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PÄÄKIRJOITUS

Sosiaalinen media, millä nyt tarkoitan mm. Facebookia ja Twitteriä on 
nähtävästi tullut jäädäkseen. Itse olen harrastanut ”naamakirjaa” noin pari 
vuotta.  Sekin tapahtui ystäväni houkuttelusta ja painostuksesta. Alussa 
se oli uutuuden viehätyksessä hauskaa ja moneen ystävään tulikin pidet-
tyä enemmän yhteyttä kuin aiemmin. Tarkoitus oli pitää yhteyttä vanhoi-
hin ystäviin ja käyttää naamakirjaa sähköpostin korvikkeena, mutta näl-
kä kasvaa syödessä. ..

Olen kovasti jakanut naamakirjaan ottamiani valokuvia lomiltani, jotta 
ystävät voisivat ihailla paikkoja missä olen käynyt ja viihtynyt. Vai olenko 
laittanut kuvia sinne herättääkseni kateutta? No, voisin puolustautua sillä, 
että rakastan valokuvausta ja haluan muidenkin ihailevan omasta mieles-
täni hyviä otoksiani. Naamakirjan ensiviehätys on jo kadonnut aikoja sit-
ten. En enää päivitä jatkuvasti mitä tein eilen, teen tänään tai huomenna.  
Kuvia laitan edelleenkin muiden ihailtavaksi. Tämän lehden kansikuvakin 
on naamakirjan albumissa ollut ja palautteen myötä päätynyt tämän leh-
den kanteen.

Luin juuri, että internetin yhteisöpalveluissa roikkuvat työntekijät maksa-
vat brittiyrityksille miljoonia. MyJobGroupin laskelmien mukaan sosiaa-
lisessa mediassa roikkuminen maksaa yrityksille Britanniassa vuosittain 
jopa 17 miljardia euroa. Nurinkurista on se, että samana päivänä kun luin 
tästä, uutisoitiin, että Brittihallitus etsii budjettileikkauksia Facebookin 
avulla. Ristiriitaista, eikä totta?

Luottomiesten syysseminaari lähestyy ja toivottavasti olette ilmoittautu-
neet tapahtumaan Kirkkonummelle. Ilmoittautumiset voitte tehdä suoraan 
kotisivujemme  www.luottomiehet.fi kautta. Luottomiehet eivät vielä käy-
tä Facebookia kanavana jäsenistöönsä, mutta saa nähdä milloin tapaam-
me myös siellä.

Hanna Maunu
Päätoimittaja

Mediaa…
sosiaalista
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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: 

Juhana Toivonen /Vähittäiskaupaun Takaus Oy
sähköposti juhana.toivonen@kesko.fi, puh. 050 375 1516

Päätöksiä 
helteestä huolimatta

töksen sisältyvä riski, jotta liikevaih-
to saadaan optimoitua. Tällä yritän 
sanoa sitä, että luottopäätösjärjes-
telmä toimii pahimmillaan kaupan-
käynnin jarruna.

Olkoon luottopäätösjärjestelmä 
sitten päättelypuu- tai scoringjärjes-
telmä, sen toimivuuden monitoroin-
ti säännöllisesti on tärkeää. Ei ole 
luonnollisesti hyvä olla liian löysä, 
mutta ei myöskään liian tiukka.

Toivottavasti saamme nauttia yhtä 
mukavasta loppukesästä. Talouden 
viisaritkin näyttävät parempia luke-
mia, joten luotonvalvontaväki joutuu 
palaamaan arkeen vauhdilla lomien 
jälkeen.

Menestyksekästä syksyä, nähdään 
luottoseminaarissa Långvikissa!

Are Kivelä

ps. tässä lehdessä on opiskelukave-
rini Mikko Mattilan juttu Credit 
Management –ohjelmasta. Lukekaa 
ihmeessä. Voin omalta osaltani suo-
sitella ohjelmaa ja tutkinnon suorit-
tamista.

Suomea ja suomalaisia on helli-
neet heinäkuussa aivan poikke-
uksellisen lämpimät ilmat. Eri-

laisia lämpöennätyksiä on rikottu 
useita ja historiassa saa mennä pit-
källe taaksepäin, että vastaavia kesiä 
löytyy, jos löytyy ollenkaan. Kesän 
säät ovat olleet mukava palkinto kyl-
män ja runsaslumisen talven jälkeen.

Kuumat ilmat eivät ole kuitenkaan 
lopettaneet kaupankäyntiä. Luotto-
tiedoille on ollut pitkin kesää tasai-
sen vilkas kysyntä. Erityisesti ku-
luttajat ovat olleet virkeinä helteestä 
huolimatta. Tällaisena aikana, kun 
suurin osa meistä on lomalla, nousee 
käytettävän tiedon laatu ja luotto-
päätösjärjestelmät erityiseen arvoon.

Moniin konkareihin verrattuna 
urani luottotietoalalla on vielä alus-
sa (kohta kolme vuotta täynnä). Sil-
ti yllättävän usein on tullut vastaan 
tilanteita, joissa automatisoitu luot-
topäätösjärjestelmä on pyörinyt vuo-
sikausia toimien näennäisesti hyvin. 
Kun asiaa on raapaistu pintaa sy-
vemmältä on löytynyt paljon malleja, 
jotka ovat jääneet ajastansa jälkeen. 
Mallien tulisi ottaa huomioon muut-
tunut liiketoimintaympäristö ja pää-

Ovatko jäsentietosi muuttuneet?
Voit ilmoittaa muuttuneesta osoitteesta, työnantajastasi suoraan 

luottomiesten web-sivuilla  
http://www.luottomiehet.fi/yhteys/muutosilmoitus.php



6 Luottolinkki 3/2010Luottolinkki 3/2010

Vuosi 2009 oli yhdistyksen neljäs-
kymmeneskahdeksas (48) toiminta-
vuosi.

Yhdistyksen jäsenmäärät vuoden 
2009 lopussa olivat seuraavat:

- Henkilöjäseniä 675 (vuonna 2008: 
695), joista eläkeläisjäseniä 79 (vuon-
na 2008: 69) ja kunniajäseniä 3 (vuon-
na 2008: 3). Kannatusjäseninä olevia 
yrityksiä oli 5 (vuonna 2008: 6).

HALLITUS
Yhdistyksen hallitus toimi koko toi-
mintavuoden ajan seuraavassa ko-
koonpanossa:
Puheenjohtaja
Matti Rahikka, Dun & Bradstreet 
Finland Oy

Varapuheenjohtaja
Markku Harmaala, Toyota Finance 
Finland Oy

Sihteeri
Maarit Tikka, Oy Teboil Ab

Rahastonhoitaja
Tomi Tupola, 
Suomen Asiakastieto Oy

Hallituksen jäsen
Arto Kallio, Lindorff Oy

Kerhomestari
Katja Kyntäjä, Ruokakesko Oy

Hallituksen jäsen
Marika Toikka, Andritz Oy

Hallituksen jäsen
Timo Viljakainen, 
Intrum Justitia Oy

Hallituksen jäsen
Jukka Yli-Sirniö, Onninen Oy

Hallituksen toiminta
Hallitus kokoontui toimintavuoden 
aikana yhdeksän kertaa.

Yhdistys noudatti vuoden 2009 toi-
minnassaan pitkälti hyväksi havait-
tuja perinteitä. 

Toimintakertomus vuodelta 2009

TILINTARKASTAJAT

Varsinaiset tilintarkastajat:
Juha Iskala, Intrum Justitia Oy
Minna Ruotsalainen, SOK

Varatilintarkastajat:
Kai Palmén
Vesa Turunen, 
Suomen Asiakastieto Oy

TOIMIKUNNAT

Luottoalan 
neuvottelukunta
Neuvottelukunnan tehtävänä on an-
taa yhdistyksen hallitukselle neuvoja 
ja asiantuntijalausuntoja.

Neuvottelukuntaan kuului kerto-
musvuonna seitsemän jäsentä ja sen 
puheenjohtajana toimi Risto Suvia-
la Eräpäivä Oy:stä. Neuvottelukunta 
kokoontui kertomusvuonna kerran.
Aiheen oli Luottolan neuvottelukun-
nan rooli yhdistyksen toiminnassa.

Lakitoimikunta
Lakitoimikunta avustaa yhdistyksen 
hallitusta juridisissa kysymyksissä, 
erityisestä seuraamalla lainsäädän-
töhankkeita ja valmistelemalla niis-
tä lausuntoja.

Yhdistys on antanut lausunnon 
oikeusministeriölle 2.1.2009 oikeu-
denkäyntiasiamiehiä ja -avustajia 
koskevan sääntelyn tarkistamisesta 
ja tiedoksiannon tehostamisesta oi-
keudenkäynnissä.

Oikeusministeriölle lähetettiin 
maaliskuussa kannanotto siitä, mil-
lä keinoilla ja millä kustannuksilla 
tiedoksianto oikeudenkäynnissä oli-
si tarpeen säännellä.

Lakitoimikuntaan kuului kerto-
musvuonna seitsemän jäsentä ja sen 
puheenjohtajana toimi Jyrki Lind-
ström Intrum Justitia Oy:stä.

Koulutustoimikunta
Luottomiehet-Kreditmännen ry:n 
koulutustoimikunta vastaa yhdistyk-
sen koulutustapahtumien järjestämi-
sestä. Tärkein koulutustapahtuma 
on syksyisin pidettävä luottosemi-
naari. Luottoseminaarissa alan par-
haat asiantuntijat luennoivat luot-
tomiehille tärkeistä ajankohtaisista 
asioista.

Koulutustoimikuntaan kuului ker-

tomusvuonna yhdeksän jäsentä ja 
puheenjohtajana toimi Terhi Hakka-
rainen Duetto Group Oy:stä. Koulu-
tustoimikunta kokoontui vuoden ai-
kana seitsemän kertaa.

Luottotutkinto
Koulutustoimikunta osallistui tut-
kinnon kehittämiseen yhdessä Mark-
kinointi-instituutin kanssa. Syk-
syllä 2009 järjestettiin kokous 
Markkinointi-instituutin tiloissa ja 
yhdessä koulutuspäällikkö Kaisa Käs-
sin kanssa käytiin läpi koulutuksen 
nykyistä rakennetta ja samalla kehi-
tystarpeita. Tämän lisäksi keskustel-
tiin luottotutkinnon juhlavuodesta.

Tutkinnon ensimmäisen vuosi-
kurssin alkamisesta tulee kuluneek-
si 20 vuotta vuonna 2010 ja asiaa on 
tarkoitus juhlistaa Markkinointi-ins-
tituutin toimesta toukokuussa 2010.

Luottotutkinnossa alkoi kertomus-
vuonna poikkeuksellisesti peräti kak-
si ryhmää.

Koulutustoimikunnan puheen-
johtaja osallistui sekä keväällä tou-
kokuussa että syksyllä marraskuus-
sa alkaneiden kurssien avajaispäivään 
esittäen yhdistyksen tervehdyksen 
kurssilaisille.

Loppuvuonna 2008 valmistuneille 
luottotutkinnon suorittaneille jaettiin 
kevätiltamissa diplomit sekä kolmel-
le parhain arvosanoin valmistuneelle 
stipendit.

Credit Management
Uusi Credit Management tutkinto al-
koi joulukuussa 2009. Koulutuksen 
sekä sen markkinoinnin suunnitte-
lu aloitettiin heti alkuvuodesta 2009 
yhdessä Turun kauppakorkeakou-
lun koulutuspäällikkö Pirkko Jalka-
sen kanssa. Koulutustoimikunta an-
toi paljon tukea markkinointiin, mm. 
avustamalla sähiköpostimarkkinoin-
nissa sekä tuomalla koulutusta esille 
Luottomiehet ry:n tilaisuuksissa.

Luottoseminaari
Perinteinen syksyinen luottoseminaa-
ri järjestettiin Tallinnassa; seminaarin 
teemana oli ”Riskienhallinta – Baltia 
ja Suomi”. Seminaarin järjestelyistä 
ja ohjelmasta annetut palautteet oli-
vat erinomaisia, myös seminaarin pi-
topaikkaaSokos Hotel Virua pidettiin 
hyvänä.
Osallistujamäärä jäi kuitenkin tavan-
omaista pienemmäksi Suomea koetel-
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leen taloustilanteen takia. Seminaa-
riin osallistui n. 70 luottomiestä.

Luottoseminaarissa kuultiin seu-
raavia aiheita:
- Talouskriisistä toipumisen näkymät 

– kuinka käy inflaatiolle, korkota-
solle ja valuuttakursseille, Paavo 
Okko

-  Riitojen ratkaisu ja saatavien perin-
tä Baltiassa, Kalle Pedak

- Paneelikeskustelu aiheesta ”Luotto-
politiikka eri näkökulmista”

 Asiantuntijoita luottoalalta, panee-
likeskustelun vetäjänä näyttelijä 
Mikko Kivinen

-  Mikko Kivinen toimi luottopanee-
lin juontajana sekä piti oman pu-
heenvuoron

-  Katsaus suomalaiseen yrittäjyyteen, 
Jarkko Wuorinen

-  Talousrikokset Baltiassa, Ari Lahtela
- Maailmantalouden tilanne syksyllä 

2009 – jatkoa vuoden 2008 semi-
naarin aiheeseen ”Vetääkö USA:n 
alamäki maailmantalouden la-
maan?, Timo Tyrväinen

Muuta
Näiden päätapahtumien lisäksi kou-
lutustoimikunta hankki hallituk-
sen pyynnöstä kevätiltamiin ylimää-
räiseksi ohjelmanumeroksi puhujan. 
Tom Lundberg piti herättelevän pu-
heenvuoron aiheesta ”Ole oman elä-
mäsi kapteeni”. Koulutustoimikunnan 
toiminnasta oli Luottolinkki-lehdessä 
koulutustoimikunnan puheenjohtajan 
kirjoittama artikkeli.

Ulkomaantoiminta
Marika Toikka Andritz Oy:stä toi-
mi Luottomiehet ry:n edustajana 
FECMA:ssa. Koska FECMA:n sään-
töjen mukaan jäsenmaista tulisi kusta-
kin olla kaksi edustajaa FECMAn
kokouksissa, niin hallitus päätti nime-
tä toisen edustajan erikseen kuhunkin 
kokoukseen.

FECMA:lla oli vuonna 2009 kak-
si kokousta, kevätkokous toukokuussa 
Antwerpenissa, johon Luottomiehet 
eivät osallistuneet, sekä syyskoukous 
Dublinissa marraskuussa 2009, jossa 
Luottomiehiä edustivat Marika Toik-
ka ja Maarit Tikka.

Luottolinkin 
toimitusneuvosto
Toimitusneuvosto vastaa Luottolink-
ki -jäsenlehden toimittamisesta.

Toimitusneuvostoon kuului kerto-
musvuonna kuusi jäsentä. Päätoimit-
tajana toimi Sami Vesto, OK Perintä 

Toimintakertomus vuodelta 2009

TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2009 1.1. - 31.12.2008
Varsinainen toiminta  
Tuotot 61 900,00 77 435,00
Kulut  
  Henkilöstökulut -866,90 ----
  Muut kulut -108 850,22 -98 792,71
Tuotto-/Kulujäämä -47 817,12 -21 357,71
Varainhankinta  
  Tuotot 23 730,00 24 885,00
Tuotto-/Kulujäämä 23 730,00 24 885,00
Sijoitus- ja rahoitustoiminta  
  Tuotot 616,24 1 286,76
  Kulut -1,90 -71,87
Tuotto-/Kulujäämä 614,34 1 214,89
Satunnaiset erät  
Tilikauden tulos -23 472,78 4 742,18
Tilinpäätössiirrot  
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -23 472,78 4 742,18
 ========= =========

TASE 1.1. - 31.12.2009 1.1. - 31.12.2008
V A S T A A V A A  
VAIHTUVAT VASTAAVAT  
Saamiset  
Lyhytaikaiset saamiset  
Tilisaamiset 395,00 10 660,00
Saamiset yhteensä 395,00 10 660,00
Rahat ja pankkisaamiset 42 632,23 54 922,74
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 43 027,23 65 582,74
V A S T A A V A A 43 027,23 65 582,74
 ======== ========
  
V A S T A T T A V A A  
50-vuotisjuhlarahasto 32 000,00 
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 32 806,25 60 064,07
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -23 472,78 4 742,18
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 41 333,47 64 806,25
VIERAS PÄÄOMA  
Lyhytaikainen  
Ostovelat 1 608,51 776,49
Siirtovelat 85,25 ---
Lyhytaikainen yhteensä 1 693,76 776,49
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 693,76 776,49
V A S T A T T A V A A 43 027,23 65 582,74
 ======== ========

Oy:stä lehtien I ja II osalta ja Hanna 
Maunu, Dun & Bradstreet Finland
Oy:stä lehtien III ja IV osalta.
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JÄSENKOKOUKSET
Varsinainen kevätkokous

Kevätkokous järjestettiin 20.5. ris-
teilynä Helsingin Kauppatorilta Suo-
menlinnaan.
Kokoukseen osallistui 42 jäsentä. 
Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen 
sääntöjen mukaan kevätkokoukses-
sa käsiteltävät asiat. Kokous päätti 
vahvistaa yhdistyksen tilinpäätöksen 
vuodelta 2008 ja myönsi hallituksel-
le vastuuvapauden. Kokouksen jäl-
keen yhdistys tarjosi osallistujille il-
lallisen.

Varsinainen syyskokous
Yhdistyksen syyskokous järjestettiin 
26.11. Ravintola Savussa Helsingis-
sä. Kokouksessa vahvistettiin yhdis-
tyksen talousarvio vuodelle 2010. 
Jäsenmaksujen suuruudeksi vahvis-
tettiin 35 euroa / henkilöjäsen ja 210 
euroa / kannatusjäsen. Syyskokous 
teki lisäksi päätökset sääntömääräi-
sistä henkilövalinnoista. Osallistujia 
kokouksessa oli 49 henkilöä.
Kokousta seurasi illallinen.

MUUT TOIMINTAVUODEN 
TAPAHTUMAT
Iltamat
Yhdistyksen kevätiltamat järjestet-
tiin 26.3. Ravintola Kaarle XII:ssa. 
Iltamiin osallistui 120 henkeä. Tilai-
suudessa jaettiin diplomit luottotut-
kinnon suorittaneille opiskelijoille.

Kevätretki
Kevätkokouksen yhteydessä järjes-
tettiin kevätretki Suomenlinnaan 
20.5, jossa yhdistyksen jäsenille ker-
rottiin Suomenlinnan historiasta.

Golf-tapahtuma
Järjestyksessään viides Golf-tapah-
tuma järjestettiin St. Laurence Gol-
fissa Lohjalla 9.6.
Vuoden 2009 golfmestaruuden voitti 
Jouni Muhonen.

Vuoden Luottomies
Hallitus päätti myöntää Vuoden 
Luottomies 2009 -arvon Kristian 
Vuorilehdolle. Valinta julkistettiin 

syysseminaarin yhteydessä. Tunnus-
tuksen Kristian Vuorilehto sai ak-
tiivisesta toiminnastaan yhdistyksen 
puheenjohtajana, varapuheenjohtaja-
na, hallituksen jäsenenä ja lakivalio-
kunnan jäsenenä.

LUOTTOMIEHET - KREDIT-
MÄNNEN R.Y.

HALLITUS

Olemme tarkastaneet Luottomiehet 
– Kreditmännen ry:n kirjanpidon, 
tilinpäätöksen ja hallinnon tilikau-
delta 1.1. – 31.12.2009. Hallituksen 
laatima tilinpäätös sisältää toiminta-
kertomuksen, tuloslaskelman, taseen 
ja liitetiedot. Suorittamamme tarkas-
tuksen perusteella annamme lausun-
non tilinpäätöksestä ja hallinnosta.
Tilintarkastus on suoritettu hyvän 
tilintarkastustavan mukaisesti. Kir-

xxxx

janpitoa sekä tilinpäätöksen laatimis-
periaatetta, sisältöä ja esittämistapaa 
on tällöin tarkastettu riittävässä laa-
juudessa sen toteamiseksi, ettei tilin-
päätös sisällä virheitä tai puutteita.
Lausuntonamme esitämme, että ti-
linpäätös, joka osoittaa tappiota – 
23.472,78 euroa, on laadittu kirjan-
pitolain sekä tilinpäätöstä koskevien 
muiden säännösten ja määräysten 
mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjan-

Tilintarkastuskertomus
pitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat 
ja riittävät tiedot yhdistyksen toimin-
nan tuloksesta ja taloudellisesta ase-
masta. Tilinpäätös voidaan vahvistaa 
ja myöntää yhdistyksen hallitukselle 
vastuuvapaus.

Helsingissä 27. päivänä huhtikuuta 
2010

Minna Ruotsalainen  Juha Iskala
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Luottotutkinto, LTS, tuo luotto-
alan koulutuksen perusohjelma 
on toiminut jo kaksikymmentä 
vuotta yhteistyössä Mark-
kinointi-instituutin kanssa. 
Tutkinto on ollut monelle 
luottoalan ihmiselle ponnah-
duslautana aikuisopiskelun 
tielle. Koulutuksesta on tähän 
mennessä valmistunut jo 735 
opiskelijaa.

Alunperin koulutustarve luot-
toalan tutkintoon tuli Luotto-
miehet – Kreditmännen ry:ltä.  

Ajatus luottoalan tutkinnosta syntyi 
jo 40 vuotta sitten, mutta tuolloin 
70-luvulla aika ei ollut otollinen to-
teuttamiselle. 80-luvun lopussa aika 
olikin jo kypsä, kun huomattiin, että 
alan tutkinnolle oli huutava pula. 
Alalla ei ollut jäsenistölle koulutusta 
ja kirjallisuuttakaan aiheesta ei ollut 
liiemmälti saatavana. Suurin osaami-
nen oli alan ammattilaisten käytän-
nössä opittua ja sovellettua osaamis-
ta.

Koulutuksen alkutaipaleella mark-
kinoitiin tutkintoa suoraan Luotto-
miesten jäsenistölle. Ensimmäiseen 
koulutukseen ilmottautui lähes 90 
innokasta opiskelijaa ja määrä löi 
kaikki ällikällä. Sen vuoksi samana 
syksynä aloitti kaksi kurssia, joista 
ensimmäinen aloitti marras- ja toinen 
joulukuussa. Tämä järjestely oli itse 
asiassa joustava opiskelijoita ajatellen, 
koska ensimmäisen tai toisen ryhmän 
opiskelija pystyi osallistumaan toi-
sen kurssin tenttiin, jos oman kurssin 
tenttipäivä ei sopinut.

Keskeyttämisprosentti on ollut to-
della minimaalinen. Tämä voi joh-
tua monestakin syystä. Usein opiske-
lijoita on samasta yrityksestä, jolloin 
kollegalta saa tukea ja kiriapua opis-
keluun, kun opiskellaan ”yhdessä”. 
Lisäksi maksajana on yleensä yritys, 
jolloin opiskelijalla on suuremmat 
paineet suoriutua opinnoistaan läpi. 
Alan valinneet tai alalle hakeutuneet 
ihmiset ovat opetusta tarjoavan op-
pilaitoksen mielestä opintoihin mo-
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tivoituneita, mikä ilmenee mm. tun-
nollisuutena. Opiskelijat pysyvät 
pääsääntöisesti opintojen tahdissa ja 
jos etätehtävät  myöhästyvät päivällä 
tai parilla, ilmoitetaan niistä erittäin 
tunnollisesti ohjaajille.

Alkuaikoina, parikymmentä vuot-
ta sitten alalle kirjallisuutta ei ollut. 
Oli Heikki Jartelan kirja, jonka pai-
nosmäärä loppui ja itse kirjoittajal-
ta saatiin lupa monistaa materiaalia 
opiskelijoille. Laman myötä konkurs-
silainsäädännön ja monen muun alaa 
koskevan asian muututtua paljon, oli 
tarve uudelle päivitetylle alan oppi-
materiaalille. Markkinointi-instituu-
tin aloitteesta tuotettiin itse omaa 
materiaalia alan asiantuntijoiden teh-
dessä materiaalia oman työnsä ohes-
sa. Luottotutkinnon ansioksi voidaan 
siis lukea alan kirjallisuuden kehitty-
misen.

Opettajia ja oppilaita
Opettajia tutkintoon on näinä kahte-
nakymmenenä vuotena haettu luot-
tomiesten kautta, koska koulutuksen 
tarjoaja on kokenut,  että sieltä löytyy 
se käytännön ydinosaaminen ja sovel-
taminen. Tällä hetkellä tutkinnon pii-
rissä toimii kymmenkunta opettajaa.  
Koulutuksen alkuvaiheessa opettajat 
olivat pitkälti samoja, jotka olivat ke-
hittämässä tutkintoa. Kun  joku opet-
taja on halunnut  luopua opettajan 
tehtävistään, on hänellä usein ollut 
jo seuraaja valmiina ehdotettavaksi 
Markkinointi-instituutille. Tämä ku-
vastaa tutkinnon tärkeyttä yhdistyk-
selle ja luottomiesten tunnollista mie-
lenlaatua. Koulutuspäälliköllä onkin 
erittäin myönteinen kuva Luottomie-
histä ja sen jäsenistöstä, puhumatta-
kaan tunnelmasta niissä parissa tilai-
suudessa joissa hän on ollut mukana.

Tutkinnon alkuvuosina Luotto-
miesten koulutustoimikunta oli ak-
tiivinen ja keräsi ahkerasti palautetta 
opiskelijoilta. Ensimmäisenä vuon-
na palautetta kerättiin kolmisivuisel-
la lomakkeella. Ensimmäisenä vuo-
tena tutkinnon sisältö oli päätetty, 
mutta kaikki muu ei ollut vielä val-
miina, joten ensimmäisellä koulutus-
päällikölläkin oli haastetta ja kovasti 
oppimista. Oli suuri etu, että  luotto-
ala ei hänelle ollut tuttu, koska niin 

hän pystyi  helpommin samaistu-
maan opiskelijan asemaan, suunitel-
lessaan etätehtäviä.

Usein opiskelijat keskustelevat kes-
kenään, mikä osio on terpeen opiskel-
la ja mikä ei, mutta hyvin usein ryh-
mässä oli niitä joille jo tuttu asia oli 
kuitenkin jollekin toiselle tarpeellis-
ta käydä kurssilla lävitse. Vuorovai-
kutus ja viestintä oppiaineena herätti 
etenkin alkuaikoina kovasti kritiik-
kiä. Jotkut opiskelijat ihmettelivät ko-
vin painokkaasti mitä moinen oppi-
aine tekee opinto-ohjelmassa, mutta 
jälkikäteen ovat useat opiskelijat sitä 
kiitelleet ja havainneet vuorovaiku-
tustaidot erittäin tarpeelliseksi.

Tänä päivänä luottotutkinnon pe-
rusrunko on sama kuin aikojen alus-
sa, toki menetelmät ja painopisteet 
ovat muuttuneet. Onhan mm. luot-
tokelpoisuuden ja luottopolitiikoi-
denkin määrittelyt muuttuneet yh-
teiskunnan muutosten myötä ja 
etenkin edellisen laman jälkeen.  Yh-
tään vuotta ei ole jäänyt väliin, ett-
eikö luottotutkintoa ole järjestetty, 
eikä koulutuksen järjestäjien ole tar-
vinnut harkita ja miettiä, aloitetaan-
ko koulutusta vai ei ja se on ollut 
hyvä asia myös koko luottoalan kan-
nalta, koska  alan täsmäkoulutusta 
on niin vähän tarjolla. Aika pitkäl-
le samat yritykset lähettävät opiske-

LTS 20 vuotta

Koulutuspäällikkö Kaisa Kässi



Luottolinkki 3/2010Luottolinkki 3/2010 Luottolinkki 3/2010 11

   TeKSTI  KAISA KÄSSI, MeRvI AHOKeTO, SIRKKA-LIISA HAATAJA  JA HAnnA MAUnU   KUvAT: HAnnA MAUnU, PeRTTI MAnTeRe

lijoita luottotutkintoa suorittamaan, 
mikä kertoo tutkinnon arvostukses-
ta myös yrityksissä.

Oppisopimusopiskelijoitakin on 
koulutusohjelmassa mukana, koska  
alalla ei ole muunlaista, omaa ala-
kohtaista  tutkintokoulutusta. Jotkut 
yritykset ja oppisopimustoimistotkin 
ovat tämän huomanneet.  

Opiskelijoita on koulutuksessa lai-
dasta laitaan. Ei voi nimetä oppilai-
den lähtötasoakaan tarkemmin, sillä 
esimerkiksi pohjakoulutus on hyvin 
monenkirjavaa. Opiskelijoiden jou-
kossa on ollut mm. merkonomeja, 
tradenomeja  ja  juristeja. 

Toukokuussa valmistuneen luotto-
tutkinnon ryhmä

20.5. 2010 juhlittiin Talouspäällikön tutkintoa sekä LTS-tutkintoa

Luottotutkinnon 20-vuotisjuhlissa 
kuultiin mm. Aktia Pankin pääeko-
nomisti Timo Tyrväistä

Kahta ”kaksikymppistä” 
tutkintoa juhlittiin 
20.5.2010 
Talouspäällikön tutkinto sekä LTS-
tutkinto saavuttivat tänä vuonna 
kahdenkymmenen vuoden virstan 
pylvään. Nämä molemmat tutkin-
not ovat menestyneimpiä tutkintoja 
Markkinointi-instituutissa. Mikä sit-
ten on menestyksen salaisuus? Tut-
kinnon hyvä sisältö, ajantasaisuus 
ja käytännönläheisyys tekevät sii-
tä sen, että opiskelijat todellakin ko-

kevat saavansa hyötyä tutkinnosta ja 
sitä mukaa he suosittelevat tutkin-
toa muillekin. Lisäksi tutkinnon op-
pimismenetelmät  lähiopetus sekä 
etävaiheessa verkko-opiskelu ja ko-
titehtävät pakottavat oppilaat pereh-
tymään asioihin ja sopiva määrä lä-
hiopetusta ottaa myös työnantajan 
näkökannan huomioon.

Tämä juttu syntyi aamukahvilla, 
johon Luottolinkin päätoimittajan li-
säksi osallistuivat Kaisa, Sirkka-Lii-
sa ja Mervi. Ensimmäisillä kursseilla 
Mervi Ahoketo  toimi koulutussih-
teerinä 1990-1998 kursseilla 1-9 ja 
Sirkka-Liisa Haataja (tuolloin Sant-
tila) koulutuspäällikkönä kursseilla 
1-4. Tänä päivänä Kaisa Kässi toimii 
koulutuspäällikkönä ja Ulla Hakka-
rainen koulutussihteerinä.
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Yhdistyksemme uusi kerhomestari 
Arto Kallio oli ideoinut Linnanmäen 
huvipuiston Luottomiesten varsinai-
sen kevätkokouksen ja kevätretken 
pitopaikaksi. Tämä ratkaisu toimi 
hyvin keväisessä aurinkoisessa sääs-
sä torstaina 20.5.2010.

Kokouspaikkana ei ollut 360 as-
tetta akselinsa ympäri useita kerto-
ja pyörivä Kieputin, johon kaikki 21 
kokousjäsentä olisi mahtunut. Sään-
tömääräiset asiat käsiteltiin turvalli-
sesti maan päällä Ravintola Safaris-
sa.

Luottomiesten puheenjohtaja 
Maarit Tikka avasi kokouksen. Ko-
kouksen puheenjohtajaksi valittiin 
Risto Suviala ja sihteeriksi Juhana 
Toivonen. 

Rahastonhoitaja Tomi Tupola 
esitteli yhdistyksen tilinpäätöksen 
vuodelta 2009. Toimintakertomuk-
sesta ilmenee, että yhdistyksessä on 
675 jäsentä per 31.12.2009. Näistä 
eläkeläisjäseniä on 79 ja kunniajäse-

TeKSTI: KIRSI HÄMÄLÄInen JA RISTO SUvIALA   KUvAT: KIRSI HÄMÄLÄInen

Luottomiehet Linnanmäellä
niä kolme. Kannatusjäseninä olevia 
yrityksiä on viisi.

Yhdistyksen tuloslaskelma näytti 
23.472,78 euron alijäämää. Vuonna 
2008 kertyi ylijäämää 4.742,18 eu-
roa. Vuoden 2009 budjetissa tavoit-
teena oli nollatulos.

Tomi kertoi, että Luottomiehet ry 
on saanut vapautuksen Luottolinkin 
painatuksen arvonlisäverovelvolli-
suudesta. Käytännössä tämä tarkoit-
taa noin 6.000 euron vuotuista sääs-
töä eli noin 1.500 euroa per lehden 
painatuskerta.

Kokous päätti tilintarkastajien 
Minna Ruotsalaisen ja Juha Iskalan 
tilintarkastuskertomuksen esityksen 
pohjalta vahvistaa tilinpäätöksen ja 
myöntää vastuuvapauden yhdistyk-
sen hallituksen jäsenille.

Virallisen osuuden jälkeen ko-
kousväki jakaantui joukkueisiin ja 
näin päästiin aloittamaan Linnan-
mäki-kisa. Jokainen joukkue sai pe-
livihkosen, jossa oli kisaan liittyvien 

peli- ja laitelippujen lisäksi myös ky-
symyksiä Linnanmäestä ja laitteista. 
Laitteista kysyttiin esimerkiksi kuin-
ka kauan kestää ajokierros Vuoris-
toradalla, oikea vastaus noin 2 min 
15 sek. Kilpailun aikana käytiin Der-
byssä testaamassa kenen hevonen 
on nopein ja Tähtipalloissa piti saa-
da pallo vieritettyä pienimpään ym-
pyrään, jotta sai suurimmat pisteet. 
Lisäksi kilpailijat pääsivät käymään 
muutamissa laitteissa. Vihkoon mer-
kittiin vastaukset kysymyksiin ja pis-
teet suorituspaikoilta. 

Voittajajoukkue ratkottiin koko-
naispistemääriä vertailemalla. Voit-
tajaksi selvisi joukkue ilman nimeä 
eli, joka palkintojen jaossa nimet-
tiin Nimettömäksi, ja tähän joukku-
eeseen kuuluivat Tomi Tupola, Jutta 
Kyyhkynen, Tuula Takkinen, Riikka 
Itäpää, Maarika Korhonen ja Tomi 
Lampinen. Voittajat saivat palkin-
noksi tikkarit.

Linnanmäki-kisan voittajat: Vasemmalta Jutta Kyyh-
kynen,Riikka Itäpää, Maarika Korhonen, Tomi Tupo-
la, Tuula Takkinen ja Tomi Lampinen

Jännitystä ennen kilpailun tuloksen julkistamista.

Rahastonhoitaja Tomi Tupola esitteli yhdistyksen tilin-
päätöksen.

Puheenjohtaja Maarit Tikka avasi kokouksen.



Luottolinkki 3/2010Luottolinkki 3/2010 Luottolinkki 3/2010 13

Ohjelma: (Muutokset mahdollisia) 

Lähde mukaan kuulemaan ajankohtaista asiaa, esim.  
Kuluttajaviraston Anja Peltosen puheenvuoro perintä-
alaan vaikuttavista lakiuudistuksista, asianajaja Marko 
Monosen puheenvuoro sopimusjuridiikasta sekä Timo 
Vainikan puheenvuoro ulosoton käytännön toimista. 
 
Antti Kylliäinen herättelee ajatuksia puheenvuorollaan  
”Mihin työssä tarvitaan armoa?”. 
 
Luvassa on kaksipäiväinen seminaari täynnä asiaa. Si-
jainti lähellä Helsinkiä mahdollistaa osallistumisen myös 
ilman yöpymistä! 
 
Seminaarihinnat: 590 euroa/ 1hh, 480 euroa/ 
2hh, 370 euroa/ osallistuminen ilman majoitusta 

ILMOITTAUDU HETI vuoden tärkeimpään luottoalan 
tapahtumaan ja tuo mukaan myös kol legasi !  

Luottoseminaari  
30.9.—1.10.2010 
Långvik Congress Wellness Hotel, Kirkkonummi 

Luottomiehet ry:n 
jokasyksyinen 

luottoseminaari 
järjestetään kokouskeskus 
Långvikissa. Upeat puitteet 
eivät jätä ketään kylmäksi.  

 
Ohjelmassa on tänä vuonna 

erityisen ajankohtaisia 
aiheita; takaamme, että 

saat uusia tietoja ja 
ajatuksia hyödynnettäväksi 

työpaikallasi. 
 

Seminaarivierailla on 
lisäksi käytössään 

rentouttava SPA-osasto 
saunoineen ja altaineen 

sekä huippumoderni 
kuntosali.  

 
  

TERVETULOA MUKAAN! 
 

Luottomiehet ry:n 
Koulutustoimikunta 

 

 
Tiedustelut: Terhi Hakkarainen, 

puh. 075 325 5603 

ILMOITTAUDU HETI vuoden 
tärke impään luottoa lan 

tapahtumaan ja tuo 



14 Luottolinkki 3/2010Luottolinkki 3/2010

Kun Risto kysyi, että voisinko kir-
joittaa Luottolinkkiin pienen jutun 
harrastuksestani Manchester Uni-
tedin kannattamisesta, niin lupa-
sin sen tehdä. Samalla kuitenkin tuli 
mieleen, että miten ihmeessä tästä ju-
tusta saisi edes jotenkin kiinnostavan 
ja tiedän toki, että niin kovin moni 
meistä kannattajista onnistuu pit-
kästyttämään useita ihmisiä jorinoil-
lamme.

Mutta sitä saa mitä tilaa, 
eikö? Asiaan siis.
Voin sanoa olleeni Unitedin kannat-
taja lähes 35 vuotta. Uskoisin, että 
suurella, jollei peräti suurimmalla 
osalla suomalaismiehistä, jotka jal-
kapalloa seuraavat, on tai on aina-
kin ollut englantilainen suosikkiseu-
ra. Tähän suurena vaikuttajana on 
todennäköisesti ollut se, että veik-
kauskohteina on jo ammoisista ajois-
ta lähtien ollut englantilaisten jouk-
kueiden ottelut ja jo 1960-luvulla 
YLE aloitti Englannin liigan televisi-
oinnit, selostajana legendaarinen Au-
lis Virtanen. Niinpä nämä joukkueet 
ainakin nimeltä tulivat tutuiksi kai-
kille jalkapallosta kiinnostuneille. 

Miksi sitten juuri United valikoi-
tui tai miksi United valitsi minut? 
Valitettavasti on pakko tuottaa pet-
tymys, sillä mitään erityistä maail-
moja mullistavaa tarinaa, joka tähän 
johti, ei ole kerrottavana. Tokihan 
ensimmäinen englantilainen jouk-
kue, joka oli voittanut Eurooppa cu-
pin, oli jo paljon aiemmin herättänyt 
kiinnostukseni. Tosin melko pian tä-
män suurteon jälkeen joukkue vajo-
si aika syvälle ja käväisi toisella sar-
jatasollakin kaudella 1974 - 1975, 
nousten sieltä vakuuttavasti voitta-
jana heti seuraavalla kaudella takai-
sin pääsarjaan. Toinen syy oli se, että 
monet ystävistäni olivat ja ovat yhä 
Liverpoolin kannattajia ja halusin 
valita ikioman seuran. Unitedin ny-
kyistä kannatusta ajatellen tämä ei 
tainnut sitten onnistua ihan nappiin. 

Syitä juuri tietyn joukkueen valit-
semiseen lapsuus- tai nuoruusvuosina 
on moninaisia, on isältä peritty jouk-
kue ja eräs ystäväni on Aston Villan 
kannattaja, koska pikkupoikana jos-
sain autokuvien keräilysarjassa hie-

noin auto hänen mielestään oli As-
ton Martin ja pojan mielessä seura ja 
auto jotenkin yhdistyivät. Toinen ys-
täväni taas valitsi West Hamin, kun 
sillä oli suomennettuna niin hauska 
nimi. Yksi asia on kuitenkin tärkein-
tä valinnan jälkeen, joukkuetta ei sen 
jälkeen vaihdeta vaan kaikki on kes-
tettävä, meni syteen tai saveen. 

Monet meistä Unitedin kannatta-
jista on elänyt ikävän tunteen kanssa 
keväästä 2005, kun Glazerin perhe 
velkarahalla osti seuran ja tuuppa-
si samalla velan seuran kannettavak-
si. Yhtäkkiä velaton seura oli yksi 
maailman velkaisimmista ja meidät 
kannattajat/pienosakkaat oli sysät-
ty sivuun kaikesta. Alkoi filosofis-
sävytteinenkin keskustelu siitä kuka 
voi oikeasti omistaa jalkapalloseu-
ran, sillä mitä se seura on ilman kan-
nattajia. Osa kannattajista tekikin 
sitten omat johtopäätöksensä ja pe-
rusti uuden seuran nimeltä FC Uni-
ted of Manchester. Seura pelaa nyt 
Englannin seitsemännellä sarjata-
solla ja kerää yleisöä enemmän kuin 
monet täysammattilaisseurat neljän-
nellä sarjatasolla. Kävin viime kau-
della yhden ottelun katsomassa ja 
tunnelma oli todella mahtava ja lau-
lut pääosin tuttuja. Aion jatkossakin, 
kun otteluaikataulut osuvat sopivas-

ti, käydä seuran peleissä, mutta oma-
na seuranani pysyy kuitenkin edel-
leen se ainoa ja oikea, Manchester 
United. Kuten englantilaiset sanovat 
”love the team, hate the club.” Kau-
lahuivin väri on kuitenkin vaihtunut 
puna-valko-mustasta kelta-vihreäksi 
ja toivo elää, että seura siirtyisi sel-
laisten omistajien käsiin, jotka ym-
märtävät syvällisemmin jalkapal-
loa eikä seuran omistaminen olisi 
vain businesta. ”Green and gold un-
til we’re sold”

Jalkapallojoukkueen kannattami-
nen (kuten varmaan monen muun-
kin lajin intohimoinen seuraaminen/

One Love 

KIRJOITTAJA JARI KARLAHTI JA KUvAT KARI PÄLLI JA LeO AUTIO
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näköisesti tälle tielle lähdettyä ei pa-
luuta ole ja luonnollisesti jossain vai-
heessa ei enää tv tai luettu riitä, vaan 
otteluita pitää nähdä elävänä. Matka 
Mekkaan on tehtävä. Itse onnistuin 
ensimmäisen kerran käymään jalka-
pallo-ottelussa Englannissa vuonna 
1989, mutta se tapahtui Lontoossa 
ja lopulta ensimmäinen matka Old 
Traffordille toteutui vasta 1990-lu-
vun loppupuolella. 

Nyt Manchester on kaupunkina-
kin alkanut tulla tutuksi ja myös kau-
punkilaisia on tullut tutuiksi. Tämä 
onkin yksi tärkeä puoli jalkapallo-
kannattamisessa, mahdollisuus tu-
tustua moniin ihmisiin sekä Suomes-
sa että muualla, joihin ei varmaan 
muuten tulisi tutustuttua. Erityispiir-
teenä Suomessa on se, että eri eng-
lantilaisten joukkueiden kannattajat 
voivat viettää aikaa yhdessä sulassa 
sovussa (toki virnuilua on jokaisen 
kestettävä) mm. Englannin Liigan 
kannattajat ry:n toiminnan puitteis-
sa.  En väitä etteivätkö englantilaiset 
viettäisi aikaa yhdessä kannattamis-
taan joukkueista riippumatta, mut-
ta eivät kyllä juurikaan jalkapallon 
merkeissä. Lisäksi meitä suomalaisia 
englantilaisseurojen kannattajia yh-
distää myös jonkin asteinen anglofi-
lia, sillä suuri osa meistä pitää paitsi 
saarivaltion eteläosissa pelattavasta 
jalkapallosta, niin myös Englannis-

kannattaminen) on suuria tunteita 
ottelun aikana, pettymystä tappion 
hetkellä tai ekstaasinomaista riemua 
ja iloa voiton hetkellä. Se on huu-
tamista, laulamista, samaistumista 
joukkueeseen, yhteenkuuluvuutta. 
Kannattaminen on loputtomia kes-
kusteluja ja spekulointeja mm. ke-
sätauon aikana, kunnes uusi kausi 
taas alkaa. Muistettava on, että kan-
nattajan vuosihan alkaa syksyllä ja 
päättyy keväällä, kuten Nick Horn-
bykin taisi joskus todeta. Nämä asiat 
eivät ole muuttuneet, vaikka muuten 
oman suosikkijoukkueen seuraami-
nen 1970-luvulta aina 1990-luvul-
le asti oli varsin erilaista kuin nykyi-
sin. Kaudessa tuli ehkä yksi oman 
joukkueen ottelu televisiosta, joi-
tain juttuja sai lukea sanomalehdis-
tä ja päätietolähteenä oli luonnolli-
sesti Veikkaaja-lehti. Toisin on nyt, 
kun tietoa on netin kautta saatavissa 
joka hetki, ongelmana on vain huhu-
jen erottaminen todellisesta tiedos-
ta. Maksu-tv on tuonut suurimman 
osan otteluistakin suorana seuratta-
vaksi. 

Olemmekin samanhenkisessä se-
rassa miettineet onko tämä hulluus 
lisääntynyt vain iän karttumisen 
vuoksi vai kuinka paljon maailman 
muuttuminen ja tiedonsaannin help-
pous on johtanut tämän sairauden 
syvenemiseen. Kukapa tietää, toden-

ta yleensä ja laajasydämisimmät sekä 
avarakatseisimmat jopa koko Yh-
distyneistä Kuningaskunnista. Itse-
kin kuulun tähän joukkoon ja vierai-
len silloin tällöin Britannian alueella 
myös jalkapallokauden ulkopuolella. 

Jalkapallokannattamisella on 
myös se synkkä puolensa, mutta en 
halua tälle vähemmistöön jäävälle 
joukolle antaa tilaa tässä pienessä ju-
tussa. Itselläni ei lukuisilla matkoil-
lani Englannissa ole ollut kuin yksi 
kohtaaminen tämänkaltaisten ihmis-
ten kanssa, tämä tapahtui junassa 
Cardiffista Lontooseen, mutta ei täs-
tä tämän enempää.

Loppuun on pakko vielä lisätä, 
että tämä vuosi on ollut jalkapalloi-
lijan urallani, jota ei siis todellisuu-
dessa ole ollut, ehdottomasti paras. 
Toukokuun lopulla pääsin osallistu-
maan jalkapalloturnaukseen Man-
chesterissä ja pelaamaan jalkapalloa 
Old Traffordin nurmella, voiko enää 
tämän paremmaksi kannattajan elä-
mä mennä?!?! Ja kun vielä Manches-
ter Unitedin kannattajajoukkueella 
voitimme jokakesäisen jalkapallo-
turnauksen Tampereen Viikinsaares-
sa, niin hyvä tässä on odotella uuden 
kauden alkua. 

Hyvää jalkapallovuotta 2010 – 2011 
kaikille, toivoo yksi futishörhö.

Ei kai kukaan vaan tuu ovesta kurk-
kiin? Feisbuukin avaan heti töihin 
tullessani. Pitäähän mun pysyä ajan 
tasalla. Niinku työohjelmaa käyt-
täs, haahuillaan eestakas eri kentillä 
ja kansioissa ja profiileissa ja on kai-
kenmoista mitä voi kursorilla tökä-
tä, hyvää harjoitusta hiirikädelle ja 
aivolle kans.

Teen mä kyllä oikeestikin töi-
tä, välillä. Lehtee en lue, se on vaan 
”kurssi ylös ja alas” meininkiä. Mut 
oikeesti kiinnostaa mitä Jaana tekee 
tänään. Onks albumissa uusia kuvia. 
Koirasta, vai mitäs luulitte? Painan 
tykkää-täppää ja kehun kummiskin 
että rotat olis vielä sulosempia.

Kavereita on 24 ja yks niistä on 
oma rouva. On vaikeeta keksiä jo-
kaiselle persoonallinen kommentti, 
et ne jaksais piristyä ja mä niinku li-
sään niiden työtehoa. Katon vaan et-
tei ne ole kilpailijan leivissä. Ja rou-

van voin toivoa käyvän kaupassa. 
Pyytää en uskalla ja käskeminen olis 
uhkarohkeeta. Se kantelis heti muil-
le kavereille ja mä joutusin feissibuu-
kin vihalistalle.

Jos mä en heti aamulla kommentoi 
kavereille ne luulee et mä en oo töis-
sä ollenkaan ja vois kertoo päälliköl-
le. Tartteehan kaverien myös tietää 
oonks mä jo ottanut aamukahvin.

Omalle seinälle merkkaan kans 
joskus, mut se on vaikeeta kun pitäs 
olla jotaki hauskaa. Yks Osmo lukee 
lehdistä kaikki vääryydet ja itkee nii-
tä feisbuukissa. Sen elämä on raskas-
ta, mä ens kerralla käsken sen kattoo 
vaikka Aku-Ankkaa. 

En arvannut, että tällä feisbuu-
killa ihminen joutuu ylimaalliseen 
kontrolliin, että Stasikin kalpenis. Se 
Jaana heti toruu, että taasko Tuhma-
Ratman työaikana fasettaa. Oma 
rouva kans kuittailee ja tutkii millä 

tileillä mä oon kurkistellut ja kont-
rolloi ketkä mua on vahtinu. Kirjan-
pito on yhden ja kahdenkertaista, 
mutta tää kontrolli menee pidem-
mälle. Työnantajakin varmaan vah-
tii, vaikkei sano mitään.

Eikä tässä vielä kaikki, feisbuu-
kin pääkonttori vahtaa myös ja myy 
vaikka tilini tiedot jollekin eikä mak-
sa mulle latin latia. Voisinhan mä ite-
kin myydä ja rouvan tiedot kanssa 
eikä kohta tarttis töissäkään käydä.

Mulla on hyvä bisnes idea. Ku 
kaikki ulkoistetaan, mä voisinkin ot-
taa kaverien tilit hoitaakseni ruhti-
naallista korvausta vastaan. Laitta-
sin kommentteja, seinäkirjotuksia ja 
kuvia mitä vaan niitten puolesta ja 
nimiin. Jos ne ei maksais laskuaan, 
niin mä panisin ne protestiin ja tuh-
muuksia niitten tileille.

Feisbuukista

RATMAn
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Jo perinteeksi muodostunut 
Luottomiesten golfturnaus 

järjestettiin 17.6. Pickalan 
golfkeskuksessa

Luottomiehet ry.n golfmes-
taruuskisat Pickalan golf-
keskuksessa Siuntiossa  

17.6.2010
Seitsemännen kerran järjestettä-

viin Luottomiehet Ry:n golfkisaan 
osallistui 23 innokasta luottomies-
tä  Pickalan Forest- kentällä. Kent-
tä oli viritetty loistavaan kuntoon, 
mikä mahdollisti jyvien karsimisen 
akanoista, ainakin liukkaiden vihe-
riöiden ansiosta. Joten siis vain ja 
ainoastaan varsinaiset pallotaiturit 

menestyivät näillä viheriöillä. Kisa 
käytiin pistebougey-kisana, mutta 
palkinnon sai myös parhaan lyön-
tipelituloksen tehnyt. Olosuhteet 
olivat loistavat hyvälle golfkierrok-
selle. Lämpömittarin lukeman hä-
tyytteli +20 C astetta, mikä on mitä 
parhain ilma juuri golfin peluu-
seen. Ajoittain puuskittainen tuuli 
teki pelaamisesta vieläkin haasteel-
lisempaa.  

Kisassa nähtiin hienoja onnis-
tumisia ja ennen kaikkea nautit-

tiin erinomaisesta Luottomies-pe-
liseurasta. Tiimellyksen jälkeen 
peliseurue nautti maittavan illalli-
sen klubilla. Samaan aikaan Picka-
lan Park-kentällä kilpailivat Suo-
men parhaat golffarit FT Pro-Am 
Finnish tourin toista osakilpailua, 
joten paikalla saattoi tavata sekä 
tulevia golftähtiämme että  aiem-
pien vuosien suuruuksia golfkentil-
tämme. Eniten pisteitä keräsi Jou-
ni Muhonen, joka on siis vuoden 
2010 Luottomiesten golfmestari.  

TeKSTI JA KUvAT: KARI RÄSÄnen

16
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Tulokset:

Miehet: pisteet
Jouni Muhonen  40 
Simo Peho  38
Keijo Kiviluoma 38

Sami Veston taidonnäyte. Kaj Grönholm avaamassa.

Naiset: pisteet
Leena Nordström  36
Irmeli Lehmus 30
Maija Herlin 30

Paras lyöntipelitulos:
Simo Peho     88 lyöntiä
Lähimmäksi lippua: Juuso Jokela
Pisin avauslyönti: Simo Peho

Bisnode Finland Oy
Soliditet-liiketoiminta

Kumpulantie 3, 00520 HELSINKI
Puh. (09) 7511 9100

asiakaspalvelu@bisnode.com

Maksimoi myynti - minimoi riski
Soliditet parempien liiketoimintapäätösten takana

henkilöluottotiedot•	
yritysluottotiedot•	
luotonvalvontapalvelut•	
tietokantapäivitykset•	
YTJ-tietojen massapäivitykset•	
B2B-kohderyhmät•	
asiakasanalyysit•	

 

www.soliditet.fi

Supporting
        Business
since 1908
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Turun kauppakorkeakoulun (TSE 
exe) ja Luottomiehet ry:n neljättä 
kertaa järjestämä Credit Manage-
ment-tutkinto sai alkunsa marras-
joulukuussa 2009. Siitä alkoi inten-
siivinen ja vaativa puolen vuoden 
jakso, joka piti sisällään seitsemän 
eri opiskelujaksoa, paljon luettavaa 
ja ennakkotehtäviä, pari tenttiä ja 
tutkielman tekemisen. Tämä kierros 
keräsi yhteen kolmetoista luotto- ja 
perintäalan ammattilaista eri toimi-
aloilta, jotka olivat rohkeasti ilmoit-
tautuneet mukaan.

CM4 piti tällä kertaa 
sisällään seuraavia 
asiakokonaisuuksia; 
1) Luottohallinto muuttuvassa toi-

mintaympäristössä 
 a. Kansantalouden näkymät ja
   yritystoiminnan muutostrendit
  luottohallinnan näkökulmasta, 
 b. Riskit ja riskien hallinta ja 
 c. Yritysjuridiikan kehitystrendit
   luottohallinnon kannalta.
2) Talouden hallinto 
 a. Kustannukset ja kannattavuu-
  den hallinta, 
 b. Tuloslaskelma ja tase tulkitsijan
  silmin ja 
 c. Luottoriskit ja niiden hallinta.
3) Top Management Forum
4) Yritysjuridiikan ajankohtaiset
  kysymykset 
 a. Velka- ja vakuuskysymykset, 
 b. Yrityksen omistus- ja liiketoi-
  mintajärjestelyt, 
 c. Luottotietotoiminta ja luotto-
  tietolaki ja 
 d. Perintätoiminta.
5) Esimiestyö 
 a. Vuorovaikutus työyhteisössä, 
 b. Esimiestyön haasteet ja 
 c. Luottohallinnon eettiset haas-
  teet.
6) Markkinointiajattelu 
 a. Asiakaslähtöisyys ja asiak-
  kuusajattelu, 
 b. Myynnin tavoitteet vs. luoton-
  antajan tavoitteet, 
 c. Imagon merkitys ja rakentami-
  nen ja 
 d. Sähköinen kauppa.
7) Tutkielmat.

Luennoitsijat olivat omien alojensa 
huippuja, tasokkaita ja todella aktii-
visesti mukana auttamassa ja vastaa-
massa opiskelijoiden esittämiin ky-

symyksiin ja esimerkki-tapauksiin. 
Osa luennoitsijoista toimi opetusteh-
tävissä Turun kauppakorkeakoulul-
la, toiset taas olivat yritysmaailman 
palveluksessa, mutta erittäin lähei-
sessä suhteessa Turun kauppakorkea-
kouluun. Monilla yritysmaailman lu-
ennoitsijoilla oli itsellään taustana 
aikaisemmin käyty Credit Manage-
ment- tai joko-tutkinto, joten he osa-
sivat luennoida ja esiintyä selkeästi ja 
ymmärrettävästi. 

Tutkinnon suorittamiseen liittyi li-
säksi eri aihealueisiin liittyviä kirjo-
ja, joista tuli tehdä erilaisia etätehtä-
viä. Tämän lisäksi tutkintoon kuului 
kaksi arvosteltavaa tenttiä, joihin täy-
tyi aidosti lukeakin, mikäli halusi me-
nestyä. Harva se kuukausi ilmestyivät 
hikikarpalot otsalle, kun näki kalen-
teristaan seuraavan ”deadlinen” lä-
hestyvän ja lukeminen oli vielä vai-
heessa… Sanktiona myöhästymisestä 
nimittäin seurasi lisätehtäviä.

Mitä CM4 antoi? Lista olisi var-
sin kattava ja pitkä, mutta lyhyesti sa-
nottuna parasta antia olivat luennot 
noin ylipäätään ja yritysvierailut, jois-
sa isännät kertoivat samoista asiois-
ta yritysten reaalielämässä, kuin mitä 
olimme saaneet luennoilla kuulla teo-
riana.

Yksi CM:n vahvuuksista on ni-
menomaan se seikka, että koulutuk-
sessa on yhdistetty opittava teoria 
elävän elämän käytäntöön varsin hie-
nosti.

Opiskeluun liittyi myös noin 15-si-
vuisen tutkielman tekeminen kurs-
silaisen omaan organisaatioonsa ja 
työhönsä liittyvästä aiheesta. Tämä 
hyödytti varmasti kaikkia kurssilaisia 
omassa organisaatiossa, sillä varsin 
tasokkaita tutkielmia kuultiin kurs-

sin lopussa. Kurssin vetäjät kehottivat 
jo varsin varhaisessa vaiheessa kurssi-
laisia aloittamaan tutkielman tekemi-
sen ja silti monella taisi aika loppua 
kesken.

Erityismaininta pitää antaa 
18.2.2010 järjestetylle Top Manage-
ment Forumille, joka kokosi kauppa-
korkeakoululle 300 päättäjää kuun-
telemaan päivän mittaista luentojen 
kokonaisuutta, joka sai monessa koh-
taa silmät avautumaan täysin erilail-
la kuin aikaisemmin. Tämä jokavuo-
tinen tapahtuma on osallistumisen 
väärti.

Oman suolansa antoivat opiskelija-
kollegat, jotka toimivat eri yrityksissä 
suurin piirtein samanlaisilla positioil-
la. Ryhmä hitsautui erittäin hienos-
ti yhteen heti ensimmäisestä tapaa-
miskerrasta alkaen. Oli hienoa kuulla 
muiden mielipiteitä ja ratkaisumalle-
ja samantyyppisiin tilanteisiin, joita 
itse oli joutunut kokemaan työtehtä-
vissään. Osa porukasta oli ennestään 
toisilleen tuttuja, mutta hyvin pian ys-
täväpiiri kattoi koko ryhmän. Tätä se-
littää myös pitkien ja raskaiden opis-
kelupäivien jälkeen käydyt keskustelut 
päivän aiheista vielä illallakin… 

Suuri kiitos kuuluu myös TSE 
exen johtajille Kirsi Kostialle ja Pirk-
ko Vuokolle, jotka luennoivat, ohja-
sivat ja auttoivat tutkielmien tekemi-
sessä sekä varsinkin jokapäiväisessä 
toiminnassa mukana olleelle Kati Ke-
käläiselle, jonka ympärillä koko 
CM4-show pyöri. Kiitokset kaikkien 
kurssilaisten puolesta! 

Lopuksi haluan suositella kurssia 
kaikille niille, joilla on tarvetta lisä-
tä taitojaan liiketoimintaosaamisensa 
suhteen sekä syventää tietojaan ja tai-
tojaan luotonhallinnan eri osa-alueil-
la. Tässä on siihen valmis paketti.

Mikko Mattila  
”perintäalalla vuodesta 1989”
palvelupäällikkö
OK Perintä Oy

Credit Management 
– opiskelijan silmin

alarivi:   Sari Björ-
kenheim, Sari 
Gröhn, Tuire Heleni-
us, Outi Koskinen ja 
Melina Suves.
keskirivi:Kati Kekä-
läinen, Juha Ojala, 
Juhana Toivonen ja 
Mikko Mattila.
ylärivi:   Are Kivelä, 
Pasi Asikainen, Jyr-
ki Rossi ja Kenneth 
Bärlund.
Kuvasta puuttuu:  
Vesa Rotinen.  



Luottolinkki 3/2010Luottolinkki 3/2010 Luottolinkki 3/2010 19








 

 








































           





20 Luottolinkki 3/2010Luottolinkki 3/2010




































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          










      
        
        
      
       
     


   
 



Luottolinkki 3/2010Luottolinkki 3/2010 Luottolinkki 3/2010 21



































      
       
































 

 





            



22 Luottolinkki 3/2010Luottolinkki 3/2010











  





























 









 





          












Luottolinkki 3/2010Luottolinkki 3/2010 Luottolinkki 3/2010 23











 







 






 






























             









24 Luottolinkki 3/2010Luottolinkki 3/2010









































 









 
 
 


 




















Luottolinkki 3/2010Luottolinkki 3/2010 Luottolinkki 3/2010 25












        
        




















































   

  
          

   
   
   
   
   
   
  



 







26 Luottolinkki 3/2010Luottolinkki 3/2010
































 
 
 
 
 
 



















 





        
         











Luottolinkki 3/2010Luottolinkki 3/2010 Luottolinkki 3/2010 27












 




 


 



 


 








   

       
           
           
       



 























     











28 Luottolinkki 3/2010Luottolinkki 3/2010





























 







































Luottolinkki 3/2010Luottolinkki 3/2010 Luottolinkki 3/2010 29












          
          
           



























































30 Luottolinkki 3/2010Luottolinkki 3/2010












          

MACM Celebrates its 10th Anniversary  
 
This year MACM will be celebrating its 10th Anniversary and this success story could only have happened 
thanks to the continued support of its esteemed members. During the past ten years, MACM has 
achieved its objectives and has now established itself as the central national organisation for the 
promotion and protection of all credit interest pertaining to Maltese businesses.  
 
MACM has been the catalyst to suggest good credit management practices within the Maltese business 
environment. It provides the right tools and systems, which assist businesses to act proactively when 
granting and managing credit.  
 
MACM was also the pioneer to offer training and education in the field of credit management, hence 
supporting the Maltese business community. This was only possible thanks to its affiliation with FECMA. 
Strong relationship with other European Credit Management Associations was build throughout these 
years and MACM is the accredited Training Centre of the ICM (UK) in Malta. MACM believes that credit 
management education would present skilled credit controllers to local businesses.  
 
Through its consistent lobbying activities, a number of pertinent issues have been addressed with the 
respective stakeholders and the local business community can now enjoy a safer credit environment.  
 
Notwithstanding the above, the Council of MACM believes that there is always room for improvement 
and is committed to continue working towards a better credit environment in Malta. Therefore, to mark 
its 10th Anniversary, MACM will be embarking on a number of initiatives which should help further 
MACM Members to protect their cash flow and ensure long-term profit. 
 
In the coming year, MACM pledges to continue enhancing its existing systems and services, whilst 
introducing other services to its members.  
 
MACM is in the process of signing partnership agreements with Maltese and foreign institutions to 
provide new services to its Members. The objectives of these services are to help creditors, members of 
MACM, to grant and manage credit in a more professional manner.  
 
During the course of this year, in-house credit management training, tailored to meet the needs of our 
Members, will also be provided. This service would help members train their employees at their office 
environment. These training programmes aim at sustaining long-term customer relationship, closing 
more profitable credit-sales, gaining competitive advantage in the market, whilst securing sound cash 
flow, which is the lifeblood of a business. 
 
The Council and the Secretariat of MACM would like to thank its esteemed Maltese Members and 
FECMA counterparts for their continued support over the past years. 
MACM Council & Secretariat 

www.macm.org.mt
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Credit Management on Turun yliopiston 
kauppakorkeakoulun TSE exen ja Luottomie-
het ry:n yhdessä suunnittelema koulutusoh-
jelma. Tavoitteena on kehittää osallistujien 
liiketoimintaosaamista ja syventää heidän 
tietojaan ja taitojaan erityisesti seuraavista 
teemoista:

•	 luottohallinto	muuttuvassa	toiminta-
 ympäristössä 
•	 yritysjuridiikan	ajankohtaiset	
 kysymykset 
•	 tilinpäätös	ja	kannattavuuden	
 tunnusluvut 
•	 kannattavuuden	hallinta	ja	
 kustannukset
•	 markkinointi	ja	asiakkuusajattelu	
•	 esimiestyön	haasteet.

Seuraava ohjelma alkaa joulukuussa 2010 
ja haku ohjelmaan päättyy 29.10.2010. 

Tarkemmat tiedot ohjelmasta ja hakuohjeet: 
www.tse.fi/exe/alkavat_yritysohjelmat/
creditmanagement

Lisätietoja:
Kati Kekäläinen, kati.kekalainen@utu.fi, 
p. 050 563 0290

Tutustu myös TSE exen muuhun tarjontaan

•		 JOKO	on	kolmevuotisen	executive	MBA	-ohjel-
man aloitusmoduuli, jonka tavoitteena on antaa 
kokonaisvaltainen kuva liiketoimintaosaamisen 
eri	 osa-alueista.	 JOKO37	 alkaa	 tammikuussa	
2011 englanninkielisenä. 

 
•		 TSE	 exe	 tarjoaa	 myös	 organisaatioille	 yksilölli-

sesti suunniteltuja kehittämispalveluita. 

www.tse.utu.fi/exe

Credit Management 
– liiketoimintaosaamista luotonhallintaan

Turun kauppakorkeakoulu
TSE exe
Rehtorinpellonkatu 3, 20500 Turku
p. 02 333 51
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Naantali tunnetaan Unikeon 
Päivästä, mutta ennen kaik-
kea se on tunnettu siitä, että 
Tasavallan Presidentti muuttaa 
sinne joka kesä, kesäasunnol-
leen Kultarantaan. Toimitusneu-
vosto vieraili presidenttimme 
kesäkaupungissa Naantalissa 
kesäkuun alussa. 

Vaikka suurimman osan kesää olem-
me saaneet nauttia upeista aurin-
koisista keleistä, ei Naantali näyt-
täytynyt vierailijoilleen kirkkaassa 
auringonpaisteessa. Sade ei kuiten-
kaan estänyt ”linkkiläisiä” tutus-
tumasta Tasavallan Presidentin vi-
rallisen kesäasunnon puutarhaan. 

Luottolinkki Naantalissa
Kultaranta – Kauneutta, 

taidetta ja historiaa 

TeKSTI:HAnnA MAUnU    KUvAT:Anne BJöRK

Tasavallan presidentin oli määrä 
muuttaa parin päivän päästä kesä-
asunnolleenja käynnissä oli suojelu-
poliisin turvatarkastukset , minkä 
vuoksi toimitusneuvosto ei päässyt 
tutustumaan itse Villa Kultarantaan 
joka kohoaa tilan korkeimmalla pai-
kalla. Villa Kultarannan ikkunoiden 
taakse ei pääse kurkkimaan silloin-
kaan, kun presidentti asustelee siel-
lä. Pihalle pääsee ennen presidentin 
”kesämuuttoa” ja kesän jälkeen, kun 
presidentti on palannut Mäntynie-
meen kanslioineen. Niin, presidentin 
mukana Kultarantaan muuttaa suuri 
osa presidentin kansliaa. Onhan Kul-
taranta virallinen kesäasunto,  jossa 
presidentti hoitaa virka- ja edustus-
tehtäviä kesän aikana, joten minis-
terit ja ulkomaiset valtiovieraat ovat 
varsin tuttu näky Kultarannassa.

Villa Kultaranta

Vuonna 1906 raumalainen kauppias 
Johan Wilhelm Valtonen osti huuto-
kaupalla nykyisen Kultarannan alu-
eelta tilan, jota tuolloin kutsuttiin 
Alitaloksi. Valtosen veli, liikemies 
Alfred Kordelin innostui aluees-
ta niin paljon, että lunasti muuta-
man vuoden päästä osan tilasta it-
selleen omaa huvilaa varten. Pian, 
tämä aikanaan Suomen rikkain mies 
rakennutti Villa Kultarannan 1916. 
Suunnittelijana toimi maineikas ark-
kitehti Lars Sonck. Lars Sonckin kä-
sialaa ovat myös mm. Sibeliuksen 
kesähuvila Ainola, Helsingin Kalli-
on kirkko, Tampereen tuomiokirk-
ko, sekä Maarianhaminan kirkko. 
Lars Sonckia pidetäänkin Eliel Saari-
sen ohella kansallisromanttisen kau-
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den merkittävimpänä arkkitehtinä. 
Alfred Kordelin, sen lisäksi että hän 
oli liikemies, oli hän myös suuri kult-
tuurin ystävä ja tunnettu mesenaatti.  
Perheetön Kordelin rakennutti Kulta-
rannan itselleen kesäasunnoksi, mut-
ta hän ei ehtinyt nauttia siitä kuin 
yhden kesän: Hän kuoli syntymäpäi-
vänään venäläisen matruusin luodis-
ta 1917, Mommilan kahakassa. 

Kordelinin kuoltua, Kultaranta 
joutui lahjoituksena Turun Suoma-
laiselle yliopistoseuralle ja myöhem-
min 1923 Suomen valtio hankki sen 
omistukseensa, kun silloinen edus-
kunta päätti käyttää Kultarantaa 
presidentin kesäasuntona, jona se oli 
toiminut jo vuodesta 1920.  

Villa Kultarannassa on pinta-alaa 
yhteensä 650 neliötä. Alakerrassa si-
jaitsevat edustustilat ja presidentin 
työhuone ja  yläkerrassa ovat asuin- 
ja vierashuoneet. Villa Kultarannan 
komeassa tornissa on oleskelutila. 
Kesäisin torniin nostetaan Suomen 
lippu liehumaan. Samalla lippu ker-
too, että presidentti on paikalla.

Versaillesin loistoa 
pienoiskoossa

Jos Kordelin käytti huvilan suunnit-
telussa maan parasta asiantuntemus-
ta, oli hän vaativa myös puutarhan 
suhteen. Puutarhan suunnitteluun 
hän palkkasi Helsingin maineikkaan 
kaupunginpuutarhurin Svante Olsso-
nin. Kordelinin toiveiden mukaises-
ti puutarha on ollut avoinna yleisölle  
ja siihen voi tutustua joko opaste-
tuin kierroksin tai omin päin (Ke-
säperjantaisin Kultarannan puutar-
haan voi tutustua omatoimisesti klo 
18-20).

Svante Olssonin puutarhasuun-
nitelmassa Kultarannan puutarha 
jaettiin kolmeen osaan: Muotopuu-
tarhaan, hyötytarhaan ja metsäpuu-
tarhaan.

Muotopuutarhan keskeisin osa on 
medaljonki, 3500 ruusun ruusutarha 
jota ympäröi kuusiaita.Värit ja muo-
dot puutarhassa on tarkoin harkittu 
ja ruusujen lisäksi muotopuutarhas-
sa on upeita kukkaistutuksia ja suih-
kulähteitä. Medaljongin eteläpääs-
sä on antiikin temppeliä muistuttava 
rakennelma, jonka takana jatkuu ko-
mea pylväshaapojen kuja. Se päättyy 
eteläpäässä puiseen huvimajaan. Ym-
pärillä on vielä suorakaiteen muo-
toon leikattuja kuusiaitoja aitoon la-
byrinttitunnelmaan. 

Kultarannassa on n. 1000 neliötä 
kasvihuoneita ja niiden lisäksi myös 
avomaaviljelyksiä, joissa kasvatetaan 
vihanneksia, juureksia, marjoja, he-
delmiä ja tietysti kukkia  presiden-
tin tarpeisiin. Kultarannan vieraille 

tarjotaan mahdollisimman pitkälle 
oman puutarhan tuotteita ja täytyy 
mainita, että myös itsenäisyyspäivän 
vastaanoton kukat ovat Kultarannan 
kasvihuoneista. Kultarannan terve-
tuliaismaljakin on jo pidemmän ai-
kaa valmistettu tilan omista rapar-
pereista. 

Vuosien varrella valtio on osta-
nut ympäriltä lisää maita ja Kulta-
ranta on nykyisessä laajuudessaan 
54 hehtaaria. Alueelta löytyy yhteen-
sä nelisenkymmentä asuin- ja ulko-

rakennusta. Kultarannan puutar-
haan järjestetään kesällä opastettuja 
kierroksia päivittäin elokuun puoli-
väliin asti. Mukaan pääsyn varmis-
tamiseksi liput kannattaa lunastaa 
ennakkoon Naantalin matkailusta.  

P.S. Opastetuista kierroksista saa 
irti enemmän, sillä opas kertoo Kul-
tarannan historiasta ja eri kasveista, 
joita puutarhasta löytyy. Toimitus-
neuvosto suosittelee!
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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 grafiikkaohjelmat

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
1/10 20.01.2010 15.02.2010
2/10 01.04.2010 16.04.2010
3/10 11.08.2010 27.08.2010
4/10 14.10.2010 27.10.2010

Painos: 1000 kpl
                                                                     ISSN 1457-7909

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

Toimitus
Päätoimittaja:   Hanna Maunu
Puhelin:  050 568 7695
Telefax:  (09) 502 2940
e.mail: hanna.maunu@bisnode.com

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
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Luottotutkinto
Luottomiehet ry:n ja Markkinointi-instituutin 
kehittämä tutkinto on tarkoitettu luoton-
hallintaa ja perintää hoitaville tai luottoalan 
tietoja tarvitseville. Koulutus toteutetaan 
joustavana monimuoto-opiskeluna työn 
ohessa. Opiskelu kestää 9 kk ja sisältää 8 
seminaaripäivää. Ilmoittautuminen päättyy 
10.11. Opiskelu alkaa 16.–17.11.

Lisätietoja antavat
• Ulla Hakkarainen
 ulla.hakkarainen@markinst.fi
• Kaisa Kässi
 kaisa.kassi@markinst.fi

Tuloksentekijä

Kirstunvartija

www.markinst.fi

Tunnistettava muutos.

ETSINTÄ-
KUULUTUS !

Luottomiesten 50-vuotisjuhlat lä-
hestyvät. Keräämme 50-vuotis 
juhlanumeroon muisteluksia men-
neiltä vuosikymmeniltä. Tärkeitä 
ovat aivan tavallisetkin sattumuk-
set. Ilmaisunne vapautuu, kun ette 
jää miettimään pilkkusääntöjä tai 
pelkäämään muistivirheitä. Ensin 
hyvä tarina ”paperille”, faktat voi 
tarkistaa perästäpäin. Puhuttelevaa 
ajankuvaa luovat aivan konkreet-
tiset asiat, jotka välittyvät vanho-
jen valokuvien avulla. Eli myös 
hallussanne olevat Luottomiesten 
toimintaan liittyvät valokuvat kiin-
nostavat meitä.
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Uudet jäsenet
20.5. 2010 

Vartiainen, Sari 
Luotonvalvoja / Myyntireskontra
Bilia Oy Ab
Vantaanlaaksontie 6 C
01610 Vantaa

Asikainen, Pasi
Asiantuntija
Suomen Asiakastieto Oy
Työpajankatu 10 A, 00580 Helsinki

Rautiainen, Katri
Avainasiakaspäällikkö
Suomen Asiakastieto Oy
Työpajankatu 10, 00580 Helsinki

22.04.2010

Järvelä, Taina 
Pankkineuvoja 
Tapiola Pankki Oy 
PL 5  
02010 Tapiola
 
Turkia, Pia Credit Controller 
Vaisala Oyj 
PL 26 
00421 Helsinki
 
Dawson, Keith 
Luotonvalvoja 
Keith Dawson 
Espoonkatu 11c21 
02770 Espoo
 
Gröhn, Sari 
Pohjola Pankki Oyj 
PL 308 
00013 Pohjola
 
 

Rissanen, Pasi 
Suomen Asiakastieto Oy 
Työpajankatu 10 A 
00580 Helsinki

Luottolinkki 2/2010

Kuka olet, missä työskentelet ja mitä 
teet?

Olen Sari Gröhn ja toimin luoton-
valvontapäällikkönä Pohjola Pank-
ki Oyj:ssä. Vastaamme luotonval-
vonnassa rahoitusyhtiötuotteiden 
(osamaksu, leasing) erääntyneiden 
saatavien perinnästä ennen niiden 
mahdollista siirtoa oikeudelliseen pe-
rintään. 

Millä alalla yrityksesi toimii?

Pohjola on suomalainen finanssipal-
velukonserni. Pohjola tarjoaa yritys- 
ja yhteisöasiakkaille pankki-, vahin-
kovakuutus- ja varainhoitopalvelut. 
Yksityishenkilöille Pohjola tarjoaa 
vahinkovakuutus- ja private banking 
–palvelut. Pohjola on osa OP-Pohjo-
la-ryhmää. Sen muodostavat itsenäi-
set osuuspankit ja ryhmän keskusyh-
teisö OP-Keskus.

Mikä sai sinut liittymään Luottomie-
hiin? Mitä kautta sait tietoa Luotto-
miehistä?

Haluan saada työhöni liittyvistä  asi-
oista ajankohtaista tietoa alan am-
mattilaisilta. 

Kysymykset uudelle jäsenelle   
Suoritin viime vuonna Luottotutkin-
non ja tämän vuoden puolella Credit 
Management –tutkinnon. Luottomie-
hien toiminnan esittely tuli tutuksi 
näiden molempien koulutusten kaut-
ta. Alun perin sain tiedon ko. kou-
lutuksista kollegalta, jolla oli näistä 
omaa kokemusta.

Kuinka tärkeänä pidät jäsenyyttä 
Luottomiehissä?

Jäsenyys on erinomainen keino ver-
kostoitua muiden jäsenten kanssa.

Mitä odotat tai toivot Luottomiesten 
toiminnalta?

Aktiivisuutta yhteisten tapaamisten 
järjestämisessä sekä ajankohtaisen 
tiedon välittämistä alan muutoksista 
ja kehittymisestä.

Mitä aiheita haluaisit Luottolinkissä 
käsiteltävän? 

Nykyinen Luottolinkki vastaa hyvin 
odotuksiani; olen tyytyväinen lehden 
sisältöön.
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Kuka olet, missä työskentelet ja mitä 
teet?
Olen Katri Tynkkynen ja toimin luo-
tonvalvojana Larox Flowsys Oy:ssä 
Lappeenrannassa.

Millä alalla yrityksesi toimii?
Larox Flowsys toimittaa virtauk-
sensäätöratkaisuja vaativiin ja syö-
vyttäviin prosesseihin, joita on mm. 
kaivos- ja kemianteollisuudessa. Yri-
tyksen venttiili- ja -pumppuratkai-
sut tuottavat lisäarvoa asiakkaiden 
prosesseihin parantaen prosessin te-
hokkuutta, pidentäen huoltovälejä ja 
pienentäen huoltokustannuksia. Vuo-
sikymmenien kokemus ja yli 50 000 
toimitusta kertovat siitä, että yritys 
tuntee sekä markkinat että asiakkai-
den prosessit ja auttaa tekemään niis-
tä entistä kilpailukykyisempiä.

Mikä sai sinut liittymään Luottomie-
hiin? Mitä kautta sait tietoa Luotto-
miehistä?
Toimin yrityksessämme luotonvalvo-
jana ja halusin työhöni uusia näkö-
kulmia ja lisää tietoa alasta työn tu-
kemiseksi.  

Kuka olet, missä työskentelet ja mitä 
teet?
Nimeni on Tuula Takkinen. Työs-
kentelen Lämpö-Tukku Oy:ssä luo-
tonvalvojana.

Millä alalla yrityksesi toimii?
LVI- alan maahantuonti- ja tukku-
liike.

Mikä sai sinut liittymään Luottomie-
hiin? Mitä kautta sait tietoa Luotto-
miehistä?
Minulla on jatkuva tiedonhalu kehit-
tyä alalla.
Löysin kotisivunne netistä ja kiin-
nostuin välittömästi.

Haastattelussa Tuula Takkinen 

Haastattelussa Katri Tynkkynen 

Kuinka tärkeänä pidät jäsenyyttä 
Luottomiehissä?
Erittäin tärkeänä.

Mitä odotat tai toivot Luottomiesten 
toiminnalta?
Vuorovaikutusta, mielipiteitä ja oi-
keuskäytännön kartoitusta. 
Monipuolista toimintaa – mielen-
kiinnolla mitä tuleman tuo.  

Mitä aiheita haluaisit Luottolinkissä 
käsiteltävän? 
Asiantuntijoiden näkemyksiä / ohja-
usta luottopolitiikan kehittämiseksi. 

Sain tietoa Luottomiehistä opis-
kellessani luottotutkintoa Markki-
nointi-Instituutissa.

Kuinka tärkeänä pidät jäsenyyttä 
Luottomiehissä?
Pidän jäsenyyttä todella positiivisena 
asiana, sillä nyt saan ajankohtaista 
tietoa alan tapahtumista ja saan ver-
taistukea kollegoilta.

Mitä odotat tai toivot Luottomiesten 
toiminnalta?
Uutena Luottomies ry:n jäsenenä 
odotan seuraavaa tapamistamme, 
jotta pääsen tutustumaan muihin jä-
seniin. Toivon että Luottomiehet ry 
järjestää mahdollisimman paljon hy-
viä koulutuspäiviä ja tapahtumia. 

Mitä aiheita haluaisit Luottolinkissä 
käsiteltävän? 
Mielestäni Luottolinkki on ollut to-
della kiinnostava ja monipuolinen 
lehti. Uudet, ajankohtaiset tiedot 
ovat aina tarpeen ja kiinnostavat mi-
nua.

Kuka olet, missä työskentelet ja mitä 
teet?

Olen Sari Vartiainen ja työskentelen 
Bilia Oy Ab:ssä luotonvalvojana sekä
hoidan myyntireskontraa.

Millä alalla yrityksesi toimii?

Bilia Oy Ab on autoliike. Myymme 
Volvo henkilöautoja sekä huollamme 
Volvo ja Renault henkilö- ja paketti-
autoja.

Mikä sai sinut liittymään Luottomie-
hiin? Mitä kautta sait tietoa Luotto-
miehistä?

Halusin työhöni uusia näkökulmia ja 
lisää tietoa luotonvalvonnasta. Tie-
don luottomiehistä sain lähimmäl-
tä työkaveriltani, joka kuuluu myös 
luottomiehiin.

Kuinka tärkeänä pidät jäsenyyttä 
Luottomiehissä?

Pidän tärkeänä, koska saan silloin 
ajankohtaista tietoa.

Mitä odotat tai toivot Luottomiesten 
toiminnalta?

Uutena jäsenenä odotan hyviä kou-
lutuspäiviä ja lisää tietoa luotonval-
vonnasta. 
Erilaisia tapahtumia, missä voi tu-
tustua muihin  yhdistyksen jäseniin.

Mitä aiheita haluaisit Luottolinkissä 
käsiteltävän? 

Ajankohtaisia asioita. Asiantuntijoi-
den näkemyksiä luottopolitiikasta.

Haastattelussa Sari Vartiainen 

Seppo Jyrkämä oli syntynyt Viipu-
rissa 6.2.1934. Hän kirjoitti yliop-
pilaaksi Helsingissä olympiavuon-
na 1952 ja valmistui ekonomiksi 
neljä vuotta myöhemmin. Jyrkä-
mä opiskeli työtehtävien ohella oi-
keustiedettä ja valmistui lainopin 
kandidaatiksi vuonna 1960. Va-
ratuomarin arvon hän sai vuonna 
1965.

Seppo Jyrkämä, 
Suomen luottokorttitoiminnan Grand Old Man, 

menehtyi 25.3.2010
Työuransa alkuvaiheessa Jyrkämä 

toimi vakuutusyhtiö Pohjolassa eri 
tehtävissä vuosina 1960 – 67. Varsi-
naisen elämäntyönsä hän teki kuiten-
kin toimiessaan Luottokunnan toimi-
tusjohtajana vuosina 1967 - 97. Seppo 
Jyrkämä muistetaan rohkeana visio-
näärinä ja maksukorttialan pionee-
rina. Jyrkämän johdolla Luottokun-
ta toi Suomeen kansainväliset Visa- ja 
Eurocard -maksukortit, Visa- ja Mas-
terCard-korttien kauppiaspalvelut 
sekä Lounasseteli-palvelun.

Luottokunta kehittyi Jyrkämän 
kolmekymmenvuotisen toimitusjoh-
tajakauden aikana muutaman työ-
tekijän korttiyhtiöstä monipuolisek-
si korttimaksamisen palveluyhtiöksi. 
Hänen aikanaan luotiin perusta sille, 
että Luottokunta on tänä päivänä Eu-
roopan kymmenenneksi suurin kan-
sainvälisiä korttitapahtumia käsittele-
vä palveluyritys.    

Jyrkämän yhteistyötaidot, kan-
sainväliset kontaktit ja aktiivinen pa-
nos koko toimialan kehittämiseen 
edistivät merkittävästi korttimaksa-

misen nopeaa yleistymistä ja laajaa 
käytettävyyttä Suomessa.

Jyrkämän osaamista arvostettiin 
laajalti myös kansainvälisesti, mis-
tä osoituksena oli mm. Visa Euro-
pen hallituksen jäsenyys vuosina 
1992 – 1996. 

Seppo Jyrkämän työtoverit ar-
vostivat hänen lämmintä huumo-
riaan, huolehtivaa suhtautumista 
sekä sitä, että hänellä oli kyky säi-
lyttää rauhallisuutensa vaikeissa-
kin tilanteissa. 

Jyrkämä osallistui aktiivises-
ti Luottomiehet-Kredimännen ry:n 
toimintaan heti liityttyään jäsenek-
si vuonna 1967. Hän piti esitelmiä 
luottokorttimarkkinoista yhdistyk-
sen kokouksissa ja oli Luottomies-
ten hallituksen jäsen vuosina 1972-
1974. Jyrkämälle annettiin Vuoden 
Luottomiehen tunnustus vuonna 
1987.

Petri Carpén

37Luottolinkki 2/2010



38 Luottolinkki 3/2010
www.okperinta.fi

Puolukoiden kerääminen on mukavaa, kun sen oikein oivaltaa.
Me keräämme puolestanne hillot talteen, jotta voitte keskittyä muihin
– tärkeämpiin asioihin.
Emme tyydy tavanomaisiin ratkaisuihin.

Vaasa - Helsinki - Tampere - Turku

 

jätä kerääminen meille.
Nauti sadosta.

Yhä useammat yritykset ovat vaihta-
neet perinteiset paperilaskut verkko-
laskuihin.  
Suomessa yritysten välillä kulkee 
vuosittain yli 200 miljoonaa las-
kua, joista noin 35 prosenttia on jo 
verkkolaskuja. Suomi on B2B-verk-
kolaskutuksen kärkimaita Ruotsin 
ja Norjan rinnalla.  Kuluttajaverk-
kolaskutuksessa olemme sen sijaan 
EU:n keskikastia.  

Niin isojen kuin pientenkin yritys-
ten siirtymistä verkkolaskutukseen 
on vauhdittanut se, että valtion vi-
rastot eivät ole enää ottaneet vastaan 
paperilaskuja kuluvan vuoden alus-
ta lähtien. Mikäli yritys mielii osal-
listua valtionhallinnon tarjouskil-
pailuihin, sillä pitää olla valmiudet 
verkkolaskujen lähettämiseen. Myös 
monet isot yritykset vaativat ali-
hankkijoiltaan myyntilaskut verkko-
laskuina eivätkä paperilaskut tai säh-
köpostin liitteet enää kelpaa. 

− Verkkolaskuosoitteistossa on 
tällä hetkellä noin 34 000 yritystä ja 
joka kuukausi tulee lisää tuhatkun-
ta uutta yritystä, kertoo Tietoyhteis-
kunnan kehittämiskeskus ry TIE-
KEn tuotepäällikkö Martti From.

Verkkolaskutuksen ansiosta las-
kujen maksukierto lyhenee ja lasku-
jen käsittelykustannukset alenevat. 
− Laskelmiemme mukaan yhden pa-
perisen ostolaskun käsittely maksaa 
32 euroa ja jos se muutetaan sähköi-
seksi, niin säästyneiden työtuntien 
kautta päästään noin 6 euron kus-
tannuserään, From sanoo.

Myös kuluttajille verkkolasku-
jen vastaanottaminen on vaivatonta 
ja verkkolaskutus mahdollistaa mm. 
helpon laskujen arkistoinnin. Ha-
lukkuutta verkkolaskujen vastaan-
ottoon saattaa lisätä myös se, että 
jotkut yritykset ovat ryhtyneet peri-
mään käsittelymaksua paperilaskuis-
ta. 

Hinnoittelu kirjavaa
Suomessa verkkolaskupalveluiden 
hinnoittelu on vielä hyvin kirjavaa. 
Verkkolaskujen välittäjiä on markki-
noilla vajaa parikymmentä, mukana 
on pankkeja ja verkkolaskuoperaat-
toreita. Kustannuksia muodostuu 
käyttöönotto- ja avausmaksuista, 

kuukausimaksuista sekä lasku- tai 
sivukohtaisista lähetys- ja vastaan-
ottomaksuista. Lisäksi voivat tulla 
palveluun liittyvät investointikustan-
nukset kuten taloushallinto-ohjel-
man hankinta. 

Suomen Yrittäjien tekemän verk-
kolaskupalveluiden hintavertailun 
mukaan pieni laskuttaja maksaa 
edullisimmillaan 4 euroa kuukaudes-
sa ja kalleimmillaan operaattoreiden 
palvelut voivat maksaa pienelle yri-
tykselle jopa satoja euroja kuukau-
dessa. Pankkien hinnat ja palvelu-
tarjonta osoittautuivat tutkimuksen 
mukaan yhtenäisemmiksi kuin ope-
raattoreiden verkkolaskuratkaisut. 

− Verkkolaskujen välittäjäkent-
tään tulee edelleen uusia toimijoi-
ta, mikä alentaa verkkolaskutuksen 
hintoja sekä yhdenmukaistaa hin-
noittelua. Selkeämpi hinnoittelu te-
kee verkkolaskutuksen houkuttele-
vammaksi yrityksille, uskoo Martti 
From. 

Verkkoperintä täydentää 
verkkolaskutusta
Verkkolaskutusta käyttävä yritys 
voi hoitaa myös perinnän sähköi-

sesti, mikä tehostaa saatavien pe-
rintää ja nopeuttaa rahan kiertoa. 
− Verkkolaskuperintä sopii kaiken 
kokoisille yrityksille laskujen mää-
rästä ja järjestelmästä riippumat-
ta, kertoo luotonhallintapalveluihin 
erikoistuneen Duetto Group Oy:n 
toimitusjohtaja Anna Johansén.   
− Selvitämme asiakkaamme puoles-
ta, onko velallinen verkkolaskutus-
asiakas, ja mikäli näin ei ole, lähe-
tämme perintälaskun perinteisellä 
tavalla. Verkkosivuillamme velalli-
nen voi joko maksaa perittävän las-
kun tai tehdä siitä maksusuunnitel-
man.

− Verkkolasku on yrityksen han-
kintaketjun loppupäässä ja perintä 
tulee sen jälkeen.  Sähköisen liiketoi-
minnan kehitys etenee myös muiden 
hankintaketjuun kuuluvien sanomi-
en osalta tarjouspyynnöstä tilaus-
vahvistukseen. Yritys ja sen verkos-
to on sitä kilpailukykyisempi, mitä 
reaaliaikaisemmin eri tahot pysty-
vät jakamaan keskenään tietoa liike-
toimintaprosessien vaiheista, From 
muistuttaa. 

TeKSTI: KIRSTI HeLIn   KUvA: TIeKe:n KUvA-ARKISTO

Laskutus ja perintä 
siirtymässä verkkoon

− Verkkolaskujen välittäjäkenttään tulee uusia toimijoita, mikä alentaa ja 
yhdenmukaistaa hinnoittelua ja tekee verkkolaskutuksen entistä houkutte-
levammaksi yrityksille, uskoo Martti From Tietoyhteiskunnan kehittämis-
keskus ry TIEKE:stä. 




