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Luottomiesten syyskokouksessa valittiin yhdistykselle uusi puheen-
johtaja, erovuorossa olleen Kristian Vuorilehdon tilalle. Matti Ra-
hikka tulee sanojensa mukaan jatkamaan puheenjohtajatyötä edel-

täjiensä linjoilla, jäsenkunnan mielipiteitä kuunnellen. Uudet ihmiset 
tuovat kuitenkin aina jotain uutta tullessaan, tämänhän meistä on var-
masti jokainen kokenut omassa työympäristössään. On mielenkiintoista 
nähdä, millainen Matin kädenjälki on yhdistyksessämme. Onnittelut Ma-
tille valinnan johdosta. Tehtävä on haasteellinen ja varmasti myös työläs, 
on hienoa että otit sen vastaan.

Jäsenkyselyn kautta saadun palautteen perusteella yhdistyksen toimin-
taan ollaan varsin tyytyväisiä. Jäsenmäärä on myös pysynyt vakaana, jo-
ten yhdistyksellä on selvästi tilauksensa. Jossain määrin huolestuneena 
olen kuitenkin nähnyt eri tilaisuuksien osallistujamäärän vähäisyyden. 
Uskon, että mm. ”Kalle”, uutena iltamien viettopaikkana on sellainen 
joka vetää jäsenistömme liikkeelle.

Jäsenkyselyn perusteella Luottolinkki-lehti on koettu tärkeäksi alan tieto-
ja yhteen kerääväksi ja jäsenistöämme yhdistäväksi julkaisuksi. Pyrimme 
toimitusneuvostossa tekemään parhaamme, jotta lukemisen arvoisia ar-
tikkeleita löytyisi lehdestä jatkossakin. Otamme myös mielellämme vas-
taan ehdotuksia tai artikkeleita luotonhallinnanalaan liittyvistä teemois-
ta – joten olkaa rohkeasti yhteydessä. 

Luottolinkin toimitusneuvosto on saanut uuden jäsenen, Sami Ijäksen lii-
tyttyä porukkaamme. Samilla on runsaasti kokemusta niin luotonhal-
linnanalalta kuin kirjoittamisestakin, joten saimme joukkoomme kovan 
vahvistuksen. Toivotamme Samin toimitusneuvostolaisten puolesta terve-
tulleeksi.

Credit Managemet 4:ään on haku päällä! Aiemmissa Luottolinkeissä 
(mm. 1/2007 ja �/2007) on artikkeleita koulutusohjelmasta. Suosittelen 
ohjelmaa lämpimästi kaikille ja vaikka hakuaika on lehden ilmestymi-
sen aikaan jo umpeutunut, kannattaa kiinnostuneiden ehdottomasti olla 
yhteydessä Turun kauppakorkeakouluun. Viime tietojen mukaan vapaita 
paikkoja on vielä.

Aurinkoista kevättä odotellen,

Sami Vesto
päätoimittaja

PÄÄKIRJOITUS

Uuden 
puheenjohtajan aika
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HALLITUSPALSTA

Kun syksyllä 2006 suostuin 
Luottomiesten hallituksen jä-
seneksi, houkuttimena käytet-

tiin hallituksen rivijäsenen roolia eli 
minulle ei tulisi kuulumaan mitään 
eritystehtäviä. Mutta olisihan pitä-
nyt muistaa, mitä kansanviisaus sa-
noo: ”Ilmaisia lounaita ei ole”. Nyt 
olen yhdistyksen hallituksen uusi pu-
heenjohtaja. Kun edeltäjäni Kristi-
an Vuorilehto kysyi suostumustani 
tehtävään, pyysin häneltä viikonlo-

pun yli miettimisaikaa. Kysyin työn-
antajani, Luottomiehissä aktiivises-
ti toimivien työkavereideni ja lopulta 
vaimoni mielipidettä tarjotun pu-
heenjohtaja ehdokkuuden vastaanot-
tamisen suhteen. Vastaus tuli kaikil-
ta heti ja suoraan: ”Suostu!”. Itse silti 
vielä vähän epäröin. Kävin mielessä-
ni läpi yhdistyksen, sen organisaati-
on, johtamistavan ja taloustilanteen. 
En voinut muuta kuin todeta, että 
kaikki osa-alueet ovat erinomaises-
ti hoidettuja. Siitä kiitos Kristianille 
ja muille edeltäjilleni. Hallitus ja toi-
mikunnat ovat tehneet ja tekevät niin 
ammattimaisesti työtään, että halli-
tuksen puheenjohtajaksi suostumi-
nen ei enää tuntunutkaan niin suu-
relta haasteelta.  

Valintani jälkeen päätin, että pu-
heenjohtajana tuon yhdistyksen työs-
kentelyyn vain oman persoonallisen 
tyylini. Puheenjohtaja kauteni pää-
linjaukset tulivat jo syksyllä selväk-
si jäsenistön toimesta suoritetussa 
jäsenkyselyssä. Saatujen vastausten 
perusteella koko Luottomiesten jä-
senkunta on ollut tyytyväisiä tapaan, 

jolla yhdistystä ja sen toimintoja on 
tähän mennessä hoidettu. Joten näin 
jatketaan. Toivon myös, että yhdis-
tyksen jäseninä kerrotte toiveenne 
yhdistyksen kehittämisestä, joko suo-
raan minulle tai välitätte toiveenne 
toimikuntien kautta hallituksen tie-
toon. Näin hallitus voi ottaa toiveen-
ne huomioon päätöksenteossaan. 
Tämähän ei voi olla vain vaalilupa-
us, koska toimikauteni yhdistyksen 
sääntöjenkin mukaan päättyy vii-
meistään vuoden 2009 lopussa.

Vuoden ensimmäisessä kokouk-
sessaan yhdistyksen hallitus keskus-
teli ja päätti, että yhdistyksen tapah-
tumissa hallituksen jäsenet eivät saa 
klikkiytyä, vaan jalkaudumme jä-
senistön joukkoon. Uskomme, että 
näin jäsenille on miellyttävämpää 
osallistua yhdistyksen eri tilaisuuk-
siin. Tervetuloa!

Hyvää alkanutta vuotta, 

Matti Rahikka
Hallituksen puheenjohtaja

Uuden 
puheenjohtajan 
katsaus ja linjaukset

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:
Satu Lindholm / OKO Pankki Oyj

sähköposti satu.lindholm@oko.fi,
puh. 010 252 4030
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Me käännämme saatavasi uusiksi liiketoimintamahdollisuuksiksi.
Tänään ja huomenna: sergel.com

Juhan kaltaisia potentiaalisia asiakkaita on 
1,2 miljoonaa. Me autamme löytämään heidät ja 
muuttamaan mahdollisuuden todellisuudeksi.

Tapaus voi tuntua toivottomalta, mutta ei meille. Me perimme 
velat, joiden uskot jo olevan menetettyä rahaa.

Asiakkaalla on ostovoimaa. Yhdessä kanssamme voit hyödyntää 
sitä tehokkaasti.

Luotuasi innovatiivisen, kohdeasiakkaalle sopivan kampanjaidean, 
me huolehdimme, että saat myös maksun siitä.

Erittäin luottokelpoinen asiakas. Anna saatavien yksinkertaisesti 
olla, tällä kertaa. Hyödyllinen asiakassuhde kannattaa säilyttää.

Me tiedämme kaiken hänen ja muidenkin asiakkaittesi 
maksutavoista, niin hyvistä kuin huonoista. Siksi tiedämme 
myös tavan maksimoida sinun mahdollisuutesi.

aa
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Kaikki palaset koossa.
Olemme asiakkuuksiin ja saatavien hallintaan liittyvien palvelujen edelläkävijä Euroopassa. 
Autamme löytämään uusia asiakkaita, tekemään enemmän kauppaa ja saamaan rahat nopeammin 
tilille. Palvelumme kattavat nyt myynnin ja taloushallinnon toiminnot aina asiakastietojen hallinnasta ja 
asiakasvalinnasta laskutukseen, perintään ja saatavien ostoon.

Ota yhteyttä. Teemme vaikeita juttuja sinulle helpoksi.

www.lindorff.fi

Ota vapaasti riskejä
Riskit ja turvallisuus. Ensi kuulemalta nämä asiat eivät kuulu

yhteen. Joko kannat riskit itse tai suojaudut niiltä. Kuitenkin

nämä kaksi asiaa voidaan hyvin yhdistää. Yrittäjänä joudut

tietenkin ottamaan riskejä - se on usein edellytys yrityksesi

kasvulle. Riskien on kuitenkin syytä olla hallinnassa. Atradius voi

auttaa sinua keskittymään olennaiseen - kauppojen tekoon. Yli 75

vuoden maailmanlaajuisella kokemuksella luottohallinnosta

Atradius on yksi maailman johtavista luottovakuutusyhtiöistä.

Atradius mahdollistaa kaupankäynnin ja auttaa sinua hallitsemaan

riskit tarjoamalla laajan valikoiman palveluja myyntisaatavien

vakuuttamisesta ja perinnästä takauksiin. Ota siis vapaasti riskejä:

soita numeroon 09-681 1240.

www.atradius.fi

KUTSU
Luottomiehet – Kreditmännen ry:n perinteiset kevätiltamat 

pidetään Helsingissä 
Ravintola Kaarle XII:ssa 

torstaina 3.4.2008  klo 18.00 alkaen.
Os. Kasarmikatu 40 (Kaartinkaupunki).

Iltamissa tarjolla perinteiseen tapaan hyvää ruokaa, virkistävää 
juomaa ja tietysti elävää musiikkia....

Tilaisuudessa jaetaan diplomit Luottotutkinnon suorittaneille.

Illallismaksu 30 € / osallistuva jäsen

Sitovat ilmoittautumiset 14.3.2008 mennessä Luottomiesten 
web-sivuilla: www.luottomiehet.fi

- tai sähköpostitse kerhomestarille: katja.kyntaja@kesko.fi
Ilmoita ilmoittautumisesi yhteydessä 

mahdolliset ruoka-aineallergiat.

Iltamia sponsoroivat:
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Marika Toikka
Työskentelen Andritz Oy:ssä rahoi-
tusjohtajana. Andritz Oy on yksi 
mailman johtavista sellu- ja paperi-
teollisuuden järjestelmien, laitteiden 
ja palveluiden toimittajista. Yli 90% 
liikevaihdostamme menee vientiin.
Toimenkuvaani kuuluu sekalaisia 
tehtäviä kaupan- ja vienninrahoituk-
sen tiimoilta, käsittäen myös luoton-
hallinnan.

Andritzille päädyin elokuussa 

2006 kahden mutkan kautta reilun 
kahdeksan Intrum vuoden jälkeen.

Luottotutkinto ja Credit Manage-
ment muodostavat hyvän ja kattavan 
koulutusrungon luottoalalla työs-
kenteleville. Mielestäni yhdistyksem-
me tulee olla mukana näiden ohjel-
mien kehittämisessä jatkossakin. Ja 
toki yhdistyksen omaa koulutustar-
jontaa mm. syksyisen luottoseminaa-
rin muodossa tulee jatkaa entiseen 
malliin. 

Haasteenamme näiden omien kou-
lustemme suhteen on, että saisimme 
porukkaa laajemmalti liikkeelle. Uu-
silta toimialoilta uusia ihmisiä tuo-
maan uusia ja virkistäviä ideoita.

Jäsenkyselyssä saatiin hyvin pa-
lautetta mm. kotisivujen, Luotto-
linkin sekä omien tilaisuuksiemme 
osalta.  Tarkoituksenamme olisi ke-
hittää toimintaamme näillä osa-alu-
eilla saadun palautteen perusteella.

Uskon, että lakitoimikuntamme 
tulee entiseen tapaansa osallistu-
maan kannanotoillaan lainsäädän-
tövalmisteluihin ja siten yhdistyk-
semme näkemykset menevät tiedoksi 
myös päättäjille.

Kansainväliseen toimintaan osal-
listumisemme tulee hiukan muut-
tumaan. Ulkomaantoimikunta 
lopetettiin ja päätettiin siirtyä jär-
jestelmään, jossa yksi hallituksen jä-
sen toimii Fecman yhteyshenkilönä. 

Tänä vuonna se olen minä, joten jos 
ideoita tai toiveita tämän suhteen on, 
minuun voi ottaa yhteyttä. On mie-
lestäni tärkeätä, että meillä on jon-
kinlainen yhteys kansainväliseen 
jäsenverkostoon, jotta pysymme tie-
toisina muualla tapahtuvista muu-
toksista.

Luottoalan tilanne tulee varmas-
ti olemaan haastava kuluvana vuon-
na. Miten Yhdysvalloista alkanut 
subprime-kriisi ja sen jälkimainin-
git tulevat vaikuttamaan työhömme 
luottoalalla, on tässä vaiheessa vielä 
arvoitus.

Esittelyssä uudet 
hallituksen jäsenet

?
Nimesi, työnantajasi ja tehtäväsi 

Missä eri tehtävissä olet ollut luottoalalla 

Voitko hieman raottaa Luottomiesten tulevaisuuden 
verhoa 

Miten yhdistyksemme tulisi osallistua luottoalan 
koulutukseen 

Miten yhdistyksemme tulisi osallistua luottoalan 
lainsäädäntövalmisteluun 

Miten yhdistyksemme tulisi osallistua luottoalan 
kansainväliseen toimintaan 

Millaisena näet luottoalan tilan Suomessa

Jukka Yli-Sirniö

Nykyisessä tehtävässäni Sergel Oy:n 
Account Managerina olen työsken-
nellyt kesästä 2007 alkaen. Ennen 
Sergeliä olen toiminut useissa erilai-
sissa luotonvalvonnan- ja asiakas-
palvelun asiantuntija-, kehitys- ja 
esimiestehtävissä TeliaSonera-kon-
sernissa, johon Sergel Oy:kin tytär-
yhtiönä kuuluu.

Luottoala kehittyy edelleen lisään-
tyvän automatisoitumisen myötä, 
tarjoten niin toimeksiantajille kuin 
velallisillekin uudenlaisia sähköisiä 
tapoja käyttää palveluja. Samaan ai-
kaan luottoalalla toimivien yritysten 
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palvelutarjooma laajenee perinteises-
ti perintä- tai luotonhallinta-alaksi 
ajatellun ulkopuolelle, kuten esimer-
kiksi laskutukseen ja asiakaspalve-
luun liittyviin toimintoihin. 

Luottomiesten jäseniltä kasvava 
palvelutarjooma tarkoittaa osaami-
sen laajentamista, ja siinä mielessä 
koulutusvaihtoehdot, joissa yhdis-
tyksemme on mukana korostuvat 
edelleen. Niiden ajan vaatimusten 
mukaisuus on jäsenistölle ja alalle 
Suomessa kokonaisuudessaan tär-
keä. 

Vaikka olen ollut Luottomiesten 
jäsen jo yli kymmenen vuoden ajan, 
oli yhdistyksemme osuus lainsäädän-
nön valmistelutyössä minulle positii-
vinen yllätys. Tämän työn jatkuvuus 
on mielestäni merkittävä asia luoton-
antajien, velallisten ja koko yhteis-
kunnan kannalta. Lisäksi jäsenten 
pysyvyyden kannalta on tärkeää pa-
nostaa vireään ja uudistuvaan virkis-
tystoimintaan. Hallituksen tulee jat-
kossakin ohjata toimintaa jäsenistön 
viitoittamalla tavalla, pitäen mieles-
sä jäsenistölle tehdyn kyselyn anta-
mat suuntaviivat.

Muulta taustaltani olen �. pol-
ven helsinkiläinen ja asun Haagassa. 
Uusperheeni koostuu tällä hetkellä 
vaimon lisäksi kolmesta lapsesta sekä 
koirasta ja kissasta. Harrastuksiin 
kuuluu yllättäen yhdistystoiminta, 
vanhan kesäpaikan askareet Siunti-
ossa ja perhe-elämä eri muodoissaan. 
Pidän tärkeänä vaikuttamista yhtei-
siin asioihin ja samanhenkisten ih-
misten yhteistyön edistämistä niin 
työn kuin muidenkin asioiden pa-
rissa. Haluankin tässä yhteydessä 
toivottaa kaikki nykyiset ja tulevat 
Luottomiehet aktivoitumaan mu-
kaan yhdistyksen toimintaan. 

Markku Harmaala
Toimin luottopäällikkönä Toyota Fi-
nance Finland Oy:ssä, jossa olen työs-
kennellyt erilaisissa luotonvalvon-
taan liittyvissä tehtävissä vuodesta 
1997 lähtien. Yhtiömme luotto-osas-
tolla hoidetaan paitsi rahoitusyhtiön 
myös Toyota- ja Lexus-autoja maa-
hantuovan Toyota Auto Finland Oy:n 
sekä jälleenmyyjänä toimivan Toy- 
ota Autotalot Oy:n luotonhallintaa. 
Nykyinen tehtäväni tarjoaakin var-
sin monipuolisen lähestymiskulman 
luotto- ja autoalalle.

Luottomiesten tulevaisuuden näen 
varsin valoisana. Lähitulevaisuudessa 
toiminnassa on tuskin myöskään tar-
vetta suuriin muutoksiin. Aiemmas-
ta rivijäsenen näkökulmastani katso-
en yhdistyksen toiminta on lähtenyt 
jäsenkunnan tarpeista. Luottoalan 
koulutuksen osalta nykyinen malli 
on mielestäni edelleen toimiva. Luot-
totutkinnon ja Credit Management-

ohjelman kautta saammekin edelleen 
hyvin koulutettuja osaajia alalle. Esi-
merkiksi oma yhtiömme on aktiivises-
ti käyttänyt yhdistyksen luomia kou-
lutusmahdollisuuksia hyväkseen. 

Suurten ikäluokkien jääminen 
eläkkeelle ja luottoalaa koskevan 
lainsäädännön jatkuva monimutkais-
tuminen pitävät puolestaan huolen 
siitä, että koulutukselle on tulevai-
suudessa yhä enenevässä määrin ky-
syntää. Yhdistyksen tuleekin omalta 
osaltaan huolehtia siitä, että tasokas-
ta koulutusta on tarjolla jäsenkun-
nalle myös jatkossa. Tähän liittyen 
on syytä mainita kehitysehdotukset, 
jotka jäsenkunnalta saatiin edellisen 
hallituksen teettämässä laajassa ky-
selyssä. Nämä tullaan varmasti käy-
mään koulutustoimikunnassa erit-
täin huolellisesti läpi. 

Yhdistyksen suorittaman lainsää-
dännöllisen edunvalvonnan osalta 
on syytä jatkaa aikaisempaa aktii-
vista linjaa lausumien antamisessa, 
aloitteiden tekemisessä sekä muussa 
edunvalvontatyössä.

Kansainvälisen toiminnan osalta 
osallistuminen FECMA:n toimintaan 
on puolestaan edelleen hyvä tapa pi-
tää yhdistyksemme ja jäsenistömme 
ajan tasalla luottoalan kansainvälisis-
tä kehityssuunnista ja -näkymistä.

Luottoalan tilan näen Suomes-
sa kaiken kaikkiaan hyvänä, mistä 
osaltaan kiitos kuuluu yhdistykselle 
ja sen eteen töitä tehneille ihmisille. 
Yhdistyksen osalta näenkin haastee-
na sen, kuinka onnistumme vastai-
suudessa huolehtimaan uusien jäsen-
ten hankinnasta sekä aktivoimaan 
jäsenkuntaamme ja sitä kautta pitä-
mään yhdistyksemme toiminnan vi-
reänä. Siinä meillä kaikilla jäsenillä 
on oma tärkeä roolimme. 

Suomeen on perustettu uusi henkilö-
luottotietorekisteri. Rekisteri sisältää 
tietoja henkilöistä, joista on tallen-
nettu merkintä maksun tai suorituk-
sen laiminlyönnistä. Tieto on kerätty 
viranomaislähteistä.

Rekisterinpitäjänä toimii Bisnode 
Finland Oy, joka on tähän mennes-
sä keskittynyt lähinnä yritysluotto-
tietoihin. Uuden yksityishenkilöiden 
maksuhäiriöistä koostuvan rekiste-
rin nimi on Soliditet-henkilöluotto-
tietorekisteri.

Nimenä Soliditet on tuttu Bisnode-
yhtiöiden historiassa. Dun & Brad-
street Finland Oy toimi 90-luvun 
alussa nimellä Soliditet Oy, ennen 
maailmanlaajuisen D&B:n tulemis-
ta Suomen luottotietomarkkinoille. 
Nyt Soliditet Finland toimii sisaryri-
tyksensä Dun & Bradstreet Finland 
Oy:n rinnalla.

Jatkossa Soliditet Finland tulee 
keskittymään kotimaiseen yritys- ja 
kuluttajainformaatioon D&B:n kes-
kittyessä globaaliin tietotarjontaan.

Uusi henkilöluottotietorekisteri 
Suomeen

MUISTILISTA

Credit Management 4, 
hakuaika päättyy 15.2.2008

Luottomiesten 
iltamat 3.4.2008 

Luottolinkki 02/08 
Aineisto 3.4.2008
Ilmestyy 24.4.2008
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Toyota Finance Finland Oy
Puh. 040 721 �46�
markku.harmaala@toyota.fi

Timo Heinonen
Suomen Asiakastieto Oy
Puh. 050 551 5556
timo.heinonen@asiakastieto.fi

Katja Kyntäjä
Kerhomestari
Koulutustoimikunnan jäsen
Ruokakesko Oy
Puh. 050 �645 888
katja.kyntaja@kesko.fi

Satu Lindholm
Sihteeri
OKO Pankki Oyj
Puh. 010 252 40�0
satu.lindholm@oko.fi

Marika Toikka
Luottomiehet ry:n edustaja
FECMAssa
Andritz Oy
Puh. 020 450 5555
marika.toikka@andritz.com

Timo Viljakainen 
Rahastonhoitaja
Intrum Justitia Oy
Puh. 050 �80 9872
timo.viljakainen@intrum.com

Jukka Yli-Sirniö
Sergel Oy 
Puh. 040 505 �850 
jukka.yli-sirnio@sergel.com 

LUOTTOALAN 
NEUVOTTELUKUNTA
Kari Heiskanen
Ruokakesko Oy
Puh. 050 502 �119
kari.j.heiskanen@kesko.fi

Tuula Lehtonen
Scribona Oy
Puh. 09 527 2455
tuula.lehtonen@scribona.com

Lars Meyer
Hankkija-Maatalous Oy
Puh. 010 768 �021
lars.meyer@agrimarket.fi

Timo Mäki
Lindorff Oy
Puh. 0400 827 779
timo.maki@lindorff.fi

Kimmo Mökkönen
Tapiola-yhtiöt
Puh. 040 560 2��9
kimmo.mokkonen@tapiola.fi

Mikko Parjanne
Suomen Asiakastieto Oy
Puh. 09 148 861
mikko.parjanne@asiakastieto.fi

Matti Rahikka
Dun & Bradstreet Finland Oy
Puh. 0400 4�9 960
matti.rahikka@dnbnordic.com

Risto Suviala
Eräpäivä Oy
Puh. 0400 781 5�5
risto.suviala@duettogroup.fi

LAKITOIMIKUNTA

Jyrki Lindström
Puheenjohtaja
Intrum Justitia Oy
Puh. 050 55� 52��
jyrki.lindstrom@intrum.com

Markku Harmaala
Toyota Finance Finland Oy
Puh. 040 721 �46�
markku.harmaala@toyota.fi

Tero Leponiemi
Helsingin Satama
Puh. 09 �10 ��5 71
tero.leponiemi@hel.fi

Sari Merivalli
Aktiv Hansa Oy
Puh. 040 742 7411
sari.merivalli@aktivhansa.fi

Vesa Rotinen
Euler Hermes Luottovakuutus
Puh. 010 850 85�5
vesa.rotinen@eulerhermes.com

Antti Setälä
Vähittäiskaupan Takaus Oy
Puh. 050 464 7890
antti.setala@kesko.fi

Hanna Tuohimäki
Asianajotoimisto Lahti & Co Oy
Puh. 0400 448 082
hanna.tuohimaki@duettogroup.fi

Kristian Vuorilehto
If Vahinkovakuutusyhtiö Oy
Puh. 050 557 57�7
kristian.vuorilehto@if.fi

KOULUTUSTOIMIKUNTA

Seppo Lahtinen 
Puheenjohtaja
Lindorff Oy
Puh. 040 557 9694
seppo.lahtinen@lindorff.fi

Anne Ailio
Suomen Asiakastieto Oy
Puh. 050 ��6 0955
anne.ailio@asiakastieto.fi

Marja Ala-Nikkola
Esamar Agency Oy
Puh. 0400 747 5��
marja.ala-nikkola@esamar.fi

Terhi Hakkarainen
Duetto Group Oy
Puh. 050 442 9699
terhi.hakkarainen@duettogroup.fi 

Sanna Helve-Tuomainen
TeliaSonera Finland Oyj
Puh. 040 595 151�
sanna.helve-tuomainen@teliasone-
ra.com

Katja Kyntäjä
Ruokakesko Oy
Puh. 050 �64 5888
katja.kyntaja@kesko.fi

LUOTTOMIEHET - KREDITMÄNNEN RY TOIMIELIMET 2008
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Tero Pyhältö
Euler Hermes Luottovakuutus
Puh 050 427 �540
tero.pyhalto@eulerhermes.com

Maarit Tikka
Oy Teboil Ab
Puh. 040 5�8 7568
maarit.tikka@teboil.fi

Arja Westerholm
Dun & Bradstreet Finland Oy
Puh. 040 840 6�45
arja.westerholm@dnbnordic.com

LUOTTOLINKIN 
TOIMITUSNEUVOSTO

Sami Vesto
Päätoimittaja
OK Perintä Oy
Puh. 0�0 60�  5681
sami.vesto@okperinta.fi

Anne Björk
Oy Kontino Ab
Puh. 0400 877 557
anne.bjork@kontino.fi

Sami Ijäs
Euler Hermes Luottovakuutus
Puh. 050 525 0157
sami.ijas@eulerhermes.com

Mikko Kallankari
Helsingin OP-Kiinteistökeskus Oy
Puh. 050 427 �517
mikko.kallankari@op.fi

Tuuli Kumpulainen
Atradius Credit Insurance N.V.
Puh. 09 6811 2442
tuuli.kumpulainen@atradius.com

Jukka Marttila
Stora Enso Oyj
Puh. 020 462 1212
jukka.marttila@storaenso.com

Hanna Maunu
Dun & Bradstreet Finland Oy
Puh. 09 25� 444 04
hanna.maunu@dnbnordic.com

Risto Suviala
Eräpäivä Oy
Puh. 0400 781 5�5
risto.suviala@duettogroup.fi

Irmeli Lehmus
Varatilintarkastaja
Oy Hedengren Ab
Puh. 040 821 2972
irmeli.lehmus@hedengren.fi

Vesa Turunen
Varatilintarkastaja
Suomen Asiakastieto Oy
Puh. 050 540 8661
vesa.turunen@asiakastieto.fi

TILINTARKASTAJAT 

Tero Lahti
Varsinainen tilintarkastaja
Asianajotoimisto Lahti & Co Oy
Puh. 02 2778 610
tero.lahti@duettogroup.fi

Minna Ruotsalainen
Varsinainen tilintarkastaja
S-Pankki Oy
Puh. 010 768 2085
minna.ruotsalainen@sok.fi

LUOTTOMIEHET - KREDITMÄNNEN RY TOIMIELIMET 2008

BUDJETTI 2008
 2008 Budjetti 2007 Budjetti

TUOTOT  

Jäsenmaksutuotot 25 000,00 27 510,00

Ilmoitustuotot 26 000,00 26 000,00

Koulutus 31 000,00 38 000,00

Tapahtumat / Tilaisuudet 9 000,00 9 750,00

Muut tuotot 350,00 100

YHTEENSÄ 91 350,00 101 360,00

   

   

KULUT  

Luottolinkki 33 000,00 32 800,00

Koulutus 22 000,00 29 900,00

Tiedotus 2 350,00 2 350,00

Kansainvälinen toiminta 4 000,00 7 400,00

Luottoalan neuvottelukunta 1 000,00 1 000,00

Lakitoimikunta 1 000,00 1 000,00

Palkkiot ja korvaukset 1 000,00 920,00

Tapahtumat / Tilaisuudet 14 500,00 14 325,00

Hallinto 11 000,00 10 245,00

Huomionosoitukset 1 000,00 920,00

Muut kulut 500,00 500,00

YHTEENSÄ 91 350,00 101 360,00

TULOS 0,00 0,00



12 Luottolinkki 1/2008

Fecman hallituksen kokous 
järjestettiin viime vuoden 
toukokuussa Helsingissä ja 
marraskuussa Pariisissa. Touko-
kuussa yhdistyksemme viralli-
nen edustaja oli Toni Santalahti 
ja itse olin edustajanamme 
marraskuussa. Kokouksissa 
olemme keskustelleet lähinnä 
alan julkaisuista, koulutuksesta 
ja seminaareista. Avartavaa 
on ollut kokea miten erilaiset 
lähtökohdat eri järjestöillä on. 
Joillakin on pelkästään yritys-
jäseniä ja joillakin toisilla vain 
henkilöjäseniä. Joillakin suurilla 
järjestöillä on jopa palkattuja 
työntekijöitä.  

Kokouksien yhteydessä on perintei-
sesti järjestetty kansainvälinen luot-
toalan seminaari. Toukokuun semi-
naari Helsingissä onnistui mainiosti, 
ja siitä vielä kerran kiitos Tom Fa-
gerströmille, joka vastasi järjeste-
lyistä. Pariisissa vastaava seminaari 
oli yllätyksellisesti pääosin ranskan-
kielinen, joten sen anti jäi monille 
harmittavan vähäiseksi. Ei silti, rans-
kalaiset isännät kyllä huolehtivat ko-
kousedustajien viihtyvyydestä mm. 
Seinen risteilyin, joten kiitos myös 
heille. Seuraava kokous ja luottose-
minaari pidetään Kööpenhaminassa 
22.-2�.5.2008.

Syksyllä Luottomiehet ry:n halli-
tuksessa pohdimme ulkomaantoimi-
kunnan ja Fecman roolia. Päädyimme 
siihen, että ulkomaantoimikunnal-
le ei enää nykyoloissa löydy luonte-
vaa roolia ja päätimme, että sitä ei 
enää aseteta vuodelle 2008. Odo-
tamme, että yhteydet ympäröivään 
maailman hoituvat luonnollisena 
osana yhdistyksemme muuta toimin-

TEKSTI JA KUVA: KRISTIAN VUORILEHTO

Jäsenyys FECMAssa jatkuu, 
ulkomaantoimikunta lakkaa

Edustajamme Kristian Vuorilehto Fecman kokouksessa Pariisissa.

taa ilman erillistä toimikuntaa. Kii-
tos kaikille ulkomaantoimikunnan 
entisille vetäjille ja jäsenille aktiivi-
suudestanne, Tonille, Tomille, Tho-
makselle ja muille.

Samalla päätimme, että pysym-
me edelleen Fecman jäsenenä vaikka 
Fecmassa onkin ns. NATO-ongelma 
eli “No Action, Talk Only”. Todelli-
nen haaste onkin saada jäsenyydes-
tämme todellista hyötyä omalle jä-
senkunnallemme. Päätimme myös, 
että jatkossa yhteydet Fecmaan hoi-
taa yksi hallituksen keskuudestaan 
nimeämä jäsen, joka tästä vuodesta 
alkaen on Marika Toikka. Ottakaa 
häneen yhteyttä kaikissa Fecmaan 
liittyvissä asioissa. Menestystä Ma-
rikalle!

Kristian Vuorilehto
Luottomiehet ry:n hallituksen 
puheenjohtaja vuodelta 2007

Fecma on eurooppalais-
ten luottoalan järjestöjen 
kattojärjestö, johon kuuluu 
neljätoista kansallista jär-
jestöä, mukaan lukien Luot-
tomiehet ry. Kattojärjestön 
tarkoituksena on edistää 
luottoalan parhaita käytän-
töjä tietoja ja kokemuksia 
jakamalla. Lisätietoja saat 
osoitteessa www.fecma.eu, 
jossa on myös linkit jäsen-
järjestöjen sivuille.

Rakennamme vahvaa
perustaa liiketoiminnan
päätöksentekoon

Soliditet Finland - Vattuniemenkatu 21 A - 00210 HELSINKI - 09 7511 9100
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Luottomiehet – Kreditmännen 
ry:n varsinainen syyskokous 
pidettiin Hotelli Hilton Helsin-

ki Strand:issa John Stenbergin ranta 
4:ssä. Kokoukseen oli tullut jäsenistä 
22 osanottajaa.  

Hallituksen puheenjohtaja Kristi-
an Vuorilehto avasi kokouksen. En-
simmäisenä asialistalla oli kokouk-
sen puheenjohtajan valinta.

Kokouksen puheenjohtajaksi va-
littiin Risto Suviala ja sihteeriksi ko-
koukselle hän kutsui Irmeli Lehmuk-
sen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin 
Ulla Heikkilä ja Gun Stjernberg.

Kokouksessa käsiteltiin Luotto-
miehet – Kreditmännen Sääntöjen 
10 § :ssä mainitut asiat. Ensimmäise-
nä vahvistettiin hallituksen esittämä 
talousarvio vuodelle 2008. Varsinai-
sen jäsenmaksun suuruudeksi vah-
vistettiin �5,00 euroa ja kannatusjä-
senmaksun suuruudeksi 210,00 €. 
Jäsenmaksun suorittamisajaksi vah-
vistettiin 15.2.2008. 

Talousarvion vahvistamisen jäl-
keen oli vuorossa uusien hallituksen 
jäsenten valinta seuraavalle kolmi-
vuotiskaudelle erovuorossa olleiden 
tilalle. Hallituksen uusiksi jäseniksi 
valittiin Markku Harmaala (Toyota 
Finance Finland Oy), Marika Toik-
ka (Andritz Oy) ja Jukka Yli-Sirniö 
(Sergel Oy). Erovuorossa hallitukses-
ta olivat Jari Karlahti (Luottokunta), 
Irmeli Lehmus (Oy Hedengren Ab) ja 
Kristian Vuorilehto (IF Vahinkova-
kuutus Oy).

Uusien jäsenten valinnan jälkeen 
oli vuorossa uuden puheenjohtajan 
ja varapuheenjohtajan valinta. Pu-
heenjohtajaksi ehdotettiin Matti Ra-
hikkaa ja varapuheenjohtajaksi Sami 
Ijästä. Timo Mäki esitti puheenjoh-
tajaehdokas Matti Rahikalle kak-
si kysymystä: minkälaista linjaa hän 
puheenjohtajana pitäisi ja miten hän 
suhtautuu luottoalan neuvottelukun-
taan. Matti Rahikka vastasi, että hä-
nen aikanaan toimintatapoihin ja 
toimintaan ei tulisi suuria muutok-
sia, sillä juuri tehdyn jäsenkyselyn 
perusteella yhdistyksen jäsenet ovat 
varsin tyytyväisiä nykyiseen toimin-
tamalliin. Luottoalan neuvottelu-
kunnan osalta hän totesi sen olevan 
yhdistyksen tärkeä toimielin ja että 
myös sen toimintaa tultaisiin jatka-

maan samoilla linjoilla kuin tähän-
kin asti. 
Puheenjohtajaksi vuodelle 2008 va-
littiin Matti Rahikka(Dun & Brad-
street Finland Oy) ja varapuheen-
johtajaksi Sami Ijäs(Euler Hermes 
Kreditförsäkring Norden Ab, Filial i 
Finland).

Puheenjohtajan ja varapuheenjoh-
tajan valinnan jälkeen valittiin seu-
raavan vuoden tilintarkastajat. Ti-
lintarkastajiksi valittiin Minna 
Ruotsalainen ja Tero Lahti. Varati-

Rahastonhoitaja Timo Heinonen 
esitteli talousarvion vuodelle 2008.

Matti Rahikka valitttiin yhdistyk-
semme puheenjohtajaksi vuodel-
le 2008

Risto Suviala toimi syyskokouksen puheenjohtajana ja Irmeli Lehmus sih-
teerinä.

Luottomiehet – Kreditmännen ry:n 
varsinainen syyskokous
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lintarkastajiksi valittiin Vesa Turu-
nen ja Irmeli Lehmus. Luottoalan 
neuvottelukuntaan vuodeksi 2008 
valittiin Kari Heiskanen, Tuula Leh-
tonen, Lars Meyer, Timo Mäki, 
Kimmo Mökkönen, Mikko Parjan-
ne, Risto Suviala ja hallituksen pu-

heenjohtaja Matti Rahikka.   
Seuraavaksi kokouksen asialistal-

la vuorossa oli käsitellä muut halli-
tuksen esittämät tai jäsenten ennen 
edellisen syyskuun viimeistä päivää 
hallitukselle kirjallisesti ilmoittamat 
asiat. Muita käsiteltäviä asioita ei ol-

lut, joten seuraavaksi kokouksen pu-
heenjohtaja päätti kokouksen.

Syyskokouksen jälkeen kokousvie-
raat nauttivat illan päätteeksi maitta-
van illallisen.

Illallispöydän ääressä Katja Kyntäjä, Sami Ijäs, Ulla Heikkilä, Sanna Helve-Tuomainen, Timo Mäki ja Timo Hei-
nonen

Illallispöydän ääressä Matti Rahikka, Marita Saarelma, Anssi Keto, Are Kivelä, Kristian Vuorilehto ja Jukka Yli-
Sirniö.



16 Luottolinkki 1/2008

Syksyisenä marraskuun iltana 
parisenkymmentä luottomies-
tä kokoontui tutustumaan Ku-

luttajaviraston toimintaan. Paikalla 
oli virastoa ja sen toimintaa esitte-
lemässä tiedotusjohtaja Maija Puo-
mila, sekä lakijohtaja Riitta Kokko-
Herrala. 

Luottomiehille esiteltiin kuluttaja-
hallinnon rakennetta Suomessa sekä 
sen toimintaa ja tehtäviä yleisesti. 
Kuluttajaviraston tehtävänä on ku-
luttajan aseman turvaaminen ja vah-
vistaminen yhteiskunnassa. Kulutta-
jan asema tarkoittaa kuluttajaa eri 
rooleissaan laajana käsitteenä ja ku-
luttajien näkökulmaa tai etua. 

Turvaaminen tarkoittaa valvon-
taa, viestintää ja ongelmia ennalta 
ehkäisevää työtä, jolla varmistetaan 
perusoikeudet markkinoilla ja edis-
tetään kuluttajien tasavertaisuutta 
suhteessa toisiinsa ja elinkeinonhar-
joittajiin. 

Kuluttajan aseman vahvistaminen 
tarkoittaa kuluttajan asemaan vai-
kuttavien muutosten ennakoimista ja 
riskien tunnistamista, kuluttajanä-
kökulman esiintuomista yhteiskun-
nallisessa päätöksenteossa sekä koti-
maassa että kansainvälisesti.

Lopuksi viraston pyrkimyksenä 
on kuluttajien omien toimintamah-

dollisuuksien edistäminen. 
On huomioitava, että kuluttajavi-

rasto on KAIKKIEN kuluttajien asi-
alla kollektiivisesti. Se ei käsittele 
yksittäisiä ilmoituksia, mutta yksit-
täiset ilmoitukset antavat kuitenkin 
kuvaa siitä, missä mahdollisia ongel-
mia esiintyy ja mitä markkinoilla ta-
pahtuu. Yksittäiset riita-asiat kuulu-
vat kunnallisille kuluttajaneuvojille, 
jotka saavat neuvoa kuluttajariita-
lautakunnalta (entinen kuluttajavali-
tuslautakunta). Vuonna 2007 Kulut-
tajaviraston painopisteet ovat olleet 
asumisessa, viestintäpalveluissa, ra-
hoituspalveluissa ja julkisissa välttä-
mättömyyspalveluissa.

Vuoden 2007 loppuun asti kulut-
tajavirasto on ollut Kauppa- ja Teol-
lisuusministeriön alainen laitos. Tä-
män vuoden alusta se toimii Työ- ja 
elinkeinoministeriön alaisuudessa.

Vuonna 2009 tapahtuu lisää muu-
toksia, etenkin kunnallisessa kulut-
tajaneuvonnassa, joka siirtyy valtion 
rahoitettavaksi ja sitä myötä maist-
raattien yhteyteen. Ohjaus ja koulu-
tus kuitenkin säilyy jatkossakin Ku-
luttajaviraston vastuulla.

Rajoitukset markkinointiin ja 
tietojen käyttämiseen ovat tul-
leet pitkälti siitä syystä, että osalta 
markkinoinnissa toimivilta elinkei-

nonharjoittajilta olivat kanta-asiakas-
markkinoinnin perusperiaatteet unoh-
tuneet. Kanta-asiakasohjelmia on 
satoja erilaisia ja niiden avulla kulut-
tajasta kerätään kaikenlaisia tietoja. 
Kanta-asiakasohjelmissa tarjottavat 
pisteet tai bonukset ovat portaittain 
nousevia, jolloin kuluttajaa houku-
tellaan keskittämään ostoksensa yh-
teen paikkaan. Vastalahjana keskit-
tämiselle hän saisi enemmän pisteitä 
tai bonuksia. Kanta-asiakasohjelman 
ylläpitäjällä saattaa olla tarkkaa tie-
toa kuluttajasta ja ostokäyttäytymi-
sestä. Näiden tietojen perusteella ku-
luttajalle voitaisiin tehdä tarjouksia 
sellaisista omista tuotteista ja pal-
veluista tai yhteistyökumppaneiden 
tuotteista ja palveluista, joita kulut-
taja ei ole vielä hankkinut. 

Tällaiset täsmätarjoukset on kiel-
letty sen takia, että kuluttaja saat-
taa tehdä päätöksen vain pisteiden 
tai bonusten kertymisen perusteella, 
eikä näin ollen vertaile itse tuotteen 
tai palvelun hintaa toisiin toimittajiin 
tai palveluntarjoajiin. Kuluttajaviras-
ton mielestä kuluttajien ostojen kes-
kittyminen vain tiettyyn kaupanryh-
mittymään tai -ryhmittymiin saattaa 
johtaa kilpailun vähentymiseen. Kan-
ta-asiakasohjelmat pyrkivät korosta-
maan ostosten keskittämistä kannat-
tavana toimintana, jolloin kuluttaja 
ei välttämättä pysty tekemään ratio-
naalisia päätöksiä hankinnoistaan. 

Kuluttajavirastosta on tullut ak-
tiivisempi toimija sidosryhmiin päin. 
Puomila ja Kokko-Herrala selvittivät 
kuluttajaviraston roolia ja tehtäviä 
varsin onnistuneesti. Valtaosa mark-
kinoijista toimii säännösten mu-
kaisesti, mutta niiden epäasiallista 
markkinointitapaa käyttävien vuok-
si myös oikein toimivien markkinoiji-
en tekemisiä rajoitetaan. Reilun tun-
nin luennon jälkeen jäsenet kiittivät 
esittelijöitä ja valmistautuivat jatka-
maan matkaa kohti Syyskokouspaik-
kaa.

TEKSTI: HANNA MAUNU KUVAT: RISTO SUVIALA

Luottomiesten syysretki 
28.11.2007 Kuluttajavirastoon

Lakijohtaja Riitta Kokko-Herrala
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Yhdistyksemme toteutti syksyllä 
2007 jäsenistön keskuudessa mielipi-
dekyselyn. Kyselyn tarkoituksena oli 
kerätä mielipiteitä jäsenistöltä yhdis-
tyksemme toiminnan kehittämiseen, 
jotta se vastaisi entistä paremmin jä-
senkunnan toiveita. Samalla selvi-
timme jäsenistön rakennetta.

Jäsenkyselyn tulokset analysoitiin. 
Kokonaisuutena kyselyn tulos oli yh-
distyksen toiminnan suhteen erittäin 
positiivinen. Jäsenet ovat keskimää-
rin hyvin tyytyväisiä yhdistyksen toi-
mintaan. Seuraavassa muutamia ot-
teita jäsenkyselystä aihealueittain. 

Tiedotus 
Kaiken kaikkiaan kyselyn perusteel-
la jäsenistö on yhdistyksen tiedot-
tamiseen kokonaisuudessaan mel-
ko tyytyväinen, ja se kokee saavansa 
riittävästi tietoa yhdistyksemme toi-
minnasta. Luottolinkki-lehti koe-
taan vastaajien mielestä helppolukui-
sena sekä selkeänä rakenteeltaan ja 
taitoltaan. Lisäksi vastaajien mieles-
tä lehden kuvitus täydentää tekstejä. 
Jäsenistön mielestä Luottolinkin ul-
koasua tulisi kuitenkin nykyaikais-
taa ja uudistaa. Lisäksi sen sisältöön 
toivotaan enemmän yrityskohtaisia 
case -juttuja, luotonhallinnan proses-
sien lähempää tarkastelua sekä alaan 
liittyviä juridisia painotuksia.

Yhdistyksen web-sivustoa pide-
tään tarpeellisena, vaikkakin kotisi-
vujen ulkoasu sekä sisältö kaipaa jä-

senistön mielestä uudistusta. Myös 
jäsentietojen päivitys/muutos pitäisi 
olla käyttäjäystävällistä ja mahdollis-
ta kotisivujen kautta. Kysely paljasti 
myös, että keskustelupalstaa ja työ-
paikkailmoituksia ei pidetty erityi-
sen tarpeellisena. Yleisesti todettiin, 
että sähköpostin käyttöä jäsenistölle 
suuntautuvana viestintävälineenä tu-
lisi hyödyntää enemmän. 

Koulutus
Kyselyn perusteella Luottotutkinnon 
suorittaneista (��,2% kaikista vas-
taajista) 97% koki koulutuksen vas-
taavan odotuksia vähintäänkin hy-
vin ja sen kestoa sopivana. Valtaosa 
on kokenut voivansa hyödyntää kou-
lutuksessa oppimaansa työssään vä-
hintäänkin hyvin. Tutkinnon suorit-
taneet toivoivat muutaman vuoden 
tutkinnon suorittamisen jälkeen jär-
jestettäväksi kertauskurssia. 

Credit Management – tutkintoa 
pidettiin kyselyyn vastanneiden tut-
kinnon suorittaneiden keskuudessa 
erittäin korkealaatuisena ja suositel-
tavana. 

Kyselyyn vastanneista n.40% oli 
osallistunut yhdistyksen järjestämiin 
Luottoseminaareihin. Luottosemi-
naarien osalta sisällön tuottamiseen 
nimenomaan puhujien ja esitysten si-
sällön suhteen tulee kiinnittää yhä 
enemmän huomiota. Seminaareissa 
voisi olla vastanneiden mielestä myös 
case -tyyppisiä esityksiä luottoalalla 

toimivista yrityksistä. Koulutustoimi-
kunnan toiminnasta ja ajankohtaisis-
ta aiheista toivottiin lisää yleistä tie-
dotusta.

Edunvalvonta

Kyselyn perusteella jäsenet kokevat 
edunvalvonnan olevan keskeinen osa 
yhdistyksen toimintaa. Lisäksi vas-
taajat toteavat yhdistyksen panosta-
van ja tiedottavan edunvalvonnasta 
vähintäänkin sopivasti. Näistä huo-
limatta kehitystoimenpiteinä edun-
valvonnan suhteen tulisi painottaa 
tiedotuksen kehittämistä ja jäsentä-
mistä nimenomaan edunvalvonnalli-
seksi toiminnaksi. 

Ulkomaantoiminta
Ulkomaan toiminnoille ei löytynyt ky-
selyn perusteella selkeää roolia, minkä 
takia hallitus on päättänyt toistaisek-
si lakkauttaa ulkomaantoimikunnan 
toiminnan vuoden 2007 lopussa. 

Tilaisuudet
Kyselyyn vastanneista 45%:a on osal-
listunut yhdistyksen järjestämiin ti-
laisuuksiin. Suurin osa vastaajista oli 
osallistunut joko yhdistyksen kevät- 
tai syyskokouksiin sekä kevätilta-
miin. Tilaisuudet olivat onnistuneet 
vähintäänkin hyvin, ja osallistujat 
olivat kokeneet niiden vastanneen 
heidän odotuksia vähintäänkin hy-
vin. Tärkein anti jäsenistölle tilai-

TEKSTI: TIMO VILJAKAINEN

Jäsenkyselyn satoa
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suuksista oli kontaktit sekä rentoutu-
minen ja viihde. Uusien ajatusten ja 
näkemysten saaminen oli myös eräs 
tärkeimmistä seikoista. Valtaosa niis-
tä jäsenistä, jotka eivät ole osallistu-
neet tilaisuuksiin kokivat ajanpuut-
teen olevan syynä. Muita syitä olivat 
pitkät etäisyydet sekä se, ettei vastaa-
ja kokenut tilaisuuksia tarpeellisiksi. 
Jo vakiintuneiksi muodostuneiden ti-
laisuuksien lisäksi jäsenistö esitti toi-
veita yhdistyksen järjestämistä yri-
tysvierailuista. Tilaisuuksien keston 
osalta toivottiin myös mahdollisuut-
ta osallistua puolipäivätilaisuuksiin. 

Muut kysymykset
Kyselyn perusteella syys- ja kevät-
kokousten luonne tulisi olla aidos-
ti avoin tilaisuus, jossa korostetaan 

me-henkeä ja jossa uudetkin jäsenet 
tuntisivat luontevasti kuuluvansa 
joukkoon. Lisäksi vastaajien perus-
teella jäseniä tulisi tulevaisuudessa 
saada lisää erityisesti luottokauppaa 

tekevistä yrityksistä. Kritiikkinä voi-
daan todeta mielikuva siitä, että yh-
distyksen toimintaa leimaa tällä het-
kellä jonkin asteinen jämähtäneisyys 
ja konservatiivisuus. 

Tilaajavastuulain avulla pyritään tor-
jumaan harmaata taloutta estämällä 
lainvastaista työn hinnalla kilpailua. 
Tavoitteena on edistää yritysten välis-
tä tasavertaista kilpailua ja työehto-
jen noudattamista. Tilaajavastuulain 
mukaan työn tilaavalla yrityksellä 
tai julkisoikeudellisella yhteisöllä on 
velvollisuus selvittää, että sen sopi-
muskumppanit täyttävät tietyt laki-
sääteiset velvoitteensa. Laki tilaajan 
selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta 
ulkopuolista työvoimaa käytettäes-
sä (12��/2006), ns. tilaajavastuulaki, 
tuli voimaan 1.1.2007.

Lakia sovelletaan tilanteisiin, jois-
sa tilaaja käyttää vuokrattua työvoi-
maa tai sen työmaalla työskentelee 
alihankintayritysten työntekijä. Sel-
vitysvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, 
jos alihankintasopimuksen arvon-
lisäveroton hinta on alle 7.500 euroa 
tai vuokratyöntekijä on tilaajayri-
tyksessä työssä yhteensä enintään 10 
päivää tai tilaajalla on lainmukainen 
perusteltu syy olettaa sopimuspuolen 
täyttävän velvollisuutensa (julkinen 
osakeyhtiö, kunta, valtio, sopimus-
puolen toiminta on vakiintunutta, 
aikaisempi liikesuhde)

Tilaajan on pyydettävä seuraavat, 
enintään kolme kuukautta vanhat, 
tiedot ja selvitykset: 

- selvitys, että yhtiö on merkitty en-
nakkoperintä- ja työnantajarekis-
teriin sekä arvonlisäverovelvollis-
ten rekisteriin,

- kaupparekisteriote,
- todistus verojen maksamisesta tai 

verovelkatodistus,
- todistukset eläkevakuutusten otta-

misesta ja näiden maksujen suorit-
tamisesta,

- selvitys kyseiseen työhön sovellet-
tavasta työehtosopimuksesta tai 
keskeisistä työehdoista

Saatuja selvityksiä on säilytettävä 
kaksi vuotta.

Jos tilaaja laiminlyö selvitysvelvol-
lisuuden tai tilaajan on täytynyt tie-
tää sopimusta tehdessään, että ura-
koitsijalla ei ole aikomusta hoitaa 
lakisääteisiä velvoitteitaan, on tilaaja 
velvollinen maksamaan laiminlyön-
timaksuna 1.500 – 15.000 euroa. 

Sosiaali- ja terveysministeriö on 
antanut lain valvonnan Uudenmaan 
työsuojelupiirin tehtäväksi koko 
maassa. Työsuojelupiiriin on palkat-
tu 12 uutta tarkastajaa valvomaan 
lain noudattamista. Uudenmaan työ-
suojelupiirin Helsingissä sijaitsevan 
työsuojelutoimiston lisäksi tilaaja-
vastuutarkastajia on sijoitettu Ke-
miin, Tampereelle ja Turkuun.

Lain epäkohtana on mielestä-

ni tilaajan vaikeus saada kootusti ja 
kattavasti vähin kustannuksin lais-
sa vaaditut selvitykset. Esimerkik-
si asunto-osakeyhtiöt tai muut pie-
net toimijat voivat kokea selvitysten 
hankkimisen hankalaksi. Selvityk-
set on syytä pyytää suoraan sopi-
muskumppaniehdokkaalta tai osoit-
teesta www.tilaajavastuu.fi, jossa on 
tiedot noin 800 rakennusalan yrityk-
sestä.

TEKSTI: OLLI RINNE

Tilaajavastuulaki – tavoitteena 
harmaan talouden vähentäminen

Kirjoittaja työskentelee 
OK Perintä Oy:ssä lakimiehenä



20 Luottolinkki 1/2008Luottolinkki 1/2008

   

Luottoalalle

Kuten varmaankin valtaosa luotto-
alan ammattilaisilta, päädyin alalle 
sattuman kautta. Gradua vaille val-
miina ekonomina päädyin hakemaan 
luotto- ja takausvakuutusyhtiö Suo-
men Vakuutus Osakeyhtiössä avoin-
na olevaa paikkaa kesällä 1994. Tu-
lin valituksi tehtävään, ja siitä alkoi 
toistaiseksi 12 vuotta kestänyt urani 
luottoasioiden parissa. Gradukin tuli 
tehtyä työasioihin liittyen, mikä jäl-
keenpäin ajatellen olikin varsin hyvä 
perehdytys alalle.

Luottomieheksi 
Alalle tultuani työtehtäviini kuului 
luottolimiittien määrittämistä ja li-
miittikannan ylläpitoa. Ammattitai-
don kohentamiseksi ja kontaktien 
luomiseksi liityin Luottomiehiin syk-
syllä 1996. Heti alkuun pääsinkin 
juonesta kiinni perinteisellä, tuolloin 
vielä liikkuvalla laivalla järjestetyllä 
laivaseminaarilla. Luennot ja oheis-
toiminnot osoittautuivatkin niin hy-
viksi, että omalta osaltani risteilystä 
tuli perinne. Mukana taisin olla joka 
vuosi, kunnes ulkomaanmatkailu 
muuttui Naantalin kylpylän vieressä 
kellumiseen. Kontaktiverkoston luo-
minen on auttanut minua työnteossa 
ja varsinkin siinä vaiheessa kun työ-
tehtävät muuttuivat myyntipainottei-
siksi, tulivat kontaktit ensiluokkai-
sen tärkeiksi.

Vuonna 1998 siirryin Handelsban-
ken Rahoitukseen puhtaasti myynti-
tehtäviin. Minut oli valittu Luotto-
miehet ry:n hallitukseen edellisenä 
vuonna, ja sitä kautta voimakas side 
alalle pysyi yllä. Vuonna 2000 pala-
sinkin takaisin luottoalalle, nyt myy-
mään luottovakuutuksia. Tehtävässä 
pysyinkin vuoden 2006 kesään asti, 
jonka jälkeen jätin ainakin toistai-
seksi luottoalan.

Merkittävänä yksittäisenä asiana 

TEKSTI: JUSSI KATTELUS   KUVA: NF FLEET

Credit Managementin 
opit avuksi myös uudella uralla

koen osallistumiseni Turun kauppa-
korkeakoulussa järjestettyyn Credit 
Management –koulutusohjelmaan 
vuoden 2004 keväällä. Varsinais-
ten opintojeni päättämisestä oli ku-
lunut tuolloin jo 10 vuotta, ja paluu 
opiskelun pariin oli enemmän kuin 
paikallaan. Koulutusohjelma on ra-
kennettu niin, että koen saaneeni 
opiskelusta hyötyä myös nykyisiin 
luottoalan ulkopuolisiin tehtäviini. 
Suosittelen lämpimästi Credit Mana-
gement -koulutusohjelmaa!

Miten luottoala muuttui 
12 vuodessa

Vuonna 1994 Suomi oli toipumassa 
lamasta. Yritteliäitä ja tarmokkaita 
liikemiehiä riitti. Luottotietorapor-
tit tehtiin tuolloin vielä käsin ja toi-
mitettiin asiakkaille postitse. Samoin 
oli ulkomaisten luottotietojen lai-
ta. Meiliä ei vielä työelämässä käy-
tetty, ja scoring –järjestelmät olivat 
olemassa vain propellihattujen vil-
leissä suunnitelmissa. Tänä päivänä 
työskentely ilman näitä apuvälineitä 
tuntuisi melko haastavalta ja tehot-
tomalta. 

Oikeastaan aika uskomatonta, 
että tuosta kaikesta on niin vähän 
aikaa. Jotenkin on vaikea uskoa, että 
seuraaviin 12 vuoteen mahtuu niin 
paljon menetelmien ja toimintatapo-
jen muutoksia. 

Alan jälkeistä elämää
Vuonna 2006 siirryin pois luotto-
alalta nykyisiin tehtäviini NF Fleetiin 
myyntiryhmän päälliköksi. Työnan-
tajani on Nordean osakkuusyritys, 
joka rahoittaa ja hallinnoi yritysten 
autokantoja. Vaikka toimiala onkin 
edellisiin työpaikkoihin verrattuna 
aivan erilainen, ovat päivittäiset työ-
tehtäväni luonteeltaan yllättävän sa-
mankaltaisia. Konsultoivaan myyn-

tiin kuuluvat elementit, asiakkaan 
tarpeen ymmärtäminen ja sopivan 
ratkaisun ehdottaminen, ovat avain-
tehtäviä sekä nykyisessä että edeltä-
vässä työssäni. Suomen yritysmaail-
ma tuntuu olevan siinä määrin pieni, 
että asiakkaiden päätöksentekijätkin 
ovat monessa kohtaa samoja.

Verrattaessa luottoalaa ja yritys-
ten autokantojen kanssa toimimis-
ta on mielenkiintoista huomata se, 
että ainakin omasta mielestäni stra-
tegisesti vähämerkityksellisemmälle 
asialle tuntuu aina riittävän aikaa ja 
asiantuntemusta yritysten ylintä joh-
toa myöten. Luottoalan tuotteita tar-
jotessa yrityksen johdon aika asial-
le on usein yllättävän kortilla. Sen 
sijaan autoasioista puhuttaessa mie-
lenkiintoa riittää lähes loputtomasti. 
Se tuo nykyiseen tehtävään mukavan 
lisämausteen. 
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Kerran luottomies,  
aina luottomies?
Oltuani alalta kohta kaksi vuotta 
poissa, en enää seuraa alaa koske-
van lainsäädännön tai alan trendi-
en muutoksia aktiivisesti. Enemmän 
kuin se, mitä alaan liittyvää on esil-
lä, minua kiinnostaa kuka on esillä. 
Alalla on paljon tuttuja, joihin mie-
lellään olisi yhteydessä jatkossakin. 
Muutaman hyvän ystävän kanssa 
olen jatkuvasti tekemisissä, ja kaik-
kien tuttujen luottomiesten kanssa 
vaihdan kuulumiset sattumalta tava-
tessani. Kanssakäymistä saisi kyllä 
olla paljon enemmänkin, mutta aika 
ei millään riitä kaikkeen. 

Selkein vaikutus alalla olosta mi-
nulle on ainakin oman käsityksen 
mukaan jäänyt tiettynä ”numero- 
uskovaisuutena”. Euro on hyvä kon-
sultti, ja jos numerot eivät ole kun-
nossa on turha selitellä. Luottoalalla 
olleena on kuitenkin jo nähnyt riit-
tävästi esimerkkejä siitä, kuinka op-
timismilla yritetään paikata uppoa-
vaa alusta. 
 

Mitähän  
tekisin isona?
Olen ollut luottoalalla valtaosan työ-
urastani. Hyppy toiselle alalle oli 
osittain harkittua, osittain sattumaa. 
Voin suositella samaa liikettä kaikil-
le sitä harkitseville. Toisaalta myös 
luottoalan tehtäviin henkilöitä rekry-
toitaessa saadaan alan ulkopuolisilta 
ihmisiltä usein osaamista ja ammat-
titaitoa, jota luottoalalla ei välttä-
mättä ole kertynyt.  Ainakin minul-
le on tehnyt hyvää siirtyä alalle, jossa 
on oma juonensa ja omat asiantunti-
jansa. Luottoalalle paluu ei juuri nyt 
ole suunnitelmissa, mutta eihän sitä 
koskaan tiedä…

   

Elämänpolku

Uudet jäsenet

Haastattelussa 
Christoffer Sarin 

07.01.2008

Mertanen, Timo Mikko
Credit analyst
American Express
Arkadiankatu 2
00100 HELSINKI
 
Laakkonen, Jussi Ari Oskari
Luotonvalvonta Ryhmäpäällikkö
American Express
Arkadiankatu 2
00100 Helsinki
 
Hilska, Merja
Finance manager
IKANO Rahoitus Oy
Lautatarhankatu 6
00580 Helsinki
 
Ojala, Juha Ilari
Luottopäällikkö
Meira Nova Oy
Palkkitie 10
04�00 Tuusula

Kuka olet, missä työskentelet ja 
mitä teet?

Olen Christoffer Sarin ja työsken-
nellyt Luottokunnassa luotonval-
vojana viime keväästä lähtien.

Millä alalla yritys toimii?

Luottokunta on kaupan ja pankki-
en yhteisesti omistama korttipalve-
luyhtiö, jonka tehtävänä on tarjota 
yhteisiin maksu- ja luottokorttijär-
jestelmiin liittyviä palveluja sekä 
hoitaa ja kehittää valtakunnallista 
Lounasseteli-järjestelmää. Toimin-
nan perustana on suuren korttivo-
lyymin ja avoimiin korttiohjelmiin 
liittyvän asiantuntemuksen mah-
dollistama kustannustehokkuus ja 
riskienhallinta.

28.11.2007

Korhonen, Päivi Maarika
Luotonhallintakonsultti
Intrum Justitia Oy
PL 75
00811 Helsinki 

Salla, Tuomas Heikki
Luotonhallintakonsultti
Intrum Justitia Oy
PL 75
00811 Helsinki 

Heiskanen, Kari Juhani
Johtaja
Ruokakesko Oy
Satamakatu �
00016 Katajanokka

Sarin, Christoffer
Luotonvalvoja
Luottokunta
00050 LUOTTOKUNTA 

Manninen, Harri Juhani
Business Manager
Suomen Asiakastieto Oy
Työpajankatu 10 A
00580 Helsinki

Mikä sai sinut liittymään Luotto-
miehiin? Mitä kautta sait tietoa 
Luottomiehistä? 

Luottomiehistä kuulin työkavereil-
ta, joidenka ”painostuksen” alla 
liityin myös yhdistyksen jäseneksi.

Mitä odotat tai toivot Luottomies-
ten toiminnan suhteen? 

Mitään varsinaisia odotuksia mi-
nulla ei ole Luottomiesten toimin-
nan suhteen vielä. Mahdollisesti 
näitä tulee myöhemmin, kunhan 
olen ensin päässyt kunnolla tutus-
tumaan yhdistyksen toimintaan.

Minkälaisia aiheita haluaisit käsi-
teltävän Luottolinkki-lehdessä? 

Lehdessä tulisi olla ajankohtaisia 
alaa koskevia aiheita.
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Luottomiehet ry:n jäsenkyselyn pe-
rusteella luottotutkinnosta on todel-
la hyötyä. Vastanneista yli puolet il-
moitti koulutuksen vaikuttaneen 
työtehtäviinsä tai urakehitykseensä. 
Lähes kaikki ovat voineet hyödyntää 
oppimaansa omassa työssään.

Luottotutkinto käynnistyy kerran 
vuodessa syksyisin. Viime marras-
kuussa alkaneessa ryhmässä opiske-
lee �4 innokasta luottotutkintolaista. 
Opiskelu on lähtenyt hyvin liikkeel-
le, valtaosa on pysynyt annetussa ai-
kataulussa. 

Aluksi opiskellaan yrityksen luot-
totoimintaa, joka on koko tutkin-
toon johdatteleva osuus. Ensimmäi-
seen koulutusjaksoon kuuluu myös 
luottokaupan oikeudellinen säänte-
ly ja kirjanpidon perusteet. Osa opis-
kelijoista ohitti kirjanpidon opinnot 
näytettyään osaamisensa avauspäi-

TEKSTI: MINNA RISTIMÄKI

Luottotutkinnosta 
uutta potkua uralle

vien yhteydessä pidetyssä kirjanpi-
don testissä. Seuraavat koulutuspäi-
vät ovat helmikuussa.

Luottotutkinnon toisella koulu-
tusjaksolla opiskellaan erilaisia ra-
hoitusmuotoja, luottokelpoisuuden 
arviointia sekä maksuliikkeeseen 
liittyviä asioita. Toiseen koulutusjak-
soon kuuluvat koulutuspäivät ovat 
toukokuussa. Kolmanteen eli viimei-
seen koulutusjaksoon kuuluvat va-
kuudet, vuorovaikutus ja viestintä 
sekä sokerina pohjalla perintämen-
etelmät. Tutkinnon päättäville kou-
lutuspäiville kokoonnumme mar-
ras-joulukuussa. Samassa yhteydessä 
kävimme tutustumassa Helsingin kä-
räjäoikeuteen ja ulosottovirastoon.

Luottotutkinnolla on pitkät perin-
teet. Nyt alkanut ryhmä on järjes-
tyksessä yhdeksästoista. Suosio on 
jatkunut vuodesta toiseen, ja ryhmä-

koko on vakiintunut noin kolmeen-
kymmeneen opiskelijaan. Luottotut-
kinnon suorittaneita onkin jo noin 
600.

Mitä seuraavaksi?
Moni luottotutkinnon suorittanut 
miettii, mitä voisi opiskella seuraa-
vaksi. Luottotutkinnon suorittaneil-
le sopivat monet Markkinointi-insti-
tuutin koulutukset.

Tässä on muutamia hyviä vaihtoeh-
toja luottotutkinnon suorittaneille. 

Asiantuntija viestijänä
Enää ei pelkkä asiaosaaminen riitä, 
vaan kaikissa tehtävissä tarvitaan 
monipuolisia viestintätaitoja. Esi-
merkiksi talousosaston informaatio 
sekä talouden luvut ja niiden merki-
tys pitää ilmaista havainnollisesti ja 

Markkinointi-instituutin luottotutkinnon opiskelijat vierailulla käräjäoikeudessa.
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kiinnostavasti päätöksiä tekeville ja 
muille tietoa tarvitseville. 

Asiantuntija viestijänä –koulu-
tusohjelma antaa käytännönläheistä 
valmennusta henkilökohtaisiin vies-
tintätaitoihin. Koulutus kestää � kk 
sisältäen 4 lähiopetuspäivää. Seuraa-
va ryhmä alkaa 7.�. 

Tilinpäätös- ja 
yritysanalyysi 
Koulutusohjelman tarkoituksena on 
syventää eri analyysien periaatteita 
alan ammattilaisille käytännönlähei-
sesti ja vuorovaikutteisesti. Koulu-
tuksessa pureudutaan tilinpäätös- ja 
yritysanalyyseihin sekä kassavirta-
analyysiin.

Koulutusohjelma on osa talous-
päällikön ja laskenta-assistentin tut-
kintoa. Koulutus kestää � kk sisäl-
täen � lähiopetuspäivää. Seuraava 
ryhmä alkaa 5.-6.�.

Kannattavuuslaskenta ja 
budjetointi

Kannattavuuslaskennan ja budje-
toinnin koulutusohjelma on suunni-
teltu erikoisohjelmaksi heille, jotka 
tarvitsevat operatiivisen laskentatoi-
men osaamista – yhtä hyvin sisäisen 
laskennan tehtävissä toimiville kuin 
tulosvastuullisille esimiehille. 

Koulutusohjelma on osa talous-
päällikön ja laskenta-assistentin tut-
kintoja. Koulutus kestää � kk sisäl-
täen � lähiopetuspäivää. Seuraava 
ryhmä alkaa 6.6.

Rahoitus- ja 
sijoitustoiminta
Rahoitus- ja sijoitustoimintakoulutus 
on yrityksen rahoitus- ja sijoitustoi-
mintaan keskittyvä erikoisohjelma. 
Räätälöity ohjelma syventää rahoi-
tusmarkkinoiden ja -instrumentti-

en sekä riskienhallinnan osaamista. 
Tietoa analysoidaan päätöksenteki-
jän näkökulmasta käytännönlähei-
sesti. 

Koulutusohjelma on osa talous-
päällikön tutkintoa. Koulutus kestää 
� kk sisältäen � lähiopetuspäivää. 
Seuraava ryhmä alkaa 25.4.

Lisätietoja Markkinointi-instituutin 
koulutuksista: www.markinst.fi, 
minna.ristimaki@markinst.fi 
p. 010 47�6670.
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TEKSTI: TIMO MÄKI    KUVA: EERO SUNdqVIST

Kesällä 2006 annettiin halli-
tuksen esitys eduskunnalle 
ulosottokaareksi ja laiksi ve-

rojen ja maksujen täytäntöönpanos-
ta. Esitykseen sisältyi velkavastuun 
enimmäiskestoa koskeva säännös, 
vaikka Paavo Lipposen II hallituksen 
pääministeri ja kolme muuta minis-
teriä olivat keväällä 2002 solmitun 
velkasovinto-ohjelman yhteydessä 
luvanneet, että Suomeen ei säädetä 
maailmalla ainutlaatuista järjestel-
mää saatavan lopullisesta vanhentu-
misesta.

Velkasovinto-ohjelmassa sovit-
tiin myös siitä, että ulosoton määrä-
aikaisuus astuu taannehtivasti voi-
maan 1.�.2011; kuitenkin jo vuonna 
2004 keväällä toteutetussa ulosotto-
lain osittaisuudistuksessa määrättiin 
ajankohdaksi 1.�.2008. 

Velkojaosapuoli – käytännössä pe-
rintätoimistot – sitoutui velkasovin-
noissa ottamaan yhteyttä tiedossa 
oleviin lama-ajan kymmeniintuhan-
siin ylivelkaisiin, tekemään heidän 
kanssaan velkajärjestelylain mukai-
sessa hengessä vapaaehtoiset mak-
suohjelmat ja jopa antamaan kaikki 
velat anteeksi pelkällä sosiaaliviran-
omaisen varattomuuslausunnolla. 
Kolmen vuoden aikana käytettiin 
kymmenien henkilöiden vuosittai-
nen työpanos sovintoprojektiin, an-
nettiin anteeksi 150 miljoonan euron 
saatavat ja tehtiin runsaat 7.000 so-
vinto-ohjelmaa.

Pysyikö valtio yhdessäkään vel-
kasovinto-ohjelmassa antamassaan 
lupauksessa? Kyllä – se palkkasi so-
vinto-ohjelman ajaksi toistasataa 
velkaneuvojaa velallisten avuksi ja 
tuplasi näin maamme velkaneuvon-
nan volyymin. Tämä lisäys on jäänyt 
pysyväksi. 

Oikeusministeri Leena Luhtasen 
henkilökohtainen mauste asiassa on 
se, että saatava vanhenee samanai-
kaisesti sitä koskevan täytäntöön-
panoperusteen lakkaamisen kanssa 
eikä vasta kahden vuoden kuluttua, 
jonka ajan kuluessa velkojalla on oi-
keus hakea tuomioistuimelta kym-
menen vuoden jatkoaikaa perinnäl-
le velallisen salaamis-, kätkemis- tai 
muiden maksun välttämiseksi tapah-
tuneiden toimien johdosta.

Kuplintaa ulosottokaaren liepeillä

Velallisen asemaa on kerta kerral-
ta vahvistettu sen kymmenen vuoden 
kuluessa, jolloin ulosottojärjestelmää 
on kehitetty osittaisuudistuksin. Vel-
kojaosapuolelle on koko ajan luvat-
tu, että jokainen heikennys saatavan 
perintämahdollisuuksiin on ehdotto-
masti viimeinen. Osittaisuudistuk-
set koottiin ulosottokaareen, jon-
ka eduskunta hyväksyi 26.1.2007 ja 
joka tuli voimaan 1.1.2008.

Velkajärjestelylaki on ollut voi-
massa keväästä 199�. Tuomioistui-
men vahvistaman maksuohjelman 
on saanut yli 70.000 henkilöä ja va-
paaehtoisia velkasovintoja on teh-
ty moninkertainen määrä. Velka-
vastuun enimmäiskestoa pidetään 
välttämättömänä viimesijaisena kei-
nona ratkaista luottoyhteiskunnan 
toiminnasta ja suhdannevaihteluis-
ta kansalaisille aiheutuvat ylivelka-
ongelmat. Sääntely koskee ainoas-
taan luonnollisia henkilöitä ja sillä 
on samansuuntainen sosiaalinen tar-
koitusperä kuin velkajärjestelylläkin. 
Kyseessä on velkajärjestelyä täyden-
tävä keino, jolla pyritään estämään 
elinikäinen velkavastuu ja sen aihe-
uttamat sosiaaliset ja yhteiskunnalli-
set ongelmat.

Ulosotossa on noin 65.000 asiaa, 

joita koskeva ulosottoperintä päät-
tyy kuluvana vuonna. Vanhojen saa-
tavien yhteenlaskettu pääoma on 
runsas 1,6 miljardia euroa, joka on 
�7 prosenttia perinnässä olevien yk-
sityisoikeudellisten ja �2 prosenttia 
kaikkien perinnässä olevien saata-
vien rahamäärästä. Yli 70 prosent-
tia vanhentuvista saatavista kuuluu 
perimistoimistoille, jotka ovat näis-
tä vanhoista saatavistaan saaneet 
ulosotosta vuosittain noin 40 mil-
joonaa euroa. Pankit ja muut luotto-
laitokset ovat saaneet myytyä vanhat 
saatavansa, koska ostajat ovat luot-
taneet siihen, että Suomeen ei sääde-
tä saatavan lopullista vanhentumista 
koskevaa lakia. Vielä kevään 2004 
jälkeenkin luotettiin siihen, että ve-
lallisen kuolinpesästä saadaan tuntu-
via kertymiä, vaikka ulosotto ei enää 
voinut häneltä elinaikana periä mak-
sujäämiä.

Ulosottokaaressa uudistetaan 
myös ulosoton organisaatio kaksi-
portaiseksi. Paikallisyksikköinä toi-
mivien ulosottopiirien lukumäärä 
putosi viime  vuodenvaihteessa 51:
stä 22:een. Kihlakunnanvirastot lak-
kautettiin, mutta kihlakunnat säi-
lyivät alueellisina yksikköinä. Avus-
tavan ulosottomiehen virkanimike 
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muuttui kihlakunnanulosottomie-
heksi. Ulosottomiehiä ovat siis nyky-
ään kihlakunnanvoudit (86) ja kih-
lakunnanulosottomiehet (noin 600), 
mutta eivät enää nimismiehet. Myös 
palkkausjärjestelmä muuttui vii-
me syksynä sillä tavoin, että kaikki 
ulosoton toimenhaltijat ovat nyt sa-
manlaisen sopimuksen piirissä, jossa 
peruspalkkauksen lisäksi maksetaan 
ulosottolisä. Avustavat ulosottomie-
het ansaitsivat ennen noin puolet 
palkastaan ns. sportteleina eli tau-
lukkomaksuina, jotka määräytyivät 
yksittäisen perimiskuitin loppusum-
man mukaan. Nyt ei tarvitse enää 
tästä syystä haalia ulosottoon mah-
dollisimman suurta määrää pieniä 
julkisoikeudellisia maksuja.

Valtakunnallisena keskusviran-
omaisena tulee vuoden 2010 alusta 
toimimaan hallintovirasto, jolle suu-
rin osa nykyisin oikeusministeriöl-
le ja sen ulosottoyksikölle kuuluvista 
tehtävistä siirtyy. Myös lääninhalli-
tuksille kuuluvat ulosoton välipor-
taan tehtävät siirtyvät hallintovi-
rastolle, josta säädetään tarkemmin 
myöhemmin annettavalla lailla.

Kun alle 18-vuotiasta vastaan tu-
lee vireille ulosottoasia, joka pe-
rustuu riita-asiassa annettuun tuo-
mioon, on ulosottomiehen tehtävä 
ilmoitus holhousviranomaisille. Vas-
taava ilmoitus tehdään myös sil-
loin, kun alaikäiseltä peritään vero-
ja ulosotossa. Jos alle 15-vuotiaalta 
haetaan ulosottoteitse julkista saa-
tavaa, kuten erilaisia hoitomaksuja, 
ulosottomiehen on pyydettävä haki-
jaa tarkistamaan alaikäisen maksu-
velvollisuus. Ulosottorekisteristä ei 
anneta alle 15-vuotiaista tietoja luot-
totietotoimintaa varten.

Ulosottokaaressa on tehty vähäi-
siä asiallisia tarkistuksia vuonna 
1996 uudistettuihin ulosottomiehen 
itseoikaisua, täytäntöönpanoriitaa, 
täytäntöönpanon keskeyttämistä ja 
ulosottovalitusta koskeviin säännök-
siin. Pääsääntö on, että oikeuden-
käyntikulut jäävät valitus- ja täytän-
töönpanoriita-asiassa asianosaisten 
itsensä vastattaviksi. Takavarikon 
täytäntöönpanossa noudatetaan so-
veltuvin osin vuonna 2006 uudistet-
tuja 4. luvun ulosmittausta koskevia 
säännöksiä.

Ulosottokaaren 6. luku koskee ja-
koa ja tilitystä. Säännökset vastaa-
vat vuoden 2007 alusta voimaan tul-
lutta ulosottolain muutosta. Tämän 
muutoksen esitöissä olleet ristiriitai-
set määritelmät ja epätäsmällinen 
sanamuoto ovat käytännössä herät-
täneet epätietoisuutta. Ulosottomie-
hen on kohdennettava ulosotossa 
kertyneet varat ensin kunkin saata-
van korolle, sen jälkeen pääomalle ja 

viimeksi kuluille, jolleivät asiaosai-
set ole muuta sopineet. Kohdennus 
sitoo myös yksityisessä perinnässä 
(UK 6:4 ja 5 §§). Oikeusministeriö 
on vast´ikään julkisuudessa selventä-
nyt, että mainittu kohdistussääntö ei 
koske laisinkaan vapaaehtoisessa pe-
rinnässä kertyvää osasuoritusta, jon-
ka suhteen on voimassa ainoastaan 
Kauppakaaren vanha oikeusohje, et-
tei pääoman lyhennykseksi saa lukea 
mitään ennen kuin korko on makset-
tu. Kun perinnän kuluista ei kerran 
mainita mitään, voivat asianosaiset 
sopia vapaasti kohdistuksesta taik-
ka velallinen voi suorituksen yhtey-
dessä osoittaa siitä jonkin osan ku-
lujen maksuksi. Ellei sopimusta tai 
velallisen osoitusta ole, mikä lienee 
yleisintä, voi velkoja kohdistaa va-
paaehtoisen osasuorituksen kulujen 
lyhennykseksi joko ennen korkoa, 
koron ja pääoman välillä taikka pää-
oman jälkeen.

Veroulosottolaki korvattiin 
1.1.2008 lailla verojen ja maksu-
jen täytäntöönpanosta, joka koskee 
veroa ja julkista maksua sekä niil-
le säädettyä viivästyskorkoa ja ko-
rotusta sekä muita julkisoikeudelli-
sia tai niihin rinnastettavia saatavia, 
jotka ovat suoraan ulosottokelpoi-
sia. Muu julkisoikeudellinen tai sii-
hen rinnastettava saatava, jonka 
rahamäärästä tai sen määräytymis-
perusteesta säädetään laissa tai val-
tioneuvoston asetuksessa, on suo-
raan ulosottokelpoinen, jos lailla tai 
valtioneuvoston asetuksella niin sää-
detään. Tietynlaisten laitosten julkis-
oikeudelliset tai niihin rinnastettavat 
saatavat voidaan asetuksella säätää 
suoraan ulosottokelpoisiksi. Nimik-
keitä on yli 120. Ulosottoon vuosit-
tain saapuvista noin 2,5 miljoonasta 
asiasta yli kaksi miljoonaa on veroja, 
julkisia maksuja tai muuten suoraan 
ulosottokelpoisia saatavia.

Verotäytäntöönpanolaissa sääde-
tään perustevalituksesta, täytäntöön-
panon keskeyttämisestä ja viiden 
vuoden vanhentumisajasta. Muuten 
noudatetaan laajasti, mitä ulosotto-
kaaressa säädetään maksuvelvoit-
teen täytäntöönpanosta.

Hämärissä olosuhteissa vuoden 
1986 lopulla silloiseen verotäytän-
töönpanoasetukseen lisättiin mo-
mentti, jossa kiellettiin rahoitus- tai 
luottolaitosta, perintätoiminnan har-
joittajaa tai muuta asiamiestä esiin-
tymästä velkojan toimeksiannosta 
hakijana julkisen saatavan ulosotos-
sa. Tällä kiellolla haluttiin turvata 
ulosoton perustyöllisyys ja samalla 
ulosottomaksuista kertyvä maksutu-
lo, joka muodostaa suurimman osa  
oikeusministeriön verotuloihin kuu-
lumattomasta rahoituksesta. Kielto 

siirtyi vuonna 2004 veroulosottola-
kiin ja siitä nyt uuteen verotäytän-
töönpanolakiin. Eduskunta kuitenkin 
edellytti tällä kerralla antamassaan 
ponnessa, että asiamieskellon kunti-
en perintätoiminnan järjestämiselle 
aiheuttamat haitat selvitetään ja sen 
jälkeen tulokset arvioidaan ja kielto 
puretaan, jos hyväksyttäviä perus-
teita elinkeinotoiminnan ja kuntien 
valinnanvapauden rajoittamiselle ei 
ilmene. Lausuman kirjoitti eduskun-
nan lakivaliokunnan puheenjohtaja 
Tuija Brax. Uutena oikeusministeri-
nä hän onkin pannut toimeksi: Oike-
uspoliittisen tutkimuslaitoksen kans-
sa on viime vuoden lopulla tehty 
tutkimussopimus, jonka mukaan sel-
vitystyö alkaa ensi syksynä ja kestää 
vuoden 2009 syksyyn. Kun loppura-
portti kierrätetään laajalla lausunto-
kierroksella vuoden 2010 syksyyn, 
saadaan oikeusministeriön tulon-
muodostuksen kannalta kiusalli-
nen kiellon purkamishanke siirrettyä 
vaalien yli seuraavalle hallitukselle.

Ulosoton määräajan ja 
velan vanhentumisen 
vaikutus velkajärjestelyyn
Osittain yhdistyksemme aktiivisuu-
den johdosta valmisteltiin velkajär-
jestelylakiin viime syksynä kiireelli-
sesti muutokset, joita koskeva esitys 
annettiin 25.1.2008 (HE 178/2007 
vp). Vastaisuudessa otettaisiin yksi-
tyishenkilön velkajärjestelylain mu-
kaista maksuohjelmaa laadittaessa 
huomioon, jos jokin velkajärjestelyn 
piiriin kuuluva velka on niin vanha, 
että siitä annetun maksutuomion vä-
hintään 15 vuoden pituinen määrä-
aika kuluu umpeen maksuohjelman 
aikana. Maksuohjelmassa määrät-
täisiin, että tällaiselle velalle tuleva 
osuus velallisen maksuvarasta osoite-
taan määräajan päättymisen jälkeen 
muille velkojille. Samoin meneteltäi-
siin sellaisen takausvelan osalta, jota 
koskeva velka vanhentuu päävelalli-
seen nähden maksuohjelman aikana.

Maksuohjelman raukeamista kos-
keva säännös on otettu velkajärjeste-
lylakiin velkojan etujen turvaamisek-
si velallisen väärinkäytöksiltä. Nyt 
säännöstä täydennetään nimenomai-
sella maininnalla siitä, että velalli-
nen voi aina maksuohjelman aika-
na luopua velkojensa järjestelystä ja 
hakea maksuohjelman raukeamista. 
Näin velallinen saisi mahdollisuuden 
lykätä ohjelman mukaisia maksuja 
tai jättää ne rästiin ilman maksuseu-
raamuksia rauettamalla maksuohjel-
man sen lopussa. Samoin hän välttyi-
si syntyneen lisäsuoritusvelvoitteen 
suorittamiselta. Velallinen ei joutui-
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si maksamaan maksuohjelman ajalta 
juoksukoron lisäksi viivästyskorkoa. 
Raukeamisen hakemista ei myös-
kään missään oloissa voitaisi pitää 
sellaisena sopimattomana ja velkoji-
en maksusaantia vaikeuttavana toi-
mena, jonka vuoksi voitaisiin vaatia 
ulosottoperusteen määräajan piden-
tämistä.

Muutos tulisi voimaan 1.�.2008 
eli samaan aikaan kuin ulosotto-
kaaren ulosottoperusteen määräai-
kaa koskevia säännöksiä ryhdytään 
taannehtivasti soveltamaan. Siirty-
mäsäännöksen mukaan ennen lain 
voimaantuloa vahvistettuun mak-
suohjelmaan ei sovellettaisi uusia 
säännöksiä. Ulosottoperusteen mää-
räajan umpeutuminen ei vaikuttaisi 
aikaisemmin vahvistetun maksuoh-
jelman sisältöön eikä sen noudatta-
miseen. Myös ennen 1.�.2008 velka-
järjestelylain hengessä tehty sopimus 
velkojen järjestelystä pysyisi muuttu-
mattomana voimassa, vaikka joku 

sopimukseen sisältyvä saatava van-
hentuisi ulosottoperusteen määrä-
ajan päättyessä. Tällaisia yleensä 
merkittävimmän velkojan koordi-
noimia velallisen kaikki velat huo-
mioivia sopimuksia tehtiin velkaso-
vinto-ohjelman puitteissa. Nykyään 
vapaaehtoinen sopimus tavallisim-
min solmitaan yhden velkojan ja 
yhden velallisen kesken eikä siinä 
oteta huomioon velallisen kokonais-
velkaantumista sillä tavoin kuin vel-
kajärjestelylain 85 §:ssä tarkoite-
taan. Velallinen voisi kuitenkin niin 
halutessaan hakea maksuohjelman 
raukeamista esimerkiksi silloin, kun 
hän velan vanhentumisen johdos-
ta kykenee suoriutumaan muista ve-
loistaan ilman velkajärjestelyä.

Vanhentumislakiin 
kaivattu selvennys
Edellä mainitun hallituksen esi-
tyksen mukaan velan vanhentumi-

sesta annettuun lakiin lisättäisiin 
1.�.2008 lukien uusi 11 a § ”Lakan-
nut yhteisö tai varaton kuolinpesä 
velallisena”.

Tarpeettomien katkaisutoimien 
välttämiseksi säädettäisiin, että la-
kanneen yhtiön velat eivät vanhen-
nu enää sen jälkeen, kun yhtiö on 
purkautunut tai kun se on poistet-
tu kaupparekisteristä. Käytännös-
sä tämä merkitsee sitä, ettei velkojan 
tarvitse katkaista velan vanhentu-
mista lakanneeseen yhtiöön nähden 
voidakseen periä saatavansa takaa-
jalta.

Myöskään varattomaan kuolinpe-
sään ei enää tarvitsisi kohdistaa kat-
kaisutoimia vain takaajan vastuun 
ylläpitämistä varten.
  

Päällikkö sano äsken että mä 
pääsin poikkeuksellisen korkeal-
le mun tulospalkkiotavotteessa. 
Vaikka eihän se mun tavote ollu 
vaan pomon määräämä. Kiva sil-
ti, aina mä rahaa tartten.

Puolet palkkiosta määräyty 
firman tuloksen mukaan ja loput 
sit   mukamas mun oman tavot-
teen perusteella. Kaikkinensa tuli 
900 euroo josta omin ponniste-
luin se 450. Pitihän arvata, veron 
jälkeen tästä omasta jäi �00.

Tavote oli ollu puristaa erään-
tyneiden saatavien keskimää-
ränen viive puoltoista päivää 
pienemmäks ja se melkeen onnis-
tukin. Päällikön harmiks, oli se 
niin pettyneen tuntunen kertoes-
saan mulle asiasta.

Palkkioks hyvästä suorituk-
sesta mulle määrättiin kuluvalle 
vuodelle uus tavote eli taas pitäs 
puristaa erääntyneitä puoltoista 
päivää alemmaks. Jos se toteu-

tuu, niin ihan varmasti ens vuonna 
taas puoltoista päivää pois. Mitäs 
sitten kun kaikki maksaa eräpäivä-
nä, pitääks mun kiristää rahat en-
nakkoon?

Mun pienet aivot ei käsitä, miks 
ei heti kerralla määrätty vaikka kol-
mee päivää tavoitteeks, jos kerran se 
alentaminen niin helppoa olis ja jos 
kerran pomo pettyy kun mä pääsin 
melkeen tavotteeseen.

Suoraan sanoen  –sanonkomämi-
tä-  mua oikeesti harmittaa et jos mä 
onnistun kohtuullisesti niin mulle 
kolahtaa vaivaset �00 euroa käteen 
vuoden kauheen työn ja tuskan jäl-
keen. Ja bonuksena kiristetään vaa-
timuksia niin ettei niitä varmaan 
pysty täyttämään edes erkkikään.

Myynti jakaa tavaraa miten lys-
tää eikä piittaa varotuksista ja en-
hän mä ylisaldoisilta kädestä suu-
hun eläviltä firmoilta pysty pesetaa 
kiskomaan. En oo tarpeeks skro-
de enkä oikeen uskalla kun en ha-

luis joutua kiven sisään. Eikä oo 
moottoripyörääkään pelkät tats-
kat vaan.

Sitäkään mä en ymmärrä, et 
kun karhuuminen on ehkä puolet 
mun työstä, niin pitääks mun löy-
säillä sen toisen puolikkaan kans-
sa et mä pystyn saavuttaan vii-
västyspäivien vähennyksen? Vaik 
eihän mikään työmäärä auta jos 
asiakas on tyhjä.
Mä luulen, et kannattaa olla niin-
ku armeijassa aikoinaan. Hoitaa 
hommat just niin, ettei vaan mi-
tenkään erotu joukosta, on niin-
ku harmaa haamu vaan ja antaa 
bonusten olla omassa rauhas-
saan. 

TEKSTI: RATMAN

Tulospalkkio

Kirjoittaja toimii varatoimitus-
johtajana Lindorff Oy:ssä.
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Arvopaperistamisella 
tarkoitetaan taseen 
epälikvidien saamisten 
muuntamista sijoittajille 
myytävään muotoon. 
Perustana olevat omai-
suuserät toimivat tällöin 
pääoman ja kassavirtojen 
vakuutena. Arvopaperista-
malla siis myydään oikeu-
det johonkin tulevaan 
saamiseen nyt ja rahat 
tästä myynnistä saadaan 
käyttöön välittömästi. 

TEKSTI: TUULI KUMPULAINEN

Arvopaperistamisesta 
apua riskienhallintaan

suuserät. Kun omaisuuserät on valit-
tu, alullepanija myy ne erillisyhtiölle 
eli SPV:lle (special purpose vehicle). 
SPV:n tulee olla alullepanijasta täy-
sin riippumaton yksikkö, ja omai-
suuserien täytyy olla juridisesti to-
della myytyjä. Erillisyhtiö joko itse 
tai perustamansa trustin kautta las-
kee liikkeeseen ABS-jvk:ta (joukko-
velkakirja, joka perustuu tiettyyn 
tase-erään) omistamistaan omai-
suuseristä muodostettua poolia vas-
taan. ABS-jvk:ta myydään markki-
noilla sijoittajille.

Esimerkiksi myyntisaatavia arvo-
paperistettaessa alullepanija erottaa 
velallisiltaan saatavat myyntisaata-
vaerät ja myy ne SPV:lle, joka puo-
lestaan laskee niitä vastaan jouk-
kovelkakirjalainan, joka myydään 
sijoittajille. Alullepanija saa omai-
suuserät myydessään välittömästi ra-

jien näkökulmasta arvopaperistami-
set tarjoavatkin uusia sijoituskohtei-
ta. Rahoitus- ja sijoitusvaihtoehtojen 
monipuolistamisen ohella arvopape-
ristamisen motiivina voi olla tasera-
kenteen selkeyttäminen, jolla arvo-
paperistamisen alullepanija saattaa 
lisätä avoimuuttaan markkinoilla ja 
hyötyä tätä kautta laskevista rahoi-
tuskustannuksista. 

Riskien hajautustarve voi syntyä 
myös alullepanijan taseen sisältä. 
Mikäli taseeseen on syntynyt merkit-
täviä riskikeskittymiä, kannattaa nii-
den poistaminen arvopaperistamalla, 
vaikka tämä voikin joissain tapauk-
sissa merkitä pienien arvostustappi-
oiden realisoitumista markkinoilla. 
Keskittymisestä syntyvät riskit voi-
vat kuitenkin realisoituessaan, niin 
taseen kuin rahoituskanavienkin ta-
pauksissa, johtaa paljon suurempiin 
tappioihin kuin arvostustappiot, jot-
ka mahdollisesti kirjataan arvopape-
ristamisen yhteydessä. Samalla myös 
sijoittajakunnan laajentuessa koko 
talouden riskiallokaatiota pystytään 
muuttamaan, sillä arvopaperistami-
sella esimerkiksi luottoriskit pysty-
tään hajauttamaan entistä laajem-
malle joukolle.

Arvopaperistamisen avulla voi-
daan muuttaa tase-eriä likvidimpään 
ja jälkimarkkinakelpoiseen muotoon. 
Taseesta voidaan siirtää pois epälik-
videjä ja tuottamattomia eriä ja tällä 
tavoin siivota tasetta. Näin tase saa-
daan tuottavampaan muotoon ja va-
rat voidaan sijoittaa niin, että ne tu-
kevat keskeistä liiketoimintaa.

Arvopaperistaminen 
rahoituskanavana
Arvopaperistamisen luomaa rahoi-
tuskanavaa pystyvät tehokkaasti hyö-
dyntämään etenkin yritykset, jot-
ka kasvavat nopeasti tai joiden oma 
luottoriskiluokitus on heikohko ja 
joiden markkinarahoitus olisi tästä 
syystä kalliimpi. Arvopaperistettua 
liikkeeseenlaskua takaava pooli voi-
daan laatia niin, että liikkeeseenlas-
kulle saadaan alullepanevan yrityk-
sen luottoriskiluokitusta korkeampi 
luokitus. Näin yritys voi hakea rahoi-
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maksut  
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SIJOITTAJAT  

Yksinkertaistettu kuvio 
arvopaperistamisesta 

Tyypillinen esimerkki tase-erästä, 
joka voidaan arvopaperistaa, ovat 
asuntolainat. Tähän saakka erityises-
ti pankit ovat olleet aktiivisia arvopa-
peristajia mutta myös yritykset voivat 
hyötyä tästä rahoitusmuodosta esi-
merkiksi arvopaperistamalla myynti-
saatavakantansa. 

Arvopaperistaminen lähtee liik-
keelle siitä, että alullepanija erottaa 
taseestaan arvopaperistettavat omai-

haa, jotka se voi sijoittaa esimerkiksi 
päivittäiseen ydinliiketoimintaansa. 

Arvopaperistettujen erien myyn-
tihinta perustuu niiden tulevien kas-
savirtojen nykyarvoon. Oikeus näi-
hin kassavirtoihin siirtyy sijoittajille. 
Samalla tuleviin kassavirtoihin liit-
tyvä riski siirtyy osittain tai koko-
naan arvopaperistamisen alullepa-
nijalta sijoittajille, joten kyseessä on 
myös riskienhallintaväline. Sijoitta-
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tusta markkinoilta omaa luottoriski-
luokitustaan korkeammalla luotto-
riskiluokituksella, mikä taas alentaa 
rahoituksen hintaa. Vähäisemmät ra-
hoituskustannukset vaikuttavat si-
nänsä myönteisesti yrityksen luot-
toriskiluokitukseen. Usein nopeasti 
kasvavien yritysten rahoituspaineet 
ovat hyvin kovat. Tällöin jatkuva vel-
karahoittaminen voi vaikuttaa taseen 
laatuun, ja tätä kautta arvopaperista-
minen luo tämänkaltaisille yrityksille 
varteenotettavan vaihtoehdon hank-
kia ulkoista rahoitusta, mutta samal-
la pitää tunnuslukunsa hyvinä.

Yrityksien kannalta arvopaperis-
taminen voi olla suuri apu etenkin 
sellaisissa tilanteissa, joissa tulevai-
suudessa tiedetään tuloutuvan paljon 
myyntisaamisia. Näiden saamisten 
tuloutusajankohtaa voidaan aikais-
taa käyttämällä arvopaperistamista, 
ja tällöin on mahdollista saada ra-
hat käyttöön välittömästi. Yritys siis 
itse asiassa muuntaa maksuajalliset 
saamiset käteiskaupaksi. Tästä on se 
hyöty, että yritys voi sijoittaa arvo-
paperistamalla saatavat rahat tuot-
tavasti ja saada näin niistä lisätuot-
toa sen sijaan, että odottaisi niiden 
tuloutumista tulevaisuudessa.

GNT-konserni on Pohjoismaiden ja 
Baltian suurin IT-tukkuri, joka on 
erikoistunut pitkälle automatisoitui-
hin varasto- ja kuljetuspalveluihin. 
GNT Groupin CFO Maija Strand-
berg kertoi Luottolinkille GNT:ssä 
vastikään tapahtuneesta myyntisaa-
tavien arvopaperistamisesta.

Mitkä olivat syyt lähteä 
arvopaperistamaan 
myyntisaatava- 
kantaanne? 
Järjestelyllä haettiin ennen kaikkea 
kevennystä taserakenteeseen, mutta 
myös kilpailukykyistä hinnoittelua. 
Toimimme 7 maassa, ja yhtenä vaati-
muksena uudelle ohjelmalle oli myös 
se, että toimittaja tarjoaa sen näihin 
maihin eli että pystymme sen imple-
mentoimaan.

Miten päädyitte 
valitsemaan Nordean 
ja Atradiuksen 
kumppaneiksi tähän 
hankkeeseen? 
Nordean tarjous oli useista vaihto-
ehdoista kilpailukykyisin, ja plus-
sana oli myös suhteellisen nopea 
implementointiaika (standardituote). 
Atradius credit enhancement policyn 
toimittajana tuli Nordean myötä sil-
lä Atradiuksella ja Nordealla on yh-
teistyökonsepti tämän tuotteen ym-
pärillä.

Lähteet:
Suomen Pankki: Taipalus, K., Kor-
honen, K., Pylkkönen, P. 200�: Ar-
vopaperistaminen. Suomen Pank-
ki: Tutkimuksia. A:104.
Sähköpostihaastattelu 24.1.2008 
Maija Strandberg CFO GNT 
Group

Yritysesimerkki: GNT Group
Mitä hyötyä uskotte 
saavuttavanne 
arvopaperistamisella? 
Arvopaperistamisen avulla selkey-
tämme taserakenteemme, rahoitus-
kustannuksistamme tulee läpinäky-
vämmät ja toteutamme yhtenäisen 
ohjelman koko GNT Groupissa. 

Mitkä ovat olleet 
suurimmat haasteet 
tässä projektissa? 
Juridisesessa mielessä sopimusmal-
li on varsin haastava. Myös tekninen 
toteutus ja kirjausmallinnus ympäris-
tössämme ovat tuoneet haasteita, sil-
lä meillä yksittäisten laskujen määrä 
on erittäin suuri. Olemme joutuneet 
tekemään jonkin verran muutoksia 
järjestelmiimme.



HOROS-
KOOPPI

KAURIS

Turhamaisuutesi on huipussaan ja olet 
onnistunut jopa ärsyttämään paria ih-
mistä koketeeramisellasi. Tiedetään, 
tiedetään, että olet fiksu ja filmaat-
tinen, mutta joskus olisi paikallaan 
pitää matalaa profiilia, etenkin vaa-
timattomien ihmisten seurassa. Ja si-
nuahan ei voi sanoa vaatimattomak-
si. Perhe on sinulle tärkeä ja nyt sinun 
tulisi keskittää siihen koko tarmosi ja 
purkautumaton viehätysvoimasi. He 
tarvitsevat sinusta sädehtivää elinvoi-
maa nyt kipeästi.

VESIMIES
Surkea, vähäluminen ja leuto talvi al-
kaa jo ottaa pannuun ja olet aloitta-
nut pitkän odotuksen kohti kesää! 
Toivottavasti et odota sen tapahtuvan 
huomenna, sillä keväästä tulee pitkä 
ja tylsä ja jos vielä odotat kesän tu-
loa kuin kuuta nousevaa, on se var-
maa että tulet pitkästymään ja viet-
tämään elämäsi tylsimmän kevään! 
Lakkaa ikkunasta ulos tuijottelu ja 
synkän mielen ylläpito. Etsi uusi har-
rastus, jolla voit hankkia pohjakun-
toa kesäksi. Jenkkakahvat unholaan!

KALAT
Kumppanisi on närkästynyt hetkel-
liseen poissaolevuuteesi, vaikka ylei-
sesti ottaen oletkin oikein seurallinen 
ja osallistuva. Nyt kenkää puristaa-
kin ihan toisesta paikasta, kuin hän 
antaa sinun ymmärtää. Keskitypäs 
vähän häneen hetkeksi ja osoita hä-
nelle huomiota, josta hän on nyt jon-
kun aikaa ollut paitsi. Huomaat että 
kumppanisi kireys ja kiukuttelu ka-
toavat kuin tuhka tuuleen!

OINAS
Viimeaikoina olet ollut kovasti lii-
kekannalla ja välillä sinusta tuntuu 
kuin vauhti huimaisi! Älä huoli! Py-
syt kyllä hyvin kyydittäjäsi kyydissä. 
Kunpa vain muistaisit pitää jalat tiu-
kasti maan kamaralla ja aivosi kirk-
kaina. Sinua ei tarvitse muistuttaa 
järjen äänestä, sillä sinulla sitä riittää 
vaikka muille jakaa. Olet välillä epä-
luuloinen joidenkin asioiden ja tapah-
tumien suhteen ja hyvä niin! Useim-
miten epäluuloillesi on aihetta.

HÄRKÄ
Valitat siitä, että puhelimesi ei soi, 
tai sähköpostiisi ei putkahtele pos-

tia. Milloin itse olet viimeksi soit-
tanut ystäville ja sukulaisillesi? Älä 
aina odota ensimmäistä siirtoa muil-
ta, vaan tee itsekin välillä se “aloite”.  
Talvi on ollut kiireinen niin työssä 
kuin yksityiselämän riennoissa. Ma-
terialismisi aiheuttaa sinulle kevään 
kuluessa harmaita hiuksia. Pidä luot-
tokorttisi visusti lompakossasi ja seu-
raa saldoasi!

KAKSOSET  
Taidat nyt vilkuilla vähän vääriin 
pöytiin! Rauhoitu hiukan ja ota it-
seäsi niskasta kiinni! Vilkuilusi on 
kyllä huomattu ja rekisteröity, eikä 
mitenkään hyvällä! Olet muutenkin 
ollut huomiota herättävän utelias vii-
me aikoina, eikä sitä ole katsottu hy-
vällä. Joskus on hyvä olla hienotun-
teinen ja jättää jotakin kysymättä, 
etenkin kun tietää, että vastausta ei 
tule. Jos asiat sinua vaivaavat on pa-
ras kysyä niitä suoraan sieltä, minne 
jäljet johtavat.

RAPU
Olet saanut sentään hiukan leväh-
tää ja rentoutua kiireitten jälkeen ja 
antanut itsellesi luvan nauttia jou-
tilaisuudesta. Hienoa! Nyt sinulla 
on taas energiaa liihoitella pää kol-
mantena jalkana uusiin haasteisiin ja 
koitoksiin entistä ehompana ja näl-
käisempänä. Katso tarkkaan takava-
semmalle, kampittaja on liikeellä!

Eräs työkaveri askarruttaa mieltä-
si turhankin paljon. Olisikohan aika 
puhua hänen kanssaan suoraan?

LEIJONA
Leijona ei ole jäänyt lepäämään laa-
kereillaan. Talvi ja kevät ovat täynnä 
vauhtia ja toimintaa. 
Olet tehnyt nopeita ratkaisuja, kui-
tenkin hyviä sellaisia. Olet nautti-
nut ratkaisujesi tuomasta onnentun-
teesta, mutta yht’äkkiä olet alkanut 
epäröidä. Älä katso taaksesi! Älä-
kä kadu. Kyse on vain sentimentaali-
sesta luopumisen tunteesta, jonka yli 
pääset katsomalla eteen - ei taakse-
päin. Rohkeutta ja reippautta sinulla 
riittää, kun vain jaksat uskoa itseesi.

NEITSYT
Vanha rakastettusi kummittelee mie-
lessäsi. Mielesi tekisi ottaa häneen 
yhteyttä ja kysellä hänen kuulumisi-
aan. Mutta miksi? Et ole nyt aivan 

rehellinen itsellesi ja motiiveillesi! 
Parasta olisi jos hautaisit tuon epä-
onnistuneen haaveen heti alkuun-
sa! Exällä on jo uudet kuviot eikä si-
nun parane mennä sotkemaan niitä! 
Et sinä oikeasti häntä enää rakasta, 
joten miksi mennä sotkemaan toisen 
elämää...ja vielä turhaan.

VAAKA
Pääsit eroon hankalasta tapaukses-
ta ja tajusit vasta liian myöhään, että 
olisi kannattanut olla varovaisempi 
asian suhteen! No, tapaus on pois-
sa päiväjärjestyksestä ja se oli sinulle 
oiva opetus. Se siitä ja täyttä vauhtia 
eteenpäin. Sinä et katso taaksepäin, 
vain eteenpäin ja siksipä usein löy-
dätkin samat ongelmat edestäsi yhä 
uudelleen ja uudelleen. Nyt olisi pie-
nen itsetutkiskelun paikka. Koeta 
löytää hengähdystauko täydestä ka-
lenterista ja sovi tapaaminen itsesi 
kanssa.

SKORPIONI
Olet ottanut itseäsi niskasta kiinni ja 
alkanut harrastamaan. Harrastuksia 
riittää jopa niin paljon, että alat huo-
mata olevasi enemmän pois kotoa 
kuin koskaan aikaisemmin. No, tuo 
vaihe ei tule kestämään kauan ja te-
kee sinulle hyvää, ette täysin samma-
loidu kotisohvalle. Siellä on tarpeeksi 
löhöilty! Jatka kuitenkin lupaavasti 
alkanutta vuotta samoissa merkeis-
sä. Maaliskuussa koet mielenkiintoi-
sia haasteita.

JOUSIMIES
Rakkauttako ilmassa? No, ainakin 
kevättä rinnassa – nyt jo! Askeleesi on 
kevyt ja huoleton, sydämesi tunnet-
ta tulvillaan. Et kuitenkaan uskalla 
päästää tunteitasi täysin valloilleen, 
sillä tunteesi ovat myös ristiriitaiset 
ja suhde niin aluillaan, ettet halua 
kiirehtiä liikaa. Vai onko kyse edes 
suhteesta? Onko tämä vain hetkel-
listä ihastusta? Olet niin ymmälläsi, 
ettet ole ihan varma missä mennään 
ja vastapuolikin huomaa sen.

Luottolinkki 1/2008�0




