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1 Oma Säästöpankin sekä säätiöiden ja osuuskuntien historia
Oma Säästöpankki on osakeyhtiömuotoinen pankki, jonka omistavat paikalliset säästöpankkisäätiöt ja osuuskunnat. Pitkän historian omaavia pankkeja eri puolilta Suomea on liittynyt
mukaan tasaiseen tahtiin ja vajaassa kymmenessä vuodessa Oma Säästöpankista on kasvanut Suomen suurin säästöpankki.
Oma Säästöpankki sellaisena kuin me sen nyt tunnemme, syntyi vuonna 2009. Silloinen
Töysän Säästöpankki aloitti uuden strategian laadinnan vastatakseen kasvavaan pankkialan sääntelyyn sekä toimialan murrokseen. Kumppaniksi löytyi samasta maakunnasta
Kuortaneen Säästöpankki. Toukokuussa 2008 Töysän Säästöpankki ja Kuortaneen Säästöpankki sopivat ja hyväksyivät yhdistymissopimuksen. Syyskuussa 2009 yhdistymisen
myötä toiminta jatkui nimellä Oma Säästöpankki Oy, kun Säästöpankit luovuttivat liiketoimintansa Oma Säästöpankki Oy:lle. Töysän ja Kuortaneen Säästöpankkeihin yli 100 vuoden aikana kertyneiden pääomien hallinnointi jätettiin perustetuille säästöpankkisäätiöille.
Oma Säästöpankki aloitti neuvottelut muiden ryhmän pankkien kanssa mahdollisesta fuusiosta ja suuremman pankin rakentamisesta. Pankkien välisten neuvotteluiden seurauksena
Parkanon Säästöpankin liiketoiminta luovutettiin Oma Säästöpankki Oy:lle huhtikuussa
2013. Pankin kasvaminen jatkui seuraavana vuonna, kun Kantasäästöpankki fuusioitui
maaliskuussa 2014 ja Suodenniemen Säästöpankki luovutti liiketoimintansa toukokuussa
2014 Oma Säästöpankille. Oma Säästöpankin merkittävä kasvun askel tapahtui marraskuussa 2014, kun Etelä-Karjalan Säästöpankki fuusioitui Oma Säästöpankkiin.
Oma Säästöpankki Oyj rekisteröitiin Kaupparekisteriin toukokuussa 2015 pankin valmistautuessa kohti seuraavia kehitysvaiheita.
POP-Pankkiryhmän pankit Joroisten Osuuspankki ja Pyhäselän Osuuspankki luovuttivat liiketoimintansa Oma Säästöpankille syyskuussa 2015. Historiallinen raja-aita rikkoutui.
Huhtikuussa 2017 S-Pankki ja Oma Säästöpankki sopivat S-Pankin PK-yritys- sekä maa- ja
metsätalousliiketoiminnan siirtymisestä Oma Säästöpankille. 250 miljoonan euron liiketoimintasiirto toteutui joulukuussa 2017.
Oma Säästöpankki Oyj on tänä päivänä Suomen suurin säästöpankki: aidosti suomalainen,
kannattava ja vakavarainen. Pankki on vahvasti paikallinen vähittäispankki, joka toimii laajalla alueella eri puolilla Suomea. Jokainen yksikkö on pankin keulakuva omalla toimialueellaan.
Oma Säästöpankki Oyj:n omistavat tänä päivänä seitsemän paikallista säästöpankkisäätiötä ja kaksi Oma osuuskuntaa. Myös henkilökunta omistaa pankkia. Omistajasäätiöt- ja
osuuskunnat saavat Oma Säästöpankilta vuosittain osinkoja, joiden kautta pankin hyvä tulos palautetaan asiakkaitamme lähellä oleville yhteisöille ja yleishyödyllisiin tarkoituksiin tukien vaikutusalueidensa hyvinvointia, taloutta ja elinvoimaisuutta. Pankin omistajasäätiöt jaosuuskunnat toimivat Etelä-Karjalassa, Etelä-Pohjanmaalla, Etelä-Savossa, Hämeessä,
Kymenlaaksossa, Pirkanmaalla, Pohjois-Karjalassa ja Satakunnassa.
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Oma Säästöpankki Oyj:n muodostuminen

1.2

Oma Säästöpankin strategia ja arvot
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Asiakas on toiminta-ajatuksemme ja strategiamme ydin. Emme havittele paikkaa Suomen
suurimpana vaan omien toimialueidemme parhaana pankkina. Olemme tyytyväisten asiakkaiden pankki. Lähellä ja läsnä asiakasta.
Paras pankki tarkoittaa meille seuraavaa:
Korkein asiakastyytyväisyys tärkeimmissä asiakasryhmissämme: suomalaiset perheet,
maa-metsätalous- ja pk-yritykset.
Paras asiakaskokemus ja korkein suositteluaste toimialalla.
Selkeä fokus keskeisissä asiakkaille arvoa tuottavissa pankkipalveluissa, lisäarvopalvelut
tuotetaan pääasiassa valikoitujen kumppaneiden kanssa.
Lähellä ja läsnä nykyaikaisesti sekä fyysisissä että digitaalisissa palveluissa. Tunnemme
asiakkaamme.
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Nopea reagointi asiakkaiden tarpeisiin ja niiden muutoksiin.
Hoidamme sekä asiakkaidemme että omat raha-asiamme tarkasti, pitkäjänteisesti ja luotettavasti.
Pidämme pankin vakavaraisuuden korkeana ja palveluasteen hyvänä sekä nousu- että laskusuhdanteessa.
Viime vuosien vakaan kasvun myötä voidaan sanoa, että toiminta-ajatuksemme ja strategiamme on osoittautunut oikeaksi.

1.3

Oma Säästöpankki lyhyesti

Oma Säästöpankki on Suomen suurin ja vahvin säästöpankki
 Tase yli 2,7 miljardia euroa
 Liikevoitto vuodelta 2017 30,4 miljoonaa euroa (20,6 m€)
 Omat varat 250 miljoonaa euroa, vakavaraisuus 19,1%
 135 000 asiakasta

Oma Säästöpankki Oyj on täysin itsenäinen ja riippumaton pankki
 Finanssivalvonnan suorassa valvonnassa
 Finanssiala ry:n jäsen
 Kansainvälinen luottoluokitus 07/2017
 Lupa kiinnitysluottopankkitoimintaan 09/2017

1.4

Säätiön perustehtävä

Säätiön tarkoituksena on säästäväisyyden ja taloudellisen kasvatuksen edistäminen omalla
toimialueellaan sekä alueen elinvoimaisuuden, hyvinvoinnin ja taloudellisen kehityksen tukeminen sekä säästöpankkitoiminnan perinteen vaaliminen.
Säätiö toteuttaa tarkoitustaan antamalla avustuksia ja apurahoja ja tukemalla muuten taloudellisesti säästäväisyyden ja taloudellisen kasvatuksen edistämistä ja alueen elinvoimaisuuden, hyvinvoinnin ja taloudellisen kehityksen tukemista koskevaa tutkimusta, koulutusta ja
muuta työtä sekä näiden tulosten tunnetuksi tekemistä.
Säästöpankkitoiminnan perinteen vaalimiseksi säätiö kerää ja tallettaa toimialueensa säästöpankkiperinnettä.
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Osuuskunnan perustehtävä

Osuuskunnan on tarkoitus toimia kannattavasti, lisäten jäsenten omistuksen arvoa ja mahdollistaen sekä aineellisen että aineettoman palkitsemisen. Yhteistyöllä sidosryhmien
kanssa vaikutetaan ja osallistutaan paikkakunnan ja liike-elämän kehittämiseen.
Osuuskunnan tarkoituksena on jäsentensä taloudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi turvata
osittain omistamansa Oma Säästöpankki Oy:n avulla jäsenilleen kilpailukykyiset ja riittävän
monipuoliset pankkipalvelut sekä niiden saatavuus.
Osuuskunta voi omistaa, ostaa ja myydä osakkeita, muita arvopapereita ja kiinteistöjä sekä
harjoittaa muuta sijoitus- ja liiketoimintaa.
Osuuskunnan palveluita saavat käyttää muutkin kuin jäsenet.

1.6

Hallinnon rakenne

1.7

Omistajat

Oma Säästöpankin omistavat Etelä-Karjalan, Hauhon, Kuortaneen, Parkanon, Rengon,
Suodenniemen ja Töysän Säästöpankkisäätiöt sekä Joroisten ja Pyhäselän Oma osuuskunnat. Myös henkilökunta omistaa pankkia.
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Neuvottelukunta

Neuvottelukunnan keskeisenä tehtävänä on toimia omistajasäätiöiden sekä -osuuskuntien
keskinäisen yhteistyön koordinoijana. Neuvottelukunnan tehtävänä on myös edesauttaa
tiedonkulkua pankin ja omistajien välillä.
Neuvottelukunnassa ovat edustettuina kaikki omistajasäätiöt ja -osuuskunnat. Jokaisesta
on nimetty kolme edustajaa. Neuvottelukunta kokoontuu vuoden aikana kaksi kertaa, kerran keväällä ja kerran syksyllä.

1.9

Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6)
kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kokouksessa on esitettävä:
1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus; päätettävä
3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen ja konsernitaseen osoittama voitto tai tappio
antaa aihetta;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista;
7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien määrä; valittava
8. hallituksen jäsenet;
9. tarvittaessa tilintarkastajat ja varatilintarkastaja;
10. muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Yhtiökokouskutsu annetaan tiedoksi osakkeenomistajille kirjallisesti. Kutsussa on ehdotus
yhtiökokouksen aiheiksi. Ylimääräinen yhtiökokous järjestetään osakeyhtiölain mukaisin
edellytyksin.

1.10 Hallitus
Hallituksen tehtävänä on edustaa pankkia ja huolehtia pankin hallinnosta ja toiminnan luotettavasta asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus valvoo, että pankilla on liiketoimintastrategiat, toimintaperiaatteet ja asianmukainen organisaatiorakenne sekä valtuusjärjestelmä. Hallituksella on oltava sen tehtävien kannalta riittävästi ja monipuolisesti osaamista
ja kokemusta luottolaitoksen liiketoiminnasta ja toimintaan liittyvistä riskeistä.
Hallituksen jäsenillä on pankin liiketoiminta-alan yleinen tuntemus kuin pankin toiminnan
laatuun ja laajuuteen katsoen on tarpeen. Hallituksen jäsenet perehtyvät pankkia ja sen toimialaa koskevaan sääntelyyn, pankin toimintaan ja siihen liittyviin riskeihin, organisaatioon
sekä markkinoihin, joilla pankki toimii, sekä jatkuvasti ylläpitää näitä tietojaan. Hallituksen
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jäsen osallistuu aktiivisesti hallituksen toimintaan ja varaa siihen riittävästi aikaa. Hallituksen
jäsen perehtyy kaikkiin käsiteltäviin asioihin niin, että hän pystyy muodostamaan niistä oman
perustellun käsityksensä. Tarvittaessa hänen on vaadittava sellaisia perus- ja taustatietoja,
että pystyy luomaan objektiivisen käsityksen asiasta ja osallistumaan päätöksentekoon.
Pankki järjestää myös koulutusta hallituksen jäsenille.

1.11 Toimitusjohtaja ja johtoryhmä
Toimitusjohtajan tehtävänä on hoitaa pankin juoksevaa päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten perusteella.
Pankin laajennettu johtoryhmä muodostuu asiakasliiketoiminnan ja liiketoiminnan tuen johtoryhmistä. Johtoryhmät toimivat toimitusjohtajan apuna, operatiivisina ohjausryhminä ja
toimintojen koordinoijina.
Toimiva johto valvoo pankin päivittäistä toimintaa.

1.12 Henkilökunta
Menestyvä liiketoiminta tarvitsee osaavan ja sitoutuneen henkilökunnan. Oma Säästöpankissa työskentelee noin 250 pankkialan asiantuntijaa. Suurin osa henkilökunnasta koostuu
konttoreiden henkilökunnasta. Alla organisaatiokaavio:

Oma Säästöpankki Oyj
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2 Luottamustehtävä säätiössä ja osuuskunnassa
Valinta luottamustehtävään edellyttää aktiivista osallistumista ja ajan varaamista tehtävän
hoitamiseen. Vaaditaan aitoa kiinnostusta pankin toimintaan sekä säätiön tai osuuskunnan
toimintaa kohtaan. Säätiöiden ja osuuskuntien menestys on riippuvainen pankin tuloksesta
ja menestyksestä.
Omistajasäätiöiden sekä osuuskuntien kulloinkin voimassa olevat säännöt löytyvät niiden
kotisivuilta.

3 Omistajasäätiöiden ja -osuuskuntien erityispiirteet
3.1

Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö

Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiön toimialueena ovat Etelä-Karjala, Kymenlaakso ja
Etelä-Savo.
Valtuuskunnan kokoonpano on 49 jäsentä, joista:




1 puheenjohtaja
1 ensimmäinen varapuheenjohtaja
2 toinen varapuheenjohtaja

Hallituksen kokoonpano on viisi jäsentä, joista:



1 puheenjohtaja
1 varapuheenjohtaja

Erityispiirteet:




3.2

OmaSp:n suurin omistaja 44,2 %.
EkspSäätiön omaisuudesta OmaSp:n osakkeet muodostaa 60 % ja 40 % koostuu muusta omaisuudesta.
Avustukset päätetään kerran vuodessa.
EkspSäätiöllä on toimitusjohtaja.

Hauhon Säästöpankkisäätiö

Hauhon Säästöpankkisäätiön toimialueena ovat Kanta-Häme ja Pirkanmaa.
Valtuuskunnan kokoonpano on 16 jäsentä, joista:



1 puheenjohtaja
1 varapuheenjohtaja

Valtuuskunta kokoontuu kerran vuodessa keväällä.
Hallituksen kokoonpano kuusi jäsentä, joista:



1 puheenjohtaja
1 varapuheenjohtaja

Oma Säästöpankki Oyj
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Erityispiirteet:


3.3

On perustettu konttorikohtaiset toimikunnat, joihin kuuluvat konttorin henkilökuntaa sekä edustajat
säätiön hallituksesta ja valtuuskunnasta. Toimikunnan tehtävänä on ideoida ja miettiä avustuskohteita sekä tapahtumia omalle toimialueelle hallituksen sille antaman vuosittaisen määrärahan puitteissa.

Kuortaneen Säästöpankkisäätiö

Kuortaneen Säästöpankkisäätiön toimialueena ovat Kuortane, Seinäjoki, Ilmajoki ja Lehtimäki.
Valtuuskunnan kokoonpano on 35 jäsentä, joista:



1 puheenjohtaja
1 varapuheenjohtaja

Valtuuskunta kokoontuu kerran vuodessa keväällä.
Hallituksen kokoonpano on yhdeksän jäsentä, joista:



1 puheenjohtaja
1 varapuheenjohtaja

Hallitus kokoontuu vuodessa 8-10 kertaa. Valtuuskunnan puheenjohtaja osallistuu hallituksen kokouksiin ilman äänivaltaa.
Erityispiirteet:


3.4

Perustajajäsen.

Parkanon Säästöpankkisäätiö

Parkanon Säästöpankkisäätiön toimialueena ovat Parkano, Kihniö, Kankaanpää, Jalasjärvi, Kurikka, Karvia ja Tampere.
Valtuuskunnan kokoonpano on 44 jäsentä, joista:



1 puheenjohtaja
1 varapuheenjohtaja

Valtuuskunta kokoontuu yhteen varsinaiseen kokoukseen vuodessa keväällä. Kokoukseen
kutsutaan myös säätiön toimialueen pankin konttoreiden henkilökunta mukaan ilman äänivaltaa.
Hallituksen kokoonpano on kuusi jäsentä, joista:



1 puheenjohtaja
1 varapuheenjohtaja

Valtuuskunnan puheenjohtaja sekä säätiön edustaja OmaSp Oyj:n hallituksessa kutsutaan
hallituksen kokouksiin ilman äänivaltaa. Hallitus kokoontuu vuodessa 6-8 kertaa.
Erityispiirteet:


Pankin konttorit kutsuvat oman alueensa luottamushenkilöt yhteiseen tapaamiseen vähintään kerran
vuodessa vaihtamaan ajatuksia.
Oma Säästöpankki Oyj
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Rengon Säästöpankkisäätiö

Rengon Säästöpankkisäätiön toimialueena ovat Kanta-Häme ja Riihimäki.
Valtuuskunnan kokoonpanon on 19 jäsentä, joista:



1 puheenjohtaja
2 varapuheenjohtajaa

Hallituksen kokoonpano on kahdeksan jäsentä, joista:



1 puheenjohtaja
1 varapuheenjohtaja

Erityispiirteet:


3.6

On perustettu konttorikohtaiset toimikunnat, joihin kuuluvat konttorin henkilökuntaa sekä edustajat
säätiön hallituksesta ja valtuuskunnasta. Toimikunnan tehtävänä on ideoida ja miettiä avustuskohteita sekä tapahtumia omalle toimialueelle hallituksen sille antaman vuosittaisen määrärahan puitteissa.

Suodenniemen Säästöpankkisäätiö

Suodenniemen Säästöpankkisäätiön toimialueena ovat entisten Suodenniemen ja Mouhijärven kuntien alueet.
Valtuuskunnan kokoonpano on 20 jäsentä, joista:



1 puheenjohtaja
1 varapuheenjohtaja

Valtuuskunta kokoontuu pääsääntöisesti kerran vuodessa keväällä.
Hallituksen kokoonpano on kuusi jäsentä, joista:



1 puheenjohtaja
1 varapuheenjohtaja

Hallituksen kokoontuu vuodessa 2-3 kertaa vuodella.
3.7

Töysän Säästöpankkisäätiö

Töysän Säästöpankkisäätiön toimialueena on Oma Säästöpankin konttoreiden Alajärven,
Alavuden, Hyllykallion, Tuurin ja Ähtärin toiminta-alueet.
Valtuuskunnan kokoonpano on 37 jäsentä, joista:


1 puheenjohtaja



2 varapuheenjohtajaa

Valtuuskunta kokoontuu kerran vuodessa keväällä. Valtuuskunnan kokoukset pidetään
vuorotellen alueen pankkikonttoreissa.
Hallituksen kokoonpano on kahdeksan jäsentä, joista:


1 puheenjohtaja
Oma Säästöpankki Oyj
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1 varapuheenjohtaja



2 jäsentä Töysästä, 2 jäsentä Alajärveltä, 2 jäsentä Nurmosta ja 2 jäsentä Alavudelta.

03.04.2018

Hallitus kokoontuu 6-8 kertaa vuodessa vuorotellen alueen pankkikonttoreissa. Valtuuskunnan puheenjohtaja osallistuu hallituksen kokouksiin ilman äänivaltaa.
Erityispiirteet:


Perustajajäsen.



Konttorikohtaisten tukien antaminen.



Pankin konttorit kutsuvat oman toimialueensa valtuuskunnan ja hallituksen jäsenet koolle säännöllisesti vuoden aikana päättämään konttorikohtaisten avustusten käytöstä.



Valtuuskunta, hallitus sekä pankin konttorihenkilökunta kokoontuvat vapaamuotoisiin tapaamisiin kerran tai kaksi vuodessa.



Avustushakemuksia käsitellään jokaisessa hallituksen kokouksessa.



Kukin luottamushenkilö saa säätiöltä vuosittain käyttöönsä 100 € markkinointirahan säätiön ja pankin
toiminnan edistämiseen.

3.8

Joroisten Oma osuuskunta

Joroisten Oma osuuskunnan toimialue on Joroisten kunta.
Hallintoneuvostoon kokoonpano on 13 jäsentä, joista:



1 puheenjohtaja
1 varapuheenjohtaja

Hallintoneuvosto kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa. Osuuskunnan kokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet. Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Osuuskunnan
kokouksen kutsuu koolle hallitus.
Hallituksen kokoonpano on viisi jäsentä, joista.



1 puheenjohtaja
1 varapuheenjohtaja

Hallintoneuvosto nimittää hallituksen ja hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan
vuosittain. Hallitus kokoontuu noin 10 kertaa vuodessa.
Erityispiirteet:



3.9

Osuuskunnan omistavat noin 2 200 jäsentä. Jäsenellä on oikeus osallistua osuuskunnan kokoukseen. Jokaisella jäsenellä on yksi ääni.
Osuuskunta on perustettu vuonna 1919.

Pyhäselän Oma osuuskunta

Pyhäselän Oma osuuskunnan toimialueena on Pohjois-Karjala.
Hallintoneuvoston kokoonpano on 8 jäsentä, joista:



1 puheenjohtaja
1 varapuheenjohtaja
Oma Säästöpankki Oyj
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Pyhäselän Oma osuuskunnan hallintoneuvosto kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Hallintoneuvosto kokoontuu muutoin tarvittaessa.
Hallituksen kokoonpano on neljä jäsentä, joista:




1 puheenjohtaja
1 varapuheenjohtaja
2 hallituksen jäsentä

Hallitus kokoontuu 6-8- kertaa vuodessa. Hallintoneuvoston puheenjohtaja osallistuu hallituksen kokouksiin ilman äänivaltaa.
Ylin päättävä elin on osuuskunnan kokous, joka kutsutaan koolle vähintään kerran vuodessa päättämän osuuskunnan sääntöjen mukaisista asioista.
Erityispiirteet:








Strategia maakunnan kehittäminen ja elinvoimaisuuden vahvistaminen.
Osuuskunnan omistavat 2 720 jäsentä (08/2017).
Osuuskunta jakaa vuosittain perus- ja lisäosuuspääomalle korkoa osuuskuntakokouksen päätöksen
mukaisesti.
Jakaa avustuksia Pohjois-Karjalan alueella oleville toimijoille kaksi kertaa vuodessa. Avustuksia haetaan avoimesti osuuskunnan verkkosivuilta ja ne on suunnattu opiskelijoille, mikroyrityksille, urheiluun ja hyväntekeväisyyteen.
Osuuskunta palvelee jäsenistöään tarjoamalla heille sekä omia että yhteistyökumppaneiden palveluita. Lisäksi se hakee aktiivisesti uusia kumppanuuksia toiminta-alueeltaan.
Harjoittaa aktiivisesti liiketoiminta omistamalla toimivia yrityksiä ja vuokraamalla liikehuoneistoja
edelleen yritysten käyttöön.
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