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1 ALM PARTNERS
LYHYESTI
ALM Partners on ALM-konserniin kuuluva
osakeyhtiö, joka (Y-tunnus
2372616-2) tarjoaa palveluita ja ratkaisuja
finanssialan riskienhallinnan,
tasehallinnan, tiedonhallinnan,
viranomaisraportoinnin sekä
liiketoimintaraportoinnin alueilla.
Vuoden 2019 lopussa ALM Partners työllisti
69 henkilöä ja sen omistaa 100-prosenttisesti
konsernin emoyhtiö ALM Group Oy. Konserni
on pääosin henkilöstöomisteinen; 86 % ALM
Group Oy:stä on konsernin palveluksessa
olevan henkilöstön omistuksessa.
ALM Partnersin toimipisteet sijaitsevat
Helsingissä, Jyväskylässä ja Tukholmassa. ALM
Partnersin pääasialliset markkinat ovat Suomi
ja Ruotsi, mutta myös enenevässä määrin
muut Pohjoismaat ja Baltian maat.
Palvelumme keskittyvät
liiketoimintalähtöiseen kehittämiseen
erityisesti finanssialan riskienhallinnan,
tasehallinnan, tiedonhallinnan,
viranomaisraportoinnin sekä
liiketoimintaraportoinnin alueilla.

ALM Partners

TÄNÄÄN

Liiketoimintojemme perustan luovat osaava
finanssialan tunteva henkilöstömme,
tekninen osaamisemme, asiakaslähtöinen ja
ketterä asenteemme sekä
liiketoimintaa edistävät ja tehokkaaksi koetut
palvelumme.
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2 TOIMITUSJOHTAJAN
KATSAUS
Vuonna 2019 ALM Partners ylsi yhdessä asiakkaidensa kanssa hyviin tuloksiin. Yhtiön strategiaa
päivitettiin ja pyrimme lähivuosina tavoittelemaan 15 % vuosikasvua. Vuoden aikana onnistuimme
kasvattamaan sekä kotimaista että ulkomaista asiakaskuntaamme, joka lisää liiketoimintojemme
kasvupotentiaalia lähitulevaisuudessa. Tuote- ja palvelutarjontamme laajeni ja kehittyi merkittävästi.
Toteutimme vuoden aikana useita onnistuneita hankkeita, mm. finanssialan viranomaisraportoinnin,
riskienhallintamallinnuksen,

korkokatteen

ja

korkoriskien

hallinnan,

likviditeettihallinnan,

pääomahallinnan, analytiikan, treasury-järjestelmien sekä finanssialan tiedonhallinnan ratkaisujen alueilla.
Liiketoimintavuosi 2019 oli jo yhdeksäs peräkkäinen kasvun vuosi.

Yrityksen varsinaisen toiminnan

liikevaihto nousi 5,73 miljoonaan euroon (+4,5 %) ja vaihto-omaisuutena käsiteltävän sijoitustoiminnan
sisältävä kokonaisliikevaihto nousi yhteensä 8,87 miljoonaan euroon. Liikevaihdon kasvu koostui pääosin
liiketoiminnan laajentumisesta Suomessa. Asiakaskantamme koostui pääasiassa sekä suomalaisista että
pohjoismaisista pankeista ja finanssialan yrityksistä. Tilikauden 2019 voitto säilyi lähes edellisvuoden
tasolla ollen 456 tuhatta euroa (-1,3 %). Yhtiön omavaraisuusaste on hyvä, eikä ALM Partnersilla ole
korollisia velkoja tilikauden 2019 päättyessä.Vuoden aikana investoimme voimakkaasti henkilöstöön, sekä
uusrekrytointien että koulutuksien muodossa.

Liiketoimintamme Suomessa kehittyi vuoden aikana

positiivisesti ja myös asiakaskuntamme laajeni. Liiketoiminta Ruotsissa, jonne avasimme vuoden 2018
lopulla uuden toimipisteen, oli niin ikään kasvussa. Lisäksi saimme avattua ensimmäiset asiakkuutemme
Baltian markkinoilla.
Vuoden

päätapahtumamme

oli

kutsutilaisuutena

asiakkaillemme

järjestämä

ALM

Partnersin

ajankohtaispäivä 3.10.2019 hotelli Clarionissa Helsingissä. Tilaisuuden teemana 2019 oli finanssitoimialan
vastuullisuus. Tapahtumaan osallistui 280 rahoitusalan huippuosaajaa yli 50 eri organisaatiosta. Lisäksi
vuoden aikana järjestettiin pienempiä tapahtumamuotoisia tilaisuuksia ydinasiakaskunnallemme.
Tämä, vuodelta 2019 julkaistava raportti, on ensimmäinen
vastuullisuusraporttimme.
raportoinnillamme

ja

Haluamme
omalta

osaltamme

omalla
edistää

liiketoimintamme läpinäkyvyyttä sekä finanssialan toimijoiden
vastuullisuutta. ALM Partners tavoittelee olevansa nyt ja
jatkossa vastuullinen kumppani sekä hyvä työnantaja.

Aaro Mäkelä
toimitusjohtaja
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3 STRATEGIA
MISSIO

VISIO

Autamme rahoitusalan asiakkaitamme
saavuttamaan
liiketoimintatavoitteensa

Olemme rahoitusalan yritysten
osaavin ja arvostetuin
yhteistyökumppani.

•korkeatasoisten asiantuntijoidemme,
•yksilöllisesti suunniteltujen
palveluidemme, sekä
•innovatiivisten teknisten
ratkaisuidemme avulla.

ALM Partners on kasvava ja tunnettu
rahoitusalan yritysten kumppani sekä
innovatiivinen edelläkävijä.

ARVOT
Luotamme toisiimme ja olemme luotettavia

•Sisäinen näkökulma: Uskomme ja luotamme toisiimme.
•Asiakasnäkökulma: Tuotteemme ja palvelumme ovat laadukkaita. Pidämme kiinni
sovitusta.

Toimimme läpinäkyvästi

•Sisäinen näkökulma: Viestimme ja keskustelemme asioista avoimesti.
•Asiakasnäkökulma: Toimintamme on läpinäkyvää ja asiakkaan kanssa yhdessä
suunniteltua.

Arvostamme toisiamme ja kumppaneitamme

•Sisäinen näkökulma: Jokainen meistä on arvokas yksilö.
•Asiakasnäkökulma: Kunnioitamme asiakkaidemme aikaa ja arvoja.

Pidämme yhtä ja opimme yhdessä

•Sisäinen näkökulma: Kannustamme toisiamme oman osaamisen kehittämiseen.
•Asiakasnäkökulma: Ennakoimme asiakkaiden tarpeet ja tarjoamme innovatiivisia
ratkaisuja muuttuvaan maailmaan.

Toimimme vastuullisesti ja edistämme vastuullisuutta

•Sisäinen näkökulma: Haluamme tukea kestävää kehitystä ja olla mukana
luomassa uusia työpaikkoja.
•Asiakasnäkökulma: Olemme mukana rakentamassa rahoitusalan tasapainoista
tulevaisuutta.
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4 SIDOSRYHMÄT
ALM Partnersille sidosryhmät ovat tärkeitä ja huomioimme heidät toiminnassamme. Sidosryhmiksi
kutsutaan niitä tahoja, joihin yrityksen toiminta eniten vaikuttaa ja joiden toiminta vaikuttaa
vastavuoroisesti myös yritykseen. Sidosryhmät ovat ALM Partnersin toiminnan ytimessä ja haluamme
käydä aktiivista ja avointa vuoropuhelua heidän kanssaan. Aktiivinen dialogi sidosryhmien kanssa auttaa
meitä tunnistamaan, millä osa-alueilla meidän tulisi kehittyä ja miten voisimme palvella asiakkaitamme
entistäkin paremmin.
Sidosryhmiämme ovat:
Asiakkaat
Henkilöstö
Omistajat
Yhteistyökumppanit
Tavaran- ja palveluntoimittajat
Koulut ja yliopistot
Paikalliset yhteisöt
Yhteiskunnalliset tahot: mm. viranomaiset, toimialajärjestöt ·
Media

Meidän

SIDOSRYHMÄMME
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ALM PARTNERSIN TOIMINNAN KANNALTA
OLENNAISET VASTUULLISUUSTEEMAT
Tämä raportti on ALM Partnersin ensimmäinen
vastuullisuusraportti. Tavoitteena on lähivuosina
kehittää vastuullisuusraportointia vastaamaan
laajuudeltaan GRI (Global Reporting Initiative)
standardien perustasoa. Yritysvastuuraportilla
pyritään

tunnistamaan

tärkeimmät
osalta.

kokonaisuudet

Raportin

Partnersin

ALM

vastuullisuuden

luvut

kirjanpitoon

Partnersille

perustuvat
ja

ALM

tilinpäätökseen

vuodelta 2019.
Vuoden

2019

perusteella

lukujen

tunnistetut

ja

haastattelujen

ALM

Partnersin

olennaiset vastuullisuusteemat olivat
·
taloudellinen vastuu
yhteiskuntavastuu ja vastuullinen asiakastyö
asiakkaiden tietosuoja, sekä
ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö.
ALM Partnersille omasta yhteiskuntavastuusta
huolehtiminen on tärkeää: haluamme toimia
vastuullisesti

sidosryhmiämme

Tavoitteenamme

on

parantaa

asiakastyytyväisyyttä,

kohtaan.
entisestään

työtyytyväisyyttä,

kilpailukykyä ja kannattavuutta sekä yhtenäistää
vastuullisuutta edistäviä toimintatapoja, hallita
mahdollisia

maineriskejä

ja

varmistaa

Partnersin houkuttelevuus työpaikkana.

VASTUULLISUUSTEEMAT

ALM
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5.1 T A L O U D E L L I N E N V A S T U U
ALM Partnersin toiminnassa vastuullisuus näkyy niin yritys- kuin yhteiskuntatasolla. Meillä
taloudellinen vastuu pitää sisällään muun muassa hyvän kannattavuuden ja kilpailukyvystä
huolehtimisen. Olemme vakavaraisia, velattomia ja omaamme hyvän hallintotavan. Haluamme olla
vakaa ja luotettava työnantaja, kumppani ja vastuullinen toimija yhteiskunnassa. Taloudellisesti
vahvana yrityksenä meidän on mahdollista vastata paremmin sidosryhmien tarpeisiin ja huolehtia
omista yhteiskunnallisista velvoitteistamme.

5.1.1

ALM PARTNERSIN VASTUULLINEN LIIKETOIMINTA
JA TYÖLLISTÄMISVAIKUTUS

ALM Partners noudattaa kaikessa toiminnassaan voimassa olevia lakeja ja säännöksiä,
viranomaisten antamia määräyksiä sekä Finanssiala ry:n määrittelemiä hyvän pankkitavan
säännöksiä ja kaupankäyntiohjetta. Liiketoimintamme perustuu vahvaan omavaraisuuteen; ALM
Partnersilla eikä konsernilla ole korollisia velkoja. ALM Partners on täysin suomalaisessa
omistuksessa ja maksaa veronsa Suomeen. Tilikauden 2019 voitto ennen veroja oli 565 tuhatta
euroa ja verojen jälkeen 456 tuhatta euroa (maksetut tuloverot 109 tuhatta euroa ja
arvonlisäverot 543 tuhatta euroa).
ALM Partners on kasvava ja vastuullinen työnantaja. Vuoden 2019 lopulla meillä työskenteli 69
henkilöä, kun vuoden 2018 lopussa työntekijöiden määrä oli 59. Keskimääräinen henkilöstömäärä
henkilötyövuosina mitattuna oli vuonna 2019 63 eli kasvua vuodesta 2018 kertyi n. 24% (12 htv).
Haluamme tarjota työpaikkoja myös nuorille tulevaisuuden osaajille. Tämän vuoksi kehitämme
jatkuvasti omaa trainee-ohjelmaamme, jonka tavoitteena on mm. kasvustrategian edellyttämän
henkilöstömäärän varmistaminen alan opiskelijoiden avulla. ALM Partners palkkaa ympäri vuoden
mm. opiskelijoita ja vastavalmistuneita eri koulutusaloilta ja tarjoaa heille harjoittelu- ja
kesätyöpaikkoja sekä mahdollisuuksien mukaan myös opinnäyte- ja diplomitöiden aiheita.

Vastuullinen

LIIKETOIMINTA
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TALOUDELLINEN VAIKUTTAMINEN
YHTEISKUNNASSA

5.1.2

ALM Partners tuottaa asiakkailleen seuraavia finanssialan korkeatasoisia palveluita ja ratkaisuita
tase- ja riskienhallinta
tiedonhallinta, -varastointi ja -mallinnus
liiketoiminta- ja viranomaisraportointi sekä
analytiikka
Treasury-järjestelmät
muu pankkiliiketoimintaa edistävä erityisosaaminen.
Tarjottujen palveluiden tarkoitus on pyrkiä edistämään asiakkaiden taloudellista hyvinvointia
vastuullisin ja nykyaikaisin keinoin. Liiketoimintojemme perustan luovat osaava finanssialan
tunteva henkilöstömme, tekninen osaamisemme, asiakaslähtöinen ketterä asenteemme sekä
liiketoimintaa edistäväksi koetut tehokkaat palvelumme. Haluamme ymmärtää asiakkaiden
syvällisimmätkin tarpeet ja tarjota niihin yksilöllisesti suunniteltuja ratkaisuja.
Tuotettujen palveluiden lisäksi ALM Partners pyrkii edistämään myös tiedon jakamista ja
verkostoitumista finanssialan toimijoiden keskuudessa järjestämällä vuosittain asiakastapahtumia.
Vuonna 2019 ALM Partnersin järjestämän ajankohtaispäivän teemana oli finanssitoimialan
vastuullisuus. Tapahtumaan osallistui 280 rahoitusalan huippuosaajaa yli 50 eri organisaatiosta.
ALM Partners haluaa osallistua taloudellisesti vakaan tulevaisuuden rakentamiseen. Toiminnallaan
ALM Partners edistää finanssialan riskienhallinnan laadukasta toteuttamista, luotettavaan
informaatioon perustuvaa päätöksentekoa sekä valvojan mahdollisuutta saada luotettavaa
finanssialan viranomaisraportointiaineistoa valvontatyönsä tueksi.

5.2

ASIAKKAIDEN TIETOSUOJA

ALM Partners arvostaa asiakkaitaan ja noudattaa salassapitosopimuksia aina äärimmäisellä
tarkkuudella. Toiminnassamme noudatamme EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR), hyvää pankki- ja
vakuutustapaa sekä kattavasti eri tietosuojavaatimuksia ja -standardeja.
According to Wikipedia, an annual report
is a comprehensive
report on a on
Haluamme kaikin keinoin varmistaa asiakastietojen luottamuksellisuuden.
Käytössämme
company's activities
throughout
the
nykyaikaiset ja asianmukaiset tekniset, organisatoriset ja hallinnolliset
menettelyt,
joilla pystymme
preceding
year. Annual
reports arekäytön,
suojaamaan kaikkia hallussamme olevia tietoja katoamisen,
väärinkäytön,
luvattoman

luovuttamisen,

muutosten

tai

tuhoamisen

to give shareholders
and other ja
varalta.intended
Tietoturvaa,
henkilötietoja
interested people information.

yksityisyydensuojaa koskien järjestämme säännöllisesti koulutuksia henkilöstölle ja kehitämme
IT-ratkaisuja jatkuvasti tiedon turvaamiseksi.
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5.3

HENKILÖSTÖ, ALM PARTNERSIN
TÄRKEIN VOIMAVARA

Tavoitteenamme

on,

että

ALM

Partnersilla

työskentelevät ihmiset kokevat työnsä mielekkääksi ja
merkitykselliseksi. Itsensä kehittäminen on työmme
perusta,

joten

haluamme

mahdollistaa

jokaiselle

ympäristön, joka kannustaa jatkuvaan oppimiseen.
Menestyksemme

pohjautuu

ammattitaitoiseen

ja

sitoutuneeseen henkilöstöön sekä kannustavaan
ja

vastuuta

jakavaan

johtamiseen

avoimessa

ja

innostavassa työkulttuurissa.
Menestyminen edellyttää, että jokainen yksilö kantaa
oman roolinsa mukaisen vastuun oman yhteisönsä
menestymisestä.

ALM

Partners

pyrkii

omalla

johtamisellaan varmistamaan henkilöstön riittävyyden,
ammattitaidon
jatkuvaa

ja

luotettavuuden.

panostusta

Tämä

tarkoittaa

rekrytointeihin,

kattavia

koulutusmahdollisuuksia sekä luotettavia ja osaavia
esimiehiä.

ALM

Partnersin

henkilöstöjohtamisen

periaatteiden taustalla ovat yrityksen arvot ja halu
menestyä

yhdessä.

huolehtiminen

on

Tämän

vuoksi

keskeinen

osa

henkilöstöstä
yritystoiminnan

vastuullisuutta.
Tuottavan

työskentelyn

työyhteisö,

läpinäkyvyys

lähtökohtia
ja

avoimuus

ovat
sekä

hyvä
yksilön

arvostaminen. ALM Partners pyrkii toimimaan tasaarvoisesti
Strategisiin
osaamisen

ja

yhdenvertaisesti

tavoitteisiin
kattava

työnantajakuvan

ja

kuuluvat

kehittäminen
sisäisen

työyhteisössään.
työntekijöiden
sekä

ulkoisen

työntekijäkokemuksen

vahvistaminen. ALM Partnersilla panostetaan myös

Where we are

johtamisen ja esimiestyön kehittämiseen. Johtamista ja
henkilöstön hyvinvointia seurataan säännöllisesti ALM
Partnersin henkilöstökyselyissä ja esimiehet hakevat

TODAY
johtamisensa

tueksi

kehityskeskusteluja.

palautetta

myös

osana
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5.3.1
ALM
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Partnersin

tärkein

voimavara

on

hyvinvoiva

henkilöstö. Työhyvinvoitiin panostetaan monin tavoin;
tiimien

virkistyspäivät,

liikunta-

ja

Henkilöstön jakautuminen 2019

kulttuuriedut,

Naiset
17%

ergonomiaohjeistukset, tiivis yhteistyö työterveys- ja
hammashuollon kanssa sekä kattava vakuutuspaketti.
Henkilöstöön,
ihmisoikeuksiin

sosiaaliseen
iittyviksi

vastuuseen

mahdollisiksi

ja

vastuullisuus-

riskeiksi on tunnistettu istumatyön rasitus, työssä
uupuminen ja syrjintä. Näitä riskejä hallitaan mm.
kattavilla

työterveyden

palveluilla,

koulutuksilla

ja

asianmukaisilla henkilöstöpolitiikalla ja toimintamalleilla.
ALM

Partnersin

työterveyshuollon

toiminta-

suunnitelman tavoitteena on:
terveellinen ja turvallinen työ, työympäristö ja

Miehet
83%

työyhteisö,
työhön liittyvien terveyshaittojen ehkäisy,
työntekijän omatoiminen terveyden sekä työ- ja
toimintakyvyn ylläpitäminen, edistäminen sekä
seuranta,
sairauksien ennaltaehkäisy työuran eri vaiheissa.
Henkilöstön
noudatetaan

palkkauksessa

ja

rahoitusalan

Työsuhteiden jakautuminen 2019

Määräaikaiset
9%

työsuhteessa

työehtosopimusta.

Palkkauksessa noudatetaan tasapuolisen palkkauksen
periaatteita.
ALM

Partners

toteuttaa

säännöllisesti

työhyvin-

vointikyselyitä, jotka tukevat ALM Partnersin strategian
jalkauttamista ja antaa henkilöstölle mahdollisuuden
tuoda esiin näkemyksensä ja ehdotuksensa työnsä ja
työpaikkansa

kehittämiseksi.

Kyselyiden

vastausprosentti on ollut hyvin korkea ja vuonna 2019
niihin vastasi 58 % henkilöstöstä. Saatujen vastausten
perusteella keskeiset vahvuutemme ovat mielekkäät
työkaverit sekä osaamisen kehittäminen.

Vakituiset
91%

ALM PARTNERS |

SIVU | 11

5.3.1

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

Asiantuntijuus on ALM Partnersin toiminnan kulmakivi ja haluamme kannustaa jokaista työntekijää
oman

ammattitaitonsa

ylläpitämiseen

ja

kehittämiseen.

Annamme

jokaiselle

työntekijälle

mahdollisuuden kattaviin koulutusmahdollisuuksiin ja jokaisella on mahdollisuus käyttää osa
työajasta osaamisen kehittämiseen.
ALM Partnersin koko henkilökunta on vuotuisten kehityskeskustelujen ja suorituksen arvioinnin
piirissä. Kehityskeskusteluiden painopisteet ovat osaamisen ja suorituksen johtamisessa, sekä
siinä miten yritys voisi tarjota työntekijöilleen entistä paremmin tukea työhönsä.

6

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN HALLINTA
ALM Partnersin liiketoiminta ei aiheuta merkittäviä
suoria ympäristövaikutuksia. Arvojemme mukaisesti
haluamme kuitenkin ALM Partnersilla olla mukana
luomassa

hyvinvoivaa

ympäristöä

toimimalla

vastuullisesti ja edistämällä vastuullisuutta kaikilla
osa-alueilla, joilla pystymme.
Pyrimme

päivittäisillä

teoillamme

pienentämään

omaa hiilijalanjälkeämme, esimerkiksi kannustamalla
työntekijöitä julkisen liikenteen käyttöön tarjoamalla
matkaedun,

korvaamalla

matkustamista

kokouksia

video-

puhelinkokouksilla

huolehtimalla

toimistojemme

Toimistomme
kulutamme

ja

ovat

käytännössä

ainoastaan

noin

vaativia
ja

kierrätyksestä.
paperittomia
200

ja

paperiarkkia

kuukaudessa (saman kokoinen yritys keskimäärin
3000-4000 arkkia). Pyrimme noudattamaan Green
Office -periaatteita, välttämään turhaa tulostusta,
sekä käyttämään sähköisiä muistiinpanovälineitä.

Hyvinvoiva
YMPÄRISTÖ

ALM Partnersin hankinnoissa pyritään huomioimaan
vastuullisuus.

Hankintamme

keskittyvät

toimistotyövälinelaitteisiin, kalusteisiin
ja tarvikkeisiin.

pääosin

www.almpartners.fi

