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Kiperiä kysymyksiä

Pankkien on pidettävä katse pallossa
Pankkien rooli talouden asiantuntijana korostuu palveluiden digitalisoituessa
Liian monella suomalaisella käsitys oman
talouden tilasta on hämärtynyt ja vauraampi
tulevaisuus hukkuu arjen rumbaan.
Yksi syy tähän löytyy digitalisaation
kirittämästä
rahoituspalveluiden
pirstaloitumisesta – nyt jos koskaan
ihmiset tarvitsevat asiantuntijan apua
saadakseen
kokonaiskuvan
omasta
taloudestaan. Asiakkaamme toivovat
meiltä valmentavaa otetta ja arvostavat
suuresti sitä, että voivat itse halutessaan
valita henkilökohtaisen palvelun.

Nooa Säästöpankin toimitusjohtaja Esa Jäntti

Digitalisaatio tuo uusia mahdollisuuksia

Talouden valmentamisen rooli kasvaa

Liian monella kotitaloudella on käsitys
ainoastaan todella lyhyen aikavälin
taloudestaan. Viiden tai kymmenen vuoden
päähän ei ole suunnitelmaa. Talouden
valmentajien apua tarvitaan nimenomaan
kannustamisessa oman suunnitelman
luomiseen, ratkaisujen löytämisessä ja
motivoinnissa. Kun lomamatka maksetaan
jälkikäteen kulutusluottona, tulee siitä
satoja euroja kalliimpi verrattuna siihen,
että matka olisi maksettu omilla säästöillä.
Alkaa negatiivinen kierre ja vaurastumisen
mahdollisuudet vähenevät.

Pankkien tulee auttaa tavoitteiden asettamisessa
Lisääntyneen epävarmuuden keskellä Nooa Säästöpankki peräänkuuluttaa pankkien vastuuta asiakkaittensa
auttamisessa. Pankkien on pidettävä katse pallossa silloinkin, kun asiakas ei sitä tee – ja etenkin silloin.
Talouden valmentajasta hyötyvät asiakkaat hyvin erilaisissa elämäntilanteissa. Monelle asiakkaalle
säästötavoitteen asettaminen ja siinä onnistuminen voi olla merkittävä askel oman talouden ohjaamisessa.
Varallisuuden siirtyessä sukupolvilta seuraaville voivat myös ihan tavalliset perheet äkkiä olla tilanteessa,
jossa pitäisi ymmärtää sijoittamista ja verotusta. Näissä tilanteissa luotettava talouden valmentaja paitsi
säästää pitkän pennin, myös takaa mielenrauhan. Oman talouden tavoitteet kannattaa ihan jokaisen käydä läpi
tasaisin väliajoin.
Esa Jäntti, toimitusjohtaja
esa.jantti@saastopankki.fi | 0400-383348 | @Ejantti
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Hyviä tekoja

Markkinakatsaus

Vastuullisuus on tekoja

Valtionlainojen huono tuottotaso on saanut sijoittajat
hakemaan tuottoa riskillisistä yrityslainoista

Vuonna 2018 Säästöpankit lahjoittivat yhteensä yli 785
000 euroa eri hyväntekeväisyyskohteisiin Hyviä tekoja
-kampanjan myötä.

Kuluva vuosi on tähän saakka ollut sijoittajille hyvä sekä osakeettä korkosijoitusten tuottaessa positiivisesti. Maailman eri alueiden
kasvuvauhdin eriytyminen tai ennusteet maailman talouskasvun
hidastumisesta eivät ole olleet este sijoitusmarkkinoiden hyvälle
kehitykselle. Merkittävä tekijä markkinoille suotuisan ympäristön
luomisessa on ollut keskuspankkien rahapolitiikan keventyminen.
Talouskasvun hidastuessa, inflaation pysytellessä matalalla tasolla
ja maailmankauppaan liittyvän epävarmuuden vaikuttaessa
negatiivisesti kulutus- ja investointipäätöksiin, keskuspankit ovat
viestittäneet alhaisen korkoympäristön jatkumisesta tulevaisuudessa.
Sijoittajien epävarmuutta on myös vähentänyt viime aikoina
julkaistut odotuksia hieman paremmat talousluvut. Erityisesti
Kiinan tuoreet tiedot talouskasvun jatkumisesta ovat vähentäneet
markkinoiden pelkoa maan talouden voimakkaasta hidastumisesta ja
sen negatiivisista vaikutuksista maailmantaloudelle. Yhdysvaltojen
ja Kiinan kauppaneuvottelujen osalta riski maiden väliselle
kauppasodalle on myös nähty pienempänä.

Yli 500 lahjoituskohdetta ympäri Suomen
Säästöpankkiryhmän vuosittainen Hyviä tekoja -kampanja
keskittyy paikallisten kohteiden tukemiseen ympäri
Suomen. Lahjoituskohteita on tähän mennessä yhteensä
533 ja niissä korostuivat lapset ja nuoret, esimerkiksi
urheiluseurat, muut vapaa-ajan toiminnan muodot sekä
vapaaehtoistyöntekijöiden avustaminen. Lahjoituksilla
tuettiin myös mm. vanhuksia ja omaishoitajia. ”Arvojemme
mukaisesti
jaamme
voittovarojamme
paikallisten
yhteisöjen hyvinvointiin”, summaa Säästöpankkiryhmän
vt. markkinointi- ja viestintäjohtaja Anne Perälä.

Osakemarkkinoiden hyvä kehitys on nostanut osan osakeindekseistä
jo viime vuoden lopun laskua edeltäville tasoille. Jatkon osalta
tilanne on epävarmempi. Yritysten tuloskasvuennusteita on
jo pidempään laskettu alaspäin talouskasvun hidastuessa.
Yhdysvalloissa yritysten tilanne on hieman parempi, koska talous
ei ole niin riippuvainen maailmantalouden kehityksestä kuin muut
alueet. Osakemarkkinoiden näkymät ovat jatkossa maltillisen
positiiviset, jos keskuspankit onnistuvat rahapolitiikassaan, Kiina
jatkaa talouden elvytystään ja kauppajännitteet poistuvat. Tästä
positiivisesta tulemasta hyötyisivät eniten vientivetoisen euroalueen
ja Aasian osakemarkkinat.

Yritysten vastuullisuudesta puhutaan laajasti, mutta
mitä se tarkoittaa käytännössä? ”Meillä Säästöpankissa
vastuullisuus tarkoittaa ennen kaikkea tekoja suomalaisen
taloudellisen hyvinvoinnin puolesta. Lahjoituksilla ja
Hyviä tekoja -kampanjallamme edistämme hyvää tekevien
tahojen taloudellista pärjäämistä ja sitä kautta suomalaisen
yhteiskunnan hyvinvointia”, Perälä kertoo.

Euroalueen heikentyvät talousluvut ja Euroopan keskuspankin
aikaisempaa negatiivisempi markkinanäkemys ovat laskeneet
euroalueen markkinakorkoja. Ydinvaltioiden lainojen tuottotasojen
laskiessa, sijoituksia on kohdistunut myös reunavaltioiden lainoihin.
Valtionlainojen tuottopotentiaali on jatkossa vähäinen.

Säästöpankkiryhmä ja Säästöpankkien yhteenliittymä

Nooa Säästöpankki Oy kuuluu Säästöpankkiryhmään
ja Säästöpankkien yhteenliittymään.
Säästöpankkiryhmä on Suomen vanhin pankkiryhmä,
joka koostuu Säästöpankkien yhteenliittymän muodostaneista Säästöpankeista, keskusyhteisönä toimivasta
Säästöpankkiliitosta sekä Säästöpankkien yhdessä
omistamista tytär- ja osakkuusyhtiöistä.
www.saastopankki.fi/nooa

Valtionlainojen huono tuottotaso on saanut sijoittajat hakemaan
tuottoa riskillisistä yrityslainoista. Hyvä kysyntä on laskenut sekä
paremman että huonomman riskiluokan yrityslainoille maksettavia
tuottolisiä koko alkuvuoden ajan. Nykyisessä markkinatilanteessa
ne kuitenkin tuottavat vielä kohtuullisesti, vaikka tuotto suhteessa
riskiin on heikentynyt. Maltillinen talouskasvu, matala korkotaso
ja keskuspankin kevyt rahapolitiikka pitävät yrityslainojen
maksuhäiriöt vielä toistaiseksi alhaisina.
Ilkka Laru, Korkosalkunhoitaja, SP-Rahastoyhtiö
Huom! Kirjoitus ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoiksi, tarjouksiksi tai kehotuksiksi
käydä kauppaa sijoitustuotteilla tai -palveluilla. Annetut tiedot eivät myöskään liity
yksittäisen julkaisun vastaanottajan sijoitustavoitteisiin tai erityistarpeisiin.
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Korkea asiakastyytyväisyys ei synny sattumalta
Reilusti lähellä asiakasta, asiakasta varten.
Nooa Säästöpankin suositteluindeksi eli NPS pysyi viime vuonna huomattavan korkealla tasolla (84,2) pankkimaailman yleiseen
tasoon verrattuna. ”Lukema kertoo Nooa Säästöpankin merkittävimmästä erottautumistekijästä eli sen henkilökohtaisesta ja
osaavasta tavasta kohdata asiakkaat”, kertoo Nooa Säästöpankin asiakaskokemusjohtaja Reetta Tuomala.
Kysymme asiakkaiden kokemuksia jokaisen neuvottelun jälkeen. Täyden kympin antaa yli 60 % kaikista vastaajista. Reetta Tuomala
on analysoinut parhaiden arvosanojen antajien vastauksia mutta hienon kokemuksen taustalta on vaikeaa löytää yhtä yksittäistä
tekijää. ”Yleisimpänä palautteena asiakkaat mainitsevat ystävällisen palvelun. Ystävällinen palvelu on tunne, joka syntyy, kun
ollaan aidosti lähellä ja asiakasta varten. Tunteen mahdollistaa pitkä perinne ja kulttuuri asiakaslähtöisenä yrityksenä.”
”Odotukset ylittävää palvelua saa vain henkilöltä, joka haluaa tehdä joka kerta parhaansa asiakkaan eteen. Kun henkilökunnalle
annetaan edellytykset asiakaslähtöisen palvelun tuottamiseen, alkaa positiivinen kehä. Osaava ja motivoitunut henkilökunta tuottaa
asiakkaalle taloudellista hyötyä. Asiakkaan onnistumiset lisäävät myös työn merkityksellisyyttä”, kertoo Tuomala ylpeänä.
”Asiakkaamme saa itse valita hoitaako asiansa verkossa, puhelimessa tai
toimipisteessämme. Valta on asiakkaalla eikä pankilla. Lisäksi jokaisessa
tapaamisessa keskitytään asiakkaan talouden suunnitteluun, ei vain yhden
asian hoitamiseen. Meillä voi asioida tietyn ihmisen kanssa ja esimerkiksi
henkilökohtaiset numerot ovat verkkosivuillamme kaikkien nähtävänä.
Nämä ovat loistavan asiakaskokemuksen kulmakiviä”, kertoo Tuomala.
”Meillä porukka tekee töitä yhteisten tavoitteiden eteen, ei henkilökohtaisten
provisioiden”. Asiakas voi aina olla varma, että tarjolla on vain asiakkaan tarpeen
mukaisia tuotteita ja palveluita.
Reetta Tuomala, asiakaskokemusjohtaja
reetta.tuomala@saastopankki.fi | 040 5718788

Kuusi kiperää kysymystä toimarille
Suomalaisen Sanomalehtimiesliiton jäsenistö esitti Nooa Säästöpankille ajankohtaisia kysymyksiä. Esa Jäntti vastaa.
Isot kansainväliset pankit ovat jääneet kiinni epäselvyyksistä. Ovatko Säästöpankin asiakkaat suojassa rahanpesulta?
- Kyllä ovat. Vaikka rahanpesutapaukset ovat keskittyneet ulkomaista rahaliikennettä tekeviin pankkeihin, myös me kotimaisena
pankkina olemme hereillä ja haluamme tuntea asiakkaamme. Rahanpesun monet ulottuvuudet ja maksujen välityksen kehittyminen
varmistavat sen, että meidän täytyy säilyä koko ajan valppaina ja reagoida epäselvyyksiin herkästi. Toimimme aivan samoilla
säännöillä kuin kansainvälisetkin pankit.
Miten pieni pankki pärjää korkojen nousussa?
- Korkoympäristö on kuin sää: se on kaikille yhteinen ja fiksusti varautunut pärjää parhaiten. Pienenä pankkina etunamme on
se, että liiketoimintamme ja taseemme ovat helposti läpivalaistavissa. Käytössämme on erinomaiset työkalut eri kehityspolkujen
analysointiin ja hyödymme myös Säästöpankkiryhmän yhteisestä osaamisesta. Säästöpankeillahan on lähes 200 vuoden kokemus
siitä, että pärjäämme muuttuvissa olosuhteissa. Asiakkaamme ovat fiksuja ja kilpailuttavat muutakin kuin vain marginaalin. He ovat
valinneet laadukkaan palvelun ja helpon asioinnin.
Onko Nooa Säästöpankilla painetta kasvaa?
- Kasvamme vastuullisesti, niin että pystymme huolehtimaan jokaisesta asiakkaasta myös sopimusten teon jälkeen.
Onko Säästöpankeilla paineita yhdistymiseen ja fuusioitumiseen?
- Haluamme toimia taloudellisesti kannattavasti jotta voimme jakaa enemmän varallisuutta yhteiskunnalle. Arvioimme jatkuvasti
toimintamme sisäistä tehokkuutta. Joitakin yhdistymisiä on jo tapahtunut. Nooa Säästöpankin omistavat muut suomalaiset
Säästöpankit.
Onko pienelle pankille sijaa tulevaisuudessa?
- Kyllä on. Hyvälle ja mutkattomalle henkilökohtaiselle talouden valmentamiselle on kysyntää.
Onko vähemmän painetta tuloksentekoon?
- Tahdomme kehittää pankkiamme entistä paremmaksi asiakkaillemme ja tuottaa tulosta yhteiskunnalle – siksi pidämme aina
positiivisesta tulospaineesta.
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Sijoittaja tarvitsee ketterän kumppanin
Paras sijoitusneuvo – Katso peiliin
Vuoden 2018 lopulla osakemarkkinat korjasivat varsin
reippaasti alaspäin ja vuoden 2019 alkupuolella markkina
liikkui yhtä railakkaasti ylös. Keskuspankkipolitiikan
suunnanmuutokset, USA:n sisä- ja ulkopolitiikan
vauhdikkaat käänteet ja Euroopan haasteet mm. brexitin
kanssa veivät osake- ja korkomarkkinoita kuin mätää
kukkoa. Vuodenvaihteessa julistettu taantuma muuttuikin
yllättäen osakemarkkinoiden nousukiidoksi Euroopassa,
USA:ssa ja Suomessa.
Sijoittamisen arkipäiväistyminen, finanssimarkkinan
isot liikkeet ja isojen liikepankkien maineongelmat ovat
pitäneet rahakeskustelun vilkkaana. Neuvoja ei enää jaeta
ylhäältä alas tai siltä yhdeltä ainoalta luukulta. Tietoa
saa vertaistukiryhmistä sosiaalisessa mediassa ja sitä
jakavat osakegurut blogeissa ja podcasteissa. Tätä on
odotettu. Seuraava askel on toivottavasti se, että olemme
tilanteessa jossa suomalaisten varat siirtyvät taloustaitojen
lisääntymisen myötä omista seinistä ja talletuksista
kohti monipuolisempia vaurastumisen mahdollisuuksia.
Kuluttajien likviditeetti kasvaa ja kansantaloutemme
hyötyy. Samalla kuluttajalta vaaditaan yhä parempia
talouslukutaitoja. Kuka antaa minulle parhaat ohjeet ja
neuvot?

Säästöpankin pääekonimisti Timo Vesala ja hänen kollegansa
muissa finanssitaloissa ovat tällä hetkellä kaikki varsin
yksimielisiä siitä, että tuloksia sijoitusmarkkinoilla on
saatavilla ainoastaan osakeriskin kautta. Samalla odotuksia
tulevaisuuden tuotoille kannattaa maltillistaa. Käsite
tulevaisuus on kuitenkin varsin monivivahteinen. Alkuvuoden
hyvät tuotot ovat ladanneet isoja odotuksia markkinaan mikä
tarkoittaa yleensä että pettymykset ovat myös varsin suuret.
Sijoittajat ovat optimistisempia mutta valmistautuneet varsin
suuriinkin arvonheilahteluihin. Markkina elää sykleissä
ja laskumarkkinaa seuraa nousu. Aktiivisesti hoidetuissa
salkuissa ammattilaiset hyödyntävät otolliset tilanteet ja
ennakoivat liikkeitään vuosienkin päähän.
Sijoittajan kannattaisi kohdistaa katseensa markkinoiden
sijasta peiliin. Säästäminen on henkilökohtaisen kulutuksen
siirtämistä tulevaisuuteen. On tärkeä tiedostaa minkälaisia
varoja ollaan sijoittamassa ja milloin niitä kenties tarvitaan.
Usein varoja ollaan siirtämässä jopa sukupolvien päähän.
Tässä kohtaa tulisi punnita tarvitaanko perintöjuristin neuvoja
varojen siirtämiseen. Entä kestävätkö hermot ja talous
hetkellisen tai jopa kuukausienkin isot arvonheilahtelut? Kun
oma sijoittajaprofiili on kunnossa ja tärkeät kysymykset käyty
läpi, ei tarvitse murehtia osakemarkkinoiden liikkeitä.
Keskustelu taloudesta jatkuu vilkkaana. Vastauksia siihen
mitä kannattaisi tehdä – tai paremminkin mitä olisi pitänyt
tehdä – tulee useasta suunnasta. Tärkeää on se, että luotettava
yhteistyökumppanisi talousasioissa osaa kysyä sinulta ne
oikeat ja tärkeät kysymykset ennen isoja päätöksiä.
Kirjoittaja on Nooa Säästöpankin varallisuudenhoidon johtaja
Kaisa Alamäki
kaisa.alamaki@saastopankki.fi
050 422 1123

Sijoittamisen säästöpankkiirit apunasi:

Jerry Patomeri, sijoittaminen
050 561 3747 / VANTAA

Suvi Tamminen, sijoittaminen Hanna Kaattari, sijoittaminen
040 188 0608 / JÄRVENPÄÄ
040 144 8197 / ESPOO

Anna Laukka, sijoittaminen
040 753 0155 / HELSINKI

