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NYT OTAMME ASKELEEN SEURAA
VALLE VUOSISADALLEMME
Tänä vuonna Ålandsbanken viettää 100-vuotis

2018 rahoitettuihin hankkeisiin. On ilahduttavaa

juhlavuottaan. Minulla on henkilökohtaisesti ollut

nähdä konkreettisia tuloksia, jotka on saavutettu

ilo olla osana tätä matkaa jo 20 vuoden ajan,

Itämeriprojektin avulla ja olemme hyvin kiitollisia

jonka aikana olen saanut kokea monia pankin

ja ylpeitä siitä, kuinka hyvin Itämeriprojekti

kohokohtia.

osallistaa. Hakuaika vuoden 2019 Itämeriprojektiin on avoinna syyskuun loppuun saakka ja

Mitä 100 vuotta meille merkitsee? Olemme hyvin

Ålandsbankenin juhlavuoden kunniaksi jaossa on

ylpeitä historiastamme ja ensimmäisestä sadasta

jopa 500 000 euroa.

vuodestamme, mutta samalla uteliaita tulevaisuuden suhteen. Miltä seuraava vuosisata näyttää?

Päivitä Itämerikortti sinulle ja perheellesi

Mitä vaatimuksia meille asetetaan? Kuinka voim-

Itämerikortti on nyt saatavilla kaikille asiak-

me myötävaikuttaa parempaan huomiseen?

kaillemme. Uusissa Itämerikorteissamme on
lähimaksuominaisuus, ja tulet saamaan uuden

Toimintamme perustuu siihen uskoon, että

kortin kun nykyisen korttisi voimassaoloaika

asiakkaamme arvostavat hyvää pankkisuhdetta.

lakkaa. Kortti on valmistettu ympäristöystävälli-

Tänä päivänä on myös entistä tärkeämpää, että

sestä materiaalista ja se laskee ostostesi ympä

pystymme tarjoamaan digitaalisia palveluita hen-

ristövaikutuksen. Asiakkaanamme sinulla on

kilökohtaisten palveluiden rinnalle. Siksi suositte-

ainutlaatuinen mahdollisuus osallistua yhteiseen

lemmekin, että otat käyttöösi Internetkonttorin ja

ympäristötyöhön, joka on tänä päivänä entistä

Mobiilipankin, joiden kautta voit seurata taloutesi

tärkeämpää. Jos haluat jo nyt seurata ympäristö-

tilannetta milloin ja missä haluat. Digitaalisten

vaikutustasi, on sinulla mahdollisuus heinäkuun

palveluiden kautta saat myös meiltä viestejä

loppuun asti vaihtaa nykyinen korttisi maksutta

perinteisen paperipostin sijaan, mikä on myös

uuteen Itämerikorttiin. Lisätietoa tästä löydät

hyväksi ympäristölle.

sivulta 36.

Haluamme toiminnallamme myötävaikuttaa

Haluan esittää suuren ja nöyrän kiitoksen juuri

parempaan huomiseen. Liiketoimintamme

sinulle, joka olet ollut mukanamme tällä mene-

pohjautuu mahdollisuuksien luomiseen, jonka

styksekkäällä matkalla!

varmistamme tekemällä tietoisia päätöksiä.
Toimimme kestävästi ja pitkäjänteisesti. Meidän
on voitava katsoa silmiin sekä asiakkaitamme
että heidän lapsiaan. Kestävät yritykset rakentavat tulevaisuuden.
Itämeriprojektin kautta viestimme vastuullisuutta tietouden lisäämiseksi ja hankkeiden tukemiseksi. Tässä numerossa voit lukea mitä vuoden
2017 voittajille kuuluu ja voit tutustua vuoden

Kuljemme omaa tietämme.

Anne-Maria Salonius
Johtaja Ålandsbanken
Suomi
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Rakkaudesta
Itämereen
Itämeri ei voi hyvin. Se on yksi maailman saastuneimmista meristä ja sen pelastamiseksi tarvitaan vaikuttavia tekoja – ja pian. Saara Kankaanrinnalle meri on
sydämen asia ja hän on omistanut elämänsä Itämeren ja luonnon hyvinvoinnille.
Teksti: Lotta Lybeck, kuva: Jetro Stavén

Saara Kankaanrinta on ympäristövaikuttaja,

kun Kankaanrinta pääsi töihin John Nurmi-

-säätiö, ja säätiön tarkoitukseksi kirjattiin ih-

luonnonsuojelija ja yrittäjä, joka on perus-

sen Säätiöön, Itämeren suojelun pariin.

misen ja luonnon hyvinvoinnin edistäminen.

– En osaa selittää, miksi juuri meri on

Ideana oli, että BSAG toisi yhteen kaikki

kaksi yritystä. Lisäksi hän istuu useiden

minulle ”se juttu”. Pidän kovasti järvistäkin,

tahot, jotka vaikuttavat Itämeren suojeluun

yhtiöiden hallituksessa.

mutta heti kun tulin meren äärelle, tiesin,

– olivatpa ne sitten tieteilijöitä, poliittisia

tanut Itämeren tilaa edistävän säätiön sekä

että tämä se on. Meri on maailman kaunein

päättäjiä, yksityisiä ja kolmannen sektorin

nonsuojelun eteen, mutta haaveet ovat

asia, ja jotenkin niin erityisen sielukas. Se

toimijoita tai julkishallinnon tahoja. Tätä kautta

vieläkin korkeammalla. Miten Järvi-Suomen

puhuttelee minua.

säätiö pyrkisi nopeuttamaan pelastavia

Hän on tehnyt paljon Itämeren ja luon-

toimia Itämeren ja luonnon hyväksi.

kasvatti rakastui mereen ja miksi hän halusi
omistaa elämänsä luonnonsuojelulle? Ja

Itämeri rakkauden lähettiläänä

miten Itämeri pelastetaan?

John Nurmisen Säätiössä Kankaanrinta
työskenteli yhteiskuntasuhde- ja viestintäjoh-

Ja juuri tätä säätiö on tehnyt, ja tekee
edelleen.
– Meidän ei tarvitse itse tehdä mitään,

Luonnon ääreltä luonnonsuojeluun

tajana Pietarin jätevesien puhdistushank

mitä joku muu jo tekee. Voimme kyllä no-

– Olen kasvanut luonnon lähellä ja uskon, että

keessa. Tällöin hän tutustui myös nykyiseen

peuttaa työtä, ja jos kukaan muu ei tee, me

kiinnostukseni ympäristöasioihin kumpuaa

mieheensä, Ilkka Herliniin.

käärimme hihat. Teemme näkyväksi koko-

juuri tästä läheisestä luontosuhteestani.
Kankaanrinta oli määrätietoinen koululainen. Hän suoritti lukion kympin keskiarvolla
ja jo silloin ajatuksissa pyöri halu tehdä hy-

– Itämeri on minulle sydämen asia ja sitä

naisuuksia, eli mitä pitäisi tehdä esimerkiksi

kautta löysin myös elämäni rakkauden. Hy-

luonnon monimuotoisuuden ja ilmastonmuu-

vät asiat eivät aina tapahdu sattumalta.

toksen hillitsemisen eteen. Nämä ongelmat

Kun Pietarin jätevesien puhdistushanke

näkyvät heti myös Itämeressä. Lyhyesti
sanottuna lobbaamme Itämeren puolesta.

vää ja pyrkimys parantaa maailmaa. Lukion

oli muutamassa vuodessa hyvällä mallilla,

jälkeen Kankaanrinta suuntasi Tukholman

alkoivat Kankaanrinta, Herlin ja samassa

yliopistoon tavoitteenaan oppia puhumaan

hankkeessa työskennellyt Anna Kotsalo-

Maaperän merkitys

sujuvaa ruotsia.

Mustonen miettiä, miten toimintaa voisi

Säätiössä tapahtuu jatkuvasti paljon. Sen

skaalata vieläkin isommaksi.

kymmenen vuoden toiminta-ajalta suurim-

– Olin kirjoittanut laudaturin ruotsista,

– Halusimme löytää ratkaisun, jossa use-

pina tekoina nousevat BSAG:n järjestämät

ampia ongelmia voitaisiin ratkoa yhtä aikaa

Baltic Sea Action Summit -huippukokouk-

erillisten hankkeiden sijaan. Lopulta tulimme

set, joilla vauhditettiin Itämeren ongelmien

yliopisto-opinnot Turussa. Pääaineenaan

siihen päätökseen, että tällaista tehtävää

ratkaisuja valtioiden päämiesten ja yritysten

Kankaanrinta luki poliittista historiaa, mutta

varten on perustettava uusi säätiö.

voimin. Vuodesta 2010 säätiö on aktiivisesti

mutta eihän kieltä Joensuussa oppinut
puhumaan.
Tukholman vuoden jälkeen edessä olivat

sivuaineissa pyöri myös ympäristöpolitiikka.

Vuonna 2008 Kankaanrinta, Herlin ja Kotsalo-

Ratkaiseva askel oman vahvan eetoksensa

Mustonen perustivat Baltic Sea Action

toteuttamisessa tapahtui opintojen jälkeen,

Groupin, viralliselta nimeltään Elävä Itämeri

ajanut ravinteiden kierrätystä ja urakoinut
asiassa niin Suomen kuin EU:n tasolla.
– Rekrytoimme juuri kolme uutta työnte-

Saara Kankaanrinta | Ålandsbanken

kijää. Se oli meille panostus siihen, että nyt
mennään täysillä eteenpäin. Kiire on kauhea
ja paljon pitäisi saada aikaan nopeasti,
mutta samalla kestävästi. Kriisien keskellä
ensiaputoimienkin pitää olla samalla muutos
pysyvään parannukseen.
Säätiöllä on työn alla myös hanke, jossa
vaikutetaan vedenalaiseen luonnon monimuotoisuuteen.
– Luonnon monimuotoisuus tulee
olemaan seuraava ilmastokriisi. Itämeri,
ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuus
liittyvät kaikki suoraan toisiinsa ja usein
näissä on myös sama ratkaisu.
Yksi BSAG:n eniten kiinnostusta herättäneitä projekteja on Ilmatieteen laitoksen ja
Sitran kanssa yhteistyössä käynnistetty Carbon Action -hiilipilotti. Projektin keskiössä
on maaperän vaikutus ilmastonmuutoksen
torjunnassa ja samalla Itämeren hyvinvoinnin parantamisessa.
Projektissa viljelijöitä koulutetaan, miten
he voivat parantaa omaa maaperäänsä ja
sitä kautta edistää hiiltä sitovaa viljelyä.
Samalla tieteilijät oppivat viljelijöiltä käytännön asioita, joita he käyttävät hyödykseen tutkimuksissaan ja hiilen varastoimisen
tieteellisessä todentamisessa.
– Jos maaperä on huonossa kunnossa,
niin ravinteet karkaavat Itämereen. Hyvinvoivassa pellossa on monipuolinen vihreä
kasvusto ja sen maaperässä on rikas ja
monipuolinen mikrobisto, joka lisää maaperän monimuotoisuutta, mikä puolestaan
vaikuttaa niin satoon kuin hiilensidontaan.
Projektille on ollut valtava kysyntä ja saimme
suorastaan ryntäyksen viljelijöiltä tähän.

Varpaita ei enää näe vedessä
Viime vuonna BSAG teki ennätystuloksen
joulukeräyskampanjassaan. Kankaanrinta
uskoo, että niin tässä, kuten myös Carbon
Action -projektiin kohdistuvassa kiinnostuksessa näkyy ihmisten tuska luonnon tilasta.
– Carbon Action -projektissa yhdistyy ilmastonmuutokseen ja Itämeren tilaan vaikuttaminen, minkä vuoksi se koetaan niin merkitykselliseksi. Nämä ongelmat ovat oikeita ja vakavia, ja
niihin on vaikutettava nyt. Luonto kyllä selviää,
mutta ihminen ei selviä ilman luontoa.
Itämeri on yksi maailman saastuneimmista meristä ja sen tilan nopea heikkeneminen
näkyy myös BSAG:n vapaaehtoistoiminnassa kiinnostuneissa ihmisissä.
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Saara Kankaanrinta
41-vuotias yrittäjä, ympäristövaikuttaja ja
luonnonsuojelija
Asuu Hangossa Itämeren rannalla
Perheeseen kuuluu mies Ilkka Herlin, 6-, 7-, ja 8-vuotiaat
lapset sekä 2 koiraa
Yksi Baltic Sea Action Groupin perustajista ja säätiön
hallituksen puheenjohtaja
Suomen vanhimman kartanon, Qvidjan koetilan,
omistaja miehensä kanssa
Suomen suurimman ravinteiden kierrättäjän Soilfoodin
perustaja ja hallituksen jäsen
Uusiutuvan energian varastointiin ratkaisuja tuottavan
Qvidja Kraftin perustaja ja hallituksen jäsen
Uusiutuvia pakkausmateriaaleja kehittävän Sulapacin
hallituksen jäsen, BSAG:n Carbon Action -hiilipilotin
ohjausryhmän puheenjohtaja ja Suomen kiertotalouden
ohjausryhmän jäsen 2017-2019

Kankaanrinta kertoo, että heillä toistuu

sinä teet ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi.

ekologiaan, mutta se on myös kannattavaa

lähes muuttumattomana sama tarina: hen-

Ympäristöasiat ovat nousseet marginaaleista

liiketoimintaa.

kilö on jäänyt eläkkeelle ja haluaa nyt tehdä

strategisiksi päätöksiksi yrityksissä, ja yksilö-

jotain merkityksellistä. Sitten hän kertoo, mi-

tasollakin tietoisuus lisääntyy jatkuvasti.

Qvidja Kraft puolestaan luo ratkaisuja
uusiutuvan energian varastointiin. Ratkaisussa luonnon oma miljardien vuosien aikana

ten lapsuudessaan näki varpaansa vedessä
Itämeressä uidessaan, mutta enää niitä ei

Mikrobit ratkaisun avaimena

hioutunut prosessi on valjastettu turvalliseksi

näe, koska vesi on sameaa.

Vuonna 2015 Kankaanrinta ja Herlin perusti-

ja tehokkaaksi tavaksi varastoida uusiutuvaa

vat kaksi uutta yritystä jatkamaan yksityisel-

energiaa. Se perustuu suon mikrobien toimin-

Luonnon monimuotoisuuden kato

lä sektorilla BSAG:ssa aloittamaansa työtä

taan: mikrobit tekevät soissa hiilidioksidista

on järkyttävää.

luonnon ja ihmisen hyvinvoinnin edistämi-

ja vedystä metaania, joka on hyvä ja helposti

seksi. Syntyivät Soilfood ja Qvidja Kraft.

siirrettävä varasto energialle. Qvidja Kraftin
tutkimusryhmä eristi soissa toimivan seka-

Samaan asiaan hän törmää myös kotonaan.

– Kun olimme usean vuoden tehneet

Kankaanrinta ja Herlin asuvat kolmen lapsensa

henkeen ja vereen töitä Itämeren eteen,

mikrobipopulaation, ja onnistui rakentamaan

kanssa Hangossa Itämeren rannalla. Kesällä

pystyimme näkemään mitä tarvitaan, jotta

niille reaktorikodin, jossa ne voivat toimia kuin

2018 lasten jokapäiväinen vakiokysymys oli

työssä päästäisiin vieläkin pidemmälle. Jos-

suossa samalla 83 % prosessitehokkuudella.

”saako uida, onko liikaa sinilevää”.

sain kohtaan tajusimme, että ravinteet eivät

– Onhan tämä surkea tilanne, että tämä on

kierrä, ellei joku tee sitä liiketoimintana.

– Olemme pystyneet löytämään uusiutuvan energian varastointiin ratkaisun käyttäen

Tähän tarpeeseen perustettiin Soilfood,

luonnon omaa prosessia. Nyt olemme mo-

paremmasta. Se pistää miettimään, että

joka jalostaa maataloudesta ja bioenergia- ja

duulivaiheessa tässä kehityksessä ja allekir-

kertovatko lapseni sitten aikanaan omille lap-

metsäteollisuudesta hyödyntämättä jääneitä

joittaneet ensimmäisen pilottiasiakkaamme.

silleen, että silloin kuin he olivat pieniä, puissa

ravinteita kierrätyslannoitteiksi. Yritys on

Qvidja Kraft toimii Paraisilla Qvidjan koe

oli laulavia lintuja, mutta enää ei ole. Luonnon

noussut nopeasti Suomen suurimmaksi

tilalla, jonka Kankaanrinta ja Herlin omistavat.

monimuotoisuuden kato on järkyttävää.

kierrätyslannoitteiden ja maanparannus

Tila on kulttuurihistoriallisesti merkittävä

tuotteiden toimijaksi.

ja se levittyy Qvidjan (Kuitian) kivilinnan

meidän lapsillemme rutiinia. Eivät he tiedä

– Onneksi maailma on muuttunut myös
sillä tavalla, että nykyään melkein jo pikkuiselta nakkikioskiltakin penätään, että mitä

– Soilfood on erittäin arvopohjainen
toimija. Kaikki tekeminen perustuu vahvasti

ympärille. Linna on vanhin Suomessa
säilynyt kartano, jossa on vieraillut historian

Saara Kankaanrinta | Ålandsbanken

saatossa muun muassa Kustaa Vaasa.
– Etsimme lähtökohtaisesti maa- ja metsäkokonaisuutta, mutta tässä yhdistyi sitten

– Suomessa on viime vuosina valtavasti
lisääntynyt rohkeus yrittää. Meillä on tosi
kovia porukoita, jotka keksivät hienoja ideoita.
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tehdä juuri sitä, mitä hän oikeasti haluaa.
– Monet ihmiset haluaisivat omistaa
elämänsä luonnonsuojelutyölle, mutta eivät

myös pala historiaa. Kartanon toiminta ja tila

Ålandsbankenin Itämeriprojektia Kan-

pysty sitä tekemään. Meillä on mahdollisuus

oli menossa alaspäin ja on hienoa, että pystyim-

kaanrinta pitää hienona esimerkkinä siitä,

tehdä tätä, joten meillä on mielestäni velvol-

me samalla pelastamaan tällaisen helmen.

kuinka yrityksen arvot todella voivat ohjata

lisuus käyttää tämä mahdollisuus ja tehdä

toimintaa. Myös Sulapac on Itämeriprojektin

niin paljon kuin voimme ihmisten ja luonnon

musta: on virtaamamittareita vesistöissä,

rahoittama hanke: yritys sai vuonna 2017

hyvinvoinnin edistämisen eteen. Meille tämä

maaperän mikrobitutkimusta sekä ilman

innovaatiolleen 50 000 euron rahoituksen.

on kutsumustyö, joten ei tämä kelloa katso.

Tilalla tehdään paljon kokeellista tutki-

nanohiukkasten tutkimusta. Vastaavaa kokonaisuutta ei löydy muualta.

Suomi esimerkinnäyttäjänä
Kankaanrinta näkee, että hänen roolinsa on

– Itämeren tilan parantaminen vaatii sekä
aiheen esille tuomista että rahoitusta, ja

On hienoa edetä, kun on

Ålandsbanken on yhdistänyt ne molemmat

kaltainen rinnalla. Saan tehdä

hienosti Itämeriprojektissa.

kaiken parhaan osaajan kanssa.

Kankaanrinta on itse myös Ålandsbanke-

ennen kaikkea hallita ja katsoa kokonaisuuk-

nin asiakas ja juuri Ålandsbankenin tekemä

sia, erottaa olennainen tieto epäolennaisesta

Itämerityö oli hänelle valinnan peruste.

ja löytää keinot, miten asiat voidaan kertoa
ymmärrettävästi.
– Koen sen etuna, että katson asioita

– Minulla on Ålandsbankenissa Itämeritili
ja käytössäni hiilijalanjäljen laskeva Itämeri
kortti, ja tämän valinnan tein nimenomaan

Maailmantuskasta huolimatta Kankaanrinta
on perusluonteeltaan pettämätön optimisti ja
hänellä on selvä kuva siitä, miltä se ”parempi
huominen”, jonka eteen töitä tehdään, näyttää.
– Se on enemmän biologinen. Meri on mo-

ikään kuin ulkopuolelta. En ole minkään luon-

Itämeren takia. Minusta on tärkeä muistaa,

nimuotoinen ja toimii ekologisesti tasapainos-

nontieteenalan asiantuntija, joten voin kysyä

että pankki on valtava media ja tämän vuoksi

sa, samoin metsät näyttävät metsiltä ja pellot

tyhmiä kysymyksiä ja näen kokonaisuudet

myös pankkien näyttämällä esimerkillä on

ovat rehevät ja vihreät, kaikkialla on jatkuva

ilman asiantuntijan filtteriä.

paljon merkitystä. Yhteiskunnassa kun ei voi

kasvipeite ja ihminen on ymmärtänyt paikkan-

elää ilman pankkisuhdetta.

sa ekosysteemissä. Ja tietysti ihmiset pitävät

Meillä on tosi kovia porukoita,
jotka keksivät hienoja ideoita.

huolta paitsi luonnosta, myös toisistaan.

Yhdessä eteenpäin
Kankaanrinnalle luonnonsuojelutyö ja

Miten tähän sitten päästään?

maailman parantaminen on elämän missio.

– Jos jotain olen oppinut, niin sen, että meidän

paljon, vasta viime aikoina on alettu nosta-

Tämän mission hän jakaa miehensä kanssa,

on annettava luonnolle tilaa toimia. Emme

maan esille maa- ja metsätalouden vaiku-

ja heille kaikki työ on yhteistä.

tule koskaan ymmärtämään täysin sen toimin

Vaikka Itämerestä ja sen tilasta puhutaan

tuksia Itämeren tilaan. Vasta hiljattain on

– On mielettömän ihanaa tehdä tätä

taa, mutta tiedämme, että se hoitaa itse itse-

selvinnyt, että metsien ojituksien vaikutus on

kumppanin kanssa. Me ajattelemme niin

ään parhaiten. Lisäksi ympäristöongelmien

huomattavasti suurempi kuin aiemmin luul

samalla tavalla ja nopeudella. On hienoa

ratkaisussa pitää pyrkiä monihyötyisyyteen,

tiin. Suurimmat parantavat toimet tehdään

edetä, kun on kaltainen rinnalla. Saan tehdä

koska kriisit kietoutuvat toisiinsa. Kiire on

valuma-alueilla. Tämä on asia, jota monet

kaiken parhaan osaajan kanssa.

kova emmekä voi pysähtyä hetkeksikään.

eivät ole vielä ymmärtäneet.
Kankaanrinta kokee, että Suomella on iso
rooli esimerkinnäyttäjänä Itämeren alueella,
ja myös globaalisti.
– Sillä on hirveän suuri merkitys mitä Suomi tekee. Meillä on resurssit tehdä tutkimusta, päätöksiä sekä konkreettisia toimenpiteitä ja olla esimerkinnäyttäjiä. Siksi koen,
että meillä on myös velvollisuus siihen. Jos
me täällä turvallisessa hyvinvointivaltiossa
emme pysty olemaan kehityksen huipulla
näyttämässä tietä ihmisen ja luonnon harmoniseen eloon, niin kuka sitten?

Innovaatiot Itämeren hyväksi
Omien yritystensä lisäksi Kankaanrinta on
mukana monessa innovaatiossa. Hän oli mukana Gold&Greenin kasviproteiinituote nyhtökauran menestystarinassa ja istuu muovia
korvaavaa biohajoavaa pakkausmateriaalia
valmistavan Sulapacin hallituksessa.

Kankaanrinta kokee, että perheen varallisuuden myötä hänellä on etuoikeus saada

Eikä Kankaanrinta aio pysähtyä, tai edes
hiljentää tahtia.
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OSAKEMARKKINAT OVAT
KAIKESTA HUOLIMATTA
Usean vahvan kasvuvuoden jälkeen suhdannekuva on hieman haalistunut vuoden 2019 ensimmäisen puoliskon aikana. Nähtävillä on laskusuunnan riskejä,
mutta myös merkkejä asteittaisesta suotuisasta kehityksestä jo toisen vuosipuoliskon aikana. Hyvä suhdanne ja matalat korot lähiaikoina puhuvat osakemarkkinoiden puolesta. Haasteita ja riskejä on tavalliseen tapaan, mutta ilman
riskinottoa ei saavuteta tuottoa.
Teksti: Niklas Wellfelt, kuva: Adobe Stock

Yritysten kasvavat voitot ovat keskeisiä
pörssin hyvälle tilanteelle

Edelleen kasvua, vaikka tahti on
hidastunut

kymmenestä edelliseen vuoteen verrattuna.

Osakemarkkinoiden potentiaalia pohdittaes-

Mitä mieltä olemme suhdanteesta ja yhtiöi-

4 % vuonna 2017, minkä jälkeen se laski

sa voittojen kehityksellä on taipumuksena

den voittonäkymistä? Hyvänä lähtökohtana

3,6 %:iin vuonna 2018 ja laskee ennusteen

varastaa suurin huomio. Näin on erityisesti

on kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n

mukaan edelleen 3,3 %:iin kuluvana vuonna.

nykyisen kaltaisessa tilanteessa, jossa

perusteellinen työ ennusteiden laatimiseksi.

Kasvuvauhti on edelleen hyvä, mutta

arvostus on hieman ylisuuri ja suhdanne-

IMF:llä on kokonainen armada päteviä ekono-

korjauksia alaspäin on nyt tehty useilla

kierto on loppuvaiheessa. Maailmanlaajui-

meja, jotka esittävät neljä kertaa vuodessa

ennustekierroksilla peräjälkeen ja uhkakuva

sen kysynnän heikentymisestä kertovia

tuoreet ja läpikotaiset laskelmat maailman-

on lyhyellä aikavälillä edelleen haastava.

merkkejä on sen vuoksi syytä seurata

talouden tilasta. IMF:n ennusteiden voidaan

Esimerkkejä synkistä pilvistä ovat Yhdysval-

erityisen valppaasti. Maailmantalouden

lisäksi olettaa olevan suhteellisen varovaisia.

tojen ja muun maailman välinen kauppasota

supistuminen on kuitenkin erittäin epäta-

Tähän vaikuttaa se, että valuuttarahasto

sekä Brexitin hallinta.

vallista. Maailmantalous supistui hieman

vierailee eri maissa tarkoituksena arvioida

muutaman vuoden ajan kymmenen vuotta

talouspolitiikkaa ja suositella ohjelmallisia

Osakemarkkinat katsovat eteenpäin

sitten tapahtuneen finanssikriisin maining-

toimia kussakin maassa. Liian optimistiset

IMF:n arvion mukaan kasvu kuitenkin kiihtyy

eissa, mutta sitä ennen maailmantalous on

ennusteet eivät kannustaisi noudattamaan

uudelleen jo vuoden jälkipuoliskon aikana.

tosiasiallisesti supistunut vain 1930-luvun

IMF:n ohjelmallisia ehdotuksia. Rahaston lai-

Kasvu saa uutta potkua lähinnä taloutta

taantuman aikana. Maailmantalous nousee

naustoiminnassa rahoituksen ehtona maille,

tukevasta politiikasta ja erityisesti matalista

ajan mittaan, kyse on lähinnä vain nousun

joissa on suuria taloudellisia ongelmia, voi

koroista, jotka jatkuva alhainen inflaatiopaine

nopeudesta.

olla ohjelmallisten suositusten toteuttaminen

mahdollistaa huolimatta siitä, että kapasiteetin

Vuoden 2019 alussa tapahtuneen osake-

Globaalin kasvun kulminaatiopiste oli noin

suurelta osin. Tämä voi tuntua kuriositeetilta,

käyttöaste on korkea useissa maissa ennätyk-

kurssien voimakkaan elpymisen seurauk-

mutta ei tarvitse mennä ajassa kauemmas

sellisen pitkän laajentumisjakson jälkeen.

sena pörssi on saavuttanut uudelleen ja

kuin 1990-luvun alkuun, jolloin tilanne kärjis

Korkojen odotetaan olevan alhaisia lähikuu-

joissakin tapauksissa jopa ylittänyt syksyn

tyi sekä Suomen että Ruotsin taloudessa

kausina, mikä vahvistaa yhdessä alhaisen

huipputasot. Samaan aikaan yritysanalyy-

pankkikriisin ja valtiontalouden heikon tilan

työttömyysasteen ja palkkojen hyvän kasvun

tikot ovat korjanneet voittoennusteitaan

takia. Läheltä piti, ettei tuolloin negatiivisen

kanssa kotitalouksien luottamusta talouteen.

alaspäin, minkä seurauksena arvostus on

kierteen katkaisemiseen olisi tarvittu IMF:n

Näiden kotitalouksien kulutukseen perustuva

kasvanut jopa osakekursseja nopeammin.

tukea ja takuita.

kysynnän osuus on noin 50–70 % koko maail-

Arviomme mukaan pörssin uusien korkei

IMF:n laskelmien mukaan talouden ke-

den tasojen kestävä saavuttaminen edellyt

hitys heikkenee leveällä rintamalla vuonna

ovat suuntautuneet eteenpäin ja edellä kuvattu

tää yritysten voittojen kasvua.

2019. Vauhti hidastuu seitsemässä maassa

skenaario tukee myönteistä kuvaa pörssistä.

mantalouden kysynnästä. Osakemarkkinat

Markkinakatsaus | Ålandsbanken
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HOUKUTTELEVAT
Myös Ruotsin keskuspankki on kiinnit

kiinnostavuutta. On vaikea löytää tuottoa

tänyt huomiota ennusteita merkittävästi

muualta. Maailman keskuspankkeja kuun-

pienempään inflaatioon ja päättänyt sen

neltaessa näyttää lisäksi siltä, että korot

vuoksi siirtää odotetut koronnostot myö-

säilyvät matalalla tasolla vielä pitkään.

hemmäksi, mikä on vaikuttanut kruunun

Tilannetta kuvaa toteamus, että istumme

edelleen voimakkaaseen aliarvostukseen.

peräsimessä luottavaisin mielin katse kohti

Heikko kruunu on rakettipolttoainetta vienti

horisonttia. Yllätyksiä tulee varmasti. Suh-

teollisuudelle, jonka tilauskirjat ovat jo ny

dannenousujen loppuvaiheessa matkan-

kyisellään täynnä. On kuitenkin harmi, että

teko on tunnetusti vaivalloista aaltoilevalla

kruunun heikentyminen rapauttaa Ruotsin

rahoitusmerellä, ja odotamme purjehduksen

osakemarkkinoiden tuoton ulkomaisten

jatkuvan jännittävänä.

sijoittajien näkökulmasta.

Ilman riskinottoa ei saavuteta tuottoa
Rahoitusmarkkinoilla riittää haasteita ja riskejä tavalliseen tapaan, mutta ilman riskinottoa ei saavuteta tuottoa. Jos suhdannekuva
säilyy kohtuullisena, pörssi on mielestämme
houkutteleva huolimatta osakemarkkinoiden
merkittävästä kallistumisesta vuoden 2019
alussa tapahtuneen kurssien nousun jälkeen.
Jotta pörssi-ilmasto säilyisi suotuisana
myös tulevaisuudessa, pörssiyhtiöiden
voittojen on kasvettava edelleen. Odotamme,
että näin tapahtuu. Korkojen erittäin matala
taso lisää osaltaan osakemarkkinoiden

”Korkojen odotetaan
olevan alhaisia
lähikuukausina, mikä
vahvistaa yhdessä alhaisen
työttömyysasteen ja
palkkojen hyvän kasvun
kanssa kotitalouksien
luottamusta talouteen.”
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Tampereen konttorissa on palveltu
asiakkaita jo neljän
sukupolven ajan
Ensimmäiset mielikuvat Tampereesta ovat monille huvipuisto Särkänniemi ja
jääkiekkoseurat Ilves sekä Tappara. Tampere on kuitenkin paljon muutakin.
Suotta ei kaupunki ole tutkimusten mukaan Suomen halutuin opiskelijakaupunki
ja suosituin muuttokohde. Ålandsbankenin Tampereen konttori on palvellut
alueen asiakkaita jo 24 vuotta.
Teksti: Tarja Vilén, kuva: Jetro Stavén

Tampere on heti Helsingin jälkeen Suomen

Konttoritoimintaa 24 vuotta

on äärimmäisen osaava ja ammattitaitoinen

toiseksi suurin kasvukeskus ja väkiluvul

Tampereen konttori aloitti toimintansa

henkilökunta. Henkilöstössä on pieni vaihtu-

taan Suomen kolmanneksi suurin kaupunki.

vuonna 1995. Alkuun konttorilla oli viisi

vuus, mikä mahdollistaa pitkät asiakassuhteet

Näsijärvi, Tammerkoski ja vanhat punatiiliset

työntekijää ja tänä päivänä henkilöstöä on

samojen asiakasvastaavien kanssa.

tehdasrakennukset puistoineen ovat yksi syy

jo 13. Konttorin alkutaipaleella pankkikriisin

kaupungin viihtyisyyteen.

aikaan tärkeimmät palvelut liittyivät asiakkai-

Asiakkaillamme on taloudellista

den perustarpeisiin, kuten asuntolainoihin.

liikkumavaraa ja olemme varain-

Tarkolta kysyy kaupungin vetovoiman

Konttorin toiminta-aikana Suomi on kokenut

hoidossa täyden palvelun pankki.

salaisuutta, tulee vastaus nopeasti.

suuren muutoksen ja digitaalinen murros

Jos Tampereen Private Banker Kari-Pekka

– Tampere on juuri sopivan kokoinen
kaupunki, ei suurkaupunki, mutta kuitenkin

näkyy myös pankkikonttoreissa.
– Jos alussa pankkiasiakirjoja naputeltiin

Kesällä 2017 konttori muutti uusiin tiloihin
Stockmannin rakennukseen, johon on estee
tön sisäänkäynti ja kulku.

riittävän iso. Olen asunut koko ikäni täällä ja

kirjoituskoneella, nykyään iso osa asioista

erityisesti kaupungissa viehättää monipuo-

hoituu sähköisesti eikä perinteisiä allekir-

lisuus sekä keskeinen sijainti, Tarko vahvistaa.

joituksia paperille välttämättä edes tarvita,

Helsinki on reilun tunnin päässä ja konttori

Tarko kertoo.

pystyy palvelemaan asiakkaita laajalla alueel-

Tampere on juuri sopivan kokoi-

Vaikka muutos on ollut hurja, Ålansdsban-

– Tampereen sijainti on optimaalinen.

la sekä moneen suuntaan.

nen kaupunki, ei suurkaupunki,

kenilla yhteyttä asiakkaisiin ei ole unohdettu.

mutta kuitenkin riittävän iso.

Pankki uskoo henkilökohtaiseen palveluun ja

konttorilla keskittyy säästämiseen ja sijoitta-

että sen merkitys asiakkaille ei suinkaan ole

miseen. Kaikilla Premium- ja Private Banking

kadonnut digitaalisessa maailmassa.

-asiakkailla on oma asiakasvastaava, joka on

Ei ole sattumaa, että Tampere on vuodesta
toiseen Suomen toivotuin asuinpaikka, halu

– Asiakas valitsee itse mitä kanavaa

Tänä päivänä huomattava osa palveluista

tavoitettavissa suoralla puhelinnumerolla,

tuin opiskelukaupunki ja suosituin matkailu-

käyttää ja digitaalisten kanavien tulisi tukea

sähköpostilla tai Internetkonttorin ja Mobiili-

kohde. Tampere on muuttovoittoinen yliopis-

henkilökohtaista palvelua, ei korvata sitä,

pankin kautta.

to- ja kulttuurikaupunki sekä historiallisesti

Tarko täsmentää.

Suomen ensimmäinen teollisuuskaupunki.

Yksi Tampereen konttorin vahvuuksista

– Vakituisia asiakkaita on jo neljässä
polvessa. Asiakaspiirimme on läpileikkaus

Tampere | Ålandsbanken
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Ylärivissä vasemmalta: Matias Jokinen, Jussi Korhonen, Kirsi Maarva, Lauri Knuutila, Niina Järventaus, Jan
Jurmu, Karita Vehniä. Alarivissä vasemmalta: Hanna Salmi, Ella Penttinen, Kari-Pekka Tarko, Anne Majaniemi.
Kuvasta puuttuvat Marita Leppänen ja Varpu Taavettila.

Tampereesta. Asiakkaillamme on taloudellis-

Tampereen asuntomarkkinat kasvussa

ta liikkumavaraa ja olemme varainhoidossa

Joitakin Tampereen vanhoja tehdasra-

rustuu pitkään kokemukseen ja kykyyn löy-

täyden palvelun pankki.

kennuksia on saneerattu asuinkäyttöön,

tää uusia ratkaisuja. Kokonaisvaltainen varal-

kuten Emil Aaltosen vanha kenkätehdas

lisuudenhoito kattaa esimerkiksi sijoitus- ja

Paljon kasvuyrityksiä

keskustassa ja Pyynikin Trikoon voimalaitos.

rahoitusratkaisut, vero- ja perhejuridisen

Tampereen konttorin toiminta-alueena on

Tampereen asuntomarkkinoilla on lisäksi

neuvonnan sekä vakuutusvaihtoehdot.

koko Pirkanmaan talousalue. Alueelle on syn-

paljon uudisrakentamista. Uusien kasvavien

tynyt pieniä vahvoja kasvukeskuksia, kuten

asuinalueiden lisäksi keskustaa pyritään

Pirkkala, Nokia, Lempäälä ja Kangasala.

rakentamaan ylöspäin.

– Alueelta löytyy myös paljon pieniä kas

Pellervon taloustutkimuksen ennusteen

vuyrityksiä ja konepajateollisuuteen liittyvää

mukaan asuntojen hinnat nousevat nopeim-

alihankintaa. Monilla isoilla pörssiyhtiöillä ku-

min pääkaupunkiseudulla ja Tampereella, yli

ten Metsolla, Nokialla ja AlmaMedialla löytyy

kolmen prosentin tahtia. Kaupungistuminen

isot toimipisteet kaupungissa, Tarko pohtii.

myös repii asuntomarkkinoita kahtia. Asunto

Tampereen keskusta sijaitsee Näsijär-

Sijoitustoiminta Ålandsbankenissa pe-

jen hinnoissa näkyy, että Tampereella halu-

ven ja Pyhäjärven välisellä kannaksella.

taan asua keskusta-alueilla, vaikka työpaikka

Kaupungin läpi virtaa Tammerkoski, jonka

sijaitsisi keskustan ulkopuolella.

rannalle perustettiin Suomen ensimmäinen
paperitehdas vuonna 1783. Tekstiiliteol-

Private Banking Tampereella

lisuuden edelläkävijä Finlayson taas syntyi

Ålandsbankenin Tampereen konttorissa on

vuonna 1820 ja sen tehtaalla syttyi Pohjois-

vahvistettu entisestään asiakkaille tarjotta-

maiden ensimmäinen sähkölamppu vuonna

via kokonaisvaltaisia Private Banking -palve-

1882. Tänä päivänä punatiiliset tehdasra-

luja. Private Banking -palvelu varmistaa, että

kennukset on kunnostettu ja ne toimivat

asiakkaan varallisuus sijoitetaan tuottavasti

konttori-, näyttely- ja liiketiloina.

ja verotehokkaasti.

Tampereen konttori
Ålandsbanken Tampere
Osoite: Hämeenkatu 4, 6. krs
33100 Tampere
+358 (0)204 293 200
tampere@alandsbanken.fi
Aukioloajat: ma–pe 10.00–16.30
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Varainhoitajan
työ on luottamustyötä

Tampere | Ålandsbanken
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Å

landsbankenin varainhoitaja Kari-Pekka Tarko, 58, tiesi jo varhain haluavansa pankkialalle. Jääkiekkotuomarointi ja purjehdus maajoukkueessa kulkivat
pitkään uran vierellä, mutta nykyisin miehen löytää vapaa-ajalla Alppien
laskettelurinteiltä, mökiltä tai golfkentältä.
Teksti: Tarja Vilén, kuva: Jetro Stavén

Ålandsbankenissa Kari-Pekka Tarko on

Luottamus kaiken perustana

työskennellyt jo 24 vuotta, Tampereen

Alkuun meitä oli konttorilla vain viisi henki-

Kilpaurheilutausta heijastuu
vapaa-ajassa

konttorin käynnistämisestä alkaen. Tuona

löä, joten työ oli hyvin monipuolista ja vaih-

Pelasin jääkiekkoa ja junioritasolla saavutimme

aikana pankkimaailmassa ja konttoritoimin-

televaa. Sittemmin siirryin varainhoidollisiin

useamman Suomen mestaruuden. Minus-

nassa on tapahtunut merkittäviä muutoksia.

tehtäviin. Olen aina pitänyt itsenäisestä työs

ta ei kuitenkaan tullut jääkiekkoilijaa, koska

Henkilökohtaiset ja sukupolvien yli jatkuvat

tä ja tehtävistä, joissa voin toimia ihmisten

purjehdus vei mukanaan. Purjehdin Suomen

asiakassuhteet ovat kuitenkin aina olleet

kanssa ja palvella asiakkaita suoraan. Pitkien

maajoukkueessa ja vuonna 1999 oli viimeisin

Ålandsbankenin vahvuus.

asiakassuhteiden luonti on tärkeää ja tänä

kilpapurjehdukseni. Jääkiekko jatkui tuomari-

päivänä minulla on luotuna hyvä asiakas

tehtävissä kevääseen 2002 saakka. Yksitoista

Armeijasta pankkiin

kunta. Varainhoitajan työ on luottamustyötä.

vuotta tuli täyteen linjatuomarina SM-liigassa ja

Hakeuduin heti armeijan jälkeen pankki

Jos luottamus katoaa, katoavat asiakkaatkin.

ura vei minut myös kansainvälisille areenoille.

uralle, koska ala on aina kiinnostanut minua.

Meillä Ålandsbankenissa on toimiva malli,

Liikunta kuuluu vahvasti edelleen elämääni.

Opiskelin Hankenilla pääaineena rahoitus ja

jossa jokaisella Private Banking -asiakkaalla

Käyn vuosittain laskettelureissuilla ja pelailen

investoinnit. Samalla tein töitä Tampereen

on oman Private Bankerin lisäksi sijoitustiimi

golfia. Rentoudun matkustamalla. Kesät vietäm-

aluesäästöpankissa ja työ rahoitusalalla oli

vastaamassa varainhoidosta. Työni vaatii, että

me kesämökillä Näsijärven rannalla. Vaikka

luonteva jatko opintojen jälkeen.

olen ajan tasalla talouden muutoksista. Maail-

tyttäret ovat jo täysi-ikäisiä, pidämme tiiviisti

man talouden seuraaminen on kiinnostavaa.

yhteyttä ja vietämme aikaa yhdessä perheenä.

tyvän konttorin ja siirryin silloin vakituiseen

Mikään ei tule hopeatarjottimella

työsuhteeseen sijoitusneuvojaksi. Tämän

Urheilutaustani ja vanhempani ovat antaneet

Mitä haluaisit sanoa Ålandsbankenin
asiakkaille?

jälkeen toimin rahamarkkinadiilerinä, kunnes

hyvät eväät elämään. Urheilussa on pitänyt

Haluan kiittää Ålandsbankenin asiakkaita hyväs

vuonna 1995 Ålandsbanken päätti laajentaa

oppia sekä voittamaan että häviämään

tä yhteistyöstä. Ålandsbanken on ollut sata

toimintaansa Tampereelle. Ålandsbankenista

oikein. Elämässä pitää tehdä töitä, jos haluaa

vuotta tiiviin asiakaspalvelun pankki, joten eikö-

otettiin yhteyttä ja kysyttiin, kiinnostaisiko

saavuttaa asioita.

hän se ole sitä myös seuraavat sata vuotta.

Aluesäästöpankki avasi vuonna 1987 kaupungin ensimmäisen sijoitusasioihin keskit

minua lähteä perustamaan Tampereen

Opiskelu Hankenilla on antanut hyvät työka-

Henkilökohtainen asiakaspalvelu on nykyise-

konttoria yhdessä silloisen konttorijohtaja

lut ammattiini. Olen luonteeltani luotettava ja

nä digiaikana ensiarvoisen tärkeää. Ålandsban-

Leena Honkasalo-Lehtisen kanssa. Otin

joustava, teen sen minkä lupaan. Tulen myös

kenissa huolehdimme asiakkaidemme varal-

haasteen vastaan.

hyvin toimeen ihmisten kanssa.

lisuudesta jokaiselle sopivalla riskitasolla.

Tampereen konttorin uusin vahvistus:
Matias Jokinen, Senior Private Banker
Olen aina ollut kiinnostunut ympäröivästä

sisältänyt työskentelyä suuressa Pohjoismai-

maailmasta ja halunnut ymmärtää sitä. Va-

sessa pankissa sekä innovatiivisessa pank-

litsin 2000-luvun alussa taloustieteet, mikä

kiiriliikkeessä. Olen kasvattanut laaja-alaisen

johti pankkiuraan. Kiinnostukseni kohteet

osaamisen ja yhteistyökumppaniverkoston

ovat laaja-alaisia ja voisin yhtä hyvin tehdä

sijoittamisen ja varainhoidon sektorilta.

uraani niin koneyrittäjänä, historioitsijana,

Ålandsbankenissa minua kiehtoo ennen

kauppiaana kuin puuseppänä. Vapaa-ajallani

kaikkea ihmisläheisyys. Jokaisen asiakkaan

minut voi löytää niin traktorin ratista kuin

tilanne on yksilöllinen ja silloin myös palvelun

puusepänverstaalta. Urani sijoitusalalla on

tulee olla räätälöityä ja henkilökohtaista.
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Sijoitusvakuutusten

Nyt on aika
Kapitalisaatiosopimusten, säästöhenkivakuutusten ja yksilöllisten
sijoitusvakuutusten verotus on muuttumassa vuonna 2020. Mitä tämä
tarkoittaa ja onko sijoittajan syytä ryhtyä toimenpiteisiin, jos hänellä
on sijoitusvakuutuksia?
Teksti: Nina Laakkonen/Tarja Vilén, kuva: Adobe Stock

Vielä tämä vuosi on aikaa nostaa vakuu-

Vastaavasti taas, jos vakuutuskuori on

tuksista oma pääoma verottomasti pois,

tappiolla, asiakas ei aio nostaa vakuutuk-

ennen kuin eri sijoitusmuotojen verotusta

sesta rahoja lähiaikana tai kyseessä on

yhtenäistävä laki astuu voimaan. Vakuu-

suhteellisen tuore vakuutus maltillisella

tusten verokohtelua kiristetään siten, että

tuotolla, ei syytä muutoksiin ole. Verotuk-

tulevaisuudessa varoja nostettaessa verotet-

sen kannalta muutokset koskevat siis

tavaksi pääomatuloksi luetaan tuoton suh-

sijoitusvakuutuksia, jotka ovat merkit

teellinen osuus tilillä olevista varoista, tiivisti

tävästi voitolla.

Veronmaksajien keskusliitto lakiuudistuksen
sisällön viime joulukuussa.
Ålandsbankenilla tarjotaan asiakkaille kapita-

Vahla muistuttaa, että sijoitusvakuutuksia koskeva lainsäädäntö on yli 20
vuotta vanha, joten lainmuutos on ollut

lisaatiosopimuksia ja säästöhenkivakuutuksia.

odotettavissa. Aiemmin sijoitusvakuu-

– Koska sijoitusvakuutusten uudet vero-

tuksissa on joutunut maksamaan veroa

tuskäytännöt tulevat näillä näkymin voimaan
vasta ensi vuonna, asiakkailla on vielä tämä

vain nostetusta tuotto-osuudesta.
– Jos siis olet laittanut rahasi sijoi-

vuosi siis aikaa realisoida sijoitusvakuutusten

tusvakuutukseen, voit ottaa yhteyttä

säästöjä vanhoilla säännöillä, Ålandsbankenin

Ålandsbankenin yhteyshenkilöösi ja

varallisuuden suunnittelusta vastaava johtaja

käymme yhdessä läpi tilanteesi, Vahla

Jarno Vahla selventää.

neuvoo.

Uusi laki tuo sijoitusvakuutusten verotuksen

Yhteyshenkilön kanssa on aina mah-

tasavertaisemmaksi muiden välillisten sijoitus-

dollista käydä oma tilanne läpi ja miettiä,

muotojen kanssa. Lisäksi jatkossa tappiot voi

halutaanko vaihtaa tuotetta ja mitä eri

käyttää verotuksessa hyväksi.

vaihtoehtoja on sopivalla riskitasolla. Ky-

– Jos asiakkaalla on sijoitusvakuutuksessa

seessä on siis merkittävä muutos, mutta

merkittävästi tuottoa suhteessa pääomaan,

vakuutuskuoren etuna on edelleen, että

vakuutus on sijoitettu velkavivulla tai asia-

monien sijoituskohteiden vaihto onnistuu

kas aikoo tehdä lähitulevaisuudessa nostoja

ilman, että maksaa veroja välissä.

vakuutuksesta, kannattaa miettiä toimenpiteitä
tämän vuoden aikana, Vahla neuvoo.

Esimerkkitilanne
Veroja maksetaan nostohetkellä
samassa suhteessa kuin on omaa
pääomaa ja tuottoa, eli:
1. S
 ijoitusvakuutukseen on sijoitettu
omaa pääomaa 80 000 euroa ja
arvo on noussut 120 000 euroon.
Oman pääoman arvo on siis kaksi
kolmasosaa ja tuoton yksi kolmas
osa.
2. A siakas päättää nostaa vakuutuk
sesta 15 000.
3. Veroa pitää maksaa yhdestä
kolmasosasta, eli 5 000 eurosta
1 500 euroa. Veroa maksetaan 30
prosenttia normaalin pääomavero
tusprosentin mukaan.
4. K
 äteen nostosta jää asiakkaalle
siis 13 500.

Veromuutokset | Ålandsbanken

verotus muuttuu

toimia

Ulkomailta saatujen osinkojen verotus
Kynnys ostaa ulkomaisia arvopaperei-

Listaamattomasta yhtiöstä saatu osinko

suuremman veron kuin verosopimuksessa

ta on alhainen, mutta arvopapereiden

jaetaan pääomatulo- ja ansiotulo-osuuksiin.

on sovittu (esim. Tanska ja Ranska). Tällöin

luovutus- ja osinkoverotus voi kuitenkin

Pääomatulo-osuus lasketaan osakkeiden

liikaa maksettua veroa ei hyvitetä Suomen

aiheuttaa päänvaivaa.

matemaattisen arvon perusteella. Mate-

verotuksessa, vaan liikavero on haettava

maattisen arvon laskennassa tarvittavan

takaisin lähdevaltiolta. Lähdevaltion vero-

Arvopapereiden luovutuksesta saadut luo

selvityksen puuttuessa vuotuinen tuotto

hallinnon verkkosivuilta kannattaa selvittää

vutusvoitot verotetaan yleensä Suomes-

lasketaan osakkeiden käyvän arvon

mitä vaatimuksia lähdeveron palautuk-

sa, ulkomaisista osingoista taas peritään

perusteella.

selle on. Yleensä vaaditaan ainakin oman
säilyttäjäpankin todistus osingosta peritystä

yleensä lähdevero lähdevaltiossa.
Verosopimusten perusteella myös osingon

verosta sekä kotipaikkatodistus, jonka saa

Jos osinkoa jakava yhtiö on EU-maasta

lähdevaltio voi usein verottaa tietyn pro-

verottajalta. Hankalaksi tämän tekee se, että

tai sellaisesta valtiosta, jonka kanssa

sentin mukaan (yleinen veroprosentti on

sijoittajalta voidaan usein vaatia muitakin

Suomella on osinkoihin sovellettava

15 %). Verosopimuksen mukainen ulkomaan

papereita, ja että palautusten hakeminen on

verosopimus, osingon verotus määräytyy

vero hyvitetään Suomessa siitä verosta,

yleensä byrokraattista. Esimerkkinä voidaan

samoin kuin suomalaisen osingon.

joka tulee Suomessa maksettavaksi.

nimetä Ranska, josta lähdeveron hakeminen
on haastavaa. Suomen ja Ranskan välisessä

Listatusta yhtiöstä saadusta osingosta
85 % on veronalaista pääomatuloa ja 15 %

Käytännössä on kuitenkin mahdollista,

sopimuksessa on sovittu, että lähdeveroa

verotonta tuloa.

että tulon lähdevaltio on perinyt tulosta

ei peritä, kuitenkin Ranska verottaa 30 %
maksetuista osingoista.
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Muurarin pojasta
miljonääriksi
Anders Wiklöf on niittänyt menestystä yritysten perustajana – Wiklöf
Holding on tänään Pohjoismaiden suurin yksityisomistuksessa
oleva konserni. Se, mikä alkoi tyhjillä pulloilla ja loistoautoilla, johti
ahvenanmaalaiseen imperiumiin moottorinaan Itämeren taxfree-myynti.
Teksti: Anders Ström, kuva: Viktor Fremling

Ahvenanmaalla kaikki tuntevat Anders

Pitkän tähtäimen yritysrakentaja

parempi. Sen lisäksi asioita ei tarvitse tehdä

Wiklöfin. Hän on kansanomainen ja suosittu

Anders on pohjimmiltaan intohimoinen ja

uudestaan.

yrittäjä pilke silmäkulmassaan. Kun ahvenan-

innokas pienyrittäjä, josta on vähitellen kas-

maalaiset ja turistit käyvät ruokaostoksilla,

vanut suuryrittäjä. Hän on tehnyt kauppoja ja

vaan se, mitä rahalla voi tehdä. Andersin

asuvat hotellissa, syövät ravintolassa, katso-

rakentanut yrityksiä koko aikuisikänsä. Ahve-

tapauksessa tämä koskee sekä hyvien

vat jalkapalloa Maarianhaminassa, lentävät

nanmaalainen imperiumi koostuu tänään yli

kauppojen tekemistä että vaikuttamista

ambulanssihelikopterilla, asioivat pankissa

20 yrityksestä. Menestys yrittäjänä on myös

paremman maailman puolesta. Hän on jo

tai tekevät ostoksia Itämeren matkustaja

inspiroinut Andersia auttamaan yksityis-

pitemmän aikaa ollut tyypillinen kilpailuihmi-

laivojen taxfree-kaupoissa, tekevät he sen

henkilöitä ja tekemään lahjoituksia erilaisiin

nen. Hän rakastaa voittamista. Mutta arjen

usein jossakin Wiklöf Holdingin yrityksessä.

hyväntekeväisyysprojekteihin, esimerkiksi

toimissa se näkyy pikemminkin monissa

Imperiumin liikevaihto on yli 400 miljoonaa

Itämerirahastoon, joka täyttää tänä vuonna

antoisissa tapaamisissa ihmisten kanssa:

euroa ja vuotuinen voitto on noin 12 miljoonaa

30 vuotta.

Andersille raha sinänsä ei ole kiinnostavaa,

– Täällä on kovin helppoa tavata niitä
ihmisiä, joiden kanssa työskentelen ja

euroa. Yksityishenkilönä Anders Wiklöf on

Anders on yrittäjänä pitkälle tähtäävä ja

suuromistaja Ahvenanmaan kahdessa leh-

määrätietoinen. Yksityiskohdista voi vuoden

teen yhteistyötä. Se on yksi Ahvenanmaan

dessä, joista yksi on sosiaalidemokraattinen

lopussa nähdä, jos kaupat onnistuivat:

eduista. Syömme yleensä lounasta Hotelli

ja toinen konservatiivinen. Jälkimmäisessä

– Olen perfektionisti, mutta en voi

Arkipelagissa. Olen tuntenut monet heistä yli

hän on omistaja yhdessä hyvän ystävänsä

huonosti sen takia. Nautin siitä, että olen

kolmekymmentä vuotta. Minusta on hauskaa

merenkulkuneuvos Ben Lundqvistin kanssa.

tarkka ja että minulla on hyvä järjestys sekä

pyörittää yrityksiä. Siitä on tullut minulle

yksityisesti että yrityksissäni. Teen yhden

elämäntapa.

Ahvenanmaan kuninkaaksi kutsutulla
Andersilla on laaja verkosto poliitikkoja,

asian kerrallaan. Jos aloittaa oikealla tavalla,

yrittäjiä, urheilijoita ja taiteilijoita sekä Man-

on tulos ajan mittaan sekä halvempi että

ner-Suomessa että Ruotsissa. Maarianhaminaan ja vapaa-ajanasuntoon Andersuddeniin, jonka Anders on luonut yhdessä hyvän
ystävänsä, arkkitehti Folke Wickströmin
kanssa, saapuvat säännöllisesti sekä Martti
Ahtisaari että Paavo Lipponen. Andersin
ystäväpiiriin kuuluu myös muun muassa
tennislegenda Björn Borg ja talouselämän
profiili Anders Wall:
– Ahvenanmaa on erinomainen kasvu
alusta yrittäjille. Meillä on ollut varustamoja
ja kauppaa vuosisatojen ajan ja saarella on
aina ollut paljon pienyrittäjiä, hän kertoo.

”Minusta on hauskaa pyörittää
yrityksiä. Siitä on tullut minulle
elämäntapa.”

Anders Wiklöf | Ålandsbanken

Rakkaudentäyteinen lapsuus
järjestyssäännöillä
Anders varttui hyvin yksinkertaisissa oloissa. Pohjanmaalta
kotoisin oleva isä oli muurari.
Äiti sokeutui jo nuorena. Perheen elämä oli rankkaa, myös
Andersille ja hänen isoveljelleen
Larsille. He auttoivat äitiään
pitämällä kodin järjestyksessä:
– Äidille oli hankalaa, jos hän
kompastui lattialla lojuviin tavaroihin tai loukkasi itsensä avoimiin kaapinoviin. Näin opimme,
että kaikki sujuu paremmin, jos
paikat pidetään järjestyksessä.
Anders näki, kuinka hänen
vanhempansa uurastivat ja ponnistelivat. Sen takia hän päätti jo
teini-ikäisenä, ettei olisi vanhemmilleen taakkana. Hän pärjäisi
itse. Äidin ja isän nukkuessa
hän karkasi ikkunasta ulos ja
souti tanssilavalle poimiakseen
tyhjiä pulloja, jotka hän möi
kauppoihin. Tänään hän omistaa
nämä kaupat. Poikana Anders oli
pieni ja laiha, joten hän mahtui
ryömimään tanssilavan lattian
alle poimimaan kolikot, jotka olivat
pudonneet maahan tanssivien
nuorten taskuista.
Vanhemmat olivat ymmärtäneet, että nuorimmalle pojalle oli
suotu liikemiesvaisto, mutta he
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olivat kuitenkin sitä mieltä, että hänen tulisi

ajamista. Yksitoistavuotiaana hän oli ostanut

hallintoneuvostossa. Hän oli saanut revans-

hankkia itselleen ammatti. Niinpä Anders

ja myynyt yhdeksän, joten kyllähän hänellä

sinsa:

aloitti kotitalousoppilaitoksessa leipurin

tiettyä kokemusta autokaupoista oli. Mutta

oppipoikana, mutta koska hän oli päässyt

nyt hän aikoi käynnistää eksklusiivisen

han on hauskempaa kuin häviäminen. Siinä

oman rahan ansaitsemisen makuun, houkut-

agentuuriliikkeen loistoautoille Ahvenan-

vasta revanssi! Se tuntui todella hyvältä.

teli se enemmän.

maalla. Iso ongelma oli, että Mercedes

– Rakastan kilpailemista, ja voittaminen-

Tänään Andersilla on enemmistöomistajana

Benz -agentuurilta vaadittiin, että oli varaa

vaikutusvaltaa Ålandsbankenin toimintaan.

Moottorina revanssi

pitää varaosavarastoa. Se ei onnistunut

Ilman hänen rohkeuttaan ja sinnikkyyttään

Anders aavisteli, että Pohjoismaiden

ilman pankkilainaa. Mutta Anders taisteli

sekä hallituksessa että osakkaana olisi

parantuneet elinolot voisivat lisätä kalliim-

vastoin kaikkia odotuksia. Saadakseen rahat

pankki ehkä jäänyt paikalliseksi vaikuttajaksi.

pien autojen kysyntää. Hän halusi aloittaa

nopeammin, hän pyöräili asiakkaiden kotiin

Ålandsbanken on kuitenkin pirteä haastaja

loistoautojen myymisen Ahvenanmaalla.

ja laittoi laskut heidän postilaatikkoihinsa.

suurpankeille Ruotsissa ja Manner-Suomessa.

Päästäkseen alkuun hän tarvitsi 10 000

Sillä tavalla hän säästi myös postikuluissa.

Ålandsbanken viettää tänä vuonna

markan lainan. Anders kävi Ålandsbankenilla

Ystävien juhliessa Anders teki lujasti töitä.

100-vuotisjuhlavuottaan, ja Andersin
mukaan yrityksen pitkä ikä todistaa pankin

Maarianhaminassa pyytäen lainaa, mutta
koska vakuus puuttui, laina evättiin:
– Heidän mielestään olin oikea pojannulikka. Minulla oli farkut, t-paita ja pitkät hiukset.

”Minä heille piru vieköön näytän.

olevan vakaa yritys, jonka ammattimaisesta,

Jonakin päivänä minä omistan

ahkerasta ja kaukonäköisestä historiasta voi

osan Ålandsbankenia.”

olla ylpeä.
– Luonnollisesti se on myös kuitti kaikista

Pankissa työskenteli luotettavia viisikymmenvuotiaita herroja hienoissa puvuissa. Ja tässä

Kalliiden autojen myynti Ahvenanmaalla

hyvistä asiakassuhteistamme, sekä menneis
tä että nykyisistä.

tuli yksinkertainen muurarin poika ja halusi

sujui hyvin ja hän selvisi ilman pankkilainaa.

lainata rahaa ilman vakuuksia. Tänä päivänä

Kohta myös pankinjohtaja osti Andersilta

ymmärrän, miksi en saanut lainaa, mutta

Mercedes Benzin, ja ajan kuluessa heistä

silloin tulin surulliseksi ja vihaiseksi. Seisoes-

tuli ystäviä. Anders säästi niin paljon rahaa

Rakkaus perheeseen, eläimiin ja
kulttuuriin

sani portailla pankin ulkopuolella mietin, että

kuin mahdollista ja osti Ålandsbankenin

Maa repesi Andersin jalkojen alla, kun hänen

vielä minä heille piru vieköön näytän. Jonakin

osakkeita erissä. Hän panosti myös yritysten

vanhempi veljensä menehtyi kymmenen

päivänä minä omistan osan Ålandsbankenia.

perustamiseen muilla aloilla, keskittyen muun

vuotta sitten sydänkohtauksen seurauksena.

Anders oli tehnyt päätöksensä. Nyt oli

muassa ruokaan ja Itämeren taxfreemyyntiin.

Veljekset olivat hyvin läheisiä, ja he olivat

aika mennä täyttä vauhtia eteenpäin. Hän

1980-luvulla Anders oli ostanut niin paljon

tunnettu parivaljakko Ahvenanmaalla. Lars

oli 20-vuotias, jääräpäinen ja rakasti autolla

Ålandsbankenin osakkeita, että hän sai paikan

hoiti politiikan. Hän oli sosiaalidemokraatti ja

Anders Wiklöf | Ålandsbanken

Ahvenanmaan talousministeri vuosina 2005-
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man-motiivi.

2007. Anders hoiti yrittäjyyden. Yhdessä he
olivat lyömättömiä. Kumpikin heistä paloi

Hyvä elämä

Ahvenanmaan puolesta ja he ovat tehneet

Anders on nautiskelija. Hän

suuria tekoja. Nykyisin Andersille läheisin

ei juo samppanjaa, mutta

on veljenpoika Peter Wiklöf, Ålandsbankenin

mielellään punaviiniä. Hän

toimitusjohtaja.

syö myös mielellään hyvää

Perheeseen kuuluu vaimo Rita ja koira

ruokaa hyvien ystävien

Bjösse. Se on valkoinen Coton de Tuléar, ja

seurassa. Keväällä hän lentää

samaa rotua kuin Andersin edellinen koira,

Rivieralle yksityiskoneellaan:

myöskin Bjösse, jonka kanssa Anders vietti
jokaisen päivän kuudentoista vuoden ajan:
– Minä kaipaan vanhaa Bjösseä. Hänhän
oli meille kuin lapsi, Anders sanoo.

– Matkustan Nizzaan valon
vuoksi. Asun aina klassisessa Negrescossa samassa huoneessa, ja tapasin
juoda kahvia yhdessä hotellin

Paratiisi Andersudde Ahvenanmeren
äärellä

omistajan kanssa. Tullessani

Andersin ja Ritan vapaa-ajan asunto,

nanmaan lipun sankoon, ja

Andersudde, sijaitsee kymmenen kilome-

se liehuu Ranskan ja EU-lipun

triä Maarianhaminasta niemellä, josta on

välissä. Silloin olen ylpeä Ah-

upea näköala Ahvenanmerelle. Paikka on

venanmaasta, hän sanoo.

Nizzaan he nostavat Ahve-

maaginen.
ja se myös näkyy. Tontin sisäänkäynnin luo

”Mukavampi antaa kuin
saada joululahjoja”

hän on rakennuttanut pienen järven aaltoko-

Anders on antelias ja hän

neella, jotta vesi ei jäätyisi. Hanhet tarvit-

jakaa mielellään kokemuksia-

sevat avointa vettä viihtyäkseen vuoden

an. Sekä tennistähdet että

ympäri. Siellä täällä tonttia sijaitsee pieniä

muusikot ovat esiintyneet

eristettyjä taloja, joissa on lattialämmitys.

kutsuvieraille Andersin yk-

Talot ovat kissoja varten, mutta ne houkut-

sityisellä 2 000-paikkaisella

televat myös muita vierailevia pieniä eläimiä.

tennisareenalla.

Anders on eläinystävä koko sydämestään,

Venevajassa asuvat pääskyset. Anders

Andersin suuri kiinnostus

Anders Wiklöf
Ikä: 72 vuotta.

antaa niiden olla rauhassa, joten vene saa

kulttuuriin sekä nöyryys oman

Kauppaneuvos ja Åbo Akademin kunniatohtori.

olla ulkopuolella vajan vieressä.

menestyksensä edessä on he-

Perhe: Vaimo Rita ja koira Bjösse.

Ahvenanmaan kuningas tulee tänne joka

rättänyt hänessä halun jakaa

päivä, myös kesäkauden loputtua. Täällä hän

omastaan. Hänen mielestään

tuntee vapautta ja inspiraatiota. Taloa on

Ahvenanmaan kaltainen pieni

laajennettu ajan mittaan, jotta Andersin kasva-

yhteiskunta tarvitsee taidetta,

va taidekokoelma mahtuisi sinne. Andersin

urheilua, teatteria, konsertteja,

taidekokoelma on yksi Pohjoismaiden huo-

oopperaa ja jalkapalloa. An-

mattavimmista yksityisistä taidekokoelmista.

dersin mukaan se on kitti, joka

Hän kerää suomalaista ja ruotsalaista taidetta

yhdistää ahvenanmaalaiset:

viime vuosisadan vaihteesta. Hänen kokoel-

– Ihmiset tarvitsevat

Asuu: Omakotitalossa Maarianhaminassa ja
vapaa-ajanasunnossa Andersuddenilla.
Tekee: Wiklöf Holding Ab:n perustaja ja omistaja, Ålandsbankenin suurin osakkeenomistaja
ja hallituksen jäsen, Itämerirahaston perustaja,
taidekeräilijä.
Harrastukset: Taide, musiikki, luonto, sisustus,
autot.

mastaan löytyy tunnettuja taiteilijoita, kuten

kulttuuria. He käyvät

Anders Zorn, Carl Larsson, Helene Schjerfbeck

ostoksilla minun kaupois-

ja Albert Edelfelt. Täällä on myös jäljennös

sani, asuvat hotelleissani

Peter Dahlin mahtipontisesta maalauksesta

ja syövät ravintolassani.

”Stolta Stad” (Ylpeä kaupunki), alkuperäiste-

Kyllähän minun silloin täytyy

oksen ollessa lainassa Sven-Harryn taidemu-

tarjota takaisin. Minusta on mukavam-

laulun ”Innerst i sjelen” kovalla äänenvoi-

seossa Tukholmassa. Ruotsissa nousi häly

paa antaa joululahjoja kuin saada niitä.

makkuudella. Norjalainen laulaja esiintyi

vuonna 2005 kun maalaus myytiin ”tuntemat-

Mielestäni täytyy jakaa omastaan, jos

viime kesän ilmaiskonsertissa Maarianha-

tomalle ostajalle” Bukowskin ennätyshintaan

siihen on mahdollisuus, hän sanoo.

minassa, jossa 10 000 ahvenanmaalaista ja

5,7 miljoonaa kruunua. Myöhemmin kävi ilmi,

Kun Anders lopuksi esittelee

että Anders oli laajentanut kokoelmaansa

mittatilaustyönä rakennetun tennis

ruotsalaisen taiteilijan helmellä, jossa on Bell-

areenansa hän soittaa Sissel Kyrkjebön

Vinkki yrittäjälle: ”Ole oma itsesi niin kuin olit
15-vuotiaana ja ajoit mopolla.”

vierasta nauttivat kokemuksesta Andersin
syntymäpäivänä.
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Ammattitaitoista
apua unelmamatkan
suunnitteluun
Haluatko säästää aikaa unelmalomasi suunnittelussa ja varauksissa?
Premium- ja Private Banking -asiakkaana saat Concierge Service-palvelusta
matkavinkkejä ja apua käytännön järjestelyihin.
Teksti: Anders Ström, kuva: Adobe Stock

Concierge-palvelun neuvojat laativat toimi-

sa varmistaakseen, että lomasuunnitelmat

että sinä asiakkaana voit rentoutua ennen

van matkasuunnitelman, joka sopii sinun

toteutuvat ja ylittävät odotukset.

matkaa ja sen aikana. Ja se on Concierge-

ja perheesi tarpeisiin ja toiveisiin. Jokainen

Ennen lomamatkaa Kroatiaan neuvojat aut

palvelun tärkein tavoite.

matka on räätälöity juuri sinulle ja suunnitel-

toivat yhtä asiakasta matkasuunnitelmassa

tu huolellisesti sopimaan budjettiisi.

ja etsivät tiedot kohteen lauttaliikenteestä,

Turvallisuus matkalla tuo vapautta

joukkoliikenteestä, kajakkivuokrauksesta

Teemme kaikkemme, jotta elämäsi olisi

pumattomia matka- ja kokemusasiantuntijoita.

sekä hyvistä ravintoloista. Pieni ylimääräinen

helpompaa ja turvallisempaa niin kotona kuin

Heille mikään ei ole mahdotonta järjestää ja

apu loihti matkasta unohtumattoman.

matkalla. Korttivakuutuksiemme ansiosta voit

Palvelun seitsemäntoista neuvojaa ovat riip-

moni heistä on asunut ulkomailla. He tuntevat

Yhdessä tapauksessa neuvoja sai kontak-

rentoutua lomallasi ja olla turvassa, vaikka

hyvin Helsingin, Tukholman ja muiden Pohjois-

tiensa avulla järjestettyä asiakkaat Nizzan ja

maiden matkailumahdollisuudet. Kokemuksen

Monacon suosituimpien yökerhojen vieras

ja kontaktien kautta heillä on hyvät tiedot myös

listoille. Concierge-palvelu on jopa auttanut

Olet vakuutettu

Euroopan suurkaupungeista ja suosituimmis-

vaihtamaan Roomasta ostetun takin, joka

Premium- ja Private Banking -korttiisi kuuluu

ta kohteista muualla maailmassa, aina New

osoittautui liian pieneksi asiakkaan palattua

muun muassa kattava matkavakuutus. AIG

Yorkista Dubaihin saakka.

Suomeen. Tarvittiin monia puheluita ja

Europe Limitedin (Suomen sivuliike) tarjoa-

sitkeyttä, mutta pian saatiin Suomeen uusi

ma matkavakuutus kattaa myös kanssasi

Ikimuistoisia elämyksiä

oikeankokoinen takki ja väärä takki lähetet

matkustavat perheenjäsenet.

Concierge-palvelun kautta pääset käsiksi par-

tiin takaisin vaatekauppaan Italiassa.

haisiin kokemuksiin, viihteeseen, yöpymisiin,
ruokiin ja juomiin. Palvelusta saat apua kaik-

Hyvien neuvojen saaminen niin suuriin
kuin pieniin ongelmiin mahdollistaa sen,

matkalla tapahtuisikin jotain odottamatonta.

Matkavakuutus kattaa niin kotimaanmatkailun kuin kansainväliset matkat ympäri
maailmaa. Vakuutus korvaa matkojen

keen aina ystävänpäiväkukkien lähettämisestä
kahden viikon reissuun Yhdysvaltojen ympäri.
Neuvojat puhuvat kaikkia skandinaavisia
kieliä ja englantia. Matka-asiantuntijat ovat
aina ajan tasalla matkakohteesi ajankohtai-

Tarjous - yövy Radisson-hotellissa erikoishintaan

sista tapahtumista.
Matkaneuvojat varaavat myös lippuja

Premium- ja Private Banking-asiak

Uutta
tänä
vuonna!

hotellissa on vapaita huoneita.
Kolme kertaa vuodessa saat

Pohjoismaiden suosituimpiin konsertteihin ja

kaana sinulla on nyt mahdollisuus yöpyä

teatteri-, urheilu- sekä kulttuuritapahtumiin.

edullisesti Radisson Hotel Groupin 1400

myös mahdollisuuden hyödyntää Radisson

He yksinkertaisesti hoitavat kaiken sen, mitä

hotellissa ympäri maailmaa. Radissonilla on

Hotelsin Dream Deals -kampanjaa, jolloin

tarvitset ikimuistoisten elämysten kokemiseen.

seitsemän ainutlaatuista tuotemerkkiä, jotka

saat jopa 30 % alennuksen valikoiduista

takaavat, että löydät aina itsellesi ja matkal-

hotelleista tiettynä ajankohtana.

Tyytyväisiä asiakkaita

lesi sopivan hotellielämyksen. Premium- ja

Ålandsbankenin asiakaspalautteen mukaan

Private Banking -asiakkaille tarjoamme 10 %

suoraan Ålandsbankenin varaussivulla.

Concierge-palvelun neuvojat tekevät kaikken-

alennuksen Radisson-hotellin standardihuo-

Löydät varaussivun Internetkonttorista ja

neiden hinnoista. Tarjous on voimassa, kun

Mobiilipankista.

Varaat ja maksat hotelliyösi erikoishintaan
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vinkkiä
onnistunee
seen lomaan:

1. Pyydä Concierge-palvelusta apua matkan
suunnitteluun - vain mielikuvitus on rajana
sille, mitä voit kokea lomasi aikana.
2. Kiinnitä laukkuihisi numeroidut
matkatavaramerkkisi.
3. Maksaessasi kortilla ulkomailla valitse
maksupäätteessä aina paikallinen valuutta.
4. Tarkista kortin turva- ja aluerajoitukset
ennen matkaa.
5. Pidä mukana tärkeät puhelinnumerot.
Sekä StopService- että Identiteettivarkauden
tuki ovat vain yhden puhelun päässä.
Puhelinnumerot löytyvät myös Mobiilipankin
puhelinluettelosta. Voit myös soittaa
numeroomme:
Soita +358 (0)201 443 250
peruuttamisesta, viivästymisestä tai keskeyt

Valitse seuraavista vaihtoehdoista:

tämisestä aiheutuneet kulut. Lisäksi korvauksia saa kuluista, jotka aiheutuvat sairaudesta,

StopService

onnettomuudesta tai kuolemantapauksesta.

Kortit ja käteinen kotimaassa ja ulkomailla

Jos onnettomuus tapahtuu matkan aikana

Kortin käyttö lisääntyy usein kesällä ostosreis

ja matkatavarasi viivästyvät tai pahimmassa

sujen, ravintolakäyntien ja tapahtumien myö

tapauksessa katoavat, voit olla rauhassa.

tä. Valitettavasti tämä tarkoittaa myös sitä,

Meiltä saamasi matkatavaramerkit sisältävät

että korttipetokset lisääntyvät. Noudata siis

henkilökohtaisen koodin, ja sinun tarvitsee

varovaisuutta, kun käytät pankkiautomaatteja

vain soittaa StopServiceen saadaksesi apua

uusissa paikoissa. Suojaa tunnuslukusi ja

matkatavaroiden paikallistamiseen. Matkava-

varo taskuvarkaita väenpaljoudessa. Jos kort-

Identiteeettivarkauden tuki

kuutuksen kautta voit myös saada korvauksia

tisi varastetaan tai kadotat sen, saat nopeasti

kadonneista matkatavaroista.

ja helposti apua StopServicen kautta. Suljet

•Avoinna ma-pe klo 10–18
(palvelu suomeksi ja ruotsiksi)

• Korttien sulkupalvelu on avoinna 24 tuntia
vuorokaudessa (palvelu skandinaavisilla
kielillä ja englanniksi)
• Matkatavara- ja avainpalvelu, hätäkäteinen ja
hätämatkaliput on auki ma-pe klo 10-18

korttisi yhdellä puhelinsoitolla. Kortin sulku-

Lisää turvallisuutta aluerajoituksella
Ennen matkaa kannattaa tarkistaa korttisi

palvelu on avoinna 24 tuntia vuorokaudessa.
Varmista myös, että maksat kortillasi

aluerajoitukset. Kortin käyttö voidaan rajata

ulkomailla paikallisessa valuutassa, koska se

Suomeen tai laajemmalle alueelle Pohjois-

on yleensä edullisinta.

maihin, Eurooppaan tai koko maailmaan.

Korttivakuutukset
• Valitse 1 hätätilanteessa. SOS International
on avoinna ympäri vuorokauden.
• Valitse 2 kortin muiden vakuutuspalveluiden
osalta, avoinna ma-pe klo 10–18
(palvelu suomeksi ja ruotsiksi)

Muutat aluerajoituksia nopeasti ja helposti

Identiteettivarkauden tuki turvanasi

Mobiilipankin tai Internetkonttorin kautta.

Meille on tärkeää, että tunnet olosi turval-

Suosittelemme laajentamaan aluetta vain,

liseksi sekä kotona että ollessasi matkalla.

Pankkipalvelut

kun se on välttämätöntä, esimerkiksi ennen

Siksi tarjoamme Premium- ja Private Banking

matkaa tai matkan aikana. Näin pienennät

-asiakkaillemme myös identiteettivarkauden

korttipetosten riskiä.

tuki -palvelun. Sen avulla saat apua identi-

• Å landsbankenin Asiakaspalvelu on avoinna
ma-pe klo 8.30–18 (suomeksi, ruotsiksi ja
englanniksi)

Muista lisäksi tarkistaa tilisi aina kun olet

teettivarkauden ja sen seurauksien estämi-

Internetkonttorissa tai Mobiilipankissa. Ota

seen, havaitsemiseen ja rajoittamiseen. Jos

Concierge Service-palvelu

välittömästi yhteyttä Ålandsbankeniin, jos

passisi tai henkilökorttisi katoaa, tai jos joku

havaitset tilitapahtumia, joita et tunnista. Tili-

yrittää väärinkäyttää henkilöllisyyttäsi, soita

•Avoinna ma-pe klo 10-18
(palvelu suomeksi ja ruotsiksi)

tapahtumat on hyvä tarkistaa säännöllisesti

Identiteettivarkauden tukeen. Autamme sinua

esimerkiksi kerran viikossa.

kaikissa käytännön asioissa.

• Ma-pe klo 18-22 sekä lauantaisin klo 10-18
(palvelu skandinaavisella kielellä ja
englanniksi)
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Rahastosäästäminen
kiinnostaa

Kun halutaan säästää pitkällä aikavälillä, suomalainen suosii rahastoja.
Mutta mistä kannattaa aloittaa, ja mitä pitää ottaa huomioon? Tässä
ovat Ålandsbanken Rahastoyhtiön toimitusjohtajan Tom Petterssonin
parhaat vinkit.
Teksti: Andreas Utterström, kuva: Adobe Stock

Kaikki säästäminen perustuu kultaiseen

jos säästät pitkällä aikavälillä eli viisi vuotta

papereiden asiantuntija voidaksesi sijoittaa

sääntöön. Voit päättää, sijoitetaanko rahat

tai pidempään.

rahastoihin, Pettersson muistuttaa.

lyhyellä vai pitkällä aikavälillä ja miten paljon

Petterssonin mukaan kuukausittainen sääs

olet valmis ottamaan riskejä. Tämä koskee

täminen sopii myös kaikille, jotka haluavat

myös rahastosäästämistä.

säästää osakerahastoihin.

Kun tarjolla on jo pelkästään euromarkki-

– Erityisesti tämä koskee pitkän aika-

Ålandsbankenin osakerahastojen hallinnointipalkkio on 1,4 − 1,8 prosenttia.
– Rahastosijoittaja maksaa mukavuudesta, eli siitä ettei itse tarvitse aktiivisesti

noilla lähes 40 000 rahastoa, voi valintojen

välin säästämistä. Kun osakkeita ostetaan

seurata markkinoita tai yksittäisiä arvopape-

teko tuntua mahdottomalta.

erilaisissa markkinaolosuhteissa, tasoittuvat

reita. Sijoittaja voi nukkua yönsä rauhassa

arvonvaihtelut ajan kuluessa. Vasta kun

tietäessään, että salkunhoitaja hoitaa sijoi-

olet kartuttanut suuremman pääoman,

tusta parhaalla mahdollisella tavalla.

tuntuu arvonmuutoksen riski konkreettisemmalta.
Petterssonin mukaan rahastosääs

kysyntä kasvaa sekä Suomessa että Ruot-

täjän on hyvä päättää etukäteen, millai-

sissa. Suurin osa markkinoiden toimijoista

seen tuottotasoon hän on tyytyväinen.

siirtyvät yhä kestävämpiin strategioihin

Jos sinulla on hyvä sijoitus ja markkinat heilahtavat, saattaa olla parempi varmistaa voitot. Tällaisessa tilanteessa voi
olla parempi siirtää rahat vaihtoehtoon,
jossa riski on pienempi.
Finanssialan viime vuonna tekemän

rahastotoiminnassaan.
Tom Pettersson pitää kehitystä erittäin
positiivisena.
– Toivon, että saamme nähdä todisteita
jotka vahvistavat teesin siitä, että kestävät
ja vastuulliset investoinnit tuottavat pitkällä

tutkimuksen mukaan 29 prosentilla

aikavälillä keskimääräistä korkeamman tuoton

suomalaisista on yksityisiä rahasto-

markkinoilla, Pettersson toivoo.

säästöjä.
– Me Ålandsbankenilla haluamme

Petterssonin arvion mukaan lähivuosina kestävien ja vastuullisten investointien

Vaikka niin moni sijoittaakin rahastoihin,

Pettersson uskoo, että valta ei ole ainoastaan sijoittajilla.

keskittyä siihen, mikä on vahvuutemme, eli

voidaan kysyä kuinka perillä sijoittajat oike-

esimerkiksi pohjoismaisiin ja eurooppalaisiin

astaan ovat rahastosäästämisestä, ja kuinka

merkitys ja suuntaus on selvä. Kuluttajien

osakkeisiin, Pettersson kertoo.

tietoisia heidän tarvitsee olla riskeistä.

tietoisuus kasvaa entisestään, ja he aset-

- Kuluttajien tekemillä valinnoilla on suuri

Tällä hetkellä Ålandsbankenin valikoimassa

- Rahastosijoittamissa on päätettävä

tavat ylipäätään korkeampia vaatimuksia

on tarjolla osake-, korko- ja yhdistelmärahastoja.

aikaisin oma riskitasonsa. Tästä on hyvä

ostamilleen tavaroille ja palveluille. Tämä

– Yleisellä tasolla voidaan sanoa, että

keskustella pankin asiakasneuvojan kanssa.

koskee myös pankkeja ja rahastoja.

osakerahastot ovat erittäin hyvä vaihtoehto,

Sinun ei tarvitse olla markkinoiden tai arvo-

Rahanpesu | Ålandsbanken
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Miksi pankki
kysyy?

Mistä pankkitilisi rahat ovat peräisin? Kuinka paljon tienaat? Missä olet syntynyt?
Näihin kysymyksiin saatat joutua vastaamaan asioidessasi pankissa. Syynä ei ole
se, että pankki jollain tavalla epäilisi sinua, vaan rahanpesulain mukaan pankin
on tunnettava asiakkaansa.
Teksti: Andreas Utterström, kuva: Adobe Stock

Ei ole mikään uutinen, että järjestäytyneet

jollain tavalla epäselvä, voi asiakas joutua

rikolliset yrittävät pestä rahaa pankkien kaut-

vastaamaan kysymyksiin. Pankkivirkailija voi

ta. Kyseessä voivat olla ihmissalakuljetuksen

esimerkiksi kysyä, mikä maksutapahtuman

tuotot, huumekauppa, ihmiskauppa tai muu

tarkoitus on, mistä rahat ovat peräisin ja

kansainväliseen rikollisuuteen liittyvä toimin-

mihin ne on tarkoitus käyttää. Pankki saattaa

ta. Jotkut taas yrittävät hyödyntää pankkeja

myös pyytää nähtäväksi sopimuksia, kuitteja,

terrorismin rahoittamiseen.

laskuja tai muita tositteita.

On mahdoton sanoa, kuinka isoista sum-

Lisäksi pankilla täytyy rahanpesulain

mista on kyse, mutta Europolin viime vuonna

mukaan olla tieto myös siitä, onko asia-

tekemän arvion mukaan rahanpesussa

kas poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö

pyörivä summa Euroopassa on vähintään 125

(PEP – Politically Exposed Person) eli onko

miljardia euroa vuosittain. Europolin entinen

asiakas tällä hetkellä tai aikaisemmin toiminut

johtaja Rob Wainwright tosin arvelee luvun

merkittävässä julkisessa tehtävässä valtiolla

olevan ”vähintään kaksinkertainen” Dagens

tai kansainvälisessä organisaatiossa. Tämä

Nyheter -lehden saamien tietojen mukaan.

voi tarkoittaa esimerkiksi pääministerin tai

Vuonna 2017 voimaan tulleen rahanpe-

toimitusjohtajan virkaa valtion omistamassa

sulain tarkoituksena on vaikeuttaa pankkien

yrityksessä. Pankki tarvitsee tämän tiedon,

huijaamista. Sekä Suomessa että Ruotsissa

koska PEP-henkilön riski joutua esimerkiksi

laki pohjatuu EU:n direktiiviin, joka edellyttää,

lahjontarikoksen kohteeksi on korkeampi kuin

että pankeilla on tietoa asiakkaistaan ja hei

muilla.

dän liiketoimistaan.
Käytännössä laki tarkoittaa sitä, että asiak-

EU-tasolla tehdään jatkuvasti työtä
rahanpesun ehkäisemiseksi. Viime syksynä

Kysymyksiä, joita pankki
voi esittää sinulle:
• Kuinka paljon sinulla on tuloja ja
säästettyä omaisuutta?
• O nko sinulla ammatti, jonka takia olet
poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö,
tai oletko sellaisen henkilön perheenjäsen tai läheinen työkumppani?
• O letko verovelvollinen muussa maassa
kuin Suomessa?
•Kuka on yrityksen tosiasiallinen
edunsaaja?

Kysymyksiä erikoisten tai
poikkeavien tilitapahtumien yhteydessä:

kaat joutuvat vastaamaan pankin esittämiin,

Euroopan parlamentti teki päätöksen muun

• Mikä on tilitapahtuman tarkoitus?

joskus kiperiinkin, kysymyksiin. Jos pankin

muassa siitä, että virtuaalisten valuuttojen,

• Mikä on varojen alkuperä?

mukaan jokin maksutapahtuma tai talletus

kuten bitcoinin, valvontaa vahvistetaan.

vaikuttaa epätavalliselta tai sen tausta on
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Syömällä
parempi
maailma
Kauppalista ja ruokalista, siinä ovat arkipäivien tärkeimmät listat – myös luonnon
kannalta. Ympäristöjärjestö WWF:n mukaan ruoantuotannon vaikutukset luontoon ovat niin merkittäviä, että ruokavalioiden muutoksella voidaan vaikuttaa
ratkaisevasti aikamme suurimpiin ympäristökysymyksiin.
Teksti: Antti Haavisto, viestinnän asiantuntija, WWF Suomi, kuva: Adobe Stock, Jalofoods

– Tällä hetkellä ruoantuotanto on maailmanlaajuisesti suurin yksittäinen kasvihuonekaasujen aiheuttaja ja suurimpia syitä maailman
villieläinten määrän romahtamiseen. Muuttamalla ruokailutottumuksiamme pystymme
merkittävästi hillitsemään ilmastonmuutosta
ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä, sanoo asiantuntija Annukka Valkeapää
WWF:stä.

Tärkeintä ei ole pakkaus, vaan sisältö
Valtaosa ruoan ympäristövaikutuksista syntyy alkutuotannosta eli kasvien ja eläinten
kasvatuksesta. Pakkausten ja kuljetusmatkojen merkitys ruoan ympäristövaikutuksissa
on sen sijaan yhteensä vain noin kymmenen
prosenttia. Selkeästi suurin osuus ruoan
ympäristövaikutuksista liittyy eläinperäisen
ruoan tuotantoon.
– Lihan, kananmunien ja maidon tuottamiseksi pitää kasvattaa ensin viljaa ja muita
kasveja tuotantoeläinten ruoaksi. Tämän
vuoksi eläinperäisillä tuotteilla on moninker-

WWF | Ålandsbanken

taiset ympäristövaikutukset kasviperäisiin

sa ruoansulatuksessa syntyy metaania, joka

tuotteisiin verrattuna, Valkeapää kertoo.

on voimakas kasvihuonekaasu.
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– Ympäristöystävällinen ruokavalio on
nopea ja tehokas tapa suojella luontoa. Koko
ruokavaliota ei tarvitse muuttaa kerralla,

Eläinperäisen ruoantuotannon käytössä

mutta muutoksen aloittamisessa ei kannata

ta. Kun lihan kulutus lisääntyy, metsiä ja

Luonnonsuojelun voi aloittaa jo seuraavalla aterialla

muita villieläinten elinympäristöjä raivataan

Hallitusten välinen ilmastopaneeli IPCC julkaisi

seuraavalla aterialla, Valkeapää sanoo.

laidunmaiksi ja pelloiksi rehun tuotantoon.

vuoden 2018 lopussa raportin, jonka mukaan

Myös Suomessa kulutetun lihan määrä

mahdollisuus rajata ilmaston lämpeneminen

vaikuttaa luontoon tropiikissa asti. Kotimai-

1,5 asteeseen menetetään, mikäli pikaisiin

Enemmän kasviksia, kerran viikossa
punaista lihaa

sen lihantuotannon tarpeisiin tuodaan rehua

toimiin ei ryhdytä. Maapallon lämpötilan nou-

Muutokseen pohjoismaalaisilla onkin syytä,

muun muassa Etelä-Amerikasta.

seminen yli 1,5 asteen tarkoittaisi tutkijoiden

sillä syömme paljon ympäristöä kuormitta-

mukaan katastrofaalisia seurauksia luonnolle.

vaa lihaa. Vuodessa lihaa kuluu esimerkiksi

tuotannon vaikutukset näkyvät esimerkiksi

Yhtenä merkittävänä ratkaisuna ilmastonmuu-

Suomessa ja Ruotsissa yli 80 kiloa henkilöä

Itämeren rehevöitymisenä. Rehevöityminen

toksen hillitsemiseksi raportissa mainittiin

kohden. Ympäristön kannalta kestävä taso

ruokkii haitallisia levälajeja, jotka heikentävät

ruokavalioiden muuttaminen kestävämmiksi.

olisi lähempänä 20 kiloa.

kala- ja muiden eliölajien elinmahdollisuuksia.

Ruokavaliota muuttamalla voi vaikuttaa

on 83 prosenttia maailman maatalousmaas-

Suomalaisessa luonnossa kotimaisen lihan-

aikailla. Ensimmäisen askeleen voi ottaa jo

Valkeapää antaa viimeisimpään tutkimus-

Itämeren monimuotoisuus vähenee, kun levät

myös maailman villieläinten elinmahdol-

tietoon pohjautuvat vinkit ympäristöystäväl-

valtaavat kirkkaasta vedestä ja puhtaista

lisuuksiin. WWF:n Living Planet 2018 -raport-

liseen ruokailuun. Tärkeintä on kohtuu, edes

hiekkapohjista riippuvaisten lajien elinympäris

ti kertoo, että maapallon selkärankaisten

lihasta ei tarvitse luopua kokonaan.

töt. Paljon on tehty päästöjen vähentämiseksi,

villieläinten populaatiot ovat pienentyneet

mutta edelleen vajaat kaksi kolmasosaa Itä-

keskimäärin 60 prosenttia vuosien 1970 ja

koostuu pääasiassa kasviksista. Lihaa voi

merta rehevöittävästä fosforista ja yli puolet

2014 välillä. Käynnissä on sukupuuttoaalto,

syödä kohtuudella, punaista lihaa enintään

typestä on peräisin maataloudesta. Lisäksi

joka on ensimmäistä kertaa historiassa ih-

kerran - ja broileria muutaman kerran - viikos-

lihantuotannon kasvihuonekaasupäästöt läm-

misen aiheuttama. Suurimmat syyt eläinten

sa. Lasillinen maitoa tai pari siivua juustoa

mittävät ilmastoa, ja lämpötilan kohoamisesta

populaatioiden pienenemiseen ovat luonnon-

päivässä on ympäristön kannalta kestävä

kärsivät erityisesti lumesta ja jäästä riippuvai-

varojen ylikulutus ja maankäytön muutokset.

määrä maitotuotteita. Kotimaista kestävästi

set eläimet, kuten saimaannorppa. Erityisesti

Maankäytössä suurin vaikutus on maan

pyydettyä kalaa voi sen sijaan syödä vaikka

ilmastoa kuormittaa naudanlihan tuotannon

raivaamisella maatalouden tarpeisiin, kuten

päivittäin, suositeltavia kalalajeja ovat esi-

aiheuttamat päästöt, sillä eläimen luontaises-

karjalaitumiksi ja rehun tuotantoon.

merkiksi silakka, muikku ja hauki.

SATOKAUDEN TOFUSALAATTI
(3-4:lle)
1 pkt tofua (270 g)
1 pkt lehtikaalia tai
salaattisekoitusta
1 punakaali (pieni)
1 raitajuuri
1 kypsä mango
1 dl granaattiomenan
siemeniä
2 kpl (veri)appelsiinia
HoiSin-kastiketta (n. 2-3 rkl)
2 rkl seesaminsiemeniä
2-4 rkl öljyä paistamiseen

Ota tofu paketista, halkaise ja painele
kuivaksi talouspaperin avulla.
Kuutioi tofu. Pese lehtikaali ja revi se
kulhoon. Pilko punakaali, raitajuuri,
mango ja 1,5 appelsiinia lehtikaalin
joukkoon. Purista puolikkaan
appelsiinin mehu ainesten päälle ja
sekoita hyvin.
Paista tofukuutioita öljyssä noin
5-10 min, kunnes niihin tulee
rapea pinta. Ota levy pois päältä
ja lisää HoiSin-kastike tofujen
joukkoon ja sekoita hyvin. Paista
vielä hetki. Rakenna salaattiannos
ja koristele granaattiomenan- ja
seesaminsiemenillä.

– Ympäristöystävällinen ruokavalio
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Åland Index ruotsa
laisessa finanssi
teknologian alan
kasvuyrityksessä
Åland Index on saanut paljon huomiota lanseerauksestaan alkaen vuonna 2016.
Mahdollisuus tarkastella automaattisesti oman kulutuksen ympäristövaikutuksia
on levinnyt maailmalle. Ålandsbankenille tämä on yksi monista tavoista osoittaa, että haluamme kantaa vastuuta ja samalla auttaa asiakkaitamme tekemään
hyviä päätöksiä.
Teksti: Mathias Wikström, kuva: Henrik Kindgren

Tänä syksynä lanseerataan fintech-yritys

ihmiset voimme kulutusvaltaamme käyt

Doconomyn kehittämä DO-sovellus, jonka

tämällä vaikuttaa positiiviseen muutokseen

tökompensaatio ovat muutamia esimerkkejä

tärkeänä osatekijänä on Åland Index. Kysy-

sekä edistää sitä. Me luomme älykkäiden

DO:n tarjoamista palveluista. Åland Index

imme Nathalie Greeniltä ja Helena Muelleriltä

pankkipalveluiden ekosysteemin sekä yhtei-

mahdollistaa DO:lle jokaisen korttitapahtu-

heidän ajatuksiaan tulevaisuudesta.

sön, jossa voimme oppia toisiltamme sekä

man ilmastovaikutuksen mittaamisen, ja

inspiroitua muuttamaan käyttäytymistämme

lisäksi käyttäjän on myös mahdollista kom-

Kestävää kulutusta ilman leimaamista

ilmaston hyväksi, sanoo Doconomyn toimi-

pensoida YK:n sertifioimia hankkeita.

– Doconomya ohjaa ajatus siitä, että me

tusjohtaja Nathalie Green.

Anne-Maria Salonius, Helena Mueller ja Nathalie Green

Järkevä kuluttaminen ja ostosten pääs

– Monet kuluttajat ovat halukkaita

Doconomy | Ålandsbanken

toimimaan kestävämmin, mutta samalla
ei kuitenkaan tiedetä tarpeeksi arkisten
ostosten sosiaalisista ja ympäristöllisistä
vaikutuksista, toteaa Doconomyn hallituksen
puheenjohtaja Helena Mueller ja jatkaa:
– Doconomyn tavoitteena on lähestyä
tätä ongelmaa luomalla sovellus sekä maksuja luottokortti, jotka mittaavat ja kertovat
jokaisen ostoksen ympäristövaikutuksen – ja
sen jälkeen tarjota kuluttajalle mahdollisuus
kompensoida ilmastovaikutuksensa joko
rahoittamalla YK:n sertifioimia hankkeita kehitysmaissa tai sijoittamalla rahaa kestävän
kehityksen rahastoihin, jotka edistävät myön
teistä vaikutusta. Koska ilmaston kannalta
on parempi, että emme kuluttaisi ollenkaan,

DO-kortti lanseerataan
syksyn 2019 aikana.
Ympäristövaikutuksen
arvioimisen lisäksi itse kortti
on tehty maissista ja on
biologisesti hajoava.

tullaan kuluttajalle tarjoamaan myös mahdollisuus säästää rahaa ilmastoystävälliselle
säästötilille, jolloin osa korosta käytetään
automaattisesti päästökompensaatioon.

Miksi DO-sovellusta tarvitaan?
Jos kaikki maailman ihmiset eläisivät kuten
Suomessa, resursseja tarvittaisiin enemmän
kuin neljän planeetan verran. Keskivertosuomalaisen hiilidioksidipäästöt ovat noin 10,3
tonnia vuodessa, ja näitä päästöjä täytyy
vähentää puolella vuoteen 2030 mennessä.
Hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi tarvitaan suuria elämäntyylin muutoksia.

”Jos kaikki maailman ihmiset
eläisivät kuten Suomessa,
resursseja tarvittaisiin enemmän
kuin neljän planeetan verran.”

– DO on älykäs yksityistalouden sovellus,
joka auttaa asiakasta ymmärtämään, miten
elämäntyyli ja kulutus voivat edistää positiivista muutosta. Ajatuksenamme on käyttää
talousjärjestelmän tehokkuutta suojaamaan
luonnon herkkää ja haavoittuvaa ekosystee
miä, Nathalie toteaa lopuksi.
Anne-Maria Salonius, pankin Åland Index
-vastaava, on sitä mieltä, että ilmastokysymys alkaa tosissaan saada jalansijaa:
– Olemme todella ylpeitä siitä, että
yritykset, joilla on edistyksellisiä ideoita
haluavat tehdä yhteistyötä kanssamme. Yhä
useampien yritysten on otettava suurempi ja
selkeämpi vastuu ympäristöstä. Kestävyys
on ensisijaisen tärkeä kysymys sekä minulle
henkilökohtaisesti että Ålandsbankenille.
Yhdessä me voimme vaikuttaa.

Mikä Åland Index on?
• Kesällä 2016 Ålandsbanken lanseerasi Itämerikortin – maailman
ensimmäisen ostosten ympäristövaikutuksia mittaavan maksukortin.
• Kortti on liitetty hiilijalanjälkeä mittaavaan laskujärjestelmään,
Åland Indexiin, jonka Ålandsbanken on kehittänyt yhteistyössä
yhteistyökumppaneidensa kanssa.
• Åland Index voitti Grand Prix -palkinnon maailman suurimassa
viestintäkilpailussa, Cannes Lionsissa, johon osallistui 42 000
kilpailutyötä.
• Innovaatio on esitelty YK:n päämajassa New Yorkissa konkreettisena
esimerkkinä käytännön toimista ilmastotavoitteiden saavuttamiselle.
• Ålandsbanken tarjoaa Åland Indexin muiden pankkien käyttöön.
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”HENKILÖKOHTAISELLE KOHTAAMISELLE ON AINA OLTAVA AIKAA”

Satavuotias,
joka on valmis
tulevaisuuteen
Monellakaan 99-vuotiaalla ei ole kädet niin täynnä
töitä kuin Ålandsbankenilla oli vuoden 2018 aikana.
– Meillä on erittäin pirteä satavuotias, joka on valmis
tulevaisuuteen, toteaa toimitusjohtaja Peter Wiklöf.
Teksti: Joakim Enegren, kuva: Viktor Fremling

Joakim Enegren
0 år
0 ber ät tel ser genom 10
Sanningen om Ålandsbanken 1 0

1314-0
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on aina henkilökohtainen kohtaaminen.

Sanningen om
Ålandsbanken
100 ber ät tel ser
genom 100 år

– Se, että istutaan alas, keskustellaan ja
tutustutaan toisiimme ja toistemme tarpeiMeillä henkilökohtaiselle kohtaamiselle on

joka yhdistää kestävän kehityksen palveluja

aina annettava aikaa. Se on ensisijainen ero

rahoituspalveluihin ja säästämiseen.

meidän ja suurpankkien välillä. Suurpankit

– Doconomyn yhdistelmälle ei löydy

ovat lopettaneet asiakkaidensa kohtaami-

vastaavaa koko maailmasta. Myös tämä

sen, Wiklöf toteaa.

yhteistyöhanke tuntui oikealta, koska
sydäntämme. Yhteistyömme arvoperusta on

joka edesauttaa ihmisiä kohtaamaan toisen-

sama, sanoo Wiklöf.
Wiklöf myöntää avoimesti pitävänsä siitä,
että pankki voi toimia trampoliinina uusille

kasvaa muuriksi meidän ja asiakkaidemme

haastajille, kuten Dreamsille ja Doconomylle.

välille, emme saa eristää itseämme asiak-

Tähän oikeastaan kiteytyy myös se, miksi

kaasta. Meidän on sen sijaan jatkettava

pankin syntymäpäiväkakussa on tänä vuon-

arvojemme mukaisen pankin kehittämistä.

na sata kynttilää.

Pankkiimme mahtuvat sekä perinteiset asiakuukausia ja Peter Wiklöf on jo ehtinyt pitää

säästäminen ja kestävä kehitys ovat lähellä

toivottaa tervetulleeksi kaiken teknologian,

– Teknologia ei saa kuitenkaan koskaan

Pankin juhlavuotta on vietetty muutamia

Vuoden 2018 lopulla julkistettiin uusi yhteis
työ, tällä kertaa Doconomy-yrityksen kanssa,

sa ja tekee arjesta helpomman.
joakim enegren

bankenissa Dreamsin sovelluksen kautta.

siin on aina kaiken toimintamme perustana.

Digitaalisten ratkaisujen suhteen hän

3140 >

2018 jo 100 000 ruotsalaista säästi Ålands-

– Palvelut ja tekniikka muuttuvat ajan

kaskohtaamiset että digitaaliset ulottuvuudet.

myötä, mutta ihmisen perustarpeet, kuten

Liioittelematta voidaan myös todeta, että

esimerkiksi turvallisuus, pysyvät samoina.

useita satavuotisjuhlapuheita sekä asiakkail-

Ålandsbanken on vakiinnuttanut asemansa

Palveluissamme olemme aina panostaneet

le, työntekijöille että lehdistölle. Vaikka hän

ketterien fintech-yritysten edistäjänä. Pankki

läheisiin asiakassuhteisiin, sanoo Wiklöf.

sovittaakin puheiden näkökulman aina ylei-

aloitti jo vuonna 2015 ensimmäisen yhteis

sönsä mukaan, punainen lanka pysyy sama-

työnsä ruotsalaisen Dreamsin kanssa, jonka

na: asiakassuhdepankin toiminnan ytimenä

säästämispalvelu on ollut menestys: vuonna

Ålandsbanken 100 vuotta | Ålandsbanken
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MAAILMAN HILJAISIN MAIHINNOUSU

He hiipivät, tähyilivät
ja voittivat
Teksti: Joakim Enegren, kuva: Museovirasto

Suora käsky kuului: Menkää Helsinkiin,
avatkaa pankin ensimmäinen konttori

helkutin paljon ihmisiä, sanoo Peter Grönlund.
– Aloin järjestää tapaamisia useiden

– Olimme käyneet tutustumassa vanhaa
kauppahallia vastapäätä olevaan Victor Ekin

Manner-Suomessa ja tehkää hyviä kauppoja.

suuryhtiöiden kanssa, jotka kaikki toivottivat

taloon. Rakennus oli myynnissä ja halusimme

Mutta älkää pitäkö hälyä itsestänne.

meidät tervetulleiksi, vaikka kohtelivatkin meitä

ostaa sen. Investointia pidettiin kuitenkin liian

hieman isoveljellisesti, Jan Tallqvist muistelee.

suurena, toteaa Jan Tallqvist.

Pieni kommandojoukko koostui kahdesta
pätevästä herrasta, jotka osoittautuvat täydel-

Helsinkiin ei marssittu kuitenkaan riemu-

liseksi tiimiksi tehtävää varten. Pääkaupunkiin

saattueessa torvisoittokunnan säestyksellä –

ton päässä sijaitsevasta perinteikkäästä

asettautumiseen oli monta hyvää syytä.

päinvastoin. Kaiken piti olla hienovaraista. Asiat

kivitalosta. Ålandsbankenin konttori avattiin

saattaisivat nimittäin hankaloitua, jos Ålands-

4. tammikuuta 1982 Unioninkatu 30:ssa,

bankenia pidettäisiin mahdollisena kilpailijana.

Senaatintorin ja Kauppatorin puolivälissä.

– Sen vuoksi toimitusjohtaja Thorvald

Keskeisen sijaintinsa ansiosta konttorista

– Tarkoituksena oli luoda helpommat yhteydet viranomaisiin ja ennen kaikkea rakentaa
suhteita yhtiöihin, joilla oli toimintaa Ahvenan-

Sen sijaan uusi kohde valittiin kivenhei-

maalla. Halusimme heidän avaavan tilin Helsin-

Eriksson halusikin, ettemme vahingoittaisi

tuli erinomaisen strateginen ponnahduslauta

gin konttorissamme, jotta saisimme osamme

hyviä suhteita, jotka meillä oli esimerkiksi

uusiin haasteisiin. Siitäkin huolimatta, että

Ahvenanmaalta tulevasta rahaliikenteestä,

KOP-pankkiin, Grönlund toteaa.

silakanhaju oli ajoittain melko voimakas.

kertoo Peter Grönlund, josta tuli Manner-Suomen ensimmäisen konttorin johtaja.
Peter Grönlund oli kuin luotu tähän

Varovainen Eriksson veti myös käsijarrusta,
kun innokas kaksikko esitteli ensimmäisen

Kertomus numero 48 kirjasta

ehdotuksensa uutta konttoria varten.

”Sanningen om Ålandsbanken”.

tehtävään. Vuonna 1981 Ålandsbanken oli perustanut Postipankin kanssa yhteisen yhtiön
PSP & Co:n Lontooseen. Tuolloin Grönlund
oli saanut tilaisuuden viettää kolme intensiivistä kuukautta Lontoon Cityssä ja nähdä,
miten yhtiön toimitusjohtaja Jorma Aranko
kollegoineen oli luonut ja hoitanut suhteita
useisiin suurpankkeihin. Lontoossa nuori
ahvenanmaalainen pankkimies oppi jo pian,
että Banking is a people business.
Peter Grönlundin palattua Lontoosta hän
laati ensitöikseen muistion ja luonnoksen
pankin vakiinnuttamiseksi Manner-Suomeen.
Kaiken ytimenä oli rakentaa suhteita suuryhtiöihin ja saada ne asiakkaiksi. Pankin johto
nyökytteli tyytyväisenä. Jäljellä oli kuitenkin
vielä yksi kysymys: kuka sopisi Peter Grönlundin pariksi Helsinkiin?
– Sanoin, että ottaisin mielelläni mukaan
Jan Tallqvistin. Ajatuksenani oli, että asiakastapaamisissa minä keskustelisin pankkiteknisistä kysymyksistä, jotka eivät olleet noihin
aikoihin Jannen vahvimpia puolia, koska hän
oli juristi. Helsinkiläisenä Jan tunsi sen sijaan

Kauppatori Helsingissä 1930-luvulla. Ålandsbanken avasi 50 vuotta myöhemmin ensimmäisen
mannersuomalaisen konttorinsa rakennuksessa, joka on kuvassa vinosti raitiovaunun takana.
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ODOTTAMATTOMIA VIERAITA SAARISTOSTA

Raha ei haise – paitsi
Ålandsbankenissa
Teksti: Joakim Enegren, kuva: Jukka Jänis/ Museovirasto

Hän soitti väärään aikaan. Syksyllä 1981

kantoivat pankkiimme verisiä ja kalansuomui-

tietää, mitä pienellä saaristolaispankilla oli

Ann-Christine Meriläinen yritti tavoittaa Peter

sia rahoja muovikasseissaan. Kalanhaju

tarjottavanaan.

Grönlundia tiedustellakseen töitä Ålandsbanke-

saattoi olla melko voimakas, muistelee Ann

nista, jonka ensimmäistä Manner-Suomen kont-

Gerkman-Hänninen.

toria oltiin avaamassa Helsinkiin. Valitettavasti

Rahat niputettiin, laskettiin ja kirjattiin ripeästi

– Tuolloin pankkimaailmassa oltiin vielä
perinteisiä ja me teimme jotain aivan uutta.
Yritykset eivät olleet vielä tottuneet ottamaan

hän keskeytti johtaja Grönlundin ja varatuomari

tilille. Palvelu ei kuitenkaan jäänyt siihen, sillä

vastaan vierailijoita uusista pankeista, joten

Jan Tallqvistin erittäin vaativan työrupeaman.

saaristolaisille tarjottiin tietenkin kahvit ja he

saimme erittäin myönteisen vastaanoton,

Parivaljakko maalasi nimittäin Grönlundin

saivat lainata puhelinta soittaakseen kotiin

Peter Grönlund kertoo.

pienen yöpymisasunnon seiniä. Muutama päivä

perheilleen. Tulevien vuosien perinteisiin kuului

myöhemmin Ann-Christine Meriläisestä tuli

myös se, että kalastajille tilattiin markkinapäiviä

perinteisesti pitkät lounaat, joista molemmat

kuitenkin Unioninkatu 30:n konttorin ensimmäi-

varten pino Ålandstidningenin sanomalehtiä.

pankkiirit saivat oman osansa.

nen työntekijä. Jo pian tämän jälkeen palkattiin

– Menin sanomalehdet kainalossa sata-

Tuon ajan yrityskulttuuriin kuuluivat

– Yritysjohtajista useat kuuluivat vanhaan

myös Ann Gerkman-Hänninen ja uusi täysmie-

maan ja jaoin ne kalastusveneisiin, Gerk-

kaartiin ja heidän tarjoamiin lounaisiin kuu-

hitetty konttori avattiin ja vihittiin käyttöön 4.

man-Hänninen kertoo.

luivat snapsit. Meidän mielestä se oli vähän

tammikuuta 1982. Pankki auttaisi pääasiassa

Mutta mitä johtaja Grönlund ja varatuomari

yritysasiakkaita, mutta myös yksityisasiakkaat

Tallqvist tekivät laskettuaan maalipensselit

löysivät pankin.

käsistään?

– Alussa pankkiasioilla kävi enimmäk-

– Ensimmäisen vuoden aikana teimme

liikaa, mutta se oli heidän tapansa, Peter
Grönlund muistelee.
Ensimmäisen vuoden aikana tieto ahvenanmaalaisten saapumisesta pääkaupunkiin kiiri

seen Helsingissä asuvia ahvenanmaalaisia.

noin 140 yritysvierailua, joten päiviin riitti

kaikkien korviin. Yhä useampi yksityisasiakas

Mutta samassa talossa toimivan Nibbenin eli

ohjelmaa, sanoo Peter Grönlund.

löysi tiensä Unioninkadulle ja niin Jan Tallqvis-

Nordiska Investeringsbankenin henkilökunta

– Paiskimme innokkaasti töitä ja koska

alkoi myös avata tilejä pankissamme, kertoo

halusimme esitellä tulosta, aloimme laatia

suhteillaan ja yhteyksillään liikkeelle enemmän-

Ann-Christine Meriläinen.

viikkoraportteja, jotka Peter vei mukanaan

kin yksityisasiakkaita? Idean toteuttamiseksi

Maarianhaminaan, jonne hän lensi torstai-il-

Tallqvist tarvitsi kuitenkin kukallisen sohvan.

Lisäksi saatiin odottamattomia vieraita
saaristosta.
– Kauppatorin jokasyksyisille silakkamarkkinoille saapuneet Kökarin kalastajat

Helsingin Kauppatorin kalakauppiaita

tin mietteissä alkoi itää idea. Ehkä hän saisi

taisin. Perjantaisin viikon työ esiteltiin pankin
johdolle, Jan Tallqvist kertoo.
Suuryhtiöissä monet halusivat uteliaina

Kertomus numero 49 kirjasta
”Sanningen om Ålandsbanken”.
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LÄMPIMIÄ TUNTEITA PUHELINVAIHTEESSA

Welcome,
I love you!
Teksti: Joakim Enegren, kuva: Ålandsbankenin arkisto

Onko Ålandsbankenilla jokin salainen ase?

Sitten ovat vielä kaikki

No tuskin. Moni tosin väittäisi vastaan ja

ne, joiden mielestä Ålands-

sanoisi Kyllä vain, nimittäin puhelinvaihde!

bankenin puhelinvaihteella

Kun soittaa Ålandsbankeniin, puhelu menee

on vastaus kaikkeen. Eräs

nimenomaan Ålandsbankeniin. Puhelu ei

tukholmalainen halusi

päädy mihinkään sekavan puhelinpalvelukes-

vinkkejä Turun laivatelakoista,

kukseen Takahikiälle, vaan pankin pääkont-

kun taas eräs helsinkiläinen

toriin Maarianhaminaan. Joka ainoa kerta.

halusi tietää, jaksaisiko

Pitää tosin paikkansa, että muutama säästö-

kaksivuotias lapsenlapsi istua

intoinen pankinjohtaja on vuosikymmenten

ja kuunnella pankin tarjoaman

saatossa mumissut jotain ulkoistuksesta,

joulukonsertin loppuun asti

outsourcingista, mutta... pankinjohtajat tule-

(Kyllä, uskoisin niin). Ja eräs

vat ja menevät, mutta puhelinvaihde pysyy.

halusi tietoja kalastusmatkas-

Pankin puhelinvaihteen työntekijät ovat
olleet perinteisesti ja kirjaimellisesti pankin
kasvot ulkomaailmalle. Vaihde sijaitsi pitkään

ta Getaan, Ahvenanmaan
pohjoisosaan.
– Henkilö halusi tietoja

pankin sisääntuloaulassa ja tuolloin vieraat

säästä ja tuulen voimak-

saattoivat pysähtyä tiskin luo rupattelemaan.

kuudesta ja mistä hän voisi

Keskeisen sijaintinsa ansioista vaihteen

ostaa kalastusluvan. Näissä

henkilökunta on vuosien varrella opastanut

kysymyksissä pystyin autta-

pankin taidekokoelmasta kiinnostuneita

maan, mutta kun hän tiedus-

uteliaita turisteja ja tilannut takseja. Muun

teli parhaista merenlahdista

muassa eräälle turistille, joka halusi tilata

ja niiden kala-apajista, en

taksin Maarianhaminan keskustaan.

osannut vastata ja silloin hän

– Hän ei uskonut, että hän oli jo keskus-

vähän pettyi. Sanoin siihen,

tassa ja että kaikki sijaitsi viiden minuutin

että Ahvenanmaalla nappaa

kävelymatkan säteellä. Tilasin hänelle sitten

melkein missä tahansa! Siitä

lopulta taksin, kertoo Margit Grönlund, joka

hän ilostui, muistelee Helena

työskenteli vaihteessa yli 25 vuotta.

Eriksson.

Puhelinvaihteen merkitystä suhteiden luoja

Aikoinaan oli myöskin

Margit Grönlundin huolenpito ja mukava puhelinääni sai asiakkaat hyvälle tuulelle yli 25 vuotta.

na ja ongelmien ratkaisijana ei voi kyllin arvos

tavallista, että vaihteen

taa. Vaihteeseen on kertynyt vuosien varrella

työntekijät saivat ottaa vastaa vieraita ja

valtava määrä tietoa pankin työntekijöistä.

ohjata heidät tapaamisiin. Kerran Margit

toivottanut vieraan tervetulleeksi lausumalla

Grönlund sai tiedon, että pankin arbitraa-

I love you.

– Joskus asiakas on pyytänyt saada puhua

– Ennen kuin ehdin edes tajuta, olin jo

jonkun tietyn henkilön kanssa, Hänen, joka

siosasto odotti vierasta Englannista. Margit

Hupsista. Hätä ei ollut tämän näköinen,

viljelee sokerijuurikkaita Hammarlandissa tai

kertasi kiireesti joitakin hyödyllisiä koulueng-

sillä englantilainen vastasi Margitille ystäväl-

Hänen, joka on naimisissa sen kunnanval-

lannin fraaseja, kuten Welcome, How do you

lisesti I love you too.

tuuston jäsenen kanssa. Tuolloin on tiedet

do, Follow me, please ja niin edelleen.

tävä, kenestä on kyse, toteaa vaihteessa
työskentelevä Helena Eriksson.

Vieras saapui kuitenkin odotettua aikaisemmin ja Margit Grönlund hätääntyi.

Kertomus numero 51 kirjasta
”Sanningen om Ålandsbanken”.
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PROTEIINIA ILMASTA, UUDELLEEN KEKSITTY PAPERIKASSI, RANTOJEN SIIVOUS

Itämeriprojektin
voittajat 2018
Itämeriprojekti rahoitti tänä vuonna Itämeren tilaa parantavia hankkeita 300 000
eurolla. Rahoituksen saavat hankkeet edustavat laajaa ratkaisujen skaalaa, aina perinteisemmistä ympäristökasvatusprojekteista tieteisfiktiota muistuttaviin innovaatioihin.
Teksti: Lotta Lybeck, kuva: Teemu Moisio

Itämeriprojektin hakuaika oli avoinna

aiheina oli innovatiiviset ratkaisut ympäristö-

toukokuusta syyskuuhun 2018 ja projekti

kasvatukseen ja tietoisuuden lisäämiseen eri

vastaanotti 128 hakemusta, eli hieman

kohderyhmille.

enemmän kuin edellisvuotena. Hakemusten

Kansainvälistä huomiota herättänyt

tehtaan suunnittelutyöhön.
– Suomeen tarvitaan tuotantolaitos,
mutta emme ole vielä konkreettisesti
voineet esitellä mitään. Itämeriprojektin

keskeisenä teemana nähtiin muovin vähentä-

startup-yritys Solar Foods Espoosta sai

rahoituksen avulla voimme nyt aloittaa tuo-

minen ja korvaaminen. Eniten hakemuksia

50 000 euron rahoituksen. Rahoitus tullaan

tantolaitoksen suunnittelutyöt, kertoo Solar

sai kategoria osallistavat projektit, jonka

käyttämään Suomeen sijoitettavan uuden

Foodsin toimitusjohtaja Pasi Vainikkala.

Itämeriprojekti | Ålandsbanken
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Itämeriprojekti rahoitti tänä vuonna seuraavia hankkeita:
Siisti Biitsi, Pidä Saaristo Siistinä ry, kolmevuotinen yhteistyö, 90 000 euroa
Kestävän maanhoidon karttapalvelu, Button Program ry, 65 000 euroa
Solar Foods, 50 000 euroa
Hiiliviljelyverkosto, Luomuliitto, 33 000 euroa
Miksi Itämerta on suojeltava? Helsingin Montessori-koulu, 17 500 euroa
Ahvenanmaan siivous – roskaton saariyhteiskunta, Ålands Natur & Miljö r.f., 10 000 euroa
BagIt, 9 500 euro
Ålandsbanken on tänä vuonna tukenut Itämerta myös ympäristöjärjestö WWF Suomen kautta 25 000 eurolla

Muoviongelma usean rahoituksen
saaneen projektin teemana

Biitsi sekä Ålands Natur & Miljö r.f.:n siivous-

ota – ravintoproteiinin tuottaminen ilmasta
bakteerien ja aurinkoenergian avulla – ja sillä

Jälleen tänä vuonna näemme, että useat

rantojen siivouksesta. Ahvenanmaan siivous

on valtava ympäristöpotentiaali. Jos suurin

hakemukset käsittelevät muoviroskia. Ruot-

-projekti kannustaa yleisöä rantojen siivoamis-

osa syömästämme proteiinista valmistet-

salainen startup-yritys BagIt pyrkii korvaa-

talkoisiin, ja tulokset rekisteröidään parhaillaan

taisiin hyödyntämällä ilmasta saatavaa

maan muovipussit ja kehittämään paperikas-

kehitettävään verkkoportaaliin.

hiilidioksidia, voisimme palauttaa ennalleen

sin, joka kestää sekä painoa että kosteutta.

osan maa- ja karjatalouden käytössä olevas-

Paperikassin tulee myös sopia roskapussiksi

kampanjaan odotamme satoja osallistujia.

ta maa-alasta metsiksi ja muiksi hiilinieluiksi,

paremmin kuin perinteiset paperikassit.

Todellinen tavoite on saada ihmiset mukaan

Solar Foodsin liikeidea on kuin tieteisfikti-

jotka edistävät biologista monimuotoisuut-

– Kassimme ovat 100 % paperia. Avain

projekti Ahvenanmaan siivous vastaavat

– Toukokuun aikana järjestettävään

siivoustalkoisiin vuoden ympäri, ja saada heid-

ta. Samalla vähentäisimme maatalouden

ratkaisuumme on ennen kaikkea pussin muoto

ät raportoimaan luonnosta keräämänsä roskat

ravinnevalumia ja niistä johtuvia ongelmia

sekä käyttämämme paperin laatu, sanoo

projektisivuillemme, sanoo Sofia Enholm

vesistöissä.

yrityksen perustaja Nora Östman.

projektista.

Pidä Saaristo Puhtaana ry:n kampanja Siisti

HAKUAIKA ON
KÄYNNISSÄ!
Lisätietoa rahoituksen hakemisesta löydät
verkkosivustolta www.balticseaproject.org.
Ålandsbanken on lahjoittanut yli 2,3 miljoonaa euroa eri
ympäristöhankkeille vuodesta 1997. Pankki lahjoittaa
vuosittain Itämeren tilaa edistäviä ideoita summalla, joka
vastaa jopa 0,2 % Itämeritilien talletuksista.
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MITÄ KUULUU

Itämeriprojektin

voittajille 2017

Teksti: Tarja Vilén, kuva: Jetro Stavén, Adobe Stock

Huoli kasvavasta muovijäteongelmasta ja mikromuovista

voittaja Clewat Oy:n muoviroskan keruulaite sai äänistä 37

näkyi niissä 124 hakemuksessa, jotka Itämeriprojekti vastaan

prosenttia. Itämeriprojektin rahoituksen sai yhdeksän eri hanketta, jotka jakoivat lähes 250 000 euroa.

otti vuonna 2017. Projektin yleisöäänestyksessä muoviaiheiset hankkeet keräsivät yli puolet kaikista äänistä. Kilpailun

TOINEN SIJA

Biohajoavat pakkaukset valmiina maailmalle
Vuosi sitten Itämeriprojektin toinen sija ja 50 000 euron rahoitus meni biohajoavia design
pakkauksia valmistavalle Sulapacille. Sen jälkeen Sulapac on ottanut alalla aimo harppauksen
eteenpäin. Metsäyhtiö Stora Enson kanssa on kehitetty biohajoava pilli, luksusbrändi Chanelista
on tullut yrityksen sijoittaja ja yhteistyökumppaneiksi ovat ilmestyneet Fazer sekä Lumene.
Wired Magazine valitsi syystä Sulapacin

valmistajilta, Sulapacin markkinointipäällikkö

kuumimpien start-upien Top 100 -listalle

Antti Valtonen kertoo.

Euroopassa. Viimeisen vuoden aikana

Yrityksen perustajat Suvi Haimi ja Laura

Sulapac on menestyksellisesti jatkanut tiellä

Kyllönen haluavat kehittää kauniita mutta eko-

kohti biohajoavien ja mikromuovittomien

logisia pakkauksia, jotka korvaisivat ympäristö-

pakkausmateriaalien massatuotantoa.

ongelmaksi muodostuneet muovipakkaukset.

Viimeistään Worldstar-palkinnon voitto kan-

Haimilla ja Kyllösellä on vuosien kokemus

sainvälisessä pakkauskilpailussa todistaa

lääketieteellisten biomateriaalien parissa.

sen, että biohajoavatkin pakkaukset voivat
olla huippudesignia.
Sulapac-materiaalia, joka on yhdistelmä

– Tavoitteemme on olla maailman johtava
kestävän kehityksen materiaalin valmistaja.
Vaikka Sulapacin materiaali on biohajoavaa,

puuhaketta ja biohajoavaa sidosainetta,

emme kannusta heittämään sitä luontoon,

on kehitetty uusiin muotoihin. Sulapac ja

vaan se tulee kierrättää normaalisti, Valto-

metsäyhtiö Stora Enso ovat kehittäneet

nen muistuttaa.

yhdessä muovipillille biohajoavan korvaajan,

Alusta alkaen visiona on ollut tehdä

puupohjaisen pillin, joka valmistui massatuo-

jotakin, joka muuttaisi maailmaa. Maailma

joavan materiaalin reseptiikkaa. Palkinnolla

tantoon kevään aikana.

pitää pelastaa muoviroskalta. Erityisesti

on ollut suuri merkitys siinä, että tuloksia on

merien saastuminen huolestuttaa Sulapacin

saatu nopeasti.

– Mullistavaa keksinnössä on se, että Sulapac-materiaalilla voi korvata muovin jo toimivissa pillitehtaissa ja niiden massatuotan-

perustajakaksikkoa.
– Itämeriprojektin palkintorahoilla pysty-

Mikromuovittomien, täysin biohajoavien
pakkausten ja pakkausmateriaalien käytön

tolaitteissa. Sulapac-materiaaliin siirtyminen

imme saamaan lisää tietoa pakkauksien

odotetaan kasvavan noin 7 prosenttia vuo-

ei vaadi uusia tehtaita tai isoja investointeja

merihajoavuudesta ja kehittämään meriha-

dessa.

Itämeriprojekti | Ålandsbanken
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Yli 100 tutkimuskohdetta –
eroon vesien muoviroskasta
Kokkolalainen Johannes Myllykoski, 34, voitti vuosi sitten
muoviroskan keruulaitteellaan Itämeriprojektin pääpalkinnon, 70 000 euron rahoituksen. Voiton myötä Myllykosken yritys, Clewat Oy, on saanut uusia sijoittajia ja valmistanut ensimmäisen merikelpoisen puhdistusaluksen.
Kesällä tavoitteena on käydä läpi 100 tutkimuskohdetta
Suomen sisävesissä sekä merialueilla ja käsitellä jokaisessa miljoona litraa vettä.
Viime vuosi on ollut Johannes Myllykoskelle

yritys tähtää samalla tietoisuuden lisää-

Olemme käyneet ministeritasolla palaverei-

ja Clewat Oy:n toimitusjohtaja Janne Saa-

miseen, roskan hyötykäyttöön ja erilaisen

ta ja projektiin uskotaan. Byrokratian takia

rikolle kiireinen. Muoviroskan keruulaite on

tutkimusdatan tuottamiseen yliopistoille

edistyminen on kuitenkin hidasta. Asiat eivät

päässyt mukaan uusiin tutkimusprojekteihin

sekä yhteistyökumppaneille.

tapahdu niin nopeasti kuin haluaisi, Mylly

ja ollut esillä messuilla. Lisäksi on valmistel-

– Haluamme viedä laitetta eri vesiolosuh-

koski pohtii.
Merien roskaongelma huolestuttaa kaikkia

tu kenttätutkimuskierroksia niin kotimaan

teisiin. Kevään testipuhdistuskierrokselta

kuin ulkomaiden vesistöihin.

kerätään tutkimusdataa ja aineistot annetaan

maita ja siitä puhutaan paljon. Roska-aines

– Ålandsbankenin Itämeriprojektin tuo-

vapaasti tutkijoiden käyttöön. Suurella näy-

pitää kerätä pois ennen kuin se pääsee

man julkisuuden myötä projekti on mennyt

tekoolla on mahdollista kartoittaa vesistöjen

valumaan pohjaan, koska esimerkiksi

huimasti eteenpäin. Uusi puhdistusalus

tilaa, Saarikko selittää.

valtameriolosuhteissa pohjan puhdistus on

on juuri kotiutumassa Kokkolaan hallille. 7

Tavoitteena on, että kaikki kerätty roska-ai-

metriä pitkällä ja 2,3 metriä leveällä laitteella

nes menee uudelleenkäyttöön yhteistyökump

pystyy käsittelemään 200 kuutioita vettä ja

paneille eikä mitään päädy kaatopaikalle.

noin 100 kuutioita roskaa tunnissa, Mylly
koski kertoo.
Yrityksen tavoitteet ovat kunnianhimoisia.
Pelkkä muoviroskan talteenotto ei riitä, vaan

– Me voimme siivota ongelmaa, mutta

mahdotonta.
– Kuitenkin vastuunotto on ollut vaikeaa,
kun mietitään kenelle ongelma kuuluu.
Aiheesta käydään tällä hetkellä keskustelua

päättäjien pitää puuttua syyhyyn. Jonkinlai-

ja toiveenamme on, että asiaan tulee vuoden

nen infra on rakennettava, että voidaan estää

sisällä ratkaisuja.

ongelman paheneminen ja syntyminen.

Muovijäte meressä
Arviolta 12 miljoonaa tonnia muovijätettä päätyy
maailman meriin joka vuosi, eli jäteautollinen muovia
kaadetaan mereen joka minuutti.
Noin 95 prosenttia muovista käytetään vain kerran ja
heitetään sitten pois.
Muovin tuotanto on kasvanut nopeasti ja monet muovit
ovat lähes ikuisia sekä sisältävät haitallisia kemikaaleja.
Tutkimusten mukaan Helsingin edustan rannoilla roskista
90 prosenttia on muoviperäisiä. Ruotsalaistutkijat löysivät
vuonna 2015 Itämerestä keskimäärin yhden muoviroskan
tuhatta vesilitraa kohden.
Pieneksi mikrosilpuksi merissä jauhautuva muovi päätyy
lopulta kalojen kautta ravintoketjuun.
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Nyt kaikki korttimme ovat

Itämerikortteja
Teksti: Therese Pettersson/Crista Tammela, kuva Adobe Stock

Itämerikortti on nyt kaikkien asiakkaidem-

kiksi huoltoasema, vaatekauppa). Näin ollen

Anne-Maria Salonius, Ålandsbankenin Suo-

me saatavilla. Ålandsbankenin asiakkaana

saat mahdollisuuden seurata kuinka paljon

men liiketoiminta-alueen johtaja.

saat Itämerikortin kun nykyisen korttisi

juuri sinun kulutuksesi vaikuttaa ympäristöön

voimassaoloaika lakkaa. Itämerikortti vastaa

korttiostostesi hiilijalanjäljen perusteella.

ominaisuuksiltaan nykyistä korttiasi ja sen

Asiakkaanamme sinulla on ainutlaatuinen
mahdollisuus osallistua yhteiseen ympä

aprojec
cseentistä
joka
tänälti
päivänä
enon ba
dsbank
Ålanristötyöhön,

Internetkonttorissa ja Mobiilipankissa

lisäksi uudet Itämerikorttimme sisältävät

esitetään arvio hiilijalanjäljestäsi, mikä auttaa

tärkeämpää. Itämerikortin ja Åland Indexin

lähimaksutoiminnon. Kortti on valmistettu

sinua ymmärtämään omien ostostesi ympä

avulla tämä on myös erittäin helppoa ja

ympäristöystävällisestä materiaalista ja

ristövaikutus. Ymmärrys luo edellytykset

GOLD
käytännöllistä.

kortin ulkonäkö on suunniteltu muistutta-

muutokseen omassa arjessa. Tämän perus

maan ympäristön kannalta paremmista

teella voit halutessa lahjoittaa rahaa ympäris

valinnoista arjessa.

töhankkeille ja siten vaikuttaa kestävämpään

t card

maailmaan. Annamme myös käytännön
Itämerikortti – ainutlaatuinen kortti

vinkkejä kuinka omaa kulutuskäyttäytymistä

ympäristötietoiselle

voi muuttaa hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Voimme varmasti yhteen ääneen todeta, että
meidän jokaisen on toimittava päästöjen vä-

Jos jokainen auttaisi

hentämiseksi ja kiihtyvän kehityksen pysäyt

– Monella meistä on läheinen suhde Itä-

tämiseksi. Siitä huolimatta voi olla haastavaa

mereen. Emme voi enää sulkea silmiämme

perehtyä asiaan ja ymmärtää, mitkä omista

ympäristöongelmien vaikutukselta mereen.

kulutustottumuksista aiheuttaa suurimman

Meille Ålandsbankenilla on selvää, että pitääkMagstripe Green

hiilijalanjäljen ja mitä asian eteen voi tehdä.
Kaikki Itämerikorttimme ovat yhdistetty hii-

MeMber 543211

OrrOW TOM

Nyt voit vaihtaa
korttisi maksutta

First badge

Pantone 7728C
semme huolta asiakkaistamme, meidän täytyy
Second badge

myös huolehtia ympäröivästä maailmasta.

Pantone 3308 C

Signature background

lijalanjälkeä mittaavaan laskentajärjestelmään,

Haluamme kantaa vastuumme edesauttaak-Pantone 5555 C

Åland Indexiin, joka laskee ostosten hiilijalanjäl-

semme kestävää kehitystä sekä taloudellisesti,

jen ostopaikan toimialan perusteella (esimer-

sosiaalisesti että ympäristön kannalta, sanoo

Credit/Debit

31.7 asti voit maksutta
seCuriTy
CODe

vaihtaa nykyisen123korttisi
5412 1234 5678 9102
456

uuteen Itämerikorttiin. Teet
sen itse Internetkonttorin
OrrOW TOMkautta tai ottamalla yhteyttä
asiakasvastaavaasi.

DebiT

5412 1234 5678 1234

ValiD
THru

12/19

Gemalto
Ålandsbanken + 358 204 29011,

sGP - U0000000a - 06/15

Näin Åland Index toimii
1. Maksukortti yhdistetään Åland Indexiin
2. Korttitapahtuman tiedot lähetetään
luottokorttiyhtiölle
3. Korttitapahtuma varmistetaan ja lähetetään pankkiin

5412 5412
1234 1234
56785678
9102 9102

5412 1234 5678 9102
5412 1234 5678 9102

4. Maksujärjestelmän tietokanta käyttää indeksiä
hiilijalanjäljen arvioimiseen
5. Saat kuukausittain arvion omasta hiilijalanjäljestäsi
Internetkonttoriin ja Mobiilipankkiin
6. Hiilijalanjälkesi arvion perusteella saat
mahdollisuuden tukea ympäristönsuojelua
paikallisesti, kansainvälisesti tai
kulutustottumusten muutoksella

€€
€€

CHANGE
OFOF
CHANGE
BEHAVIOUR
BEHAVIOUR
CHANGE
CHANGE
OFOF
BEHAVIOUR
BEHAVIOUR
LOCAL
INITIATIVES
LOCAL
INITIATIVES
LOCAL
INITIATIVES
LOCAL
INITIATIVES
GLOBAL
INITIATIVES
GLOBAL
INITIATIVES
GLOBAL
INITIATIVES
GLOBAL
INITIATIVES
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Asuntorahasto
Ålandsbankenin asuntorahasto on ollut menestyksekäs alusta asti koko kuuden
toimintavuotensa ajan. Kaupungistuminen ja vakaat
asuntomarkkinat Suomessa
vaikuttavat siihen, että tulevaisuus näyttää valoisalta.
Teksti: Andreas Utterström, kuva: Adobe Stock

Ålandsbanken halusi löytää uuden asunto
sijoitustavan, joka sopisi kaikenlaisille
säästäjille. Ratkaisuna on avoimen rahastorakenteen asuntorahasto, joka lanseerat
tiin kuusi vuotta sitten.
– Näimme mahdollisuuden ja olimme ensim-

vuoden sijoitushorisonttia.
Asuntorahasto sijoittaa suomalaiseen
uudistuotantoon ja ainoastaan vuokra-asun
Antti Valkaman mukaan mahdollinen

mäisinä markkinoilla lanseeraamassa tämän

toihin. Noin 70 prosenttia asuntokannasta

sijoitustuotteen, sanoo Ålandsbankenin kiinteis

sijaitsee Helsingin seudulla, 10 prosenttia

matalasuhdanne ei juurikaan vaikuta asun

tösijoitusrahastoista vastaava Antti Valkama.

Tampereella ja loput muissa Suomen kasvu-

torahastoon.

Asuntorahaston pitkän aikavälin tuot-

keskuksissa.

– Mitään takuita tästä ei tietenkään kos

Asuntorahastolla on nykyään noin 7 000

kaan ole, mutta vuoden 2008 talouskriisin

välillä. Ensimmäisten vuosien aikana rahasto

sijoittajaa, ja keskimääräinen sijoitus on noin

yhteydessä nähtiin, että yritykset ja yksityi-

synnytti ylituottoa, ja kahden viime vuoden

70 000 euroa.

set sijoittajat myivät osakkeitaan ja sijoittivat

to-odotus on neljän ja kuuden prosentin

aikana tuotto on vastannut odotuksia. Tällä
hetkellä odotukset hyvästä tuotosta myös
tulevina vuosina näyttävät valoisalta.

– Mutta mukana on myös piensijoittajia.
Alin sijoitussumma on 500 euroa.
Antti Valkaman mukaan on kaksi tärkeää

pääomaa asuntoihin. Lisäksi vuokra-asuntojen kysyntä kasvoi.
Antti Valkaman mielestä asuntorahaston

syytä siihen, miksi asuntosijoittaminen on

tulevaisuus näyttää valoisalta. Hän toteaa,

neljä kertaa vuodessa. Vuosittainen hallin-

vuosien saatossa ollut suhteellisen turval-

että nyt myös muut pankit ovat alkaneet

nointipalkkio a-sarjan osakkeille (sijoitukset

lista pitkällä aikavälillä. Ensinnäkin pitkään

lanseerata vastaavanlaisia rahastoja.

500-500 000 euroa) on 2,85 prosenttia ja

olemassa ollut lainojen lyhennysvaatimus

c-sarjan osakkeille (sijoitukset yli 500 000

ehkäisee asuntomarkkinoiden järjetöntä

servatiivinen, mutta me Ålandsbankenissa

euroa) 2,10 prosenttia.

hinnannousua. Toiseksi Suomi on keskellä

olemme mielellämme luovia ja riskiaversiivi-

kaupungistumisprosessia, minkä johdosta

sia. Teemme tänä päivänä läheistä yhteistyö

va sijoituskohde pitkällä aikavälillä. Suosit-

vuokra-asuntojen kysyntä suurkaupungeissa

tä Suomen suurimpien rakennusyhtiöiden

telemme asiakkaillemme vähintään viiden

tulee olemaan suuri pitkälle tulevaisuuteen.

kanssa.

Rahasto-osuuksia voidaan ostaa ja myydä

– Kiinteistöt ovat yleisesti ottaen soveltu-

– Kiinteistöala on pitkään ollut hyvin kon-

5
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kysymystä
Peter Wiklöfille

Ålandsbankenin pääkonttori si-

kanssa emme olisi tarpeeksi vahvoja kommu-

jaitsee saarella Suomen ja Ruotsin

nikoimaan yksin. Näin voimme tehokkaammin

markkinoiden välissä. Mitkä ovat

hyödyntää tekemiämme sijoituksia rakentaak-

tavoitteenne koskien työmatkusta-

seemme täyden palvelun pankin Suomessa

mista ja oletteko saavuttaneet ne?

(pääsy euromaailmaan) ja Ruotsissa. Tänään

Olemme tietoisesti työskennelleet muut-

teemme yhteistyötä kolmen fintech-kump-

taaksemme matkustustapoja konsernissa.

panin kanssa; Dreams, Trustly ja nyt tuorein

Pyrimme mahdollisimman usein valitsemaan

yhteistyökumppanimme Doconomy. Pitkällä

laiva- tai junamatkan lennon sijaan. Sen lisäk-

tähtäimellä näemme määrän lisääntyvän.

si järjestämme useita digitaalisia kokouksia
videopalveluiden avulla. Viime vuonna vähen-

Olette valinneet vaihtavanne

simme hiilidioksidin kokonaiskulutusta 14 %

kaikki kortit Itämerikorteiksi

ja matkustamisen suhteen vähennys oli 19 %.

ja antaa kaikille asiakkaille

Tavoitteemme vuodelle 2019 on vähentää
kokonaiskulutusta vielä 10 %.

mahdollisuuden seurata kortti
ostostensa ympäristövaikutusta.
Luuletko, että kohina kestävästä kehityk

Ålandsbanken arvostaa henki-

sestä jatkuu, vai alkavatko asiakkaat jo

lökohtaisia suhteita, ja niiden

väsyä siihen?

luomiseksi tarvitaan tyytyväinen

Olemme yhdessä asiakkaidemme kanssa työs-

ja sitoutunut henkilökunta. Miten

kennelleet luonnon hyväksi jo vuodesta 1997,

työskentelette tämän puolesta?

jolloin loimme ensimmäinen luontotilimme.

Haluamme olla houkutteleva työnantaja ja

Näemme, että asiakkaiden sitoumus ja panos-

työskentelemme arvojemme mukaisesti

tukset yhdessä kanssamme ovat lisääntyneet

– olemme luotettavia, henkilökohtaisia ja

vuosi vuodelta. Useimmat aikaansa seuraa-

kunnianhimoisia. Tavoitteemme on luoda

vat ihmiset tietävät, että jotakin on tehtävä,

pitkiä asiakassuhteita, joiden tarkoituksena

mutta tilanne voi yksittäiselle henkilölle tuntua

ei ole jokaisen yksittäisen asiakassuhteen tai

toivottamalta. Tarttumalla toimiin yhdessä

yksittäisen tapahtuman tuotettavuuden mak-

toivomme, että voimme innostaa kaikkia otta-

simointi. Työskentelytapamme, joka antaa

maan yhden tai useamman askeleen oikeaan

jokaiselle työntekijälle paljon omaa vastuuta

suuntaan. Tässä Itämerikorttimme voi auttaa

sekä vapauden muokata tarjoustamme asiak-

lisäämällä tietoisuutta, mikä on muutoksen

kaan tarpeiden mukaan, puhuttelee monia ja

tekemisessä aina ensimmäinen askel.

erottuu edukseen monista alan tekijöistä.
Juhlavuosi on jo puolessavälissä.
Ålandsbanken on edelläkävijä

Minkälaisia reaktioita olette saa-

fintech-kumppanuuksissa. Mitä

neet asiakkailta kirjasta Sanning-

open bankin merkitsee teille?

en om Ålandsbanken?

Ålandsbankenilla on pitkä koke-

Valitsimme hieman erilaisen ja helpommin

mus yhteistyöstä muiden kanssa.

lähestyttävämmän tavan kirjoittaa histo-

Olemme menestyksekkäästi myyneet

riikkimme. Kertomalla historiamme 100

it-palvelujamme muille pankeille yli 25

kertomuksen avulla toivoimme saavamme

vuotta. Tapaammekin leikillisesti sanoa,

enemmän lukijoita. Asiakkaidemme reaktiot

että harjoitimme open bankingia ennen kuin

ovat olleet hyvin positiivisia ja näemme, että

käsite edes oli olemassa.

kirja herättää kiinnostusta sekä Ahvenan-

Open bankingin myötä olemme yhdessä

maalla, Ruotsissa että Suomessa. Ålandsban-

valikoitujen yhteistyökumppaneiden kanssa

kenin tarina on jännittävä, ja kaikista parasta

tavoittaneet asiakkaita ja markkinoita, joiden

on se, että se on vasta alkanut…

Yhteystiedot | Ålandsbanken

ÅLANDSBANKEN ABP
PÄÄKONTTORI:
Nygatan 2, Maarianhamina
Ahvenanmaa
Puhelin +358 204 29 011 (vaihde)
www.alandsbanken.fi
SUOMEN LIIKETOIMINTA-ALUE
Johtaja Anne-Maria Salonius
Puhelin 020 429 3401
anne-maria.salonius@alandsbanken.fi

PRIVATE BANKING
Johtaja Private Banking Nina Laakkonen
020 429 3662
nina.laakkonen@alandsbanken.fi
PREMIUM BANKING
Johtaja Premium Banking Maarit Vesala
020 429 3601
maarit.vesala@alandsbanken.fi
BULEVARDI
Bulevardi 3
TAMPERE
Hämeenkatu 4, 6. krs.
VAASA
Hovioikeudenpuistikko 11
TURKU
Hansakortteli, Eerikinkatu 17
PARAINEN
Kauppiaskatu 24

Tämän julkaisun sisältö on ainoastaan yleistä informaatiota, ei rahoitusneuvontaa yksittäiselle henkilölle. Vaikka Ålandsbanken on pyrkinyt todentamaan informaation,
pankki ei voi taata, että informaatio on kaikissa suhteissa virheetöntä, täydellistä tai oikean kuvan antavaa. Informaatio ei ota huomioon yksittäisen henkilön taloudellista
tai verotuksellista tilannetta. Sijoitusneuvontaa toivovan tulee kääntyä asiantuntijan puoleen ennen konkreettisen liiketoimen toteuttamista tai toimenpiteeseen
ryhtymistä. Kaikkiin ennusteisiin liittyy epävarmuus ja todellinen tulos saattaa poiketa ennustetusta. Rahoitusvälineiden arvo voi vaihdella ja alentua, ja arvo voi
joidenkin kohdalla tulla jopa negatiiviseksi. Ålandsbanken ei vastaa informaation johdosta mahdollisesti syntyvistä vahingoista ja tappioista, ei suorista eikä välillisistä.
Informaatiota suojaa tekijänoikeus ja sitä ei saa kopioida, välittää edelleen tai julkaista ilman Ålandsbankenin lupaa. Tästä informaatiosta johtuvissa riitaisuuksissa
yksinomainen tuomiovalta on suomalaisilla tuomioistuimilla Suomen lakia soveltaen.
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”TOIMIN TERVEEMMÄN
ITÄMEREN PUOLESTA”
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• Itämerikortti on valmistettu biohajoavasta materiaalista
• Kortti on liitetty ympäristövaikutuksista kertovaan Åland Indexiin
• Kortin avulla voit seurata ostostesi ympäristövaikutuksia

Kiinnostuitko Itämerikortista? Kerromme mielellämme sinulle lisää Itämerikortista
ja miten voit tilata sen käyttöösi.
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