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Kestävä kehitys on luonnollinen osa strategiaamme. Rahaston Joutsenmerkki on todiste
menestyksekkäästä ja pitkäkestoisesta työstämme kestävän kehityksen ja vastuullisten
sijoitusten parissa. Ympäristömerkki auttaa toivottavasti myös asiakkaitamme tekemään
tietoisia ja kestäviä valintoja myös koskien säästämistä.

1. Syksyllä julkistettiin, että perustatte hypoteekkiyhtiön yhdessä
usean muun toimijan kanssa. Miksi teette tällaisen panostuksen?
Olemme vakuuttuneita siitä, että tämä yhteistyö tule entisestään parantamaan Ålandsbankenin
kilpailukykyä. Yhteistyön kautta saamme pitkällä tähtäimellä suurempia volyymeja, joka tekee
uudelleenrahoituksesta tehokkaampaa. Saamme myös kumppanin, jonka kanssa voimme jakaa
käyttökustannukset.

2. Syyskuussa Ålandsbanken sai ensimmäisen Joutsenmerkityn
rahastonsa – Ålandsbanken Green Bond ESG:n. Mitä tämä
merkitsee teille?
Kestävä kehitys on luonnollinen osa strategiaamme. Rahaston Joutsenmerkki on todiste
menestyksekkäästä ja pitkäkestoisesta työstämme kestävän kehityksen ja vastuullisten sijoitusten
parissa. Ympäristömerkki auttaa toivottavasti myös asiakkaitamme tekemään tietoisia ja kestäviä
valintoja myös koskien säästämistä.

3. 100-vuotisjuhlavuosi lähestyy loppuaan. Miten kuvailisit
ensimmäistä sataa vuottanne?
Matkamme on ollut hyvä ja menestyksekäs. Olemme todistaneet olevamme pankki, joka pystyy
sopeutumaan uusiin edellytyksiin, joita näin pitkällä ajanjaksolla säännöllisesti syntyy. Olemme olleet
mukana sekä hyvinä että huonoina aikoina, mutta jokaisen kriisin jälkeen olemme entistä vahvempia.
Voimme todeta, että ainoa pysyvä asia on muutos. Olen hyvin ylpeä siitä, mitä voimme tarjota

asiakkaillemme tänään, ja hieno tuloskehityksemme johtuu siitä, että monet asiakkaat arvostavat
palvelutarjontaamme.

4. Ålandsbankenilla on selkeä linja kestävän kehityksen suhteen,
mutta miten on toimitusjohtajan laita? Mitkä ovat parhaat
arkivinkkisi ympäristön hyväksi?
Kestävän kehityksen työ on kuin maratonjuoksu, sitä ei voi ratkaista yhdellä nopealla panoksella.
Meidän kaikkien tulee jatkuvasti olla tietoisia päivittäisten valintojemme vaikutuksista.
Ahvenanmaalla, jossa asun, välimatkat ovat verrattain lyhyet. Jonkin aikaa sitten vaihdoinkin
hybridiautoon, jonka ansiosta joudun nykyisin käymään bensaasemalla vain harvoin.

5. Vuodenvaihteen jälkeen osakesäästötilin avaaminen on
mahdollista myös Suomessa. Tarkoituksena on houkutella
enemmän suomalaisia säästämään pitkäjänteisesti – tuleeko
tämä olemaan mahdollista myös Ålandsbankenin asiakkaille?
Haluamme olla mukana nostamassa mielenkiintoa omaan säästämiseen. Sen takia olemme päättäneet
tarjota osakesäästötiliä asiakkaillemme. Työ on jo käynnissä, ja tähtäämme osakesäästötilin
lanseeraamiseen jo kevään aikana.
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