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ALM PARTNERS
TÄNÄÄN

1 ALM PARTNERS LYHYESTI
Dynaaminen ja nuorekas ALM Partners tarjoaa finanssialan toimijoille riskienhallinnan,
viranomaisraportoinnin sekä datan ja järjestelmien huippuosaamista ja ratkaisuja. ALM
Partners auttaa asiakkaitaan saavuttamaan liiketoimintatavoitteensa korkeatasoisten
asiantuntijoiden, yksilöllisesti suunniteltujen palveluiden sekä innovatiivisten teknisten
ratkaisuiden avulla. Toimimme pääasiassa Suomessa ja Ruotsissa, mutta myös
enenevissä määrin Pohjoismaissa, Baltiassa ja muualla Euroopassa.
ALM Partners -konsernin (jatkossa ALM Partners) muodostavat emoyhtiö ALM Group
Oy ja tytäryhtiö ALM Partners Oy. ALM Partners-konserni on pääosin henkilöstönsä
omistama. Liiketoimintojemme perustan luovat osaava henkilöstömme, tekninen
osaamisemme, asiakaslähtöinen asenteemme sekä liiketoimintaa edistävät tehokkaat
palvelumme. Vuoden 2021 lopussa meitä oli 91 almilaista, määrän noustua 2022
alusta jo yli 110 almilaisen.
Operatiivinen liikevaihtomme kasvoi vuonna 2021 yli 20 % 8,1 milj. euroon.
Operatiivinen käyttökatteemme pysyi 10 % tuntumassa liikevaihdosta ja
yhteiskunnallinen jalanjälkemme oli ennätyskorkea, yli 40 % operatiivisesta
liikevaihdosta.
”Mahtava henkilöstömme ja vahva yhteinen tekeminen mahdollistivat erinomaisen
kasvun ja tuloksellisuuden 2021 aikana!” - Toimitusjohtaja Aaro Mäkelä
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2 STRATEGIAMME
MISSIO

VISIO

Autamme rahoitusalan asiakkaitamme
saavuttamaan
liiketoimintatavoitteensa

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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SIDOSRYHMÄT

3 SIDOSRYHMÄT JA ASIAKKAAT
Haluamme olla luotettava kumppani kaikille kanssamme vuorovaikutuksessa toimiville
ja sen takia sidosryhmämme ovat toimintamme ytimessä ja arjessa joka päivä.
Voimakas kasvumme ja laajenevat, kansainvälistyvät, markkinat johtavat verkostomme
kasvuun ja toimivat, kaikkia osapuolia palvelevat suhteet ovatkin elinehtomme.
Pyrimme aktiivisella keskustelulla löytämään parhaat käytänteet, sekä oman
toimintamme että sidosryhmien kanssa toimimisen kehittämiseksi, lopullisena
tavoitteenamme palvella asiakkaitamme entistä paremmin.
Sidosryhmiämme ovat:
Asiakkaat
Henkilöstö
Omistajat
Yhteistyökumppanit
Tavaran- ja palveluntoimittajat
Koulut ja yliopistot
Paikalliset yhteisöt
Yhteiskunnalliset tahot: mm. viranomaiset, toimialajärjestöt
Media
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VASTUULLISUUSTEEMAT

4 ALM PARTNERSIN
VASTUULLISUUSTEEMAT
ALM Partnersin olennaiset vastuullisuusteemat ovat:
yhteiskuntavastuu ja vastuullinen asiakastyö
ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö muutoksen keskellä ja pandemian
pitkittyessä
asiakkaiden tietosuoja, sekä
taloudellinen vastuu ja hyvä hallintotapa
Tavoitteenamme on viedä vastuullisuusteemojamme arkeemme ja jatkuvaan
tekemiseemme. Vuotuisten kohdennettujen sisäisten projektien lisäksi kehitymme
jatkuvasti kohti parempaa asiakaskokemusta, ajan ja resurssien optimointia ja säästöä
sekä motivoituneempaa henkilöstöä. Luotettavuus on toimialamme kulmakivi ja
pyrimme siihen kuuntelemalla, ketterällä kehittämisellä ja strategialla johdetulla
vastuullisuudella.
ALM Partnersin keskeisin voimavara on ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstömme.
Asiakkaiden luottamus meihin mahdollistuu tyytyväisen, motivoituneen ja kehittyvän
henkilöstömme kautta. ALM Partnersin henkilöstöjohtamisen periaatteiden taustalla
ovat yrityksen arvot ja halu menestyä yhdessä. Tämän vuoksi henkilöstömme
ammattitaidosta, riittävyydestä ja työn mielekkyydestä huolehtiminen sekä yksilön
kehityksen mahdollistaminen ovat tärkeä osa toimintamme vastuullisuutta.

| ALM Partners

04

Voimakas kasvumme tarkoittaa suurempaa panostusta työntekijöidemme. Lisäksi
pitkittynyt pandemia heijastelee myös ALM Partnersin arjessa. Sekä vuonna 2021 että
jatkossa tulemme keskittymään mm. seuraaviin yksityiskohtiin:
sisäisen viestinnän toimivuus ja kehittäminen
etätyön tukeminen kotiympäristöön toimitettavien työvälineiden osalta
pyöräilyn tukeminen työmatkailussa
Henkilöstömme työsuhteessa ja palkkauksessa noudatetaan rahoitusalan
työehtosopimusta. Henkilöstömme on kattavasti vakuutettu ja tarjoamme
työntekijöillemme laajan työterveys- ja hammashuollon, liikunta- ja kulttuuriedut,
ergonomiaohjeistukset, tiimien virkistyspäiviä ja yrityksemme yhteisiä tapahtumia.
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.
Haluamme kaikin keinoin varmistaa asiakastietojen luottamuksellisuuden.
Käytössämme on nykyaikaiset ja asianmukaiset tekniset, organisatoriset ja
hallinnolliset menettelyt, joilla suojaamme kaikkia hallussamme olevia tietoja
katoamisen, väärinkäytön, luvattoman käytön, luovuttamisen, muutosten tai
tuhoamisen varalta. Tietoturvaa, henkilötietoja ja yksityisyydensuojaa koskien
järjestämme säännöllisesti koulutuksia henkilöstölle ja kehitämme IT-ratkaisuja
jatkuvasti tiedon turvaamiseksi.
Vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla ALM Partners on nimennyt
tietosuojavastaavan tietoturvan kehitysprojektia ja lisäksi on päätetty nimetä ALM
Partnersille oma tietosuojavastaava sen varmistamiseksi, että henkilötietoja säilytetään
tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Tietosuojavastaava tullaan
nimeämään vuoden 2022 aikana ja vuosittaiset tietosuojahavainnot tullaan jatkossa
raportoimaan myös osana yritysvastuuraporttia.
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5 YRITYSVASTUUN TUNNUSLUKUJA
Seuraavassa taulukossa on eritelty ALM Partnersin yhteiskunnallisen yritysvastuun
tunnuslukuja viimeiseltä kuudelta vuodelta (tuhatta euroa).
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www.almpartners.fi/vastuullisuus2021

