
 

 USKELAN ROTARYKLUBI 
SALO   

Viikkokokous,  pöytäkirja nro 16 (2014–2015) 
 
Aika:       6.11.2014 
 

Paikka:      Danske Bank, Turuntie 6, Salo  

 

Vieraat:  Marianne Halinen,  Mikko Halme sekä Pasi Kuoppamäki Danske Bankista. 

 

Omat jäsenet:   Läsnä  20 Uskelan rotaria, puheenjohtajana Torsti Poutanen ja sihteerinä Anne 

Juntti. 

Paikkaukset:  Ei ollut. 

 

Syntymäpäivät:   Ei käsitelty. 

 

Seuraavat tapahtumat: 13.11.2014 Seurahuone, vierailuesitelmä Suomen Reserviupseeriliiton 

puheenjohtaja Mikko Halkilahti ”Reserviupseeriliitto ja vapaaehtoinen 

maanpuolustustyö” sekä hallituksen kokous.  

 

      

Kokouksen kulku:      Pyydettyjä puheenvuoroja ei ollut.  

 

Vierailun isäntänä olivat  Marianne Halinen, Senior Private Banker sekä Mikko 

Halme, konttorin johtaja, joka kertoi Danske Bankin olevan vahva 

pohjoiseurooppalainen pankki. Juuret ovat 1800- luvun postipankissa, sittemmin 

mm. Leonia ja Sampoleonia ja vuodesta 2007 Danske Bank.  Toimintaympäristö 

ja sitä myötä asiakaskäyttäytyminen on muuttunut paljon, joten 

pankkitoiminnassakin korostuu asiakkaan valinnanvapaus.  Asiointi on siirtynyt 

verkkoon. Lainaneuvotteluistakin yli 50 % käydään etänä. Kassapalveluita käyttää 

vain hyvin pieni osa asiakkaista. 

Maksaminen ilman käteistä, puhelimella ”mobiilipay” yleistyy myös yrityksille. 

  

Esitelmän  suhdannenäkymistä piti pääekonomisti Pasi Kuoppamäki  

 

Länsimailla mahdollisuus kasvuun, mm. Ruotsi ja Iso-Britannia ovat päässeet 

jaloilleen, mikä tärkeää Suomelle, sillä ovat vientimaita.  

Maailmantalouden kasvu on 2014 kehittyneiden maiden varassa. 

Finanssipolitiikan kireys vähenee ja rahapolitiikka edelleen elvyttävää.  

Rahoitusmarkkinat toimivat paremmin, eikä inflaatio syö enää ostovoimaa. 

Rakenneongelmat ovat yhä euroalueen vaiva. Investoinnit käynnistyvät hitaasti ja 

rakenneuudistukset etenevät hitaasti.  Investointeja lykätään , syynä ehkä 

Ukrainan tilanne.  USA:n talous kunnossa, vaikkakin 100% velkainen.  

Luottoluokitus sama kuin Suomen AA+. Espanjan vienti on kohentunut, 

yksityinen kulutus romahtanut, joka 4. työtön ja nuorisosta 50 %.  Ruotsin 

kasvuihme ei johdu kruunusta, Ruotsissa ei ole julkinen sektori kasvanut, kuten 

Suomessa. Ruotsi on kaupungistunut Suomea enemmän. Viennin rakenteessa on 

eroja, samoin maahanmuutossa.  

 

Kehittyvissä maissa vauhti hiipunut ja kasvu hidasta. Tähän monta syytä.  Kiinan hidastuminen väistämätöntä, 

nyt kasvu ollut jopa 10 %.  Intian talous päässyt uuteen vauhtiin, siellä rakenneuudistuksia. Venäjän vaikeudet 

jatkuvat 2015 , länsimaiset investoinnit vähentyneet, samoin omat. Öljyn hinta laskussa. Poliittiset riskit ovat 

arvaamattomia.   

Suomessa kolmas laskuvuosi menossa. Kunnat velkaantuneita, samoin valtion velka nousee. Asuntomarkkinat 

uudistuotanto hiipuu, Salossakin. Metsä- ja elektroniikkateollisuus vaikeuksissa samoin yksityinen kulutus 

laskenut.   Mistä Suomen uusi ”nokia” jäi vaille vastausta. Peliteollisuudessakin Roviolla yt-neuvottelut.  Suomi 

silti 5. dynaamisin talous. Korot pysyvät matalalla vuonna 2015 ja lainaa saa 10 vuodeksi 1 % korolla, 

kannattaisiko sillä rakentaa jotain? 



 

Pöytäkirjan vakuudeksi         Anne Juntti, sihteeri 


