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Liedon Säästöpankin
järjestämä Talousseminaari
2019 Turun Kaupunginteatterissa.

Liedon Säästöpankki vuonna 2019

124. 2,8

Pankin tuloksesta maksettiin
vuonna 2019 yhteisöjen
tuloveroa noin

TOIMINTAVUOSI

137 000

Tuimme alueen yhteisöjä ja yhdistyksiä noin

11 KONTTORIA
Työllistimme

98

HENKILÖÄ

eurolla, josta
voittovaroista
jaettiin

miljoonaa
euroa

35 000 €

TURKU • LIETO • RAISIO • NAANTALI • KAARINA • PAIMIO • LOIMAA

HENKILÖKUNNAN
KESKI-IKÄ

45

KOULUTUKSEN
PAINOPISTE OLI
MONIKANAVAISESSA
ASIAKASKOHTAAMISESSA JA
ESIMIESOSAAMISESSA
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– Olemme iloisia ja nöyrän kiitollisia siitä,
että asiakkaamme ovat tehneet meistä
Suomen suurimman säästöpankin
orgaanisella kasvulla mitattuna,
Liedon Säästöpankin toimitusjohtaja
Jussi Hakala sanoo.
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Liedon Säästöpankki –
125 vuotta nuori
Taakse jäänyt vuosi 2019 oli monestakin näkökulmasta hyvin merkityksellinen. Vuosi oli sekä
tuloksellisesti että vakavaraisuuden suhteen
pankkimme 124-vuotisen historian paras. Pankin
kulut/tuotot-suhdeluku on alan parhaimmistoa eli
54,7 prosenttia. Teimme tuloksen tuttuun tyyliin
matalalla organisaatiolla ja kustannuskurilla.
Säästöpankilla ei ole omistajia, jotka patistaisivat
pankkia jatkuvasti yhä parempaan tulokseen.
Liedon Säästöpankin tuottama liikevoitto käytetään
kokonaisuudessaan vakavaraisuuden vahvistamiseen
ja tulevaisuusinvestointeihin. Säästöpankki on
olemassa asiakasta varten.
Tästä huolimatta tai pikemminkin juuri tämän vuoksi
säästöpankin on pidettävä jatkuvasti huolta kannattavuudestaan ja vakavaraisuudestaan. Vaikeina hetkinä
säästöpankilla ei ole omistajia, joiden puoleen kääntyä uusien pääomien toivossa. Siksi vakavaraisuus
on yksi perusarvoistamme.

Palvelumme perustuu asiakasta
hyödyttävään osaamiseen.”
Pankkialan yhdistymiset ja fuusiot muuttavat
jatkuvasti markkinakenttää. Kasvu yritysostoin ja
fuusioin perustuu hallinnollisiin päätöksiin.
Sen sijaan orgaaninen kasvu voi perustua vain
asiakkaan antamaan valtakirjaan. Olemme syystä
iloisia ja nöyrän kiitollisia siitä, että asiakkaamme
ovat tehneet meistä Suomen suurimman säästöpankin orgaanisella kasvulla mitattuna. Olemme
palvelleet samana yrityksenä kohta 125 vuotta.
Vuosi 2020 on pankin 125. toimintavuosi. Juhlimme sitä teemalla 125 vuotta nuori, jolla viestimme
yhtäältä pitkästä historiastamme, toisaalta nuoresta

asenteestamme. Samalla tähtäämme pitkäjänteisesti
eteenpäin. Meillä on vielä paljon tehtävää – tahdomme kehittyä ja oppia uutta. Uskomme onnistuvamme,
koska olemme olemassa asiakasta varten.

Haluamme, että asiakkaamme
pankkiasiat sujuvat vaivatta.”
Haluamme olla asiakkaamme luottamuksen arvoinen
ja näemme asiakkaan kumppanina. Se merkitsee
mahdollisimman laajaa ja syvää yhteistyötä. Kumppanuutta ei synny ilman tunnistettavaa etua. Palvelumme perustuu asiakasta hyödyttävään osaamiseen.
Haluamme, että arjessa asiakkaamme pankkiasiat
sujuvat vaivatta. Tulevaisuudessa keskitymme entistä
enemmän asiakkaan muutostilanteisiin – olipa
kysymys sitten henkilöasiakkaista tai yrityksistä.
Näitä ajatuksia olemme soveltaneet menestyksellä
jo kuluneena vuonna.
Kiitän asiakkaitamme meitä kohtaan osoitetusta
luottamuksesta. Kiitos myös luottamushenkilöillemme
ja henkilökunnallemme siitä erinomaisesta
työstä, jota olette tehneet pankin hyväksi.

Liedossa 10.2.2020

Jussi Hakala
Toimitusjohtaja
PS. Seuraa minua Twitterissä @jussihakala2.
Lue myös asiantuntijoidemme ajankohtaisia
kirjoituksia blogisivustoltamme www.kaukaaviisas.fi
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Tapahtumia ja
hyviä tekoja vuonna 2019
TAMMIKUU

ELOKUU

HELMIKUU

• Liedon Säästöpankki osallistui Varsinais-Suomen
Yrittäjien järjestämään Yrittäjän päivän
seminaariin Turussa.

• Säästöpankkiryhmä allekirjoitti sopimuksen 			
peruspankkijärjestelmän uudistamisesta.
Järjestelmä otetaan käyttöön vuonna 2021.
• Varainhoitokonttorin avajaiset Turussa.

• Rakenna & Sisusta 2019 -messut Turun Messukeskuksessa.

MAALISKUU

• Liedon Säästöpankki mukana The Shift -tapahtumassa
Ruissalon Telakalla.

SYYSKUU

LOKAKUU

• Liedon Säästöpankille rakennettu Asunto Oy
Liedon Kyöstinkartano valmistui.

• Talousseminaari 2019 järjestettiin
Turun Kaupunginteatterissa.

TOUKOKUU

MARRASKUU

• Liedon Säästöpankki ja LähiTapiola Loimi-Häme solmivat 		
sopimuksen, joka täydentää yhtiöiden yritysasiakkaille
tarjoamia pankki- ja vakuutuspalveluita.
• Liedon Säästöpankille rakennettu Asunto Oy
Liedon Rauha valmistui.

HEINÄKUU

• Liedon Säästöpankin kesäteatterinäytös
Samppalinnan kesäteatterissa.

Asunto Oy Liedon Kyöstinkartano.

• Maksuton Tahdo uudistua -kehittämisohjelma
lanseerataan yrityksille.

JOULUKUU

• Mentor Turun Liiku ja Auta -tempaus päättyi.
Pankin henkilökunta keräsi yhdessä muiden
yritysten kanssa yhteensä 3 356,70 euroa
Tyksin lastenklinikalle.

The Shift -tapahtuma.

Osallistuimme aktiivisesti
paikallisiin tapahtumiin ja
olimme mukana tukemassa
alueellisia toimijoita.”
Talousseminaari 2019.
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Suomalaisen yhteiskunnan paikallinen
tukeminen on aina ollut oleellinen osa
säästöpankkien toimintaa. Vuonna 2019
Liedon Säästöpankin Hyviä tekoja
-lahjoituksen saivat

– Pankin
lahjoituksella
saatiin aikaan
paljon iloa, Niina
Ekqvist ja Tiina
Revonlahti
sanovat.

• Turun yliopiston elinkeinoelämäpalvelu 		
Bastu 10 000 €
• Icehearts Turku 7 000 €
• Sairaalakoulun tukiyhdistys –
Kiinamyllyn koulun ystävät ry 5 000 €
• Turun Mielenterveysyhdistys
Itu ry 4 000 €
• Kouluvaarit ry 3 000 €
• Turun Eläinsuojeluyhdistys ry 3 000 €
• Sotainvalidien Veljesliiton VarsinaisSuomen piirin lesket 2 000 €
• Päivähoito Jokikumpu 1 000 €

”Eläimillä on uskomaton
vaikutus lapsiin ja nuoriin”
Pimeä marraskuinen aamu ja aikainen herätys
muodostavat yhtälön, jota useimmat teini-ikäiset
karsastavat.
– Tämä pätee myös meidän oppilaisiimme, mutta
viime marraskuussa kaikki oli toisin. Pimeydestä ja
sateesta huolimatta osa oppilaista saapui kouluun
jopa etuajassa, ja murkkuikäisetkin olivat kummasti
löytäneet kumisaappaansa, Kiinamyllyn sairaalakoulun johtaja Niina Ekqvist naurahtaa.
Poikkeukselliselle innostukselle löytyy selkeä syy:
vierailu Tyynelän tilalle, missä oppilaita odottivat
Martti-vuohi, Muusa-lehmä, kanoja, lampaita ja
joukko muita eläimiä.
– Vierailimme oppilaiden kanssa tilalla kaikkiaan viisi
kertaa, ja käynnit olivat osa eläinavusteista toimintaamme. Viime vuonna toteutettuun kokonaisuuteen
kuului myös valokuvaterapeuttinen osio, joka huipentui tammikuussa järjestettyyn valokuvanäyttelyyn,
erityisopettaja Tiina Revonlahti kertoo.
Jokaisella vierailulla oli omat tavoitteensa ja teemansa, kuten luottamus, vuorovaikutus tai rentoutus.
– Eläinten kanssa toimiminen toteutti näitä tavoitteita
uskomattoman tehokkaasti. On käsittämätöntä, miten

hyvin eläin kykenee esimerkiksi murtamaan kovia
kokeneen lapsen tunnelukkoja ja herättämään luottamusta. Eläimet saavat lapseen kontaktin tavalla,
jota ihmisen on vaikea päihittää, Ekqvist sanoo.
– Eläinten läsnäolo rauhoittaa ja auttaa tunnetaitojen
harjoittelussa. Eläimet kykenevät antamaan lapselle
kokemuksen siitä, että olet hyvä juuri sellaisena kuin
olet. Tämä on erityisen tärkeää lapselle, jolla on taustallaan hylkäämiskokemuksia, murheita ja
epäonnistumisia, Revonlahti jatkaa.
Eläinavusteinen ja valokuvaterapeuttinen oppimiskokonaisuus ei olisi ollut mahdollista ilman Liedon
Säästöpankin taloudellista tukea.
– Kokemus voimaannuttaa yhä edelleen niin oppilaita,
heidän vanhempiaan kuin koulun henkilökuntaakin.
Olemme pankin tuesta todella, todella kiitollisia,
Ekqvist sanoo.

Turussa sijaitseva Kiinamyllyn koulu vastaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueen sairaalahoidossa olevien
lasten ja nuorten opetuksesta. Opetusta annetaan Tyksissä hoidettaville potilaille osastoilla ja avohoidossa oleville
potilaille koulun omissa tiloissa.
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– Haluamme pitää huolta siitä,
että työntekijöillämme on edellytykset
onnistua työssään, henkilöstöjohtaja
Pipsa Sivula sanoo.

Koulutukseen
panostaminen
on meille erittäin
tärkeää.”
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Liedon Säästöpankki
panostaa henkilöstöönsä
Liedon Säästöpankki ylsi vuonna 2019 historiansa parhaaseen tulokseen.
Erinomaisesta tuloksesta pankin johto kiittää henkilöstöään, jonka osaamiseen ja
hyvinvointiin panostamalla 125-vuotias pankki aikoo pärjätä myös tulevaisuudessa.
Työntekijöiden hyvinvointi on Liedon Säästöpankille tärkeää, sillä asiakkaiden arvostamaa
palvelua ei voida tarjota ilman motivoitunutta,
osaavaa ja tyytyväistä henkilökuntaa.
– Meillä työhyvinvointiin panostetaan monin tavoin,
sillä hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä työilmapiiri luovat
perustan hyvälle asiakaspalvelulle ja tulokselliselle
liiketoiminnalle, Liedon Säästöpankin henkilöstöjohtaja Pipsa Sivula sanoo.
Sivulan mukaan työhyvinvointiin vaikuttavat monet
asiat, kuten hyvä johtaminen, hyvät esimiestaidot,
työntekijän motivaatio ja osaaminen sekä fyysinen
hyvinvointi.
– Vaalimme myös työyhteisötaitoja, kuten toisten
huomioon ottamista ja avointa vuorovaikutusta.
Erityistä huomiota kiinnitämme osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Osaaminen on
myös yksi perusarvoistamme, Sivula kertoo.
Pankkien toimintaympäristössä tapahtuu jatkuvasti
muutoksia, jotka vaikuttavat pankkien toimintaan ja
lisäävät alalla työskentelevien koulutusvaatimuksia ja
-tarvetta. Liedon Säästöpankissa osaamisen johtamisesta vastaavat henkilöstöjohtajan lisäksi tehtävään
nimetyt osaamisen kehittäjät.
– Koulutukseen panostaminen on meille erittäin
tärkeää – jopa eräänlainen kilpailuvaltti. Osaamisesta
huolehtiminen on myös henkilöstön hyvinvoinnista
huolehtimista, sillä tutkimusten mukaan osaamisvaje on henkisesti kuormittavaa ja voi pahimmillaan
johtaa työuupumukseen, Sivula sanoo.

Uutta opitaan myös nuorilta
Sivula siirtyi Liedon Säästöpankkiin teollisuuden
parista noin kahdeksan vuotta sitten. Mukanaan hän
toi muun muassa ajatuksen tiiviimmästä oppilaitosyhteistyöstä.

– Teollisuudessa tehtiin jo tuolloin paljon yhteistyötä
oppilaitosten kanssa, ja mietin, miksei tämä toimisi
myös pankkialalla. Ehdotus sai pankissa hyvän
vastaanoton, ja nykyisin yhteistyö Turun ammattikorkeakoulun kanssa on vakiintunut käytäntö.
– Olemme kehittäneet niin sanotun kummioppilastoiminnan Turun AMK:n kanssa.
Sitoudumme tarjoamaan tradenomiopiskelijoille
työharjoittelupaikan lisäksi kesätöitä ja mahdollisuuden tuntitöiden tekemiseen opintojen ohella.
Mahdollisuuksien mukaan tarjoamme myös
vakituisen työpaikan. Yhteistyö on molemmin
puolin hyväksi havaittu – myös me voimme
oppia nuorilta, Sivula hymyilee.

HR-tiimi luo edellytyksiä onnistumisille
Pankin johdon ja henkilöstöhallinnon tehtävänä on
pitää huolta siitä, että työntekijöillä on edellytykset
onnistua työssään.
– Meillä on lakisääteistä laajemmat työterveyspalvelut, kannustamme liikkumaan tarjoamalla
liikunta- ja kulttuuriseteleitä, järjestämme koulutuksia ja tuemme yhteisten tapahtumien
järjestämistä myös vapaa-ajalla, Sivula listaa.
Hän kuitenkin muistuttaa, että hyvän työyhteisön
rakentaminen on aina yhteistyötä.
– Avoimuuden kulttuuri luodaan yhdessä, ja viestintä
on aina kaksisuuntaista. Jokaisen omalla asenteella
on iso merkitys asioiden kulkuun. Motivaatiota ja
oikeaa asennetta tarvitaan niin oman osaamisen
kuin koko työyhteisönkin kehittämiseen.
– Pankki haluaa siis tarjota työntekijöilleen sellaiset
olosuhteet, että heillä on edellytykset suoriutua
työstään mahdollisimman hyvin eli tarjota asiakkaillemme parasta mahdollista palvelua, henkilöstöjohtaja kiteyttää.
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– Olen iloinen siitä, että
pankkiala kiinnostaa
nuoria, osaamisen
kehittäjä Tuula Suomi
sanoo.

Pankista on tullut
asiakkaan rinnalla
kulkeva kumppani,
jonka toiminnassa
korostuu osaava
ja vastuullinen
asiakaspalvelu.”
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Päivittäisasioinnista
osaamisen kehittäjäksi

Tuula Suomi haaveili koululaisena pankkivirkailijan
ammatista. Kauppaopistosta valmistuttuaan hän pääsi
töihin Liedon Säästöpankkiin ja on tällä tiellä edelleen.

Merkonomiksi valmistuttuaan Tuula Suomi
suunnitteli muuttavansa kotiseudultaan Liedosta
Turkuun, mutta Liedon Säästöpankissa avautunut
sijaisuus muutti suunnitelmat.
– Työpaikka pankissa oli ollut pitkäaikainen
haaveeni, joten tartuin tietysti tilaisuuteen.
Ensimmäisen sijaisuuden jälkeen avautui vakituinen
paikka. Nyt takana on 40 vuotta Liedon Säästöpankissa, ja ala kiehtoo edelleen, Suomi kertoo.
– Matkan varrella ovat muuttuneet niin työtehtävät
kuin koko pankkialakin. Aloitin päivittäisasioinnista,
mistä siirryin melko pian rahoituksen puolelle.
Pankki antoi mahdollisuuden kehittyä, ja saatuani
riittävästi erityisosaamista ryhdyin opettamaan
uusien järjestelmien käyttöä myös muiden
konttoreiden työntekijöille, Suomi kertoo.
Suomi kertoo suhtautuvansa muutoksiin avoimesti
ja tarttuvansa uusiin asioihin innostuneesti. Nämä
ominaisuudet ovat eduksi myös hänen nykyisessä
tehtävässään.
– Tällä hetkellä työskentelen HR-tiimissä osaamisen
kehittäjänä. Kartoitamme työntekijöidemme osaamista
ja järjestämme tarvittavia koulutuksia. Neuvomme
erilaisissa ongelmatilanteissa ja perehdytämme uusia
työntekijöitä. Asiakaspalvelu on vaihtunut lähes

kokonaan työkavereiden auttamiseen ja opastamiseen, Suomi naurahtaa.

Vastuullinen kumppani
Uransa aikana Suomi on ehtinyt nähdä monia suuria
muutoksia, kuten pankkipalveluiden sähköistymisen.
Ilmapiiri alalla on muuttunut avoimemmaksi ja
vähemmän hierarkkiseksi.
– Pankista on tullut asiakkaan rinnalla kulkeva
kumppani, jonka toiminnassa korostuu osaava ja
vastuullinen asiakaspalvelu, Suomi sanoo.
Osaamisen kehittäjä iloitsee siitä, että pankkiala
kiinnostaa edelleen nuoria. Suomi vastaa kollegansa
kanssa myös kummioppilastoiminnan kautta työharjoitteluun tulevien nuorten perehdyttämisestä
ja kaipaa pankkiin nuoria, jotka ovat motivoituneita
ja valmiita sitoutumaan oman osaamisensa kehittämiseen. Ala muuttuu nopeasti, joten sopeutumiskyky
on tarpeen.
– Nuorten kanssa työskentely on antoisaa, sillä he
antavat meille uusia näkemyksiä. Annamme kaikille
tulijoille heti alkajaiseksi tuhdin perehdytyspaketin
ja ensimmäisen päivän jälkeen meillä onkin tapana
kysyä leikillämme, että ”tuletko tänne vielä huomenna?” Ainakaan toistaiseksi kukaan ei ole vastannut
kieltävästi, Suomi hymyilee.
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Työharjoittelu sinetöi kummiopiskelijan urasuunnitelmat

Johannes Rantinsalo oli yksi Liedon Säästöpankin ensimmäisiä
kummiopiskelijoita. Työharjoittelu pankissa vahvisti nuoren miehen
urasuunnitelmat ja poiki myös vakituisen työpaikan.

Liedon Säästöpankissa rahoitusasiantuntijana
työskentelevä Johannes Rantinsalo antaa runsaasti
kiitosta pankin kummioppilastoiminnalle ja tavalle,
jolla pankki ottaa vastaan nuoret harjoittelijat.
Rantinsalon ensimmäinen harjoittelujakso ajoittuu
vuoteen 2013, ja siitä lähtien hän on tehnyt töitä
Liedon Säästöpankissa – viimeiset viisi vuotta
vakituisesti.
– Pankki tarjoaa kummioppilaalle harjoittelupaikan,
tuntitöitä opintojen ohella ja kesätyöpaikan. Tänä
aikana opiskelija saa hyvä kuvan siitä, mitä kaikkea
työ pankissa pitää sisällään. Samalla selviää, kokeeko
hän alan omakseen ja onko hän motivoitunut kehittämään osaamistaan. Tämä on arvokasta tietoa sekä
opiskelijalle itselleen että pankille, Rantinsalo sanoo.
Oikeustradenomiksi Turun ammattikorkeakoulusta
valmistunut Rantinsalo kertoo, että hänellä oli
jonkinlainen käsitys alasta jo ennen työharjoittelua.
Kattava kuva pankin tarjoamista uramahdollisuuksista avautui kuitenkin vasta harjoittelun aikana.
– Kävi ilmi, että pankin sisällä on monia mielenkiintoisia erikoistumisalueita, joihin pankki tarjoaa lisäkoulutusta. Kummioppilasaikana sain vahvistuksen
siitä, että haluan jäädä pankkiin töihin ja kehittää
itseäni rahoituksen saralla, Rantinsalo kertoo.
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Tyytyväinen asiakas palkitsee
Rantinsalo kuvailee uravalintaansa onnistuneeksi
ja työtään asuntorahoituksen parissa mielenkiintoiseksi.
– Uusia direktiivejä, säädöksiä ja toimintamalleja
tulee koko ajan lisää, joten osaamista pitää jatkuvasti
päivittää. Pankki järjestää säännöllisesti koulutuksia,
ja taustatukea on aina saatavilla. Meillä on täällä
hyvä henki ja esimiehet ovat helposti lähestyttäviä,
joten apua on helppo pyytää.
Sähköiset pankkipalvelut laajenevat nopeasti, mutta
Rantinsalon mukaan moni haluaa käydä asuntolainaneuvottelut edelleen kasvotusten. Helppo tavoitettavuus kaikissa kanavissa onkin yksi Liedon Säästöpankin vahvuuksista.
– Asuntokauppa on tärkeä juttu, ja asuntokauppoihin
liittyvissä asioissa halutaan usein henkilökohtaista
palvelua, Rantinsalo kertoo.
Kysyttäessä mikä työssä on parasta, vastaus tulee
salamannopeasti: tyytyväinen asiakas.
– On hieno tunne, kun voi auttaa asiakasta löytämään
ratkaisun, joka auttaa häntä saavuttamaan tavoitteensa eli tässä tapauksessa hankkimaan oman kodin.

– Helppo tavoitettavuus
kaikissa kanavissa on yksi
pankkimme vahvuuksista,
Johannes Rantinsalo sanoo.

Liedon Säästöpankin VUOSI
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– Viime vuonna säästölomalaisia oli poikkeuksellisesti
neljä, ja kesällä määrä kutistui kolmeen pitkän sairauslomani vuoksi. Hanna Löfström (vas.), Ville Lehtimäki ja
Sari Latokylä suoriutuivat vuodesta kuitenkin hienosti,
Laura Björkqvist kiittelee.

Yhteiset
tilaisuudet
vahvistavat
me-henkeä.”
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Yhdessä myös vapaalla
Liedon Säästöpankki palvelee asiakkaitaan 7 paikkakunnalla ja 11:ssä
eri konttorissa. Pankkilaiset tekevät paljon yhteistyötä keskenään,
mutta parhaiten työtovereihin voi tutustua työajan ulkopuolella.
Yhteisiä tilaisuuksia ideoi ja järjestää Säästölomalaisiksi kutsuttu tiimi.
Yksi hyvän työyhteisön tuntomerkeistä on avoin
vuorovaikutus työntekijöiden kesken. Hyvässä työyhteisössä työntekijät jakavat osaamistaan yhteiseen
käyttöön ja antavat tukea toisilleen. Vahva yhteishenki ruokkii menestystä, minkä vuoksi sen
vaaliminen kannattaa.
– Osa pankkimme asiantuntijoista kiertää eri
konttoreita, jolloin myös toisella paikkakunnalla
työskentelevät työtoverit tulevat tutuksi. Ne, jotka
kiertävät vähemmän tai eivät lainkaan, voivat
tutustua kollegoihinsa säästölomalaisten järjestämissä
tilaisuuksissa, kertoo tiimiä viime vuonna vetänyt
Laura Björkqvist.
Liedon Säästöpankin konttoreissa lakimiehenä
työskentelevän Björkqvistin mukaan yhteisissä
tilaisuuksissa nimet saavat kasvot ja yhteenkuuluvuuden tunne vahvistuu.
– Työkaverilta on usein helpompi pyytää apua
tai tukea, kun tuntee hänet henkilökohtaisesti.
Yhteenkuuluvuuden tunne lisää myös henkistä
hyvinvointia.

Jokaiselle jotakin
Säästölomalaisia Björkqvist kuvaa eräänlaiseksi
henkilöstökerhoksi, joka järjestää kaikille työntekijöille yhteisiä tapahtumia 5–6 kertaa vuodessa.
– Säästölomalaiset saavat pankilta tietyn budjetin,
jolla toiminta rahoitetaan, Björkqvist kertoo.
Työntekijöiden iät ja kiinnostuksen kohteet vaihtelevat, mikä pyritään ottamaan huomioon toimintaa
suunniteltaessa. Yleensä vähintään yksi tilaisuus
sisältää liikuntaa ja yksi jotakin kulttuuripitoista

ohjelmaa. Ajatuksena on, että jokainen työntekijä
löytäisi ainakin yhden itseään kiinnostavan
tapahtuman vuoden aikana.
– Viime vuonna järjestimme opastetun kiertokävelyn,
joka esitteli monelle entuudestaan tuntematonta
Turkua. Lisäksi kävimme Turun kaupunginteatterissa
katsomassa Amélie-näytelmän ja teimme piknikristeilyn Ahvenanmaalle.
Liikunnallisempaa menoa oli tarjolla Training for
Warriors (TFW) Turun treenitiloissa Pitkämäessä.
TFW-treenien tavoitteena on kohottaa kuntoa,
parantaa suorituskykyä ja kasvattaa omaa
henkistä vahvuutta.

Vuosi huipentuu pikkujouluihin
Säästölomalaisten tehtäviin kuuluu myös perinteisen
puurojuhlan järjestäminen.
– Liedon pääkonttorille saapuu väkeä kaikista konttoreista, vaikka tilaisuus alkaa jo puoli kahdeksalta
aamulla. Ainakin itselleni yhdessä nautittava joulupuuro ja joululaulut merkitsevät tunnelmallista
avausta joulukauteen, Björkqvist sanoo.
Säästölomalaisten ja muidenkin pankkilaisten
vuosi huipentuu joulujuhliin, joissa säästölomalaiset valitsevat itselleen seuraajat
tulevalle vuodelle.
– Tiimiin valitaan viisi henkilöä, jotka ottavat
vastuun seuraavan vuoden tapahtumien järjestelystä.
Tehtävä saattaa hieman jännittää, mutta hyvin harvoin siitä kieltäydytään. Pankin tarjoamaa mahdollisuutta yhteiseen vapaa-ajan toimintaan arvostetaan
ja siitä halutaan pitää kiinni, Björkqvist sanoo.
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– Lakipalvelumme asiantuntijat
auttavat muun muassa perhe- ja
jäämistöoikeudellisissa asioissa
sekä varainhoidossa, lakimies
Terhi Välimaa kertoo.

Suosittelen
edunvalvontavaltakirjaa jokaiselle
täysi-ikäiselle.”
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Lakipalvelua kaikissa kanavissa
Varatuomari Terhi Välimaa on hoitanut Liedon Säästöpankissa lakiasioita yli
30 vuoden ajan. Tänä aikana lainopillisten palvelujen kysyntä on kasvanut siinä
määrin, että pankki teki päätöksen Lakipalvelut-yksikön perustamisesta.
Kysyttäessä Liedon Säästöpankissa pitkään
työskennelleeltä Terhi Välimaalta, mikä on hänen
uransa aikana muuttunut eniten, hän miettii hetken
ja vastaa sitten osoittaen työhuoneensa ovea:
– Ennen toimeksiannot tulivat tuolta, nyt niitä tulee
vähän joka paikasta: verkkopankista, kännykästä,
sähköpostista ja chatista, kokenut pankkilakimies
naurahtaa.

avioehtosopimuksia, edunvalvontavaltakirjoja,
testamentteja sekä ositus- ja perinnönjakosopimuksia, Välimaa luettelee.
Lisäksi kokeneen juristin tehtäväkenttään kuuluvat
konkurssit, yrityssaneeraukset ja erilaiset sovintoneuvottelut sekä maksuvälinepetokset ja identiteettivarkaudet.

Työtehtävien määrä on kasvanut uran varrella
melkoisesti, joten viime vuonna tehty päätös uuden
Lakipalvelut-yksikön perustamisesta oli tervetullut.

– Onneksi viimeksi mainittuja tulee eteen melko
harvoin. Työ kuitenkin edellyttää, että on oltava
tietoinen siitä, mitä kaikkea verkossa voi
tapahtua.

– Tällä hetkellä yksikössä työskentelee kaikkiaan neljä
juristia. Lisäksi yksi lakimies työskentelee perintäyksikössämme, Välimaa kertoo.

Pankkilakimiehen työssä Välimaata viehättääkin
asiakkaiden lisäksi työn monipuolisuus ja
tietynlainen yllätyksellisyys.

Yksikön perustamisen taustalla on työmäärän kasvun
lisäksi pankin linjaus, jonka mukaan asiakasta halutaan
palvella entistä kattavammin etenkin perhe- ja jäämistöoikeudellisissa asioissa sekä varallisuudenhoidossa.

– Yhtenäkään päivänä ei tee juuri sitä, mitä aamulla
kuvitteli tekevänsä. Työpäivän kulku saa useimmiten
uuden suunnan heti, kun avaa päivän ensimmäisen
sähköpostin, Välimaa hymyilee.

– Riita-asioita emme voi hoitaa, mutta sopimusasioissa
puoleemme voivat kääntyä kaikki lainopillisia palveluja tarvitsevat. Saadakseen palvelua ei siis tarvitse olla
pankkimme asiakas, Välimaa sanoo.

”Tässä työssä ei ehdi pitkästymään”
Välimaa kertoo viihtyneensä työssään ja Liedon Säästöpankissa erinomaisesti, eikä työpaikan vaihtaminen
ole käynyt edes mielessä.
– Pankin kasvaessa tehtävät ja vastuut ovat lisääntyneet, joten haasteita ei ole tarvinnut lähteä hakemaan
muualta. Tällä hetkellä hoidan ensisijaisesti pankkimme lakiasioita ja toimin henkilökunnan help deskinä
eli neuvon työntekijöitämme kaikissa juridiikkaan
liittyvissä kysymyksissä.
– Hoidan myös asiakkaiden toimeksiantoja eli laadin
muun muassa perunkirjoituksia, kauppakirjoja,

Edunvalvontavaltakirja jokaiselle täysikäiselle
Välimaan mukaan asiakastoimeksiannoista ovat
lisääntyneet erityisesti edunvalvontavaltuutukset,
joiden tekeminen tuli mahdolliseksi noin
kymmenen vuotta sitten.
– Edunvalvontavaltakirjalla varmistat, että voit
päättää siitä, kuka asioitasi hoitaa, jos et itse siihen
enää syystä tai toisesta kykene. Ikävät tapahtumat
eivät katso ikää, joten suosittelen valtakirjan
laatimista jokaiselle täysi-ikäiselle.
– Jos vaikkapa tapaturman seurauksena tulet
kykenemättömäksi huolehtimaan omista asioistasi
etkä ole tehnyt edunvalvontavaltuutusta, asioidesi
hoidosta päättää maistraatti – eivät omaisesi.
Testamentti puolestaan kannattaa laatia siinä
vaiheessa, kun omaisuutta alkaa kertyä,
Välimaa lisää.
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Hallituksen toimintakertomus
tilikaudelta 1.1.–31.12.2019

Liedon Säästöpankki on itsenäinen säästöpankki, joka on perustettu vuonna 1895.
Liedon Säästöpankki kuuluu Säästöpankkien yhteenliittymään ja Säästöpankkiryhmään. Vuosi 2019 oli pankin 124. toimintavuosi. Pankki toimii Varsinais-Suomen
alueella. Pankin asiakaskunnasta pääosa on yksityisasiakkaita ja pienyrityksiä.
Pankin asiakasmäärä oli tilikauden päättyessä lähes 48 900. Pankilla on yhteensä
11 konttoria: Turussa kolme sekä konttorit Liedossa, Kaarinassa, Loimaalla,
Naantalissa, Paimiossa ja Raisiossa sekä yritys- ja varainhoitokonttorit.
Pankin pääkonttori sijaitsee Liedossa.
Pankin kannattavuus ja vakavaraisuus olivat tilikaudelle asetettujen
tavoitteiden mukaisia.
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Säästöpankkiryhmä ja
Säästöpankkien yhteenliittymä
Liedon Säästöpankki kuuluu Säästöpankkiryhmään ja
Säästöpankkien yhteenliittymään. Pankin tilinpäätös
yhdistellään Säästöpankkiryhmän yhdisteltyyn tilinpäätökseen.
Säästöpankkiryhmä on Suomen vanhin pankkiryhmä, joka koostuu Säästöpankkien yhteenliittymän
muodostaneista Säästöpankeista, keskusyhteisönä
toimivasta Säästöpankkiliitosta sekä Säästöpankkien
yhdessä omistamista tytär- ja osakkuusyhtiöistä.
Säästöpankkien yhteenliittymään (jäljempänä myös
”Yhteenliittymä”) kuuluvat yhteisöt muodostavat
yhteenliittymästä annetussa laissa määritellyn
taloudellisen kokonaisuuden, jossa Säästöpankkiliitto
osk ja sen jäsenluottolaitokset vastaavat viime kädessä
yhteisvastuullisesti toistensa veloista ja sitoumuksista.
Säästöpankkien yhteenliittymän muodostavat Yhteenliittymän keskusyhteisönä toimiva Säästöpankkiliitto
osk, 20 Säästöpankkia, Säästöpankkien Keskuspankki
Suomi Oyj, Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj sekä edellä
mainittujen konsolidointiryhmiin kuuluvat yritykset,
Säästöpankkipalvelut Oy ja Sp-Rahastoyhtiö Oy.
Säästöpankkiryhmän laajuus eroaa Säästöpankkien
yhteenliittymän laajuudesta siinä, että Säästöpankkiryhmään kuuluu myös muita yhteisöjä kuin luottoja rahoituslaitoksia tai palveluyrityksiä. Näistä
merkittävimmät ovat Sp-Henkivakuutus Oy
sekä Sp-Koti Oy.
Tilikauden aikana toteutettiin 3 säästöpankkien välistä
fuusiota. Kiikoisten Säästöpankki fuusioitui Huittisten
Säästöpankkiin, Suomenniemen Säästöpankki fuusioitui Säästöpankki Optiaan ja Pyhärannan Säästöpankki
Kalannin Säästöpankkiin. Fuusioiden seurauksena
Säästöpankkien Yhteenliittymään ja Säästöpankkiryhmään kuuluvien Säästöpankkien määrä väheni
23 pankista 20 pankkiin.
Säästöpankkiryhmä myi 1.4.2019 toteutuneessa
kaupassa omistuksensa Oy Samlink Ab:ssa yhdessä
muiden Samlinkin omistajatahojen kanssa Cognizant
Technology Solutions Finland Oy:lle. Säästöpankki-

ryhmän omistusosuus Samlinkista ennen kauppaa oli
42 prosenttia.
Säästöpankkiryhmä solmi alkuvuonna 2019 sopimuksen Cognizantin kanssa uuden peruspankkijärjestelmän käyttöönotosta. Cognizant kehittää Säästöpankkiryhmälle yhdessä Oma Sp:n ja POP Pankki -ryhmän
kanssa uuden peruspankkijärjestelmän, operoi sitä
sekä tukee pankkeja niiden digitaalisen strategian
toteutuksessa. Temenos T24 ja Temenos Payment Hub
(TPH) -ohjelmistoihin perustuva uusi peruspankkijärjestelmä tulee tehostamaan pankkien prosesseja ja
toimintaa tehden niistä myös kustannustehokkaampia muun muassa skaalautuvuutensa ansiosta. Näin
Säästöpankkiryhmä pystyy jatkossa tarjoamaan uusia
tuotteita ja palveluita aiempaa nopeammin ja kustannustehokkaammin ja parantaa asiakkaiden käyttökokemusta oli kyse sitten mobiili-, verkko- tai konttoreissa tarjottavista palveluista. Kyseessä on Säästöpankkiryhmän historian suurin investointi.
Säästöpankkiryhmän rakenteesta löytyy lisätietoa
sivulta saastopankki.fi/saastopankkiryhma.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

GLOBAALI TALOUSNÄKYMÄ
Vuotta 2019 leimaa globaalin talouskasvun hidastuminen ja poliittisten riskien korkea taso. Kun maailmantalous kasvoi vuonna 2018 reilua 3,5 prosentin
vauhtia, jäänee kasvu vuonna 2019 noin 3 prosenttiin.
Tämä on noin puoli prosenttiyksikköä alle pitkän
aikavälin keskiarvon. Kasvu siis hidastui selvästi,
mutta taantumalta vältyttiin.
Jo alkuvuonna 2019 epävarmuus globaalin talouskasvun kehityksestä kasvoi ja suhdannenäkymä heikkeni.
Erilaiset tulevaa talouskehitystä ennakoivat mittarit
kääntyivät laskuun: yritysten luottamus globaalisti
laski, koskien erityisesti teollisuutta. Palvelusektorilla
näkymien heikkeneminen oli vähäisempää.
Myös kuluttajat tulivat monessa maassa
aiempaa varovaisemmaksi.
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Samanaikaisesti epävarmuus Brexitin ja kauppasodan
ympärillä velloi suurena, lisäten epäluottamusta
tulevia talousnäkymiä kohtaan. Loppukesästä
Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppasota laajeni
ja lisääntynyt epävarmuus heijastui koko globaaliin
talouteen. Mm. yritysten investoinnit ja maailmankauppa ovat olleet vaisuja.
Kesän jälkeen taantumapelot lisääntyivät merkittävästi ja perinteisenä taantumaindikaattorina pidetty korkokäyrä kääntyi hetkellisesti negatiiviseksi. Euroopassa etenkin Saksan taloustilanne heikkeni ja vuoden
toisen neljänneksen kasvu painui jopa miinukselle.

Euroopassa erityisesti
Saksan taloustilanne
heikkeni.”
Loppuvuotta kohden talouden näkymät kuitenkin
hieman parantuivat. Luottamusindikaattorien lasku
tasaantui ja korkokäyräkin kääntyi jälleen positiiviseksi. Pelätty taantuma ei toteutunutkaan, vaikka kasvu
toki hidastui. Tätä kirjoitettaessa maailmantalouden
tilanne on yhä hauras, vaikka tilastoissa onkin nähty
tasaantumista.
Totuttuun tapaan keskuspankit toimivat jälleen
aktiivisesti talouden piristäjinä. Sekä Euroopan että
USA:n keskuspankit laskivat korkojaan ja lisäsivät
arvopapereiden ostojaan vuonna 2019. Elvyttävän
rahapolitiikan on mahdollistanut inflaation maltillinen
taso. Myös Kiina toteutti erilaisia raha- ja finanssipoliittisia elvytystoimia. Keskuspankkien elvytys
vaikutti osaltaan siihen, että osakemarkkinoiden
tuotot olivat vuonna 2019 erinomaisia hidastuvasta
talouskasvusta huolimatta.

KORKOYMPÄRISTÖ
Euroalueen korkotaso on katsauskaudella säilynyt
erittäin alhaisena. Lyhyet korot laskivat touko-elokuun aikana voimakkaasti nousten sitten loppuvuotta
kohden. Pitkissä koroissa sen sijaan lasku oli jatkuvaa
aina elokuulle, jonka jälkeen taso on noussut jääden
kuitenkin selvästi alkuvuoden tason alle. Merkittävää muutosta tilanteeseen ei ole näköpiirissä johtuen
euroalueen matalasta inflaatiosta.
Pankkitoiminnan korkokatteelle vallitseva lattea korkokäyrä luo haasteita maturiteettitransformaatiotulon
vähäisyyden johdosta. Lisäksi regulatoriset vaateet
(LCR, MREL) tuovat lisärasitetta. Lokakuun lopussa
voimaanastunut EKP:n two tiering -talletuskorkojärjes-
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telmä on kuitenkin hieman helpottanut negatiivisesta
talletuskorosta tulevaa rasitetta. Myös velkainstrumenttien edulliset liikkeeseenlaskutasot tukkurahoitusmarkkinoilla ovat kompensoineet negatiivisen
talletuskoron ja lattean korkokäyrän vaikutuksia.

SIJOITUSMARKKINAT
Vuosi 2019 oli sijoitusmarkkinoiden näkökulmasta
erittäin hyvä. Lähes kaikki omaisuusluokat tuottivat
positiivisesti. Alkuvuodesta nähty muutos sijoittajien
riskinottohalukkuudessa lähti liikkeelle keskuspankkien rahapolitiikassa tapahtuneista muutoksista.
Odotukset elvyttävän rahapolitiikan jatkumisesta
nousivat merkittävästi. Vuoden aikana koettu epävarmuus kauppasodan uhkaan liittyvien riskien ja
Brexit-neuvottelujen etenemisen osalta eivät kääntäneet positiivista kehitystä. Vuoden aikana pitkät korot
laskivat sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa. Tämä
nosti valtionlainojen tuottoja. Matalien korkojen
ympäristössä sijoittajien yrityslainakysyntä kasvoi ja
tämä osaltaan nosti yrityslainojen tuottoja. Osakemarkkinoilla vuosi oli erittäin vahva. Osakekurssit
nousivat kaikilla pääomamarkkinoilla.

SUOMEN TALOUSTILANNE
Globaalin talouden myötä, myös Suomessa talouden
ennakoivat indikaattorit heikkenivät vuonna 2019.
Yritysten luottamus laski kaikilla päätoimialoilla,
mutta erityisesti teollisuudessa näkymät heikkenivät
nopeasti. Myös kuluttajien luottamus on jatkanut
laskuaan, joskin laskua edeltävä lähtötaso oli
ennätyksellisen korkea.

Kotitalouksien tilanne
pysyi vakaana.”
Ennakoivien indikaattorien laskusta huolimatta
tilastot Suomen reaalitalouden kehityksestä pysyivät
yllättävän vahvoina vuonna 2019. Talouskasvu jopa
kiihtyi syksyllä ja vuoden kolmannella neljänneksellä
talous kasvoi 2,2 prosenttia vuodentakaisesta. Tilastot voivat toki edelleen revisioitua. Vienti kehittyi
vielä varsin suotuisasti eikä maailmankaupan heikko
vire vielä siirtynyt Suomeen. Palveluiden, erityisesti
ICT-palveluiden, vienti on säilynyt hyvänä. Investoinnit sen sijaan hidastuivat selvästi viime vuodesta.
Investointien kasvu jäi vaisuksi rakentamisen
hidastumisen, mutta myös yritysten kone- ja
laiteinvestointien vähäisyyden vuoksi.
Kotitalouksien tilanne pysyi vuonna 2019 vakaana.
Vuonna 2018 nähty erinomaisen hyvä kehitys työ-

markkinoilla tasaantui, mutta heikkenemistäkään ei
nähty. Työttömyys pysyi suhteellisen vakaana reilussa
6,5 prosentissa ja työllisyysaste lipui hieman ylöspäin.
Ansiotulojen kehitys oli suotuisaa ja matala inflaatio
tuki osaltaan kotitalouksien ostovoimaa. Kotitalouksien säästämisaste kääntyi positiiviseksi useamman
miinusvuoden jälkeen.

ASUNTOMARKKINAT SUOMESSA
Asuntokauppa on yllättänyt tänä vuonna positiivisesti.
Alkuvuoden kauppakehitys olisi ennakoinut heikompaa vuotta. Käytettyjen asuntojen kauppojen määrä
väheni tammi-huhtikuussa 1,4 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Toukokuusta
alkaen kuitenkin käytettyjen asuntojen kauppa selkeästi vilkastui. Tähän kehitykseen vaikutti käytettyjen asuntojen tarjonnan lisääntyminen ja kysynnän
sekä kiinnostuksen siirtyminen uudiskohteista käytettyihin asuntoihin. Tarjonnan lisääntyminen johtui siitä,
että useat uudiskohteet valmistuivat ja niistä asunnon
ostaneet laittoivat oman entisen kotinsa myyntiin.
Syynä uudiskohdekysynnän laskuun oli asuntosijoittajien määrän väheneminen, hintataso sekä
yleinen keskustelu mm. suurista taloyhtiölainoista.
Omakotitalokauppa vilkastui kuluvana vuonna usean
hiljaisemman kauppavuoden jälkeen. Tämä johtui
siitä, että omakotitalojen hinnat ovat usealla paikkakunnalla laskeneet viime vuosina, kun taas kerrostalohuoneistojen hinnat ovat nousseet. Lisätilan tarpeet
moni on saanut tyydytettyä edullisemmin ostamalla
omakotitalon. Markkinat eri maantieteellisillä alueilla
ovat jatkaneet eriytymistään. Uusimaa ja muut suuret
kaupungit, etenkin Turku, ovat edelleen kasvaneet,
kun taas useilla muilla alueilla kuten Kainuussa,
Kymenlaaksossa ja Etelä-Savossa on suunta ollut
vastakkainen. Oheiseen polarisaatioon vaikuttaa
vahvasti väkiluvun ja työllisten määrän kehitys.
Käytettyjen asuntojen kauppamäärä kasvoi koko
vuonna noin 4 prosenttia.

sijoitusasuntoja mikä näkyi pienten asuntojen
lisääntyneenä tarjontana usealla paikkakunnalla.
Näistä pienistä asunnoista on jo ylitarjontaa usealla
paikkakunnalla, mikä on vaikuttanut myyntiaikojen
pitenemiseen sekä hintojen nousun vähintään
pysähtymiseen.
Uudisrakentaminen jatkui vahvana vielä kuluneena
vuotena vähenevästä kysynnästä huolimatta. Rakennuslupien ja uusien kohteiden aloitusten määrät olivat
jo selkeässä laskussa. Tämä enteilee rakennusliikkeiden lisääntyvää varovaisuutta. Tähän varovaisuuteen
on vaikuttamassa uudisasuntojen sijoitusasuntokysynnän ja kuluttajien kysynnän väheneminen sekä
julkinen keskustelu taloyhtiölainojen ehtojen kiristämisestä. Lisäksi hyvällä sijainnilla sijaitsevien tonttien
tarjonnan vähäisyys vaikuttaa. Rakennusliikkeet
panostavat nyt entistä enemmän korjausrakentamiseen. Kiinteistönvälittäjien tekemien uudisasuntokauppojen määrä laski noin 7 prosenttia. Vuonna 2019
ennustimme uudisasuntokauppojen määrän laskevan
10–20 prosenttia.
Käytettyjen kerros- ja rivitaloasuntojen hinnat nousivat
pääkaupunkiseudulla noin 2,1 prosenttia ja muualla
Suomessa noin 1,5 prosenttia, eli hintojen nousussa
eriytyminen väheni edelliseen vuoteen verrattuna.

Asuntokauppa yllätti
viime vuonna positiivisesti.”
Sijoitusasuntokysynnän viime vuonna alkanut väheneminen on jatkunut koko vuoden ajan. Tämä johtuu
vuokra-asuntojen tarjonnan vahvasta kasvusta ja jopa
ylitarjonnasta useilla paikkakunnilla sekä muiden
osakepohjaisten sijoitusinstrumenttien hyvästä arvonkehityksestä. Lisääntynyt vuokra-asuntojen tarjonta
hillitsi vahvasti vuokratason nousua. Erityisesti asuntorahastojen ostot ovat merkittävästi vähentyneet.
Useat sijoittavat päättivät lisäksi myydä omistamiaan

As. Oy Zeus Hirvensalon Papinsaaressa
on yksi pankin RS-kohteista.
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Pankin liiketoiminta
Liedon Säästöpankin liiketoiminnan kasvu ja tuloskehitys
jatkuivat odotusten mukaisesti tilikauden aikana. Pankin tulosta
kasvatti sijoitusmarkkinoiden vahva kehitys. Pankki keskittyi
toimintasuunnitelmansa mukaisesti syventämään asiakassuhteita
ja parantamaan asiakasliiketoimintansa kannattavuutta.
Liedon Säästöpankki harjoittaa peruspankkitoimintaa ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta että välittää
yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja vakuutustuotteita.
Välitetyt luotot koostuvat Sp-Kiinnitysluottopankki
Oyj:n kiinnitysluotoista, joiden määrä vuoden 2019
lopussa oli 219,5 miljoonaa euroa. Pankilla on jälleenrahoitusvelvoite välittämiinsä kiinnitysluottoihin.
Sijoitustuotteina pankin tuotevalikoimaan kuuluvat
Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat sijoitusrahastot.
Pankki tarjoaa asiakkailleen myös omaisuudenhoitopalvelua, jossa salkunhoitajana on Sp-Rahastoyhtiö
Oy. Varainhoidossa olevien varojen määrä oli vuoden
vaihteessa 40,1 miljoonaa euroa. Lisäksi pankki
tarjoaa asiakkailleen osakevälityspalveluja.
Vuoden lopussa asiakkailla oli pankin välittämiä
rahasto- ja vakuutussäästöjä 285,2 miljoonaa euroa.
Pankin välittämät eläke-, säästö- ja henkivakuutustuotteet tuottaa säästöpankkien omistama Sp-Henkivakuutus Oy, joka tarjoaa pankin asiakkaille nykyaikaisia ja eri tilanteisiin sopivia vakuutussäästämisen
tuotteita. Pankki välittää myös Suomen Vahinkovakuutus Oy:n tarjoamia henkilöasiakkaan vahinkovakuutuspalveluja.
Maksujenvälityksessä pankki käyttää Säästöpankkien
Keskuspankki Suomi Oyj:n maksujenvälitys- ja clearingpalveluja. Säästöpankkien Keskuspankki kuuluu
Säästöpankkien yhteenliittymään ja sen tehtävänä on
myös varmistaa Säästöpankkiryhmän likviditeetti ja
tukkuvarainhankinta. Säästöpankkien Keskuspankki
hankkii rahoitusta ja operoi Säästöpankkiryhmän
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puolesta rahamarkkina- ja pääomamarkkinoilla ja
hoitaa maksujen selvityksen ja huolehtii myös
Ryhmän sisäisestä likviditeetin tasauksesta.
Kiinteistönvälittäjänä toimii säästöpankkien oma
kiinteistönvälitysketju, jonka keskusyhtiönä on
Sp-Koti Oy. Sp-Koti -ketju toimii franchising-periaatteella, jossa itsenäiset yhtiöt muodostavat pankin
kanssa yhteistyössä toimivan valtakunnallisen välittäjäketjun. Liedon Säästöpankin yhteistyökumppaneina
toimivat pankin toimialueella Sp-Koti -yrittäjät Turun
Asuntomyynti Oy ja Välitysliike Turku Oy.
Pankin liiketoimintaympäristössä ei tapahtunut tilikauden aikana olennaisia muutoksia. Kilpailutilanne
säilyi pankin toimialueella viime vuosien tapaan
kireänä.

ASIAKASRYHMÄT 31.12.2019

Yksityisasiakkaat 89,7 %
Yritysasiakkaat 8,1 %
Maatalousasiakkaat 0,7 %
Muut 1,5 %

TULOS
Liedon Säästöpankin liikevoitto oli 12,9 miljoonaa
euroa (7,5 miljoonaa euroa vuonna 2018). Liikevoitto
kasvoi edellisestä vuodesta 5,4 miljoonaa euroa.
Liikevoittoprosentiksi taseen vuosikeskiarvosta
muodostui 1,2 prosenttia (0,7). Liiketuloksen hyvä
kehitys johtui sijoitusmarkkinoiden vahvasta kehityksestä ja nettopalkkiotuottojen kasvusta. Pankin
kulu-tuotto -suhde oli 54,7 prosenttia (66,7).

Korkotuottojen määrä oli 17,1 miljoonaa euroa (17,8),
jossa vähennystä edellisvuodesta oli 3,9 prosenttia.
Korkotuotoista merkittävimmän osan muodostivat
antolainauksen korkotuotot. Korkokulut olivat 2,7
miljoonaa euroa (3,4). Korkokulut vähenivät
edelliseen tilikauteen verrattuna 20,0 prosenttia.
Korkokulut koostuivat pääasiassa yleisön talletuksille
maksetuista koroista.

Pankin korkokatteeksi muodostui 14,4 miljoonaa
euroa (14,4). Korkokate pysyi lähes viime vuoden
tasolla, pienentyen -0,1% edelliseen tilikauteen
verrattuna. Korkokatetta vahvistivat suojaavista
korkojohdannaisista saadut korot, joiden määrä
korkokatteessa oli 0,9 miljoonaa euroa (1,4).

Nettopalkkiotuotot olivat 9,7 miljoonaa euroa (9,1).
Tästä palkkiotuottojen osuus oli 11,3 miljoonaa euroa
(10,7) ja palkkiokulujen 1,6 miljoonaa euroa (1,6).
Palkkiotuottoihin sisältyy välitetyistä tuotteista
saatuja palkkioita yhteensä 4,2 miljoonaa euroa (4,0),
josta välitetyistä kiinnitysluottopankin luotoista saa-

PANKIN KESKEISET TULOSLASKELMAERÄT OVAT KEHITTYNEET
KAHTEEN EDELLISEEN VUOTEEN VERRATTUNA SEURAAVASTI:

					
		
Tuhatta euroa
01–12/2019
01–12/2018
Muutos-% *) 01–12/2017
Muutos-% **)
					
Korkokate
14 422
14 436
-0,1
14 366
0,5
Nettopalkkiotuotot
9 658
9 128
5,8
8 339
9,5
Arvopaperikaupan ja
valuuttatoiminnan nettotuotot
4 102
-3 834
…
0
…
Käypään arvoon käyvän arvon rahaston
kirjattavien rahoitusvarojen nettotuotot
20
211
-90,7		
Myytävissä olevien
rahoitusvarojen nettotuotot				
5 138
Suojauslaskennan nettotulos
-32
3
…
-3
…
Muut tuotot
3 221
3 619
-11,0
914
…
Tuotot yhteensä
31 391
23 563
33,2
28 753
-18,0
Henkilöstökulut
-5 431
-5 257
3,3
-5 116
2,7
Muut hallintokulut
-6 937
-6 595
5,2
-5 514
19,6
Muut kulut
-4 795
-3 855
24,4
-4 545
-15,2
Kulut yhteensä
-17 164
-15 708
9,3
-15 175
3,5
Kulu-tuotto -suhde
54,68
66,66		
52,78
Odotettavissa olevat luottotappiot
jaksotettuun hankintamenoon
kirjatuista rahoitusvaroista
-1 356
-436
…		
Arvonalentumistappiot luotoista				
-1 868
Muiden rahoitusvarojen odotettavissa
olevat luottotappiot sekä arvonalentumiset
21
39
-47,0
-40
…
Liikevoitto
12 892
7 459
72,8
11 670
-36,1
Tilikauden voitto
11 071
3 958
…
10 495
-62,3
*) Muutos 2019–2018					
**) Muutos 2018–2017							
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dut palkkiot olivat 1,7 miljoonaa euroa (1,5) ja
muista välitetyistä tuotteista 2,5 miljoonaa euroa
(2,5). Välitetyistä kiinnitysluotoista saadut palkkiot sisältyvät edellä esitettyihin lukuihin nettomääräisinä.
Muista palkkiotuotoista merkittävimpiä olivat
palkkiot antolainauksesta 1,7 miljoonaa euroa (1,8),
palkkiot maksuliikenteestä 3,8 miljoonaa euroa (3,2),
palkkiot omaisuuden hoidosta ja lainopillisista
tehtävistä 0,6 miljoonaa euroa (0,7) ja palkkiot
takauksista 0,2 miljoonaa euroa (0,2).
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotoiksi muodostui 4,1 miljoonaa euroa (-3,8).
Erään sisältyi tuloksen kautta käypään arvoon
kirjattavien rahoitusvarojen myyntivoittoja ja
-tappioita 0,2 miljoonaa euroa (-0,2) sekä näiden
realisoitumattomia arvostusvoittoja ja -tappioita
3,9 miljoonaa euroa (-3,7).
Muut tuotot sisältävät tuotot oman pääoman
ehtoisista sijoituksista, sijoituskiinteistöjen nettotuotot ja liiketoiminnan muut tuotot, yhteismäärältään 3,2 miljoonaa euroa (3,6). Saadut osingot olivat
1,8 miljoonaa euroa (1,7), jossa kasvua edellisvuoteen
oli 0,1 miljoonaa euroa. Sijoituskiinteistöjen nettotuotoksi muodostui 0,5 miljoonaa euroa (1,0).
Ero, 0,5 miljoonaa euroa, johtui vertailukaudella
olleista suuremmista kertaluonteisista eristä.
Liiketoiminnan muut tuotot kasvoivat 1,7 prosentilla
0,9 miljoonaan euroon (0,9).

kokonaismäärä oli 5,4 miljoonaa euroa (5,3), mikä
oli 3,3 prosenttia suurempi kuin edellisenä
vuonna.
Muut hallintokulut kasvoivat 5,2 prosenttia, 6,9 miljoonaan euroon (6,6). Kulujen nousu johtui ICT-kulujen kasvusta. Muut kulut, 4,8 miljoonaa euroa (3,9),
käsittävät poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja
aineettomista hyödykkeistä sekä liiketoiminnan muut
kulut. Suunnitelman mukaisten poistojen määrä oli
0,9 miljoonaa euroa (0,7). Liiketoiminnan muut kulut
kasvoivat 24,3 prosenttia, 3,9 miljoonaan euroon (3,2).
Kulujen kasvaminen johtui pääosin liiketoimintavolyymiperusteisten maksujen kasvusta.
Luotoista ja takauksista kirjattujen arvonalentumistappioiden nettomäärä tilikauden tuloksessa oli 1,4
miljoonaa euroa (0,4). Odotettavissa olevat luottotappiot luotoista ja takauksista olivat 1,1 miljoonaa
euroa (0,4). Toteutuneita luottotappioita kirjattiin
tilikaudella 0,3 miljoonaa euroa (0,1).
Arvonalentumistappiot luotoista pysyivät edelleen
vähäisinä.

TASE
Pankin tase oli vuoden lopussa 1 084,5 miljoonaa
euroa (1 107,9). Taseessa olevien luottojen määrä oli
870,6 miljoonaa euroa (852,6). Pankin tase oli 2,1 prosenttia pienempi johtuen luottolaitosvelkojen supistumisesta. Talletusten määrä oli 777,1 miljoonaa euroa.

Henkilöstökulut muodostuvat palkkakuluista sekä
eläke- ja muista henkilösivukuluista. Näiden kulujen

TASEEN KEHITYS (tuhatta euroa)
LUOTTOKANNAN JAKAUTUMINEN 31.12.2019

1 107 872
1 100 000

1 084 505

1 050 000
1 012 796 1 008 161

Yksityisasiakkaat 64,9 %

1 000 000

Yritysasiakkaat 17,5 %
Asuntoyhteisöt 13,7 %

956 303
950 000

Maatalousasiakkaat 3,7 %
Muut 0,2 %
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LIEDON SÄÄSTÖPANKIN TASEEN KESKEISET ERÄT OVAT KEHITTYNEET
KAHTEEN EDELLISEEN VUOTEEN VERRATTUNA SEURAAVASTI:

					
Tuhatta euroa
31.12.2019
31.12.2018 Muutos-% **) 31.12.2017
					
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 870 972
852 572
2,2
779 815
Luotot
870 608
852 572
2,1
779 803
Muut saamiset
364
0
…
12
Sijoitukset
204 215
244 337
-16,4
211 149
Saamiset luottolaitoksilta
73 883
98 966
-25,3
65 249
Saamistodistukset
33 408
38 565
-13,4
46 758
Osakkeet ja osuudet
82 476
92 179
-10,5
85 454
Kiinteistöt
14 448
14 627
-1,2
13 687
Johdannaissopimukset
1 364
679
…
1 732
Johdannaissopimukset vastaavaa
1 364
679
…
1 732
Yleisön talletukset *)
777 134
778 657
-0,2
688 087
Velat luottolaitoksille
140 453
172 960
-18,8
159 880
Liikkeeseen lasketut velkakirjat
12 602
14 813
-14,9
17 737
Velat, joilla on huonompi etuoikeus
12 602
14 813
-14,9
17 737
Oma pääoma
108 001
96 379
12,1
93 400
Tilinpäätössiirtojen kertymä
37 838
38 646
-2,1
36 040
ROA %
0,9
0,5		
0,9
ROE %
7,6
4,6		
7,6
Omavaraisuusaste
12,7
11,5		
12,1
Vakavaraisuussuhde
23,00 %
21,07 %		
22,12 %

Muutos-% ***)
9,3
9,3
…
15,7
51,7
-17,5
7,9
6,9
-60,8
-60,8
13,2
8,2
-16,5
-16,5
3,2
7,2

*) Luku ei sisällä suojauksesta johtuvaa käyvän arvon muutosta				
**) Muutos 2019–2018					
***) Muutos 2018–2017					
					

YRITYSLUOTOT PL. ASUNTOYHTEISÖT (tuhatta euroa)
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LUOTONANTO
Liedon Säästöpankin luotonannon kokonaismäärä
tilikauden lopussa oli 1 090,1 miljoonaa euroa
(1 060,2). Luotonanto sisältää pankin taseessa olevat
luotot 870,6 miljoonaa euroa (852,6) sekä pankin
välittämät Sp-Kiinnitysluottopankin kiinnitysluotot,
jotka eivät sisälly pankin taseeseen. Välitettyjen kiinnitysluottojen määrä vuoden lopussa oli 219,5 miljoonaa euroa (207,7). Pankin valtion varoista välittämät
luotot sisältyvät pankin taseeseen erään Saamiset
yleisöltä ja julkisyhteisöiltä. Niiden määrä vuoden
lopussa oli 0,03 miljoonaa euroa (0,1).
Mukaan luettuna välitetyt kiinnitysluotot luottoja
nostettiin ja uudistettiin vuoden aikana yhteensä
314,3 miljoonaa euroa. Luotonannon nettolisäys oli
29,9 miljoonaa euroa eli 2,8 prosenttia.
Yli 90 päivää erääntyneet saamiset olivat 11,4 miljoonaa euroa (8,0) eli 3,5 miljoonaa euroa suuremmat
kuin vuotta aiemmin. Yli 90 päivää erääntyneiden
saamisten määrä oli 1,0 prosenttia (0,7) kokonaisluotonannon ja taseen ulkopuolisiin sitoumuksiin
sisältyvien takausten yhteismäärästä.

TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET
Taseen ulkopuolisiin sitoumuksiin kuuluvat asiakkaan
puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset
ja asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat
sitoumukset.
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut
sitoumukset, 8,0 miljoonaa euroa (7,3) muodostuvat
pääasiassa pankki- ja muista takauksista.
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat

sitoumukset, joiden määrä tilikauden päättyessä
oli 70,6 miljoonaa euroa (88,0) koostuvat pääasiassa
myönnetyistä nostamattomista luotoista.

SIJOITUKSET
Pankin sijoitukset kohdistuivat pääosin talletuksiin
muissa luottolaitoksissa, saamistodistuksiin, osakkeisiin ja osuuksiin sekä kiinteistöihin, jotka sisältyvät
tase-erään Aineelliset hyödykkeet. Aineelliset hyödykkeet on eritelty liitetiedossa 1.7.
Pankin talletukset muissa luottolaitoksissa olivat
73,9 miljoonaa euroa (99,0). Määrä oli 25,1 miljoonaa
euroa pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Sijoitukset
saamistodistuksiin muodostuivat rahamarkkina-arvopapereista ja joukkovelkakirjalainoista. Niiden määrä
tilikauden päättyessä oli 33,4 miljoonaa euroa (38,6),
mikä on 13,4 prosenttia vähemmän kuin edellisenä
vuonna. Sijoitukset osakkeisiin ja osuuksiin olivat
kauden päättyessä 82,5 miljoonaa euroa (92,2). Tästä
toiminnalle välttämättömien osakkeiden ja osuuksien osuus oli 30,0 miljoonaa euroa (25,5) ja muiden
osakkeiden ja rahasto-osuuksien osuus 52,5 miljoonaa euroa (66,7). Pankilla ei ole hallussaan julkisesti
noteerattuja osakkeita, joilla se kävisi aktiivisesti
kauppaa.
Pankin kiinteistöomaisuuden arvo taseessa oli 14,4
miljoonaa euroa (14,6). Tästä omassa käytössä
olevien kiinteistöjen arvo oli 7,1 miljoonaa euroa (7,2)
ja sijoituskiinteistöjen arvo 7,3 miljoonaa euroa (7,5).

ASIAKASVARAT (tuhatta euroa)
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1 105 446

ASIAKASVARAT ASIAKASRYHMITTÄIN 31.12.2019
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Sijoituskiinteistöjen käyvät arvot on esitetty liitetiedossa 1.7.
Vuoden 2019 aikana pankki myi omistamiensa kiinteistöyhteisöjen osakkeita ja kiinteistöjä 0,1 miljoonan
euron arvosta ja osti 0,1 miljoonalla eurolla. Kiinteistöomaisuuden myynnistä kertyi 0,3 miljoonan euron
nettomääräistä myyntivoittoa.

JOHDANNAISSOPIMUKSET
Pankki käyttää johdannaissopimuksia korkoriskiensä
suojaamiseen. Tilikauden päättyessä johdannaisten
positiivinen käypä arvo taseen vastaavaa -puolella,
tase-erässä Johdannaissopimukset, oli yhteensä 1,4
miljoonaa euroa (0,7), josta käypää arvoa suojaavien
johdannaisten osuus oli 1,4 miljoonaa euroa (0,7).
Pankki suojasi käyvän arvon suojauksella avistaehtoista talletussalkkua. Suojausinstrumenttina olivat
koronvaihtosopimukset. Lisäksi pankki suojasi
osaketalletusten arvonmuutoksia osakeoptioilla.
Johdannaissopimukset eritellään liitetiedoissa 1.5.
Vakavaraisuuslaskennassa johdannaiset sisältyvät
luotto- ja vastapuoliriskin vakavaraisuusvaatimukseen.

YLEISÖN TALLETUKSET
Pankin varainhankinnasta valtaosa muodostui
yleisöltä vastaanotetuista talletuksista.

VARALLISUUDEN HOITO, SP-RAHASTOT (tuhatta euroa)
179 232
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Pitkään jatkuneesta matalasta korkotasosta johtuen,
asiakkaat ovat siirtäneet varojaan entistä enemmän
pankin varallisuudenhoidon palveluihin.

MUUT VELAT
Muut velat muodostuvat pääasiassa veloista luottolaitoksille ja liikkeeseen lasketuista velkakirjoista,
joita ovat sijoitustodistukset, joukkovelkakirjalainat
sekä debentuurit, joilla on huonompi etuoikeus
kuin pankin muilla veloilla.
Velat luottolaitoksille olivat 140,5 miljoonaa euroa
(173,0). Erä sisältää muiden luottolaitosten pankkiin
tekemät talletukset sekä pankin muut velat muille
luottolaitoksille, jotka olivat 10,0 miljoonaa euroa
(10,0). Muita velkoja ovat mm. repomyynnit, joiden
määrä vuoden vaihteessa oli 10,0 miljoonaa euroa
(10,0).
Pankki ei laskenut vuoden aikana liikkeeseen uusia
velkakirjalainoja. Tilikauden päättyessä liikkeeseen
laskettujen velkakirjojen määrä pankin taseessa
oli yhteensä 12,6 miljoonaa euroa (14,8), josta
debentuurilainoja 12,6 miljoonaa euroa.

OMA PÄÄOMA JA TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ

93 551

Pankin oma pääoma tilikauden päättyessä oli 108,0
miljoonaa euroa (96,4). Muutosta edelliseen tilikauteen verrattuna oli 11,6 miljoonaa euroa. Omaan
pääomaan sisältyvän käyvän arvon rahaston määrä
laskennallisilla veroilla oikaistuna oli 0,6 miljoonaa
euroa (0,8). Määrä koostui käypään arvoon muiden
laajan tuloksen erien kautta arvostettavien rahoitusvarojen käyvän arvon ja odotettujen luottotappioiden
muutoksesta 0,6 miljoonaa euroa. Edellisten tilikausien voittovaroihin kirjattiin tilikaudella 0,9 miljoonaa
euroa Samlinkin osakkeiden myyntivoittoa.
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Talletukset käyttely- ja säästämistileillä kasvoivat
vuoden aikana 26,3 miljoonaa euroa eli 4,2 prosenttia ja niiden määrä vuoden vaihteessa oli 655,3 miljoonaa euroa (629,1). Sijoittamis- ja asuntosäästöpalkkiotilien vähennys oli 27,8 miljoonaa euroa
eli 18,6 prosenttia ja niitä oli vuoden vaihteessa
121,8 miljoonaa euroa (149,6).

Muut vieraan pääoman erät muodostuivat lähinnä
lyhytaikaisista maksujenvälityseristä sekä tuottojen
ja kulujen jaksotuksiin liittyvistä tilinpäätösvaiheen
siirtyvistä eristä.
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Talletusten määrä vuoden lopussa oli 777,1 miljoonaa
euroa (778,7). Talletukset vähenivät vuoden aikana
1,5 miljoonaa euroa eli 0,2 prosenttia.
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Tilinpäätössiirtoja ovat poistoerot ja verotusperusteiset varaukset, joiden yhteismäärä kauden päättyessä
oli 37,8 miljoonaa euroa (38,6), josta luottotappiovaraus oli 37,8 miljoonaa euroa (38,6). Vuonna 2019
luottotappiovarausta purettiin 0,8 miljoonaa euroa
(kasvatettiin 2,6 miljoonaa euroa), jonka jälkeen
varauksen määrä tilinpäätöksessä oli 4,4 prosenttia
saamisista. Varauksesta 1,4 miljoonaa euroa on
siirretty vararahastoon.

KESKINÄINEN VASTUU
Säästöpankkien yhteenliittymän muodostavat keskusyhteisö, jäsenluottolaitokset, jäsenluottolaitosten
konsolidointiryhmiin kuuluvat yritykset ja sellaiset
luottolaitokset, rahoituslaitokset ja palveluyritykset,
joiden äänivallasta edellä mainitut yhteisöt yhdessä
omistavat yli puolet. Säästöpankkiliitto osk toimii
Yhteenliittymän keskusyhteisönä.
Keskusyhteisö vastaa jäsenluottolaitostensa veloista
ja sitoumuksista yhteenliittymälain mukaisesti. Keskusyhteisö on velvollinen suorittamaan yhteenliittymälain mukaisesti tukitoimena jäsenluottolaitokselle
määrän, joka on tarpeen jäsenluottolaitoksen selvitystilan estämiseksi. Keskusyhteisö vastaa jäsenluottolaitoksen niistä veloista, joita ei saada suoritetuksi
jäsenluottolaitoksen varoista.
Jäsenluottolaitokset ovat velvollisia suorittamaan
yhteenliittymälain säädetyin perustein keskusyhteisölle osuutensa määrästä, jonka keskusyhteisö on
suorittanut joko toiselle jäsenluottolaitokselle tukitoimena, taikka toisen jäsenluottolaitoksen velkojalle
maksuna erääntyneestä velasta, johon velkoja ei ole
saanut suoritusta velalliseltaan.

millään 100.000 euroa yhtä luottolaitosta kohden.
Samaan talletuspankkien yhteenliittymään kuuluvia
talletuspankkeja pidetään talletussuojan osalta
yhtenä luottolaitoksena. Tämä tarkoittaa, että
yhdessä tai useammassa yhteenliittymään kuuluvassa
talletuspankissa olevat varat korvataan yhteensä
100.000 euron enimmäismäärään asti. Säästöpankkien
yhteenliittymä on tässä tarkoitettu talletuspankkien
yhteenliittymä.
Pankin talletussuojamaksu oli tilikaudella 554 tuhatta
euroa. Talletussuojasta vastaa vuoden 2015 alusta
perustettu uusi viranomainen, Rahoitusvakausvirasto.
Vanha talletussuojarahasto hyvittää kuitenkin jäsenpankeilleen Rahoitusvakausviraston vuodelle 2019
määräämät talletussuojamaksut siinä suhteessa kuin
kukin Vanhan talletussuojarahaston jäsenpankit ovat
vuosien kuluessa kartuttaneet rahastoa. Näin ollen
talletussuojamaksulla ei ole pankille kuluvaikutusta
tilikaudella 2019.

SIJOITTAJIEN TURVA
Liedon Säästöpankki kuuluu myös sijoittajien
korvausrahastoon, jonka suojan piiriin kuuluvat
kaikki ei-ammattimaiset sijoittajat.
Sijoittajien korvausrahaston tarkoituksena on sen
jäseninä olevien sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten korvausrahaston suojan piiriin kuuluvien

OMA PÄÄOMA JA VARAUKSET (tuhatta euroa)
140 000

Keskusyhteisöllä on velvollisuus yhteenliittymälain
mukaisesti valvoa jäsenluottolaitosten toimintaa ja
antaa niille niiden maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden turvaamiseksi ohjeita riskien hallinnasta, luotettavasta hallinnosta ja sisäisestä valvonnasta sekä
ohjeita yhtenäisten tilinpäätösperusteiden noudattamiseksi yhteenliittymän yhdistellyn tilinpäätöksen
laatimisessa. Keskusyhteisöllä on oikeus vahvistaa
jäsenluottolaitoksille yleisiä toimintaperiaatteita
noudatettavaksi näiden Yhteenliittymän kannalta
merkittävässä toiminnassa.

TALLETUSSUOJA
Rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain
(1195/2014) mukaan talletuspankilla on velvollisuus
kuulua talletussuojajärjestelmään ja maksaa talletussuojamaksua. Talletussuoja korvaa tallettajien varat,
jos ne eivät ole käytettävissä luottolaitoksen jouduttua pysyviin maksuvaikeuksiin. Korvaus on enim-
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sijoittajien saamisten turvaaminen. Korvausrahaston
varoista korvataan sijoituspalveluyrityksen hallussa
tai hallinnoitavana sijoituspalvelun tarjoamisen
yhteydessä olevat suojan piiriin kuuluvien sijoittajien
saamiset. Samalle sijoittajalle maksettavan korvauksen
määrä on yhdeksän kymmenesosaa sijoittajan samalta
sijoituspalveluyritykseltä olevan saamisen määrästä,
kuitenkin enintään 20 000 euroa. Sijoittajien korvausrahastoa koskevan lainsäädännön mukaan Säästöpankkien yhteenliittymään kuuluvia pankkeja
pidetään korvaussuojan osalta yhtenä pankkina.

VAKAVARAISUUDEN HALLINTA
Vakavaraisuuden hallintaprosessin tavoitteena on
arvioida, että pääoman määrä ja laatu ovat riittävät
suhteessa pankin toiminnan luonteeseen, laajuuteen
ja monimuotoisuuteen sekä kattamaan liiketoiminnan
ja toimintaympäristön kaikki riskit. Tavoitteen saavuttamiseksi pankki tunnistaa ja arvioi toimintaansa liittyvät riskit kattavasti ja mitoittaa riskinkantokykynsä
vastaamaan kaikkien riskien yhteismäärää. Vakavaraisuudenhallintaprosessin kautta määritettävät sisäiset
pääomatarpeet perustuvat vakavaraisuussääntelyn
Pilari I:n mukaisiin pääomavaateisiin ja sen ulkopuolisiin riskeihin kuten rahoitustaseen korkoriskiin,
sijoitussalkun markkinariskiin ja liiketoimintariskiin.
Sisäisessä arviointiprosessissa pankki arvioi pääomanmäärän, joka riittää kattamaan myös Pilari 1 ulkopuolisista riskeistä syntyvät odottamattomat tappiot.

VAKAVARAISUUS

Pankin hallituksella on kokonaisvastuu vakavaraisuudenhallinnasta. Pankin hallitus hyväksyy vakavaraisuudenhallinnan lähtökohdat, tavoitteet ja periaatteet. Lisäksi hallitus vahvistaa yleiset vaatimukset
vakavaraisuuden mittaus- ja arviointimenetelmille
sekä yleiset periaatteet vakavaraisuuden hallintaprosessin järjestämisestä. Käytännössä tämä tarkoittaa
sitä, että hallitus vahvistaa riskistrategiat ja määrittää
tavoitetasot pääomalle, joka kattaa kaikki liiketoiminnasta ja ulkoisen toimintaympäristön muutoksista
aiheutuvat olennaiset riskit. Säästöpankkien
yhteenliittymään kuuluvien yhteisöjen vakavaraisuutta, maksuvalmiutta ja asiakasriskejä valvotaan
konsolidoidusti Yhteenliittymäntasolla. Keskusyhteisön hallitus on asettanut yhteenliittymän ja pankkien
vakavaraisuudelle tavoitetasot, joita seurataan
neljännesvuosittain.

STRESSITESTIT
Osana vakavaraisuuden hallintaprosessia pankki
arvioi omaa riskiasemaansa ja pääoman riittävyyttä
stressitesteillä. Stressitestejä käytetään arvioitaessa miten erilaiset poikkeuksellisen vakavat, mutta
mahdolliset tilanteet voivat vaikuttaa tuloksentekokykyyn, vakavaraisuuteen ja pääomien riittävyyteen.
Stressitestien avulla pyritään tunnistamaan pankin
kannalta keskeisimmät riskit ja arvioimaan, miten
haavoittuvainen pankin rakenne on näiden riskien
toteutumisen suhteen. Vakavaraisuudenhallintapro-
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sessin tavoitteena on myös ylläpitää ja kehittää
laadukasta riskienhallintaa.

PÄÄOMAN JATKUVUUSSUUNNITELMA
Pankin pääoman jatkuvuussuunnitelma on tehty
ennalta arvaamattomien tapahtumien varalle, jotka
saattavat vaarantaa pankin vakavaraisuuden. Osana
pääoman jatkuvuussuunnitelmaa ovat pääoman
määrälle ja laadulle hallituksen asettamat tavoitetasot ja seurantarajat, joita seurataan neljännesvuosittain. Pääoman jatkuvuussuunnitelmassa on kuvattu
toimenpiteet, joihin toimiva johto ja hallitus voivat
ryhtyä, jos vakavaraisuussuhdeluvulle asetettu
seurantaraja rikkoutuu.

PILARI 1 PÄÄOMAVAATEET
Pankin suurimmat pääomavaateet muodostuvat
kiinteistövakuudellisista saamisista, yrityssaamisista
ja vähittäissaamisista. Pankin luottoriskin pääomavaade lasketaan standardimenetelmällä ja operatiivisen riskin pääomavaade perusmenetelmällä.
Markkinariskin pääomavaade lasketaan perusmenetelmällä valuuttapositiolle.

OMAT VARAT JA VAKAVARAISUUSTUNNUSLUVUT
Pankin pääomavaatimus muodostuu
seuraavista eristä:
• Vakavaraisuusasetukseen (CRR) perustuva
vähimmäisvaade vakavaraisuussuhdeluvulle (8 %)
• 2,5 % luottolaitoslain mukainen kiinteä
CET1 lisäpääomavaatimus ja
• Ulkomaisten vastuiden maakohtaiset muuttuvat
CET1 lisäpääomavaatimukset.

Suomessa makrovakauspoliittisesta päätöksenteosta
vastaa Finanssivalvonnan johtokunta, joka kuulee
ennen päätöstään Suomen Pankkia, valtiovarainministeriötä sekä sosiaali- ja terveysministeriötä.
Päätöksenteko makrovakausvälineiden käytöstä
tapahtuu neljännesvuosittain, pois lukien ns. O-SII
-puskuri, kiinteistövakuudellisten luottojen vähimmäisriskipainot (CRR:n artikla 124), järjestelmäriskipuskuri ja sisäisten mallien vähimmäistappio-osuus
(CRR:n artikla 164), joiden osalta päätökset on
tehtävä vähintään kerran vuodessa.
Järjestelmäriskipuskuria koskeva luottolaitoslain
muutos tuli voimaan 1.1.2018. Lain muutoksen seurauksena Finanssivalvonta sai käyttöönsä uuden
makrovakausvälineen, jonka tarkoituksena on kattaa
rahoitusjärjestelmän pitkäaikaisia ja suhdanteista
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riippumattomia riskejä. Finanssivalvonta teki päätöksen järjestelmäriskipuskurin säilyttämisestä ennallaan 28.6.2019. Säästöpankkien yhteenliittymälle
asetettu järjestelmäriskipuskuri on suuruudeltaan 1 %
riskipainotettujen saamisten yhteismäärästä, ja puskuri tuli voimaan 1.7.2019 aiemmin tehdyn päätöksen
perusteella.
Finanssivalvonnan johtokunta on 4.7. pitämässään
kokouksessa päättänyt luottolaitoslain 11 luvun 6 §:ssä
tarkoitetusta harkinnanvaraisesta lisäpääomavaatimuksen asettamisesta Säästöpankkien yhteenliittymälle. Finanssivalvonta on määrittänyt harkinnanvaraiseksi lisäpääomavaatimukseksi LLL 11 luvun 6§:n
2 momentin 1 kohdan a) alakohdan nojalla 1,25 %
kokonaisriskin määrästä. Vaatimuksen määrä perustuu EKP:n LSI-pankkeja koskevaan SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) -metologiaan,
jossa lisäpääomavaadeprosentti perustuu valvojan
arvion kokonaisarvosanaan. Lisäpääomavaatimus
tulee täyttää EU:n vakavaraisuusasetuksessa (EU
575/2013) tarkoitetulla ydinpääomalla (CET1). Pääomavaade koskee Säästöpankkien yhteenliittymää,
tulee voimaan 31.3.2020 ja on voimassa enintään
kolme vuotta 31.3.2023 asti. 30.6.2019 voimassa oleva
harkinnanvarainen lisäpääomavaatimus on 0,5 %
kokonaisriskin määrästä.
Finanssivalvonnan päätös uusien asuntoluottojen
enimmäisluototussuhteen laskusta 90 prosentista
85 prosenttiin muiden kuin ensiasunnon ostajien
osalta tuli voimaan 1.7.2018. Finanssivalvonta ei asettanut vuonna 2019 muuttuvaa lisäpääomavaatimusta,
jonka suuruus voi vaihdella 0-2,5 prosenttia riskipainotettujen saamisten yhteismäärästä. Finanssivalvonta
ei ole asettanut Säästöpankkien yhteenliittymälle ns.
OSII-lisäpääomavaatimusta.
Finanssivalvonta on myöntänyt luvan olla vähentämättä Yhteenliittymän jäsenluottolaitosten sisäisiä
omistusosuuksia omien varojen instrumenteista
laskettaessa omia varoja yksittäisen pankin tasolla ja
alakonsolidointiryhmän tasolla. Lisäksi Finanssivalvonta on myöntänyt luvan soveltaa 0 prosentin riskipainoa Yhteenliittymän yhteisvastuun piirissä oleviin
sisäisiin luottolaitosvastuisiin. Luvat perustuvat EU:n
vakavaraisuusasetukseen (EU 575/2013) ja lakiin
talletuspankkien yhteenliittymästä (599/2010).
Finanssivalvonta on myöntänyt Yhteenliittymälain
mukaisen luvan Säästöpankkien yhteenliittymän
Keskusyhteisönä toimivalle Säästöpankkiliitto osk:lle

tettuihin eriin oli 22,32 % (19,96 %). Vakavaraisuuden
kehitykseen vaikutti tuloksen lisäksi riskipainotetun
taseen kehitys.

päättää, ettei sen jäsenluottolaitoksiin sovelleta
EU:n vakavaraisuusasetuksen (EU575/2013) kuudennen osan ja sen nojalla annetuissa Euroopan unionin
säädöksissä säädettyjä luottolaitoksen maksuvalmiudelle asetettuja vaatimuksia.

VÄHIMMÄISOMAVARAISUUSASTE

Liedon Säästöpankki julkistaa vakavaraisuuslaskennan kannalta olennaiset tiedot vuosittain osana
toimintakertomustaan ja tilinpäätöksen liitetietoja.
Puolivuosittain tehtävässä osavuosikatsauksessa
julkistetaan keskeiset vakavaraisuustiedot.

Liedon Säästöpankin vähimmäisomavaraisuusaste
oli 12,10 prosenttia. Vähimmäisomavaraisuusaste
on laskettu tiedossa olevan sääntelyn mukaisesti ja
kuvaa pankin ensisijaisten pääomien suhdetta kokonaisvastuisiin. Pankki seuraa liiallista velkaantumista
osana vakavaraisuuden hallintaprosessia.

Pilari III raportilla on esitetty EU:n vakavaraisuusasetus N:o 575/2013 mukaiset tiedot Säästöpankkien
yhteenliittymän konsolidointiryhmän vakavaraisuudesta. Säästöpankkiryhmän Pilari III raportti ja
tilinpäätös ovat luettavissa www.saastopankki.fi
verkkopalvelussa.
Liedon Säästöpankin omat varat yhteensä olivat
138,8 miljoonaa euroa (130,7), kun omien varojen
vähimmäisvaatimus oli 63,6 miljoonaa euroa (65,2).
Ensisijaisten omien varojen määrä oli 134,7 miljoonaa
euroa (123,8). Toissijaiset omat varat olivat 4,1
miljoonaa euroa (6,9).
Säästöpankin vakavaraisuutta koskevat tiedot
sisältyvät Säästöpankkiryhmän konsolidoituun
tilinpäätökseen.
Liedon Säästöpankin vakavaraisuussuhde vahvistui
1,93 prosenttiyksikköä ja oli vuoden lopussa 23,0 prosenttia. Ensisijaisten omien varojen suhde riskipaino-

KRIISINRATKAISUSUUNNITELMA
Euroopan parlamentin ja unionin direktiivi 2014/59/
EU luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytysja kriisinratkaisukehyksestä tuotiin kansallisesti
voimaan 1.1.2015 alkaen (Laki luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta). Kriisinratkaisulain toteuttamiseksi perustettiin Rahoitusvakausvirasto (Laki rahoitusvakausvirastosta, 1995/2014).
Rahoitusvakausvirasto päätti keväällä 2017 asettaa
Säästöpankkien yhteenliittymälle vaatimuksen
alentamiskelpoisten velkojen vähimmäismäärästä
(MREL-vaade) ja se astui voimaan 31.12.2018. Vaadetta ei kohdisteta jäsenluottolaitoksiin tai Sp-Kiinnitysluottopankkiin. MREL-vaade on luonteeltaan
Pilari 2 -tyyppinen minimivaade, joka on täytettävä
jatkuvasti. Rahoitusvakausvirasto on päättänyt, että
Säästöpankkien yhteenliittymän alentamiskelpoisten
velkojen vähimmäismäärä on omien varojen vähimmäismäärä kerrottuna kahdella. Tällä hetkellä vaade
on 20,79 prosenttia Säästöpankkien yhteenliittymän
kokonaisriskin määrästä.

VÄHIMMÄISOMAVARAISUUSASTE
2019
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VAKAVARAISUUSLASKELMA
					
			
Omat varat (1000 euroa)
31.12.2019
31.12.2018
Ydinpääoma ennen vähennyksiä
138 147
127 296
Vähennykset ydinpääomasta
-3 427
-3 501
Ydinpääoma (CET1) yhteensä
134 720
123 795
Ensisijainen lisäpääoma (AT1)
Ensisijainen pääoma (T1 = CET1 + AT1)

134 720

123 795

4 081

6 888

4 081

6 888

Omat varat yhteensä (TC = T1 + T2)

138 801

130 683

Riskipainotetut erät yhteensä
josta luotto- ja vastapuoliriskin osuus
josta vastuun arvonoikaisuriski (CVA)
josta markkinariskin osuus (valuuttakurssiriski)
josta operatiivisen riskin osuus

603 586
549 018
3 108

620 364
567 107
680
5 940
46 637

Toissijainen pääoma ennen vähennyksiä
Vähennykset toissijaisesta pääomasta
Toissijainen pääoma (T2) yhteensä

51 459

Vakavaraisuustunnusluvut 		
Ydinpääoma (CET1) suhteessa riskipainotettuihin eriin %
22,32
19,96
Ensisijainen pääoma (T1) suhteessa riskipainotettuihin eriin %
22,32
19,96
Omat varat yhteensä (TC) suhteessa riskipainotettuihin eriin %
23,00
21,07
			
Pääomavaatimus (1000 euroa)
31.12.2019
31.12.2018
Omat varat
138 801
130 683
Pääomavaatimus yhteensä*
63 582
65 242
Pääomapuskuri
75 219
		
* Pääomavaatimus muodostuu lakisääteisestä vähimmäisvakavaraisuusvaateesta 8 %, luottolaitoslain
mukaisesta kiinteästä lisäpääomavaatimuksesta 2,5 % ja ulkomaisten vastuiden maakohtaisista
muuttuvista lisäpääomavaatimuksista.
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Riskienhallinta
RISKIENHALLINNAN TAVOITE

RISKIENHALLINNAN PERIAATTEET JA ORGANISOINTI
Riskienhallinnalla tarkoitetaan liiketoiminnasta
aiheutuvien sekä siihen olennaisesti liittyvien riskien
tunnistamista, arviointia, mittaamista, rajoittamista ja
seurantaa. Riskienhallinnalla pyritään vähentämään
ennakoimattomien tappioiden todennäköisyyttä tai
uhkaa valvottavan maineelle ja siten varmistamaan
ryhmästrategian toteuttamista. Riskien- ja vakavaraisuudenhallinta on osa sisäistä valvontaa.
Riskienhallinnan tavoitteena on turvata pankin
riskinkantokyky ja varmistaa toiminnan jatkuvuus.
Riskinkantokyky muodostuu toiminnan laajuuteen ja
vaativuuteen suhteutetusta riittävästä ja tehokkaasta
riskienhallinnasta sekä kannattavaan liiketoimintaan
perustuvasta riittävästä maksuvalmiudesta ja vakavaraisuudesta.
Riskien- ja vakavaraisuudenhallinta luo edellytykset
riskien tunnistamiselle, arvioinnille, mittaamiselle
ja riskien rajaamiselle pankin kannalta turvalliselle
tasolle. Eri riskialueiden ja liiketoimintojen edellyttämät pääomatarpeet määritetään luotettavasti ja riippumattomasti sekä pääoma kohdennetaan suunnitelmallisesti nykyisen ja suunnitellun riskinoton mukaan sekä
pankin maksuvalmiuden hallinnan kannalta oikein.
Riskienhallinta on osa pankin sisäistä valvontaa ja
keskeinen osa pankin operatiivista toimintaa. Pankin
riskienhallintastrategia perustuu hallituksen pankille
vahvistamaan päämäärään ja liiketoimintastrategiaan, riskienhallintaohjeisiin, valtuusjärjestelmään
sekä keskeisimmistä liiketoiminnan osa-alueista
tuotettavaan riski- ja poikkeamaraportointiin.
Pankki kohdistaa strategiansa mukaisesti liiketoimintansa vähittäispankkitoiminnan vähäriskiseen osaan.
Pankilla ei ole taloudelliseen kantokykyynsä nähden
ylisuuria asiakas- tai sijoitusriskikeskittymiä eikä
pankki niitä strategiansa mukaisesti myöskään ota.
Pankki pitää vakavaraisuutensa turvallisella tasolla.
Pankin vakavaraisuutta ja riskienkantokykyä vahvis-

tetaan kannattavalla liiketoiminnalla. Luotto- ja
muiden riskien muodostaman tappiouhan pankki
huomioi tilinpäätöksessään riittävillä arvonalentumiskirjauksilla ja muilla tappiokirjauksilla.
Hallitukselle annetaan säännöllisesti tietoa pankin
eri riskeistä ja niiden tasoista. Pankin hallitus asettaa
riskinottohalukkuuden tason hyväksymällä riskialuekohtaiset riskistrategiat ja tarvittavat riskilimiitit ja
seurantarajat. Riskistrategian toteutumista seurataan
riskilimiittien ja seurantarajojen valvonnalla ja raportoinnilla, jota suoritetaan liiketoiminnasta riippumattomasti. Hallitus myös hyväksyy valtuudet ja puitteet
riskinotolle määrittelemällä sallitut riskirajat eri riskialueille. Valtuuksien puitteissa vastuu päivittäisestä
riskienseurannasta ja valvonnasta kuuluu toimivalle
johdolle. Toimiva johto hyödyntää seurannassaan
järjestelmien tuottamia raportteja eri riskien osaalueilta. Riskien raportointiin ja seurantaan tarkoitetut järjestelmät sekä käytännöt täyttävät riskienhallinnalle asetetut edellytykset ottaen huomioon
pankin toiminnan luonteen ja laajuuden.
Pankilla on seuraavat liiketoiminnasta riippumattomat toiminnot varmistamassa tehokas ja kattava
sisäinen valvonta:
•
•
•

riippumaton riskienvalvonta
säännösten noudattamisen varmistamisesta
vastaava toiminto (compliance)
sisäisen tarkastuksen toiminto

Riippumattoman riskienvalvonnan tehtävänä on
varmistaa ja valvoa, että pankin riskienhallinta on
riittävällä tasolla suhteessa pankin liiketoiminnan
laatuun, laajuuteen, monimuotoisuuteen ja riskeihin.
Riskienvalvontatoiminnon tehtävänä on avustaa
pankin hallitusta ja toimivaa johtoa riittävän riskienhallinnan järjestämisessä sekä toimivuuden ja
tehokkuuden valvonnassa.
Compliance -toiminnon tavoitteena on varmistaa, että
pankissa noudatetaan lainsäädäntöä, viranomaisten
antamia ohjeita ja määräyksiä. Compliance -toiminnon vastuulla on valvoa, että pankissa noudatetaan
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annettuja sisäisiä ohjeita, henkilöstöä sitovia eettisiä
periaatteita sekä muita rahoitusmarkkinoilla
vallitsevia ohjeita.
Pankin hallitus on asettanut pankille sisäisen
tarkastuksen ja vahvistanut sisäiselle tarkastukselle
tarkastussuunnitelman sekä raportointiperiaatteet.
Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on pankin toimintaorganisaation sisäisen valvonnan laajuuden ja riittävyyden arviointi sekä riskienhallintajärjestelmien
toimivuuden valvonta ja arviointi. Sisäinen tarkastus
raportoi havainnoistaan toimitusjohtajalle ja
hallitukselle.
Pankin hallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä lainsäädännön, viranomaisvaateiden ja keskusyhteisön hallituksen antaman ohjeistuksen mukaisesti. Pankin toimitusjohtaja ja muu johto vastaavat
sisäisen valvonnan järjestämisestä lainsäädännön,
viranomaisvaateiden sekä keskusyhteisön ja pankin
oman hallituksen antamien tarkempien sisäisten
toimintaohjeiden mukaisesti.
Säästöpankkien yhteenliittymän riskienhallinnan
menettelytapoja ylläpidetään ja kehitetään keskusyhteisön riippumattoman riskienvalvonnan toimesta,
jotta varmistetaan että myös kaikki uudet, olennaiset
mutta aikaisemmin tunnistamattomat riskit tulevat
liiketoimintojen riskienhallinnan piiriin.
Merkittävät tai riskipitoiset sitoumukset tehdään
kollegiaalisen päätöksentekomenettelyn mukaisesti
ja valtuuksien käyttö on rajattu limiiteillä. Liiketoimintaa ja prosesseja ohjataan sisäisillä toimintaohjeilla, joiden noudattamista ja ajantasaisuutta
valvotaan. Tehdyt päätökset ja merkittävät liiketoimet
dokumentoidaan ja arkistoidaan. Olennainen osa
riskienhallintaa suoritetaan päivittäisissä varmistuksissa. Tehtyjen päätösten toimeenpanoa seurataan
hyväksymisillä, todentamisilla, varmistuksilla,
täsmäytyksillä sekä seuranta- ja poikkeamisraporteilla.

LUOTTORISKI- JA
VASTAPUOLIRISKIT
Pankkitoiminnan merkittävin riski on luottoriski.
Luottoriskin hallinnalla ja valvonnalla on suuri
merkitys varmistettaessa pääomien riittävyyttä
suhteessa liiketoiminnan riskeihin ja riskien
toteutumisen aiheuttamiin tappioihin.
Luottoriskillä tarkoitetaan sitä, että vastapuoli ei
todennäköisesti täytä sopimuksen mukaisia velvoitteitaan. Luottoriskien suurin lähde ovat luotot,
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mutta luottoriskiä (vastapuoliriskiä) voi syntyä
myös muunlaisista saamisista, kuten joukkovelkakirjalainoista, lyhytaikaisista saamistodistuksista ja
johdannaissopimuksista sekä taseen ulkopuolisista
sitoumuksista, kuten käyttämättömistä luottojärjestelyistä ja -limiiteistä, takauksista.
Säästöpankkiryhmässä pankkitoiminnan keskeiset
asiakasryhmät ovat henkilöasiakkaat, yritysasiakkaat
sekä maatilayrittäjät ja muut pienyritykset. Pankkitoiminnan varainhankinnasta pääosa on myönnetty
luottoina Säästöpankkien asiakkaille.

Yksityisasiakkaiden luokitukset
ovat pääsääntöisesti hyviä tai
erinomaisia.”
Pankin hallitus ohjaa pankin luottoriskien hallintaa,
siinä käytettäviä menetelmiä sekä niiden valvontaa
ja raportointia vahvistamallaan luottoriskistrategialla,
sen perusteella antamillaan luottoriskejä ja niiden
hallintaa koskevilla muilla ohjeilla sekä asettamillaan
riskilimiiteillä ja muilla seurantarajoilla. Keskusyhteisön riskienvalvonta valvoo, että jäsenluottolaitokset noudattavat näitä periaatteita.
Luottoriskien hallinnan tavoitteena on rajoittaa
asiakasvastuista syntyvien riskien tulos- ja vakavaraisuusvaikutukset hyväksyttävälle tasolle.
Hallituksen vahvistama liiketoimintastrategia ja
luotonanto-ohjeet määrittelevät enimmäismäärät
riskikeskittymille ja ohjaavat luotonannon suuntaamista asiakassektoreittain, toimialoittain ja
luottokelpoisuusluokittain.
Pankin keskeisiä asiakasryhmiä ovat toimialueen
henkilöasiakkaat ja pienyritykset, elinkeinoharjoittajat sekä maa- ja metsätalousasiakkaat. Pankin varainhankinnasta pääosa on myönnetty luottoina pankin
asiakkaille. Pankin taseessa olevista luotoista kotitalouksien ja elinkeinonharjoittajien yhteinen
osuus on noin 56,2 % (59,9 %). Maaseutuyrittäjien
osuus taseessa olevista luotoista on 4,7 % (4,9 %)
ja muiden 39,1 % (35,3 %). Valtaosa, 64,5 % (67,4 %),
pankin luotoista on myönnetty asuntovakuutta
vastaan.
Asiakkaiden luottoriskien hallinta perustuu
asiakasvastuuhenkilön suorittamaan asiakasseurantaan ja sisäiseen luottokelpoisuusluokitteluun. Luotonmyöntö perustuu ensisijaisesti
asiakkaan riittävään luotonhoitokykyyn.

Asiakkaan maksukyky, aiempi maksukäyttäytyminen,
hakemuksen luottoluokitus ja tarjotut vakuudet
muodostavat perustan luottopäätöksille ja luoton
riskiperusteiselle hinnoittelulle.
Yksityisasiakkaan luottokelpoisuuden arviointi
perustuu paikallisen säästöpankin hyvään asiakastuntemukseen sekä arvioon asiakkaan maksukyvystä.
Luotonmyöntö perustuu ensisijaisesti asiakkaan
riittävään luotonhoitokykyyn. Asiakkaan maksukyky,
aiempi maksukäyttäytyminen, hakemuksen luottoluokitus ja vakuudet muodostavat perustan luottopäätöksille ja luoton riskiperusteiselle hinnoittelulle.
1.1.2018 voimaan astuneen standardin IFRS 9
Rahoitusinstrumentit myötä luotot luokitellaan
9 riskiluokkaan.
Yksityisasiakkaiden luokitukset ovat pääsääntöisesti
hyviä tai erinomaisia. Yksityisasiakaskannan riskiluokitukset ovat hieman parantuneet vuoden 2019
aikana.
Yritys- ja maatilatalousluottoriskien hallinta perustuu
asiakasvastuuhenkilön suorittamaan asiakasseurantaan ja sisäiseen luottokelpoisuusluokitteluun.
Yritysasiakkaiden luotonmyönnössä asiakasarvioinnin perusteena oleva tilinpäätösanalyysi, asiakkaan
taloudellinen tila, maksukyky, kilpailuasema, hakemuksen luottoluokitus ja tarjotut vakuudet muodostavat perustan luottopäätöksille ja luoton riskiperusteiselle hinnoittelulle. Lisäksi selvitetään aiotun investoinnin vaikutusta asiakkaan taloudelliseen tilaan.
Elinkeinonharjoittajat ja toiminimet hoidetaan pääsääntöisesti yksityisasiakkaina. Erityistä osaamista
vaativa asiakas voidaan tapauskohtaisesti siirtää
hoidettavaksi yritysasiakkaaksi. Yritysasiakkaana
hoidetaan osakeyhtiömuotoisia yrityksiä, avoimia
ja kommandiittiyhtiöitä, yhteisöjä ja julkisyrityksiä.
Asunto-osakeyhtiöluottojen osuus yritysasiakkaiden
luottokannasta on kasvanut vuoden 2019 aikana.
Pankin hallitus tekee suurimmat luottopäätökset.
Hallitus on edelleen delegoinut luottovaltuuksia
pankin luottoryhmälle ja muille nimetyille toimihenkilöille. Luottopäätökset tehdään pankin hallituksen vahvistamien luotonanto-ohjeiden mukaisesti.
Pääsääntönä on vähintään kahden päätöksentekijän
periaate. Luottopäätökset perustuvat asiakkaan luottokelpoisuuteen ja maksukykyyn sekä muiden luoton
myöntämiskriteereiden, kuten vakuusvaatimusten
täyttymiseen. Luotot on myönnetty pääosin turvaavin vakuuksin. Vakuudet arvostetaan varovaisesti
käypään arvoon ja niiden käypiä arvoja seurataan
säännöllisesti sekä tilastoja että hyvää toimialue-

tuntemusta hyödyntämällä. Pankin hallitus on
vahvistanut pankille ohjeet eri vakuusmuotojen
arvostuksista ja niiden vakuusarvoista, joita vastaan
luottoa voidaan myöntää. Arvostusprosentit ovat
varovaisesti määriteltyjä enimmäisrajoja kullekin
vakuuslajille. Vakuuden käyvän arvon arviointi
perustuu aina tapauskohtaiseen arvioon.
Luottoriskiä arvioidaan jatkuvasti seuraamalla mm.
takaisinmaksussa esiintyviä viivästyksiä ja järjestämättömiä luottoja. Asiakaskohtaisia vastuiden ja
vakuuksien määriä seurataan asiakasvastuuhenkilöiden taholta perustuen jatkuvaan maksukäyttäytymisen ja asiakkaiden toiminnan seuraamiseen.
Hallitukselle raportoidaan säännöllisesti asiakasvastuista ja järjestämättömistä luotoista. Raportointi
sisältää mm. riskien määrän ja kehityksen asiakaskokonaisuuksittain, toimialoittain ja luottokelpoisuusluokittain.

LUOTONANNON KESKITTYMÄRISKIT
Luotonannon riskikeskittymiä syntyy tai voi syntyä
esimerkiksi silloin, kun luottosalkku sisältää suuria
määriä luottoja ja muita vastuita seuraaville tahoille:
•
•

•
•
•
•

yksittäiselle vastapuolelle
ryhmille, jotka muodostuvat yksittäisistä
vastapuolista ja niihin sidoksissa olevista
yhteisöistä
tietyille toimialoille
tiettyjä vakuuksia vastaan
joiden maturiteetti on sama tai
joissa tuote/instrumentti on sama.

Yksittäisen jäsenluottolaitoksen yhdelle asiakkaalle
ja/tai asiakaskokonaisuudelle, myöntämien luottojen
kokonaismäärä ei saa ylittää luottolaitoslaissa, muissa
säädöksissä tai Finanssivalvonnan tai muun valvontaviranomaisen antamissa määräyksissä ja ohjeissa vahvistettuja enimmäismääriä. Yksittäisten vastapuolien
aiheuttamia keskittymäriskejä on säännelty limiiteillä ja
enimmäisasiakasvastuuta koskevilla toimintaohjeilla
sekä yhteenliittymä että yksittäisellä jäsenluottolaitostasolla.
Pankilla oli yksi asiakaskokonaisuus, jonka vastuut
ylittävät EU:n vakavaraisuusasetuksen asettaman rajan
10 prosenttia pankin omista varoista (ns. suuret asiakasriskit). Pankin luottokantaan sisältyvät riskit ovat
tehtyjen selvitysten perusteella pankin vuositulostasoon ja riskinkantokykyyn nähden alhaisella tasolla.

ERÄÄNTYNEET SAAMISET
Ongelmasaamisia, viivästyneitä maksuja sekä odotettavissa olevien luottotappioiden määrää seurataan
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säännöllisesti. Yli 90 päivää erääntyneiden saamisten
määrä oli 1,0 prosenttia (0,7) kokonaisluotonannon ja
taseen ulkopuolisiin sitoumuksiin sisältyvien takausten yhteismäärästä. Tietyissä olosuhteissa velallisen
joutuessa taloudellisiin vaikeuksiin asiakkaalle annetaan myönnytys lainaehtoihin lyhennysvapaan tai
luoton uudelleenjärjestelyn muodossa ja tällä tavalla
pyritään turvaamaan asiakkaan maksukyky ja välttämään mahdollisia luottotappioita. Lainanhoitojoustojen myöntämisen edellytyksenä on, että asiakkaan taloudelliset vaikeudet ovat lyhytaikaisia
ja tilapäisiä.

ODOTETTAVISSA OLEVAT LUOTTOTAPPIOT
Odotettavissa olevat luottotappiot lasketaan
sopimuskohtaisesti ja sopimukset jaotellaan
kolmeen vaiheeseen sopimuksen tilan perusteella.
Asiakkaan ja sopimuksen tietojen lisäksi laskennassa
huomioidaan pääekonomistin arvioiden mukainen
tuleva talouskehitys. Odotettavissa olevien luottotappioiden laskentamenetelmät on kuvattu
Laatimisperiaatteissa kohdassa Arvoalentuminen.
Jos luottoriski ei ole luoton nostamisen jälkeen
merkittävästi kasvanut, kirjaus tehdään perustuen
12 kuukauden odotettavissa olevaan luottotappioon
ja sopimus kirjataan vaiheeseen 1. Jos luottoriski on
luoton nostamisen jälkeen kasvanut merkittävästi,
arvonalentumiset lasketaan perustuen luoton elinkaaren aikana odotettavissa olevaan luottotappioon
ja sopimus kirjataan vaiheeseen 2. Merkittävää luottoriskin kasvua ovat luottoluokan heikkeneminen
useammalla luottoluokalla, yli 30 päivän viiveet sekä
sopimukselle kirjatut lainanhoitojoustot. Jos sopimukselle tulee vakavia häiriötä, arvonalentumiset
kirjataan perustuen luoton elinkaaren odotettavissa
olevaan luottotappioon ja sopimus kirjataan vaiheeseen 3. Vaiheen 3 sopimusten odotettavissa olevien
luottotappioiden määrän riittävyyttä arvioidaan
sopimuskohtaisesti vähintään kvartaaleittain.
Saaminen palautuu vaiheeseen 1, kun saaminen on
täyttänyt 12 kk ajan vaiheen 1 edellytykset. Vaiheesta
3 palautuminen tapahtuu vaiheen 2 kautta saamisen
täytettyä 12 kk ajan vaiheen 2 edellytykset. Vaiheesta
3 palautuvien sopimusten odotettavissa olevien
luottotappioiden määrän riittävyyttä arvioidaan
sopimuskohtaisesti kuukausittain.
Lainat ja saatavat, joiden perintää pidetään mahdottomana, kirjataan luottotappioiksi. Luottotappiot kirjataan vähennysten tilille. Lainat ja saatavat, joita ei
pystytä perimään, kirjataan lopulliseksi luottotappioksi,
ja arvonalentuminen perutaan, kun tavanomainen
perintäprosessi on loppuunsaatettu ja yksittäisen
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lainan tai saatavan tappion lopullinen määrä
pystytään laskemaan.
Luotoista ja takauksista kirjattujen arvonalentumistappioiden nettomäärä tilikauden tuloksessa oli 1,4
miljoonaa euroa (0,4). Odotettavissa olevat luottotappiot luotoista ja takauksista olivat 1,1 miljoonaa
euroa (0,4).
Odotettavissa olevien luottotappioiden vaiheiden
muutokset on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa 1.1.

LIKVIDITEETTIRISKI
Likviditeettiriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että
pankki ei pysty suoriutumaan nykyisistä tai tulevista
odotetuista ja odottamattomista kassaulosvirtauksista
ollenkaan tai vahingoittamatta merkittävästi pankin
taloudellista asemaa. Pankin liiketoiminta on talletuspankkitoimintaa, johon keskeisenä osana kuuluu
maturiteettitransformaation kautta tuleva rahoitusriski.
Liiketoiminnan perustana on pankin asiakkailtaan
vastaanottamat talletukset, joilla rahoitetaan kohdeasiakkaille myönnettävää luotonantoa.
Hallituksella on kokonaisvastuu likviditeettiriskistrategiasta, riskinottotason linjauksesta ja likviditeettiriskin hallintaan liittyvistä menettelytavoista, jotka
liittyvät likviditeettiriskin tunnistamiseen, mittaamiseen, rajoittamiseen, seurantaan sekä valvontaan.
Pankin hallitus hyväksyy likviditeettistrategian ja
muun ohjeistuksen sekä asettaa likviditeettiriskin
seurannalle limiitit ja muut seurantarajat.
Liedon Säästöpankki hankkii tarvitsemansa jälleenrahoituksen talletuksina omalta toimialueeltaan sekä
tarvittaessa Säästöpankkien Keskuspankin kautta
haetulla tukkumarkkinarahoituksella. Talletustiliehtojen mukaan merkittävä osa jälleenrahoituksesta on
avistaehtoista jakautuen yli 43 200 tallettaja-asiakkaalle. Pankin tavoitteena on säilyttää jälleenrahoituksensa maturiteetti riittävän pitkänä kestämään
vuodenkin mittaisen markkinahäiriön ja ylläpitää
laajaa rahoituspohjaa.
Pankki on saanut Säästöpankkiliitto osk:lta luvan
olla soveltamatta EU:n vakavaraisuusasetuksen (EU
575/2013) kuudennen osan ja sen nojalla annetuissa
Euroopan unionin säädöksissä säädettyjä luottolaitoksen maksuvalmiudelle asetettuja vaatimuksia.
Pankki pitää maksuvalmiutensa hyvänä sijoittamalla
likvidit varat erittäin likvideihin jälkimarkkinakelpoisiin rahoitusinstrumentteihin ja lyhytaikaisiin
talletuksiin Säästöpankkien Keskuspankissa. Pankin
taseessa olevista luotoista on 23,3 % (19,2 %)

luotoissa, joiden luottoaika on yli 20 vuotta. Vuoden
2019 aikana pankin rahoitusasema pysyi hyvänä.

MARKKINARISKI
Pankkitoiminnan markkinariskejä syntyy jäsenluottolaitosten rahoitustaseista, joka koostuu anto- ja ottolainauksesta, markkinaehtoisesta jälleenrahoituksesta
sekä sijoitus- ja likviditeettisalkuista.
Markkinariskillä tarkoitetaan yleisesti markkinahintojen muutoksen aiheuttamaa vaikutusta rahoitusvarojen ja -velkojen markkina-arvoon. Pankkitoiminnan
merkittävin markkinariski on rahoitustaseen korkoriski, jota seurataan sekä nykyarvon että tuloriskin
kautta. Rahoitustaseen korkoriskin hallinnan periaatteet on kuvattu alla kohdassa rahoitustaseen
korkoriski.
Pankin liiketoimintaan ei lähtökohtaisesti kuulu
kaupankäynti omaan lukuun tai asiakaskaupankäynti (ns. trading -toiminta). Johdannaisten käyttö
on rajoitettu suojaustarkoitukseen. Pankilla voi olla
EU:n vakavaraisuusasetuksen 94 artiklassa määritelty
ns. pieni kaupankäyntivarasto. Määritelmän mukaisesti luottolaitoksen tase-eriin ja taseen ulkopuolisiin
eriin sisältyvään kaupankäyntivarastoon liittyvän
liiketoiminnan on yleensä oltava alle 5 % suhteessa
luottolaitoksen kokonaisvaroihin ja määrältään alle
15 miljoonaa euroa sekä sen määrän on oltava aina
enintään 6 % suhteessa luottolaitoksen kokonaisvaroihin ja määrältään enintään 20 miljoonaa euroa.
Pienen kaupankäyntivaraston rajaa seurataan
säännöllisesti.

SIJOITUS- JA LIKVIDITEETTISALKKU
Sijoitus- ja likviditeettisalkun markkinariski muodostuu sijoituskohteen hinta-, korko- ja valuuttariskistä.
Osakekurssien, korkojen ja valuuttojen muutokset
vaikuttavat sijoitussalkun omistuksien arvoon ja sitä
kautta tuottoon. Sijoitussalkun markkinariskiä mitataan ja seurataan omaisuusluokittain, vastapuolittain
ja sektoreittain. Pankin hallitukselle raportoidaan
säännöllisesti sijoitussalkun position kehitys ja
suurimmat vastapuolet. Sijoitus- ja likviditeettisalkun
riskejä hallitaan hajauttamalla sijoitukset omaisuusluokittain, vastapuolittain, sektoreittain ja maantieteellisesti.
Sijoitus- ja likviditeettisalkun riskejä hallitaan hajauttamalla sijoitukset omaisuusluokittain, vastapuolittain, sektoreittain ja maantieteellisesti.
Osakeriskillä tarkoitetaan osakehintojen muutosten
vaikutusta. Osakeriskiä syntyy pääsääntöisesti jäsenluottolaitosten likviditeetti- ja sijoitussalkuista.

Valuuttariskillä tarkoitetaan valuuttakurssien muutosten vaikutusta tulokseen tai omaan pääomaan.
Valuuttariskiä voi syntyä vähäisessä määrin lähinnä
sijoitussalkun sijoitusrahasto-omistuksista ja valuuttakassan kautta. Pankin ottolainauksessa tai likviditeettipuskurissa ei saa olla avointa valuuttapositiota.
Pankin valuuttapositiota seurataan vakavaraisuuslaskennassa käytettävän menetelmän mukaisesti
(pääomavaade lasketaan, mikäli kokonaisnettovaluuttapositio on yli 2 % -yksikköä omien
varojen yhteismäärästä).
Hyödykeriskillä tarkoitetaan hyödykehintojen
muutosten vaikutusta. Pankin liiketoimintaan
mukaan lukien sijoitustoiminta ei kuulu hyödykeriskin ottaminen.

MARKKINARISKIEN HALLINTA
Markkinariskien mittaamiselle ja seurannalle on
asetettu limiitit ja muut seurantarajat. Keskeinen
rahoitustaseen sisältämien markkinariskien mittaamisen ja seurannan väline on pankin vakavaraisuuden hallintaprosessi, jossa rahoitustaseeseen
markkinariskeille varataan pääomaa sekä
normaalissa että stressiskenaariossa.

RAHOITUSTASEEN KORKORISKI
Pankkitoiminnan merkittävin markkinariski on rahoitustaseen korkoriski, jota seurataan sekä nykyarvon
että tuloriskin kautta. Pankin liiketoiminta on
vähittäispankkitoimintaa, johon olennaisena osana
kuuluu korkoriski. Korkoriskiä syntyy pankin rahoitustaseesta, jotka koostuvat anto- ja ottolainauksesta,
markkinaehtoisesta jälleenrahoituksesta sekä sijoitussalkuista. Pankin kaupankäyntivarasto ovat vakavaraisuusasetuksessa määritelty ns. pieni kaupankäyntivarasto, jonka korkoriskipositio ovat vähäinen.
Korkoriskillä tarkoitetaan korkomuutosten haitallista
vaikutusta pankkitoiminnan taseen ja taseen ulkopuolisten erien markkina-arvoon (nykyarvoriski)
tai korkokatteeseen (tuloriski).
Korkoriskien hallinnan tavoitteena on pankin
korkokatteen ja nykyarvon vakauttaminen tasolle,
jossa pankin liiketoiminta on kannattavaa, sekä
niiden vaihtelun rajoittaminen siten, että pankin
vakavaraisuus ei ole uhattuna voimakkaissakaan
korkoympäristön muutoksissa. Pankin riskinottohalukkuus korkoriskin osalta kuvataan pankin
hallituksen asettamilla korkoriskilimiiteillä.
Korkoriskiä voidaan hallita muokkaamalla tuoteja taserakennetta, suunnittelemalla sijoitusten ja
liikkeeseenlaskujen korkosidonnaisuutta ja maturiteettia sekä tekemällä suojaavia korkojohdannaisia.
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Pankki käyttää korkokatteen suojaamisessa
koronvaihtosopimuksia. Johdannaisten korkoriskiä
seurataan erikseen sekä nykyarvo- että tuloriskilaskennassa.
Pankin korkoriskiä mitataan kuukausittain sekä
korkokatteen että taseen nykyarvon muutoksen
kautta. Nykyarvomenetelmässä mitataan, kuinka
paljon taseen käypä arvo muuttuu korkojen
muuttuessa ja kunkin tase-erän markkina-arvon
odotetaan muodostuvan kyseisen instrumentin
rahavirtojen nykyarvona. Tuloriskimallissa ennustetaan tulevaa korkokatetta vuoden horisontilla
markkinakorkojen muuttuessa.

Sijoituskiinteistöomaisuuteen
sitoutunut pääoma kasvoi
verrattuna edelliseen
tilikauteen.”
Avoimen korkoriskin määrää mitataan korkoherkkyydellä, joka huomioi edellä mainittujen
korkoshokkien vaikutuksen korkokatteeseen tulevina
vuosina. Pankin korkoriski oli 31.12.2019 +18,4/-9,0
prosenttia 12 kk:n korkokatteesta, jos korkotaso
muuttuisi yhden prosenttiyksikön verran. Kahden
prosenttiyksikön muutoksella pankin korkoriski
olisi vastaavasti +45,0/-16,0 prosenttia 12 kk:n
korkokatteesta. Korkoriski raportoidaan säännöllisesti hallitukselle, joka on vahvistamissaan
ohjeissa antanut enimmäismäärät pankin
korkoriskille.

JOHDANNAISSOPIMUKSET
Pankki suojaa korollisia velkojaan korkojen muutoksia vastaan korkojohdannaisilla ja soveltaa niihin
suojauslaskentaa koskevia määräyksiä sekä seuraa
säännöllisesti suojausten tehokkuutta. Johdannaiset
eritellään liitetiedossa 1.5. Pankki seuraa kuukausittain johdannaisiin liittyviä riskejä kuten johdannaisten käyvän arvon muutoksia verrattuna korkokäyrän
muutoksiin sekä muutoksia pankin taseasemassa ja
korkokatteen herkkyydessä koronmuutoksille.

KIINTEISTÖRISKI		
Kiinteistöriskillä tarkoitetaan kiinteistöomaisuuteen
kohdistuvaa arvonalentumis-, tuotto- tai vahingoittumisriskiä. Kiinteistösijoitukset eivät kuulu pankin
ydinliiketoimintaan, mutta ovat osa pankin sijoitus-
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strategian mukaista sijoitustoimintaa. Pankin
kiinteistökohteet on vakuutettu pääosin
täysarvovakuutuksilla.
Pankin sijoituskiinteistöomaisuus on arvioitu ja tilinpäätöksessä arvostettu pääosin tuottoarvomenetelmällä. Markkinaperusteista tuottovaadetta asetettaessa on otettu huomioon kiinteistökohteen sijainti,
kunto, käyttötarkoitus ja markkinanäkymät. Pankin
kiinteistöriskiä seurataan säännöllisesti hallitukselle
tehtävällä raportoinnilla, jossa raportoidaan kiinteistöjen tuotot, sitoutuneet pääomat, vuokrausasteet ja
kiinteistöjen tuottoprosentit.
Kiinteistöomaisuuden arvo on maltillinen verrattuna
pankin taseeseen ja pankin omiin pääomiin eikä
kiinteistöomaisuuden arvoihin tällä hetkellä kohdistu
sellaisia arvonalentamistarpeita, joilla olisi olennaista
vaikutusta pankin lähivuosien tulokseen ja vakavaraisuuteen. Sijoituskiinteistöjen kirjanpitoarvot ja käyvät
arvot on kuvattu liitetiedossa 1.5 (pois lukien aineettomiin hyödykkeisiin kirjatut aktivoinnit).
Pankin omassa käytössä oleviin kiinteistöihin ja
kiinteistöyhtiöiden osakkeisiin sitoutunut pääoma
oli tilinpäätöshetkellä 7,8 miljoonaa euroa (7,9). Sijoituskiinteistöomaisuuteen sitoutunut pääoma kasvoi
verrattuna edelliseen tilikauteen ja oli määrältään
11,3 (9,5) miljoonaa euroa, mikä on 1 prosenttia
pankin taseen loppusummasta.
Pankin sijoituskiinteistöomaisuuden nettotuotto
on 5,3 prosenttia (5,6).

OPERATIIVINEN RISKI
Operatiivisilla riskeillä tarkoitetaan tappionvaaraa,
joka aiheutuu riittämättömistä tai epäonnistuneista
sisäisistä prosesseista, henkilöstöstä, järjestelmistä
tai ulkoisista tekijöistä. Myös oikeudelliset riskit
sisältyvät operatiivisiin riskeihin. Myös luotto- ja
kaupankäyntiprosessien eri vaiheisiin sisältyy sekä
operatiivisia riskejä että luotto-, likviditeetti- ja markkinariskejä, joita on arvioitu ryhmätason operatiivisten riskien arvioinnissa. Strategiset riskit on tässä
rajattu operatiivisten riskien ulkopuolelle.
Pankin liiketoiminnassa noudatetaan voimassa olevia
lain säännöksiä, viranomaisten antamia määräyksiä,
Finanssialan Keskusliitossa vahvistettuja hyvän pankkitavan säännöksiä sekä operatiivisten riskien hallinnan periaatteita ja järjestämistä samoin kuin muita
ryhmän sisäisiä ohjeita.
Pankin hallituksella on kokonaisvastuu pankkiliiketoiminnan operatiivisesta riskistä, riskinottotason

linjauksesta ja operatiivisten riskien hallintaan liittyvistä menettelytavoista, jotka liittyvät tunnistamiseen, mittaamiseen, rajoittamiseen, seurantaan sekä
valvontaan. Pankin hallitus hyväksyy operatiivisten
riskien hallinnan periaatteet ja keskeiset operatiiviset ohjeet.
Merkittävimpiin tuotteisiin, palveluihin, toimintoihin,
prosesseihin ja järjestelmiin liittyvät operatiiviset
riskit tunnistetaan. Operatiivisten riskien tunnistamisen kautta määritellään valvonta ja kontrollit.
Osa operatiivisten riskien aiheuttamista tappioista
suojataan vakuutusturvalla. Lisäksi pankin jatkuvuussuunnitelmalla varaudutaan toiminnan
merkittäviin häiriöihin.
Operatiiviselle johdolle raportoidaan säännöllisesti
operatiivisista riskeistä ja toteutuneista vahingoista
sekä läheltä piti -tilanteista.

OIKEUDELLISET RISKIT
Oikeudellisilla riskeillä tarkoitetaan pätemättömistä
sopimuksista tai puutteellisesta dokumentaatiosta
aiheutuvaa tappiota ja lain tai viranomaismääräysten rikkomisesta aiheutuvaa sanktioiden, korvausvelvollisuuden asiakasta kohtaan tai menetetyn
liikearvon riskiä. Pankkitoiminnassa noudatetaan
pankki- ja vakuutusalan vakioehtoja. Muita kuin
vakiomuotoisia sopimuksia laadittaessa käytetään
lakiasiantuntijoita sekä tarvittaessa myös ulkopuolisia asiantuntijoita.
Säännösten noudattamisesta ja koordinoinnista
vastaa compliance -toiminto. Compliance -toiminto
varmistaa, että lainsäädäntöä, sekä viranomaisten
antamia ohjeita ja määräyksiä noudatetaan.
Compliance -toiminnon vastuulla on myös valvoa,
että annettuja sisäisiä ohjeita ja henkilöstöä sitovia
eettisiä periaatteita sekä myös muita rahoitusja vakuutusmarkkinoilla vallitsevia ohjeita
noudatetaan.

LIIKETOIMINTARISKI
Liiketoimintariskit kuvaavat liiketoimintaympäristöstä johtuvien epävarmuuksien vaikutuksia liiketoimintaan. Liiketoimintariskit syntyvät kilpailusta,
markkinoiden ja asiakaskäyttäytymisen muutoksista
sekä tuloksen muodostumisen odottamattomista
heilahteluista. Liiketoimintariskit voivat syntyä myös
väärän strategian valinnasta, puutteellisesta johtamisesta tai hitaasta reagoinnista toimintaympäristössä
tapahtuviin muutoksiin.
Liiketoimintariskiä hallitaan ja minimoidaan
strategia- ja liiketoimintasuunnittelun kautta.
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Hallinto ja henkilöstö

Hallituksen jäsenet vasemmalta:
Jaakko Ossa, Päivi Dahl, Jari Sainio,
Auli Hänninen, Jari Sairanen ja Matti Säteri.
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Pankin äänivaltaiset tallettajat kokoontuivat säästöpankkikokoukseen 24.10.2019 ja valitsivat 2 tallettajien edustajaa isäntien syyskokouksessa toimitettavaan isäntien vaaliin.
Liedon Säästöpankin isäntiin kuuluu 49 isäntää.
Isäntien puheenjohtajana on toiminut luokanopettaja
Helena Dahl ja varapuheenjohtajana kirjailija
Roope Lipasti. Kevätkokouksessa isännät vahvistivat
vuoden 2018 tilinpäätöksen ja myönsivät vastuuvapauden pankin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Pankin tilikauden voitosta 3 958 408,76 euroa
päätettiin siirtää 3 908 408,76 euroa pankin vapaan
oman pääoman rahastoon jakaa 50 000,00 euroa
yleishyödyllisiin tarkoituksiin.
Isäntien syyskokouksessa päätettiin henkilövalinnoista. Erovuorossa olevat isännät valittiin uudelleen.
Isäntien uusiksi jäseniksi valittiin eronneiden Matti
Roine ja Pauli Nurmi tilalle Vesa Taatila ja Petteri
Lehtovaara vuoden 2020 loppuun saakka. Isäntien
puheenjohtajana jatkaa Helena Dahl ja varapuheenjohtajana Roope Lipasti. Vuodelle 2020 Säästöpankin tilejä ja hallintoa valittiin tarkastamaan KHT
Emmi Lakula sekä varatilintarkastajiksi KHT-yhteisö
KPMG Oy Ab.
Liedon Säästöpankin hallitukseen kuuluu 6 jäsentä.
Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Jaakko
Ossa ja varapuheenjohtajana Matti Säteri sekä
toimitusjohtajana Jussi Hakala. Toimitusjohtajan
sijaisena on toiminut Jukka Taimisto ja Jukka
Taimiston eläkkeelle siirtymisen jälkeen Jouni Niuro.
Hallitus kokoontui vuoden aikana 16 kertaa.

HALLITUKSEN VARSINAISET
JÄSENET:
Jäsen		ammatti		jäsenyyden
					alkamisvuosi
Päivi Dahl
toimitusjohtaja 2012
Auli Hänninen toimitusjohtaja 2014
Jaakko Ossa
professori
2002
Jari Sainio
pelastusjohtaja 2015
Jari Sairanen
toimitusjohtaja 2012
Matti Säteri
agronomi
1986
Pankin palveluksessa oli vuoden lopussa 98 (96)
henkilöä, joista vakituisia oli 83 (87) ja määräaikaisia
15 (9) henkilöä. Määräaikaisten lukumäärään vaikutti

erityisesti peruspankkijärjestelmään liittyvien projektitöiden määrä. Henkilökunnan keski-ikä oli tilinpäätöshetkellä 45 vuotta. Vuoden aikana uudistettiin
organisaatiota ja johtoryhmän osalta tehtäväroolit
organisoitiin uudelleen pitkäaikaisen johtoryhmän
jäsenen eläköitymisen myötä. Johtoryhmän kokoonpano muuttui viidestä henkilöstä neljään henkilöön
(=toimitusjohtaja + kolme johtoryhmän jäsentä).
Osaamisen kehittämisessä keskityttiin erityisesti
ajasta ja paikasta riippumattomien asiatapaamisten
hallintaan ja esimiesosaamisen kehittämiseen.
Esimiehille tehtiin vuoden aikana 360-arviointi ja
he osallistuivat esimiehille rakennettuun esimieskoulutukseen. Johtoryhmä osallistui ryhmätasoiseen
ylimmän johdon valmennukseen, jonka toteutti Aalto
EE. Pankki osallistui Turun kauppakorkeakoulun
johtamisen laitoksen kanssa Yhteistyön työyhteisö
-tutkimushankkeeseen, joka alkoi vuonna 2018.
Pankin varsinaisena tilintarkastajana on toiminut
Henry Maarala, KHT ja varatilintarkastajana
KHT-yhteisö KPMG Oy. Sisäisestä tarkastuksesta
Säästöpankkiryhmässä vastaa Keskusyhteisön
sisäisen tarkastuksen toiminto. Liedon Säästöpankin
vastuutarkastajana on toiminut Andreas Bäckström
ja 06/2019 alkaen Tuomas Angervo.

PANKIN HALLINNOINTI- JA
OHJAUSJÄRJESTELMÄ
Säästöpankin hallintoa hoitavat isännät, jotka ovat
tallettajien edustajia. Säästöpankkikokouksessa
valitut tallettajien edustajat ja isännät valitsevat
isäntien syyskokouksessa isännät. Isäntien tehtävänä
on valita pankin hallituksen jäsenet, vahvistaa
pankin toimintaa koskevat säännöt ja yleiset
ohjeet sekä käsitellä pankin tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen.
Päätökset pankin liiketoiminnasta ja strategisista
asioista tekee pankin hallitus. Hallituksen työskentely perustuu vahvistettuihin ohjeisiin. Hallituksen
tehtävänä on päättää merkittävimmistä pankin
liiketoimintaan liittyvistä asioista. Pankin toimitusjohtaja hoitaa pankin juoksevaa hallintoa hallitukselta saamiensa ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtajan valitsee hallitus.
Hallitusten jäsenten ja toimitusjohtajan riippumattomuuden selvittäminen tapahtuu Finanssivalvonnan
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antamien määräysten mukaisesti. Tehtävään
valittaessa sekä vuosittain hallituksen jäsenten ja
toimitusjohtajan on annettava selvitys yhteisöistä,
joissa he toimivat. Lisäksi hallituksen jäsenen ja
toimitusjohtajan on annettava Finanssivalvonnan
määräyksen mukainen sopivuus- ja luotettavuusselvitys tehtävää vastaanottaessaan.

PALKITSEMISJÄRJESTELMÄT
Säästöpankin henkilöstön ja johdon palkitsemisjärjestelmä perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön,
finanssialaa koskeviin säännöksiin ja suosituksiin
sekä soveltuvin osin Hallinnointikoodi Corporate
Governance -sääntöihin.
Säästöpankki noudattaa päätettäessä toimivan
johdon ja henkilökunnan palkitsemisjärjestelmästä
luottolaitoslain Hallinto- ja ohjausjärjestelmien 8.
lukua. Säästöpankissa ei kuitenkaan sovelleta
Luottolaitoslain 8 luvun 9,11 ja 12 §:en säännöksiä
niihin palkkionsaajiin, joiden muuttuva palkkio
yhden vuoden ansaintajaksolta ei ylitä 50.000 euroa.
Muuttuva palkkio yhden vuoden ansaintajaksolla
ei myöskään ylitä 100 %:a palkkionsaajan kiinteän
palkkion kokonaismäärästä.
Palkitsemisjärjestelmällä tarkoitetaan niitä päätöksiä, sopimuksia, toimintaperiaatteita ja menettelytapoja, joita noudatetaan johdon ja henkilöstön
palkitsemisessa. Palkitsemisjärjestelmä sisältää sekä
palkitsemistavan että sen kehittämiseen ja toteuttamiseen liittyvät prosessit. Palkitsemisjärjestelmää
kehitetään aktiivisesti ja pitkäjänteisesti yhteenliittymän kilpailukyvyn, hyvän taloudellisen kehityksen,
kannustavuuden, sitouttamisen sekä uusien pätevien
henkilöiden saatavuuden turvaamiseksi. Säästöpankissa palkitsemisjärjestelmä nähdään laajana kokonaisuutena, jolla tuetaan henkilöstön motivaatiota ja
työtyytyväisyyttä. Sen avulla ohjataan toimintaa kohti
yhteisiä tavoitteita. Palkitsemisjärjestelmä sisältää
osioita rahallisesta palkitsemisesta ja muista palkitsemisen muodoista, kuten ammatillisen osaamisen
ylläpidosta ja kehittämisestä. Rahallinen palkitseminen on siis vain yksi osa kokonaisuutta ja painoarvoa
asetetaan myös muihin palkitsemisen keinoihin.
Palkitsemisjärjestelmä on yhdenmukainen pankin
hyvän ja tehokkaan riskienhallinnan kanssa ja toteutetaan aina voimassa olevien riskienhallintaperiaat-
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teiden puitteissa. Palkitseminen ei kannusta toiminnassa riskinottoon, joka ylittää pankin riskinkantokyvyn perusteella määritellyn tai muuten kestävän
riskitason.
Toimitusjohtajan työsuhteen ehdot ja edut hyväksyy pankin hallitus. Hallituksen jäsenille maksetaan
vuosipalkkio sekä kokouskohtainen palkkio. Pankilla
on käytössä palkitsemisjärjestelmä, jonka perusteella
henkilökunnalle toimitusjohtaja mukaan lukien
voidaan maksaa palkkiota asetettujen strategian
mukaisten tavoitteiden saavuttamisesta. Saavutetut
palkkiot maksetaan järjestelmän piirissä oleville
henkilöille vuosittain.
Pankin palveluksessa 1.1.1993 olleilla toimihenkilöillä
on työehtosopimukseen liittyen voimassa eläketurva,
joka mahdollistaa kyseisten henkilöiden siirtymisen
eläkkeelle lakisääteistä eläkeikää nuorempana.
Eläkkeellesiirtymisaika on näissä sopimuksissa
62 vuotta. Toimitusjohtajalla on ryhmäeläkesopimus, josta maksetaan eläkettä henkilön täytettyä
63 vuotta.
Palkitsemisen perusteena oleva kokonaiskompensaatio jakautuu kiinteään ja muuttuvaan palkanosaan.
Muuttuva palkanosa käsittää sekä lyhyen että
pitkän aikavälin palkitsemisen.
Säästöpankissa on tunnistettu merkittävät riskinottajahenkilöt, jotka voivat vaikuttaa pankin riskiprofiiliin tai toiminnallaan aiheuttaa pankille merkittävää taloudellista riskiä. Jos henkilö on luokiteltu
työtehtäviensä perusteella ryhmään, jonka ammatillisesta toiminnasta voi aiheutua jäsenluottolaitokselle
tai yhtiölle merkittävää riskiä (”riskiprofiiliin vaikuttava henkilö”), ja jos hänelle aiotaan maksaa yli 50.000
vuosipalkkio, noudatetaan luottolaitoslaissa määritettyä muuttuvien palkkioiden maksamisen lykkäämistä.
Sisäinen tarkastus todentaa vähintään kerran
vuodessa, että Säästöpankkiliitto osk:n hallituksen
päättämiä palkitsemisjärjestelmiä on säästöpankissa
noudatettu.
Pilari III:n mukaiset palkitsemista koskevat tiedot
julkistetaan Säästöpankkiryhmän tilinpäätöksessä.
Tilinpäätös on luettavissa Säästöpankkiryhmän
kotisivuilla.

KESKEISIMMÄT ULKOISTETUT
TOIMINNOT
Pankin keskeiset tietojärjestelmät on ulkoistettu
Oy Samlink Ab:hen, jonka omistusosuuden Säästöpankit myivät 1.4.2019. Pankin kirjanpito hoidetaan
PP-Laskenta Oy:ssä, jonka osakekannan Säästöpankkiliitto osk omistaa tasaosuuksin kolmen muun
pankkiryhmän kanssa. Maksujenvälityksessä pankki
käyttää Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n
maksujenvälitys- ja clearingpalveluja sekä rahahuollossa Automatia Pankkiautomaatit Oy:n rahahuoltojärjestelmää. Lisäksi pankki on ulkoistanut osan
asiakaspalvelu- ja back office -toiminnoistaan
Säästöpankkipalvelut Oy:lle.

YHTEISKUNTAVASTUU
Liedon Säästöpankin yhteiskuntavastuulla tarkoitetaan pankin vastuuta yritystoimintansa vaikutuksista ympäröivään yhteiskuntaan ja yrityksen sidosryhmiin. Paikallispankkina Liedon Säästöpankille
on tärkeää kantaa omalta osaltaan vastuunsa ympäröivästä yhteiskunnasta. Liedon Säästöpankki huolehtii työnantajavelvoitteiden noudattamisesta.
Pankin tuloksesta maksettiin vuonna 2019 yhteisöjen tuloveroa 2 819 tuhatta euroa. Omalla toiminnallaan pankki edisti toimialueensa aktiivisuutta tukemalla alueen yhteisöjä ja yhdistyksiä 35 tuhannella
eurolla vuoden 2019 aikana.

OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN
PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN
Pankin hallituksen tiedossa ei ole seikkoja, jotka
olennaisesti vaikuttaisivat pankin taloudelliseen
asemaan tilinpäätöksen valmistumisen jälkeiseltä
ajalta.

LIIKETOIMINNAN
KEHITYS VUONNA 2020

kuitenkin aiheuttaa arvonalentumistappioiden
lisääntymisen.
Mikäli osakekurssit laskevat, on tällä pankin
tulokseen negatiivinen vaikutus. Kilpailutilanteen
pysyessä kireänä pankin saamat marginaalit voivat
laskea, jolla voi olla pankin tulosta heikentävä
vaikutus. Talletusten ja luottojen korkoeron ei
kuitenkaan arvioida merkittävästi muuttuvan
vuoteen 2019 verrattuna. Pankin rahoitusaseman
ennakoidaan säilyvän vakaana. Vakavaraisuuden
kehitykseen vaikuttaa toiminnallisen tuloksen
lisäksi riskipainotetun taseen kehitys. Pankki
arvioi vakavaraisuuden säilyvän hyvällä tasolla.
Vuosi 2020 on pankin 125. toimintavuosi.

HALLITUKSEN ESITYS VOITONJAKOKELPOISTEN VAROJEN
KÄYTÖSTÄ
Liedon Säästöpankin voitonjakokelpoiset varat
ovat 102 272 229,39 euroa, josta tilikauden voitto
on 11 071 013,12 euroa.
Hallitus ehdottaa isäntien kokoukselle,
että tilikauden voitto käytetään seuraavasti:
•
•

siirretään vapaan oman pääoman rahastoon
10 946 013,12 euroa
käytetään yleishyödyllisiin tarkoituksiin
125 000,00 euroa

Yhteensä 11 071 013,12 euroa
Pankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden
päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia
muutoksia. Pankin maksuvalmius on hyvä eikä
ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen
näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

Pankin asiakasliiketoiminnan arvioidaan kehittyvän
tasaisesti vuoden 2020 aikana. Pankin tuloskehityksen arvioidaan pysyvän hyvällä tasolla, jos korkotasossa tai sijoitusmarkkinoilla ei tapahdu voimakkaita muutoksia. Markkinaennusteet eivät odota
korkoympäristössä tapahtuvan suurta muutosta,
joten korkokatteen odotetaan pysyvän lähes samalla
tasolla kuin vuonna 2019. Mikäli korkotaso nousee
lievästi, on tällä pankin tulokseen positiivinen
vaikutus. Voimakas korkotason nousu voi
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TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT
Kulu–tuotto -suhde, %
Hallintokulut + poistot ja arvonalentumiset aineellisista
ja aineettomista hyödykkeistä + liiketoiminnan
muut kulut x 100
Korkokate + tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista
+ nettopalkkiotuotot + arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot + myytävissä olevien rahoitusvarojen
nettotuotot + suojauslaskennan nettotulos + sijoituskiinteistöjen nettotuotot + liiketoiminnan muut tuotot + osuus
osakkuusyritysten tuloksesta
Oman pääoman tuotto (ROE)
Liikevoitto/-tappio - Tuloverot
* 100
Oma pääoma ja vähemmistön osuus + tilinpäätössiirtojen kertymä laskennallisella verovelalla
vähennettynä (vuoden alun ja lopun keskiarvo)
Koko pääoman tuotto (ROA)
Liikevoitto/-tappio - Tuloverot
Taseen loppusumma keskimäärin
(vuoden alun ja lopun keskiarvo)

* 100

Omavaraisuusaste
Oma pääoma ja vähemmistön osuus +
Tilinpäätössiirtojen kertymä
laskennallisella verovelalla
vähennettynä
* 100
Taseen loppusumma
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Vakavaraisuussuhde
Omat varat yhteensä
*8%
Omien varojen vähimmäisvaatimus yhteensä
Ydinpääoma (CET1) suhteessa
riskipainotettuihin eriin
Ydinpääoma (CET1)
Riskipainotetut vastuut yhteensä
Ensisijainen pääoma (T1) suhteessa
riskipainotettuihin eriin
Ensisijainen pääoma (T1)
Riskipainotetut vastuut yhteensä
Vähimmäisomavaraisuusaste
Ensisijainen pääoma yhteensä
Riskipainotetut vastuut yhteensä

* 100

* 100

* 100

Omat varat yhteensä (TC) suhteessa
riskipainotettuihin eriin
Omat varat yhteensä (TC)
* 100
Riskipainotetut vastuut yhteensä

Tilinpäätös
LIEDON SÄÄSTÖPANKIN
			
TULOSLASKELMA
			
					 1.1. - 31.12.2019
					
eur
Korkotuotot			 (2.1)
17 124 783,62
Korkokulut			 (2.1)
-2 703 121,27
KORKOKATE				
14 421 662,35
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista		 (2.2)
1 774 943,52
Palkkiotuotot			 (2.3)
11 251 929,69
Palkkiokulut			 (2.3)
-1 593 872,53
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot		 (2.4)
4 102 103,76
Käypään arvoon käyvän arvon rahaston kautta kirjattavat nettotuotot (2.5)
19 720,38
Suojauslaskennan nettotulos			 (2.6)
-32 147,54
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot			 (2.7)
541 225,96
Liiketoiminnan muut tuotot			 (2.8)
905 281,21
Hallintokulut				
-12 368 460,71
Henkilöstökulut			 (2.9)
-5 431 469,76
Muut hallintokulut			 (2.10)
-6 936 990,95
Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja				
aineettomista hyödykkeistä 			 (2.11)
-859 025,19
Liiketoiminnan muut kulut			 (2.8)
-3 936 411,06
Odotettavissa olevat luottotappiot jaksotettuun hankintamenoon		
kirjattavista rahoistusvaroista 			 (2.12)
-1 355 709,99
Muiden rahoitusvarojen odotettavissa olevat luottotappiot sekä
arvonalentumistappiot			 (2.12)
20 819,66
LIIKEVOITTO				
12 892 059,51
Tilinpäätössiirrot				
808 254,28
Tuloverot				
-2 629 300,67
VARSINAISEN TOIMINNAN VOITTO (TAPPIO) VEROJEN JÄLKEEN
11 071 013,12
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)				
11 071 013,12

1.1. - 31.12.2018
eur
17 816 368,55
-3 380 212,88
14 436 155,67
1 713 677,00
10 704 701,39
-1 576 391,25
-3 834 371,54
211 330,89
2 654,27
1 015 364,98
890 213,75
-11 852 483,63
-5 257 016,98
-6 595 466,65
-688 262,82
-3 167 092,54
-435 560,19
39 269,97
7 459 205,95
-2 606 787,23
-894 009,96
3 958 408,76
3 958 408,76
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VASTAAVAA				
31.12.2019
31.12.2018
					
eur
eur
Käteiset varat				
1 701 726,11
2 020 096,61
Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset			
11 593 322,50
12 437 571,74
Saamiset luottolaitoksilta			 (1.1)
73 883 127,40
98 966 438,25
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä			 (1.1)
870 972 251,41
852 572 185,81
Saamistodistukset			 (1.2)
21 815 124,70
26 127 635,24
Muilta				
21 815 124,70
26 127 635,24
Osakkeet ja osuudet			 (1.3)
82 475 662,96
92 179 213,32
Johdannaissopimukset			 (1.5)
1 364 259,15
679 354,31
Aineettomat hyödykkeet			 (1.6)
3 308 892,12
3 319 779,99
Aineelliset hyödykkeet			 (1.7)
13 865 841,53
13 952 194,70
Sijoituskiinteistöt ja sijoituskiinteistöosakkeet ja -osuudet			
6 525 501,33
6 447 321,39
Muut kiinteistöt ja kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet			
7 014 839,23
7 082 408,12
Muut aineelliset hyödykkeet				
325 500,97
422 465,19
Muut varat			 (1.8)
172 270,77
635 879,78
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot			 (1.9)
3 345 061,14
4 953 806,94
Laskennalliset verosaamiset			 (1.17)
7 293,12
16 551,76
VASTAAVAA YHTEENSÄ				 1 084 504 832,91
1 107 860 708,45
			
VASTATTAVAA				
31.12.2019
31.12.2018
				
eur
eur
VIERAS PÄÄOMA			
Velat luottolaitoksille			 (1.11)
140 452 610,76
172 959 871,13
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille			 (1.12)
778 556 891,00
779 426 462,78
Talletukset				
778 534 135,02
779 332 413,36
Muut velat				
22 755,98
94 049,42
Muut velat			 (1.13)
3 173 208,02
2 845 741,40
Siirtovelat ja saadut ennakot			 (1.15)
3 724 957,85
2 579 436,73
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla		 (1.16)
12 602 000,00
14 813 000,00
Laskennalliset verovelat			 (1.17)
155 864,23
211 036,06
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ				
938 665 531,86
972 835 548,10
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ			
Vapaaehtoiset varaukset				
37 838 079,48
38 646 333,76
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ			
37 838 079,48
38 646 333,76
OMA PÄÄOMA			(1.22)		
Peruspääoma				
1 000,00
1 000,00
Muut sidotut rahastot				
5 727 992,18
5 911 644,96
Vararahasto				
5 133 707,71
5 133 707,71
Käyvän arvon rahasto 				
594 284,47
777 937,25
Vapaat rahastot				
29 025 602,83
29 025 602,83
Muut rahastot				
29 025 602,83
29 025 602,83
Edellisten tilikausien voitto (tappio)				
62 175 613,44
57 482 170,04
Tilikauden voitto (tappio)				
11 071 013,12
3 958 408,76
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ				
108 001 221,57
96 378 826,59
VASTATTAVAA YHTEENSÄ				 1 084 504 832,91
1 107 860 708,45

LIEDON SÄÄSTÖPANKIN TASE

TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET			
					
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset			
Takaukset ja pantit				
Muut				
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset			
Muut				
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31.12.2019
eur
8 022 579,06
7 976 579,06
46 000,00
70 592 819,13
70 592 819,13

31.12.2018
eur
7 346 774,25
7 299 774,25
47 000,00
87 975 066,87
87 975 066,87

HENKILÖKUNTA 31.12.2019
					
HENKILÖASIAKASKONTTORI
LAURI MARKUS
Pankinjohtaja
AHO TUULA
Rahoitusasiantuntija
AINSAAR TIINA
Asiakasneuvoja
ARO KIRSI-MARJA
Palveluasiantuntija
COLLIN ANNE
Palveluasiantuntija
ETTALA RIITTA
Tuntityöntekijä
HAMMAR SARI
Rahoitusasiantuntija
HEINILÄ HANNA-LEENA Palveluasiantuntija
HJELT NINA
Asiakasneuvoja
HOVI SATU
Asiakasneuvoja
HÄNNINEN PÄIVI
Rahoitusasiantuntija
JOHANSSON ANNE
Rahoitusasiantuntija
KALLONEN TIINA
Sijoitusasiantuntija
KANNISTO SATU
Asiakasneuvoja
KARJALAINEN PETRA
Rahoitusasiantuntija
KOIVUNEN HELI
Palveluasiantuntija
KORPELA HENRI
Palveluneuvoja
KUJALA SAMU
Asiakasneuvoja
KUUSELA MONA
Asiakasneuvoja
LAAPOTTI MERJA
Sijoitusasiantuntija
LAINE JAANA
Rahoitusasiantuntija
LAINE SIRPA
Sijoitusasiantuntija
LATOKYLÄ SARI
Rahoitusasiantuntija
LEHTINEN NELLI
Asiakasneuvoja
LEMPONEN RIINA
Rahoitusasiantuntija
LUONUA MIRJA
Luottopäällikkö
LÖFSTRÖM HANNA
Palveluasiantuntija
MAKKONEN JEREMIAS
Asiakasneuvoja
MUUKKONEN EERIKA
Sijoitusasiantuntija
MÄKI EMILIA
Asiakasneuvoja
NIEMINEN SAARA-SOFIA Tiimiesimies
NÄSÄNEN ELINA
Sijoitusasiantuntija
OKSANEN JARNO
Rahoitusasiantuntija
PALONEN JARI
Palveluasiantuntija
PALONEN PAULA
Palveluasiantuntija
PENTTI EIJA-RIITTA
Tuntityöntekijä
PINOMÄKI KATJA
Rahoitusasiantuntija
PULLINEN SARI
Perintävastaava
RANTINSALO JOHANNES Rahoitusasiantuntija
RINNE-KANTO MILLA
Asiakasneuvoja
ROINE MATTI
Asiakasneuvoja
SAIRANEN ANNI
Rahoitusasiantuntija
SALONEN MERJA
Tuntityöntekijä
SATOPÄÄ MAARIT
Tuntityöntekijä
SAVOLAINEN ANNE
Sijoitusasiantuntija
SUOMINEN RIIKKA
Tiimiesimies
SUOPAJÄRVI PEKKA
Tiimiesimies
TANSKANEN MERJA
Sijoitusasiantuntija
TUJULA TIIA
Tuntityöntekijä
TUOMINEN TUULA
Palveluasiantuntija
TÖRNE KAIJA
Asiakasneuvoja
UUSITALO ANNA-LIISA
Palveluasiantuntija
VARHEENMAA RONJA
Tuntityöntekijä

							
VARAINHOITOKONTTORI
GRÖNROOS PETRI
Johtaja
BJÖRKQVIST LAURA
Lakimies
HIETARINTA-HEINONEN
MAARIT
Tuntityöntekijä
LAPPI TIINA
Sijoitusasiantuntija
ORPANA JANI
Sijoitusasiantuntija
PITKÄNEN VÄINÖ
Tuntityöntekijä
SAHLBERG PETRI
Lakimies
SALONEN ANNEMARI
Sijoitusasiantuntija
YRITYSKONTTORI
NIURO JOUNI
AHONEN TARJA
ANSAMAA MARKKU
ELO SANNA
KIVILUOMA JUHA
KOIVUNEN ISMO
KOIVUNEN MAIJA
LAINE MARJA-LIISA
LEHTIMÄKI VILLE
MATTILA JARI
MYLLYOJA MIKAEL
RATAMO HENRIIKKA
TUNNELA LIISA
TUUPPA ESKO
VIERIMAA NINA
VILHUNEN JUHA

Pankinjohtaja
Rahoitusasiantuntija
Sijoituspäällikkö
Rahoituspäällikkö
Yritysasiantuntija
Maksuliikenneasiantuntija
Yritysrahoituspäällikkö
Rahoitusasiantuntija
Rahoituspäällikkö
Rahoituspäällikkö
Yritysrahoituspäällikkö
Rahoitusasiantuntija
Perintäneuvoja
Rahoituspäällikkö
Rahoituspäällikkö
Rahoituspäällikkö

LIIKETOIMINNAN TUKI
HAKALA JUSSI
JOKINEN IIA
JORTIKKA KAARINA
KESÄLÄ RITVA
KILLSTRÖM LEENA
KOLI AULI
KUHLMAN KIELO
KUMPULA PAULA
NORDLUND VIRPI
RANDELL TUULA
RENTOLA HENRIK
ROKKA JAANA
SAARI SATU
SIVULA PIPSA
SUOMI TUULA
TAMMI JERRY
TERÄS JULIA
TORKKELI MARJA
VÄLIMAA TERHI

Toimitusjohtaja
Tuntityöntekijä
Tuntityöntekijä
Rahoituksen tukihenkilö
Notariaattitoimihenkilö
Emäntä
IT-yhteyshenkilö
Markkinointipäällikkö
Johdon assistentti
Laskenta-assistentti
Talouspäällikkö
Henkilöstöasiantuntija
Osaamisenkehittäjä
Henkilöstöjohtaja
Osaamisenkehittäjä
Huoltomies
Risk Controller
Hallinnon assistentti
Pankkilakimies
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LIEDON SÄÄSTÖPANKIN LUOTTAMUSHENKILÖT 1.1.2020
												
Isännät
Puheenjohtaja Dahl Helena
Varapuheenjohtaja Lipasti Roope
31.12.2020 saakka							
Dahl Helena
Lehtovaara Petteri
Salakoski Heli
Teittinen Pekka
Tuominen Sinikka
Kesäläinen Anne-Maj
Niittyvaara Tuula
Skyttä Heidi
Tiainen Petri
Uutela Maarit		
Kolkkala Riina
Ruusumo Mia
Taatila Vesa
Tuominen Sanna
Vahvaselkä Jussi		
							
31.12.2021 saakka							
Ahtinen Tapani
Katajisto Merja
Lipasti Roope
Mikkola Mari
Reunamo Esa
Alakylä Eija
Kolehmainen Hanna
Lähteenoja Tomi
Nyman Terhi
Artukka Liisa
Kuusisto Seppo
Lähtinen Kimmo
Pietilä Antti				
Hyssälä Markku
Kössi Kari
Mecklin Tomi
Rantala Jaana				

31.12.2022 saakka							
Aho Janne
Kyllönen Ari
Leppänen Risto
Rouhiainen Hannele Vuorinen Jari
Heikkilä Timo
Laaksonen Jari Heikki Pöri Kari
Toivola Maarit				
Hörkkö Kristiina
Laaksonen Jari Pekka
Raiko Hannu
Varheenmaa Mika				
Järvi Sakari
Leino Antti
Raitala Juha
Viitanen Ville					
				
Kunniaisännät							
Aaltonen Ari
Lappalainen Kaija
Niittoaho Seppo
Roine Leena
Virtanen Keijo		
Ahtinen Mauri
Lautamäki Matti
Nikulainen Rauno † Saari Rauno
Virtanen Markku
Alikirri Mauri
Leino Reijo
Nurmi Anneli
Skyttä Alpo
Virtanen Reijo		
Hassel Sven-Olof
Leino Ulla
Ojala Mikko
Suominen Reino
Vähätalo Pertti		
Herranen Tapio †
Lenkkeri Pertti
Packalén Pirjo
Suvanto Timo				
Hopeala Arto
Liukas Hannu
Palmén Teuvo
Särvä Olavi				
Joutsa Ismo
Lusenius Aki
Penttilä Orvo
Tarmi Seppo				
Karén Lasse
Lähteenoja Taisto
Pitkänen Tuula
Tuomola Antti				
Kummala Pertti
Markkula Heikki
Prinssi Veli-Pekka
Valonen Jarkko				
Laine Esko
Mikkola Pirkko-Sofia
Raitala Ilkka
Vauranoja Kalle					
		
Hallitus
Puheenjohtaja Ossa Jaakko
Varapuheenjohtaja Säteri Matti				
31.12.2020 saakka
31.12.2021 saakka
31.12.2022 saakka						
Dahl Päivi
Sainio Jari
Ossa Jaakko		
Hänninen Auli
Säteri Matti
Sairanen Jari						
		
Tilintarkastaja
Lakula Emmi, KHT
Varatilintarkastaja: Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab			
						
Asiakastoimikunnat								
Henkilöasiakas- ja varainhoitopalvelut:
Yrityspalvelut:						
Aalto Sakari		
Heinonen Jukka			
Ansio Marja		
Ketonen Markku			
Heinonen Hannu		
Kössi Kari			
Huhtala Mika		
Lankinen Tuomas			
Kouki Mikko		
Raitala Juha			
Prusila Jouko		
Tuominen Sanna			
Raiko Jorma		
Uutela Maarit			
Salakoski Heli		
Vornanen Jukka			
Santala Timo								
Talonen Turkka								
Vahvaselkä Jussi								
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JOHTORYHMÄ 1.1.2020									
			
Jussi
Hakala
toimitusjohtaja,
taloustieteiden
maisteri

Jouni
Niuro
pankinjohtaja,
valtiotieteiden
maisteri

Markus
Lauri
pankinjohtaja,
kauppatieteiden
maisteri

Pipsa
Sivula
henkilöstöjohtaja,
valtiotieteiden
maisteri
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ORGANISAATIO
1.1.2020
ORGANISAATIO
1.1.2020									
		

ISÄNNISTÖ
ISÄNNISTÖ
HALLITUS
HALLITUS

Johtoryhmä
Johtoryhmä

Toimitusjohtaja
Toimitusjohtaja
JussiHakala
Hakala
Jussi

Henkilöasiakaskonttori
Henkilöasiakaskonttori
pankinjohtaja
pankinjohtaja
MarkusLauri
Lauri
Markus

toimipistettä
99toimipistettä
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Varainhoitokonttori
Varainhoitokonttori
pankinjohtaja
pankinjohtaja
MarkusLauri
Lauri
Markus

Yrityskonttori
Yrityskonttori
pankinjohtaja
pankinjohtaja
JouniNiuro
Niuro
Jouni

Varallisuudenhoidon
Varallisuudenhoidon
palvelut
palvelut
johtajaPetri
PetriGrönroos
Grönroos
johtaja

Yrityspalvelut
Yrityspalvelut
myyntijohtaja
myyntijohtaja
MaijaKoivunen
Koivunen
Maija

Lakipalvelut
Lakipalvelut

Sijoitustoiminta
Sijoitustoiminta
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Henkilöstöasiat
Henkilöstöasiat
henkilöstöjohtaja
henkilöstöjohtaja
PipsaSivula
Sivula
Pipsa

Talouspäällikkö
Talouspäällikkö
Henrik
HenrikRentola
Rentola

Osaamisenkehittämisen
kehittämisentuki.
tuki.
Osaamisen
Vastuualueinasäästäminen
säästäminen
Vastuualueina
sijoittaminen,lainaaminen
lainaaminen
jajasijoittaminen,
päivittäisasiointi
jajapäivittäisasiointi

Risk
RiskController
Controller
(Sisäinen
(Sisäinenvalvonta
valvontajaja
riskienhallinta)
riskienhallinta)

Ulkoistetutpalvelut
palvelut
Ulkoistetut
ICT
ICT

Taloushallinto
Taloushallintojaja
kiinteistöt
kiinteistöt

MarkkinointiMarkkinointipäällikkö
päällikkö
PaulaKumpula
Kumpula
Paula
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ARVOMME
Vakavaraisuus
A siakasta varten
L uotettavuus
O saaminen
VISIOMME

Olemme asiakkaidemme talouden huippuosaajia.
Asiakkaitamme ovat henkilö- ja yritysasiakkaat,
jotka arvostavat kumppanuutta.
Ratkaisemme asiakkaidemme muutostilanteet
kokonaisvaltaisesti. Arvoa tuottavien
ratkaisujemme ansiosta asiakasmäärämme kasvaa jatkuvasti.

TURKU

Kuutio, Yliopistonkatu 21
Hämeenkatu, Hämeenkatu 9
Kaskenkatu, Kaskenkatu 17

KAARINA

Lautakunnankatu 10

LIETO (PÄÄKONTTORI)
Hyvättyläntie 4

NAANTALI

Tullikatu 13

PAIMIO

Asematie 1

RAISIO

Raisiontori 6

LOIMAA

Kauppalankatu 9–11

VARAINHOITOKONTTORI
JA YRITYSKONTTORI

palvelevat kaikissa toimipisteissä.

PALVELUNUMERO 010 430 900
8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (alv 24 %) soitettaessa
kotimaan lanka- ja matkapuhelinliittymistä

FACEBOOK.COM/
Liedonsp

TWITTER.COM/
liedonsp

INSTAGRAM.COM/
liedonsp/

SEURAA BLOGIAMME

osoitteessa kaukaaviisas.fi

