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

Vietetään 
suomalainen 
joulu
Luottolinkin juhlavuosi on nyt lopuillaan. Lehdessä on vuoden aikana muis-
teltu vanhoja ja juhlatkin Linkin kunniaksi on pidetty. Ravintola Pääpostiin 
tuli runsaasti osallistujia, paikalle olivat saapuneet melkein kaikki entiset 
päätoimittajat. Illan yllätysesiintyjä sai naispuolisten osallistujien sydämet 
väpäjämään. Toivottavasti kaikilla osallistujilla oli mukavaa.  

Toivon omasta puolestani Luottolinkin paperiversiolle menestystä vielä seu-
raavallekin 20-vuoden taipaleelle.  Muutama vuosi sitten tuntui, että kaik-
ki tulee siirtymään nettiin. Ruokatarvikkeet tilataan netistä ovelle ellei jopa 
jääkaappiin asti, lehdet joutuu lukemaan päätteeltä ja mm. kaiken asioinnin 
pankin kanssa on tapahduttava nettipankissa. Nettikaupat eivät ole kaikki 
tainneet oikein menestyä, lentolippujen myynti netin kautta tuntuu sujuvan, 
mutta yleensä kuluttajilla on tarve saada tuote näppeihinsä ennen ostamis-
ta. Pankitkin ovat ymmärtäneet että kaikkia palveluja ei voi myydä netissä. 
Hyvänä esimerkkinä on Luottolinkin digikamera, joka tilattiin netin kautta, 
mutta sitä ennen siihen ja pariin muuhun malliin oli tutustuttu ihan käymäl-
lä niitä liikkeissä katsomassa ja kokeilemassa. Kun tiedettiin mitä haluttiin, 
sen jälkeen oli hyvä tehdä netin kautta edullisempi ostos. Jotenka suhtaudun 
luottavaisesti Luottolinkin tulevaisuuteen.  

Yhdistyksellä on uusi kunniajäsen, Timo Mäki. Toimitusneuvosto onnittelee 
Timoa, hallituksen valinnassa osumatarkkuus oli täydellinen. Timo on kir-
joittanut taas kerran ansiokkaan kirjoituksen lehteemme, koskien hallituk-
sen linjauksia siitä kuinka velallisen asemaa pitäisi helpottaa.  Löytyisiköhän 
joskus joku niin rohkea poliitikko, että uskaltaisi ääneen pohtia myös sitä 
toista puolta. Velkojen maksamista. 

Pääkirjoituksen otsikkona on Vietetään suomalainen joulu. Niin moni on 
menettänyt tai menettämässä työpaikkansa. Osa työpaikan menetyksistä 
johtuu kysynnän laskemisesta, mutta osa työpaikkojen siirtymisestä hal-
vemman työvoiman maihin. Kiina on nyt, voisiko sanoa, muotia. Kaikki 
yritykset siirtävät tehtaitaan sinne. Kiinassa työvoiman hinta on tällä het-
kellä murto-osa suomalaisen tai saksalaisen työntekijän hinnasta. Suomes-
sa säilyy kuulemma tuotekehitys ja suunnittelu, mutta eihän meistä kaikista 
ole tuotesuunnittelijoiksi, tarvitaan meilläkin yksinkertaisia töitä, sitä ko-
koonpanoa, siivousta ja muita kauppa-apulaisia. Työllistämme suomalaisia 
ostamalla suomalaisia tuotteita ja elintarvikkeita. Omasta mielestäni niistä 
voi jopa maksaa hieman enemmän, koska se kaikki kiertyy kuitenkin pitem-
män tai lyhyemmän kierroksen kautta takaisin minuun. Naapurini säilyttää 
työpaikkansa jos ostan suomalaisia tuotteita tai palveluita ja minä säilytän 
työpaikkani, jos naapurini tekee vastaavasti. Kaukoidässä tuotettu tuote voi 
olla halvempi, mutta jos ryntäämme ostamaan niitä runsain mitoin, joudu-
tamme työllisyystilanteen heikentymistä täällä Suomessa.  Viettäkäämme siis 
mahdollisimman suomalainen joulu.

Haluan kiittää yhdistyksen hallitusta saamastani huomiosta eli Vuoden 
Luottomieheksi nimittämisestä. 

Anne Björk

Toimitusneuvosto toivottaa Luottomiehille Rauhaisaa Joulua
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TONI SANTALAHTI

Kauteni yhdistyksen puheenjohtajana 
käy kohti loppuaan. Olen ollut hal-
lituksessa kohta kolme vuotta, jois-
ta kahtena viimeisenä olen toiminut 
puheenjohtajana. Täytyy sanoa, että 
kolme vuotta menee nopeasti, vaikka 
se kolmivuotiskauden alussa tuntui-
kin pitkähköltä sitoumukselta. 

Jäädessäni nyt yhdistyksessä ns. ri-
vijäseneksi katson yhdistystä ”uusin 
silmin”. Ennen hallitustyöskentelyä 
ja muutaman vuoden yhdistyksen jä-
senenä olleena pidin yhdistyksen jäse-
neksi liittymisen päämotiivina olla jä-
sen yhdistyksessä, jossa samalla alalla 
työskentelevät kollegat voivat tavata 

toisiaan. Tämä on edelleenkin mieles-
täni yksi suurimmista anneista yksit-
täiselle jäsenelle. 

Mutta yhdistyksemme on paljon 
muutakin, sellaista joka ei välttämät-
tä näy yksittäiselle jäsenelle. Annam-
me mm. lausuntoja lakiehdotuksista 
ja osallistumme merkittävällä tavalla 
kansainväliseen luottoalan yhteistyö-
hön. Nämä eivät näy samanlaisena 
hyötynä rivijäsenelle kuin esimerkik-
si yhdistyksemme koulutustapahtu-
mat, juhlat ja Luottolinkki. Ne ovat 
kuitenkin tärkeä osa kokonaisuutta 
ja antavat osaltaan tukea yhdistyk-
sen tarkoitukselle ja olemassaolol-
le. Paljolti näiden edellä mainittujen 
tekijöiden kautta yhdistyksemme on 
saavuttanut yhteiskunnassa nykyisen 
asemansa. 

Yhteiskunnallinen asema on tär-
keä asia pyrkiessämme ajamaan nii-
tä näkemyksiä eteenpäin, mitä yh-
distyksellämme on. Yhdistyksemme 
näkemyksiä/arvoja ei ole varsinaises-
ti määritelty sääntöihin tai periaat-
teisiin. Arvot tulevat kuitenkin esille 
kannanotoistamme ja antamistamme 
lausunnoista. Antamamme lausunnot 
ovat asiantuntevia, perusteltuja ja 
niissä otetaan huomioon lainsäätäjän 
tarkoitusperät.

Lainsäätäjän tarkoituksena on nyt 
vireillä olevien lakihankkeiden kaut-
ta puuttua monella eri tavoin velal-
lisen ja velkojan väliseen suhteeseen. 
Linjana  monessa nyt vireillä olevas-
sa lakihankkeessa on velallisen etujen 
muuttuminen ja puuttuminen näin 
ollen myös velkojapuolen asemaan. 
Voi kysyä, lyödäänkö joissain laki-
hankkeissa yli ja joudutaanko jossain 
vaiheessa tulemaan vastaan ja löytä-
mään ”kultainen keskitie”.

Varsinkin tällaisina aikoina on tär-
keää, että yhdistyksemme toimii yh-
tenä rintamana näkemiensä arvojen 
puolesta. On myös tärkeää, että jäse-
nemme keskustelevat keskenään näis-
tä asioista ja saavat näin ollen katta-
van näkökulman asioihin, jotka kos-
kettavat luottoalaa. Omat näkemyk-
set voivat muuttua olennaisesti, kun 
on vaihtanut mielipiteitä kollegan 
kanssa, joka ei ehkä toimi aivan sa-
malla luottoalan osa-alueella.

Yhdistyksemme tarjoaakin loista-
van paikan kollegojen tapaamiseen ja 
keskustelujen käymiseen. Toivottavaa 
onkin, että yhä suurempi osa jäsenis-
tä kävisi yhdistyksen tilaisuuksissa ja 
näin saataisiin aikaan vieläkin suu-
rempi aktiivisten jäsenien joukko !

Puheenjohtajan 
palsta

Luottomiehet – Kreditmännen ry:n jäsenhakemuksen täyttäminen käy 
vaivattomasti Internetissä osoitteessa www.luottomiehet.fi - 

Ota yhteyttä linkin alta.
Jos sinulla ei ole mahdollisuutta täyttää hakemusta 

Internetissä,  niin ota yhteyttä yhdistyksen sihteeriin.
 Arja Lindström / Suomen Luottovakuutus Oy

sähköposti arja.lindstrom@fcic.com,
puh. 010 514 5462
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Arvoisa Päätoimittaja

Yhdistyksen Herra Puheenjohtaja

Hyvät luottomiehet

Minut hyväksyttiin yhdistyksen jä-
seneksi parikymmentä vuotta sitten. 
Mikko Parjanteen aloitteesta hallitus 
kokosi vuonna 1989 avukseen toi-
mikunnan valmistelemaan lausuntoa 
oikeushallinnon uudistamista koske-
neesta mietinnöstä. Toimin ryhmän 
kokoonkutsujana ja kirjurina. Sen 
jälkeen hallitus on joka vuosi nimit-
tänyt lakitoimikunnan avustamaan 
luottoalan lainsäädäntöä koskevissa 
lausunto- ja aloiteasioissa. Minulle 
on uskottu vuosittain toimikunnan 
puheenjohtajuus, joka on merkinnyt 
käytännössä myös sihteerin tehtä-
viä. Mietintöjä ja esityksiä on kerty-
nyt kymmeniä ja luettuja sivuja usei-
ta tuhansia.

Hallitukseen tai toimikuntiin kuu-
lumaton jäsen jää usein jokseenkin 
tietämättömäksi lakiasioihin liittyvis-
tä yhdistyksen aktiviteeteistä. Tämän 
vuoksi sovimme Luottolinkin päätoi-
mittajan kanssa, että pyrin kirjoit-
tamaan jokaiseen numeroon vireillä 
olevista lakitoimikunnan toimialaan 
kuuluvista asioista. Kirjoitus, joskus 
parikin on ollut muutamaa poikkeus-
ta lukuunottamatta jokaisessa Luot-
tolinkin numerossa.

Olin yhdistyksen hallituksen pu-
heenjohtajana pari vuotta niihin ai-
koihin, kun vietimme 30-vuotis-
juhlia. Vuonna 1993 sain Vuoden 
luottomiehen kunniakirjan, joka on 
parhaalla paikalla työhuoneessani. 
Erityiset ansiot yhdistyksen tarkoi-
tusperien kehittämisessä liittynevät 
kuitenkin juuri työskentelyyn laki-
toimikunnassa ja oman julkaisumme 
pitkäaikaiseen avustamiseen. Oman 
jäsenkunnan osoittama arvostus ar-
kisesta aherruksesta nousee mieles-
säni erityisen merkittäväksi sen vuok-
si, että tunnen kaikkien aikaisempien 
kunniajäsenien mittavat ansiot yhdis-
tyksen hyväksi.

Veikko Kauppi oli sekä luottotie-
to- että perintämies. Sylvester Per-
ret toimi luottotehtävissä suuressa 
kauppaliikkeessä. Molemmat olivat 
kielitaitoisia ja monipuolisesti kou-
liintuneita luottoalalla. Kumpikin oli 
omalla tavallaan persoona, jollaista 
nykypäivinä ei enää tapaa. Kauppi 
oli kaiken lisäksi verraton humoristi. 
Hän oli mukana perinnän järjestöteh-

tävissä kuolemaansa asti. Perret taas 
oli henkeen ja vereen luottomies lop-
puun asti. Esko Tuovinen ja Raimo 
Järvisalo tulevat molemmat luotto-
tietoalalta. Myös Järvisalo osallistui 
yhdistyksemme rientoihin voimiensa 
mukaan elämänsä loppuun.

Yhdistyksemme perustajat ovat 
sääntöjä laatiessaan viisaasti varmis-
taneet, että toiminnasta vastaava hal-
litus uusiutuu säännöllisesti. Tämän 
johdosta sekä puheenjohtaja että mi-
nisterit pysyvät nuorina ja jaksavat 
vaativissa tehtävissään myös kehitel-
lä uusia ideoita ja toimintamuotoja.

Käsitykseni mukaan pääministe-
ri Matti Vanhasen hallituksen ohjel-
ma ja vast´ikään hyväksytty strate-
gia-asiakirja osoittavat, että velko-
jan asema ja luottotoiminta yleensä 
tulevat kuluvalla vaalikaudella ole-
maan ennen kokemattoman paineen 
ja monenlaisten muutosten alaisena. 
Koskaan ennen eivät hallitukset ole 
nostaneet maksuhäiriöitä ja velka-
hallintaa työttömyyden ja siihen rin-
nastettavien suurten kansallisten on-
gelmien rinnalle tasavallan keskeisten 
huolenpidon kohteiden joukkoon. 
Elinkeinoelämän järjestökenttä on 
oppinut kuuntelemaan luotto- ja pe-
rintäasioissa yhdistystämme, joka 
omalla sektorillaan luonnollisesti 
edustaa verratonta asiantuntemusta. 
Mielipiteemme ovat sitä painavam-
pia, mitä yksimielisemmin seisomme 
niiden takana.

Pidän tärkeänä luottomiehen iden-
titeettiä. Mielestäni luotto- ja perintä-
alan työ on yhteiskunnallisesti aivan 
yhtä arvokasta kuin ulosottomiehen, 
kuluttaja- tai velkaneuvojan taikka 
sosiaalityöntekijän työ. Luotonhal-
linnan tehtävät kestävät myös yri-
tystoiminnassa vertailun myynnin tai 
tuotannon töiden kanssa.

Hyvät kuulijat. Tänä iltana minul-
le suotu huomionosoitus on merkittä-
vä yhdistyksen mittapuussa. Kun olen 
tehnyt elämäntyöni perintätehtävissä 
ja viimeiset vuosikymmenet paljol-
ti tämän yhdistyksen piirissä, annan 
sille henkilökohtaisesti hyvin suuren 
arvon. Jos saan vastaisuudessakin 
joissain yhteyksissä edustaa yhdistyk-
semme näkökantoja poliitikkojen ja 
julkishallinnon virkamiesten kanssa 
käytävässä vuoropuhelussa, uskon, 
että minua kuunnellaan aikaisempaa 
tarkemmin yhtenäisen ja yksimielisen 
luottomiesjoukon edustajana.  

Luottomiesten 
kunniajäsen no 5.
Yhdistyksen hallitus on jäsenistön 
ehdotuksesta käsitellyt kokoukses-
saan 23.10.2003 ehdotusta uudes-
ta kunniajäsenestä ja päätyi esit-
tämään yhdistyksen varsinaiselle 
syyskokoukselle uuden kunniajäse-
nen nimeämistä. Yhdistyksen var-
sinainen syyskokous on nyt tänään 
20.11.2003 hyväksynyt uudeksi 
kunniajäseneksi numero 5 Contant 
Oy:n varatoimitusjohtajan varatuo-
mari Timo Mäen.
 
Perusteluissaan 
hallitus esittää: 
Varatuomari Timo Mäki on toi-
minnallaan luotto- ja perintäalan 
edunvalvonnassa ja lainsäädännön 
valmistelussa vaikuttanut alan toi-
mintaympäristöön ja säännöstöön. 
Tässä toiminnassaan hän on osoit-
tanut suurta aktiivisuutta ja asian-
tuntemusta. Toiminnallaan hän on 
tuonut Luottomiehet-Kreditmän-
nen ry:tä tunnetuksi alan merkittä-
vänä toimijana.

Timo Mäen puhe Luottolinkin 
20-vuotisjuhlassa 20.11.2003 
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PROFESSORI, KTT MAURI LAUKKANEN, KUOPION YLIOPISTO

Yrittäjän ja 
ympäristön 
uskomukset 
yrityskriisissä
Yritysten kriisejä tarkastellaan 
yleensä talouden ja juridiikan 
käsittein terveyttämisen tai 
luottotoimen näkökulmista. 
Koska kriisien syyt ovat osaksi 
myös yritysjohdon tiedoissa 
ja uskomuksissa ja myös 
ulkopuolisten toimet lähte-
vät ohjaavista uskomuksista, 
yrityskriisien ymmärtämisessä 
tarvittaisiin myös nk. tiedollista 
(kognitiivista) näkökulmaa, jota 
ei kuitenkaan juuri tunneta eikä 
sovelleta. Niinpä harva yritys-
johto pohtii omia uskomuksi-
aan tai toisten menettelyjen 
tiedollista, oikeaa tai väärää, 
taustaa. Tässä tarkastellaan eri-
tyisesti pienten yritysten krii-
siytymistä tiedolliselta kannalta 
painottaen luotonantajan ja 
pidempiaikaisten liikesuhteiden 
näkökulmia.

Ongelmayritysten 
piirteitä
Suomessa on yli 230.000 yritystä, 
joista n. 94 % on pieniä mikroyrityk-
siä (<10h). Isoja (>1000 h) on vain 
n. 0,05% ja loput ovat Pk-yrityksiä 
(10<50h, 50-250h). Kuten markkina-
talousmaissa yleensä, yrityskantam-
me koostuu enimmältään pienistä 
ja omistajavetoisista yrityksistä. Ne 
muodostanevat myös kriisiyritysten 
enemmistön.  

Meillä perustetaan uusia yrityksiä 
n. 10-13 % yrityskannasta. Kun nii-
tä lopetetaan suhdannetilasta riippu-
en vuosittain hieman tätä enemmän 
tai vähemmän, kanta kasvaa hyvis-

sä suhdannevaiheissa ja laskee huo-
noina. Perustaminen on yleisintä toi-
mialoilla, joiden resurssivaatimukset 
ovat suhteellisesti pieniä, erityisesti 
osaamis- ja pääomatarpeet. Samoil-
la aloilla on myös eniten lopetuksia, 
mikä kertoo kovasta kilpailusta hel-
pon alalletulon ylläpitämän yrityslu-
vun ja ylitarjonnan takia. Harva yri-
tys voi hyvin ja liiankin monet saatta-
vat turvautua ’vippaskonsteihin’ sel-
vitäkseen.

Pienten yritysten perustamisen 
lähtökohdat ovat vastaisten ongel-
mien pääsiemen. Paitsi perustamisen 
kohdistumista helpon markkinalletu-
lon aloille, yritykset rakentuvat aina 
liiketoiminnalle, jonka perustajilla 
oleva osaaminen mahdollistaa ja sa-
malla rajaa. Pienyrittäjäin osaaminen 
painottaa ydintoimintaa (ei liikkeen-
johtamista) ja syntyy sen koulutuk-
sesta ja kokemuksesta. Perustamisvi-
rikkeet saadaan yleensä lähimalleista 
tai verkostosuhteista. Usea pienyri-
tys on ulkoistamisen tulos, joka voi 
olla hyvä lähtökohta, kuten myös nk. 
franchising. 

Strategisesti pienyritysten liiketoi-
minnat ovat tyypillisesti johdannaisia 
ja lähialueriippuvia. Jos asiakaspiiri 
kutistuu, pääasiakas karkaa uudelle 
kilpailijalle tai vetäytyy, tulee vaike-
uksia, sillä korvaavaa liiketoimintaa 
ei ole helppo luoda nopeasti. Lisäksi 
tapahtumat koetaan yllätyksinä, ul-

koisten tekijäin syynä, ymmärtämät-
tä jo lähtökohtien luoneen kriisille 
otolliset edellytykset. 

Erityisesti alkaviin yrittäjiin liittyy 
ongelmia. Sanotaan, ettei optimis-
tisempaa ihmistä ole, mikä selittää 
huonoa perustamissuunnittelua tai 
haluttomuutta neuvontaan mm. uus-
yrityskeskuksista. Jos myös johtamis-
osaaminen ja kehittämishalukkuus 
ovat heikkoja, syntyy heikko johta-
miskäytäntö alkaen perusnumeroi-
den seurannasta, budjetoinnista, jne. 
Erityisen vaikeaa on liiketoiminnan 
perusehtojen ymmärrys, tuloksena 
huono ennakointi- ja reagointikyky 
ja ’yllätykset’. 

Luotonantajien on hyvä ymmärtää 
yrittäjän motivaatioperustaa. Oma 
yritys on useille toimeentulon väline, 
ehkä ainoa, joillekin keino vaurastua. 
Se merkitsee myös sosiaalista asemaa, 
tunnustusta, näkyvyyttä, tilaisuutta 
päteä. Yritys ja sen jatkuvuus on si-
ten olennainen elämisen ehto ja siksi 
toimintaa ohjaava päämäärä. Yrittä-
jä oppii nopeasti myös, että toimin-
taedellytykset riippuvat siitä miten 
ulkopuoliset asiat näkevät ja usko-
vat. Toisaalta yrittäjäasemaan liittyy 
kääntöpuoli: kova työ, ristipaineet ja 
ääritapauksissa kova hinta epäonnis-
tumisesta ja leimautuminen. 

Näistä aineksista syntyy paineita 
selviytyä ja menestyä, ainakin näyt-
tää siltä, ja karttaa epäonnistumista 
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niillä keinoilla, joita oma osaaminen 
ja tilanneuskomukset tukevat. Esi-
merkiksi lamavuosista kuiville sel-
vinnyt yrittäjä ’oppi’ karttamaan kas-
vamista, velkaantumista tai vieraan 
työvoiman palkkaamista. Koska ne 
syntyivät vahvoista kokemuksista ne 
istuvat lujassa, mutta niiden seurauk-
sena yrittäjät voivat tehdä toisia, yhtä 
fataaleja virheitä, kuten kasvun kart-
taminen,  tuloksena pieni koko, huo-
no kilpailukyky tai markkina-arvo, 
kun yritystä aikanaan myydään. 

Jos  yrityksen asiat alkavat men-
nä huonosti, voi varsinkin loppuvai-
heissa ilmetä ikäviä piirteitä. Jos ei 
mikään tunnu onnistuvan ja velko-
jat ’käyvät päälle’, yrittäjä voi uupua 
(jostain syystä tämä on muissa amma-
teissa tavallista ja sallittua). Kognitii-
vinen suorituskyky ratkoa ongelmia 
ja säilyttää mielen tasapaino laskee. 
Lopulta voi tapahtua paluuta primi-
tiivisiin toimintatapoihin kun ei muu-
ta osata: harhautus, sopimusrikot, 
karkuunlähtö jne. Voi esiintyä uhma-
kasta, salailevaa tai piilotoimintaa. 
Hyvä yrittäjä voi muuttua vaikeaksi 
sopijaosapuoleksi. Miten tähän tul-
laan – millainen on kriisiytyminen 
kognitiivisesta näkökulmasta? 

Kriisiytymisprosessi 
Yrityskriisejä tarkastellaan yleen-
sä laskentajärjestelmien numeroiden 
avulla. Vaikka tämä onkin tärkeää, 
se sivuuttaa yrittäjän ja päämiehen 
asenteet ja eriasteisen varmoina tie-
toina pidetyt uskomukset, jotka joko 
luovat kriisiin tai syntyvät niiden ai-
kana. On myös objektiivisia tilanteen 
tekijöitä ja päätelmiä niistä, joita ei 
huomioida tarpeeksi.

Koska kriisiytymisprosessit vaih-
televat syiltään ja kulultaan, niistä 
ei voida laatia yleispätevää kuvausta. 
Seuraava malli soveltuu mm. kaupan 
yritysten ja niiden päämiesten tilan-
teisiin, joskus myös asetelmiin, mis-
sä tavarantoimittaja-luotonantaja on 
pieni ja asiakas kookas yritys kuten 
sopimusvalmistus- tai nk. B2B-suh-
teissa. Tyypillisinä vaiheina voivat 
olla seuraavat:
1. Kriisin laukaisee esimerkiksi ky-

synnän heikkeneminen, siihen va-
rautuminen, joskus päämiehen 
rahoitussyyt. Yleisin syy lienevät 
asiakkaan maksuhäiriöt sekä va-
kuus- tai tunnuslukuseurannan 
hälytys. Asiakas saatetaan luoki-
tella ongelmayritykseksi, johon 
aletaan soveltaa aiempia ennakko-
asenteita ja -odotuksia.

2. Luotonantaja ryhtyy (ehkä rutii-
ninomaisiin) muutoksiin, varo-
toimiin, jotka asiakas huomaa ja 
tulkitsee merkiksi poikkeavasta. 

Ne voivat näkyä ’uteliaisuutena’ 
tai muuttuneina ehtoina tai rapor-
tointina, joiden ei välttämättä edes 
tarvitse liittyä päämiehen puolella 
mihinkään ko. asiakasta koske-
vaan. Olennaista on, miten tämä 
asiakas ne ymmärtää.

3. Jos ongelmat tai väärintulkinta 
jatkuvat, kanssakäyminen vaikeu-
tuu. Syntyy  kasvavaa epäluotta-
musta, joka alkaa ruokkia itseään. 
Jos asetelmat ovat alun perin epä-
tasaiset, ei ole edellytyksiä avoi-
melle keskustelulle, joka voisi nor-
malisoida tilanteen.

4. Asiakasyritys/yrittäjä alkaa etsiä 
’varmuutta’, ts.  hakea muita vaih-
toehtoja, kanavia, asiakkaita tms. 
Nämä toimet ovat näkyviä ja tule-
vat toisen osapuolen tietoon.

5. Päämiehen puolella yritys/yrittäjä 
mielletään epälojaaliksi, epä-
luotettavaksi, osaamattomaksi 
yms. Nämä havainnot vahvistavat 
lähtökohtaisia ennakkokäsityksiä.

6. Kahdenväliset ja asiakkaan omat 
ongelmat ja epäluottamus alkavat 
levitä laajempaan tietoon toimin-
taympäristössä. Liikkuu ’luotta-
muksellisia tietoja’, huhuja, jne., 
jotka ovat osaksi tosipohjaisia, 
osaksi sisältävät virheellisiä tietoja. 

7. Ison asiakasyrityksen tapauksessa 
vastavoimat (koko, markkina-ase-
ma, vaihtoehdot, ’yleisesti hyväk-
sytty’ isojen huono maksumoraa-
li) yleensä neutraloivat tilanteen 
ilman vakavia seurauksia sille it-
selleen. Sen pienelle päämiehelle ti-
lanne on vakava: keskeisen asiak-
kaan menetysriski, samoin pienten 
asiakasyrittäjien tapauksessa. Kes-
keisten liiketoimintaedellytysten 
mureneminen (ostojen ehtyminen 
tai vaikeutuminen) alkaa kiihtyä 
mitä useampi päämies omaksuu 
ensimmäisen asenteet ja otteet. 

8. Varsinkin pienissä asiakasyrityk-
sissä alkaa reaali- ja talousproses-
sien vähittäinen alasajautuminen. 
Tulosten ja velvoitteiden hoitoky-
vyn heikkeneminen nopeutuu.

9. Rinnan edellisen kanssa tapahtuu 
päämiehen/-miesten seurannan ja 
perintäotteiden intensiteetin ko-
venemista – kriisiytymisprosessin 
näkyvä puoli alkaa ’eskaloitua’.

10. Yrittäjä-johtajan päähuomio ja 
työpanos alkavat kohdistua pelk-
kään selviytymiseen. Kun liikku-
matila kapenee ja vaihtoehtoja 
on vähemmän, syntyy ’epäonnis-
tumisia’ ja ’lupausten rikkomisia’, 
kielteistä palautetta. Ne heikentä-
vät yrittäjän luottamusta mahdol-
lisuuksiinsa. Päämiehen kielteiset 
asenteet ja odotukset saavat vah-
vistusta. 

11. Vähitellen pienen yrityksen strate-
ginen ja operatiivinen liikkumatila 
häviää kokonaan. Riippuen kes-
tosta ja henkilöstä, tähän liittyy 
yrittäjän toimintakyvyn, itsekun-
nioituksen ja tulevaisuudenuskon 
menetys. Monet näkevät vian pää-
miehessä, ei itsessä. Voi seurata 
mm. kosto- tai harhautustoimia, 
jotka katsotaan ’oikeutetuksi’.   

12. Päätösvaiheena yrityksen kontrolli 
siirtyy muualle, yrityksen ostajal-
le tai luotonantajille. Joskus seu-
raa pakkosaneeraus tai lopetus, 
joskus nopea, hallitsematon kaa-
tuminen, menetyksin kaikille osa-
puolille, erityisesti yrittäjälle ja tä-
män lähipiirille.  

Tällaisissa prosesseissa olennaista on 
muuttuvan, yleensä kiristyvän reaa-
litilanteen sekä ao. toimijoiden siitä 
tekemien (ei välttämättä oikeiden) 
päätelmien ja uskomusten vuorovai-
kutus. Prosesseissa on siten itseään 
vahvistavia piirteitä, joiden tulokse-
na osapuolten tulkinnat toisistaan 
ja odotukset muuttuvat kielteisem-
miksi. 
On kuitenkin myös mahdollista kat-
kaista kriisiytymiskulku ja kääntää se 
tervehtymiseksi. Tämän pitäisi tapah-
tua aikaisessa vaiheessa, ennen kuin 
asetelmat eivät ole vielä hankalia, ja 
viimeistään ennen liikkumatilan täyt-
tä häviämistä pieniltä ongelmayrityk-
siltä.

Kriisien ratkaisun 
näkökohtia
Ideaalisesti pitäisi yrityskriisit enna-
koida tai vähintäänkin selvittää il-
man ulkopuolisia, mutta näin käy 
harvoin. Sattuu yllätyksiä, joihin ei 
voi varautua, mutta ’yllätyksiä’ tulee 
sitä enemmän mitä heikompia ovat 
johtamiskäytännöt. Kapean pääoma-
perustan vuoksi erityisesti alkaville ja 
pienille yrityksille tulee helposti ra-
hoitusongelmia, jos esiintyy pidempiä 
kysyntähäiriöitä tai ne tekevät raken-
nemuutoksia, investointeja, yms. 

Jotkut luotonantajat katsovat, että 
asiakkaiden kriisit ovat niiden ongel-
ma ja että luotonvalvontaa ja perin-
tää tarvitaan oman yrityksen turvaa-
miseksi toisten aiheuttamilta riskeil-
tä. Tätä tukevat tietyt pelisäännöt ja 
stereotyyppiset käsitykset yrittäjistä 
(’joka leikkiin ryhtyy…’) ja omasta 
roolista (’omia tässä peritään; … näin 
on aina tehty/kuuluu tehdä.’). Tällai-
nen kaava voi olla perusteltu kun lii-
kesuhteet ovat lyhyitä, perintätilanne 
on toivoton ja vastapuolen menette-
lyt kyseenalaisia. Sen sijaan jos pit-
käjänteiset ja kehittyvät liikesuhteet 
ovat tärkeitä, luotonantajien – yleen-
sä isompia ja paremmin osaamis- ja 
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rahoitusresurssein varustettuja – kan-
nattaisi pohtia, miten ongelmiin voisi 
herätä ja tarttua aikaisemmin. 

Useimmat luotonantajat toteut-
tavat saatava- t. likviditeettiseuran-
taa, ehkä täydennettynä tulos/tase- 
tai vakuustarkastelulla. Luottoasi-
oita hoitavat erikoistuneet henkilöt, 
usein tiukkojen yksikkörajojen sisällä, 
mikä voi näkyä esimerkiksi myynti-
toimen haluttomuutena puuttua ’toi-
sille kuuluviin’ (ikäviin) asioihin tai 
viedä huonoja uutisia asiakkaalle (ja 
itselle). Niinpä joskus esiintyy yleen-
sä tahatonta viivyttelyä, harvemmin 
peittelyä. Myös yrittäjiä ja yritysjohta-
jia ohjaa halu uskoa siihen mitä toivo-
taan, joka lähtee yrityksen ja henkilön 
oman aseman suojelusta, ovathan tap-
piot ja asiakkaan menetykset kalliita 
ja ikäviä ja viestivät johdon tai asian-
omaisen omasta virheestä. Jotkut las-
kevat riskitunnuslukuja ja -ennustei-
ta uskoen numeroiden ja kaavojen 
taikaan,’faktoihin’, jotka voi selvittää 
ja minimoida omat riskit.

Tavanomainen kaava johtaa sup-
peaa, luotonantajayrityksen lasken-
tainformaatiota käyttävään valvonta-
otteeseen, joka ei voi huomioida em. 
tekijöitä. Se on myös lähes väistämät-
tä jälkijunassa. Siten ongelmien tulles-
sa tietoon voi enää olla vähän vaihto-
ehtoja ’rahat tänne’-linjalle., mistä on 
lyhyt matka asiakassuhteen päättymi-
seen ja menetyksiin puolin ja toisin. 
Onko muita ratkaisuja? 

Teoreettisesti voidaan ajatella asi-
akasyritysten tiukkaa valintaa tai 
myynti- ja jakelustrategioita, jossa 
luotto-ongelmia ei synny, ei ainakaan 
entisenlaisia. Useimmissa tapauksis-
sa kuitenkin ratkaisut lienee haetta-
va siitä, että pyritään parantamaan 
asiakasyritysten ja päämiesten luot-
tamusta ja siten nopeampaa ja stra-
tegista tiedonsaantia. Tämän esteenä 
on jo lähtöasenteiden lisäksi se, että 
liikesuhteet (jälleenmyynti, sopimus-
valmistus) ovat epätasapainoisia ja 
usein lyhytjänteisiä (’jos et tätä tä-
hän hintaan osta/tee, tekee sen joku 
muu’). Sanonta ’metsän vastaamisesta 
niin kuin sinne huutaa’ tarkoittaa täs-
sä pienyrittäjien pyrkimyksiä tasapai-
nottaa tilannetta jos vastapuoli miel-
letään vain omaansa katsovaksi - var-
sinkin kun yrittäjä on tiukoilla. Tällai-
sen alunperin jännitteisen ’normaalina 
pidetyn’ tilanteen kääntäminen edel-
lyttää hyvin viisasta toimintaa. Lii-
kesuhteisiin pitäisi luoda pitkäjäntei-
syyttä, kehitysvisioita, ja päämiehen 
tulisi kannustaa (ja edellyttää) hyviä 
johtamismenetelmiä ja säännöllistä, 
avointa keskustelua. Ongelmat ovat 
hyvä tilaisuus osoittaa, että ollaan va-
kavasti kiinnostuneita tukemaan asi-

akasyritysten liiketoimintaa ja kehit-
tymistä. Ei ole sattuma, että aloilla, 
joilla päämiehet ovat strategisesti riip-
puvia sopimusvalmistajistaan tai jake-
lijoistaan, juuri tällaisia toimintatapo-
ja käytetään.

Jos kuitenkin syntyy asiakasyrityk-
sen kriisi, miten sitä tulisi käsitellä? 
Alkuongelmat eivät ole kognitiivisia, 
vaan tarvitaan tilannearvioita siitä, 
miten vaikea rahoitustilanne on, mi-
ten paljon aikaa ja pelivaraa on, mitkä 
ovat kysyntä- ja kassavirtanäkymät, 
miten yhteistyöhaluinen ja –kykyinen 
yrittäjä on, onko saatava tieto luotet-
tavaa, mitä muita asiakasvaihtoehto-
ja on, jne. On siis aluksi kiinnitettävä 
huomiota yritykseen ja sen liiketoi-
minnan edellytyksiin, ei yrittäjän hen-
kilöön. Tulos voi olla kielteinen ja joh-
taa kovaotteiseen perintälinjaan. 

Jos taas näyttää, että on liiketoi-
minnan edellytyksiä ja järkevää jatkaa 
yhteistyössä, nousevat myös yrittäjään 
liittyvät tiedolliset ja asennetekijät tär-
keiksi. Silloin kohdataan kysymys, 
onko uskottavaa, että henkilö joka 
vei yrityksensä kriisiin, pystyy johta-
maan sen sieltä pois? Tässä joudutaan 
arvioimaan psyykkistä kuntoa, johta-
misosaamista sekä sitoutumista. Lii-
ketoimintaosaamisen välittäminen on 
yleensä helpompaa (jos on vastaan-
ottavuutta) käyttämällä kouluttamis-
ta, mentoreita, konsultteja, jne.  Sen 
sijaan sitoutumista varten pitää an-
taa hyvät syyt ryhtyä usein pitkään ja 
vaikeaan vääntöön. Keskeistä on luot-
tamus päämieheen ja uskottava pol-
ku onnistumiseen. Yrittäjällä voi olla 
myös piilomotivaatiota, jonka tunte-
minen edellyttää luottamusta ja pit-
käkestoista asiakassuhdetta. On myös 
ymmärrettävä, että yrittäjän kriisillä 
on sosiaalinen puolensa. Esimerkiksi 
leimaantumisen esto ja arvostuksen, 
kasvojen, säilyminen saattaa olla iso 
asia, missä viisas päämies voi jotain 
tehdä ennen kaikkea kontrolloimalla 
tietojen leviämistä.

Perintäalan arkea ovat yllätykset, 
yleensä ikävät, joita yrittäjä järjestää. 
Niille ei ole yleispätevää selitystä. Yksi 
ovat lähtökohtaisesti kriminaalit tapa-
ukset. Normaalietiikalla varustetulle 
yrittäjälle kriisitilanne ja ’holhottavak-
si’ joutuminen, on hyvin noloa omissa 
ja ympäristön silmissä (todella t. kuvi-
tellusti). Joku voi mennä aika pitkälle 
tilanteen korjaamiseksi itse – toisihan 
se pisteitä. Jotkut sekoittavat toiveet 
ja uskomukset, ja tulkitsevat odotuk-
sia, ohjeita ja sopimuksia ’luovasti’. 
Joskus yrittäjän vakuuttuneisuutta 
ja sitoutumista ei ole todellisuudes-
sa ratkaistu. Joillekin syyt ovat aina 
muualla kuin itsessä tai olosuhteissa 
ja kokevat tulleensa epäoikeudenmu-

kaisesti kohdelluiksi. Syntyy ’oikeutta 
maksaa potut pottuina’.  Kovatkaan 
rangaistukset eivät muodosta riittävää 
estettä, jos niitä ei tunneta tai koetaan 
todellisia tai kuviteltuja psyykkisiä ja 
sosiaalisia uhkia, menetyksiä ja näkö-
alattomuutta. Jos näissä tapauksissa 
jotain keinoja yleensä on, ainakin ne 
edellyttävät yrittäjän tuntemista, ajan 
kanssa syntynyttä molemminpuolista 
luottamusta ja kärsivällisyyttä.

Lopuksi
Tarkastellut lähestymistavat eivät ole 
helppoja toteuttaa, mutta esimerkit 
kuten Finnvera tai venture-sijoittajat 
osoittavat, että ne ovat mahdollisia. 
Tyypillistä on, että riskejä hallitaan in-
tensiivillä ja ennakoivalla seurannalla. 
Tämän mahdollistaa se, että liiketoi-
mintaehtoja hallitsevilla päämiehillä 
on valtaa ja vipuja varsinkin yritysten 
alkutaipaleella. Niitä on käytettävä 
saamaan yrittäjät etunsa nimissä toi-
mimaan viisaammin. Samalla on kan-
nettava aitoa huolta siitä, että yrittäjä 
selviää ja menestyy. Se edellyttää tie-
tenkin, että yrittäjä on talkoissa 110 
% mukana. 

Vaikka yleensä yritysten ja velkoji-
en suhteita tarkastellaan niiden välise-
nä asiana, käytännössä juuri ne sääte-
levät myös sitä, millaiseksi muodos-
tuu yrittäjyyden toimintaympäristö. 
Tiedetään, että Suomessa on maail-
man alhaisimpia tasoja väestön yrittä-
jyysasenteissa. Ja kun aikuisväestöltä 
kysytään, miksi yrittäjyys ei kiinnosta, 
kärkiesteinä mainitaan riskit ja omai-
suuden menettämisen pelko, ml. yrit-
täjän epäonnistuminen. Tuoko se elin-
ikäisen leiman vai tarjotaanko ’toinen 
mahdollisuus’ niille, jotka sen ansait-
sevat, kuten mm. USA:ssa tai Saksas-
sa. 

Meillä ollaan yhtä mieltä, että tar-
vitsemme uusia, varsinkin kasvuyri-
tyksiä tai että hyvä yrittäjä kehittää ja 
kasvattaa yritystään, luo työpaikkoja. 
Se vaatii panostusta uusiin tuotteisiin, 
asiakkaisiin, menetelmiin, ts. jatkuvaa 
riskinottoa. Tähän saakka ollaan yk-
simielisiä. Johdonmukaisuus loppuu 
kun kohdataan asian väistämätön 
peilikuva: pääosa yrityksistä menes-
tyy, mutta osa ei selviä ilman kriisejä, 
osa kaatuu. Miten tulisi toimia niin, 
että halu yrittää voimistuisi varsinkin 
niissä, jotka ovat etevimpiä ja koulu-
tetuimpia?  Miten estää panoshukka 
’turhista’ kaatumisista ja taata pohjal-
taan terveiden yritysten jatkuvuus ku-
ten mm. saneerausmenettelyssä tavoi-
tellaan? Ratkaisut riippuvat käytän-
nössä paljon siitä, mitä erityisesti isot 
luotonantajat priorisoivat ja miten ne 
todella toimivat.  
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Juhlat alkoivat  Luottomiehet - 
Kreditmännen r.y.:n  varsinaisen 
syyskokouksen jälkeen klo 18.00. 

Pian sali olikin täyttynyt satapäisestä 
luottomiesjoukosta. Paikalle oli kut-
suttu kunniavieraina lehden entisiä 
päätoimittajia, lehden ensimmäinen 
toimitussihteeri Mariitta Hämäläinen 
sekä Marjatta Gråsten, joka keksi ai-
koinaan lehdellemme nimen Luotto-
linkki. Aikaisemmista päätoimitta-
jista paikalle olivat saapuneet Risto 
Suviala, Pertti Pennanen, Pertti Ny-
känen, Anne Leppälä-Nilsson, Mik-
ko Kallankari, Kai Palmen ja Petri 
Willman. Lehtemme tämänhetkinen 
päätoimittaja  Anne Björk toivotti 
juhlavieraat tervetulleiksi ja luovutti 
puheenvuoron yhdistyksen puheen-
johtajalle Toni Santalahdelle. Puhees-
saan Toni Santalahti onnitteli aikui-
seen ikään päässyttä Luottolinkkiä ja  
korosti mm. jäsenlehden merkitystä 
yhdistykselle ja sen jäsenistölle. Pu-
heenjohtajan pitämän puheen päät-
teeksi kukitettiin kokouksessa jul-
kaistu kunniajäsen no 5 Timo Mäki. 
Uusi kunniajäsen on ansioitunut luot-
tomies, ja ollut mukana yhdistyksen 
toiminnassa 20 vuoden ajan. Ruokaa 
meille oli loihtinut Amica ja mitä me 
söimmekään. Alkuruokana nouto-
pöydässä oli tarjolla mm. limemari-
noitua lohta sinapinsiemenkastikkeen 
kera, vuohenjuusto-proscuittoterrii-
niä, härän paahtopaistia, hollumjuus-
to-tomaattisalaattia, sekä vihreää sa-
laattia ja leipää.

Noutopöydän lämmin ruoka oli 
häränlihapataa Tolstoin tapaan, juus-
to-kermaperunapaistoksella ja läm-
pimällä vihannesgratiinilla kyyditet-
tynä. Jälkiruoaksi tarjottiin kahvia 
ja valkosuklaaterriiniä. Ruoka oli 
herkullista ja uskaltautuipa jokunen 
meistä vielä santsaamaankin.

Illan musiikillisesta annista vastasi 
yllätysvieras Petri Munck, joka aloit-
ti hittikappaleellaan Levoton Prins-
si ja jatkoi samalla aihepiirillä, lau-
lamalla Dingon kappaleen Levoton 
Tuhkimo, itseään kitaralla säestäen. 
Tämän positiivisen nummelalaisen 
esiintyessä pöydissä nähtiinkin mo-
nia haltioituneita ilmeitä. Petrin yllä-
tysesiintymisen jälkeen suuri joukko 
luottomiehiä ryntäsikin jonottamaan 

häneltä nimmaria. Kuka tyttärelleen, 
lapsenlapselleen tai itselleen. Kuvaan 
Petrin kanssa pääsivät yhdistyksen 
sihteeri Pirjo Ahola, Maija Kähkönen 
ja Mervi Mäkelä Fortumilta.

Petrin jälkeen loppuillan musiikis-
ta vastasi tanssiorkesteri Taikajuo-
ma. Pikkuhiljaa muutama pari uskal-
tautui pyörähtelemään musiikin tah-
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dissa. Kerrottakoon, että 
yhtyeen lauluosuudesta 
vastasi Lea Ahvo. 



12 Luottolinkki 4/2003 13Luottolinkki 4/2003 13Luottolinkki 4/2003



14 Luottolinkki 4/2003 Luottolinkki 4/2003 15

Pääministeri Matti Vanhasen 
hallitusohjelmaan on kirjattu 
neljä politiikkaohjelmaa. Ne on 
laadittu työllisyydestä, yrittä-
jyydestä, tietoyhteiskunnasta 
ja kansalaisvaikuttamisesta. 
Hallituskaudeksi nimetyt ohjel-
majohtajat ovat jo aloittaneet 
hallinnonrajat ylittävien ohjel-
mien käytännön toteutuksen.

Hallitus on 25.9.2003 anta-
nut periaatepäätöksen halli-
tuksen strategia-asiakirjasta, 

joka on nyt laadittu ensimmäistä ker-
taa. Edellä mainittujen politiikkaoh-
jelmien lisäksi mukana ovat hallituk-
sen erityisseurannassa olevat muut 
poikkihallinnolliset politiikat. Strate-
gia-asiakirja toteutetaan valtiontalo-
uden kehysten ja valtion talousarvion 
2004 puitteissa.

Yhteistyöllä ja eri viranomaisten 
toimien yhteen sovittamisella voi-
daan edistää asetettujen tavoitteiden 
saavuttamista, kehittää asiakkaiden 
palvelua ja tehostaa asioiden hoita-
mista. Samalla kun huolehditaan sii-
tä, että jokaisen perusoikeudet voivat 
toteutua, pyritään varmistamaan jul-
kisen talouden kestävyyttä.

Oikeusministeriö julkaisi 
12.11.2002 Oikeuspolitiikan strate-
gian vuosiksi 2003–2012. Linjaukset 
menevät yksiin Vanhasen hallituksen 
ohjelman kanssa, jonka hankkeilla 
on etusija yksittäisten toimenpiteiden 
toteutuksessa.

Kansalaisten turvallisuutta ja oi-
keuden käyttöä koskevassa strategia-
asiakirjan 8 luvussa on kaksi linjaa: 
1. Laaditaan sisäisen turvallisuuden 
ohjelma ja 2. Varmistetaan oikeuden 
nopeampi ja varmempi saatavuus. 

Jälkimmäisen tavoitteena on mm., 
että tarpeettomien maksuhäiriöi-
den ja uusien ulosottovelallisten 
määrä vähenee ja maksuhäiriöme-
nettelyt tukevat velallisen ja vel-
kojan taloudellista toimintakykyä. 
Toteutusta varten oikeusministeriö 
on 8.10.2003 asettanut työryhmän 
laatimaan kokonaisvaltaisen mak-
suhäiriöohjelman ensi toukokuun 
loppuun mennessä.

Velkahallintaohjelman 
laatiminen
Työryhmän tehtävänä on laatia hal-
litusohjelmassa tarkoitettu maksu-
häiriöitä koskeva toimenpideohjel-
ma. Ohjelman avulla selvitetään, 
miten velkaongelmien syntymistä 
ja niiden syvenemistä voidaan es-
tää sekä miten maksukyvyttömyys-
tilanteita voidaan hoitaa joustavasti 
ja tehokkaasti. Velkaongelmia tar-
kastellaan sekä yksilön että yhteis-
kunnan kannalta taloudellisena, 
oikeudellisena ja sosiaalisena kysy-
myksenä.

Työryhmä selvittää, mitä tutki-
mus- ja tilastotietoa velkaongel-
mista ja niiden vaikutuksista on 
olemassa. Sen lisäksi arvioidaan, 
minkälaisten tietojen avulla velka-
ongelmien kehitystä ja velallisten 
tilannetta voidaan seurata järjestel-
mällisesti myös tulevaisuudessa.

Ohjelmassa tulee pohtia, mil-
lä keinoilla ylivelkaantumista voi-
daan toisaalta ehkäistä ennalta ja 
toisaalta estää jo syntyneiden vel-
kaongelmien syveneminen. Tällöin 
ovat keskeisiä sellaiset toimenpi-
teet, joilla velalliset saadaan ajois-
sa havaitsemaan taloudellisen tilan-
teensa heikkeneminen ja hakemaan 
tarvittaessa apua. 

Syntyneiden velkaongelmien hoi-

tamisessa työryhmän on arvioitava, 
miten velallisia voidaan kannustaa ta-
kaisin aktiiviseen työelämään sekä mi-
ten yritysvelallisten asemaa voidaan 
maksukyvyttömyystilanteessa paran-
taa. Viimeksi mainitussa tulee ottaa 
huomioon yrittäjyyden politiikkaohjel-
man valmistelu.

Velkahallintaohjelmassa tavoitteet 
ja niiden toteuttaminen jaetaan vel-
kaantumisen kehityksen mukaan seu-
raaviin osa-alueisiin: 1) velkaongel-
mien syntymisen estäminen, 2) velka-
ongelmien syvenemisen estäminen, 3) 
maksukyvyttömyystilanteen hoitami-
nen ja 4) maksukyvyttömyyden jälki-
tilanteen hoitaminen.

Tavoitteiden saavuttamista on poh-
dittava laajasti ottaen huomioon hal-
litusohjelmassa mainitut lainsäädän-
nölliset keinot sekä muut toimenpiteet, 
kuten valistus, neuvonta ja suositukset 
hyvistä käytännön menettelytavoista. 
Työryhmän on tarkasteltava myös eri 
keinojen aiheuttamia kustannuksia.

Maksuhäiriöpolitiikan 
strategiatiimi
Oikeusministeriö asetti 24.10.2003 
ulosottojohtaja Timo Heikkisen joh-
dolla toimivan strategiatiimin vuoden 
2005 loppuun kestäväksi toimikau-
deksi. Tehtävänä on käsitellä valmiste-
levasti kehys- ja talousarvioehdotusten 
tavoitteita ja lähtökohtia sekä edistää 
eri osastojen toimenpiteiden yhteenso-
vittamista. Toimenpiteitä maksukyvyt-
tömyystilanteiden joustavaksi ja tehok-
kaaksi hoitamiseksi seurataan ja arvi-
oidaan. Strategiatiimissä käsitellään 
hallinnonalan yleistä tietopohjaa, tren-
dejä ja muutosilmiöitä.

Strategiatiimin tavoitteena on lisätä 
oikeuspoliittisen keskustelun horison-
taalisuutta ja monipuolisuutta. Lähtö-
kohtana on yhteistyö ja vuorovaikutus 

TEKSTI: TIMO MÄKI

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

Luottoyhteiskunta 
panostaa 
velkaongelmien 
hallintaan
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osastojen ja yksiköiden sekä keskeis-
ten sidosryhmien kanssa.

Maksuhäiriöpolitiikan lisäksi ase-
tettiin tiimit käsittelemään oikeustur-
vapolitiikkaa, kriminaalipolitiikkaa 
sekä oikeusministeriön EU-politiik-
kaa ja muuta kansainvälistä yhteis-
työtä.

Hallitusohjelman toimintatapaa 
koskeviin kirjauksiin kuuluu poik-
kihallinnollisuus ja julkisen sektorin 
tuottavuuden parantaminen. Kos-
kaan ennen ei velkaongelmia ole nos-
tettu valtakunnan tasolla hoidettavi-
en keskeisten huolenpidon kohteiden 
joukkoon. Maksuhäiriöohjelmia kä-
sitellään hallitustason lisäksi useilla 
hallinnon sektoreilla ja tasoilla, mikä 
merkitsee konkreettisia toimenpiteitä 
sekä kentällä että säädösten antami-
sessa.

Vapaaehtoisen velkasovinto-ohjel-
man ensimmäisen toimintavuoden ra-
portti julkaistiin seurantaryhmän toi-
mesta 24.10.2003. Sovintoja on teh-
ty ensimmäisen vuoden aikana noin 
2000 kappaletta ja velkojien käsitel-
tävänä on noin 6000 hakemusta. So-
vintomenettelyyn on tähän mennessä 
hakeutunut lamavelallisten aktiivisin 
ja ehkä myös hyvätuloisin osa. Nel-
jännes sovinnoista on tehty kertasuo-
rituksena. Puolet sovintoa hakeneista 
velallisista on joko yrittäjiä tai vel-
kaantuminen liittyy takausten kaut-
ta aikaisempaan yritystoimintaan. 
Osuus vastaa aikaisempia selvityksiä 
lama-aikana velkaantuneista. Myös 
oikeudessa käsitellyistä 55.000 vel-
kajärjestelystä merkittävä osa liit-
tyy yritystoimintaan. Vuonna 1993 
voimaan tullut velkajärjestelylaki 
säädettiin alun perin helpottamaan 
työttömyyden, sairauden, avioeron 
tai kahden asunnon loukun aiheut-
taman maksukyvyttömyyden haitta-
vaikutuksia. Velkasovinnoissa yrittä-
jinä edelleen toimivien osuus on jopa 
hieman korkeampi kuin velkajärjeste-
lyvelallisista. 

Yrittäjyyden 
politiikkaohjelma
Osana talous- ja elinkeinopolitiik-
kaansa pääministeri Matti Vanha-
sen hallitus toteuttaa yrittäjyyden 
politiikkaohjelman. Tavoitteena on 
varmistaa yritysten toimintaympä-
ristön vakaa ja pitkälläkin aikavälil-
lä ennustettavissa oleva kehitys sekä 
nostaa Suomi yrittäjyyden toiminta-
edellytysten suhteen Euroopan kär-
kimaiden joukkoon. Markkinata-
louden toimivuus taataan. Sen mu-
kana yritysten ja yrittäjien merkitys 
taloudellisen kasvun ja työllisyyden 
luojina suomalaisessa yhteiskunnas-

sa kasvaa.
Tavoitteiden saavuttaminen edel-

lyttää olemassa olevan yhteiskunnan 
jatkuvaa kehittymistä, yrityskannan 
uudistumista sekä yrittäjyyttä suosi-
via kilpailuolosuhteita. 

Yrittäjyyskasvatuksen ja yritys-
neuvonnan lisäksi tuetaan aloitta-
vien yrittäjien rahoitusasemaa sekä 
turvataan yritysrahoituksen taso ja 
keinovalikoima. Pk-yritysten vero- 
ja maksupolitiikan kehittyminen on 
yrittäjyyden politiikkaohjelman tär-
kein yksittäinen seurannan kohde.

Yritystoimintaa koskevaa lainsää-
däntöä kehitetään tavoitteena yri-
tystoiminnan edellytysten paranta-
minen. Toimenpiteistä mainittakoon 
vuoden 2003 loppuun mennessä an-
nettava  hallituksen esitys sosiaalisis-
ta yrityksistä. Vuoden 2004 alusta 
perustetaan neuvonta- ja palvelupis-
te, jonka tehtävänä on edistää julki-
sen sektorin valmiuksia hyödyntää 
yksityistä palvelusektoria julkisten 
palveluiden tuottamisessa.

Paavo Lipposen hallitus katsoi, et-
tei Suomessa tarvita ryhmäkannetta. 
Nyt siitä aiotaan säätää laki. Lippo-
sen hallitus myös ilmoitti, ettei se 
tule esittämään lakia saatavan lopul-
lisesta vanhentumisesta. Lähes sata 
kansanedustajaa on allekirjoittanut 
24.10.2003 jätetyn lakialoitteen (LA 
133/2003 vp – Kimmo Kiljunen/sd 
ym.), jonka mukaan rahavelan lopul-
liseksi vanhenemisajaksi tulisi säätää 
15 vuotta lainvoimaisesta tuomiosta 
tai siihen verrattavasta ulosottope-
rusteesta. Toissijainen vanhentumis-
aika olisi 20 vuotta velan eräänty-
misestä.

Eduskunnan käsiteltävänä oleva 
esitys konkurssilainsäädännön uu-
distamiseksi (HE 26/2003 vp) säilyt-
tää nykyisen oikeustilan, jonka mu-
kaan konkurssilla ei olisi veloista va-
pauttavaa vaikutusta. Velallinen jää 
uuden konkurssilain mukaan edel-
leen henkilökohtaiseen vastuuseen 
niistä veloista, joita ei kateta kon-
kurssipesän omaisuudesta. Lipposen 
hallituksen oikeusministeri Johannes 
Koskinen ilmoitti aikanaan, ettei hal-
litus kaavaile Suomeen lainsäädäntöä 
veloista vapauttavasta konkurssista. 
Johannes Koskinen on oikeusminis-
terinä myös Vanhasen hallitukses-
sa, jonka yrittäjyyden politiikkaoh-
jelman mukaan kevään 2004 aika-
na arvioidaan selvitysten perusteella 
tarve kehittää maksukyvyttömyys-
lainsäädäntöä henkilökohtaista kon-
kurssia koskevilla säännöksillä. Hen-
kilökohtaisen konkurssin ohella sel-
vitetään myös yrittäjän mahdollisuus 
oman asunnon saamiseen ns. suoja-
osuuden piiriin.

Velallisyrittäjää kohtaan Vanha-
sen hallitus osoittaa selvästi enem-
män ymmärrystä kuin Lipposen hal-
litukset.  

Fresh start –oppi
Kauppa- ja teollisuusministeriön ke-
väällä 2003 asettama tutkimushanke 
julkaisi raporttinsa viime elokuussa. 
Sen mukaan yritystoiminnan uudella 
alulla ja taloudellisissa vaikeuksissa 
olevan yritystoiminnan jatkamisella 
konkurssin jälkeen voidaan vaikut-
taa myönteiseen kansantaloudelliseen 
kehitykseen muun muassa vahvista-
malla yrityskantaa turhia yrityskuo-
lemia ehkäisemällä. Konkurssi oli-
si nähtävä oppimismahdollisuutena. 
Epäonnistuneilla yrittäjillä on aikai-
sempien kokemustensa ansiosta pa-
remmat mahdollisuudet menestyksel-
liseen yritystoimintaan. Suomessakin 
tavoitteeksi tulisi asettaa aikaisempaa 
enemmän insolvenssimenettelyn aihe-
uttaman tarpeettoman kielteisen lei-
man poistaminen ja siten uuden alun 
edistäminen. Asenteita tulisi muuttaa 
ja myöntää rehellisen yrittäjän talo-
udellisten vaikeuksien ennemminkin 
olevan seurausta kokemuksen puut-
teesta, ongelmien liian myöhäisestä 
ilmitulosta tai vain elämän epäsuo-
tuisista olosuhteista, eikä niinkään 
kyvyttömyydestä harjoittaa yritys-
toimintaa. 

Fresh start –oppi asettaa insolvens-
simenettelyille muun muassa seuraa-
vanlaisia vaatimuksia:

1. Hyvä tapa vähentää konkurssis-
ta aiheutuvaa kielteistä leimaa on 
konkurssimenettelyn aloittaminen 
tarkkailujaksolla. Kun ilmoite-
taan, että yritys on konkurssitilas-
sa, sen ei tarvitse automaattisesti 
merkitä yhtiön purkamista.

2. Tarkastelun kohteeksi tulee ottaa 
suomalaisten maksukyvyttömyys-
menettelyjen kestoajat ja mahdol-
lisuus niiden lyhentämiseen.

3. Maksuvaikeuksissa olevan yri-
tyksen taloudellista tilaa koskeva 
tieto voitaisiin rajata vain menet-
telyyn osallistuville velkojille ja 
määrätä tieto luottamukselliseksi. 
Joka tapauksessa informaatiota 
saavien määrä tulisi rajata; kenellä 
on oikeus tietoon yrityksen talou-
dellisista vaikeuksista tai siitä, että 
yritys on tai on ollut insolvenssi-
menettelyssä.

4. Yritystoiminnassa käytetään usein 
omaisuutta vuokraoikeuden tai li-
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senssin nojalla. Tulee selvittää näi-
den sopimussuhteiden jatkaminen 
ja ylläpitäminen insolvenssime-
nettelyssä sekä sopimussuhteeseen 
liittyvän maksuajan pidentäminen 
sopimuksesta johtuvien oikeuksi-
en säilyttämiseksi.

5. Selvittää tulee myös, missä mää-
rin työntekijöiden oikeuksia voi-
daan muuttaa nykyisestä silloin 
kun yritys hakeutuu insolvenssi-
menettelyyn.

6. Suomessa tavoitteeksi tulee aset-
taa, että insolvenssimenettelyt 
ovat velallisille riittävän edullisia. 
Olennaista on myös se, että lain-
säädäntö mahdollistaa velallisen 
omaisuuden riittävän suojan me-
nettelyn aikana siitä saatavan ar-
von maksimoimiseksi.

7. Mahdollisuus katkaista koron 
juokseminen velalle tai velan kor-
koprosentin alentaminen tulee 
ulottaa myös yritysten hyväksi sil-
loin kun maksukyvyttömyysme-
nettely aloitetaan.

8. Muille kuin vakuusvelkojille ei 
riitä konkurssimenettelyssä usein 

jaettavaa. Lainsäädäntöä tulisikin 
tarkastella siinä suhteessa, onko 
vakuusvelkojien perimiskieltoa 
laajennettava nykyisestä fresh 
start –opin asettamien tavoittei-
den edistämiseksi.

9. Suomessa tulee selvittää, ovatko 
maksukyvyttömyysmenettelyihin 
täytäntöönpanotoimia vastaan si-
sällytetyt maksulykkäysajanjaksot 
riittävän pitkiä ja onko yrittäjille 
samanaikaisesti riittävästi tarjolla 
tuki- ja neuvontapalveluja.

10. Euroopassa insolvenssimenette-
lyn aloittaminen johtaa yritystä 
koskevan määräysvallan menet-
tämiseen tai sen kaventamiseen. 
Yhdysvalloissa korostetaan sitä, 
että velallinen tuntee yrityksensä 
toiminnot ja omaisuuden ulko-
puolista pesänhoitajaa paremmin. 
Suomen insolvenssilainsäädän-
nössä tulisi ottaa oppia amerik-
kalaisesta menettelystä  velallisen 
määräysvallan suhteen.

11. Velallisen asunnon suojaaminen 
myös muissa insolvenssimenet-
telyissä kuin yksityishenkilöiden 
velkajärjestelyssä tulisi turvata.

12. Erillisen tarkastelun kohteek-
si myös Suomessa on nostettava 
se, mitkä ovat erikseen asetetta-
vat kriteerit ja menettelyt, joiden 
yhteydessä yrittäjän rehellisyys ja 
epärehellisyys voidaan todeta.

Lisäselvityksiä hankitaan ranskalai-
sen luottamuksellisen insolvenssime-
nettelyn tosiasiallisista vaikutuksis-
ta. Suomessa on jo puolitoista vuot-
ta työskennellyt lainsäädäntöneuvos 
Anna-Riitta Wallinin johdolla luot-
totietolakityöryhmä, jolta odotetaan 
ensi keväänä esitystä luottotietolaiksi 
ja rajoituksia ainakin yrityshenkilöi-
tä ja konkursseja koskevien tietojen 
käsittelysäännöksiin henkilötietolais-
sa. Yhdysvaltojen konkurssilain mu-
kaiset anteeksiannettavuuden kritee-
rit velkavastuusta vapautumiseksi 
kiinnostavat suomalaisia poliitikkoja 
niin paljon, että eduskunnan talous-
valiokunta on päättänyt tehdä opin-
tomatkan Pohjois-Amerikkaan.

Edellä olevia suunnitelmia hengästy-
neenä  tarkastellessa herää kysymys, 
tulisiko erityisesti aloittavan yrittäjän 
hyväksi säätää luotto- ja rahoituslai-
toksia sitova velanantopakko?

Hylkiöt
Myönnän olevani hylkiö. 
Häpeän kovasti, että minut saa-
tettiin maailmaan suurina lapsi-
vuosina (1945-51), koska nämä 
ikäluokat lienevät pahinta mitä 
maallemme on sotien jälkeen 
tapahtunut, tähän tapaanhan 
mediassa asia toistuvasti tode-
taan. 

Alku meni hyvin. Kansakouluun hyl-
kiö-ikäluokat pääsivät vaikeuksitta. 
Tosin koulussa vuoroluku oli yleistä, 
eli toisilla aamu- ja toisilla iltavuoro. 
Oppikouluun pääsi ankarien karsin-
tojen jälkeen. Moni kykeni kuitenkin 
jatkamaan ja suoriutumaan jopa kor-
keakouluopinnoista.

Töitä oli tarjolla ja 1970-luvulla 
usea lankesi mammonan pauloihin 
hankkimalla oman asunnon peräti 
viiden vuoden lainalla, jonka korkoa 
ja pääomaa korkea inflaatio nakersi. 
Yhteiskunta tavallaan avusti hylkiöi-
tä keinottelussa. 

Suuret ikäluokat pääsivät pikku-
hiljaa nauttimaan työn teon ohella 
yhteiskunnan palveluista. Sairausva-
kuutus kehittyi samoin moninaiset 
hyvinvointivaltion tuet ja avut. Ve-
roilla niitä toki kustannettiin, mut-
ta tulevaisuus näytti hyvältä. Hylki-
öt tämän tyhmyyksissään uskoivat 
ja kuluttivat liikenevät tulonsa va-
pautettuun keskikaljaan, matkoihin 
ja kaikenlaiseen työllistävään rihka-
maan.

1990-luvun syvän laman myötä 
syntyi pysyvä suurtyöttömyys. Täl-
löin huomattiin että yhteiskunnan 
verta imee suuri hylkiöiden joukko. 
Suuret ikäluokat kuppaavat nuo-
rempien työpaikat, tulevat eläkkeet 
ja kaikkinaisen muun hyvän. Yh-
teiskunta kuihtuu kuin merimetsojen 
kakkimat saaristometsät. 

Pulma on kauhea, sillä jos suuret 
ikäluokat jättävät työnsä nuoremmil-
le, joudutaan heille maksamaan eläk-
keitä. Ja sehän ei sovi. Toisaalta syy-
tetään, että suuret ikäluokat eläköi-
tyessään jättävät jälkeensä hirmui-
sen työvoimavajauksen. Kuitenkin 
yritykset ”ulkoistavat” hylkiöt san-
koin joukoin pörssikurssien kohotta-
miseksi. Tämä lieneekin ainoa hyöty 

hylkiöistä.
Kaiken kurjuuden huipuksi suuret 

ikäluokat alkavat olla sairaita, vai-
vaisia ja muutenkin toimivat heikoil-
la pattereilla. Yhteiskuntaa kurista-
vat valtavat sairausmenot.

Hylkiöistä ja yhteiskunnan va-
paamatkustajista on päästävä eroon. 
Mitä siitä, että suuret ikäluokat ovat 
vuosikymmenten saatossa kartutta-
neet yhteiskunnankin varallisuutta, 
teitä, rautateitä, sairaaloita, kouluja, 
teattereita ja vieläpä ostosparatiiseja 
on rakennettu. Katsokaapa vain jo-
takin dokumenttifilmiä 1970-luvun 
Suomesta ja vilkaiskaa sen jälkeen 
miltä ulkona näyttää tänään. Istu ja 
pala! Ei uskoisi samaksi maaksi!

Yksityistäkin varallisuutta on ker-
tynyt ja se olisi siirrettävä viipymättä 
tuleville polville. Koska sosialisointi 
ei nykyhallituksen aikana onnistu, on 
jäljellä lopullinen ratkaisu, eli jälkieh-
käisy. Koska suurten hylkiö-ikäluok-
kien äideille ei suotu mahdollisuutta 
raskauden keskeyttävään katumus-
pilleriin, annettakoon vastaavanlai-
nen nyt heidän hylkiölapsilleen jälki-
käteen. Sillä niistäkin pahoista pääs-
täisiin.

NIMIMERKKI: RATMAN



16 Luottolinkki 4/2003 Luottolinkki 4/2003 17

                         Something for everyone

Welcome to the FECMA Newsletter. The Coun-
cil of FECMA, in its infinite wisdom, saw fit at 
the last meeting in Oslo to hand me the role of 

Commissioning Editor, which may, or may not, prove to 
be a decision of some importance. UK readers may well 
remember that in my two years as ICM Chairman, I stood 
on a soapbox every month in the ICM magazine and ex-
pressed opinions on everything from emails to call cen-
tres. I am not about to change the habits of a lifetime, 
and if seen to be deliberately provocative, so much the 
better.

The aim is to have everyone involved - talking, arguing, 
debating and, above all, contributing to a European fo-
rum for, and about, credit managers. Some countries 
have been somewhat silent following my request for 
contributions for this Newsletter, and if you are a credit 
manager in one of those countries that does not appear 
to be mentioned in this issue, then put fingers to key-
board and email your credit management association de-
manding to know why.  

I begin as I intend to go on, with a warm welcome to the 
Maltese association and congratulations to the German 
association for making such excellent progress since its 
formation in 2001. The niceties thus dealt with, down 
I plunge into the murky depths of the euro controversy. 
Reactions to Sweden’s fairly comprehensive refusal to 
join the money club (56.1% against, 41.8% for, turnout 
81.2%) have been both swift and predictable. The Euro-
pean Commission “noted the result of the Swedish vote, 
but still hoped that Sweden would keep the euro project 
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alive”. What part of the word ‘no’ do they find difficult 
to understand? In the UK, earlier in 2003, the Chancel-
lor of the Exchequer, Gordon Brown, had confirmed that 
the UK Government’s policy of ‘wait and see’ as laid out 
in 1997 and repeated in 2001, was again re-affirmed. 
The time was still not right for the UK – yes, no, proba-
bly, sometime, not now, perhaps, maybe – all in the same 
sentence. What part of the word ‘no’ do they find difficult 
to say? The fact that public opinion means that any euro 
referendum in the UK would replicate the Swedish result 
is probably as good a reason as any for the British govern-
ment to put the matter on the back burner for the fore-
seeable future. How far in the future? Well, the Swedish 
Prime Minister, Goran Persson, has indicated that another 
referendum in Sweden is unlikely to be held for another 
ten years. Tony Blair, the British Prime Minister, will have 
a lot more on his mind over the next few years, not least 
of which will be a General election by 2006, so I think we 
can safely say that the UK and the euro are unlikely to be 
bedfellows for some considerable time to come.

On the other hand, Estonia has voted overwhelmingly 
to come in from the Eastern European cold, with Estoni-
ans, on a 63% turnout, giving a 66.9% thumbs up to EU 
membership against a 33.1% thumbs down. So for Eu-
rope, its good news and bad news – or is that bad news 
and good news? 

We are up and running – I want to see a contribution 
from every country NOW. The next time I will name and 
shame, so you have been warned.

Glen Bullivant, 
Editor FECMA Newsletter

News from Finland
In Finland, the issues under the EU directive combat-
ing late payment on commercial transactions (directive 
2000/35/EC) have centred mainly around the laws re-
lating to interest for late payment, which were brought 
into force on 1 July 2002. 

Because existing Nordic legislation relating to interest 
was considered when the directive was prepared, the 
new laws have not brought about major change to Finn-
ish legislation. 

The new rate of interest for late payment is seven per-
centage points higher than the existing reference rate.  
The new rate, which is determined using the reference 
rate of the European Central Bank rounded up to the 
nearest half percentage point is currently 10.5 per cent. 
This is, according to the directive, the minimum interest, 
that the debtor has to pay, if the parties have not agreed 
otherwise. When the credit in question is consumer credit 
or housing credit, the above interest rate is binding. 

Timo Maki
Luottomiehet Kreditmannen ry
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Pere Brachfeld, President of FECMA, describes how his 
countrymen bring a little fun to the collection process.

The appearance of a great variety of collection-of-un-
collectables companies in Spain and also in some Latin 
American countries has been a real social phenomenon. 
Their main “modus operandi” is the use of disguised col-
lectors - collectors dressed in tails, as Pink Panthers, or 
Franciscan monks - and whose tactic is based on making 
the debtor feel so embarrassed that they feel there is no 
alternative but to pay.

These companies are unquestionably “typically Spanish” 
and base their business on the theory that, if the default-
er’s habit of not paying is known, nobody will grant him 
credit.  As a result, the debtor would rather pay than see 
his image harmed.

The users of this type of collection service are those busi-
nessmen that haven´t succeeded in making debtors pay 
them back and - in a state of helplessness and despair - are 
ready to appeal to any method to recover their money.

The first disguised collectors in Spain were tail collec-
tors.  It is thought that the idea originated in Argentina 
in the 1960s, when a collection company in Buenos Aires 
hired university students, dressed them in morning coats 
and top hats, gave them shiny red leather briefcases with 
the inscription “collection of defaulters” and sent them in 
antique carts to visit debtors. These smart collectors were 
called “The Knights”, and their mission was to put the 
debtor on the spot in front of his neighbours and encour-
age him to pay the debt. 

In Spain people now associate the image of a gentleman 
dressed in tails, top hat and black briefcase as the persist-
ent collector who is devoted to chase up the elusive - and 
cheeky - debtor.  Because of this, at a popular level, the im-
age of the top hat has become the icon of the defaulter’s 
pursuers.    

In the last few years the tail collector has had a number of 
competitors.  Other companies have disguised their collec-
tors as French bagpipers, knights in cloaks, rascal univer-
sity students, Franciscan monks, or as godfathers of the 
“cosa nostra”.  In some other cases garishly bright clothes 
have been used.  One recovery agency used the “red col-
lector”, while others sent collectors dressed in bottle green 
or bright yellow.  There was even one agency that used a 
collector disguised as the Pink Panther, and this attracted 
much publicity outside Spain.

Theory is one thing but reality is another, because too 
many disguised collectors can lead to indifference.  In such 
cases a debtor could be walking in the street, being chased 
by a costumed group of disguised collectors, but people 
would think that it was all part of a carnival party in the 
street and the defaulter would go unnoticed.

In the last few years a new collector has emerged.  This is 
the “defaulter’s bullfighter”, complete with light suit, and 
bullfighter’s hat.  Even though one could think that the 
bullfighter’s costume is only a new version of the disguised 
collector, this has a special irony. Professional defaulters are 
real experts in bullfighting their creditors, they are mas-
ters in the fighting art and, after several series of passes, 
they leave their poor creditors exhausted and without hav-
ing collected a cent. The creditor’s revenge is sending the 
debtor a collector disguised as a bullfighter.  This has a spe-
cial meaning because it follows the principle that “he who 
lives by the sword shall die by the sword”.
But so far collection agencies seem not to have used what 
seems to me the best disguise for chasing up defaulters, 
that of “Lieutenant Columbo”.  Nobody would be better 
than that inexhaustible, annoying and irritating TV detec-
tive, dressed in his creased, dirty raincoat.  Out of exhaus-
tion debtors would surely give up and pay their debts!

Among all the European countries, Spain is different in the 
bizarre methods used to pursue defaulters.  It is forbidden 
in most European countries (and in some American ones) 
to use disguised collectors because it is considered to be 
harassment and an injury to the image and rights of citi-
zens.

Nevertheless in Spain this kind of company has multiplied.  
Spanish people love costumes and disguising has become 
part of the popular culture.  Even important businessmen 
have used disguises to recover their debts.  In one case 
Mr Ruiz Mateos used them (as well as assaulting a social-
ist economy Minister on telecameras) to call attention to 
his claims when the Rumasa case was still a burning ques-
tion.  By these means Mr Mateos gained both publicity and 
popularity.

All this contrasts with the situation in Spain in the middle 
ages. In those days it was the debtor (and not the collector) 
who had to walk in the street wearing a bright costume so 
that everyone knew that he didn’t pay his debts. The medi-
eval tradition forced defaulters to take a walk through the 
city on donkeys and dress with a sanbenito with big red 
crosses and a hooded straw cape on their heads. During 
this walk, the whole town could mock the unlucky debtor, 
insult him, or even throw things at him. The mockery of 
the public was used to punish defaulters and persuade 
other citizens from falling into temptation and becoming 
slow payers.  Even so, in those times there were still debt-
ors who ended up in prison or, worse, on the gallows.    

Pere Brachfeld
Vice President of the Spanish Association

 Autumn 2003

The Delay-in-Payment Carnival
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The introduction of the common currency in January 2002 
had an important impact on day-to-day life for consumers. 
They had to adopt a new reference, a new scale to compare 
and evaluate the value of goods and services. 

In Belgium, the National Bank has kept track of all of the 
price evolutions, and it also organised several consumer sur-
veys before as well as after the introduction of the euro.

Some facts: 
* The euro transition was, in most cases, well prepared 

by the business world, and price stuctures were already 
adapted well before the actual introduction.

* Most companies made - or intended to do so - a neutral 
price transition. This has also been confirmed by post-
transition analysis.  There are no reasons to suspect that 
the euro had a significant impact on the general price 
levels. Despite important price increases for specific prod-
uct categories, the overall effect of euro on inflation was 
calculated not to exceed 0.2 per cent. This figure will not 
be totally accurate, since it is quite difficult to separate 
the different reasons behind any price increases, but it is 
accepted as a good estimate, and it is also confirmed by 
Eurostat.  It seems to be valid for several other countries, 
if not for all members of the eurozone.

* In 2002 there is an increasing difference between the real 
inflation rate and the inflation as it was perceived by con-
sumers. The perceived inflation rate was seen to be in-
creasing, while the actual inflation rate was going down. 
This phenomenon occured in Belgium as well as in other 
countries of the eurozone. Interestingly, in Denmark, not 
a eurozone-member, where inflation rates were compa-
rable with the average eurozone inflation, and where the 
currency evolution was comparable to the euro, the same 
perceptions did not occur.

So the facts appear clear - the euro had a minimal impact on 
inflation, but the perceived impact by the consumers was an 
important one.

Why did this happen?
There are several possible explanations, as follows:

Decimals: In the case of Belgium, one of the changes intro-
duced by the new currency is the appearance of decimals in 
the prices. As a reminder one euro equals 40.3399 Belgian 
francs.  So, before the introduction of the euro there were 
very few prices that were not expressed as francs and that 
needed decimal figures (there was still a 50 centimes coin, 
but this was becoming quite rare). The official rule for price 
translation was that the euro prices had to be calculated 
with two decimal figures. In the first month after the transi-
tion, more than 85 per cent of prices had at least 2 decimal 
figures. By September this had stabilized at a lower level of 
around 75 per cent.  Prices rounded to the first decimal fig-
ure were very close to the level that existed for Belgian frank 
prices.

The number of possible prices: Out of 100,000 products 
and services that were measured every month there were 
around 4,000 different prices in 2001.  However, this in-
creased to 7,500 in 2002. A bigger variety in price levels for 

the same number of products may lead to confusion for the 
consumer. This effect, combined with the decimal figures, 
makes the adaptation to the new reference a lot more diffi-
cult, and may contribute to the negative perception.

Transition towards ‘attractive’ prices: For many prod-
ucts or services there exist ‘attractive’ prices. There are to 
main reasons for a price to be more attractive. The first one 
is a practical reason - a rounded price (full euro or 50 cents) 
makes cash payments easier, because there is less change. As 
an example, this is often the case for pubs and restaurants. 
The second reason has more to do with marketing and price 
perception: they are the ‘shoe prices’ that we knew in Bel-
gian francs: there were lots of shoes that cost 2699 or 2999 
francs, but none with prices like 2701 or 3005 francs.  Here 
again, the transition to the euro had as a result that the ‘at-
tractive prices’ dropped from a share of 72 per cent in francs 
to 35 per cent immediately after the transition. The evolu-
tion was very quick - by September 2002 the number of at-
tractive prices had already reached 61 per cent.

High increases for specific products: Although the over-
all price increase was limited, there were some specific prod-
ucts that had higher increases. A typical example is the price 
of a glass of beer in the pub. The maximum increase that 
was measured in one specific pub was 26.1 per cent. This 
was an exceptional (although not unique) case, since the 
average price increase by September, after the transition to 
an ‘attractive’ price, was 6.8 per cent, still a lot higher than 
overall inflation. Other exceptional increases were found in 
parking space and tickets for (public!) swimming pools. 

A limited number of high increases for very visible prod-
ucts will certainly have contributed to the overall percep-
tion.

Communication: The communication by European author-
ities, especially the European Central Bank, was not really a 
very good example. They were very reluctant to admit any 
effect on price increases. The euro was also used as a scape-
goat for normal price increases in 2002.

Conclusion 
Despite there being a definite problem with the perception 
of price increases and although many consumers still trans-
late prices to the franc for reference, they are getting more 
used to the euro.  The perception of price increases is now a 
lot more realistic given low inflation rates - in July 2003 the 
inflation rate in Belgium over the previous 12 months was 
1.49 per cent.

The advantages of the euro for the consumer are also 
becoming more visible, for example, when people travel 
abroad.

In conclusion, Belgium’s transition to the euro was tech-
nically very well organised, but the transition required quite 
some adaptation for the consumer. Although this has taken 
some time and although it will take quite some time before 
the Belgian franc has completely disappeared from our minds, 
the euro has certainly been accepted as the new currency, 

Professor Ludo Theunissen
Instituut voor Kredietmanagement
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Euro introduction and consumer prices:
perception v reality
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‘Money is needed to make money’ 
The highly competitive business arena in some of the Eu-
ropean Countries is dominated by an unbalanced financial 
situation where suppliers, in all sectors of the economy, are 
paying high interest rates to their respective banks for their 
required loans and overdraft facilities. These loans or over-
draft facilities are extended sometimes beyond logical con-
sideration since the need to win extra sales in such difficult 
market situation exceeds financial considerations. Addition-
ally, the suppliers are then being asked to provide merchan-
dise on credit by some of their clients who would resell the 
stock to the end-consumer on cash basis. This results in ex-
posed positions with resellers or customers, more often than 
not on an unsecured basis. 

To make matters worse, as a credit squeeze affects the 
market or a particular economic sector, the suppliers increas-
ingly employ more of their resources to recoup their dues 
from their customers. 

Ensuring that invoices are paid on time becomes a prior-
ity, because from bitter experience creditors know well that 
their profit margin will shrink drastically if invoices are not 
paid on time and ultimately will effect their cash flow, which 
is the lifeblood of every business. Moreover, small companies 
are more vulnerable since they cannot employ dedicated re-
sources to collecting their outstanding amounts, and cash 
flow difficulties will soon effect negatively their day-to-day 
operations, especially when their relative economic sectors 
are also in difficulties. 

Therefore, the mission for trade creditors should be to 
ensure that they do not over-sell without giving due atten-
tion to the financial position of the person/company they are 
lending their money to. In concept, there should be no dif-
ference between the money provided by the trade creditors 
or by banks. What applies for banks should equally apply 
for the trade creditors. So, adequate security protecting the 
trade credit should always be provided by the applicants. 

First, trade creditors should ask for the client’s business 
plan before granting any credit. This plan should help the 
suppliers to know the objectives of their (prospective) clients 
and how their respective businesses are being financed. The 
amount of money borrowed from the bank and the total 
amount of trade credit in relation to the capital invested in 
the business by their shareholders/owners is to be consid-
ered by the suppliers. 

Second, building a trade credit relationship based on a 
formal document, such as an appropriate credit application 
form, should result in better understanding of the client’s 
business aims and financial needs, thus a better credit limit 
can be set satisfying both the needs of the client and the 
corporate credit policy of the supplier.

A prosperous business environment can only be guaran-
teed if credit is given to those clients who are creditworthy 
and considered to be long-term business partners. 

Credit is not a divine right. No credit applicant should ex-
pect to be granted a credit facility without providing ade-
quate guarantees to the trade creditors. 

Thirdly, trade and/or bank references may also be useful 
for further evaluation. A client’s failure to provide such infor-
mation ought to throw a negative reflection on the client’s 
application for credit facilities.  

After all, what is a sale if it is not paid up on time?
The creditor needs to take a proactive approach in credit 

management. Cash flow controls should be evaluated by 
reviewing their credit policy on an ongoing process, and by 
keeping eyes open to any information pertaining to credit 
problems. In fact, there are various early ‘warning signs’ 
which may trigger future payment problems and which the 
creditor should promptly identify and address. The list be-
low, by no means complete, indicates the most significant 
‘warning signs’: 

a)  Customer issuing post dated cheques,
b)  Dishonouring cheques issued, 
c)  Customer changing his banker,
d)  Changes in payment pattern,
e)  Low stock levels,
f)  Signatories away from the office for long periods of 

time,
g)  Customer cannot be reached by telephone,
h)  Customer failing to return calls,
i)  Lack of filing of accounts as required by the Registrar of 

Companies.
j)  Rumours in the industry, etc.

Finally, another effective means of being proactive is to 
form part of an Industry Credit Group. Although a fair trad-
ing environment should be maintained, creditors coming 
from the same trade and sharing common customers can 
benefit from exchanging details of slow payers and default-
ing accounts. Thus, having information about these default-
ers should result in minimising the risk associated with credit 
and enhance the profitability of the supplier. 

The Malta Association of Credit Management (MACM) 
was established in Malta primarily to foster and facilitate 
the exchange of credit information, while promoting hon-
est and fair dealings in credit transactions. MACM members 
share mutual goals and credit problems, and by meeting 
with their peers in an Industry Credit Group they receive ad-
vance notice of problematic accounts and follow the pay-
ment patterns of common customers. Timely information 
regarding ‘warning signs’ may enable credit decisions to be 
taken more wisely, saving the trade creditor both time and 
money.
 
Josef Busuttil
Administrator, Malta Association of Credit Management
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Creditors - Protect Your Cash Flow.

News from Denmark
In Denmark, interest rates are still low and although there 
are more unemployed than last year this doesn’t seem to be 
causing huge concerns. Although the number of bankrupt-
cies is falling, more people are registered as having problems 
with paying their debts. On closer inspection, this appears to 
be due to a lot of unpaid mobile telephone bills.

Our association is running “business as usual”, which 
means that the members seems to be happy with what we 

have to offer. To increase our recommendations for mem-
bership, we plan to improve contact with our members by 
implementing an e-mail group.  This will enable us to send 
short e-mails with a link to our web-site when new
information appears there.

Jan Rasmussen
Dansk Kredit Forum
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Yhdistyksen syyskokoukseen tuli 
runsain mitoin osallistujia, tilaisuu-
teen varattu kokoushuone kävi ah-
taaksi, viimeksi saapuneet saivat 
vain seisomapaikkoja. Yhdistyksen 
puheenjohtaja Toni Santalahti ava-
si kokouksen.  Kokoukselle valittiin 
puheenjohtajaksi Tom Fagerström ja 
kokouksen sihteerinä toimi yhdistyk-
sen sihteeri Pirjo Ahola. Kokouskut-
su kokoukseen todettiin lähetetyksi 
ajallaan. Pöytäkirjan tarkastajaksi 
valittiin Risto Suviala (Eräpäivä Oy) 
ja Jani Nurisalo (Contant Oy), samat 
henkilöt valittiin myös ääntenlaski-
joiksi. Tämän jälkeen yhdistyksen 
rahastonhoitaja Mikko Sirkiä esitte-
li vuoden 2004 talousarvion, jonka 
kokous myös yksimielisesti vahvisti. 
Jäsenmaksuksi vahvistettiin 35 euroa 
sekä kannatusjäsenmaksuksi 210 eu-
roa. Jäsenmaksun eräpäivä tulee ole-
maan 16.2.2004. Talousarvio vuo-
delle 2004 on sivulla 23 

Seuraavaksi oli vuorossa uusien 
jäsenten valinta yhdistyksen halli-
tukseen erovuoroisten tilalle. Ero-
vuorossa ovat Pirjo Ahola (Intrum 
Justitia Oy), Toni Santalahti (Kau-
komarkkinat Oy) ja Vesa Kalapuro 
(D&B Finland Oy). Uusiksi hallituk-
sen jäseniksi tulivat valituiksi Juha Is-
kala (Intrum Justitia Oy), Ulla Heik-
kilä (Vähittäiskaupan Takaus Oy) ja 
Hanna Piipponen (D&B Finland Oy). 
Kokous valitsi Luottomiesten uudek-
si puheenjohtajaksi vuodelle 2004 
erovuoroisen Toni Santalahden tilalle 
Juuso Jokelan (Suomen Asiakastieto 
Oy) ja varapuheenjohtajaksi Mikko 
Heiskasen (Asianajotoimisto Lahti & 
Co  Oy).  Lisäksi hallituksessa jatka-
vat Mikko Sirkiä (Contant Oy), Arja 
Lindström (Suomen Luottovakuutus 
Oy), Vesa Karvonen (Paroc Group 
Oy Ab), Timo Hulkko (Paikallis-
osuuspankkiliitto ry). 

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi va-
littiin Taavi Kallankari (Ensto Oy) ja 
Kari Räsänen (Suomen Asiakastieto 
Oy) ja varatilintarkastajiksi Minna 
Ruotsalainen (S-Etuluotto Oy) ja Kai 
Palmén (Intrum Justitia Oy). 

Luottoalanneuvottelukuntaan tu-
livat valituiksi Mikko Parjanne (Suo-

men Asiakastieto 
Oy), Pertti Larva (Sa-
noma Oy), Kari Mä-
kikärki (Kaukomark-
kinat Oy), Kimmo Mökkönen (Ta-
piola-ryhmä), Timo Mäki (Contant 
Oy), Jyrki Pekkala (Jyrki Pekkala 
asianajotoimisto Oy), Risto Suviala 
(Eräpäivä Oy) ja Juuso Jokela (Suo-
men Asiakastieto Oy) ja Tom G. Ahl-
roos (Ritom Ky).

Viimeisenä asiakohtana oli halli-
tuksen esitys uudeksi kunniajäsenek-
si numero 5. Hallitus esitti uudeksi 
kunniajäseneksi varatuomari Timo 
Mäkeä (Contant Oy). Toni Santa-

Yhdistyksen 
syyskokous 
torstaina 20.11.2003

lahti esitteli kokoukselle hallituksen 
perustelut valinnalle. Kokous hyväk-
syi ehdotuksen yksimielisesti. Toni 
Santalahti ja Pirjo Ahola luovuttivat 
Timo Mäelle kunniakirjan ja yhdis-
tyksen standaarin, ja tietenkin uusi 
kunniajäsen myös kukitettiin. Kun-
niajäsenen valinnan perusteet sekä 
vastauspuhe ovat sivulla 6.

Kokous päätettiin klo 17:30 ja sen 
jälkeen olikin hyvä siirtyä juhlimaan 
Luottolinkkiä.

TEKSTI TOIMITUS, KUVAT JUUSO JOKELA
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TUOTOT  
Jäsenmaksutuotot 29,400.00 
Ilmoitustuotot 31,600.00 
Koulutus 40,000.00 
Tapahtumat / Tilaisuudet 7,900.00 
Muut tuotot 600.00 
YHTEENSÄ 109,500.00 
  
KULUT  
Luottolinkki 32,800.00
Koulutus 37,500.00 
Tiedotus 6,850.00 
Kansainvälinen toiminta 4,800.00 
Lakitoimikunta 1,000.00 
Palkkiot ja korvaukset 2,878.00 
Tapahtumat / Tilaisuudet 9,775.00 
Hallinto 11,495.00 
Huomionosoitukset 700.00 
Muut kulut 1,002.00  
 
YHTEENSÄ 108,800.00 
TULOS 700.00  

Luottomiehet - Kreditmännen r.y.

Budjetti vuodelle 2004
(hyväksytty syyskokouksessa 20.11.2003)

Markkinointi-instituutissa aloit-
ti 3.11.2003 järjestyksessä 15 luot-
totutkintokurssi. Kurssilla on 23 
opiskelijaa.  Koulutustoimikunnan 
puheenjohtaja Ulla Heikkilä kävi 
avajaispäivänä välittämässä Luot-
tomiesten terveiset kurssilaisille.  Uu-
tena koulutuspäällikkönä on aloit-
tanut KTM Satu-Päivikki Lehtonen. 
Kurssin koulutuspäällikkönä vuodet 
1999-2003 ollut Kari Salmi siirtyi 
Haaga Instituuttiin. 

Vuoden kestävän luottotutkinnon 
ohjelmarunko on seuraava: 

• sisältää kaksi koulutusjaksoa
• tutkinnon sisältö:
• kirjanpito
• yrityksen luottotoiminta ja 
 luottopolitiikka

TEKSTI: TOIMITUS

Luottotutkinto
• yrityksen luottokelpoisuus
• vuorovaikutus ja viestintä
• luottokaupan oikeudellinen 
 sääntely
• rahoitusmuodot
• kotimaan ja ulkomaan 
 maksuliikenne
• vakuudet
• perintämenetelmät
 ja täytäntöönpano

Joulukuussa 2003 on kurssin 14 
viimeiset tenttipäivät. Tämän kurs-
sin jälkeen valmistuneiden mää-
rä on jo 525. Uudet valmistuneet 
kutsutaan jälleen kevätiltamiin 
saamaan diplominsa ja ruusun-
sa – muutama saanee stipendinkin

Koulutustoimikunta tapaa kerran 
vuodessa tutkinnon vastuulliset hen-

kilöt kuullakseen palautteista ja ko-
kemuksista sekä kehittääkseen tut-
kintoa edelleen. Suorittaneiden an-
tamien palautteiden mukaan tutkin-
to koetaan hyvin vaativaksi, mutta 
samalla antoisaksi ja hyväksi. Tut-
kinnon opettajat taas luonnehtivat 
opiskelijoita täsmällisiksi ja tarkoik-
si. Tutkinnon keskeytysprosentti on 
ollut vuosia jo 0%.

Lisätietoja luottotutkinnosta saa 
Markkinointi-instituutin sivuilta 
www.markinst.fi  ja koulutussihteeri 
Airi Granlundilta, puh 09 473 6213 
tai airi.granlund@markinst.fi.
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Luottomiesten laivaseminaari on vuodesta toiseen pysynyt suo-
situimpana tilaisuutena yhdessä kevätiltamien kanssa. Ulla Heik-
kilän vetämä koulutustoimikunta oli tuonut ohjelmaan uusia 
elementtejä, mikä takasi jälleen runsaan osanottajamäärän. Luot-
tomiehiä ja –naisia oli matkalla kaikkiaan 74. Kyydin tarjosi m/s 
Silja Serenade.

TEKSTI: RISTO SUVIALA  KUVAT: ANNE BJÖRK JA KIRSI HÄMÄLÄINEN

Luottomiehemme 
merellä ja ilmassa

Kyselin ennen seminaarin alkua muu-
tamalta osanottajalta odotuksia lai-
vaseminaarin suhteen. Tällaisia vas-
tauksia annettiin:

Luottopäällikkö 
Pirjo Vanhanen, SLO Oy

- Olen lähdössä kolmatta kertaa lai-
vaseminaariin. Kahden aikaisemman 
kerran hyvät kokemukset saivat mi-
nut osallistumaan uudestaan. Osas-
tollamme on sovittu käytäntö, että 
kolmesta henkilöstä kaksi – vuoro-
tellen – voi halutessaan osallistua 
vuosittain laivaseminaariin. Matka 
palvelee mielestäni monta tarkoitus-
ta. Seminaarin anti on tietenkin yksi. 
Myös kollegoiden tapaaminen, uu-
siin tutustuminen ja vapaa ajatusten 
vaihto alan asioista ja vähän yleisem-
minkin. Kerrankin saa olla rutiinien 
ja puhelimen ulottumattomissa ja 
on hieman enemmän aikaa keskus-
tella myös oman osaston työkaverin 
kanssa.

Rahoitusneuvoja 
Jana Rehn-Häkki, Volvo 
Kuorma-autorahoitus Oy

- Lähden ensimmäistä kertaa mu-
kaan. Ohjelmassa on useita luento-
ja, jotka osuvat työni kanssa todella 
nappiin. Odotan seminaarilta antoi-
sia luentoja, mukavaa yhdessäoloa ja 
uutta näkemystä omaan työhön.

Luottopäällikkö 
Pertti Larva, Sanoma 
Osakeyhtiö
- Olen osallistunut laivaseminaarei-
hin, mutta en säännöllisesti. Yhteen-
sä ehkä viitisen kertaa. Edellinen ker-
ta oli vuonna 2000. Lähtökohtana 
osallistumiselleni on varmaankin kai-
kille monipuolinen ohjelma ja kolle-
goiden tapaaminen sekä luennoilla 
että niiden ulkopuolella. Jäsenkunta 
on vuosien varrella uudistunut aika 
lailla ja näillä matkoilla on helppo 

tutustua nuorempiinkin luottomie-
hiin. Työhöni saan toivottavasti uu-
sia ideoita esitelmistä ja jäsentenväli-
sistä keskusteluista. Olen myös joka 
matkalla pyrkinyt käymään yritysvie-
railulla tai tapaamaan muuten yhteis-
työkumppaneita. Tälläkin kerralla 
minulle järjestyi virallisen ohjelman 
jälkeen käynti Tukholmassa erääs-
sä isossa mainostoimistossa, jonka 
kanssa olen ollut sähköpostitse lähes 
viikottain yhteydessä.

Luottopäällikkö 
Olli-Pekka Pitkäjärvi, 
Tech Data Finland Oy

- Toissasyksynä olin ensimmäistä 
kertaa mukana Tukholman ristei-
lyllä, silloin ”untuvikkona” luotto-
miehenä. Viimesyksyinen Riika jäi 
harmittavasti väliin työesteiden ta-
kia. Ajankohtaiset seminaariaiheet 
ja mahdollisuus tavata tuttuja kolle-
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goita ja solmia uusia luottomies-suh-
teita sai minut osallistumaan tähän 
seminaariin. Odotukseni on löytää 
uusia näkökulmia luottokauppaan 
sekä yritysten ja yrittäjien toimintaan 
laajemminkin. Haluan ymmärtää toi-
mialakohtaisia eroavaisuuksia ja nii-
den vaikutusta riskienhallinnassa. 
On mukava virkistäytyä samanhen-
kisen porukan kanssa!

Seminaarin räväytti alkuun ”herra 
Fläppi” eli näyttelijä Tom Lindholm 
Näennäisyyden instituutista Toija-
lasta. Armoitetulla stand up –koo-
mikolla oli lintutieteellinen tapa ha-
vainnollistaa esittämänsä asiat. Esitys 
päättyi fläppitaululle vetäistyyn vaa-
kasuoraan viivaan.

Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnion 
aiheena oli luottotietolain ajankoh-
taiskatsaus. Aarnio pohti esitykses-
sään perustuslain kansalaisille takaa-
maa yksityiselämän suojaa. Aarnion 
mukaan luottotietoalasta on saatava 
entistä läpinäkyvämpi. 

Projektipäällikkö Markku Hirvonen 
Viranomaisyhteistyön kehittämispro-
jektista puhui kaikkia kovasti kiin-
nostavasta harmaasta ja mustasta ta-
loudesta. Projektin tehtävänä on mm. 
jakaa eri viranomaisille tietoa talous-
rikoksista ja kehittää menetelmiä ta-
lousrikosten ennalta torjumiseksi. 
Harmaan talouden arvo Suomessa on 
4,2 % bruttokansantuotteesta eli viisi 
miljardia euroa.

Kuopion yliopiston Kauppatieteiden 
laitoksen professorin, kauppatieteen 
tohtori Mauri Laukkasen teema oli 
yrittäjän ja ympäristön uskomukset 
yrityskriisissä. Yrittäjän ajatteluhar-
hana on usein halu uskoa siihen mitä 
toivoo. Ongelmana on strategisen 
ymmärryksen heikkous ja hidas rea-
gointikyky. Luotonantajia Laukka-
nen ripitti uskomasta liikaa numeroi-
den ja kaavojen magiaan.

Markkinointijohtaja Jussi Kattelus 
Suomen Luottovakuutus Oy:stä pu-
hui luottopäätöksen tekemisestä ja 
luottolimiitin määrittämisestä. Yri-
tyksen riskienhallintapolitiikassa 
määritetään käytettävät riskienhal-
lintakeinot ja haluttu riskinottotaso. 
Luottolimiitin määrittämiseen vai-
kuttavat kansantaloudellinen tila, os-
tajan toimialan tilanne ja ostavan yri-
tyksen luottokelpoisuus.

Yhdistyksen rahastonhoitaja Mikko 
Sirkiä esitteli Luottomiehet ry:n tuo-
reen jäsentutkimuksen. Osoitteellisia 
jäseniä on yhteensä 753. Näistä nai-
sia on yli puolet eli 58 %.

Juhlaillallisella kruunattiin Vuoden 
Luottomies. Tämän korkean yhdis-
tyksemme myöntämän tunnustuksen 
sai luottopäällikkö Anne Björk Oy 
Kontino Ab:stä. Anne tunnetaan vä-

Hallituksen puheenjohtaja 
Toni Santalahti syleilee ja 
koulutustoimikunnan 
puheenjohtaja Ulla Heikkilä 
luovuttaa ruusun 
Anne Björkille
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hintään yhtä hyvin kädessänne ole-
van Luottolinkin päätoimittajana, 
jota tehtävää hän on hoitanut nume-
rosta 4/2001 alkaen.

Perusteluina Annen valintaan Vuo-
den Luottomieheksi olivat hänen an-
siokas työskentelynsä luottoalalla ja 
toiminta yhdistyksen eri toimielimis-
sä. Luottomiehiin Anne liittyi alku-
vuodesta 1989. Yhdistyksen hallituk-
sessa Anne on ollut kahdesti, vuosi-
na 1994-1996 ja eronneen hallituk-
sen jäsenen seuraajana vuoden 2001.
Kontinoon Anne tuli helmikuussa 
1988. Luotto-osastoa hän on vetänyt 
vuodesta 1994 alkaen. Ennen Konti-
noa Anne oli Keskossa 5,5 vuotta ul-
komaanmaksuissa ja sitä ennen eri-
laisissa ”kauppa-apulais”hommissa, 
muun muassa junapalvelussa.

Annen harrastukset sijoittuvat ke-
sään kuten pyöräily, palstaviljely ja 
uinti, jota hän harrastaa myös talvi-
sin. Talvet menevät opiskelussa.

Toisen seminaaripäivän aamun ava-
uksen suoritti tyylikkäästi konsult-
ti Sami Ijäs Credit Consulting Sami 
Ijäksestä. Samin fläppityöskentely hi-
poi ensimmäisen päivän avaajan ta-
soa, muuta pysytteli asiantuntevilla 
linjoilla. Samin mukaan luottoriskien 
passiivisesta seurannasta tulisi päästä 
luottoriskien aktiiviseen hallintaan.

Laivaseminaarin viimeisenä asian-
tuntijana oli johtaja, kauppatieteen 
tohtori Pirjo Vuokko Turun kaup-
pakorkeakoulun Johtamiskoulutus-
instituutista. Vuokko puhui asiakas-
lähtöisyyden ja hyvän yritysimagon 
merkityksestä. Jos yrityksen imago 
on hyvä, niin yrityksen kielteistä te-
koa ei tulkita kielteisenä. Sen sijaan 
jos yrityksen imago on huono, niin 
kielteinen teko tulkitaan voimakkaan 
kielteisenä.

Yksi laivaseminaariin uutuuksista oli 
paluumatkan valinta joko lento- tai 
laivamatkana. Puolet valitsi nopean 
lentokoneen ja puolet hitaamman lai-
van. Laivamatkustajille jäi näin aikaa 
nauttia seminaarin jälkilöylyistä vielä 
seuraavan vuorokauden puolelle.

Seminaarin jälkeen kyselin samoilta 
henkilöiltä kuinka seminaari vastasi 
heidän ennakko-odotuksiaan.

Pirjo Vanhanen:
- Seminaari vastasi odotuksiani oi-
kein hyvin. Kaikki osui kohdalleen. 
Kaiken muun lisäksi oli oikein mu-
kavaa. Olisikohan mahdollista pitää 
”kyselytunti”, jossa eri alueiden asi-
antuntijat vastaisivat etukäteen tai 
paikan päällä esitettyihin perintään 
ym. liittyviin kysymyksiin?

Jana Rehn-Häkki:
- Seminaari oli täysin sitä mitä odo-
tinkin. Varsinkin Pirjo Vuokon esitys 
oli todella hyvä. Luento oli herätte-
levä, koska monesti asioita tehdään 
liikaa omista lähtökohdista. Minusta 
oli hyvä, että annettiin mahdollisuus 
paluuseen lentäen.

Pertti Larva:
- Matka vastasi hyvin odotuksia. 
Kuulin monta hyvää esitystä ja sain 
tärkeää yritystietoa eräältä kollegal-
ta yhteisestä yritysasiakkaastamme. 
Juuri tämäntapainen tutustuminen 
on kullan (eurojen) arvoista! Olisi 
hyvä, jos vanhaan tapaan olisi valit-
tavissa yritysvierailukohteita yhdis-
tyksen järjestämänä. Näin ohjelma 
monipuolistuisi entisestään. 

Olli-Pekka Pitkäjärvi:
- Uusia antoisia tuttavuuksia syntyi 
jälleen ja iloisia jälleennäkemisiä en-
nestään tuttujen luottomiesten kanssa. 
Esim. Tukholman risteilyn yhteydessä 
yritysvierailu ellei parikin olisi parem-
pi kuin kahden tunnin aamupäiväse-
minaari. Matkakohde voisi vaihtua 
ensi kerraksi – Pietari? Seminaariai-
heet olivat jälleen ajatuksia herättä-
viä. Varsinkin tietosuojavaltuutetun 
puheenvuoron vastakkaisuus Markku 
Hirvosen esitykseen askarruttaa. Jos 
yksityishenkilöiden suoja esim. vas-
tuuhenkilökyselyissä muuttuu luotto-
tiedoissa, niin kärsijänä ja maksajana 
ovat jälleen rehelliset kansalaiset ja 
hämärämiehet saavat huseerata en-
tistä suojatumpina. Seminaariaiheiksi 
olisi mukava saada jonkun luottomie-
hen esitys omasta työnantajastaan ja 
valaisua noudatettavaan luottopoli-
tiikkaan ja toimialaan yleensä.

Ei muuta kuin ensi vuonna taas mu-
kaan!

Konsultti Sami Ijäs

Johtaja 
Pirjo Vuokko

Vuoden Luottomies Anne Björk pitää kiitospuhetta

26 Luottolinkki 4/2003



26 Luottolinkki 4/2003 Luottolinkki 4/2003 27

Tekniset tiedot
Lehden koko:                       A4
Painopinta-ala:                     210 x 297 mm
Palstojen määrä:                   3 kpl
Palstan leveys:                      1 p 55 mm, 3 p 180 mm
Aineistot:                              Tiedostoina (ei filmeinä)
Ohjelmat:                              Kaikki taitto- ja grafiikkaohjelmat

Maksuosoite
Maksun saaja:                       Luottomiehet ry
Pankkiyhteys:                        Nordea 208918-73866

Reklamaatiot                       Ilmoitusten painoasua kos-
                                              kevat reklamaatiot 7 vrk:n
                                              kuluessa lehden ilmestymisestä   
                                              kirjallisena.

Ilmoitusten                          Viimeistään 14 vrk ennen
peruuttaminen:                   aineistopäivää.  
                                              Myöhemmin peruutetuista
                                              laskutetaan 50% hinnasta. 
                                              
Ilmestymispäivät
Nro                                        Aineisto                   Ilmestyy

1/2004                                   28.01.2004 25.02.2004  

Painos
Painos:                                  1400 kpl
                                                                         ISSN 1457-7909

Julkaisija                              Luottomiehet-Kreditmännen ry  
Osoite:                                  PL 891, 00101 Helsinki
                                              Puh. (09) 2200 1002

Toimitus
Päätoimittaja:                       Anne Björk
Puhelin:                                (09) 13110240
Telefax:                                (09) 13110258
e.mail:                                   anne.bjork@kontino.fi

Ilmoitustilan myyjä            Mikko Kallankari, (09) 050 336 1787
                                              
Jäsenrekisterin ylläpito      Consista Oy
Puhelin:                                 (09) 622 5715 
Fax:                                       (09) 622 5725
                                              consista@kolumbus.fi  
                                              
Paino
Yhteyshenkilö:                     Lilli Kauppi
Osoite:                                  KM-Yhtymä Oy Suomen Painotuote 
                                              Mäkituvantie 3 G, 01510 Vantaa
Puhelin:                                (09) 7420 11, (09) 74201 228
Telefax:                                (09) 7420 1201
                                              lilli.kauppi@painotuote.fi
                                              www.painotuote.fi
Aineistotiedustelut:               Raimo Elovaara
                                              KM-Yhtymä Oy Suomen Painotuote
                                              (09) 7420 11, (09) 74201 250
Aineisto-osoite:                     aineisto-pc@painotuote.fi
                                              aineisto-mac@painotuote.fi

Ilmoitushinnat
Ilmoituskoko                         Mustavalkoinen 4-värinen
Keskiaukeama                       1010  1350 
Takakansi + s.2. á                   600  940 
1/1 muut sivut                        450  790 
1/2 sivu                                   250  590 
1/4 sivu                                   170  510 

LUOTTOLINKKI -LEHDEN
 MEDIATIEDOT 2003

Vaihdetaan kuulumisia. Vasemmalta Timo Heinonen, 
Pirjo Kivekäs, Kari Niemelä ja Jana Rehn-Häkki

Arja Lindström Ja Tom Fagerstrom kahvitauolla.

Illallista odotellen. Vasemmalta Pirjo Lahti, Risto Su-
viala, Sirkka Vallas, Ilari Hanhimäki, Arja Lindström ja 
Pirkko Moisala. Oikealla Juha Iskala.

Luottolinkki 4/2003



28 Luottolinkki 4/2003 Luottolinkki 4/2003 29

Osana pääministeri Matti Vanha-
sen hallituksen ohjelmaan sisältyvää 
maksuhäiriöpolitiikkaa on oikeusmi-
nisteriössä valmisteltu ehdotus ruot-
salaistyyppisestä kaavamaisesta pe-
rintäkulujen taksoituksesta, joka tuli-
si tykkänään muuttamaan Suomessa 
vakiintuneen kulukäytännön. Saa-
tavien perintää koskevan lain säätä-
misen yhteydessä eduskunta edellytti, 
että hallitus seuraa perintätoimisto-
jen velallisilta perimiä kuluja ja ryh-
tyy toimenpiteisiin kulutaulukkojen 
säätämiseksi, mikäli kohtuullisuutta 
edellyttävä yleissäännös ei riitä. Pe-
rintäkulujen osalta ehdotus perustuu 
tähän ponteen ja kuluttajaviraston 
vuosina 2000 ja 2001 tekemiin sel-
vityksiin.

Omasta aloitteestaan oikeusmi-
nisteriö ehdottaa velalliselle oikeutta 
saada velkojalta maksutta ajantasai-
nen tieto velkojensa kokonaismääräs-
tä, erittely maksamattomista veloista 
ja niiden lyhennyksistä sekä selvitys 
velkapääomalle kertyneiden korko-
jen ja kulujen määräytymisestä. Ve-
lallisella tarkoitetaan sekä kuluttajaa 
että yritystä. Tietojen luovuttamisvel-
vollisuus ei edellytä, että velkoja olisi 
ryhtynyt tai edes ajatellut ryhtyä pe-
rintälain 1 §:ssä tarkoitettuihin toi-
menpiteisiin. Säännös ehdotetaan 
kuitenkin sijoitettavaksi perintälain 
uudeksi 4 a §:ksi.

Kohtuullisuutta arvioitaessa huo-
mioonotettavien seikkojen määritel-
mä muuttuisi vastaamaan oikeuden-
käymiskaaren riidatonta velkomus-
asiaa koskevia  arviointiperusteita.

Velkoja saisi periä kuluttajavelal-
liselta 6,5 euroa maksumuistutukses-
ta, joka lähetetään aikaisintaan kuu-
kauden kuluttua saatavan erääntymi-
sestä. Kunta tai vakuutusyhtiö saisi 
lähettää suoraan ulosottokelpoisen 
saatavansa muistutusmaksun ulosot-
toon ilman tuomiota tai päätöstä, mi-
käli saatavaa on peritty toimeksisaa-
jan eli perintätoimiston avulla.

Ammattimainen perinnän harjoit-
taja saisi vaatia perintälain 5 §:ssä 
tarkoitetusta maksuvaatimuksesta 
21 euroa, mikäli edellisen muistutuk-
sen tai vaatimuksen lähettämisestä on 

kulunut yksi kuukausi. Veronulosot-
toasian 12 euron suuruinen perimis-
kulu säilyisi suoraan ulosottokelpoi-
sena.

Jos velkoja tai toimeksisaaja laa-
tii yhdessä velallisen kanssa koko 
jäännössaatavaa kattavan kirjallisen 
maksusuunnitelman, siitä saisi velal-
liselta periä 30 euron maksun, joka 
olisi myös suoraan ulosottokelpoinen 
silloin, kun pääsaatavaakin voidaan 
periä ulosotossa ilman  tuomiota tai 
päätöstä.

Vielä ehdotetaan määriteltäväk-
si velallisen kokonaiskuluvastuun 
määrä. Saman saatavan perinnästä 
velalliselta saisi vaatia perintäkului-
na yhteensä enintään määrät, jotka 
vastaavat summaarisen velkomusasi-
an viran puolesta määrättäviä oikeu-
denkäyntikuluja.

Suoraan ulosottokelpoisen saata-
van perintäkuluina ei kuluttajavelal-
liselta saa vaatia yhteensä enempää 
kuin 60,50 euroa.

Yhdistyksemme antamassa lau-
sunnossa vastustetaan perintäkulujen 
sääntelyä yleensä, koska tehdyt selvi-
tykset ovat puutteellisia ja muutamat 
ylisuuria kuluja vaatineet perintätoi-
mistot saataisiin ojennukseen viran-
omaisten valvonta- ja elinkeino-oi-
keudellisilla toimenpiteillä. Velkojan 
omien perintäkulujen säännöstelyä 
pidetään tarpeettomana, koska niitä 
ei ole selvitetty eikä niiden suhteen 
ole väitettykään esiintyneen ongel-
mia.

Siinä tapauksessa, että taulukoin-
tiin katsotaan kuitenkin olevan aihet-
ta, pitää yhdistyksemme välttämättö-
mänä, että kaikkien luvallisten perin-
tätoimien – myös puhelinperinnän ja 
velalliskäyntien – kulut tulee voida 
vaatia velalliselta. Yhdistyksemme 
mielestä kunnan tai vakuutusyhtiön 
veronulosottoasiassa syntyneet perin-
täkulut tulisi säätää suoraan ulosot-
tokelpoisiksi riippumatta siitä, onko 
saatava ollut perintätoimiston perit-
tävänä vai ei.

Erityisen jyrkästi lausunnossamme 
vastustetaan sitä, että hyvän perintä-
tavan sisältöä määriteltäisiin perintä-
kuluja koskevassa oikeusministeriön 

asetuksessa. Jos perintätoimenpiteitä 
ei voida aloittaa ennen kuin kuukau-
si on kulunut eräpäivästä, ajautuu 
kestovelkasuhteiden perimisen ohel-
la muukin luotonvalvonta kestämät-
tömään tilanteeseen. Perin outoa on, 
että ehdotuksessa pidetään puhelin-
perintää ja velalliskäyntejä luvallisi-
na perintökeinoina, mutta niistä ei 
vastoin kulujen korvaamista koske-
vaa perusperiaatetta kuitenkaan saisi 
vaatia velalliselta maksua. Mustutim-
me lausunnossamme siitä, että perin-
tätoimenpiteiden aiheuttajana on ve-
lallisen sopimusrikkomus.

Ammattimaisen perinnän harjoit-
tajan lähettämän maksuvaatimuksen 
perintäkulut tulisi yhdistyksemme 
mielestä taulukoida saatavan suu-
ruus huomioon ottaen samaan ta-
paan kuin ulosoton taulukkomaksut, 
mikäli ne yleensä tarkemmin määrä-
tään. Taulukkomaksun lisäksi velalli-
sen tulisi korvata perintäkuluun liit-
tyvä arvonlisävero niissä tapauksissa, 
joissa velkoja ei voi sitä eliminoida. 
Näin tapahtuu Norjassakin.

Jos maksusuunnitelma katsotaan 
välttämättömäksi taksoittaa, tulisi 
velalliselta voida esitetyn 30 euron li-
säksi periä 6,5 euron suuruinen mak-
su jokaisesta suunnitelmaan perustu-
vasta osasuorituksesta.

Velallisen kokonaiskuluvastuuta ei 
yhdistyksemme mielestä voida aina-
kaan asetuksella säädellä, koska täl-
laisia enimmäisrajoja ei ole asetettu 
oikeudenkäyntikuluille tai ulosotto-
maksuillekaan.

Vielä lausunnossamme viitataan 
kuntien taholta tulleisiin lukuisiin 
toivomuksiin, joiden mukaan pe-
rintälain 9 §:ssä olevia perintära-
joituksia tulisi lieventää pysäköinti-
virhemaksujen ja julkisen liikenteen 
tarkastusmaksujen osalta. Yksityis-
tä ammattiperintää tulisi voida kun-
nan valinnan mukaan käyttää en-
nen ulosottoa ja sen jälkeen. Myös 
eduskunnan lakivaliokunta edellytti 
12.2.1999 antamassaan mietinnös-
sä, että perintärajoitusten toimivuut-
ta seurataan ja säännöstä korjataan, 
jos julkisyhteisöjen perintätoiminnan 
järjestämisessä ilmenee epäkohtia.

Kuluttajasaatavien 
perintäkuluille ehdotetaan 
tiukkaa sääntelyä

 TEKSTI: TIMO MÄKI
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Laki
saatavien perinnästä annetun lain 

muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan saatavien perinnästä 22 
päivänä huhtikuuta 1999 annetun 
lain (513/1999) 10 § sekä lisätään la-
kiin uusi 4 a § seuraavasti:

4 a §
Velallisen oikeus saada tietoja

Velallisella on pyynnöstä oikeus saa-
da velkojalta maksutta ajantasainen 
tieto velkojensa kokonaismäärästä, 
erittely maksamattomista veloista ja 
niiden lyhennyksistä sekä selvitys vel-
kapääomalle kertyneiden korkojen ja 
kulujen määräytymisestä. 

10 §1

Perintäkulut

Velallisen on korvattava perinnästä 
velkojalle aiheutuvat kohtuulliset ku-
lut riippumatta siitä, periikö saatavaa 
velkoja itse vai toimeksisaaja velko-
jan lukuun. Kohtuullisuutta arvioita-
essa on otettava huomioon perinnän 
edellyttämä tarpeellisen työn määrä, 
saatavan suuruus ja välttämättömät 
kulut. Kuluttajasaatavaa perittäessä 
velalliselta saa vaatia perintäkuluja 
vain kirjallisesta maksumuistutukses-
ta, 5 §:ssä tarkoitetusta maksuvaati-
muksesta ja yhdessä velallisen kans-
sa laaditusta koko jäännössaatavan 
kattavasta kirjallisesta maksusuun-
nitelmasta. 

Velallinen ei kuitenkaan ole velvol-
linen korvaamaan perintäkuluja, jos 
velkoja tai toimeksisaaja on menetel-
lyt 4 §:n vastaisesti tai jos perintätoi-
mintaa ammattimaisesti harjoittava 
ei ole täyttänyt 5 §:n mukaista vel-
voitetta, paitsi jos menettelyn moitit-
tavuutta tai laiminlyöntiä voidaan pi-
tää vähäisenä.

Jos toimeksisaajan perittäväksi on 
annettu kuluttajasaatava, joka voi-
daan periä ulosottotoimin ilman tuo-
miota tai päätöstä siten kuin verojen 
ja maksujen perimisestä ulosottotoi-
min annetussa laissa säädetään, myös 
saatavan perintäkulut voidaan periä 

Ehdotus hallituksen 
esitykseksi Eduskunnalle 

laiksi saatavien 
perinnästä annetun lain 

muuttamisesta

ulosottotoimin ilman tuomiota tai 
päätöstä siten kuin edellä mainitussa 
laissa säädetään. Tämä koskee kuluja 
siitä riippumatta, johtuvatko ne vel-
kojan perintätoimista vai toimeksian-
non hoitamisesta.

Oikeusministeriön asetuksella sääde-
tään niiden perintäkulujen enimmäis-
määrät, jotka voivat tulla velallisen 
korvattaviksi kuluttajasaatavien pe-
rinnässä.

Tämä laki tulee voimaan   päivänä      
kuuta 20  . 

1 Ehdotetut muutokset kursivoitu
     

Oikeusministeriön asetus
kuluttajasaatavien 

perintäkuluista
Oikeusministeriön päätöksen mukai-
sesti säädetään saatavien perinnästä 
22 päivänä huhtikuuta 1999 annetun 
lain (513/1999) 10 §:n nojalla, sellai-
sena kuin se on laissa …/20   :

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään velalli-
sen korvattaviksi tulevien perintäku-
lujen enimmäismäärät saatavien pe-
rinnästä annetun lain (513/1999) 3 
§:ssä tarkoitetun kuluttajasaatavan 
perinnässä. 

Tätä asetusta ei sovelleta, jos muualla 
lainsäädännössä säädetään toisin.

2 §
Yksittäisten perintätoimien kulut

Velalliselta saa vaatia yksittäisistä 
perintätoimista kohtuulliset perintä-
kulut, kuitenkin enintään seuraavat 
määrät: 
1) kirjallinen maksumuistutus 6,50 
euroa;
2) saatavien perinnästä annetun lain 
5 §:ssä tarkoitettu maksuvaatimus 
21 euroa, jollei 2 momentista johdu 
muuta;
3) yhdessä velallisen kansa laadittu 
koko jäännössaatavan kattava kirjal-
linen maksusuunnitelma 30 euroa.

Jos saatava voidaan periä ulosotto-
toimin ilman tuomiota tai päätöstä 
siten kuin verojen ja maksujen pe-
rimisestä ulosottotoimin annetussa 
laissa (367/1961) säädetään, velalli-
selta saa vaatia 1 momentin 2 koh-

dassa tarkoitetusta maksuvaatimuk-
sesta enintään 12 euroa.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tar-
koitetusta maksumuistutuksesta ve-
lalliselta saa vaatia perintäkuluja 
vain, jos saatavan erääntymisestä on 
ennen muistutuksen lähettämistä ku-
lunut vähintään yksi kuukausi. Uu-
desta maksumuistutuksesta tai uu-
desta 1 momentin 2 kohdassa tarkoi-
tetusta maksuvaatimuksesta saa vaa-
tia perintäkuluja velalliselta vain, jos 
edellisen muistutuksen tai vaatimuk-
sen lähettämisestä on kulunut vähin-
tään yksi kuukausi.

3 §
Poikkeukset enimmäismääristä

Jos perinnästä aiheutuu erityisestä 
syystä 2 §:n 1 momentissa säädettyjä 
määriä enemmän perintäkuluja, ve-
lalliselta saa vaatia todelliset perintä-
kulut. Velalliselle on tällöin eriteltä-
vä vaadittujen perintäkulujen määrä 
ja niiden perusteet sekä ilmoitettava 
määrän olevan tässä asetuksessa sää-
dettyä enimmäismäärää suurempi. 
Lisäksi velalliselle on ilmoitettava, 
että hän voi maksutta saattaa vaa-
ditun määrän oikeellisuuden ja koh-
tuullisuuden kuluttajavalituslauta-
kunnan ratkaistavaksi. 

Edellä 2 §:ssä säädettyjä määriä ei 
kuitenkaan saa ylittää, jos perittävä-
nä on 2 §:n 2 momentissa tarkoitettu 
saatava.

4 §
Velallisen kokonaiskuluvastuu

Saman saatavan perinnästä velallisel-
ta saa vaatia perintäkuluina yhteensä 
enintään seuraavat määrät:
1) 190 euroa, jos saatavan pääoma 
on 250 euroa tai vähemmän;
2)  250 euroa, jos saatavan pääoma 
on yli 250 euroa.  

Edellä 2 §:n 2 momentissa tarkoite-
tun saatavan perinnästä velalliselta ei 
kuitenkaan saa vaatia perintäkuluina 
yhteensä enempää kuin 60,50 euroa.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan   päivänä   
kuuta 20  .
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Luottomiehet Ry:n jäsenprofiilia on 
tänä vuonna tutkittu hallituksen toi-
meksiannosta. Tutkimuksen tavoit-
teena oli kartoittaa millaisia henki-
löjäseniä yhdistyksessämme on ja 
millaisia ovat heidän työnantajayri-
tyksensä. Tätä tietoa on tarkoitus 
hyödyntää mm. markkinointikam-
panjoissa, jotka tähtäävät uusien jä-
senten rekrytointiin. Tutkimussuun-
nitelmaan sisältyviksi perushypo-
teeseiksi määritettiin seuraavia aina 
silloin tällöin kuultuja jäsenkuntaa 
koskevia väittämiä:

”Luottomies on yleensä mies”
”Luottomiesten jäsenkunnassa on 

luotonantajia edustavat jäsenet vä-
hemmistönä”

”Jäsenet tulevat pääasiassa pää-
kaupunkiseudulta”

Lyhyesti voidaan todeta, että tut-
kimustulokset tukevat väittämiä pää-
osin varsin huonosti eikä jäsenen 
profiilia voida yleistää kovinkaan 
helposti. Seuraavilla sivuilla esitel-
lään tutkimuksen tuloksia yksityis-
kohtaisemmin.

Tutkimuksen 
toteuttaminen
Tutkimus toteutettiin lähinnä uusim-
pia tilastotieteellisiä tutkimusmene-
telmiä hyödyntäen. Tutkimuksesta 
vastasivat tilastolliseen mallintami-
seen perehtyneet ja vankkumattoman 
tutkimusetiikan omaavat hallituksen 
jäsenet. 

Tutkimusaineistona käytettiin yh-
distyksen jäsenrekisteriä 5.5.2003. Jo 
silmämääräinen tutustuminen aineis-
toon osoitti tutkijoille, ettei yhdistyk-
sen jäsenrekisteri ole välttämättä sel-
laisessa kunnossa kuin olisi toivot-
tavaa – tämä huomio osoittautuikin 
ehkä merkittävimmäksi tutkimuksen 
tulokseksi. Jäsenrekisteriin tallenne-
tun tiedon perusteella päätettiin että 
tutkimus jaetaan kahteen osioon. 
Tutkijat ottivat lähempään tarkas-
teluun jäsenten työnantajat sekä jä-
senet yksityisinä henkilöinä. 

Tutkimusaineisto
Aineisto sisälsi yhteensä 824 jäsentä 
jotka jakaantuva varsinaisiinjäseniin, 
kannatusjäseniin ja eläkeläisjäseniin. 
71 jäseneltä kuitenkin puuttui osoi-

te. Tutkijaduo arvioi, että jäsen jonka 
postiosoitetta ei tunneta, ei oikein voi 
olla jäsen. Jäseniä oli siis tutkimus-
hetkellä yhteensä 753, joista kanna-
tusjäseniä oli 16 ja eläkeläisjäseniä 46 
(taulukko  jäsenrekisterin tiedot). Jä-
seniä oli 6 kappaletta enemmän kuin 
edellisellä tilinpäätöshetkellä. 

Jäsenrekisteriin on tallennettu jä-
senen jäsennumeron lisäksi nimi, teh-
tävänimike (689 mainintaa), yritys 
(671), osoite (753), puhelin (602), 
sähköpostiosoite (631) sekä toimi-
ala (742). Toimiala on tallennettu 
ilmeisesti koko rekisterinpidon ajan 
samalla tavalla – hyvänä esimerkki-
nä voidaan mainita, että yksi käytet-
ty toimiala on ”luottotieto- ja kortti-
yhtiö”. 

Koska tutkijat tuntevat jonkin ver-
ran yhdistyksen jäseniä tekivät he 
myös huomioita tallennetun tiedon 
paikkansapitävyydestä. Tutkimuseet-
tisistä syistä emme kuitenkaan ruven-
neet päivittämään rekisterin tietoja, 
koska vastuu siitä on pitkälti jokai-
sella jäsenellä itsellään. 

Luottomies
Tutkittaessa luottomiehiä henkilö-
tasolla jouduttiin turvautumaan pit-
kälti luovaan tilastolliseen mallinta-
miseen joka perustuu lähinnä yleis-
sivistykseen ja excel-taulukkolasken-
taohjelman suvereeniin hallintaan. 
Kuukausia kestäneen aineistoon pe-
rehtymisen ja useiden tarkistuslas-
kentojen perusteella voidaan esittää 
luottomieshenkilöä koskevat seuraa-
vat tulokset:

Kuten suomessa yleensäkin, on 
myös luottomiehissä ”akkavalta”. 
Yli puolet (59%) yhdistyksen jäsenis-
tä on naisia, miesten osuus oli 39% ja 
yrityksiä, eli kannatusjäseniä oli 2%. 
Tähän hämmästyttävään tulokseen 
on päästy tutustumalla perinpohjai-
sesti Helsingin Yliopiston almanakan 
nimipäivät -osioon ja luokittelemalla 
jäsenet etunimen perusteella miehiin 
ja naisiin. Tutkimuksen tämän osion 
virhemarginaali on +/- 2 prosenttiyk-
sikköä.

Tutkimuksessa pyrittiin myös sel-
vittämään jäsenen asemaa tutustu-
malla päällisin puolin jäsenen tehtä-
vänimikkeeseen. Tehtävänimikkeen 
perusteella tehtäviä pidemmälle me-

neviä tulkintoja ei voitane missään 
olosuhteissa yleistää ja tulosten va-
liditeettikin lienee varsin heikko. 
Lyhyesti voidaan kuitenkin todeta, 
että 257 jäsenen tehtävänimikkees-
sä esiintyy jossain kohtaa kirjainyh-
distelmä ”luot”. Tehtävänimikkeenä 
sana ”luotonvalvoja” oli 153 jäsenel-
lä ja sana ”luottopäällikkö” 48 jäse-
nellä. Noin kolmanneksella jäsenistä 
esiintyy tehtävänimikkeessään sana 
johtaja, esimies tai päällikkö .

Mikäli aineisto olisi pitänyt sisäl-
lään tietoa jäsenen syntymävuodesta 
tai jäseneksi liittymisvuodesta, olisi 
voitu arvioida miten jäsenen tehtävä-
nimike korreloisi esimerkiksi jäsenen 
iän tai jäsenyysajan ja tehtävänimik-
keen välillä. Toisaalta mielenkiintoi-
sempaa olisi ollut tutkia saman ai-
neiston perusteella jäsenkunnan kes-
ki-ikää tai keskimääräistä jäsenyys-
aikaa.

Luottomiehen työnantaja
Selvittääksemme tarkemmin millai-
sissa yrityksissä luottomies tekee töi-
tä selvitimme rekisteristä löytyvän 
työnantajanimen takaa löytyvän Y-
tunnuksen. Korkeaa matematiikkaa 
ja supertietokoneita hyväksikäyt-
täen löytyi 240 eri Y-tunnusta, siis 
paljon vähemmän kuin mitä rekiste-
riin oli merkitty erilaisia yritysnimiä 
(298kpl). Ero johtuu lähinnä aikojen 
saatossa toteutetuista yritysnimien 
vaihdoksista ja fuusioista. 

Nämä 240 eri Y-tunnusta otettiin 
sitten lähempään tarkasteluun D&B: 
tietokantaan, jossa vertailuun otettiin 
koko suomalainen yrityspopulaatio 
joka oli tutkimushetkellä D&Bn mu-
kaan 228.400 toimivaa yritystä.

Vertailtaessa luottomiehen työn-
antajayrityksiä koko suomalaiseen 
yritysmaailmaan, voidaan varsin 
yksiselitteisesti todeta, että luotto-
miehiä työllistävät pääsääntöisesti 
suuryritykset. Lähes puolet (49,2%) 
LM-yrityksistä on sellaisia, joiden 
liikevaihto on yli 20 miljoonaa eu-
roa. Koko maan yrityksistä tällaisia 
on vain 0,6%. (taulukko yritykset 
liikevaihdoittain). Liikevaihdon li-
säksi luottomiehen työllistävä yritys 
työllistää usein myös monta muu-
ta ihmistä. D&B:n mukaan yli puo-
let (51,7%) LM-yrityksistä työllistää 

TEKSTI JA KUVAT: VESA KALAPURO JA MIKKO SIRKIÄ

Luottomiehet ry:n jäsenprofiili 2003
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Tarkasteltaessa 240 yrityksen ja-
kaantumista eri toimialoille voidaan 
arvella luottomiehen olevan edusta-
van usein miten asiantuntijapalve-
luita tarjoavaa yritystä. Suurimmak-
si toimialaluokaksi nousi nimittäin 
lainopillinen ja taloudellinen konsul-
tointi, mikä käsittään lakiasiasian-, 
asianajo- ja perimistoimistot. Myös 
rahoitus ja tukkukauppa ovat hy-
vin edustettuina luottomiesten työn-
antajissa. Lähempi tarkastelu kuiten-
kin osoitti sen tosiseikan, että toimi-
aloittain vain pieni määrä yrityksiä on 
edustettuna luottomiehissä. Tutkijat 
kysyvätkin: -”Onko mahdollista, että 
työntekijän jäsenyys luottomiehissä 
riippuu enemmän yrityksen perinteistä 
ja kulttuurista eli yhdistyksen tunnet-
tuudesta kuin yhdistyksen maineesta 
työnantajaa palvelevana edunvalvon-
ta- ja koulutusorganisaationa?”  

Luottomiesten 
työnantajayritysten 
TOP 10 toimialaa:

1. Lainopillinen ja taloudellinen 
konsultointi (12,1 %)

2. Koneiden tukkukauppa 
 (10,8 %)
3. Muut palvelut liike-elämälle (8,8 

%)
4. Rahoitus (8,3 %)
5. Puolivalmisteiden tukkukauppa 

(7,1 %)
6. Vakuutus (4,6 %)
7. Kuljetusvälitys (4,2 %)
8. Teleliikenne (2,9 %)
9. Rahoitusta palveleva toiminta 

(2,9%)
10. Taloustavaroiden tukkukauppa 

(2,1 %)

Tutkimuksessa käytetty toimialaluo-
kitus perustui vanhempaan TOL-
luokitukseen, jossa mm. perimistoi-
mistoilla ei ole omaa luokkaa. Kun 
yrityksiä tarkasteltiin jäsenrekisteri-
tietojen eli yhdistyksen oman toimi-
alaluokituksen perusteella voitiin to-
deta, että esimerkiksi perimistoimis-
ton palveluksessa oli 23% jäsenistä 
ja tukku- ja vähittäiskaupan palve-
luksessa oli 21% jäsenistä. Kaikkiaan 
yhdistyksen jäsenrekisteriin oli tallen-
nettu yhteensä 36 eri toimialaa, mu-
kaan lukien toimialat: eläkeläinen ja 
kannatusjäsen (taulukko toimialat ). 
Täysin epätieteellinen tulkinta, joka 
perustuu tutkijan henkilökohtaiseen 
(mutta hyvään) käsitykseen eri yritys-
ten toiminnasta paljastaa, että  luo-
tonhallinnan palveluntarjoajien pal-
veluksessa on 36% jäsenistä, 16% 
rahoitusalalla ja 48% tavaraluoton-
antajan palveluksessa.

Jäsenrekisterin tiedot
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71:ltä puuttui postiosoite.
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yli 100 työntekijää. Koko maan yri-
tysjoukosta vastaavia työnantajia on 
vain 0,5%. 

Maantieteellisesti LM-yritykset si-
jaitsevat pääkaupunkiseudulla. 77,5 
prosentilla kotipaikkana on Helsinki, 

Espoo tai Vantaa. Koko maan yritys-
ten osalta vastaava luku on 24,5%. 
Seuraavaksi parhaiten ovat edustet-
tuina Turun ja Tampereen talousalu-
eet. (taulukko yritykset maantieteel-
lisesti). 
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Summa summarum
Yhdistyksen jäsenet edustavat varsin 
hyvin suomalaista luottoalaa. Jäsen-
kuntaa ei voi jakaa selkeisiin stereo-
typioihin, mikä on pelkästään hyvä 
asia. Jäsenkunnan monipuolisuus on 
voimavara joka tekee osallistumisen 
yhdistyksen aktiviteetteihin mielek-
kääksi ja mikä parhaiten ajaa yhdis-
tyksen toiminnan tarkoitusta. Yhdis-
tyksen jäsenet voisivat toki edustaa 
laajemmin eri luottokauppaa käyviä 
yrityksiä. Jäsenkunnan ”peitto” joil-
lain keskittyneillä toimialoilla voisi 

olla kattavampi. Yhdistys pyrkii jat-
kossa tekemään yhdistyksen toimin-
taa entistä paremmin tunnetuksi luot-
tokauppaakäyvien ja luotonhallinnan 
palveluita myyvien yritysten keskuu-
dessa eripuolilla Suomea.

Yhdistyksen hallitus on käynnis-
tänyt toimenpiteet yhdistyksen jäsen-
rekisterin saattamiseksi parempaan 
kuntoon. Yhdistyksen olemassaolon 
perusta on sen jäsenet. Palvellakseen 
jäseninään parhaalla mahdollisella 
tavalla, on yhdistyksen tunnettava jä-
senensä mahdollisimman hyvin. 

Toimialat
(epätieteellinen tulkinta)

25 %

6 %

8 %

3 %

2 %8 %

48 %

167 Perimistoimistossa (as.ajotsto)

39 Luottokorttiyhtiössä

55 Luottotietoyhtiössä

18 Luottovakuutusyhtiössä (muut
palvelut)
14 Pankissa

50 Rahoitusyhtiössä

312 Muuta (tavaraluotonantajat)

Eri yritysnimiä mainittu 298kpl

Palveluntarjoajat yhteensä 343kpl
(tavara)luotonantajat yhteensä 312kpl
-luvuissa vain varsinaiset jäsenet!

Luottolinkki  nro 1/04 
aineisto 28.01.2004
ilmestyy 25.02.2004 

Löytyykö
Luottolinkki
nro 2/83?
Olen keräilijäluonne ja olen 
säästänyt kaikki vanhat Luot-
tolinkin numerot.
Minulta kuitenkin puuttuu 
Luottolinkki n:o 2/83, mut-
ta muuten minulla on kaikki 
Luottolinkit.
Jos tällainen numero jostain 
löytyy pyydän ottamaan yh-
teyttä tai toimittamaan mi-
nulle kyseisen lehden.

Lars Meyer
Hankkija-Maatalous Oy
PK/ Taloushallinto
Fleminginkatu 34
PL 175 00511 Helsinki
Puh. 09-188 6021, 
Fax 09-188 6090
gsm 050-529 8409

sähköp. lars.meyer@agrimarket.fi
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Uudet 
jäsenet
24.9.2003

Ailio Anne
Myyntineuvottelija
Suomen Asiakastieto Oy
PL 16
00581 Helsinki

Hannula Maarit
Luotonvalvoja
Luottokunta
00050 Luottokunta

Halonen Sirpa
Laskutus- ja perintätiimin vetäjä
Vattenfall Oy
Maistraatinportti 4 A
00240 Helsinki

Koskimies-Zerlik Tuija
Perintäneuvottelija
Aktiv Kapital Finland Oy
PL 34
00501 Helsinki

Silvenius-Kokkonen Pirjo
Taloussihteeri
Viestintävirasto
PL 313
00181 Helsinki

Suominen Päivi
Talousassistentti
Suomen 3M Oy
Lars Sonckin kaari 6
02600 Espoo

Vironmäki Katariina
Perintäkäsittelijä
Suomen Asiakasperintä Oy
Ratavartijankatu 2, 6 krs
00520 Helsinki

23.10.2003

Kupiainen Atte
Luotonhallintakonsultti
Intrum Justitia Oy
PL 47
00241 Helsinki

Lahtinen Seppo
Osastopäällikkö
Contant Oy
Yliopistonkatu 30
20100 Turku

20.11.2003

Hytönen Outi
team Leader
TeliaSonera Finland Oyj
PL 0400
00051 Sonera

Kakkonen Katja
luotonvalvoja
United Parcel Service Finland Oy
Niittytie 23
01300 Vantaa

Kivelä Tiina
vakuutus- ja perintävirkailija
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 
Ilmarinen
YP-osasto
00018 Ilmarinen

Kortman Jutta
aluemyyntipäällikkö
Contant Oy
Kaivokatu 10 A
00100 Helsinki

van Liere Kai
credit assistant
GNT Finland Oy
Hatanpää valtatie 48
33900 Tampere

Nykänen Jukka
pääkäyttäjä/luotonvalvoja
Fortum Oyj
PL 110
00048 Fortum

Ruokonen Leena
business analyst
Nokia Oyj
PL 86
24101 Salo

Salmi Mariaana
lakiasiainsihteeri
Intrum Justitia Oy
PL 75
00241 Helsinki

Vajola Kirsti
perintäneuvottelija
Intrum Justitia Oy
Lakiasiaintoimisto Lainvoima
Pasilanraitio 5
00240 Helsinki

Åkerberg Johanna
luotonhallintakonsultti
Intrum Justitia Oy
Pasilanraitio 5
00240 Helsinki

Luottomiehet ry:n jäsenluettelo lähetetään 
jäsenistölle seuraavan jäsenmaksun laskutuksen 

yhteydessä (keväällä 2004).
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HOROS-
KOOPPI

  


 

KAURIS
Olet loukannut sinulle läheisen ystävä-
si  tunteita, mutta itsepäisyytesi kieltää 
sinua pyytämästä anteeksi. Etkä taida 
edes ymmärtää että sinä olet se, joka on 
nyt väärässä. Ihmekös tuo, sillä olet jo 
jonkin aikaa elänyt itsekkäästi ja unoh-
tanut ottaa ystäväsi huomioon. Koeta 
nyt ryhdistäytyä ja parantaa tapasi. Olet 
sen velkaa ystävillesi. Kaikki on vielä 
korjattavisssa, jos vain ymmärrät, missä 
olet tehnyt väärin ja kuinka voit hyvit-
tää virheesi.

VESIMIES
Et ole mielestäsi pystynyt auttamaan 
työtoveriasi hänen ahdingossaan. Älä 
sure, olet ollut hyvä kuuntelija ja  hän 
kyllä tietää sen, ettei häntä askarrutta-
va asia ole sinun vallassasi ja antaa ar-
voa sille, että et ole ainakaan valehdellut 
hänelle tai lupaillut turhia. Tosin, hiljai-
suutesi tulkitaan välillä hyväksynnäksi. 
Silloin tällöin olisi hyvä antaa koment-
tia. Sanoillasi kun on yleensä painoar-
voa. Joulun jälkeen sinulle tehdään tar-
jous, josta sinun on vaikea kieltäytyä.

KALAT
Kumppanisi on ollut viime aikoina lii-
an poissaoleva ja joskus jopa kärttyi-
nen. Älä vain luule ettei hän enää vä-
litä sinusta. Päinvastoin! Hän on vain 
huomannut, että vietät liian paljon ai-
kaa poissa kotoa ja hän on liian ylpeä 
huomauttaakseen siitä. Jos haluat pitää 
hänestä kiinni olisi aika peruuttaa muu-
tama turha kissanristiäinen ja jäädä vä-
lillä kotiin. Osoita hänelle, että viihdyt 
hänen luonaan, niin hänen ei tarvitse 
epäillä tunteitasi. 

OINAS
Olet nyt siinä pisteessä työssäsi, että kai-
paat vaihtelua. Et kuitenkaan haluaisi 
vaihtaa työpaikkaa, sillä pidät työto-
vereistasi. Et myöskään uskalla puhua 
asiasta esimiehellesi, sillä pelkäät louk-
kaavasi häntä. Sinäkö? Olet ennenkin 
ollut rehellinen ja esimiehesi osaa sitä 
arvostaa. Kun olet hänelle rehellinen, 
hän pystyy auttamaan sinua. Sinun työ-
panostasi tarvitaan ja tiedossa on myös-

kin se, että sinusta on paljon muuhun-
kin. Avoimuus on päivän sana. Pomosi 
ei ole ajatustenlukija.

HÄRKÄ
Elämäsi on ankkuroitunut vakiintunei-
siin uomiin ja olet onnellinen. Et vain 
välillä huomaa sitä itse. Mennä porsku-
tat eteenpäin pysähtymättä ajattelemaan 
välillä. Pikkujouluissa tapaat mielenkiin-
toisen ihmisen, johon tulet törmäämään 
usein työsi kautta tulevaisuudessa. Hä-
nellä on jotain suunnitelmia sinun varal-
lesi ja se on pelkästään ammatillista. Älä 
anna hänen hymynsä hämätä luulemaan 
jotain muuta. 

KAKSOSET  
Olet käännekohdassa, jossa mietit elä-
män peruskysymysten äärellä. Olet hiu-
kan liian kärsimätön ja haluaisit asioi-
den tapahtuvat nopeasti. Kärsivällisyyt-
tä! Asioilla on tapana järjestyä itsestään. 
Nyt jos koskaan maltti on valttia. Olet 
tehnyt myönnytyksiä oikeaan suuntaan 
ja ne alkavat tuottaa tulosta vuoden-
vaihteen jälkeen. Hankala työasia on 
vaivannut sinua jo jonkin aikaa, mutta 
aina et voi enää vaikuttaa lopputulok-
seen. Olet tehnyt voitavasi ja siihen si-
nun on tyytyminen.

RAPU
Syksy on ollut rankka, mutta pian hel-
pottaa! Olet sairastellut paljon syksyn 
mittaan ja tuntenut siitä huonoa oma-
tuntoa. Olisikohan aikaa aloittaa itsen-
sä hoitaminen ihan tosissaan? Luulet 
että olet yrittänyt, mutta et tarpeeksi. 
Sinusta irtoaa kyllä tahtoa ja energiaa, 
kun vain luotat itseesi enemmän. Ro-
mantiikan saralla ei ole mennyt yhtään 
sen vahvemmin. Eteesi on tullut suvan-
tovaihe, joka ei kuitenkaan tule kestä-
mään kauan. Suhteesi on kuitenkin vielä 
senverran nuori, että arki ei ole vielä tul-
lut jäädäkseen.

LEIJONA
Joulu lähestyy ja pitkästä aikaa se tun-
tuu mukavalta ajatukselta. Sukulaiset 

vaativat osaansa ja pitkästä aikaa suun-
nittelette oikeaa perhejoulua suvun kes-
ken. Loppuvuosi on sinulle rauhallista 
niin työssä kuin vapaa-ajallakin. Vuo-
denvaihteen jälkeen joudut taas tarttu-
maan tositoimiin. Saat uusia työtehtäviä 
ja se pitää sinut alkavana vuonna liik-
keessä. Pitkästä aikaa olet innostunut 
työstäsi uusien haasteiden myötä ja se 
heijastuu myös yksityiselämääsi.

NEITSYT
Kaipaat muutosta elämääsi, työ ei oi-
kein maistu ja yksityiselläkin puolella 
on ollut jo jonkin aikaa hiljaista. Ei hä-
tää pian alkaa taas tapahtumaan. Eräs 
vaaleaverikkö tulee aiheuttamaan sinul-
le huolta ja hampaiden kiristystä, mutta 
kyseessä on vain ohimenevä ilmiö, joten 
älä uppoudu liikaa hänen temppuiluun-
sa. Se vaiva ei ole sen arvoista. Itse olet 
kyllä myös osasyyllinen siihen miten asi-
at rullaavat, joten mieti välillä mitä sa-
not ja teet.

VAAKA  
Selität että työkiireet ovat verottaneet 
voimiasi ja vapaa-aikaasi ja saanut si-
nut pois harrastuksistasi joksikin aikaa. 
Nyt olisi jo aika tehdä muutakin kuin 
istua sohvalla television edessä  ja aloit-
taa taas urheileminen. Aikaahan on kun 
vain on tahtoa. Käytät liian usein työtä 
tekosyynä harrastuksiesi laiminlyömi-
seen. Et pysty myöntämään itsellesi, että 
olet vain ollut laiska.Vuodenvaihteen 
jälkeen sinulla todellakin tulee olemaan 
aikaa. Tekosyytkin alkavat kuulostaa 
oikeasti  tekosyiltä!

SKORPIONI
Olet huomannut että ihmissuhteet ovat 
todella vaikeita...myös töissä. Sinä jos 
kuka osaat olla kuitenkin hienotuntei-
nen, mutta kärsit vaikeista ihmisistä 
ympärilläsi. Välillä haluaisit puhua suu-
si puhtaaksi ja antaa vaan kaiken tulla 
ulos sisältäsi. Sitähän joskus tapahtuu, 
mutta liian harvoin. Et anna muiden tu-
tustua todelliseen itseesi, joten kaikki 
luulevat sinua joksikin muuksi, mikä to-
dellisuudessa olet. Sitä voisi kutsua tees-
kentelyksi.

JOUSIMIES
Olet rakastunut, et ole, olet, et ole... 
Päätä jo! Nyt sinun kannattaisi ottaa 
hiukan etäisyyttä ja katsoa mitkä todel-
liset tunteesi ovat. Työssäsikään et pääse 
helpolla. Työnantajasi kaipaa nyt sinul-
ta vastauksia kysymyksiin, joita hän on 
sinulle esittänyt. Kaikki tuntuu olevan 
nyt päätöksentekovaiheessa, etkä sinä 
oikein pysty päättämään. Soita parhaal-
le ystävällesi ja kysy häneltä neuvoa. 
Hänellä on takataskussa muutama erit-
täin kullanarvoinen neuvo.
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