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Pankin tuloksesta maksettiin vuonna
2020 yhteisöjen tuloveroa noin
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Henkilökunnan keski-ikä

Koulutuksen
painopisteet olivat
esimies- ja myynninvalmennuskoulutuksessa
sekä uusien työkalujen
käyttöönottoon liittyvissä
koulutuksissa.

Niko Sieppi

Tuimme alueen
yhteisöjä ja
yhdistyksiä noin

miljoonaa
euroa

Korona sotki juhlavuoden suunnitelmat
Vuosi 2020 oli Liedon Säästöpankin 125-vuotisjuhlavuosi,
johon oli tarkoitus panostaa näyttävästi. Suunnitelmissa
oli muun muassa henkilökunnan yhteisiä tapahtumia
sekä entistä näyttävämpi, vuosittain järjestettävä
kutsuvierastapahtuma Talousseminaari. Koronapandemia
iski kuitenkin jo alkuvuodesta 2020, ja jouduimme
perumaan tapahtuman yksi toisensa jälkeen. Ehdimme
sentään osallistua Suomen suurimpaan opiskelijatapahtumaan, Pikkulaskiaiseen, joka iloksemme keräsi

Kuutionkulmalle kymmenisen tuhatta opiskelijaa
ympäri Suomen.
Syksyllä merkkivuoden kunniaksi ilmestyi Liedon
Säästöpankin historiateos 125 vuotta kannattavaa kasvua.
Valtiotieteiden tohtori Jukka Koiviston kirjoittama teos
julkaistiin 2.9.2020 eli päivälleen 125 vuotta siitä, kun
Liedon Nuorisoseura päätti perustaa paikallisen maaseutupankin, Liedon Nuorisoseuran Säästöpankin, nykyisen
Liedon Säästöpankin.
Liedon Säästöpankin vuosi 2020
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Toimitusjohtajan katsaus

Säästöpankin kvartaali
Liedon Säästöpankin kehitys pienestä yhden paikkakunnan paikallispankista Varsinais-Suomessa toimivaksi miljardipankiksi, joka harjoittaa monipuolista
vähittäispankki-, yksityispankki- ja yrityspankkitoimintaa, on huikea kasvutarina.
Kasvutarina alkoi 90-luvun lamassa. Suomen suurimman pankkiryhmän romahtaessa Liedon Säästöpankki
halusi jatkaa itsenäisenä ja alkoi laajentua ympäröiville paikkakunnille vuoden 1993 lopussa. Minulla on
ollut ilo ja kunnia luotsata pankkia vuodesta 1998.
Tämä on 23. tilinpäätös, jonka allekirjoitan, ja tämän
myötä jätän säästöpankkityön viestikapulan uudelle
toimitusjohtajalle Jouni Niurolle.
Säästöpankilla ei ole omistajia, joiden puoleen
kääntyä huonoina aikoina. Siksi vakavaraisuus ja
oma pääoma ovat pankille elinehto. Vuodesta 1998
tähän vuoteen varaukset ja oma pääoma ovat kasvaneet 11,5 miljoonasta eurosta 154 miljoonaan euroon.
Tämä tarkoittaa 12 prosentin vuotuista tuottoa sijoitetulle pääomalle. Pankin vakavaraisuus ylsi ennätyslukemiin päättyneellä tilikaudella: 24,7 prosenttiin.
Pankilla on liikkumavaraa kasvattaa asiakasluottoja
ja omia sijoituksia niin halutessaan. Yhtä lailla meillä
on merkittävät puskurit myös huonojen aikojen varalle.

Esko Keski-Oja

Vähintään yhtä merkittävä on ollut se henkinen
kasvu, joka pankin sisällä on toteutunut. Vahvan
palvelukulttuurin rinnalle on kasvanut asiantuntijaorganisaatio. Asiantunteva, hyödyllinen, inhimillinen
ja sujuva palvelu muodostavat yhdessä säästöpankkikokemuksen. Tarjoamme asiakkaillemme kumppanuutta ja olemme huomanneet, että tälle ajattelulle
on kysyntää.
Panostimme viime vuonna myös palvelumuotoiluun.
Innovoimme uusia palvelukonsepteja, joissa huomioidaan asiakkaan muutostilanteet mahdollisimman
kokonaisvaltaisesti. Asiantuntijamme voivat luoda
itselleen oman toimenkuvan ja tehtävän. Kun riittävä
määrä asiakkaita kokee palvelukonseptin hyödylliseksi ja on valmis ottamaan sen käyttöön, palvelukonsepti toimii kestävällä pohjalla.

Palvelun arvon tekeminen näkyväksi asiakkaalle
on tärkeää sekä nykyisissä että uusissa palveluissa.
Kaikki lähtee siitä, että palvelun täytyy olla asiakkaalle hyödyllistä. Säästöpankki rakentuu tämän
ajatuksen perustalle. Viime kädessä kysymys on juuri
tästä. Palvelumuotoilu vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä.
Kasvu innovoivaksi organisaatioksi ei tapahdu hetkessä, ja siksi kehitykselle on annettava aikaa ja resursseja. Jonakin päivänä uudet palvelukonseptit voivat
tuottaa merkittävän osan liiketoiminnastamme.

Vahvan palvelukulttuurin
rinnalle on kasvanut
asiantuntijaorganisaatio.
Säästöpankin kvartaali, 25 vuotta, tulee melkein
täyteen osaltani. Tunnen suurta kiitollisuutta menneestä – ennen kaikkea niistä työkavereista, mahtavista työntekijöistä, joiden kanssa minulla on ollut
ilo työskennellä. Ratkoa ongelmia, asettaa tavoitteita,
onnistua, päästä tavoitteeseen. Tehdä tätä kaikkea
yhdessä. Kiitos myös pankin hallitukselle. Olemme
rakentaneet yhdessä pankille vahvan strategian. Meillä
on pätevät ihmiset, tahto ja suunta jatkaa eteenpäin.
Kiitos pankin isännille, jotka ovat suurella sydämellä
mukana säästöpankkityössä. Olen voinut kokea sen
henkilökohtaisesti monin tavoin vuosien varrella.
Lopuksi kiitos asiakkaille, joita varten olemme olemassa! Kiitos luottamuksesta valitessanne meidät
kumppaniksenne. Kaikki alkoi osaltani asiakastyöstä,
ja se on ollut työni suola kaikki nämä vuodet – on
sitten ollut kysymys palvelujen suunnittelusta ja
organisoinnista asiakkaille tai suorasta yhteistyöstä
ja kanssakäymisestä. Se on pitänyt jalat maassa
ja palkinnut eniten. Kiitos.
Liedossa 20.2.2021

Jussi Hakala
Toimitusjohtaja

Liedon Säästöpankkia 23 vuotta luotsannut
Jussi Hakala (kuvassa oikealla) siirtyy eläkkeelle
keväällä 2021, jolloin vetovastuu siirtyy uudelle
toimitusjohtajalle Jouni Niurolle.
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Hyviä tekoja vuonna 2020

Liedon Säästöpankki lahjoitti ennätykselliset
125 000 euroa paikallisille toimijoille

Vastuullisuus on yksi säästöpankkiryhmän toimintaa ohjaavista arvoista, ja vastuullisuuskampanjalla
halutaan tukea yhteisöjen ja ihmisten hyvinvointia.
Osinkojen jakamisen sijaan Liedon Säästöpankki
käyttää voittovaransa palveluiden kehittämiseen ja
toimialueen tukemiseen.
Kampanjassa paikallisilla asukkailla on vaikutusvaltaa – he nimittäin saavat ehdottaa lahjoituskohteita
ja lopulta äänestää niistä. Säästöpankit valitsevat lopulliset tukikohteensa eniten ääniä saaneiden joukosta.
Liedon Säästöpankin toimialueella äänestyskohteita
oli yhteensä 98, ja äänensä antoi 27 886 paikallista.
Valittu tuen saajien joukko on moninainen, sillä
mukana on niin lasten, nuorten, perheiden, ikäihmisten kuin ympäristöasioidenkin eteen puurtavia toimijoita. Yhdistävä tekijä on korona – se on vaikuttanut
kaikkien tuen saajien kohderyhmien elämään
vuoden 2020 aikana.

Operaatio Ruokakassi, Turku
Operaatio Ruokakassi ry on turkulainen, pääosin vapaaehtoisvoimin
toimiva avustusjärjestö, joka on
tehnyt jo 13 vuoden ajan auttamistyötä Turussa ja lähikunnissa. Sen
tehtävänä on keskitetysti hankkia
ja toimittaa ruokaa jäsenjärjestöjensä
kautta jaettavaksi vähävaraisille
ihmisille. Jonoon voi tulla kuka tahansa
apua tarvitseva, ja kaikki jaettava ruoka on
ilmaista ruokakassin hakijalle.
Vuonna 2020 Operaatio Ruokakassi jakoi ruokaa
yli kaksi miljoonaa kiloa eli noin 240 000 ruoka-
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kassillista. Järjestö työllisti yhteensä noin 50 henkeä,
minkä lisäksi jäsenjärjestöissä toimi noin 600 vapaaehtoista. Vuoden aikana vapaaehtoistyötä tehtiin
noin 105 000 tuntia.

Naantalin vanhusten tuki ry, Naantali
Naantalin vanhusten tuki ry on naantalilaisten vanhusten eteen töitä tekevä yhdistys, joka toimii yhdessä
kaupungin ja seurakunnan kanssa. Yhdistyksen
tavoitteena on ikääntyvien naantalilaisten tarpeiden
huomioiminen sekä virikkeiden, virkistyksen ja hyvän
mielen tarjoaminen niin arkeen kuin juhlaankin.
Yhdistyksen tapahtumat ovat avoimia ja maksuttomia, ja ne tarjoavat mahdollisuuden ystävien
tapaamiseen ja kuulumisten vaihtoon. Tapahtumat
ehkäisevät myös ikäihmisten yksinäisyyttä.
Yhdistys toimii vapaaehtoisten voimin, ja se järjestää
myös vapaaehtoisapua vanhuksille. Apua tarjotaan
esimerkiksi arjen askareisiin, ulkoiluun ja harrastuksiin.

Paimion Pelastakaa Lapset ry, Paimio
Paimion Pelastakaa Lapset ry on mukana Eväitä
elämälle -ohjelmassa, jossa tuetaan vähävaraisten
perheiden ja syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä ja harrastamista. Paimion paikallisyhdistys
tarjoaa oppimateriaalitukea toisen asteen opiskelijoille, joiden mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä on
uhattuna perheen vähävaraisuuden vuoksi.

Palvelukeskus Ruska, Lieto
Palvelukeskus Ruska on merkittävä osa Liedon vanhustoimintaa, sillä se tarjoaa monipuolista päiväkeskustoimintaa, ruokailumahdollisuuksia, omaishoidet-

tavien päivähoitoa, erityisliikuntaa sekä lyhytaikaishoitoa. Liedon Säästöpankin lahjoitus kohdistuu Ruskan intervalliasiakkaiden virkistystoimintaan,
kuten teatterimatkoihin, torikahveihin, laivapiknikkiin ja tarvehankintoihin.

Perhekeskus Satelliitti, Raisio
Perhekeskus Satelliitti tarjoaa avoimen kohtaamispaikan alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen.
Satelliitti yhdistää ja tukee lapsiperheitä sekä tekee
monikulttuurista yhteistyötä ja ennaltaehkäisevää
perhetyötä. Toiminta perustuu pitkälti vapaaehtoistyöhön ja lahjoituksiin, ja kohtaamispaikan toimintaa
pyörittävät MLL:n Varsinais-Suomen piiri ja Raision
paikallisyhdistys.

Turun kaupunkilähetys ry,
Nuorten tuettu asuminen, Turku
Turun kaupunkilähetys ry tarjoaa nuorten tuetun
asumisen toiminnallaan tukea itsenäistymisvaiheessa
oleville nuorille. Vapaaehtoiset tukihenkilöt tukevat
arjessa 18–25-vuotiaita nuoria, jotka opettelevat yksin
asumista ja elämistä. Tukihenkilön apu voi olla esimerkiksi konkreettista yhdessä tekemistä tai keskustelua arjen asioista.

Kansalaistoiminnan keskus Puntari,
Kaarina

Kansalaistoiminnan keskus Puntari on kaikille avoin
kansalaisten olohuone ja maksuton kohtaamispaikka.
Puntarissa kohdataan, kahvitellaan ja kokoonnutaan
sekä verkostoidutaan ja ystävystytään – käyntejä
kertyy vuosittain noin 6 500. Puntarin on todettu
vähentävän yksinäisyyttä ja lisäävän hyvinvointia.

Paloautosisarukset Junnu,
Jannu ja Jenna, Loimaa
Paloautosisarukset Junnu, Jannu ja Jenna kiertävät
ympäri Suomea tapahtumissa ja koulutuksissa sekä
tekevät turvallisuusvalistustyötä, jonka painopiste on
syrjäytyneissä nuorissa. Vuosittain autoilla tehdään
noin 85 turvallisuustapahtumaa, ja toimintaa koordinoi Jokivarren VPK ry. Vapaaehtoistoimintaa tehdään
omarahoitteisesti. Toiminnan kannatusjäseninä on
yrityksiä, yksityisiä jäseniä ja palokuntia.

Heikki Vastavalo

Liedon Säästöpankki teki vuonna 2020 perinteiseen tapaansa
lahjoituksia paikallisen toiminnan ja alueen elinvoimaisuuden
tukemiseksi. Pankin 125-vuotisjuhlavuoden kunniaksi lahjoitussumma oli ennätykselliset 125 000 euroa, ja lahjoitus oli osa
jokavuotista Hyviä tekoja -vastuullisuuskampanjaa.

Tyrni-istutusprojekti, Varsinais-Suomi
Vuonna 2020 käynnistyi Turun yliopiston elintarvikekemian ja elintarvikekehityksen yksikön vetämä nelivuotinen TYRNIRAKI-hanke, jossa istutetaan tyrnejä
Saaristomeren suojelemiseksi. Hankkeen tavoitteena
on hidastaa ravinteiden valumista Varsinais-Suomen
pelloilta jokiin sekä siten vähentää Saaristomeren
rehevöitymistä.
Toukokuussa 2020 viidelle Varsinais-Suomen joenja merenrantaviljelmälle istutettiin yhteensä 3 300
kotimaista alkuperää olevaa tyrnitaimea. Vahdolle,
Paattisille, Piikkiöön ja Perniöön tehdyt istutukset
sitovat maata, lisäävät sen multavuutta sekä sieppaavat fosforia, typpeä ja muita ravinteita – samalla
vähennetään Saaristomeren rehevöitymistä.
TYRNIRAKI-hankkeen menetelmää vasta testataan
Varsinais-Suomessa, mutta tyrniä voidaan hyödyntää
koko Suomessa luonnonvesien puhtauden säilyttämisessä.

Saaristomeren Suojelurahasto,
Saaristomeri

Saaristomeren Suojelurahasto kerää lahjoituksia ja
ohjaa varat paikallisiin vesiensuojeluhankkeisiin.
Suojelurahasto on rahoittanut jo yli 50 vesiensuojeluhanketta, joissa on esimerkiksi testattu uusia
menetelmiä, rakennettu kosteikkoja ja kunnostettu
virtavesikohteita. Tavoitteena on Saaristomeren ja
sen valuma-alueiden rehevöitymisen pysäyttäminen
ja vesien tilan yleinen parantaminen.

Liedon Säästöpankin vuosi 2020
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Tekniikan koulutusalalle 100 000 euroa

– Alueen elinvoimaisuuden
ja kilpailukyvyn kannalta on
tärkeää, että alueella on
korkeatasoista teknistä
osaamista, Turun yliopiston
vararehtori Mika Hannula
sanoo.

Hanna Oksanen/Turun yliopisto

Liedon Säästöpankki lahjoitti viime vuonna Turun
yliopiston tekniikan koulutusalalle 100 000 euroa.
Yliopisto oli edellisenä vuonna saanut luvan opetus- ja kulttuuriministeriöltä tekniikan koulutusalan
laajentamiselle, ja uusi teknillinen tiedekunta aloitti
toimintansa tammikuussa 2021.
Liedon Säästöpankin lahjoitus on kohdistettu laajenevaan diplomi-insinöörikoulutukseen, mutta kaikkiaan lahjoituksen vaikutukset ovat moninaiset – lahjoituksella tuetaan opetuksen ja tutkimuksen lisäksi
Turun seudun elinvoimaisuutta.

Vastaus huutavaan työvoimapulaan
Turun yliopiston vararehtori Mika Hannulan mukaan
lahjoitus on vahva viesti siitä, että Liedon Säästöpankki pitää koulutusta ja tiedettä arvossa. Hänen
mukaansa lahjoitus on myös luottamuksenosoitus
yliopistolle.
– Lahjoitus vahvistaa yliopiston ja yhteiskunnan
vuorovaikutusta, mikä on äärimmäisen tärkeää.
Se lisää yliopiston vaikuttavuutta mutta myös
tiedeyhteisön kykyä ymmärtää yhteiskuntaa,
Hannula toteaa.
Tekniikan koulutusalan laajeneminen on tärkeää
monitieteisyyden kannalta. Samalla kyse on strategisesta päätöksestä, jolla vastataan Varsinais-Suomen
osaamis- ja työvoimapulaan. Laajempaa tekniikan
koulutusvastuuta ovatkin ajaneet myös yliopiston
sidosryhmät, joilla on tarvetta tekniikan osaajille.

Teknillisessä tiedekunnassa opiskelee
yhteensä yli 2 000 opiskelijaa.
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Tekniikan koulutus on tärkeää Turun talousalueen
kannalta, ja Liedon Säästöpankin lahjoituksen tavoitteena onkin tukea myös Turun seudun elinvoimaisuutta. Liedon Säästöpankin toimitusjohtaja Jussi
Hakalan mukaan elinvoimaisuus luo tulovirtoja ja
työpaikkoja, mikä hyödyttää niin yksityisiä toimijoita
kuin yrityksiäkin.
Myös Hannula on samoilla linjoilla. Hänen mukaansa
elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn kannalta on tärkeää, että alueella on teknistä osaamista ja osaamistaso on korkea.

Lahjoitus vahvistaa yliopiston
ja yhteiskunnan vuorovaikutusta,
mikä on äärimmäisen tärkeää.
Hannulan mukaan uuden tiedekunnan alkutaival on
sujunut hyvin. Myös tulevaisuudennäkymät ovat hyvät.
– Jatkossa onkin lupa odottaa esimerkiksi uusia start
up -yrityksiä, yritysten vaikuttavaa tuotekehitystoimintaa sekä aiempaa vahvempaa yhteistyötä yliopistoyhteisön ja yhteiskunnan välillä, Hannula visioi.
Hakala toivoo lahjoituksen tukevan tulevaisuuden
tutkimustyötä ja myönteistä kehitystä. Katse on myös
kestävässä tulevaisuudessa: toiveena on, että lahjoituksella panostetaan erityisesti kiertotalouden ja
kestävän kehityksen opetukseen ja tutkimukseen.
– Toivomme, että lahjoituksella on kauaskantoinen
vaikutus ja se edistää kehitystä, jossa voittavat kaikki,
Hakala sanoo.

Noora Mela/Turun yliopisto

Hanna Oksanen/Turun yliopisto

– Yliopisto ei jäänyt yksin uusien koulutusvastuidensa kanssa, vaan myös sidosryhmät vastasivat
huutoon muun muassa lahjoituksin, Hannula
kertoo.

Elinvoimaa Varsinais-Suomeen

Liedon Säästöpankin vuosi 2020
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Määrätietoinen

Toimitusjohtaja Jussi Hakala on johtanut 125-vuotiasta
Liedon Säästöpankkia 23 vuotta. Hän on ansiokkaan uransa aikana
nähnyt ja kokenut paljon. Nyt hän odottaa tulevia eläkepäiviä uteliaana.

tuloksentekijä

Näin hän muistelee menneitä ja suunnittelee tulevaa:
Miten päädyit pankkialalle,
ja mikä alassa kiehtoi?
– Valmistuin taloustieteiden maisteriksi Tampereen
yliopistosta 1980-luvun alussa. Alun perin aikeenani
oli työskennellä perheyrityksessämme kotipaikkakunnallani Teuvalla, Etelä-Pohjanmaalla. Säästöpankkiliitto haki kuitenkin samaan aikaan vastavalmistuneita johtajakoulutukseen. Päätin hakea
koulutukseen ja tulin valituksi. Niin avautui työura
Säästöpankkiryhmässä.

– Olen viihtynyt työssäni erinomaisesti,
ja se on antanut minulle paljon. Nyt
iloitsen kuitenkin siitä, että harrastuksille ja perheelle jää enemmän aikaa,
toimitusjohtaja Jussi Hakala sanoo.

Säästöpankki oli minulle tuttu jo suvun perintönä:
isoisäni oli perustamassa Teuvan Säästöpankkia,
ja hän toimi pitkään sen toimitusjohtajana.
Pankkialassa minua on aina kiehtonut sen monipuolisuus: yhtäältä ala tarjoaa suuria makrotaloudellisia
ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia, mutta toisaalta se
on konkreettista työtä asiakkaiden kanssa. Säästöpankkiaate on kestävän kehityksen aate, joka pitää
asiakkaidensa puolta ja on olemassa heitä varten.
Tällainen liiketoiminnan sosiaalinen aspekti puhutteli
minua.

Mikä on ollut
työsi parasta antia?
– Säästöpankkityö on tarjonnut minulle suunnattoman hienon mahdollisuuden toteuttaa itseäni ja
tehdä työtä tärkeiksi kokemieni asioiden parissa.
Parasta antia ovat olleet ne hetket, kun on miettinyt
osaavan ja innostuneen tiimin kanssa ratkaisuja eri
haasteisiin. Eteenpäin pääseminen ja onnistumiset
ovat antaneet valtavasti energiaa jatkaa matkaa.
Näitä hetkiä on sisältynyt sekä työhön omassa pankissani että työskentelyyn Säästöpankkiliitossa koko
ryhmää koskevien asioiden parissa.

Niko Sieppi

Mitkä ovat olleet urasi
mieleenpainuvimpia hetkiä?
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– Liedon Säästöpankin kasvutarina on todella hieno
ja ainutlaatuinen, ja siinä on paljon koskettavia hetkiä. Viime vuonna valmistui tohtori Jukka Koiviston
kirjoittama pankin 125-vuotisjuhlavuoden historiateos. Teoksen myötä moni muisto palautui elävänä
mieleeni, ja niiden joukosta on vaikea nostaa vain
yhtä tai kahta asiaa. Tiivistetysti voisi sanoa, että uu-

distukset ovat olleet mieleenpainuvimpia: toiminnan
monipuolistuminen rahasto- ja vakuutussäästämiseen, yrityspankki- ja yksityispankkitoimintaan sekä
lakipalvelujen laajentaminen ja pankin palvelumuotoilun käynnistäminen.
Huippuhetkiä sisältyy myös Säästöpankkiliitossa
työskentelyyn ryhmän jälleenrakentamiseksi 1990luvun romahduksen jälkeen. Osallistuin tähän työhön Säästöpankkiliiton hallituksessa 18 vuoden ajan,
josta 13 vuotta toimin puheenjohtajana. Sinä aikana
rakennettiin ryhmän infrastruktuuria uudelleen ja
luotiin uusia rakenteita: Sp-Rahastoyhtiö, Sp-Henkivakuutusyhtiö, Nooa Säästöpankki Oy, Säästöpankkien Keskuspankki ja kiinnitysluottopankki sekä
Sp-Koti-kiinteistövälitysketju. Ne ovat edesauttaneet
ratkaisevasti sitä, että paikallinen säästöpankki on
kilpailukykyinen tänä päivänä.

Liedon Säästöpankin
kasvutarina on
ainutlaatuinen.
Mieleeni on jäänyt tietysti myös hyvin dramaattinen
vaihe, Suomen Säästöpankin pilkkominen 1993.
Urani alkupuolella suuret muutokset seurasivat
toisiaan: 1980-luvun lopun rahamarkkinoiden vapautuminen, kasvu, romahdus ja Suomen Säästöpankin
muodostuminen. Myös 1990-luvun alun talouskriisi
seurauksineen oli kerta kaikkiaan järkyttävää aikaa
asiakkaillemme ja lopulta Suomen Säästöpankin
pilkkomisen myötä myös työntekijöillemme.

Miten vaikeista
ajoista on selvitty?
– Säästöpankkien pilkkomisen aikaan työkavereiden
keskinäinen tuki oli tärkeää, ja se on auttanut
pienemmissäkin ongelmissa: jos suunta on sama,
ongelmat eivät ole esteitä vaan hidasteita. Liedon
Säästöpankki on myös uudistunut asiakkaiden ja
muun toimintaympäristön mukana. Uudistuminen
ei ole itsestäänselvää eikä helppoa, ongelmat liittyvät
usein uudistumishaluun ja -kykyyn. Jos on halua,
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osaaminen pystytään kyllä aina rakentamaan ennen
pitkää. Jos taas halu puuttuu tai ei ymmärretä
muutoksen tarvetta, on jaksettava panostaa
dialogiin – sen avulla selvitään ongelmista.

Miten pankki on onnistunut
säilymään vahvana ja itsenäisenä?
– Historiateos kuvaa hyvin sitä, miten vahva halu
itsenäisyyteen ja usko omaan ajatteluun piti pankin
itsenäisenä vaaran vuosina. Tämä näkyi sekä luottamusmieshallinnossa että edeltäjäni Jaakko Kailialan
toiminnassa. Olen pitänyt tätä asennetta johtotähtenä
myös omassa toiminnassani: on uskallettava tarvittaessa irtaantua valtavirrasta ja luottaa omaan ajatteluun.

Onnistumiset ovat
antaneet energiaa
jatkaa matkaa.
Säästöpankilla ei ole omistajia, joten ainoa keino pitää kestävästi yllä vakavaraisuutta on toimia pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Emme pyri maksimoimaan
voittoa, mutta tarvittavien tulevaisuusinvestointien ja
kilpailukykyisten palveluiden vuoksi meidän on koko
ajan huomioitava kannattavuus ja vakavaraisuus.

Mistä Liedon Säästöpankin
dynaamisuus ja innostus kumpuaa?
– Meillä on vahvasti säästöpankkityöhön sitoutuneita
asiantuntijoita palvelemassa asiakkaitamme. Uskon,
että työn merkityksellisyys antaa intoa ja tuo dynaamisuutta toimintaamme. Ratkaisevaa on ihmisten
oma sisäinen motivaatio ja halu toteuttaa kutsumustaan pankissa asiakkaiden hyväksi.
Olemme itsenäinen toimija, ja päätöksentekijöillä
on paikalliset kasvot. Pystymme ketterään toimintaan, olemme osaavia ja tarjoamme kumppanuutta.
Pyrimme olemaan myös helposti tavoitettavissa.
Asiakkaiden tyytyväisyys palkitsee.

Miten viime vuosien nopeisiin
muutoksiin on vastattu?
– Muutoksiin vastataan heti, eikä ikäviäkään päätöksiä lykätä. Muutokset toimintaympäristössä täytyy
tunnistaa riittävän ajoissa, jotta ei tarvitse tehdä
äkkinäisiä liikkeitä. Lisäksi täytyy miettiä, miten ja
milloin reagoidaan. Muutoksen suunta ja ajoitus
ovat hyvin tärkeitä päätöksenteossa.
Vahvuutemme on asiakkaitamme palveleva henkilöstömme. Haluamme kehittyä asiantuntijaorganisaationa
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ja perustaa asiakassuhteen kumppanuudelle.
Tahdomme olla asiakkaidemme talouden huippuosaajia ja tähtäämme siihen, että hallitsemme erityisesti heidän muutostilanteitaan. Näin voimme parhaiten auttaa ja luoda osaamisellamme lisäarvoa.

Pankki on enemmän kuin yksiköidensä summa

Mikä pankkialan
kehityksessä on yllättänyt?
– Ehkä eniten on yllättänyt se, että kaikista muutosennustuksista huolimatta pankkiala on pysynyt
suhteellisen vakaana toimialana. Suomalainen
pankkiala on maailman huippua. Kilpailu on täällä
kovaa, mutta asiakas hyötyy siitä. Hyvää on juuri
tämä vakaus ja luotettavuus. Vähemmän hyvää taas
on se, että finanssikriisin jälkeen alkanut pankkialan
sääntely kasvaa yhä. Se on tarkoitettu asiakkaiden ja
veronmaksajien hyödyksi, mutta sillä on myös haittavaikutuksia, jotka näkyvät asiakkaille jäykempänä ja
hitaampana palveluna.

Miten arvioit tulevaa –
mikä muuttuu, mikä on pysyvää?
– Pysyvää on muutos – fraasi tai ei, näin se on.
Ihmiset tarvitsevat kyllä jatkossakin pankkipalveluja
mutta eivät välttämättä pankkeja, sillä digitalisaatio
muuttaa tapoja hoitaa pankkiasioita. Pankkitoimiala
on jo pirstoutunut, ja Suomessa kasvu keskittyy niin
sanotusti kasvukolmioon. Turvallisuuden, vakauden
ja luotettavuuden tarve on pysyvää jatkossakin.
Kumppanuudelle on kysyntää, ja se tarjoaa kasvolliselle, paikalliselle pankille elintilaa tulevaisuudessa.

Mitkä ovat suunnitelmasi pitkän
ja ansiokkaan työuran jälkeen?
– Minulla on ollut onni tehdä pitkään töitä. Kalenterini on aina ollut täynnä pitkäksi aikaa eteenpäin,
mutta en kuitenkaan koe uhranneeni perhettäni,
ystäviäni tai harrastuksiani työn alttarille. Olen ollut
sopivan itsekäs ja pystynyt myös yhdistämään tekemisiäni. Kaikki on lähtenyt sisäisestä motivaatiosta:
olen saanut tehdä itselleni sopivaa ja todella kiinnostavaa työtä. Vaikeita päiviä on ollut, mutta ei tylsiä.
Jotkut luottamustehtävät jatkuvat ainakin jonkin
aikaa, mutta muuten en ole hirveästi suunnitellut
tulevaa. Ajattelen, että laskeudun kellumaan mahdollisuuksien mereen. En tee välttämättä mitään vaan
katson, mitä tuleman pitää. Vietän aikaa perheeni,
lasteni ja lastenlasteni kanssa varmasti entistä enemmän. Olen luonnostani kiinnostunut hyvin monenlaisista asioista, kuten kirjallisuudesta, matkailusta,
kirjoittamisesta ja urheilusta. Vahvimmat tunteeni
tällä hetkellä ovat kiitollisuus menneestä ja uteliaisuus tulevaan – ja pidän noista tunteista.

Liedon Säästöpankki on 125-vuotisen historiansa aikana
kehittynyt ja kasvanut satapäiseksi asiantuntijaorganisaatioksi.
Pankin eri yksiköitä kehitetään toimintaympäristön muuttuessa,
jotta ne palvelisivat mahdollisimman hyvin asiakkaiden tarpeita.

Yrityskonttori on yrittäjän
pitkäaikainen kumppani
Reilu kymmenen vuotta sitten perustetulla Yrityskonttorilla on keskeinen rooli niin pankin ansainnan
kuin toimialueen elinkeinoelämän kannalta: se auttaa yrityksiä kasvamaan sekä toimii neuvonantajana
niiden talouden ja taseen vahvistamisessa.
– Autamme asiakkaitamme kasvamaan, työllistämään
ja vaurastumaan, kiteyttää yritysmyynnin johtaja
Maija Koivunen.
Asiakkaiden kasvu ja kehitys mahdollistetaan muun
muassa rahoittamalla investointeja sekä yrityskauppoja. Koivusen mukaan isotkin rahoituspäätökset
tehdään paikallisesti ja nopeasti ja iso osa rahoituksesta kanavoidaan toimialueiden yrityksille.
Yrityskonttorin tavoitteena on olla yrittäjän pitkäaikainen kumppani. Kumppanuudessa tärkeää on
molemminpuolinen yhteistyö ja luottamus asiakkaan
ja pankin välillä.
Yrityskonttorin toiminta on ajan kuluessa laajentunut
niin hankkeiden koon kuin henkilöstönkin osalta.
Tulevaisuuden visiot ovat selvät: palvelut tulevat
keskittymään entistä enemmän asiantuntijuuteen
ja asiakkaiden talouden valmentajana toimimiseen.
Tarkoitus on myös monipuolistua rahoitusten järjestelijänä. Esimerkiksi Yrityskauppa-konseptissa autetaan asiakkaita toteuttamaan omistajanvaihdoksia
konttorin yhteistyöverkoston avulla.
– Tähtäämme laajoihin palvelukokonaisuuksiin. Haluamme tulevaisuudessa olla perheyrittäjän pankki,
joka palvelee asiakkaitaan kokonaisvaltaisesti niin

yrityksen kuin perheenkin talous- ja lakiasioissa,
Koivunen summaa.

Autamme asiakkaitamme
kasvamaan, työllistämään ja
vaurastumaan.
MAIJA KOIVUNEN

Henkilöasiakaskonttori
on lähellä asiakkaitaan
Henkilöasiakaskonttorin asiakasryhmiä ovat yksityishenkilöt, perheet sekä pienyrittäjät – kyse on Liedon
Säästöpankin asiakasmäärältään suurimmasta konttorista. Henkilöasiakaskonttori edistää säästöpankkiaatteen mukaisesti säästämistä ja asiakkaidensa
taloudellista hyvinvointia. Konttorille on tärkeää
mahdollistaa sujuva ja mutkaton arjen raha-asioiden
hoitaminen. Myös läsnäoloon panostetaan.
– Kiihtyvästä digitalisaatiosta huolimatta olemme
paikallisesti läsnä konttoriverkostollamme ja tarjoamalla konttoreissamme laajasti eri asiantuntijoiden
palveluita. Haluamme tarjota palvelua siellä, missä
se asiakkaillemme parhaiten sopii. Olemme helposti
lähestyttävissä ja nopeasti tavoitettavissa, rahoitusasiantuntijoiden tiiminvetäjä Riikka Suominen kertoo.
Henkilöasiakaskonttorin asiantuntijat auttavat asiakkaitaan tunnistamaan talouteen liittyviä riskejä sekä
mahdollisuuksia – asiakas saa juuri hänelle sopivan,
myös tulevaisuuden suunnitelmat ja tavoitteet huomioon ottavan ratkaisun rahoitukseen tai sijoitustarpeisiin. Suomisen mukaan konttori rahoittaa vastuullisesti sekä tarjoaa säästämisen ja sijoittamisen tuot-
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teillaan asiakkaille vaihtoehtoisia tapoja kasvattaa
varallisuutta.
Tulevaisuudessa Henkilöasiakaskonttori haluaa
tehdä raha-asioiden ja talouden hoidosta sekä
elämän muutostilanteiden hallinnasta entistä
helpompaa. Tarkoituksena on kehittää kohtaamiskanavia, osaamista sekä palveluita asiakkaiden
tarpeiden näkökulmasta. Lisäksi syvää osaamista
ja asiantuntijuutta vaativiin neuvotteluihin
halutaan varata entistä enemmän aikaa.

Olemme asiakkaamme kumppani
arjen raha-asioissa sekä tuki ja
mahdollistaja elämän muutostilanteissa.
RIIKKA SUOMINEN

Varainhoitokonttori on kumppani
niin hyvinä kuin vaikeinakin aikoina
Vuonna 2017 perustetulle Varainhoitokonttorille on
tärkeää, että asiakas vaurastuu ja taloudellinen hyvinvointi lisääntyy. Konttorin asiakaskunta on laaja, sillä
konttori palvelee varallisuuden hoidossa niin yksityishenkilöitä, yrityksiä, yhdistyksiä kuin säätiöitäkin.
Varainhoitokonttori tarjoaa kattavaa ja kokonaisvaltaista varainhoitoa sekä yksityispankkipalveluja.
Konttorin tarjoamat palvelut, kuten sijoittaminen
sekä omalla että vieraalla pääomalla, varainhoito ja
family office -palvelut ovat asiakkaan edun mukaisia.
– Jokainen asiakas on yksilö ja persoona, ja palveluita räätälöidään sen mukaisesti. Meillä asiakkaalle
on aikaa enemmän kuin 45 minuuttia. Uskallamme
tuoda näkemyksiämme esille, ja olemme asiakkaan
kumppaneita niin hyvinä kuin vaikeinakin aikoina,
kertoo varainhoidon johtaja Petri Grönroos.
Grönroosin mukaan konttori erottuu kilpailijoistaan
persoonallisella, kunkin asiakkaan näköisellä otteellaan – asiakkaat ovatkin olleet tutkitusti erittäin
tyytyväisiä.
Yksityispankki on merkittävä tekijä Turun talousalueella, ja konttoria vahvistetaan jatkuvasti. Tulevai-
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VAKAVARAISUUS
ASIAKASTA VARTEN
LUOTETTAVUUS
OSAAMINEN

suuden visiona on, että konttorin rooli kasvaa laadukasta
varainhoitoa haluavien asiakkaiden keskuudessa.

Asiakkaamme ovat olleet
tutkitusti erittäin tyytyväisiä.
PETRI GRÖNROOS

Taloustiimi tuo
vahvaa osaamista
Taloustiimi on pieni, mutta merkittävä yksikkö – vahva
sisäisen laskennan osaaminen on ollut yksi menestyksen avain Liedon Säästöpankin 125-vuotisessa historiassa. Taloustiimin riskienhallinnan ja sisäisen laskennan osaaminen on ollut ennakoivaa ja vankkaa, ja
taloustiimi on vuosien varrella tukenut pankin johtoa
päätöksenteossa.
Taloustiimin kädenjälki näkyy omalta osaltaan pankin kasvussa: vuonna 2000 pankin tase oli noin 311
miljoonaa, kun taas vuoden 2020 tase oli noin 1,1
miljardia euroa. Vastaavasti oma pääoma ja varaukset
ovat kasvaneet vuosituhannen alusta noin 20,6 miljoonasta eurosta 154 miljoonaan euroon.
– Pankki on onnistunut kasvamaan kannattavasti ja
riskit halliten. Siitä kertoo se, että vuoden 2020 lopussa pankin ydinvakavaraisuus nousi uudelle ennätystasolle eli 24,4 prosenttiin, talouspäällikkö Henrik
Rentola summaa.
Taloustiimin vastuulla on tuottaa muun muassa
monipuolista talous- ja riskiraportointia pankin
johdon tueksi. Tehtäviin kuuluvat myös tilinpäätökset, budjetointi, riskienvalvonta- ja compliance-toiminnot, pääoman jatkuvuussuunnittelu, sisäisen raportoinnin suunnittelu ja toteuttaminen, likviditeetin
hallinta, sijoitusten back office -tehtävät sekä pankin
sijoituskiinteistöjen ylläpitoon ja vuokraukseen
liittyvät tehtävät.

HR:n tavoitteena tarjota paras
mahdollinen säästöpankkikokemus

Lakipalvelut
tuovat turvaa

HR-yksikkö perustettiin vuonna 2012 kehittämään
huippuasiantuntijuutta ja henkilöstön toimintamalleja. HR-puolen lisäksi mukaan tulivat ICT sekä päivittäiseen asiakaspalveluun liittyvät työt ja taustatehtävät. Liedon Säästöpankin koko henkilökunta on HR:n
ja ICT:n asiakkaina, ja asiakaspalvelutiimi palvelee
sekä asiakkaita että omaa henkilöstöä.

Liedon Säästöpankissa on ollut lakimiehiä ainakin 30
vuotta, mutta he ovat olleet hajasijoitettuina eri yksiköissä. Vasta vuoden 2020 aikana aloitti uusi yksikkö,
Lakipalvelut.

Vuosien aikana yksikkö on kehittynyt paljon, sillä
sääntely on tuonut muutoksia tehtäviin. Lisäksi
kehittäminen ja osaamisen laajat lisävaatimukset
ovat muuttaneet tekemistä jatkuvasti. ICT-puolella
sen sijaan näkyy laitteistojen ja käytettävien työkalujen muutos – kehitys on ollut valtavaa.
– HR-yksiköllä on tärkeä rooli pankin sisäisessä
toiminnassa: yksikkö mahdollistaa muiden töiden
onnistumisen, luo sisäisen työntekijäkokemuksen
sekä palvelee suoraan myös asiakkaita, henkilöstöjohtaja Pipsa Sivula kertoo.
Yksikön aikaansaannoksia ovat esimerkiksi osaamiskartta ja osaamisen määrittelyn, arvioinnin ja seurannan vakiinnuttaminen, henkilöstön suunnitelmallinen
kouluttaminen, työhyvinvoinnin malli, kummioppilastoiminta sekä perehdytysjärjestelmä.
– Tavoitteenamme on mahdollistaa muiden työnteko
ja tarjota asiakkaillemme paras mahdollinen säästöpankkikokemus. Meillä on ihan paras työyhteisö
– rakastamme hyviä vitsejä ja olemme huippuammattilaisia omassa ammatissamme, Sivula kertoo.

Lakipalveluiden rooli on muuttunut hiljalleen kohti
sitä, että yksikkö on suoraan asiakkaiden apuna ja
tukena. Lakipalvelut tuovat lisäelementin asiakkaan
ja hänen läheistensä arjen ja tulevaisuuden turvaamiseen. Varautumalla voidaan välttää ongelmia ja
menetyksiä sekä säästää rahaa.
– Asiat eivät jää puolitiehen, kun myös lakipuolen
asiat selvitetään, Lakipalveluiden johtaja Leif
Eekkinen toteaa.
Lakipalveluissa on yhteensä kymmenien vuosien
kokemus perhe- ja perintöoikeudellisten asioiden
hoitamisesta. Apua on tarjolla muun muassa edunvalvontavaltakirjoihin, kauppa- ja lahjakirjoihin,
testamentteihin, avioehtoihin sekä avioero-osituksiin
ja perinnönjakoon liittyvissä asioissa. Kyseisillä
dokumenteilla pystytään turvaamaan ja helpottamaan asiakkaiden ja heidän läheistensä elämää sekä
löytämään esimerkiksi verotehokkaita ratkaisuja.
Lakipalvelut haluaa näyttäytyä helposti lähestyttävänä, asiantuntevana ja luotettavana kumppanina,
jonka tuottama lisäarvo on asiakkaiden saatavilla.
Yhä useampi pankin asiakas onkin löytänyt Lakipalvelut – ja tarve tuskin tulee vähenemään, mikäli
sääntely lisääntyy ja monimutkaistuu.

Pankki on onnistunut kasvamaan
kannattavasti ja riskit halliten.

Asiakaspalvelutiimi palvelee sekä
asiakkaita että pankin henkilöstöä.

Asiat eivät jää puolitiehen, kun
myös lakipuolen asiat selvitetään.

HENRIK RENTOLA

PIPSA SIVULA

LEIF EEKKINEN
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Yrittäjä Lasse Kantola:

”Elämäntyöstä kertynyt omaisuus
on nyt hyvässä hoidossa”
Yrittäjä Lasse Kantola kartutti omaisuuttaan myymällä paalutuksia
tekevän yrityksensä joitakin vuosia sitten. Kertyneen varallisuutensa
vaalijaksi hän valitsi Liedon Säästöpankin, josta hän kertoo saaneensa
asiantuntevan ja luotettavan sijoituskumppanin.
Lasse Kantola kertoo pettyneensä isoilta sijoitusyhtiöiltä saamaansa palveluun, jonka hän koki
etäiseksi ja persoonattomaksi. Hän kertoo kaivanneensa kasvollista palvelua ja kumppania, joka
paneutuu sijoitusasioihin ensisijaisesti hänen
omista lähtökohdistaan.
– Sijoitustoiminta ei ole mitenkään helppo ala, ja
vielä vaikeampaa on hypätä paalutusyrittäjästä
sijoittajaksi. Muutamien epäonnistuneiden kokeilujen
jälkeen päädyin Liedon Säästöpankin Varainhoitokonttorin asiakkaaksi, mikä on osoittautunut
erinomaiseksi päätökseksi, Kantola kertoo.
Kantola arvostaa henkilökohtaista palvelua, jonka
hän mainitsee Liedon Säästöpankin erityisenä
vahvuutena.
– Asiakkaana minulle on tullut sellainen tunne, että
pankissa tunnetaan vastuuta siitä, mitä ollaan tekemässä. Omaa bisnestä ei tehdä asiakkaan kustannuksella, vaan mietitään, miten asiakkaan varallisuutta
hoidetaan viisaasti. Pankki on suurena apuna siinä,
ettei tule otettua riskejä, joita ei tunne eikä hallitse,
Kantola sanoo.
Kantolan kokemuksen mukaan Liedon Säästöpankissa työskentelee asiantuntijoita, joilla on asioihin
inhimillinen ote.

Kantolan yrittäjän ura alkoi oikeastaan jo 15-vuotiaana,
jolloin hän ryhtyi tekemään maanrakennustöitä isänsä
kaivinkoneella. Samoihin aikoihin Kantolan isä järjesti
pojalleen työpaikan isosta konealan yrityksestä.
– Olin ison tehtaan ainoa siivooja, ja palkkani oli 1,75
markkaa tunnilta. Koneet olivat hienoja, mutta saamani kohtelu ei – ylitöitä vaadittiin tekemään ilman
korvausta, mihin en suostunut. Tuolloin pomoni
tiuskaisi minulle, että sinusta ei koskaan tule mitään.
Vastasin hänelle, että jonakin päivänä omistan noita
koneita itsekin, ja irtisanoin itseni, Kantola muistelee.
Kokemus suivaannutti nuoren miehen ja toimi kimmokkeena oman yrityksen perustamiseen. Armeijasta päästyään 20-vuotias Kantola johti jo omaa
yritystään, jossa hänen lisäkseen työskenteli kolme
kuljettajaa kolmella kaivinkoneella.
– Kaivuuliike Lasse Kantola kasvoi pikkuhiljaa, ja
jossakin vaiheessa koneita ja kuorma-autoja oli
paljonkin. Vähitellen laajensin yritystoimintaani
paalutuksiin, merialueiden vaativiin porapaalutuksiin ja saaristokuljetuksiin. Parhaimpina aikoina
teimme isoja urakoita myös Ruotsissa ja Virossa.

– Liedon Säästöpankissa tavoitteeni
otetaan huomioon, ja sijoitussuunnitelmat
tehdään henkilökohtaisen tilanteeni
pohjalta turhia riskejä karttaen,
Lasse Kantola sanoo.

Kantola kertoo olleensa jo jonkin aikaa eläkkeellä,
mutta kertoo käynnistävänsä liiketoimintansa uudelleen yrityskauppaa seuranneen kilpailukiellon päätyttyä.
– Korona on lisännyt vapaa-ajan asuntojen rakennusja kunnostustöitä. Merialueilla halutaan nyt panostaa
laitureihin, joilla on tilaa myös oleskella. Porapaalutusta tarvitaan, jos laiturin halutaan pysyvän paikoillaan
vuodesta toiseen säässä kuin säässä, Kantola sanoo.
Tara Jaakkola

– Siellä lähdetään liikkeelle siitä, että asiakkaan
tilanne, tarpeet ja toiveet käydään läpi kaikessa
rauhassa, ja mietitään sitten käytyjen keskustelujen
pohjalta niihin sopivat ratkaisut. Pankkiin on aina
mukava mennä, kun vastassa on tuttuja ihmisiä,
Kantola kiittelee.

Yrittäjäksi syntynyt
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Hallituksen toimintakertomus
tilikaudelta 1.1.–31.12.2020

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.

Liedon Säästöpankki on itsenäinen säästöpankki,
joka on perustettu vuonna 1895. Liedon Säästöpankki kuuluu Säästöpankkien yhteenliittymään
ja Säästöpankkiryhmään. Vuosi 2020 oli pankin
125. toimintavuosi. Pankki toimii Varsinais-Suomen
alueella. Pankin asiakaskunnasta pääosa on
yksityisasiakkaita ja pienyrityksiä.
Pankin asiakasmäärä oli tilikauden päättyessä
yli 46 300. 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.

Säästöpankkien yhteenliittymään 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, 18 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 luotto- ja
rahoituslaitoksia tai palveluyrityksiä. Näistä merkittävimmät ovat Sp-Henkivakuutus Oy sekä Sp-Koti Oy.
Tilikauden aikana toteutettiin kaksi säästöpankkien
välistä fuusiota. Huittisten Säästöpankki fuusioitui
Aito Säästöpankkiin ja Sysmän Säästöpankki fuusioitui Helmi Säästöpankkiin. Fuusioiden seurauksena
Säästöpankkien Yhteenliittymään ja Säästöpankkiryhmään kuuluvien Säästöpankkien määrä väheni
20 pankista 18 pankkiin.
Säästöpankkiryhmä osti 6.11.2020 aikaisemman ilmoituksen mukaisesti Oma Säästöpankki Oyj:n omistamat
Nooa Säästöpankki Oy:n, Sp-Henkivakuutus Oy:n,
Sp-Rahastoyhtiö Oy:n, Säästöpankkien Holding Oy:n ja
Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n osakkeet.
Säästöpankkiryhmän rakenteesta löytyy lisätietoa
sivulta saastopankki.fi/saastopankkiryhma.
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TOIMINTAYMPÄRISTÖ
GLOBAALI TALOUSNÄKYMÄ
Vuoteen 2020 siirryttiin orastavan optimistisissa
taloustunnelmissa. Kansainvälinen valuuttarahasto
IMF ennusti tuolloin maailmantalouden kasvavan
3,3 % vuonna 2020, eli hieman viime vuotta ripeämmin. Vuoden ensimmäisten viikkojen aikana maailman tietoisuuteen nousi kuitenkin Kiinassa leviävä
koronavirus ja viruksen lähdettyä leviämään muuallekin havahduttiin siihen, että kyseessä on maailmanlaajuinen pandemia. Eri maat asettivat erilaisia liikkumisrajoituksia ja sulkutoimia, joilla pyrittiin estämään
viruksen leviämistä. Rajoitustoimet ja ihmisten varovaisuus heikensivät myös taloutta ennennäkemättömän nopeasti.
Suurin talousisku nähtiin vuoden toisella neljänneksellä, jolloin monissa maissa nähtiin historiallisen
suuria pudotuksia bruttokansantuotteessa. Kesällä
tautitilanne rauhoittui ja se näkyi myös talouden
nopeana elpymisenä. Syksyllä tautitapaukset lähtivät
jälleen nousuun ja se heijastui myös talouden lukuihin. Tosin tässä viruksen toisessa aallossa talousvaikutukset jäivät pienemmiksi, sillä viruksen kanssa
oli jossain määrin opittu elämään, ja talouden
rajoitustoimet olivat vähemmän tiukkoja kuin
kevään ensimmäisessä aallossa.

Monissa maissa nähtiin
historiallisen suuria pudotuksia
bruttokansantuotteessa.
Koronakriisin myötä valtiot ovat ottaneet käyttöön erilaisia finanssipoliittisen elvyttämisen keinoja, joiden
tarkoituksena on auttaa yritykset ja kotitaloudet koronan aiheuttaman talouskriisin yli. Euroopassa elvytyksen painopisto on ollut työpaikkojen säilyttämisessä,
USA:ssa enemmänkin kuluttajien suorassa tukemisessa. Elvytyksen seurauksena eri maiden velkaantumisasteet ovat nousseet nopeasti. Myös keskuspankit
ovat olleet valppaana ja massiivisilla tukitoimillaan ne
ovat tukeneet rahoitusmarkkinoita.
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Kokonaisuutena maailmantalouden odotetaan supistuvan noin 4 % vuonna 2020. Vuoden talouskehitystä
leimasi se, että talouskehitys aaltoili viruksen leviämisen mukaan. Tautitapausten lisäännyttyä talous
kärsi ja vastaavasti tautitapausten vähennyttyä talous
lähti elpymään. Korona on siis määritellyt talouden
kulun, vaikka toki muitakin merkittäviä tapahtumia
ajoittui vuoteen 2020. Näistä merkittävimpiä USA:n
presidentinvaalit ja Brexit -sopimuksen syntyminen
joulukuussa.

lautuen lopulta alkuvuottakin matalammalle tasolle.
Tähän kehitykseen on vaikuttanut erityisesti EKP:n
huomattava tuki jälleenrahoitusmarkkinoille mikä
puolestaan on vähentänyt velkaemissiotoimintaa ja
kaventanut luottoriskimarginaaleja tarjonnan vähyyden johdosta. Euroalueen valtionlainamarkkinoilla
tuottoerot kaventuivat Euroopan keskuspankin jatkaessa osto-ohjelmaansa. Sijoittajien riskiottohalukkuuden elpyminen osaltaan tuki valtionlainojen tuottoerojen kaventumista vuoden 2020 toisella puoliskolla.

Koronakriisissä suurimman iskun on luonnollisesti
kärsinyt palvelusektori, jossa sosiaaliset kontaktit
ovat yleisiä. Myös teollisuus on kärsinyt koronakriisistä,
mutta pelättyä vähemmän. Loppuvuonna teollisuus
osoittautui yllättävän resilientiksi taudin toisessa
aallossa.

SIJOITUSMARKKINAT
Globaali pandemia ja sen vaikutukset talouteen leimasivat myös sijoitusmarkkinoiden tuottokehitystä. Vuoden
ensimmäisellä puoliskolla nähtiin hyvin voimakas osakkeiden hintojen lasku ja yrityslainojen riskimarginaalit
kasvoivat epävarmuuden lisääntymisen myötä. Keskuspankit reagoivat tilanteeseen hyvin nopeasti ja elvyttävät
toimenpiteet palauttivat sijoittajien luottamuksen. Koronakriisin vaikutukset yrityksiin ja eri toimialoille vaihtelivat voimakkaasti, mikä näkyi suurina tuottoeroina
osakemarkkinan sisällä. Kokonaisuutena osakemarkkinat elpyivät vuoden loppua kohti lähellä pandemiaa
edeltäviä tasoja, ja euroalueen korkomarkkinoilla tuottokehitys oli positiivinen riskimarginaalien kaventuessa.

Vaikka talous on kärsinyt koronasta joka puolella
maailmaa, ovat maiden väliset erot merkittäviä.
Kiinassa tauti on onnistuttu pitämään ensimmäisen
aallon jälkeen hyvin kurissa, ja maan bruttokansantuote on jo ylittänyt kriisiä edeltäneen tason. Onnistuneen taudinhallinnan lisäksi Kiina on hyötynyt siitä,
että se on tuottanut niitä tuotteita, joita koronasta
kärsivä maailma on tarvinnut: terveys- ja hygieniatuotteita, erilaisia tietoteknisiä tuotteita, joita on tarvittu
etätyön lisäännyttyä jne. USA:ssa talouden pudotus
jäänee myös Eurooppaa pienemmäksi vuonna 2020:
USA:n bruttokansantuotteen odotetaan pudonneen
vajaat 4 %, kun euroalueelle odotetaan yli 7 %:n pudotusta. Myös euroalueen sisällä maiden väliset erot ovat
merkittäviä. Isoista maista pahimmin koronasta ovat
kärsineet Italia, Espanja ja Ranska. Suomi on parhaiten pärjänneiden maiden joukossa.
Loppuvuonna 2020 saatiin erinomaisia uutisia,
kun useampikin lääkeyhtiö ilmoitti toimivasta koronarokotteesta ja monella yhtiöllä kehitys on aivan loppusuoralla. Rokottamiset päästiinkin aloittamaan jo
loppuvuonna. rokotusten aloittaminen luo myös
paremman näkymän vuoteen 2021 ja ulospääsy
koronakriisistä häämöttää jo näköpiirissä.
KORKOYMPÄRISTÖ
Euroalueen korkotaso on tilikaudella laskenut
edelleen. Sekä lyhyet että pitkät korot nousivat
maalis-huhtikuussa ensireaktiona koronakriisiin,
mutta kesäkuusta eteenpäin alkanut lasku on vienyt
korot alkuvuotta matalammalle tasolle. Vaikka
korona-rokoteohjelmat ovat käynnistyneet ei
nopeaa muutosta korkotasoon ole näköpiirissä.
Jälleenrahoituskustannukset tukkumarkkinoilla ovat
liikkuneet lähes identtisesti pohjakorkojen kehityksen kanssa. Marginaalit nousivat voimakkaasti maalis
– toukokuussa lähtien tämän jälkeen laskuun ja pa-
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SUOMEN TALOUSTILANNE
Suomen talous on pärjännyt muita Euroopan maita
paremmin koronakriisissä. Suomen BKT:n odotetaan
pudonneen noin 3 %:ia vuonna 2020, mikä on selvästi
vähemmän kuin euroalueella keskimäärin. Suomen
hyvä menestys on monen tekijän summa. Virus saapui Suomeen hieman muita maita myöhemmin, mikä
antoi reagointiaikaa. Taudinhallinta on osoittautunut
kohtuullisen onnistuneeksi. Suomen talouden rakenne
myös puoltaa pienempää pudotusta, sillä meillä palvelusektorin ja esimerkiksi turismin rooli on monia maita
pienempi. Lisäksi etätöihin siirtyminen sujui Suomessa sutjakkaasti hyvien digivalmiuksien ansiosta.
Kuten muuallakin, myös Suomessa aktiviteetin pudotus on ollut suurinta palvelusektorilla. Myös toimialan
sisällä erot ovat suuria. Eniten ovat kärsineet majoitus- ja ravitsemisala, kuljetus, viihde ja virkistysalat.
Sen sijaan esimerkiksi informaatio- ja viestintäsektori
on jopa kasvanut koronan aikana. Teollisuus ja rakentaminen ovat pitäneet pintansa kohtuullisen hyvin
koronan aikana ja vähittäiskauppa on jopa hyötynyt
koronasta. Korona on siis kohdellut eri alojen yrityksiä
kovin eri tavoin. Yritysten konkurssit ovat kuitenkin
pysyneet jopa normaalia matalammalla tasolla vuonna
2020. Tämä selittyy pitkälti konkurssilainsäädännön
muutoksella, jolla väliaikaisesti vaikeutettiin yritysten
hakemista konkurssiin.
Kotitaloudet on kokonaisuutena selvinneet koronakriisistä kohtuullisen hyvin. Lomautukset nousivat

nopeasti keväällä, mutta valtaosa lomautetuista on
palannut töihin. Työttömyys on noussut yli prosenttiyksiköllä, mutta pelätty massatyöttömyys ei toteutunut. Kotitalouksien palkkasumma oli loppusyksystä
2020 jo lähellä viime vuoden tasoja. Yksi koronakriisin ilmentymä on se, että kotitalouksien säästämisaste
on noussut. Tämä mahdollistaa ripeänkin kulutuksen
elpymisen, kun tautitilanne helpottaa.

Kotitalouksien säästämisaste
on noussut.
Suomen asuntomarkkinat ovat olleet yllättävän häiriökestävät koronan aikana. Keväällä kauppamäärät
putosivat noin kolmanneksen, mutta sen jälkeen asuntokauppa on käynyt vilkkaana. Myös asuntojen hinnat
ovat hieman nousseet hieman, joskin alueelliset erot
ovat suuria.
ASUNTOMARKKINAT SUOMESSA
Vuosi alkoi positiivisissa tunnelmissa asuntokaupoissa.
Odotettu vanhojen ja uudisasuntojen kauppojen väheneminen ei toteutunut, vaan kauppamäärät kasvoivat
ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Vanhojen asuntojen kauppamäärä kasvoi 5,3 prosenttia ja uusien 23,8
prosenttia (lähde: Kiinteistönvälitysalan keskusliiton
Hintaseurantapalvelu, eli HSP). Asuntokaupan positiiviseen vireeseen vaikutti jo joulukuulla 2019 lisääntynyt kysyntä, uudet palkkoja nostavat työehtosopimukset sekä vahva kuluttajien luottamus talouteen.
Koronaviruksen vaikutus alkoi näkyä jo maaliskuun
puolivälissä asuntomarkkinoilla kysynnän romahtaessa. Tähän vaikutti vahvasti poikkeustilalain säännökset
ja Uudenmaan eristäminen. Tästä huolimatta maaliskuu oli vielä vahva kauppakuukausi, koska kaupoista
oli pääsääntöisesti jo sovittu maaliskuun alkupuolella.
Kysyntä pysyi vähäisenä huhtikuun puoleen väliin
saakka, minkä jälkeen se alkoi elpyä. Asuntoportaaleissa (Etuovi.com ja Oikotie.fi) kävijöiden määrä kasvoi tasaisesti huhtikuussa ja myös sieltä tulevat yhteydenottopyynnöt lähtivät kasvuun huhtikuun puolessa
välissä. Kauppamäärät jäivät kuitenkin selvästi edellisistä kuukausista ja viime vuoden huhtikuusta vanhojen asuntojen kauppamäärän laskiessa 33 prosenttia
ja uusien asuntojen laskiessa 51 prosenttia. Helsingissä
myyntimäärät laskivat 31 %, Espoossa 34 %, Tampereella 31 %, Vantaalla 40 %, Turussa 46 % sekä Joensuussa 46 % verrattuna vuoden takaiseen. Toukokuun
vastaavat luvut olivat käytetyissä asunnoissa -31,5 %
ja uusissa asunnoissa -25 %. Helsingissä myyntimäärät
laskivat 29 %, Espoossa 23 %, Tampereella 33 %, Vantaalla 47 %, Turussa 36 %, Joensuussa kauppamäärä
notkahti 53 % verrattuna vuoden takaiseen.

Kysynnän elpyessä asuntokauppojen määrän kasvun
esteeksi muodostui myyjien haluttomuus laittaa kotinsa/asuntonsa myyntiin. Uusien myyntikohteiden määrä laski huhtikuussa noin 40 prosenttia ja toukokuussa
noin 30 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaaviin kuukausiin verrattuna. Koko vuoden tasolla
myyntikohteiden määrä oli noin 20 % (yli 10 000 kpl)
alhaisempi kuin vuonna 2019.
Lisäksi vapaa-ajanasuntokauppa jatkui viime vuotta
vilkkaampana koko vuoden. HSP:n tietojen perusteella vuonna 2020 tehtiin noin 35 prosenttia enemmän
vapaa-ajanasuntokauppoja kuin edellisenä vuonna.
Uudisasuntokaupan hiljeneminen ja pankkien alentunut halu RS-rahoituksiin ovat vaikuttaneet siihen, että
rakennusliikkeiden aloituskynnys uusissa kohteissa
on merkittävästi noussut ja täten myyntiin tulleiden
uusien asuntojen määrä laskenut. Uusien asuntojen
kauppa HSP:n mukaan laski vuoden aikana noin 6 %
edellisestä vuodesta.

Vapaa-ajanasuntokauppa jatkui
viime vuotta vilkkaampana koko
vuoden.
Koronapandemia ei ole näkynyt asuntojen hinnoissa.
Vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousivat pääkaupunkiseudulla vuositasolla 5,7 % ja muualla Suomessa
hinnat laskivat 0,4 %. Isoissa kaupungeista Tampereella hinnat nousivat 3 %, Turussa 2,4 % ja Oulussa 0,1 %.
Käytettyjen asuntojen myyntihintojen vaihtelu näissä
kaupungeissa on kuitenkin suurta myös normaalissa
markkinatilanteessa. Vanhojen kerrostaloasuntojen
keskihinnat olivat pääkaupunkiseudulla 5 069 euroa
ja muualla Suomessa 2 417 euroa (Turku 2 790 euroa,
Tampere 3 198 euroa, Oulu 2 222 euroa).
Kesäkuussa vapauduttaessa koronarajoitteista asuntokauppa vilkastui selkeästi. Tähän vaikutti poikkeustilalain säännösten poistaminen ja palaaminen lähes
normaaleihin toimintatapoihin. Lisäksi noin miljoonan
suomalaisen ollessa huhti-toukokuussa etätöissä
kotonaan, moni halusi kunnostaa nykyistä kotiaan
tai tehdä kodinvaihdon. Toinen puolivuotisjakso oli
asuntokaupassa vahva, vaikka loppuvuodesta koronan
2.vaihe toi epävarmuutta. Etenkin marraskuussa kokonaiskauppamäärä oli 11,5 % vilkkaampi kuin vuotta
aiemmin. PK-seudulla kokonaiskauppamäärä kasvoi
0,8 %, PK-seudun kehyskunnissa 6,6 % ja muualla Suomessa laski -3 %. Kauppoja syksyllä olisi tehty enemmänkin, mikäli tarjonta olisi myös lisääntynyt. Koko
vuoden tasolla käytettyjen asuntojen kauppamäärä
saavutti lähes edellisen vuoden tason.
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yhteistyössä toimivan valtakunnallisen välittäjäketjun.
Liedon Säästöpankin yhteistyökumppaneina toimivat
pankin toimialueella Sp-Koti -yrittäjät (Turun Asuntomyynti Oy ja Välitysliike Turku Oy).

Pankin liiketoiminta

Pankin liiketoimintaympäristössä ei tapahtunut tilikauden aikana olennaisia muutoksia. Kilpailutilanne
säilyi pankin toimialueella viime vuosien tapaan kireänä. Vuosi 2020 oli pankin 125-vuotisjuhlavuosi.

Liedon Säästöpankin liiketoiminnan kasvu ja tuloskehitys jatkuivat
odotusten mukaisesti tilikauden aikana. Pankin tulosta kasvatti
sijoitusmarkkinoiden vahva kehitys loppuvuoden aikana. 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.

Tulosta kasvatti sijoitusmarkkinoiden vahva kehitys
loppuvuoden aikana.
Välitetyt luotot koostuvat SP-Kiinnitysluottopankki
Oyj:n kiinnitysluotoista, joiden määrä vuoden 2020
lopussa oli 241,7 miljoonaa euroa. Pankilla on jälleenrahoitusvelvoite välittämiinsä kiinnitysluottoihin.
Pankki on tilikauden aikana siirtänyt 19,2 miljoonaa
euroa luottoja omasta taseestaan Sp-Kiinnitysluottopankille.
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 41,6 miljoonaa euroa. Lisäksi pankki tarjoaa asiakkailleen osakevälityspalveluja ja sijoitusobligaatioita.
Vuoden lopussa asiakkailla oli pankin välittämiä
rahasto- ja vakuutussäästöjä 337,6 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 Vahinko-
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vakuutus 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 puolesta rahamarkkina- ja pääomamarkkinoilla ja hoitaa
maksujen selvityksen ja huolehtii myös Säästöpankkiryhmän 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

ASIAKASRYHMÄT 31.12.2020

Yksityisasiakas 89,2 %
Yritysasiakas 8,5 %
Maatalousasiakas 0,7 %
Muut 1,6 %

Kilpailutilanne säilyi pankin
toimialueella viime vuosien
tapaan kireänä.
Pankin sääntöjen mukaan hallituksen jäsenen ja varajäsenen toimikausi lakkaa sen vuoden lopussa, jona
hän täyttää 65 vuotta. Liedon Säästöpankin pitkäaikaisena hallituksen jäsenenä vuodesta 1986 toimineen
Matti Säterin toimikausi päättyi 31.12.2020. Pankin

isäntien syyskokouksessa hänen tilalleen valittiin
Janne Aho 1.1.2021 alkaen.
Liedon Säästöpankkia vuodesta 1998 johtanut toimitusjohtaja, kauppaneuvos Jussi Hakala siirtyy eläkkeelle
2021 ja jättää pankin toimitusjohtajan tehtävät 31.3.2021.
Jussi Hakala on toiminut pitkän toimitusjohtajauransa
aikana Säästöpankkiryhmässä monissa luottamustehtävissä, muun muassa Säästöpankkiliiton hallituksen
jäsenenä 18 vuotta, joista 13 vuotta puheenjohtajana.

TULOS
Liedon Säästöpankin liikevoitto oli 10,8 miljoonaa
euroa (12,9 miljoonaa euroa vuonna 2019). Liikevoittoprosentiksi taseen vuosikeskiarvosta muodostui
1,0 prosenttia (1,2). Vahva liiketulos johtui erityisesti
nettopalkkiotuottojen ja sijoitusmarkkinoiden positiivisesta kehityksestä loppuvuoden aikana. Pankin
kulu-tuotto -suhde oli 58,1 prosenttia (54,7).
Pankin korkokatteeksi muodostui 14,2 miljoonaa euroa
(14,4). Korkokate pysyi lähes viime vuoden tasolla,

PANKIN KESKEISET TULOSLASKELMAERÄT OVAT KEHITTYNEET
KAHTEEN EDELLISEEN VUOTEEN VERRATTUNA SEURAAVASTI:

					
		
Tuhatta euroa
01-12/2020
01-12/2019
Muutos-% *) 01-12/2018
Muutos-% **)
					
Korkokate
14 235
14 422
-1,3
14 436
-0,1
Nettopalkkiotuotot
11 302
9 658
17,0
9 128
5,8
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan
nettotuotot
2 028
4 102
-50,6
-3 834
…
Käypään arvoon käyvän arvon rahaston
kirjattavien rahoitusvarojen nettotuotot
27
20
37,7
211
-90,7
Suojauslaskennan nettotulos
4
-32
…
3
…
Muut tuotot
3 016
3 221
-6,4
3 619
-11,0
Tuotot yhteensä
30 612
31 391
-2,5
23 563
33,2
Henkilöstökulut
-5 527
-5 431
1,8
-5 257
3,3
Muut hallintokulut
-7 624
-6 937
9,9
-6 595
5,2
Muut kulut
-4 649
-4 795
-3,1
-3 855
24,4
Kulut yhteensä
-17 800
-17 164
3,7
-15 708
9,3
Kulu-tuotto -suhde
58,15
54,68		
66,66
Odotettavissa olevat luottotappiot
jaksotettuun hankintamenoon
kirjatuista rahoitusvaroista
-1 929
-1 356
42,3
-436
…
Muiden rahoitusvarojen odotettavissa
olevat luottotappiot sekä arvonalentumiset -91
21
…
39
-47,0
Liikevoitto
10 792
12 892
-16,3
7 459
72,8
Tilikauden voitto
9 616
11 071
-13,1
3 958
…
*) Muutos 2020-2019					
**) Muutos 2019-2018					
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pienentyen 1,3 prosentilla edelliseen tilikauteen verrattuna. Korkokatetta vahvistivat suojaavista korkojohdannaisista saadut korot, joiden määrä korkokatteessa
oli 0,3 miljoonaa euroa (0,9).
Korkotuottojen määrä oli 16,0 miljoonaa euroa (17,1),
jossa vähennystä edellisvuodesta oli 6,3 prosenttia.
Korkotuotoista merkittävimmän osan muodostivat
antolainauksen korkotuotot. Korkokulut olivat 1,8
miljoonaa euroa (2,7). Korkokulut vähenivät edelliseen tilikauteen verrattuna 33,1 prosenttia. Korkokulut
koostuivat pääasiassa yleisön talletuksille maksetuista
koroista.
Nettopalkkiotuotot olivat 11,3 miljoonaa euroa (9,7).
Tästä palkkiotuottojen osuus oli 12,8 miljoonaa euroa
(11,3) ja palkkiokulujen 1,5 miljoonaa euroa (1,6). Palkkiotuottoihin sisältyy välitetyistä tuotteista saatuja
palkkioita yhteensä 4,7 miljoonaa euroa (4,2), josta
välitetyistä kiinnitysluottopankin luotoista saadut
palkkiot olivat 1,9 miljoonaa euroa (1,7) ja muista
välitetyistä tuotteista 2,8 miljoonaa euroa (2,5).
Välitetyistä kiinnitysluotoista saadut palkkiot sisältyvät edellä esitettyihin lukuihin nettomääräisinä.
Muista palkkiotuotoista merkittävimpiä olivat palkkiot
antolainauksesta 1,5 miljoonaa euroa (1,7), palkkiot
maksuliikenteestä 5,0 miljoonaa euroa (3,8), palkkiot
omaisuuden hoidosta ja lainopillisista tehtävistä
0,6 miljoonaa euroa (0,6) ja palkkiot takauksista
0,3 miljoonaa euroa (0,2). Palkkiokulut pienenivät
edelliseen vuoteen verrattuna 6,1 prosenttia.
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotoiksi
muodostui 2,0 miljoonaa euroa (4,1). Erään sisältyi
tuloksen kautta käypään arvoon kirjattavien rahoitusvarojen myyntivoittoja ja –tappioita 0,03 miljoonaa
euroa (0,2) sekä näiden realisoitumattomia arvostusvoittoja ja –tappioita 2,0 miljoonaa euroa (3,9).
Muut tuotot sisältävät tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista, sijoituskiinteistöjen nettotuotot ja

TASEEN KEHITYS
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Maatalousasiakas 3,7 %
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*) Luku ei sisällä suojauksesta johtuvaa käyvän arvon muutosta					
**) Muutos 2020-2019					
***) Muutos 2019-2018					
					

LUOTTOKANNAN JAKAUTUMINEN 31.12.2020

1 012 796 1 008 161

Arvonalentumistappiot luotoista pysyivät edelleen
maltillisena. Pankin luottosalkun laatu on edelleen
vahva ja suurin osa luotonannosta vakuudellista.

					
Tuhatta euroa
31.12.2020
31.12.2019
Muutos-% **) 31.12.2018
					
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 859 289
870 972
-1,3
852 572
Luotot
858 911
870 608
-1,3
852 572
Muut saamiset
378
364
3,8
0
Sijoitukset
226 279
204 215
10,8
244 337
Saamiset luottolaitoksilta
90 474
73 883
22,5
98 966
Saamistodistukset
25 815
33 408
-22,7
38 565
Osakkeet ja osuudet
93 789
82 476
13,7
92 179
Kiinteistöt
16 202
14 448
12,1
14 627
Johdannaissopimukset
1 958
1 364
43,5
679
Johdannaissopimukset vastaavaa
1 958
1 364
43,5
679
Yleisön talletukset *)
828 076
777 134
6,6
778 657
Velat luottolaitoksille
94 576
140 453
-32,7
172 960
Liikkeeseen lasketut velkakirjat
10 811
12 602
-14,2
14 813
Velat, joilla on huonompi etuoikeus
10 811
12 602
-14,2
14 813
Oma pääoma
117 372
108 001
8,7
96 379
Tilinpäätössiirtojen kertymä
36 631
37 838
-3,2
38 646
ROA %
0,8
0,9		
0,5
ROE %
5,9
7,6		
4,6
Omavaraisuusaste
13,4
12,7		
11,5
Vakavaraisuussuhde
24,68 %
23,00 %		
21,07 %

Säästöpankkiryhmä on päivittänyt odotettavissa
olevien luottotappioiden laskentamallissa käytettävät
neljä makrotalouden skenaariota marraskuussa.
Skenaarioissa käytettyjä makrotalouden muuttujia tai
eri skenaarioille määritettyjä painotuksia ei ole muutettu. Tilikaudella vallinnut poikkeuksellinen epävarmuus talouden tulevasta kehityksestä ja makrotaloudellisten ennustemallien heikentynyt ennustuskyky
on lisännyt johdon harkinnan ja arvioiden merkityksellisyyttä. Keväällä myönnetyt lyhennysvapaat ovat
pääsääntöisesti päättyneet syys-lokakuussa ja niistä
merkittävää osaa ei ole jatkettu. Koronaviruspandemian vaikutukset pankille ovat toistaiseksi olleet
kohtuulliset. Pandemia saattaa kuitenkin vaikuttaa
viiveellä pankin luottosalkun näkymiin ja kasvattaa
odotettavissa olevien luottotappioiden määrää.

Yritysasiakas 18,1 %

suuden arvonalentumistappiot olivat yhteensä
0,1 miljoonaa euroa ( -0,02).

LIEDON SÄÄSTÖPANKIN TASEEN KESKEISET ERÄT OVAT KEHITTYNEET
KAHTEEN EDELLISEEN VUOTEEN VERRATTUNA SEURAAVASTI:

Muut hallintokulut kasvoivat 9,9 prosenttia, 7,6 miljoonaan euroon (6,9). Kulujen nousu johtui ICT-kulujen kasvusta. Muut kulut, 4,6 miljoonaa euroa (4,8),
käsittävät poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja
aineettomista hyödykkeistä sekä liiketoiminnan muut
kulut. Suunnitelman mukaisten poistojen määrä oli
1,0 miljoonaa euroa (0,9). Liiketoiminnan muut kulut
pienenivät 6,2 prosenttia, 3,7 miljoonaan euroon (3,9).

Asuntoyhteisöluotot 14,5 %
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Henkilöstökulut muodostuvat palkkakuluista sekä
eläke- ja muista henkilösivukuluista. Näiden kulujen
kokonaismäärä oli 5,5 miljoonaa euroa (5,4), mikä oli
1,8 prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna.

Yksityisasiakas 63,6 %

1 107 872

1 050 000

Luotoista ja takauksista kirjattujen arvonalentumistappioiden nettomäärä tilikauden tuloksessa oli 2,0
miljoonaa euroa (1,4). Odotettavissa olevat luottotappiot luotoista ja takauksista olivat 0,6 miljoonaa
euroa (1,1). Toteutuneita luottotappioita kirjattiin
tilikaudella 1,4 miljoonaa euroa (0,3). Sijoitusomai-

YRITYSLUOTOT PL. ASUNTOYHTEISÖT
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liiketoiminnan muut tuotot, yhteismäärältään 3,0 miljoonaa euroa (3,2). Saadut osingot olivat 1,4 miljoonaa
euroa (1,8), jossa vähennystä edellisvuoteen oli 0,4
miljoonaa euroa. Sijoituskiinteistöjen nettotuotoksi
muodostui 1,1 miljoonaa euroa (0,5). Sijoituskiinteistöjen nettotuottoa kasvatti kertaluonteiset erät. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,6 miljoonaa euroa (0,9).
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Pankilla ei ole merkittäviä riskikeskittymiä toimialoilla, jotka ovat erityisesti kärsineet koronaviruspandemiasta.

TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET

TASE

Taseen ulkopuolisiin sitoumuksiin kuuluvat asiakkaan
puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset ja
asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat
sitoumukset.

Pankin tase kasvoi vuoden 2020 aikana 1,1 prosenttia
ja oli vuoden lopussa 1 096,1 miljoonaa euroa (1 084,5).
Taseessa olevien luottojen määrä oli 858,9 miljoonaa
euroa. Talletusten määrä oli 828,1 miljoonaa euroa.

Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut
sitoumukset, 8,0 miljoonaa euroa (8,0) muodostuvat
pääasiassa pankki- ja muista takauksista.

LUOTONANTO
Liedon Säästöpankin luotonannon kokonaismäärä
tilikauden lopussa oli 1 100,6 miljoonaa euroa (1 090,1).
Luotonanto sisältää pankin taseessa olevat luotot
858,9 miljoonaa euroa (870,6) sekä pankin välittämät
Sp-Kiinnitysluottopankin luotot, jotka eivät sisälly
pankin taseeseen. Välitettyjen kiinnitysluottojen määrä vuoden lopussa oli 241,7 miljoonaa euroa (219,5).
Mukaan luettuna välitetyt kiinnitysluotot luottoja
nostettiin ja uudistettiin vuoden aikana yhteensä 297,1
miljoonaa euroa. Luotonannon nettolisäys oli 10,5
miljoonaa euroa eli 1,0 prosenttia.
Yli 90 päivää erääntyneet saamiset olivat 9,7 miljoonaa euroa (11,4) eli 1,7 miljoonaa euroa pienemmät
kuin vuotta aiemmin. Yli 90 päivää erääntyneiden
saamisten määrä oli 0,9 prosenttia (1,0) kokonaisluotonannon ja taseen ulkopuolisiin sitoumuksiin
sisältyvien takausten yhteismäärästä.
Lisäksi lainanhoitojoustolliset saamiset olivat 16,8
miljoonaa euroa. Lainanhoitojoustolliset saamiset
ovat saamisia, joiden lainaehtoja on neuvoteltu
uudelleen tai asiakkaan rahoitusta on järjestelty
heikentyneen maksukyvyn johdosta.

ASIAKASVARAT ASIAKASRYHMITTÄIN 31.12.2020

JOHDANNAISSOPIMUKSET
Pankki käyttää johdannaissopimuksia korkoriskiensä
suojaamiseen. Tilikauden päättyessä johdannaisten
positiivinen käypä arvo taseen vastaavaa –puolella,
tase-erässä Johdannaissopimukset, oli yhteensä 2,0
miljoonaa euroa (1,4), josta käypää arvoa suojaavien
johdannaisten osuus oli 2,0 miljoonaa euroa (1,4).
Pankki suojasi käyvän arvon suojauksella avistaehtoista talletussalkkua. Suojausinstrumenttina olivat koronvaihtosopimukset.

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
90,5 miljoonaa euroa (73,9). Määrä oli 16,6 miljoonaa
euroa suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Sijoitukset
saamistodistuksiin muodostuivat rahamarkkina-arvopapereista ja joukkovelkakirjalainoista. Niiden määrä
tilikauden päättyessä oli 25,8 miljoonaa euroa (33,4),
mikä on 22,7 prosenttia vähemmän kuin edellisenä
vuonna. Sijoitukset osakkeisiin ja osuuksiin olivat
kauden päättyessä 93,8 miljoonaa euroa (82,5). Tästä
toiminnalle välttämättömien osakkeiden ja osuuksien osuus oli 31,4 miljoonaa euroa (30,0) ja muiden
osakkeiden ja rahasto-osuuksien osuus 62,4 miljoonaa
euroa (52,5). Pankilla ei ole hallussaan julkisesti noteerattuja osakkeita, joilla se kävisi aktiivisesti kauppaa.
Pankin kiinteistöomaisuuden arvo taseessa oli 16,2
miljoonaa euroa (14,4). Tästä omassa käytössä olevien

Yksityisasiakas 74,1 %
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Muut 3,9 %

Tilikauden aikana aktivoitiin taseeseen 0,1 miljoonalla
eurolla kiinteistöihin kohdistuvia perusparannusmenoja. Vuoden 2020 aikana pankki myi omistamiensa
kiinteistöyhteisöjen osakkeita ja kiinteistöjä 0,1 miljoonan euron arvosta ja osti 2,0 miljoonalla eurolla.
Kiinteistöomaisuuden myynnistä kertyi 0,6 miljoonan
euron nettomääräistä myyntivoittoa.

Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat
sitoumukset, joiden määrä tilikauden päättyessä
oli 59,7 miljoonaa euroa (70,6) koostuvat pääasiassa
myönnetyistä nostamattomista luotoista.

ASIAKASVARAT

Maatalousasiakas 1,8 %

kiinteistöjen arvo oli 7,2 miljoonaa euroa (7,1) ja sijoituskiinteistöjen arvo 9,0 miljoonaa euroa (7,3). Sijoituskiinteistöjen käyvät arvot on esitetty liitetiedossa 1.7.
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Talletukset käyttely- ja säästämistileillä kasvoivat
vuoden aikana 71,8 miljoonaa euroa eli 11,0 prosenttia
ja niiden määrä vuoden vaihteessa oli 727,1 miljoonaa
euroa (655,3). Sijoittamis- ja asuntosäästöpalkkiotilien
vähennys oli 20,8 miljoonaa euroa eli 17,1 prosenttia
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Pankin varainhankinnasta valtaosa muodostui yleisöltä vastaanotetuista talletuksista. Talletusten määrä
vuoden lopussa oli 828,1 miljoonaa euroa (777,1).
Talletukset kasvoivat vuoden aikana 50,9 miljoonaa
euroa eli 6,6 prosenttia.
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YLEISÖN TALLETUKSET

VARALLISUUDEN HOITO, SP-RAHASTOT

(tuhatta euroa)

969 750

Johdannaissopimukset eritellään liitetiedoissa 1.5.
Vakavaraisuuslaskennassa johdannaiset sisältyvät
luotto- ja vastapuoliriskin vakavaraisuusvaatimukseen.
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ja niitä oli vuoden vaihteessa 100,9 miljoonaa euroa
(121,8).
Pankki on kasvattanut markkinaosuuttaan varallisuudenhoidon palveluissa sekä yritysasiakkaiden pankkina. Tämä näkyi talletusten vahvana kasvuna vuoden
2020 aikana.

MUUT VELAT
Muut velat muodostuvat pääasiassa veloista luottolaitoksille ja liikkeeseen lasketuista velkakirjoista, joita
ovat sijoitustodistukset, joukkovelkakirjalainat sekä
debentuurilainat, joilla on huonompi etuoikeus kuin
pankin muilla veloilla.
Velat luottolaitoksille olivat 94,6 miljoonaa euroa
(140,5). Erä sisältää muiden luottolaitosten pankkiin
tekemät talletukset sekä pankin muut velat muille
luottolaitoksille, jotka olivat 2,3 miljoonaa euroa (10,0).
Muita velkoja ovat mm. repomyynnit, joiden määrä
vuoden vaihteessa oli 2,3 miljoonaa euroa (10,0).
Pankki ei laskenut vuoden aikana liikkeeseen uusia
velkakirjalainoja. Tilikauden päättyessä liikkeeseen
laskettujen velkakirjojen määrä pankin taseessa oli
yhteensä 10,8 miljoonaa euroa (12,6), josta debentuurilainoja 10,8 miljoonaa euroa.
Muut vieraan pääoman erät muodostuivat lähinnä
lyhytaikaisista maksujenvälityseristä sekä tuottojen
ja kulujen jaksotuksiin liittyvistä tilinpäätösvaiheen
siirtyvistä eristä.

OMA PÄÄOMA JA TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Pankin oma pääoma tilikauden päättyessä oli 117,4
miljoonaa euroa (108,0). Muutosta edelliseen tilikauteen verrattuna oli 9,4 miljoonaa euroa. Omaan
pääomaan sisältyvän käyvän arvon rahaston määrä
laskennallisilla veroilla oikaistuna oli 0,5 miljoonaa
euroa (0,6). Määrä koostui käypään arvoon muiden
laajan tuloksen erien kautta arvostettavien rahoitusvarojen käyvän arvon ja odotettujen luottotappioiden
muutoksesta 0,5 miljoonaa euroa.
Tilinpäätössiirtoja ovat poistoerot ja verotusperusteiset varaukset, joiden yhteismäärä kauden päättyessä
oli 36,6 miljoonaa euroa (37,8), josta luottotappiovaraus
oli 36,6 miljoonaa euroa (37,8). Vuonna 2020 luottotappiovarausta purettiin 1,2 miljoonaa euroa (purettiin 0,8 miljoonaa euroa), jonka jälkeen varauksen
määrä tilinpäätöksessä oli 4,4 prosenttia saamisista.
Varauksesta 1,4 miljoonaa euroa on siirretty vararahastoon.
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KESKINÄINEN VASTUU

SIJOITTAJIEN TURVA

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.

Liedon Säästöpankki kuuluu myös sijoittajien
korvausrahastoon, jonka suojan piiriin kuuluvat
kaikki ei-ammattimaiset sijoittajat.

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.
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.

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.

Sijoittajien korvausrahaston tarkoituksena on sen
jäseninä olevien sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten korvausrahaston suojan piiriin kuuluvien
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.

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. Vakavaraisuudenhallintaprosessin tavoitteena
on myös ylläpitää ja kehittää laadukasta riskienhallintaa.

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
vastamaan 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.

PÄÄOMANJATKUVUUSSUUNNITELMA
Pankin pääoman jatkuvuussuunnitelma on tehty
ennalta arvaamattomien tapahtumien varalle, jotka
saattavat vaarantaa pankin vakavaraisuuden. Osana
pääomanjatkuvuussuunnitelmaa ovat pääoman mää-

rälle 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
Liedon Säästöpankin
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.
Finanssivalvonnan 4.7.2019 tekemä päätös uudesta
pilari 2 pääomavaatimuksesta tuli voimaan 31.3.2020,
jonka seurauksena Säästöpankkien yhteenliittymälle
asetettu pilari 2 pääomavaatimus nousi 0,5 prosentista
1,25 prosenttiin. Vaatimuksen määrä perustuu EKP:n
LSI-pankkeja koskevaan SREP (Supervisory Review
and Evaluation Process) -metologiaan, jossa lisäpääomavaadeprosentti perustuu valvojan arvion kokonaisarvosanaan. Lisäpääomavaatimus tulee täyttää ydin-

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 enimmillään 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 518 tuhatta euroa.

VAKAVARAISUUS
OMA PÄÄOMA JA VARAUKSET
140 000
120 000

110 823

Liedon Säästöpankin vuosi 2020

129 440

25,0 %
135 025

145 839

154 003

20,0 %

19,6 %

21,2 %
18,4 %

22,1 %
19,5 %

20,4 %

Ydinpääoman osuus

21,1 %

23,0 % 22,3 %

24,7 % 24,4 %

20,0 %

15,0 %

100 000
80 000

10,0 %

60 000
40 000

5,0 %

20 000

0,0 %

0
2015

30

122 099

Vakavaraisuus

(tuhatta euroa)

2016

2017

2018

2019

2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Liedon Säästöpankin vuosi 2020

31

pääomalla, koskee Säästöpankkien yhteenliittymää ja
on voimassa enintään kolme vuotta 31.3.2023 asti.
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.
Finanssivalvonnan johtokunta päätti kokouksessaan
6.4.2020 järjestelmäriskipuskurin poistamisesta
suomalaisilta luottolaitoksilta, jonka seurauksena
Säästöpankkien yhteenliittymän pääomavaatimus
aleni 1 prosenttiyksikköä. Finanssivalvonnan päätöksen tavoitteena on lieventää koronaviruspandemian
kielteisiä vaikutuksia finanssimarkkinoiden vakauteen
sekä edistää luottolaitosten kykyä rahoittaa taloutta.
Finanssivalvonnan johtokunta päätti kokouksessaan
29.6.2020 muuttaa enimmäisluototussuhdetta niin,
että muiden kuin ensiasunnon ostajien enimmäisluototussuhde palautetaan lakisääteiselle perustasolle
90 %: iin. Finanssivalvonta ei asettanut vuonna 2020
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
päättää, ettei sen jäsenluottolaitoksiin sovelleta EU:n
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vakavaraisuusasetuksen (EU575/2013) kuudennen
osan ja sen nojalla annetuissa Euroopan unionin
säädöksissä säädettyjä luottolaitoksen maksuvalmiudelle asetettuja vaatimuksia.
Liedon Säästöpankki julkistaa vakavaraisuuslaskennan kannalta olennaiset tiedot vuosittain osana
toimintakertomustaan ja tilinpäätöksen liitetietoja.
Puolivuosittain tehtävässä osavuosikatsauksessa
julkistetaan keskeiset vakavaraisuustiedot.
Vuonna 2021 merkittävimmät vakavaraisuuteen vaikuttavat sääntelymuutokset ovat uuden maksukyvyttömyyden määritelmän käyttöönotto sekä EU:n
vakavaraisuusasetuksen päivitykset (CRR2). Aiempaa laajemman maksukyvyttömyyden määritelmän
käyttöönotto tulee kasvattamaan riskipainotettujen
saamisten yhteismäärää 1.1.2021 alkaen. Sitova 3 %:n
vaade vähimmäisomavaraisuusasteelle ja pysyvän
varainhankinnan (NSFR) 100 %:n vähimmäisvaade
tulevat voimaan 28.6.2021 osana vakavaraisuusasetuksen päivityksiä. Lisäksi CRR2 sisältää
muutoksia muun muassa sijoitusrahastosijoitusten,
johdannaisten ja pk-yritysluotonannon vakavaraisuusvaatimuksiin.
Pilari III raportilla on esitetty EU:n vakavaraisuusasetus N:o 575/2013 mukaiset tiedot Säästöpankkien
yhteenliittymän konsolidointiryhmän vakavaraisuudesta. Säästöpankkiryhmän Pilari III raportti ja tilinpäätös on luettavissa www.saastopankki.fi verkkopalvelussa.
Liedon Säästöpankin omat varat yhteensä olivat
144,8 miljoonaa euroa (138,8), kun omien varojen
vähimmäisvaatimus oli 61,7 miljoonaa euroa (63,6).
Ydinpääoma (CET1) määrä oli 143,1 miljoonaa euroa
(134,7). Toissijaiset omat varat olivat 1,7 miljoonaa
euroa (4,1).
Liedon Säästöpankin vakavaraisuussuhde vahvistui
1,68 prosenttiyksikköä ja oli vuoden lopussa 24,68
prosenttia (23,00 %). Ensisijaisten omien varojen
suhde riskipainotettuihin eriin oli 24,39 % (22,32 %).
Vakavaraisuuden kehitykseen vaikutti tuloksen
lisäksi riskipainotetun taseen kehitys.

VÄHIMMÄISOMAVARAISUUSASTE
Säästöpankin vähimmäisomavaraisuusaste oli 12,76
prosenttia. Vähimmäisomavaraisuusaste on laskettu
voimassa olevan sääntelyn mukaisesti ja kuvaa pankin
ensisijaisten pääomien suhdetta kokonaisvastuisiin.
Pankki seuraa liiallista velkaantumista osana vakavaraisuuden hallintaprosessia.
Ensisijainen pääoma
Vastuiden kokonaismäärä
Vähimmäisomavaraisuusaste

2020
143 092
1 121 107
12,76 %

2019
134 720
1 113 754
12,10 %

Säästöpankkiryhmän Pilari III raportilla on esitetty
EU:n vakavaraisuusasetus N.o 575/2013 mukaiset
tiedot Säästöpankkien yhteenliittymän konsolidointiryhmän vakavaraisuudesta.

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 asetti syyskuussa 2019 Säästöpankkien
yhteenliittymälle vaatimuksen alentamiskelpoisten
velkojen vähimmäismäärästä (MREL-vaade) ja se astui
voimaan heti. Vaadetta ei kohdisteta jäsenluottolaitoksiin, Sp-Keskuspankkiin tai Sp-Kiinnitysluottopankkiin. MREL-vaade on luonteeltaan Pilari 2 –tyyppinen
minimivaade, joka on täytettävä jatkuvasti. Rahoitusvakausvirasto päätti, että Säästöpankkien yhteenliittymään sovellettava MREL -vaade on 10,3 prosenttia
velkojen ja omien varojen yhteismäärästä.
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Säästöpankin vakavaraisuutta koskevat tiedot
sisältyvät Säästöpankkiryhmän konsolidoituun
tilinpäätökseen.
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Riskienhallinta
Vakavaraisuuslaskelma

					
			
Omat varat (1000 euroa)
31.12.2020
31.12.2019
Ydinpääoma ennen vähennyksiä
146 627
138 147
Vähennykset ydinpääomasta
-3 535
-3 427
Ydinpääoma (CET1) yhteensä
143 092
134 720
		
Ensisijainen lisäpääoma (AT1)		
		
Ensisijainen pääoma (T1 = CET1 + AT1)
143 092
134 720
		
Toissijainen pääoma ennen vähennyksiä
1 688
4 081
Vähennykset toissijaisesta pääomasta		
Toissijainen pääoma (T2) yhteensä
1 688
4 081
		
Omat varat yhteensä (TC = T1 + T2)
144 779
138 801
		
Riskipainotetut erät yhteensä
586 664
603 586
josta luotto- ja vastapuoliriskin osuus
527 946
549 018
josta vastuun arvonoikaisuriski (CVA)
3 889
3 108
josta markkinariskin osuus (valuuttakurssiriski)		
josta operatiivisen riskin osuus
54 828
51 459
		
Vakavaraisuustunnusluvut
Ydinpääoma (CET1) suhteessa riskipainotettuihin eriin %
24,39 %
22,32 %
Ensisijainen pääoma (T1) suhteessa riskipainotettuihin erin %
24,39 %
22,32 %
Omat varat yhteensä (TC) suhteessa riskipainotettuihin eriin %
24,68 %
23,00 %
		
Pääomavaatimus (1000 euroa)
31.12.2020
31.12.2019
Omat varat
144 779
138 801
Pääomavaatimus yhteensä*
61 645
63 582
		
Pääomapuskuri
83 134
75 219
• Pääomavaatimus muodostuu lakisääteisestä vähimmäisvakavaraisuusvaateesta 8%, luottolaitoslain
mukaisesta kiinteästä lisäpääomavaatimuksesta 2,5%, ja ulkomaisten vastuiden maakohtaisista
muuttuvista lisäpääomavaatimuksista.
		

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.
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Pankki pitää vakavaraisuutensa turvallisella tasolla.
Pankin vakavaraisuutta ja riskienkantokykyä vahvistetaan kannattavalla liiketoiminnalla. Luotto- ja
muiden riskien muodostaman tappiouhan pankki
huomioi tilinpäätöksessään riittävillä arvonalentumiskirjauksilla ja muilla tappiokirjauksilla.

Pankki pitää
vakavaraisuutensa
turvallisella tasolla.
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,
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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 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.
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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, 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.
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 mikro – ja pienet yritykset,
elinkeinoharjoittajat sekä maa – ja metsätalousasiakkaat. Pankin varainhankinnasta pääosa on
myönnetty luottoina pankin asiakkaille. Pankin
taseessa olevista luotoista kotitalouksien ja
elinkeinonharjoittajien yhteinen osuus on
noin 53,6 % (56,2 %). Maaseutuyrittäjien osuus
taseessa olevista luotoista on 4,7 % (4,7 %) ja
muiden 41,6 % (39,1 %). Valtaosa, 63,2 % (64,5 %),
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.
IFRS 9 -standardin myötä luotot luokitellaan
9 riskiluokkaan.
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.
IFRS 9 standarin mukaisesti luotot luokitellaan
9 riskiluokkaan.
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 toimialuetun-

temusta 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.

Pankin hallitus
tekee suurimmat
luottopäätökset.
Luottoriskiä arvioidaan ja mitataan jatkuvasti seuraamalla mm. takaisinmaksussa esiintyviä viivästyksiä,
odotettavissa olevia luottotappioita, ongelmasaamisia
ja järjestämättömiä luottoja. Asiakaskohtaisia vastuiden ja vakuuksien määriä seurataan asiakasvastuuhenkilöiden taholta perustuen jatkuvaan maksukäyttäytymisen ja asiakkaiden toiminnan seuraamiseen.
Hallitukselle raportoidaan säännöllisesti asiakasvastuista, maksuviiveistä, odotettavissa olevista luottotappiosta, ongelmasaamisista ja järjestämättömistä
luotoista. Luottosalkun keskittymiä seurataan asiakkaittain ja toimialoittain ja raportointi sisältää mm.
riskien määrän ja kehityksen näiden lisäksi myös
luottoluokittain.
ONGELMASAAMISET
Ongelmasaamisia, viivästyneiden maksujen, lainahoitojoustoja ja järjestämättömiä saamisia seurantaan
säännöllisesti. Ongelmasaamisilla tarkoitetaan vastuita, joissa asiakas on luokiteltu maksukyvyttömäksi
joko yli 90 päivää erääntyneiden merkittävien saamisten vuoksi tai muista syistä pidetään epätodennäköisenä, että asiakas selviäisi velvoitteistaan.
Viivästyneillä maksuilla tarkoitetaan sitä, että asiakkaan saatavat ovat rästissä 1-3 kuukautta, samalla
asiakas on jo ns. potentiaalinen ongelma-asiakas.
Pankin viivästyneet saamiset olivat noin 0,5 prosenttia luottokannasta. Covid-19 pandemialla ei vuoden
2020 aikana ollut merkittävää vaikutusta maksuviiveisiin keväällä myönnettyjen lyhennysvapaitten
takia, jotka kattoivat koko toimialan.
Järjestämätön saaminen on yli 90 pv erääntyneenä
saamisena raportoitu jäljellä oleva pääoma saamisesta, jonka korko tai pääoma on ollut erääntyneenä ja
maksamatta yli kolme kuukautta. Pankin järjestämät-
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tömät saamiset olivat vuoden lopussa 0,9 % luottokannasta. Järjestämättömien saamisten määrä pysyi
vuoden 2020 maltillisella tasolla keväällä myönnettyjen lyhennysvapaiden johdosta. Keskimääräinen
maturiteetti lyhennysvapailla oli 7 kuukautta ja merkittävää osaa vuoden 2020 lopussa erääntyneistä
lyhennysvapaista ei enää jatkettu.
Järjestämättömien määritelmä ja määrä tulee kasvamaan vuoden 2021 aikana, kun Säästöpankkiryhmään
kuuluvat luottolaitokset tulevat noudattamaan EU
2018/171 mukaisesti määriteltyjä kynnysarvoja maksukyvyttömyyden määrittelyssä 1.1.2021 alkaen.
Lainanhoitojoustoina raportoidaan saamiset, joiden
ehtoja on neuvoteltu uudelleen asiakkaan heikentyneestä maksukyvystä johtuen. Uudelleen neuvoteltujen saamisten lainaehtoja on helpotettu asiakkaan
taloudellisista vaikeuksista johtuen esimerkiksi
myöntämällä lyhennysvapaa, jonka kesto on 6-12
kuukautta. 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.
Pankin lainanhoitojoustollisia saamisia oli yhteensä
16,8 miljoonaa euroa.
Arvonalentuminen ja odotettavissa olevat luottotappiot on kuvattu tilinpäätöksen laadintaperiaatteissa.
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 valvonta-
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viranomaisen antamissa määräyksissä ja ohjeissa
vahvistettuja enimmäismääriä. Yksittäisten vastapuolien aiheuttamia keskittymäriskejä on säännelty
limiiteillä ja enimmäisasiakasvastuuta koskevilla
toimintaohjeilla sekä yhteenliittymä että yksittäisellä
jäsenluottolaitostasolla.

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.

Pankilla ei ole asiakaskokonaisuuksia, joiden vastuut
ylittäisivät 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.

Pankki pitää maksuvalmiutensa hyvänä sijoittamalla
likvidit varat erittäin likvideihin jälkimarkkinakelpoisiin rahoitusinstrumentteihin ja lyhytaikaisiin
talletuksiin Säästöpankkien Keskuspankissa. Pankin
taseessa olevista luotoista on 25,3 % (23,3 %) luotoissa,
joiden luottoaika on yli 20 vuotta. Vuoden 2020
aikana pankin rahoitusasema pysyi hyvänä.

LIKVIDITEETTIRISKI

MARKKINARISKI

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.

Pankkitoiminnan markkinariskejä syntyy jäsenluottolaitosten rahoitustaseista, joka koostuu anto- ja ottolainauksesta, markkinaehtoisesta jälleenrahoituksesta
sekä sijoitus- ja likviditeettisalkuista.

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 41 000 tallettaja-asiakkaalle. Pankin tavoitteena on säilyttää jälleenrahoituksensa maturiteetti riittävän pitkänä kestämään
vuodenkin mittaisen markkinahäiriön ja ylläpitää
laajaa rahoituspohjaa.

Vuoden 2020 aikana
pankin rahoitusasema
pysyi hyvänä.

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
sisältyvän kaupankäyntivarastoon liittyvän liiketoiminnan koko on kuukausittain kuukauden viimeisen
päivän tietoja käyttäen tehtävän arvioinnin perusteella enintään 5 % laitoksen kokonaisvaroista ja
enintään 50 milj. euroa. Pankilla ei ole pientä kaupankäyntivarastoa.
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 ulko-

Liedon Säästöpankin vuosi 2020

39

puolisten 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 tuote- ja taserakennetta,
suunnittelemalla sijoitusten ja liikkeeseenlaskujen
korkosidonnaisuutta ja maturiteettia sekä tekemällä
suojaavia korkojohdannaisia.
Pankki käyttää korkokatteen suojaamisessa koronvaihtosopimuksia. Johdannaisten korkoriskiä seurataan erikseen sekä nykyarvo- että tuloriskilaskennassa.

Pankin sijoituskiinteistöomaisuus on arvioitu ja
tilinpäätöksessä arvostettu pääosin tuottoarvomenetelmällä. Markkinaperusteista tuottovaadetta asetettaessa on otettu huomioon kiinteistökohteen sijainti,
kunto, käyttötarkoitus ja markkinanäkymät. Tuottoarvomenetelmän lisäksi erityisesti asuntojen ja
maa-alueiden arvioinnissa on käytetty kauppahintamenetelmää. Pankin kiinteistöriskiä seurataan
säännöllisesti hallitukselle tehtävällä raportoinnilla,
jossa raportoidaan kiinteistöjen tuotot, sitoutuneet
pääomat, vuokrausasteet ja kiinteistöjen tuottoprosentit.

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.

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 1.7 (pois lukien
aineettomiin hyödykkeisiin kirjatut aktivoinnit).

Avoimen korkoriskin määrää mitataan korkoherkkyydellä, joka huomioi edellä mainittujen korkoshokkien
vaikutuksen korkokatteeseen tulevina vuosina. Pankin
korkoriski oli 31.12.2020 +17,8/-9,8 prosenttia 12 kk:n
korkokatteesta, jos korkotaso muuttuisi yhden prosenttiyksikön verran. Kahden prosenttiyksikön muutoksella pankin korkoriski olisi vastaavasti +49,9/-16,8
prosenttia 12 kk:n korkokatteesta. Korkoriski raportoidaan säännöllisesti hallitukselle, joka on vahvistamissaan ohjeissa antanut enimmäismäärät pankin
korkoriskille.

Pankin omassa käytössä oleviin kiinteistöihin ja
kiinteistöyhtiöiden osakkeisiin sitoutunut pääoma
oli tilinpäätöshetkellä 8,2 miljoonaa euroa (7,8).
Sijoituskiinteistöomaisuuteen sitoutunut pääoma
kasvoi verrattuna edelliseen tilikauteen ja oli määrältään 14,9 (11,3) miljoonaa euroa, mikä on 1 prosenttia
pankin taseen loppusummasta.

JOHDANNAISSOPIMUKSET

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.

Pankki suojaa korollisia velkojaan 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.
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KIINTEISTÖRISKI		
Kiinteistöriskillä tarkoitetaan kiinteistöomaisuuteen
kohdistuvaa arvonalentumis-, tuotto- tai vahingoittumisriskiä. Kiinteistösijoitukset eivät kuulu pankin
ydinliiketoimintaan, mutta ovat osa pankin sijoitusstrategian mukaista sijoitustoimintaa. Pankin kiinteistökohteet on vakuutettu pääosin täysarvovakuutuksilla.
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Pankin sijoituskiinteistöomaisuuden nettotuotto on
5,7 prosenttia (5,3).

OPERATIIVINEN RISKI

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 rahoitus- ja 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.

20
20
Liiketoimintariskiä hallitaan ja minimoidaan strategia- ja liiketoimintasuunnittelun kautta.
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pankin hallituksen jäsenet, vahvistaa pankin toimintaa koskevat säännöt ja yleiset ohjeet sekä käsitellä
pankin tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen.

Hallinto ja henkilöstö

Pankin äänivaltaiset tallettajat kokoontuivat säästöpankkikokoukseen 22.10.2020 ja valitsivat 3 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
2019 tilinpäätöksen ja myönsivät vastuuvapauden
pankin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Pankin tilikauden voitosta 11 071 013,12 euroa päätettiin siirtää 10 964 013,12 euroa pankin vapaan oman
pääoman rahastoon ja jakaa 125 000,00 euroa yleishyödyllisiin tarkoituksiin.
Liedon Säästöpankki lahjoitti ennätykselliset
125 000 euroa paikallisille toimijoille ja alueen elinvoimaisuuden tukemiselle. Lahjoitusten taustalla on
Säästöpankkien jokavuotinen Hyviä tekoja -vastuullisuuskampanja ja Liedon Säästöpankin oma 125-juhlavuosi. Liedon Säästöpankki päätti lahjoittaa 100 000
euroa Turun yliopiston tekniikan koulutusalalle.
Lahjoituksella tuetaan laajenevaa diplomi-insinöörikoulutusta, Turun seudun elinvoimaisuutta, myönteistä kehitystä ja tulevaisuuden tutkimustyötä.
Isäntien syyskokouksessa päätettiin henkilövalinnoista. Erovuorossa olevat isännät valittiin
uudelleen. Ikänsä puolesta eroamaan joutuvien
Tomi Mecklinin ja Hanna Kolehmaisen tilalle valittiin
Sirpa Vainio ja Heikki Pitkänen vuoden 2021 loppuun
asti sekä Sakari Järven ja Kari Pörin tilalle valittiin
Juho Säteri ja Antti Alilonttinen vuoden 2022
loppuun asti.
Isännän toimikausi loppuu pankin sääntöjen mukaan
viimeistään sen vuoden lopussa, jona hän täyttää 65
vuotta. Ikänsä puolesta eroavat Matti Säteri, Sakari
Järvi, Kari Pöri, Tomi Mecklin ja Hanna Kolehmainen
nimitettiin kunniaisänniksi.
Isäntien puheenjohtajana jatkaa Helena Dahl ja
varapuheenjohtajana Roope Lipasti. Vuodelle 2021
Säästöpankin tilejä ja hallintoa valittiin tarkastamaan KHT Osmo Valovirta sekä varatilintarkastajiksi
KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.
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Liedon Säästöpankin hallitukseen kuuluu 6 jäsentä.
Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Jaakko Ossa
ja varapuheenjohtajana Matti Säteri sekä toimitusjohtajana Jussi Hakala. Varatoimitusjohtajana on toiminut
Jouni Niuro. Hallitus kokoontui vuoden aikana 13 kertaa.
Pankin sääntöjen mukaan hallituksen jäsenen ja
varajäsenen toimikausi lakkaa sen vuoden lopussa,
jona hän täyttää 65 vuotta. Liedon Säästöpankin
pitkäaikaisena hallituksen jäsenenä vuodesta 1986
toimineen Matti Säterin toimikausi päättyi 31.12.2020.
Pankin isäntien syyskokouksessa hänen tilalleen
valittiin Janne Aho 1.1.2021 alkaen.
Liedon Säästöpankkia vuodesta 1998 johtanut toimitusjohtaja, kauppaneuvos Jussi Hakala siirtyy eläkkeelle
2021 ja jättää pankin toimitusjohtajan tehtävät 31.3.2021.

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
1986-2020
Janne Aho
toimitusjohtaja
2021
Pankin palveluksessa oli vuoden lopussa 97 henkilöä,
joista vakituisia oli 83 (83) ja määräaikaisia 14 (15).
Henkilökunnan keski-ikä oli 43 vuotta.
Pankin tilintarkastajana on toiminut Emmi Lakula,
KHT ja varatilintarkastajana KHT-yhteisö KPMG
Oy. Sisäisestä tarkastuksesta Säästöpankkiryhmässä
vastaa Keskusyhteisön sisäisen tarkastuksen toiminto.
Liedon Säästöpankin vastuutarkastajana on toiminut
Sami-Pekka Ylikoski.

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

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 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.
Säästöpankkien yhteenliittymän jäsenluottolaitoksissa noudatetaan luottolaitostoiminnasta annetun
lain (610/2014) 8 luvun säännöksiä ja säästöpankkien yhteenliittymän palkitsemisen periaatteita.
Lisäksi palkitsemisessa noudatetaan Euroopan
Unionin ja kansallisen lainsäädännön säännöksiä
sekä viranomaisten määräyksiä ja ohjeita.
Liedon Säästöpankissa ei kuitenkaan sovelleta
luottolaitostoimintaa koskevan lain 8 luvun 9, 11 ja
12 §:ien säännöksiä niihin palkkionsaajiin, joiden
muuttuva palkkio yhden vuoden ansaintajaksolla ei
ylitä 50.000 euroa. Muuttuva palkkio yhden vuoden
ansaintajaksolla ei myöskään ylitä 100 %:a palkkionsaajan kiinteän palkkion kokonaismäärästä. Säästöpankkiryhmässä, eikä Liedon Säästöpankissa, ole
tällä hetkellä mahdollista maksaa palkkiota muina
instrumentteina kuin rahana, joten yli 50 000 euron
tai yli 1/3 henkilön vuotuisista yhteenlasketuista
palkkioista suuruisten muuttuvien palkkioiden
maksaminen ei ole mahdollista.
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 riskienhallintaperiaatteiden 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 ja varatoimitusjohtajalla
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”), noudatetaan luottolaitoslaissa
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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. Pankin kirjanpito hoidetaan Figure
Taloushallinto 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.

YHTEISKUNTAVASTUU
Liedon Säästöpankin tiedot yhteiskuntavastuusta
sisältyvät Säästöpankkien yhteenliittymän konsolidoituun tilinpäätökseen sekä Säästöpankkiryhmän
vuosittain julkaistavaan vastuullisuusraporttiin. Säästöpankkiryhmässä noudatetaan hyvää hallintotapaa,
avoimuutta ja Säästöpankkiryhmän hyvän liiketavan
periaatteita. Keskeiset johtamiskäytännöt on määritelty Säästöpankkiryhmän hallinnointiperiaatteissa.
Säästöpankkiryhmän toiminnassa noudatetaan
voimassa olevien lakien säännöksiä, viranomaisten
antamia määräyksiä, Finanssiala ry:ssä vahvistettuja
hyvän pankkitavan säännöksiä ja kaupankäyntiohjetta sekä Säästöpankkien yhteenliittymän hallinnointiperiaatteita samoin kuin muita yhteenliittymän
sisäisiä ohjeita. Hallinnointiperiaatteissa määritellään
myös Säästöpankkiryhmän yhteiskuntavastuu.
Hallinnointiperiaatteissa määritelty yhteiskuntavastuu pitää sisällään taloudellisen vastuun, sosiaalisen
vastuun, yhteisön hyvinvoinnin edistämisen sekä
ympäristövastuun. Lisätietoja Säästöpankkiryhmän
vastuullisuudesta sekä Säästöpankkiryhmän vuosittain julkaistava vastuullisuusraportti löytyy sivuilta
www.saastopankki.fi.

OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN

LIIKETOIMINNAN
KEHITYS VUONNA 2021
Pankin asiakasliiketoiminnan arvioidaan kehittyvän
tasaisesti vuoden 2021 aikana. Pankin tuloskehityksen arvioidaan pysyvän hyvällä tasolla, jos korkotasossa tai sijoitusmarkkinoilla ei tapahdu voimakkaita
muutoksia. Markkinaennusteet eivät odota korkoympäristössä tapahtuvan suurta muutosta, joten
korkokatteen arvioidaan olevan jonkin verran vuotta
2020 alhaisemmalla tasolla. Mikäli korkotaso nousee
lievästi, on tällä pankin tulokseen positiivinen
vaikutus. Voimakas korkotason nousu voi kuitenkin
aiheuttaa arvonalentumistappioiden lisääntymisen.
Koronapandemia saattaa kasvattaa viiveellä odotettavissa olevien luottotappioiden kirjauksia.
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 2020 verrattuna.
Pankin rahoitusaseman ennakoidaan säilyvän vakaana.
Vakavaraisuuden kehitykseen vaikuttaa toiminnallisen tuloksen lisäksi riskipainotetun taseen kehitys.
Pankki arvioi vakavaraisuuden säilyvän hyvällä tasolla.
Vuosi 2021 on pankin 126 v. toimintavuosi.

HALLITUKSEN ESITYS VOITONJAKOKELPOISTEN VAROJEN KÄYTÖSTÄ
Liedon Säästöpankin voitonjakokelpoiset varat ovat
111 738 420,28 euroa, josta tilikauden voitto on
9 616 190,89 euroa.
Hallitus ehdottaa isäntien kokoukselle,
että tilikauden voitto käytetään seuraavasti:
•
•

siirretään vapaan oman pääoman rahastoon
9 566 190,89 euroa
käytetään yleishyödyllisiin tarkoituksiin
50 000,00 euroa

Yhteensä 9 616 190,89 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.

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
Vakavaraisuussuhde
Omat varat yhteensä
Riskipainotetut vastuut 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
Vastuut yhteensä

* 100%

* 100

* 100

* 100

Pankin hallituksen tiedossa ei ole seikkoja, jotka olennaisesti vaikuttaisivat pankin taloudelliseen asemaan
tilinpäätöksen valmistumisen jälkeiseltä ajalta.
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Liedon Säästöpankin tase

Tilinpäätös
Liedon Säästöpankin tuloslaskelma

			
			
				
1.1. - 31.12.2020
					
eur
Korkotuotot			 (2.1)
16 043 024,66
Korkokulut			 (2.1)
-1 808 154,50
KORKOKATE				
14 234 870,16
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista		 (2.2)
1 356 435,97
Palkkiotuotot			 (2.3)
12 798 695,53
Palkkiokulut			 (2.3)
-1 496 764,34
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot		 (2.4)
2 027 571,47
Käypään arvoon käyvän arvon rahaston kautta kirjattavat nettotuotot (2.5)
27 161,44
Suojauslaskennan nettotulos			 (2.6)
4 451,08
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot			 (2.7)
1 062 973,42
Liiketoiminnan muut tuotot			 (2.8)
596 474,13
Hallintokulut				
-13 151 209,32
Henkilöstökulut			 (2.9)
-5 527 190,79
Muut hallintokulut			 (2.10)
-7 624 018,53
Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja			
aineettomista hyödykkeistä			 (2.11)
-955 508,95
Liiketoiminnan muut kulut			 (2.8)
-3 693 086,02
Odotettavissa olevat luottotappiot jaksotettuun hankintamenoon		
kirjattavista rahoistusvaroista			 (2.12)
-1 929 357,72
Muiden rahoitusvarojen odotettavissa olevat luottotappiot sekä
arvonalentumistappiot			 (2.12)
-90 952,73
LIIKEVOITTO				
10 791 754,12
Tilinpäätössiirrot				
1 206 751,38
Tuloverot				
-2 382 314,61
VARSINAISEN TOIMINNAN VOITTO (TAPPIO) VEROJEN JÄLKEEN
9 616 190,89
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)				
9 616 190,89
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1.1. - 31.12.2019
eur
17 124 783,62
-2 703 121,27
14 421 662,35
1 774 943,52
11 251 929,69
-1 593 872,53
4 102 113,67
19 720,38
-32 147,54
541 225,96
905 281,21
-12 368 460,71
-5 431 469,76
-6 936 990,95
-859 025,19
-3 936 411,06
-1 355 719,90
20 819,66
12 892 059,51
808 254,28
-2 629 300,67
11 071 013,12
11 071 013,12

			
			
VASTAAVAA				
31.12.2020
31.12.2019
					
eur
eur
Käteiset varat				
1 713 659,21
1 701 726,11
Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset			
10 726 747,50
11 593 322,50
Saamiset luottolaitoksilta			 (1.1)
90 474 159,92
73 883 127,40
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä			 (1.1)
859 288 718,09
870 972 251,41
Saamistodistukset			 (1.2)
15 087 817,00
21 815 124,70
Julkisyhteisöiltä				
0,00
0,00
Muilta				
15 087 817,00
21 815 124,70
Osakkeet ja osuudet			 (1.3)
93 788 703,10
82 475 662,96		
Johdannaissopimukset			 (1.5)
1 957 775,19
1 364 259,15
Aineettomat hyödykkeet			 (1.6)
3 413 179,16
3 308 892,12
Aineelliset hyödykkeet			 (1.7)
15 637 732,81
13 865 841,53
Sijoituskiinteistöt ja sijoituskiinteistöosakkeet ja -osuudet			
8 409 287,81
6 525 501,33
Muut kiinteistöt ja kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet			
7 014 839,23
7 014 839,23
Muut aineelliset hyödykkeet				
213 605,77
325 500,97
Muut varat			 (1.8)
1 118 799,97
172 270,77
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot			 (1.9)
2 876 623,73
3 345 061,14
Laskennalliset verosaamiset			 (1.17)
2 788,33
7 293,12
VASTAAVAA YHTEENSÄ				 1 096 086 704,01
1 084 504 832,91
			
VASTATTAVAA				
31.12.2020
31.12.2019
					
eur
eur
VIERAS PÄÄOMA			
Velat luottolaitoksille			 (1.11)
94 575 513,05
140 452 610,76
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille			 (1.12)
830 062 649,95
778 556 891,00
Talletukset				
830 062 649,95
778 534 135,02
Muut velat				
0,00
22 755,98
Muut velat			 (1.13)
3 152 772,75
3 173 208,02
Siirtovelat ja saadut ennakot			 (1.15)
3 354 422,70
3 724 957,85
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla		 (1.16)
10 811 000,00
12 602 000,00
Laskennalliset verovelat			 (1.17)
127 408,57
155 864,23
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ				
942 083 767,02
938 665 531,86
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ		
Vapaaehtoiset varaukset				
36 631 328,10
37 838 079,48
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ			
36 631 328,10
37 838 079,48
OMA PÄÄOMA			(1.21)		
Peruspääoma				
1 000,00
1 000,00
Muut sidotut rahastot				
5 632 188,61
5 727 992,18
Vararahasto				
5 133 707,71
5 133 707,71
Käyvän arvon rahasto 				
498 480,90
594 284,47
Vapaat rahastot				
29 025 602,83
29 025 602,83
Muut rahastot				
29 025 602,83
29 025 602,83
Edellisten tilikausien voitto (tappio)				
73 096 626,56
62 175 613,44
Tilikauden voitto (tappio)				
9 616 190,89
11 071 013,12
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ				
117 371 608,89
108 001 221,57
VASTATTAVAA YHTEENSÄ				 1 096 086 704,01
1 084 504 832,91
			
TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET			
31.12.2020
31.12.2019
					
eur
eur
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset			
8 043 671,33
8 022 579,06
Takaukset ja pantit				
8 043 671,33
7 976 579,06
Muut				
0,00
46 000,00
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset			
59 654 022,81
70 592 819,13
Muut				
59 654 022,81
70 592 819,13
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Henkilökunta 31.12.2020
					
HENKILÖASIAKASKONTTORI
AHO TUULA
Rahoitusasiantuntija
ARO KIRSI-MARJA
Rahoitusasiantuntija
BJÖRKLÖF LINDA
Rahoitusasiantuntija
COLLIN ANNE
Sijoitusasiantuntija
HAMMAR SARI
Rahoitusasiantuntija
HELENIUS PÄIVI
Rahoitusasiantuntija
HERRALA RASMUS
Asiakasneuvoja
HJELT NINA
Luottoasiantuntija
HOVI SATU
Asiakasneuvoja
JOHANSSON ANNE
Rahoitusasiantuntija
JOKINEN IIA
Asiakasneuvoja
KALLONEN TIINA
Sijoitusasiantuntija
KANNISTO SATU
Asiakasneuvoja
KARJALAINEN PETRA
Rahoitusasiantuntija
KOIVUNEN HELI
Rahoitusasiantuntija
KOIVUSALO KRISTIINA
Sijoitusasiantuntija
KORPELA HENRI
Yrityspalveluasiantuntija
KOSKINEN JULIA
Asiakasneuvoja
KUJALA SAMU
Sijoitusasiantuntija
KUUSELA MONA
Asiakasneuvoja
LAAPOTTI MERJA
Sijoitusasiantuntija
LAINE JAANA
Rahoitusasiantuntija
LATOKYLÄ SARI
Rahoitusasiantuntija
LAUKALA MAIJA
Rahoituksen tukihenkilö
LUONUA MIRJA
Luottopäällikkö
LÖFSTRÖM HANNA
Rahoitusasiantuntija
LÖTJÖNEN MONA
Rahoitusasiantuntija
MUUKKONEN EERIKA
Sijoitusasiantuntija
MÄKI EMILIA
Rahoitusasiantuntija
NIEMINEN SAARA-SOFIA Tiimiesimies
NÄSÄNEN ELINA
Sijoitusasiantuntija
OKSANEN JARNO
Rahoitusasiantuntija
PALONEN PAULA
Sijoitusasiantuntija
PINOMÄKI KATJA
Rahoitusasiantuntija
PULLINEN SARI
Perintävastaava
RANTINSALO JOHANNES Rahoitusasiantuntija
RINNE-KANTO MILLA
Asiakasneuvoja
ROINE MATTI
Yrityspalveluasiantuntija
SAARINEN EMMA
Asiakasneuvoja
SAIRANEN ANNI
Rahoitusasiantuntija
SALONEN ANNI
Asiakasneuvoja
SALONOJA HEIKKI
Rahoitusasiantuntija
SAVOLAINEN ANNE
Sijoitusasiantuntija
SUOMINEN RIIKKA
Tiimiesimies
SUOPAJÄRVI PEKKA
Tiimiesimies
TANSKANEN MERJA
Sijoitusasiantuntija
TUOMINEN TUULA
Talousasiantuntija
TÖRNE KAIJA
Asiakasneuvoja
UUSIMAA EVELIINA
Perintäasiantuntija
UUSITALO ANNA-LIISA
Palveluasiantuntija
VALENTE MATIAS
Asiakasneuvoja
VARHEENMAA RONJA
Asiakasneuvoja

48

Liedon Säästöpankin vuosi 2020

							
VARAINHOITOKONTTORI
GRÖNROOS PETRI
Johtaja
LAPPI TIINA
Sijoitusasiantuntija
ORPANA JANI
Yksityispankkiiri
SALONEN ANNEMARI
Sijoitusasiantuntija
LAKIPALVELUT		
EEKKINEN LEIF
Johtaja
BJÖRKQVIST LAURA
Lakimies
KILLSTRÖM LEENA
Notariaattitoimihenkilö
LEHTO MOLLA
Lakimiesharjoittelija
SAHLBERG PETRI
Lakimies
TUNNELA LIISA
Notariaattitoimihenkilö
VÄLIMAA TERHI
Pankkilakimies
YRITYSKONTTORI
NIURO JOUNI
AHONEN TARJA
ANSAMAA MARKKU
ELO SANNA
KIVILUOMA JUHA
KOIVUNEN ISMO
KOIVUNEN MAIJA
LAINE MARJA-LIISA
LEHTIMÄKI VILLE
MATTILA JARI
MYLLYOJA MIKAEL
TUJULA TIIA
TUUPPA ESKO
UOTILA TUULI
VIERIMAA NINA
VILHUNEN JUHA

Pankinjohtaja
Rahoitusasiantuntija
Sijoituspäällikkö
Rahoituspäällikkö
Yritysasiantuntija
Maksuliikenneasiantuntija
Yritysasiakasliiketoiminnan
myyntijohtaja
Rahoitusasiantuntija
Rahoituspäällikkö
Rahoituspäällikkö
Yritysrahoituspäällikkö
Asiakasneuvoja
Rahoituspäällikkö
Rahoitusasiantuntija
Rahoituspäällikkö
Rahoituspäällikkö

LIIKETOIMINNAN TUKI
HAKALA JUSSI
JORTIKKA KAARINA
KESÄLÄ RITVA
KOLI AULI
KUHLMAN KIELO
KUMPULA PAULA
MUSTONEN JULIA
NORDLUND VIRPI
RENTOLA HENRIK
ROKKA JAANA
SAARI SATU
SALMELA VIRPI
SIVULA PIPSA
SUOMI TUULA
TORKKELI MARJA

Toimitusjohtaja
Emäntä
Rahoituksen tukihenkilö
Emäntä
IT-yhteyshenkilö
Markkinointipäällikkö
Risk Controller
Johdon assistentti
Talouspäällikkö
Henkilöstöasiantuntija
Osaamisenkehittäjä
Taloushallinnon asiantuntija
Henkilöstöjohtaja
Osaamisenkehittäjä
Hallinnon assistentti

Liedon Säästöpankin luottamushenkilöt 1.1.2021 		

										

Isännät
Puheenjohtaja Dahl Helena
Varapuheenjohtaja Lipasti Roope
		
31.12.2021 saakka							
Ahtinen Tapani
Katajisto Merja
Lähteenoja Tomi
Pietilä Antti
Vainio Sirpa
Alakylä Eija
Kuusisto Seppo
Lähtinen Kimmo
Pitkänen Heikki
Artukka Liisa
Kössi Kari
Mikkola Mari
Rantala Jaana
Hyssälä Markku
Lipasti Roope
Nyman Terhi
Reunamo Esa		
			
								
31.12.2022 saakka							
Alilonttinen Antti
Laaksonen Jari Heikki Raiko Hannu
Toivola Maarit
Heikkilä Timo
Laaksonen Jari Pekka
Raitala Juha
Varheenmaa Mika			
Hörkkö Kristiina
Leino Antti
Rouhiainen Hannele Viitanen Ville			
Kyllönen Ari
Leppänen Risto
Säteri Juho
Vuorinen Jari					

31.12.2023 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			
							
Kunniaisännät							
Aaltonen Ari
Lappalainen Kaija
Niittoaho Seppo
Saari Rauno
Virtanen Markku
Ahtinen Mauri
Lautamäki Matti
Nurmi Anneli
Skyttä Alpo
Virtanen Reijo		
Alikirri Mauri
Leino Reijo
Ojala Mikko
Suominen Reino
Vähätalo Pertti		
Hassel Sven-Olof
Leino Ulla
Packalén Pirjo
Suvanto Timo				
Hopeala Arto
Lenkkeri Pertti
Palmén Teuvo
Särvä Olavi				
Joutsa Ismo
Liukas Hannu
Penttilä Orvo
Säteri Matti				
Järvi Sakari
Lusenius Aki
Pitkänen Tuula
Tarmi Seppo				
Karén Lasse
Lähteenoja Taisto
Prinssi Veli-Pekka
Tuomola Antti				
Kolehmainen Hanna
Markkula Heikki
Pöri Kari
Valonen Jarkko				
Kummala Pertti
Mecklin Tomi
Raitala Ilkka
Vauranoja Kalle					
Laine Esko
Mikkola Pirkko-Sofia
Roine Leena
Virtanen Keijo					
					
Hallitus
Puheenjohtaja Ossa Jaakko
Varapuheenjohtaja Sainio Jari				
31.12.2021 saakka
31.12.2022 saakka
31.12.2023 saakka
					
Aho Janne
Ossa Jaakko
Dahl Päivi		
Sainio Jari
Sairanen Jari
Hänninen Auli						
			
Tilintarkastaja
Valovirta Osmo, KHT
Varatilintarkastaja: Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy			
			
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								
Vahvaselkä Jussi								
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Janne Aho
toimitusjohtaja
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Auli Hänninen
toimitusjohtaja

Liedon Säästöpankin vuosi 2020

Heikki Räisänen

Heikki Räisänen

Hallitus 1.1.2021

Johtoryhmä 1.1.2021
Jari Sairanen
toimitusjohtaja

Jaakko Ossa
professori

Päivi Dahl
toimitusjohtaja

Jari Sainio
pelastusjohtaja

Pipsa Sivula
henkilöstöjohtaja,
valtiotieteiden
maisteri

Jussi Hakala
toimitusjohtaja,
taloustieteiden
maisteri

Jouni Niuro
pankinjohtaja,
valtiotieteiden
maisteri
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Organisaatio 1.1.2021

		

								

ISÄNNISTÖ
HALLITUS

Toimitusjohtaja Jussi Hakala
Yritysasiakasliiketoiminta / YR-konttori
Pankinjohtaja Jouni Niuro

Johtoryhmä

Myyntijohtaja Maija Koivunen
Yritysrahoituspäällikkö Mikael Myllyoja

Henkilöasiakasliiketoiminta / HA-konttori
Pankinjohtaja Jouni Niuro

Sijoitusasiantuntijat
Tiimiesimies Saara-Sofia Nieminen
Rahoitusasiantuntijat
Tiimiesimies Riikka Suominen
HA-luottopäällikkö Mirja Luonua

HR Henkilöstöjohtaja Pipsa Sivula

Asiakaspalvelu
Tiimiesimies Pekka Suopajärvi
HR-tiimi, osaamisen kehittämisen tuki, ICT
Varainhoitokonttori
Johtaja Petri Grönroos
Lakipalvelut
Johtaja Leif Eekkinen
Liiketoiminnan tuki
Markkinointipäällikkö Paula Kumpula
Talouspäällikkö Henrik Rentola
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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

FACEBOOK.COM/

LIETO (PÄÄKONTTORI)

TWITTER.COM/

NAANTALI

INSTAGRAM.COM/

PAIMIO

SEURAA BLOGIAMME

RAISIO

LINKEDIN.COM

liedonsp

Lautakunnankatu 10

liedonsp

Hyvättyläntie 4

liedonsp/

Tullikatu 13
Asematie 1

osoitteessa kaukaaviisas.fi

Raisiontori 6

LOIMAA

Kauppalankatu 9–11

VARAINHOITOKONTTORI,
YRITYSKONTTORI JA LAKIPALVELUT

palvelevat kaikissa toimipisteissämme.

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

2

