
 
OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 
 
 
AIKA:  Tiistai 30.3.2021 klo 13.00 
PAIKKA: Oma Säästöpankki Oyj, Kluuvikatu 3. 7. krs, Helsinki 
 
 
 Käsiteltävät asiat: 

                 
1. Kokouksen avaaminen 

 
2. Kokouksen järjestäytyminen 

 
Puheenjohtajana toimii asianajaja Juha Koponen. Mikäli Juha Koposella ei painavasta syystä johtuen 
ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa 
henkilön. 
 

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 
 
Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii yhtiön päälakimies Helena Juutilainen. Mikäli 
Helena Juutilaisella ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjan tarkastajana ja 
ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi 
katsomansa henkilön. 
 

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 
 

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 
 
Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat 
äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n 
mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n 
toimittamien tietojen perusteella. 
 

6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 
 
Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen. Yhtiön vuoden 2020 tilinpäätös, toimintakertomus ja 
tilintarkastuskertomus julkistetaan viimeistään 9.3.2021 ja ovat saatavilla julkistamisesta alkaen 
yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://sijoittaminen.omasp.fi/fi/yhtiokokous-2021. 
 
Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, vuoden 2020 tilinpäätös ja 
konsernitilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus katsotaan esitetyiksi 
yhtiökokoukselle. 
 

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen 
 
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen. Yhtiön tilintarkastaja on puoltanut 
tilinpäätöksen vahvistamista. 
 

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen 

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään korkeintaan 0,24 
euron osingon maksamisesta osakkeelta tilivuodelta 2020.  

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään viranomaisen 
voitonjakorajoituksista johtuen vuodelta 2019 maksamatta jääneiden osinkojen osalta lisäksi 
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korkeintaan 0,06 euron osingon maksamisesta jokaiselta vuodelta 2020 osinkoon oikeuttavalta 
osakkeelta.  

Osingot maksetaan viranomaisen asettaman voitonjakorajoituksen päätyttyä.  

Valtuutukset ovat voimassa vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. 
 
Yhtiökokoukselle ehdotetaan myös, että hallitus valtuutetaan päättämään mahdollisen osingon 
täsmäytyspäivä ja maksuajankohta, joista yhtiö tiedottaa erikseen. Loppuosa jakokelpoisista varoista 
jätetään omaan pääomaan. 
 
Koska hallitus ehdottaa osinkona jaettavaksi vähemmän kuin osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:ssä 
säädetään, osakkeenomistajilla on vaihtoehtoisesti oikeus vaatia mainitun säännöksen mukaisen 
vähemmistöosingon suuruista osinkoa. Vähemmistöosingon suuruus olisi 15,1 milj. euroa (tämän 
kokouskutsun päivän tilanteen mukaisesti 0,51 euroa osakkeelta) eli 4 % yhtiön omasta pääomasta. 
Vähemmistöosingon suuruinen osinko tulisi jaettavaksi, jos sitä vaatisivat osakkeenomistajat, joilla on 
vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista. Vähemmistöosinkoa koskeva vaatimus katsottaisiin 
tehdyksi, jos osakkeenomistaja äänestäisi vähemmistöosingon puolesta ennakkoäänestyksessä, eikä 
erillisen vaatimuksen tai vastaehdotuksen tekemistä edellytetä. 
 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2020-
31.12.2020 
 

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely 
 
Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka hyväksyttiin äänestämättä vuoden 2020 varsinaisessa 
yhtiökokouksessa.   
 
Yhtiön toimielinten palkitsemisraportissa kuvataan yhtiön palkitsemispolitiikan toteuttaminen ja 
selostetaan tiedot yhtiön hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen 
palkitsemisesta edellisen tilikauden aikana. 
 
Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön tiistaina 9.3.2021 
julkistama palkitsemisraportti, joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa 
https://sijoittaminen.omasp.fi/fi/yhtiokokous-2021 viimeistään edellä mainitusta päivämäärästä 
lukien, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle. 
 
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous hyväksyy toimielinten palkitsemisraportin 2020.  
Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportista on neuvoa-antava. 
 

11. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen 
 
Hallitus esittää, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:stä poistetaan hallituksen jäsenen ikää koskeva 
rajoitus ja 4 § muutetaan kuulumaan seuraavasti: 
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä (5) kahdeksaan (8) varsinaista jäsentä ja enintään kaksi (2) 
varajäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen 
yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja yhdestä (1) kahteen (2) 
varapuheenjohtajaa. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä on 
läsnä. Hallitus edustaa pankkia ja johtaa sen toimintaa lain ja tämän yhtiöjärjestyksen mukaisesti. 
 

12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 
 
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään 
ennallaan ja maksetaan seuraavasti:  
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Vuosipalkkiot: 
• puheenjohtaja 50 000 euroa 
• varapuheenjohtaja 37 500 euroa 
• jäsen 25 000 euroa 
 
Kokouspalkkiot: 
• 1 000 euroa/kokous 
• 500 euroa/yhden asian sähköpostikokous ja valiokunnan kokous 
 
Nimitystoimikunta ehdottaa kiinteän vuosipalkkion saamisen ja maksamisen edellytykseksi, että 
hallituksen jäsen sitoutuu hankkimaan 40 %:lla kiinteästä vuosipalkkiostaan Oma Säästöpankki Oyj:n 
osakkeita säännellyllä markkinalla (Nasdaq Helsinki Oy) julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan 
hintaan. Nimitystoimikunta suosittaa, että hallituksen jäsen ei luovuttaisi vuosipalkkiona saamiaan 
osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt.  
 

13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 
 
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan 
seitsemän eli jäsenten lukumäärä pysyy ennallaan. 
 

14. Hallituksen jäsenten valitseminen 
 
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen heidän 
suostumuksellaan nykyiset hallituksen jäsenet Aila Hemminki, Aki Jaskari, Timo Kokkala, Jyrki 
Mäkynen, Jarmo Salmi ja Jaana Sandström sekä uutena jäsenenä Jarmo Partanen.  
 
Kaikki valittavaksi ehdotettavat henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ehdokkuudelle ja ovat 
riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. 
 
Kaikki ehdokkaat ehdotetaan valittavaksi vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä 
alkavaksi ja vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyväksi toimikaudeksi. 
 
Lisätietoja hallituksen jäsenistä on Oma Säästöpankki Oyj:n internetsivuilla osoitteessa  
https://sijoittaminen.omasp.fi/fi/yhtiokokous-2021 
 

15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen 
 
Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun perusteella. 
 

16. Tilintarkastajan valitseminen 
 
Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan edelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab vuoden 
2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä alkavaksi ja vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen 
päättyessä päättyväksi toimikaudeksi.   
 
KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että mikäli se valitaan tilintarkastajaksi, päävastuullisena tilintarkastajana 
jatkaisi KTM, KTH Fredrik Westerholm. 
 

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, omien osakkeiden luovuttamisesta sekä 
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 
 
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön osakkeiden antamisesta 
tai luovuttamisesta, sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien 
erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin: 
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Osakkeet ja erityiset oikeudet voidaan antaa tai luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä joko 
maksua vastaan tai maksutta. 
 
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä, mukaan lukien erityisten oikeuksien 
perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 5 000 000 osaketta, mikä vastaa 
yhtiökokouksen päivänä noin 17 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. 
  
Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen 
ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista, että omien osakkeiden luovuttamista. 
Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua 
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava 
taloudellinen syy (suunnattu anti). Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön 
kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. 
 
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen 
saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat yhtiökokouksen antamat 
valtuutukset päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden 
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. 

 
18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta 

 
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden 
hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin:  
 
Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 500 000 kappaletta, mikä vastaa noin 1,7 % yhtiön kaikista 
osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan, kuitenkin siten, että yhtiön hallussa olevien omien 
osakkeiden lukumäärä ei kerrallaan ylitä 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan 
yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 
momentissa tarkoitetulla tavalla.  
 
Hallitus valtuutetaan päättämään, miten omia osakkeita hankitaan. 
 
Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa 
(suunnattu hankkiminen) hankintapäivänä Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa 
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Omia 
osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä. 
 
Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Hallitus 
päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. 
 
Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaa aikaisemmat yhtiökokouksen antamat valtuutukset päättää 
omien osakkeiden hankkimisesta. 
 
Valtuutusta ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, 
kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.  
 

19. Kokouksen päättäminen 
 


