omien päästöjen 
minimointi

Mahdollistamme  kestävät 
investoinnit ja minimoimme 

omat päästömme.

Sisällys OmaSp lyhyesti Hallinto Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös Yhteiskuntavastuuraportti

Yhteiskuntavastuu raportti Selvitystyö ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja riskeistä Hiilijalanjälkiraportti175
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Saavutettavuus EU:n saavutettavuusdirektiivi ja kansallinen laki Suomessa 

velvoittaa pankkeja, luottolaitoksia ja finanssialan toimijoita 

sekä vakuutusyhtiöitä ja yhdistyksiä julkisen sektorin lisäksi 

huolehtimaan siitä, että kaikkien ihmisten olisi mahdollisim-

man helppo käyttää palveluita riippumatta tilanteesta tai 

mahdollisista toiminnan rajoitteista.  

Suomessa saavutettavuusvaatimusten täyttämistä valvoo 

AVI.  Saavutettavuusvaatimukset koskevat verkkosivustoja ja 

mobiilisovelluksia ja niiden sisältöä. OmaSp:ssä saavutet-

tavuusvaatimukset täyttävät verkkosivumme sekä verkko-

pankki ja OmaMobiili ja OmaVahvistus -sovellukset.

Dokumentteja kirjoitettaessa saavutettavuusvaatimukset tulee huomioida mm. muotoilussa (otsikkotasot, leipäteksti),  
fontin koossa, riviväleissä, väreissä ja taulukoissa. Lisäksi kielenkäytön tulee olla selkeää.

Lisää yksityiskohtaista tietoa löytyy  

mm. seuraavilta sivuilta: 

saavutettavasti.fi  

saavutettavuusvaatimukset.fi

https://www.saavutettavasti.fi/
https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/
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Brändivärit

Päävärit

OmaSp:n materiaaleissa käytetään aina ensisijaisesti 

päävärejä valkoisella pohjalla. OmaSp vihreää käytetään 

päävärinä kaikissa materiaaleissa ja OmaSp mustaa käyte-

tään pääasiallisesti teksteissä. Muita päävärejä käytetään 

vihreän tukena ja kontrastina sekä sisustuksissa, ei kuiten-

kaan koskaan suurina väripintoina. Toissijaisia lisävärejä 

käytetään infograafeissa sekä tilanteissa, jolloin tarvitaan 

lisää sävyjä pää- ja ensisijaisten lisävärien välille.

Värien käyttö:

PMS: Tehostevärit ja yksiväripainatukset.

CMYK: Esitteet ja muut neliväripainatukset paperille.

RGB: Sähköinen toimistoympäristö ja verkko.

XEROX 60% GOLD

C3 M10 Y50 K15

R215 G195 B130

PMS: 8382 C

C15 M0 Y15 K0

R210 G235 B220

PMS: 7478U

C0 M0 Y0 K100

R0 G0 B0

PMS: Black 7 U

C0 M0 Y0 K0

R255 G255 B255

OmaSp vihreä

C70 M0 Y75 K0

R29 G202 B122

PMS: 7479 U 

NCS S 1070-G10Y
OmaSp

vaaleanvihreä

OmaSp
musta

OmaSp
valkoinen

OmaSp
kulta

Lisävärit

C0 M0 Y0 K60

R130 G130 B130

PMS Cool Gray 10 U

C0 M0 Y0 K90

R25 G25 B25

PMS: Black 6 U

C0 M0 Y0 K40

R170 G170 B170

PMS: Cool Gray 7 U

C0 M0 Y0 K04

R245 G245 B245

PMS: Cool Gray 1 U

C30 M0 Y30 K0

R180 G220 B190

PMS: 351 U

Kullan väriä painettaessa käytetään ensi- 

sijaisesti XEROX 60% GOLD -väriä. Mikäli tätä 

ei ole saatavilla, voidaan käyttää Pantone 8282 

C:tä. CMYK -arvoilla kullan väriä painetaan 

vain poikkeustapauksissa.

C50 M0 Y50 K0

R130 G200 B155

PMS: 352 U
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OmaSp-pallokuviot OmaSp:n pallokuvioita voidaan käyttää hillitysti Oma 

Säästöpankin markkinointimateriaaleissa kuten esimer-

kiksi lomakkeistossa, ilmoituksissa tai ikkunateippauksissa 

elävöittämään pintoja sekä tukemaan brändimateriaalien 

yhtenäistä linjaa. Ne eivät kuitenkaan saa viedä liikaa huo-

mioarvoa sovelluksen viestiltä tai kuvien sisällöltä, esimer-

kiksi palvelutilannekuvien henkilöiltä.

Tekstiileissä sekä vähemmän virallisissa brändisovellksissa 

kuten esimerkiksi kasseissa tai astioissa voidaan tasaisen 

vihreän sijasta käyttää eläväisempää pallokuosia. Pallokuo-

sin käyttöä tulee aina harkita tapauskohtaisesti.

Saumaton OmaSp-pallokuosi.

OmaSp:n pallokuviot

Esimerkkejä OmaSp:n pallokuvioiden käytöstä taitossa

Uutta rahoitusta voidaan tarjota sekä pkyrityksen 

perustamisen alkuvaiheen investointeihin että nykyisten 

toimintojen tehostamiseen ja uusien hankkeiden 

toteuttamiseen. Lisäksi käynnistimme valtakunnallisen 

yhteistyön Suomen Uusyritys keskuksen kanssa. 

Yhteistyöllä haluamme antaa tukemme suomalaisille 

yrittäjille. 

Asiakkaiden toiveisiin vastasimme uusilla 

lanseerauksilla ja toimme syksyn 

aikana asiakkaidemme käyttöön 

uusia maksamisen palveluita. 

Muun muassa yrittäjien tarpeisiin 

vastasimme lanseeraamalla 

monipuolisen yritys kortin, joka 

tukee osaltaan yritysasiakas

liiketoiminnassa tapahtuvaa 

kasvua.

Pankkimme kilpailukyky perustuu 

erinomaiseen asiakas kokemukseen ja 

henkilöstömme osaamiseen. Vuosittain toteutettavan 

henkilöstö kyselyn tulosten mukaan henkilöstömme 

kokonais tyytyväisyys on noussut ennätys   korkealle. 

Asiakaskyselyn tuloksissa korostui ensiluokkainen 

palvelukokemus ja korkea tyytyväisyys muun muassa 

omaan yhteyshenkilöön. 

Positiiviset näkymät vuodelle 2021

Pääsemme jälleen aloittamaan uuden tilikauden 

erinomaisista lähtökohdista. Loppuvuodesta 

käynnistyneet yhdistymisneuvottelut Eurajoen 

ja Mietoisten Säästöpankkien kanssa etenevät 

suunnitellusti. Finanssialan muuttuva toimintaympäristö 

ja kehittyvä teknologia tarjoavat pankillemme monia 

mielenkiintoisia mahdollisuuksia.

Strategiamme nojaa kannattavaan kasvuun, 

suoraviivaiseen liiketoiminta malliin 

ja tehokkaaseen riskien hallintaan. 

Näinä poikkeuksellisina aikoina 

pankin yhteis kunnallinen merkitys 

korostuu ja vahva taloudellinen 

asema varmistaa kykymme olla 

 asiakkaidemme tukena. Joustavien 

toimintamallien ansiosta pystymme 

kehittämään liiketoimintaamme 

ja tekemää vahvaa tulosta myös 

muuttuvassa toimintaympäristössä.

Lämpimät kiitokset asiakkaille, henkilöstölle, 

omistajille ja yhteistyökumppaneille vuodesta 2020!

Pasi Sydänlammi

Toimitusjohtaja

Korkokate

+18 %

Palkkiotuotot

+15 %

Päätulonlähteet,  
korkokate ja palkkiotuotot, 

 jatkoivat vahvaa kasvua

OmaSp lyhyestiSisällys Hallinto Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös4
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Strategian keskiössä

1

Laadukas asiakaskokemus
Lähellä ja läsnä. Toimialan korkein 

asiakastyytyväisyys ja suositteluaste.

2

Hallitsemme riskejä
Luottopolitiikka, vakavaraisuus, 

maksukyky ja systemaattiset  

riskienhallintaprosessit.

3

Kasvamme kannattavasti
Erinomainen, joustava asiakaspalvelu 

ja tehokkuus kaikessa toiminnassa.

Kasvamme kannattavasti  tarjoamalla kokonaisvaltaiset 
 pankkipalvelut ja toimialan parasta  asiakaspalvelua 

kustannustehokkaasti  ja riskit halliten.

OmaSp lyhyestiSisällys Hallinto Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös11
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Esimerkkejä pallokuvioiden käytöstä.
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OmaSp-ikonit Oma Säästöpankin käyttöön on määritelty kattava valikoi-

ma erilaisia ikoneita, joita voidaan käyttää ilmoituksissa, 

esitteissä sekä verkossa asia- tai palvelukokonaisuuksien 

havainnollistamiseen sekä kehotteiden ja tärkeiden tietojen 

kuten esimerkiksi kellonaikojen tai puhelinnumeroiden 

korostamiseen.

Päivittäinen asiointi

Lompakko LaskuKortti

Käteinen Ajanvaraus Aukiolo Konttorit Sijainti

Nykyaikainen
maksaminen

Sopimus

Säästäminen ja sijoittaminen

Varallisuus SijoittaminenSäästäminen Rahastot Pankki

Lainat

Asuntolaina AutolainaRemonttilaina Opintolaina Muut lainat Lainalaskuri

Laitteet

Älypuhelin PöytäkoneKannettava Touch ID Face ID Viivakoodi

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelu VideotapaaminenVideopuhelu Viesti Puhelu Chat

Kestävä kehitys

Vastuullisuus

Yhteinen hyvinvointiHenkilöstön
hyvinvointi

Lähellä ja läsnä

liikuntaHiilijalanjälki

InnovaatiotGlobalisaatio Sidosryhmät

Uusiutuva energia Ympäristöystävälliset
valinnat

Luonto

Työllistäminen

Koulutus SydänTutkimus



Vakioidut 
kirjoitustavat
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Yleiset kirjoitusohjeet Kaikessa viestinnässä käytetään positiivisia ilmaisuja ja 

allekirjoittavana argumenttina pyritään pitämään slogan: 

lähellä ja läsnä. Kaikissa teksteissä tulee käyttää hyvää 

yleiskieltä, kuitenkin niin, ettei viesti jää etäiseksi ja kylmäk-

si. Viestien tulee olla selkeitä ja teksteissä on hyvä käyttää 

lyhyitä lauseita.

”Olemme läsnä arjessasi kaikissa pankkiasioissa ja 
haluamme tuoda palvelumme lähelle sinua.”

”Asioit asiakkaanamme omassa pankissasi siten kuin sinulle parhaiten sopii: 
kellon ympäri verkossa tai sijainnistasi riippumatta mobiilissa.”

”Laitetaan yhdessä pankkiasiasi kerralla kuntoon. 
Varaa tapaaminen suoraan verkossa tai puhelimitse.”

Viestinnässä on aina huomioitava viestin vastaanottaja ja 

viestin välityksessä käytettävä väline (esimerkiksi esite, 

verkkosivut, tekstiviesti tai Facebook-päivitys). Viestinnässä 

käytetään ihmisläheistä lähestymistapaa puhumalla palve-

luista me-muodossa (pois lukien viralliset dokumentit).

Esimerkkejä viestintätavasta.

”Pankin vaihtaminen on helppoa, sillä hoidamme 
kaikki pankin vaihtoon liittyvät asiat puolestasi.”

”Tarvitsetko maksamiseen liittyviä neuvoja ja palveluja? 
Me autamme. Voit asioida kanssamme vaivattomasti 

verkossa tai paikan päällä konttorissasi.”

”Voit varata sinulle sopivan palveluajan ajanvarauskalenteristamme, 
pyytää meitä soittamaan sinulle sopivaan aikaan tai keskustella 

kanssamme verkossa vaikka heti.”
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Päivämäärät

Päivämäärät kirjoitetaan seuraavasti: 

pp.kk.vvvv

Esimerkiksi:

12.3.2017

Viikonpäivissä käytetään yleisiä lyhenteitä. 

Esimerkiksi:

ma–pe

Puhelinnumerot

Sähköpostiosoitteet

Sähköpostiosoite kirjoitetaan pienillä kirjai-

milla ilman skandinaaveja. Sähköpostiosoit-

teen edessä ei käytetä lyhennettä, sillä 

osoitteen rakenne kertoo vastaanottajalle, 

että kyseessä on sähköposti. Sähköisissä 

kanavissa sähköpostiosoite on turvallisinta 

kirjoittaa muotoon: 

etunimi.sukunimi@omasp.fi

Ohjeita päivämäärien, kellonaikojen, hintojen sekä yhteystietojen merkitsemiseen.

Puhelinnumero kirjoitetaan ilman sulkeita 

tai väliviivaa. Numero jaetaan välilyönnein 

kolmen ja neljän numeron ryhmiin seuraa-

vasti: 

020 123 4567

Ryhmittelyä voidaan varioida, mikäli nu-

meroiden merkit ryhmittyvät luontevasti 

merkkien mukaan esimerkiksi: 020 11 22 

33.

Esimerkiksi:

Oma Säästöpankin asiakaspalvelu

020 764 0600

Puhelinnumero-sanan lyhennettä ei 

käytetä. Mikäli asiayhteys vaatii lyhenteen 

käyttöä, käytetään lyhenteessä pienellä 

kirjoitettuna p ja pistettä.

Esimerkiksi:

p. 020 123 4567

Puhelun hinnan maksullisuus täytyy mainita 

jokaisessa yhteydessä, missä maksullista 

numeroa käytetään. 

Esimerkiksi:

Puhelujen hinnat: 0,0835 euroa/puh. + 

0,1669 euroa/min.

Kellonajat

Kellonajat kirjoitetaan mahdollisimman ly-

hyesti ilman turhia nollia erotettuna pitkällä 

väliviivalla.

Esimerkiksi:

8–18

Hinnat

Hinnat kirjoitetaan numeroin, euromer-

kin ja numeron väliin lisätään välilyönti. 

Suuremmissa luvuissa voidaan selkiyttää 

luettavuutta lisäämällä tuhansien ja satojen 

väliin välilyönti. 

Esimerkiksi:

120 €, 1 200 €
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Nimen kirjoitus

Emoyhtiöstä puhuttaessa käytetään aina 

lyhentämätöntä muotoa Oma Säästöpankki 

Oyj. Lyhennettyä muotoa OmaSp käyte-

tään kaikissa muissa yhteyksissä. Nimeä ei 

myöskään tavuteta, mutta nimi voi jakautua 

kahdelle riville. 

Esimerkiksi:

Oma Säästöpankki Oyj

taivutus esim.

OmaSp:ssa

OmaSp:sta

OmaSp:iin

Oma Säästöpankki Lappeenranta

taivutus esim.

OmaSp Lappeenrannassa

Yleisimmät nimet ja termitOsoitetiedot

OmaMobiili

Mobiilivarmenne

Oma Säästöpankki 
Online-palvelutiimi

Oma Säästöpankin 
asiakaspalvelu

Käyttötili

Säästötili

Vuokravakuustili

Ensiasuntosäästäjän 
ASP-tili

Talletussuoja

OmaTuottoTalletus

Säästövakuutus

Säästöpankki Balanssi 

Verkkopankki

Verkkopankkitunnukset

E-lasku

Verkkomaksu

Tunnistautuminen verkossa

Verkkotiliote

Verkkopalkka

Visa Credit/Debit

Visa credit

Visa Debit

Visa Business Credit

Visa Business Debit

TalletusOtto -palvelu

Säästövakuutus

Varainhoitovakuutus

Eläkesäästäminen

Osakkeet

Rahasto

Tilisiirto 

Suoramaksu

Ulkomaanmaksu

Asuntolaina

Autolaina

Remonttilaina

Opintolaina

Visaluotto

Lainaturva

Yritystili

Luotollinen yritystili

Verkkolaskupalvelu

Oma Säästöpankin 
tunnistuspalvelu

Tupas-palvelu

Rahahuolto

Maksupääte

Yritysverkkopankki

Yrityseläkevakuutus

Kapitalisaatiosopimus

Varainhoitokapitalisaatio

Yrityslaina

Pankkitakaus

Yrityslainaturva

Trade Finance -tuote

Yritysrahoituskumppani

Compliance-tiimi

Otto-automaatti

TalletusOtto-automaatti

OttoPlus-automaatti

Ohjeita Oma Säästöpankin nimen sekä tuotteiden merkitsemiseen.

Konttoreiden omissa ilmoituksissa käyte-

tään Logon ja sloganin yhteydessä osoite-

tietoja muodossa: 

Esimerkiksi:

OmaSp Kaupunki

Osoite,

p. 020 123 4567



Valokuvat
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Yleisesti valokuvista
OmaSp -brändin alla viestinnän kuvamaailman pitää olla 

yhtenäinen ja sopia yhteen brändilupauksen kanssa. Omilla 

kuvilla ja sopivilla kuvayhdistelmillä varmistamme omalei-

maisuuden, positiivisuuden ja muista pankeista erottautu-

misen. Kuvilla kerromme brändin ydinlupauksen: OmaSp 

on lähellä ja läsnä, asiakkaan arjessa mukana – hänen 

silmissään myös paras pankki, johtava pankkialan asiantun-

tija.

Tunnelma: 

Tunnelma kuvissa on lämmin, ystävällinen, avoin, 

optimistinen ja positiivinen. Kuvissa on liikettä ja 

tilanteet tuntuvat aidoilta.

Ihmiset:

Ihmiset näyttävät luonnollisilta, iloisilta ja 

helposti lähestyttäviltä.

Ympäristö:

Ympäristöt näyttävät suomalaiselta, turvallisilta ja 

kutsuvilta. Pankin tilat tyylikkäiltä, raikkailta ja moderneilta. 

Paikalta, jonne on kiva tulla.

Valaistus ja värit:

Kuvien valaistus ja värimaailma pidetään yhtenäisenä 

ja kuvissa korostuu vaaleus ja raikkaus. OmaSp:n vihreä 

tunnussävy toistuu suunnitellusti kuvien yksityiskohdissa, 

(esimerkiksi vaate, kukka, kehys jne).
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Valokuvien käyttö Markkinointimateriaaleissa kuvia käytetään pallokuvion 

muotoisen kuvakehyksen sisällä, jolloin niiden paikka ja 

koko on helposti muokattavissa tekstisisällön mukaan. 

Näin taitto pysyy ilmavana ja raikkaana.

Mieleenpainuva 
vuosi 2020
Liiketoiminnan vauhdikas kasvu jatkui 
ja tulos nousi uudelle ennätystasolle 

Liiketoiminnan positiivinen kehitys jatkui erinomaisena 

koko vuoden ja uusia asiakas suhteita syntyi 

parhaimmillaan jo reilusti yli tuhat kuukaudessa. 

 Seurasimme tiiviisti koronapandemian kehittymistä 

ja teimme tarvittavia muutoksia toiminta

malleihimme. Asiakkaille on 

poikkeuksellisista ajoista huolimatta 

voitu taata turvallinen pankki asiointi 

valitsemassaan palvelukanavassa. 

 Molemmat päätulonlähteet, 

korkokate ja palkkiotuotot, 

jatkoivat vahvaa kasvua. Vuoden 

2020 aikana liiketoiminnan tuotot 

kasvoivat peräti 20 % ja samaan 

aikaan kulut pysyivät hallinnassa.  

Pankkitoiminnan tehokkuutta kuvaavan 

kulutuotto suhteen osalta saavutimmekin 

erinomaisen 46,6 % tason. Taseen loppusumma 

ylitti ensimmäisen kerran neljän miljardin euron rajapyykin 

päätyen 4,4 miljardiin euroon. Tase kasvoi tilikauden 

aikana ennätykselliset 965 miljoonaa euroa. Tammi

joulukuun tulos ennen veroja kasvoi 15 % ollen 37,7 

miljoonaa euroa. 

Luottokannan laatu on pysynyt hyvällä tasolla. Olemme 

myös varautuneet koronapandemian mahdollisiin 

vaikutuksiin ja kasvatimme vuoden viimeisellä 

neljänneksellä johdon arvioon perustuvaa varausta 4,4 

miljoonaan euroon. Varaus on täysimääräisesti 

käytettävissä. 

Asunto luotot

+19 %
Myönsimme asunto 

lainoja yli 4kertaisella 
vauhdilla markkinaan 

verrattuna

Tukena asiakkaidemme 
menestyksessä 

Vuoden aikana laskimme 

liikkeeseen kaksi 250 miljoonan 

euron joukkovelkakirjalainaa sekä 

55 miljoonan euron seniorehtoisen ja 

vakuudettoman joukkovelkakirjalainan, 

joilla varmistimme kyvykkyyteemme vastata 

asiakkaiden kasvaneeseen kysyntään. 

Allekirjoitimme 75 miljoonan euron  jatkokiintiön 

takaussopimuksesta  Euroopan  investointi  rahaston 

(EIR) kanssa. Yhteistyö ohjelma helpottaa suomalaisten 

pkyritysten luoton saantia ja kannustaa investointeihin. 

OmaSp lyhyestiSisällys Hallinto Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös3
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Kasvussa mukana - 
OmaSp lähellä ja läsnä.

4,7/5*
Tyytyväisyys henkilö- 

kohtaiseen palveluun

Tutustu ja vaihda tyytyväisten asiakkaiden pankkiin omasp.fi

Meillä sinua palvelee sama asiantuntija 

yksityisissä pankkitarpeissa ja yrityksesi 

raha-asioissa. Voit soittaa suoraan omalle 

asiantuntijallesi, tavata häntä pankissa 

paikan päällä tai digitaalisissa kanavissa 

- sieltä missä ikinä oletkin. Päätökset 

teemme paikallisesti, jotta asiointisi meillä 

on nopeaa, sujuvaa ja henkilökohtaista. 

Ensiluokkainen asiakaskokemus on 

meille sydämen asia.

Parasta 
palvelua 

ympäri 
Suomen

Pasi Sydänlammi 
Toimitusjohtaja 

Oma Säästöpankki Oyj

32

Digitaaliset palvelut 
asiakkaan mukana 

kaikkialla.

OmaSp
konttoria
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Henkilökunnan 
kuvat

Oma Säästöpankin kuvien tulee noudattaa 

yhtenäistä linjaa. Kuvalla halutaan tuoda 

asiakkaalle esiin Oma Säästöpankin henki-

lökunnan luottamus, rentous ja hyvä ilma-

piiri. Jotta kuva olisi helposti lähestyttävä 

on hyvä hymyillä itselle luontaisella tavalla. 

Kuvauskartta.Esimerkkejä henkilökuvista.

Vaatteina suositaan tummaa tai harmaata 

takkia tai jakkua, jonka alla on vaalea paita. 

Vaihtoehtoisesti voidaan myös käyttää 

neutraalia kaulus- tai neulepaitaa. Väripilk-

kuna voidaan käyttää Oma Säästöpankin 

vihreää väriä esim. solmiossa tai huivissa.

Kuvattavan rintamasuunta on kamerasta 

katsoen vasemmalle. Katse suoraan kame-

raan. Kuvaustausta on puhtaan valkoinen ja 

se valaistaan kauttaaltaan tasaiseksi. Hen-

kilö valaistaan käyttäen pehmeää valoa. 

Vältetään kovaa kontrastia ja jyrkkiä varjoja. 

Päävalon suunta on kamerasta katsoen 

vasemmalla (kts. kuvauskartta). 

Kuvan resoluution tulee olla vähintään 

330 dpi 100 % koossa.
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