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PÄÄKIRJOITUS

Elämme Suomessa edelleen hyvin vaihtelevissa tunnelmissa. Alkuvuon-
na taloudenluvut ovat olleet karua kuunneltavaa. Asiantuntijat ennakoi-
vat ettei suurta muutosta tulla näkemään vielä tämän vuoden aikana. 
Valtameren takaa kantautuu kuitenkin jo positiivisiakin signaaleja, joi-
hin myös pörssikurssit ovat reagoineet maailmanlaajuisesti. Mielenkiin-
toisen näkemyksen asiaan antoi maaliskuun alussa meidän Luottomiesten 
hyvin tuntema kansantaloustieteilijä Paavo Okko, TSE exen talouskat-
sauksessa. Hänen BKT:n viime vuosien sekä tulevaa kehitystä kuvaava 
käyränsä on lähes yhteneväinen vuosin 87 - 94 tilanteen kanssa. Paavo 
näkee, että vuosi 2009 on yhteneväinen vuoden 1991 kanssa, jolloin näh-
tiin tuonaikaisen laman pohjat ja tilanne kääntyi kasvuksi. Toivottavasti 
tulevat Credit Managementtiläiset saavat mahdollisuuden kuulla Paavon 
ajankohtaisista ajatuksista enemmän syksyllä. Koulutusohjelma starttaa 
marraskuussa.

Kirjoitan tätä tekstiä kaihoa, mutta samalla pientä helpotusta tuntien. 
Teksti tulee olemaan osaltani viimeinen Luottolinkin päätoimittajana. 
Kahdeksan Luottolinkkiä sitten lupauduin tehtävään kahdeksi vuodeksi. 
Olen täyttänyt tämän toimitusneuvostolle antamani lupauksen, on tullut 
aika antaa päätoimittajan vastuu seuraajalleni ja siirtyä toimittajan pal-
lille toimitusneuvostoon.

Toimiminen päätoimittajan tehtävässä on ollut antoisaa, mutta samalla 
ajoittain ajallisesti haastavaa. Onneksi käytössäni on ollut toimitusneu-
voston tuki, joka on monessa tilanteessa ollut korvaamatonta. Lehteen on 
saatu myös lukuisia kirjoituksia laajalta Luottomiesjoukolta, kiitos teil-
le kaikille. Haluan kiittää myös käyttämämme painotalon yhteyshenki-
löämme Raimo Elovaaraa, joka tuntuu taikovan lehden vaikka tyhjästä. 
Ilman Raimoa lehden teko olisi erittäin työlästä, jopa mahdotonta. Toi-
vottavasti yhteistyösi Luottolinkin parissa voi jatkua tulevaisuudessakin.

Kevätretken kautta kesää kohden,

Sami Vesto
päätoimittaja

Vaihtelevissa 
tunnelmissa
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HALLITUSPALSTA

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:
Maarit Tikka / Oy Teboil Ab

sähköposti maarit.tikka@teboil.fi,
puh. 020 470 0312

Syvään veteen vai
positiivisia signaaleja?

tä, mutta tilauksen napannut myyjä 
on taatusti palkkansa ansainnut. 

Eivätkä ne hyvät uutiset kum-
ma kyllä tähän lopu. Kuluttajien ta-
lousluottamus on elpynyt kuluttaja-
barometrin mukaan. Yhdysvaltain 
teollisuustilaukset nousivat yllättä-
en helmikuussa kun ne vielä tammi-
kuussa olivat miinuksella. Helsingin 
pörssin OMX -indeksi on noussut 
toistakymmentä prosenttia maalis-
kuun alusta. Myös Kiinan talouden 
on uutisissa kerrottu kohenevan. 
On outoa, mutta miellyttävää kuul-
la vaihteeksi näitä uutisia. Yritysten 
välinen luottamuspula on kuitenkin 
vielä voimissaan ja talouden mittarit 
osoittavat pakkasen puolelle.

Asuntovelallisena olen tyytyväi-
senä seurannut nykyistä korkokehi-
tystä. Yllätykseni olikin suuri kun 
sain pankissa kuulla korkojen olevan 
nousemaan päin. Tässä oli tosin kyse 
sijoituspalvelujen myynnistä ja siihen 
oleellisesti liittyvästä potentiaalises-
ta korkotuotosta. Korkokehityksen 
arvioinnissa lienee siis vaikutusta sil-
lä ollaanko myymässä vai ostamas-
sa. Vai oliko tässä sitten kyse asen-
teesta, positiivisesta sellaisesta?

Keväisin terveisin
Tomi Tupola

Luottomiesten kevätiltamat vietet-
tiin torstaina 26.3.2009. Oli mukava 
kohdata vanhoja kasvoja ja vaihtaa 
ajatuksia uusien tuttavuuksien kans-
sa. Tarjolla oli tietysti myös hyvää 
ruokaa, virkistävää juomaa ja elävää 
musiikkia. Kiitos järjestäjille ja on-
nea Luottotutkinnon suorittaneille!

Iltamien vierailevan puhujan esi-
tyksestä jäi mieleen rekrytointiin 
liittyvä kommentti: ”Rekrytoim-
me asennetta ja muut asiat voimme 
kouluttaa.” No ei asia toki ihan näin 
mustavalkoinen varmaan ole, mut-
ta asenteella on toki suuri merkitys 
ja se voi olla viimeinen erottava teki-
jä tiukassa kilpailutilanteessa. Osaa-
mista olisi toki myös mukava olla ja 
mitä enemmän sen parempi. Oltaessa 
tilanteessa jossa osaaminen on tasa-
vertaista, alkaa eroja syntyä asenne-
puolella. On sitten kyse välierämat-
sin voitosta tai projektin hallitusta 
läpiviennistä sovitussa aikataulus-
sa, asenteella on vaikutusta. Täytyy-
pä pitää tuo viisaus mielessä pelkän 
cv:hen tuijottamisen sijaan.

Mukavaa on ollut lukea myös po-
sitiivisia uutisia kaiken synkistelyn 
keskellä. Vientitilauksia on saatu ja 
lomautettuja työntekijöitä on useam-
massa yrityksessä kutsuttu takaisin 
töihin. Onko tässä sitten ollut asen-
teella vaikutusta? No enpä tiedä sii-
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KUTSU
Luottomiehet - Kreditmännen ry:n varsinainen kevätkokous pide-
tään tänä vuonna keskiviikkona 20.5.2009 klo 12.00 alkaen
Helsingin Kauppatorilta lähtevällä Sun Lines-aluksella.
Ennen kokousta saaristomaisemissa lounas ja kokouksen jälkeen 
vierailu Suomenlinnassa.

Kevätkokouksessa käsitellään sääntöjen 9 §:ssä mainitut asiat.

Yhdistys tarjoaa tämän merellisen makuelämyksen jokaiselle 
ajoissa ilmoittautuneelle yhdistyksen jäsenelle.

Päivän ohjelma:
klo 12.00 ”Astu laivaan” Helsingin Kauppatorin 
 Kolera-allas (Sun Lines)
klo 12.00 - 14.00 Kokous ja lounas Sun Linesilla
klo 14.15 - 16.15 Suomenlinnassa opastettu kävelykierros  
klo 17.00 Paluu Kauppatorille

   
---------------------------------------------------------------------------------
Sitovat ilmoittautumiset 7.5.2009 mennessä Luottomiesten 
web-sivuilla: www.luottomiehet.fi
- tai sähköpostitse kerhomestarille: katja.kyntaja@kesko.fi

Maailman suurin yritystietokanta 
täynnä tärkeää taustatietoa

päätöksenteon tueksi.

Dun & Bradstreet Finland Oy   Kumpulantie 3    00520 HELSINKI 
p. 09-2534 4400    f. 09-502 2940    www.dnb.com/fi

Tarkista taustat.

Maksetaanko laskut ajallaan? Miltä näyttävät tilinpäätökset? 
Vaikuttaako taustalla konserni? Ketkä ovat vastuuhenkilöt? Onko 
vastuuhenkilöillä muita yrityskytköksiä? Miltä maksuvalmiuden 
tunnusluvut näyttävät? Omavaraisuus? Kannattavuus? 
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Luottomiesten iltamien pito-
paikkana oli toista kertaa 
Kasarmikadulla sijaitseva 
ravintola Kaarle XII. Tämä 
helsinkiläisten hyvin tuntema 
juhlapaikka toimii vuonna 1901 
valmistuneessa Nylands Nation 
–osakunnan omistamassa 
talossa. Juhlasalissa meitä var-
tioivat osakunnan merkkihen-
kilöt varmaankin aika pitkältä 
ajalta. Onhan kyseessä Suomen 
vanhin osakunta, joka on perus-
tettu alun perin vuonna 1643 
Turun Akatemian osakunnaksi. 
Helsinkiin osakunta muutti 
yliopiston siirron yhteydessä 
vuonna 1827. Osakunta toimi 
kaksikielisenä vuoteen 1905, 
jolloin perustettiin Eteläsuo-
malainen osakunta Uudenmaan 
suomenkielisille opiskelijoille.  

Yhdistyksen puheenjohtaja Mat-
ti Rahikka toivotti meidät tervetul-
leiksi tilaisuuteen. Matti kertoi illan 
ohjelmasta. Perinteisesti iltamien oh-
jelma koostuu hyvästä ruoasta, vir-

kistävästä juomasta ja elävästä mu-
siikista. Mutta tällä kertaa Matti 
yllätti meidät, normaalin ohjelman 
lisäksi meille oli järjestetty yllätys-
esitys. Matti lupasi esityksen ja ruo-

TeKSTI Anne BJöRK JA KUvAT RISTO SUvIALA.

Luottomiesten iltamat 26.3.2009

Kevätiltamissa oli suuryleisö: yli 120 luottomiestä ja -naista.

Pertti Pennanen (vas.) ja Rainer Komi pohtivat talouskriisin merkitystä 
luottoalalle.
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kailun jälkeen kukittaa Luottotut-
kinnon suorittaneet, naiset pitkin 
halauksin ja miehet kättelyin. 

Illan yllätysosuudesta vastasi 
Tom Lundberg Advisor Finland Pro 
Oy:stä. Tomin esityksen aiheena oli 
”Ole oman kohtalosi herra”. Tom 
viestitti meille kuulijoille, että vaik-
ka BKT laskee ja työttömyys nousee, 
niin meidän jokaisen tulee ottaa ko-
mentoon oma elämämme. Vain näin 
voi itse olla oman elämänsä kaptee-
ni ja aina on kyse omista valinnois-
ta. Menestyminen elämässä tulee it-
sensä johtamisesta ja on myös kiinni 
omasta asenteesta. Jokaisen tulee 
myös kasvaa omien vahvuuksiensa 
avulla. Tomin mielestä jokaisen tu-
lee olla innostunut työstäään, eikä 
sen toimialankaan tarvitse olla niin 
seksikäs. Vain kymmenen prosenttia 
menestyksestä tulee kompetenssista 

ja se loppu on selitettävissä asenteel-
la. Tomin viesti oli siis, että meillä 
jokaisella on valtaa itseemme ja sitä 
tulisi käyttää tavoitteiden asettami-
seen, eikä vain purjehtimiseen vail-
la päämäärää. Samaan aikaan To-
min luennon kanssa meille tarjoiltiin 
alkuruoaksi jokirapu caesarsalaattia 
tai kanttarellisavuporokeittoa. Pää-
ruokana oli savustettua nieriää, met-
säsienikastikkeella tai maissikanaa 
Provencen yrttiperunoilla. Jälkiruo-
aksi oli valkosuklaa créme Brúleeta 

Maarit Tikka ja Olli-Pekka Pitkä-
järvi nauttivat illan tunnelmasta.

Tom Lundbergin esityksen teema.

Illan yllätysesiintyjä Tom Lund-
berg.

Koulutustoimikunnan puheenjoh-
taja Terhi Hakkarainen jakamassa 
diplomeita Luottotutkinnon suorit-
taneille. Vieressä hallituksen pu-
heenjohtaja  Matti Rahikka. 
Diplomia ja stipendiä vastaanotta-
massa parhaan arvosanan suoritta-
nut Satu Salakka.
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Luottotutkinnon  
suorittaneet 2009
Jaana Aaltonen
Eija Backman
Hannu Heikkinen
Sari Holm
Tiia Junno
Minna Kasakkamäki
Tiina Kauhanen
Maarit Keskitalo
Noora Korhonen
Tero Matintalo
Mirva Nättiaho
Tarja Pakarinen
Kristiina Pohtala
Teija Pärssinen
Pirkko Raunio
Virpi Roini
Satu Salakka
Anniina Salonsaari
Emmi Savolainen
Seela Siljamäki
Melina Suves
Taina Suvitie
Nina Tuomola
Vedenpää Merja

marjasalaatilla. Hyvää oli.
Tässä vaiheessa päästiinkin jo ja-

kamaan Luottotutkinnon suoritta-
neiden diplomien jakoon ja kukitta-
miseen, jonka suorittavat yhdistyksen 
puheenjohtaja Matti Rahikka ja kou-
lutustoimikunnan puheenjohtaja Ter-
hi Hakkarainen ja hallituksen jäsen 
Arto Kallio. Kaikki saivat halauk-
sen joko Matilta tai Terhiltä. Luot-
totutkinnon parhaina palkittiin Satu 
Salakka (Ruokakesko Oy), Tiia Jun-
no (Suomen Asiakastieto Oy) jaTiina 

Kauhanen (Svea Perintä Oy). Luotto-
linkki onnittelee kaikkia Luottotut-
kinnon suorittaneita.

Luottotutkinnon suorittaneiden 
kukittamisen jälkeen oli jo musii-
kin vuoro. Nylands Nation –osakun-
nan tiloissa on tanssittu 1930-luvul-
la Dallapeé orkesterin kera, mutta 
meillä bändi oli onneksi hieman nuo-
rekkaampi ja vauhdikkaampi. Illan 
musisoinnista vastasi yhdistyksen 
luottobändi Tommy Dolivon yhtye ja 
meille tila tanssimiseen.

Helpotuksen tunne huokuu 
Luottotutkinnon suorittaneis-
ta. Eturivissä stipendin saa-
neet Satu Salakka (vas.) ja Tii-
na Kauhanen (kesk.). Kolmas 
stipendin saaja Tiia Junno ei 
päässyt iltamiin.

Tommy Dolivon yhtyeen musiikki imaisi yleisön tanssimaan.
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HALLITUS

Matti Rahikka
Puheenjohtaja
Luottoalan neuvottelukunnan jäsen 
Dun & Bradstreet Finland Oy
puh. 0400 439 960
matti.rahikka@dnbnordic.com

Markku Harmaala
Varapuheenjohtaja
Lakitoimikunnan jäsen
Toyota Finance Finland Oy
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markku.harmaala@toyota.fi

Katja Kyntäjä
Kerhomestari
Koulutustoimikunnan jäsen
Ruokakesko Oy
Puh. 050 3645 888
katja.kyntaja@kesko.fi

Marika Toikka
Luottomiehet ry:n edustaja FEC-
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Andritz Oy
Puh. 020 450 5555
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Tomi Tupola
Rahastonhoitaja
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LUOTTOMIEHET - KREDITMÄNNEN RY TOIMIELIMET 2009
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Yhdistyksemme lakitoimi-
kunta haastattelee tällä 
palstalla eri viranomaista-
hoja. Haastatteluvuorossa 
on nyt Ulosottojohtaja 
Juhani Toukola Oikeusmi-
nisteriön Oikeushallinto-
osastolta.

  

Lakitoimikunnan palsta

Haastatelluille esitetyt kysymykset:

1) Esittele itsesi, mitä teet ja kauanko olet ollut alalla?

2) Onko ulosottomiehillä muita kuin ulosottotehtäviä?

3) Kuinka paljon ulosottomiehistä on naisia? Miksi ei 
puhuta ulosottonaisista?

4) Minkälainen koulutus ulosottomieheltä vaaditaan / 
edellytetään?

5) Mikä on vaikeinta ulosottomiehen työssä?

6) Mikä on hauskinta / mielekkäintä ulosottomiehen 
työssä?

7) Miten taantuma / nykyinen taloudellinen tilanne näkyy 
ulosotossa? 

8) Miten ulosotto uudistuu seuraavan vuoden aikana?

9) Oletko kalamies?

10) Kumman valitset; ravintolaillan kaupungilla tai illan 
kirjaa lukien kotona.

1

Olen Juhani Toukola, toimin oikeus-
ministeriössä ulosottojohtajana, alal-
la olen ollut 27 vuotta. 

2

Nykyisellään ulosottomiehet hoita-
vat rajoitetusti tiedoksiantotehtäviä, 
yleensä ulosottomenettelyyn liittyviä 
tiedoksiantoja, mutta eräillä alueilla 
haasteitakin. Lisäksi vapausrangais-
tusten täytäntöönpanossa on voudil-
le kuuluvia tehtäviä.  Lisäksi vouti on 
kaupanvahvistaja. Joissakin tehtävis-
sä ei ole suorastaan kyse ulosotosta tai 
täytäntöönpanosta, esim. osamaksu-
kauppalain mukainen poisotto- ja ti-
litystoimitus on prosessina lähempä-
nä tuomitsemista, koska siinä syntyy 
ulosottoperuste.

3

Kihlakunnanulosottomiehistä ehkä 
kolmannes on naisia. Voudeista nai-
sia on vain kymmenkunta kokonais-
määrän ollessa hieman yli 80. Ulos-
ottomies on niin vakiintunut termi, 
ettei sitä ole katsottu olevan syy-
tä muuttaa. Kielitoimistokin on tätä 
mieltä.

4

Kihlakunnanulosottomiehen vaa-
timuksena on nykyään korkeakou-
lututkinto tai soveltuva ammatilli-
nen tutkinto tai ylioppilastutkinto. 
Nuoremmissa viranhaltijoissa on 
jopa juristeja. Keskiverto koulutus 
tällä hetkellä on ylioppilas- tai mer-
konomitutkinto. Virassa saa lisää 
ammatillista koulutusta oikeusmi-

nisteriön eri kursseilla.
Kihlakunnanvoudit ovat kaikki ju-
risteja. Nykyään voutiakatemia har-
jaannuttaa vuoden koulutusohjelmal-
la nuoria juristeja voudin tehtäviin.

5

Vaikeata voi olla monella tavoin. Jot-
kut asiat ovat oikeudellisesti vaikeita, 
joskus taas edessä on suuria käytän-
nön pulmia eli asiat pitäisi saada to-
teutetuksi elävän elämän asettamin 
ehdoin. Vaikeaa on myös joskus epä-
mukavien päätösten markkinointi. 

6

Hauskaa on työn monimuotoisuus, 
koska se tapahtuu elävän elämän 
seassa. Näkee ja kuulee paljon, voi 
myös tarkastella aitiopaikalla miten 
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oikeudet ja velvollisuudet oikeastaan 
toteutuvat. Mielekästä on ehdotto-
masti oikeuden toteuttaminen, se on 
upeaa. Harva muistaa, että ulosotto-
mies toteuttaa oikeutta. 

7

Vielä ei näy kuin orastavasti. Asia-
määrät ovat nousseet alkuvuodes-
ta hiukan, samoin lisää velallisia on 
tullut asiakkaiksi. Ulosotto on sen 
verran viimeisenä lenkkinä ketjussa, 
että siellä lama näkyy vähän myö-
hemmin kuin muualla, yleensä siinä 
vaiheessa kun työttömyys on kestä-
nyt jo pitkään.

8

Seuraavan vuoden suurin uudistus 
on Valtakunnanvoudinviraston pe-
rustaminen ulosoton hallinnolli-
seksi keskusviranomaiseksi. Siihen 
yhdistetään oikeusministeriön ulos-
ottoyksikkö ja lääninhallitusten oi-
keushallintoyksiköt. Virasto aloittaa 
1.1.2010, jos eduskunta hyväksyy 
esityksen sitä koskevaksi laiksi. Uusi 
virasto tehostaa hallintoa ja ulosoton 
kehittämistä ja mm. sidosryhmäyh-
teistyötä.

9

Onkiminen on rattoisaa. Virvelillä 
minulta pääsi hirveän iso hauki kar-
kuun rantakiviltä Turun Ruissalossa 
60-luvulla. Harmitti niin, että heitin 
virvelin nurkkaan. 

10

Yhä useammin ilta kirjaa lukien. Il-
tatilaisuuksiin kaupungilla joutuu 
riittävästi työn puolesta. 



TERVETULOA 
TALLINNAAN 
”RISKIENHALLINTA – BALTIA JA SUOMI”

Hinnat ja ilmoittautuminen:
Ilmoittaudu ajoissa, sillä tämä seminaari saattaa täyttyä nopeasti!
Osallistumishinnat:  
450 eur (2hh) tai 550 eur (1hh) 
Seminaarin sitovat ilmoittautumiset viimeistään perjantaina 
21.08.2009. Ennen 15.07.2009 ilmoittautuneiden kesken arvotaan 
yllätyslahjakortti! Ilmoittaudu Luottomiehet ry:n kotisivujen kautta tai 
suoraan osoitteeseen koulutustoimikunta@luottomiehet.fi (ilmoita 
alla olevassa lomakkeessa ilmoitetut tiedot).
Tiedusteluihin vastaa Terhi Hakkarainen, puh. 075 325 5603 

Ohjelma (muutokset mahdollisia)

Torstai 17.9.2009
09.30 Kokoontuminen Helsingin Länsisatamassa,
 matkalippujen jako
10.30 Tallink Star lähtee kohti Tallinnaa
11.00 Lounas laivalla
12.30  Saapuminen Tallinnaan,
 nopea siirtyminen tilausbussilla Sokos Hotel  
 Viruun, matkatavarat säilytykseen, huonejako
14 .00 - 18.30 Seminaariohjelma
20.00 Juhlaillallinen Ravintola Merineitsissä
 Ilta jatkuu Hotel Virun yökerhossa

Perjantai 18.9.2009
07.00 Aamiainen
09.30 - 12.30  Seminaariohjelma, huoneiden luovutus
13.00 Kuljetus Tallinnan satamaan
14.00 Tallink SuperStar lähtee kohti Helsinkiä
 Buffet-lounas laivalla
16.00 Laiva perillä Helsingin Länsisatamassa

Huom! Mahdollisuus myös vapaaseen aikaan 
Tallinnassa ja myöhäisempään paluumatkaan klo 
17.30 lähtevällä laivalla.

Luottomiehet ry:n Luottoseminaari järjestetään pitkästä 
aikaa Suomen rajojen ulkopuolella naapurimaassamme 
Virossa! Mukana mm. Timo Tyrväinen; jatkoa vuoden 
2008 seminaarin aiheeseen maailman taloustilanteesta, 
virolainen asianajaja Kalle Pedak; perintä Baltiassa sekä 
Mikko Kivinen mm. vetämässä  paneelikeskustelua 
aiheesta ”luottopolitiikka eri näkökulmista”.

Luottoseminaari 17.9.-18.9.2009

Nyt kaikki Luottomiehet yhdessä Tallinnaan! 
- Luottomiehet ry, Koulutustoimikunta

Ilmoittaudun Luottoseminaariin 17.9-18.9.2009:

Nimi ______________________________________________________________________________________________

Yritys _____________________________________________________________________________________________

Osoite ____________________________________________________________________________________________

Puh. ________________________________ Sähköpostiosoite _______________________________________________

Erikoisruokavalio: ____________________________________________________________________________________

Syntymäaika ____________________________________________   Haluan 1 hengen huoneen          (Rasti ruutuun)      

Huonekaverin nimi, jos 2 hengen huone __________________________________________________________________

Myöhäisempi kotiinpaluu klo. 17.30 lähtevällä laivalla
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aikaa Suomen rajojen ulkopuolella naapurimaassamme 
Virossa! Mukana mm. Timo Tyrväinen; jatkoa vuoden 
2008 seminaarin aiheeseen maailman taloustilanteesta, 
virolainen asianajaja Kalle Pedak; perintä Baltiassa sekä 
Mikko Kivinen mm. vetämässä  paneelikeskustelua 
aiheesta ”luottopolitiikka eri näkökulmista”.
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Nimi ______________________________________________________________________________________________
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Uudet jäsenet
10.03.2009

Westerholm, Raine Olavi
Yhteyspäällikkö
Intrum Justitia Oy
PL 75, 00811 Helsinki

Rikala, Markus Jorma Johannes
Perintäneuvottelija
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Il-
marinen
Porkkalankatu 1, 00018 Ilmarinen

Siijärvi, Maarit
Luotto- ja laskutuspäällikkö
Ahlsell Oy
Äyritie 12 C, 01510 Vantaa

Turpeinen, Marko Juhani
Luotonvalvoja, reskontranhoitaja
Oy Hedengren Ab
PL 110, 00201 Helsinki

Holm, Sari Johanna
Perintäkäsittelijä
Sergel Oy
Askonkatu 4, 15100 Lahti

Syrjänen, Jussi
Yhteyspäällikkö
Euler Hermes Luottovakuutus
Itälahdenkatu 18 A, 00210 Helsinki

Kilpelä, Antti
Yhteyspäällikkö
Intrum Justitia Oy
PL 75, 00811 Helsinki

Karppinen, Timo Antero
Yhteyspäällikkö
Euler Hermes Luottovakuutus
Itälahdenkatu 18 A, 00210 Helsinki

Hållfast, Toni Kristian
Asiakkuusjohtaja
Aktiv Kapital Oy
PL 34, 00501 Helsinki

Haavisto, Matti Juhani
Asiantuntija
Luottokunta
00050 Luottokunta

Haavisto, Päivi Kristiina
Hakemuskäsittelijä, Credit Analyst
American Express
Arkadiankatu 2, 00100  Helsinki

Somero, Päivi Marja
Perintäneuvottelija
SVEA Oy
Atomitie 2 C, 00370 Helsinki

Ruotsi, Jenni Maria
Yhteyspäällikkö
Euler Hermes Luottovakuutus
Itälahdenkatu 18 A, 4. krs.
00210 Helsinki

Tuomisaari, Sami
Key Account Manager
Euler Hermes Luottovakuutus
Itälahdenkatu 18 A
00210 Helsinki

Haastattelussa Antti Kilpelä 
Kuka olet, missä työskentelet ja mitä 
teet? 

Olen Antti Kilpelä ja työskentelen 
Intrum Justitia Oy:ssä yhteyspäällik-
könä. Toimin Etelä-Suomen alueella 
keskisuurten ja suurten yritysten pa-
rissa.

Millä alalla yritys toimii? 

Intrum Justitia on asiakashallinnan 
asiantuntijayritys, joka selvittää yri-
tyksen tai yhteisön puolesta asiakkaan 
luottokelpoisuuden ja valvoo, että las-
kut maksetaan sovitussa aikataulussa 
sekä tarvittaessa muistuttaa maksa-
matta jääneistä laskuista ja perii saa-
tavia perintälain mukaisesti. Intrum 
Justitia Oy kuuluu Euroopan laajui-
seen Intrum Justitia -konserniin.

26.3.2009

Hirvikorpi, Riitta Anneli
Perintäneuvottelija
Svea Perintä Oy
Atomitie 2 C
00370 Helsinki

Mäkinen, Marjo
Perintäkäsittelijä
Svea Perintä Oy
Atomitie 2 C
00370 Helsinki

Muhonen, Marketta
Luottopäällikkö
Leipurin Oy
Kutojantie 4
02630 Espoo

Vuori, Sirpa Irmeli
Taloushallinnon ass. 
Fintractor Oy
Nuolitie 6
01740 Vantaa

Putkonen, Juho
Key Account Manager
Lindorff Oy
Joukahaisenkatu 6
20101 Turku

Meimer-Virtanen, Maris
Talousassistentti
Algol Oy
Karapellontie 6
02610  ESPOO

Mikä sai sinut liittymään Luottomie-
hiin? Mitä kautta sait tietoa Luotto-
miehistä? 
Olen kuullut työpaikallani Luotto-
miesten toiminnasta. Moni kollegois-
tani oli jo jäsenenä, ja lisäksi esimie-
heni kannusti liittymään mukaan.

Mitä odotat tai toivot Luottomiesten 
toiminnan suhteen? 

Odotan saavani Luottomiesten kaut-
ta ajankohtaista toimialatietoa sekä 
mahdollisuuksia tutustua muihin ih-
misiin. Maaliskuiset kevätiltamat me-
nivät valitettavasti minulta ohi, joten 
odotan jo innolla seuraavaa tapaa-
mista.

Minkälaisia aiheita haluaisit käsitel-
tävän Luottolinkki -lehdessä? 

Sain juuri ensimmäisen Luottolinkki-
ni, ja siinä on paljon mielenkiintois-
ta tietoa. Oli mukava huomata, että 
sen sivuilla vilahti muutama tuttu ni-
mikin. Haluaisin lukea Luottolinkistä 
ajankohtaisia artikkeleita esimerkik-
si luotonhallinnasta vallitsevassa ta-
loustilanteessa.

Luottolinkki 2/2009
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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
Ohjelmat: Kaikki taitto- ja grafi ikkaohjelmat

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

Reklamaatiot Ilmoitusten painoasua koskevat 
 reklamaatiot 7 vrk:n kuluessa 
 lehden ilmestymisestä kirjallisena.

Ilmoitusten  Viimeistään 14 vrk ennen
peruuttaminen:  aineistopäivää.  
 Myöhemmin peruutetuista
 laskutetaan 50% hinnasta. 
 
Ilmestymispäivät
Nro Aineisto Ilmestyy
3/09 7.8.2009  28.8.2009

Painos: 1000 kpl
                                                                     ISSN 1457-7909

Julkaisija Luottomiehet-Kreditmännen ry  
Osoite:  PL 891, 00101 Helsinki

Toimitus
Päätoimittaja:   Sami Vesto
Puhelin:  030 603 5680
Telefax:  030 603 5669
e.mail: sami.vesto@okperinta.fi 

Ilmoitustilan myyjä  Mikko Kallankari, 044 3217787 

Jäsenrekisterin ylläpito Consista Oy
Puhelin: (09) 622 5715 
Fax: (09) 622 5725
 consista@kolumbus.fi   
 
Paino KM-Yhtymä Oy Suomen Painotuote
Yhteyshenkilö:   Pia Huovinen
Osoite:   Äyritie 8 A, 01510 Vantaa
Puhelin:   040 563 7911
Telefax:   (09) 7594 6202
 pia.huovinen@painotuote.fi 
 www.painotuote.fi 
Aineistotiedustelut: Raimo Elovaara
 KM-Yhtymä Oy Suomen Painotuote
 050 323 8066
 raimo.elovaara@painotuote.fi 
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 €

Mediatiedot 2009

Nyt on monella tavaraluot-
toalan päätöksen tekijällä 
paniikki. Uhkapelistähän on 
kyse koska varmaa tietoa tule-
vaisuudesta ei ole, eikä tule, 
vaikka niin uskoteltaisiin..

Luottoraja- eli limiittipäätöksiä teke-
viä järjestelmiä automatisoidaan yri-
tyksissä. Samalla tulee kiusaus ottaa 
parametreihin (osatekijä, ominai-
suus) runsaasti erilaisia lukuja, tun-
nuslukuja, niiden muutosprosentte-
ja ja kaikenlaisia yhdistelmiä. Mikäli 
päätöksiä on vähän, ei pystytä tilas-
tojen avulla säätämään automaattia.

Mitä enemmän ns. liikkuvia osia 
tulee kuvaan, sen vaikeampi on havai-
ta selkeästi missä riskiasemassa koh-
de on ja minne se on menossa. Tie-
dot pyörivät yhtenä mössönä kuten 
eräissä luottoalan raporteissa joissa 
todetaan että toisaalta on näin ja jos 
tapahtuu noin niin sitten on mahdol-
lista että… Toki yhteenveto on selke-

ässä muodossa, luokituskoodi ja luot-
tosuositussumma. Mutta niiden ja 
tekstin yhteys ei välttämättä avaudu 
helposti.

Automatisoitu järjestelmä eli sys-
teemi yhdenmukaistaa ja nopeuttaa 
yrityksessä toki päätöksentekoa kos-
ka asiaankuuluvia tietoja on jo kerät-
ty ja arvioitu. Toinen asia on, kuinka 
luotettavia tiedot ovat ja kuinka pal-
jon voimavaroja niiden tallennus- ja 
muokkausketju sitoo.

Uskotaan, että systeemi on erehty-
mätön, koska se ei tee mitään tunnepe-
räisesti. Kuka tietää, miten sen luojat 
ovat tehneet, heittäneet arpaa eri para-
metreista ja niiden painoarvoista?

Limiittien yhteydessä tehtyjen tark-
kojen laskelmien avulla luottopäätös 
ikään kuin ”myydään” ylimääräisen 
varmuuden illuusiolla (havaintohar-
ha, hahmotusvirhe) käyttäjälle. Moni-
mutkaistamisella tavallaan suojataan 
limiittipäätöksen tekijöitä. Vahingon 
sattuessa he voivat vedota systeemin 
tarkkuuteen, yksityiskohtaisuuteen ja 

nIMIMeRKKI RATMAn

Varmuuden illuusio
monipuolisuuteen.

Yleinen luulo on, että mitä mo-
nimutkaisempi systeemi sen parem-
min se ennustaa. Jos näin olisi, tuskin 
maailmantalous olisi aivan tämmöi-
sessä myllerryksessä.

Uhkapelurit ovat maailman sivu 
keksineet omia pomminvarmoja en-
nustamismenetelmiään. Luottoalalla 
myös tavan takaa esitellään uusi, mul-
listava keksintö. Vaan luottotappioita 
kumminkin tulee.

Lainaus tutkimusmatkailija Sakari 
Pälsin teoksesta vuodelta 1919: ”Poh-
jankävijän päiväkirjasta”

”Mieskohtainen tietomme siitä jät-
tiläislaitoksesta, mikä arojen juna on, 
jää aina vaillinaiseksi. Havainnot ovat 
liian monilukuisia, vaikutelmat liian 
väkeviä, monenlaatuisia ja –asteisia, 
jättääkseen rajoitettuun ihmissieluun 
kokonaista ja hallitsevaa jälkeä.”

Aika tuttu havainto limiittipäätös-
ten teossakin. Junan tilalle vaihdetaan 
vain tutkittavan yrityksen nimi.
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TeKSTI: RISTO SUvIALA

Luottorajan 
määrittely ja käyttö

Keskeinen keino estää saatavien pai-
suminen yksittäisen asiakkaan koh-
dalla on käyttää luottorajaa. Luotto-
raja on tehokas väline ohjaamaan ja 
valvomaan myyntisaamisia. 

Luottorajan suuruuteen vaikut-
tavat arvioidut vuosiostot, käytetyt 
maksuehdot, saadut vakuudet ja asi-
akkaan luottokelpoisuus. Luottora-
jan piiriin kuuluvat myös mahdolli-
sesti saadut ennakot.

Vaihtoehtoja
Luottorajan suuruus voidaan määri-
tellä ainakin seuraavilla eri tavoilla:

➢ 10 % arvioiduista vuosiostoista
➢ 20 % asiakasyrityksen omasta  
 pääomasta
➢ 2 % asiakkaan liikevaihdosta.

Käytetyin vaihtoehto on sitoa luotto-
rajan suuruus asiakkaan vuosiostoi-
hin. Kaksi muuta kriteeriä ovat sel-
västi epäluotettavampia perusteita.

Kymmenen prosenttia vuosiostois-
ta kattaa laskennallisesti 36,5 peräk-
käisen päivän ostot, jolloin 6,5 en-
simmäisen päivän ostot on täytynyt 
maksaa pois vaikka asiakkaalla olisi 
käytössä 30 päivän maksuehto.

Haasteen luottorajan määritte-
lyssä tuo myyntisesonkien myynnin 
kasvut muuhun vuoteen verrattuna. 
Tästä seuraa tilanne, että yrityksen 
täytyy joko nostaa luottorajaa myyn-
tisesonkien ajaksi tai tyytyä käyttä-
mään ”minimiluottorajaa” ja tiedos-
taa se, että saldot nousevat sesonkien 
aikana rajan yli. Suosittelen ensim-
mäistä vaihtoehtoa vaikkakin se ai-
heuttaa enemmän työtä.

Mikäli asiakkaan vuosiostosuun-
nitelmaa ei ole käytettävissä, niin 
käytetään ostotietona asiakkaan 
edellisen vuoden ostototeutumaa.

Luottotiedot
Asiakastilin avaamisen yhteydessä 
tarkistettavat luottotietoyhtiön an-
tamat riskipisteet kertovat riittävällä 
tarkkuudella asiakkaan luottokelpoi-
suuden. Jos asiakkaan riskiluokka on 
1-3, niin luottoraja voidaan myöntää 
yllä kuvatulla tavalla vuosiostojen 
perusteella.

Mikäli riskiluokkana on heikoim-
mat 4-5, niin luottorajaa ei myönne-
tä eikä luotolla niin muodoin myydä. 
Myynti tapahtuu vain käteisellä tai 
reaalivakuutta vastaan.

Toimintatapa
Tiivistetysti luottoraja määritellään 
seuraavasti:
1. Myynti informoi yrityksen luotto-

hallintoa ennakkoon kaikkien asi-
akkaiden alkavan vuoden vuosios-
tosuunnitelmasta.

Jos suunnitelma puuttuu, niin käy-
tetään edellisen vuoden ostototeutu-
maa.

2. Ennen asiakastilin avaamista ote-
taan asiakkaan luottotiedot ja 
tarkistetaan riskiluokka. Jos ris-
kiluokka on 1-3, niin luottoraja 
määritellään. Jos riskiluokka on 
4-5, niin luottorajaa ei määritellä. 
Myynti tapahtuu tällöin vain kä-
teisellä tai reaalivakuutta vastaan.

3. Luottorajaksi määritellään 10 % 
asiakkaan vuosiostoista.

Järjestelmätuki
Tehokas luottorajojen käyttö vaa-
tii yrityksen tietohallinnolta järjes-
telmätukea. Rajojen manuaalinen 
seuraaminen vaatii laajaa hallinto-
henkilöstöä. Pienissä yrityksissä voi 
manuaalinen seuranta olla mahdol-
lista.

Toimiva järjestelmätuki vaatii yh-
teensopivuutta myyntireskontran, ti-

laustenkäsittelyn ja mielellään myös 
tarjousjärjestelmän kanssa. Uuden 
tilauksen täytyy hälyttää, jos se ylit-
tää luottorajan.

Järjestelmässä voi olla kaksi luot-
torajaa – pysyvä ja määräaikainen. 
Jälkimmäiselle annetaan päättymis-
päivä, minkä jälkeen siirrytään au-
tomaattisesti pysyvään rajaan. Tämä 
toimintatapa sopii hyvin sesonkitoi-
mialoille.

Varatuomari Risto Suviala on 
Eräpäivä Oy:n toimitusjohtaja.
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