
Oma
Säästöpankki

Tyytyväisten asiakkaiden pankki



Oma Säästöpankki on suomalainen, tyytyväisten asiakkaiden pankki. Meiltä saat kassapalvelut joka 

arkipäivä. Me teemme lainapäätökset paikallisesti useimmiten jo saman päivän aikana. Asiantuntijamme 

neuvovat mielellään maa- ja metsätalousasiakkaitamme niin laina- kuin sijoitusasiossa.

Lähellä ja läsnä  
raha-asioissa

Maksuliikenne hoituu vaivattomasti

Rahoituspäätökset saat OmaSp:ssä 
nopeasti 

Tyytyväisten asiakkaiden pankki

Kauttamme saat tilasi maksuliikenteen hoidettua vaivattomasti. 

Oma Säästöpankin monipuoliset maksuliikennepalvelut helpot-

tavat arkeasi: säästät sekä aikaa että rahaa ja voit keskittyä tilan-

hoitoon. Verkkopankissa pankkipalvelut ovat aina käytettävissäsi 

riippumatta kellonajasta tai paikasta. Verkkopankissa hoidat 

päivittäiset pankkiasiasi, seuraat taloutesi tilannetta, maksat 

laskut ja hallinnoit saapuneita e-laskuja sekä näet lainojesi tai 

sijoitustesi tiedot ja voit tehdä niihin muutoksia. OmaMobiilissa 

seuraat ja hoidat pankkiasioistasi yhtä vaivattomasti myös pellol-

la tai metsässä.

Me OmaSp:ssä etsimme sinuntarpeisiisi sopivimmat ratkaisut 

maa- tai metsäatilasi investointien rahoitukseen olipa kyseessä 

pankkilainalla tai korkotukilainalla rahoitettavainvestointi.

Lainaneuvotteluissa ja lainan kokonaishinnoittelussa oma maa- ja 

metsätalouden rahoitusasiantuntijasi huomioi aina niin taloudel-

lisen aseman, tulevaisuuden näkymät kuin lainalle annettavan 

vakuuden. Me Oma Säästöpankissa pidämme huolen siitä, että 

laina on juuri sinun tarpeisiisi sopiva ja oikein mitoitettu kaikissa 

tilanteissa. Koska meillä lainapäätökset tehdään paikallisesti, 

saat päätökset ja myös rahoituksen nopeasti yrityksesi käyttöön

 Investointien osalta myös käyttöpääoman tarve pitää muistaa 

arvioida tarkkaan. Asiantuntijamme ottavat lainatarvetta suunni-

teltaessa huomioon  myös käyttöpääoman tarpeen  suunnitelta-

essa päivittäisen toiminnan sujumista maa- ja metsätilalla.  

Maa- ja metsätalousasiakkaanamme haluamme palvella sinua 

erityisesti niissä asioissa, jotka koet itsellesi tärkeinä. Olemme 

käytettävissäsi, olipa kyse sitten lainopillisista palveluista, inves-

toiniten rahoittamisesta tai varallisuuden hoidosta. Panostamme 

vahvasti digitaalisten palveluidemme sekä pankkikonttorei-

demme kehittämiseen. Kaikissa konttoreissamme tarjoamme 

kassapavelua joka arkipäivä ja useimmissa konttoreissamme 

palvelemme laajennetuin aukioloaijoin.    



Säästäminen ja varallisuuden 
kerryttäminen

Maa- ja metsätalouden asiantuntijat 
palveluksessasi

Kun on ajankohtaista miettiä sijoutuskohteita maa- tai metsätilasi 

varoille, rakennamme sinulle omien tarpeidesi mukaan rakenne-

tun varallisuuden kerryttämisohjelman. 

 

Sopivia kohteita on tarjolla sekä lyhytaikaiseen että pitkän 

tähtäimen sijoittamiseen. Saamiasi tuottoja voit myöhemmin 

hyödyntää  vaikkapa tulevissa investointitarpeissa. Yrityksen 

kapitalisaatiosopimuksella hallitset yrityksesi sijoitusomaisuutta 

tehokkaasti. Se sopii pitkäaikaiseen sijoittamiseen ja tuo yrityk-

sesi ulottuville monipuoliset sijoituskohteet, suursijoittajan edut 

ja verotuksellisia hyötyjä. Varainhoitokapitalisaatio eroaa Kapi-

talisaatiosopimuksesta sillä, että ensimmäinen vakuutusmaksu 

tulee olla vähintään 100 000 euroa. Kun haluat turvata yrittäjän 

tai työntekijöiden lakisääteistä eläketurvaa, on yksilöllinen yri-

tyseläkevakuutus hyvä ratkaisu. Tutustu vaihtoehtoihin tai aloita 

keskustelu kanssamme eri sijoitusvaihtoehdoista vaikka heti

Vaikka metsä antaa tuloja harvakseltaan, ovat summat kerralla 

varsin mittavia. Puukaupoista kertyvä varallisuus kannattaa 

säästää tai sijoittaa tuottavasti. Oma Säästöpankin sijoittamisen 

asiantuntijat auttavat sinua löytämään oikean säästämisen tai 

sijoittamisen ratkaisun. Jos metsätalous on sinulle merkittävä 

tulonlähde ja tilitapahtumia on vuosittain runsaasti, kannattaa 

Kauttamme saat asiantuntijapalvelut esimerkiksi maa- ja metsäti-

lan sukupolvenvaihdokseen tai maatilan yhtiöittämiseen.

Meilä maa- ja metsätalpusasiakkaitamme pankkiasioissa palvele-

vat ammattilaiset

Kainuu, Keski-Pohjanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa 

Jarno Paavola p. 040 589 3659

Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo 

Teuvo Partanen p.  040 643 2230

Etelä-Savo, Keski-Suomi ja Kymenlaakso 

Raimo Toikka p. 040 709 8989

Varsinais-Suomi, Satakunta ja Pirkanmaa

Veli-Matti Jalli p. 040 648 4088

Etelä-Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

Risto Posio p. 020 758 2289

Uusimaa, Päijät-Häme ja Kanta-Häme

Jouni Kankaanpää p. 040 510 7045

Sekä Oma Säästöpankki online-tiimi p. 020 764 0600

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 seitsemän 

paikallista säästöpankkisäätiötä ja kaksi Oma 

osuuskuntaa. Ne 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 0,0835 euroa/puh. + 0,0702 euroa/min., 
matkapuhelimesta 0,0835 euroa/puh. + 0,1717 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


