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Laskulla, kiitos on uusi palvelu, joka mahdollistaa laskulla myynnin maksupäätteen kautta. 
Kyseessä on luotettava kokonaisratkaisu, jonka tarjoavat elektronisen maksamisen asian-
tuntija Point Transaction Systems Oy sekä asiakashallinnan asiantuntija Intrum Justitia Oy. 
Palvelu tarjoaa laskutuksen uudeksi maksutavaksi perinteisten pankki- ja luottokortti-
vaihtoehtojen rinnalle ja toimii myös verkkokauppamaksamisessa.

Laskulla, kiitos -palvelu tarjoaa asiakkaallesi

korotonta maksuaikaa•	
mahdollisuuden jakaa maksu jopa viiteen erään•	
edullisen vaihtoehdon maksaa: kulut noin 5 € / lasku•	
helpon ja turvallisen tavan maksaa•	
lisää maksuaikaa Pohjola Pankin tarjoaman rahoituksen kautta•	

Sinulle tämä merkitsee uusia asiakkaita ja lisää kauppaa.

Lisätietoja	palvelusta	www.laskullakiitos.fi	tai	puh.	(09)	2291	1600.

Intrum	Justitia	Oy,	PL	47,	00811	Helsinki	puh.	(09)	2291	1600	faksi	(09)	2291	1650	info.finland@intrum.com		www.intrum.fi
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PÄÄKIRJOITUS

Tämänpäivän Luottomies..Hmm millainen on tyypillinen luottomies? Sitä on 
vaikea stereotypioida, mutta jos katsoo tapahtumia, joihin luottomiehet ko-
koontuvat, on osallistujajoukko suurimmaksi osaksi alan palveluntarjoajayritys-
ten työntekijöitä. Jokunen uskalias luotonvalvoja tai luottopäällikkö on lähtenyt 
mukaan toimikuntiin ja hallitustyöskentelyyn, mutta edelleen, kuten iltamissa-
kin saattoi huomata, suurin osa aktiivisista tapahtumiin osallistujista on mei-
tä luottotieto- ja perintätoimistojen henkilöstöä. Peräänkuulutan tässä kaikkia 
osallistumaan rohkeasti mukaan luottomiesten tapahtumiin. Tapahtumien kaut-
ta osallistujien kontaktipinta alaan ja sen asiantuntijoihin kasvaa ja sitä myötä 
kehittyvät yhteistyömahdollisuudet ja mahdollisesti uudet ideat ja innovaatiot. 
Miksei? Ei mahdotonta. Sain itse monta ahaa- elämystä iltamissa, keskustellessa-
ni eri ihmisten kanssa ja vaihtaessani mielipiteitä.

Mutta miten ahaa-elämys, tai pieni idea saadaan elämään? Itse keskustelen asi-
asta toimitusneuvoston kanssa, joka ottaa kantaa ideaan tai kehitysehdotukseen  
ja mahdollisesti jalostaa sitä vielä paremmaksi. Sen jälkeen, kun olemme yhdessä 
miettineet ideaa ja sen toteuttamiskelpoisuutta, lähetämme viestiä hallitukselle, 
mutta vain siinä tapauksessa jos koemme, että jotain pystymme yhdistyksen tai 
toimikunnan puitteissa tekemään asialle. Ideat web-sivuja  koskien ovat tällaisia. 
Kyseessähän on meidän jäsenten yhteinen  foorumi, jota me kaikki voimme kehit-
tää. Mikäli teillä on ideoita liittyen lehteen tai web-sivuihin, niin ottakaa ihmees-
sä yhteyttä toimitusneuvostoon. Jos ette halua lähestyä puhelimitse, voitte lähet-
tää palautetta web-sivustomme kautta.

Jäsenistä puheenollen, huomaatte että yhdistyksemme on tänä keväänä saanut 
ennätysmäärän uusia jäseniä riveihinsä. Tervetuloa kaikille uusille jäsenille ja ter-
vetuloa myös yhdistyksen toimielimiin.  Me vanhat konkarit, joihin lasken itseni-
kin emme välttämättä tiedä, että jollakulla jäsenellä on lahjoja tai intoa kirjoitta-
miseen. Yhteydenottoa ei tarvitse ujostella, sillä toimikuntiin on joskus  ollut jopa 
vaikea saada vapaaehtoisia jäseniä mukaan. 

Tässä lehdessä ilmoitetaan myös tulevan syksyn kohokohdan, Luottomiesten 
50-vuotispäivän ohjelma. Seuraava lehti onkin varsinainen juhlanumero ja nyt 
kaikki ilmoittelijat liikkeelle! Mikä olisikaan upeampi tapa markkinoida kuin 
lehden 50-vuotisjuhlanumero,  joka jää todennäköisimmin säilymään, eikä pää-
dy paperinkeräykseen. Olisiko juhlavuoden kunniaksi kenties ideaa markkinoida 
”retromainoksella”? Siinäpä markkinoijille ideaa juhlateemaan liittyen.

Hyvää pääsiäistä ja vappua kaikille! Tavataanhan Kevätkokouksessa!

Hanna Maunu
Päätoimittaja

Ideat 
elämään
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Päivittäiseen työhöni kuuluu asiakas-
yritysten analysointi sekä esimerkik-
si vakuuksien hallinta. Kun luin Ti-
lastokeskuksen tietoa tammikuussa 
2011 vireille pannuista konkursseis-
ta ja vertailua edellisiin vuosiin jäin 
miettimään sekä sanan konkurssi 
taustaa että ilmiötä konkurssi histo-
riassa. Luotollisesta kaupasta löytyi 
monia mielenkiintoisia esimerkkejä. 
Joidenkin tutkijoiden mukaan koko 
kirjoitustaidon kehitystarve alkoi sii-
tä, kun velkojan ja velallisen välisen 
sopimuksen rekisteröinti vaati kirjal-
lisen todisteen.

Konkurssi ilmiönä on tunnettu 
läpi historiankirjoituksen. Muinai-
sessa Egyptissä mikäli velallinen ei 
pystynyt suoriutumaan velvoitteis-
taan, hän siirtyi velkojansa orjaksi. 
Tyypillisesti loppuiäkseen. Pahim-
massa tapauksessa orjuuteen joutui 
koko velallisen perhe. 

Egyptissä tunnettiin myös kiinte-
ät pantit velan vakuutena. Historioit-
sija Herodotos (485 eaa – 420 eaa) 
kirjoitti Historiateoksessaan kuinka 
lainan antaja otti velalliselta tämän 
isän muumion vakuudeksi. Kuulos-
taa oudolta, että ruumis voisi toimia 
panttina, mutta muinaisessa Egyp-
tissä lähisukulaisten muumioilla oli 
tärkeä merkitys myös uskonnollises-
ti, hautavalmisteluihin ja muumioi-
hin käytettiin runsaasti varoja.

Muumioita 
ja bankrotteja

Keskiajan Euroopassa jos kauppi-
as ei pystynyt suoriutumaan velas-
taan, hänen velkojansa tulivat mark-
kinapaikalle ja rikkoivat kauppiaan 
toripöydän hänen päähänsä. Tästä 
sai tarinan mukaan alkunsa monen 
kielen konkurssia merkitsevä sana: 
englanninkielen bankcruptcy, suo-
menkielen vanhahtava sana bankrot-
ti ja esimerkiksi viron pankrot perus-
tuvat kaikki latinankielen ilmaisuun 
”pöytä rikki”, bancus ruptus. Vas-
taavasti meillä, Ruotsissa ja Norjassa 
käytössä oleva konkurssi-sana tulee 
sekin latinasta ja tarkoittaa velkojien 
kokoontumista.

Luotollinen kauppa on tuhansia 
vuosia vanha ilmiö, ja sen instru-
mentteja ja lainsäädäntöä Suomes-
sa pyrkii omalta osaltaan viemään 
eteenpäin yhdistyksemme Luotto-
miehet ry. Tällä hetkellä yksi keskei-
nen keskustelunaihe luottoalalla on 
positiivinen luottotietorekisteri.

On hyvä ja tarpeellista, että työ-
kaluja ja lainsäädäntöä kehitetään 
kuhunkin aikaan sopivaksi. Ainakin 
omassa työssäni asiakkaan luotolli-
sen tilin vakuudeksi takahuoneeseeni 
kannettu muumio olisi hankala hal-
linnoida.
 
 
Maarit Siijärvi

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: Anna Johansén / Duetto Group Oy
anna.johansen@duettogroup.fi, puh. 040 722 3112
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Lindorffi n huolehtiessa yrityksesi laskutuksesta ja perinnästä parannat kannattavan kasvun edellytyksiä. 
Palvelumme auttavat sinua löytämään asiakkaita, tekemään enemmän kauppaa ja saamaan rahat 
nopeammin tilille. Saat meiltä kaikki tarvittavat saatavien hallintaan liittyvät palvelut – ja vähän enemmän.

Teemme vaikeita juttuja sinulle helpoksi. Soita 010 2700 700 tai vieraile osoitteessa www.lindorff.fi 

LINDORFF ON JOHTAVA ASIAKKUUKSIEN JA SAATAVIEN HALLINTAAN LIITTYVIEN PALVELUJEN TARJOAJA EUROOPASSA.
Asiakkuudenhallinta | Luottotiedot ja -päätökset | Laskutus ja reskontra | Muistutus ja perintä | Saatavien osto

Vapaudu 
 laskutuksen
  rutiineilta.
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50-vuotisjuhla
Paikka:  Pörssitalo 
 Fabianinkatu 14, Helsinki

Aika: perjantai 11.11.2011

Ohjelma

klo 13.30 tervetulokahvit

klo 14.00 juhlaseminaari Pörssisalissa

 Luottomiehet-Kreditmännen r.y.:n hallituksen  
 puheenjohtaja Arto Kallio avaa juhlaseminaarin

 johtaja Anja Peltonen, Kuluttajavirasto: ”Luotottuva yhteiskunta”

 lainsäädäntöneuvos Tuomo Antila, oikeusministeriö:  
 ”Uudistettu maksuviivästysdirektiivi ja sen vaikutukset Suomessa”

 myynnin johtamisen professori Petri Parvinen,  
 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu: ”Luotto, myynti ja luottamusmyynti”

klo 17.00 tauko (Peilisalin baari avoinna)

klo 19.00 tervetuliaismaljat Linnanpihalla

klo 19.45 juhlaillallinen Restaurant Pörssissä

 perustaja- ja kunniajäsen Esko Tuovisen puheenvuoro

 juhlapuhe, ministeri Christoffer Taxell

 kutsuvieraiden tervehdykset

klo 22.00 - 24.00 tanssia , Ladies First Big Band

Tilaisuuden juontajana koko päivän toimii Baba Lybeck.

Linnanpihan screenillä on tilaisuuden aikana yhdistyksen 50-vuotista toimintaa esittelevä slideshow.

Osallistumismaksu 100 euroa sisältää seminaariohjelman ja juhlaillallisen. Eläkeläisjäsenet 80 
euroa. Laskutus tapahtuu sitovien ilmoittautumisten perusteella syksyllä 2011.

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 11.10.2011 osoitteeseen www.luottomiehet.fi  
Ilmoittautumisia otetaan heti vastaan.

Yhteyshenkilöt lisätietoja varten: Are Kivelä, kerhomestari 0400 816 440

Risto Suviala, juhlatoimikunnan puheenjohtaja 0400 781 535

Iltatilaisuuden asu: smokki tai tumma puku

1961 2011
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Barbara ”Baba” Lybeck on suo-
malainen toimittaja. Koulutuksel-
taan hän on filosofian maisteri, pää-
aineenaan yleinen kirjallisuustiede. 
Hän työskenteli uutistenlukijana Ne-
losen uutisissa vuodesta 1998 lähti-
en. Lybeck lopetti uutisten lukemisen 
heinäkuussa 2009 ja siirtyi Yleisra-
dioon tuottajaksi. Baba on toiminut 
viihdeohjelma Uutisvuodon ylituo-
marina ja juontajana vuoden 2010 
syksystä lähtien.

Juhlaesiintyjät
direktiivin uudistamista koskevissa 
neuvotteluissa ja toimii direktiivin 
täytäntöönpanoa valmistelevan työ-
ryhmän puheenjohtajana.

Ministeri Christoffer Taxell on 
yritysjohtaja, poliitikko ja yliopis-
ton kansleri. Hänellä on laaja ja mo-
nipuolinen kokemus yhteiskunnan 
eri aloilta. Hän oli kansanedustajana 
1970-luvun puolivälistä 1990-luvun 
alkuun. Tästä ajasta hän oli yhteen-
sä yksitoista vuotta valtioneuvoston 
jäsen, ensin oikeusministerinä, sitten 
opetusministerinä, kunnes vuonna 
1990 siirtyi Partekin konsernijohta-
jaksi, johtaen Partekia yli 12 vuotta.
Christoffer Taxell on toiminut pari-
kymmentä vuotta hallituksen jäse-
nenä useassa yhtiössä sekä Suomessa 
että Ruotsissa. Nykyisin hän toimii 
Stockmann Oyj Abp:n hallituksen 
puheenjohtajana. Ministeri Taxell 
on Åbo Akademin kansleri. Hän on 
myös Föreningen Konstsamfundetin 
ja Stiftelsen för Åbo Akademin halli-
tusten puheenjohtaja. 

Anja Peltosella on pitkä työko-
kemus kuluttajahallinnossa. Hän 
johtaa Kuluttajaviraston kuluttaja-
oikeusryhmää ja toimii kuluttaja-
asiamiehen sijaisena. Hän on myös 
OECD:n kuluttajapoliittisen komite-
an puheenjohtajiston monivuotinen 
jäsen.  Peltonen on päätoimittanut 
Kuluttajansuoja-lehteä 2000-2006 
ja Ajankohtaista Kuluttajaoikeu-
desta  -verkkolehteä vuodesta 2007 
eteenpäin.  Hän on myös kysytty lu-
ennoitsija sekä Suomessa että ulko-
mailla.  Peltonen on julkaissut useita 
artikkeleita muun muassa kilpailu- 
ja kuluttajaoikeuden liittymäkohdis-
ta, vastuullisesta luotonannosta sekä 
julkisten palveluiden kuluttajansuo-
jasta. 

Tuomo Antila työskentelee lain-
säädäntöneuvoksena oikeusministe-
riön lainvalmisteluosastolla. Hänen 
vastuualueenaan on velvoiteoikeus, 
mukaan luettuna saatavien perin-
tää koskeva lainsäädäntö. Hän on 
edustanut Suomea maksuviivästys-

Petri Parvinen toimii Suomen en-
simmäisenä myynnin johtamisen 
professorina Aalto-yliopiston kaup-
pakorkeakoulun markkinoinnin ja 
johtamisen laitoksella. Parvisella on 
noin 200 organisaation kokemus 
kaupallisesta kehittämisestä sellaisis-
sa ympäristöissä, joihin kaupallisuus 
ei ole luontaisesti kuulunut. Parvi-
nen on toiminut yrittäjänä, myyjänä, 
akateemisena asiantuntijana ja kon-
sulttina globaalisti. Parvinen on pe-
rustanut 11 yritystä ja kokenut sekä 
onnistumisia että epäonnistumisia. 
Parvinen toimii aktiivisesti eri yri-
tysten hallituksissa ja luennoi vii-
koittain. Parvista on kutsuttu mm. 
”tiedeyhteisön pitelemättömäksi 
kauhukakaraksi, jonka räjähtävä il-
maisu on uutta ja raikasta akateemi-
sen maailman suunnalta”.

Esko Tuovinen valittiin Luotto-
miehet-Kreditmännen r.y.:n perusta-
vassa kokouksessa 3.10.1961 yhdis-
tyksen sihteeriksi ollessaan tuolloin 
Stockmannin luottotarkastaja. Tuo-
visella on perustamiseen liittyviin 
käytännön toimiin osallistuneena 
tarkka kuva yhdistyksen liikkeel-
lelähdöstä. Myöhemmin hän yleni 
Stockmannin luottopäälliköksi, josta 
tehtävästä hänet nimitettiin  Suomen 
Luotonantajayhdistys r.y.:n toimitus-
johtajaksi. Vuonna 1989 Tuovinen 
valittiin yhdistyksemme kunniajäse-
neksi.

Suomen ainoa lähes ainoastaan nai-
sista koostuva big band LADIES 
FIRST soittaa mielellään kaikkea ryt-
mikästä musiikkia keulahahmonaan 
kansainväliset mittasuhteet täyttävä 
uhkea solisti Rose-Marie Backström. 
Ladyt ovat tuttu näky festivaaleilla, 
klubeilla, risteilyillä sekä firmojen bi-
leissä. Ulkomailla bändi on keikkail-
lut mm. Ruotsissa ja Saksassa sekä 
useilla festivaaleilla Virossa. Orkes-
teri on parhaimmillaan tanssivan 
yleisön edessä ja palautetta keikoilla 
on tullut rennosta meiningistä, joka 
tilaisuuden luonteen salliessa loppu-
illasta huipentuu big band -ympy-
röissä epätavalliseen kollektiiviseen 
hauskanpitoon ja huulenheittoon.
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Uudet jäsenet
15.2.2011

Hämäläinen, Terhi
Credit Controller
Sergel Oy   
Askonkatu 4 
15101 Lahti
terhi.hamalainen@sergel.com

Kaisko, Karo
Asiakasvastaava
OK Perintä Oy
Televisionkatu 3 
00240 Helsinki
karo.kaisko@okperinta.fi

Laitala, Juhani
Maajohtaja
Atradius Credit Insurance N.V.
Mikonkatu 9
00100  Helsinki 
juhani.laitala@atradius.com

Ruuti, Maija 
Head of Operations, Finland
Lindorff Oy
Joukahaisenkatu 6
20101 Turku
maija.ruuti@lindorff.fi

Svanbäck, Bror 
Asiakasvastaava
OK Perintä Oy
PL 442
65101 VAASA
patrik.svanback@okperinta.fi

KANNATUSJÄSEN: 
Markkinointi-instituutti
Y-tunnus 0201689-0
Töölöntullinkatu 6,
00250 Helsinki

31.3. 2011
Aalto, Anna-Leena
Perintäpäällikkö
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
PL 3
00017 Fennia
anna-leena.aalto@fennia.fi

Haahtela,Jussi
perintäneuvottelija
Intrum Justitia Oy
PL 34
00501 Helsinki
jussi.haahtela@gmail.com

Hellström, Susann
Asiakasneuvoja
Luottokunta
Teollisuuskatu 21
00510 Helsinki
susann.hellstrom@luottokunta.fi

Hukki, Hanna
Avainasiakaspäällikkö
Suomen Asiakastieto Oy
Työpajankatu 10 A
00500 Helsinki
hanna.hukki@asiakastieto.fi

Järvimäki, Eija 
Luotonvalvoja
Neste Oil Oyj
PL 95
00095 Espoo
eija.jarvimaki@nesteoil.com

Karhu, Arto 
Kehitysjohtaja
KTC Finland Oy
Pl 14
00641 Helsinki
arto.karhu@ktcfinland.fi

Kärkinen, Eija-Leena
Avainasiakaspäällikkö
OK Perintä Oy
PL 442
65101 VAASA
eija.karkinen@hotmail.com

Laakso, Marika 
Myyntipäällikkö
Lindorff Oy
Joukahaisenkatu 6
20100 TURKU
marika.laakso@lindorff.fi

Laurila, Vesa-Matti 
Key Account Manager
Lindorff Oy
Joukahaisenkatu 6
20100 TURKU
vesa.laurila@lindorff.fi

Leino, Juko
Tuotepäällikkö
Suomen Asiakastieto Oy
Työpajankatu 10 A, 6. Krs
00500 Helsinki
juko.leino@asiakastieto.fi

Martelius, Satu 
Hakemuskäsittelijä
Luottokunta
Teollisuuskatu 21
00510 Helsinki
satu.martelius@luottokunta.fi

Ojala, Sirkku
Toimitusjohtaja, Collectum Oy
Duetto Group Oy / Collectum Oy
PL 735
20101 Turku
sirkku.ojala@duettogroup.fi

Pekkarinen, Olli
Yhteyspäällikkö
Intrum Justitia Oy
Hitsaajankatu 20
00810 Helsinki
olli.pekkarinen@intrum.com

Peltoniemi, Tuula Anneli
Asiakasvastaava
OK Perintä Oy
Tiilitehtaankatu 7 A
65100 Vaasa
tuula.peltoniemi@okperinta.fi

Puhakka, Mikko
Lakimies
Intrum Justitia Oy
Hitsaajankatu 20
00810 Helsinki
mikko.puhakka@intrum.com

Rissanen, Satu 
Asiakaspalvelupäällikkö
Suomen Asiakastieto Oy
Työpajankatu 10 A
00580 Helsinki
satu.rissanen@asiakastieto.fi

Ruokamo, Olli 
Yhteyspäällikkö
Intrum Justitia Oy
Hitsaajankatu 20
00810 Helsinki
olli.ruokamo@intrum.com

Saarinen, Emma
Perintäneuvottelija
Intrum Justitia Oy
PL 34
00501 Helsinki
emma.saarinen@gmail.com

Setälä, Anne
Hakemuskäsittelijä
Luottokunta
Teollisuuskatu 21
00510 Helsinki
anne.setala@luottokunta.fi

Tulisalo, Heli Hannele
Key Account Manager 
Lindorff Oy
PL 20  
20101 Turku
heli.tulisalo@lindorff.fi

Ylinen, Juho
Asiakkuusjohtaja
Lindorff Oy
Joukahaisenkatu 6
20100 TURKU
juho.ylinen@lindorff.fi

Ylönen, Henna
Perintäkäsittelijä
OK Perintä Oy
Tiilitehtaankatu 7 A
65100 Vaasa
henna.ylonen@okperinta.fi

Luottoseminaari 2011
Pietarissa 15. - 17.9.

Luottoalan ajankohtaiset teemat 
kaksipäiväisessä seminaarissa ja 
nostalginen merimatka M/S Prin-
cess Marialla

Seminaariohjelma:

t•	 orstaina klo 9 ilmoittautuminen Helsingin makasiiniterminaalissa
torstaina luennoi muiden muassa professori Alf  Rehn Åbo Akademista•	
ensimmäinen seminaaripäivä huipentuu juhlaillalliseen syyskesäisellä Suomenlahdella•	
perjantain aamupäivän seminaarin jälkeen tutustumme klassiseen Pietariin•	
paluu Helsinkiin lauantaina klo 8:30.•	

Hinnat A-luokan hytissä:
Kaksi henkilöä hytissä 590 €, yksin hytissä 790 €, torstain päiväseminaari 290 €

Ilmoittautumiset: www.luottomiehet.fi

Toukokuun loppuun mennessä 
ilmoittautuneet osallistuvat 
arvontaan, jossa on jälleen 
luvassa hulppeat palkinnot!
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Raskaisiin maksuongelmiin joutu-
neiden velallisten rakenne on muut-
tunut voimakkaasti 2000-luvun 

ensimmäisen vuosikymmen loppua koh-
den. Tiedot perustuvat Oikeuspoliittisen 
tutkimuslaitoksen (Optula) helmikuun alus-
sa 2011 julkaistuun valtakunnalliseen ta-
lous- ja velkaneuvonnan asiakasseurantaan. 
Seurannan avulla saatiin tietoa yhteensä 51 
talous- ja velkaneuvontayksiköstä. Vastaus-
prosentti oli korkea - 93 %.

Talous- ja velkaneuvonnan asiakkail-
la on keskimäärin eri velkasuhteita 15 kap-
paletta. Optulan tutkimuksen mukaan on 
mahdollista, että velkasuhteiden lukumäärä 
on todellisuudessa mainittua suurempi. Osa 
talous- ja velkaneuvojista on saattanut ”ni-
puttaa” velkoja eli laskea yhteen pienempiä 
velkoja yhdeksi velaksi.

Asiakkailla on velkaa keskimäärin (me-
diaani) 30.000 euroa. Asiakkailla on entis-
tä vähemmän velkaa, mutta enemmän vel-
kasuhteita.

Talous- ja velkaneuvojien arvion mukaan 
suurin yksittäinen syy asiakkaiden velkaon-
gelmien taustalla on yleinen taitamattomuus 
taloudenhallinnassa. Taitamattomuus ta-
loudenhallinnassa on lisääntynyt 2000-lu-
vun alkupuolelta, jolloin yritys- takaus- ja 
asuntoveloista johtuvat velkaongelmat oli-
vat pääasiallisia syitä.

Suomessa toimivat pankkikonsernit ei-
vät ole kärsineet kuvatusta velkaongelmas-
ta, koska niiden luotto- ja arvonalentumis-
tappiot vähentyivät 490 miljoonaan euroon 
vuonna 2010. Keskeinen syy tähän kehityk-
seen on pankkien riskienhallintajärjestelmi-
en ja –osaamisen paraneminen.
Yllä esitetyn perusteella velkaongelma ei 
kohtaa haitallisesti pankkijärjestelmää. Sen 
sijaan ylivelkaantuminen  on selkeästi ras-
kas henkilökohtainen ongelma, joka kohtaa 
kriteeristä riippuen 100.000 – 300.000 suo-
malaista kuluttajaa.

Luottomiehet-Kreditmännen r.y. näkee, 
että positiivisten luottotietojen käyttö uusia 
kuluttajaluottoja myönnettäessä olisi kes-
keinen keino vähentää nykymuotoista – ta-
louden taitamattomuudesta johtuvaa – ku-
luttajien ylivelkaantumista. 

Nykyistä luottotietolakia säädettäes-
sä luottotietolakityöryhmä pudotti vuonna 
2005 hallituksen esityksestä pois positiivis-
ten luottotietojen rekisterin, joka siihen asti 
oli mukana luonnoksessa hallituksen esityk-
seksi.

Vuoden 2005 jälkeen on kuluttajille 
myönnettyjen luottojen liiketoiminnassa ta-
pahtunut useita sellaisia muutoksia, joita ei 
nykyistä luottotietolakia valmisteltaessa ja 
käsiteltäessä ollut tunnettu. Tämän vuoksi 
yhdistyksemme on ryhtynyt toimenpiteisiin 
asiantilan korjaamiseksi vastaamaan nyky-
ajan vaatimuksia. Muuttuneet tosiasiat on 

Positiivinen luottotietorekisteri
kuvattu yllä esitetyn lisäksi alempana koh-
dassa A.

Yhdistyksen tavoite
Luottomiehet-Kreditmännen r.y. on esittä-
nyt, että tulevaan hallitusohjelmaan 2011-
2015 asetetaan tavoitteeksi se, että luotto-
tietolakia muutetaan siten, että positiivisten 
luottotietojen käyttö tulisi mahdolliseksi uu-
sia kuluttajaluottoja harkittaessa.
Lakimuutoksen käytännön tavoitteena on 
kuluttajien ylivelkaantumisen estäminen.

A. Perusteet, joilla rekisteriä 
kannatetaan
1. Vastuullinen luotonanto kuluttajaluo-

toissa tuli voimaan 1.12.2010. 
 Luotonantajan on ennen luottosopimuk-

sen tekemistä arvioitava, kykeneekö ku-
luttaja täyttämään luottosopimuksen 
mukaiset velvoitteensa (kuluttajan luot-
tokelpoisuus). Arviointi on tehtävä riit-
tävien tietojen perusteella ottaen huo-
mioon luoton määrä ja muut olosuhteet. 
(Kuluttajansuojalain 7 luvun 13-14 §:t).

2. Velat ovat aikaisempaa sirpaleisempia. 
Velkaneuvonnan asiakkailla on keski-
määrin 15 velkasuhdetta. 

 Kuluttajaviraston tietojen mukaan uusia 
velkaneuvonnan asiakkaita oli vuonna 
2009 15 279. Arviolta velkaneuvonnan 
piirissä on yhteensä 100 000 suomalais-
ta.

3. Suurten asuntolainojen yleistyminen.
 Poikkeuksellisen alhaiset markkinako-

rot ovat lisänneet riskiä asiakkaiden liian 
suurista luotoista maksukykyyn nähden. 
Tässä toimintaympäristössä pankkien 
tulee arvioida erityisen huolellisesti asi-
akkaan kyky hoitaa luotto omilla tuloil-
laan. (Finanssivalvonnan kirje pankeille 
31.3.2010)

4. Pienlainojen räjähdysmäinen yleistymi-
nen.

 Suomessa ensimmäiset pienlainayrityk-
set aloittivat toiminnan vuonna 2005. 
Tilastoituja pienlainayrityksiä on täl-
lä hetkellä 63 kappaletta (Tilastokeskus 
2010/Q4).

5. Kansainvälinen kehitys EU-maissa. Posi-
tiivinen luottotietorekisteri puuttuu EU-
maista enää Suomesta, Tanskasta, Rans-
kasta ja Unkarista.

 Esimerkiksi USA:ssa Suomea pidetään 
positiivisten luottotietojen puuttumisen 
takia luottotietotoiminnan kehitysmaa-
na.

B. Perusteet, joilla rekisteriä 
vastustetaan tai ollaan 
epäröiviä
1. Suomessa on nykyään niin paljon kulut-

tajaluottoja myöntäviä yrityksiä, että tie-
dot olemassa olevista luotoista ja niiden 

lyhennyksistä eivät koskaan olisi katta-
via. Yksikin merkittävä luotto saattaa 
puuttua rekisteristä. Tällä hetkellä puut-
tuvat kuitenkin kaikki positiiviset luoto-
tiedot.

 Ulkomailla myönnettyjen luottojen koh-
dalla riski tiedon puuttumisesta kasvaa. 
Luotto on voitu ottaa esimerkiksi ulko-
mailla työkomennuksella.

 Rekisterin kattavuus olisi saattanut hy-
vinkin onnistua 20 vuotta sitten, jolloin 
luotonantajia (pankkeja ja rahoitusyhtiöi-
tä) oli huomattavasti nykyistä vähemmän.

 Vaikka 100%:n kattavuuteen ei päästäi-
si, monissa maissa on päästy  yli  95 %:n 
kattavuuuteen.

2. Rekisterin yllä- ja ajan tasalla pitoa on pi-
detty hankalana toteuttaa.

3. Kilpailusyyt. Isoimmilla finanssikonser-
neilla on laajat omat tietokannat asiak-
kaistaan.

C. Rekisterin käyttöperiaatteita
1. Rekisteri on käytettävissä uuden konk-

reettisen kuluttajaluottohakemuksen kä-
sittelyssä. Myös vanhojen velkojen järjes-
telyssä (velkojen yhdistely).

2. Rekisterin käyttö on kielletty markki-
nointitarkoituksiin.

3. Tiedot uusista luotoista ja lyhennyksis-
tä mieluummin reaaliajassa tai päivittäin 
kuin esimerkiksi kerran kuukaudessa.

4. Kuluttajalla on riittäväntasoinen veloi-
tukseton pääsy omiin tietoihinsa.

5. Rekisterinpitäjä voisi olla nykyinen luot-
totietoiminnan harjoittaja. Rekisterin pe-
rustamisen on arvioitu maksavan noin 
200.000 euroa.

D. Rekisterin 
sisältövaihtoehdot
Positiiviselle luottotietorekisterille on ole-
massa useita sisältövaihtoehtoja, jotka on 
kuvattu nykyisen luottotietolain valmiste-
luaineistossa. Toimivia ratkaisumalleja on 
saatavissa myös muista maista.

E. Rekisterin käyttöoikeudet
Keillä toimijoilla on oikeus rekisterin tieto-
jen käyttöön on keskusteltava periaaterat-
kaisun jälkeen. Riittävä turvallisuustaso on 
kuitenkin varmistettava, sillä tieto luotoista 
voi olla nykyisiä maksuhäiriötietoja enem-
män yksityisyyteen liittyvää. 

Arto Kallio
hallituksen puheenjohtaja
Luottomiehet-Kreditmännen r.y. 

Risto Suviala
puheenjohtaja
Luottoalan neuvottelukunta
Luottomiehet-Kreditmännen r.y.
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Moni hukuttaa elämänsä pulloon. 
Tunnemme ja tiedämme näitä mur-
heellisia tapauksia ja ehkä itsekin 
olemme joskus langenneet juopot-
teluun. Naapurin mies kotiin tultu-
aan kesäisin näkyy sammuneen par-
vekkeensa pöytää vasten jo kello 17 
aikoihin. Seuraavana aamuna hän 
tokenee taas pirteänä töihin. Kulut-
tavaa elämää.

Pulloon hukuttautujia halveksi-
taan, moititaan ja syyllistetään me-
dian palstoilla ja yksityisesti. Mones-
ti juopottelulla paetaan ahdistusta 
ja vastuuta, joiden alkuperä saattaa 
olla työssä tai perheessä.

Pakenemiseen on toinenkin keino, 
joka on yleisesti hyväksytty ja jonka 
käyttäjiä arvostetaan korkealle. Se 
on työnteko. Itsekin jossakin määrin 
turvauduin tähän, välttyäkseni koto-
na imuroinnilta.

Pulloelämää
Työskennellään normaalipäivä ah-

kerasti ja mitä jää tekemättä viedään 
kotiin. Tekemättömistä töistä stres-
saantuu, mutta siitähän selvitään 
suorittamalla rästit iltasella ja vii-
konloppuna kotona. Ei tarvitse näh-
dä vaivaa lasten kasvatuksessa, ”Äiti/
isä tekee nyt töitä, näetkös?” Siivoa-
minen jää kelle hyvänsä, sähköposti 
juuri kilahti ja vaatii avaamista. Puo-
lison voi häätää kauemmas, toki hä-
nelle on selvää, että ahkeroitsija te-
kee kaiken perheen eteen.

Työhön hukkuja laiminlyö ke-
honsa ja mielensä huollon tärkeäm-
pien päämäärien vuoksi. Ei toki 
osakkeenomistajien takia, vaan an-
saitakseen itselleen oman hyväksy-
misensä, esimiesten mairean hymyn 
ja työtoverien kateuden ylimaallisen 
suorituskykynsä takia.

Voi surkeuden päivää, jos sattuu-

kin konttorilla olemaan hiljaisem-
pi hetki. Kuin juoppo salapullolleen 
menossa, työnarkomaani alkaa jyys-
tää jotakin vähäpätöistä juttua pa-
remman puutteessa. Jahkailee ja 
pohtii, vaivaa työtovereita, virittää 
palaveria tai kyhää muistiota orga-
nisaatioon niin laajalle kuin keksii. 
Tietotekniikka-alaa lainaten henkilö 
toimii ikikieriön tavoin, pääsemättä 
tavoitteeseensa. Anteeksi, tarkoitan 
että pääsee vain siihen, että on puo-
li päivää ollut tärkeä ja ahkera ja tul-
lut huomatuksi.

Toki työstä saa nauttia, mutta sa-
moin kuin alkoholista. Mieluusti 
kohtuullisesti eikä liian suurina ker-
ta-annoksina.

Olisiko vanhan kansan lausah-
duksesta jotakin opittavaa: ”Työ on 
aina ilomme, laiskuus intohimom-
me”.

RATmAn

Luottomiehet ry:n ja Markkinointi-instituutin 
kehittämä tutkinto on tarkoitettu luoton-
hallintaa ja perintää hoitaville tai luottoalan 
tietoja tarvitseville. Koulutus toteutetaan 
joustavasti työn ohessa. Opiskelu kestää 
9 kk sisältäen 8 koulutuspäivää. Ilmoittaudu 
31.10.2011 mennessä: markinst.fi

Lisätietoja
• Kaisa Kässi, puh. 010 473 6349 
 kaisa.kassi@markinst.fi
• Liisa Tuhkanen, puh. 010 473 6434 
 liisa.tuhkanen@markinst.fi

markinst.fi

Luotto-
tutkinto
Koulutus alkaa 13.11.2011

Tunnistettava muutos.
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Ravintola Kaarle XII Helsingissä – 
tuttavallisemmin Kalle- houkutte-
li laajan luottomiesjoukon viettä-
mään alkukevään perinteisiä iltamia 
maaliskuun viimeisenä. Ennakkoil-
moittautuneita oli jopa 119 ja lähes 
kaikki heistä saapuivatkin paikalle. 
Kerhomestari Are Kivelä saattoi jo 
tässä vaiheessa tarkkailla ympäris-
töä tyytyväisenä; jäsenkunta oli vas-
tannut kutsuun vähintäänkin toivo-
tulla tavalla.  

Tervetuliaismaljana tarjottiin kuo-
huviiniä ja sitä siemaillessa moikkail-
tiin tuttuja ja kiiteltiin perintäalan 
lakonuhan väistymistä vasta muuta-
ma tunti ennen iltamia. Seuraavak-
si hakeuduttiin pöytiin odottamaan 
juhlamenojen alkua. Luottomiehet 
ry:n hallituksen puheenjohtaja Arto 
Kallio avasi tilaisuuden hieman klo 
18 jälkeen ja toivotti kutsuvieraat ja 
luottomiehet tervetulleiksi. Ensim-
mäisenä ohjelmanumerona olisi dip-
lomien jako Luottotutkinnon suorit-
taneille. Diplomien ja ruusujen jaossa 
Artoa avusti koulutustoimikunnan 
jäsen Tarja Mavroudis. Luottotut-
kinnon suorittaneista 27 opiskelijas-
ta oli saapunut paikalle 10 henkeä. 
Hyvistä opintosuorituksista pitää 
tietysti palkita ja Markkinointi-Ins-
tituutin esityksen pohjalta neljänä 
etevimpänä opiskelijana palkittiin 
Anja Porkkala (Svea Perintä), Patrik 
Svanbäck (OK Perintä), Marjo Vii-
tanen (Suomen Asiakastieto) ja Sari 
Korpua ( Ruokakesko).

Luottotutkinnon v. 2002 suorit-
taneet Rauni Eerola ja Leena Loijas 
olivat saapuneet iltamiin 10 vuoden 
tauon jälkeen ja seurasivat pöydäs-
tään juhlaseremoniaa tarkkaavai-
sina. Iloiset Rauni ja Leena totesi-
vat kotipaikan Lahden ja Helsingin 
etäisyyden haittaavan luottomiestoi-
mintaan osallistumista, mutta olivat 
pääkaupunkiseudulla tällä kertaa so-
pivasti työnantajan koulutuksen an-
siosta. 

Kallen tarjoiluhenkilökunta tar-
joili sujuvasti oheisen menun mu-
kaisen illallisen pöytiimme, Mark-
kinointi-Instituutin kutsuvieraat 
koulutuspäällikkö Kaisa Kässin joh-
dolla kiittelivät sekä ruokaa että 
vuodesta toiseen yhtä laadukasta 

TEKSTI JA KUVAT: OLLI-PEKKA PITKÄJÄRVI

Luottomiesten iltamat 
ravintola Kaarle XII:ssa

ja sitoutunutta Luottotutkinto-ryh-
mää.  Luottotutkintolaiset erottuvat 
kuulemma edukseen monista muista 
opintoryhmistä ja tietyt luottoalan 
työnantajat ovat puolestaan omak-
suneet tämän oivallisen täsmäkoulu-
tuksen omaan henkilöstöohjelmaan-
sa ja lähettävät uusia opiskelijoita 
vuosittain. Kaisa Kässi kertoi myös 
heidän päättäneen mainostaa Luot-
totukintoa 4krt vuodessa tässä jul-
kaisussa. 

Luottomies vuodesta 1973 lähtien 
Pertti Larva istui samassa pöydässä 

Iloinen ”sanomalaisten” jälleennäkeminen: Pertti Larva ja Marke Muona. 
Kuvassa myös upouusi 50-vuotisjuhlan kunniaksi suunniteltu viiri, juhlalo-
gon ideoijana Pertti Larva.

entisen Sanoma-aikaisen työkaverin-
sa laskentapäällikkö Marke Muonan 
kanssa. Pertti äityi muistelemaan 
vanhoja ja kertoi -70 luvun Luotto-
miesten kokouksista. Ensinnäkin 
kokous kutsuttiin koolle erityisillä 
blanco-postikorteilla. Kokoukset oli-
vat kovin muodollisia ja kokouksiin 
osallistui ”valitettavan vähän” nais-
väkeä. Jäsenkunta oli tosin suhteel-
lisesti nykyistä enemmän tavara- ja 
tukkukaupan sekä rahoituksen pa-
rista, kun taas tällä hetkellä erilai-
sia palveluntarjoajia on edustettuna 

Markkinointi-instituutin Luottotutkintovastaava koulutuspäällikkö Kaisa 
Kässi , kehittämiskoordinaattori Liisa Tuhkanen ja kehittämispäällikkö Nina 
Hyytiäinen kertoivat aina ilahtuvansa kutsuista luottomiesten tilaisuuksiin.
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huomattava määrä.  Pertin työnanta-
jana oli tuohon aikaan sähkötukku-
liike Asea Skandia.

Illan bändi Laramie Rock Com-
pany päästettiin irti klo 20 jälkeen. 
Moni luottomies ja –nainen ehtikin 
nauttia musiikista ja tanssista ennen 
kuin ravintolan säännösten mukaan 
jouduimme lopettelemaan tanssia klo 
22. Moni olisi kuullut ja katsellutkin 
tätä orkesteria pidempään, mutta yk-
sityistilaisuus ei torstai-iltana Kal-
lessa voi valitettavasti jatkua pidem-
pään. Innokkaimpia luottomiehiä 
näkyi toki Kallen eri baareissa vie-
lä torstain käännyttyä perjantaiksi. 
Yhdet iltamat iloisessa samanhenki-
sessä porukassa oli taas vietetty!

Puheenjohtaja Arto Kallio saattoi 
olla tyytyväinen toistasataa luotto-
miestä yhteen saattaneisiin kevätil-
tamiin.

Iltamien ja muidenkin luottomiestilaisuuksien vakiokävijöitä aina seuralli-
set Juha Iskala, Jyrki Pekkala, Terhi Hakkarainen ja Juuso Jokela.

MENU: 
 
Pihvitomaatti-
pufalamozzarellatournedos, 
basilika-balsamivinagrette, 
leipälajitelma ja talon yrttilevi-
tettä

Maissikanaa saltimbocca 
(salvian kera parmankinkkuun 
käärittyä paahdettua maissika-
nan rintaa), 
päärynä-siiderikastiketta
Vuohenjuusto-perunaterriini

Tuorehedelmäsalaatti, 
valkosuklaa-mascarbonemousse

Kymmenen Luottotutkinnon suorittanutta ja diplomin noutanutta yhteisku-
vassa.
Kaikkiaan 740 henkilöä on nyt suorittanut tämän tutkinnon vuodesta 1989 
lähtien.

Laramie Rock Company sai luottomiehet 
liikkeelle ja hyvälle tuulelle. 

KUTSU

Tervetuloa Luottomiehet - Kreditmännen ry:n
 perinteisiin kevätiltamiin

torstaina 31.03.2011 klo 18:00 
Ravintola Kaarle XII 

Kasarminkatu 40, Helsinki

Iltamissa tarjolla herkullista ruokaa, virkistävää juomaa ja 
elävää musiikkia, josta vastaa Laramie Rock Company

Tilaisuudessa jaetaan diplomit 
Luottotutkinnon suorittaneille.

Illallismaksu 30 € / jäsen

Sitovat ilmoittautumiset 17.3.2011 mennessä Luottomiesten web-sivulla
www.luottomiehet.fi 
tai sähköpostitse kerhomestarille: are.kivela@bisnode.com
Ilmoita ilmoittautumisesi yhteydessä mahdolliset ruoka-aineallergiat.

Iltamia tukevat:

iltama_raakile26012011.indd   1 26.1.2011   10:50:57
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elävää musiikkia, josta vastaa Laramie Rock Company

Tilaisuudessa jaetaan diplomit 
Luottotutkinnon suorittaneille.

Illallismaksu 30 € / jäsen

Sitovat ilmoittautumiset 17.3.2011 mennessä Luottomiesten web-sivulla
www.luottomiehet.fi 
tai sähköpostitse kerhomestarille: are.kivela@bisnode.com
Ilmoita ilmoittautumisesi yhteydessä mahdolliset ruoka-aineallergiat.
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Hyvien mielestä perinnässä ei saisi 
olla ennakkoluuloja ammatin, asuin-
paikan, alkuperän, iän, sukupuolen, 
elämäntilanteen ym. taustamuuttu-
jan suhteen. Kokemus kuitenkin tuo 
muistista ajatuksia uusia toimeksi-
antoja tarjottaessa. Syntyy mieliku-
via jo vähäisistä esitiedoista. Suu-
rimmaksi osaksi vaisto osoittautuu 
oikeaksi. Turhia vaikeuksia ei kan-
nata ottaa ja on suoritettava valin-
taa. Velallisia voi luokitella monilla 
perusteilla. Jollakin alueella vallit-
see pinttyneet tavat, vaikka heimot 
Suomessa ovat hyvin sekoittuneet, 
koulutus tasoittaa ja velkakauppa 
kukoistaa. Matkailun palveluntuot-
tajien rahastaminen onnistuu vain 
sesongin aikana. Suomen lain sa-
notaan ulottuvan vain Rovaniemel-
le asti. Se osoittautuu usein todeksi. 
Miten voisikaan vapaallaan matkai-
lun sivuduunista verottomia juoma-
rahoja saaneen virkamiehen luulla 
olevan innokas veropetosten paljas-
taja tai sairaslomalaisen todellisen 
työkykyisyyden selvittäjä.

Koillisen suunnassa ajattelu on 
voimakkaasti mustavalkoista, pe-
riksi antamatonta ja ehdottomasti 
oikeassa olevaa, oikeaa riitageeniä, 
jossa voidaan olla vuosikymme-
niä vihoissa sukulaisillekin olemat-
tomista asioista. Varma uskonnolli-
nen ja poliittinen vakaumus alueen 
perinteen kanssa oikeuttaa mihin 
vain kohtuuttomiin rettelöinteihin. 
Asennevamma voi olla sekä velko-
jalla että velallisella. Hankalahan on 
yksin riidellä. Änkyröijä keksii mitä 
vain veruketta, millä ajaa tahtoaan 
ratkaisuksi. Kemijärven sellutehtaan 
lakkauttamista vastaan noussut ag-
gressiivinen massaliike kuvaa hyvin 
asennetta verrattuna eteläisempien 
vastaavien toimien tyyneyteen. 

Länsirajalla on vanhat jobbauk-
sen perinteet. Konkurssivelallinen 
mielellään unohtaa pesäluettelos-
ta Ruotsin puolella olevat varat ja 
Nuuskakairassakin olevista aluksi 
vain osa muistuu mieleen. Se on kuin 
kepillä jään kokeilua, että jos menisi 
läpi tarjouksena. Kaupankäyntiähän 
sekin on. Tosi tiukan paikan tullen 
voi heittäytyä kieltä ymmärtämättö-
mäksi. Rajan pinnassa on runsaasti 

TEKSTI: AnTERO KASSInEn   PIIRROS: OTSO KASSInEn

Perinnän pohjoinen ulottuvuus

reppufirmoja ja niiden konkurssien 
ongelmia. Mersu on liukkaalle liike-
miehelle liian hevosmiesmäinen, jo-
ten alle iso bemari aluvantein, pak-
suja koruja kaulaan ja ranteeseen, 
sormuksia, tatuointeja, mustat  kaa-
revat lasit, niin siinä on myös nais-
tenmiestä. Peijaava veijari, ellei ihan 
konnaksi uskalla kehua.

Idän suunnassa maaseudulla elä-
mä on verkkaista ja päätöksenteko 
hituraista. Ollaan ja öllötetään sekä 
myös kadehditaan aikaansaavia, 
syytetään omasta tilanteesta muita 
ja eletään oblomovilaisittain. Kaup-
pa vaatii vilkkautta ja ripeää tart-
tumista tilaisuuteen. Virkuimmat 
ovat paenneet työn perässä muual-
le. Taantuvan alueen asukkaat ovat 
hidasliikkeisiä työttömiä ja eläke-
läisiä. Perunkirjoitusta tehdessä tu-
lee usein yllätyksiä. Näennäisen köy-
hää elämää viettäneeltä löytyykin 
satojen tuhansien talletukset. Kenel-
lä on paikka paikan päällä, on mark-
ka markan päällä, pätee edelleen, sil-
lä kulutuksessahan rahat hassataan. 
Salarikas suojautuu kateiden pahal-
ta silmältä sulautumalla harmaaksi.

Savonmaan suunnassa on muka-
via sananvääntäjiä ja maksamisen ai-
kojia. Maksut venyvät puheista huo-

limatta, mutta aikomus eli tahto 
maksaa luo kuitenkin myönteistä il-
mapiiriä. Kujeilu, venkoilu ja viivyt-
tely ovat taiteen lajeja. Parhaimmil-
laan perinnällinen sanankäyttö on 
hupaisaa viihdettä eikä jälkeenpäin 
kannella mihinkään, kun se perijä 
sanoi niin törkeästi. Romanimiehet 
ovat mieluisia kauppakumppanei-
ta. Maksu tapahtuu käteisellä isoil-
la sileillä seteleillä eikä kiinteistöjä 
jälkeenpäinkään moitita kosteuden 
tai homeen perusteella. Näinhän sen 
kaupan pitäisi ollakin. 

Suomenselän takana ei puhella 
tarpeettomia juroudessa eikä myös-
kään kahvia tarjota, mutta Pyhä-
järvellä ollaan jo toista heimoa. 
Mierolainen saa kahvit nisun kera. 
Kaaheen laakeen aakeen miehet ovat 
reippaita ja itsetunto voimakas. Pa-
himmillaan se voi johtaa jääräpäi-
syyteen ja tunteen purkaukseen, jos 
kaikki ei kiperässä tilanteessa mene-
kään mielen mukaan. Mielipiteet il-
maistaan suoraan ja reippaasti. Jos 
on reklamoitavaa, se tehdään ajoissa 
ja maksulupauksiin on luottamista. 
Pienyrittäjyyden ja kaupan perinteel-
lä on varmaan vaikutuksensa sitou-
muksissa pysymiseen ja selkeään it-
seilmaisuun.
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Ennen ratakisko taipuu kuin pe-
rusinsinööri antaa jälkeen, on usein 
käytännössä havaittu kuin myös se, 
että naisten mieli voi muuttua yössä 
ja muuttua toistamisiinkin. Ehkä se 
on jämäkkyyttä ja harkintaa, mut-
ta sukupuolen, iän ja ammatin pe-
rusteella voi kokenut aavistaa mak-
sukäyttäytymistä. Maanviljelijöillä 
rahaa liikkuu syksyn eu-tukiaisten 
aikaan ja palkansaajilla veronpalau-
tusten aikoihin.

Isotuloisella lääkärilläkin voi 
maksut unohtua. Maksukykyi-
set huolimattomat tahot oikeastaan 
pyörittävät perintäsysteemiä, kun 
heiltä saa pääomalle tuntuvasti pa-
remman koron kuin pankista ja ku-
lutkin laskun mukaan. Hepeneliik-
keistä on moni opettaja, hoitaja, 
sihteeri ym. parempiosainen tehnyt 
tiliostoksia, kun on pitänyt spöökata 
ja bellata itseään bileisiin. Perinnän 
kautta maksettaessa tulee rasvoille ja 
pikkusieville isot kilohinnat. Pihapii-
rin järjestyksen perusteella voi teh-
dä johtopäätöksiä maksupolitiikasta 
kuin myös siitä, jos vaimo on maa-
talosta vieraalla töissä. Kentällä liik-
kuessa on tarkkailtava ympäristöä. 
Velallinen paljastaa ulkoisella ole-
muksellaan todellista sisintään.

Merimaissa on velallisia joka sort-
tia. Osoitekin jo kertoo, että koh-
de on vuokrakasarmin umv-potilai-
ta. Iän perusteella voi päätellä, että 
henkilö on yökaudet netissä surffa-
ava joutilas nuori, jonka elämä pyö-
rii sossun, Salen, hissin, ulko-oven ja 
pitsan ympärillä. Etnopizzerian pyö-
rittäjän voi arvella olevan muun kuin 
papereihin merkatun. Tapana on, 
että pesänhoitajalle esitellään ser-
kusten keskeinen kauppakirja, jol-
la omaisuus olisi myyty eteenpäin 
ja työssäolevat ovat vain auttamas-
sa korvauksetta. Liike toimii basaa-
ri-periaatteella, jossa sukulaiset saa-

vat vuoron perään tilaisuuden tehdä 
bisnestä. Ja mustana tietenkin.

Kielastava ja juttaava 
velallinen

Isossa lasia ja kiveä olevassa  satojen 
tuhansien palatsissa asuu 25 vuoden 
velkavankeudessa elävä perhe, joka 
kykenee maksamaan vain korkoja 
jos niitäkään ja kassaa täydennetään 
kulutus- ja pikavipein. Kartano Vol-
vo on rahoitusyhtiön, jolla käydään 
tunturissa ja terapiassa, lapsilla on 
ongelmia ja vanhemmilla parisuhde-
kriisi tulossa. Kolmannen polven ve-
lalliset ylläpitävät suvun perinteitä. 
Maksuja karhutessa voi kysyä mistä 
olet, mitä teet, kenen lapsi olet, niin 
sekin kielii tuleeko rahat vai pelkäs-
täänkö hän kielastaa  ja juttaa pu-
heillaan.

Äkillisiin muutoksiin elämässä on 
vaikea sopeutua. Masennus naamioi-
tuu psyykkisiksi ja ruumiillisiksi vai-
voiksi, jotka kroonistuvat ja lopulta 
johtavat työttömyyteen ja eläkkeel-
le. Ylivelkainen valittaa epämääräi-

siä selkävaivoja, vaikka oikea selkä-
vaivaa poteva paiskii töitä hampaat 
irvessä. Ilman tuoretta työtä vail-
la olevan voi olettaa saavan tulonsa 
sosiaalituista ja etuuksista ja maksu-
varan puuttuvan sekä työn puute on 
johtanut sairauksiin. Viheliäisimpiä 
ovat kverulanttiharhamieliset, jotka 
ovat vammauttaneet mielensä yritys-
ten velkasotkuissa. Se on mielisaira-
usmuoto, jossa on kohonnut itsetun-
to, epäluuloisuus ja näistä johtuva 
riitelyhalu. Kun tällainen uskoo jou-
tuneensa loukkauksen tai vainoami-
sen kohteeksi, hän hankkii hyvitystä 
oikeudenkäynnillä. Tyytymättömä-
nä oikeuksien päätöksiin hän ajaa 
asiaansa kaikkien asteiden läpi ja 
syytää tuomareita ja virkamiehiä 
puolueellisuudesta ja virkakoneistoa 
mädännäisyydestä. Tarkkuus luotto-
suhteita perustettaessa ja kova perin-
tä alusta alkaen ovat jopa ennakol-
lista terveydenhoitoa.

Velallinen voi yllättäen olla kuka 
tahansa, jokainen se ei voi olla, joku 
kuitenkin, mutta kuka milloinkin on 
velallisen arvioimistieteen arvoituksia.

LUOTTOMIESTEN TAPAHTUMAKALENTERI 2011
17.5. vuosikokus ja kevätretki

15. - 17.9. Luottoseminaari

20.10 Syyskokous

11.11.Luottomiesten  50-vuotisjuhla

13.11.2011 Markkinointi-instituutin seuraava Luottotutkinto alkaa 

(viimeinen ilmoittautuminen 31.10.2011)

1961 2011
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KUTSU

Santahaminan saarella sijaitsee muun muassa Maanpuolus-
tuskorkeakoulu laitoksineen. Oolannin sodan aikana varuskun-
ta sai osansa Yhdistyneen kuningaskunnan Kuninkaallisen 
laivaston tykkitulesta, minkä seurauksena kuolleiden venäläis-
ten sotilaiden muistolle on Maanpuolustuskorkeakoulun pihalle 
pystytetty muistomerkki. Koko Santahaminan saari on luokitel-
tu valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi.

Kevätkokouksessa käsitellään sääntöjen 9 §: ssä 
mainitut asiat.

Aika: 17.5.2011 klo 14.00 - 18.00

Päivän ohjelma:

kokoontuminen Helsingin Kauppatorilla, Royal •	
Linen laiturilla klo. 13.50
laiva lähtee satamasta klo 14.00•	  
kokous laivalla•	
tutustuminen Santahaminan varuskuntaan•	
merihenkinen lounas•	
paluu satamaan klo 18.00•	

Sitovat ilmoittautumiset 6.5.2011 mennessä
Luottomiesten	web-sivuilla	:	www.luottomiehet.fi	

Luottomiehet - Kreditmännen ry:n varsinainen kevätkokous pidetään tänä vuonna 
torstaina 17.5.2011. merellisissä puitteissa.  Kokouksen jälkeen tutustumme San-
tahaminan varuskunta-alueeseen.

17.5.2011

Mukaan mahtuu 
50 ensimmäiseksi 
ilmoittautunutta!
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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
2/11 8.4.2011 29.4.2011
3/11 Juhlanumero  1.9.2011 7.10.2011
4/11 30.11.2011 15.12.2011

                                                                     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
 luottomiehet@consista.fi  
 
Paino KM-Yhtymä Oy Suomen Painotuote
Yhteyshenkilö:   Pia Huovinen
Osoite:   Äyritie 8 A, 01510 Vantaa
Puhelin:   040 563 7911
Telefax:   (09) 7594 6202
 pia.huovinen@painotuote.fi
 www.painotuote.fi
Aineistotiedustelut: Raimo Elovaara
 KM-Yhtymä Oy Suomen Painotuote
 050 323 8066
 raimo.elovaara@painotuote.fi
Aineisto-osoite: aineisto-pc@painotuote.fi
 aineisto-mac@painotuote.fi

Ilmoitushinnat
Ilmoituskoko Mustavalkoinen 4-värinen
Keskiaukeama 1010  1350 
Takakansi* + s.2. á 600  940 
1/1 muut sivut  450  790 
1/2 sivu 250  590 
1/4 sivu 170  510 
* Takakannen yläreunassa 30 mm korkea valkoinen 
osoitekenttäalue

Mediatiedot 
2011

Luottomiehet Golf
 9.6.2011

Perinteinen Luottomiehet ry:n
golftapahtuma järjestetään 9.6.2011

Vuosaari Golfissa Helsingissä.

Upeat puitteet, hyvää
seuraa, herkullista ruokaa, 

palkintoja ja hauskaa yhdessäoloa.

Varaa kalenteristasi iltapäivä 9.6.2011 ja
varmista lisätiedot lähettämällä

sähköpostiosoitteesi osoitteeseen: 
golf@luottomiehet.fi
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Uusi 
luottotutkinnon 
ryhmä aloitti 
maaliskuussa
Markkinointi-instituutista ker-
rotaan, että 23 uutta opiskelijaa 
aloitti luottotutkinnon opiskelun 
15.-16.3.2011.

Kaikki 23 luottotutkinto-
laista ovat aloittaneet vauhdil-
la opintonsa. Jokainen heistä on 
huolehtinut ensimmäisistä Opti-
ma-tehtävistään täsmällisesti ai-
kataulun mukaisesti. Tästä he 
ovat saaneet erityishuomiota ja 
tästä he myös ansaitsevat erityis-
kiitoksen Markkinointi-instituu-
tissa kiitellään.   

Seuraava luottotutkinto suun-
nitellaan alkavaksi marraskuus-
sa 2011, lisätietoa web-sivulta:  
www.markisnt.fi.

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

Just do it! = Tee maar se vaa! 
Have a Coke and smile = Guppi gaffet 
ja hymy poikkines 
Choice of the new generation = Se o 
kloppie jutui 
United colors of Benetton = Seppälä 
komia kretongi
Snap, crackle, pop! = Ruisppuurro pro-
tina o ain ruisppuurro protina! 
Where do you want to go today? = 
Mihi helkkari sää oikkee meinnat 
mennä tänä, hä?
Hip hop hooray  = Kyl mar eriomane 
humppa o! 
Big Mac = Hesen kerrari 
Business-to-business = Vaihretam 
muna munasse 
Company = Puulaaki
Connecting people = Oleks pahas pai-
kas?
Fitness center = Syäks napei? 
First class = Pirun kallis
Grazy = Hullu mikä hullu
Home sweet home = Eimar mää läh-
ren kotti
How do You do = Morjens
Hurry up! = Tuleksää! 
Ice hockey = Tami-kiakkoo
It’s a deal! = Sainpas kusetetuks!
I’ll have a beer please! = Yks iso! 

International = Ulkolaissi
Enjoy Coke! = En jua Kokakola! 
E-mail = Emmää saa tätä auki
Light = Paha 
Make love not war! = Anna nyp pikka-
sen äläkä rähjä! 
Managing director = Meirän pomo 
Sales manager = Se piänempi nilkki
Chairman of the board = Se ketä sai 
kenkä
Secretary = Kaffenkeitin
Please = Tosa o
So? = Kui?
Second hand shop = Vanhoi romui
Rock and roll = Hetkutan pikkase 
New fashion = Kallei krekkali
Show must go on = Puulaaki kaatus, 
vaihretan nimi 
Show-business = Komeljanttarei 
See you later! = Menisis sääkin kottis 
vaa 
T-shirt = Puulaakin mainosrätti 
College = Puulaakin kallimpi mainos-
rätti pomoil 
Team work = Porukas sählämine
Where’s the toilet, please = Tarttis käy-
rä kusel 
We are the champions! = Tepsi viä poja!
Sorry, I don’t speak English = Puhusis 
sääki suame vaa 
 

TURUN MURTEEN PIENI SANAKIRJA (englanti-turku)



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

AINOANA
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
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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.okperinta.fi
www.okdebtcollect.ee

Pienistä virroista
  Många bäckar små
     Väikesest suureks


