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TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Suomen suurin 
säästöpankki – 
lähellä ja läsnä

VUONNA 2015 jatkoimme panostuksia asiakaspalveluun. 
Onnistuneiden kehityshankkeiden myötä liiketoimin-
tamme jatkoi hallittua kasvua. Pankkihistoriaa teimme 
syyskuussa, kun Joroisten ja Pyhäselän Osuuspank-
kien liiketoiminta siirtyi Oma Säästöpankille. Samalla 
konttorimäärämme 
kasvoi viidellä. Nämä 
yhdessä alkuvuonna 
toteutetun verkkopankin 
uudistamisen ja Oma-
Mobiilin käyttöönoton 
kanssa mahdollistavat 
sen, että olemme entis-
täkin paremmin lähellä 
ja läsnä asiakkaidemme 
arjessa – fyysisesti ja 
digitaalisesti. 

Työn tulokset näkyivät myös taloudellisessa me-
nestyksessä. Pankin kannattavuus on koko toimialan 
parhaimmistoa. Tehokas operatiivinen toiminta sekä 
lujat asiakassuhteet luovat erinomaisen pohjan kan-
nattavalle ja kehittyvälle liiketoiminnalle. Vauhdilla 
muuttuvan toimintaympäristön asettamista haasteis-

ta huolimatta näen Oman Säästöpankin toiminnan 
olevan vankalla pohjalla. 

Hyvänä esimerkkinä positiivisesta kehityksestä 
toimii Pohjoismaiden Investointipankin kanssa solmi-
mamme yhteistyösopimus PK-yrityksille ja ympäristö-

hankkeille suunnatusta 20 
miljoonan euron lainaoh-
jelmasta. Tämä on hieno 
tilaisuus olla tukemassa 
aiempaa tuntuvammin 
myös yritysasiakkaidem-
me toimintaedellytyksiä. 

Haluan esittää vilpit-
tömät kiitokset Oma 
Säästöpankin asiakkaille, 
henkilöstölle, omistajille 
ja yhteistyökumppaneille. 

Kun energinen yhteistyö ja innostuneisuus jatkuvat, 
voimme suhtautua Suomen suurimman säästöpankin 
tulevaisuuteen valoisin mielin. 

Pasi Sydänlammi
toimitusjohtaja

TAKANA TULOKSEKAS VUOSI 

Oma Säästöpankin markkina-asema jatkoi vahvistumistaan viime vuonna. 
Tahtotilamme jatkon suhteen on selkeä, haluamme kasvaa yhä merkittävämmäksi 
toimijaksi Suomen pankkisektorilla. 

Menestyvä pankki 
on merkittävä 

lisäarvon tuoja koko 
toimialueellaan.
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YHTEENVETO VUODESTA 2015

Oma Säästöpankki 
jatkaa voittokulkuaan

2015 OLI VAHVA VUOSI

VUONNA 2015 toimintamme jatkui vakaalla ja tulok-
sekkaalla uralla. Onnistuneesti toteutettujen ra-
kennejärjestelyjen johdosta Oma Säästöpankki on 
jatkanut kasvuaan ja osoittautunut erittäin toimivak-
si ratkaisuksi. Asiakkaamme arvostavat itsenäistä ja 
paikallista toimintatapaa.

Täytimme tavoitteemme
Liiketoiminnan kasvu ja tulos saavuttivat tilikaudelle 
2015 asetetut tavoitteet. Liikevoittoa kertyi 19,6 

miljoonaa euroa, kasvua edellisvuodesta oli lähes 
neljä prosenttia. Tehokas operatiivinen toiminta 
sekä lujat asiakassuhteet mahdollistivat kannatta-
van liiketoiminnan myös taloudellisesti haastavina 
aikoina. Pankin tase kasvoi vuoden aikana miltei 20 
prosenttia ollen vuoden lopussa 1 934,7 miljoonaa 
euroa. Taseen huikea kasvu perustui orgaaniseen 
kasvuun ja rakennejärjestelyihin. 

Tilikauden aikana yhtiömuotoa päätettiin vaihtaa 
osakeyhtiöstä julkiseksi osakeyhtiöksi, mikä mah-

Suomen suurin säästöpankki jatkoi vahvistumistaan. Saavutimme tavoitteemme 
ja kirjoitimme uusiksi suomalaista pankkihistoriaa. 



Vuosikertomus 2015|  5  |Olemme lähellä ja läsnä.

YHTEENVETO VUODESTA 2015

PAIKALLISET SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖT ja osuus-
kunnat omistavat Oma Säästöpankin. 
Hauhon, Rengon, Töysän, Kuortaneen, 
Parkanon, Etelä-Karjalan ja Suodennie-
men säästöpankkisäätiöt sekä Joroisten 
Oma Osuuskunta ja Pyhäselän Oma 
Osuuskunta.

Oma Säästöpankki on noussut 
varteenotettavaksi toimijaksi  

Suomen pankkisektorilla.

OMISTUS  
PAIKALLISISSA KÄSISSÄ

dollistaa muun muassa toimivat jälkimarkkinat pan-
kin liikkeeseen laskemille joukkovelkakirjalainoille.

Teimme pankkihistoriaa
Ensimmäistä kertaa Suomen pankkihistoriassa 
raja-aita osuuspankki- ja säästöpankkiaatteen välillä 
ylitettiin vapaaehtoisesti, kun Joroisten Osuuspank-
ki ja Pyhäselän Paikallisosuuspankki luovuttivat lii-
ketoimintansa Oma Säästöpankki Oyj:lle. Samassa 
yhteydessä Joroisten Oma Osuuskunta ja Pyhäse-
län Oma Osuuskunta liittyivät Oma Säästöpankki 
Oyj:n omistajien joukkoon. Järjestelyn johdosta 
Oma Säästöpankkiin liittyi kannattavaa, hyvin hoi-
dettua pankkiliiketoimintaa vahvasti pääomitettuna, 
joten kasvavat volyymit eivät rasita pankin vakava-
raisuutta. 

Kehitimme roimasti 
digitaalisia palveluita
Haluamme olla asiakkaillemme lähellä ja läsnä 
myös digitaalisesti. Sähköisen asiakaspalvelun 
kehittämisessä otimme merkittäviä askelia vuoden 
aikana. Tärkeimpiä olivat OmaMobiili-sovelluksen 
lanseeraus sekä verkkosivuilla oleva Oma Sääs-
töpankin chat, jossa verkkoasioija voi keskustella 
palveluneuvojan kanssa reaaliajassa. OmaMobiili 
on verkkopankin helppokäyttöinen mobiilisovellus. 
Palvelu oli odotettu ja se otettiin hyvin vastaan. 

Vuoden 2015 merkittävimmät 
tapahtumat
TAMMIKUU: Oma Säästöpankki solmi aiesopimuksen 
Pyhäselän Paikallisosuuspankin kanssa liiketoimin-
tojen yhdistämisestä. 
HELMIKUU: Verkkopankki uudistui täysin ja otettiin 
käyttöön onnistuneesti. Verkkosivuille lanseerattiin 
chat-palvelu.
MAALISKUU: OmaMobiili otettiin käyttöön. Pankki-
palvelut käynnistettiin Savonlinnassa ja Vimpelissä.
HUHTIKUU: Pyhäselän Paikallisosuuspankin ja Jorois-
ten Osuuspankin liiketoiminnan siirtymisestä Oma 
Säästöpankille sovittiin yksimielisesti yhtiökokouk-

sessa. Pankki keräsi 100 000 000 euron joukkovel-
kakirjalainan pohjoismaisilta pääomamarkkinoilta.
TOUKOKUU: Yhtiömuoto vaihtui Oy:stä Oyj:ksi. Oma 
Säästöpankki sijoittui kärkisijoille Kauppalehden 
suuressa pankkivertailussa.
SYYSKUU: Joroisten ja Pyhäselän Osuuspankkien 
liiketoiminta siirtyi Oma Säästöpankille.
LOKAKUU: Oma Säästöpankki solmi jälleenrahoi-
tussopimuksen Pohjoismaiden Investointipankin 
kanssa. Käyttöön otettiin uusi organisaatiorakenne. 
Verkkosivuilla lanseerattiin toimihenkilökohtainen 
sähköinen ajanvarauspalvelu.
MARRASKUU: Korttiliiketoiminta siirtyi Netsiltä Oma 
Säästöpankin omiin käsiin syksyn aikana. 70 000 
uutta korttia laskettiin liikkeelle.
JOULUKUU: POP Pankkien siirtoprojekti saatiin lopul-
liseen päätökseen. 

Vahva pankki vahvalla pohjalla
Vaikka ajat ovat taloudellisesti haastavat, ja pank-
keihin kohdistuva kiristyvä säätely aiheuttaa harmai-
ta hiuksia, on Oma Säästöpankin toiminta vahvalla 
pohjalla. Asiakasmäärämme oli tilikauden päättyes-
sä lähes 125 600. Vuoden 2015 lopussa konttoreita 
on yhteensä 45. Oma Säästöpankin toimialue 
laajeni Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, Etelä-Savon, 
Etelä-Pohjanmaan, Pirkanmaan, Hämeen ja Sata-
kunnan alueilta myös Pohjois-Karjalaan.
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AVAINLUVUT

Avainluvut 2015
OMA SÄÄSTÖPANKIN

2014 18,92014 1,62

2015 1,93 2015 19,6
LIIKEVOITTOTASEEN LOPPUSUMMA

MILJOONAA 
EUROA

MILJARDIA 
EUROA
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AVAINLUVUT
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Oma Säästöpankki on laajentanut 
konttoriverkostoaan seitsemällä 

toimipisteellä 2015.

PALVELUT

ASIAKKAIDEMME TALOUDELLINEN menestyminen 
ja hyvinvoinnin turvaaminen ovat tärkeimmät 
päämäärämme. Fokuksemme on keskeisissä 
asiakkaille arvoa tuottavissa pankkipalveluissa, 

lisäarvopalvelut tuotamme valikoitujen kump-
paneiden kanssa. Olemme lähellä ja läsnä 
nykyaikaisesti sekä fyysisissä että digitaalisissa 
palveluissa.

Paikkakunnan parasta 
pankkipalvelua
Palvelemme 125 000 asiakastamme 45 konttorin ja yli 250 henkilön voimin.
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PALVELUT

YHTEISTYÖKUMPPANITTILIT JA KORTIT

• Yritystili
• Velkakirjalaina
• Pankkitakaus

• Yrityksen lainaturva

• Yritysverkkopankki
• Maksuliikenneohjelma

• Verkkolaskupalvelu

• Asuntolaina
• Kulutusluotto
• Joustoluotto
• Opintolaina
• Lainaturva • Verkkopankki

• OmaMobiili
• e-laskut

• Verkkopalkka
• Chat-palvelu

• Rahastosäästäminen
• Säästövakuutus

• Osakesijoittaminen
• Eläkesäästäminen

• Varainhoitovakuutus

VERKKOPALVELUTKORTITTILIT SÄÄSTÄMINENLAINAT

HENKILÖASIAKKAAT

YRITYSASIAKKAAT

RAHOITUS MAKSULIIKENNE

• Maksuliikennetili
• Säästötalletus

• Visa Business Debit

• Yhteistyökumppanimme, 
mm. Finnvera ja Sp-Henki-
vakuutus Oy, ovat yritys-
asiakkaidemme tukena

• Käyttötili
• Säästötalletustili

• Määräaikaistalletus 
• OmaTuottoTalletus

• ASP-tili • Visa Credit/ 
Debit

• Visa Credit
• Visa Debit

• Visa Electron


