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Kolme suomalaista rahalaitosta valinnut Cognizantin 

kumppanikseen digitalisaation kehittämisessä  
 

Säästöpankkiryhmä, Oma Säästöpankki Oyj ja POP Pankki -ryhmä tähtäävät 

parempiin palveluihin ja kustannussäästöihin ottamalla käyttöön uuden yhteisen 

sovellusalustan  

 

TEANECK, N.J., —XX— Cognizant (Nasdaq: CTSH) ilmoitti tänään kolmen suomalaisen 

rahalaitoksen, Säästöpankkiryhmän, Oma Säästöpankki Oyj:n ja POP Pankki -ryhmän, 

valinneen sen strategiseksi kumppanikseen. Yhdessä Cognizantin kanssa pankit kehittävät ja 

ottavat käyttöön peruspankkijärjestelmän, joka mahdollistaa niiden tavoitteleman digitaalisen 

muutoksen. Uuden järjestelmän kautta tullaan hoitamaan yli 10 prosenttia suomalaisten 

pankkien talletuksista ja lainoista.  

 

Nyt solmitun monivuotisen sopimuksen aikana Cognizant kehittää pankeille uuden 

peruspankkijärjestelmän, operoi sitä sekä tukee pankkeja niiden digitaalisen strategian 

toteutuksessa. Temenos T24 ja Temenos Payment Hub (TPH) -ohjelmistoihin perustuva uusi 

peruspankkijärjestelmä tehostaa pankkien prosesseja ja toimintaa tehden niistä myös 

kustannustehokkaampia muun muassa skaalautuvuutensa ansiosta. Näin pankit pystyvät 

jatkossa tarjoamaan uusia tuotteita ja palveluita aiempaa nopeammin ja 

kustannustehokkaammin. Tämä taas parantaa niiden asiakkaiden käyttökokemusta oli kyse 

sitten mobiili-, verkko- tai konttoreissa tarjottavista palveluista. 

 

Osana sopimusta, edellyttäen että sääntelyviranomaiset katsovat kaupan täyttävän tarvittavat 

ehdot, Cognizant ostaa pankkien nykyisen it-palveluiden tarjoajan Oy Samlink Ab:n sen 

omistajilta eli Säästöpankkiryhmältä (omistusosuus 42 %), Aktia Pankki Oyj:ltä (22,56 %), 

Oma Säästöpankki Oyj:ltä (15,45 %), Handelsbankenilta (7,53 %), Posti Group Oyj:ltä (5,88 

%), POP Pankki-ryhmältä (5,24 %) ja useilta muilta pienomistajilta. Kahdessa toimipisteessä 

toimivan Samlinkin henkilöstöllä on syvällistä suomalaisen pankkialan osaamista. Samlinkin 

ostaminen vahvistaa Cognizantin pankkialan kyvykkyyksiä entisestään ja laajentaa sen 

toimintaa ja palvelukeskusten verkostoa Pohjoismaissa. 

 

https://www.cognizant.com/
https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/rahalaitosten-tase-lainat-ja-talletukset-ja-korot/tiedotehistoria/2018/markkinaosuudet/
https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/rahalaitosten-tase-lainat-ja-talletukset-ja-korot/tiedotehistoria/2018/markkinaosuudet/


 

“Tarvitsemme strategiseksi kumppaniksemme globaalin mittakaavan toimijan, jolla on 

näyttöjä pankkien it-toimintojen modernisoinnista ja vahvat valmiudet edistää meille kaikille 

yhteisiä digitalisointiin liittyviä tavoitteita, keskeisimpänä peruspankkijärjestelmämme 

uudistaminen. Kyseessä on pankkien historian merkittävin digitaalinen muutoshanke”, sanoo 

Samlinkin hallituksen puheenjohtaja Tomi Närhinen. 

 

”Tämä hanke on osa mittavaa muutosprosessia, joka mahdollistaa pankkien prosessien 

automatisoinnin ja entistä laajemman tuotevalikoiman tarjoamisen niiden asiakkaille. 

Cognizantilla on syvällistä osaamista liiketoimintaprosesseista sekä monimutkaisten 

pankkijärjestelmien ja -teknologioiden kehittämisestä, joten olemme varmoja, että olemme 

valinneet parhaan mahdollisen yhteistyökumppanin.” 

 

“Olemme iloisia voidessamme tukea Säästöpankkiryhmää, Oma Säästöpankkia ja POP Pankki  

-ryhmää niiden digitaalisten strategioiden toteuttamisessa.”, sanoo Cognizantin Santosh 

Thomas, President, Global Growth Markets. ”Turvallinen, pilvipohjainen 

peruspankkijärjestelmä tukee aiempaa nopeampaa uusien toimintojen käyttöönottoa, vähentää 

operatiivisen toiminnan viiveitä ja antaa erinomaisen asiakaskokemuksen uusien, 

tulevaisuuden pankkipalvelut mahdollistavien ominaisuuksiensa ansiosta.” 

 

”Toivotamme koko Samlinkin henkilöstön tervetulleeksi Cognizantin organisaatioon. 

Samlink tunnetaan Suomessa syvällisestä pankkitoimialan it-ratkaisujen osaamisestaan, 

yhteistyöhön perustuvasta kulttuuristaan sekä maineestaan luotettavana tuotteiden ja 

palveluiden toimittajana. Haluamme tehdä Samlinkista pankki- ja finanssialan 

osaamiskeskuksen, joka tukee Cognizantin kykyä palvella asiakkaitaan erityisesti 

Pohjoismaissa, mutta yhtä lailla koko Euroopassa”, Thomas jatkaa. 

 

 

 

Cognizant lyhyesti 

 

Cognizant (Nasdaq-100: CTSH) on yksi maailman johtavista asiantuntijapalveluita tarjoavista 

yrityksistä, joka auttaa asiakkaitaan muuttamaan liiketoimintaansa, toimintatapojaan sekä 

teknologioitaan uuteen digitaaliseen aikakauteen sopiviksi. Ainutlaatuinen, toimialaosaamiseen 

perustuva konsultatiivinen lähestymistapamme auttaa asiakkaitamme visioimaan, kehittämään 

ja ylläpitämään entistä innovatiivisempaa ja tehokkaampaa liiketoimintaa. Cognizant 

(pääkonttori: Teaneck, N.J., USA) on sijalla 195 Fortune 500 -listalla ja on mukana myös 

maailman arvostetuimpien yhtiöiden listauksissa. Katso miten Cognizant auttaa asiakkaitaan 

toimimaan digitaalisesti  www.cognizant.com tai seuraa meitä tunnuksella @Cognizant.   

 

Forward-Looking Statement 

http://www.cognizant.com/


 

This press release includes statements which may constitute forward-looking statements made 

pursuant to the safe harbor provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, 

the accuracy of which are necessarily subject to risks, uncertainties, and assumptions as to future  

events that may not prove to be accurate. These statements include, but are not limited to, express  

or implied forward-looking statements relating to expectations and anticipated benefits that will  

arise from the services to be provided by Cognizant to Savings Banks Group, Oma Savings Bank  

PLC and POP Bank Group, the anticipated acquisition of Oy Samlink Ab by Cognizant and  

expectations regarding the impact of such acquisition on the business and prospects of Cognizant  

and Oy Samlink Ab. These statements are neither promises nor guarantees, but are subject to a  

variety of risks and uncertainties, many of which are beyond our control, which could cause  

actual results to differ materially from those contemplated in these forward-looking statements.  

Existing and prospective investors are cautioned not to place undue reliance on these forward- 

looking statements, which speak only as of the date hereof. Factors that could cause actual results  

to differ materially from those expressed or implied include general economic conditions,  

changes in the regulatory environment, including with respect to immigration and taxes, and the  

other factors discussed in our most recent Annual Report on Form 10-K and other filings with  

the Securities and Exchange Commission. Cognizant undertakes no obligation to update or revise  

any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events, or  

otherwise, except as may be required under applicable securities law. 

 
For further information, contact: 

 
U.S.:  

Rick Lacroix 

+1-201-470-8961 

richard.lacroix@cognizant.com 

Europe: 

Grazia Valentino-Boschi 

+ 33 (0)6 07 85 80 63 

grazia@cognizant.com 

Asia-Pacific:                       

Harsh Kabra                          

+91-855-188-2111 

harsh.kabra@cognizant.com 

Oy Samlink Ab: 

Tomi Närhinen 

Oy Samlink Ab:n hallituksen puheenjohtaja/Oy Samlink Ab’s Chairman of the Board 

040 724 3896 / +358 40 724 3896 

tomi.narhinen@saastopankki.fi 
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