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PÄÄKIRJOITUS

Olemme saaneet nauttia upeasta kesästä ja upeasta, ruskantäyteisestä syk-
systä, ainakin tähän päivään asti, jolloin tätä kirjoitan. Säätieteilijät lupaa-
vat taas runsaslumista talvea ja kirkasvalolamppu odottaa kärsimättömänä 
kaapissa esillepanoaan. Antaa sen vielä odottaa siihen, kun ollaan marras-
kuussa.

Tänä syksynä on televisiossa pyörinyt monia tosi-tv ohjelmia. Tosi-TV on 
tullut nähtävästi jäädäkseen. Mikä onkaan nautittavampaa kuin tuntea ai-
toa myötähäpeää tai muuten myötäelää oikeiden ihmisten, ei fiktiivisten, 
hahmojen kautta. 
On miljonääriäitejä, matkaoppaita, neljän tähden illallisia, bigbrothereita, 
tanssikilpailuja, lasten- ja koirankasvatusohjelmia...melkeinpä jokaiselle jo-
takin. Kaikki nämä Tosi-TV ohjelmat jäävät kuitenkin chileläisen tosi-TV:n 
varjoon.

Chile on kovasti ollut maailmankartalla ”kaivos-jännitysnäytelmä”nsä 
vuoksi. Itse havahduin konkreettisesti seuraamaan tuota jännitysnäytel-
mää aamuna, jolloin loukkuun jääneitä kaivosmiehiä aloitettiin nosta-
maan man pinnalle. Unohduin aamutoimieni aikana television ääreen seu-
raamaan liikuttavaa näytelmää. Myöhästyin aamupalaverista ja kerroin 
rehellisesti jääneeeni loukkuun. Minäkin. Minun loukusta pääsyni kesti 
sen puoli minuuttia kun sammutin tuon olohuoneen ikonin ja kiiruhdin ul-
ko-ovelle. Se on pientä. Kaivosmiesten maanalainen piina pimeässä kes-
ti 69 päivää. 

Tässä Tosi-TV:n maailmassa, saimme kerrankin nauttia tosi tosi-tv:tä. Mi-
tähän Big Brotherin osallistujat reagoisivat, jos he joutuisivat 69 päiväksi 
samanlaisiin olosuhteisiin, yli 700 metrin syvyyteen maan alle?- siinä todel-
lakin otettaisiin wannabee-julkkiksista mittaa. Ja kukahan kaivosmiehistä 
on ensimmäinen, joka kirjoittaa elämänkerran aiheesta ”69 päivää maan 
alla”? Vai olisiko parempi  ja raflaavampi otsikko kirjalle ”69 yötä pime-
ydessä”, ”Terveisiä maan uumenista” jne.? Varmaa on että elokuva tuos-
ta tapauksesta tehdään ja oscarnäyttelijä kiinnitetään elokuvaan päähenki-
löksi, chileläiseksi kaivosmieheksi. 

No, onnellinen loppu traagiselle tapaturmalle ja maailma voi lopettaa hen-
kensä pidätyksen. Elämä jatkuu chileläisten kaivosmiesten perheissä ja tu-
leva joulu on varmaan heille kaikille aivan erityinen. Koska seuraava lehti 
ilmestyy vasta ensi vuoden puolella, toivotan teille kaikille lämminhenkistä 
joulua, vaikka sitä joululomaa ei paljoa olekaan. Toivotaan että laatu kor-
vaa määrän!

Hanna Maunu
Päätoimittaja

Chileläinen 
tosi-TV
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JUhana TOIvOnen

Koulutuksesta ja 
tuplaveestä

yrityksellä kestää, ennen kuin sen 
koulutukseen lähettämä työntekijä 
”osaa kaiken” uuden ja voi käyttää 
osaamistaan yrityksen hyväksi. Ai-
kajanalla tarkasteltuna, tarkemmin 
uhkakuvana olevalla tuplaveekäyräl-
lä, tämä voi tarkoittaa sitä, että en-
simmäisen laskusuhdanteen alettua 
henkilöstöä vasta ryhdytään koulut-
tamaan. Heidän osaamisensa saate-
taan kuitenkin saada yrityksen käyt-
töön vasta suhdanteiden käännyttyä 
taas nouseviksi. Kun noususuhdan-
ne alkaa, uusista koulutuksista pi-
dättäydytään. Mikäli noususuhdan-
ne kuitenkin jää väliaikaiseksi ja 
palaamme laskusuhdanteeseen, on 
mahdollista että yrityksen henkilös-
töllä ei ole sitä osaamista minkä ase-
ma erityisesti laskusuhdanteessa on 
korostunut. 

Ihmisten osaaminen vanhenee, 
jos sitä ei aktiivisesti käytetä ja päi-
vitetä. Lisäksi tulee muistaa se, että 
muun muassa velallisten maksuha-
luttomuus, konkurssit ja saneera-
ukset eivät ole pelkästään laskusuh-
danteen ilmiöitä, vaan niitä ilmenee 
myös noususuhdanteessa, joten näi-
den asioiden parempi osaaminen on 
aina hyödyllistä.  

Summa summarum: Pitämällä 
huolen siitä, että on itse ajantasaises-
ti koulutettu ja huolehtimalla siitä, 
että omassa yrityksessä koulutetaan 
henkilöstöä aktiivisesti, voidaan eri-
tyisesti taloudellisen taantuman al-
kaessa, ennen kuin kouluttaminen 
taas alkaa, saavuttaa suoranaista kil-
pailuetua muihin yrityksiin verrattu-
na luotto- ja muiden tappioiden vä-
häisyydellä. Muutostilanteissa, kuten 
talouden suunnan vaihtuessa, par-
haan tietämyksen omaavat selviävät 
useimmiten parhaiten.

 

Kvartaalitaloudessa Q3 on vas-
ta päättynyt ja sen tulokset 
eivät voi olla vaikuttamatta 

joko suoraan tai epäsuorasti jokaisen 
meidän talouteen tai työpaikkoihin. 
Itsekään ei voi välttyä siltä ajatuk-
selta, että vuosien 2008–2009 lasku-
suhdanteen ja kuluvan kesän jälkeen 
näyttää vaihteeksi siltä, että talous 
on taas vahvassa nousussa. Optimis-
tiset ekonomistit korjailevat kilvan 
omia ja toistensa ennusteita talouden 
nousun jyrkkyydestä ja kestosta, kun 
taas toisaalla pessimistiset varoit-
televat talouden tuplaveestä eli sii-
tä, että nousu ei olisikaan kestävää, 
vaan se jäisi väliaikaisesi ja taloudes-
sa tapahtuisi uusi notkahdus taantu-
maan. – Niin tai näin tämä jää näh-

Ovatko jäsentietosi muuttuneet?
Voit ilmoittaa muuttuneesta osoitteesta, työnantajastasi suoraan 

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

täväksi, sillä lopputulos, nousua vai 
laskua, todetaan kuitenkin vasta jäl-
ki-käteen. 

Omassa työssäni tarjoan lähiyh-
teisöjen työntekijöille luottoalan ju-
ridista koulutusta, minkä lisäksi olin 
itse alkuvuodesta mukana neljännes-
sä Credit Management -ohjelmassa. 
Erityi-sesti näissä yhteyksissä olen 
huomannut, että talouden tendens-
sit näyttävät korreloivan melko suo-
raan eri yritysten koulutushalukkuu-
teen. Toisin sanottuna: silloin kun 
taloudessa menee heikosti, yritykset 
muun muassa tiukentavat omia luot-
tokriteereitään ja tulevat samalla en-
tistä kiinnostuneemmiksi asiakkai-
densa maksukyvystä ja -halusta sekä 
perinnän onnistumisesta ja tehok-
kuudesta. Tällöin yritysten fokus on 
kaikessa sellaisessa koulutuksessa, 
jonka seurauksena ne uskovat voi-
vansa minimoida omat laskusuhdan-
teesta syntyvät riskinsä. Sitten kun 
taloudessa alkaa taas alkaa näkyä 
merkkejä paremmasta, rajoitetaan 
kaikkea tällaista ”ikävää” koulutus-
ta ja koulutusvarat suunnataan mui-
hin aiheisiin, kunnes seuraava lasku 
taloudessa taas aikanaan alkaa. 

Tällainen toiminta on sikäli täy-
sin ymmärrettävää, että monet yri-
tykset toimivat reaktiivisesti talou-
den muutoksiin. Käytännössä tämä 
tarkoittaa sitä, että yritykset saavat 
ensin jonkun ärsykkeen, johon ne sit-
ten reagoivat. Näin alkavan koulut-
tamisen prosessi kestää käytännös-
sä pidempään kuin jos yritys olisi 
aktiivisesti kouluttamalla ylläpitä-
nyt henkilöstönsä osaamista. Esi-
merkiksi Credit Management kesti 
kuusi kuukautta ja itse pyörittämäni 
koulutus kestää yhden vuoden. Vas-
taavasti siis: Tämä on se aika, mitä 
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Puh. (09) 4242 3080
myynti@svea.fi • www.svea.fi

Ota yhteyttä, niin kerromme miten 
voimme vauhdittaa yrityksesi kasvua!

Anna meidän kotiuttaa saatavasi tehokkaasti ja ammattitaidolla! 
Meiltä saat kattavan palveluvalikoiman mm. laskutuksen- ja reskontran hoitoon, 
saatavien rahoitukseen ja perintään. Voimme hoitaa laskujesi hallinnoinnin 
kokonaan, jolloin voit keskittyä ydintoimintaasi ja kasvattaa omaa liiketoimintaasi. 

Asiakkaanamme parannat maksuvalmiuttasi, nopeutat kassan kiertoa ja pienennät 
luottotappioriskiä.

Haluamme auttaa yritystäsi kasvamaan.

...ulkoista laskujen hallinnointi Svealle! 

Tarkkaile 
ajankäyttöäsi...
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Vuosittainen Luottoseminaa-
ri pidettiin tänä vuonna Kirk-
konummella, Långvikissa. 

Korkeatasoinen kongressi- ja kylpy-
lähotelli on aiemmin tunnettu Kan-
sallis-Osake-Pankin henkilökunnan 
kurssikeskuksena, jossa aikoinaan 
Urho Kekkonenkin piti hoviaan. Siir-
ryttyään venäläisomistukseen kon-
gressikeskus on remontoitu erittäin 
hyvällä maulla ja se tarjosi 73 osal-
listuneelle luottomiehille hienot puit-
teet seminaarin viettoon.

Majoittauduttuamme torstai-aa-
mupäivänä hotelliin pääsimme en-
simmäiseksi ruokailemaan. Lou-
naaksi tarjolla oli nieriää, keiton ja 
salaattipöydän kera. Varsinainen se-
minaari alkoi puolilta päivin, jolloin 
koulutustoimikuntamme puheen-
johtaja Terhi Hakkarainen Duetto 
Groupista piti avauspuheenvuoronsa 
ja toivotti kaikki luottomiehet terve-
tulleeksi tilaisuuteen. 

Seminaarin ensimmäisenä puhuja-
na toimi Anja Peltonen, kuluttaja-
oikeusryhmän johtaja Kuluttajavi-
rastosta. Avauksessaan Peltonen toi 
esiin tyytyväisyytensä siihen että Ku-
luttajaviraston ja perintäalan välien 
suhde on parantunut huomattavasti 
viime vuosina. Peltosen mukaan asi-
at sujuvat osapuolten välillä nykyisin 
varsin mutkattomasti.

OECD:n 
kuluttajapoliittinen 
käsikirja
Saimme kuulla Peltosen kertoma-
na siitä kuinka yleisesti Euroopas-
sa sekä Kuluttajavirastossakin on ta-
pahtunut ajattelutavan muutos sen 
jälkeen kun eri tahoilla on tehty ku-

TeKSTI: SaMI veSTO, KUvaT RISTO SUvIaLa

Luottoseminaari 30.9.-1.10.2010 
Långvik, Kirkkonummi

Långvikin markkinointi- ja myyntijohtaja Mudi Eid esitteli talon palvelut ja historian.

Perintäalaan vaikuttavat laki- ja 
direktiivimuutokset

Johtaja Anja Peltonen Kuluttajavi-
rastosta.
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luttajien käyttäytymiseen paneutu-
nutta tutkimusta. Peltosen mukaan 
aiemmin kansalaisia pidettiin ylei-
sesti omatoimisina, jotka pystyvät 
eri tilanteissa käyttämään omaa har-
kintaansa. Nykyisin kuitenkin on 
havahduttu siihen, että yhä useam-
min myös muilla keinoin tulee ohja-
ta kuluttajien käyttäytymistä, koska 
kuluttajat eivät pysty tekemään pää-
töksiä aina järkiperusteisesti. Talo-
udellisen yhteistyön ja kehityksen 
järjestö OECD on julkaissut asian 
tiimoilta kesän aikana kuluttajapo-
liittisen käsikirjan, jossa aihetta kä-
sitellään laajemmin. Käsikirjan ta-
voitteena on saada ihmiset tekemään 
fiksuja päätöksiä siten että heidän 
käyttäytymiseensä perehdytään tar-
kemmin. Peltonen toi esiin myös ns. 
päätöspuu mallia, jota hän piti yksin-
kertaisena työkaluna mm. velallisten 
ja tukihenkilöiden välisessä kommu-
nikaatiossa. Samalla hän totesi, että 
todellisuudessa ihmiset ovat uusien ja 
vaikeiden asioiden edessä käytännös-
sä kovin usein aivan tumpuloita. Pel-
tosen mukaan, tässä yhteydessä mei-
dän ammattilaisten on joskus kovin 
vaikea käsittää sitä, ettei toinen ym-
märrä mistä puhutaan.

Kuluttajansuojalain 2 
luku ja kuluttajaluottojen 
kokonaisuudistus
KSL 2 luku koskee markkinointia 
sekä asiakassuhdetta. Se ulottuu pe-
rintään, ja siinä määritetään asiakas-
palvelun järjestämistapa. Peltosen 

mukaan lainsäädäntöä seuraamalla 
kuluttajalle pystytään antamaan riit-
tävästi tietoa päätöksenteon tueksi ja 
näin osaltaan tukemaan kuluttajaa 
päätöksenteossa.

Kuluttajaluottojen kokonaisuudis-
tuksen yhteydessä termi kulutusluot-
to korvattiin paremmin kuvaavalla 
kuluttajaluotto termillä. Keskeisim-
piä asioita joita lainsäädännöllä uu-
distettiin ovat: 
• luotonantajaa koskeva rekisteröi-

tymisvelvoite
• todellisen vuosikoron laskenta
• velvollisuus arvioida kuluttajan 

luottokelpoisuutta
• velvollisuus antaa tietoja ennen 

luottosopimuksen tekoa ja sen ai-
kana

• hyvän luotonantotavan määrittä-
minen

Peltosen näkemys on, että hyvä luo-
tonantotapa koskee myös perintää. 
Sen tulee hänen mukaansa näkyä 
kaikessa tekemisessä koko luotonan-
non elinkaaren ajan. Hän perään-
kuulutti myös sitä, että nyt olisi hyvä 
tilaisuus ottaa kuluttajakäyttäytymi-
sen periaatteita mukaan päätöksen-
tekoon, esimerkiksi päätöspuilla voi-
taisiin ohjata kuluttajaa tekemään 
oikeita valintoja eri tilanteissa.

Vastuullinen luotonanto
Uuden lainsäädännön myötä luoton-
antajilta odotetaan yhä vastuullisem-
paa luotonantoa. Mm. maksukyvyt-
tömyystilanteissa luotonantajan on 
annettava tietoa ja neuvoja maksu-
vaikeuksien syntymisen ja syvene-

misen estämiseksi. Luotonantajilta 
odotetaan neuvoja tällaisten tilantei-
den hoitamiseksi ja heidän odotetaan 
suhtautuvan vastuullisesti erilaisiin 
maksujärjestelyihin. Tämä ei kuiten-
kaan Peltosen mukaan tarkoita sitä 
että kaikkeen on suostuttava. Tilan-
teita tulee arvioida tapauskohtaisesti 
ja järjestelyiden tulee olla kohtuulli-
sia myös velkojan kannalta.

Positiivinen 
luottotietorekisteri
Seminaarilaiset käynnistivät vilk-
kaan keskustelun aiheesta. Moni oli 
ihmeissään siitä, ettei meillä ole käy-
tössä rekisteriä, jonka avulla luo-
tonottajien takaisinmaksukykyä voi-
taisiin arvioida laajemmin. Peltonen 
ei nähnyt rekisteriä ainoana autu-
aaksi tekevänä järjestelynä. Mm. ve-
rotus- ja palkkatietoja voidaan Pel-
tosen mukaan jo nyt ottaa osaksi 
luotonmyöntöprosessia. Kuluttajavi-
raston kanta rekisterin tarpeellisuu-
desta näytti olevan kielteinen. 

Joitain hyviä käytäntöjä
Esityksensä lopuksi Peltonen toi esiin 
joitain käytäntöjä joita luotonanto-
prosessissa tulisi jatkossa seurata. 
Luottoehdot tulisi kuluttajaviran-
omaisen mukaan tulevaisuudessa toi-
mittaa hakijalle kotiin, jolloin haki-
jat voivat rauhassa arvioida luottoa. 
Asiakaspalvelutilanteiden tulisi olla 
interaktiivisempia siten, että kulutta-
jia rohkaistaan niissä kysymysten te-
koon. Muutoinkin tulisi hyödyntää 

 Johtaja Anja Peltonen Kuluttajavirastosta käynnisti luottoseminaarin ja sai osallistujat aktivoitumaan.
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nykyaikaisia viestintävälineitä, mm. 
maksutonta tekstiviestimuistutusta 
erääntyneestä luotosta tai sen eräs-
tä tulisi käyttää laajemmin. Otetun 
luoton vaikutusten vähättelyyn ei ole 
myöskään syytä, usein kyse on ku-
luttajille merkittävistä asioista niin 
asiallisesti kuin taloudellisestikin. 
Luotonottajia tulisi myös rohkaista 
maksujärjestelyihin niissä tilanteissa 
joissa maksuja ei ole pystytty maksa-
maan sopimuksen mukaisesti. Kaik-
kiaan Peltonen näki, että moni asia 
on yritysten vastuulla niissä tilanteis-
sa joissa vastapuolena on kuluttaja. 
Tilanteita pitäisi lähentyä kuluttajan 
asemasta, siitä mitä tällä on tiedos-
sa ja mitä tämän on tiedettävä ennen 
päätöksentekoa. Hänen mukaansa 
tulee muistaa, että yritys on useim-
miten ammattilainen ja sen tulee an-
taa kuluttajalle järkevän päätöksen-
teon perusteet. Sami Vesto työstää juttua seminaarista Luottolinkkiin.

Sopimusten merkitys luottokaupassa

Aiheesta puhumaan oli saatu asian-
ajaja ja oikeustieteen tohtori Marko 
Mononen, Asianajotoimisto Oy Juri-
dia Ab:stä. Mononen on toiminut Ju-
ridiassa viiden vuoden ajan, työsken-
neltyään sitä ennen ensin tutkijana ja 
myöhemmin professorina Helsingin 
yliopistossa. Nykyisessä tehtäväs-
sään Monosen vastuulla on kilpailu-
oikeus, julkiset hankinnat sekä tuo-
tevalvontavastuuseen liittyvät asiat.

Asianajaja Marko Mononen.

sisällöltään puutteellisia, epäselviä ja 
tulkinnanvaraisia.

Mitä hyvä sopimus 
tarkoittaa?
Monosen ajatuksena oli, että sopi-
mus voidaan nähdä prosessina jossa 
on sopimuksen koko elinkaari.

Hyvän sopimuksen 
tunnusmerkkejä ovat:

•	 sopimuksen	 kirjallisuus	 (suul-
listen sopimusten toteennäyttä-
minen on aina vaikeaa, joskus 
myös laki vaatii kirjallista sopi-
musta)

•	 sopimus	on	pätevä
•	 sopimus	 on	 toteuttamiskelpoi-

nen	(ei	vaadita	itseltä	tai	kump-
panilta mahdottomia, kohtuul-
lisuus-tasapuolisuus)

•	 sopimus	 on	 selkeä	 (ilmentää	
osapuolten tahtoa ja tarkoitus-
ta, käytetään lyhyitä lauseita ja 
selkeää kieltä)

•	 sopimus	on	kattava
•	 sopimus	on	turvallinen	(vastuut	

ja niiden rajat, voimassaolo ja 
exit)

•	 sopimus	on	kannattava
•	 sopimus	 on	 joustava	 (yhteistoi-

minnallisuus ja kumppanuus, 
WIN-WIN sopimus osapuolille)

Riskit ja riskien hallinta

Monosen mukaan yrityksen riskit, 
jotka liiketoimintaan liittyvät, ovat 
yleisimmin sopimuksiin liittyviä asi-
oita. Sopimuksiin sisältyy sitovuus-
riski. Voi olla epäselvää, onko so-
pimus ylipäätään sitova. Tällaisesta 
sopimuksesta esimerkkinä Mono-
nen mainitsi ns. parkkiyhtiöratkai-
sun	 (KKO	 2010:23),	 jossa	 korkein	
oikeus arvioi sitä oliko yksityisel-
lä maanomistajalle oikeus määrätä 
omaisuudestaan. Joskus eteen tulee 
myös tilanteita, joissa arvioidaan so-
pimusten pätevyyttä. Mm. sopimus-
ten kohtuuttomuus toiselle osapuo-
lelle tai pakottavan lainsäädännön 
vastaiset ehdot ovat asioita, jotka 
voivat aiheuttaa sopimuksen päte-
mättömyyden. 

Meille luottomiehillekin tuttu-
ja ovat sopimuskumppaniin liittyvät 
riskit. Tilanteita joissa nämä riskit 
konkretisoituvat ovat mm. sopimus-
kumppanin maksukyvyn ja taloudel-
lisen aseman muutokset. Asianajo-
työssään Mononen kohtaa kuitenkin 
eniten ongelmia niissä tilanteissa, 
joissa sopimuksen sisällön tulkin-
nassa on eroavaisuuksia sopimusosa-
puolten välillä. Sopimusten tekohet-
kellä tarkoitus ja osapuolten välinen 
tahtotila eivät ole aina kohdanneet. 
Tämän lisäksi sopimukset voivat olla 

Monosen sopimusprosessin vaiheet
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Marketing spirit 
ja arvoa tuottava 
myyntityö
Torstain viimeisenä esiintyjänä oli 
Petri Parvinen, proferssori ja filosofi-
an tohtori, Aalto-yliopiston kauppa-
korkeakoulusta. Parviainen johdat-
ti meidät lennokkaassa esityksessään 
myynnin ja markkinoinnin saloi-
hin. Parviainen on päässyt urallaan 
tutustumaan eri kulttuureissa hyvin 
erilaisiin tapoihin myydä ja markki-
noida. Hänellä on myös kokemusta 
erilaisista yrityksistä, itsekin hän on 
ollut perustamassa reilua kymmentä 
yritystä. Parvisen näkemyksenä on, 
että myynnin arvostus organisaati-
oissa korreloi suoraan myynnin me-
nestystä.

Kaupallisuus tulee, 
halusimme tai emme
Suomessa ollaan Parviaisen näke-
myksen mukaan vasta alkutaipaleel-
la kun mietitään kaupallisia mahdol-
lisuuksia. Me emme ole myöskään 
kovin ulospäin suuntautuneita mikä 
osaltaan hankaloittaa yritysten toi-
mintaa myynnin ja markkinoinnin 
kentällä. Myyntiä ei arvosteta, koska 
suomalainen myyntitoiminta ei ole 
kehittynyttä. Monilla toimialoilla 
ollaan jopa myynti- ja markkinointi-
vihamielisiä. Kaupallisuus tulee kui-
tenkin lisääntymään, halusimme tai 
emme, Parvinen julisti ja toi esiin 
ajatuksiaan hyvästä myyntityöstä 
sekä peräänkuulutti organisaatioihin 
myynnin arvostusta. 

Toimivaa myyntiä on laadukas, 
kestävä ja liiketoimintamallin mu-
kainen myynti. Siinä ymmärretään 
asiakkaalle tuotettavan lisäarvoa. 
Ajatellaan asiakkaan puolesta ja 
käytetään omaa ammattitaitoa asi-
akkaan hyväksi. Asiakkaasta välite-
tään ja tämän kanssa pyritään kes-
täviin ratkaisuihin. Toisin sanoen, 
ollaan ensisijaisesti hyviä työntekijöi-
tä omalle työnantajayritykselle.

Ensimmäisen seminaaripäivän 
päätteeksi esiteltiin yhdistyksem-
me koulutustoimikunta ja samal-
la seminaariyleisöllä oli tilaisuus 
esittää kysymyksiä päivän annis-
ta. Tässä yhteydessä saimme myös 
kuulla yhdistyksemme tekemästä 
laki aloitteesta. Risto Suviala Duet-
to Groupista kertoi puheenvuoros-
saan kuinka yhdistys on jättänyt 
oikeusministeriön kansliapäälliköl-
le aloitteen, jolla pyritään saamaan 
Suomeen positiivinen luottotietore-
kisteri. Asiassa on keskusteltu myös 
oikeusministeriön lainvalmistelus-
ta vastaavien henkilöiden kanssa. 
Riston näkemyksen mukaan kysees-
sä on monivuotinen hanke, jossa 
ei tulla saavuttamaan pikavoittoja. 
Torjuntavoittona Risto näki sen, et-

tei velkojan asemaa ainakaan enti-
sestään heikennettäisi.

Seminaaripuhujien jälkeen Luot-
tomiehillä oli mahdollisuus tutustua 
oppaan johdolla Långvikin tiloihin 
ja historiaan. Ennen illallista moni 
suuntasi erilaisiin hoitoihin, joita ta-
lossa tarjotaan. Osa viihtyi reilun sa-
dan pakkasasteen kylmähoidossa, 
osa saunaosastolla poreillen.

Seminaarin juhlaillallinen aloi-
tettiin klo 20:00. Monipuolisen ja 
maittavan illallisen sekä muutaman 
juhlapuheen jälkeen siirryttiin tans-
silattialle jossa useat viihtyivät myö-
hään yöhön. Tänä vuonna vuoden 
luottomiestä ei julkaistu luottosemi-
naarin yhteydessä, vaan tämä tul-
laan tekemään myöhemmin syysko-
kouksessa.

Parvisen viisi tapaa lisätä 
yrityksen nettokassavir-
toja eli kasvattaa yrityk-
sen arvoa:

1. Myy lisää
2. Ehkäise tulovirtojen loppumi-

nen
3. Muuta kustannus/tuotantora-

kennetta
4. Aikaista kassavirtoja
5. Tasaa kassavirtojen volatili-

teettiä
Seminaarin järjestelyistä vastannut koulutustoimikunta vasemmalta: Jyrki 
Hurskainen, Arja Westerholm, Terhi Hakkarainen (puheenjohtaja), Tarja Mav-
roudis, Riitta Tuovinen ja Jussi Syrjänen. Maarit Siijärvi ei ehtinyt kuvaan.

Myynnin professori Petri Parvinen yhdisti täydellisesti myynnin strategiat ja 
stand-up -taiteen.
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Kurssihotellin ulko-ovien kah-
voissa oli muistot paikan mennei-
syydestä KOP:n koulutuskeskuk-
sena.

Seminaarilaisille tarjottiin maistu-
vat cocktailit ensimmäisen päivän 
päätteeksi.

Paikan vakiovieraana olleen pre-
sidentti Urho Kekkosen kaataman 
hirven pää.

Paikan alkuperäinen takka ja Yrjö 
Kukkapuron suunnittelemat tuolit.

Tunnelma illallisella lähti nousuun. 
Vasemmalta Kai Grönholm, Risto 
Suviala ja Piia Nurminen.
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Perjantaiaamuna saimme katsauksen 
poliisin petosrikostutkinnan arkeen. 
Tutkinnanjohtaja Timo Pirinen, Itä-
Uudenmaan poliisilaitokselta oli saa-
punut kertomaan asiasta.

erikseen määrättyjä asioita kuten te-
kijänoikeusasiat, virkarikokset ja ri-
kokset viranomaisia vastaan.

Pirisen mukaan petosrikosten 
määrä on ollut viime vuosina kas-
vussa. Internet on tuonut mukanaan 
uudenlaisia rikoksia kuten väärillä 
korttitiedoilla tehtyjä ostoksia, os-
toksia itselle ilman että niitä on tar-
koitus maksaa sekä kiusaamismie-
lessä tehtyjä ostoksia. Internetin 
avulla on hyvin helppoa hankkia pe-
tosmielessä rahaa ja omaisuutta, on-
neksemme tekijät jäävät näistä lähes 
poikkeuksetta kiinni. 

Poliisi törmää työssään nykyisin 
yhä useammin identiteettivarkauk-
siin, joissa esimerkiksi toisen iden-
titeetillä käytettyjä sähköpostilaati-
koita hyödynnetään tavaran tilausten 
yhteydessä. Poliisi tapaa yhä edel-
leen ns. Nigerialaiskirjeitä eivätkä 
”Auervaaratkaan” ole kokonaan ka-
donneet. Myös maksuvälinepetokset 
ovat poliisin arkipäivää, kadotettu-
ja tai anastettuja kortteja käytetään 
luvatta ostoksiin ja automaattinos-
toihin. Kortteja kopioidaan, ja jos-
kus niitä hyödynnetään jopa omista-
jan tietämättä esimerkiksi ”pimeissä 
takseissa”.

Petosrikostutkinnan arkea
Päivittäiseen petosrikostutkintaan 

kuuluu rikoslain 36 luvun mukaisten 
petosasioiden käsittely. Siihen sisäl-
tyy myös maksuvälinerikoksia, vää-
rennyksiä, kavalluksia sekä muita 

Käytännön toimet ulosotossa
Seuraava puhuja, kihlakunnanulosot-
tomies Timo Vainikka, saapui Länsi-
Uudenmaan ulosottovirastosta. Vai-
nikka kävi esityksessään läpi ulosoton 
käytännön toimia ja määritelmiä.

Ulosotto on ensisijaisesti laimin-
lyödyn velvoitteen täytäntöönpanoa. 

Ulosotto tehdään puolueettomas-
ti sekä velkojan että velallisen oi-
keuksia valvoen. Vainikka huomaut-
ti, ettei ulosotto toimi kummankaan 
osapuolen asiamiehenä. Ulosoton 
tehtävänä on pyrkiä siihen, että ve-
lalliset suorittavat vapaaehtoisesti 

sen, mitä heidät on oikeudenpäätök-
sellä tai suoraan lain nojalla on vel-
voitettu suorittamaan. Tarvittaessa 
ulosotossa käytetään pakkotoimia.

Maksujärjestelyt osana 
ulosottoa
Saatuaan ulosottoasian käsittelyynsä 
ulosotto lähestyy velallista maksuke-
hotuksella. Ellei velkaa ole maksettu 
siinä annettuun eräpäivään mennes-
sä suoritetaan varsinainen ulosmitta-
us. Velallisille voidaan kuitenkin eri-
tyisistä syistä ja pyynnöstä myöntää 
maksuaikaa. Maksuaikaa voidaan 
myöntää ilman hakijan suostumusta 
korkeintaan kolme kuukautta ja ha-
kijan suostumuksella enintään kuu-
si kuukautta. Maksujärjestely asioissa 
velallisen on oltava kuitenkin itse ak-
tiivinen ja otettava yhteyttä asiaa hoi-
tavaan kihlakunnanulosottomieheen.

Ulosmittaus
Kun velallinen ei ole suorittanut vel-
kaa tai sopinut maksujärjestelyistä 
aloitetaan velallisen tulojen, varojen 
ja tarvittaessa myös olinpaikan sel-

Tutkinnanjohtaja Timo Pirinen.

Ulosottomies Timo Vainikka.
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vittäminen. Ulosottomiehellä on laa-
jat oikeudet tarkistaa velallisiin liit-
tyviä tietoja eri tahoilta.

Ensisijaisesti etsitään ulosmittaus-
kelpoisia tuloja tai varoja. Toissijai-
sesti ulosmitataan irtainta omaisuut-
ta. Elleivät tulot ja varat edelleenkään 
kata velkoja, ulosmitataan kiinteää 
omaisuutta. Viimeisenä vaihtoehto-
na on ulosmittauksen kohdistaminen 
velallisen vakituiseen asuntoon tai 
toimeentulon kannalta välttämättö-
mään omaisuuteen.

Ulosottotoimien 
päättyminen ja 
ulosottoperusteen 
vanheneminen
Velkomisasioissa ulosottotoimet 
päätetään, kun velka on kuluineen 
maksettu, velallinen on todettu va-
rattomaksi tai kun velkoja peruuttaa 
täytäntöönpanon. Ulosottoperus-
te pysyy voimassa luonnollista hen-
kilöä kohtaan 15 vuotta, jos myös 
velkoja on luonnollinen henkilö 20 
vuotta. Jos saatava on rikosperustei-
nen ja siitä on tuomittu vankeutta tai 
yhdyskuntapalvelua vanhenemisaika 
on 20 vuotta. Määräaikoja lasketaan 
siitä hetkestä lukien, kun tuomio tai 
ulosottoperuste on annettu.

Viimeisenä seminaaripuhujana toi-
mi teologi ja kouluttaja Antti Kyl-
liäinen. Hänet tunnetaan kirjastaan 
Armoa työhön, joka ilmestyi vuon-
na 2009. Kylliäinen toi esityksessään 
esiin ajatuksia armosta. 

Lähtökohtana armossa on kau-
nistelematon kuva ihmisestä, meis-
tä kukaan ei ole täydellinen. Meillä 
kaikilla on heikkoutemme, teemme 
virheitä ja saamme aikaan niin hyvää 
kuin pahaa. Vastineeksi tälle, armon 
kautta, on mahdollista saada hyväk-
syntää ja anteeksiantoakin.

Armoa voidaan pitää hengellisenä 
asiana, mutta Kylliäisen näkemyksen 
mukaan sillä on annettavaa myös työ-
yhteisöissä. Meitä voidaan pitää yh-
teisöllisinä ja meillä on jokaisella si-
sällämme hyväksytyksi tulemisen 
tarve, jota koemme myös työssäm-
me. Työssä viihtyvyyden kannalta on 
tärkeää että tunnemme kuuluvamme 
joukkoon.

Hänen näkemyksensä mukaan 
meidän tulee aivan aluksi hyväksyä 
itsemme. Tämän jälkeen meidän on 
opittava hyväksymään muita. Meidän 
tulee olla positiivisia. Vihastuminen-
kin on sallittua, sitä seuraa anteeksi-
anto. Katkeroitumiseen meillä ei ole 
varaa.

Parhaimmillaan voidaan nähdä 
että armon liittäminen työyhteisöön 
johtaa siihen että työntekijät voivat 
paremmin, kokevat työnsä mielek-
kääksi ja jaksavat paremmin. Työyh-
teisö kokonaisuudessaan tekee työn-
sä tuottavammin ja innostuneemmin.

•••
Yhteenvetona seminaarista voidaan 
todeta että koulutustoimikunta oli 
onnistunut niin järjestelyissä, kuin 
puhujienkin valinnassa. Myös paikka 
oli seminaarinviettoon mitä parhain. 
Iso kiitos kaikille järjestelyissä muka-
na olleille.

Mihin työssä 
tarvitaan armoa?

Kokous- ja kylpylärakennukset on 
suunniteltu ja rakennettu ympäröi-
vän maaston ehdoilla.

Teologi Antti Kylliäinen.
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Eduskunta hyväksyi vuosina 
1999, 2004 ja 2006 ponsia, 
joilla hallitusta kehotettiin 
seuraamaan saatavien peri-
miskulujen kehitystä, arvioi-
maan perimiskuluja koskevien 
lakisääteisten taulukoiden 
vaikutuksia sekä selvittämään 
julkisoikeudellisten saata-
vien perintää koskevien asia-
mieskieltojen toimintaa ja 
arvioimaan kieltojen tarkoituk-
senmukaisuutta. Tämän vuoksi 
oikeusministeriö antoi vuonna 
2009 Oikeuspoliittiselle tutki-
muslaitokselle tehtäväksi tutkia 
perintäkulujen ja asiamieskiel-
lon sisältöä ja muutostarvetta.

Tutkimus tapahtui osittain nettipoh-
jaisena kyselynä, puhelinhaastatte-
luin ja tapaamisina. Asiantuntijoita 
haastateltiin oikeusministeriön tieto-
tekniikkakeskuksesta, Helsingin vel-
kaneuvonnasta, Kuntaliitosta, kun-
nista ja Suomen Perimistoimistojen 
Liitto ry:stä. Lisäksi tutkimuksessa 
on käytetty aikaisempaa haastattelu-
aineistoa talous- ja velkaneuvonnas-
ta ja ulosottotoimesta. Tutkimus val-
mistui viime syksynä. 

Tutkimuksen tuloksia on tarkoitus 
käyttää valmistelumateriaalina kun 
lakia saatavien perinnästä päivitetään 
tai täydennetään seuraavan kerran. 

Suomen Perimistoimistojen Liitto 
ry:n tietoon on tullut, että perintälain 
mahdollisten muutosten valmistelu 
käynnistyisi vuoden 2011 kuluessa. 
Tämän vuoksi on syytä tutustua Oi-
keuspoliittisen tutkimuslaitoksen tut-

kimukseen ja perintäalan kannanot-
toihin tutkimuksen tuloksista.

Suomen Perimistoimistojen Liitto 
ry on kiinnittänyt huomion seuraa-
viin asioihin, joita on käsitelty oike-
uspoliittisen tutkimuslaitoksen tut-
kimuksessa:

•	 Asiamieskiellosta	ja	toimeksianto-
rajoituksista

•	 Ulosoton	asiamieskiellon	merkitys	
kuntien toimeksiantojen hoidossa

•	 Perintälakiin	 perustuvien	 tauluk-
komaksujen sisältö

•	 Yksityisoikeudellisten	 saatavien	
perintäkulut

•	 Julkisoikeudellisten	 saatavien	 pe-
rintäkulut

•	 Perintälain	 10	 a	 §:n	 maksuvaati-
mus

•	 Maksumuistutusten	 ja	maksuvaa-
timusten määrien vaikutukset pe-
rintäkuluihin

•	 Maksusuunnitelmat
•	 Suhteellisuusperiaate	 perintätoi-

menpiteiden mitoittamisessa
•	 Perintäkulujen	 suora	 ulosottokel-

poisuus ja varojen kohdentamis-
säännökset

•	 Perintäpalvelusta	sopiminen
•	 Hyvä	perintätapa
•	 Summaaristen	 velkomisasioiden	

oikeudenkäyntikulut
•	 Perintäkulumäärien	 tarkastami-

nen

Suomen Perimistoimistojen Liit-
to ry:n kommentit Oikeuspoliittisen 
tutkimuslaitoksen tutkimuksesta voi 
lukea osoitteesta www.suomenperi-
mistoimistojenliitto.fi

Suomen Perimistoimistojen Liitto ry

Jyrki Lindström
puheenjohtaja

TeKSTI: JyRKI LIndSTRöM

Muuttuuko perintälaki?

LUOTTOMIESTEN TAPAHTUMAKALENTERI

Syyskokous  ...........................................................................25.11.2010

-Ilmoitautumisen deadline .....................................................12.11.2010

Lehden 01/2011 aikataulu

Deadline  ................................................................................20.1.2011 

Lehti 01/2011 Ilmestyy ..........................................................10.2.2011
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Toimeksianto ja tavoite

Luottomiehet - Kreditmännen ry:n 
hallitus päätti 16.2.2010 käynnis-
tää hankkeen luottotietolain muutta-
miseksi siten, että lakiin sisältyisivät 
säännökset myös positiivisten luotto-
tietojen käytöstä luottotietoina.

Hallitus päätti, että hankkeen 
eteenpäin vieminen asetetaan luot-
toalan neuvottelukunnan tehtäväksi.

Luottoalan 
neuvottelukunnan 
kokoukset
Neuvottelukunta on kokoontunut 
asian johdosta tähän mennessä kak-
si kertaa: 22.4.2010, joka oli samalla 
neuvottelukunnan järjestäytymisko-
kous ja 2.9.2010, molemmilla ker-
roilla Scandic Marskissa.

Huhtikuun kokouksessa Mikko 
Parjanne kertoi, mitä viime vuosi-
na on tapahtunut positiivisen luot-
totietorekisterin suhteen Suomessa 
ja muualla Euroopassa. Erityisen va-
laisevaa oli saada kuulla mitkä tahot 
ovat viimeksi kannattaneet ja mitkä 
vastustaneet hanketta.

Eduskunnan talousvaliokunnasta, 
jolle luottotietolain ja sen muutosten 
käsittely kuuluu, ovat positiivisten 
luottotietojen käyttöä kannattaneet 
ainakin valiokunnan puheenjohtaja 
Jouko Skinnari	 (sd)	 ja	 Marjo Mati-
kainen-Kallström	(kok).

Takuu-Säätiö on positiivisen luot-
totietorekisterin	 kannalla	 (toimin-
nanjohtaja Leena Veikkola, Suomen 
Kuvalehti 20.8.2010).

Merkittäviin uudistuksen vastus-
tajiin kuuluvat Finanssialan Kes-
kusliitto ja Kuluttajavirasto. Finans-
sialan Keskusliiton kanta noudattaa 
isoimpien finanssikonsernien kanto-
ja. Myös Tietosuojavaltuutettu suh-
tautuu asiaan kielteisesti.

Velkaneuvonnan mahdollista vi-
rallista kantaa ei ole tiedossa. Se 
tiedetään, että velkaneuvonnassa 
suhtaudutaan asiaan laajasti myön-
teisesti.

Syyskuun kokouksessa keskustel-
tiin ja päätettiin toimenpiteistä, joi-
hin neuvottelukunnan tulee asian 
edistämiseksi ryhtyä. Kaksi konk-

Positiiviset luottotiedot
Tilanneraportti 1.10.2010

TeKSTI: RISTO SUvIaLa

reettista toimenpidettä sovittiin: 
•	 toimitetaan	 Helsingin	 Sanomille	

yhteenveto ja Luottomiesten kan-
ta elokuussa Helsingin Sanomien 
mielipidesivuilla käytyyn keskus-
teluun positiivista luottotiedoista 

•	 järjestetään	 Luuottomiesten	
50-vuotisjuhlavuoden alussa tam-
mi-helmikuussa 2011 keskuste-
lutilaisuus positiivisten luotto-
tietojen käytöstä. Tilaisuuteen 
kutsuttaisiin keskustelijoiksi alan 
keskeisimmät toimijat sekä kan-
nattajien että vastustajien piiristä. 
Media on syytä kutsua paikalle 
välittämään tietoa erilaisista mie-
lipiteistä.

Valitettavasti osallistuminen Helsin-
gin Sanomien mielipidekeskusteluun 
ei toteutunut, koska yhdistyksen hal-
lituksen puheenjohtajan kantaa mie-
lipiteeseemme ei saatu puheenjohta-
jan sairastuttua.

Tehdyt toimenpiteet
1 Luottoalan neuvottelukunta lähet-

ti hallituksen nimissä 14.9.2010 
oikeusministeriön kansliapäällik-
kö Tiina Astolalle esityksen, että 
oikeusministeriö ottaisi huomioon 
yhdistyksemme tavoitteen hallin-
nonalastaan tekemässään tule-
vaisuuskatsauksessa ja sitä myötä 
asettamaan sen tavoitteeksi hal-
litusohjelmaan 2011-2015. Esi-
tys lähetettiin tiedoksi ministeriön 
lainvalmisteluosaston osastopääl-
likölle, ylijohtaja Pekka Nurmelle.

 Valitettavasti esitys ei ehtinyt Oi-
keusministeriön hallinnonalan tu-
levaisuuskatsaukseen 2010 ”Oi-

keudenmukaisuus ja luottamus 
kestävän yhteiskunnan perusta-
na”. Tulevaisuuskatsaus oli jul-
kaistu 13.9.2010.

2 Yhdistyksemme puheenjohtajan 
tehtävää hoitava varapuheenjohta-
ja Markku Harmaala ja luottoalan 
neuvottelukunnan puheenjohtaja 
Risto Suviala tapasivat 29.9.2010 
oikeusministeriössä lainsäädän-
töneuvos Anna-Riitta Wallinin ja 
erityisasiantuntija Leena Vetten-
rannan. Wallin vastaa oikeusmi-
nisteriössä luottotietolakia koske-
vasta lainvalmistelusta. Hän oli 
nykyistä luottotietolakia pohtivan 
työryhmän puheenjohtaja.

 Annoimme Wallinille ja Vetten-
rannalle jäljennökset esityksestä, 
jonka olimme aiemmin lähettä-
neet Astolalle ja Nurmelle.

 Hyvin informatiivisessa keskuste-
lussa Wallin totesi, että uuden lain 
vaikutuksia arvioidaan oikeusmi-
nisteriössä oma-aloitteisesti noin 
seitsemän vuoden kuluttua lain 
voimaantulosta. Luottotietolain 
kohdalla se merkitsisi loppuvuotta 
2014.

 Yleisesti ottaen Wallin valitti oi-
keusministeriön lainvalmistelun 
resurssipulaa, joka on huutava. 

 Wallin toivoi yhdistykseltämme 
hieman konkreettisempaa esitys-
tä, jotta he voisivat ottaa siihen 
kantaa. Onko Luottomiehet vielä 
valmis tähän? Eikö tarkoituksem-
me ole ensin keskusteluttaa eri toi-
mijoita, jotta hankkeelle saataisiin 
riittävä kannatus läpimenon ta-
kaamiseksi. Pikavoittoa ei kai kui-
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tenkaan ole tarkoitus hakea?
 Kerroimme Wallinille yhdistyk-

semme suunnitelmasta järjestää 
keskustelutilaisuus ensi vuoden 
alussa. Alustavaan kutsuumme 
hän suhtautui myönteisesti.

3 Yritin 5.10.2010 tavoittaa kansan-
edustaja Marjo Matikainen-Kall-
strömiä, joka kuuluu eduskunnan 
talousvaliokuntaan. Keskustelin 
Matikainen-Kallströmin eduskun-
ta-avustaja Piri Punamäen kans-
sa. Punamäki kertoi, että olemme 
hyvään aikaan liikkeellä, koska 
eduskuntaryhmissä par áikaa teh-
dään hallitusohjelmia tulevia hal-
litusneuvotteluja varten. Hallitus-
ohjelmaan saatu hanke velvoittaa 
istuvaa hallitusta toteuttamaan 
ohjelmassa mainitut tavoitteet hal-
lituskauden aikana. 

 Punamäen kehotuksesta lähetin 
kansanedustaja Matikainen-Kall-
strömille saman esityksen kuin 
olimme aiemmin toimittaneet oi-
keusministeriön eri henkilöille. 
Sekä tiedoksi Punamäelle. Tar-
koituksemme on siis saada tavoit-
teemme tätä kautta tulevaan halli-
tusohjelmaan.

4 Lähetetty Wallinin kehotuksesta 
esityksemme oikeusministeriössä 
lisäksi lainsäädäntöjohtaja Sami 
Manniselle ja lainsäädäntöjohtaja 
Antti T Leinoselle.

5 Tapaaminen 07.10.2010 luotto- ja 
yrityspalvelujohtaja Tapani Nyr-
hin kanssa Tapiola Pankki Oy:ssä. 
Tapiola Pankki on Taloussanomi-
en nettisivuilla 16.9.2010 esittänyt 
ylisuurista asuntolainoista ja mak-
sukyvyn hämärtymisestä johtu-
van ongelman ratkaisuksi positii-
vista luottotietorekisteriä. Nyrhin 
mukaan nyt olisi tärkeätä käydä 
periaatekeskustelu positiivisesta 
luottotietorekisteristä. Ei ole syy-
tä mennä tässä vaiheessa yksityis-
kohtiin	 (sisältö,	 käyttöoikeudet	
ym.). Olisi syytä saada kokemuk-
sia vastaavan rekisterin käytös-
tä Ruotsissa ja erityisesti kulutta-
javiranomaisilta. Olisi hyvä myös 
pian olla yhteydessä Finanssialan 
Keskusliittoon. FK:ssa on pankki 
ja ääni -periaate.

Tulevia toimenpiteitä
Olen luottoseminaarissa 30.9.2010 
Kirkkonummella sopinut alustavasti 
Kuluttajaviraston johtaja Anja Pelto-
sen kanssa keskustelutapaamisesta. 
Kuluttajaviraston kielteinen kanta on 
tiedossa. Sillä tavalla Peltonen avasi 
Kirkkonummella kahden kesken sul-
keutunutta kantaansa, että positiivis-
ta luottorekisteriä voisi harkita, jos 
rekisterin käyttö ”ei olisi luotonan-
toa jäykistävä”. Hän tulisi myös al-

Arvoisa kansliapäällikkö

Positiiviset luot-
totiedot edistävät 
hyvää luotonanto-
tapaa
Esitämme kunnioittavasti, että oi-
keusministeriö ottaisi huomioon 
yhdistyksemme tavoitteen hallin-
nonalastaan tekemässään tulevai-
suuskatsauksessa ja sitä myötä 
asettamaan sen tavoitteeksi halli-
tusohjelmaan 2011-2015. 

Tavoite: Luottotietolakia muute-
taan siten, että positiivisten luottotie-
tojen käyttö tulisi mahdolliseksi uu-
sia luottoja harkittaessa.
Tavoitetta perustellaan erityisesti 
kuluttajien edulla ja kansainvälisel-
lä kehityksellä, joita on kuvattu täs-
sä esityksessä.

Vastuullinen luotonanto sisältyy 
1.12.2010 voimaan tulevaan kulut-
tajansuojalain muutokseen. Säännös 
on Suomessa uusi ja merkitsee luo-
tonantajalle velvollisuutta noudattaa 
hyvää luotonantotapaa. Uudistus on 
luottokaupan molempien osapuolien 
– kuluttajan ja luotonantajan - edun 
mukainen.

Lain mukaan luotonantajan on 
ennen luottosopimuksen tekemistä 
arvioitava, kykeneekö kuluttaja täyt-
tämään maksuvelvollisuutensa. Ar-
viointi on tehtävä riittävien tietojen 
perusteella, todetaan muutetussa ku-
luttajansuojalaissa.

Uusienkin säädösten aikana luo-
tonantaja joutuu tekemään luotto-
päätöksen pelkästään luottotietolais-
sa sallittujen kuluttajan mahdollisten 
negatiivisten maksutapatietojen eli 
maksuhäiriöiden perusteella. Tie-
tysti kuluttajalta itseltään hankitaan 
myös tietoa. Kun luottoa on saatavis-
sa useista paikoista ja luoton hyödyn-
täminen sekä etujen etukäteinen nau-

tinta on valtavasti lisääntynyt, jää 
paljon vastuullisen luotonannon ja 
vastuullisen luotonotonkin kannal-
ta tarvittavaa tietoa hyödyntämättä.

Kansainvälisiin	 tutkimuksiin	 (esi-
merkiksi World Bank 2005: Doing 
Business Database on Private Credit 
Bureaus) tukeutuen voidaan arvioi-
da, että positiivisen rekisterin puut-
tuminen on aiheuttanut Suomessa 
noin 100.000 henkilön joutumisen 
tarpeettomasti maksuhäiriörekiste-
riin. Tutkimusten mukaan kolman-
nes ylivelkaantumistapauksista kaik-
kine sosiaalisine ja taloudellisine 
vaikutuksineen on tällaisen rekiste-
rin avulla vältettävissä.

Tärkeän vastuullisen luotonannon 
noudattamiselle ei lainmuutoksen yh-
teydessä annettu sitä toimintamah-
dollisuutta, joka olisi ollut käytet-
tävissä. Vastuullista luotonantoa ja 
samalla hyvää luotonantotapaa oli-
si edistänyt se, että samanaikaisesti 
luottotietolakiin olisi lisätty positii-
visia luottotietoja koskevat säännök-
set. Positiivisilla luottotiedoilla tar-
koitetaan tietoja kuluttajan olemassa 
olevista luotoista ja joissakin maissa 
myös tietoja kuluttajan tuloista.

EU:ssa suhtaudutaan 
myönteisesti
Useimmissa Euroopan Unionin van-
hoissa jäsenmaissa on positiivinen 
luottotietorekisteri. Ainoastaan Suo-
mesta, Tanskasta ja Ranskasta sellai-
nen puuttuu. Ranskan senaatissa on 
käsitteillä lakihanke, joka mahdol-
listaisi rekisterin. Useisiin uusiinkin 
jäsenmaihin on sellainen perustettu. 
EU:n direktiivit eivät ole esteenä re-
kisterin mahdollistavalle lainsäädän-
nön	 (luottotietolaki,	 henkilötietola-
ki) muutokselle.

Toukokuussa 2010 järjestettiin 
Brysselissä eurooppalaista vastuul-
lista luotonantoa käsittelevä semi-
naari	(European	Credit	Research	In-
stitute, ECRI Task Force). Euroopan 
komission kuluttajapolitiikasta vas-

kuvuoden keskustelutilaisuuteen. 
Luottomiehet ry järjestää 50-vuo-
tisjuhlavuoden alussa tammi-helmi-
kuussa vuonna 2011 keskustelutilai-
suuden työnimellä ”Miksi Suomessa 
ei ole positiivista luottotietorekiste-
riä?”. Ajankohta on syytä sopia Suo-
men Asiakastiedon kanssa siten, että 

heidän suunnittelemansa seminaarin 
”Vastuullinen luotonanto” ja mei-
dän keskustelutilaisuuden väliä olisi 
vähintään yksi kuukausi. On sinän-
sä hyvä, että ensi vuonna positiiviset 
luottotiedot nousisivat puheenaiheek-
si muuallakin kuin Helsingin Sano-
mien kirjavilla mielipidepalstoilla. 

Esitys 14.09.2010
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taavasta yksiköstä Sarah Lynch esitti 
seminaarissa näkemyksiä siitä miksi 
komissio on kiinnostunut vastuullis-
ta luotonantoa koskevista kysymyk-
sistä	 (esim.	 sopimusta	 edeltävä	 in-
formaatio, myyntikäytännöt ja muut 
puitteet). Lynchin mukaan pääsy ku-
luttajien	 luottohistoriaan	 (positiivi-
sine ja negatiivisine piirteineen) on 
tärkeä työkalu kun arvioidaan kulut-
tajan luottokelpoisuutta.

Muista Euroopan maista saatu-
jen kokemusten mukaan tiedetään, 
että positiivisen luottotietorekisterin 
käyttöönotolla luotonannon volyy-
mi kasvaisi, luotonanto kohdistui-
si paremmin sekä ylivelkaantumi-
nen että maksuhäiriöt vähenisivät. 
Kaikki ovat arvokkaita seikkoja kun 
pohditaan keinoja Euroopan hitaan 
talouskasvun kääntämiseksi voimak-
kaampaan nousuun.

Kun positiivisesta luottotietore-
kisteristä päästään poliittisen ja ta-
loudellisen keskustelun jälkeen tar-
peelliseen yksimielisyyteen, niin sen 
jälkeen on aika aloittaa keskuste-
lu positiivisen tietorekisterin sisältö-
vaihtoehdoista. Niitä on useita.

Luottomiehet-Kreditmännen r.y.

Markku Harmaala
hallituksen varapuheenjohtaja
Juhana Toivonen
hallituksen sihteeri
 
Lisätietoja:
Luottoalan neuvottelukunta
Risto Suviala
puheenjohtaja
risto.suviala@duettogroup.fi
0400-781535

Luottomiehet-Kreditmännen r.y. on 
vuonna 1961 perustettu yhdistys, jos-
sa on jäseniä noin 700. Yhdistyksen 
tarkoituksena on edistää luottoalan 
tuntemusta ja kehitystä järjestämäl-
lä esitelmä-, keskustelu- ja tiedotus-
tilaisuuksia yhdistyksen toimialaan 
kuuluvista kysymyksistä, seuraamal-
la luottoalan kehitystä myös ulko-
mailla, harjoittamalla kustannus-, 
julkaisu-, kurssi- ja koulutustoimin-
taa sekä antamalla lausuntoja ja te-
kemällä alaa koskevia aloitteita.

Luottoalan neuvottelukunnan tehtä-
vänä on antaa yhdistyksen hallituk-
selle neuvoja ja asiantuntijalausunto-
ja yhdistyksen toimialaan kuuluvissa 
asioissa.
www.luottomiehet.fi

1987
Henkilörekisterilaki tuli voimaan 
1.1.1988. Siihen asti oli sallittua re-
kisteröidä kuluttajista maksuhäiri-
öiden lisäksi myös positiivista mak-
sutapatietoa. Luottokontrolli Oy 
(myöhemmin	 Suomen	 Asiakastieto	
Oy) rekisteröi kuluttajien osamaksu- 
ja luottokorttisopimukset. Osamak-
suluotoista näkyivät luoton määrä, 
erien lukumäärä, erien markkamää-
rä ja sopimuksen alkamisaika. Luot-
tokorteista näkyi kortin myöntämis-
aika.

Henkilörekisterilaki kielsi positii-
visten luottotietojen rekisteröinnin.

2000
Toinen valtiovarainministeri Suvi-
Anne Siimes suhtautuu myönteises-
ti voimassa olevien luottosuhteiden 
rekisteröintiin. Luottolistan haas-
tattelussa Siimes toteaa, että luotto-
tietotoiminta paikkaa epätäydellistä 
informaatiota, jonka perusteella luo-
tonantajat joutuvat tekemään rahoi-
tuspäätöksen.

Suomen Asiakastiedon osasto-
päällikkö Timo Hulkon mielestä yk-
sinkertaisin malli estää ylivelkaantu-
minen on hyväksyä Suomessakin ns. 
positiiviset luottotiedot. Ylivelkaan-
tumisesta on vastuuta siirretty hana-
kasti luotonmyöntäjille, mutta johon 
toistaiseksi ei ole riittäviä välineitä.

2003
Pankkien innostus positiivisia luotto-
tietoja kohtaan on hiipumassa. Pan-
kit ovat aiemmin perustelleet tarvet-
ta positiiviseen luottotietorekisteriin 
sillä, että ne pystyisivät sen avulla es-
tämään ylivelkaantumista. Talous-
sanomien saamien tietojen mukaan 
pankkien innostus hiipuu, koska nii-
den pitäisi luovuttaa rekisteriin kil-
pailun kannalta arkaluontoisia tieto-
ja.

Ehdotus positiivisesta rekisteristä 
on tulossa esitykseen luottotietolaik-
si. Lainsäädäntöneuvos Anna-Riit-
ta Wallinin johtama työryhmä poh-
tii rekisterin tarpeellisuutta, erilaisia 

toteutusmalleja ja soveliasta rekiste-
rinpitäjää.

2004
Oikeusministeri Johannes Koskinen 
vastasi eduskunnassa kansanedus-
taja Valto Kosken kirjalliseen kysy-
mykseen positiivisen luottotietore-
kisterin tarpeellisuudesta. Koskinen 
viittasi työryhmän muistiosta annet-
tuihin lausuntoihin sanomalla mm. 
että positiivisten luottotietojen keski-
tettyyn rekisteröintiin suhtauduttiin 
varauksellisesti, joskin myös rekis-
teriä puoltavia kannanottoja esitet-
tiin. Useat asian kannalta keskeiset 
lausunnonantajat totesivat, ettei po-
sitiivisten luottotietojen tallentami-
nen nykyisten maksuhäiriötietojen 
tapaan ole tarpeen eikä perusteltua.

2005
Työryhmä ei ehdota uuteen luotto-
tietolakiin positiivisten luottotietojen 
rekisteriä, johon talletettaisiin tiedot 
henkilön veloista ja siitä, että ne on 
hoidettu asianmukaisesti. Tällaisen 
rekisterin on katsottu heikentävän 
yksityisyyden suojaa, olevan tarpee-
ton  ja  hankala toteuttaa.

Positiiviset luottotiedot

Positiivisten 
luottotietojen historia 
Suomessa
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Hienommassa neukkarissa oli kovas-
ti väkeä ja kakkukahvit. Pari lasillista 
samppanjaa sain ryystetyksi. Kädet va-
pisi ja olo oli kummallinen. Mun eläk-
keelle menon johdosta tää kaikki oli 
arrangeerattu. Enneku kakkuun pääs-
tiin päällikkö alko pitkän puheen. Vai-
kee oli kuunnella, kun se niin kauniis-
ti puhu musta ja kehu kovasti ja ihan 
kun olis jostakin toisesta ihmisestä ker-
tonut. Välillä se sentään sano mun ni-
men et mä pysyin kärryillä.

Kummaa, että mä tosiaan oon ol-
lut niin taitava työssäni ja muutenkin 
hauska. Kyllä mä ymmärsin, ettei ri-
vin edessä voi kovasti haukkuakaan, 
se ei kuulu hyviin tapoihin. Päällikkö 
on oikeesti hyvätapainen ja osaa ruuva-
ta alaisesta irti kaiken mikä siitä lähtee 

JUKKa MaRTTILa

Kakkukahvit
sillä tavalla nerokkaasti, ettei alainen 
huomaa mitään. Painaa vaan duunia 
hymy huulilla. Mä ainakin nautin ja 
rupesin pelkään, et työn hauskuudesta 
ruvetaan joko verottaan tai muuten las-
kuttaan. Eläkepäivinä tarttee varmaan 
ruveta lyömään korttia vaimon kanssa 
ajan huviks, vaikka se varmaan fuskaa.

Rinnassa alko tuntua kolkutusta, 
se oli omatunto. Mua alko hävettään, 
kun muistin miten oon pannu hanttiin 
kaikkia uudistuksia ja järjestyksiä. Sii-
tä on tullut turhaa rasitusta päälliköl-
le ja mulle tietysti ja asiat on tehty uu-
della tavalla kumminkin ja paremmin 
kuin ennen. Sen olen sittemmin ite huo-
mannut.

Hävetti sekin, että mä olen yhteen 
lehteen kirjottanut juttuja, joissa oon 

käsitelly apupäälliköitä ja jotain työ-
toveriakin vähän kuin moittien. Il-
man niitten nimiä toki. Asiat on sinän-
sä ollu vähän tyhmästi, mutta ei niistä 
olis kannatanut  kirjottaa.

Yks henkilö tais kerran jotakin huo-
mata. Mielellään olisin sillon vajonnut 
maan alle tai pyörtyny, niinku naiset 
pruukas vanhoissa kirjoissa. Mut kun 
mä en oo nainen niin jäin seisoon.

Lahjojakin sain ja ruusuja sekä mui-
ta kukkasia,  jotka oli kovin kauniita 
ja taas mieleen tuli kaikki mun sosiaa-
linen kömpelyys. Vaan se on geeneistä 
kiinni, enhän mä niille voi mitään. 
Lupaan parantaa tapani. Tai ainakin 
yritän. Kaikkiin lupauksiin en kum-
miskaan luota, kuka niitä sitten sanoo-
kaan.

Syksy 
on tullut 
– ja valmistumassa 
on uusi ryhmä Luot-
totutkinnon suoritta-
neita.
 
Taas on yksi Luottotutkinnon 
ryhmä saanut urakkansa päätök-
seen. 
Kuvassa 22. LTS-ryhmä, joka 
aloitti opintonsa vuosi sitten.  
Tämä ryhmä tullaan toivottavas-
ti näkemään seuraavissa Iltamis-
sa diplomienjaon yhteydessä.

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

asiakaspalvelu@bisnode.com
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YTJ-tietojen massapäivitykset•	
B2B-kohderyhmät•	
asiakasanalyysit•	
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        Business
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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
1/11 27.01.2011 25.02.2011

                                                                     ISSN 1457-7909

Julkaisija Luottomiehet-Kreditmännen ry  
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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

Ilmoitushinnat
Ilmoituskoko Mustavalkoinen 4-värinen
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    Kutsu

Luottomiehet - Kreditmännen ry:n
Varsinainen syyskokous to 25.11.2010 klo 18:00.

Paikka: Kalastajatorppa
Osoite: Kalastajatorpantie 1, 00330 Helsinki

Kokouksessa sääntöjen 10 §:ssä mainitut asiat.
Kokous on avoinna kaikille jäsenille.

Kokouksen jälkeen yhdistys tarjoaa osallistujille illallisen samassa paikassa.
Varmistathan pikimmiten paikkasi!

Ilmoittautuminen ke 12.11.2010 mennessä:
www.luottomiehet.fi tai sähköpostilla arto.kallio@lindorff.fi

Tilaisuudessa vuoden luottomiehen julkistaminen

Muista ilmoittautumisesi yhteydessä ilmoittaa myös mahdolliset ruoka-
aineallergiasi.
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www.luottomiehet.fi tai sähköpostilla arto.kallio@lindorff.fi

Tilaisuudessa vuoden luottomiehen julkistaminen

Muista ilmoittautumisesi yhteydessä ilmoittaa myös mahdolliset ruoka-
aineallergiasi.
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Uudet jäsenet
16.9.2010

Koivuniemi, Anne 
Markkinointipäällikkö
Lindorff Oy
PL 21
20101 TURKU
 

Kandla, Veiko
johtaja
BIGBANK AS Suomen sivuliike
PL 334
00101 Helsinki

Ollila, Teppo
Myyntipäällikkö
Lindorff Oy
Joukahaisenkatu 6
20520 Turku

Ek, Alexandra 
Luotonvalvoja
Luottokunta
Teollisuuskatu 21
00510 Helsinki

Halkosaari-Mäki, Maija
lakimies
DuettoGroup
PL 735
20100 Turku

Kuka olet, missä työskentelet ja mitä 
teet?
Olen Paula Wilson, toimin Andumus 
Oy:ssä seniorianalyytikkona. Työn-
kuvaani kuuluu mm. asiakkaidemme 
analyyttinen konsultointi asiakas-
ymmärryksen kehittämisessä. Kehi-
tän ja toteutan erilaisia analyyttisiä 
ratkaisuja sisältäen määrittelyt, tie-
don louhinnan ja mallinnuksen, ope-
rationalisoinnin ja seurannan. Osana 
työtäni teen matemaattisia luottoris-
kimalleja mm. pikalainoja ja -luotto-
ja myöntäville yrityksille.

Millä alalla yrityksesi toimii?
Yrityksemme on suomalainen asian-
tuntijayritys, joka tarjoaa yrityksille 
palveluita ja ratkaisuja asiakastiedol-
la johtamiseen.

Haastattelussa Paula Wilson 
Mikä sai sinut liittymään Luottomie-
hiin? Mitä kautta sait tietoa Luotto-
miehistä?
Kuulin Luottomiehistä yrityksemme 
yhteistyökumppanin kautta. Luotto-
miesten toimintaa suositeltiin minul-
le.

Kuinka tärkeänä pidät jäsenyyttä 
Luottomiehissä?
Näen jäsenyyden varsin tarpeellise-
na, saan ajantasaista tietoa esim. luo-
tonmyöntöä koskevista laeista. 

Mitä odotat tai toivot Luottomiesten 
toiminnalta?
Innostavaa ja avointa ilmapiiriä aja-
tusten ja ideoiden vaihtoon yhdis-
tykseen kuuluvien asiantuntijoiden 
kanssa. 

24.8.2010

Tervo, Jaana 
Rahoitusneuvoja
Helsingin Op Pankki Oyj
PL 670
00101 HELSINKI
 
Korkalainen, Kirsi 
Rahoituspäällikkö
Helsingin Op Pankki Oyj
PL 670
00101 HELSINKI

Lönnqvist, René 
Myyntipäällikkö
Suomen Asiakastieto Oy
Työpajankatu 10 A
00580 Helsinki

Pursiainen, Pia
Toimitusjohtaja
Aurum Contactor
Kuninkaankatu 24
33210 TAMPERE

Nyman, Kim 
Yhteyspäällikkö
OK Perintä Oy
Televisiokatu 3
00240 Helsinki

Huuskonen, Ville
Key Account Manager
Lindorff Oy
PL 20
20101 Turku

Pylväs, Peppi
Asiakaspalvelupäällikkö
Sergel Oy
Askonkatu 4
15100 Lahti

Kumpulainen, Pasi
Luottopäällikkö
Elektroskandia Suomi Oy
PL 360
05801 Hyvinkää
 
Johansson, Marina
Markkinointiassistentti
OK Perintä Oy
Pl 442
65101 VAASA
 
Roivainen, Satu 
Kirjanpitäjä
Suomen Asiakastieto Oy
Työpajankatu 10 A
005810 Helsinki
 
Ylinen, Mika 
Analyytikko
Lindorff Finland Oy
PL 20
20101 Turku

Wilson, Paula 
Kehitysjohtaja 
Andumus Oy
Vattuniemenkatu 23 A
00210 Helsinki
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Mitä aiheita haluaisit Luottolinkissä 
käsiteltävän? 
Analytiikan ja tiedolla johtamisen 
merkitys luottotoiminnassa.
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Duetto Group, Yliopistonkatu 31, 20100 Turku

Puhelin 075 325 5623, info@duettogroup.fi

www.duettogroup.fi

Yritys Oy

Myyntireskontra

Asiakas

OstoreskontraePerintä

Maksu
Viitteellinen

tilitys

”Asiakkaamme otti heti yhteyttä, kun sai ePerintä –laskun. Todella

edistyksellinen palvelu, joka nopeuttanut rahojen saantia!”

”Paras perintäpalvelu ja online käyttöliittymä, mitä olen tähän

mennessä käyttänyt, ja kokemusta on.”

Duetto®ePerinnän hyödyt

Uutta
perintäalalla

Duetto®ePerintä

Reaaliaikaiseen talouteen siirtyminen sopii kaikenkokoisille yrityksille. Askel kohti reaaliaikaisempaa taloushallintoa

on helpoin aloittaa verkkolaskutuksesta. Verkkolaskuperintä Duetto®ePerintä on helppo ottaa käyttöön. Tieto

perittävästä laskusta siirtyy suoraan yrityksen myyntireskontrasta Duetto®ePerintään, josta se välittyy edelleen

velallisasiakkaan järjestelmään ja sieltä maksatukseen pankin kautta.

Koko ketju sähköisesti laskutuksesta perintään

�

�

�

�

�

�

Tehostaa yrityksen luottoprosessia ja parantaa tulosta.

Kaikkien yritysten käytössä. Ei vaadi toimeksiantajalta

verkkolaskutusta.

Asiakaspalvelu velallisasiakkaalle. Nopeuttaa laskujen

maksamista ja vähentää manuaalista työtä.

Tieto perittävästä oikealle henkilölle nopeuttaa

yhteydenottoa.

Helppo ottaa käyttöön.

Maksuton palvelu.

Kokeile palveluamme.

www.maksutonperinta.fi

Lisätietoa puh. 075 325 5623

Asiakkaamme kertomaa



www.aktivkapital.fi

www.perinta.fi www.laskupalvelu.fi


