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Kirjoittajien lehdessä esittämät mielipiteet ovat heidän
omiaan eivätkä siten välttämättä edusta yhdistyksen kantaa. 

Vuodenaika on jo lehden ilmestyessä vaihtunut syksyksi. Loma meni tieten-
kin nopeasti, mutta tällä kertaa omalta osaltani helteisesti ja erittäin satoisasti. 
Ehdin lomallani ruotsin ja englannin kurssille Turkuun  kymmeneksi päiväksi 
(siitä kertomus sivulla 25) sekä poimimaan marjoja. Saimme 100 litraa musti-
koita (jostakin päin Keski-Suomea) ja 40 litraa metsävadelmia (erittäin salai-
sesta paikasta läheltä Hämeenlinnaa), eikä tämä ole marjavale. Kun istui mö-
kin verannalla illalla päivän urakoinnin jälkeen ja katseli järvelle, eipä olleet 
työasiat mielessä.

Sää oli loppupuolella kesää helteinen ja järvivesi 25-asteista. Hikeä pukkasi 
vaikka mitään ei olisi tehnytkään. Toisilla pukkaa hikeä vieläkin, vaikka läm-
pötila on laskenut jo aikaa sitten. Joissakin yrityksissä mietitään kuinka selvi-
tään erääntyvistä laskuista ja lomapalkoista, kun kesän aikana rahan kierto on 
ollut heikkoa ja työt vähissä. Saadaksesi töitä, uudet työt pitäisi tehdä halvem-
malla kuin entiset on tehty. Toisaalta kustannukset ovat nousseet, varsinkin 
energian hinta. Yrittäjällä on käsissään yhtälö, joka on vaikea ratkaista. Työtä 
pitäisi tehdä halvemmalla, mutta samalla pitää suoriutua kasvavista kustan-
nuksista ja katettakin pitäisi jäädä omaa elantoa varten. 
Kyllä välillä tuntuu tuskaiselta lukea aamulehtiään, kun ei oikein tiedä miltä 
sivulta aloittaisi ehtensä lukemisen. Ainoat varmat uutiset taloussivuilla ovat 
tiedot yritysten lomautuksista, irtisanomista, toimintojen yhdistämisestä ja ul-
koistamisista. Varsinkin isot viennistä riippuvaiset pörssiyhtiöt ovat irtisano-
neet ja lomauttaneet väkeään, enemmän kuin pieni ja keskisuuriteollisuus.  
Jotkut näkevät jo valonpilkahduksia talveen ja vuodenvaihteeseen. Toivotta-
vasti se nyt vihdoin viimein pitää paikkansa. Tässähän alkaa olo olemaan kuin 
Luottolinkin lama-ajan päätoimittajalla Pertti Nykäsellä. Mitään positiivista 
ei ollut näköpiirissä. 

Suurella kohulla tehty velkasovinto-ohjelma on ollut nyt voimassa vähän yli 
vuoden. Tänä aikana velkasovintoja on tehty 1200. Kun 63000 velalliselle on 
lähetetty kirje, niin eipä kovin moni ole asiaan tarttunut. Viime kevään velka-
sovinnosta on tehty vielä kevennetty versio ja sitä on hakenut 200 velallista 
kesäkuun loppuun mennessä. Oikeusministeriön www-sivujen mukaan noin 
neljännes velallisista on maksanut velkojaan kertasuorituksella ja saaneet lo-
put anteeksi. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos tekee selvityksen velkasovintoa 
hakevien velallisten talous- ja velkatilannetta sekä neuvotteluratkaisujen sisäl-
töä. Toivottavasti kuulemme asiasta myöhemmin syksyllä. 

Fecma järjestää marraskuussa Düsseldorfi ssa kansainvälisen kongressin, josta 
enemmän sivuilla 15 ja 23. Kongressiin voivat osallistujat ilmoittautua myös 
suoraan, mutta ulkomaatoimikunnan jäsen Tom Fagerström koordinoi Luot-
tomiesten matkajärjestelyjä. Lisäinfoa on myös www-sivuillamme. 

Jotain positiivistakin on tiedossa. Päätämme Luottolinkin juhlavuoden hienos-
ti juhliin torstaina 20.11.2003 Ravintola Pääpostissa. Tule juhlimaan kans-
samme. Kutsu on sivulla 10. 

Tervetuloa

Anne Björk

Tulethan 
Luottolinkin 
juhliin.



4 Luottolinkki 3/2003 Luottolinkki 3/2003 5

Kuten kaikki tiedämme Luotto-
miehet ry on henkilöjäsenyy-
teen perustuva yhdistys, jonka 

palveluksessa ei ole palkattua henki-
lökuntaa. Voidaan perustellusti kai 
sanoa, että yhdistys on jossain määrin 
jäsentensä summa; sen tekemiset ja 
aktiviteetit ovat sen jäsenten aikaan-
saannoksia. Keskustelua siitä mitä 
yhdistyksen halutaan tekevän tulee 
käydä jatkuvasti. Tätä keskustelua 
voi käydä yhteisissä tilaisuuksissa tai 
sitä voi(si) käydä Luottomiesten net-

JUUSO JOKELA, SUOMEN ASIAKASTIETO OY

Varapuheenjohtajan palsta

tisivuilla. Kovin aktiivistahan tämä 
keskustelu ei ehkä ole ollut. Yhdis-
tyksen hallitukset ovatkin luotsanneet 
yhdistystä paljolti näppituntuman pe-
rusteella. Paljon ei ole muutettu, ol-
laan noudatettu vanhoja hyviksi ha-
vaittuja kutyymeja. Varmaankin hyvä 
näin. Joka tapauksessa aktiivisilla jä-
senillä on taas paikka vaikkapa syk-
syn meriseminaarissa keskustella kes-
kenään ja paikalla olevien hallitusten 
jäsenten kanssa toiveistaan yhdistyk-
sen toiminnan suhteen.

Yhdistyksen toiminta ja aktiivisuus 
perustuu suurelta osin sen eri toimi-
kunnissa tehtävään työhön. Voipi 
olla, että kyseisten toimikuntien jä-
senyydeksi pääsemisen kriteerit ovat 
useimmille jäsenille hieman hämärät. 
Minulle ne ainakin ovat. Totuushan 
kai on, että erityisiä kriteereitä saa-
tikka kovin avointa menettelyä jäse-
neksi pääsemiseen ei itse asiassa ole. 
Jäseneksi pääsee kun siihen hakeutuu, 
joku keksii pyytää, joku pakottaa tai 
muusta vastaavasta syystä. Tärkeim-

pänä toimikunnan jäsenyyden kritee-
rinä itse pidän aitoa halua olla aktii-
vinen asioissa, joita toimikunta käsit-
telee. Esitän kaikille yhdistyksen jäse-
nille kutsun ja toiveen olla aktiivinen 
eri toimikunnissa. Uusi veri ja uudet 
ideat ovat aina tervetulleita. 

Entisenä päätoimisena edunvalvo-
jana (joku käyttää jopa sana lobba-
ri) pidän itse yhdistyksen yhtenä tär-
keimpänä tehtävänä luottolain lain-
säädäntöön ja muuhun toimintaym-
päristöön kohdistuvaa vaikuttamista. 
On myönnettävä, että tämän roolin 
asettaminen henkilöjäsenyyteen pe-
rustuvan yhteisön harteille voi olla 
vaikeaa. Tässä työssä Luottomiehet ry. 
on kuitenkin onnistunut vähintään 
kohtuullisesti ja yhdistyksellä onkin 
ainakin puolivirallinen rooli luotto-
alan mielipiteiden muodostajana ja 
yhteenvetäjänä. Tällä hetkellä on vi-
reillä useita alaamme koskevia lain-
säädäntöhankkeita. Olkaamme aktii-
visia, keskustellaan, otetaan kantaa ja 
vaikutetaan !

JOHTAMISKOULUTUSINSTITUUTTI

Tarvitsetko lisätietoa seuraavista aiheista?

Luottoriskien hallinta
Talouden hallinto
Yritysjuridiikka

Johtaminen ja markkinointi

CREDIT MANAGEMENT 2
tammikuu – kesäkuu 2004

on Turun kauppakorkeakoulun Johtamiskoulutusinstituutin yhdessä Suomen Luottomiehet ry:n kanssa suunnittelema
johtamiskoulutustasoinen ohjelma, jonka laajuus on 10 ov. Tavoitteena on kehittää valmiuksia yleisliikkeenjohdollisissa

asioissa ja syventää tietoja ja taitoja luottokaupasta sekä luoton ja riskien hallinnasta.

Haku ohjelmaan 14.11.2003 mennessä.

Hakulomakkeita ohjelmaan saat
Johtamiskoulutusinstituutista/ Tuula Buss,
puh. (02) 4814 534, fax  (02) 4814 393,

email: tuula.buss@tukkk.fi tai www.tukkk.fi/joko.

Lisätietoja:
TURUN KAUPPAKORKEAKOULU

Kirsi Vitikainen, puh. (02) 4814 583, kirsi.vitikainen@tukkk.fi
Sari-Anne Poikkijoki, puh. (02) 4814 553, sari-anne.poikkijoki@tukkk.fi



6 Luottolinkki 3/2003 Luottolinkki 3/2003 7

Kysymykset voidaan jakaa tyh-
miin ja turhiin, eikö vain?  Ehkei 
heti satu mieleen mikä olisi tyh-

mä kysymys, paitsi jos se esitetään pa-
hanilkisyys mielessä. Joka ei tiedä taik-
ka on epävarma tiedostaan kysyköön. 
Kysymys ei ole turha eikä tyhmäkään. 
Vastaaja on usein tyhmä, hän vähätte-
lee kysymystä, saattaa suoraan pitää sitä 
tarpeettomana.

Uskoakseni vastaukset ovat useam-
min turhia kuin kysymykset.

Kysymys ja pyyntö ovat hyvin lähel-
lä toisiaan. Pyydetään jotakin toimenpi-
dettä tai palvelusta, kun ei itse osata.

Itse kullekin käy joskus niin, että äk-
kiä simppeli rutiiniasia on pyyhkiyty-
nyt mielestä. Eihän sitä kannata ruveta 
uudestaan keksimään ja haaskaamaan 
työnantajan kallista aikaa. Parempi ky-
säistä työtoverilta tai esimieheltä. Tällai-
nen pyyntö ei ole millään muotoa turha. 
Turha pyyntö on sellainen, jonka takana 
on laiskuus, pätemisen halu tai muuta 
vaastaavaa.

Olipa kerran fi rma, missä lukuis-
ten yksiköiden luottotappiolistoista 
tehtiin neljästi vuodessa yhteenveto. 
Materiaali toimitettiin sähköpostitse 
ja eräs yksikkö käytti niin pikkuruista 

fonttia, että tulosteesta ei kaikilta osin 
tahtonut saada selvää. Kohteliaasti 
pyysi luotonvalvoja että ensi kerralla 
arvon osasto meilaisi hiukan isommal-
la pistekoolla.

Seuraavalla kerralla yksikkö meilasi 
aivan yhtä pienellä präntillä. ” Voisinko 
saada 31.3.03 raportin isommalla fon-
tilla, kuten aiemminkin olen  pyytänyt. 
Lähettämästäsi ei oikein kaikilta osin 
saa varmuudella selvää.” Näin kohteli-
aasti luotonvalvoja lähestyi osastopääl-
likköä, joka raportin aina lähetti.

Hän vastasi ripeästi:” Oheisena fi le 
fonttikoolla 12. Meillä kaikilla on kii-
reiset aikataulut, joten  olisi suotavaa, 
että turhia pyyntöjä ei tulisi. Fonttikoon 
voi muuttaa maalaamalla alueen hiirel-
lä ja klikkaamalla haluamansa yläpalkin 
taulukosta.” 

Luotonvalvoja oli tietämätön – ei siis 
tyhmä-, koska ei käsittänyt voivansa itse 
muokata tappiotaulukon mieleisekseen. 
Mutta osastopäällikön vastaus on tyr-
mistyttävä. Kuka uskaltaa enää kysyä 
häneltä mitään? Miksi hän ei heti edel-
liskerralla neuvonut fontin suurentamis-
ta? Miksi hän vetoaa kiireeseen, tekee-
hän luotonvalvojakin hommia niska li-
massa. 

NIMIMERKKI: RATMAN

Turha kysymys tai pyyntö
Yhteistyön käsitti päällikkö siten, et-

tei hänen tarvitse siitä välittää, kunhan 
alemmat toimihenkilöt tekevät mitä hän 
käskyttää. Varsinkin jos henkilöt kuulu-
vat toisen osaston leipiin. Omilleen hän 
ehkä tarpeen mukaan makeileekin. Ny-
kyisen asiakkaan pitäminen vaatii tiede-
miesten mukaan vähemmän ponnistuk-
sia kuin uuden hankkiminen. Varmaan 
he ovat saman tapaista mieltä myös yh-
teistyöstä: se on helppo menettää mutta 
hyvin vaikea saada takaisin. Loukatulla 
kun yleensä on elefantin muisti ja hän 
mielessään paisuttelee asiaa kohtuutto-
muuksiin, jopa lehtiin asti.

Kas, kuinka juolahtikaan mieleen, 
että pitkään on ollut vallalla myytti 
(harhakäsitys) siitä, että naisesimiehet 
ovat empaattisempia sekä tunneälyk-
käämpiä ja näin muodoin johtotehtävis-
sään mieskollegoitaan parempia. Joka 
tämän väittämän uskoo, ei ole ollut 
ikinä alaisena, ei miehellä eikä naisel-
la. Eroa ehkä on, myrkkypillerin mies 
tarjoaa siltään, nainen kuorruttaa sen 
sokerilla. Esimies on hyvä taikka huo-
no sukupuolesta riippumatta, mutta on 
väärin antaa naisille sukupuolestaan yli-
määräisiä ”plussapisteitä”.
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Tilintarkastaja, talousjohtaja, 

-päällikkö, analyytikko, luoton-

valvoja. Kaikki ”järsivät samaa 

kakkua” hieman eri reunoilta.  

Kuitenkin heillä kaikilla on 

oma erityinen tehtävänsä, joka 

jossain suhteessa poikkeaa 

muista. Usein kuitenkin intres-

sit myös yhtyvät. 

Tilastokeskuksen yritys- ja toi-
mipaikkarekisterin mukaan 
Suomessa oli 135.177 yritystä. 

Näistä noin 98.000 oli osakeyhtiö- tai 
osuuskuntamuotoisia, joissa yrityksen 
johdolla ei ole henkilökohtaista raja-
tonta vastuuta kuten ns. henkilöyhti-
öissä.  Julkisesti noteerattuja yhtiöi-
tä lukuun sisältynee alle 150 kappa-
letta. Yli 4,2 miljoonan euron liike-
vaihdon omaavia yrityksiä luvussa on 
noin 21.000. Nämä luvut tuovat esiin 
selvästi sen, että Suomessa on selvästi 
kahtiajakautunut tilintarkastuskenttä. 
Julkisesti noteerattuja ja muita mer-
kittävän kokoisia yrityksiä tarkasta-
vat pääasiassa  suuret tai keskisuuret 
tilintarkastusketjut. Valtaosaa yrityk-
sistä tarkastavat keskisuuret HTM- 
ja KHT-yhteisöt sekä yksin toimivat 
HTM- ja KHT-tilintarkastajat. Työ-
kentät eroavat melkoisesti toisistaan. 
Ns maallikkotilintarkastajien määrä 
on nopeassa laskussa, eikä kata enää 
kuin murto-osan tehtävistä. Uuden 
tilintarkastuslain esitöissä onkin va-
kavasti harkittu heidän jättämistään 
pois. Perusteena on mm. se, että he ei-
vät yleensä voi olla ajan tasalla lain-
säädännön ja muiden määräysten 
osalta ja siten saatavat joutua tietä-
mättään suurinkiin korvausvastuihin. 

Luotonvalvontafunktio tarvitsee 
nimenomaan pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin erikoistunutta tilintarkas-
tajakuntaa.  Luottopäätös tai luoki-
tuspäätös edellyttää pohja-aineistoa, 
johon voi luottaa. Riippumattomasti 
tarkastettu tilinpäätös on tässä suh-
teessa ensiarvoisen tärkeä. Tilintar-
kastus on myös   erityisesti pienem-

OSSI A. SAARINEN

Tilintarkastaja ja luottomies

missä yrityksissä  lakisääteisyydestään 
huolimatta palveluammatti, johon si-
sältyy myös asiakasta avustava neu-
vontafunktio. Jopa EU:n komission  
”tilintarkastajain riippumattomuus-
suositus” tunnustaa tämän tehtävän 
muiden kuin suurten yhtiöiden osalta. 
Tämä neuvontatehtävä lepääkin tänä 
päivänä ensisijaisesti yksin tai pienissä 
yhteisöissä toimivien HTM- ja KHT-
tilintarkastajien vastuulla, joiden ei 
tarvitse toimia tarkasti kansainvälis-
ten yritysten sisäisten toimintaohjeis-
tuksien mukaan, vaan perustaa toi-
mintansa suomalaisiin olosuhteisiin 
ja  kauppakamarilaitoksen laadunval-
vontaan.

Viimeisten käytettävissä olevien tie-

tojen mukaan Suomessa on 1497 hy-
väksyttyä tilintarkastajaa (HTM ja 
KHT). Vuonna 2002 he suorittivat 
Keskuskauppakamarin tietojen mu-
kaan  noin 117.000 tilintarkastus-
ta erilaatuisille yhteisöille. Vertailun 
vuoksi todettakoon, että Verohalli-
tuksen kokonaistarkastushenkilökun-
ta lienee noin 500 henkilöä, ja että se 
on suurelta osin työllistetty suuryritys-
ten ja harmaan talouden aiheuttamilla 
tehtävillä.

Suomalaisen tilintarkastuksen 
tehtävä on  monitahoinen. Nykyisen 
lainsäädännön mukaan se sisältää lau-
sunnon antamisen yrityksen kirjanpi-
dosta, tilinpäätöksestä, hallinnosta, 
tuloksen käsittelystä ja vastuuvapau-

8 Luottolinkki 3/2003
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desta. Suomalainen yhteiskunta on pe-
rinteisesti asettanut tilintarkastukselle 
laajemman viitekehyksen kuin mitä  
amerikkalais-anglosaksinen suuryhti-
öiden tarkastusperinne.  Tämän sei-
kan vakuuttamiseksi esimerkiksi tilin-
tarkastajatutkintoon vaaditaan kor-
keakoulututkinnon lisäksi kolmen 
vuoden harjoittelu ammatissa, sekä 
näyttötutkinto, jonne hyväksytyistä 
kokelaista vain 25-40% on vuosittain 
sen läpäissyt. Kun tähän vielä lisätään 
tilintarkastajien laadunvalvonta ja jat-
kuva koulutus, voidaan todeta, että 
ammattitaito on sangen korkea. Täs-
sä suhteessa ammattitilintarkastaja 
pystyy kantamaan vastuun työstään. 
Sitä vastoin ns. maallikkotilintarkas-
tajien osalta vastuun ymmärtäminen 
ja sen kantokyky ei aina ole täysin sel-
vää. On myöskin selvää, että valvotun 
ammatin harjoittamisoikeuksien me-
netysuhka pitää ammattitarkastajan 
maallikkoa ”kaidemmalla tiellä.”

Tilintarkastajat antavat lausun-
tonsa yrityksen tilinpäätöksestä ja 
hallinnosta. Nämä lausunnot osaltaan 
vakuuttavat eräänlaatuisen ”tasalaa-
tuisen standardin” tilinpäätöstiedois-
sa. Sen varaan voivat eri intressiryh-
mät tehdä omia johtopäätöksiään. 
Näihin kuuluvat mm. luottoluokitus-
laitokset, tavarantoimittajat, pienet 
vähemmistöosakkaat, alihankkijat ja 
monet muut. Ainoastaan päivittäises-
sä toiminnassa mukana olevat hen-
kilöt voivat  saada tarkempia tieto-
ja  normaaleja reittejä myöten. täten 
myös ammattimainen tilintarkastus 
osaltaan lisää läpinäkyvyyttä ja tasa-
puolisuutta eri intressiryhmien kesken. 
Mm. omistuksen hajautuessa epälikvi-
deissä pienyhtiöissä suurten ikäluok-
kien mennessä eläkkeelle, tulee ulko-
puolisen lausunnon tarve entisestään 
korostumaan. Tilintarkastajan roolia 
voisi hyvin verrata terveystarkastusta 
suorittavaan lääkäriin, joka selvittää 
ja noteeraa kullakin tarkastushetkel-
lä olevan tilanteen. Tilintarkastaja ei 
ota normaalisti kantaa tulevaisuuteen. 
Poikkeuksena tästä on mahdollinen 
selvitystilauhka tai –tilanne, joka voi 
johtaa siihen, että varat arvostetaan 
ns. likvidaatioperiatteella. Normaa-
listihan tase arvostetaan ”going con-
cern” ajattelulla. 

Osakeyhtiölakia työstänyt oi-
keusministeriön työryhmä esitti tilin-
tarkastusvelvollisuuden poistamista 
kaikkien pienimmiltä osakeyhtiöiltä.  
Ehdotettu menettelytapa sinänsä jo 
aiheuttaa byrokratiaa päätösmenette-
lyineen, jonka poistamisajatus lienee 
ollut osasyy ehdotukseen. Vaaralli-
sempaa on kuitenkin se, että jos tilin-
tarkastus jätetään pois pienten kus-
tannusten pelossa, vähentää se neu-

vontapalvelujen ja keskustelukump-
panin olemassaoloa juuri siellä missä 
tarve on suurimmillaan, eli aloittavis-
sa yrityksissä.  Oikeansuuntaisempaa  
olisikin ollut valmistella osakeyhtiön 
muuttaminen henkilöyhtiöksi muu-
toinkin kuin vain yhtiöoikeudellises-
sa mielessä.  Verotuskysymyksethän 
ovat kuitenkin ne todella merkittävät 
asiat pienyrittäjälle. Jos pienet osake-
yhtiöt voivat jättää tilintarkastuksen 
pois, merkitsee se todennäköisesti sitä, 
että he maksavat huonompina tavara-
luottoehtoina ja luottoluokitustieto-
jen käyttäjien ratkaisujen tuloksena 
moninkertaisesti tilintarkastuskustan-
nuksen määrän.

Tilinpäätöksen sisällön osalta  ti-
lintarkastaja on avainasemassa erityi-
sesti taseen arvostuksessa.   Uusi IAS-
perusteinen tilinpäätös markkina-ar-
voineen tulee vaikuttamaan vuonna 
2004 julkisesti noteerattuihin yhtiöi-
hin ja konserneihin. Muiden osalta  
arvot tullevat jäämään perinteisiksi 
jäännösarvoiksi.  Erityisesti tase-ar-
vojen suhteen on todettava, että am-
mattitilintarkastajan suorittama tar-
kastus vakuuttanee esitettyjen  arvo-
jen oikeellisuuden paremmin. Mm 
saldovahvistuskyselyjen lähettäminen 
on varsin harvinaista maallikkotilin-
tarkastajien parissa. Samoin varas-
toarvojen vertailu on oleellisesti hel-
pompaa ammattilaiselle, jolla on ko-
kemusperäinen näkemys toimialasta.  
Liitetietojen ja taseen ulkopuolisten 
riskien tutkiminen ja niiden mahdol-
linen esittäminen tilintarkastuskerto-
muksessa ovat myös laatua paranta-
via asioita. Veroriskit, niiden kirjaus 
ja ajantasaisuus ovat myös merkittä-
viä eriä useissa yrityksissä.

Yhteiskunnan intressissä on hy-
vin toimiva ja elinvoimainen pienyri-
tyssektori.  Kuten edellä esitetyistä 
luvuista näemme, ei nykyinen verovi-
ranomaiskunta voi mitenkään korvata 
lukumäärällään  nykyistä tilintarkas-
tajakuntaa jos tilintarkastusvelvoite 
poistetaan. On myöskin varsin toden-
näköistä, että korkeasti koulutettuja 
tilintarkastajia on vaikea saada val-
tionhallinnon palvelukseen suurin jou-
koin, eikä virkojenkaan olemassaolo 
ole itsestään selvyys. Häviäjinä ovat 
siis  toisaalta veronsaaja ja toisaalta 
ne tahot jotka pyrkivät motivoimaan 
uusiksi yrittäjiksi ryhtyviä. Ehkäpä 
suurin häviäjä on tavaraluotonanta-
jat, jotka eivät voi saada tilintarkasta-
mattomista taseista varmoja tietoja, ja 
jotka osaltaan johtavat korkeampaan 
riskiluokitukseen ratingissa.

Suomalainen elinkeinoelämä tar-
vitsee ammattitaitoista, lähellä ole-
vaa, kokonaisvaltaista näkemystä 

omaavan suomalaisen tilintarkas-
tajakunnan, joka pystyy paneu-
tumaan asiakkaansa ongelmiin ja  
tarpeisiin. Meillä on riittävä mää-
rä hyvin koulutettuja hyväksytty-
jä (HTM- ja KHT) tilintarkastajia, 
jotka pystyvät antamaan panok-
sensa sekä yritysten, että yhteis-
kunnan hyväksi. He voivat myös 
omalta osaltaan antaa panoksensa 
suomalaisen luottotietotoiminnan 
pohja-aineiston pitämiseksi vakaa-
na ja luotettavana.

TIETOJA KIRJOITTAJASTA:

Ossi A  Saarinen
Ekonomi
HTM-tilintarkastaja
HTM-tilintarkastajat-
GRM Revisorer ry Hallituksen 
puheenjohtaja
Luottomiehet ry:n jäsen 
vuodesta 1970-
Keskuskauppakamarin tilintarkas-
tuslautakunnan varajäsen
KTM:n tilintarkastuslakityöryhmän 
jäsen
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Jäsenyys Luot-
tomiehissä eläk-

keelle 
siirryttäessä mak-

sutonta!

Muistathan, että jäsenyys 
Luottomiehissä säilyy ha-
lutessasi myös aktiiviuran 

jälkeen. Luottomiesten 
sääntöjen mukaan eläke-

läiset voivat olla jäseniä il-
man jäsenmaksua.

Eläkkeelle jäädes-
säsi muista ilmoit-

taa asiasta Consistaan 
consista@kolumbus.fi . Il-

moita samalla uudet yhte-
ystietosi, niin saat jatkos-
sa myös Luottomiesten jä-
senlehden Luottolinkin ko-

tiisi kannettuna.
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Luottomiehet - Kreditmännen ry.

Aika: 20.11.2003 klo 17:00

Paikka: Ravintola Pääposti
Osoite: Mannerheiminaukio 1 B

Kokouksessa käsitellään:

Sääntöjen 10 §:ssä mainitut asiat.

Luottolinkin 20-vuotisjuhliin, 
jotka alkavat kokouksen jälkeen.

Illan ohjelmassa on hyvää ruokaa ja musiikkia. 

Kaikki ovat tervetulleita tapaamaan Luottolinkin 
päätoimittajia ja toimitusneuvoston jäseniä 

vuosien varrelta.

Hallitus ja Luottolinkin toimitusneuvosto

Sitovat ilmoittautumiset juhliin 11.11.2003 mennessä 
Petri Lindgren/Consista Oy, sähköpostitse: consista@kolumbus.fi  

tai faxilla: (09) 6225 725. 
Pelkkään syyskokoukseen osallistuminen ei edellytä ilmoittautumista 

tai illallismaksun maksamista. 
Illallismaksu 20 € laskutetaan ilmoittautumisten perusteella.

Varsinainen 
syyskokous

Kutsu
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Luottomiesten kevätretkipäivä 
torstai 15.5.2003 valkeni au-
rinkoisena ja kokoonnuimme 

ajoissa lähtöpaikalle. Bussi kurvasi 
aikataulussa  Munkkiniemen kautta 
Turun väylälle. Pidimme ensimmäi-
sen ja ainoan taukomme Lohjan ve-
sitornin juurella, matkan aikana nau-
timme kerhomestarin hankkimia vir-
vokkeita ja välipalaa. 

Tauon jälkeen matka jatkui koh-
ti mielenkiintoista kohdetta,  M-real 
Oyj:n Kirkniemen paperitehdasta. 
Risto Suviala on kirjoittanut retki-
kohteesta erillisen kirjoituksen. Pa-
perin valmistukseen ja tehtaaseen tu-
tustumisen jälkeen matkamme jatkui 
maalaismaisemien halki Siuntion kyl-
pylään jossa pidettiin varsinainen ke-
vätkokous. 

Kokouksen avasi yhdistyksen va-
rapuheenjohtaja Juuso Jokela ja ko-
kouksen puheenjohtajaksi valittiin 
Risto Suviala ja sihteeriksi Elina Ko-
ponen. Juuso Jokela esitteli kokouk-
selle yhdistyksen toimintakertomuk-

TEKSTI JA KUVAT: KIRSI HÄMÄLÄINEN 

Luottomiesten kevätretki 
Lohjan Kirkniemeen

sen vuodelta 2002. Yhdistyksen ra-
hastonhoitaja Mikko Sirkiä esitteli 
kokoukselle yhdistyksen vuoden 
2002 tilinpäätöksen, joka osoit-
ti alijäämää 8.776,42. euroa. Osa 
tappiosta johtuu Luottolinkki-leh-
destä koituneista kuluista, lehden 
tuotot eivät ole kattaneet kuluja. 
Kokous myönsi yhdistyksen halli-
tukselle vastuuvapauden.

Kokoukselle esitettiin myös tilintar-
kastajien lausunto, jonka he olivat an-
taneet. Muita asioita ei ollut hallituk-
selle esitetty. 

Kokouksen jälkeen meille jäi aikaa 
tutustua kylpylään ja sen ympäristöön.  
Maittavan lounaan (jälkiruokana oli 
lettuja ja mansikkahilloa) jälkeen bus-
simme suunnisti kohti Helsinkiä.

12 Luottolinkki 3/2003

Retken osallistujia tauolla.
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Jokaisen suomalaisen tulisi kerran 
elämässään käydä paperitehtaas-
sa. Metsäteollisuuden osuus Suo-

men bruttokansantuotteesta on noin 
5 prosenttia, mutta Suomen tavara-
viennistä metsäteollisuuden osuus oli 
vuonna 2002 runsaat 25 prosenttia.
Luottomiehet vierailivat 15.5.2003 
M-real Oyj:n Kirkniemen paperiteh-
taalla Lohjan Virkkalassa. Oppaa-
namme oli tehtaan automaation ja 
elektroniikan suunnittelija Kalervo 
Rinne. 

M-realin omistaa pääosin (64,2 % 
äänistä) Osuuskunta Metsäliitto, jon-
ka muodostavat puolestaan 129.000 
yksityisomistajaa. Nämä omistavat 
hieman vajaa puolet Suomen metsis-
tä. Metsäliitto vastaa puunhankin-
nasta M-realin tehtaille.

Kirkniemen tuotannosta menee 
vientiin noin 90 %. Suurimpia asiak-
kaita ovat painotalot ja kustantajat. 
Tehtaan vuosituotannolla painetaan 
vuosittain 2,6 miljardia 112-sivuista 
aikakauslehteä.

Kirkniemessä on kolme paperi-
konetta, mitkä kaikki ovat Valmetin 
eli nykyisen Metson valmistamia. Tu-
tustuimme uusimpaan ja suurimpaan 
vuonna 1996 käyttöönotettuun pape-
rikone 3:een. Koneen valmistuskapa-
siteetti on 350.000 tonnia vuodessa. 

Koneella tehdään sekä päällystettyä 
hienopaperia että kartonkia.

Paperikone 3 on 350 metriä pitkä 
ja koneen nopeus on 1.300 metriä / 
minuutti. Valmista paperia syntyy 15 
sekunnissa.

Paperi menee poikki pari kertaa 
päivässä. Pienet reiät paikataan ”ku-
ten pyörän kumi”.

Raaka-aineena käytetään pääosin 
haapaa ja lisäksi kuusta. Haavasta 
tulee vaaleata paperia. Haapasellu 
tulee Raumalta, Äänekoskelta ja Jot-
senosta. Haapatukeista puolet hanki-
taan Virosta ja Venäjältä.

Noin 10 vuoden päästä on tulossa 
hybridihaapa, mikä on kanadalaisen 
ja suomalaisen haavan risteytys.

Kirkniemen tehdas käyttää ener-
gialähteenä Venäjältä tulevaa maa-
kaasua. Vesi, jota tarvitaan valmis-
tusprosessissa runsaasti, tulee vieressä 
olevasta Lohjanjärvestä. Kirkniemes-
sä otettiin vuonna 1984 ensimmäise-
nä Suomessa käyttöön biologinen jät-
teenkäsittely.

Oppaamme Kalervo Rinne kertoi 
kevennyksenä kiertokäynnin päät-
teeksi, että aikakauslehdestä katso-
taan sarjakuvat ja lehti heitetään sen 
jälkeen roskikseen. Tästä huolimatta 
koneet jatkavat jauhamistaan Kirk-
niemessä.

Paperin 
valmistusprosessi
Paperi voi koostua yksinomaan 
kemiallisesta massasta eli sellusta 
tai mekaanisesta massasta, mutta 
yleensä käytetään molempia mas-
salaatuja. Massapohjan ratkaisee 
paperin käyttötarkoitus.

Valmistuksessa voidaan myös 
käyttää keräyspaperista valmis-
tettua uusiomassaa, joka voidaan 
joko siistata tai käyttää siistaa-
mattomana. Siistauksessa keräys-
paperista poistetaan painovärit ja 
muut epäpuhtaudet.

Lisäksi paperin valmistukseen 
tarvitaan erilaisia täyte- ja pääl-
lystysaineita, joita ovat esimer-
kiksi kaoliini, kalsiumkarbonaatti 
ja talkki.

Vesi vähemmäksi
Paperin valmistus aloitetaan se-
koittamalla massa ja lisäaineet 
veteen ja laimentamalla seos so-
pivaan sakeuteen. Seos eli kui-
tusulppu levitetään liikkuvalle, 
vettä läpäisevälle muovikankaalle 
eli viiralle. Kun vesi poistuu, muo-
dostuu paperirata eli raina. Vesi 
poistetaan kuitusulpusta ja pape-
riradasta käyttämällä apuna imua, 
puristusta ja haihdutusta.

Imulla saavutetaan noin 20 
prosentin kuiva-ainepitoisuus. 
Kun märkää paperirainaa puris-
tetaan huopien ja telojen välissä, 
päästään noin 45 prosentin kui-
va-ainepitoisuuteen. Loppukuiva-
tus 90 - 95 prosentin kuiva-aine-
pitoisuuteen saadaan aikaan, kun 
vesi poistetaan radasta kuumien 
sylintereiden ja kuivatushuopien 
avulla.

Kiiltoa ja päällystettä
Paperin laatua ja ominaisuuksia 
voidaan muuttaa kalanterilla kiil-
lottaen ja päällystysyksiköllä, jos-
sa paperin pinnalle levitetään pääl-
lystepasta. Paperi voidaan päällys-
tää myös useampaan kertaan.
Päällystyksen jälkeen paperirata 
kuivatetaan. Valmis rata kootaan 
paperirullaksi, joka leikataan jat-
kojalostukseen sopiviksi kapeam-
miksi rulliksi tai arkeiksi.

Lähde: 
Metsäteollisuus ry
www.forestindustries.fi 

TEKSTI: RISTO SUVIALA

Paperin valmistus on 
veden poistoa

Luottolinkki 3/2003 13
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13:30 Registration

14:00 Welcome of the delegates
 Pere Brachfeld 
 – President of the FECMA 
 Jan Schneider-Maessen B.ec,CCM 
 - President of the VCM e.V.
 
14:15 – 15:00 Chairman of the day
 Insolvency in Europe 
 Dr. Helmut Rödl, CEO Verband der
 Vereine Creditreform e.V.
 Secretary general of FEBIS (Federation 
 of Business Information Service)

15:00 – 15:45 Quo Vadis Europe 
 Thomas Hess
 Chief economist SwissRe

15:45 – 16:15 Coffee

„Credit Management in a European Context“

Congress of the Verein Credit Management e.V. 
in Cooperation with 

the Federation of European Credit Management Associations

13. - 14. November 2003 
Düsseldorf, Hotel Nikko

Programme 

16:15 – 17:00 The enlargement of Credit Management 
 in Eastern European Countries
 Jochen Dümler, Member of the Board of
 Directors,
 Euler Hermes Kreditversicherungs-AG

17.00 – 18:00 Discussion forum concerning the
 above mentioned topics
 Moderation by: 
  Jörg Rossen, Germany
  Johan Zevenhuizen, Germany
  Werner Sallach, Germany

19.30 Dinner including a programme
 by RENO and friends (music) , 
 Niek Boes and his voice (artist)
 – www.niekboes.nl

Thursday, 13.11.2003
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09:00 - 09:30 Chairman of the day
 Credit Management – and you know 
 your customers
 Stefan Brauel, Member of the Board of
 Directors,  Allgemeine Kreditversicherung
 Coface AG

09.30 – 10:15 Corporate recovery and Credit 
 Management 
 Theory: Dr. Peter Vos, Universiteit
 Leiden, The Netherlands
 Praxis: Andreas Van Koeverden, 
 TNT Express Divisional
 Administration Director, TNT Post
 Group N.V., The Netherlands

10:15 – 11:00 Credit Management and IT, 
 Theory: Prof. Dr. Schumann, 
 University of Göttingen
 Praxis: J. Weiß, Director Product 
 Management, Germany
 General Business Unit Financials, 
 SAP AG, Germany

11:00 – 11:15 Coffee break 

11:15 – 12:00 Credit Risk Management in a Global  
 Organisation with Focus on Europe
 Theory: Prof. Ir. Ludo Theunissen, 
 Director of the Institute of Credit 
 Management at the Vlerick Leuven 
 Gent Management School, Belgium
 Praxis: Mats C. W. Weckström, 
 Director, UPM-Kymmene Corporation,
 Finland
 
12:00 – 13:00 Discussion forum concerning the above
  mentioned topics
 Moderation by: 
 Johan Zevenhuizen, Germany
 Brenda Linger, UK
 Drs. Oswald Royaards, The Netherlands

13:00 – 14:00 Lunch

14:00 – 14:45 Credit Management as a Value driver
 Theory: Prof. Dr. Bernd Weiß, University
 of Applied Sciences Bochum, Germany
 Prof. Nick Wilson BA (Hons) PhD FICM,
 Director CMCR,
 Leeds University Business School, UK 
 Praxis: T. Gosden, Director of Corporate
 Credit, Intel Corporation, USA

14:45 – 15:30 Credit Management and 
 Risk Management
 Theory: Frank Romeike, RiskNet - The 
 Risk Management Network, Germany
 Praxis: H. Jeromin, Head Risk 
 Management, Daimler Chrysler AG, 
 Germany

15:30 – 15:45 Coffee break

15:45 – 16:30 The EC-Ordinance in the regulation of
 cross-border insolvency proceedings 
 Theory: RA Dr. Thomas Kluth, Germany
 Praxis: Glen Bullivant, UK

16:30 – 17:30 Discussion forum concerning the
 above mentioned topics
 Moderation by: 
 Frank Wendt, Germany
 Jörg Rossen, Germany
 Mr. Mannes Westhuis, The Netherlands

17.30  Jour Fix
 

Entrance fee: € 475,00

Place: Hotel Nikko, Immermannstr. 41
D-40210 Düsseldorf
Tel.: +49 211 834 0; Fax: +49 211 16 12 16
Internet: www.nikko-hotel.dee-mail: info@nikko-hotel.de

Friday, 14.11.2003

Target Group: 
CEO, Member of Boards, CFO and employees out of the 
Finance department, Accounting, Credit Management, 
Controlling, Cash Management, Factoring, Sales, Recei-
vable Management, Debt Management, Dunning, IT and 
Organization.

Target of the Congress: 
The exchange of knowledge with national and internatio-
nal colleagues. 
Structural crisis in Europe?! What to do? Opinions and 
answers.

Presentation of State of the Art practices an technologies.
Who is my client? – Which risk do I take with this client?
Credit Management is more than receivable management. 
It is Customer Relationship Management.
Play global – stay local practices.
Be proud to be a Credit Manager.

Matkajärjestelyjä koordinoi ulkomaantoimikunta,
ota yhteyttä Tom Fagerström 
(tom.fagerstrom@kesko.fi),
katso lisätietoja myös www.luottomiehet.fi.
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FECMA was founded in 1986. Its members are all 
national credit management associations and cur-
rently there are 11 members. FECMA’s vision is:

To promote best practice in credit management by 
enabling the members of all the FECMA associations 
to share their knowledge and experience.

FECMA also seeks:
• to promote the development of the profession of 

the credit manager
• to encourage and promote research, study, kno-

wledge, and the publication of that knowledge, 
relating to all aspects of credit management

Who is FECMA?
• to encourage the highest possible ethical stan-

dards in credit management personnel
• to encourage the formation of national credit 

management associations in countries where 
none exists at present

• to promote good relations and understanding 
between the various national credit management 
associations

The FECMA Secretariat is located at:
The Water Mill
Station Road
South Luffenham
Oakham
Leicestershire
LE15 8NB

Tel: +44 (0) 1780 722900
Fax: +44 (0) 1780 721333
BELGIUM
Instituut voor Kredietmanagement
Vlerick Leuven Gent Management School
Bellevue 6
9050 Gent
BELGIUM
Tel: 00 32 9 2109828
Fax: 00 32 9 2109751
website: www.vlerick.be
email: ludo.theunissen@vlerick.be

DENMARK
Dansk Kredit Forum
Symbion
Fruebjergvej 3
2100 Copenhagen East
DENMARK
Tel: 00 45 33 3917 8332
Fax: 00 45 33 3917 9900
Website: www.dkforum.dk
Email: dkf@symbion.dk

FINLAND
Luottomiehet Kreditmännen ry
POB 891
00100 Helsinki

CONTACT DETAILS FOR FECMA MEMBER ASSOCIATIONS

FINLAND
Tel: 00 358 922 00 1002
Website: www.luottomiehet.fi
GERMANY
Verein Credit Management e.V
c/o Miriam Cornelissen
Siemenstrasse 31
47533 Kleve
GERMANY
Tel: 00 49 2821 77 57 85
Fax: 00 49 2821 77 57 75
Website: www.credit-manager.de
email: sekretariat@credit-manager.de

IRELAND
Irish Institute of Credit Management
128 Lower Baggot Street
Dublin 2
Ireland
Tel: 00 353 1 676 7822
Fax: 00 353 1 639 1102
Email: iicm@indigo.ie
Website: www.iicm.ie

ISRAEL
Israeli Institute of Credit Management
Hamahon Haisraeli Lenihul Ashrai
PO Box 1886
Ramat-Gan, 52117 
ISRAEL

Tel: 00 972 3 5770340
Fax: 00 972 3 5770339
Website: www.bdi.co.il
NORWAY
Norsk Kreditforum
c/o DB Partners AS
Postboks 163
1319 Bekkestua, Oslo
NORWAY
Tel: 00 44 67 11 38 17
Fax: 00 44 67 11 38 01
Email: nkf@dbpartner.no
Website: www.dbpartner.no

SPAIN
Asociación de Gerentes de Crédito
Avda. de Roma
109-111 entlo. 3.a
08029 Barcelona
SPAIN
Tel: 00 3493 439 1660
Fax: 00 3493 410 7179
Email: asocgercre@teleline.es
Website: www.gerentescredito.es

UNITED KINGDOM
Institute of Credit Management (ICM)
The Water Mill, Station Road
South Luffenham, Oakham
Leics LE15 8NB
Tel: 01780 722900
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Fax: 01780 721333
Email: info@icm.org.uk
Website: www.icm.org.uk 

Im Zusammenhang mit dem wachsen-
den Interesse für Credit Management 
in allen Branchen und verbunden mit 
der langjährigen Mitgliedschaft in der 
niederländischen Vereinigung für Credit 
Management, wurde im Oktober 2001 
der Verein Credit Management e.V. unter 
der Schirmherrschaft einiger deutscher 
Kreditmanager in Kooperation mit der 
Allgemeinen Kredit Versicherung AG, 
der Anwaltskanzlei Strick, der NCM 
Kreditversicherung, BÜRGEL Wirtschaft-
sinformationen sowie des Verbandes der 
Vereine Creditreform e.V., gegründet.

Ziel des Vereins, der keinerlei wirt-
schaftliche Interessen verfolgt und somit 
auch als gemeinnützig anerkannt wurde, 
ist die Ausführung, Förderung und Unter-
stützung von Studien und Untersuchun-
gen, die Organisation von Vortrags- und 
Bildungsveran-staltungen, die Erstellung 
und Herausgabe der Vereinszeitschrift 

Wer ist der Verein Credit Management e.V.

sowie die Sammlung und Bereitstellung 
von relevanten Fachinformationen und 
die Schaffung bzw. Unterhaltung interna-
tionaler Kontakte. 

Ein weiterer Schwerpunkt war die 
Entwicklung und Organisation eines Leh-
rganges zum Certified Credit Manager® 
nach internationalem Vorbild. Gemein-
sam mit Herrn Prof. Dr. Weiß von der 
Fachhochschule Bochum und unter der 
Schirmherrschaft der FECMA, startete 
Anfang März 2003 der erste einjährige 
Lehrgang mit großem Erfolg.

Seit der Gründung im April 2002 
schreitet der Verein Credit Management 
e.V.  in großen Schritten voran. Die Mitgli-
ederzahl ist innerhalb der letzten Monate 
sprunghaft auf über 120 Credit Manager 
angewachsen. Nicht zuletzt durch das 
Motto „vom Credit Manager für den 
Credit Manager“, das von den Mitgliedern 
aktiv gelebt wird, hat sich der Verein sehr 
schnell etabliert. Heute bildet der Verein 
Credit Manager e.V. den größten konzer-
nunkabhängigen Interessenverband für 

Forderungs-, Debitoren- und Kreditmana-
ger in Deutschland.

Im Oktober 2002 konnte die erste 
Fachzeitschrift „Der Credit Manager“ 
veröffentlicht werden. Fachbeiträge, 
sowie Erfahrungsberichte bezüglich 
des aktiven Forderungs-management 
im Unternehmen, der Einsatz moder-
ner Organisationstechniken und die 
internationale Entwicklung des Credit 
Managements stehen im Vordergrund des 
Magazins. Branchennews, Softwareent-
wicklungen und Veranstaltungshinweise 
runden das Themenspektrum ab. Das 
Magazin vermittelt allen Lesern wich-
tige Einblicke, entscheidungsrelevante 
Informationen sowie Rat und Hilfe in der 
Praxis aus der Praxis.

Internationale Verbindungen werden 
im Verein groß geschrieben. Seit dem 01. 
Januar 2003 ist der VCM e.V. Mitglied der 
Federation of European Credit Manage-
ment Associations (FECMA). Durch diese 
Mitgliedschaft können unsere Mitglieder 
auf ein Netzwerk von mehr als 14.000 
Credit Managern aus allen europäischen 
Ländern und Israel zurückgreifen. 
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Vuosi 2002 oli yhdistyksen neljäs-
kymmenes ensimmäinen (41) toimin-
tavuosi.

Yhdistyksen jäsenmäärät vuoden 
2002 lopussa olivat seuraavat:
henkilöjäseniä 747 
(vuonna 2001: 763), 
kannatusjäseninä olevia yrityksiä 17 
(vuonna 2001: 17) ja eläkeläisjäseniä 
51 (vuonna 2001: 49).

HALLITUS
Yhdistyksen hallitus toimi koko toi-
mintavuoden ajan seuraavassa ko-
koonpanossa:

Puheenjohtaja
Toni Santalahti, 
Kaukomarkkinat Oy

Varapuheenjohtaja
Kimmo Mökkönen, 
Tapiola-yhtiöt

Sihteeri
Pirjo Ahola, Intrum Justitia Oy

Rahastonhoitaja
Maili Ihamäki, Ramirent Oyj

Kerhomestari
Vesa Kalapuro, 
Dun & Bradstreet Finland Oy

Hallituksen jäsen
Timo Hulkko, 
Paikallisosuuspankkiliitto

Hallituksen jäsen
Juuso Jokela, 
Suomen Asiakastieto Oy

Hallituksen jäsen
Vesa Karvonen, Paroc Group Oy

Hallituksen jäsen
Sylvi Kuikka, Oy Qualitron Ab

Hallituksen toiminta:
Hallitus kokoontui toimintavuoden 
aikana 9 kertaa.

Luottomiehet – Kreditmännen ry:n 
toiminnan käynnistämisestä tuli syk-

syn aikana kuluneeksi neljäkymmen-
täyksi vuotta. Yhdistyksen perustava 
kokous pidettiin 3.10.1961, jolloin 
yhdistyksen säännöt hyväksyttiin ja 
ensimmäinen hallitus valittiin. 

Yhteistyössä Turun kauppakor-
keakoulun johtamiskoulutusinstituu-
tin kanssa suunniteltua ja rakennet-
tua Credit Management koulutusoh-
jelmaa ei aloitettu vuonna 2002 liian 
vähäisen osanottajamäärän vuoksi. 
Koulutusohjelman markkinointiin 
päätettiin panostaa, jotta syksyllä 
2003 aloitettavaan koulutukseen saa-
taisiin riittävä määrä osallistujia.

Hallitus jatkoi edelleen kotisivu-
jen (www.luottomiehet.fi ) kehittä-
mistä jäsenistöltä saadun palautteen 
pohjalta. Kotisivuille päätettiin lisätä 
englanninkielinen osio tukemaan yh-
distyksen kansainvälistä näkyvyyttä.

Yhdistyksen kansainvälisen toi-
minnan osalta hallitus päätti, että 
toiminnassa keskitytään jatkossa Fec-
man (Federation of European Credit 
Management Associations)  toimin-
nan kehittämiseen. Pohjoismaisen 
yhteistyön kehittämiseen ei katsottu 
olevan perusteluja toiminnan ollessa 
samankaltaista kuin Fecmalla. 

TILINTARKASTAJAT
Varsinaiset tilintarkastajat:
Taavi Kallankari, Elektroskandia Oy
Kari Räsänen, Suomen Asiakastie-
to Oy

Varatilintarkastajat:
Kai Palmén, Intrum Justitia Oy
Minna Ruotsalainen, 
S-Etuluotto Oy

TOIMIKUNNAT
Toimikunnat ovat antaneet omaa toi-
mintaansa koskevat erilliset toiminta-
kertomukset hallitukselle.

Luottoalan 
neuvottelukunta:
Tom Ahlroos, Ritom Ky
Tom Fagerström, 
Vähittäiskaupan Takaus Oy 
Pertti Larva, Sanoma Osakeyhtiö

Timo Mäki, 
Perimistoimisto Contant Oy
Kari Mäkikärki, 
Kaukomarkkinat Oy
Kimmo Mökkönen, Tapiola- Yhtiöt
Mats Nybondas, 
Dun & Bradstreet Finland Oy
Mikko Parjanne, 
Suomen Asiakastieto Oy 
Risto Suviala, Eräpäivä Oy

Luottoalan neuvottelukunta ei ko-
koontunut vuonna 2002.

Lakitoimikunta:
Timo Mäki, 
Perimistoimisto Contant Oy 
(puheenjohtaja)
Jani Karotie, 
Vähittäiskaupan Takaus Oy
Elina Koponen, 
Diners Club Finland Oy
Jouni Muhonen, 
Suomen Asiakastieto Oy
Kimmo Mökkönen, Tapiola-yhtiöt
Minna Ruotsalainen, 
S-Etuluotto Oy
Teija Turkki, Schenker Oy

Lakitoimikunta valmisteli yhdistyk-
sen hallitukselle lausuntoehdotukset 
seuraavista luottoalan uudistushank-
keista;

2.2. lausunto oikeusministeriölle 
(OM) perintökaaren velkavas-
tuusäännösten uudistamisesta

2.3. lausunto OM:lle työryhmän 
ehdotuksesta uudeksi konkurs-
silaiksi

2.4. lausunto OM:lle yksityishenki-
lön velkajärjestelylain muutos-
ehdotuksesta

2.5. lausunto OM:lle EU:n komissi-
on 11.9.2002 tekemästä esityk-
sestä uudeksi kulutusluottodi-
rektiiviksi

Lisäksi toimikunnan puheenjohta-
ja osallistui OM:n 27.2. Säätytalol-
la järjestämään keskustelutilaisuu-
teen konkurssilain uudistamisesta. 
Puheenjohtaja oli Eduskunnan laki-

LUOTTOMIEHET - KREDITMÄNNEN RY
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valiokunnan kuultavana ulosotto-
lain muutosesityksestä 7.3. ja toisen 
kerran 1.10., jolloin esillä oli myös 
velkajärjestelylain muutosesitys. Pu-
heenjohtajaa kuultiin Eduskunnan 
talousvaliokunnassa 28.11. velan 
vanhentumislakiesityksestä ja Luot-
totietolakityöryhmässä 19.12. yleistä 
luottotietolainsäädäntöä koskevassa 
valmistelussa.

Koulutustoimikunta:
Timo Hulkko (puheenjohtaja), 
Paikallisosuuspankkiliitto ry
Sylvi Kuikka, Oy Qualitron Ab
Irmeli Lehmus, Oy Hedengren Ab
Anita Mäkelä
Laila Suomalainen, 
United Parcel Service Finland Oy
Timo Viljakainen, Intrum Justitia Oy

Luottomiehille järjestettiin tietoisku 
15.5. aiheesta  ”Yrityksen arviointi 
tilinpäätösinformaation avulla”. Tie-
toiskun osallistujamäärän (56) suh-
teen saavutettiin uusi ennätys.

Syksyn perinteinen seminaarimat-
ka järjestettiin 2.-4.10. Riikaan suun-
tautuneena laivaristeilynä. Syyssemi-
naariin osallistui yli 90 yhdistyksen 
jäsentä, joka oli seminaarin osallis-
tujaennätys.

Toimikunnan puheenjohtaja osallis-
tui Markkinointi-instituutin luottotut-
kinto- koulutuksen avaukseen esittele-
mällä Luottomiehet ry:n toimintaa. 

Ulkomaantoimikunta:
Thomas Feodoroff, 
Intrum Justitia Oy (puheenjohtaja)
Tom Fagerström, 
Vähittäiskaupan Takaus Oy 
Mats Nybondas, 
Dun & Bradstreet Finland Oy

Juuso Jokela, 
Suomen Asiakastieto Oy

Tom Fagerström toimi yhdistyksen 
pysyvänä edustajana Fecma:n (Fede-
ration of European Credit Manage-
ment Associations) hallituksen ko-
kouksissa Edinburghissa ja Wind-
sorissa. Kokouksiin osallistui myös 
hallituksen puheenjohtaja Toni San-
talahti.

Luottolinkin 
toimitusneuvosto:
Anne Björk, 
Kontino Oy (puheenjohtaja)
Mikko Kallankari, 
Suomen Asiakastieto Oy
Vesa Karvonen, Paroc Group Oy Ab
Jukka Marttila, Stora Enso Oyj
Hanna Piipponen, 
Dun & Bradstreet Finland Oy
Ari Rajala, Balance Consulting Oy
Risto Suviala, Eräpäivä Oy
Sami Vesto, Perintälinkki Oy
Petri Willman, Intrum Justitia Oy

Luottolinkin toimitusneuvoston toi-
minnasta ei ole laadittu erillistä toi-
mintakertomusta. Yhdistyksen jäsen-
lehti, Luottolinkki ilmestyi toiminta-
vuoden aikana neljä kertaa.

JÄSENKOKOUKSET
Varsinainen kevätkokous
Kevätkokous järjestettiin 23.5. Tu-
russa Panimoravintola Koulun neu-
vottelutiloissa.

Kokouksessa käsiteltiin yhdistyk-
sen sääntöjen mukaan kevätkokouk-
sessa käsiteltävät asiat. Kokous päätti 
vahvistaa yhdistyksen tilinpäätöksen 
vuodelta 2001 ja myönsi hallitukselle 

vastuuvapauden. 

Varsinainen syyskokous
Yhdistyksen syyskokous järjestet-
tiin 21.11. Radisson SAS hotellissa 
Helsingissä. Kokouksessa vahvistet-
tiin yhdistyksen talousarvio vuodel-
le 2003. Jäsenmaksujen suuruudeksi 
vahvistettiin 35 euroa / henkilöjäsen 
ja 210 euroa/ kannatusjäsen. Syys-
kokous teki lisäksi päätökset sääntö-
määräisistä henkilövalinnoista. 

Muut toimintavuoden 
tapahtumat
Kevätretki
Yhdistyksen perinteinen kevätretki 
järjestettiin kevätkokouksen yhtey-
dessä. Retkellä käytiin yritysvierailul-
la Oy Turun TV- Tehdas Ab:ssa.

Iltamat
Yhdistyksen kevätiltamat järjestettiin 
14.3 ravintola Kaisaniemessä. Tilai-
suudessa jaettiin diplomit luottotut-
kinnon suorittaneille opiskelijoille, 
joita oli päättyneellä 12. vuosikurssilla 
yhteensä 26.  Iltamat keräsi kaikkien 
aikojen ennätysyleisön, 120 henkilöä.

Vuoden Luottomies
Hallitus päätti myöntää Vuoden 
Luottomies 2002 –arvon Takuu-
Säätiön toiminnanjohtajalle Leena 
Veikkolalle. Hallituksen valinta vuo-
den 2002 luottomieheksi julkistettiin 
syysristeilyn yhteydessä.

LUOTTOMIEHET - 
KREDITMÄNNEN R.Y.

HALLITUS

TILINTARKASTUSKERTOMUS
Olemme tarkastanut Luottomiehet-Kreditmännen Ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 2002. 
Hallituksen laatima tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Suorittamamme 
tarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilinpäätöksestä ja hallinnosta.
Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaat-
teita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisäl-
lä olennaisia virheitä tai puutteita.
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös, joka osoittaa tappiota 8.776,42 euroa, on laadittu kirjanpitolain sekä 
tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpitolaissa 
tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpää-
tös voidaan vahvistaa ja myöntää hallitukselle vastuuvapaus.

Helsingissä huhtikuun 9. päivänä 2003

Taavi Kallankari    Kari Räsänen

20 Luottolinkki 3/2003
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TULOSLASKELMA 2002 2001
Varsinainen toiminta   

tuotot 75203.87  70275.06 

kulut   

Henkilöstökulut 1885.76  3667.05 

Muut kulut 107309.61  110936.06 

Tuotto-/kulujäämä -33991.50  -44328.05 

Varainhankinta    

Tuotot 25121.85  23479.04 

kulut 0.00  0.00 

Tuotto-/kulujäämä 25121.85  23479.04 

Sijoitus- ja rahoitustoiminta    

Tuotot 101.41  948.14 

kulut 8.18  11.01 

Tuotto-/kulujäämä 93.23  937.13 

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -8776.42  -19911.88 

    
TASE 31.12.2002 31.12.2002
V A S T A  A V A    

PYSYVÄT VASTAAVAT

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Lyhytaikaiset saamiset

Tilisaamiset 4802.67 2993.75

Siirtosaamiset 2044.14 3863.19

Saamiset yhteensä 6846.81 6856.94

Rahat ja pankkisaamiset 36387.64 41855.31

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 43234.45 48712.25

V A S T A A V A 43234.44 48712.24

 
V A S T A T T A V A A    

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 45318.27 65230.14

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)  -8776.42  

-19911.88

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 36541.85 45318.26

VIERAS PÄÄOMA    

Lyhytaikainen    

Ostovelat 6692.60 3312.24

Siirtovelat 0.00 81.74

Lyhytaikainen yhteensä 6692.60 3393.98

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 6692.60 3393.98

V A S T A T T A V A A 43234.45 48712.24

Luottolinkki 3/2003 21
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Norjan kuningaskunnan kansal-
lispäivän aattona 16.5.2003 
pidettiin Fecman hallituksen 

kevätkokous Oslossa. Luottomiehet 
ry:n edustajina kokoukseen osallis-
tuivat yhdistyksen puheenjohtaja Toni 
Santalahti ja ulkomaantoimikunnan 
jäsen Tom Fagerström.

Puheenjohtajana toiminut Pere 
Brachfeld toivotti kokouksen alkajai-
siksi kokousedustajien lisäksi erityi-
sesti tervetulleiksi ensimmäiseen ko-
koukseensa saapuneet Josef Bussutil 
(Malta) ja Björn Beckman. 

Maltan yhdistys on ilmaissut ha-
lunsa liittyä Fecmaan ja sen mukai-
sesti hakenut keväällä 2003 Fecman 
jäsenyyttä. Ensimmäisenä varsinai-
sena kokousasiana päätettiin hy-
väksyä Maltalla toimivan yhdistyk-
sen jäsenhakemus. Yhdistyksen toi-
mintaan voi tutustua sen kotisivuilla 
www.macm.org.mt. 

Ruotsissa toimiva Svenska Kredit-
förening ei tällä hetkellä ole Fecman 
jäsenyhdistys irrottauduttuaan sen 

toiminnasta muutama vuosi sitten. 
Ruotsissa on kuitenkin jälleen muo-
dostunut hyvin positiivinen asennoi-
tuminen Fecman puitteissa tapahtu-
vaan kansainväliseen yhteydenpitoon 
ja yhteistoimintaan, joten kiinnostusta 
jäsenyyden uudelleen hakemiselle on 
olemassa. Kiinnostuksen ylläpitämi-
seksi Fecman hallitus on jo aiemmin 
päättänyt hyväksyä Ruotsin yhdistyk-
sen jäsenehdokkaana osallistumaan 
Fecman hallituksen kokouksiin kulu-
vana vuonna. Tämän ns. tarkkailijajä-
senyyden perusteella Ruotsissa toimi-
va yhdistys tekee päätöksensä uudel-

leen liittymisen suhteen.
Fecman pyrkimyksenä on jatkuvas-

ti saavuttaa uusia jäsenmaita ja yhdis-
tyksiä sekä muodostaa näihin yhtey-
denpitoa, jonka tavoitteena on liittää 
yhdistys mukaan Fecman toimintaan. 
Tällä hetkellä laajentumistavoitteiden 
kohteena on ehkä voimakkaimmin 
Ruotsin ja Ranskan mukaan saami-
nen, joista jälkimmäiseen on epäviral-
lisempaa kiinnostusta ollutkin. Rans-
kalaisten kiinnostus jäsenyyteen on 
kuitenkin vielä melko viileää. 

Lyhyt Fecman esittely ja kaikkien 
nykyisten jäsenyhdistysten yhteystie-

TEKSTI: TOM FAGERSTRÖM

FEDERAT ION OF  EUROPEAN CRED IT  MANAGEMENT  ASSOC IAT IONS 1)

Fecman hallituksen kevätkokous 
Oslossa

1) Fecman jäsenyhdistykset ovat 
Belgium: Instituut voor Kredietmanagement, Den-
mark: Dansk Kredit Forum, Finland: Luottomiehet-
Kreditmännen ry, Germany: Verein Credit Manage-
ment e.V, Ireland: Irish Institute of Credit Manage-
ment, Israel: Israeli Institute of Credit Management, 
Italy: Associazione Credit Managers Italia (ACMI), 
Malta: Malta Association of Credit Management 
(MACM), Netherlands: Nederlandse Vereniging voor 
Credit Management, Norway: Norsk Kredittforum, 
Spain: Asociation de Gerentes de Credito, Unoted 
Kingdom: Institute of Credit Management (ICM)
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dot on liitetty mukaan tähän lehteen. 
Lisäksi mukana on Saksassa toimivan 
yhdistyksen oma esittäytyminen. Eri 
maissa toimivien yhdistysten toimin-
nan esittelemiseksi tulevissa lehdissä 
julkaistaan jatkossakin kunkin Fec-
man jäsenyhdistyksen omia esittäyty-
miskirjoituksia.

Tärkeimmät Fecman hallituksen 
kokousaiheet olivat sen tulevan toi-
minnan suunnitteluun liittyviä. Pää-
paino kokouksessa oli Fecman omassa 
uutislehdessä, web-sivujen luomisessa 
ja koulutustapahtuman järjestelyissä.

Fecman oman uutislehden toimit-
taminen lähti vuosi sitten lupaavasti 
liikkeelle yhdellä ns. avausnumerolla, 
mutta lopahti sillä erää lyhyeen. Asi-
assa on nyt otettu uudelleen vauhtia. 
Lehdellä on uusi päätoimittaja, Glenn 
Bullivant (ICM), jonka uskotaan kyke-
nevän riittävällä tarmolla kokoamaan 
tarvittavan aineiston. Lisäksi sovittiin 
tarkemmin julkaistavan aineiston toi-
mittamisesta päätoimittajan käyttöön. 
Fecma Newsletter ilmestyy näin ollen 
uudelleen ensimmäisen kerran tämän 
syksyn aikana ja uutislehden säännöl-
lisestä kaksi kertaa vuodessa tapahtu-

vasta ilmestymisestä pidetään jatkossa 
parempaa huolta.

Fecmalla on avattu oma kotisivu 
osoitteessa www.fecma.com. Pääte-
tyn mukaisesti ensivaiheessa pidettiin 
tärkeimpänä kotisivun avausta ja si-
sältö on siten toistaiseksi melko sup-
pea. Sivuilla on lyhyt järjestön ja sen 
tavoitteiden esittely, kunkin Fecman 
jäsenyhdistyksen nimi ja yhteystiedot 
sekä linkit kaikkien jäsenyhdistysten 
omille kotisivuille. Fecman hallitus on 
päättänyt, että kunkin jäsenyhdistyk-
sen tulisi luoda kotisivut joko englan-
niksi tai laatia kotisivuilleen yhdistyk-
sestä englanninkielinen esittely ja yh-
teenveto. Luottomiehet ovat toimineet 
jälkimmäisen vaihtoehdon mukaises-
ti. Tässä osiossa on myös muutamien 
yhdistyksen toimihenkilöiden yhteys-
tiedot, joka tekee mahdolliseksi yh-
teydenottamisen Luottomiehiin myös 
ulkomailta. 

Fecman kotisivut toimivat erään-
laisena portaalina, jonka kautta on 
mahdollista saada yhteys toisessa jä-
senmaassa toimivaan luottoalan yh-
distykseen. Ajatus on, että yhteyksiä 
hyväksi käyttäen voi löytää apua jopa 

yksittäisten luottoalaan liittyvien käy-
tännön kysymysten ratkaisemiseen. 
Kaikkien jäsenyhdistysten yhteyshen-
kilöt ovat käytettävissä ja voivat avus-
taa ainakin ohjaamalla kysyjää tiedon 
lähteille tai antaa tarvittavia jatkoyh-
teystietoja kotimaassaan.

Fecman sivujen sisältöä tullaan 
jatkossa kehittämään edelleen. Ensi-
vaiheen kehityshankkeita ovat uutis-
lehden sisällön vieminen web-sivuille 
ja toimivan keskustelufoorumin ra-
kentaminen. Viimeksi mainittu edel-
lyttää kuitenkin jo hieman enemmän 
teknistäkin suunnittelua ja päätöksiä 
sivujen jatkuvasta ylläpitämisestä ja 
valvonnasta. Web-sivujen edelleen ke-
hittäminen ja monipuolistaminen vaa-
tii myös taloudellisia resursseja, joten 
asian suhteen on vielä paljonkin teke-
mistä.

Syksyn tapahtumista on Fecman 
toiminnan näkökulmasta tärkeä 13.-
14.11.2003 Düsseldorfissa järjestet-
tävä kansainvälinen kongressi teemal-
la ”Credit Management in a Europe-
an Context”. Tilaisuuden valmistelut 
ovat olleet paljolti Saksassa toimivan 
yhdistyksen harteilla ja Fecma on par-
haan kykynsä mukaan antanut taus-
tatukea suunnittelussa ja tilaisuuteen 
sopivia puhujia etsimällä. Suomes-
takin olemme onnistuneet saamaan 
tilaisuuteen puhujan, johtaja Mats 
Weckströmin (UPM-Kymmene Oyj), 
jonka vastuualueeseen yhtiön luotto-
riskien hallinta kuuluu. Weckström 
on varautunut puhumaan luottohal-
linnon järjestämisestä kansainvälises-
ti toimivassa yrityksessä. Tilaisuuteen 
on saatu rakennetuksi tasokas ohjel-
ma ja kongressiin odotetaan saapuvan 
ainakin 350 osallistujaa. Kongressin 
ohjelma (yksityiskohtiin voi tulla vie-
lä muutoksia) on painettu myös tä-
män lehden sivuille. Osallistumismak-
su on 475 € ja ilmoittautuminen ta-
pahtuu vapaamuotoisesti saksalaisen 
yhdistyksen sihteeristölle, helpoim-
min sähköpostitse; secretariat@credit-
manager.de. Edellä mainittu hinta si-
sältää vain kongressin ohjelman, joten 
osallistumisen kokonaiskustannuk-
seen on laskettava lisäksi matka- ja 
majoituskustannukset. Kongressiin 
osallistumisen ohella myös yritysten 
esittäytyminen tilaisuuden yhteydessä 
on mahdollista, ks. sponsoring packa-
ges kongressiohjelmassa. Tilaisuudes-
ta kiinnostuneille tarjoan lisätietoja ja 
luottomiesten ulkomaantoimikunnan 
jäsenenä koordinoin kongressimatkal-
le lähtevien luottomiesten matkajär-
jestelyitä. 
Ollaan yhteydessä!

tom.fagerstrom@kesko.fi
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Fecma Council

Norjan kansallispäivän juhlintaa 
kuninkaan linnan tuntumassa.
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Luottomiesten sääntöjen mu-
kaan yhdistyksellä on Luot-
toalan neuvottelukunta, jon-

ka tehtävänä on antaa yhdistyksen 
hallitukselle neuvoja ja asiantunti-
jalausuntoja yhdistyksen toimialaan 
kuuluvissa asioissa. Luottoalan neu-
vottelukunta kokoontui pienehkön 
tauon jälkeen Suomen Asiakastieto 
Oy:n tiloissa 8.4.2003. Neuvottelu-
kunnan jäsenistä kokouksen osallis-
tuivat Tom Ahlroos, Juuso Jokela, 
Pertti Larva, Timo Mäki, Mikko Par-
janne ja Jyrki Pekkala. Este osallistu-
miseen oli  Kari Mäkikärjellä, Kim-
mo Mökkösellä ja Risto Suvialalla. 
Pontimena kokoontumiseen oli tarve 
kommentoida ajankohtaisia tärkeitä 
säännöshankkeita ja toisaalta yhdis-
tyksen hallitukselta tullut toive saada 
kokeneilta luottomiehiltä kannanot-
toja yhdistyksen toiminnan yleisiin 
linjauksiin.

Neuvottelukunta valitsi puheen-
johtajakseen Juuso Jokelan. Itse neu-
vottelukuntahan valitaan yhdistyk-
sen varsinaisessa kokouksessa aina 
vuodeksi kerrallaan. 

Isoimman osan kokousajasta vei 
keskustelu, jossa varsin tarkasti lä-
pikäytiin Oikeusministeriössä vireillä 
olevaa hanketta Luottotietolain sää-
tämiseksi. Neuvottelukunnan jäsenen 
ja yhdistyksen lakitoimikunnan pu-
heenjohtajan Timo Mäen asiantun-
tevan alustuksen jälkeen neuvottelu-
kunnassa käytiin aiheesta pitkä ja pe-
rusteellinen keskustelu. Keskustelun 
lopputuloksena voitaneen pitää sitä, 
että neuvottelukunta totesi lakitoimi-
kunnan alustavien linjauksien yhdis-
tyksen lausunnoksi vastaavan myös 
neuvottelukunnan paikalla olleiden 
jäsenten mielipiteitä. (Yhdistyksen 
lausunto on luettavissa tässä lehdes-
sä). Neuvottelukunnan puheenjohta-
ja esitti neuvottelukunnan jäsenille 
vielä toiveen toimia aktiivisesti asias-
sa niin, että alan näkemys tuotaisiin 
eri yhteyksissä rohkeasti julki. 

Neuvottelukunta keskusteli myös 
kahdesta muusta alan säännöspuit-
teistoon liittyvästä hankkeesta. Kum-
mankin hankkeen (EY:n komission 
Vihreä kirja eurooppalaisesta mak-

susuoritusmääräyksestä ja toimenpi-
teistä vähäisiä vaateita koskevien oi-
keudenkäyntien yksinkertaistamisek-
si ja nopeuttamiseksi sekä Oikeusmi-
nisteriön on 15.4.2003 julkaisema 
arviomuistio perintälain uudistus-
tarpeesta) osalta todettiin, että asiat 
kuuluvat ehdottomasti yhdistyksen 
lakitoimikunnassa seurattaviin. 

Yhdistyksen hallitus oli pyytänyt 
neuvottelukuntaa keskustelemaan 
ja ottamaan kantaa joihinkin yhdis-
tyksen toiminnan yleisiin linjauksiin. 
Yhdistyksen rahankäytön ja talous-
hallinnon osalta neuvottelukunta to-
tesi mielipiteenään, että vanha tasee-
seen kertynyt ylijäämä on syytä sijoit-
taa riskittömästi niin, ettei pääomaa 
menetetä. Ylijäämän mahdollisen 
käytön osalta neuvottelukunta totesi, 
ettei se näe estettä sen käyttämiseen 
yhdistyksen normaalin toiminnan tu-
kemiseen. Tällaisia mahdollisia sub-
ventoituja toimintamuotoja voisi olla 
mm. alueellisen koulutuksen tai mui-
den tilaisuuksien järjestäminen, yh-
distyksen lehden kehittäminen sekä 
toimielinten toiminnan tukeminen. 

TEKSTI JA KUVAT JUUSO JOKELA

Luottoalan neuvottelukunta 
kokoontui

Yhdistyksen jäsenmaksujen korotta-
misesta on syytä pidättäytyä niin kau-
an kuin ylijäämä on näin suuri

Neuvottelukunnan puheenjohtaja 
selosti neuvottelukunnalle yhdistyk-
sen hallituksessa tehtyjä linjauksia 
yhdistyksen kansainvälisessä toimin-
nassa. Linjauksen mukaan yhdistys 
toimi aktiivisesti Fecmassa ja seu-
raa toiminnan kehittymistä muista-
en, että Luottomiehet on henkilöjäse-
nyyteen perustuva yhdistys, jonka ei 
tule ottaa liian korkeaa profi ilia alan 
kansainvälisessä edunvalvonnassa. 
Neuvottelukunta piti linjauksia on-
nistuneena. Useat neuvottelukunnan 
jäsenet toivat esille sen, että yhdis-
tyksen rivijäsenille ei kansainvälisestä 
toiminnasta ole ollut näkyvää etua. 

Mielenkiintoinen kokous päätet-
tiin toteamuksiin siitä, että jatkossa 
on kokousvälejä syytä tihentää.
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Kuvassa vasemmalta: Timo Mäki, 
Mikko Parjanne, Juuso Jokela, Jyrki 
Pekkala, Tom G. Ahlroos ja Pertti 
Larva.
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TEKSTI JA KUVAT ANNE BJÖRK

Opiskelua ja 
historiaa Turussa

Olen nyt parin vuoden ajan 
opiskellut työn ohessa.  In-
toa opiskeluun on pitkän 

tauon jälkeen riittänyt. Jopa niin pal-
jon, että olen kahden vuoden aikana 
suorittanut koulussani kaikki mah-
dolliset ruotsin kurssit, joita on ol-
lut iltaopiskelijalle tarjolla. Välähti-
pä vielä talvella päähäni, jos löytyy 
jokin hyvä ruotsin kielen kurssi, niin 
menen ehdottomasti. Internetin kaut-
ta ratkaisuksi löytyi  Native English 
in Turku, Rikssvenska i Åbo -kurs-
si, joka järjestettiin heinäkuun lop-
pupuolella Turun Kristillisellä opis-
tolla, Turun Räntämäessä.  Kurssin 
tarkoituksena on nimenomaan vah-
vistaa suullista kielitaitoa ja joka var-
sinaisesti on tarkoitettu lukioikäisille. 
Kurssista innostui myös eräs opiske-
lutoverini ja mehän ilmoittauduim-
me. Vähän arvelutti muiden opiske-
lijoiden nuori ikä verrattuna meihin. 
No, mehän  koemme olevamme iki-
nuoria, mukaan vaan.

Myöhemmin kävi ilmi että, sama-
na ajankohtana Turussa on muun 
muassa Keskiaikamarkkinat, Tall 
Ships’ Race-tapahtuma ja kiinalai-
set akrobaatit kiertueella. Tuli mie-
leen, että ehtiiköhän sitä kurssille 
lainkaan.

Kurssi alkoi maanantaina, mut-
ta meillä oli mahdollisuus majoittua 
opistolle jo edellisenä iltana.  Tur-
kuun saavuttuamme kävimme naut-
timassa pikaisen aterian, jonka jäl-
keen selvitimme avuliaan bussikuskin 
avulla bussimme lähtöpaikan. Bussin 
lähtöön olikin reilusti aikaa, jonka 
jälkeen kävi ylivoimaiseksi vastustaa 
läheisen Old Bankin varjossa sijain-
nutta kutsuvaa terassia. Terassin anti-
met maistuivat ja jouduimme hieman 
kiristämään tahtia, jotta olisimme eh-
tineet bussiin. No, bussin numero oli 
oikein mutta kadunpuoli väärä, ja oi-
keaan suuntaan menevä bussi oli hie-
man aikaisemmin mennyt. Emme siis 
olleet ymmärtäneet puhuttua turkua. 
Kielikurssi myös turunmurteesta olisi 
enemmän kuin paikallaan, ruotsin ja 
englannin lisäksi voisi jokunen turun-
kielen sanakin olla tarpeen seuraavan 
10 päivän aikana.

Taksihan meidät sitten perille vei. 
Majoitus opistolla oli kahden hen-
gen opiskelijakämpissä, joiden sisus-
tus oli suoraan 70-luvulta. Neitonen 
respassa oli varannut leideille varjon-
puoleisen huoneen, jonka edut olivat 
ilmeiset seuraavien helteisten päivien 
aikana. Opistolla oli samaan aikaan 
useita kielikursseja ja olipa siellä 

muitakin saman ikäisiä opiskelijoi-
ta. Vaihto-oppilaita ja opettajia oli 
useista eri maista; Uudesta-Seelan-
nista, Etelä-Afrikasta, Englannista, 
Skotlannista, Australiasta, Amerikas-
ta ja Ruotsista ja tietenkin Suomesta.  
Kurssimme englannin opettajista toi-
nen oli amerikkalainen Sara  ja toinen 
suomalainen Anu. Suomalainen opet-
tajamme kävi läpi aina kielioppia ja 

sanastoa, amerikkalainen opettajam-
me harjoitti meillä käytännön puhe-
tilanteita. Ruotsin kielessä oli sama 
metodi, toinen opettajamme oli ruot-
salainen Margaret ja toinen suoma-
lainen Annmari, lisäksi otimme osaa 
ruotsalaisen vaihto-oppilaan Aman-
dan tunteihin. 

Opiskelu kurssilla oli aika intensii-
vistä. Tunnit alkoivat aamulla kello 
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8:30 ja loppuivat 17:30, väliin mah-
tuivat vain lounas- ja kahvitauot.  
Alun perin minun piti opiskella vain 
ruotsia, mutta kun englannin kurssi 
tuli samaan hintaan ja aikataulu oli 
laadittu niin, että aamupäivä olisi ol-
lut tyhjää, niin osallistuin myös eng-
lannin tunteihin. Joku on jälkeenpäin 
kysynyt, miten pystyy opiskelemaan 
kahta kieltä noin paljon samana päi-
vänä? Yllättävän helposti tuo meni, 
yhtenä syynä oli varmaankin se, kun 
ei ollut ”kotitehtäviä” iltaisin.  Kurs-
sin ohjelma oli laadittu myös niin, 
että englantia oli aamupäivisin ja 
ruotsia iltapäivällä, keskipäivään oli 
laitettu vaihto-oppilastunnit. Ohjel-
massa ei siis pompittu edestakaisin 
kielestä toiseen. 

Ryhmämme koko oli 16 henkeä. 
Lukio-ikäisillä osallistujilla oli motii-
vi korkealla, kysymyksessä on lukion 
kurssien suorittaminen tai osallistu-
minen syksyllä kirjoituksiin.  Meillä 
ei tällä kurssilla ollut suorittamisen 
pakkoa ja pelkoa kurssin reputta-
misesta (paitsi jos oli poissa tunneil-
ta enemmän kuin 10 prosenttia), jo-
tenka osallistuminen keskusteluun oli 
rennompaa ja eikä virheistä paljoa 
välitetty.  Me olimme opiskelutove-

rini kanssa ehkä rohkeampia puhu-
maan, varsinkin ruotsin tunneilla, 
kuin kurssin lukiolaiset, jotka enem-
män pelkäsivät virheitä. Meillä on 
takana jo nykyisen koulumme kieli-
opintoihin kuuluvia esityksiä ja pu-
heita, ja niistä sentään annettiin ar-
vioita. Lukiolaiset kertoivat, että ny-
kyisinkään ei vielä niin paljon puhuta 
tunneilla, vaan oppiminen on lähinnä 
harjoittelemista aineen kirjoittami-
seen. Tunneilla tehtiin paljon Alias-
harjoittelua, eli kuvailtiin jotain tilan-
netta tai sanaa kiertoteitse.  Ryhmien 
kokoonpano vaihtui useamman ker-
ran  tunnin aikana, mikä sekin terä-
vöitti, kun et koskaan tiennyt kenen 
kanssa joudut puhumaan. 

Amerikkalainen opettajamme Sara 
laittoi meidät mm. tekemään pieniä 
näytelmiä vaihto-oppilaiden kans-
sa viiden minuutin harjoitteluajalla. 
Suomalaisen englanninopettajamme 
Anun tunneille tehtiin mm. pieniä te-
levisio-ohjelmia. Eräälläkin ryhmällä 
oli aiheena uutiset ja sää.  teki uutiset 
ja sään. Säätiedotus annettiin opisto-
rakennuksestamme. Viileämpää uu-
dessa osassa, erittäin lämmintä aurin-
koisella puolella ja hieman helpotus-
ta luvassa varjon puolelle ilta-aikaan. 

Ruotsin opettajamme Margareta lait-
toi meidät lastaamaan laivaa tietyil-
lä sanastoilla. Yhdessä ruotsin har-
joituksessa suunnittelimme ja kalus-
timme  asunnon perheelle. Perheessä 
oli äiti, isä ja kaksi lasta. Jokaisessa 
ryhmässä isä oli tietenkin erittäin va-
rakas, koska taloista ja sisustuksista 
tuli erittäin tasokkaita.  Muutaman 
kerran pidimme tuntia ulkona kun 
luokassa oli niin lämmintä.  

Sekä opisto että vaihto-oppilaat 
järjestivät iltaohjelmaa, oli letunpais-
toa, ruotsalaista iltaa ja kansainvälis-
tä iltaa. Kaikkiin emme voineet opis-
kelukaverini kanssa osallistua, kun 
Turkuunkin piti ehtiä. Vaihto-oppi-
laat kokosivat myös musisointi- ja 
lauluryhmän, jonka esitystä saimme 
seurata eräänä aamuna. Meillä oli 
myös mahdollisuus katsoa elokuvia 
opiston auditoriossa. Siihen oli val-
mistauduttava aina makeisilla ja juo-
milla, niin kuin normaalistikin elo-
kuviin. 

Historiaa
Kurssin ajankohtaa suosi helteiset 
säät, jotenka välillä oli kiva pulahtaa 
opiston uima-altaaseen. Tässä kohtaa 
huomasi, että ikää on hieman enem-
män kuin muilla osallistujilla. Vanhat 
leidit saivat erivapauksia uima-aiko-
jen suhteen, koska respan henkilö-
kunta luotti siihen, että emme laita 
heti allasbileitä pystyyn. Kun päi-
vät hikoiltiin tunneilla, niin iltaisin 
oli pakko lähteä tuulettumaan, eli 
tutustumaan Turkuun.. Opiston lä-
himaastoon tutustuimme omin päin 
sekä ohjatulla luontoretkellä. Ko-
koontuessamme luontoretkelle, ryh-
män vetäjä kysyi, että kuinka pitkälle 
reissulle osallistujat haluavat lähteä? 
Eräs vaihto-oppilaista vastasi, että 4 
minuuttia metsää on riittävästi.  No, 
retkemme lähimetsään kesti kuiten-
kin kauemmin. Me olimme varautu-
neet pidempään metsäretkeen oikein 
keräilyvälinein. Olimme näet käyneet 
pikaisesti etukäteen tutustumassa 
maastoon ja huomanneet, että mus-
tikoita on, jotenka jäimme retkellä 
opiskelukaverini kanssa suosiolla 
muusta ryhmästä jälkeen. Poimimme 
sieltä mustikat iltapalalle ja seuraa-
vaksi aamuksi aamiaiselle. 

Lähdimme yhtenä iltana kävelyllä 
viereiseen lähiöön ja löysimme sat-
tumalta Halistenkosken. Yksi Turun 
vedenottamoista on Halistenkosken 
rannalla. Olimme jo muutaman päi-
vän juoneet Turun omituiselta mais-
tuvaa vettä. Ja siinä rannalla seistes-
sämme päätimme, että juomme sitä 
kraanavettä niin vähän kuin mahdol-
lista. Vähissä oli vesi Halistenkoskes-
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sa, pato oli suljettu, eli mitään ei vir-
rannut Aurajoen alajuoksulle. Päh-
käilimme, että jos tässä kohtaa on 
Aurajoki ja Turun keskustan kohdal-
la on myös samanniminen joki, niin 
mistä vesi alajuoksulle tulee kun täs-
sä on katkos? Päädyimme siihen, että 
taitaa olla muutama sivuhaarakin, 
joissa on sitten vettä? 

Historiaan ei Turussa voi olla niin 
sanotusti törmäämättä, sitä on joka 
puolella. Turussa ei kai voi kaivaa 
yhtään kuoppaa, ilman että museo-
virasto tulee paikalle. Kauppamat-
koillamme läheiseen markettiin ohi-
timme aina Maarian kirkon, jonka 
katto oli muuten juuri niin kyseen-
alaisesti tervattu. Kerran paluumat-
kallamme huomasimme, että kirkon 
ovet olivat auki, joten pääsimme tu-
tustumaan kirkkoon myös sisäpuolel-
ta. Kiitos siitä kuulu häitään harjoi-
telleelle parille. Maarian kirkon van-
himmat osat ovat 1200-luvulta, muu-
ten kirkko ajoitetaan rakennetuksi 
1300-luvun loppu- tai keskivaiheilla. 

Paikalla on myös sijainnut piispan-
istuin ammoisina aikoina. Vietimme 
myös hyvän tovin tutkimalla kirkon 
hautausmaata.  Myös opisto sijait-
see kiinnostavalla paikalla. Opis-
ton laajennuksen yhteydessä alueella 
tehtiin kaivauksia, tietenkin. Rän-
tämäen kaupunginosa on aikoinaan 
ollut melkein kokonaan merenpoh-
jaa. Opiston ja kirkon alue ovat ol-
leet saaria. Opiston uudisrakennuk-
sen aulaan oli tehty merkkiviiva sille 
kohtaa, missä vedenpinta aikoinaan 
oli. Apua! Englannintunnit olimme 
upoksissa alakerroksessa.

Yhdenlaiseksi kulttuuri- ja his-
toriakierrokseksi voi kutsua kier-
rostamme paikkoihin, joiden nimet 
olivat meistä niin kutkuttavia; Ra-
vintola Old Bank, Puutorin Vessa, 
Panimoravintola Koulu ja Apteek-
ki. Kaikki plussat turkulaisille, siitä 
että tällaisia paikkoja on. Turkulai-
set osaavat antaa arvoa vanhalle, niin 
että historia säilyy vielä nimissäkin ja 
että se kertoo myös paikan alkuperäi-
sestä käytöstä.

Kurssimme aikana meillä oli vain 
yksi vapaapäivä. Osallistuimme sinä 
ainoana vapaapäivänä  Turun Linnan 
opastettuun retkeen. Oppaanamme 
toimi ruotsinopettajamme Annmari, 
joka varsinaisen työnsä ohella toi-
mii myös oppaana. Turun Linnassa 
on tullut kierrettyä useasti omatoi-
misesti ja kerran Luottomiesten ke-
vätkokouskin on pidetty siellä. Op-
paan johdatuksella Turun Linnan 
kiviseiniin tuli eloa. Saimme kuulla 
tarinoita Ruotsin kuninkaista ja hert-
tuoista ja siitä kuinka he ovat eläneet 
Turun Linnassa. Kolmen eri Katarii-
nan elämäntarinat nivoutuvat myös 
Turun Linnaan. Kuulimme että, Puo-
lan Katarina Jagellonican myötäjäis-
luettelon mukaan hänellä oli muka-
naan mm. oravannahkaiset alushou-
sut. Katarina opetti meille suomalai-
sille haarukan käytön. Huomasimme 

myös sen pienen korkeuseron, joka 
on linnan kirkossa olevien kuninkaan 
ja kuningattaren istuinten välillä. Ku-
ninkaan piti olla aina ylempänä kuin 
muut. Saimme myös tietää sen mik-
si naiset istuvat kirkossa vasemmalla 
puolella. Kirkot on rakennettu etelä-
pohjoissuunnassa ja miehet istuvat 
lännen puolella ja naiset idän puolel-
la. Kaikki paha tulee idästä eli naisten 
puolelta, jotenka he joutivat jäämään 
kivikasan alle. 

Ainoat sateet koko 10 päivän ai-
kana koettiin juuri tuona päivänä 
kun kiersimme linnaa.  Seuraavana 
päivänä saimme lukea lehdestä, että 
vettä oli tullut niin paljon että viemä-
rit olivat menneet tukkoon. Aurinko 
paistoi kun lähdimme Turun Linnas-
ta joen vartta kävelemään ja ensim-
mäisiin Tall Ships’ Race’n laivoihin 
tutustumaan. Turussa on muutama 
juttu joka pitää tehdä. Turussa pitää 
tietenkin mennä Förillä yli ja sen me-
kin teimme. Ja tietenkin pitää käydä 
Denniksen pizzapaikassa. Ja kauniina 
kesäiltana aikaa voi viettää lukuisissa 
joen varteen kiinnitetyissä laivoissa. 
Viimeisenä iltana kävimme tutustu-
massa purjelaivoihin. Näky oli upea, 
kun kaikki purjelaivat olivat yhtä ai-
kaa Aurajoen rantaan kiinnitettynä. 
Tulin käyneeksi kierroksella samassa 
meksikolaisessa laivassa, johon tutus-
tuin kun laivat olivat muutama vuo-
si sitten Helsingissä. Tasa-arvoinen 
suomalainen nainen ei edes tunnista 
kun meksikolainen upseeri ojentaa 
kättään tueksi astuttaessa laivaan. 
Ei, sitä luullaan kättelyksi, ja aletaan 
vispaamaan kättä. Se siitä huomioon 
ottamisesta. Tunnelma paikan päällä 
oli kansainvälinen ja leppoisa.

Turussa oli kurssimme aikana heltei-
set kelit ja mahtava tunnelma muuten-
kin. Viihdyimme hyvin Aurajoen ran-
nassa kävellen tai istuksien ja virvok-
keita nauttien jossakin niistä monista 
laivoista. Monta paikkaa jäi kokemat-
ta ja näkemättä tällä käynnillä, kun piti 
siellä kurssillakin olla. Kiinalaisia akro-
baatteja ehdin onneksi katsomaan Hel-
singissä. Lempimuseoni Aboa Vetus & 
Ars Nova jäi seuraavaan kertaan.  

Kurssista vielä sen verran, että 
meille vähitellen kurssin loppupäivi-
nä selvisi yksi salaisuus. Amerikka-
lainen opettajamme Sara osasi erit-
täin hyvin suomea, mutta ei puhunut 
meille sitä sanaakaan eikä muka ym-
märtänyt. Jos tuli ongelma jonkin il-
maisun tai sanan kanssa, niin se piti 
selittää hänelle alias-pelin tapaan, 
niin sitten hän kertoi meille oikean 
sanan tai sanonnan. Sara osaa suo-
mea koska hänellä on suomalainen 
äiti sen lisäksi hänen isänsä on tehnyt 
useita englanti-suomi sanakirjoja. 
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Vuodelta 1895 olevan ulosottolain ko-
konaisuudistuksen ensimmäinen vaihe 
toteutettiin paikallishallintouudistuksen 
yhteydessä joulukuun alussa 1996. 
Ulosoton viranomaisorganisaatio ja 
muutoksenhaku uudistettiin, ulosoton-
haltijalaitos lakkautettiin ja annettiin uusi 
laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta 
koskevan päätöksen täytäntöönpanosta.

Vuoden 1997 maaliskuussa tehostet-
tiin ulosottoa silloin, kun velallinen pyr-
kii epäasianmukaisin keinoin välttämään 
täytäntöönpanoa, ja toukokuussa laajen-
nettiin velallisen erottamisetua irtaimen 
ulosmittauksessa ja otettiin käyttöön 
vapaakuukausijärjestelmä palkan ja 
eläkkeen ulosmittauksessa.

Lapsen elatusavulle säädettiin vuoden 
1999 alusta aiempaa laajempi etuoikeus, 
viivästyskorko ja viiden vuoden van-
hentumisaika. Sakkojen sekä eräiden 
menettämisseuraamusten ja valtiolle tuo-
mittujen korvausten täytäntöönpano uu-
distettiin viime lokakuun alusta voimaan 
tulleella sakkotäytäntöönpanolailla.

Ulosottolainsäädännön kokonaisuu-
distuksen toisen vaiheen lait vahvistettiin 
27.6.2003 ja tulevat voimaan pääosin 
1.3.2004. Tuolloin uudistuvat ulosotto-
lain 2 lukuun otetut ulosottoperusteita 
koskevat säännökset sekä 3 lukuun kuu-
luvat yhteiset menettelysäännökset eri 
täytäntöönpanon muodoille. Ulosoton 
perusrakenteisiin ulottuvista muutok-
sista mainittakoon ulosottoperusteen 
määräaikaisuus sekä velalliskohtainen ja 
valtakunnallinen ulosottoasioiden käsit-
tely. Uuteen 6 a lukuun on otettu muun 
kuin maksuvelvoitteen täytäntöönpanoa 
koskevat säännökset, jotka uudistavat  
muun muassa vuokralaisen häätöme-
nettelyn.

Viime kesäkuun lopulla julkaistiin 
laaja ehdotus hallituksen esitykseksi ulos-
ottolain muuttamisesta, joka muodostaa 
ulosottolainsäädännön kokonaisuudis-
tuksen kolmannen vaiheen. Ehdotus kos-
kee maksuvelvoitteen täytäntöönpanoa 
eli omaisuuden ulosmittausta ja myyntiä 
sekä varojen jakoa ja tilitystä käsitteleviä 
ulosottolain 4–6 lukuja.

Esityksen tarkoituksena on kehittää 
heikossa taloudellisessa asemassa olevien 
velallisten vähimmäissuojaa, parantaa 

yritystoiminnan jatkamisen edellytyksiä 
ulosotossa ja kehittää huutokaupalle 
vaihtoehtoisia myyntimuotoja. Velallisen 
omatoimisuutta korostetaan ja pyritään 
lisäämään perinnän toteuttamista erilai-
sin pehmein keinoin, kuten maksusuun-
nitelmien ja maksusopimusten avulla.

Säännönmukainen ulosmittauksen 
määrä olisi palkan ja muun toistuvais-
tulon ulosmittauksessa nykyiseen tapaan 
kolmannes nettotulosta. Pienituloisten 
ulosmittaus suojaosuuden perusteella 
laskettavan säännön mukaan merkitsee 
käytännössä, että kertymät useimmiten 
jäävät nettoansion kolmasosaa pienem-
miksi. Toisaalta hyvinkin suurista net-
totuloista ulosmitataan vain kolmannes. 
Ulosotossa suhteellisen hyvätuloinen ve-
lallinen saa pitää tuntuvasti suuremman 
osan tulosta itsellään kuin velkajärjeste-
lyssä. Myös ulosottoperusteen määräai-
kaisuus koskee kaikkia velallisia.

Esityksen mukaan pienituloisille jätet-
tävää määrää lisättäisiin jonkin verran ja 
toisaalta suurissa tuloluokissa otettaisiin 
käyttöön progressiivinen ulosmittaus-
määrän laskemistapa – suomalaisen 
verotuksen matkimista siis. Suojaosuutta 
korotetaan samalla jonkin verran.

Palkka tai muu toistuvaistulo jaettai-
siin ulosmittauksen määrän laskemiseksi 
kolmeen ryhmään:
- Ensiksi kun velallisen nettopalkka 

on hänelle laskettavaa suojaosuutta 
suurempi mutta enintään kaksi kertaa 
suojaosuuden määrä, jätettäisiin suo-
jaosuuden ylittävästä palkasta ulos-
mittaamatta kolmasosa. Tämä olisi 
velalliselle edullisempaa kuin nykyinen 
sääntö, jonka mukaan suojaosuuden 
ylittävästä määrästä jätetään ulosmit-
taamatta neljäsosa.

- Toiseksi kun velallisen nettopalkka on 
suurempi kuin kaksi kertaa hänen suo-
jaosuutensa määrä, mutta enintään nel-
jä kertaa suojaosuus, ulosmittaamatta 
jätettäisiin kaksi kolmasosaa palkasta. 
Tämä vastaa nykyistä pääsääntöä, jon-
ka mukaan nettopalkasta ulosmitataan 
kolmannes. Säännön piiriin siirryttäi-
siin vasta nykyistä suuremman palkan 
kohdalla, koska tulorajana on nykyisin 
1,8 kertaa suojaosuuden määrä.

- Kolmanneksi kun velallisen netto-

palkka on suurempi kuin neljä kertaa 
hänelle laskettava suojaosuus, ulos-
mittaamatta jätettäisiin asetuksella 
säädetty määrä, kuitenkin vähintään 
puolet palkasta. Yksin elävän velallisen 
nettotulojen tulee ylittää kuukaudessa 
2.260 euroa, ja jos hänen elatuksensa 
varassa on avio-/avopuoliso ja kaksi 
lasta, 4.521 euroa. Tällaisia velallisia  
ei löydy runsaasti nytkään. Ankaram-
paan ulosmittaukseen siirryttäisiin vas-
ta kolmen vuoden kuluttua lakimuu-
toksen voimaantulosta, minkä jälkeen 
luultavasti ei ainuttakaan.
Palkasta pidätettävän määrän laske-

mista helpottamaan työnantajille jaetaan 
tarkoitusta varten laadittu taulukko.

Jos velallinen on ollut pitkään työttö-
mänä ja sitten työllistyy, ulosmittausta 
voitaisiin lykätä enintään neljä kuukaut-
ta, jollei hakijan maksunsaanti olennai-
sesti vaarannu.

Vapaakuukausijärjestelmää laajen-
nettaisiin. Yhtenä myöntämisperusteena 
olisi korkeat välttämättömät asumiskus-
tannukset. Kun toistuvaistulon tulora-
jaulosmittaus on jatkunut vuoden, velal-
lisella olisi oikeus saada automaattisesti 
vuosittain kaksi vapaakuukautta. Kun 
tulorajaulosmittaus olisi jatkunut kolme 
vuotta, velallinen saisi kolme vapaakuu-
kautta. Nykyisin ulosottomies voi myön-
tää yhdestä kolmeen vapaakuukautta yli 
vuoden kestäneessä palkan tai eläkkeen 
ulosmittauksessa.

Velallisen erottamisetu muuttuisi niin, 
että velallinen saisi yhden kuukauden 
elantomenojen sijasta pitää kaksi kertaa 
suojaosuuden määrän.

Myös yritystoiminnan edellytyksiä 
turvattaisiin eri keinoin. Yrityksen toi-
mintaa voitaisiin tietyin edellytyksin jat-
kaa, vaikka sen varasto on ulosmitattu. 
Ulosmittaus koskisi yrityskiinnityksen 
tapaan vain kulloinkin varastossa ole-
via tavaroita. Luonnolliselta henkilöltä, 
joka harjoittaa ammattia tai elinkeinoa, 
sekä pienyhtiöltä voitaisiin ulosmitata 
säännönmukaista pienempi määrä, jos 
toiminta voisi siten jatkua eikä lievennys 
olisi olennaisesti velkojan edun vastaista. 
Tällä hetkellä yhtiön saama tulo on ulos-
mitattu kokonaisuudessaan saatavina. 
Maksusuunnitelma ja –sopimus olisi 

TEKSTI: TIMO MÄKI

Varatuomari Timo Mäki on yhdistyk-
sen lakitoimikunnan puheenjohtaja ja 
Contant Oy:n varatoimitusjohtaja.

Ulosottolainsäädännön 
kokonaisuudistuksen 
III vaihe
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Uudet jäsenet
24.4.2003
Elomaa Annikki
kirjanpitäjä
Rautaruukki Oyj
Fredrikinkatu 51-53
00100 Helsinki

Hovi Riikka
ryhmäpäällikkö 
Oy Radiolinja Ab
PL 10
02050 Radiolinja

Ijäs Riitta
perintäsihteeri 
Intrum Justitia Oy
PL 118
40101 Jyväskylä

Immonen Tuula
perintäkäsittelijä
Aktiv Kapital Finland Oy
PL 34
00501 Helsinki

Lyytikka Tuovi
perintäkäsittelijä
Aktiv Kapital Finland Oy
PL 34
00501 Helsinki

Mäkinen Mirva
perintäneuvottelija
Intrum Justitia Oy
PL 118
40101 Jyväskylä

Nevalainen Minna 
ryhmäesimies
Intrum Justitia Oy
PL 75
00241 Helsinki

Roos Minna
ryhmäesimies
Intrum Justitia Oy
PL 49
00241 Helsinki

Turunen Stiina
rahoituskäsittelijä
Svea Rahoitus Oy
Ratavartijankatu 2
00520 Helsinki

5.6.2003
Kukkamäki Katriina
luottopäällikkö
KohdematkatKaleva Oy
Ruoholahdenkatu 23
00180 Helsinki

Lahtinen Mika
myyntipäällikkö
Aktiv Kapital Finland Oy
PL 34
00501 Helsinki

Niva Petri
tuotantopäällikkö
Intrum Justitia Oy
PL 49
00241 Helsinki

Nuopponen Janne
Assistant Controller
Emerson Process 
Management Oy
Pakkalankuja 6
01510 Vantaa

Savela Katri
luotonvalvoja
Mercantile Oy Ab
Hakkilankaari 2 B
01380 Vantaa

Tikka Maarit
luottopäällikkö
Oy Teboil Ab
Bulevardi 26
00120 Helsinki

sallittu yhtiöitä koskevassa ulosotossa. 
Merkitystä ei olisi yhtiön koolla, vaan 
suurtakin yhtiötä koskeva ulosotto 
voitaisiin toimittaa vapaaehtoisuuden 
pohjalta taikka velallisyhtiön ja velkojien 
välisen maksusopimuksen mukaisesti.

Yhteisomistusesine voitaisiin esityk-
sen mukaan ulosmitata kokonaan tietyin 
ehdoin.  Ulosottomies myisi yhteisesti 
omistetun esineen ja jakaisi kauppahin-
nan omistajien kesken. Nykyisin yhteis-
omistussuhteen purkaminen edellyttää 
tuomioistuimen määräystä.

Kuolinpesän osuuden ulosmittausta 
koskevia sääntöjä uudistettaisiin. Jos ve-
lallisen pesäosuus nykyisin ulosmitataan, 
joutuvat ulosottovelkojat hakemaan 
tuomioistuimesta pesän/perinnönjakoa 
ja jakajan määräämistä. Esityksen mu-
kaan ulosottomies huolehtisi siitä, että 
pesä tulee selvitetyksi ja perintö jaetuksi. 
Pesäosuuden ulosmittausta lievennettäi-
siin tuntuvasti siten, että velallinen saisi 
aina pitää puolet saamastaan perinnöstä. 
Näin turvattaisiin paremmin valtiolle 
maksettavien perintö- ym. verojen kerty-
minen. Velallinen voisi nykyiseen tapaan 
myös luopua pesäosuudestaan, mutta ei 
enää ulosmittauksen jälkeen.

Ulosottolakiin ehdotetut muutokset 
aiheuttaisivat tarkistuksia eräisiin perin-
tökaaren säännöksiin.

Huutokauppamenettelyä koskevat 
säännökset yhtenäistettäisiin eri omai-

suuslajien myynnissä. Samalla menette-
lyä yksinkertaistettaisiin muun muassa 
kuuluttamista vähentämällä. Vähim-
mäishintasäännöksellä turvattaisiin, ettei 
arvokasta omaisuutta myydä selvään 
alihintaan. Esitykseen sisältyvät myös 
säännökset huutokauppaostajan oikeus-
asemasta muun muassa omistusoikeuden 
ja hallinnan siirtymisen sekä tavaran 
virheen suhteen.

Tavanomaisen omaisuuden huuto-
kauppa tuottaa tavallisesti verrattain 
hyvän tuloksen, mutta erityistilanteissa 
vapaalla myynnillä saadaan todennä-
köisesti korkeampi hinta. Vapaa myynti 
asianosaisten suostumuksin tulisikin 
huutokauppaan nähden vaihtoehtoiseksi 
myyntimuodoksi. Toteutuksessa voitai-
siin joustavasti käyttää asianosaisten ja 
kiinteistönvälittäjän toimenpiteitä.

Muutoksenhakijan oikeusturvaa pa-
rannettaisiin uudella keskeytyssäännök-
sellä. Kertyneiden varojen tilitys voitai-
siin keskeyttää silloin, kun asianosainen 
valittaa ulosottotoimesta.

Velallisten ulosottomaksuja helpotet-
taisiin. Velkojien maksettavaksi 1.9.2004 
alkaen tulevan tilitysmaksun tuotoksi ar-
vioidaan 1,5 miljoonaa euroa vuodessa. 
Tästä määrästä ehdotetaan puolet ohjat-
tavaksi kahden alimman taulukkomak-
sun alentamiseen 50 sentillä (7 e -> 6,50 e 
ja 12 e -> 11.50 e). Pääosa ulosoton lähes 
50 miljoonan euron vuosittaisesta mak-

sukertymästä tulee kahdesta alimmasta 
taulukkomaksuluokasta. Toinen puoli 
tilitysmaksun tuotosta kohdennettaisiin 
toistuvaistulon ulosmittauksen piirissä 
olevien velallisten hyväksi. Kun velalli-
selta on edeltäneen 36 kuukauden aikana 
peritty 27 kuukauden aikana taulukko-
maksuja, ei häneltä enää perittäisi tau-
lukkomaksuja. Lisäksi ulosottomiehelle 
tulisi mahdollisuus myöntää yksittäista-
pauksissa vapautuksia ulosottomaksuis-
ta silloin, kun maksujen määrä suhteessa 
kertymiin on suuri tai helpotuksiin on 
muu erityinen syy.

Mainittujen uudistusten jälkeen 
ulosoton toiminnasta on tarkoitus 
rahoittaa edelleen noin 60 prosenttia 
ulosottomaksuista saaduilla tuloilla. 
Erityisen mielenkiintoista tulee olemaan 
harkinnanvaraisten maksuvapautusten 
kehityksen seuraaminen, koska avustavi-
en ulosottomiesten palkkauksesta puolet 
kertyy valtiolle maksettujen taulukko-
maksujen provisioista.

Ehdotuksen laatineet oikeusminis-
teriön virkamiehet ovat laskeneet, että 
esitykseen sisältyvät lievennykset velalli-
sen taloudelliseen asemaan aiheuttaisivat 
toistuvaistulon ulosmittauksessa velkojil-
le arviolta viiden miljoonan euron lopul-
lisen menetyksen vuosittain. 

Ulosottolainsäädännön kokonaisuu-
distuksen kolmas vaihe tullee voimaan 
vuonna 2005.

21.8.2003
Talvitie Irma   
perintätoimihenkilö
Nordea Rahoitus Suomi Oy
Nihitisillantie 3 G
00020 Nordea

Vauhkonen-Kivisoja Maarika
lakimies       
Tapiola-ryhmä            
Revontulentie 7
02010 Tapiola  

Vento Tiina
palveluneuvoja   
Nordea Pankki Oyj
00020 Nordea
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HOROS-
KOOPPI

  


 

KAURIS
Loma oli lyhyt ja se tuntuikin lyhyeltä. 
Yksityiselämäsi kukoistaa kuitenkin 
siihen malliin ettei paluu työhönkään 
tunnu liian raskaalta ja työ sujuu kuin 
leikki kaiken muun onnen rinnalla. 
Olet elänyt huolettomasti koko kesän 
ja syksy tuo sinulle jobinpostia, mikä 
tarkoittaa ylimääräistä rahanmenoa. 
Et jaksa kuitenkaan kauan olla huolis-
sasi ylimääräisistä menoista sillä kat-
seesi on jo suunnattu tulevaisuuteen.

VESIMIES
Vesimies on elänyt raskasta kesää ja 
heittäytynyt välillä masennuksen syö-
vereihinkin ja se on epätavallista. Tie-
dät kyllä missä se masennuksen syy on 
ja olisikohan sinun korkea aika tehdä 
asialle jotain! Työkaverisi ovat huo-
manneet epätavallisen kireytesi, mut-
ta ovat antaneet sinun toistaiseksi olla 
rauhassa. Jos et ota itseäsi niskasta 
kiinni ja ala reipastua, saat pian huu-
tia ja oikein olan takaa!

KALAT
Olet kovasti yrittänyt pitää itseäsi 
kunnossa, mutta huono tahdonvoima-
si ja ikuinen nautiskelijaluonteesi eivät 
riitä pitämään sinua ruodussa. Kissan-
ristiäisiä on riittänyt ja sinä et ole niis-
tä jäänyt mistään hinnasta pois. Halu-
at luoda suhteita ja verkostoitua, sil-
lä mielestäsi ihmisellä ei ole koskaan 
liian paljon kontakteja ja aina jostain 
voi olla jotain hyötyä. Haluat niin ko-
vasti päästä piireihin, että koet suun-
natonta tarvetta olla aina joka paikas-
sa näyttäytymässä. Varo, ettei naama-
si ala pian kyllästyttää.

OINAS
Surkea taloutesi alkaa näyttää jo 
merkkejä elpymisestä. Älä tuudittau-
du olemaan liian varomaton, sillä se 
kostautuu ja kymmenkertaisesti. Hy-
viä ystäviä ja heidän juttujaan kannat-
taa nyt kuunnella tarkkaan, sillä heillä 
on sinulle kullan arvoista kerrottavaa. 
Saat piakkoin puhelun vanhalta tutta-
valtasi, jonka luulit jo poistuneen ys-
täväpiiristäsi, mutta jälleennäkeminen 
tulee olemaan hauska ja huomaatte, 
että tosiystävyys kestää läpi vuosien.

HÄRKÄ
Olet nyt höseltänyt ja höseltänyt ihan 
tarpeeksi. Koetapa nyt rauhoittua ja 
esittää välillä aikuista! Teet pari työ-
kaveriasi hulluksi sekoilullasi, mikä ei 
itse asiassa ole se vahvin luonteenpiir-
teesi. Olet vain sekaisin suuresta muu-
toksesta elämässäsi, jonka et edes ar-
vannut vaikuttavan niin suuresti. Hei! 
Tää on elämää, ei sen enempää. Et 
todellakaan ole ainoa ihminen maa-
ilmassa, jolle tapahtuu. Flirttailuasi 
voit vähentää, sillä herätät ympärilläsi 
myös mustasukkaisia tuntemuksia.

KAKSOSET  
Et turhaan synkistele ja se on sinun 
parhaita puoliasi. Huomaat yhtääk-
kiä että olet todella suosittu. Ikäänty-
minen sopii sinulle, sillä sinä jos kuka 
paranet vuosien kuluessa kuin hyvä 
viini. Erityisesti tänä syksynä hehkut 
ulospäin ihmeellistä lämpöä ja hy-
vänolon tunnetta, että sinulta usein 
kysytäänkin, mitä on tapahtunut. On-
kos se kenties rakkautta? Työssä sinua 
kohtaa takaisku, mutta itsepäisyydel-
läsi pystyt selättämään vaikeudet.

RAPU
Työntäyteinen kesä takana ja työn-
täyteinen on myös syksykin. Onnek-
si olet muistanut myös huvitella aika 
ajoin ja vetänyt välillä jopa överiksi-
kin. Syksystä tulee pitkä ja uuvutta-
va ja kesän kauniit muistot auttavat 
sinua seliytymään rankasta syksys-
tä. Olet haaveillut opiskelusta, mutta 
vaakakupissa painaa muut asiat enem-
män ja pelkäät että lupaava urasi kär-
sisi opiskelusta. Nyt sinulla on työssä-
si todellakin se hetki jolloin kannattaa 
takoa. Urasi näyttää vahvasti ylöspäin 
ja laiskempia heikottaa

LEIJONA
Näet ympärilläsi vain rakastuneita ja 
onnellisia ihmisiä. Tuntuu kuin koko 
maailma olisi rakastunut, mutta sinä 
et. Älä lähde suinpäin etsimään sitä sa-
maa, mitä niillä muilla on, sillä kaikki 
ei ole sitä miltä näyttää. Nyt kannattai-
si vain lähteä välillä sinkkuristeilylle ja 

kavereitten kanssa ulos ilman siippoja, 
niin realiteetit loksahtavat kohdalleen. 
Huomaat että ihmisillä on vahva taipu-
mus rakennella kulisseja ympärilleen. 
Työssäsi teet yllättävän havainnon ja se 
kuinka sen hoidat, tulee osoittamaan 
kuka on kuka.

NEITSYT
Rakkaus on vaikeaa, mutta elämä il-
man sitä vielä vaikeampaa. Sinä et 
osaa olla yksin. Tarvitset aina jon-
kun lähellesi, sillä sinulla on paljon 
annettavaa ja haluat myös paljon ot-
taa. Olet nautiskelijoiden kuningas 
ja muut kadehtivat taitoasi ottaa elä-
mästä se kerma päältä. Niin sitä pitää. 
Harva muu tajuaa sinun tavoin, että 
kerranhan täällä eletään. Varo perjan-
tairuuhkia! Ne eivät yksinkertaisesti 
ole sinua varten. 

VAAKA 
Eräs velallisesi aiheuttaa sinulle ham-
paidenkiristystä, etkä oikein tiedä kuin-
ka asian hoitaisi parhaalla mahdollisel-
la tavalla. Et viitsisi ylpeyksissäsi edes 
kysyä neuvoa ja se olisi liian kohtalo-
kasta. Apua on lähempänä kuin luulet-
kaan, kun vain osaat sitä pyytää. Vali-
tettavan usein et näe metsää puilta ja 
ystäväsikin sen tietävät. Rahakas tyyp-
pi yrittää viekoitella sinua kelkkaansa, 
mutta ole varovainen. Tämä kakku on 
vain päältä kaunis.

SKORPIONI
Sinulla pyyhkii hyvin niin työssä kuin 
rakkaudessa. Olet saanut paljon kii-
tosta työstäsi ja ihan syystä. Olet kui-
tenkin jo jonkun aikaa halajanut suu-
rempia haasteita, sillä tiedät että sinus-
ta löytyy taitoa ja osaamista vaativim-
piinkin tehtäviin ja nyt olet sen myös 
osoittanut. Nykyisessä työssäsi sinun 
on turha odottaa uralla etenemistä. 
On aika heitellä verkot muihin vesiin. 
Aika aikansa kutakin. Tämän hetkises-
sä asemassasi et pääse täysin oikeuksii-
si. Kalastelusi tulee tuottamaan tulosta 
nopeammin kuin arvaatkaan,

JOUSIMIES
Moneskohan kerta tämä taas on, kun 
olet päättänyt tehdä jotain elämälle-
si? Kaipaat niin kovasti piristystä ja 
muutosta elämääsi, mutta löydät it-
sesi aina samasta tilanteesta, samoi-
ne haaveinesi. Oletko tullut yhtään 
ajatelleeksi sitä, että sinun osuutesi ja 
aktiivisesi on se avain toivomaasi olo-
tilaan. Asiat eivät yksinkertaisesti aina 
tapahdu noin vain itsestään. Tsemp-
piä! Sinusta kyllä on siihen, mutta 
kysymys kuuluukin; onko sinulla tar-
peeksi tahdonvoimaa?
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