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Tiesitkö, että 
Intrum Justitia 
on myös
luottotietoyhtiö?

Intrum Justitia -konserni on 
Euroopan johtava luotonhal-
linta-alan asiantuntija, jonka 
liikevaihto vuonna 2010 oli 
394,7 miljoonaa euroa. 
Sen 3 100 asiantuntijaa 
palvelee toimeksiantajiaan 
22 Euroopan maassa.
 
Suomessa Intrum Justitia 
-konserni toimii kuudella 
eri paikkakunnalla ja 
asiakkaita palvelee yli 400 
henkilöä. Yrityksen palvelut 
kattavat koko luotonhallin-
nan ketjun kotimaassa ja 
kansainvälisesti: luottopää-
tökset ja asiakkaiden  luot-
tokelpoisuuden valvonnan, 
maksuvalvonnan, maksu-
muistutukset, perinnän sekä 
arvonlisäveropalvelut.

Intrum Justitia Luottopäätöspalvelusta saat markkinoiden reaaliaikaisimman 
maksutapatiedon kotimaisista yrityksistä. Yrityksen maksuhäiriötietojen 
lisäksi käytössäsi ovat Intrum Justitian luottotietorekisterin maksutapatiedot. 
Tätä tietoa et saa mistään muualta. Palvelun käyttö tapahtuu vaivattomasti 
Intrum Web -verkkopalvelussa. 

Luottopäätöspalvelulla minimoit luottotappioriskisi ja kohdennat 
myynnin maksukykyisiin asiakkaisiin - säästät aikaa ja rahaa. 

Ota yhteyttä numeroon (09) 2291 1600 niin kerromme, 
miten Luottopäätöspalvelu sopii juuri sinun tarpeisiisi.

Intrum Justitia Oy
Onnittelee 50-vuotiasta
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PÄÄKIRJOITUS

Luottomiehet-Kreditmännen r.y:n historia on vahvojen persoonien historiaa. Täl-
laisia luottoasialle omistautuneita luottomiehiä ja –naisia on ollut perustajina, 
hallituksissa, toimikunnissa ja monissa projektitehtävissä. Vahvojen persoonien 
kausi on usein ollut käännekohta yhdistyksen toiminnassa. Monista jäsenistäm-
me saisi kiinnostavia henkilökuvia psykohistoriallisine ulottuvuuksineen.
Tänä syksynä 50 vuotta täyttävän yhdistyksemme elinvoima lepää kuitenkin jä-
senkuntamme aktiivisuuden varassa. Useisiin tilaisuuksiimme osallistuu 10 pro-
senttia jäsenkunnastamme. Kaikki saavat tietoa toiminnasta kahden vuoden ku-
luttua 30 vuotta täyttävästä jäsenlehdestämme Luottolinkistä ja viime vuonna 
uusituista kotisivuistamme. 
Lukijan kädessä on 118. Luottolinkki. Yhdistyksemme 50-vuotispäivän lähes-
tyessä hallitus päätti, että Luottomiesten historiikki kirjoitetaan tähän Luotto-
linkin Juhlanumeroon. Ammattimaisen historioitsijan tekemäksi aiotusta his-
toriikista luovuttiin ja tehtävä annettiin Luottolinkin toimitusneuvostolle, jota 
vahvistettiin luottopäällikkö emeritus Pertti Larvalla. Allekirjoittanut on toimi-
nut Juhlanumeron projektipäällikkönä.
Luottomiesten alkukotina voidaan kiistatta pitää Stockmannin luottokonttoria 
Helsingin Aleksanterinkadulla. Täällä työskenteli yhdistyksemme perustajaisä, 
luottomiesaatteen läpitunkema yrityksen luottopäällikkö Sylvester Alexander 
Perret. Täältä yhdistyksemme jäsenyys on levinnyt satoihin yrityksiin Suomessa 
Kainuuta ja Pohjois-Pohjanmaata myöten. 
Tämä Juhlanumero jakautuu kahteen osaan. Ensiksi Luottomiesten historiikkiin 
vuosilta 1961-2011. Toiseksi kotimaan luottoalan vaiheisiin kymmenluvuittain 
aina 1950-luvulta alkaen. Tämän jakson päättää eri luottoalan toimijoiden näke-
mys siitä, miten kunkin toimiala kehittyy seuraavan 10 vuoden aikana, siis aina 
2020-luvulle asti. Monessa kirjoituksessa nähdään positiivisen luottotietorekis-
terin toteutuvan Suomessakin.
Pertti Larva on todennut, että viimeisen 50 vuoden aikana luottoalalla ovat eni-
ten kehittyneet atk/ict ja lainsäädäntö. Sen vuoksi mukana on myös lyhyt yhteen-
veto viimeisen 50 vuoden aikana tapahtuneista luottoalan lakimuutoksista. Mai-
nittu on ainoastaan uudet lait, ei vanhojen lakien pykälämuutoksia.
Tässä lehdessä on päästy ainoastaan totuuden likiarvoon, yksinomaan sen vuok-
si, että yhdistyksemme pöytäkirjojen arkistointi on heikolla tolalla. Tämä asian-
tila johtuu ennen muuta säännöillemme tyypillisestä hallitusjäsenten rotaatiosta. 
Rotaatio on muutoin loistojuttu innostuksen takaamiseksi hallituksessa.
Arkiston puuttuessa on korvaamattomana tietolähteenä ollut oma Luottolink-
kimme. Kuka ei ole säilyttänyt Luottolinkin vanhoja numeroita, menkää ja naut-
tikaa Linkeistä sivuillamme www.luottomiehet.fi. 
On aika kiittää julkisesti jokaista toimitusneuvoston jäsentä tämän Juhlanume-
ron rakentamisesta ja muita jutun tekijöitä kirjoitusten ilotulituksesta. Valoku-
vaajia unohtamatta. Kirjoittaja on mainittu jutun yhteydessä. Ellei näin ole, niin 
tekijä on allekirjoittaja.

Risto Suviala
projektipäällikkö
Juhlanumero

Luotto-
perheen 
kokovartalo-
kuva
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HALLITUSPALSTA

1961 2011

Viime kuukaudet ovat näyttä-
neet alamme merkityksen hy-
vin konkreettisella tavalla: 

meille jokapäiväiset käsitteet, kuten 
vakuudet, luottoluokitukset ja mak-
sukyky ovat kaikkien eurooppalais-
ten huulilla. Luotto ja luotonhallinta 
eivät ole vain luotonantajan ja -otta-
jan, yhden ihmisen, yrityksen tai val-
tion välisiä asioita, vaan koskettavat 
meitä kaikkia. Luottomiesten histo-
ria on jälleen yhdessä käännekohdas-
saan.

Käsiarkistosta reikäkorttien kaut-
ta monimutkaisiin päätösjärjestel-
miin, jotka pystyvät käsittelemään 
miljoonia toimenpiteitä vuosittain. 
Kuluneen 50 vuoden aikana suurim-
mat muutokset luottoalalla ovat ta-
pahtuneet volyymeissa, it-järjestel-
missä – ja osaamisvaatimuksissa. 

1960-luvulla, kun yritysten ja 
pankkien luottohenkilöstö järjestäy-
tyi Suomessa yhdistyksen muotoon, 
töissä puhuttiin yksittäisistä toimek-
siannoista ja asiakkaista, joiden tie-
dot kirjoitettiin ja tilanteen vaatiessa 
päivitettiin käsin arkistolaatikkoi-
hin.

Paljon on muuttunut käytännössä, 
vaan samat periaatteet ovat voimas-
sa kuin puolivuosisata sitten: luotol-
linen kauppa onnistuu, kunhan hoi-
dat luottosi ja pidät huolta sovitusta.

Luottoammatti  
talouden ytimessä
Luottokaupan myötä Suomen kan-
santalous on kasvanut, maa on vau-
rastunut ja elämisen laatua lisäävät 
hankinnat ovat entistä useamman 
saavutettavissa. Voi sanoa, että yh-
teiskunta on tässäkin mielessä tasa-
arvoistunut. 
Tiedonkäsittely- ja tiedonsiirtojärjes-
telmien tuella luotonanto on nopeu-
tunut, laajentunut uusille alueille ja 
muuttunut paikallisesta maailman-
laajuiseksi toiminnaksi. Samalla kun 
maailma on tullut lähemmäksi, etäi-
simmänkin syrjäkylän asukkaalla tai 
yrityksellä on mahdollisuus luotolla 
myymiseen tai ostamiseen. 

Luotonannon ja luotonhallinnan 
merkitys kasvaa edelleen valtavaa 

Juhlaa 
tärkeän työn merkeissä

vauhtia. Paikallisten ja maailmalaa-
juisten luotto- ja vakuuskriisien myö-
tä tullaan näkemään yhä uusia, var-
mempia ja tarkempia luotonannon 
mekanismeja.  

Tämän kaiken keskiössä olemme 
me luottomiehet ja -naiset, alan osaa-
jina ja talouden pyörittäjinä. Käsiem-
me kautta kulkee suuri osa Suomen 
rahavirroista sekä kotimaahan että 
ulkomaille. Työmme on organisaati-
oittemme myyntiä, asiakaspalvelua – 
ydintoimintaa, ei ainoastaan tukipal-
velua ja taloushallintoa. 

Olemme paljon vartijoita. Tehtä-
väämme kuuluu tulevan tunnustelu, 
ennakolta reagointi ja vaaran mer-
keistä varoittaminen. Viimeaikaisia-
kin tapahtumia seuratessa ei ole vai-
kea ennustaa, että roolimme tulee 
entisestään kasvamaan niin yhteis-
kunnassa, työelämässä kuin organi-
saatioidenkin tasolla.

Juhlan aika
Suuri joukko yhdistysaktiiveja ovat, 
omaa aikaansa säästämättä, eri teh-
tävissä hallituksessa, toimikunnissa 
ja työryhmissä pitäneet huolta am-
mattialastamme, miettineet sen tu-
levaisuutta, hankkineet rahoitusta, 
toimittaneet vakaan aseman saavut-
tanutta Luottolinkkiä ja järjestäneet 
meidät yhteen kokoavia tapahtumia. 

Suurin kiitos lankeaa kuitenkin 
upealle jäsenistölle, joka on ahkeras-
ti ollut toiminnassa mukana ja vienyt 
sanomaamme eteenpäin. Yhdistyk-
seemme sitoutuneiden aktiivijäsenten 
määrä on tänään suurempi kuin kos-
kaan.

Haluan toivottaa kaikille haus-
koja, ikimuistoisia 50-vuotisjuhlia 
Pörssitalolla 11.11.! Nautitaan oh-
jelmasta ja rentoudutaan kollegojen 
seurassa, eikä tuona iltana mietitä 
riskienhallintaa tai vakuuksia. 

Arto Kallio
Luottomiehet-Kreditmännen r.y.
hallituksen puheenjohtaja
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Perintää pohjoismaisella otteella.

No Sergel, tietysti.

Kun Sergel hoitaa yrityksesi perinnän ja saatavien oston, kaikki hyötyvät: sinä saat kustannussäästöjä 

ja tehokkuutta, asiakkaasi päättäväistä huolenpitoa ja me kiitoksen hyvin tehdystä työstä.

Perintää pohjoismaisella otteella – Sergel.fi

Tutustutaanko? Asiakaspalvelu puh. 0800 151 522 (arkisin klo 8–16)

Sergel_Luottolinkki_210x297.indd   1 8.9.2011   13.13
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  Kutsu

Tervetuloa Luottomiesten Varsinaiseen .Syyskokoukseen

Luottomiesten sääntömääräinen syyskokous pidetään 20.102011

Venäläisravintola Šašlikin ainutlaatuisessa miljöössä, osoitteessa Neitsytpolku 12, Helsinki.

Kutsu

Tervetuloa Luottomiesten Varsinaiseen Syyskokoukseen

Luottomiesten sääntömääräinen syyskokous pidetään 20.10.2011

Venäläisravintola Šašlikin ainutlaatuisessa miljöössä,

 osoitteessa: Neitsytpolku 12, Helsinki.

Kokouksessa sääntöjen 10 §:ssä mainitut asiat. 

Kokous on avoin kaikille jäsenille.

Tervetuloa!

Kokouksen jälkeen yhdistys tarjoaa päivällisen 50 ensiksi ilmoittautuneelle.

Ilmoittautumiset kerhomestarille 13.10. mennessä osoitteeseen: 

are.kivela@bisnode.com tai Luottomiesten web-sivujen Tapahtumat-linkin 
kautta .

Luottomiesten Syyskokous 20.10.2011

Ilmoittaudu HETI!

 

Kutsu

Tervetuloa Luottomiesten varsinaiseen yyskokoukseen

Luottomiesten sääntömääräinen syyskokous 

pidetään 20.10.2011 alkaen klo: 18.00

Venäläisravintola Šašlikin ainutlaatuisessa miljöössä, 

osoitteessa Neitsytpolku 12, Helsinki.

Kokouksessa sääntöjen 10 §:ssä mainitut asiat. 

Kokous on avoin kaikille jäsenille.

Kokouksen jälkeen yhdistys tarjoaa illallisen 50 ensimmäiseksi ilmoittautuneelle.

Ilmoittautumiset kerhomestarille 13.10. mennessä osoitteeseen: 

are.kivela@bisnode.com tai Luottomiesten web-sivujen 

Tapahtumat-linkin kautta .

Tervetuloa!
Ilmoittaudu HETI!

Syyskokous

20.10

Syyskokouskutsu_versio3.indd   1 16.9.2011   15:06:32

s
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Lyhennelmä johtaja Eero 
Tuomaisen puheesta Luot-
tomiehet-Kreditmännen ry:n 
25-vuotisjuhlassa 3.10.1986 
Hotelli Palacessa. Koonnut 
Anne Leppälä-Nilsson.

Edellisen sukupolven 
luottomies ja hänen 
maailmansa
Edellisen polven luottomies vaikutti 
1960-luvun alussa. Hänelle Suomi oli 
maailman napa. Suomen ulkopuolel-
la oli ulkomaita, kaikkiaan noin 90 
kappaletta. Ihmeellisin näistä ulko-
maista oli Amerikka, laajin Neuvos-
toliitto, viennille tärkein Englanti ja 
sosiaalisesti kadehdittavin Ruotsi. 
Japani tunnettiin leikkiautoista, jot-
ka nurin käännettyinä osoittautui-
vat säilykepurkkipelleistä tehdyiksi 
kapistuksiksi. Jos joku valtiovarain-
ministeriön virkamies tuolloin olisi 
ennustanut japanilaisten autojen val-
taavan pääosan Suomen markkinois-
ta, hänet olisi ennusteiden laatijana 
pantu toimenpidekieltoon ja muu-
toinkin arvioitu virkaylennysrajoit-
teiseksi.

Entäs sitten 1960-luvun luotto-
mies yksilötasolla? Ikää luottomie-
hellä oli lähes 40 vuotta. Kotoisin 
hän oli maalta ja oli suorittanut hiu-
kan vajaaksi jääneet korkeakoulu-
opinnot heti sodan jälkeen. Hän asui 
kotivaimonsa ja kahden lapsensa 
kanssa Puotilaan vastavalmistunees-
sa kerrostaloasunnossa.

Perhettä vaivasi televisioinnostus 
kahdesta syystä. Omaa televisiota ei 
heillä silti ollut. Lapset kävivät yhte-
nään naapurissa katsomassa sarjaa 
Rin Tin Tin. Isä puolestaan luoto-
tutti televisioita myyviä liikkeitä, jot-
ka olivat yhtenään luoton tarpeessa 
myydessään televisioita edelleen osa-
maksumenettelyä kärkkyville asiak-
kailleen.

Taloudellisen kasvun ihana suhina 
huumasi monet 1960-luvulla. Mutta 

TeKSTI: JOHTAJA eeRO TUOmAInen, TALOUdeLLInen SUUnnITTeLUKeSKUS

Edellisen ja seuraavan 
polven luottomies

luottomiehet olivat kivikovia. Mei-
dän luottomiehemme neuvoi nuo-
rempiaan:

1. Ole töykeä!
2. Myönnä luottoa vain kivitalo-

kiinnityksiä vastaan!
3. Älä sauno köyhien kanssa!

Seuraavan sukupolven 
luottomies

Seuraavan polven luottomiehemme 
elävät 2010-luvulla. Tällöin talou-
dellisista kysymyksistä kiinnostuneet 
tähyilevät Kaakkois-Aasian suun-
taan. Erityisesti he kiinnostuvat Ja-
panin ja Kiinan markkinoista. Uu-
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den sukupolven tietokoneiden kanssa 
askaroivat hakevat jatkokoulutuk-
sensa Japanista. Bioteknikot ja teol-
lisuustyön organisoijat suuntaavat 
kohti Kiinaa. Kiinassa toteutuvissa 
laajoissa joint venture –hankkeissa 
on mukana kymmeniä suomalaisia 
yrityksiä. 

Minkään muun toiminnan volyy-
mi 2010-luvulla ei ole niin suuri kuin 
luottotoiminnan. Käteisellä maksa-
vat köyhät ja hyvin rikkaat. Viimeksi 
mainitut motiivinaan lisääntyvä atk-
rikollisuus, joka satunnaisesti yltää 
myös finanssioperaatioihin. Vähäi-
sempi ja vähemmän tunnettu motiivi 
käteismaksuihin rikkailla on se, että 
rikkauksista osa on syntynyt valon-
aroista puuhista: huume-, ase-, ih-
miskaupassa ja uhkapelin pyörteissä.

No, minkälainen 2010-luvun luot-
tomies on yksilönä? Myös hän on ne-
likymppinen. Mies on toista kertaa 
aviossa oleva sivutoiminen golfinpe-
laaja, joka on viisi vuotta Singapo-
ressa toimittuaan vaihtanut firmaa ja 
palannut väliaikaisesti kotimaahan 
organisoimaan projektivientitoimin-
tojen edellyttämiä finanssikonsor-
tioita kuntoon. Hän ei ole vuosi-
kausiin syönyt itse maksamaansa 
lounasta. Solakka ulkomuoto ei ai-
heudu kuitenkaan ravinnon puut-
teesta, vaan ahkerasta kävelystä ruo-
hikolla ja vesihieronnasta. Työaikaa 
ei ole, mutta tulostavoitteet ovat. 
Niiden mukaan määräytyvä vuositu-
lo on reaalisesti lähes viisinkertainen 

1960-luvun alun vuosituloon vastaa-
vissa tehtävissä. 

Kovassa suorituspaineessa luotto-
mies tuntee usein uupumusta ja ve-
don vähentymistä, mutta ei osoita 
sitä ulospäin. Hän ei myöskään tois-
taiseksi ole päättänyt vetäytyä eläk-
keelle, vaikka joustava eläkeikä, 
henkilökohtainen lisäeläketurva ja 
kohtuullinen arvopaperiomistus sen 
sallisivat. Päässä raksuttavat vain 
portfolioiden rakenne, pääomien si-
toutuminen, kiertonopeus ja luotto-
tappioiden evaluointi. 

Luottomiehen vaimo on kansain-
välinen kehittämissymposiumek-
sekutiivi ja huomattu naisaktivisti. 
Hänen etunimensä ja sukunimensä 
etuosa ovat vierasperäisiä. Mieles-
sään hän toivoo miehensä muutta-
van mahdollisimman pian Inarinjär-
velle, koska avioelämä on köyhää ja 
hän itse haluaa muuttaa Pariisiin tai 
johonkin Pohjois-Italian kaupunkiin 
lähemmäksi muodin keskuksia, eikä 
mihinkään niistä paikoista, joista 
mies on puhunut.

Perheen lapsi on 14-vuotias kah-
deksannen polven tietokoneiden eri-
koisasiantuntija, joka kesäisin tekee 
erilaisia ”tähtien sota” –pelin sovel-
lutusohjelmia IBM:lle. IBM:n ky-
kyjenetsijöiden haaviin poika jäi 
jo 7-vuotiaille järjestetyssä sovel-
tuvuuskokeessa. Poika puhuu viit-
tä kieltä, millä tosin ei ole sanotta-
vaa teollisuuskaupallista merkitystä, 
koska uuden polven tietokoneet teke-

vät vieraitten kielten osaamisen tar-
peettomaksi lähes kaikissa muissa 
yhteyksissä paitsi intiimeissä keskus-
teluissa.

Rautanainen Wilma 
Steel-Rautanen
Kukako hän sitten on? No, tietysti 
Luottomiesten hallituksen puheen-
johtaja vuonna 2011. Wilma Steel-
Rautanen hymähtää vuoden 1986 
puheenjohtajalle Seppo Reimavuon 
motolle:
1. Ole hyvä köyhille!
2. Älä pelkää mitään!
3. Ole kova saunomaan!
Saunaseuransa Wilma nimittäin va-
litsee tarkkaan.

Luottomies ei perusfunktioltaan juu-
ri muutu eilisestä huomiseen, totesi 
Eero Tuomainen lopuksi. Vain toi-
mintaympäristö muuttuu, toiminta-
tavat muuttuvat ja välineistö muut-
tuu.

Muuten miltäköhän kuulostai-
si Eero Tuomaisen esitys luottomie-
hestä vuonna 1986 Luottomiesten 
50-vuotisjuhlassa 3.10. vuonna 2011 
Wilma Steel-Rautasen johtaessa pu-
hetta?

Artikkeli on julkaistu Luottolinkis-
sä 4/1986.

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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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 14.10.2011  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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Luottomiehet-Kreditmännen 
r.y:n alkukoti on Oy Stockmann 
Ab:n luottokonttori Helsingissä. 
Siellä toimi vuodesta 1949 
alkaen luottopäällikkönä hen-
kilö nimeltä Sylvester Alexan-
der Perret.

Helsingissä 31.12.1907 syn-
tynyt Sylvester – joksi hän-
tä kutsuttiin – aloitti elä-

mäntyönsä luottotietoalalla toimien 
vuosina 1929-1949 Suomen Luo-
tonantajayhdistyksessä ensin luotto-
assistenttina ja sen jälkeen osasto-
päällikkönä.

S.A. Perret opiskeli 1930-luvul-
la Leipzigin Kauppakorkeakoulussa 
ja työskenteli samassa kaupungissa 
harjoittelijana saksalaisessa luotto-
tietoalan keskusjärjestössä Verband 
der Vereine Creditreform.

Kuten edellä mainittiin, Perret 
siirtyi 1949 Stockmannille luotto-
päälliköksi. Vuodesta 1963 hän toi-
mi koko yhtymän luottopäällikkönä 
sekä apulaisjohtajana. Stockmannil-
la oli tuohon aikaan Aleksanterin-
kadun tavaratalon lisäksi useita teol-
lisia toimialoja. Eläkkeelle Perret 
siirtyi vuoden 1972 alussa.

Ammattitaitoisen luottohen-
kilöstön tarve tuli liike-elämälle 
1960-luvun alkaessa yhä tärkeäm-
mäksi. Tavaraluotot ja ensimmäi-
set luottokortit sekä niihin liit-
tyvä luottotoiminta olivat tulleet 
1950-luvun loppupuolella yhä ajan-
kohtaisemmiksi.

S.A. Perret sai voimakkaita he-
rätteitä ruotsalaisen Dagens Nyhete-
rin luottopäällikön Evert R. Grahnin 
laajasta kirjoittelusta luottotoimin-
nan eri sektoreista. Grahn käsitteli 
varsinkin luottopäällikön tehtäviä ja 
velvollisuuksia Kontorsvärlden-aika-
kauslehdessä vuosina 1950-1956.

Svenska handelshögskolan (Han-
ken) järjesti toukokuussa 1958 liike-
yritysten rahoittamisongelmia käsit-
televät luentopäivät, joilla keskeinen 
osuus oli tavaraluoton informaatio- 
ja luottovalvontakysymyksillä.

Hankenin luentopäivät herätti-
vät siinä määrin mielenkiintoa, että 
ne johtivat helmikuussa 1961 ensim-
mäisten Diplomimerkonomit ry:n 
järjestämien luotto- ja perintäpäi-

Perustaminen

vien järjestämiseen. Diplomimer-
konomi on Suomen Liikemiesten 
Kauppaopiston jatkoluokan käynyt 
merkonomi. Lisäksi yksityiset yrityk-
set järjestivät omalle henkilökunnal-
leen alan koulutustilaisuuksia. 

Kaikki nämä tilaisuudet olivat 
omiaan herättämään lisääntyvää 
kiinnostusta luottomiesten jatku-
vaan yhteistoimintaan. Stockmannin 
luottotarkastaja Esko Tuovinen soit-
ti esimiehensä S.A. Perretin toimek-

siannosta muutamien yritysten luot-
tomiehille, ”jotta saataisiin selville, 
tunnetaanko yleisemmin tarvetta 
luottomiesten keskinäiseen yhteis-
työhön”. Tämän jälkeen Tuovinen lä-
hetti 7.3.1961 samasta aiheesta luot-
tomiehille kutsukirjeen. Perretiltä 
saatua nimilistaa Tuovinen täydensi 
omilla kontakteillaan.

Suomalaisella klubilla 6.4.1961 
pidetyssä illalliskokouksessa valittiin 
komitea valmistelemaan yhdistyksen 
perustamista. Siihen kuuluivat luot-
topäällikkö S.A. Perret puheenjoh-
tajana, valtiotieteen maisteri A.K. 
Anttila, varatuomari Veikko Kaup-
pi, konttoripäällikkö Paavo Harju ja 
luottotarkastaja Esko Tuovinen sih-
teerinä.

Komitea teki perustettavalle yh-
distykselle sääntöehdotuksen, jonka 
mallina olivat tukholmalaisen Före-
tagsekonomiska Föreningenin ja ame-
rikkalaisen National Association of 
Credit Managementin (NACM) sään-
nöt. 

Jo saman vuoden syksynä luot-
tomiehet kutsuttiin yhdistyksen pe-
rustavaan kokoukseen. Kauppakil-
lan juhlasalissa 3.10.1961 pidettyyn 
kokoukseen osallistui kaikkiaan 48 
luottomiestä. Eniten osallistujia oli 
Stockmannilta (8), Kansallis-Osake-
Pankista (6), Creditistä ja Fordilta 
(molemmista 4) sekä Helsingin Osa-

Esko Tuovisen lähettämä kutsukirje 
luottomiehille.

Oy Stockman Ab:n luottokonttorin väki 1963. Takana vasemmalta Åke 
Blomberg, S.A. Perret, Cingiz Safiulla, Jan Stoltzenberg, Arne Eriksson, 
Richard Nyberg, Yngve Helvamo ja Esko Tuovinen. Edessä vasemmalta 
Taina Kruskopf, Göta Andersin, Linnea Rönnblad ja Ellen Peltonen.
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kepankista ja Pohjoismaiden Yhdys-
pankista (molemmista 3).

Kokouksessa päätettiin yksimieli-
sesti perustaa yhdistys. Perustajajäse-
niksi valittiin edellä mainitun komite-
an viiden jäsenen lisäksi varatuomari 
Gustav Thulé ja lainopin kandidaatti 
Erik Winckelmann. He muodostivat 
myös yhdistyksen ensimmäisen hal-
lituksen. Yhdistyksen ensimmäiseksi 
puheenjohtajaksi valittiin itseoikeute-
tusti Sylvester Alexander Perret.

Yhdistyksen nimikysymystä käsi-
teltäessä ei ensimmäinen nimiehdotus 
Luottomiesten Kerho – Kreditmanna-
klubben saavuttanut kannatusta. Pe-
rustava kokous päätyi yksinkertaiseen 
ja selvään nimeen Luottomiehet-Kre-
ditmännen r.y.

Yhdistyksemme on Euroopan toi-
seksi vanhin luottomiesjärjestö. Vain 
Ison-Britannian Institute of Cre-
dit Management on vanhempi ja pe-
rustettu vuonna 1939. Esimerkik-
si Ruotsin Svenska Kreditföreningen 
perustettiin vasta vuonna 1968.

Tavaraluoton käsite on varsinkin 
viime vuosina tullut yhä ajan-
kohtaisemmaksi ja sen mukana 
on myös alansa taitavan ja 
nimenomaan siihen perehty-
neen sekä sitä yksinomaisena 
tehtävänään hoitavan luotto-
henkilökunnan merkitys ei yksin 
suurissa liikkeissä vaan keski-
kokoisissakin yrityksissä tullut 
vuosi vuodelta yhä tärkeäm-
mäksi ja tunnustetummaksi.

Niin kertoi Kauppalehdelle luotto-
päällikkö S.A. Perret, todeten edel-
leen, että luottomiesten joukko on 
jatkuvasti kasvanut ja tämän joukon 
parissa on yhä polttavampana alet-
tu tuntea myös yhteenkuuluvuutta ja 

sen organisoimista yhdistyksen puit-
teissa oman työpanoksen tehostami-
seksi ja alan vaatiman ammatillisen 
kehityksen takaamiseksi. Tuon tar-
peen ilmentymänä ja huipentuma-
na pidettiinkin äskettäin Helsingissä 
kokous, jossa yksimielisesti päätet-
tiin perustaa Luottomiehet-Kredit-
männen –yhdistys.

Luottomiesten toiminnan arvos-
tus ja ammattitaitoisen luottohenki-
löstön tarve on saanut viime vuosi-
en aikana jo useitakin konkreettisia 
ilmaisuja. 

Keväällä 1958 pidettiin Ruot-
salaisen Kauppakorkeakoulun toi-
mesta liikeyritysten rahoittamis-
ongelmia käsittelevät luentopäivät, 
jolloin myös tavaraluoton informaa-
tio ja valvontakysymykset olivat esil-
lä. Mutta vasta tämä vuosi on ollut 
kehityksen aikaa tällä alalla. Hel-
mikuun alussa Diplomimerkonomit 
ry:n toimesta Kauppakorkeakoulul-
la järjestetyt luotto- ja perintäpäivät 
vasta merkitsivätkin tärkeätä vaihet-

Luottomiehet-Kreditmännen r.y. perustettiin Snellmaninkadun ja Rauhan-
kadun kulmassa sijainneessa Kauppakillassa

TeKSTI: S.A. PeRReT

Luottomies yhä tärkeämpi 
nykypäivän talousrakenteessa

Artikkeli on julkaistu 17.10.1961 
Kauppalehdessä.
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ta tavarakaupan luottotoiminnas-
sa Suomessa. Vastaavanlaiset luot-
to- ja perintäpäivät järjestettiin myös 
Lahdessa huhtikuun 13. päivänä. Ne 
olivat ilahduttava osoitus asian he-
rättämästä kiinnostuksesta pääkau-
pungin ulkopuolella.

Huhtikuun 6. päivänä pidettiin 
Helsingissä luottomieskokous ja sii-
nä päätettiin ryhtyä perustamaan 
luottomiesten yhteenliittymää. Asiaa 
valmistelemaan valittiin väliaikainen 
komitea, johon kuuluivat luottopääl-
likkö S.A. Perret puheenjohtajana, 
valtiot. maist. A.K. Anttila, varatuo-
mari Veikko Kauppi, konttoripääl-
likkö merkonomi Paavo Harju ja 
luottotarkastaja Esko Tuovinen sih-
teerinä. Komitean sääntöehdotus 
käsiteltiin tk:n 3. päivänä pidetys-
sä luottomiesten kokouksessa, jol-
loin uusi yhdistys sitten päätettiinkin 
perustaa. Yhdistyksen johtokuntaan 
valittiin väliaikaisen komitean jä-
senet sekä heidän lisäkseen toimitus-
johtaja Erik Winckelmann ja vara-
tuomari Gustav Thulé. Yhdistyksen 
puheenjohtajaksi valittiin luottopääl-
likkö S.A. Perret.

Luottomiehet-Kreditmännen –yh-
distyksen tarkoituksena on toimia 
jäsentensä ammatillisena yhdyseli-
menä sekä edistää luotto- ja rahoi-
tusalan tuntemusta ja kehitystä mm. 
järjestämällä jäsenilleen tilaisuuksia 
ajatusten vaihtoon. Yhdistys määrit-
telee tärkeimpinä tehtävinään jatko-
koulutuksen järjestämisen, neuvon-
nan ja keskinäisen informaation. Se 
tulee myös toimimaan kansainvälis-
ten suhteitten kehittämiseksi.

Missä luottomies toimii
Mitä sitten käsittää se talous- ja lii-
ke-elämän sektori, missä luottomies 
toimii ja mikä on hänen panoksensa 
liikeyrityksen taloudellisen toimin-
nan tehokkuudessa?

Joskaan tavaraluottokauppa ei ol-
lut takavuosinakaan mikään täysin 
tuntematon käsite, on se lyönyt var-
sinaisesti itsensä läpi vasta aivan vii-
me vuosina ja lopullisesti vuonna 
1960, jonka aikana tavaraluottokau-
pan käyrä osoittaa erittäin jyrkkää 
nousua. Kuluvalle vuodelle sitä vas-
toin on ollut ominaista jo selvä ta-
saantuminen.

Vuosi 1960 aiheutti vielä monel-
le yritykselle huomattaviakin luot-
totappioita. Tuo aika oli näet suora-
naista luottohuijareitten kulta-aikaa. 
Joskin ostajat olivat valmiit omaksu-
maan ja hyväksymään tavaraluotto-
kaupan sen koko laajuudessa, eivät 
myyjäliikkeet olleet läheskään val-
miita vastaanottamaan sitä. Luot-
tohenkilökunnan luomisen ja jat-
kokoulutuksen tarve tuli yhtäkkiä 

niin polttavaksi, että voitiin jopa sa-
noa oltavan suoranaisen pakon edes-
sä. Suurimmat yritykset ja liikkeet 
alkoivat perustaa omia organisoi-
tuja luotto- ja perimistoimistojaan 
ja niitten henkilökunnat osallistui-
vat satapäisinä joukkoina alan luen-
to- ja neuvottelupäiville ja pyrkivät 
hankkimaan uuden tehtävänsä vaa-
timaa ammattitaitoa ja –tietoa kir-
jallisuudesta sekä opintomatkoilla ja 
retkeilyillä luottokauppatoimintan-
sa pisimmälle organisoineissa suur-
liikkeissä. Niinpä esim. Stockman-
nin luottokonttorissa on ollut useita 
kävijöitä.

Vaikka ammattitaitoisen luotto-
mieskunnan luominen on tunnettu 
ja tunnustettu tosiasia, pystyy pieni 
liikeyritys toimimaan ja työskente-
lemään myös luottokauppansa puo-
lesta ilman erityistä luottohenki-
lökuntaa. Tällöin luottoasiat ovat 
tavallisesti joko konttoripäällikön tai 
kamreerin huolena. Kun liikkeen ta-
varaluottokauppa nousee sellaisiin 
tilimääriin, että voidaan puhua esim. 
2.500-3.000 tilistä, on yksinomaisen 
luottohenkilökunnan tarve jo ilmei-
nen.

Luottomiehen työ
Luottomiehen työ on vaativaa ja sii-
nä tarvitaan paitsi todellista talou-
dellista asiantuntijaa ja ihmistuntijaa 
myös oman alansa teknillisesti osaa-
vaa ja kehitystä valppaasti seuraavaa 
miestä. Tämän päivän organisoitu 
luottotoiminta jakaantuu oleellises-
ti kolmeen osaan. Ensiksi tulee luo-
tonanto, joka perustuu vuosittaiseen 
budjetointiin eli tavaraluottorajan 
määräämiseen ja luottokaupan so-
peuttamiseen sen puitteisiin ja rajoi-
hin. Toinen vaihe on jatkuva ja tark-
ka valvonta, joka merkitsee sitä, että 
luottomies seuraa jatkuvasti kiinteäs-
ti paitsi yleistä kehitystä rahamark-
kinoilla myös asiakkaansa tilin sal-
doa ja asiakkaan maksukykyisyyden 
mahdollisia muutoksia ja heilahtelu-
ja. Kolmas vaihe on sitten takaisin 
voittaminen eli maksun periminen. 
Tässä vaiheessa on pyrittävä mah-
dollisimman pitkälle toimimaan täy-
sin persoonattomasti ja vasta viime 
keinona voidaan turvautua asen-
teisiin. Perimisvaiheen tarkoitukse-
na on oikeaan aikaan saada maksu 
myydyistä tavaroista, niin että kiin-
ni ollut raha saadaan jälleen kiertä-
mään eli hyödyttämään yhtiötä.

Jotta luottomiehen toiminta olisi 
mahdollisimman kitkatonta ja teho-
kasta, on hänen suhteensa yhtiön ja 
yrityksen muitten osastojen henkilö-
kuntiin oltava vilpitön ja avoin. Tämä 
pätee varsinkin suhteissa myyntihen-
kilöstöön. Tällöin on puolin ja toi-

sin hyvä muistaa, että luottomieskin 
on omalla tavallaan myyntihenkilö-
kuntaan kuuluva. Mutta luottomie-
hen on säilytettävä hyvät kontak-
tit myös oman liikkeen ulkopuolella 
oleviin henkilöihin ja viranomaisiin 
sekä pyrittävä solmimaan luottavai-
sia ja asiallisia suhteita ennen kaik-
kia asiakkaisiin. Heidät on mikäli 
mahdollista saatava tajuamaan, että 
luottomies on tehtäväänsä suoritta-
essaan ainoastaan velvollisuuttaan 
täyttävä toimihenkilö. Luottomie-
hen on oltava joustava ja hänen on 
varauduttava mitä odottamattomim-
piin tilanteisiin. Hän saattaa joutua 
nopeasti ratkaisemaan asiakkaitten-
sa maksukyvyn muutoksen aiheutta-
mat uudet tilanteet ja toisaalta hänen 
on varauduttava maksujen perinnän 
ollessa kysymyksessä usein mitä an-
karimpiin syytöksiin.

Tulevaisuus
Nyt perustettu uusi yhdistys katsoo 
luottavaisesti tulevaisuuteen. Vai-
keuksia tulee olemaan, mutta ne on 
luotu voitettaviksi, sanoi luottopääl-
likkö Perret. Kunhan vain saamme 
työmme selväksi sille suurelle ylei-
sölle, jonka parissa joudumme työs-
kentelemään; kunhan saamme sen 
muun henkilökunnan, jonka parissa 
joudumme työskentelemään, käsittä-
mään tehtävämme ja toimemme oi-
kein ja kunhan vain saamme ennen 
muuta jo toimessaan olevaa henkilö-
kuntaa jatkuvasti koulutetuksi ajan 
vaatimuksia vastaavaksi ja toisaalta 
tälle alalle uutta työvoimaa valmista-
vien korkeakoulujen ja oppilaitosten 
huomioimaan opetuksessaan myös 
luottomiehen sektorin, toivomme 
voivamme omalta osaltamme täyt-
tää tehtävämme kaikkien osapuolten 
tyytyväisyydeksi. Tähän tulokseen 
pääsemiseksi tarvitsee luottohenki-
löstö kuitenkin jatkuvasti säännöl-
lisiä ja luotettavia luottotietoja. Ne 
muodostavat liike-elämän radarin – 
tutkan – joka ohjaa luottomiestä oi-
keaan osuneisiin ratkaisuihin.

Luottotietojen säännöllisen ja au-
kottoman saannin tärkeys on vä-
hitellen alettu ymmärtää yhä laa-
jemmissa piireissä ja samalla luotu 
luottomiehille entistä paremmat 
edellytykset oman sarkansa hoitami-
sessa, lopetti luottopäällikkö Perret.  

1961 2011
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Yhdistyksemme sääntöjen mallina oli-
vat tukholmalaisen Företagsekono-
miska Föreningenin ja amerikkalai-
sen National Association of Credit 
Managementin säännöt. Säännöt hy-
väksyttiin yhdistyksen perustamisko-
kouksessa 3.10.1961 ja ilmoitettiin yh-
distysrekisteriin 1.11.1961. Säännöille 
saatiin vahvistus 4.12.1961.
Voimassaolevat säännöt on hyväksytty 
yhdistyksen varsinaisessa kevätkoko-
uksessa 25.5.2000.

Yhdistyksen alkuperäiset säännöt 
ovat pääpiirteissään ennallaan. Vuon-
na 1964 tehtiin ensimmäinen pienehkö 
muutos, joka mahdollistaa sihteerin ja 
kerhomestarin valinnan hallituksen ul-
kopuolelta. Nykysäännöt mahdollista-
vat sihteerin ja rahastonhoitajan valit-
semisen hallituksen ulkopuolelta.

Vuonna 1974 korotettiin hallituk-
sen jäsenmäärä kuudesta yhdeksään. 
Samalla sääntöihin lisättiin kannattaja-
jäsen, jollaiseksi voitiin valita kotimai-
nen henkilö tai oikeuskelpoinen yhtei-
sö. Lisäksi tuli mukaan luottotietoalan 
neuvottelukunnan kokoonpanoa ja teh-
täviä koskeva pykälä. Yhdistyksen tar-
koitusta selvittelevään kohtaan lisättiin 
kustannus-, julkaisu-, kurssi- ja koulu-
tustoiminta ja lausuntojen antaminen. 
Näitä sääntömuutoksia valmisteli toi-
mikunta, johon kuuluivat Seppo Jyrkä-
mä, Veikko Kauppi ja Eero Virkki.

Säännöt
Yhdistyksemme nimeä Luottomie-

het-Kreditmännen r.y. on vuosien var-
rella yritetty vaihtaa. Nimi on koettu 
kovin maskuliiniseksi. Jo yhdistystä pe-
rustettaessa nimi Luottomiesten Ker-
ho – Kreditmännen Klubben oli esillä, 
mutta ei saavuttanut kannatusta. 

Vuoden 1983 syyskokouksessa halli-
tus esitti nimen muuttamista muotoon 
Luottoala-Kreditbranchen r.y. Muutos-
ta kannatti 72 % kokoukseen osallistu-
neista 64 jäsenestä sääntöjen vaatiessa 
¾ enemmistöä. Eli oltiin kahden äänen 
päässä nimenmuutoksesta.

Vuoden 1983 sääntöuudistuksista 
olivat tärkeimpiä yhdistyksen tarkoitus-
pykälään tehty lisäys ulkomaisen kehi-
tyksen seuraamisesta ja alaa koskevien 
aloitteiden tekeminen, täsmennys jäse-
nyydelle asetettuihin ehtoihin, sihteerin 
ja rahastonhoitajan valinnan mahdol-
listaminen yhdistyksen ulkopuolelta, 
muutos hallituksen päätösvaltaisuu-
den määrityksessä, luottotietoalan neu-
vottelukunnan nimen muuttaminen 
luottoalan neuvottelukunnaksi ja yh-
distyksen hallituksen puheenjohtajan 
nimeäminen neuvottelukunnan vetä-
jäksi sekä kokouskutsujen lähettämis-
ajankohdan täsmentäminen.

Vuoden 1983 sääntömuutoksia val-
misteli kolmihenkinen sääntötoimi-
kunta, jonka työ alkoi jo vuonna 1979. 
Toimikunnan kokoonpanossa tapah-

tui useita muutoksia. Vain Matti Sam-
pakoski istui toimikunnassa alusta lop-
puun. 

Jäseneksi pääsemistä helpotettiin 
vuoden 1990 varsinaisen kevätkokouk-
sen päätöksellä. Tehdyllä sääntömuu-
toksella luovuttiin vaatimuksesta saada 
jäsenhakemukseen kahden yhdistyksen 
jäsenen suositus.

Muita nimiehdotuksia on ollut ai-
nakin Luottokilta, Luottoyhdistys ja 
Luotto- ja perintäalan ammattilaiset 
ry. Viimeksimainittua esitti kevätkoko-
uksessa 1999 jäsen Arto Karhu. Koko-
uksen puheenjohtajana toiminut Timo 
Mäki puolusti perinteikkään nimen 
säilyttämistä. Asiasta ei syntynyt ää-
nestystä, joten vanha nimi jäi voimaan.

Hallitus esitti varsinaisessa kevätko-
kouksessa 2001 sääntöjen muuttamista 
niin, että luottoalan neuvottelukunnan 
valinta olisi tarveharkintaista. Puheen-
vuoron käyttäneen Timo Mäen mie-
lestä henkilövalinnoilla voidaan vai-
kuttaa luottoalan neuvottelukunnan 
aktiivisuuteen. Kokouksen puheenjoh-
taja Kari Mäkikärki esitti asian valmis-
telun jatkamista. Yhdistyksen puheen-
johtaja Tom Fagerström halusi asiasta 
äänestyksen. Hallituksen esitys hylät-
tiin, koska se ei saanut taakseen tarvit-
tavaa ¾ enemmistöä.

Luottolinkissä nro 4/1991 oli jäsen-
postini otsikko ”Juhlasta arkeen”, kun 
yhdistyksemme 30-vuotisjuhla oli juu-
ri takana.  Päätin kirjoitukseni totea-
malla, että voin hyvillä mielin siirtyä 
rivijäseneksi, mutta tahdon edelleen 
pysyä ajan hermolla, joskus vielä tart-
tua kynäänkin.  Vuosijuhla on aina 
muistelojen aikaa.  Elämä heittelee 
meitä luottomiehiä aika ajoin  —  ja 
pitääkin heitellä, että tunnemme tar-
peellisuutemme.

Vuosikymmen sitten painotin tar-
vetta tiedostaa paremmin ihmissuhde-
verkostojen merkitystä.  Aallonharjan 
jälkeen saattaa tulla yllättävä sukel-
lus pohjalle ja hetkeksi voimme jopa 
vajota upoksiin.  Mitä toimivampi ih-
missuhdeverkostomme on, sitä van-
kemmin pysymme kurssissa elinkeino-
elämän aallokoissa ja myrskyissä. 

Hyvä esimerkki verkoston toimi-
vuudesta oli merkittävän puhujan jär-
jestyminen 30-vuotisjuhlaamme.  Soi-

tin pankinjohtaja Eero Tuomaiselle ja 
kerroin, että ylijohtaja Sixten Kork-
man olisi erinomainen valinta ker-
tomaan ajankohtaisista talousnäky-
mistä. Puolen tunnin kuluttua Eero 
ilmoitti, että Sixten tulee.  Eero itse oli 
muuten pääpuhujana edellisessä vuo-
sijuhlassamme, aiheenaan tulevaisuu-
den luottomies.

Menneillä vuosikymmenillä usein 
myös vuosikokouksissa esitelmöitiin 
jäsenistölle ajankohtaisista taloudelli-
sista kysymyksistä ja puhujina oli kor-
keassa asemassa olevia vaikuttajia. 
Nykyään kokousten pääpaino tuntuu 
olevan enemmän viihteen puolella.

Meillä luottomiehillä on tietys-
ti omat ominaispiirteemme ja erityis-
osaamisalueemme.  Yhdistyksemme 
tarjoaa toivottavasti jatkossakin hyvät 
mahdollisuudet alan kehittämiseen, 
ikään ja sukupuoleen katsomatta.

Lopuksi onkin harvinaista ja ilah-
duttavaa todeta, että yhdistyksem-

me 50-vuotisjuhlassa käyttää puheen-
vuoron eräs sen perustajajäsenistä, S. 
A. Perret’n kouluttama toimitusjohta-
ja, yhdistyksen kunniajäsen Esko Tuo-
vinen.

Tapahtumat ovat loistava tapa laa-
jentaa ja ylläpitää verkostoja sekä aut-
taa selviytymään talouden karikoista.  
Toivotan mielenkiintoisia lukuhetkiä 
juhlajulkaisun parissa ja kiitän kaik-
kia kuluneista vuosikymmenistä.

Pertti Pennanen

Ennen juhlaa 11.11.11
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Jäsenistö on yhdistyksen voi-
mavara. Luottomiehet ry:llä on 
sääntöjensä mukaan neljänlai-
sia jäseniä: varsinaisia jäseniä, 
kunniajäseniä, kirjeenvaihtaja-
jäseniä ja kannattajajäseniä.

VARSINAISET JÄSENET
Alun perin oli tarkoitus saada jäse-
nistöksi lähinnä yritysten päällik-
kötasoa – kuten luottopäälliköitä 
– luomaan luottoalan linjaa sovel-
lettavaksi edelleen kussakin yrityk-
sessä. Yrityksistä voidaan maini-
ta poikkeuksena Stockmann, jonka 
luottokonttori oli laajasti yhdistyk-
sen toiminnassa mukana alusta alka-
en. Perustamisvuoden 1961 loppuun 
mennessä yhdistykseen oli liittynyt 
jo 94 henkilöä.

Ensimmäinen naisjäsen hyväk-
syttiin jo hallituksen kokouksessa 
23.10.1961. Hän oli toimittaja Oner-
va Kankaansydän, joka työskente-
li Kauppalehdessä ja vastasi lehdessä 
julkaistavasta Protestilistasta.

 Jäsenistön määrä kasvoi tasaises-
ti 1970-luvulla, mihin suuresti vai-
kutti se, että jäseneksi hyväksyttiin 
helpommin kaikki luottoalalla toi-
mivat henkilöt, niin luottotietotut-
kijat, luotonvalvojat, luottotarkasta-
jat kuin rahoitustehtävissä toimivat 
henkilöt.

Luottomiehet ry:n hallitus hy-
väksyy tai hylkää jäsenhakemukset. 
1990-luvun alkuun asti piti hakijalla 
olla yhdistyksen sääntöjen mukaises-
ti kaksi jäsenenä olevaa suosittelijaa. 
Luovuttua suosittelijavaatimuksesta 
jäsenmäärä lähti hiljalleen nousuun. 
On vaikea sanoa johtuiko jäsenmää-
rän kasvu tästä seikasta tai vaikkapa 
luottoalan henkilöstön kasvusta yri-
tyksissä.

Kymmenen vuoden toiminnan jäl-
keen vuonna 1971 jäseniä oli jo 240. 
Tästä reilu kymmenen vuotta eteen-
päin vuonna 1983 jäsenmäärä oli 
kasvanut 611:en, vuonna 1991 reilul-
la sadalla 735:en ja vuonna 2001 va-
jaalla sadalla 812:en. Ja nyt vuoden 
2010 lopussa Luottomiehet ry:ssä on 
753 jäsentä. Kaikki luvut sisältävät 
sekä aktiivi- että eläkeläisjäsenet.

Aktiivisimmat jäsenlisäysvuodet 
osuivat 1970-1980 –luvuille. Ennä-
tysmäärä jäseniä oli vuonna 2007, 
jolloin jäsenmäärä kipusi jo lähelle 
1000 jäsenen haamurajaa eli 903:en. 

Tässä luvussa oli kuitenkin ”kuollei-
ta sieluja” noin 15 %, koska vuotta 
myöhemmin jäsenmäärä oli pudon-
nut 763:en. Vuoden 2008 hallitus oli 
poistanut jäsenrekisteristä jäsenmak-
sunsa kahdelta vuodelta laiminlyö-
neet henkilöt ja kuolemantapausten 
johdosta poistettavat. 

Huomattakoon tässä yhteydes-
sä, että sääntöjen mukaan eläkeläi-
set on vapautettu jäsenmaksuvelvol-
lisuudesta. Heidän tulee kuitenkin 
itse huolehtia osoitteenmuutoksesta 
nauttiakseen vapaavuosinaankin yh-
distyksemme eduista kuten Luotto-
linkistä.

Jäsenmäärän kasvattamisessa eri 
hallitusten srategia on vaihdellut. 
Vuonna 1995 päätetyssä ”Strategia 
2000”:ssa todetaan, että jäsenmää-
rää ei pyritä olennaisesti kasvatta-
maan. Vuonna 2000 luodussa ja 
pääosin edelleen voimassa olevas-
sa strategiassa todetaan puolestaan, 
että yhdistyksen tulee toimia aktii-
visesti siten, että luottoalalle tulevat 
uudet ihmiset saadaan mukaan toi-
mintaan.

Uusia jäseniä on pyritty hankki-
maan myös jäsenhankintakampan-
join. Vuonna 1985 kampanja onnis-
tui niin hyvin, että saatiin 75 uutta 
jäsentä. Vuoden 1989 jälkeen, jolloin 
luottotutkinto käynnistyi olemme 
saaneet uusia jäseniä luottotutkin-
non suorittaneista. Heillä ei ole liit-
tymisvuotenaan jäsenmaksuvelvolli-
suutta. 

Vaikka yhdistyksen ensimmäinen 
naisjäsen saatiin jo vuonna 1961 niin 
naisjäsenten määrä kehittyi alkuai-
koina varsin hitaasti. Vuoden 1965 
jäsenluettelossa oli vain kolme naista 
ja vuonna 1973 heitä oli 45. Vuonna 
1986 naisten lukumäärä oli noussut 
39 %:in. Vuoden 1998 jäsenluette-
lossa oli naisia 407 ja naisten osuus 
jäsenkunnasta oli noussut 55 %:in.

Luottomiesten hallitus on teh-
nyt jäsenkyselyitä/-kartoituksia ai-
nakin vuosina 1990, 1998, 2003 ja 
2007. Vuoden 1990 jäsenkartoituk-
sessa selvitettiin ammattikunnittain 
(lakimies, luottopäällikkö, luotto-
tietotutkija, luotonvalvoja jne.) palk-
koja erikseen naisilta ja miehiltä, 
etenemismahdollisuuksia ja työmo-
tivaatiota sekä työmotivaatioon vai-
kuttavia tekijöitä.

Vuoden 1998 mielipidekyselys-
sä selvisi, että Luottomiehet ry:n jä-
sen on ollut luottoalan tehtävissä yli 
10 vuotta ja yhdistyksen jäsenenä yli 

viisi vuotta. Jäsen on siis ammattilai-
nen. Vajaalla puolella luottomiehistä 
on esimiestehtäviä. Parhaan arvosa-
nan yhdistys sai roolistaan kontak-
tifoorumina. Kyselyyn vastanneista 
83 % oli kokenut hyötyneensä jäse-
nyydestä. Kehittämiskohteista nousi 
selvästi ykköseksi koulutuksen lisää-
minen sekä ajankohtaisista asiois-
ta tiedottaminen. Koulutustoiveiden 
kärjessä olivat luottoalan lakiuudis-
tukset.

Vuoden 2003 hallitus tutki yhdis-
tyksen jäsenprofiilia. Naisten osuus 
jäsenistöstä oli 59 %. Tutkimus osoit-
ti, että Luottomiesten jäseniä työllis-
tävät pääsääntöisesti isot yritykset. 
Lähes puolet (49,2 %) työantajista on 
sellaisia, joiden liikevaihto oli yli 20 
MEUR. Koko maan yrityksistä tällai-
sia oli vain 0,6 %. Maantieteellises-
ti jäsenten työnantajat sijaitsivat pää-
kaupunkiseudulla (77,5 %). Koko 
maan yritysten osalta vastaava luku 
oli 24,5 %. Seuraavaksi parhaiten 
olivat edustettuina Turun ja Tampe-
reen talousalueet.

Mielenkiintoisena tietona vuoden 
2003 tutkimuksessa voidaan pitää 
sitä, että jäsenkunnasta 25 % työs-
kentelee perimis-, laki- tai asianajo-
toimistossa, kahdeksan prosenttia 
luottotietoyhtiöissä, kuusi prosenttia 
luottokorttiyhtiöissä ja kolme pro-
senttia luottovakuutusyhtiöissä. Pal-
velualan yrityksissä toimi jäsenkun-
nasta siis 42 %. Lievä enemmistö eli 
58 % toimi luotonannossa joko tava-
rakaupan tai rahaluotonannon pii-
rissä.

Vuonna 2007 tehdyssä jäsenistölle 
suunnatussa mielipidekyselyssä yh-
distystämme kuvattiin aktiiviseksi, 
korkealaatuiseksi ja avoimeksi. Yh-
distyksemme tehtävistä pidettiin tär-
keimpinä tiedotusta, koulutusta ja 
edunvalvontaa. Kyselyyn vastanneis-
ta 45 % oli osallistunut yhdistyksen 
järjestämiin tilaisuuksiin.

Yhdistyslain mukaan hallituksen 
on pidettävä luetteloa yhdistyksen jä-
senistä. Vuonna 1961 hallitus päät-
ti jäsenkortiston pitämisestä rengas-
kirjan muodossa. Jäsenluettelon pito 
on myöhemmin käytännön syistä an-
nettu tilitoimiston tehtäväksi. En-
simmäinen painettu jäsenluettelo on 
jaettu jäsenille vuonna 1981. Kuudes 
ja samalla viimeisin painettu ja jäse-
nille jaettu jäsenluettelo on vuodelta 
1998. 

Hallituksen vuonna 1988 perusta-
ma visiotyöryhmä päätti ottaa käyt-

Jäsenet
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lisen päätöksen kunniajäsenyydestä.
Kunniajäseniä on yhdistyksellemme 
valittu yhteensä kuusi.

Vuonna 1980 hallitus teki ehdo-
tuksen Erik Winckelmannin valitse-
miseksi kunniajäseneksi. Winckel-
mann kuoli kuitenkin ennen 
yhdistyksen kokousta, joten lopullis-
ta päätöstä ei ehditty tehdä.

Kunniajäsenyydellä halutaan toi-
saalta kiittää henkilöä hänen pitkäs-
tä ja tuloksellisesta työstään luotto-
alalla ja erityisesti pyyteettömästä 
toiminnastaan yhdistyksen hyväk-
si. Toisaalta on hyvä, että yhdistyk-

Luo$omiehet ry:n jäsenkehitys  

1984‐2010 
(lähde: toimintakertomukset) 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Luottomiehet ry:n jäsenkehitys

1984-2010
(lähde: toimintakertomukset)

Tilanne 31.12.

töön jäsenkunnalle yhteiseksi symbo-
liksi merkin, jonka käytöllä pyritään 
nostamaan yhdistyksen profiilia ja 
tavoittamaan yhteenkuuluvaisuu-
den tunnetta. Heraldiikkaa harras-
tava Pertti Larva innostui asiasta ja 
teki ehdotuksen hopeoidusta merkis-
tä, jonka hallitus hyväksyi. Tutussa 
merkissä rengas kuvaa yhtenäistä jä-
senkuntaa ja kirjaimet LM yhdistyk-
sen nimeä. 

Painotuotteissa merkissä käytet-
tiin aluksi yhdistyksen silloin suo-
simaa ruskeaa, mutta myöhemmin 
väri vaihdettiin raikkaan siniseen. 
Rintamerkkiä käytetään mm. Luot-
tomiesten tilaisuuksissa. Merkki jae-
taan uusille jäsenille jäseneksihyväk-
symisen jälkeen.

KUNNIAJÄSENET
Yhdistyksen säännöt sanovat, että 
kunniajäseneksi voidaan valita hen-
kilö, jolla on erityisiä ansioita yhdis-
tyksen tarkoitusperien kehittämises-
sä. Ehdotus kunniajäseneksi tehdään 
hallitukselle. Jos hallitus puoltaa eh-
dotusta, se esittää ehdotuksen yhdis-
tyksen kokoukselle, joka tekee lopul-

Pertti Larva, yhdistyksen merkin 
ja 50-vuotisjuhlavuoden tunnuk-
sen isä.

Ensimmäiselle kunniajäsenellemme 
S.A. Perretille 20.11.1967 luovutet-
tu kunniakirja.

semme tavoitteet henkilöityvät muu-
tamiin esikuviin.

KIRJEENVAIHTAJAJÄSET
Vakinaisesti ulkomailla asuva henki-
lö voidaan valita yhdistyksen kirjeen-
vaihtajajäseneksi. Ehdotus kirjeenvaih-
tajajäseneksi tehdään hallitukselle. Jos 
hallitus puoltaa ehdotusta, niin halli-
tus tekee esityksen ehdotuksesta yhdis-
tyksen kokoukselle, joka tekee lopulli-
sen valintapäätöksen.

Tämä jäsenyysmuoto on syystä tai 
toisesta jäänyt harvinaiseksi. Vuon-
na 1983 on valittu ensimmäinen ja 
tiettävästi ainoa kirjeenvaihtajajä-
sen. Hän oli luottopäällikkö Magnus 
Nyberg Dow Chemical Ab:sta Tuk-
holmasta.

Kirjeenvaihtajajäsenellä on puhe-, 
mutta ei äänivaltaa yhdistyksen ko-
kouksissa.

KANNATTAJAJÄSENET
Kannattajajäseneksi voidaan vali-
ta kotimainen henkilö tai oikeuskel-
poinen yhteisö. Valintapäätöksen te-
kee hallitus. Kannattajajäsenellä on 
puhe-, mutta ei äänioikeutta yhdis-
tyksen kokouksissa. 

Kannattajajäsenten määrä on 
vaihdellut eri vuosina. Eniten tällai-
sia jäseniä oli vuosina 1983-1984, 
jolloin niitä oli kaikkiaan 26.

Vuoden 2010 lopussa kannatta-
jajäseniä oli viisi. Uusin kannattaja-
jäsen on luottotutkinnon yhteistyö-
kumppani Markkinointi-instituutti 
vuodelta 2011.

1967 Sylvester A. Perret
1980  Veikko Kauppi
1989 Esko Tuovinen
1996 Raimo Järvisalo
2003 Timo Mäki
2006 Mikko Parjanne

Yhdistyksen  
kunniajäsenet
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Luottolinkin juhlanumeroa var-
ten minulla oli ilo ja kunnia haas-
tatella vanhempia senioriluottomie-
hiä, jotka vaikuttivat yhdistyksessä 
aktiivisesti jo 1960- ja 1970-luvuil-
la. Molemmat herroista liittyivät yh-
distykseen luottomiesuransa alku-
vuosina nuorina, alle 30- vuotiaina. 
Kantola toimi pankkialalla, Safiulla 
kaupan puolella. Luottomiesten hal-
lituksen työskentelyyn he molemmat 
osallistuivat 1970-luvulla.

Lassi Kantolan työnantaja oli 
Nordean edeltäjä PYP (Pohjoismai-
den Yhdyspankki), jossa hän aloit-
ti vuonna 1967 luottotietotutkijana 
edeten esimieheksi, osastopäälliköksi 
ja lopulta osastonjohtajaksi. Yhdis-
tykseen liittymiseen 1968 kannus-
ti hänen esimiehenään toiminut Guy 
Rask, joka piti verkostoitumista hy-
vin tärkeänä. Kantola oli toimenku-
vansa mukaan eri luotonantajaryh-
mien kanssa yhteydessä päivittäin. 
Liikepankin toiminnassa  merkittä-
vässä asemassa oli luottotietovälitys 
ulkomaiden kanssa. Tarvetta tieto-
jen hankkimiseen oli sekä heti että 
myös tulevaa käyttöä varten. Eri yri-
tyksillä ja yrittäjillä oli omat tapansa 
ja tarpeensa asiakaskuntien ja toimi-
alojen mukaan. Valitettavasti luotto-
tietojen hankkiminen unohtui vielä 
tuohon aikaan yrityksiltä liian usein. 
Kantola muistuttaa, että pankki an-
toi tietoja kohteesta vain omille asi-
akkailleen toisin kuin luottotietotoi-
mistot. 

Cingiz Safiulla on myös tuttu nimi 
kaikille vanhemman polven luotto-
miehille. Hän liittyi yhdistykseen 
välittömästi sen perustamisen jäl-
keen 25–vuotiaana, jolloin hän toimi 
Stockmannilla vanhempana luotto-
tarkastajana. Hänen vastuualuettaan 
olivat pääasiassa yksityisluotot ja 
diplomaattiedustustot. Stockmannil-
la hänen lisäkseen työskentelivät sil-
loin mm. yhdistyksen kunniajäsenet, 
perustajajäsen S.A. Perret ja Esko 
Tuovinen sekä useita muita Luotto-
miehissä aktiivisia henkilöitä. Yritys 
olikin silloin varmasti aktiivisin luot-
tomiestyönantaja. Safiulla osallistui 
muistinsa mukaan Suomessa ensim-
mäisenä käyttöön otetun vähittäis-
asiakkaitten amerikkalaisen mallin 
mukaisen luottokortti- sovellutuk-
sen kehittämiseen. Pääkehittäjänä oli 
Stockmannin rahoitusosaston pääl-

likkö Lauri Halsas.
Stockmannin jälkeen Safiulla siir-

tyi 1965 Siemensin palvelukseen toi-
mien monipuolisten luottoalaan liit-
tyvien tehtävien parissa. 1984-1986 
hän työskenteli kaksi vuotta Sadda-
min Irakissa Siemens Osakeyhtiön 
paikallisen tytäryhtiön hallintojohta-
jana ja aluejohtajana. Sinne hän ajoi 
6000 km:n matkan Volvo 760:llä ja 
samoin paluumatkan. Pitkä työmat-
ka! Melkoinen komennus, olihan 
maa silloin sodassa Iranin kanssa. 

Palattuaan Lähi-idästä häntä 
odottivat ostotoiminnan koordinaat-
torin ja luottotoimiston tehtävät pää-
tyen lopulta koko Siemens-Nixdorf –
konsernin luottopäällikkyyteen.

Yhdistyksen alkuaikoina koros-
tui pankkisektorilla laaja yhteyden-
pito ja kontaktipinta kenttään. Kes-
kustelukumppanin henkilökohtainen 
tunteminen auttoi luottamuksellisen 
suhteen syntymiseen. Pitkäjänteisyys 
taas on hedelmällisen luottotoimin-
nan perusedellytys. Kantola koros-
taa, että yritysjohdolla pitää olla val-
mius hallittuihin luottotappioihin, 
muuten voi omaksuttu luottopoli-
tiikka olla liian varovaista. Luotto-
miehet ry:n sivussa toimi mm. LAT 
(Luottotietojen Antajien Työryhmä), 
johon kuuluivat pankkien luottotie-
to-osastojen päälliköt ja luottotieto-
toimistojen toimitusjohtajat.

Safiullan mielestä 1960–luvun 
alussa tarve yhteydenpitoon oli pie-
nempää, lähinnä vain tukkupuolel-
la tunnettiin jossain määrin oman 
alueen kilpailijoiden luotonvalvo-
jia. Ei haluttu paljastaa omien saa-
tavien määrää ja laatua kilpailijoil-

le. Kuitenkin mm. SSTL (Suomen 
Sähkötukkuliikkeitten Liitto ry) yl-
läpiti sen asiamiehen Gustaf Thulén 
kehittämää luottolistaa asiakkais-
ta kokonaistilanteineen, erääntynei-
ne saatavineen ja vekseleineen. Oli 
olemassa myös ryhmiä, joissa luot-
topäälliköt saattoivat kokoontua 
epäsäännöllisesti tarkastelemaan 
riskiasiakkaitaan ja pyrkimään pe-
lastamaan saataviaan. Safiullalle 
ovat perintäpuolella jääneet erityises-
ti mieleen Carl-Erik Lönnfors (Säh-
köliikkeiden Oy), Esko Salkola (Oy 
Philips Ab), Antti Arjanne (Hankki-
ja), Tauno Valli (Kesko Oy) ja hyvin 
moni muu.

Yhteydenpidon järjestyminen hel-
pottui yhdistyksen kautta. Menneinä 
vuosina kokousten kululla oli varsin 
vakiintunut toimintatapa. Esitelmät, 
paneelit, koulutusasiat, ajankoh-
taiset asiat ja käynnissä olevat lain-
säädäntöhankkeet olivat kokousten 
keskeistä antia. Vapaamuotoiset kes-
kustelut ja uusien kontaktien solmi-
mismahdollisuudet syntyivät ohes-
sa kuin itsestään. Esitelmien lisäksi 
yritysesittelyt ja –vierailut ovat nyky-
ään jääneet näistä perustoiminnois-
ta niin haastateltavien kuin haastat-
telijan mielestä turhaan puuttumaan. 
Tässä terveisemme nuoremmille kol-
legoille!

Lassi Kantolan mukaan Luotto-
miehet ry:n  perustamisen mootto-
rina olivat silloiset taloudelliset ja 
yhteiskunnalliset muutokset maas-
samme. Suomessa tehtiin 1957 
28%:n suurdevalvaatio viennin kil-
pailukyvyn parantamiseksi. Sen 
myötä tuontikaupan säännöstelyä 

Lassi Kantola ja Cingiz Safiulla

Lassi Kantola Cingiz Safiulla

TeKSTI: PeRTTI LARvA
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purettiin merkittävästi samalla kun 
asuntorakentaminen oli vilkasta ja 
maaltamuutto taajamiin alkoi vil-
kastua. 50-luvun lopulla perusti Yh-
dyspankki osamaksutoimintaa pal-
velevan Osamaksu Oy:n ja muutama 
vuosi myöhemmin factoring- ja lea-
singtoimintaa harjoittavat yritykset. 
Nämä loivat pohjaa nykyisille rahoi-
tusyhtiöille.

Kantolan kohdalla uusi ja var-
sin mielenkiintoinen ajanjakso alkoi 
1971, kun sosiaalidemokraattisen 
vähemmistöhallituksen oikeusminis-
teri K.J. Lång asetti Tietosuojatoimi-
kunnan valmistelemaan luottotieto-
lain valmistelua. Kantolan mukaan 
selkeän poliittiset tavoitteet hal-
vaannuttivat luottotietotoiminnan 
kehitystyön vuosiksi. Alahan toimi 
vastuullisesti eikä akuuttia toimin-
tatapojen muutostarvetta ollut. S.A. 
Perret oli jäsenenä surullisen kuu-
luisassa Tietosuojakomiteassa, joka 
jouduttiin hajottamaan riitaisuuk-
siensa takia. Luottotieto ry:n toimi-
tusjohtaja Veikko Kauppi (myös yh-
distyksemme kunniajäsen) vaikutti 
juristina merkittävästi kirjoituk-
sillaan lainvalmisteluun. Nykyistä 
luottotietolakia edeltävä laki tuli voi-
maan vasta 1980-luvulla.

Lassi Kantola haluaa mainita Luot-
tomiehet ry:ssä hänen alkuaikoinaan 
vaikuttaneista henkilöistä aikaisem-
min mainittujen lisäksi seuraavat: 
Erik Winckelman (Suomen Luotonan-
tajayhdistys) P.E. Paul (Oy Scan-Au-
to Ab), Aulis Lindell (Hankkija/Oy 
Union-Öljy Ab), Ester ”Essi” Funck 
(Oy Hedengren Ab), Veikko Hieta-
la (SKOP), A.K. Anttila (KOP), Adolf 
Niiranen (Oy Julius Tallberg Ab), Lii-
sa Manninen (ent. Svinhufvud ja Kan-
gas) (Oy Credit Ab) ja Anne Leppälä-
Nilsson (Aspo Oy).

Pankkiuransa jälkeen Lassi Kan-
tolalle on jäänyt aikaa suvun henki-
löhistorian ja vanhojen tapahtumien 
taltiointiin. Toiseksi musiikkiperheen 
kuopuksena kiinnostus klassiseen mu-
siikkiin on vain entisestään kasvanut.

Cingiz Safiulla kertoo, että matkoja 
tehtiin pääasiassa Ruotsiin. Myöhem-
min 1980-luvulla myös meriseminaa-
rit suuntautuivat Tukholmaan, kun 
varustamot ryhtyivät tekemään edes-
takaisia seminaariristeilyitä. Safiullan 
puheenjohtajakaudella hän kävi usein 
Englannissa ja tutustui The Institute 
of Credit Managementin johtoon (pj 
Mike Connor ja past chairman Bill 
Adams). Yhdistys osallistui  Instituu-
tin vuosikokoukseen Lontoon kau-

pungintalossa ja meikäläisiä pidettiin 
kunniavieraina. Tilaisuuden isäntä-
nä oli yhdistyksen presidentti, Lon-
toon pormestari K.F. Kork. Vierai-
ta oli noin 600 henkeä. Suomalaisille 
vieraille nostettiin malja ja 580 muu-
ta vierasta joivat seisaaltaan meidän 
kunniaksemme. Mainittakoon, että 
kaikki maistoivat samasta, noin 10 
litraa vetävästä hopeamaljasta. Tältä 
ajalta Safiullalla on tallella myös kir-
jallista materiaalia.

Safiulla on toiminut luennoitsi-
jana 30 vuoden ajan sekä osallistu-
nut Korkokirjan tekemiseen ja ehkä 
silloin alamme tärkeimpään uudis-
tukseen korkolain valmisteluun. Eri-
tyisen läheiset harrastukset liittyvät 
Mannerheimin Perinneyhdistykseen 
ja museoautoihin. Tänä vuonna il-
mestyy hänen teoksensa Mannerhei-
miin liittyvistä kulkuneuvoista ja nii-
den taustoista, myös 4.6.1942 osalta.

Seniorikollegoilla oli todella pal-
jon mielenkiintoista kerrottavaa. 
Molempien uria käytyämme läpi ei 
ollut yllättävää sekään, miten he ker-
toivat suuresti arvostavansa maam-
me historian suurmiestä marsalkka 
Mannerheimia. 

Oli yhtä juhlaa olla muistiinmer-
kitsijänä.

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 15.11.2011

Tunnistettava muutos.
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Pitkän uran luotonvalvojana tehnee-
nä olen usein pysähtynyt miettimään 
tietojärjestelmien huimaa kehitystä.
Kun minut vuonna 1972 palkattiin 
”Renskalle” (Oy Renlund Ab) luo-
tonvalvojaksi, aloitin luotonvalvojan 
urani tekemällä trattoja ja korkolas-
kuja. Siihen aikaan ei tietojärjestel-
mistä ollut pahemmin apua minun 
työhöni. Ainoa apu oli siinä, että 
saimme viikoittain listat asiakkaiden 
avoimista laskuista ja listoja apuna 
käyttäen etsimme asiakkaat, joille lä-
hetimme koneella kirjoitetut perintä-
kirjeet, kenelle soitimme ja ketä tra-
tattiin.  Korkolaskutusta varten oli 
yksi ihminen, joka teki pelkästään 
korkolaskuja.  Ensin hän kirjoitti kä-
sin laskulomakkeelle reskontrakir-
joista asiakkaan viivästyneet laskut, 
laski niiden korkopäivät ja korot.  
Sitten koko homma kirjoitettiin vie-
lä koneella kahdelle päällekkäiselle 
lomakkeelle jäljentävä paperi välissä.  
Yhdessä korkolaskussa sivuja saattoi 
olla jopa toistasataa, ison rakennus-
liikkeen ollessa kyseessä.  Oli siinä 
kirjoittamista.  Siihen aikaan res-
kontrassa oli kymmenkunta ihmis-
tä kirjamassa suorituksia ja pari ih-
mistä selvittelemässä ja täsmäämässä 
tilejä.  He brikkasivat suoritus suo-
ritukselta maksetut laskut, jotta saa-
tiin selville, mitkä laskut todella ovat 
avoimena.

Voi sitä juhlaa kun 1970-luvun 
puolivälin jälkeen saimme ensim-
mäiset tietokoneella ajetut perintä-
kirjeet.  Kirjeet tulostuivat yhtenä 
pötkönä jatkolomakkeelle kahtena 
kappaleena kalkkeripaperi välissä.  
Nivaska jaettiin ensin luotonvalvojit-
tain ja jokainen käsitteli oman nip-
punsa: otti kalkkerin välistä jakaen 
asiakkaiden ja omat kappaleet toisis-
taan ja erotteli viivoittimella asiak-
kaat toisistaan.  Tokihan meillä oli 
silloin jo käytössä punaisella leimalla 
varustettu uhkausteksti, jota käytim-
me ahkerasti ja lisäksi kirjoittelimme 
omia terveisiä perintäkirjeisiin.

1980-luvulla homma oli jo edis-
tynyt sen verran, että saimme ajol-
la perintäkirjeet asiakaskohtaisesti ja 
homma tuntui menevän helpolla ru-
tiinilla.  Siksipä aloin kaipaamaan 
uusia haasteita ja siirryin E-Osuus-
kunta Eka:n palvelukseen 1984.  Nii-
tä haasteita siellä todella oli: uusi tie-
tojärjestelmä, valtavasti uudenlaisia 
asiakkaita ja tulevat työtoverit lo-
malla.  Eipä siinä muu auttanut kuin 
ruveta hommiin, perehtyä järjestel-

mään ja taloon.  Jo taloon tutustumi-
nen vei oman aikansa, kun toiminta 
oli niin laajaa ja asiakkaat kalankas-
vattajista leipomoihin ja vaatetusliik-
keisiin.

Vuonna 1986 päätin kokeilla jo-
tain muuta ja pääsinkin Kontino 
Oy:öön luotonvalvojaksi.  Palasin 
kuitenkin puolen vuoden jälkeen ta-
kaisin E-liikkeen alle, Pohjanpel-
lon Jaskalla kun sattui sopivasti va-
pautumaan paikka Osuuskunta Eka 
- Yhtymän E-tilipalvelu-osastolla.  
E-tilipalvelu oli Ekan luottokortti-
osasto, jossa hoidettiin asiakkaiden 
luoton myöntäminen, käsin vietävi-
en ostoslipareiden tallentaminen ja 
luotonvalvonta.  Luottokortin val-
mistuksen ja laskutuksen hoiti silloi-
nen Postipankki.  Aluksi kyllä tuntui 
siltä, että menin takapakkia tieto-
järjestelmissä, kun kirjoittelin taas 
käsin asiakkaiden nimiä ja osoittei-
ta sekä erääntyneen saldon summia 
valmiiksi painettuihin perintäkirjei-
siin.  Osa perintäteksteistä tuli kyl-
lä laskulle viiveiden mukaan, mut-
ta tapauskohtaisesti laitoimme vielä 
henkilökohtaisen perintäkirjeen aina 
ennen perimistoimistolle siirtämistä.  
Asiakkaalle annettiin vielä mahdolli-
suus maksuohjelmaan.  Pohjanpellon 
Jaakon myötävaikutuksella hank-
kiuduin tietenkin Luottomiesten jä-
seneksi ja pyrin käymään kokouk-
sissakin mahdollisuuksien mukaan. 
Todella hyvää infoa luottoalan muu-
toksista Luottomiehiltä on aina saa-

nut näin enemmän ja vähemmän pas-
siivinen jäsenkin.

Kun Eka-yhtymässä päätettiin pe-
rustaa oma yhtiö luotto- ja kanta-
asiakaskorttiasioiden hoitoa varten, 
pääsin mukaan suunnitteluryhmään.  
Se oli todella mielenkiintoista, mutta 
raskasta aikaa.  Oma työsarka kun 
piti hoitaa ainaisista suunnittelupa-
lavereista huolimatta, mutta onneksi 
listat saattoi ottaa kotiin, kirjoitella 
karhut kotona ja postittaa seuraava-
na päivänä töissä.

Onneksi pääsin mukaan myös sik-
si, että sain antaa käyttäjien toiveet 
ja oman näkemyksen tulevassa käyt-
töjärjestelmässä.  Sain paikan luot-
totarkastajana kun kesäkuussa 1990 
perustettiin uusi yritys, Suomen Ti-
lirahoitus Oy.  Firmalle räätälöity 
käyttöjärjestelmä toimi hyvin, perin-
täteksti tuli laskuille viiveiden mu-
kaisesti ja saatoin jopa kirjoittaa 
laskun mukaan onnittelutekstejä asi-
akkaiden syntymäpäivinä.  Työ oli 
todella mielenkiintoista, mutta myös 
henkisesti raskasta, koska suurin osa 
asiakkaista oli henkilöasiakkaita.

Kuten kaikki alalla työskentele-
vät muistavat, poistettiin positiiviset 
luottotiedot, jolloin luoton myöntä-
minen jäi paljolti kristallipallon va-
raan.  Kun sitten vielä myöhemmin 
säädettiin velkajärjestelylaki ja vj-ha-
kemuksia alkoi tulla ovista ja ikku-
noista, päätin, että nyt loppuu leikki 
henkilöasiakkaiden kanssa.  Varsin-
kin kun kirjoittamillani lausumilla ei 

Oppia ikä kaikki

Sirpa Packalén
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minulle jäi ainoastaan Sportia-liike-
toiminnan luotovalvonta ja pääsin 
normaaliin työaikaan.  Kotiin men-
nessä kyseltiin, että mitä sinä täällä 
teet tähän aikaan!!  Siispä piti kek-
siä ajankulua työn lisäksi kun vii-
meinenkin lapsi muutti pois kotoa.  
Minua oli aina harmittanut kesken 
jättämäni lukio, joten ilmoittauduin 
etälukioon ja sain valkolakkini ke-
väällä 2006, juuri ennen seuraavaa 
muutosta työelämässä.  Wihuril-
le mennessäni olin merkonomi kun 
muut luotonvalvojat olivat yo-merko-
nomeja, mutta olinpa lähtiessäni ai-
nakin merkonomi-yo.  Väliäkö sen 
missä järjestyksessä nuo sanat kir-
joitetaan!  Olihan tästä aikuisopis-
keluista se hyöty, että saattoi lähetel-
lä kotitehtävät netin kautta koululle, 
ei olisi onnistunut kuusikymmentä-
luvulla!

S G Nieminen Oy:n ostettua Spor-
tia-liiketoiminnan 2006 pakkasin 
taas kristallipalloni ja vaihdoin taloa 
asiakkaiden matkassa.   Tällä hetkel-
lä hoidan SGN Sportia Oy:n, Agritek 
Oy:n ja SGN Bikes Oy:n myyntires-
kontraa sekä luotonvalvontaa.  Tie-
tojärjestelmät auttavat työssä toisin 
kuin vuonna 1972, mutta siitä huo-
limatta tuntuu, ettei ehdi tekemään 
kaikkea mitä pitäisi.

tuntunut olevan minkäänlaista mer-
kitystä ja melkein kaikki hakemuk-
set tuntuivat menevän läpi 0-ohjel-
malla, jopa rikosasiat!

Syksyllä 1997 Wihuri Oy haki 
luotonvalvojia ja päätin kokeilla on-
neani. Sain paikan luotonvalvonnan 
esimiehenä ja pääsin taas yritysasi-
akkaiden pariin.  Uusina asioina tu-
livat mukaan vakuusjärjestelyt olen-
naisena osana luotonmyöntämistä.  
Wihurilla taloushallinnon järjestel-
mistä tuli tutuksi useampikin ennen 
SAP -järjestelmään siirtymistä. Vie-
läpä kehiteltiin Gui Systems Oy:n 
kanssa Perintäkarhu-ohjelman eteen 
luotonvalvontaohjelma, joka toimi 
ajantasaisena silloisen taloushallin-
non järjestelmän kanssa.  Näin jäl-
kikäteen ajatellen ihmettelen, miten 
sitä ehtikin tekemään normaali töi-
den ohessa pariin - kolmeen konver-
sioon liittyvät hommat ja vielä aina 
testaamaan uutta ohjelmaa. 

Viimein kun SAP oli otettu käyt-
töön kaikkien testien jälkeen, tun-
tui että pääsee vihdoinkin keskit-
tymään siihen normaalityöhön.  
Kiitos SAP:iin tehtyjen räätälöin-
tien vuoksi saatoin olla tyytyväinen 
järjestelmän toiminnasta luotonval-
vonnan osalta. Wihuri Oy Aarnion 
taloushallinnon siirryttyä Turkuun 

Nykyisessä tehtävässäni myynti-
saatavia vakuuttavan luotto- ja ta-
kausvakuutusyhtiö Atradiuksen Ris-
kinhallintajohtajana voin katsella 
hymyillen taaksepäin ja todeta, että 

matka luottoalan ammattilaiseksi on 
ollut värikäs ja täynnä kiinnostavia 
välietappeja. 

Päätymiseni luottoalalle oli alun 
perin sattumaa. Olin juuri valmis-
tumassa liiketalouden tradenomiksi 
Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta 
ja etsin vakituista työpaikkaa. Kiinni-
tin huomioni Manpowerin kautta il-
moitettuun työpaikkaan Atradiuksen 
Risk Service assistenttina ja päätin 
hakea työtä. Vuonna 2004 minut pal-
kattiin Risk Service -osastolle apulai-
seksi auttamaan kollegoitani, jotka 
arvioivat asiakkaiden luottolimiitti-
hakemuksia suomalaisille yrityksille 
ja laativat strategiat Atradiuksen ris-
kinottohalukkuudesta Suomen mark-
kinoilla. Alussa olin osittain myös 
asiakaspalvelutehtävissä, neuvoen asi-
akkaita puhelimitse. Työtehtäviini 
kuului tuolloin myös kahvin keittämi-
nen ja postissa käyminen.

Pääsin heti alusta alkaen teke-

Apulaisesta ammattilaiseksi
mään myös haastavampia työteh-
täviä ja minulle annettiin vastuuta, 
kun sitä pyysin. Liiketalouden tra-
denomin koulutus ja opiskeluaika-
nani hankkimani työkokemus Ak-
tia pankista antoivat hyvän pohjan 
luottoalalle. Vuoden työskenneltyä-
ni sain omat päätösvaltuudet ja mi-
nusta tehtiin Underwriter eli luot-
toriskianalyytikko. Seurasin omia 
vastuutoimialojani kuten esimerkiksi 
elektroniikkasektoria ja laadin stra-
tegiat vastuuyrityksilleni. 

Olen ollut pienestä pitäen inno-
kas oppimaan uutta ja työn lisäk-
si minulla on yleensä vireillä erilai-
sia projekteja kouluttautumisesta 
liikuntaharrastuksiin ja erilaisiin 
käsitöihin, kuten esimerkiksi hel-
mikorujen tekemiseen. Muutaman 
vuoden Atradiuksessa työskennel-
tyäni aloin miettiä, että haluaisin sy-
ventää kauppatieteiden teoreettista 
osaamistani. Syksyllä 2006 osallis-

Mistä se johtuu?? Olenko hidas-
tunut iän myötä, onko työkuvani 
muuttunut merkittävästi vai tuoko 
yhteiskumppaneiden tietotulva lisä-
työtä.  Toki ennen hoidin pelkästään 
luotonvalvontaa, mutta siitä huoli-
matta.  Vaikka myyntireskontran ja 
luotonvalvonnan rutiinityöt sujuvat 
nopeammin nykyisessä tietoyhteis-
kunnassa, muut tehtävät vievät ai-
kaa.  Lama-aikoja luotonvalvojana 
läpikäyneenä ymmärrän vakuuksi-
en tärkeän merkityksen sekä nopean 
reagoimisen yhteistyökumppaneiden 
tietotulvaan.

Summa summarum!  Usein mi-
nulta on kysytty, miten jaksan teh-
dä tuollaista työtä.  Olen vastannut, 
että asiakkaat ovat oikeasti ihan mu-
kavia ja ymmärtävät, että en minä 
ihan ilkeyttäni heitä hätyytä!  Olen 
myös jokaisessa työpaikassani saa-
nut työskennellä mukavien työtove-
reiden kanssa ja saanut joitakin erit-
täin hyviä ystäviä pitkän työurani 
aikana.  Hoidellaan näitä hommia 
niin kauan kuin on mukava tulla töi-
hin!

Sirpa Packalén
luotonvalvoja
SGN Group Oy

Tuuli Kumpulainen
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tuin Atradius Academyn Amster-
damissa järjestettävään Cash Flow 
Analysis -koulutusohjelmaan. Tu-
tustuin erimaalaisiin Underwriter-
kollegoihini ja pääsin vaihtamaan 
ajatuksia yritystutkimuksesta. Hol-
lantilainen kollegani tuntui loistavan 
yli muiden osaamisellaan ja tiedus-
teltuani hänen taustojaan sain tietää, 
että hän oli valmistunut kauppatie-
teen maisteriksi Corporate Finance 
pääaineenaan. Totesin mielessäni, 
että minunkin tulee jatkaa opinto-
jani tullakseni mahdollisimman hy-
väksi työssäni. 

Vuoden 2006 loppupuolella aloi-
tin puoli vuotta kestävän Credit Ma-
nagement -koulutusohjelman Turun 
kauppakorkeakoulussa. Ohjelma on 
Turun kauppakorkeakoulun ja Luot-
tomiehet r.y:n yhdessä suunnittele-
ma ohjelma. Kohderyhmän muodos-
tavat luottokaupan, luotonannon ja 
rahoituksen sekä luotonhallinnan 
eri tehtävissä toimivat luotto- ja ta-
louspäälliköt ja luotonvalvojat sekä 
muut luottoalan eri tehtävissä toimi-
vat henkilöt. Ohjelmaa luotsasi tuol-
loin TSE exen johtaja Pirjo Vuok-
ko. Sen lisäksi, että koulutusohjelma 
oli erittäin mielenkiintoinen ja lisäsi 
osaamistani luottoalalla, pääsin tu-
tustumaan muihin kurssikavereihin. 
Mieleeni jäivät muiden muassa Duet-
to Groupin Anna Johansén ja OK 
Perinnän Sami Vesto. Näkemysten 
vaihtaminen eri yritysten edustaji-
en kanssa oli kullanarvoista ja ennen 
kaikkea hauskaa. Credit Manage-
ment -ohjelman vahvuutena oli myös 
se, että se on räätälöity juuri meille 
luottoalalla toimiville. 

Sami Veston pyynnöstä päädyin 
Luottolinkin toimitusneuvoston jäse-
neksi, jossa tutustuin mukaviin toi-
mittajakollegoihin, jotka tekevät tätä 
meidän yhteistä Luottolinkki – leh-
teämme pyyteettömästi ja pilke sil-
mäkulmassa. Toimitusneuvoston 
jäsenenä pääsin käymään Tallinnas-
sa tutustumassa paikalliseen Sam-
po Pankkiin. Vierailun tarkoitukse-
na oli kuulla Viron talousnäkymistä 
ja Sampo Pankin toiminnasta Viros-
sa. Halusimme myös tuoda Luotto-
miehet r.y:tä tutuksi lahden toisella 
puolella. 

Koska opintoni Turun kauppa-
korkeakoulussa olivat vain onnistu-
neet kasvattamaan tiedonnälkääni, 
aloitin vuoden 2007 syksyllä mais-
teriopinnot Hankenin kansantalous-
tieteen laitoksella Corporate Gover-
nance pääaineenani. Työpaikallani 
Atradiuksessa on onnekseni suhtau-
duttu aina positiivisesti ja kannusta-
vasti opintoihini ja sain neuvoteltua 
joustoja työaikoihini, päästäkseni 
osallistumaan luennoille myös päi-

väsaikaan. Corporate Governance 
on poikkikauppatieteellinen pääai-
ne ja siihen sisältyy kansantaloustie-
teen, yritysrahoituksen, laskentatoi-
men, yritysjuridiikan ja johtamisen 
opintoja, eli siis täydellinen kokonai-
suus yritystutkimuksen ja riskien-
hallinnan näkökulmaa ajatellen. 
Ohjelmaa luotsaa Hankenin kansan-
taloustieteen professori Tom Berg-
lund, joka toimii myös Sampo Oyj:n 
hallituksen jäsenenä. 

Hankenin opinnoissa oli paras-
ta se, että koulutusohjelma on ai-
dosti kansainvälinen. Kurssikaveri-
ni olivat Suomen lisäksi eri puolilta 
maailmaa. Maisteriopinnot kasvat-
tivat teoreettista ajattelukykyäni ja 
tukivat samalla työtäni. Lisäksi vie-
railevat luennoitsijat toivat tietoa 
kansainvälisellä kentällä tapahtuvis-
ta trendeistä. Mieleeni jäi esimerkik-
si NYSE:n (New York Stock Exchan-
ge) varatoimitusjohtaja, joka kertoi 
tarkemmin subrime-kriisin taustate-
kijöistä. 

Hankenin rahoituksen tunneilla 
käytiin vilkasta keskustelua USA:n 
subrime-kriisin vuoksi ja pian sen 
jälkeen globaalisti levinneen finans-
sikriisin tiimoilta. Aluksi moni meis-
tä luuli ehkä hieman naivisti, ettei 
kriisi koskettaisi Suomea sen kum-
memmin. Pian jouduimme kuitenkin 
muuttamaan mieltämme. Työssäni 
luottoriskien vakuuttajana pääsin, 
tai ehkä pikemminkin jouduin, seu-
raamaan aitiopaikalta finanssikrii-
sin vaikutuksia Suomen kansanta-
louteen. Atradiuksessa reagoitiin 
nopeasti alati heikentyviin talouden 
näkymiin ja kasvavia riskejä seurat-
tiin päivittäisellä tasolla. Jouduim-
me tekemään radikaaleinakin pidet-
tyjä toimenpiteitä ja pienensimme tai 

irtisanoimme limiittejä niin yritys- 
kuin toimialakohtaisesti. Finanssi-
kriisin aika olikin työurani haas-
teellisin jakso eikä haasteellisuutta 
vähentänyt ollenkaan se, että ylenin 
samoihin aikoihin Suomen underw-
ritingin vetäjäksi eli Riskinhallinta-
johtajaksi ja otin siis vastuulleni noin 
kolmen miljardin euron potentiaali-
set riskit ja niiden hallinnan. Toisaal-
ta kyseinen ajanjakso on ollut myös 
työurani mielenkiintoisin ja voin nyt 
kokemuksesta sanoa, että en pelästy 
vähästä ja että vaikeatkaan ajat eivät 
kestä loputtomiin. 

Kaiken kaikkiaan jo kahdeksat-
ta vuotta jatkunut työni luottoalal-
la Atradiuksen palkkalistoilla ei 
ole tuntunut lainkaan puuduttaval-
ta eikä paikoillaan polkevalta. Olen 
löytänyt jatkuvasti erilaisia tapoja 
kehittää itseäni ja maailmantalouden 
muutokset ja samalla myös trendit 
palvelujen kehityksessä ovat uudista-
neet työtäni vuosien saatossa. Yritys-
tutkijana olen päässyt tapaamaan eri 
toimialojen ammattilaisia ja kartut-
tanut osaamistani monella eri toimi-
alalla. Oikeastaan luottovakuutta-
minen ja underwritingpuoli sisältää, 
ei ainoastaan luottoalaa, vaan kaikki 
eri toimialat, joilla asiakkaamme toi-
mivat ja joille he myyvät. 

Koulutustaustani, työkokemukse-
ni ja alan ammattilaisten kanssa käy-
mieni lukuisten keskusteluiden jäl-
keen uskaltaudun kutsumaan itseäni 
luottoalan ammattilaiseksi. Samaan 
hengenvetoon totean kuitenkin, että 
oppiminen jatkuu läpi elämän ja nur-
kan takana odottaa aina jotain uutta. 

Tuuli Kumpulainen
Riskinhallintajohtaja
Atradius

Consista Oy:n henkilökunta onnittelee 
yhdistystä ja sen jäseniä merkkipäivän 

johdosta ja toivottaa 
menestystä tuleville vuosille
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Aktiv Kapital 
- moving forward

As part of  the company’s strategy Aktiv Kapital divested their non-core business, third 
party debt collection, at the end of  2010. The deal confirms Aktiv Kapital’s reinforced 
focus on value creation within investment and debt collection on portfolios owned by 
Aktiv Kapital. 

Portfolio acquisition of  non-performing portfolios in the financial and banking market, 
both in the Nordics and other geographic areas will continue to be Aktiv Kapital’s core 
business. It confirms our strategy of  maintaining and reinforcing the position as the 
leading investor in the non-performing loan industry. The transaction improves our 
already strong financial situation and enhances our financial capacity to take advantage 
of  new attractive portfolio purchases.

Are you looking for a partner for your non-performing portfolios? 
Don´t hesitate to contact us! 

Aktiv Kapital ASA is one of  the biggest buyer of  non-performing portfolios in Europe and are listed on the stock 
exchange market in Oslo since 1997. We own portfolios in 11 countries in Europe and Canada and we have 
operations in 9 countries. In Finland we are located in Helsinki. www.aktivkapital.fi

Heidi Piispanen
Portfolio Director Finland
heidi.piispanen@aktivkapital.fi
+358 44 524 7546

Henrik Wennerholm   
Director Portfolio Acquisition  
henrik.wennerholm@aktivkapital.se 
+46 708 61 81 66
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Kokoukset, retket, 
yritysvierailut

Yhdistyksemme tutuin toimin-
tamuoto on ollut jäsenkoko-
ukset, joita on yleensä ollut 

neljästi vuodessa. Näistä kaksi on ol-
lut varsinaisia sääntömääräisiä ko-
kouksia – kevätkokous ja syyskoko-
us. Vuoden 1986 Vuoden Luottomies 
Jaakko Pohjanpelto kertoi puhees-
saan kokeneensa jokaisen yhdistyk-
sen kokouksen pienoisseminaarina, 
joka ei maksa juuri mitään. Kussakin 
neljässä kokouksessa on ollut hyviä 
eri alojen asiantuntijoita pitämässä 
korkeatasoisia luottomiehiä kiinnos-
tavia esitelmiä.

Puhujina ovat olleet eri yritysten 
luottopäälliköitä, Vuoden Luotto-
miehiä, eri järjestöjen edustajia, tie-
tosuojavaltuutettuja, pankinjohtajia, 
tuomioistuinten edustajia, ekonomis-
teja jne. 

Kokoukset ovat enimmäkseen ol-
leet Helsingissä, mikä on luonnollis-
ta jäsenkunnan keskittymän takia. 
Ensimmäinen kokous pidettiin Hel-
singin ulkopuolella Turussa kevääl-
lä 1991 Timo Mäen ollessa puheen-
johtajana. Muutaman kerran kokous 
on pidetty merelläkin, viimeksi San-
tahaminan edustalla keväällä 2011.

Kokouksen puheenjohtajana Tauno Valli ja sihteerinä Aila Oivula vuon-
na 1991.

Yritysvierailu Turkuun ja tutustumi-
nen Contantin ja Maksutiedon toi-
mintaan vuonna 1987. Vas. Martti 
Kuurtamo, Folke Lindström ja Sep-
po Kinnunen.

Luottomiehiä tutustumassa Sanomalaan vuonna 1986. Isäntämme eturivissä toinen oikealta opas Tuula Ebeling ja 
kolmas oikealta Pertti Larva.
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Ensimmäinen ylimääräinen ko-
kous pidettiin jo tammikuussa 1962. 
Tuntemattomasta syystä vuonna 
1998 hallitus luopui järjestämästä 
kahta ylimääräistä kokousta, jotka 
pidettiin maaliskuussa ja syyskuus-
sa. Saattaa olla niin, että kevätilta-
mat ”söivät” maaliskuun kokouksen 
ja syysseminaari syyskuun kokouk-
sen. Esitelmän tai alustuksen pitäjiä 
kannattaisi tulevien hallitusten kui-
tenkin harkita kutsuttavaksi molem-
piin varsinaisiin kokouksiin – koko-
usten vetovoiman lisäämiseksi.

Kuriositeettina voinee mainita, 
että kokouskutsut lähetettiin pitkään 
sekä suomen että ruotsin kielellä. 
Tästä oli päätös yhdistyksemme pe-
rustavassa kokouksessa 3.10.1961. 
Sääntöihin asti määräystä ei kuiten-
kaan tullut.

Kevätretkiä ja yritysvierailuja on 
tehty sekä kokousten yhteydessä että 
muuten. Retket ovat ulottuneet 2-3 
tunnin bussimatkan päähän Helsin-
gistä. Tähän maantieteelliseen sek-
toriin on tutustuttu varsin ”tiheällä 
kammalla”. On käyty Hangossa, Tu-
russa, Tampereella, Nokialla, Loh-
jalla, Lahdessa, Porvoossa ja Kou-
volassa – ainakin. Ja muutamassa 
näissä useampaan kertaan. Mieleen-
painuvin omalla tavallaan on vierai-
lu Kymenlaaksossa keväällä 1992. 
Matkan aikana näimme historial-
lisen Verlan puuhioketehdasmuse-

on, Woikosken kaasutehtaan, MK-
perintätoimiston ja koimme hienon 
veneristeilyn erämaajärvellä. Ei voi 
muuta sanoa kuin että luottomies-
ten yhteenkuuluvuus kasvaa tällais-
ten hyvin suunniteltujen ja toteutet-
tujen matkojen aikana.

Pääkaupunkiseudulla olemme tu-
tustuneet moniin eri toimialojen 
yrityksiin. Sanoma Osakeyhtiössä 
olemme saaneet vierailla kahdesti. 
Vuonna 1986 Vantaan Martinlaak-
sossa ja vuonna 2000 uudessa Sano-
matalossa Helsingin keskustassa.

Verlan pahvitehdasmijöö hyväksyttiin Unescon maailmanperintöluetteloon vuonna 1996.

Luottomiehet tutustuivat eduskunnan toimintaan vuonna 2005.
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Luottomiehet ry:n hallitus 
hoitaa yhdistyksen asioita. 
Hallituksen jäsenen toimikausi 
on kolme vuotta. Hallitukseen 
kuuluu yhdeksän jäsentä. 
Yhdistyksen syyskokous valit-
see hallituksen puheenjohta-
jan, varapuheenjohtajan kuten 
muutkin jäsenet. Puheenjohtaja 
ja varapuheenjohtaja valitaan 
vuodeksi kerrallaan.

Rotaatio ja salkutus ovat avain-
tekijöitä yhdistyksemme hal-
lituksen tehokkaassa toimin-

nassa. Rotaatio tarkoittaa sitä, että 
hallituksen jäsenet vaihtuvat vuosit-
tain, mutta kerrallaan vain kolme. 
Näin taataan uusien ideoiden tuomi-
nen hallitukseen. Toisaalta hiljaisen 
tiedon eli kokemuksen turvaa kuu-
den jäsenen jatkaminen hallitukses-
sa.

Salkutus tarkoittaa sitä, että suu-
rimmalla osalla hallituksen jäsenis-
tä on nimetty ”salkku” eli vastuu-
alue. Hallitus valitsee keskuudestaan 
sihteerin, rahastonhoitajan, kerho-
mestarin ja FECMA-vastaavan. Li-
säksi yksi hallituksen jäsen valitaan 
koulutustoimikuntaan, yksi lakitoi-
mikuntaan, yksi Luottolinkin toi-
mitusneuvostoon ja yksi luottoalan 
neuvottelukuntaan (sääntöjen mu-
kaan hallituksen puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja).

Hallitus kokoontuu keskimäärin 
10 kertaa vuodessa käsittelemään 
yhdistyksen asioita. Kokouspaikka 
vaihtelee. Yleensä kokous pidetään 
jonkun hallituksen jäsenen työnanta-
jan toimitiloissa. Kevät- ja syyskoko-
uksen, iltamien ja muiden vastaavien 
tilaisuuksien edellä hallitus kokoon-
tuu yleensä tapahtumapaikan tilois-
sa.

Hallituksen kokouksen esityslis-
talta löytyy yhdistyksen talouden-
pitoon, jäsenistön kouluttamiseen, 
luottoalan edunvalvontaan, jäsenti-
laisuuksien järjestämiseen sekä jäse-
nistöön liittyviä asioita, erityisesti jä-
senhakemusten hyväksymiset.

1980-luvun loppupuolelle asti 
käytäntönä oli, että sama puheenjoh-
taja toimi vain yhden vuoden (poik-
keuksena Esko Tuovinen 1968 ja 
1976 sekä Tauno Valli 1974-1975). 

Hallitustyöskentely
Vuodesta 1987 alkaen on mahdolli-
suuksien mukaan pyritty siihen, että 
sama henkilö toimisi puheenjohtaja-
na kaksi kautta; harvoin kolme vuot-
ta.

Täyden hallituskauden eli kolmen 
vuoden puheenjohtajia meillä on ol-
lut kaksi: Mikko Parjanne vuosina 
1987-1989 ja Tom Fagerström vuo-
sina 1999-2001. Kahden ja kolmen 
vuoden puheenjohtajat ovat pää-
sääntöisesti olleet aktiivisimpia ja 
kehityshaluisimpia. Parjanteen pu-
heenjohtajavuosilta kannattaa mai-
nita luottotutkinnon käynnistämi-
nen, lakitoimikunnan perustaminen 
ja syysseminaarien aloittaminen. Fa-
gerströmin puheenjohtajakaudel-
la käynnistyi Credit Management 
–koulutusohjelma, yhdistyksen ta-
loudellinen asema vankistui ja FEC-
MA-asiaan tartuttiin tarmolla uudel-
leen.

Yhdistyksemme ensimmäinen 
naisjäsen hallituksessa oli Ester 
Funck vuosina 1972-1974. Ensim-
mäinen naispuheenjohtaja oli Liisa 
Svinhufvud vuonna 1982.

Mainittakoon muisto vuoden 
1995 varsinaisesta syyskokoukses-
ta Radisson SAS Hotellissa. Koko-
ukseen osallistui ennätyksiä hipova 
määrä osanottajia eli 90. Vuosiin ei 
yhdistyksemme uudesta puheenjoh-
tajasta oltu jouduttu äänestämään. 
Puheenjohtajaksi vuodelle 1996 eh-
dotettiin sekä Mats Nybondasia että 
Jyrki Pekkalaa. Kummankin ehdok-
kaan puolesta kuultiin puheenvuo-
roja, minkä lisäksi ehdokkaat pitivät 
omat puheenvuoronsa. Puheenvuo-
roissa käsiteltiin mm. luottoalan ko-

Hallituksen 
puheenjohtajat 
kautta aikojen

1962 Sylvester A. Perret
1963 A.K. Anttila
1964 Veikko Kauppi
1965 Erik Winckelmann
1966 Gustav Thulé
1967 Juhani Joenpelto
1968 Esko Tuovinen
1969 Bertel Willman
1970 Carl-Eric Lönnfors
1971 Aulis Lindell
1972 Seppo Jyrkämä
1973 Veikko Hietala
1974 Tauno Valli
1975 Tauno Valli
1976 Esko Tuovinen
1977 Antti Arjanne
1978 Cingiz Safiulla
1979 Jaakko Pohjanpelto
1980 Tom-G. Ahlroos
1981 Raimo Järvisalo
1982 Liisa Svinhufvud
1983 Risto Suviala
1984 Bengt Fagerholm
1985 Kaarlo Oksa
1986 Seppo Reimavuo
1987 Mikko Parjanne
1988 Mikko Parjanne
1989 Mikko Parjanne
1990 Thomas Feodoroff
1991 Timo Mäki
1992 Timo Mäki
1993 Helena Pahlman
1994 Anna-Maija Urpelainen
1995 Olli Kivelä
1996 Mats Nybondas
1997 Jyrki Pekkala
1998 Marja-Leena Virtanen
1999 Tom Fagerström
2000 Tom Fagerström
2001 Tom Fagerström
2002 Toni Santalahti
2003 Toni Santalahti
2004 Juuso Jokela
2005 Ulla Heikkilä
2006 Ulla Heikkilä
2007 Kristian Vuorilehto
2008 Matti Rahikka
2009 Matti Rahikka
2010 Maarit Tikka
2011 Arto Kallio

Aulis Lindell
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kemusta ja kansainvälisyyttä. Tiu-
kan äänestyksen jälkeen yhdistyksen 
uudeksi puheenjohtajaksi valittiin 
Mats ja varapuheenjohtajaksi Jyrki. 
Pekkala valittiin vuoden kuluttua pi-
detyssä syyskokouksessa yksimieli-
sesti vuoden 1997 puheenjohtajaksi.

Visiotyöryhmä
Aktiivisimpien puheenjohtajien ai-
kana on hallituksessa keskustel-
tu, päätetty ja kirjattu yhdistyksen 
strategia. Mikko Parjanteen kaudel-
la vuoden 1988 lopulla perustettiin 
visiotyöryhmä, johon kuuluivat Par-
janteen lisäksi Thomas Feodoroff ja 
Pertti Larva. Työryhmässä todettiin, 
että yhdistyksen nykytilannetta voi-
daan pitää hyvänä mm. seuraavien 
asioiden osalta:
- kontaktit ja asiakassuhteet lujit-

tuvat yhdessäolossa
- jäsenlehti
- kokoukset
- tuleva luottoalan perustutkinto 

(LTS)
- risteilyseminaari ja
- matkat sekä kotimaassa että ul-

komailla.

Nykytoiminnasta kritiikkiä saivat 
seuraavat asiat:
- esiintyjät ovat liian usein vain 

auktoriteetteja ja luennoitsijoi-
ta, joita kokouksessa ei lainkaan 
kuunnella

- Helsinki-keskeisyys
- korkeamman luottokoulutuksen 

puute esimerkiksi yliopistotasolla
- jäsenten arvostus- ja palkkata-

voitteiden selvittäminen ja 
- Luottolinkin toimitusvarmuuteen 

ja jatkuvuuteen liittyvät asiat.
Työryhmä löysi ison joukon kehittä-
misajatuksia, joista tässä muutamia:

- hallitus muodostuisi alan eri int-
ressityhmistä

- kokous muualla kuin Helsingissä 
esimerkiksi kerran vuodessa

- luottopäälliköiden ja luotonvalvo-
jien toimenkuvien luominen; mi-
hin asettuu organisaatiossa

- PR: esimerkiksi Vuoden Luotto-
miehen julkistamisen näkyvyys; 
muu tiedottaminen lehdistölle

- jäseniä yhdistävä rintamerkki
- osapäivätoiminen sihteeri / Luot-

tolinkin toimitussihteeri / jäsenre-
kisterin hoitaja

- uusien toimikuntien perustami-
nen: esimerkiksi kerhotoimikun-
ta, lakitoimikunta.

Kuten lukija huomaa, niin osa vuon-
na 1988 esitetyistä kehittämisaja-
tuksista on toteutettu (hallituksen 
kokoonpano, rintamerkki, lakitoimi-
kunta).

Mats Nybondas. Jyrki Pekkala. Tom Fagerström

Hallitus vuodelta 1999: vas. Sami Sairanen, Minna Ruotsalainen, Risto Kal-
lio, Marja-Leena Virtanen, Tom Fagerström (puh. joht.), Margit Ansamaa, 
Lassi Karppinen ja Jussi Kattelus. Poissa Elina Vihinen.

Mikko Parjanne
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Strategia vuoteen 2000

Olli Kivelän puheenjohtajakaudel-
la vuonna 1995 hallituksen jäsenet 
vahvistettuina toimikuntien vetäjil-
lä laativat Luottomiehet ry:n toimin-
ta- ja strategiasuunnitelman vuoteen 
2000. Tässä otteita suunnitelmasta:
- talous ei edellytä välttämättömiä 

säästötarpeita; tulo-menorakenne 
pidetään pääpiirteittäin entisellään

- luottotutkintoa ja luottopäiviä 
jatketaan entiseen tapaan; luotto-
alan koulutus akateemiseksi oppi-
aineeksi korkeakouluissa/yliopis-
toissa

- lakitoimikuntaa ei yhdistetä luot-
toalan neuvottelukuntaan; hank-
kiudutaan keskeisten lakiuudis-
tusten lainvalmistelutyöryhmiin

- FECMA-koulutushankkeeseen 
osallistutaan ainakin kartoitus-
vaiheessa

- Luottolinkkiin hallituksen pals-
ta toiminnasta ja ajankohtaisista 
hankkeista; parannetaan vaikea-
selkoisten artikkelien omaksumis-
ta

- jäsenmäärää ei pyritä olennaisesti 
kasvattamaan

- kokousaktiivisuutta parannetaan 
tarjoamalla osallistujille illallinen

- asiapitoisia yrityskäyntejä lisä-
tään ilman lystinjärjestämisvel-
vollisuutta

- juhlien määrää ei lisätä olennai-
sesti

- julkista profiilia nostetaan lobbai-
lulla ja osallistumalla alan julki-
seen keskusteluun

- projekteille asetetaan selkeät vas-
tuuhenkilöt

Toiminta- 
strategiasuunnitelma 
vuodelta 2000
Vuonna 1998 toteutetun jäsenkyse-
lyn tulosten perusteella päätettiin 
yhdistyksen toiminnan painopistei-
den kehittämisestä ja täsmentämi-
sestä. Tom Fagerströmin puheenjoh-
tajakaudella vuonna 1999 valmistui 
toiminta- ja strategiasuunnitelma, 
joka pohjautuu yhdistyksen sään-
nöissä määriteltyyn toiminnan tar-
koitukseen ja aikaisempiin toimin-
taa koskeviin suunnitelmiin. Tämä 
suunnitelma on alla mainituilta osin 
edelleen Luottomiehet ry:n toimin-
nan tärkeä työkalu.

Suunnitelman mukaan yhdistyk-
sen toiminnan tarkoituksena on edis-
tää luottoalan tuntemusta ja kehitys-
tä
- järjestämällä jäsenille esitelmä-, 

keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia 
yhdityksen toimialaan kuuluvista 
kysymyksistä

- seuraamalla luottoalan kehitystä 
ulkomailla

- harjoittamalla julkaisu-, kurssi- ja 
koulutustoimintaa sekä

- antamalla lausuntoja ja tekemällä 
luottoalan kehittämistä koskevia 
aloitteita.

Yhdistyksen toiminnan painopisteet 
ovat:
1. luottoalan kehityksen seuranta ja 

kehittämiseen osallistuminen
2. koulutustoiminta
3. Luottolinkki
4. jäsenistön välisen kokemusten-

vaihdon edistäminen.

Onnistunut  
sijoitus
Vuoden 1999 aikana todettiin, että 
yhdistyksen tilillä olevien varojen 
harkittu sijoittaminen on yhdistyk-
sen edun ja varallisuuden hoidon 
kannalta järkevää ja perusteltua. Tä-
män johdosta toimintavuonna pää-
tettiin sijoittaa yhdistyksen rahava-
roja 100.000 mk pankkiiriliike Evlin 
informaatioteknologiarahastoon. Si-
joituksen arvo oli vuoden lopussa 
172.000 mk. 

Aloite yhdistyksen varojen sijoit-
tamisesta tuli rahastonhoitaja Sami 
Sairaselta. Sairanen seurasi sijoitusta 
päivätasolla niin, että jos sijoituksen 
arvo olisi laskenut yli viisi prosenttia, 
niin sijoitus olisi purettu.

Vuonna 2000 päätettiin purkaa 
tehty investointi. Sijoituksen arvo 
oli purkuhetkellä 190.000 mk. Hal-
lituksen tekemän päätöksen perus-
teella sijoitettiin näistä yhdistyksen 
varoista 100.000 mk BBC Baltic Sta-
tes Capital –rahastoon. Tämä rahas-
tosijoitus päätettiin myydä vuonna 
2001. Sijoituksen arvo oli myytäessä 
105.000 mk. Yhdistyksen sijoituksen 
arvo oli noussut kahdessa vuodessa 
lähes 100 prosenttia.

Tilitoimisto
Luottomiehet ry:n kirjanpito-, jä-
senrekisteri- ja laskutustehtävät on 
ulkoistettu ainakin vuodesta 1987 
alkaen, jolloin tehtävät siirrettiin 
SYP:n hoidettavaksi. Vuonna 1990 
tehtävät annettiin Pressman Oy:lle, 
vuonna 1991 Itä-Helsingin Toimis-
topalvelu Oy:lle, vuonna 1999 Tre-
asso Oy:lle ja vuonna 2001 Consista 
Oy:lle, joka toimii edelleen yhdistyk-
semme yhteistyökumppanina.

Sami Sairanen

Strategia-2000 –työryhmä vuodelta 1995
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Minulla oli kunnia olla yhdistyksen 
puheenjohtaja vuosina 1987-1989. 
Olin liittynyt yhdistykseen 1985, kun 
olin aloittanut tässä nykyisessä pit-
kään kestäneessä tehtävässäni.  Eli sil-
loisen Luottokontrolli Oy:n, nykyisen 
Suomen Asiakastieto Oy:n toimitus-
johtajana. 

Sain kunnian aloittaa hallitusteh-
tävän suoraan puheenjohtajana. Va-
linta taisi perustua myös asemaani.  
Meitä oli hallituksessa hieno läpileik-
kaus alan monipuolisesta kirjosta: si-
toutuneita ja aikaansaavia ihmisiä, 
joilla riitti innostusta tällaiseen yh-
teiseen foorumiin omien päivätöiden 
ohessa.  Isojen yritysten luottopäälli-
köitä, pienten yritysten palveluksessa 
olevia moniosaajia, pankkien, vakuu-
tusyhtiöiden ja perintätoimistojen vä-
keä, talousjohtoa jne.  Niin naisia kuin 
miehiä, vaikka yhdistyksen nimen 
maskuliinisuus puhutti jo silloinkin.

Itselleni puheenjohtajuus antoi mu-
kavien kollegoiden lisäksi myös parem-
pia eväitä varsinaiseen leipätyöhön. 
Tutustuminen tässä yhdistysroolis-
sa auttoi paljon, kun tuli tarvetta saa-
da tietoa alan haasteista ja tarpeista.  
Myös jälkikäteen kollegoista on ol-
lut apua.  Myös muista Luottomies-
ten kautta syntyneistä kontakteista 

Mukavia muistoja omalta 
aktiivikaudelta   

niin kokouksissa, ulkomaanmatkoilla 
ja neuvottelukunnassa on ollut hyötyä 
omien näkemyksieni avartamisessa.

Vuoteni yhdistyksen puheenjohtaja-
na sattui aikaan, jolloin rahamarkki-
nat vapautuivat.  Rahaa ja maksuai-
kaa ryhdyttiin myymään. Perintä- ja 
luottotietoalat muuttuivat ja kehittyi-
vät. Tarkemmin sanottuna iso jatkuva 
muutos käynnistyi niistä vuosista.  Jäl-
kikäteen voi tietysti todeta, 1990-lu-
vun alun opetusten jälkeen, että jo-
tain luottoriskien osalta oltaisiin voitu 
ehkä tehdä oman puheenjohtajakaute-
ni aikana toisin. Mutta se ei tullut sil-
loin riittävästi mieleen, eikä tietysti ol-
lut riittävää voimaakaan. Ajan henki 
oli toinen, ikuiseen kasvuun ja inflaati-
on jatkumiseen oli vahva usko.

 Yhdistyksen organisaatio laajeni 
1980-luvun lopulla.  Kerran istuimme 
Vaakunassa ja yritimme  laatia  lausun-
toa johonkin lakihankkeeseen.  Asia ei 
ollut kenenkään osallistujan osaamis-
alueella.  Hallituksessa ei ollut myös-
kään yhtään juristia. Päätimmekin 
perustaa yhdistykselle lakitoimikun-
nan, jolla oli sitten selvästi enemmän 
voimaa ottaa kantaa alan sääntelyyn. 
Timo Mäki lähti vetämään tätä aluet-
ta, hoitikin sitä pitkään ja menestyk-
sekkäästi. Thomas Feodoroff junaili 

yhdistyksen toimiessa isäntänä ensim-
mäisen FECMAn seminaarin Ota-
niemessä ja hän oli hyvin aktiivinen 
kansainvälisten kontaktien solmijana. 
Pekka Tiilikainen oli nähnyt haastee-
na luottoalan koulutuksen kehittämi-
sen, yhdistys sai hänestä ensimmäisen 
koulutustoimikunnan vetäjän ja pian 
saatiin käyntiin yhdessä Markkinoin-
ti-instituutin kanssa Luottotutkinto. 
Kaikki kolme osa-aluetta näyttävät 
voivan hyvin  ja hyödyttävän jäsenis-
töä ja alaa vielä  nyt, yli 20 vuotta 
myöhemmin. Pertti Larva junaili vie-
lä jäsenmerkin, eikä sitäkään ole tar-
vinnut muuttaa. Taisin kyllä aikanani 
kyseenalaistaa Luottoalan neuvottelu-
kunnan olemassaolon, mutta se ei saa-
nut kannatusta.

Mukavia ja hyödyllisiä aikoja, myös 
näin jälkikäteen.  Hyötyä, joskus hu-
piakin, mutta sekin kuuluu kuvioon. 
Ystäviä ja tuttavia, joihin on säilynyt 
kontakti myöhemminkin. Uskon, että 
yhdistyksellä on hieno tulevaisuuskin, 
alan merkitys vain kasvaa.   Oikein 
hyvää jatkoa juhlivalle Luottomiehet 
ry:lle,  sen nykyisille aktiiveille ja koko 
jäsenistölle !

Mikko Parjanne
kunniajäsen

Ilon irti yhdistyksemme 40-vuo-
tisjuhlista ottavat Niina Valto-
nen (vas.), Arja Fagerström, Helena 
Sothmann ja Kaj Grönholm.

Vuosijuhlat

Yhdistys on juhlinut toimintaansa 
seuraavasti:

- 10-vuotisjuhlat 04.11.1971
- 25-vuotisjuhlat 03.10.1986 Palace 

Hotellissa (juhlapuhuja Eero Tuo-
mainen)

- 30-vuotisjuhlat 03.10.1991 Hotelli 
Strand Inter-Continentalissa (juh-
lapuhuja Liisa Manninen)

- 35-vuotisjuhlat 14.11.1996 Hotel-
li Marskissa (juhlapuhuja Jaakko 
Pohjanpelto)

- 40-vuotisjuhlat 30.10.2001 Hotel-
li Scandic Continentalissa (juhla-
puhuja Raimo Sailas)
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Koulutuksen järjestämisen 
ohella luottotietotoiminnan 
turvaaminen Suomessa näh-

tiin yhdistyksen tärkeimmiksi tavoit-
teiksi. 

Jo toisena toimintavuotenaan 1962 
Luottomiehet kiinnitti huomiota Kaup-
palehden ja Suomen Luottolehden jul-
kaisemissa protestilistoissa ilmen-
neisiin puutteisiin. Yhdistyksemme 
edustaja kutsuttiin jäseneksi Kauppa-
lehden neuvottelukuntaan. Protesti-
listan parantamisesta muodostuikin 
yhdistykselle tärkeä ja suuritöinen teh-
tävä.

Kuusikymmentäluvun alkupuolella 
todettiin luottoalan koulutuksen ole-
van melkein olematonta sekä Kaup-
pakorkeakoulussa että muissa kappa-
oppilaitoksissa. Tästä syystä vuonna 
1964 päätettiin asettaa komitea tut-
kimaan asiaa ja antamaan esityksen 
mainituille laitoksille. Näin syntyi 
luottotietotoiminnan edistämiskomi-
tea, johon silloin kuuluivat yhdistyk-
sen jäsenet A.K. Anttila puheenjohta-
jana, Juhani Joenpelto, Veikko Kauppi 
ja Erik Winckelmann. Vuonna 1966 
komiteaa täydennettiin kulutusluotto-
kaupan edustajalla, joksi valittiin S.A. 
Perret.

Luottotietotoiminnan edistämisko-
mitean asettaminen oli A.K. Anttilan 
aloite. Anttila toimi tuolloin Kansal-
lis-Osake-Pankin luottotieto-osaston 
päällikkönä.

Komitea toimi vuoden 1973 lop-
puun, jolloin siitä muodostettiin luot-
totietoalan neuvottelukunta, joka seu-
rasi ja tuki valtioneuvoston asettaman 
tietojärjestelmäkomitean luottotietoja-
oston työtä. S.A. Perret oli nimitetty 
26.5.1972 jaoston jäseneksi.

Vuonna 1979 neuvottelukunnan 
tehtäväksi määriteltiin luottotietoalan 
tapahtumien ja kehityksen seuraami-
nen sekä kotimaassa että ulkomailla, 
lainsäädännön ja alan muun kehityk-
sen pitkän tähtäimen suunnittelu tu-
keutumalla Luottotietolaitosten liit-
toon, Suomen Pankkiyhdistykseen ja 
muihin alan järjestöihin. 

Nykyisen nimensä luottoalan neu-
vottelukunta sai sääntömuutoksessa 
vuonna 1983. Nimenmuutoksen taus-
talla oli yhdistyksen muuttunut nä-
kemys, että neuvottelukunnan teh-
täväalue on paljon laajempi kuin 
pelkästään luottotietotoiminta. 

Luottoalan neuvottelukunnan teh-
tävänä on antaa yhdistyksen hallituk-
selle neuvoja ja asiantuntijalausuntoja 

yhdistyksen toimialaan kuuluvissa asi-
oissa. Siihen valitaan yhdistyksen hal-
lituksen puheenjohtajan tai varapu-
heenjohtajan lisäksi vähintään viisi ja 
enintään yhdeksän luottoalalla ansioi-
tunutta henkilöä. 

Neuvottelukunta valitsee keskuu-
destaan itselleen puheenjohtajan. 
Näin tapahtui ensimmäisen kerran 
13.6.2001. Aiempien vuonna 1983 
tarkistettujen sääntöjen mukaan neu-
vottelukunnan puheenjohtajana toimi 
yhdistyksen hallituksen puheenjohta-
ja. Erillisellä puheenjohtajalla halu-
taan vähentää hallituksen puheenjoh-
tajan työtaakkaa ja samalla aktivoida 
neuvottelukunnan toimintaa.

Neuvottelukunnan toiminnan aktii-
visuus on vaihdellut neuvottelukunnan 
puheenjohtajasta riippuen. Kokouksia 
on ollut vuosittain 1-3. Onpa ollut vuo-
sia, jolloin ei ole kokoonnuttu kertaa-
kaan, edes järjestäytymiskokoukseen. 
Neuvottelukunnan lakkautusuhalta-
kaan ei ole vältytty. Koska lakkaut-
taminen vaatii yhdistyksen sääntöjen 
muuttamista (jota kannattaa ¾ koko-
uksessa annetuista äänistä), niin hank-
keeseen ei ole milloinkaan ryhdytty. 
Luottoalan neuvottelukunta on ainoa 
säännöissä nimeltä mainittu toimikun-
ta.

Luottoalan neuvottelukunta käsitte-
li kokouksissaan 1980-luvun puolivä-
lissä vireillä olevia lainsäädäntöhank-
keita kuten rahoitusyhtiötoimikunnan 
mietintöä, ehdotusta henkilörekisteri-
laiksi ja luottokorttiyhteisötoimikun-
nan mietintöä.

Vuonna 1989 toimintansa aloitta-
nut lakitoimikunta aktiivisen puheen-
johtajansa Timo Mäen johdolla ”otti” 
sen roolin, joka oli tai oli ajateltu ole-
van luottoalan neuvottelukunnalla eli 
lausuntojen antamisen lainvalmiste-
lussa oleviin luottoalan lainsäädäntö-
hankkeisiin.

Paras esimerkki puheenjohtajien 
vastakkaisesta suhtautumisesta luot-
toalan neuvottelukuntaan on peräk-
käisiltä vuosilta 1996-1997. Vuoden 
1996 puheenjohtaja Mats Nybondas ei 
katsonut aiheelliseksi kutsua neuvotte-
lukuntaa koolle ”yleisten linjaustarpei-
den puuttuessa”. Kun taas seuraavan 
vuoden puheenjohtajan Jyrki Pekkalan 
mielestä ”luottoalan neuvottelukun-
nalla tulee olla nykyistä paremmat val-
miudet tutkia itse, valmistella ja tarvit-
taessa ottaa painavasti kantaa erittäin 
lyhyessä määräajassa mihin tahan-
sa kaupankäyntiä koskevaan asiaan, 

joka valmius edellyttää muutoksia ny-
kyisiin menettelytapoihin”. Pekkalalla 
oli monia käytännön ajatuksia uusiksi 
menettelytavoiksi.

Vielä hallituksen vuonna 2000 laa-
timassa toiminta- ja strategiasuun-
nitelmassa neuvottelukunnan ja la-
kitoimikunnan tehtävät ovat lähes 
samasanaisesti samoja. Neuvottelu-
kunta ”osallistuu valmisteltujen lau-
suntojen laatimiseen” ja lakitoimikun-
ta ”valmistelee lausunnot”, molemmat 
toimikunnat hallituksen alaisina. 
Tarkkaan lukien lakitoimikunnalla on 
tässä suhteessa vahvempi rooli.

Vuonna 2009 keskusteltiin hallituk-
sen puheenjohtajan Matti Rahikan, la-
kitoimikunnan puheenjohtajan Jyrki 
Lindströmin ja neuvottelukunnan pu-
heenjohtajan Risto Suvialan kesken 
lakitoimikunnan ja neuvottelukun-
nan tehtävien jaosta käytännön tasol-
la. Luottomiehet ry:n hallituksessa jat-
kettiin samaa keskustelua 16.2.2010, 
jolloin hallitus katsoi, että luottoalan 
neuvottelukunta seuraa lainsäädäntöä 
yleisesti ja tuo esiin uusia aloitteita ja 
avauksia. Lakitoimikunta taas huoleh-
tii lakialoitteita koskevien lausuntojen 
antamisesta.

Hallitus päätti samaisessa kokouk-
sessa 16.2.2010, että yhdistys käyn-
nistää lakitoimikunnan ehdotuksen 
mukaisesti hankkeen luottotietolain 
muuttamiseksi siten, että lakiin sisäl-
tyisivät säännökset myös positiivisten 
luottotietojen käytöstä luottotietoi-
na. Samalla päätettiin, että hankkeen 
eteenpäin vieminen asetetaan luotto-
alan neuvottelukunnan tehtäväksi.

Yhdistyksen hallitus teki lokakuus-
sa 2010 sekä eduskuntaan että oi-
keusministeriöön neuvottelukunnan 
valmisteleman aloitteen, että luottotie-
tolakia muutetaan siten, että myös po-
sitiivisten luottotietojen käyttäminen 
olisi mahdollista uutta kuluttajaluot-
toa myönnettäessä.

Neuvottelukunnan syksyllä 2010 ja 
keväällä 2011 eri luottolaitosten ja alan 
muiden toimijoiden kanssa käymien 
keskustelujen tuloksena saatiin aikaan 
merkittävä tulos, joskaan ei täysin yh-
distyksen tavoitteen mittainen. Päämi-
nisteri Jyrki Kataisen 22.6.2011 hy-
väksyttyyn hallitusohjelmaan saatiin 
kirjaus: ”Selvitetään positiivisen luot-
torekisterin järjestämistä”. Tiedämme, 
että valtaosa hallitusohjelmaan teh-
dyistä aloitteista hylätään. Hallitusoh-
jelma on hallitusta velvoittava ja sen 
toteutumista valvotaan.

Luottoalan neuvottelukunta



Luottolinkki 3/2011 Luottolinkki 3/2011 31

Ammattitaitoisen luottohenki-
löstön tarve tuli liike-elämälle 
1960-luvun alkaessa yhä tär-

keämmäksi. Luottoalan koulutuksen 
järjestäminen olikin keskeisin syy 
yhdistyksemme perustamiseen vuon-
na 1961. 

Luottomiesten koulutustoiminta 
on koko 50 vuoden ajan ollut sään-
nöllistä ja koko ajan kehittyvää. Al-
kuaikoina Luottomiesten jäsenet 
kävivät luennoimassa luottoasiois-
ta muiden yhdistysten järjestämillä 
kursseilla. Toisessa aallossa koulu-
tus annettiin ammattimaisten kou-
lutusyritysten hoidettavaksi. Vuonna 
1989 käynnistyi Luottotutkinto yh-
dessä Markkinointi-instituutin kans-
sa. Ja viimeksi vuonna 2001 alkoi 
Credit Management –koulutusohjel-
ma yhteistyössä Turun kauppakor-
keakoulun Johtamiskoulutusinsti-
tuutin kanssa. Molemmat viimeksi 
mainitut yhteistyöhankkeet jatkuvat 
edelleen vireinä ja Luottomiesten jä-
seniä kovasti kiinnostavina.

Luottomiesten toiminnan lippulai-
vaksi uskaltaa sanoa vuodesta 1988 
alkaen säännöllisesti vuosittain jär-
jestettyä syysseminaaria, jonka nimi 
on ollut aluksi meriseminaari, sit-
ten luottopäivä tai –päivät, myöhem-
min laivaseminaari ja viime vuodet 
luottoseminaari. Syysseminaariin 
on osallistunut säännönmukaises-
ti 60-100 jäsentä eli 10 % koko jä-
senkunnasta! Seminaarimaksuilla 
on ollut suuri merkitys yhdistyksem-
me talouden tasapainolle. Ajoittain 
on jäsenistölle lisäksi tarjottu tietois-
kuja ajankohtaisista luottoalan kysy-
myksistä.

Yhdistyksen kokousten yhtey-
dessä pidetyistä esitelmistä, yritys-
vierailuista ja ulkomailla pidetyistä 
seminaareista kerrotaan muussa yh-
teydessä tässä juhlanumerossa.

Eri puolilla maata 1960-luvul-
la järjestetyt luotto- ja perintäpäivät 
muodostuivat luottoalan merkittä-
viksi koulutustapahtumiksi ja samal-
la myös Luottomiehet-Kreditmän-
nen ry:n jäsenhankintatilaisuuksiksi. 
Olihan yhdistyksen aktiivisimmat jä-
senet mukana päivien suunnittelussa 
ja toteutuksessa.

Luotto- ja perintäpäivien käytän-
nön järjestelyt hoiti siis yhteistyö-
kumppanina toiminut talousalan 
yhdistys. Tällainen oli ennen muu-
ta Luottomiehet ry:n perustamiseen 
voimakkaasti vaikuttanut Diplomi-

Koulutustoiminta

merkonomit ry. Luottomiehet ry hoi-
ti esitelmöitsijän hankkimisen.

Yhdistyksemme perustajajäsen 
Esko Tuovinen ja toinen aktiivijäsen 
Cingiz Safiulla olivat luotto- ja perin-
täpäivillä esitelmöitsijöinä 15 vuo-
den ajan. Tuovinen kertoo, että he 
koettivat luennoillaan mm. vaikuttaa 
kuntia ja valtion viranomaisia täyt-
tämään viivästyskoron maksuvelvol-
lisuutensa, joka tuohon aikaan oli 
erittäin heikoissa kantimissa. Posiol-
la edelleenkin toimivan Pentik Oy:n 
Tuovinen muistaa paneutuneen luo-
tonvalvontaan kursseilla harvinaisen 
kiitettävällä asenteella.

Suurelta osin luotto- ja perintä-
päivien luentomateriaalin pohjal-
ta ilmestyi vuonna 1970 kolmen pe-
rustajajäsenen S.A. Perretin, A.K. 
Anttilan ja Esko Tuovisen kirjoitta-
ma teos ”Liikeyrityksen luottotoi-
minta”. Kirjasta otettiin aluksi 2.000 
kappaleen ja myöhemmin 500 kap-
paleen painos. Teos oli ensimmäinen 
luottoalan erikoisteos Pohjoismaissa.

Jäsenistölle suunnattu huomatta-
va koulutustilaisuus oli huhtikuus-
ta marraskuuhun 1963 kestänyt Dun 
& Bradstreet Course in Credit and 
Financial Analysis –iltakurssisarja. 
Kaikkiaan 19 opintojaksoa käsittä-
neen kurssisarjan suoritti 28 yhdis-
tyksemme jäsentä.

Vuonna 1971 perustettiin erilli-

nen koulutuskysymyksiin perehty-
vä komitea, jonka puheenjohtajaksi 
tuli Juhani Laine ja muiksi jäsenik-
si Yngve Helvamo, Eero Laumola ja 
Esko Salkola. Komitea sai tehtäväk-
seen luotoalan koulutuksen kehittä-
misen. Ensiarvoisen tärkeänä pidet-
tiin koko maan kattavan luottoalan 
koulutuksen ajallista koordinointia 
ja pyrkimystä vaikuttaa luottoalan 
koulutusta järjestävien järjestöjen 
koulutustilaisuuksien sisältöön.

Luotto- ja perintäpäivät jatkuivat 
uudelleen vuosina 1973-1974 kaksi-
päiväisinä luotto- ja perintäseminaa-
reina Oy Rastor Ab:n kanssa, joka 
oli keskeytyksen jälkeen luonut yh-
teistoimintasopimuksen Luottomie-
het ry:n kanssa.

Yhdistyksemme koulutustoimin-
nassa 1980-luku oli hiljaisempaa ai-
kaa. Alkuvuodesta 1984 yhdistyksen 
koulutustoimikunnassa todettiin, 
että alan koulutuksesta oli ylitarjon-
taa! Vuosi 1987 oli totaalinen väli-
vuosi, jolloin ei valittu koulutustoi-
mikuntaa ollenkaan.

Luottomiehet ry:ssä oli vuosia 
keskusteltu luottoalan peruskoulu-
tuksen järjestämisestä. Ensimmäiset 
asiaa koskevat keskustelut käytiin jo 
197O-luvulla Ammattikasvatushal-
lituksen ja Markkinointi-instituutin 
kanssa. Vuosien varrella oli todet-
tu, että yhdistyksen olisi ollut työl-

Esko Tuovinen kädessään lista 15 vuoden luentotilaisuuksista.
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listävää ryhtyä organisoimaan laajaa 
koulutustoimintaa.

Näin ollen oli tarkoituksenmu-
kaista etsiä hyvää yhteistyökumppa-
nia uudelleen. Puheenjohtaja Mik-
ko Parjanteen aktiivisen toiminnan 
ansiosta avattiin asiasta keskustelut 
Markkinointi-instituutin kanssalop-
puvuonna 1987. Kun periaateratkai-
su oli tehty valmisteltiin ensimmäistä 
tutkintoa puolentoista vuoden ajan. 
Työnjaoksi muodostui se, että Mark-
kinointi-Instituutti huolehtii kou-
lutuksen markkinoinnista ja muis-
ta käytännön järjestelyistä ja kokoaa 
tutkinnon yhdessä Luottomiehet ry:n 
ammatti-ihmisten kanssa. Valitut 
luottomiehet toimivat etäopettajina, 
luennoitsijoina ja materiaalin laati-
joina.

Suurin vastuu koulutuksen käyn-
nistämisvaiheessa oli Valtameri 
Osakeyhtiön luottopäällikkö Pekka 
Tiilikaisella.  Oli määriteltävä kou-
lutusohjelman tavoitteet, sisältö ja 
rakenne. Oli luettava ja hankittava 
alan kirjallisuutta. Oli kirjoitetta-
va joihinkin aihealueisiin aivan uut-
ta. ”Mitään esikuvia ei meillä ollut. 
Ainakaan minun tiedossani ei sel-
laista ole. Kyllä kaikki luotiin aivan 
alusta”, toteaa Vuoden Luottomie-
heksi vuonna 1992 nimitetty Pekka 
Tiilikainen, joka toimi ensimmäisen 
vuoden myös tutkinnon yhtenä kou-
luttajana aiheena ”Yrityksen luotto-
toiminta”.

Pekka Tiilikainen

Ensimmäinen kurssi alkoi syys-
kuussa 1989. Ajatuksena oli, että 
oltaisiin tyytyväisiä 30 henkilön 
ilmoittautumiseen. Suureksi yllä-
tykseksi kurssille ilmoittautui pe-
räti 86 opiskelijaa. Niin suuri osan-

Ensimmäisen luottotutkinnon kaksi ryhmää.
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ottajamäärä oli jaettava käytännön 
syistä kahteen ryhmään. Tyypilli-
nen ensimmäisen kurssin osanottaja 
oli naispuolinen tavaraluotonantoa 
edustava luotonvalvoja, joka ei ole 
Luottomiehet ry:n jäsen.

Luottotutkinto kesti hieman yli 
vuoden. Tutkinnon suorittaneille 
Markkinointi-instituutti antoi todis-
tuksen suoritetusta kurssista. Luot-
tomiehet ry myönsi oikeuden käyt-
tää tehtävänimikkeen yhteydessä 
lyhennettä LTS (luottotutkinnon 
suorittanut). Kaikille luovutettiin 
myös yhdistyksen diplomi. Parhaa-
na tutkinnon läpäisseelle taloussih-
teeri Merja Paasoselle Aro-Yhtymä 
Oy:stä myönnettiin yhdistyksemme 
puolesta stipendi. Lisäksi hänet valit-
tiin kurssin parhaana koulutustoimi-
kunnan jäseneksi.

Alkuvuosina diplomit ja stipen-
dit luottotutkinnon suorittaneille 
annettiin jäsenkokousten yhteydes-
sä. Myöhemmin siirryttiin nykyiseen 
käytäntöön, jossa nämä tunnustuk-
set annetaan kevätiltamissa.

Luottotutkinto on ollut oikeaan 
osunut ratkaisu. Se on toteutunut 
joka vuosi perustamisestaan lähti-
en. Yli 800 luottoalan ammattilaista 
on tähän mennessä suorittanut luot-
totutkinnon kuten Markkinointi-ins-
tituutin nykyinen luottotutkinnos-

Syysseminaarit

26.09.1984 Luottoalan erikoisseminaari Helsinki Hotelli Inter-Continental 79 os.
22.-23.09.1988 Meriseminaari merellä  m/s Sally Albatross 62 os.
28.-29.09.1989 Meriseminaari merellä  m/s Sally Albatross 70 os.
27.-28.09.1990 Meriseminaari Tukholma m/s Wellamo – Finnair ?
27.-28.11.1991 Meriseminaari merellä m/s Isabella 60 os.
01.-02.10.1992 Luottopäivä Tallinna m/s Sally Albatross ?
04.-06.10.1993 Luottopäivät Tukholma m/s Silja Europa ?
03.-04.10.1994 Luottopäivä Tallinna m/s Silja Festival 52 os.
02.-04.10.1995 Luottopäivät Tukholma m/s Silja Serenade 64 os.
02.-04.10.1996 Erikoisluottopäivät Tukholma-Uppsala m/s Silja Serenade 77 os.
01.-03.10.1997 Laivaseminaari Tukholma m/s Silja Serenade ?
30.09.-02.10.1998 Laivaseminaari Tukholma m/s Silja Serenade 80 os.
30.09.-01.10.1999 Luottoseminaari Tallinna Sokos Hotel Viru 67 os.
27.-29.09.2000 Laivaseminaari Tukholma m/s Silja Serenade 67 os.
12.-14.09.2001 Laivaseminaari Tukholma m/s Silja Serenade 75 os.
02.-04.10.2002 Laivaseminaari Riika m/s Silja Opera 90 os.
08.-09.10.2003 Laivaseminaari Tukholma m/s Silja Serenade – Finnair 74 os.
13.-14.10.2004 Laivaseminaari Tukholma m/s Silja Symphony - Finnair 101 os.
22.-23.09.2005 Luottoseminaari Naantali Naantalin Kylpylä 86 os.
05.-06.10.2006 Luottoseminaari Naantali Naantalin Kylpylä 69 os.
04.-05.10.2007 Luottoseminaari Nokia Kylpylähotelli Rantasipi Eden 87 os.
25.-26.09.2008 Luottoseminaari Turku Radisson SAS Marina Palace Hotel 91 os.
17.-18.09.2009 Luottoseminaari Tallinna Sokos Hotel Viru 70 os.
30.09.-01.10.2010 Luottoseminaari Kirkkonummi Långvik Congress Wellness Hotel 73 os. 

Oikeusministeri Christoffer Taxell 
erikoisseminaarissamme 1984. 

ta vastaava koulutuspäällikkö Kaisa 
Kässi oheisessa artikkelissaan toteaa.

Syyskuussa 1984 Luottomiehet 
ry:n järjestämään Luottoalan eri-
koisseminaariin oli saatu pääpuhu-
jaksi oikeusministeri Christoffer Ta-
xell. Esitelmänsä alussa ministeri 
huomautti, että yhdistyksemme voi 
pyytämättäkin esittää oikeusminis-
teriölle näkökohtia tekeillä oleviin 
lainsäädäntöhankkeisiin. Esitelmän-
sä aiheena Taxellilla oli konkurssi-
lainsäädännön uudistus. 

Ensimmäisten meriseminaariemme laiva, legendaarinen 
m/s Sally Albatross.
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Nyt olemme saaneet ministeri Ta-
xellin juhlapuhujaksi yhdistyksemme 
50-vuotisjuhliin 11.11.2011.

Aivan vuoden 1987 lopulla pää-
tettiin, että syyskuussa 1988 järjes-
tetään luottoseminaari laivaristeilyn 
muodossa. Kahtena ensimmäisenä 
vuotena seminaari pidettiin legen-
daarisella m/s Sally Albatrossilla. 
Tämä alkuvuosina meriseminaariksi 
kutsuttu koulutustilaisuus on pidetty 
joka syksy syys-lokakuun vaihteessa. 
Osanottajamäärä on ollut korkea, 
jopa 100 osallistujan raja on ylitty-
nyt kerran. Useimmiten laivakurssin 
kohteena on ollut Tukholma, jossa 
olemme olleet viimeksi vuonna 2004. 
Muina ulkomaan kohteita ovat olleet 
Tallinna, Riika ja Uppsala. Vuodesta 
2005 alkaen on syysseminaari pidet-
ty yhtä poikkeusta lukuun ottamatta 
kotimaan kamaralla. Tämäkin kon-
septi on toiminut hyvin.

Vuonna 2002 seminaarin piti olla 
Pietarissa. Matkalle m/s Silja Operal-
le oli ilmoittautunut jo 72 osanotta-
jaa kunnes Venäjän äkisti muuttunut 
viisumikäytäntö pakotti Silja Linen 
peruuttamaan Pietarin risteilyt tois-
taiseksi. Pietarin sijasta risteilykoh-
teeksi vaihtui Latvian pääkaupunki 
Riika. ”Ainoastaan kaksi henkilöä 
peruutti matkan Pietarin poisjään-
nin takia”, kertoo silloinen koulu-
tustoimikunnan puheenjohtaja Timo 
Hulkko. Nyt juhlavuonna 2011 luot-
toseminaari suuntautui 15.-17.09. 
Pietariin m/s Princess Marialla.

Osanottajien poisjäänneistä voi 
mainita lisäksi syksyn 1994, jolloin 
m/s Estonia upposi 28.09. Utön ete-
läpuolella. Viittä päivää myöhemmin 
luottomiehet lähtivät luottopäivä-ris-
teilylle kohti Tallinnaa. Vain yksi jä-
senistämme peruutti matkan ja sen-
kin vilustumisen takia.

Syysseminaarien käynnistämiseen 
on vaikuttanut sama mies kuin luot-
totutkinnonkin syntyyn, nimittäin 
Pekka Tiilikainen. Pekka oli koulu-
tustoimikunnan puheenjohtaja koko 
hallituskautensa eli 1988-1990. Kou-
lutustoimikunnan työn arvoa nostaa 
vielä se, ettei yhdistyksellä ollut kou-
lutustoimikuntaa edellisenä vuonna 
1987 ollenkaan!

Syysseminaarin suunnittelu, val-
mistelu, toteutus ja jälkityöt on kou-
lutustoimikunnan tärkein tehtävä. Se-
minaarin suunnittelu täytyy aloittaa 
jo tammi-helmikuussa, jolloin on syy-
tä varata seminaaripaikka, olkoon-
pa se sitten laiva tai hotelli. Seminaa-
rin suunnitteluprosessista on oheinen 
Olli-Pekka Pitkäjärven artikkeli. Ol-
li-Pekka oli koulutustoimikunnan pu-
heenjohtaja vuosina 2005-2006.

Osanottajat ovat poikkeuksetta pi-
täneet syyseminaarien tasosta. ”Ei 

Vas. Antero Kassinen ja Antti Kejo

Vas. Mats Nybondas, Minna Ruotsalainen, Pertti Larva, Leena Rantasuo 
ja Juha Iskala

Tukholman seminaarin 2004 paneeli: vas. Tuula Linnainmaa, Juuso Jokela, 
Timo Mäki, Gunveig Planting-Visa, Pekka Nurmi ja Rauno Vanhanen. Pu-
heenjohtajana Peter Nyman.

Ennen laivan lähtöä ehtii vielä kaupungille. Tukholman Slussenilla 2004 
vas. Olli Ruotsalainen, Eero Seppä, Toni Santalahti, Jukka Lumiaho, Tero 
Lahti ja Vesa Lohtari.
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yhtään pettymystä”, kiteyttää moniin 
syysseminaareihin sekä maalla että 
merellä osallistunut Jukka Nykänen.

Seminaarijärjestelyistä on syy-
tä mainita perinne, josta on pidetty 
kiinni ensimmäisestä vuodesta 1988 
alkaen. Juhlaillallisella on pöydissä 
plaseeraus!

Luottotutkinnolle tarkoitettua jat-
kokoulutusta on yhdistyksen halli-
tuksen piirissä mietitty silloin tällöin. 
Vasta hallituksen puheenjohtajan nui-
jan siirryttyä vuosiksi 1999-2001 
Tom Fagerströmin käteen alkoi ta-
pahtua. Tukholman yliopisto järjes-
ti kesäkuussa 1999 kolmannen kan-
sainvälisen seminaarin aiheesta ”Risk 
Behaviour and Risk Management”. 
Kolmipäiväisen seminaarin vetäjä-
nä toimi Tukholman yliopiston kaup-
patieteiden professori Bo Green, joka 
on kehittänyt luottoalan koulutus-
ta niin, että siitä on tullut akateemi-
nen oppiaine Tukholman yliopistoon. 
Ulkomaantoimikunnan järjestämälle 
matkalle osallistui kahdeksan tiedon-
haluista luottomiestä. Tom oli yksi 
heistä.

Tukholman seminaarin kokemuk-
set kirkastivat Fagerströmin ajatuksia 
siitä, että aika voisi olla suotuisa luot-
toalan koulutuksen viemiseksi Suo-
messakin uudelle tasolle esimerkik-
si osana kaupallisen tai lainopillisen 

Tukholman yliopiston seminaariin vuonna 1999 osallistuneet luottomiehet.

alan korkeakoulutasoista tutkintoa. 
Lokakuussa 1999 myös Tukhol-

man seminaariin osallistunut Risto 
Suviala Turussa asuvana esitti Credit 
Management -asian ystävälleen Tu-
run kauppakorkeakoulun uudelle hal-
lintojohtajalle professori Raimo Im-

moselle. Immonen lupasi keskustella 
aiheesta kauppakorkeakoulun Johta-
miskoulutusinstituutin johtajan Pir-
jo Vuokon kanssa. Vuokko otti haas-
teen vastaan. Ja loppu on historiaa, 
josta Vuokko kirjoittaa oheisessa ar-
tikkelissaan.

Vuoden 2010 koulutustoimikunta vas. Jyrki Hurskainen, Arja Westerholm, Terhi Hakkarainen (puh.joht.), Tarja 
Mavroudis, Riitta Tuovinen ja Jussi Syrjänen. Kuvasta puuttuu Maarit Siijärvi.
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kävin sitten yhdistyksen eri tilaisuuk-
sissa kertomassa siitä, mitä olimme 
luomassa sekä toimin ensimmäisen 
ohjelman vetäjänä. Myöhemmissä oh-
jelmissa olen ollut sekä luennoimassa 
että ohjaamassa Credit Management 
-tutkielmia. Kaikki antoisia rooleja, 
sillä luottoalan ammattilaisten kans-
sa saa kyllä hyvää vuorovaikutusta 
aikaan vaikkapa keskusteltaessa sii-
tä, mitä asiakaslähtöisyys oikeastaan 
tarkoittaa luottohallinnon kannalta.

Ensimmäisestä ohjelmasta lähtien 
Credit Management -ohjelman osallis-
tujat ovat edustaneet perintäalan yri-
tyksiä, luottotieto- ja luottovakuutus-
alaa sekä erilaisia luotollista kauppaa 
käyviä yrityksiä. Koska osallistujilta 
on edellytetty useamman vuoden työ-
kokemusta luottoalan esimiestehtävis-
sä tai vaativissa asiantuntijatehtävis-
sä, ohjelma on samalla luonut forumin 
hedelmälliselle kokemusten ja näke-
mysten vaihdolle kurssilaisten kesken. 
Muistan, kuinka jo ensimmäisessä oh-
jelmassa välillä keskusteltiin ja jaettiin 
kokemuksia päivän aiheesta niin vilk-
kaasti, että luennoitsijasta tulikin pu-
hujan sijasta kuuntelija. Tuo on ollut 
myös tarkoitus: hyvän luennon tulee-
kin synnyttää vielä parempi keskus-
telu. Kiitos siis kaikille osallistujille ja 
erityisesti tuon keskustelutulvan aloit-
tajille ja Credit Management -viestin 
edelleen välittäjille eli ensimmäisen oh-
jelman osallistujille: Kirsi, Tom, Outi, 
Auli, Marja, Arja, Ilona, Jouni, Riitta, 
Vesa ja Anni-Kaisa. 

Alusta lähtien on luotettu tiettyihin 
jo muussakin kauppakorkeakoulun 
johtamiskoulutuksessa käytettyihin to-
teutustapoihin. Credit Management 
-ohjelmassa on lähiopetusjaksoja tuke-
massa ryhmätöitä, caseja, kirjallisuut-
ta, tenttejä, välitehtäviä ja lopputyö. 
Mutta tärkeintä on tuo yllä kuvattu in-
teraktiivisuus: yhdessä ja toisilta oppi-
minen. 

Lopputyö on aina ollut se eniten 
ponnistelua vaativa osa ohjelmaa. Sa-
malla se on antanut mahdollisuuden 
todella analysoida jotain omaan työ-
hön tai yritykseen liittyvää ongelmaa ja 
sen ratkaisemista. Alusta asti on paino-
tettu sitä, että lopputyön aiheen tulee 
olla osallistujalle ja hänen organisaati-
olleen relevantti ja ratkaisua kaipaava 
kysymys. 

Mistä siis kirjoitettiin lopputöitä 
kymmenen vuotta sitten – entä mistä 
nyt? Ensimmäisen Credit Management 
-ohjelman osallistujat pohtivat muun 
muassa luottorajaseurannan ongel-
makohtia, kovenanttiehtoja, myynnin 
ja perinnän yhteistyön parantamista, 
asiakkuuksien hoitoa, ulosottouudis-
tuksen vaikutuksia, positiivisia luotto-
tietoja sekä perintäpalvelujen kehittä-
mistä. Viidennen ohjelman lopputöissä 
pohditaan sähköistä ulosottoa, uusia 
tapoja arvioida luotonhakijaa, asiakas-
tarpeiden kartoitusta, uutta työnjakoa 
ja roolitusta organisaatiossa, erityisiä 
asiakasryhmiä velallisina, luottomyyn-
tiohjeen muokkaamista ja Basel III:n 
vaikutuksia. 

Kaikki alkoi vuonna 2000. Ja alku tar-
vitsee aina alullepanijansa. Credit Ma-
nagement -ohjelman kohdalla tällai-
nen oli Eräpäivä Oy:n toimitusjohtaja 
Risto Suviala, joka otti yhteyttä tuol-
loin Turun kauppakorkeakoulun hal-
lintojohtajana toimineeseen profes-

Credit Management -ohjelman 
synty ja kehitys

sori Raimo Immoseen ja kysyi hänen 
halukkuuttaan yhdessä pohtia uuden-
laisen koulutusmuodon rakentamista 
luottoalalle. Tuon kopin Raimo Immo-
nen otti innolla vastaan ja alkoi vie-
dä asiaa eteenpäin Turun kauppakor-
keakoulussa. Sitten mukaan yhteiseen 
pohdintaan tuli Luottomiehet r.y.:n sil-
loinen puheenjohtaja Tom Fagerström. 
Yhdistyksen jäsenistöltä oli saatu toi-
ve kehittää luottoalan henkilöstölle 
korkeakoulutasoisia koulutusmahdol-
lisuuksia. Tämän tarpeen edellä mai-
nitut henkilöt vahvasti tunnistivat – ja 
mikä parasta – lähtivät hakemaan sii-
hen ratkaisua.

Turun kauppakorkeakoulu ryh-
tyi sen jälkeen yhdessä Luottomiehet 
r.y.:n kanssa kehittämään ohjelmaa, 
joka sekä syventää ja päivittää luotto-
alan tietoja että laajentaa liiketoimin-
taosaamisen ja johtamisen oppeja. Nuo 
olivat tavoitteina ensimmäisen ohjel-
man suunnittelussa, ja ne ovat tavoit-
teina edelleen, kun tätä kirjoittaessa-
ni on juuri päättymässä viides Credit 
Management -ohjelma. Toteutuksesta 
on vastannut koko ajan sama yksikkö: 
Turun kauppakorkeakoulun Johtamis-
koulutusinstituutti, nykyiseltä nimel-
tään TSE exe. 

Itse olen ollut Credit Management 
-ohjelmassa mukana aika monessa 
roolissa. Olin Johtamiskoulutusinsti-
tuutin johtajana vuonna 2000 neuvot-
telemassa koulutusyhteistyöstä Luot-
tomiehet r.y:n kanssa. Uudenlaisesta 
koulutustuotteestamme innostuneena 

Ensimmäisen Credit Management -koulutusohjelman suorittaneet. Pirjo 
Vuokko keskellä sohvalla.

Raimo Immonen
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Luottolinkki-lehti on oivallinen histo-
rian tallentaja. Vanhoja Luottolinkki-
lehtiä selaamalla saa kuvan luottoalalla 
tapahtuneista muutoksista ja historian 
kulusta. Luottolinkki on kiitettäväs-
ti tallentanut myös luottotutkinnon yli 
20-vuotisen taipaleen. 

On hätkähdyttävää katsoa luot-
totutkinnon ensimmäistä ilmoitusta 
Luottolinkissä (2/1991). Tuon ilmoi-
tuksen sisältö muistuttaa hämmästyt-
tävästi tämänhetkistäkin luottotutkin-
non sisältöä ja rakennetta. Tämän voi 
tulkita monella tavalla: luottoalan asia-
kokonaisuudet pysyvät samoina, luot-
totutkinnon suunnitteluryhmä on ai-
kanaan tehnyt perusteellista työtä ja 
rakentanut kattavan sekä monipuolisen 
kokonaisuuden tai että luottotutkin-
to ei ole riittävästi seurannut aikaansa, 
kun sisältö on pysynyt vuodesta toiseen 
miltei samana jne. Teemat ja asiasisällöt 
ovat todellakin jokseenkin samat kuin 
1990-luvun alussa. Aineistot, opetta-
jat, oppimistehtävät ja koulutuksen jak-
sotus ovat kuitenkin muuttuneet ja toi-
vottavasti seuranneet aikaansa. 

Merkittävä muutos tapahtui vuosi-
tuhannen vaihteessa, kun ”kirjeopiske-
lu” muuttui verkko-opiskeluksi. Silloin 
otettiin käyttöön Markkinointi-insti-
tuutin ensimmäinen verkko-oppimis-
ympäristö (Edunet), joka myöhemmin 
muuttui Edulinkiksi ja vuonna 2010 
Optimaksi. Tätä ennen etätehtävät, joi-
ta opiskelijat tekivät melkoisen määrän, 
kulkivat postin välityksellä moneen ot-

Luottotutkinto - 
Markkinointi-instituutin ”lempilapsi”

teeseen: opiskelijalta Markkinointi-in-
stituuttiin, Markkinointi-instituutis-
ta tarkastavalle opettajalle, arvioituina 
ja kommentoituina opettajalta Mark-
kinointi-instituuttiin ja lopulta suori-
tusrekisteröinnin jälkeen Markkinoin-
ti-instituutista takaisin opiskelijalle. 
Tämä oli aikamoinen revohka. Insti-
tuutin postituksessa saatettiin käsitel-
lä kaikkiaan satoja vastauspapereita 
päivittäin. Muutoinkin verkko tarjo-
aa aikaisempaa monipuolisempia mah-
dollisuuksia tiedon hakemiseen sekä 
erityyppisten oppimistehtävien ja verk-
koaineistojen käyttöön. Tentitkin, jot-
ka aikaisemmin pidettiin perinteisesti 
luokassa lyijykynä-, kumi- ja paperime-
netelmällä, toteutetaan nyt verkossa.

Luottotutkinnon suosio jatkuu. Yli 
800 luottoalan ammattilaista on suo-
rittanut luottotutkinnon. Tällä hetkel-
lä noin 60 opiskelijaa on suorittamassa 
tutkintoa – osa marraskuussa 2010 ja 
osa maaliskuussa 2011 alkaneissa ryh-
missä. Molemmat ryhmät valmistuvat 
syksyllä, toinen syys-lokakuussa ja toi-
nen joulukuussa.

Luottomiehet ry antaa luottotutkin-
non suorittaneille diplomit ja oikeudet 
käyttää LTS-lyhennettä nimikkeen-
sä yhteydessä osoituksena tutkinnon 
suorittamisesta. Luottomiehet yleensä 
myös palkitsee kurssin parhaat opiske-
lijat.

Luottotutkinto on suunniteltu Luot-
tomiehet ry:n kanssa ja edelleenkin 
Luottomiesten koulutustoimikuntaan 

pidetään kiinteää yhteyttä, jotta tut-
kinnon sisältö saadaan pidetyksi ajan-
mukaisena. Luottomiesten aktiivisuus 
1980-luvun lopulla johti siihen, että 
tutkinto saatiin aikaan. Ilman Luot-
tomiesten innostusta ei oppiaineisto-
ja, ei oppimistehtäviä eikä opettajia-
kaan olisi löytynyt. Ilman alkuvaiheen 
motivaattoreita, organisaattoreita ja 
puolestapuhujia ei luottotutkintoa oli-
si: Alkuvaiheen nimiä ovat mm. Pek-
ka Tiilikainen, Mikko Parjanne, Reijo 
Aarnio, Jyrki Lindström, Vesa Kantee, 
Pekka Siltavuori, Risto Suviala, Tom 
Ahlroos, Olli Kivelä, Juha Ojajärvi, 
Taavi Kallankari…

Kaisa Kässi
koulutuspäällikkö
Markkinointi-instituutti

Niin lopputyöaiheissa kuin koko 
Credit Management -ohjelman sisäl-
löissä on siis nähtävissä koko ”morsia-
men asun kirjo”: 
- jotain uutta: lainsäädännön, toi-

mintaympäristön tai oman organi-
saation muutoksia ja uusia haasteita

- jotain vanhaa: yritystoiminnan pe-
rustotuuksia sekä johtamisen ja ih-
misten käyttäytymisen lainalai-
suuksia

- jotain lainattua: toisilta opittua, 
muualla kokeiltua, vähän tuunattu-
ja ajatuksia ja ratkaisuja  

- jotain sinistä: niitä aina tarpeellisia 
sinisiä ajatuksia tai arvostetun stra-
tegiakirjan mukaisesti ’sinisen me-
ren strategiaa’.

Ja noin sen pitää ollakin. Uutta ja uu-
sinta pitää aina olla mukana, mutta se 

ei koskaan saa syrjäyttää sitä, että kä-
sitellään myös niitä perustotuuksia ja 
lainalaisuuksia, jotka eivät muutu mis-
sään digitaalisessa, EU-sääntöjen tai 
toimintaympäristön muutoksissa.  

Kuka sitten on kehittänyt ohjelmaa? 
Turun kauppakorkeakoululla on ollut 
suunnittelu- ja toteutusvastuu, mutta 
suunnittelun siemenet ovat aina tulleet 
alan muutoksista ja asiakkailta. Ensim-
mäisen ohjelman teemat luotiin tiiviis-
ti yhdessä Luottomiehet r.y:n kanssa, 
ja noita teemoja on muokattu ja terä-
vöitetty matkan varrella sen mukaan, 
mitä uusia haasteita toimintaympäris-
tö ja luottoala ovat kohdanneet. Osal-
listujilta saatu palaute on sitten lopulta 
vaikuttanut painotuksiin, toteutusta-
poihin ja kouluttajavalintoihin. 

Ensimmäisen ohjelman lopussa osal-

listujilta kysyttiin, mitä he olivat erityi-
sesti oppineet. Vastauksissa korostet-
tiin sitä, että oli opittu ymmärtämään 
asioita uudella tavalla, laajemmin ja ko-
konaisvaltaisesti, talouden hallinnon 
tiedot ja taidot sekä esimiesosaami-
nen olivat kehittyneet ja oli myös nähty 
”jatkuvan oppimisen tärkeys”. Tuo vii-
meksi mainittu on hyvin näkynyt sii-
nä, että ohjelman käyneille on jäänyt 
oppimisen halu ja vaihde päälle. Hyvä-
nä esimerkkinä siitä ovat ne, jotka ovat 
sittemmin valmistuneet Turun kauppa-
korkeakoulun eMBA-ohjelmasta. Op-
piminen siis kannattaa aina. 

Pirjo Vuokko, 
dosentti
Turun kauppakorkeakoulu 
Turun yliopisto

Kaisa Kässi
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Kun joskus 1970-luvun loppuvuosi-
na eräänä pimeänä talvi-iltana yllät-
täen sain puhelun varatuomari Yrjö 
Lehtoselta, Turusta, hämmästyin ko-
vasti. Yrjö kertoi, että hän oli järjes-
tämässä kahden päivän luottosemi-
naarin Helsingin Kalastajatorpalle ja 
kysyi olisinko minä jompana kum-
pana päivänä kiinnostunut tulemaan 
mukaan kertomaan Luottokunnan 
luotonvalvonta- ja perintäjärjestel-
mistä. Aikaa olisi kaksi tuntia. Olin 
sen verran hämmästynyt ja otettu, 
että suostuin sillä seisomalla. 

Olin hyvin nuorena SYP:n luotto-
tieto-osaston tutkijana, silloisen esi-
mieheni Guy Raskin ja vanhemman 
kollegani Lassi Kantolan lievästä 
painostuksesta liittynyt Luottomie-
het ry:n jäseneksi 1971 ja siirtynyt  
SYP:stä Luottokunnan luottopäälli-
köksi vuonna 1974. Olin kuitenkin 
kovin nuori vihreä kloppi, verrattu-
na muihin alan asiantuntijaluennoit-
sijoihin, kuten Raimo Järvisalo, Cin-
giz Safiulla, Jaakko Pohjanpelto ja 
Esko Tuovinen. Olin siis tosi imarrel-
tu siitä, että sellainen alan guru, jona 
Yrjö Lehtosta pidin, ylipäätänsä oli 
tullut ajatelleeksi minua. 

En siinä vaiheessa aavistanut, että 
tämä oli minulle alku jollekin aivan 
uudelle sivutoimelle varsinaisen päi-
vätyöni ohella ja että siitä luennosta 
noin 20 vuotta myöhemmin muodos-
taisi päätoimentulolähteeni.

Tämä luennointi ns. kutsuttuna 
asiantuntijana jatkui yhteistyössä 
maan johtavien koulutuslaitosten ja 
perintätoimistojen, kuten SEFEK:n, 
Markkinointi-instituutin, Contan-
tin, Intrum Justitian, Luottomie-
het ry:n risteilyseminaarien, Turun 
ja Helsingin Kauppakamarien ynnä 
muiden kanssa noin 20 vuotta oman 
työn sivutoimena. Sinähän aikana 
kokopäivätyöni ehti vaihtua Luotto-
kunnan luottopäälliköstä ABB Asea 
Skandian luottopäälliköksi ja SLO 
Oy:n varainhoito-osaston vetäjäksi. 

Koko tuon ajan yhteistyö YL-kou-
lutuksen, sittemmin Oy Edita Ab 
YL-koulutuksen ja Ritom Ky:n (mei-
dän perheen vuonna 1986 perustettu 
koulutus- ja perheyhtiö) välillä säilyi 
ja tiivistyi siinä määrin, että Ritom 
sai luottamustehtävän suunnitella se-
minaaripäivät sekä kutsua valitse-
maansa asiantuntijat luennoimaan. 
YL-koulutus vuorostaan hoiti pai-
kanvaraukset ja markkinoinnin.

Jopa luottokonsultin naama 
kuluu

Näin pyrittiin 1980- ja 1990-lu-
vulla eri organisaatioiden yhteisvoi-
min edistämään luottoalan toimi-
joiden ammattitaitoa ja sitä kautta 
myös heidän viihtyvyyttään luot-
toalalla. Hyvä niin, pahojen lama-
vuosien molemmin puolin. Toivotta-
vasti koulutus säästi monta yrittäjää 
muutoin syntyneistä ylisuurista luot-
totappiosta. 

Minun kohdallani työelämä otti 
uuden suunnan vuonna 1997. Kes-
ki-iän kriisi iski, niin kuin vaimoni 
Ritva asian ilmaisi. Täsmälleen sinä 
päivänä kun täytin 50 vuotta lopetin 
kokopäivätyöskentelyn muiden pal-
veluksessa ja ryhdyin kokopäiväy-
rittäjäksi Ritom Ky:ssä. Toimialana 
laatujärjestelmien ja taloushallinnon 
konsultointi sekä perintä.

Samana vuonna otti yhdistyk-
semme nykyinen tulisielu ja Sylves-
ter Perretiin verrattavissa oleva luot-
toalan guru Risto Suviala yhteyttä 
ja kyseli, jos haluaisin jatkaa hänen 
jo seitsemän vuotta kestänyttä työ-
putkea Luottomiehet ry:n edustaja-
na Markkinointi-instituutin Luot-
totutkinnon etäopettajana. Tottakai 
halusin ! Ensinnäkin oli suuri kun-
nia astua Riston suuriin saappaisiin 
ja toisaalta tehtävä oli mainio paik-
ka luoda yhteyksiä Ritom Ky:n kon-

sultointi- ja perintätoimintaa varten. 
Aihepiiri etäopetuksessa oli otsikol-
taan ”Yrityksen luottotoiminta”.

 Tästä avautui 10 vuotta kestävä 
työsarka, jona aikana minulla oli etu-
oikeus alalle tuleville ja jo jonkin ai-
kaa olleille, noin 500:lle ammattilai-
selle, esittää mielipiteitäni tehokkaan 
luotonohjauksen hoitamiskeinoista. 
Nimike ”Yrityksen luottotoiminta” 
on laajasti alaa kattava. Jo 1990-lu-
vun alkuvuosina minulle oli luoton-
ohjauksen päätekijöiksi noussut Ris-
to Suvialan oivallus ja voimakkaasti 
esiintuoma kirjallisen luottopolitii-
kan tärkeys sekä toisena asiana sie-
luani hivelevä luotonvalvojan ja ve-
lallisen keskinäinen kommunikaatio 
sivuilmiöineen.

Näillä eväillä painettiin eteenpäin. 
Uusia lakeja tuli voimaan liukuhih-
nalta, joten luentoaiheita riitti. Yh-
teistyö Markkinointi-instituutin kou-
lutuspäälliköiden kanssa oli joustavaa 
ja miellyttävää. Kiitos heille siitä! Op-
pilaat olivat motivoituneita ja aktii-
visia. Nautin työskentelystä heidän 
kanssaan. Ihmekö se nyt oli, olihan 
valtaosa heistä ihania kauniita naisia!

Minäkin opin sinä aikana paljon, 
erityisesti erään asian, jonka sattu-
neen episodin jälkeen vasta täysin ta-
jusin.

 Oli nimittäin niin, että vaik-
ka moni asia muuttui ajan kulues-
sa kuten lait ja seurantajärjestelmät 
raportteineen, niin velallisten käyt-
täytyminen sekä jännite myynnin 
ja luotonvalvonnan välillä säilyivät 
aina vain ennallaan.

Näin ollen raijasin nämä kak-
si asiaa mukanani vuodesta toiseen, 
seminaarista seminaariin, vaikka 
seminaarin järjestäjä oli mikä orga-
nisaatio tahansa ja pääaihe muu kuin 
juuri nämä. Osiot luottopolitiikan 
tärkeydestä ja velalliskommunikoin-
nista olivat aina mukana, vieden jos-
kus jopa minunkin mielestäni liian 
suuren ajan seminaaripäivästä.

Eräänä Markkinointi-instituutin 
alkutaipaleen etäkurssin luentopäi-
vänä kiinnitin huomiooni erääseen 
oppilaaseen, jonka olin jo muilla ai-
kaisemmilla luennoillani tavannut. 
Hän oli erään maamme johtavista 
puhelinoperaattorien palveluksessa 
oleva tummatukkainen hyvännäköi-
nen nainen . Aina hyvin aktiivinen 
ja motivoituneen tuntuinen. Esit-
ti hyviä kysymyksiä ja hänellä oli 

Tom-G. Ahlroos
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aina järkeenkäypiä mielipiteitä asias-
ta kuin asiasta. Oli ilo olla luennoi-
massa kurssilla missä hän interaktii-
visuudellaan veti muutkin oppilaat 
mukaansa ja saimme hyvät keskus-
telut aikaiseksi. Niin kävi silloinkin 
ja hän selvisi muistaakseni luottotut-
kinnosta hyvin arvosanoin.

Meni muutama kuukausi luot-
totutkinnon loppumisen jälkeen ja 
sitten hän taas ilmestyi jollekin pe-
rintätoimiston kurssille missä olin 
luennoimassa. Sama toistui vielä pari 
kolme kertaa, oli sitten seminaarijär-
jestäjä kuka tahansa. Minulle kävi jo 
mielessä, että hän oli jollakin tavalla 
minuun ihastunut eikä niinkään mi-
nun esittämiin lääkkeisiin luottotap-
pioiden välttämiseksi. 

Sitten tapahtui yllättävä käänne. 

Oli vuosi 2006 ja olin asiantuntija-
luennoitsijana Edita Koulutus Oy:n 
taloushallinnon kurssilla VR:n kou-
lutustiloissa Helsingin Rautatiento-
rin laidalla.

Ja eikö vain! Samainen naisihmi-
nen oli kuuntelijana mukana. Mut-
ta jotakin oli muuttunut. Hän oli ak-
tiivinen niin kuin ennenkin, mutta 
kysymykset olivat hyvin kärkeviä ja 
mielipiteet suorastaan aggressiivisia.

Sitten hän yhtäkkiä kesken tun-
tia nousi ylös ja lausui kovalla äänel-
lä:  ”Aina sä Tomppa puhut samoista 
vanhoista asioista, esität samoja ar-
gumentteja ja kaiken lisäksi näytät 
samoja vanhoja muovikalvoja vuo-
desta toiseen. Mä en jaksa enää enkä 
jää kalliilla kurssimaksulla kuuntele-
maan tuota sun moskaa”. Hän keräsi 

kurssimateriaalinsa kassiin ja mars-
si ulos.

Mitä tästä opimme? Juu, että 
Tomppa oli jo vuosien ajan sokeassa  
innostuksessaan tehnyt suurimman 
kardinaalivirheen mitä konsultti/lu-
ennoitsija voi tehdä. En ollut pystynyt 
uusiutumaan enkä uusimaan havain-
tovälineitäni ajan myötä tulleiden uu-
sien vaatimusten mukaisiksi.

Hyvät tulevat kollegat! Muista-
kaa, että vaikka naamanne iän myö-
tä muuttuukin erilaiseksi ja samat 
probleemat on ratkaistava vuodesta 
toiseen, niin kuuntelijakunnan tur-
hautumisen välttämiseksi on jatku-
vasti löydettävä niihin uusia lähesty-
mis- ja havainnollistamistapoja.

Tom-G. Ahlroos

Koulutustoimikunta aloitti vuoden 
2006 luottoseminaarin suunnittelun
ensimmäisessä kokouksessaan tam-
mikuun puolivälissä. Kävimme läpi 
edellisen vuoden seminaarin osal-
listujapalautetta ja pidimme kehu-
ja saanutta Naantalin Kylpylää heti 
alusta lähtien ykkösvaihtoehtona. 
Keskustelimme myös Vanajanlinnas-
ta ja uudistetusta Kylpylähotelli Au-
langosta seminaarin pitopaikkana.

Hahmottelimme myös seminaarin 
teemaa ja mietimme pitäisikö semi-
naarin painottua tietyn teeman ym-
pärille. Ideoita paneelikeskustelusta 
tai väittelystä sopivan aiheen tiimoil-
ta heiteltiin ilmaan.

Maaliskuun alkupuolella, seit-
semän kuukautta ennen h-hetkeä 
saimme vastauksen pyytämääm-
me tarjoukseen Naantalin Kylpyläs-
tä. Ajankohta muuttui kaksi viikkoa 
suunnitellusta myöhäisempään, kos-
ka hotelli oli toivottuna ajankohtana 
jo täyteen varattu. 

Ensimmäiset luentoideat alkoi-
vat konkretisoitua ja ensikontak-
tit luennoitsijoihin otettiin. Ilahdut-
tavan nopeassa tahdissa aloimme 
saada myönteisiä vastauksia ja jo 
vapun aikoihin suunnitellusta seitse-
mästä luennosta neljä oli vahvistet-
tu. Mainittakoon, että maalis-tou-
kokuussa oli mukana toteutumatta 
jääneitä luentoaiheita kuten ” kulut-
tajavalituslautakunnan saamat vali-

tukset luottokaupan osalta”, ”kulut-
tajamassaluottojen myöntäminen” 
ja ”asuntoluototuksen nykytilanne 
ja tulevaisuuden visiointia”. Kenties 
kuulemme näistä mielenkiintoisista 
ajankohtaisista aiheista tulevissa se-
minaareissamme.

Kesäkuussa alkoi – ehkä meille it-
sellekin yllättäen - hahmottua, että 
kolme luentoaihetta seitsemästä si-
vuaisivat luottokauppaa ja yritys-
toimintaa ulkomailla ja kasvavilla 
markkinoilla. Sikäli oli odotettavis-
sa siis maantieteellisesti aiempaa laa-
jempi seminaarinäkökulma. Ehkä 
tämänvuotinen seminaari muiste-
taankin tulevina vuosina informa-
tiivisista Kiinan, Venäjän ja Etelä-
Afrikan – luennoista ja ko. esitysten 
asiantuntijaluennoitsijoista.

Iltaohjelman suunnittelu on aina 
mukavaa. Meillä oli rima korkealla 
edellisvuoden fantastisen imitaattori 
Jarkko Tammisen jälkeen. Aloitim-
me kartoituksen huhtikuussa Krisse 
Salmisesta, jolla seminaariajankohta 
oli jo tv:lle varattuna. Käyttämämme 
ohjelmatoimisto suositteli maailmal-
lakin mainetta niittänyttä taikuri 
Robert Jägerhornia. Toisaalta meitä 
huvitti myös ajatus, että Fakta Hom-
ma tv-sarjasta tutut Hansu ja Pirre 
olisivat pyyhältäneet juhlaillallisel-
lemme tuulipuvuissaan meitä haus-
kuuttamaan. Valintamme kohdistui 
- kuten tiedämme – Robert Jäger-

Luottoseminaarin suunnittelu

horniin ja hänen MANIAMANIA 
– show’hun. Esitys oli maaginen na-
pakymppi, kuten paikalla olleet luot-
tomiehet jo tietävät. Jarkko Tammi-
sen asettama rima oli ylitetty.

Seminaarin osanottajamäärän 
suhteen meillä ei ollut virallista ta-
voitetta. Toteutunut 69 osallistu-
jaa on hieman vähemmän kuin pari-
na viime vuotena. Toisaalta meillä ei 
ollut tällä kertaa mukana tv:stä tut-
tuja markkinointiapuja, kuten viime 
vuonna Tommy Tabermann tai ai-
emmin Timo Jutila ja Peter Nyman. 
Siitä huolimatta seminaaripalaute oli 
tänäkin syksynä pääosin kiittävää, 
saimme tuoreita ideoita ja ehdotuk-
sia ensi vuoden seminaarin suunnit-
telulle. Seminaarin tuotolla katetaan 
yhdistyksen kuluja ja seminaarin ta-
loudellinen tulos oli tavoitteiden mu-
kainen.

Luottoseminaarin 2006 suunnit-
telusta ja toteutuksesta vastasi Luot-
tomiehet ry:n koulutustoimikunta: 
Tiina Björkqvist, Rainer Komi, Katja 
Kyntäjä, Seppo Lahtinen, Riitta Ny-
man, Jyrki Pekkala, Olli-Pekka Pit-
käjärvi ja Outi Strengell-Hytönen.

Olli-Pekka Pitkäjärvi
(julkaistu Luottolinkissä 4/2006)
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Kansainvälinen toiminta on 
kuulunut Luottomiesten toi-
mintaan alusta lähtien. Vuo-

den 1962 puheenjohtaja Sylvester A. 
Perret valtuutettiin edustamaan yh-
distystä eurooppalaisen osamaksu-
järjestön Eurofinasin yleiskokouk-
sessa Wienissä.

Erityisesti Perret hoiti suhteita 
Ruotsiin yhdistyksemme perustami-
sesta alkaen. Olihan hänellä tiiviit 
henkilösuhteet Stockmannin kump-
panitavarataloon Nordiska Komppa-
nietiin (NK) vuodesta 1949 alkaen. 
1970-luvulta alkaen Luottomiehet 
tapasivat ruotsalaisia luottomiehiä 
laajemmin vuosittain. Joko vierail-
tiin Tukholmassa tai ruotsalaiset tu-
livat Helsinkiin. Helsingissä ruotsa-
laisilla oli omat isäntäyrityksensä, 
jotka esittelivät omaa toimintaansa 
ja luotonhallintaa vierailleen. Vas-
taavasti toimittiin Ruotsissa.

Luottomiehet ry:n jäsenet antoivat 
tukholmalaisen sisarjärjestön perus-
tamisessa asiantuntija-apua. Kredit-
mannasällskapet perustettiin vuon-
na 1968. Järjestön nimi muutettiin 
myöhemmin muotoon Svenska Kre-
ditmannaföreningen i Stockholm. 
Sen nykyinen nimi on Svenska Kredt-
föreningen.

Ansioistaan suomalais-ruotsa-
laisen luottomiesyhteistyön hyväk-
si S.A. Perret valittiin 23.11.1973 
Ruotsin Kreditmannasällskapetin 
kunniajäseneksi. 

Yhdysvaltojen luottomiehiin oltiin 
yhteydessä 1960-luvun alusta lähti-
en. Vuonna 1964 yksi yhdistyksen 
perustajaisistä Paavo Harju kävi tu-
tustumassa USA:ssa luottomiesten 
työkenttään ja perimiskäytäntöön. 
Matkan jälkeen hän kertoi huomi-
oistaan yhdistyksen kokouksessa pi-
tämässään esitelmässä.

Opintomatkat
1970-1980-luvuilla Luottomie-
het tekivät opintomatkoja eri puo-
lille Eurooppaa, muuallekin kuin 
Ruotsiin. Ensimmäisen kerran yhdis-
tyksen jäseniä (viisi henkilöä) osal-
listui valtuuskuntana Wienissä 1970 
pidettyyn kansainväliseen luotonval-
vontakongressiin.

Vuonna 1979 yhdistyksen 21 jä-
sentä teki tutustumismatkan Lon-
toseen. Matkan aikana viisi Luotto-
miesten jäsentä osallistui Institute of 
Credit Managementin juhlatilaisuu-
teen, Lontoon Cityn pormestarin jär-

jestämään Lord Mayor Banquetiin. 
Nämä viisi jäsentä arvottiin kaikkien 
suomalaisten osanottajien joukosta.

Vuonna 1980 järjestettiin mat-
ka Hampuriin, jossa 29 yhdistyksen 
jäsentä tutustui Hoechst AG:n sekä 
luottotieto- ja perintätoimisto Cre-
ditreformin toimintaan. Menomat-
kalla s/s Finnjetillä pidettiin semi-
naari aiheesta ”Asiakasreskontran ja 
luotonvalvonnan kehittäminen”.

Tanskaan luotiin suhteita 1980-lu-
vun alussa. Tuloksena tästä oli vierai-
lu Kööpenhaminaan vuonna 1983. 
Matkaan osallistui 23 yhdistyksen 
jäsentä. Matkan aikana tutustut-
tiin Tanskan luottoalaan, alalla toi-
miviin yrityksiin ja silloiseen vuonna 
1982 perustetun luottomiesyhdistyk-
sen toimintaan.

Luottomiesten toinen matka Lon-
tooseen suuntautui vuonna 1985. Se-
minaariin ja yritysvierailuihin osal-
listui 19 yhdistyksemme jäsentä. 

Vierailimme myös Windsorin linnas-
sa, joka toimii yhtenä Yhdistyneen 
kuningaskunnan monarkin virka-
asuntona.

Yhteydet Itävallan luottoalan am-
mattilaisiin periytyvät jo 1960-lu-
vulta. Luottomiesten tuorein opin-
tomatka suuntautui Wieniin vuonna 
1986. Kymmenen matkalle osallistu-
nutta sai tietoja Suomen ja Itävallan 
välisestä kaupasta.

Luottomiehet ry:n liityttyä 
FECMA:an vuonna 1986 ulkomaan 
matkat suuntautuivat eri Euroopan 
maissa pidettyihin FECMA:n luot-
toseminaareihin, joista kerrotaan jäl-
jempänä.

Ulkomaantoimikunta
Matkojen järjestelyistä vasta-
si 1970-luvun lopulta lähtien kan-
sainvälinen toimikunta, jonka nimi 
muutettiin myöhemmin ulkomaan-
toimikunnaksi. Ensimmäisen toimi-
kunnan muodostivat Cingiz Safiulla 
ja Tapani Turkki. Neljännesvuosisa-
dan toimikunnan aktiivisena vetäjä-
nä toimi Thomas Feodoroff, joka oli 
puheenjohtajana vuodet 1980-2005. 

Luottomiehet ry:n hallitus kar-
toitti ulkomaantoimikunnan teh-
täviä vuonna 1984. Ulkomaantoi-
mikunnan tuli luoda ja ylläpitää 
suhteita ulkomailla toimiviin vastaa-
viin yhdistyksiin ja järjestää tutustu-
miskäyntejä ko. maihin, hankkia ul-
komaisia esitelmöitsijöitä, selvittää 
luottotietojen hankkiminen, maksu-

Kansainvälinen toiminta

Banketin suomalaisvieraat: Cingiz Safiulla (2. vas.), Jaakko Pohjanpelto (4. vas.), 
Kaarina Thomssen (7. vas.), Tom-G. Ahlroos (8. vas.) ja Pirjo Lahti (3. oik.).

Kutsu Lontoon Cityn pormestarin 
bankettiin.
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ehdot, korkoprosentit jne. eri mais-
sa ja informoida jäseniä jäsenlehden 
välityksellä, koota kirjasto ulkomai-
sesta alan kirjallisuudesta tai ainakin 
informoida jäsenistöä alan julkai-
suista sekä kerätä jäsenistöltä tietoa 
vastaavanlaisen yhdistystoiminnan 
kartoittamiseksi eri maissa.

Ulkomaantoimikunnan ja 
FECMA:n roolijakoa pohdittiin 
Luottomiesten hallituksessa vuon-
na 2007. Hallitus päätyi siihen, että 
ulkomaantoimikunnalle ei enää ny-
kyoloissa löytynyt luontevaa roolia. 
Päätettiin, että toimikuntaa ei enää 
aseteta vuodelle 2008. Odotetaan, 
että yhteydet ympäröivään maail-
maan hoituvat luonnollisena osana 
yhdistyksemme muuta toimintaa il-
man erillistä toimikuntaa. Päätettiin, 

että jatkossa yhteydet FECMA:an 
hoitaa yksi hallituksen keskuudes-
taan nimeämä jäsen, joka vuosina 
2008-2010 oli Marika Toikka.

FECMA
Euroopan yhdentyessä ja kansainväli-
sen kaupan kasvaessa nähtiin eri puo-
lella Eurooppaa tarve lähentää luotto-
alan ihmisiä toisiinsa. Englantilainen 
luottoalan järjestö Institute of Credit 
Management kutsui 27.6.1986 Wind-
soriin Englantiin luottoalan järjestöt 
eri maista keskustelemaan yhteistyön 
tiivistämisestä ja yhteistyömuodoista. 
Luottomiehiä kokouksessa edustivat 
sen vuoden hallituksen puheenjohtaja 
Seppo Reimavuo ja ulkomaantoimi-
kunnan puheenjohtaja Thomas Feo-
doroff. 

Uuden yhteistyöjärjestön perusta-
mista kannattivat 13 maan edustajat. 
Järjestön nimeksi tuli Federation of 
European Credit Management Asso-
ciations eli FECMA. Nimi oli ruot-
salaisen luottomiesveteraanin Bengt 
Lindbergin ehdotus. Uudelle järjes-
tölle annettiin kaksi keskeistä tehtä-
vää: parantaa luottohallinnon ase-
maa eurooppalaisissa yrityksissä ja 
edistää vientisaatavien suojaamista. 
Perustavassa kokouksessa FECMA:n 
presidentiksi valittiin Roger Cork 
Englannista ja varapresidentiksi 
Seppo Reimavuo Suomesta. Feodo-
roff valittiin FECMA:n presidentik-
si vuosiksi 1987-1988.

Vajaat kaksikymmentä vuotta 

Svenska Kreditmannaföreningenin 
puheenjohtaja Bengt Lindberg, jolle 
luovutettiin Luottomiesten standaa-
ri yhdistyksemme 25-vuotisjuhlissa.

Wienin matkalla 1986 Ulla Johnsson (vas.), Anne Leppälä-Nilsson, Pertti 
Pennanen ja Tom-G. Ahlroos.

FECMA:n ensimmäinen puheenjoh-
taja Englannin Roger Cork (vas.) ja 
toinen puheenjohtaja meidän Tho-
mas Feodoroff.

FECMA:n jäsenyhdistykset perustamisvuosi
Institute of Credit Management (Iso-Britannia) 1939
Luottomiehet-Kreditmännen r.y. (Suomi) 1961
Svenska Kreditföreningen (Ruotsi) 1968
Associazione Credit Managers Italia (Italia) 1970
Association Francaise des Managers et Conseils (Ranska) 1970
Irish Institute of Credit Management (Irlanti) 1971
Asociacion de Gerentes de Credito (Espanja) 1979
Dansk Kredit Råd (Tanska) 1985
Nederlandse Vereniging voor Credit Management (Hollanti) 1990
Malta Association of Credit Management (Malta) 2001
Verein Credit Management e.V (Saksa) 2001
Instituut voor Kredietmanagement (Belgia) 2006
Verein für Credit Management (Itävalta) 2006
Magyar Credit Management Szövetség (Unkari) 2010
The Czech Republic Association (Tsekki) 2010
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myöhemmin valittiin seuraavan ker-
ran suomalainen FECMA:n presi-
dentiksi. Tom Fagerström toimi tässä 
tehtävässä vuodet 2005-2006.

FECMA:n työskentelystä ja ta-
voitteista on ohessa Tom Fagerströ-
min kattava artikkeli.

Suomi ja Luottomiehet ry on saa-
nut järjestettäväkseen FECMA:n ke-
väisin pidettävän kansainvälisen luot-
toseminaarin kahdesti. FECMA:n 
ensimmäinen luottoseminaari pidet-
tiin vuonna 1987 Espoon Dipolissa. 
Seminaarin puheenjohtajana toimi 
edellisenä päivänä FECMA:n presi-
dentiksi valittu Thomas Feodoroff. 
Seminaarissa käsiteltiin luottoalan 
käytännön menetelmiä Euroopan eri 
maissa, kansainvälisen kaupan on-
gelmia ja EEC:n luottoalan säädök-
siä.

Toisen kerran yhdistyksemme sai 
järjestettäväkseen FECMA:n semi-
naarin vuonna 2007. Tapahtuma-
paikkana oli Finlandia-talo Helsin-
gissä. Seminaariaiheiden painopiste 
oli Venäjällä ja Baltiassa. Onnistu-
neen seminaarin järjestelyistä vasta-
si Tom Fagerström.

Osa Luottomiehistä on ollut aina 
kiinnostunut osallistumaan yhdis-
tyksen järjestämiin opintomatkoihin 
Eurooppaan. Itse seminaarien jär-
jestelyvastuu oli siirtynyt vuodesta 
1987 alkaen FECMA:lle. 

Vuonna 1988 yhteensä 16 Luot-
tomiehen matka suuntautui Irlannin 
pääkaupunkiin Dubliniin, joka täytti 
tuona vuonna pyöreät 1000 vuotta. 
Tätä seminaarimatkaa monet osallis-
tujat ovat pitäneet kaikkien aikojen 
parhaana sekä asiasisällöltään että 
oheisohjelmaltaan. Samaan aikaan 
TV:ssä pyöri jalkapallon EM-kisat, 
mikä paria poikkeusta lukuun otta-
matta vangitsi suomalaisryhmän va-
paa-aikana hotellin aulabaarissa ole-
van TV:n ääreen.
Ohessa on matkalla mukana olleen 
Jari Nuoringon aikanaan Luottolin-
kissä julkaistu Dublinin matkakerto-
mus.

Seuraavana vuonna 1989 ulko-
maantoimikunta järjesti matkan 
FECMA:n seminaariin Pariisiin. 
Matkalle osallistui 20 hengen dele-
gaatio Suomesta. Luottomiehet sai-
vat paljon kiitosta, koska olimme 
suurin ulkomaalainen osallistujaryh-
mä seminaarissa.

FECMA:n vuosien 1990-1991 
luottoseminaarit peruuntuivat osan-
ottajapulan takia. Kuitenkin vuonna 
1991 ryhmä Luottomiehiä matkasi 
alun perin suunnitellulle seminaari-
paikalle Jerseyn saarelle. Oma semi-
naarimme oli ulkomaantoimikun-
nan suunnittelema. Paikan päällä 
tutustuttiin sekä Coopers & Lybran-
din että Citibankin toimintaan. Li-
säksi eurooppalaista luottohallintoa 
verrattiin Yhdysvaltojen luottohal-
lintoon.

Vuonna 1992 toteutui taas 
FECMA:n oma seminaari, tällä ker-
taa Saksan Kölnissä. Seminaarioh-
jelma oli pääpiirteittäin sama, joka 
piti olla edellisenä vuonna Jerseyssä. 
Luottomiehiä oli mukana toistakym-
mentä.

Muutaman vuoden tauon jäl-
keen FECMA järjesti kaikkien ai-
kojen suurimman luottoalan tapah-
tuman vuonna 1996 Brysselissä. 
Tähän FECMA`96 -seminaariin & 
näyttelyyn osallistui kaikkiaan 690 
luottoalan ammattilaista, joista 17 
suomalaista. Sen vuoden puheen-
johtajamme Mats Nybondas ja Kari 
Mäkikärki pitivät esitelmät Venäjän 
ja Baltian luottopolitiikoista. Lisäk-
si Luottomiehillä oli näyttelyssä oma 
osasto, missä jaettiin informaatiota 
Luottomiehet ry:stä ja luottohallin-
nosta Suomessa. Hotelli Palacessa, 
johon suomalainen delegaatio ma-
joittui oli samaan aikaan suuret ero-
tiikkamessut ja tietenkin messujen 
esiintyjät asuivat hotellissamme ja is-
tuivat iltaa kanssamme. Ei siinä mi-
tään. 

Tukholman yliopisto järjesti ke-

säkuussa 1999 kolmannen kansain-
välisen seminaarin aiheesta ”Risk 
Behaviour and Risk Management”. 
Seminaari pidettiin FECMA:n ko-
kouksen yhteydessä. Kolmipäiväisen 
seminaarin vetäjänä toimi Tukhol-
man yliopiston kauppatieteiden pro-
fessori Bo Green, joka on kehittä-
nyt luottoalan koulutusta niin, että 
siitä on tullut akateeminen oppiaine 
Tukholman yliopistoon. Ulkomaan-
toimikunnan järjestämälle matkalle 
osallistui kahdeksan tiedonhaluista 
luottomiestä.

Tukholman vuoden 1999 jälkeen 
yhdistyksemme ei ole järjestänyt jä-
senilleen matkoja FECMA:n eikä 
itse järjestettyihin luottoalan semi-
naareihin.

FECMA Newsletter on ilmesty-
nyt vuodesta 1995 alkaen kaksi ker-
taa vuodessa. Jäsentiedote on oman 
jäsenlehtemme Luottolinkin liittee-
nä, ensimmäisen kerran Luottolin-
kissä 2/1995.

Raimo Järvisalo ja Marja-Leena Huolman Dublinissa 1988.

Esko Salkola Trinity Collegen edes-
sä Dublinissa.

Ruotsin Ackordcentralenin toimitus-
johtaja Peter Smedman dublinilais-
juhlissa.
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Mikä FECMA? Oletettavasti järjes-
tö on jäänyt useammalle luottomie-
helle melko tuntemattomaksi organi-
saatioksi. Moni saattaa pohtia, mitä 
mainittu kirjainyhdistelmä oikeas-
taan tarkoittaa ja mitä se siis edus-
taa. Yleiskäsityksen muodostamisen 
jälkeen voi vielä aiheellisesti kysyä; 
voisiko siitä olla jotakin hyötyä jopa 
ammatillisessa mielessä henkilökoh-
taisesti tai laajemmin kotimaisen yh-
distyksemme toiminnan kannalta?

Järjestön koko toiminnan taustalla 
on ajatus eurooppalaisten luottoalan 
yhdistysten yhteisen liiton muodosta-
misesta. The Federation of European 
Credit Management Associations pe-
rustettiin vuonna 1986. Perusidean 
jäljet johtavat Englantiin. Nyttemmin 
jo edesmennyt Sir Roger Cork (1947-
2002)  toimi järjestön ensimmäise-
nä puheenjohtajana ja hän oli sen pe-
rusidean voimakas puolestapuhuja ja 
toteutusta vahvasti edistänyt henki-
lö. Hän oli sikäläisen luottoalan yh-
distyksen (ICM: Institute of Credit 
Management) erittäin arvostettu jä-
sen. Häntä voidaan pitää varsinaise-
na brittiläisen Credit Management 
toiminnan legendana.

FECMAN tarkoituksena on alusta 
alkaen ollut toimia yleishyödyllisenä 
järjestönä, jonka jäseniä voivat olla 
Euroopan maissa toimivat kansalli-
set luottoalan yhdistykset. Se pyrkii 
toiminnallaan edistämään luottoalan 
parhaiden käytäntöjen soveltamista. 
Tätä tehtävää toteutetaan ensisijaises-
ti niin, että jäsenjärjestöille luodaan 
mahdollisuuksia ja puitteita tietojen 
jakamiseen ja kokemusten vaihtoon. 

Tämän vision toteuttamisen rin-
nalla järjestön tavoitteena on
•	 edistää	luottoalan	ammatillista	ke-

hittämistä
•	 kannustaa	 ja	 kehittää	 luottoalan	

tutkimusta, opetusta ja alaa koske-
van informaation tuottamista

•	 kannustaa	 noudattamaan	 luotto-
alalla korkeita eettisiä standardeja

•	 kannustaa	 kansallisten	 luottoalan	
yhdistysten perustamista niissä 
maissa, joissa järjestäytynyttä toi-
mintaa ei vielä ole

•	 edistää	 eri	 maiden	 luottoalan	 yh-
distysten hyviä suhteita ja keski-
näistä ymmärrystä.
Tehtävät ja tavoitteet ovat suures-

sa mittakaavassa perustamishetkeen 
nähden täysin ennallaan ja visio tule-
vaisuudesta on paikkansa pitävä. 
Toiminta on aina ollut ja tulee jatkos-

FECMA - mahdollisuus hyötyä 
kansainvälisestä vaikutuspiiristä?

sakin olemaan täysin riippuvaista sen 
jäsenyhdistysten oman osallistumisen 
aktiivisuudesta ja niiden panostuksis-
ta yhteisen tekemisen hyväksi. Tämä 
on aina ollut haasteellista. Samat lai-
nalaisuudet toimivat tässä kuten mo-
nessa muussakin yhteydessä ja yhteis-
toiminnassa - osa ryhmästä toimii 
aktiivisesti yhteisen tavoitteen hyväk-
si ja osa on mukana toiminnan edisty-
mistä katseella seuraten.

Luottomiehet ry. on järjestön pe-
rustajajäsen ja yhdistyksen edustajat 
olivat heti ensiaskeleista lähtien aktii-
visesti mukana tässä kansainvälisessä 
järjestössä. Luottomiesten hallituksen 
puheenjohtaja Seppo Reimavuo toimi 
FECMAN varapuheenjohtajana 1986 
- 1987. Kansainvälistä yhteistyö-
tä luottomiehissä voimakkaasti edis-
tänyt Thomas Feodoroff toimi FEC-
MAN puheenjohtajana 1987 - 1988. 
Perustajajäsenenä Luottomiehet ovat 
toiminnan alusta alkaen kantaneet 
vastuuta järjestön toiminnan suun-
taamisesta siten, että se myös hyödyt-
tää jäsenyhdistyksiä.

Matkustaessani Luottomiesten 
edustajana omaan ensimmäiseen jär-
jestön kokoukseen Tukholmassa 
vuonna 1999 muistan valmistautues-
sani miettineeni, miten kokouksessa 
tulisi menetellä ja mitä tavoitteita tuli-
si asettaa. Mitään varsinaisia toimin-
taohjeita ei ollut. Ajattelin tuolloin 
- eikä näkemykseni ole muuttunut - 
tutkia mitä hyötyä kansainvälises-
tä yhteistyöstä voidaan saada omalle 
yhdistykselle ja sen jäsenille. Saman-
aikaisesti tein myös havainnon, että 
yhteistyöstä voi saada eniten irti vain 
panostamalla siihen myös itse.

Tukholman Yliopiston School of 
Business järjesti tuolloisen kokouk-
sen yhteydessä peräti kolme täyttä 
päivää kestävän luottoalan seminaa-
rin, johon oli hankittu arvostettuja 
alan asiantuntijoita maailman ympä-
ri. Seminaarin puitteissa tutkimus-
näkökulma oli luottoalan kannalta 
mahdollisimman laaja juridiikasta, 
taloustieteeseen ja riskianalyyseistä 
käyttäytymistieteeseen saakka. Semi-
naaripapereista jaettiin kirjoiksi ni-
dottu noin 900 sivua käsittävä tieto-
paketti! Tämä oli loistava esimerkki 
erityisesti luottoalaan keskittyväs-
tä tutkimustoiminnasta ja yliopisto-
tasoisesta opetuksesta, joka edistää 
luottoalan kehittymistä sekä tutki-
muskohteena että ammatillisesti työ-
elämässä.

Seminaarissa mukana olleet Luot-
tomiehet saivat tästä aiheen ryh-
tyä kehittelemään koulutusohjel-
maa, josta lopulta muotoutui Turun 
kauppakorkeakoulun Johtamiskou-
lutusinstituutin ja Luottomiesten 
suunnittelema Credit Management 
valmennus. Todiste hyväksi osoit-
tautuneesta ideasta, josta muokattiin 
Suomen olosuhteisiin luottoalalle so-
piva ja toteuttamiskelpoinen sovellus.

FECMAN toiminta on tänä päi-
vänä jälleen aktiivisempaa kuin se on 
ollut vähään aikaan. Talouden taan-
tumassa kriisistä kriisiin siirryttäessä 
ajat ovat otolliset luottoalan näkökul-
masta. Luottohallinnon toiminnoille 
ja riskienhallinnalle on kysyntää. Yk-
sittäisten yhdistysten aktiivisuus toki 
aina vaihtelee, mutta yleisesti voidaan 
todeta, että FECMAN jäsenyhdistyk-
set ovat nykytilassa aiempaa aktiivi-
semmin keskinäisessä yhteydenpidos-
sa. Järjestön hallituksella on kaksi 
kokousta vuosittain, mutta yhä enem-
män painoarvoa on toiminnassa an-
nettu sille, mitä tapahtuu näiden vuo-
sittaisten kokousten välissä.

Päätettyjä asioita pyritään viemään 
toteutukseen kokousten välisenä ai-
kana. Edustajilla on keskinäistä yhte-
ydenpitoa ajankohtaisten kysymysten 
ratkaisemiseksi. Yhdistysten edusta-
jat osallistuvat muiden jäsenyhdis-
tysten järjestämiin konferensseihin 
ja seminaareihin kun sellaiseen ilme-
nee mahdollisuuksia. 
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Kestoaiheena aikanaan ollut eu-
rooppalaisen luottoalan käsikirjan ja 
yleisen toimintaohjeistuksen laatimi-
nen on edennyt toteutusasteelle. Jär-
jestön kotisivujen kautta on kaikkien 
avoimesti saatavilla European Credit 
Management Guide sekä Managing 
Cash Flow Guide. Tarkastelukulma 
on näissä käsikirjoissa yleinen, kos-
ka maaspesifeihin seikkoihin tällaises-
sa käsittelyssä ei voi syvemmin paneu-
tua. Aineistosta löytyy ideoita omaan 
toimintaan ja aineksia toimintavertai-
lujen tekemiseen. Järjestön web-sivu-
jen suhteen on muutenkin tapahtunut 
hyvää edistymistä, sisältöön ja sivujen 
toimivuuteen on panostettu.

Ajatusten ja kokemusten vaihto 
ajankohtaisista luottoalan aiheista yk-
sittäisten yhdistysten ja niiden jäsen-
ten kesken on aiempaa aktiivisempaa, 
mutta yhteydenpitoa voisi olla laajem-
minkin. Periaatteessa ja käytännössä 
yhteydenpito voi toteutua FECMAN 
jäsenyhdistysten yksittäisten jäsenten 
välillä esimerkiksi jonkin maakohtai-
sen normin tai menettelytavan selvit-
tämiseksi. FECMAN muodostama 
luottoalan kollegoiden muodostama 
henkilöverkosto on tässä suhteessa täy-
sin hyödynnettävissämme. Käytämme 
ehkä 1 % tämän verkoston potentiaa-
lista! Sosiaalinen media tarjoaa keski-
näiseen yhteydenpitoon lisää mahdol-
lisuuksia. Hyvänä esimerkkinä tästä 
mainittakoon Linkedin, jonka palve-
lun käyttäjänä voi liittyä FECMAN 
ja muidenkin luottoalan ammatillisten 
ryhmien jäseneksi.
Eräiden jäsenmaiden osalta toiminta 
voi tilapäisesti passivoitua kuten esi-
merkiksi Norjassa on käynyt, mutta 

toisaalta laajenevaa kiinnostusta toi-
mintaa kohtaan ilmenee samanaikai-
sesti muualla. Espanja on tehnyt pa-
luun järjestön aktiiviseen toimintaan 
ja uusina mahdollisina maina kiin-
nostusta jäsenyyteen on ilmennyt esi-
merkiksi Itävallassa, Unkarissa ja 
Tshekissä. Mallia yhdistystoiminnan 
järjestämisestä otetaan naapurimais-
ta. FECMA on aina toivottanut uudet 
jäsenmaat tervetulleiksi mukaan jär-
jestön vaikutuspiiriin. Vaikutuspiirin 
kasvaessa lisääntyvät myös mahdolli-
suudet saada vaikutteita muiden mai-
den luottotoiminnasta ja kunkin maan 
yhdistystoiminnan järjestämisestä.
Toiminnan suurin haaste on saada ih-
miset osallistumaan ja antamaan pa-
nosta toiminnan hyväksi. Kyse on non-
profit toiminnasta, joten motivaatiota 
osallistumiselle on haettava siitä, että 
voi tehdä jotain yhteisen hyvän eteen. 
Järjestön toiminnan tunnettuuden pa-
rantaminen jäsenten keskuudessa on 
seikka, jonka avulla kehitystä voidaan 
saada aikaan.
FECMAN puitteissa yhteisen näke-
myksen saavuttaminen on luottokult-
tuurien eroavaisuuksista johtuen mo-
nissa asioissa mahdoton ajatus, mutta 
jotakin yhteistä näkemystä myös löy-
tyy, kuten vaikkapa tilintarkastuksen 
toteuttamisen tarpeellisuus pienissä 
yrityksissä ja näkemys yritysten tilin-
tarkastuskynnyksen nostamisen hai-
tallisuudesta.
Talouslama vaikuttaa myös FEC-
MAN toimintaan kahdella vastak-
kaiseen suuntaan vaikuttavalla taval-
la. Toisaalta tilanne edistää yhteisten 
hankkeiden toteuttamista, koska nii-
den tarpeellisuus nähdään selkeäm-

min ja luottotoiminnan kehittäminen 
on arvossaan. Toisaalta talouskriisin 
aikana jäsenmaiden luottoalan yhdis-
tyksillä on tendenssi keskittyä enem-
män maan sisäisiin asioihin ja aikaa 
yhteisille hankkeille on siten vähem-
män.
Luottoalan ja sitä säätelevän lainsää-
dännön välityksellä kansainvälisty-
minen hiipii myös Luottomiehen pu-
seroon. Euroopan yhdentymisen 
vaikutukset tulevat alaa säätelevän 
lainsäädännön välityksellä muuttu-
maan yhä enenevässä määrin arkiseksi 
todellisuudeksi. Kansainvälisen yhteis-
työn puitteissa keskustelujen kohteena 
ovat muun ohessa maksuviivedirektiivi 
ja sen kehittäminen, rahalaitosten toi-
mintaa koskeva yhteiseurooppalainen 
sääntely, yhtenäinen euromaksualue 
SEPA ja talouskriisin hallinnan keinot 
Euroopassa.
Luottomiesten yhdistys toimii alan 
parhaita ammattilaisia palvelevana 
yhteydenpitokanavana ja verkostona 
ja sen tehtäviin kuuluu luottoalan ke-
hittymisen seuranta ja tiedonvälitys. 
Ajankohtaisten eurooppalaisten kehi-
tyshankkeiden seuranta ja mahdolli-
sesti jopa niihin vaikuttaminen ovat 
miltei itsestään selviä perusteita kan-
sainväliseen yhteistoimintaan osallis-
tumiselle.
FECMAN toiminta ja siihen uhrat-
tu aika ovat helposti hyvin perustelta-
vissa, mutta konkreettisia tuloksia ja 
hyötyä toiminnasta voidaan saavut-
taa vain omalla aktiivisuudella ja ko-
valla työllä.
www.fecma.eu

Tom Fagerström

FECMA:n puheenjohtaja Tom Fagerström johtamassa hallituksen kokousta.
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Ne yritykset jotka eivät omassa 
kehittymisessään ota huomi-
oon Euroopan yhdentymistä 
1992 eivät pitkällä aikavälillä 
tule menestymään. Tämä oli 2. 
kansainvälisen F.E.CM.A.-semi-
naarin selkeä viesti eurooppa-
laisille luottopäälliköille.

Kohti yhdentymistä

Yhdentymistä suunnittelevan komis-
sion Dublinin toimiston puheenjohta-
ja Terry Stewart selvitteli mitä kaik-
kea vuonna 1992 sitten itse asiassa 
tulee tapahtumaan. Euroopan yh-
dentyvä markkina-alue määritellään 
alueeksi, jolla ei ole sisäisiä rajoja ja 
jossa tavaroiden, ihmisten, palvelu-
jen- ja pääomansiirrot ovat vapaita 
ja turvattuja. ”Kun Euroopan yhtei-
sö on suurin taloudellinen ryhmitty-
mä kaupan ollessa 21 % maailman 
kaupasta Yhdysvaltain 15 %:a ja Ja-
panin 8 %:a vastaan, on mielestäni 
enemmän kuin tärkeätä, että yhden-
tyminen toteutetaan, jotta emme jää 
taka-alalle maailmankaupassa”, ker-
too Stewart.

Komissio perustettiin tammikuus-
sa 1985 täyttämään sitä vaativaa teh-
tävää, jonka tuloksena on tarkoitus 
tehdä Euroopasta yhtenäinen ja vah-
va taloudellinen ryhmittymä maail-
massa. Komission ehdotelma sisältää 
kolme kokonaisuutta:
- fyysisten
- teknisten ja
- rahaliikenteen rajojen poistaminen.

F.E.C.M.A. 1988 Dublinissa
Oletteko valmiita 90-luvulle?

Erikoisuutena on se, että tämä 
yhdentyminen auttaa ”köyhempiä” 
maita, kuten Portugali, Kreikka ja Ir-
lanti, pääsemään kehityksessään sa-
malle tasolle kuin muut jäsenmaat. 
Tämä tapahtuu erityisen rahaston 
avulla.

Punainen lanka 
luotonantoon
Ensimmäisen päivän viimeinen pu-
huja oli Touche Rossin luottopääl-
likkö Rory O’Farrell, joka kertoi eri 
tehtävistään vientisektorilla. Luen-
nossaan hän antoi ohjeita viennin 
luottopolitiikkaan. O ’Farrellin mie-
lestä vientikaupan kilpailu tulee en-
tisestäänkin kasvamaan. Tämä tuo 
tullessaan hätäisiä luottopäätöksiä, 
jotta saataisiin paljon kauppaa. Näin 
ollen jokaisella, joka haluaa pitkällä 
aikavälillä menestyä, tulee olla pu-
nainen lanka luotonannossa, jotta 
toiminta ei jäisi tähdenlennon tasol-
le. Ne, joilla tuo punainen lanka on, 
ovat kilpailussa etulyöntiasemassa.

Miten sitten turvata 
luotonanto?
1. Riskien minimointi
- eri analyysien kautta tehokkaaseen 

riskien hallintaan

2. Rahankierron parantaminen
- luotettavat myynnin järjestelmät
- tehokkaat myyntiehdot
- tehokkaat perintätoimenpiteet

3. Luottotappioiden pienentäminen
- vakuutus.

”Meidän on tunnettava asiakkaam-
me”, päätti O’Farrell luentonsa.

FECMAN uusi 
puheenjohtaja
Suomen Luottomiehet r.y:lle oli 
FECMA:n ensimmäinen seminaa-
ri Helsingissä eräänlainen ”euroop-
palaistumisen” rajapyykki. ’Tuolloin 
toiseksi FECMA:n puheenjohtajaksi 
valittiin perimistoimisto Credit-Jus-
titia Oy:n toimitusjohtaja Thomas 
Feodoroff. Ansiokkaasti toiminut 
Feodoroff luovutti valtaoikeutensa 
konferenssin toisena päivänä toimit-
tuaan sitä ennen tehtävässä vuoden 
verran. Jokavuotinen valinta osui 
tänä vuonna Jim Fureylle, joidenkin 

mielestä hieman yllättäenkin, sillä 
moni oli jo vakuuttunut O’Sullivanin 
valinnasta. Toisaalta Furey oli toimi-
nut varapuheenjohtajana viime kau-
della.

Puheenvuorossaan Furey ker-
toi FECMA:n synnystä ja yhdistyk-
sen tarkoituksista. FECMA syntyi 
eri maiden myötävaikutuksella edis-
tämään luottoalan tutkimusta, alan 
koulutusta ja tietoa sekä perusta-
maan kansallisia alan järjestöjä. Li-
säksi tärkeänä tehtävänä on luoda 
viranomaisien ja yhdistysten välille 
molemminpuolista ymmärtämystä. 
”Olemme vasta raapaisseet jäävuo-
ren pintaa, toivon, että tulemme kas-
vamaan”, sanoi Furey.

Eri maiden yhdistysten esittelyssä 
Thomas Feodoroff kertoi, että Luot-
tomiehet-Kreditmännen r.y. on yh-
dessä liikealan oppilaitoksen kanssa 
kehittämässä luottoalan koulutus-
ta. Samansuuntaisia ajatuksia esit-
ti Belgian edustaja Jean-Pierre Van-
dernoot. Kun Irlannin edustaja sitten 
kertoi, että heillä on jo ko. koulutus 
toiminnassa, vaihtoi yhdistyksemme 
puheenjohtaja Mikko Parjanne aja-
tuksia erään irlantilaisen koulutuk-
sen suunnittelijan kanssa mahdolli-
sesta yhteistyöstä..

Dublin 1000 vuotta
Tänä vuonna Irlannin pääkaupunki 
juhlii l000-vuotista olemassaoloaan. 
Nämä Millenium-juhlallisuudet nä-
kyivät ja kuuluivat kaikkialla, missä 
tahansa liikuimmekaan.

John O’Sullivan kertoi avajaispu-
heessaan Dublinin historiaa, joka al-
kaa vuodesta 840, kun keltit perus-
tivat pienen kaupungin Liffey-joen 
varrelle. Sen nimi tuolloin oli Bai-
le Atha Cliath - aidattu kaupun-
ki. Kun viikingit saapuivat Suomes-
ta, Ruotsista, Norjasta ja pääasiassa 
Tanskasta alettiin kaupunkia kut-
sua nimellä Dubhlin - tumma lam-
pi - O’Sullivanin mielestä tumman, 
paksun Guinnes-oluen kunniaksi. 
Todellisuudessa lampi maapohjansa 
vuoksi tosiaan oli tumma.

Irlantilaiset (ainakin Dublinin 
seudulla) ovat mukavia ihmisiä. Ho-
telleissa, pubeissa ja kaupoissa palve-
lu oli ystävällistä ja  leppoisaa. Lep-
poisuutta kuvaa Suomen kaupallisen 
sihteerin kommentti lyhyellä vas-
taanotolla: ”Irlantilaiset eivät stres-
saa työssään. Jos jollekin asialle tu-
lee liian kiire, hoidetaan se stressin 
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välttämiseksi huomenna.”
Tällaisen konferenssimatkan jäl-

keen on hyvä kysyä: Mitä tästä opim-
me? Eurooppa yhdentyy, halusimme-
pa sitä tai emme. Tämä muutos tuo 
paljon työtä eriasteisille komiteoil-
le eri maissa, mutta kehityksessä on 
viisainta olla mukana.

Yhdentyminen ei ole helppoa, sil-
lä ensin eri maiden on sovittava noin 
parista sadasta kohdasta yhtenäis-
tymissopimuksessa. Selkeitä edis-
tysaskeleita kohti vuotta 1992 on jo 
kuitenkin otettu, mainittakoon esi-
merkiksi ECU (European Currency 
Unit), yhteinen valuutta, joka jo tänä 
päivänä pyörii valuuttalistoilla mu-
kana.

Henkilökohtaisten 
suhteiden luominen
Luottolinkille antamassaan haastat-
telussa John O’Sullivan kertoi, että 
tällaisen konferenssin suurin hyöty 
on se, että eri maiden luottoalan am-
mattilaiset tapaavat ja keskustelevat 
ja vaihtavat kokemuksia. Hänen mie-

lestään ei saa tuijottaa pelkästään 
vuoteen 1992, vaan tulee rakentaa 
koko Euroopan luottoalaa kymme-
nen vuoden tähtäyksellä. ”Tässä vaa-
tivassa tehtävässä ulkomaisten kolle-
goiden mielipiteet ovat tervetulleita”, 
sanoi O’Sullivan.

Myös vastavalittu puheenjohtaja 
Jim Furey painotti kokemusten vaih-
don tärkeyttä kommentoidessaan 
konferenssin hyötyjä. ”Eri maiden 
luottoalan erilaisuuksista keskustele-
minen ja niistä oppiminen ovat tär-
keämpiä kuin esitelmän aiheet”, ker-
toi Furey.

Mitä mieltä  
suomalainen  
delegaatio oli?
Kun matkan jälkeen pohdittiin sen 
parasta antia, oli vastauksina mm.
-  tapaamiset uusien ihmisten kanssa, 

alalla tai ei, aina saa uusia ideoita 
ja kokemuksia

-  kollegoiden tapaaminen normaalis-
ta poikkeavissa olosuhteissa

-  ulkomaalaisten systeemien mah-

dollinen sovittaminen omiin vas-
taaviin

-  ryhmähenki, porukka pysyi hyvin 
koossa

-  kansainvälisten yhteyksien syven-
tyminen

- suomalaisten luottomiesten edus-
tusjoukkueen erinomainen henki, 
yhteisymmärrys ja asiallisuus

-  henkilökohtaiset keskustelut ulko-
maisten ja miksei kotimaistenkin 
luottoalan ihmisten kanssa
Lähes jokaisen mielestä aiheet oli-

vat liian tavanomaiset, todettakoon 
kuitenkin, että kenelläkään ei ollut 
mitään kertausta vastaan.

Ensi vuoden FECMA-seminaari 
järjestetään Ranskan Pariisissa ke-
säkuussa.  Luottomiehet-Kreditmän-
nen r.y. järjestää tuolloin matkan 
sinne, joten toivomme runsasta osan-
ottoa.

Dublinin seminaarimatkalla oli 
mukana yhteensä 16 luottomiestä ja 
– naista.

Jari Nuorinko
(lyhennelmä Luottolinkistä 3/1988)

Investoi työhyvinvointiin.

Luottokunnan Virikesetelillä ruokit luovuutta ja tyydytät 
liikunnanhimon.www.luottokunta.fi/virikeseteli

Kannatus_Virike_A5_vaaka.indd   1 26.8.2011   13.37
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n  Turvaamme tälläkin hetkellä yli 600 miljardin euron arvosta myyntisaatavia.
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Luottomiehet ovat jo alusta al-
kaen pyrkineet vaikuttamaan 
lausunnoilla ja kannanotoil-

la julkaisuihin sekä lakialoitteisiin. 
Vuonna 1963 yhdistys antoi ensim-
mäisen muistion Keskuskauppa-
kamarille, jossa kiinnitettiin huo-
miota Kauppalehden ja Suomen 
Luottolehden julkaisemassa protes-
tilistassa havaittuihin puutteisiin ja 
tehtiin ehdotuksia niiden korjaami-
seksi. Keskuskauppakamarin toi-
menpiteet eivät tyydyttäneet yhdis-
tystä, mutta yhdistyksen edustaja 
kutsuttiin jäseneksi Kauppalehden 
neuvottelukuntaan. Erillisiä lakieh-
dotuksia varten koottiin aina erik-

Lakitoiminta

seen toimikunta pohtimaan kan-
nanottoa.

Vuonna 1985 yhdistykseltä en-
simmäistä kertaa pyydettiin lau-
suntoa. Valtiovarainministeriö 
pyysi lausuntoa luottokorttiyhtei-
sötoimikunnan mietinnöstä. Siihen 
asti lausuntoja oli aktiivisesti an-
nettu ilman pyytämistä.

Ratkaiseva käänne lausuntore-
sursseihin tapahtui vuonna 1989 
Mikko Parjanteen viimeisellä pu-
heenjohtajakaudella. Silloin aloit-
ti toimintansa lakitoimikunta, jon-
ka tehtävänä on antaa yhdistyksen 
hallitukselle lausuntoja luotto-
alan lainsäädäntöhankkeista. Timo 

Mäki toimi alusta alkaen vuoteen 
2006 asti lakitoimikunnan puheen-
johtajana kaikella sillä sitoutumi-
sella, millä asialleen omistautunut 
henkilö pystyy. Timon ”erikoispal-
velua” olivat hänen säännölliset, 
lähes jokaisessa Luottolinkissä kir-
joittamansa jutut ajankohtaisista 
luottoalan lainsäädäntöhankkeista.

Timon jälkeen toimikunnan pu-
heenjohtajana oli Juuso Jokela vuo-
den 2007 loppuun. Sen jälkeen on 
tehtävässä ollut Jyrki Lindström, 
joka toimii edelleen puheenjohta-
jana.

Maksumoraali 
muuttuu hyvinvoinnin 
lisääntyessä

1960-luvun Suomessa oli totuttu te-
kemään ostokset käteisellä; sitä en-
nen säästettiin. Elinkeinoelämän 
piirissä luotto oli arkipäivää jo vuo-
sikymmenen alussa. Tavaraluottoa 
käytettiin ensimmäisten luottokort-
tien kanssa, mutta tavallinen kansa-
lainen osti usein päivittäistavarat ns. 
vastakirjalla, jonka velkasaldo mak-
settiin tai sitä lyhennettiin kerran 
kuussa. Asuntoluotto toki tunnet-
tiin, samoin vekseli. Osamaksusopi-
musten yleistyminen etenkin auto- 
ja kodinkoneiden kaupassa synnytti 
tarpeen luottotietojen saamiseen. En-
simmäiset yksinomaan perintää am-
mattimaisesti harjoittaneet yritykset 
aloittivat 1960-luvun puolivälissä, 
jolloin luottotietotoimistot toimivat 
jo vakiintuneesti.

Luottotietojen ympärille Luotto-
miehet-Kreditmännen r.y. perustet-

Yhteiskuntasuhteiden hoitoa

Timo Mäki

tiin ja niitä koskeva lainsäädäntö oli 
alkuvuosina yhdistyksen keskeinen 
vaikuttamisen kohde.

Velaksi ostaminen yleistyi kaiken 
kansan piirissä 1980-luvun nousu-
suhdanteen mukana. Seuraavan vuo-
sikymmenen alkupuolen lama ei heti 
romuttanut ikimuistoista sääntöä, 
jonka mukaan ”kaikkihan on mak-
settava eikös juu, mitä tässä maail-
massa velkaantuu”. Velkajärjeste-
ly- ja velkasaneerauslait säädettiin 
keväällä 1993, mutta niissäkin oli 
alun perin tavoitteena, että velalli-
nen maksaa kykyjensä mukaan ja 
käyttää muun kuin välttämättömän 
omaisuutensa velkojen lyhentämi-
seen. Kun tämä tavoite ei lainkaan 
toteutunut tuhansien maksuohjelmi-
en massoissa, kiristettiin saneeraus-
lakeja ja myös ulosottolainsäädäntöä 
1990-luvun puolen välin jälkeen. Sii-
nä yhteydessä muistan oikeustieteen 
tohtori Risto Koulun, entisen nimis-
miehen, kirjoittaneen Lakimies-leh-
dessä julkaistussa artikkelissa, että 
velallisen näkökulma ja oikeustur-

va tulisi ottaa insolvenssisäännöksiä 
kirjoitettaessa paremmin huomioon. 
Tuntui kuin tästä lausahduksesta oli-
si ollut seurauksena patojen murtu-
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minen: 1900-luvun loppu ja 2000-lu-
vun ensimmäinen vuosikymmen on 
ollut yhtäjaksoista velkojan aseman 
heikentämistä.

Noususuhdanne ja talouden vah-
vistuminen ovat selittämässä sitä, 
että nyt on lukuisia tapauksia, joissa 
sama henkilö on saanut jo kolman-
nen kerran velkajärjestelyn kaut-
ta velkansa anteeksi, vaikka hän ei 
ole aikaisemmissakaan maksuoh-
jelmissa kyennyt lyhennyksiin. Pää-
ministeri Matti Vanhasen molem-
pien hallitusten aikana puuhattiin 
tosissaan lakia henkilökohtaisesta 
velkavastuusta vapauttavasta kon-
kurssista. Yletön velallisten aseman 
parantamisvimma puolueissa laidas-
ta laitaan selittyy populistisella ää-
nestäjien miellyttämishalulla samaan 
tapaan kuin Kreikassa on osoittautu-
nut menetellyn ja menetellään luulta-
vasti vieläkin. Kolmas selitys löytyy 
hyvinvointiyhteiskunnan olemukses-
ta: jokaiselle on turvattava tyydyttä-
vä elintaso, joka on meillä muodos-
tunut niin korkeaksi, että keskitason 
tuloista ei enää voida ulosmitata mi-
tään. Jos jotain saadaan ulosmitat-
tua, paikkaa yhteiskunta tilanteen 
asumistuella ja muilla sosiaalisilla 
avustuksilla ja nämä vuorostaan ki-
ristävät valtion ja kuntien taloutta 
äärimmilleen. Vankipäivän korkea 
hinta on pakottanut luopumaan sak-
kojen muunnosta vankeudeksi.

Monipuolista 
kanssakäymistä 
virkamiesten kanssa
Monet tärkeät päätökset uusista la-
eista tehdään usein ministeriöissä 
jo ennen valmistelutyöryhmien pe-
rustamista. Tämän vuoksi etujär-
jestöt panostavat epämuodolliseen 
vuorovaikutukseen ministeriöiden 
virkamiesten kanssa lakihankkeiden 
suunnitteluvaiheessa. Muistan tuo-
reena luottomiehenä joskus 1980-lu-
vun alkupuolella ihmetelleeni, mik-
si Paavo ”Piippu” Hämäläinen tapasi 
puhua oikeusministeriöstä kaikkien 
ongelmien avaimena. Vakuutusalan 
edustajana häntä kiinnosti erityises-
ti ilman tuomiota ulosottokelpoisten 
vakuutusmaksujen perimisen suju-
minen. Oikeusministeriön pieni ulos-
ottotoimisto toimi ulosoton toimin-
nallisena johtoportaana ja saman 
talon naapurihuoneessa kirjoitettiin 
tarvittavat lakipykälät. Näitä mit-
tavia saatavamassoja ei silloin eikä 
myöhemminkään kukaan muu saa-
nutkaan periä sen jälkeen, kun va-
kuutusyhtiön oma muistutus oli ve-
tänyt vesiperän.

Kursseilla, seminaareissa ja koko-
uksissa sekä erilaisissa vapaamuo-

toisissakin tilaisuuksissa selviteltiin 
toimintatapoja puolin ja toisin. Yh-
teistyössä kehitettiin tietotekniikkaa 
ja tehostettiin perintämenetelmiä 
molempien osapuolten eduksi.

1990-luvun alkuun saakka hal-
litusohjelmat olivat summittaisia ja 
suuntaa-antavia. Virkamiehille jäi 
sen vuoksi enemmän mahdollisuuk-
sia toteuttaa itseään ja mielikuvitus-
taan. Legendaarinen lainsäädäntö-
osaston päällikkö Antti Kivivuori, 
jota pidettiin Urho Kekkosen luot-
tomiehenä, mullistikin oikeushallin-
toa ja lainsäädäntöä vuodesta 1972 
parin vuosikymmenen ajan. Hänen 
aikanaan lainvalmistelijoiden maa-
ilmankatsomuksen sanotaan muut-
tuneen edistykselliseksi, mikä näkyi 
myös lakiesityksissä. Vuonna 1991 
lainvalmisteluosaston (LAVO) yli-
johtajaksi nimitettiin Pekka Nurmi, 
joka virkaa edelleen hoitaa. Nurmi 
on pitänyt etäisyyttä puoluepolitiik-
kaan ja hoitanut leiviskäänsä kor-
rektin virkamiesmäisesti. Monen 
mielestä kivivuorelainen henki on 
kuitenkin pysynyt vahvana osaston 
käytävillä ja kahvihuoneissa.

Oikeushallinto-osastolle kuulu-
vat tuomioistuimia ja ulosottoa kos-
kevat resurssi- ja säädösvalmistelu-
tehtävät. Ylijohtajana toimi Tuomo 
Rapola vuosina 1986-2002. Hänen 
aikanaan yhteistyö yhdistyksemme 
toimialaan kuuluvissa asioissa sujui 
hyvin, vaikka erityisesti yksityisen 
perintäalan ja ulosottolaitoksen vä-
linen yhteiskunnallinen tehtävänjako 
alkoi korostua.

Rapolan jälkeen yksityinen palve-
lusektori joutui pahasti alakynteen 
virkamiesten säädösvalmistelussa 
verrattuna valtion perintäkoneis-
toon. Tämä näkyi perintätoimistoil-
le asetettuina toiminnan rajoituksina 
ja perinnän kuluja koskevissa erilai-
sissa säädöksissä. Vapaaehtoisessa 
perinnässä kuluttajavelalliselta vaa-
dittavat kulut taulukoitiin 1.5.2005 
ja myöhemmin niille asetettiin myös 
enimmäisrajat. Nämä kulut perus-
tuvat aiheuttamisperiaatteelle. Toi-
sin sanoen tehty työ ja aiheutuneet 
kustannukset pitäisi korvata. Velal-
lisen näkökulmasta myös tuomiois-
tuinmaksut ja ulosottomaksut ovat 
perinnästä aiheutuvia kustannuksia. 
Maksut eivät ole riippuvaisia tehdys-
tä työstä vaan ne on vakiintuneesti 
määrätty laissa ja asetuksissa, minkä 
vuoksi yleinen mielipide ei käsittele 
niitä perintäkustannuksina, vaan ne 
ovat tavallaan ”ylhäältä annettuja”.  

Tuomioistuinmaksuja ja ulosotto-
maksuja valtio nostaa määräajoin in-
deksin muutosten perusteella, mutta 
yksityisen perinnän kulutaulukoita ei 
korjata vastaavasti.

Varsinainen tehopakkaus oli Kirs-
ti Rissanen, joka toimi oikeusmi-
nisteriön kansliapäällikkönä vuosi-
na 1995-2007. Hän johti Ulosotto 
2000-toimikuntaa ja hänen johdol-
laan valmisteltiin mittava jouk-
ko lakeja, jotka ovat helpottaneet 
oleellisesti velallisen asemaa. Yksi 
esimerkki on saatavan lopullinen 
vanhentuminen, joka tiettävästi on 
lähiaikoina muuttumassa niin, että 
vanhenemisen alku lasketaankin saa-
tavan erääntymisestä eikä enää sitä 
koskevan maksutuomion lainvoimai-
seksi tulosta. Sopimusoikeutemme 
perustana oleva periaate ”pacta sunt 
servanda” (sopimukset on pidettävä) 
tulee näin lopullisesti kuopatuksi.

Pyydettyjä ja 
pyytämättömiä 
lausuntoja
Yhdistys antoi aikaisemmin satun-
naisesti lausuntoja yksittäisistä asi-
oista. Vuonna 1982 valmisteltiin kor-
kolakia, 1984 liiketoimintakieltoa ja 
yrityskiinnitystä, 1986 kulutusluot-
toja koskevaa lukua kuluttajansuo-
jalakiin ja 1987 kauppalakia. Suuren 
huomion kohteena olivat luottotie-
toasiat vuodesta 1984 lähtien. Hen-
kilörekisterilaki annettiin vuonna 
1987 ja se tuli voimaan seuraavan 
vuoden alusta. Ensimmäinen tieto-
suojavaltuutettu Anna-Riitta Wallin 
aloitti tehtävässään jo syksyllä 1987.

Henkilöyhtiölainsäädännöstä laa-
dittiin lausunto vuonna 1988 vie-
lä projektityönä. Kun oikeusminis-
teriö pyysi yhdistyksen kannanottoa 
oikeushallintokomitean kolme kir-
jaa käsittävästä mietinnöstä, nime-
si yhdistyksen hallitus puheenjohtaja 
Mikko Parjanteen aloitteesta vuonna 
1989 lakitoimikunnan avukseen val-
mistelemaan lausuntoa. Määräaika 
oli puolisen vuotta. Sinä aikana toi-
mikunta kokoontui kymmenkunta 
kertaa ja lausuntoluonnos valmistui 
ajallaan. Sen jälkeen hallitus on aset-
tanut vuosittain lakitoimikunnan val-
mistelemaan yhdistykseltä pyydettyjä 
lausuntoja luottoalaan liittyvistä la-
kihankkeista. Hyvin usein lausunto-
ja on annettu yhdistystä kiinnostavis-
ta asioista pyytämättäkin.

Myös yksittäiset jäsenet ahkeroi-
vat. Elokuussa 1986 pistäytyi erään 
perintäyhtiön edustaja ja yhdistyk-
semme aktiivinen jäsen Eteläespla-
nadi 10:ssä kyselemässä oikeusmi-
nisteriön ulosottoasioista vastuussa 
olevalta virkamieheltä neuvoa. Yli-
tarkastaja Pekka Louekoski ei osan-
nut sanoa, onko perintäyhtiöllä lupa 
toimittaa vakuutusyhtiön puolesta 
suoraan ulosottokelpoinen vakuu-
tusmaksu ulosottoon pakkoperin-
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tää varten. Hän lupasi selvittää asiaa 
ja ilmoittaa kysyjälle. Luvattua vas-
tausta ei syksyn mittaan kuulunut. 
Joulukuussa oikeusministeri Chris-
toffer Taxell, ilman esittelymuis-
tiota, lisäsi veroulosottoasetuksen 
2 §:ään seuraavan 2. momentin: 
”Raha- tai luottolaitos, perimisliike 
tai muu asiamies ei voi veron ulosot-
toasioissa esiintyä velkojan toimek-
siannosta hakijana.”  Taidatkos sen 
selkeämmin sanoa. Näin turvattiin 
vuosikymmeniksi ulosottomiehil-
le yksinoikeus periä veronluonteisia 
maksuja. Hallinnon parhaita peri-
aatteita noudattaen ujutti oikeusmi-
nisteriön lainsäädäntöneuvos var-
memmaksi vakuudeksi kiellon vielä 
veroulosottolakiin 1.3.2004 voi-
maan tulleen osauudistuksen yhtey-
dessä. 

Työryhmät  
vaikuttamisen  
kanavina
Noin puolet lakiesityksistä valmis-
tellaan erityisissä työryhmissä, joissa 
on mukana ministeriön ulkopuolisia-
kin edustajia. Keskusjärjestöt pitävät 
näitä laajapohjaisia työryhmiä tär-
keinä lobbauspaikkoina.

Joulukuussa 1993 oikeusministe-
riö asetti työryhmän valmistelemaan 
hallituksen esitystä saatavien perin-
tää koskevaksi laiksi. Perintälakityö-
ryhmän jäseninä oli neljä yhdistyk-
semme jäsentä, joista kukin edusti 
omaa erityisalaansa. Mietintö jätet-
tiin oikeusministeri Anneli Jäätteen-
mäelle tammikuussa 1995. Valmiste-
lu jatkui sen jälkeen virkamiestyönä 
niin, että hallituksen esitys edus-
kunnalle annettiin vasta lokakuus-
sa 1996. Lain käsittely eduskunnassa 
venyi kahden ja puolen vuoden mit-
taiseksi. Pääasiallinen syy oli erittäin 
vilkas julkinen keskustelu ulosoton 
ja yksityisen ammattiperinnän työn-
jaosta sekä perintätoimistojen val-
vonnan järjestämisestä.

Eduskunnan lakivaliokunta lopul-
ta edellytti, että hallitus valmistelee 
ja tuo pikaisesti eduskuntaan ammat-
timaisen perinnän luvanvaraisuutta 
koskevan lain, joka hyväksyttiin syk-
syllä 1998. Valtion veronulosottoasi-
at ja kuntien rangaistuksenluonteiset 
suoraan ulosottokelpoiset saatavat 
säädettiin perintälaissa yksinoike-
udella velkojan oman perinnän jäl-
keen ulosoton hoidettaviksi, mikä 
merkitsi puolen miljoonan toimeksi-
annon vuosittaista vähennystä perin-
tätoimistoilta. Molemmat lait tulivat 
voimaan 1.9.1999.

Perintälain osalta yhteiskunnalli-
nen paine muistutti nykyistä tilan-
netta taajamien paikoituksessa, jossa 

viranomaisvalvonnan riittämättö-
myys suorastaan huutaa avuksi yk-
sityistä pysäköinninvalvontaa ja sitä 
koskevaa lainsäädäntöä.

Myöhemmin yhdistyksen jäse-
niä on ollut jäseninä ja asiantunti-
joina lukuisissa työryhmissä, joista 
merkittävimpiä lienevät olleet Ulos-
otto 2000-toimikunta sekä oikeu-
denkäyntiasiamiestä ja –avustajaa 
koskevien säännösten uudistamista 
valmistellut työryhmä.

Osallistuminen julkiseen 
keskusteluun
Luottotietoyhtiöiden edustajat olivat 
säännöllisesti lehdistössä, radiossa ja 
televisiossa yhdistyksemme toimin-
taan läheisesti liittyvissä yhteyksis-
sä. Samoin muutamat perintäyhtiöt 
saivat mediassa tilaa keskeiseksi yh-
teiskunnalliseksi ongelmaksi muo-
dostuneessa ylivelkaantumisen sel-
vittelyvyyhdissä.

Oikeusministeri Johannes Koski-
nen oli kirjoittanut Helsingin Sano-
mien Vieraskynässä (su 20.5.2001) 
otsikolla ”Ulosoton kestolle raja” 
niistä lukuisista helpotuksista, joita 
hallitus oli tehnyt velallisten hyväk-
si ja kertonut valmisteltavasta ulos-
oton enimmäiskeston rajoittamises-
ta ja kaiken huipuksi jopa saatavalle 
säädettävästä lopullisesta vanhentu-
misajasta. Lakitoimikunnassa kir-
joitimme Luottomiesten vastineen, 
joka julkaistiin HS:n Mielipidesivul-
la 7.6.2001 koko sivun levyisenä ot-
sikolla ”Maksumoraaliamme ei pidä 
heikentää”. Puheenjohtaja Tom Fa-
gerströmin allekirjoittamassa jutus-
sa kysyttiin, millä oikeudella valtio 
antaa toisten saatavia anteeksi. Pyy-
simme muistamaan normaalin veroa 
maksavan kansalaisen sietorajan. 
Kysyimme, mikä on hyväksyttävää 
niiden satojentuhansien keski- ja vä-
hätuloisten talouksien näkökulmas-
ta, jotka uskollisesti vuodesta toi-
seen maksavat asuntolainojensa 
korot ja lyhennykset. Koskinen pe-
rusteli kirjoituksessaan velkojen an-
teeksiantamista myönnetyillä 40 
miljardin markan pankkituilla. Tote-
simme, että Oikeuspoliittisen tutki-
muslaitoksen tutkimuksen mukaan 
velalliset olivat vuosina 1993-99 pel-
kästään oikeuden päättämissä velka-
järjestelyissä saaneet anteeksi 20 mil-
jardia markkaa, minkä lisäksi tulivat 
monin verroin mittavammat vapaa-
ehtoiset velkajärjestelyt.

Vastineemme herätti paljon huo-
miota ja sai myönteistä palautetta.

Olimme 22.5.2000 ministeri Kos-
kisen kanssa yhteisessä keskustelussa 
television ”Tervo ja Päivärinta”-oh-
jelmassa. Muistan kysyneeni minis-

teriltä, eivätkö moninaiset limittäin 
ja lomittain menevät velkahelpotuk-
set ala jo mennä ”tårta på tårta”? 
Hän vaikutti mietteliäältä, mutta ei 
vastannut. Oikeusministerinä Koski-
nen oli asioista perillä eikä hyväksy-
nyt aivan hulluja esityksiä.

Yhteydenpito 
poliitikkoihin
Lausuntoihin panostettiin paljon 
työtä ja vaivannäköä, valitettavas-
ti yleensä turhaan. Toimikunnissa 
ja työryhmissä saavutettiin parem-
pia tuloksia. Myös tiedotusvälineit-
ten kautta saatiin torjuttua pahimpia 
vääristelyjä ja valheitakin. Parhaat 
tulokset sain itse henkilökohtaisil-
la keskusteluilla kansanedustajien 
kanssa.

Ministereillä oli 1990-luvulla po-
liittinen sihteeri, jonka nimike muut-
tui erityisavustajaksi. Muistan näis-
tä tehtävistä lukuisia hyvin päteviä 
ja tarmokkaita henkilöitä, joista 
tuli myöhemmin valtiosihteereitä tai 
muita huippuvaikuttajia. Sitten kan-
sanedustajatkin saivat valtion palk-
kaaman avustajan. Puolueiden edus-
kuntaryhmillä on useita sihteereitä 
ja asiantuntijoita. Eduskunnan vir-
kamiehistä haluan erikseen mainita 
valiokuntasihteerit, jotka alansa asi-
antuntijoina olivat monesti suureksi 
avuksi.

Eduskunnan valiokunnat kuulevat 
lakiesityksiä käsitellessään asiantun-
tijoita ja erilaisia kansalaisjärjestö-
jä. Lakitoimikunnan puheenjohtaja-
na kävin vuosien varrella kymmeniä 
kertoja erityisesti lakivaliokunnan 
kuultavana. Kansanedustaja Tuija 
Brax oli yhden vaalikauden valiokun-
nan puheenjohtaja. Hän oli valmis – 
muulloinkin kuin valiokunnassa – 
kuuntelemaan luottoalan edustajaa. 
Hänen opastuksellaan yhdistyksem-
me tutustui 18.5.2005 eduskunnan 
toimintaan. Ennen vierailua pidettiin 
Bottalla yhdistyksen kevätkokous, 
jossa hyväksyttiin lakitoimikunnan 
valmistelema muistio eduskunnan 
käsiteltävänä olleen ulosottouudis-
tuksen III vaiheen (HE 13/2005 vp) 
yhteydessä huomioon otettavasta on-
gelmasta. Valtion velalliselta peri-
mät taulukkomaksut määräytyivät 
myös asiakohtaisesti eikä vain kerty-
vän rahasumman perusteella. Tämän 
vuoksi oli tavallista, että vähävarai-
sen henkilön palkasta ulosmitatusta 
summasta meni enemmän kuin puo-
let valtion perimismaksuihin, kun 
perittävänä oli paljon pieniä yksit-
täisiä saatavia. Esitimme maksujen 
kohtuullistamista.

Braxin esitellessä meille Vihreiden 
ryhmähuonetta ojensi yhdistyksen 
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puheenjohtaja Ulla Heikkilä juhlal-
lisesti hänelle tuon lakivaliokunnal-
le osoitetun muistion. Lakia todella 
korjattiin niin, että kaikkein pienim-
pien taulukkomaksujen rahamää-
riä laskettiin oleellisesti. Korjaus oli 
merkittävä sen vuoksi, että valtion 
ulosottomaksukertymien merkittävä 
osa koostui juuri näistä pikkumak-
suista, joita oli massoittain. Velalliset 
eivät koskaan saaneet tietää, kuinka 
yllättävältä taholta aloite tähän pa-
rannukseen tuli. 

4.4.2008 annettiin hallituksen esi-
tys (HE 32/2008 vp) markkinointia 
koskevan kuluttajansuojalain 2. lu-
vun muuttamisesta. Samassa yhte-
ydessä esitettiin perintälain 4 §:n 1 
momenttiin lisättäväksi toinen vir-
ke: ”Kuluttajan kannalta sopimat-
tomasta tai hyvän tavan vastaisesta 
menettelystä säädetään lisäksi kulut-
tajansuojalain (38/1978) 2 luvussa.” 
Esitetty perintälain muutos oli ää-
rimmäisen huolestuttava, koska elin-
keinoelämän ja kuluttaja-asiamiehen 
välillä oli koko 2000-luvun ollut eri-
mielisyyksiä siitä, voiko kuluttaja-
asiamies perintälain alkuperäisestä 
määritelmästä poiketen määritellä, 
mitä kulloinkin on pidettävä hy-

vän perintätavan mukaisena menet-
telynä. Esitetyn kuluttajansuojalain 
muutoksen mukaan kuluttaja-asia-
mies valvoisi menettelyä asiakas-
suhteissa, saatavien perintä mukaan 
luettuna. Valmistelun kestäessä luot-
to- ja perintäalan edustajia ei mis-
sään vaiheessa informoitu eikä hei-
dän kantaansa kysytty.

Olin eduskunnan talousvaliokun-
nassa kuultavana 15.5.2008. Vas-
tustin perintälain muutosta tar-
peettomana ja puheenjohtaja Jouko 
Skinnari syventyi perusteellisesti 
esittämiini argumentteihin. Minul-
la oli ollut aikaisemmin tilaisuus se-
littää asian merkitystä sekä vastusta-
van kantani perusteluja muutamille 
eduskuntaryhmille heidän kokouk-
sissaan. Hallituksen esitys tosin hy-
väksyttiin, mutta talousvaliokun-
nan 4.6.2008 annettuun mietintöön 
(TaVM 11/2008 vp) sisältyi seuraava 
poikkeuksellinen lausuma: ”Talous-
valiokunta toteaa, että perintälakiin 
tehtävällä  viittauksella kuluttajan-
suojalakiin ei asiallisesti muuteta 
hyvää perintätapaa koskevaa sään-
telyä… Viittaussäännöksellä ei muu-
teta perintälain soveltamisalaa eikä 
kuluttaja-asiamiehen toimivaltuuk-

sia. Kuluttaja-asiamies valvoo pe-
rintälain säännösten noudattamista 
siltä osin kuin perintä koskee kulut-
tajasaatavaa.”

Lopputulos oli sikäli merkillinen, 
että hyväksyessään 16.6.2008 perin-
tälain 4 §:ään esitetyn viittauksen 
eduskunta samalla selitti, että viitta-
uksella on sama merkitys kuin sitä ei 
olisi tehtykään. Kuluttajansuojalain 
2. luvun säännöksiä olisi noudatet-
tava perintälain rinnalla ilman viit-
taustakin.

Ihailen miten taitavasti Suomen 
Asiakastieto Oy on hoitanut omaa 
alaansa koskevien lakimuutosten 
lobbauksen. Se on ammattimiesten 
ja –naisten työtä. Ilokseni huomasin 
myös keväällä, että Luottoalan neu-
vottelukunta onnistui saamaan pää-
ministeri Jyrki Kataisen hallituksen 
ohjelmaan maininnan siitä, että po-
sitiivisten luottotietojen sisällyttä-
mistä luottotietorekistereihin selvite-
tään. 

Timo Mäki
kunniajäsen
lakitoimikunnan puheenjohtaja
1989-2006

Yhdistyksemme puheenjohtaja Ulla Heikkilä ojentaa eduskunnassa lakivaliokunnan puheenjohtajalle Tuija Braxille 
Luottomiesten muistion vuonna 2005.
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Viihde ja urheilu

Yhdistyksen vakiotapahtumiin kuu-
luvalla keväisellä iltamatilaisuudel-
la on myös ollut huomaamaton syn-
tymäpäivä viime keväänä. Iltamia 
on pidetty yhtäjaksoisesti 20 vuotta. 
Muistatko Sinä, jos olet niin ”vanha” 
luottomies, miten ja milloin iltamat 
alkoivat? Kirjoittaessani alkuperäis-
tä iltamien historiaa muutama vuo-
si sitten, en muistanut silloin enkä 
vieläkään ilman Luottolinkkiin kir-
joitettua juttua, minä vuonna ensim-
mäiset iltamat pidettiin. Edelleenkin 
muistan ennen iltamia tehdyn yritys-
käynnin, iltamien pitopaikan ja oh-
jelmarungon. 

Miten tai oikeammin miksi il-
tamat alkoivat? Tällä kysymyksel-
lä vaivasin Taavi Kallankaria, joka 
Jari Nuoringon kanssa toimi alku-
aikoina iltamien seremoniamestarei-
na. Taavin mukaan iltamat keksittiin 
kun yhdistyksellä ei ollut muuta ”va-
paamman ohjelman” tapahtumaa 
ja jotakin hauskaa kaivattiin. Alku-
aikoina iltamat olivat nimensä mu-
kaisia ohjelmallisia huvitilaisuuksia 
illalla, pääpaino järjestäjien itse ide-
oimilla ja toteuttamilla ohjelmanu-
meroilla. Ensimmäisinä vuosina ei 
ollut bändiä huolehtimassa tanssitta-
misesta.

Iltamia 20 vuotta – eikä suotta. 

Ensimmäiset iltamat vietettiin ke-
väällä 1991 yrityskäynnin jälkeen. 
Yhdistyksen kerhomestari Tuu-
la Värtö oli järjestänyt tutustumis-
käynnin Sinebrychoffin Hietalahden 
(nyt jo lopetetulle) panimolle ja siel-
tä siirryttiin viettämään iltamia In-
dependent Rahoitus Oy:n tiloihin 

(nykyisin talossa toimii Patentti- ja 
rekisterihallitus) Arkadiankadulle. 
Ohjelma koostui Taavi Kallankarin 
ja Jari Nuoringon työstämistä sket-
seistä ja kisailuista. Iltamien janon 
sammutuksesta huolehti tietenkin 
päivän yrityskäynnin kohde.

Vielä kahtena seuraavana vuote-

Vesa Kalapuro ja Gun Stjernberg 
tanssin pyörteissä .

Iltamissa Kaarle XII:ssa vuonna 2009.
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Jo vuosia luottomiesten keskuudessa 
puhuttiin yhteisestä golftapahtumas-
ta. Talvella 2004 ryhdyttiin vihdoin-
kin tuumasta toimeen tapahtuman 
järjestämiseksi. 

Todettakoon tässä yhteydessä, että 
Luottomiesten hallitus eikä jäsenistö 
osallistu millään tavalla rahallisesti 
golftapahtumien järjestämiseen. Siis 
tapahtuma ei rasita ollenkaan jäsen-
maksun laskentaperusteita. Tapah-
tumarahoituksesta huolehtivat muu-
tamat tapahtumasponsorit. Pelaajat 
tai heidän työnantajansa maksavat 
osanottomaksun.

Takaisin itse asiaan. Kvartetti Kaj 
Grönholm, Jouni Muhonen, Kari 
Räsänen ja Mikko Sirkiä ryhtyivät 
suunnittelemaan golftapahtumaa, 
johon voisivat osallistua myös aloit-
telijat ja muut lajista kiinnostuneet 
luottomiehet.

Golf

Ensimmäisten, vuoden 2004 kisan 
jälkeen kisan nestori Cingiz Safiulla 
lausui ääneen sen, mikä kaikilla oli 
mielessä: ”Tapahtuma vastaa oivalli-
sesti niitä periaatteita miksi Luotto-
miehet ry. perustettiin yli 40 vuotta 
sitten. Se vastaa ehdottomasti jat-
koa!” Safi oli kisassa mukana myös 
kesäkuussa 2011.

Kenneth 
Halin

Ensimmäiseen tapahtumaan, joka 
pidettiin kesäkuussa 2004 Kirkko-
nummella Peuramaan golfkeskuksen 
Vanha Peura –kentällä, osallistui pe-
räti 43 luottomiestä ja –naista – näis-
tä itse kilpailuun 26 pelaajaa. 

Golfmestaruudesta kilvoiteltiin 
pistebogey-pelimuodolla. Lisäksi oli-
vat pisin avaus – ja lähimmäksi lip-
pua –kilpailut. Luottomiehet ry:n 
kaikkien aikojen ensimmäiseksi golf-
mestariksi selvisi Kenneth Halin.

Kvartetti Grönholm-Muhonen-
Räsänen-Sirkiä järjesti golfkisat yh-
teensä kaikkiaan seitsemän kertaa 
vuosina 2004-2010. Pelit pelattiin ja 
pelataan jollakin pääkaupunkiseudul-
la tai sen läheisyydessä sijaitsevalla 
golfkentällä. Vuonna 2011 kisat oli-
vat Vuosaari Golfin linkstyyppisellä 
kentällä. Järjestelyvastuussa olivat Ir-
meli Lehmus ja Leena Nordström.

na iltamia vietettiin yrityskäyntien 
jatkoina, vaikka osa Luottomiehistä 
”joutui” tulemaan suoraan iltamiin 
kun yrityskäynneille eivät kaikki ha-
lukkaat mahtuneet mukaan. Vuon-
na 1992 oli ensin tutustumiskäyn-
ti Finnairille ja sen jälkeen alkoivat 
iltamat Finnpapin tiloissa Etelä-Es-
palla lentokapteenien Kallankarin ja 
Nuoringon vetäminä. Näissä juhlis-
sa oli uutuus eli karaoke, joka oli sil-
loin aika uutta Suomessa. Noista il-
tamista kirjoitetusta jutusta voimme 
lukea, että pidettiin kilpailu, jonka 
voittivat Päivi Kokkonen ja Rainer 
Saari. Seuraavana vuonna Luotto-
miehet vierailivat Pasilan poliisitalol-
la, jonne otettiin vierailijoita erittäin 
rajoitetusti ja niin ollen osa suostui 
taas tulemaan kiltisti suoraan lähe-
tykseen Käpylän Työväentalolle, jos-
sa alkoi Rescue 112 show. Hätänu-
merot olivat juuri muuttuneet, josta 
tilaisuuden ideasepät Kallankari ja 
Nuorinko olivat saaneet aiheen illan 
teemaan. 

Iltamat olivat siis alkuaikoina li-
sänumero yrityskäynnin yhteydes-
sä eikä kuulunut yhdistyksen viralli-
siin tapahtumiin. Yrityskäyntejä oli 
järjestetty useampana vuonna aikai-
semminkin, mutta ilman mitään jat-
kojuhlia. Iltamien ”virallistaminen” 
tapahtui vähitellen ja sittemmin ilta-
mista on tullut yksi yhdistyksen tär-
keimpiä ja odotetuimpia tapahtu-
mia syyseminaarin ohella. Iltamat 
muuttivat muutenkin Luottomies-
ten kalenteria. Vuoden 1994 kevääl-
lä luovuttiin tavasta antaa Luotto-

tutkinnon suorittaneiden diplomit 
ylimääräisen kevätkokouksen yhtey-
dessä ja tutkinnon suorittaneet kut-
suttiin iltamiin. Tämä muutos lopetti 
yhdistyksen ylimääräisen kevätko-
kouksen pitämisen, joka oli yleen-
sä pidetty kevättalvella ennen yhdis-
tyksen toukokuun sääntömääräistä 
kevätkokousta. Ylimääräisen ke-
vätkokouksen yhteydessä oli yleen-
sä ollut luennoitsijoita puhumassa 
ajankohtaisista aiheista. Ja hups, yli-
määräisestä ohjelmasta eli iltamista 
oli tullut kiinteä osa Luottomiesten 
tapahtumia.

Vuonna 1994 juhlapaikkana oli 
Aspo Oy:n tilat Herttoniemessä ja 
tutkinnon suorittaneet oli siis kut-
suttu ensimmäistä kertaa iltamiin. 
Siitä lähtien iltamien alkuosa on ol-
lut hieman virallisempi. Tilaisuus on 
sittemmin alkanut aina yhdistyksen 
puheenjohtajan tai koulutustoimi-
kunnan puheenjohtajan pienellä pu-
heella ennen kuin tutkinnon suorit-
taneille on jaettu diplomit ja heidät 
on kukitettu. Tämän lyhyen viralli-
sen osuuden jälkeen jäykkyys on ka-
donnut viimeistään silloin kun on 
päästy nauttimaan illan antimista 
ja tuttujen kanssa turinoinnista, ja 
näissä tilaisuuksissa on ilo irronnut 
ensikertalaisiltakin.

Vuoden 1995 iltamat pidettiin Va-
kuutusyhtiö Pohjolan tiloissa Lönn-
rotinkadulla, jossa meitä ansiok-
kaasti luotsasi kerhomestari Jouni 
Suominen. Pakollisten kuvioiden eli 
syömisen, juomien nauttimisen ja 
tanssimusiikin lisäksi meillä oli Tut-

tujuttu-show. Vuonna 1996 siirryttiin 
YIT:n talolle Pasilaan kerhomestari 
Juha Iskalan vetämänä. Illan tarjon-
ta oli pastaa ja italialaisia viinejä sekä 
vauhdikasta musiikkia. 1990-luvun 
loppupuoli iltamia vietettiin YIT-ta-
lolla Pasilassa, yhtenä vuotena käytiin 
tutustumassa entisen Pääpostin juhla-
tilaan. Vuonna 2001 siirryttiin uuden 
kerhomestarin myötä perinteikkää-
seen ravintola Kaisaniemeen. Vuonna 
2008 iltamien vietto siirtyi toiseen pe-
rinteikkääseen Helsinkiläiseen ravin-
tola Kalleen eli virallisemmin Kaarle 
XII. Iltamien kävijämäärä on pysynyt 
ilahduttavan korkeana, joten eiköhän 
jatketa hauskanpitoa. Täsmällisem-
mät tiedot iltamista sekä illan menuis-
ta löytyvät Luottomiesten www-si-
vuilta osiosta Luottolinkki, jossa ovat 
tallessa kaikki Luottolinkit. 

Anne Björk
(alkuperäinen kirjoitus julkaistu 
Luottolinkissä 3/2001)
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Yhdistyksemme jäsenlehti 
Luottolinkki on Suomen en-
simmäinen luottoalan artik-

kelilehti. Ensimmäinen numero il-
mestyi 28.4.1983. Kädessänne oleva 
Luottolinkin Juhlanumero on järjes-
tyksessään 118. Linkki. Lehti ilmes-
tyy neljä kertaa vuodessa. Toimitus-
varmuus on ollut 100 prosenttia sillä 
yhtään numeroa ei ole jäänyt ilmes-
tymättä. Eikä ole kikkailtu kaksois-
numeroilla.

Luottolinkillä on ollut tähän men-
nessä kaikkiaan 13 päätoimittajaa. 
Kukin päätoimittaja on tuonut oman 
lisänsä lehteen ja sen uusiutumiseen. 
Päätoimittajan suurena apuna on 
aina ollut innostunut toimitusneu-
vosto, johon on kuulunut 4-9 yhdis-
tyksemme jäsentä. Lisäksi Linkillä 
on ajoittain ollut toimitussihteeri ja 
valokuvaaja. 

Lehden alkuvaiheet 
Luottomiehet ry:n hallitus oli vuon-
na 1981 Raimo Järvisalon ollessa 
puheenjohtajana pohtinut oman leh-
den julkaisemista. Sen jälkeen ajatus 
oli saanut levätä. Heti vuoden 1983 
alussa lehteä perustamaan nimettiin 
lehden toimituskunta, johon valit-
tiin yhdistyksemme jäsenet Marjat-
ta Huikarinen, Heikki Jartela, Lassi 
Kantola ja Risto Suviala

Toimituskunta halusi välttää leh-
den muodostumista yhdistyksen hal-
lituksen äänitorveksi ”ylhäältä alas” 
jäsenistöön päin. Lehden perustar-
koitukseksi nähtiin toimia yhdistyk-
sen jäsenten keskinäisenä yhdyssitee-
nä. Kun lehden tarkoitus oli mietitty, 
niin ei ollut kovin vaikea keksiä leh-
delle nimeä. Ihastuimme Marjatan 
ehdotukseen lehden nimeksi: Luot-
tolinkki. Nimi kuvaa lehden tehtä-
vää toimia linkkinä jäsenten välillä 
– ennen kaikkea niiden jäsenten vä-
lillä, jotka eivät pääse käymään ko-
kouksissa ja muissa yhdistyksen ta-
pahtumissa. 

Lehden teosta olisi tuskin tullut 
yhtään mitään ellemme olisi saaneet 
ammattimaista apua. Ensimmäi-
nen päätoimittaja Risto Suviala soit-
ti Sanoma Osakeyhtiön toimittaja-
koulun rehtorille Antero Okkoselle. 
Okkonen suositteli suoralta kädeltä 
entistä oppilastaan Mariitta Hämä-
läistä, joka toimi siihen aikaan Pau-
ligilla lehdistöpäällikkönä. Mariitan 
rooli lehden perustamisessa ja käyn-
nistämisessä oli aivan keskeinen. Us-

Luottolinkki  

kallan sanoa, että ilman hänen apu-
aan Luottolinkkiä ei olisi. Mariitta 
loi lehden ilmeen, valitsi kirjapainon, 
löysi valokuvaajan ja paljon muuta. 

Lehden rahoitukselle tärkeässä il-
moitushankinnassa oli alkuvuosina 
vaikeuksia. Ilmoituksia saatiin lähes 
pelkästään yhdistyksen hallituksen 
ja lehden toimitusneuvoston jäsen-
ten edustamilta yrityksiltä. Lehden 
painos oli ja on edelleen alle 1.000 
kappaleen luokkaa, minkä vuoksi 
yritysten mainonnasta vastaavat suh-
tautuvat kriittisesti lehteen ”normaa-
lina” ilmoitusvälineenä. Kannatusil-
moittelu on asia erikseen. 

Seuraavan päätoimittajan Anne 
Leppälä-Nilssonin idea oli tuoda leh-
teen kirja-arvosteluja luottoalalla il-
mestyneistä kirjoista. Anne arvosteli 
Luottolinkkiin useita teoksia. Toise-
na uutuutena Anne toi lehteen luot-
toalan nimitysuutiset. Värit tulivat 
ensimmäistä kertaa lehteen numero 
3/1986, tällöin etu- ja takakanteen. 
Numero oli samalla Luottomiehet 
ry:n 25-vuotisjuhlanumero. Merkit-
tävää on, että Annen aikana juttujen 
hankinta jaettiin toimitusneuvoston 
jäsenten kesken. Toimitussihteerin 
tehtäviä hoiti Kari Martiala Turus-
ta käsin. 

Alusta asti hallituksen puheenjoh-
taja tai muu jäsen on ollut lehden toi-
mitusneuvostossa. Tällöin hallituk-
sen ja lehden tekijöiden yhteistyö on 
turvattu. 

Kunniajäsen S.A. Perret soitti 
yleensä heti lehden ilmestymisen jäl-
keen päätoimittajalle ja aina löytyi 
myös kiitoksen sijaa. Jotkut jäsen-
ten kirjoitukset tuntuivat harmitta-
van Perret´ä, mutta eihän asioista voi 
aina olla yhtä mieltä. 

Seuraavan päätoimittajan Pertti 
Pennasen aikana ilmoituksia lehteen 
saatiin hyvin. Ilmoitushankinta oli jo 
vakiintuneeseen tapaan jaettu toimi-
tusneuvoston jäsenten kesken. Pertil-
lä oli aina yksi mainos ja yksi artik-
keli varastossa siltä varalta, että joku 
luvattu juttu jäisi saamatta. Pertin 
tekemä haastattelu Kansallis- Osa-
ke-Pankin varatoimitusjohtajasta ja 
yhdistyksemme jäsenestä Simo Kärä-
västä numerossa 4/1988 on yksi par-
haista Luottolinkissä julkaistuista 
artikkeleista. Uusina asioina lehteen 
saatiin mediakortti ilmoitushankin-
taa helpottamaan. Pertti käynnisti 
uutislinkin, jossa julkaistiin sellaisia 
luottojuttuja maaseutulehdistä, jot-

ka eivät ylittäneet valtakunnallisten 
lehtien uutiskynnystä. Myös sään-
nöllinen puheenjohtajan palsta käyn-
nistyi Mikko Parjanteen ollessa pu-
heenjohtaja. Päätoimittajana Pertti 
jäi kaipaamaan jäsenistön mielipi-
teitä ja keskustelua lehden sivuilla. 
Sama kaipuu on edelleen.  

Luottolinkin 
päätoimittajat 1983-2011 

numerot 
1983  Risto Suviala 
1984  Risto Suviala 
1985  Risto Suviala 
1986  Anne Leppälä-Nilsson 
1987  Pertti Pennanen 
1988 1-2  Anne Leppälä-Nilsson 
1988 3-4 Pertti Pennanen (vs.) 
1989  Jari Nuorinko 
1990  Jari Nuorinko 
1991 1  Jari Nuorinko 
1991 2-4  Pertti Nykänen 
1992  Pertti Nykänen 
1993 1  Pertti Nykänen 
1993 2-4  Mikko Kallankari 
1994 Mikko Kallankari 
1995  Mikko Kallankari 
1996  Kai Palmén 
1997  Kai Palmén 
1998  Margit Ansamaa 
1999  Margit Ansamaa 
2000 1  Margit Ansamaa 
2000 2-4  Petri Willman 
2001 1-3  Petri Willman 
2001 4  Anne Björk 
2002  Anne Björk 
2003  Anne Björk 
2004 Anne Björk 
2005 1 Anne Björk 
2005 2-4 Risto Suviala 
2006 Risto Suviala 
2007 1-2 Risto Suviala 
2007 3-4 Sami Vesto 
2008 Sami Vesto 
2009 1-2 Sami Vesto 
2009 3-4 Hanna Maunu 
2010 Hanna Maunu 
2011 Hanna Maunu 
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Nuorta voimaa 

Edellisistä päätoimittajista poiketen 
seuraava päätoimittaja Jari Nuorinko 
oli ennen tehtävän vastaanottamista 
ollut luottoalalla varsin lyhyen ajan, 
pari vuotta. Uudenlainen lähtökohta 
lehden vetämisessä oli Linkille hyväk-
si. Myyntitehtävissä aikaisemmin ol-
leena Jari käytti jutuissaan tuoretta 
kieltä. Juttuja hän teki ilmaviksi run-
saalla kuvituksella. Jari oli ensimmäi-
nen valokuvaava päätoimittaja. Kan-
sikuvan tunnelma Dublinin matkasta 
vuonna 1988 numerossa 3/1988 on 
käsin kosketeltava. Kuva on kuiten-
kin Pertin päätoimittajakaudelta. Ja-
rin linjana oli, että lehti syntyy yhteis-
työnä. Kullakin toimitusneuvoston 
jäsenellä oli omat palstat vastuullaan. 
Aila Oivulan mukaantulo toimitus-
sihteeriksi toimitusneuvostoon toi 
lehteen toimintavarmuutta. Uutena 
palstana Jarin aikana alkoi ilmestyä 
kyselytuoli, jossa haastateltiin kerral-
laan yhtä yhdistyksemme jäsentä. Jä-
senten aktivoinnissa osallistua Linkin 
tekemiseen kohtasi Jari samoja vaike-
uksia kuin muutkin päätoimittajat. 

Symbolina työnsä jatkajalle lehden 
päätoimittajana Jari luovutti seuraa-
jalleen Pertti Nykäselle sylin mittaisen 
paksun puukynän. Kynä tulee säilyt-
tää kulloisenkin päätoimittajan työ-
huoneessa näkyvällä paikalla muis-
tuttamassa ihmisiä kynän mahdista. 
Pertti poikkesi siinä suhteessa edeltä-

jistään, että hän ei ollut osallistunut 
Luottolinkin tekemiseen ennen pää-
toimittajuuttaan. Hän oli siis samas-
sa asemassa kuin lehden ensimmäinen 
päätoimittaja. Päätoimittajana Pertti 
toi lehteen liiketaloudellisen näkökul-
man, joka oli aikaisemmin jäänyt vä-
hemmälle huomiolle. 

Kauaskantoinen oli Pertin ratkai-
su kun yhdistyksen silloinen puheen-
johtaja Timo Mäki ryhtyi pitämään 
Luottolinkissä jäsenistöä ajan tasal-
la luottoalan lakiuudistuksista. Timo 
kommentoi vuodesta toiseen ansiok-
kaasti luottoalan lakiuudistuksia ja 
on toinen pitkäaikaisista lehden lähes 
joka numeroon kirjoittanut yhdistyk-
semme jäsen. 

Timo palveli kirjoituksillaan yhdis-
tyksemme jäsenkuntaa vuodet 1991-
2008. Esitän Timolle yhdistyksen 
puolesta tässä yhteydessä suuret kii-
tokset. Ilman Timon työtä ei Luotto-
linkki ansaitsisi sitä arvostusta, mikä 
lehdellä on. 

Pertin jälkeen päätoimittajan saap-
paisiin hyppäsi Mikko Kallankari. 
Kansilehti alkoi saada lisää väriä ja 
etulehdessä oli monivärisiä ilmoituk-
sia muutaman vuoden kadotakseen 
sitten myöhemmin. Mikon kauden 
alusta alkaen Linkillä oli toimitus-
neuvostossa toimitussihteerinä Siru 
Syrjälä. Sirun jälkeen ei lehdellä ole 
ollut nimettyä toimitussihteeriä. 

Uutuutena alkoi lehden liitteenä 
ilmestyä numerosta 2/1995 alkaen 

luottoalan yhdistysten kansainvälisen 
kattojärjestön FECMA: n Newsletter 
kaksi kertaa vuodessa. Tämä on va-
litettavasti Luottolinkin harvoja kan-
sainvälisiä osioita. Mikko toi lehteen 
kevennyksenä mm. harrastejuttusar-
jan, jossa yhdistyksen jäsenet kerto-
vat omista eriskummallisista harras-
tuksistaan. Sarjassa on ilmestynyt 
mm. jutut kullankaivuusta, melon-
nasta, kuorolaulusta, rottalemmikeis-
tä, rullaluistelusta ja sikareista vain 
muutaman mainitakseni. Suosittu ho-
roskooppipalsta sai myös alkunsa Mi-
kon kauden lopulla. Mikko on edel-
leen Luottolinkin toimitusneuvoston 
aktiivinen jäsen ja vastaa edelleenkin 
yksin ilmoitushankinnasta eli Linkin 
suorasta rahoituksesta. 

Päätoimittajan kynään tarttui 
seuraavaksi Kai Palmén. Kaitsun 
kaudella uudistettiin koko lehden 
tekemisproseduuri. Seuraavan leh-
den suunnittelua aikaistettiin alka-
maan jo ennen edellisen lehden il-
mestymistä. Näin saatiin enemmän 
ja laadukkaampia juttuja. Taittoon 
kiinnitettiin huomiota niin, että ju-
tut olisivat kohtuullisen nasevia 
eikä turhan pitkiä ja vaikealukui-
sia. Kaitsun aikana lehden teon kus-
tannusten alentamiseksi päätettiin 
taiton, painamisen ja postituksen 
uudistamisesta, mikä toteutui konk-
reettisesti seuraavan päätoimittajan 
kaudella. Lehden ilmestymisajan-
kohtia järkiperäistettiin.  

Toimitusneuvosto Tallinnassa 2007. Kuvassa viisi päätoimittajaa ja viisi Vuoden Luottomiestä. Vasemmalta Mikko 
Kallankari, Hanna Maunu, Risto Suviala, Anne Björk, Jukka Marttila ja Sami Vesto.
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Koko lehti sai värit 

Seuraava päätoimittaja Margit An-
samaa oli ennen päätoimittajuut-
taan kirjoittanut muutamia pitkiä 
juttuja Luottolinkkiin. Margit pien-
yrittäjänä halusi tuoda lehteen pien-
yrityksen näkökulmaa suurempien 
yritysten hallitsemaan yhdistykseem-
me. Juttuvalikoima laajeni myös var-
sinaisten luottoalan aiheiden ulko-
puolelle; erityisesti kuluttaja-asiat 
olivat Margitin sydäntä lähellä. Mar-
gitin kaudella ilmestyivät Linkin si-
vuille ensimmäiset värikuvat. Siihen 
asti värejä oli ollut vain mainoksissa. 
Lehtemme alkoi näyttää entistä hou-
kuttelevammalta. 

Taloudellisessa mielessä tärkein 
asia oli edellisen päätoimittajan ai-
kana päätetty, mutta Margitin kau-
della toteutettu ”kustannusjahti”. 
Sen seurauksena yhdistys sai esim. 
alv-palautusta painotöiden osalta 
takautuvasti yli 50.000 markkaa. 
Muutenkin kustannukset putosi-
vat huomattavasti alemmaksi kaut-
ta linjan. Lehti alkoi toimia ”omil-
laan”. Todettakoon tässä yhteydessä, 
että Luottolinkin kohta 30-vuotises-
sa historiassa ei tiettävästi ole kenel-
lekään maksettu kirjoituspalkkiota. 

Päätoimittaja vaihtui Petri Will-
maniin, jolla oli päätoimittajakoke-
musta opiskeluvuosiltaan. Petrin oli 

helppo jatkaa edellisten päätoimitta-
jien hyväksi koetulla linjalla. 

Seuraavan päätoimittajan Anne 
Björkin ”juttu” on ollut Linkin run-
sas värikuvitus. Katsokaapa esimer-
kiksi lehteä numero 4/2002. Siinä on 
artikkelisivuilla peräti 34 värikuvaa! 
Runsaan kuvituksen salaisuutena on 
paitsi Annen tarmokkuus, niin myös 
yhdistykselle hankittu digikamera, 
joka on annettu toimitusneuvoston 
käyttöön. 

Uutuutena Anne toi lehteen uusi-
en jäsenten esittelyn, jossa uusi jäsen 
on vastannut muutamaan luottoalan 
kysymykseen. 

Annen jälkeen Risto Suviala in-
nostui uudelleen päätoimittajan teh-
tävästä. Risto avasi Linkissä sarjan 
Elämänpolku, jossa Luottomiehet 
ry:ssä vaikuttaneet henkilöt kertovat 
nykyisistä tehtävistään luottoalan ul-
kopuolella. 

Kaksi viimeisintä päätoimittajaa 
Sami Vesto ja Hanna Maunu ovat 
määrätietoisesti noudattaneet Luot-
tolinkin toimittamisen hyväksi koet-
tua linjaa.  

Harmaa eminenssi 
 Kun Luottolinkistä ja sen tekemises-
tä puhutaan ei voi olla mainitsematta 
Jukka Marttilaa. Jukka on ollut toi-
mitusneuvostossa yhtäjaksoisesti yli 
22 vuotta numerosta 1/1989 alkaen. 

Huikea juttu! Jukka hoiti vuosikau-
det lehdelle niin tärkeän oikoluvun. 
Jatkuvasti hän on kirjoittanut Link-
kiin sekä nimellä että nimimerkillä. 

Painotalon rooli 
Luottolinkki ei ilmestyisi jäsenille, el-
lei yhteistyökumppanina olisi asian-
sa osaava painotalo. Vuodesta 1998 
kumppanina on toiminut KM-Yh-
tymä Oy:hyn kuuluva Suomen Pai-
notuote. Täällä hoidetaan lehtemme 
taitto, oikoluku, painatus ja postitus 
jäsenille. Painotuotteessa työskentele-
vän taittaja Raimo Elovaaran käsissä 
Luottolinkki saa visuaalisen ilmeen-
sä. Taittaja rakentaa lehden aukea-
mittain, sivuittain, asemoi paikalleen 
kuvat ja määrittää värit. Avainasioi-
ta ovat selkeys ja luettavuus. Luotto-
linkin tekemisen prosessista iloineen 
ja suruineen on valaiseva artikkeli 
”Miten Luottolinkki syntyy?” lehdes-
sä numero 1/2002. Yhdistyksen jäse-
nistöltä saadun palautteen mukaan 
Luottolinkki luetaan yleensä sama-
na päivänä kun se ilmestyy. Se kertoo 
paljon siitä, mitä annettavaa Linkillä 
on meille kaikille. Lehti on nykyään 
luettavissa myös yhdistyksemme ko-
tisivuilla osoitteessa www.luottomie-
het.fi Sieltä löytyvät kaikki Luottolin-
kit PDF-muodossa. 
 Linkin tekeminen on kivaa. Toivot-
tavasti myös sen lukeminen. 

Luottomiehet ry:llä on ollut 
omat www-sivut www.luotto-
miehet.fi tammikuusta 2001 

alkaen. Käyttämien ei vaadi rekiste-
röitymistä eikä salasanoja, kaikilla 
on vapaa pääsy sivuillemme.

Jäsenyydestä kiinnostuneille si-
vusto tarjoaa mahdollisuuden tutus-
tua yhdistyksen toimintaan. Myös 
jäsenhakemuksen täyttäminen ja lä-
hettäminen käy helposti. Keskustelu-
sivuston tarkoituksena on ollut käy-
dä keskustelua netissä luottomiesten 
ja miksei myös ulkopuolisten kanssa. 
Keskustelun avauksia yritettiin muu-
tama kymmenen kertaa, mutta kom-
mentteja olisiko tullut vain yksi. Jä-
senten passiivisuus tässä asiassa on 
jäänyt selittämättömäksi. Keskuste-
lupalstaa ei enää otettu www-sivujen 
uuteen versioon.

Artikkelit-osio sisältää kaikki 
Luottolinkin numerot vuodesta 1983 

WWW-sivut
alkaen joko digimuodossa tai skan-
nattuna. Suosittelen.

Tapahtumakalenteri kertoo sekä 
yhdistyksen omat tapahtumat että 
halukkaiden palveluntarjoajien kou-
lutustilaisuudet. 

Vuoden 2002 alussa sivustolle 
otettiin uusina asioina ”tärkeät lin-
kit” –osio, josta löytyy hyödyllisiä 
linkkejä luottoalaa käsitteleville ko-
tisivuille sekä ”työpaikat”-osio, jos-
sa alamme yritykset voivat veloituk-
setta ilmoittaa avoimista luottoalan 
työpaikoista.

Sivuston suunnitteli ja toteutti 
Mediasuunnittelu Seija Krogius Oy 
Luottomiehet ry:n työryhmän mää-
rittelyn pohjalta.

Uusi versio
Kymmenen vuotta suunnilleen sa-
moina pysyneet kotisivut uudistettiin 
visuaalisesti ja osittain myös sisällöl-

lisesti helmikuussa 2010. Uusissa 
sivuissa on otettu huomioon help-
polukuisuus ja navigoitavuus. Uusi 
ominaisuus on se, että Luottomie-
het pystyvät itse muokkaamaan itse 
sivujen rakennetta. 

Uuteen versioon ei aluksi tullut 
avoimet työpaikat –osiota, mutta 
yleisön pyynnöstä se palautettiin si-
vuille kesäkuussa 2011.

Uuden sivuston suunnitteli ja to-
teutti Agileus Software Oy.

Vastuu tekstisisällön viemisestä 
kotisivuille on annettu Luottolinkin 
toimitusneuvostolle, jossa se henki-
lötasolla oli aiemmin Sami Vestol-
la ja nykyään Anne Björkillä. Sen 
sijaan vastuu tekstiaineiston toimit-
tamisesta Annelle on tietolähteellä 
eli tiedon tuottajalla.



Luottolinkki 3/2011 Luottolinkki 3/2011 59

Bisnode Finland Oy
Soliditet-liiketoiminta

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

asiakaspalvelu@bisnode.com

Soliditet 

Pohjoismaiden johtava luottotieto- ja yritysinformaatiotalo

Maksimoi myynti - minimoi luottoriskit 

•	 henkilöluottotiedot
•	 yritysluottotiedot
•	 luotonvalvontapalvelut
•	 tietokantapäivitykset
•	 YTJ-tietojen massapäivitykset
•	 yrityskohderyhmät
•	 kuluttajakohderyhmät
•	 asiakasanalyysit

 

www.soliditet.fi

Supporting
        Business
since 1908

Luottomiehet ry
50-vuotta

Sydämelliset onnittelumme!
Soliditet

Soliditet_luottolinkkimainos 50-vuotta.indd   1 9/15/2011   3:15:57 PM

Bisnode Finland Oy
Soliditet-liiketoiminta

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

asiakaspalvelu@bisnode.com

Soliditet 

Pohjoismaiden johtava luottotieto- ja yritysinformaatiotalo

Maksimoi myynti - minimoi luottoriskit 

•	 henkilöluottotiedot
•	 yritysluottotiedot
•	 luotonvalvontapalvelut
•	 tietokantapäivitykset
•	 YTJ-tietojen massapäivitykset
•	 yrityskohderyhmät
•	 kuluttajakohderyhmät
•	 asiakasanalyysit

 

www.soliditet.fi

Supporting
        Business
since 1908

Luottomiehet ry
50-vuotta

Sydämelliset onnittelumme!
Soliditet

Soliditet_luottolinkkimainos 50-vuotta.indd   1 9/15/2011   3:15:57 PM

Bisnode Finland Oy
Soliditet-liiketoiminta

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

asiakaspalvelu@bisnode.com

Soliditet 

Pohjoismaiden johtava luottotieto- ja yritysinformaatiotalo

Maksimoi myynti - minimoi luottoriskit 

•	 henkilöluottotiedot
•	 yritysluottotiedot
•	 luotonvalvontapalvelut
•	 tietokantapäivitykset
•	 YTJ-tietojen massapäivitykset
•	 yrityskohderyhmät
•	 kuluttajakohderyhmät
•	 asiakasanalyysit

 

www.soliditet.fi

Supporting
        Business
since 1908

Luottomiehet ry
50-vuotta

Sydämelliset onnittelumme!
Soliditet

Soliditet_luottolinkkimainos 50-vuotta.indd   1 9/15/2011   3:15:57 PM



60 Luottolinkki 3/2011

Idea Vuoden Luottomiehen 
valintaa saatiin Ruotsista 
vuonna 1985. Ruotsissa oli 
vuodesta 1973 alkaen valittu 
”Årets Kreditman”. Tunnus-
tuksen nimi on muutettu 
myöhemmin muotoon ”Stora 
Kreditpriset”.

Luottolinkissä numero 2/1985 oli 
seuraava ilmoitus ”Yhdistyksen hal-
litus on päättänyt ryhtyä toimiin 
Vuoden Luottomiehen valitsemisek-
si. Henkilön valinta tapahtuu yhteis-
työssä jäsenkunnan ja hallituksen 
kesken siten, että kukin jäsen tekee 
ehdotuksen Vuoden Luottomiehek-
si ja hallitus suorittaa ehdotusten ja 
oman tietämyksen pohjalta lopulli-
sen ratkaisun.”

Valintaperusteiksi Vuoden Luot-
tomiehelle ilmoitettiin seuraavat vaa-
timukset, joista valittavan henkilön 
tulee täyttää yksi:
- henkilö on toiminut tuloksellisesti 

luottotehtävissä tai
- henkilö on tehnyt luottoalan inno-

vaation tai
- henkilö on tehnyt luottoalaa tun-

netuksi elinkeinoelämässä ja vi-
ranomaisten keskuudessa.
Hallituksen valinta Vuoden Luot-

tomieheksi on julkistettu joko varsi-
naisessa syyskokouksessa tai syysse-
minaarissa.

Vuonna 1997 hallitus ei valin-
nut Vuoden Luottomiestä, mikä tun-
tui jäsenkunnasta silloin ja myös jäl-
keenpäin oudolta.

Luottomiesten säännöt eivät ole 
esteenä Vuoden Luottomiehen va-
litsemiselle yhdistyksemme jäsen-
kunnan ulkopuolelta. Näin on me-
neteltykin tähän mennessä kerran 
– vuonna 1998. Tällöin hallitus valit-
si Vuoden Luottomieheksi virkamie-
hen, Konkurssiasiamiehen toimiston 
päällikön, konkurssiasiamies Eero 
Lyytikäisen.

Vuonna 2000 päädyttiin jälleen 
harvinaiseen, mutta sitäkin oike-
ampaan ratkaisuun. Valinta kohdis-
tui luotonvalvojien ammattikunnalle 
ja Vuoden Luottomiehen tunnustus 
myönnettiin ammattikuntaa hyvin 
edustavalle luotonvalvoja Anita Mä-
kelälle.

Vuoden Luottomies

Vuoden Luottomiehet 
kautta aikojen:

1985 Risto Suviala
1986 Jaakko Pohjanpelto
1987 Seppo Jyrkämä
1988 Pertti Pennanen
1989 Seija Lehtonen
1990 Mikko Parjanne
1991 Thomas Feodoroff
1992 Pekka Tiilikainen
1993 Timo Mäki
1994 Petri Carpén
1995 Reijo Aarnio
1996 Sirkka Vallas
1997 ei valittu
1998 Eero Lyytikäinen
1999 Kari Mäkikärki
2000 Anita Mäkelä
2001 Kimmo Pulkkinen
2002 Leena Veikkola
2003 Anne Björk
2004 Jyrki Lindström
2005 Tom Fagerström
2006  Jukka Marttila
2007 Ulla Heikkilä
2008 Sami Vesto
2009 Kristian Vuorilehto
2010 Mikko Kallankari

1961 2011

Sirkka Vallas

Jaakko Pohjanpelto

Eero Lyytikäinen
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Yhdistyksen historian ensim-
mäinen Vuoden Luotto-
mies-diplomi luovutettiin 
osastopäällikkö Risto Suvialalle 
tunnustukseksi ansiokkaasta 
työstä luottoalalla. 
Näin puhui vasta  nimitetty 
Vuoden 1985 Luottomies 
yhdistyksen syyskokouksessa 
21.11.1985. 

Minun on mahdotonta kuvitella toi-
mivani luottoalalla osallistumatta 
Luottomiehet r.y:n toimintaan. Pi-
dän yhdistystä ja sen jäsenkuntaa 
sellaisena kokemuspankkina, jonka 
käytöstä on välitöntä hyötyä omas-
sa työssäni. 

Luottoalan ammattitaito on teori-
an soveltamista käytäntöön. Teorioi-
den hallinnan olet saanut ammatti-
koulutuksessasi. Näitä valmiuksiasi 
olet mahdollisesti kehittänyt harjoit-
tamalla jatko-opintoja. Ammattitai-
toinen luottohenkilö olet kuitenkin 
vasta kun pystyt soveltamaan omak-
sumiasi teorioita käytännössä. Vasta 
kokemuksia hankkineena pystyt us-
kottavasti hoitamaan tehtäviäsi. Teo-
riatietojen ja kokemuksen yhdessä 
muodostama kokonaisuus tekee pää-
töksistäsi ja neuvoistasi uskottavia. 
Vain uskottavalla ammattimiehellä 
on auktoriteettia ja arvovaltaa nii-
hin neuvottelukumppaneihin, joihin 
kulloinkin täytyy vaikuttaa. Milloin 
neuvottelukumppanina on myynti-
mies, milloin asiakas, milloin joku 
muu. 

Teoriatietojen hankkiminen on it-
sesi päätettävissä, kokemustietoja 
voit saada muualtakin kuin omas-
sa työssäsi. Jäsenyys luottomiesten 
omassa yhdistyksessä on sellainen 
pankkikortti olemassaolevaan ko-
kemuspankkiin, joka ei maksa juuri 
mitään, mutta lahjoittaa yli 700 luot-
tomiehen rikkaat kokemukset käyt-
töösi. 

Reskontranhoitajien 
ammattiylpeyttä voidaan 
parantaa 
Minusta tuntuu , että luotonvalvojien 
ja reskontranhoitajien ammattiylpeys 
on varsin heikko. Heidän esimiehen-
sä – luottopäälliköt – sen sijaan ovat 
varsin ylpeitä ammatistaan. Syitä sii-

hen, miksi asiat ovat näin, ei ole tie-
dossani. Joskus reskontranhoitajien 
keskuudessa tapaa tarpeetonta ”her-
ranpelkoa”, jolla ei pitäisi olla enää 
mitään tekemistä nykyaikaisin kei-
noin johdetussa yrityksessä. 

Yhdeksi lääkkeeksi havaitsemaani 
tautiin tarjoan kannustepalkkausta 
reskontranhoitajien ja luotonvalvoji-
en palkitsemisessa. Jos luottohenki-
lön palkkaus perustuu hänen aikaan-
saamiinsa taloudellisiin tuloksiin, on 
järjestelmästä samalla hyötyä työn-
antajalle. Näen kannustepalkkauk-
sen kokeilemiselle erityisiä syitä tällä 
hetkellä. Pitkään aikaan ei perintä-
menetelmissä eikä perintävälineissä 
ole tapahtunut mitään merkittävää 
kehitystä. Eikä ole näköpiirissäkään. 
Juuri tämän vuoksi reskontranhoita-
jien ja luotonvalvojien palkitsemisen 
riippuvuus aikaansaadusta työn tu-
loksesta voisi tällä hetkellä viedä pe-
rinnän kehitystä eteenpäin. 

Kannustepalkkauksen mittareiden 
tulee olla mahdollisimman selkeitä, 
yksinkertaisia ja oikeudenmukaisia. 
Kannusteen suuruuden tulisi olla riit-
tävä, jotta sillä olisi motivoiva vaiku-
tus. Kannustepalkkauksen hyötynä 
tulee ilman muuta olla sen positiivi-
nen vaikutus yrityksen taloudelliseen 
tulokseen. Lisäksi sen ohjaava vaiku-
tus täytyy näkyä nopeasti. 

Luotonvalvonnan luonteen huomi-
oonottaen pidän työryhmäkohtaista 
kannustetta parempana ratkaisuna 
kuin henkilökohtaista kannustet-
ta. Lisäksi työryhmän esimiehen tu-
lisi päästä osalliseksi kannusteesta. 
Kannuste voitaisiin jakaa ryhmän jä-
senille joko tasan pääluvun mukaan 
tai palkkojen suhteessa. 

Odottelusta 
itsesääntelyyn 
Aika ajoin nousee yleisen keskuste-
lun kohteeksi kysymys perintätoi-
minnan sääntelemisestä. Viimeksi 
lokakuussa 1985 oikeusministeriön 
kansliapäällikkö Raimo Pekkanen 
puuttui asiaan esitelmöidessään Oy 
Credit Ab:n juhlaseminaarissa. Pek-
kanen totesi: ”Toistaiseksi ei ole ryh-
dytty konkreettisiin lainsäädäntö-
toimiin, ja toivottavaa olisikin, että 
perintäala voisi itsesääntelyn kaut-
ta saada aikaan sen, että kaikki alan 
yrittäjät noudattaisivat hyvää perin-
tätapaa. ” Ja Pekkanen päätti esitel-
mänsä: 

”Tässä, kuten monessa muussakin 
yhteydessä, on pidettävä tavoitteena 
sitä, että tarpeelliset normit luodaan 
vapaaehtoisesti elinkeinoelämän it-
sensä piirissä, jolloin valtiovallan ei 
ole välttämätöntä puuttua asioiden 
kulkuun.” 

Kun on kuullut oikeusministe-
riön korkeimman virkamiehen an-
tavan näin selvän sanoman, ei joh-
topäätöksen tekemisessä voi olla 
epäselvyyttä. Se että perintätoimin-
nassa ei ole voitu osoittaa epäkohtia, 
ei estä elinkeinoelämää ryhtymäs-
tä hyvää perimistapaa koskevien oh-
jeiden laatimiseen. Päinvastoin. Nyt 
kun harjoitetussa perintätavassa ei 
ole moitteen sijaa, on juuri oikea aika 
laatia tapanormit. 

Jos jäämme asian kanssa odot-
tamaan, on olemassa suuri vaara, 
että valtiovalta ryhtyy konkreetti-
siin lainsäädäntötoimiin eli perustaa 
työryhmän tai komitean asiaa sel-
vittämään. Tällöin elinkeinoelämän 
vaikuttaminen rajoittuisi komitean 
jäsenyyteen ja luottomiesten vaiku-
tusmahdollisuudet supistuisivat lau-
sunnonantajan vähäiseen olematto-
muuteen. 

Toisin sanoen, luottoalan pitäi-
si pystyä vaikuttamaan asioiden kul-

Vuoden 1985 Luottomiehen puheenvuoro 

Auktoriteetti on A ja 0

Sirkka Vallas

Risto Suviala
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kuun siten, että valtiovalta ei ryh-
dy mihinkään lainvalmistelutoimiin. 
Luottoalan yhdessä muun elinkei-
noelämän kanssa tulee nähdäkseni 
ryhtyä aktiivisesti ja viipymättä luo-
maan hyvää perimistapaa koskevia 
ohjeita, jolloin - toistaakseni kanslia-
päällikkö Pekkasen sanat -”valtioval-
lan ei ole välttämätöntä puuttua asi-
oiden kulkuun”. 

Ruotsissa vuodesta 1974 voimas-
sa ollut Inkassolag ja sen periaatteet 
sopikoot ruotsalaisille. Suomalaises-
sa perintäkäytännössä tuntuisi var-
sin oudolta sellainen tulkinta, jonka 
Ruotsin perimislakia valvova ” Da-
tainspektionen” on tehnyt. Ruotsin 
perimislain mukaan maksuvaatimus 
velalliselle täytyy esittää kirjallises-
ti. Valvova viranomainen on tulkin-
nut tätä siten , että puhelimitse esi-
tetty maksuvaatimus on kielletty, sen 
sijaan puhelimessa esitetty maksu-
huomautus on sallittu. Maksuvaati-
muksen ja maksuhuomautuksen ero 
piilee siinä, että maksuhuomautus ei 

saa sisältää mitään uhkausta maksu-
ajan loppumisesta. Huomautuksen 
yhteydessä saa todeta ainoastaan, 
että lasku on erääntynyt. 

Tiedossani on, että Suomen Peri-
mistoimistojen Liitto on määritellyt 
hyvän perimistavan, joka huolehtii 
sekä perimistoimiston ja päämiehen 
että velallisen oikeuksista ja velvol-
lisuuksista. Sen sijaan tiedossani ei 
ole, kuinka tätä ns. yhdeksän koh-
dan ohjelmaa on noudatettu. Kun 
hyvän perimistavan ohjeita uudel-
leen ryhdytään miettimään, tulisi 
mielestäni tätä työtä tehdessä ottaa 
huomioon perimistoimistojen perin-
nän lisäksi myös yritysten oma pe-
rintä, joka kuitenkin muodostaa pe-
rinnän keskeisimmän osan. 

Kysynnän ja tarjonnan 
kohtauspaikka 
Lopuksi haluan heittää ehkä joiden-
kin mielestä vallattoman ajatuksen 
yhdistyksemme toiminnan laajenta-

miseksi. Kun yhdistyksemme jäsen-
kunta on niinkin laaja kuin se on, 
voisi se toimia muiden tehtävien li-
säksi luottoalan työnvälitystoimis-
tona, jonne paikanvaihtoa haluavat 
yhdistyksen jäsenet voisivat luotta-
muksellisesti ilmoittautua ja josta 
uutta luottohenkilöä hakevat yrityk-
set voisivat tiedustella hakijoita. Pal-
velu olisi maksutonta sekä jäsenille 
että yrityksille. 

Työnvälityslain mukaan työnvä-
litystoiminta on luvanvaraista toi-
mintaa. Lain toisen pykälän mukaan 
yhdistykselle voidaan myöntää toi-
milupa välittää työtä tai työntekijöi-
tä, milloin yhdistyksellä katsotaan 
olevan erityiset työhönsijoitusmah-
dollisuudet määrätyllä alalla. Ennen 
kuin tällaisiin operaatioihin ryhdy-
tään, tulisi yhdistyksen sääntöihin 
tehdä työnvälitystä koskeva lisäys.  

Artikkeli on julkaistu Luottolinkis-
sä 1/1986

Suomen Painotuote tarjoaa luotettavia, 
kustannustehokkaita ja kokonaisvaltaisia 
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Luottoalan vaiheet

1950-luku

Luoton historia osoittaa, että 
luoton myöntämisellä on ol-
lut kautta aikojen keskeinen 

markkinointia ja myyntiä piristä-
vä vaikutus. Luoton myöntämisen 
avulla ostajiksi on saatu nekin yri-
tyksen tuottamien hyödykkeiden 
tarvitsijat, jotka ostohetkellä eivät 
olisi voineet ostaa hyödykettä kä-
teisvaroillaan.

Massatuotanto ei olisi mahdollis-
ta ilman laajoja markkinoita, suurta 
ostavaa yleisöä. Yleisen varallisuu-
den ja maksuvalmiuden taso eivät 
kuitenkaan aikaisemmin antaneet 
mahdollisuutta laajamittaiseen kes-
tokulutushyödykkeiden käteiskaup-
paan. 

Osamaksuluotto levisi nopeasti 
laajaksi kestokulutushyödykkeiden 
kaupankäyntitavaksi sen jälkeen 
kun sotien perua oleva säännöstely-
talous purkaantui. Yksityisautojen 
yleistyminen tapahtui pitkälti osa-
maksukaupan varassa. 

Toisen maailmansodan jälkeen 
pankit ryhtyivät laajamittaises-
ti rahoittamaan kulutusta suoraan 
kuluttajille annetuilla luotoilla. 
1950-luvulla pankit tarkistivat ku-
lutusluottojen vakuuskäytäntöä si-
ten, että säännölliset tulot katsot-
tiin riittäväksi vakuudeksi luotolle. 

Kappa-Keskus (vuodesta 1969 
alkaen Pukeva) Helsingin Kaisa-
niemenkadulla myi ensimmäisenä 
Suomessa vaatteita vähittäismaksul-
la jo vuodesta 1933 alkaen. Vähit-
täismaksu oli osamaksun virallinen 
nimi vuoteen 1966 asti.

Velkakauppaan perustamisestaan 
1900-luvun alusta alkaen kieltei-
sesti suhtautunut osuuskauppaliike 
muutti kantaansa luottokauppaan. 
Ensimmäisenä osuuskauppana osa-
maksun hyväksyi 1950-luvun puo-
livälissä pellervolainen osuuskaup-
pa eli SOK. Kesko alkoi kehittää 
1950-luvulla pääkonttorin luotto-
osastoa.

Kulutusluottojen yleistyminen 
toi alalle myös uusia instituutioi-
ta. Osamaksukaupan yleistyminen 
synnytti rahoitusyhtiöitä, jotka ra-
hoittivat tai ostivat kauppiaiden 
osamaksusopimuksia. Eräiden kes-
tokulutushyödykkeiden ja toisaalta 
yritystoiminnan tarvitsemien pää-
omahyödykkeiden kaupassa yleis-
tyi vuokraaminen (leasing) ostami-
sen sijasta.

Myös tililuotot olivat saaneet ja-
lansijaa luottokaupassa. Stockmann 
oli 1950-luvun lopulla julkaissut ra-
joitetun määrän ns. tiliostokortteja 
– kartonkisia kortteja numeroineen, 
asiakkaan nimineen ja allekirjoituk-
sineen. Nämä olivat tulevien luotto-
korttien edelläkävijöitä.

Luottokorttien yleistyminen mer-
kitsi kulutusluottojen kasvua. Luot-
tokorttitoiminnan Suomessa aloitti-
vat öljy-yhtiöt 1950-luvun lopulla. 
Kuten öljy-yhtiöt rahoitusta hoiti-
vat asianomaiset tavarantoimittajat 
itse kunnes vuonna 1959 liikepankit 
Kansallis-Osake-Pankki, Pohjois-
maiden Yhdyspankki ja Helsingin 
Osakepankki perustivat nopeas-
sa tahdissa omat rahoitusyhtiön-
sä Osaluotto Oy:n (KOP), Osamak-
su Oy:n (PYP) ja Asiakasluotto Oy 
- Kundkredit Ab:n (HOP). 

Suomessa oli kaksi merkittävää 
luottotietotoimistoa: Tampereella 
vuonna 1906 toimintansa aloitta-
nut alun perin ruotsinkielisen pää-
oman piirissä syntynyt Suomen 
Luotonantajayhdistys ja Helsingissä 
vuonna 1912 toimintansa aloittanut 
suomenkielisen pääomapiirin perus-
tama Luottotieto ry (alkuaan Liike-
miesten Tiedonantoyhdistys).

Yhdistysten rinnalla luottotieto-
alalla toimivat Pohjoismaiden Yh-
dyspankin ja Kansallis-Osake-Pan-
kin luottotieto-osastot. Helsingin 
Osakepankki harjoitti myös luot-
totietotoimintaa, mutta kahta suur-
pankkia huomattavasti pienemmäs-
sä mittakaavassa. Muissa pankeissa 
toiminta oli täysin sivutoimista.

Vuosikymmenen lopulta alka-
en myös perintäala oli kasvussa. 
Luottotietotoimintaa harjoittavan 
Suomen Luotonantajayhdistyksen 
perintätoiminnasta vastasi sen ty-
täryhtiö Oy Credit Ab.  Kilpailijan 
Luottotieto ry:n perimisyksikkö Oy 
Luottotieto oli lakkautettu vuonna 
1958, mutta sen tehtäviä jatkoi eril-
lisessä omistuksessa ollut Asianajo-
toimisto Ant-Wuorinen, Kauppi & 
Juote.

Uutta luottoalan 
lainsäädäntöä
Laki asianajajista tuli voimaan 
1.7.1959. Lain mukaan asianajaja 
on se, joka on maan yleisen asian-
ajajayhdistyksen jäsenenä merkitty 
asianajajaluetteloon.

1961 2011
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tin numerosta ja sotusta luovuttiin. 
Henkilön yksilöivän tunnuksen ni-
meksi tuli henkilötunnus (hetu).

Vuoden 1963 alusta Suomen 
markka uudistettiin siten, että siihen 
saakka käytössä olleen rahan 100 
markkaa vastasi uutta yhtä markkaa 
ja siihenastinen markka yhtä penniä. 
Summista siis yksinkertaistettuna 
pudotettiin kaksi nollaa pois. Tarvit-
taessa vanhaa markan aikaista rahaa 
kutsuttiin ”vanhaksi markaksi” (ly-
henne vmk) ja uutta ”nykymarkak-
si” (nmk).

Perintätoimiala oli kasvussa 1950-
1960 –luvun vaihteesta alkaen. Tu-
russa varatuomari Yrjö Lehtonen 
perusti vuonna 1966 yrityksen ni-
meltä Contant, liikeyritysten mak-
sutieto- ja perimispalvelu, Lehto-
nen & Stenberg kommandiittiyhtiö. 
Elinkeinoilmoituksen mukaisesti yh-
tiö harjoitti liikeyritysten keskeis-
tä tiedoitustoimintaa maksunsa 
laiminlyöneistä asiakkaista ja peri-
mistoimintaa. Pankki- ja pääomasi-
joittajaomistusten kautta Contant on 
tänään norjalaisen Lindorff-konser-
nin nykyinen Suomen Lindorff. Yrjö 
Lehtonen eriytti luottotietotoimin-
nan vuonna 1973 omaksi yhtiökseen 
Maksutieto Oy:ksi, joka ryhtyi en-
simmäisenä Suomessa systemaatti-
sesti keräämään yritysten maksuhäi-
riötietoja.

Eräät helsinkiläiset yritykset pe-
rustivat perintäosastoistaan vuonna 
1968 Tietoperintä Oy:n. Tämäkin 
yhtiö harjoitti perintä- ja luotto-
tietoimintaa, josta jälkimmäises-
tä vähitellen luovuttiin. Tietoperin-
tä hankki tiettävästi ensimmäisenä 
perimistoimistona käyttöönsä ATK-
järjestelmän vuonna 1978. KOP:n 
ja SYP:n fuusion jälkiseurauksena 
1990-luvulla Tietoperintä Oy:n toi-
minta päättyi sen myytyä liiketoi-
mintansa Intrum Justitialle.

Nykymuotoinen yritystutkimus 
tuli Suomeen 1960-luvun alussa 
Suomen Pankin pyrkiessä saamaan 
pienille ja keskisuurille yrityksille 
rahoitusta Maailmanpankilta. Yri-
tystutkimus levisi nopeasti myös 

pankkeihin ja muihin rahoituspää-
töksiä tekeviin laitoksiin. Pankkien 
yhteistä yritystutkimukseen erikois-
tunutta Teollistamisrahastoa pidet-
tiin alan ammattilaisten piirissä erit-
täin haluttuna työpaikkana.

Luottokunta syntyi vuonna 1965, 
kun Helsingin Aleksanterinkadun 
kauppiaat ja pankit halusivat tehdä 
maksamisesta sujuvampaa. Yhteisel-
le maksuvälineelle ja maksujen keski-
tetylle käsittelylle oli olemassa selvä 
tarve. Näin sai alkunsa Luottokun-
nan ensimmäinen tuote OK-kort-
ti (ostokortti-köpkort). Luottokunta 
tunnetaan nykyään Business Euro-
card –korteistaan, Lounasseteleis-
tään, Visa-korteistaan ja Virikesete-
leistään.

Vuoden 1964 alusta pankki-
en luottotieto-osastot ryhtyivät ra-
joittamaan luottotietotoimintaan-
sa sekä perimään tiedoista maksua. 
Vuoden 1964 jälkeen pankit antoi-
vat luototietoja enää vain kirjallisen 
sopimuksen tehneille asiakkailleen. 
Poikkeuksen muodostivat ulkomai-
set luottotiedot, joiden välittämisessä 
pankeilla oli laajan kirjeenvaihtaja-
pankkiverkostonsa johdosta edelleen 
vahva asema.

1960-luvulla Suomessa kehitetty 
palkka pankkiin –järjestelmä lisäsi 
merkittävästi pankkien varainkeruu-
ta ja samalla luotonantomahdolli-
suuksia. Jokaisen palkansaajan tuli 
avata pankkitili. Siihen asti palk-
ka oli maksettu pussissa käteisenä ja 
pussi vietiin pankkiin tai sitten ei.

Makuvälineenä shekki eli kulta-
aikaansa Suomessa 1960-luvun lo-
pulla ja 1970-luvun alussa. Lukuisat 
yritykset maksoivat laskunsa shekil-
lä ja saivat siten lisää maksuaikaa 
kun shekin vastaanottanut myyjäy-
ritys viivytteli shekin esittämisessä 
pankin maksettavaksi. Shekki perus-
tuu edelleen voimassaolevaan vuon-
na 1932 voimaantulleeseen shekkila-
kiin. 

1960-luku

Poliittisesti kuohuva 1960-luku 
oli tapahtumarikas myös luot-
toalalla. Luottokauppa kasvoi 

vauhdilla ja alalle syntyi merkittäviä 
uusia toimijoita.

Tämän vuosikymmenen alus-
ta alkaen monet yhtiöt lähtivät or-
ganisoimaan luotonvalvontaansa ja 
palkkasivat luotonvalvojia tai luot-
totarkastajia, joiksi osaa nimitettiin.

Alkuvuodesta 1960 liikepan-
kit ja molemmat luottotietotoimis-
tot – Suomen Luotonantajayhdistys 
ja Luottotieto ry. neuvottelivat osa-
maksukauppaan keskittyvän luotto-
tietotoimiston perustamisesta. Lii-
kepankkeja toimiston perustamiseen 
ajoi pankkien rahoitusyhtiöiden tar-
ve saada 1950-luvulla kasvuun lähte-
nyt osamaksukauppa varmemmalle 
pohjalle. Erinäisten käänteiden jäl-
keen lopullinen ratkaisu saatiin ai-
kaan Suomen Pankkiyhdistyksen 
avulla. Pankkiyhdistyksen toimitus-
johtaja Raimo Ilaskiven johdolla käy-
tyjen neuvottelujen tuloksena syntyi 
lokakuussa 1961 yksimielinen pää-
tös osamaksukauppaan keskittyvän 
luottotietotoimiston perustamisesta. 
Yhtiön nimeksi tuli Luottokontrolli 
Oy. Raimo Ilaskivi oli pitkään Luot-
tomiehet ry:n jäsen. Luottokontrol-
lin nimi vaihtui vuoden 1988 lopulla 
Suomen Asiakastieto Oy:ksi ja yhti-
ön palveluvalikoima laajeni vuosien 
kuluessa nykyisiin mittoihinsa.

Lokakuussa 1961 yhdeksän päi-
vää ennen Luottokontrollin perus-
tamista pitkälle sama kantajoukko 
perusti oman yhdistyksemme Luot-
tomiehet-Kreditmännen r.y:n, mikä 
on tämän julkaisun pääroolissa.

Kaikki tietävät mikä on henkilö-
tunnus. Ensimmäinen henkilön yk-
sikäsitteinen tunnus oli työeläke-
kortin numero ja sen antoi vuosina 
1962–1970 Eläketurvakeskus. Myö-
hemmin, vuosina 1964–1970 Kan-
saneläkelaitos ryhtyi jakamaan omia 
sosiaaliturvatunnukseksi (sotu) kut-
suttuja tunnuksia, joiden tiedot pe-
rustuivat väestörekisteritietoihin. 
Vuoden 1971 alusta, kun Väestöre-
kisterikeskus otti käyttöön digitaa-
lisen väestörekisterin, työeläkekor-
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Asiakkaiden esimerkinomai-
nen perintärutiini 1960-luvun 
lopussa:

1. vaihe
Tiliotteet saapuvat reskontraan.

2. vaihe
Reskontra erottaa perinnästä niiden 
asiakkaiden tiliotteet, jotka lykkäyk-
sen tai muun syyn takia eivät kuulu 
asiakkaisiin, joille lähetetään perin-
täkirje.

3. vaihe
Reskontra jakaa tiliotteet kolmeen 
luokkaan (A, B, C). A- ja B-luokas-
sa olevat tiliotteet reskontra lähet-
tää suoraan asiakkaille. C-luokassa 
olevat tiliotteet reskontra toimittaa 
konttoripäällikölle.

4. vaihe
Konttoripäällikkö käsittelee saaman-
sa C-luokassa olevat tiliotteet ja mää-
rää perintäluokan. Menettely jatkuu 
kuten kohdassa 3.

Uutta luottoalan 
lainsäädäntöä
Vientitakuulaki tuli voimaan 
1.1.1963. Lain mukaan teollisuus-
tuotteiden viennin yhteydessä synty-
vän tappionvaaran varalta voidaan 
myöntää valtion vientitakuu.

Laki osamaksukaupasta tuli voi-
maan 1.6.1966. Lailla kumottiin 
vuonna 1933 vähittäismaksukau-
pasta annettu laki. Osamaksukau-
palla tarkoitetaan sellaista irtaimen 
esineen kauppaa, jossa hinta suorite-
taan maksuerissä, joista yksi tai use-
ampi erääntyy sen jälkeen, kun esine 
on luovutettu ostajalle. Lisäksi myy-
jä on pidättänyt itselleen joko oikeu-
den esineen takaisin ottamiseen, jos 
ostaja laiminlyö hänelle sopimukses-
ta johtuvan velvollisuuden täyttämi-
sen, taikka omistusoikeuden esinee-
seen siihen asti, kun joko koko hinta 
tai ainakin määrätty osa niistäkin 
maksueristä, jotka erääntyvät esi-
neen luovuttamisen jälkeen, on suo-
ritettu.

1970-luku
1970-lukua voidaan hyvästä syys-
tä pitää tietosuojakeskustelun käyn-
nistymisen vuosikymmenenä. Po-
liitikkojen piirissä nousi pyrkimys 
luottotietojen käytön rajoittamiseen. 
Helsingin Sanomat julkaisi maalis-
kuussa 1970 kaksiosaisen kirjoitus-
sarjan, jossa vaadittiin luottotietotoi-
mistojen kansallistamista ulkomaisen 
invaasion estämiseksi. Ruotsissa ni-
mittäin oli 1960-luvun lopulla kolme 
luottotietotoimistoa siirtynyt amerik-
kalaisen Dun & Bradstreetin omis-
tukseen. Lakivalmistelu, vaikka se ei 
johtaisikaan kansallistamiseen, näh-
tiin luottotietoalalla asiana, joka tu-
lisi keskeyttää ennen kuin se alkaisi-
kaan.

Pohjoismaiden Neuvoston kokouk-
sessa vuonna 1971 Ruotsi esitti yhtenä 
luottotietoalaa koskevana vaihtoehto-
na toiminnan valtiollistamista kaikis-
sa Pohjoismaissa. Suomessa asetettiin 
samana vuonna erityinen tietosuo-
jatoimikunta. Seuraavaksi asetettiin 
vuonna 1972 tietojärjestelmäkomi-
tea, jonka puheenjohtajaksi nimet-
tiin oikeustieteen tohtori ja president-
ti Urho Kekkosen kansliapäällikkö 
Antero Jyränki. Komiteassa oli luot-
totietotoimintaa käsittelevä jaosto, 
johon Luottomiehet ry:stä kuuluivat 
KOP:n johtokunnan jäsen Simo Kärä-
vä ja Oy Stockmann Ab:n apulaisjoh-
taja S.A. Perret.

Tietojärjestelmäkomitean työs-
kentely ajautui kriisiin joulukuus-
sa 1974. Kalevi Sorsan hallitus 
lakkautti komitean. Luottotieto-
lain valmistelemista jatkettiin vir-
kamiestyönä. Lainsäädäntöneuvos 
Matti Savolaisen nimissä vuonna 
1975 valmistunut luottotietolakieh-
dotus oli lopulta varsin maltillinen. 
Lakiehdotus ei kuitenkaan johtanut 
toimenpiteisiin ja asia haudattiin 
toistaiseksi.

Luottovakuutustoiminta alkoi 
Suomessa 1970-luvun alkupuolel-
la kun Vakuutusosakeyhtiö Pohjo-
la vakuutti Suomen Paperitehtaitten 
Yhdistyksen, Finnpapin ja mui-
den metsäteollisuusyritysten omis-
tamien vientiyhdistysten saamisia. 
Teollisuusvakuutus aloitti luotto-
vakuutustoiminnan 10 vuotta myö-
hemmin.

Kauppaliikkeiden saatavat olivat 
1970-luvulla nousseet jo niin suurik-
si, että niiden oli ruvettava kiinnit-
tämään vakavaa huomiota asiakkai-
densa maksutapoihin. 1970-luvun 
kuluessa eräät kauppaliikkeet piti-
vät yllä epävirallisia ns. maksutapa-
piirejä, joissa kuukausittain vaihdet-
tiin tietoja tärkeimpien asiakkaiden 
maksutavoista.

Vuosikymmenen loppupuolel-
la luottotietojen ja perinnän pitkään 
jatkunut symbioottinen suhde Suo-
messa alkoi murentua. Suomen Luo-
tonantajayhdistyksen omistama pe-
rimistoimisto Oy Credit Ab myytiin 
vuonna 1977 ruotsalaiselle Jönkö-
pings Juridiska Byrålle. Samoihin ai-
koihin varatuomari Veikko Kauppi 
osti Luottokontrollin omistuksessa 
olleen perimistoimisto Luottorekis-
teri Oy:n. Turkulainen varatuomari 
Yrjö Lehtosen omistama luottotieto-
toimisto Maksutieto Oy ja sen rin-
nalla toiminut perimistoimisto Con-
tant Oy puolestaan jatkoivat kahden 
toimialan yhteistyötä.

Creditistä on vuosikymmenten ai-
kana kehittynyt omistaja- ja nimen-
muutosten kautta Intrum Justitia –
konsernin nykyinen Suomen Intrum 
Justitia.

Elinkeinoelämälle yleisenä haitta-
na todettiin olevan monien julkisten 
laitosten tapa vähentää käteisalennus 
yliaikaisesta maksusta ja toisaalta jät-
tää maksamatta viivästyskorko myö-
hästyneenä maksetuista laskuista.

1970-luvun talouselämälle ja elä-
mälle yleensäkin löi leimansa kaksi öl-
jykriisiä. Kriisissä öljyn saatavuuden 
suuri väheneminen tai hinnannousu 
aiheuttaa taloudessa taantuman. En-
simmäinen vuoden 1973 öljykriisi joh-
tui siitä, että OPEC päätti vähentää 
huomattavasti öljyn tuotantoa. Toisen 
vuoden 1979 öljykriisin syynä oli Ira-
nin vallankumous. Ensimmäisen öljy-
kriisin positiivisena seurauksena voi-
daan pitää sitä, että Britannia ja Norja 
aloittivat laajat öljyn etsinnät Pohjan-
merellä. Toisen kriisin seurauksena 
maakaasun ja hiilen tuotanto ja käyt-
tö lisääntyi ja uusia ydinvoimaloita ra-
kennettiin paljon.
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1970-luku
Uutta luottoalan 
lainsäädäntöä
Autokiinnityslaki tuli voimaan 
1.1.1973. Lailla kumottiin kiinnityk-
sestä linja-autoon annettu laki. Uu-
den lain nojalla voidaan kiinnittää 
rahamääräisen kirjallisen sitoumuk-
sen täyttämisen vakuudeksi autore-
kisterikeskuksen pitämään rekiste-
riin merkitty:
1) kuorma-auto ja linja-auto
2) kuorma-autoon kytkettäväksi hy-
väksytty perävaunu sekä
3) erikoisauto, traktori, moottorityö-
kone ja moottorikäyttöinen laite.

Kirjanpitolaki tuli voimaan 
1.1.1974. Lailla kumottiin vuonna 
1945 annettu kirjanpitolaki. Lakia 
laadittaessa pidettiin tärkeänä, että 
ulkopuolinen tarkastelija on perillä 
niistä periaatteista, joita kirjanpidos-
sa sovelletaan. Johtavaksi periaat-
teeksi omaksuttiin professori Martti 
Saarion suoriteperusteinen, meno tu-
lon kohdalle – teorian mukainen ti-
linpäätös.

Vahingonkorvauslaki tuli voi-
maan 1.9.1974. Siihen asti yleiset 
vahingonkorvausoikeutta koskevat 
säännökset sisältyivät rikoslain 9 lu-
kuun. Vahingonkorvauslaki sään-
telee pääasiassa sopimussuhteiden 
ulkopuolella syntyvää korvausvelvol-
lisuutta.

Kouvolan hovioikeus aloitti toi-
mintansa 1.5.1978 ja Rovaniemen 
hovioikeus vuotta myöhemmin 
1.5.1979. Tämän jälkeen Suomes-
sa on yhteensä kuusi hovioikeutta. 
Vanhat hovioikeudet olivat ruuhkau-
tuneet ja käsittely oli yksinomaan 
kirjallista. Uusien hovioikeuksien pe-
rustamisen jälkeen kaikissa hovioi-
keuksissa oli mahdollista ottaa käyt-
töön suulliset istunnot.

Kuluttajansuojalaki tuli voimaan 
1.9.1978. Lain säännökset olivat to-
dellisia uutuuksia. Muissa pohjois-
maissa ei ollut vielä vastaavaa, yh-
tenäistä lakia kuluttajan oikeuksista 
kulutushyödykkeen kaupassa. Eräät 
uudet säännökset poikkeavat sisäl-

löltään jyrkästi aikaisemmin nouda-
tetuista oikeusperiaatteista. Uudeksi 
kuluttajansuojaviranomaiseksi pe-
rustettiin kuluttaja-asiamiehen vir-
ka.

Kaupparekisterilaki tuli voimaan 
1.3.1979. Kaupparekisteriin merki-
tään kaikki elinkeinotoimintaa har-
joittavat yhtiöt, yhteisöt ja luon-
nolliset henkilöt. Rekisteriä pitää 
Patentti- ja rekisterihallitus.

Toiminimilaki tuli voimaan myös 
1.3.1979. Toiminimellä tarkoitetaan 
nimeä, jota elinkeinonharjoittaja 
käyttää toiminnassaan. Yksinoikeus 
toiminimeen saadaan rekisteröimällä 
nimi kaupparekisteriin tai vakiinnut-
tamalla toiminimi.

Olin matkalla 1970-luvulla silloiseen 
kotikaupunkiini Saloon ja pysähdyin 
Hiidenvedellä. Presidentti Urho Kek-
kosen auto oli sammunut huolto-
asemalle ja autonkuljettaja tuli ky-
symään, olisiko mahdollista päästä 
kyydissä Lahnajärvelle. Tämä sopi 
minulle oikein hyvin ja matkalla tuli 
juteltua yhtä ja toista. Presidentti ky-
syi muun muassa millä alalla nuori 
mies toimii. Vastasin vähän ympä-
ripyöreästi, että toimin luottoalal-
la. Tähän presidentti totesi terävästi: 
”Riskejä sisältävä elämä on rikkain-
ta elämää.” Seuraavalla viikolla tuli 
upea lahjakori työpaikalle Eteläran-
taan.

Pertti Pennanen

Syksyllä 1970 tiedustelin esimiehel-
täni osastopäällikkö Kalevi Tikal-
ta voisinko liittyä Luottomiesten jä-
seneksi. Pettymyksekseni hän ei ollut 
samaa mieltä. Luotto-alan kokemuk-
seni oli liian vähäinen. Luultavim-
min Tikan käsitys allekirjoittaneesta 
ei ollut riittävä, olinhan vasta puoli-
sen vuotta laatinut luottotietoraport-
teja KOP:ssä hänen osastollaan.

Varsinaisesti luottoala kohdallani 
oli alkanut syyskuussa 1967 saman 
pankin Kaivopuiston konttorin vek-

seli- ja lainaosaston ainoana virkai-
lijana. Siihen aikaan ei ollut pankki-
toimihenkilöitä vaan virkailijoita.

Luvan kysyminen oli välttämätön-
tä, koska yhdistykseen liittymiseen 
tarvittiin kahden jäsenen suositus. 
Myöhempinä vuosina tästä käytän-
nöstä luovuttiin, olin pyrkinytkin 
vaikuttamaan asiaan.

Tammikuussa 1971 sain maistaa 
onnen murusen, pääsin Luottomies-
ten jäseneksi, mikä teki nuorukaisen 
itsetunnolle hyvää. Yhdistyksessä 
oli muistaakseni satakunta jäsentä, 
pankkien KOP:n, SYP:n ja HOP:n 
luottotieto-osastoilta, Suomen Luo-
tonantajainyhdistyksestä ja Luotto-
tieto ry:stä sekä Luottokontrollista. 
Runsaasti oli yritysmaailmassa ta-
varaluotto- ja perintätehtävissä toi-
mivia henkilöitä. Varsinaisia peri-
mistoimistoja ei tainnut juuri olla, 
Creditin muistan kyllä ja myöhem-
min Intrumin ”pakkaspaukkuineen”. 

Yhdistyksen kokoukset olivat mu-
kavia ja niitä oli mm. Helsinki Ho-
tellin tiloissa työnantajan maksaes-
sa illalliskustannukset. Fenniaankin 
mentiin jatkoille, omaan piikkiin. 
Tosin virvokkeiden tarjoajiakin on-
neksi oli. Luottotietotutkijan palkal-
la ei muuten olisi paljon riemuinnut 
tai remunnut. Tanssimistakin saatet-
tiin harrastaa. 

Yhtä hauskaa kuin juhliminen ja 
avartavampaa oli esitelmien seuraa-
minen. Myös vanhempien ja työelä-
mässä hyvin kokeneiden kollegojen 
tapaaminen ja heidän keskustelujen-
sa seuraaminen oli opettavaista. Eikä 
pelkästään omaa ammattia silmällä-
pitäen vaan elämää varten yleensä.

Luotto- ja perintä-alan palvelun-
tuottajia oli hyvin vähän, joten yh-
distyksen merkitys kouluttajana oli 
ainakin omalta kohdaltani tärkeä. 
Luottolinkki-lehteä ei vielä ollut.

Voidaan ajatella, että seminaaris-
sa istuminen on yksitoikkoista, mut-
ta tämä ei pitänyt paikkaansa. Ker-
ran eräs vesiselvä esitelmöitsijätär 
putosi suorin vartaloin metrin kor-
kuiselta lavalta, puisteli mekkonsa 
ja jatkoi luentoaan. Eräässä toises-
sa seminaarissa häkämyrkytys oli 
lähellä. Edessäni istui varttuneem-
pi daami savuketta poltellen. Eihän 
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se haitannut, mutta kun savuke paloi 
loppuun, uusi syttyi saman tien. Kol-
messa vartissa taisi topallinen mennä 
ja käry oli kaamea. 

Sosiaaliseen elämään kuului al-
koholi ja myönnän jonkun Luotto-
miesten kokouksen jatkojen jälkeen 
saapuneeni aamulla töihin hyvillä 
mielin vaikka vähällä hapella. Syn-
nintunto tihkui esiin päivän mittaan. 
Mutta ei sitä kauan murehdittu. Ar-
vostetut liikemiehetkin viettivät pit-
kiä lounaitaan eikä niistä tehty sen-
saatioita. Maan tapa 1970 luvun 
alussa oli sellainen.

Sodan kokeneet ihmiset olivat vie-
lä vahvasti työelämässä ja julkinen 
kaikenlaisista asioista nipottaminen 
oli vähäistä. Nykyäänhän tuskin saa 
aivastaa, ilman että joutuu lehden tai 
netin palstoille nälvittäväksi.

Mutta joku tolkku asioiden hoi-
tamisessa piti silti olla. Eräs tunte-
mani nuori yhdistyksen jäsen pääsi 
luottopäälliköksi ja ajautui holtitto-
muuteen. Parkkisakkojen takia työ-
suhdeauto vaihdettiin mopediin. 
Lopulta luottopäällikkö alkoi uhka-
peliharrastuksensa johdosta esiintyä 
Kauppalehden protestilistalla asiak-
kaittensa kanssa. Kun uskottavuus 
meni, katosi työpaikkakin.

Verkostoitumis-sanaa ei käytetty, 
mutta yhdistyksen merkitys oli erit-
täin suuri. Sen piirissä opin tunte-
maan eri-ikäisiä henkilöitä, eri yri-
tyksissä ja ammateissa,  mikä  oli 
paitsi mielenkiintoista myös kasvat-
tavaa. 

Työelämässä viihtymiseeni ja niin 
sanotusti menestymiseeni on Luotto-
miehet ry:llä oma tärkeä merkityk-
sensä. Kiitokset teille, kollegani.

Jukka Marttila

1980-luku
Ulkomainen lainapääoma vapau-
tettiin elokuussa 1987, jolloin pie-
net sisämarkkinayritykset ryhtyivät 
hankkimaan valuuttaluottoja ulko-
mailta. Suomen Pankki yritti hillitä 
rahan määrän kasvua pitämällä ko-
rot ylhäällä. Suomen korkotaso oli 
tuolloin toistakymmentä prosenttia, 
mutta Saksasta sai lainaa 5-6 pro-
sentin korolla. Pk-yritykset eivät ol-
leet tottuneet valuuttariskeihin ja ne 
luottivat keskuspankin vakuutuksiin 
markan arvon vakaudesta.

Tietosuojalainsäädännön tultua 
vuonna 1988 voimaan, jouduttiin 
henkilöluottorekisteristä poistamaan 
sinne tuolloin talletettuina olleet tie-
dot rekisteröityjen saamista kulutus-
luotoista (ns. positiiviset luottotiedot). 

Uutta luottoalan 
lainsäädäntöä
Osakeyhtiölaki tuli voimaan 
1.1.1980. Edellinen osakeyhtiölaki oli 
vuodelta 1895. Uusi laki perustuu poh-
joismaiseen käytäntöön ja yhteistyö-
hön. Eräänä päätavoitteena oli osa-
keyhtiöitä koskevien julkisten tietojen 
lisääminen. Uuden lain mukaan myös 
yhdenmiehenyhtiöt tulivat sallituiksi.

Korkolaki astui voimaan 1.1.1983. 
Perusviivästyskoroksi säädettiin 
kiinteä 16 prosenttia. Sitä ennen vii-
västyskorko oli kuusi prosenttia, jos 
eräpäivästä oli sovittu ja muutoin 
viisi prosenttia yleensä haasteen tie-
doksiantopäivästä lukien. Nykyiseen 
vaihtuvaan viivästyskorkoon siirryt-
tiin 1.5.1995.

Yrityskiinnityslaki tuli voi-
maan 1.1.1986. Yrityskiinnitykses-
tä tuli kumottua irtaimistokiinni-
tystä tärkeämpi vakuusmuoto. Uusi 
laki laajensi yritysten mahdollisuut-
ta käyttää irtainta omaisuutta luo-
ton vakuutena. Yrityskiinnityksellä 
on konkurssissa parempi etuoikeus 
kuin irtaimistokiinnityksellä. 

Näin luottoalan ”jääkärinä” muistan 
erään yksittäisen perintään liittyvän 
tapauksen joskus 1980-luvun alku-
vuosilta.

Vaikka olinkin tuolloin Hankkijan 
Etelä-Suomen alueluottopäällikkönä, 
kantautui korviini tapahtuma, joka 
sattui Hankkijan Kajaanin myynti-
konttorin alueella. Perintätilannehan 
ei sinänsä ole kovin hauska, mutta tä-
hän liittyvä sivujuonne kylläkin.

Kyseessä lienee ollut rehuasiakas, 
karja- tai siipikarjatila ja laskujen 
maksut alkoivat viivästyä liikaa. Kun 
karhukirjeet eivät tuottaneet tulosta, 
päätti Hankkijan Kajaanin myynti-
konttorin toimistopäällikkö Kinnu-
nen mennä tapaamaan isäntäväkeä ti-
lalle. 

Ehkä asiat etenivät tähän malliin: 
isäntäväki näki ikkunasta kuka lä-
hestyi pihakujaa. Ulos ei enää voinut 
juosta. Huono omatunto kun oli, piti 
löytää muuta suojaa kätkeytyä. 

Kun Kinnunen astui pirttiin, siellä 
ei näkynyt ketään. Liedellä sen sijaan 
porisi pottukattila. Herrasmiehenä 
Kinnunen ei voinut jättää sitä kiehu-
maan yli vaan jäi vahtimaan. Todet-
tuaan perunat kypsiksi, hän kaatoi 
keitinveden pois ja siirsi kattilan kyl-
mälle levylle.  Sitä missä komerossa 
tai sängyn alla isäntäväki lymyili, ei 
Kinnunen voinut tutkia, kotietsintälu-
paa kun ei ollut. Hän palasi konttoril-
le. Miten tämä perintäprosessi jatkos-
sa onnistui ei ole tiedossani.

Eero Ahlajoki

Hankkijan Kouvolan myyntikontto-
rissa oli toimistopäällikkönä henkilö 
nimeltään Teuvo Jokimies. Alueella 
liikkuikin sen vuoksi suusta suuhun 
legenda: ensin tulee myyntimies, sit-
ten Jokimies ja lopuksi ulosottomies.

Risto Suviala

Sallassa oli yrittäjä, joka halusi pe-
rustaa seudulle uuden kahvilan. Vain 
hyvä nimi piti keksiä yritykselle. Kah-
vilalle ehdotettiin nimeä Café Santos, 
jonka patentti- ja rekisterihallituksen 
kaupparekisteriosasto kuitenkin hyl-
käsi liian tavanomaisena. Tästä kah-
vilayrittäjä suivaantui ja päätti eh-
dottaa nimeä, joka taatusti erottui 
muista nimistä: Äteritsiputeritsipuo-
lilautatsi-Baari. Nimi meni kirkkaas-
ti läpi kaupparekisterissä.

Risto Suviala
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Suomen suurimmasta konkurssista 
on kulunut kymmenen vuotta. Tuol-
loin Wärtsilä Meriteollisuus Oy:n 
hallitus päätti hakea yhtiön konkurs-
siin. Konkurssin välittömänä syynä 
oli Meriteollisuuden likviditeetti- ja 
rahoituskriisi.

Suomen telakkateollisuuden toimin-
taedellytykset heikkenivät 1980-luvun 
alkuvuosina. Telakoille edullinen Neu-
vostoliiton kauppa väheni ja telakkate-
ollisuuden kilpailuoloja vinoutti sillois-
ten EY-maiden tuki omille telakoilleen.

Wärtsilä ja Valmet pääsivät yhteis-
ymmärrykseen telakka- ja paperiko-
nesektoreidensa uudelleenjärjestelys-
tä. Wärtsilä suostui ottamaan telakat 
ja Valmet paperikoneet.

Valtioneuvosto teki kesäkuussa 
1986 periaatepäätöksen toimialajär-
jestelyyn liittyvistä verohuojennuk-
sista, joilla poistettiin yhtiöiltä ve-
roseuraamukset, joita järjestelyistä 
muutoin olisi aiheutunut. Laskennal-
linen vaikutus oli noin 700 miljoo-
naa markkaa. Eduskunta hyväksyi 
lakiesityksen.

Verohyöty kohdistui uuden telak-
kayhtiön omistajille Wärtsilälle ja 
Valmetille. Hallituksen päätös edel-
lytti, että omistajayhtiöt pyrkivät 
välttämään irtisanomisia.

Wärtsilä Meriteollisuus Oy aloit-
ti toimintansa vuoden 1987 alussa. 
Wärtsilä omisti yhtiöstä 70 prosent-
tia ja Valmet 30 prosenttia. Yhtiön 
toimitusjohtajaksi nimitettiin metsä-
teollisuuden  saneeraajana tunnettu 
Pekka Laine. 

Myöhemmin erittäin tappiollisek-
si osoittautuneen tilauskannan Meri-
teollisuus otti pääosin vuonna 1987. 
Osa oli suoraan omistajilta siirtynei-
tä tilauksia, osa pitkälle neuvoteltuja 
projekteja, joiden lopulliset tilausso-
pimukset solmittiin yhtiön toimin-
nan alettua. 

Tappiollisiksi tiedettyjen tilaus-
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Meriteollisuuden konkurssi 
oli selviö alusta alkaen

sopimusten solmimisen perustelui-
na oli tilauskannan hankkiminen lä-
hinnä Turun Pernon telakalle, jota 
lomautukset uhkasivat. Pernon tela-
kan alasajo olisi ollut vaikeaa sääde-
tyn verohelpotuksen ehtojen takia. 
Wärtsilä oli 1980-luvulla lisäksi an-
sainnut laivakaupoista kolme miljar-
dia markkaa, jotka tiettävästi jäivät 
emo-Wärtsilälle. 

Meriteollisuuden emoyhtiön 
Wärtsilän toimitusjohtajaksi siirty-
nyt Pekka Laine esitteli heinäkuussa 
1989 ainakin kauppa- ja teollisuus-
ministeri Ilkka Suomiselle ja valtio-
varainministeri Erkki Liikaselle, että 
telakkayhtiön tuloskehitys oli kään-
tynyt jyrkkään laskuun. Ilman uutta 
pääomaa yhtiö ajautuisi syksyllä sel-
vitystilaan ja konkurssiin, joka vaa-
rantaisi välittömästi yli 6.000 työ-
paikkaa.

Vientitakuulaitos päätti heinä-
kuussa 1989 keskeyttää Meriteol-
lisuudelle myönnettyjen luottojen 
vakuutena olleen niin sanotun R-ta-
kuun voimassaoloajan uusien nosto-
jen osalta kahdeksi viikoksi. Valtion 
toimilla suljettiin näin telakkayhti-
ön rakennusaikainen käyttöpääoma-
rahoitus. Valtiontilintarkastajain 
seuraavana vuonna antaman kerto-
muksen mukaan kauppa- ja teolli-
suusminiteriö aiheutti Meriteollisuu-
den likviditeettikriisin.

Elokuussa 1989 Meriteollisuu-
den alihankkijat ryhtyivät vaatimaan 
erääntyneitä saataviaan. Koska emo-
Wärtsilä oli säntillinen laskujen 
maksaja, eivät alihankkijat osanneet 
vaatia aikanaan saatavilleen pankki-
takauksia. Meriteollisuudella ei ollut 
luottotietorekisterissä maksuhäiriöi-
tä. Vuoteen 1989 asti Suomen talous-
elämässä vallitsi vakaa käsitys, että 
”isoa laivaa ei päästetä konkurssiin”.

Kansliapäällikkö Bror Wahlroosin 
johdolla ryhdyttiin ratkaisemaan te-
lakkayhtiön rahoitusta. Neuvottelu-
jen tuloksena Vientitakuulaitos, Val-

tiontakuukeskus, Wärtsilä, Valmet, 
Suomen Vientiluotto, Suomen Yh-
dyspankki ja Postipankki julkistivat 
sopimuksen, jolla turvattiin tilaus-
kannassa ja rakenteilla olevien alus-
ten rakennusaikainen rahoitus.

Bror Wahlroos ilmoitti Merite-
ollisuuden hallituksen kokoukses-
sa lokakuussa, että rahoitussopimus 
on valtion osalta voimassa. Muut jä-
senet ilmoittivat yhtyvänsä valtion 
kantaan. Sopimusluonnosta laati-
massa ollut asianajaja Robert Matt-
son oli kuitenkin sitä mieltä, että 
sopimusedellytysten olennainen 
muutos ja oikeustoimilain kohtuus-
säännöstö antaisivat perusteet rahoi-
tussopimuksen purkamiselle.

Talouspoliittinen ministerivalio-
kunta totesi vielä 20.10.1989, että 
rahoitussopimus on voimassa eikä 
siihen tehdä muutoksia. Valtionta-
kuukeskus lähetti kuitenkin sama-
na päivänä SYP:lle ja PSP:lle kirjeen, 
jossa se ei katsonut sopimuksen kos-
kevan mahdollista konkurssitilan-
netta. 

Meriteollisuuden hallituksen ko-
kouksessa ei päästy rahoitussopi-
muksen soveltamisesta yhteisym-
märrykseen. Kun yhtiön rahavarojen 
todettiin olevan lopussa ja SYP:n ja 
PSP:n sulkeneen yhtiön sekkitilit, 
päätti hallitus äänestyspäätöksellä 
hakea Wärtsilä Meriteollisuus Oy:n 
konkurssiin.

Lyhytikäisen telakkayhtiön ensim-
mäinen toimitusjohtaja Pekka Laine 
on todennut, että Meriteollisuuden 
alkutaipaleella moni asia arvioi-
tiin täysin pieleen. Neuvostoliitosta 
ei tullut yhtään uutta tilausta. EY:n 
telakkatuki lähti ylöspäin. Metal-
lin palkankorotukset kipusivat kym-
menen prosentin tienoille ja inflaatio 
laukkasi tuplavauhtia ennakkoarvi-
oihin verrattuna. 

Artikkeli on julkaistu 23.10.1999 
Taloussanomissa.

1980-luku

Luottoalan vaiheet
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korteilla. Ruotsalaiset kuluttajat 
käyttivät samaan aikaan yleisesti 
Nordbankenin, tanskalaiset Uni-
bank-Unidanmarkin ja norjalai-
set Christiania Bank og Kreditkas-
sen pankkikortteja. Vain 10 vuotta 
myöhemmin näiden samojen pankki-
en asiakkaiden luotto- ja maksukor-
teissa oli yksi ja sama nimi: Nordea. 
Tämän nopean tapahtumaketjun 
taustalla olivat pankkitoimialan ra-
kennemuutokset ja pankkikriisi.

Luottovakuutusliiketoiminnan kas-
vu ajoittui 1990-luvun alkuun kun 
tuotetta alettiin myydä muille kuin 
Pohjolan ja Teollisuusvakuutuksen 
avainasiakkaille. 

Työnantajajärjestöt olivat vuosi-
en varrella antaneet yrityksille suosi-
tuksia luottokaupassa suositeltavas-
ta viivästyskorosta. Teollisuuden ja 
Työnantajain Keskusliitto TT luopui 
vuonna 1993 vuonna 1989 annetus-
ta 18 %:n viivästyskorkosuositukses-
ta. Päätös perustui Kilpailuviraston 
ja TT:n välisiin keskusteluihin.

Vuoden 1993 alussa Helsinkiin 
rantautui norjalainen perintätoimis-
to Kreditstyrning, joka toi ensim-
mäisenä Suomeen kautta linjan mak-
suttoman vapaaehtoisen perinnän. 
Aikaisemmin osa perintätoimistois-
ta oli tarjonnut maksutonta vapaa-
ehtoista perintää parhaille asiak-
kailleen. Maksuttomuus oli lähtöisin 
Norjan omasta perintäkäytännöstä.

Luottotietoyhtiö Soliditet toi ke-
väällä 1993 ensimmäisenä Suomen 
markkinoille yritysten Rating-luo-
kituspalvelun, mikä on yrityksessä 
työskennelleiden Kenneth Halinin 
ja Vesa Kalapuron Suomen oloihin 
suunnittelema ja tekemä.

Suomen Standardisoimisliitto 
myönsi marraskuussa 1993 maail-
man ensimmäisenä perintätoimisto-
na ISO 9002 –sertifikaatin Intrum 
Justitia Oy:lle, Intrum International 
Oy:lle ja Justitia Jälkiperintä Oy:lle.

Oikeusministeriö asetti tammi-
kuussa 1994 työryhmän valmistele-

maan ehdotusta hallituksen esityk-
seksi saatavien perintää koskevaksi 
lainsäädännöksi.

Vuosikymmeniä perintäkeinona 
käytetty tratta muutti muotoaan ke-
säkuun alussa 1995. Aluksi käytössä 
on kaksi erilaista trattamenettelyä. 
Tratan voi edelleen hoitaa pankin ja 
julkisen notaarin kautta. Kesäkuussa 
käyttöön otettu toinen tie kulkee pe-
rintätoimiston kautta. Elinkeinoelä-
mä (Suomen Asiakastieto Oy) kehitti 
uuden trattamenettelyn jo ennen uu-
den perintälain voimaantuloa.

1990-luvun alun laman aikai-
set Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal 
Oyj:lle, Arsenal-SSP:lle ja Arsenal-
Sillalle siirtyneet pääoma-arvoltaan 
12 miljardin markan saatavat myy-
tiin vuonna 1999 norjalaiselle Aktiv 
Kapital ASA:lle ja tanskalaiselle Car-
gill Scandinavia  A/S:lle 670 miljoo-
nalla markalla.

Uusi tietotekniikka on mahdol-
listanut taloushallinnon palvelu-
keskusten (Shared Service Center) 
käyttöönoton yrityksissä ja myös jul-
kishallinnossa. Erityisesti integroi-
tu ERP-teknologia on ollut tämän 
muutoksen mahdollistaja. Yrityksen 
eri yksiköt ja tytäryhtiöt lopettavat 
koko taloushallinnon tai sen osa-alu-
eiden pyörittämisen. Osaamiskeskus 
pyrkii palvelemaan yksiköitä entistä 
kustannustehokkaammin ja asiakas-
lähtöisemmin. Toiminnan kustan-
nukset katetaan sisäisillä veloituksil-
la.

Valtakunnalliset ja 
totaaliset pankkilakot 
Suomessa viimeisen 50 
vuoden aikana

1963 kolme päivää
1973 kaksi viikkoa
1990 viisi viikkoa
2009 kolme päivää
Lähde: Finanssialan Keskusliitto

1990-luku

Vuosikymmenen alussa Suo-
mea koetteli syvä lama. La-
malla oli monta samanaikai-

sesti vaikuttavaa syytä:

1. Neuvostoliiton hajoamisesta joh-
tunut itäkaupan romahdus.

2. Epäonnistunut rahamarkkinoiden 
säätelystä vapautuminen vuosina 
1983-1991 (mm. valuttaluotot).

3. Pankkien tekemät virhearviot mo-
ral hazard –ilmiöineen.

4. Yksityisen sektorin velkaantumi-
nen.

5. Välittömät ja välilliset työvoima-
kustannukset.

6. Julkisen sektorin paisuminen.

Säästöpankkien Keskus-Osake-
Pankki oli keskeisessä osassa Suo-
men pankkikriisissä 1980-luvun ja 
1990-luvun vaihteessa. Kriisi tuli 
yleiseen tietoon 19. syyskuuta 1991, 
kun Suomen Pankki ilmoitti, että se 
ottaa SKOP:n haltuunsa.

Rahoitusalaa koetteli vakava työ-
markkinakiista juuri ennen lamaa 
helmikuussa 1990, jolloin alan työn-
tekijöitä edustanut Pankkitoimihen-
kilöliitto aloitti lakon ja työnantajat 
julistivat alalle työsulun. Sopu osa-
puolten välille löytyi viiden viikon 
työtaistelun jälkeen. Jopa president-
ti Mauno Koivisto oli huolissaan työ-
markkinariidan vaikutuksista yri-
tyksiin ja muuhun yhteiskuntaan. 
Hän kommentoi Helsingin Sanomille 
työtaistelun olevan kohtalokas sekä 
pankeille että pankkitoimihenkilöil-
le.

Koko pankkiliikenteen keskey-
tyminen aiheutti todellisia maksu-
viivästyksiä maksukykyisille asiak-
kaille. Toisaalta pankkilakko kävi 
hyvästä selityksestä maksukyvyttö-
mien asiakkaiden maksuviivästyk-
sille. Luotonantajien myyntireskont-
rissa erääntyneet saatavat kasvoivat 
huolestuttavasti samaan aikaan kuin 
taloudellinen lama paheni.

Kauppojen kassoilla saattoi vuon-
na 1991 maksaa vielä niin Suomen 
Yhdyspankin (SYP), Kansallis-Osa-
ke-Pankin (KOP) kuin Suomen Työ-
väen Säästöpankin (STS) pankki-
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2000-luku

Koko elinkeinoelämä piti kulut-
taja-asiamiehen hyvän perin-
tätavan ohjeita vuodelta 2000 

lainvastaisina. Kuluttaja-asiamiehen 
laatimissa ohjeissa on useita kohtia, 
jotka eivät perustu lainsäädäntöön 
eivätkä alan noudattamaan käytän-
töön. Tämän vuoksi Suomen Pank-
kiyhdistys ilmoitti, että se katsoo 
vuonna 1992 laadittujen sekä vuo-
sina 1993 ja 1995 tarkistettujen hy-
vän perintätavan ohjeiden edelleen 
vastaavan alalla noudatettua hyvää 
perintätapaa. Tähän kannanottoon 
yhtyivät lokakuussa 2000 Kaupan 
Keskusliitto, Keskuskauppakama-
ri, Suomen Yrittäjät, Teollisuuden ja 
Työnantajien Keskusliitto sekä Va-
kuutusyhtiöiden Keskusliitto. Jär-
jestöt korostivat, että viranomais-
tehtäviin kuuluu voimassaolevien 
säännösten noudattamisen valvon-
ta. Sen sijaan hyvän tavan säännös-
ten valmistelu on kunkin elinkeino-
alan tehtävä. Asia sai sinetin kun 
oikeuskansleri totesi ratkaisussaan 
27.6.2001, ettei kuluttaja-asiamie-
hen kesällä 2000 hyvää perintätapaa 
kuluttajaperinnässä koskeva ohjeisto 
ole sitova.

Kassakriisi yllätti vuonna 2000 
nettiyhtiöt. Huonoin tilanne oli inter-
netissä kuluttajille tavaroita myyvillä 
yrityksillä. Huonot uutiset vaikeutti-
vat rahoituksen saamista olivatpa tu-
levaisuuden näkymät kuinka ruusui-
set tahansa.

Vekseli ei ole enää 2000-luvulla 
ollut käytössä kotimaan kaupassa. 
Esimerkiksi Helsingin julkinen no-
taari protestoi vuonna 2001 alle 10 
maksamatonta vekseliä. Nämä kaik-
ki olivat syntyneet ulkomaan kau-
passa. Vekselikuolemasta kertoo 
sekin, ettei pankeista ole enää saata-
vissa vekselilomakkeita. Vekselilaki 
on kyllä edelleen voimassa.

Maailman suurin konkurssi koet-
tiin kun yhdysvaltalainen energiayh-
tiö Enron joutui konkurssiin vuoden 
2001 lopulla. Taustalla oli paljastu-
nut kirjanpitopetosten sarja. Enronin 
mukana kaatui myös sen tilintarkas-
tajana toiminut, maailman suurim-

1990-luku

Luottoalan vaiheet

Uutta luottoalan 
lainsäädäntöä
Yhdistyslaki tuli voimaan 1.1.1990. 
Sillä kumottiin vuodelta 1919 peräisin 
oleva yhdistyslaki. Yhdistyksen saa pe-
rustaa aatteellisen tarkoituksen yhteis-
tä toteuttamista varten. Tarkoitus ei saa 
olla lain tai hyvien tapojen vastainen.

Laki takaisinsaannista konkurs-
sipesään tuli voimaan 1.1.1992. Kun 
velallisen omaisuus on luovutettu kon-
kurssiin, voidaan velallisen omaisuut-
ta koskeva oikeustoimi tuomioistuimen 
päätöksellä määrätä peräytymään kon-
kurssipesään. Takaisinsaantiperustee-
na on mm. erääntyneen velan maksu, 
jos maksun määrää on pesän varoihin 
nähden pidettävä huomattavana.

Laki velkojien maksunsaantijär-
jestyksestä tuli voimaan 1.1.1993. 
Lailla kumottiin vuodelta 1868 peräi-
sin oleva etuoikeusasetus. Uuden lain 
mukaan määräytyy se järjestys, jossa 
velkojille suoritetaan maksu konkurs-
sissa tai ulosotossa, kun velallisen va-
rat eivät riitä kaikkien saatavien mak-
samiseen.
Laki yrityksen saneerauksesta tuli voi-
maan 8.2.1993. Uudistuksen tarkoituk-
sena oli luoda oikeudelliset edellytykset 
elinkelpoisen yrityksen saneerauksel-
le ja tarpeettomien konkurssien välttä-
miselle.

Laki yksityishenkilön velkajär-
jestelystä tuli voimaan niin ikään 
8.3.1993. Ylivelkaantunut henkilö saa 
suojaa velkojiaan vastaan tuomioistui-
men päätöksellä.

Alioikeusuudistus tuli voimaan oi-
keudenkäymiskaaren muutoksella. 
Kihlakunnan- ja raastuvanoikeuksien 
tilalle tulivat käräjäoikeudet. Riitaisten 
saatavien oikeudellinen perintä muut-
tui 1.10.1993 alkaen. Tällaiset asiat on 
pantava käräjäoikeudessa vireille laa-
jalla haastehakemuksella. Riidattomien 
saatavien oikeudellinen perintä muuttui 
1.12.1993 alkaen. Nämä asiat pannaan 
vireille suppealla haastehakemuksella 
summaarisessa menettelyssä. Samassa 
yhteydessä maksamismääräys- ja lain-
hakumenettelyt poistuivat.

Arvonlisäverolaki tuli voimaan 
1.6.1994. Mm. perintäpalvelut tulivat 
arvonlisäverollisiksi ja niistä suorite-
taan 22 %:n arvonlisävero. 

Laki konkurssipesien hallinnon 
valvonnasta tuli voimaan 1.3.1995. 
Oikeusministeriössä toimii konkurs-
siasiamies, jonka tehtävänä on seura-
ta ja valvoa konkurssipesien toimintaa 
sekä kehittää hyvää pesänhoitotapaa. 
Ensimmäinen konkurssiasiamies Eero 
Lyytikäinen sai yhdistykseltämme Vuo-
den Luottomiehen tunnustuksen vuon-
na 1998.

Viivästyskorko muuttui korkolain 
muutoksella 1.5.1995 alkaen vaihtu-
vaksi oltuaan sitä ennen kiinteä 16 %. 
Uusi viivästyskorko on seitsemän pro-
senttiyksikköä yli Suomen pankin vah-
vistaman viitekoron. Viitekorko oli 
tuolloin kuusi prosenttiyksikköä, joten 
viivästyskorko laski 13 %:iin.

Maakaari tuli voimaan 1.1.1997. Sii-
nä on säännöksiä mm. kiinteistön kau-
pasta, lainhuuto- ja kiinnitysrekisteris-
tä ja kiinteistöpanttioikeudesta.

Henkilötietolaki eli ns. tietosuojala-
ki korvasi 1.6.1999 aiemman henkilö-
rekisterilain. Laki perustuu EU:n tie-
tosuojadirektiiviin ja Suomen vuonna 
1995 voimaan tulleeseen perusoike-
usuudistukseen. Uusi laki lisäsi rekis-
teröityjen tiedonsaantioikeuksia sekä 
luottotietoyhtiöiden ja luottotietoja 
käyttävien ilmoitusvelvollisuutta.

Laki saatavien perinnästä ja laki 
perintätoiminnan luvanvarai-
suudesta tulivat voimaan 1.9.1999. 
Lain mukaan perinnässä ei saa käyttää 
hyvän perintätavan vastaista menette-
lyä. Velallisen on korvattava perinnästä 
velkojalle aiheutuvat kohtuulliset kulut. 
Ammattimainen perintätoiminta on lu-
vanvaraista lukuun ottamatta asianajo-
toimistoja ja aivan vähäistä toimintaa.

Laki takauksesta ja vierasvel-
kapanttauksesta tuli voimaan 
1.10.1999. Uusi laki merkitsi takaus- ja 
panttauslainsäädännön kokonaisuudis-
tusta.
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piin tilintarkastusyhteisöihin kuulu-
nut Arthur Andersen.

Euro otettiin käyttöön tilivaluut-
tana 1. tammikuuta 1999 ja käteis-
valuuttana kahdessatoista EU-maas-
sa, myös Suomessa, 1.1.2002. Euron 
sadasosa on nimeltään sentti. Ennen 
euron käyttöönottoa Suomen valuut-
ta oli markka. Yksi euro on 5,94573 
markkaa.

Ensimmäinen ulkoistamisratkai-
su perintäalalla tehtiin vuonna 2002 
kun Suomen Posti Oyj:n luotto- ja 
perintäyksiköstä siirtyi viisi työnte-
kijää vanhoina työntekijöinä Intrum 
Justitia Oyj:n palvelukseen ja Intru-
min tiloihin. 

Valtio ja Suomen Pankkiyhdistys 
pääsivät toukokuussa 2002 sopimuk-
seen kuluttajien ylivelkaantumisongel-
man ratkaisemiseen liittyvästä laajas-
ta toimenpidekokonaisuudesta, jolla 
ylivelkaantuneet pyritään saamaan ta-
kaisin aktiivitalouden piiriin. Kahden 
vuoden aikana pankit pyrkivät käy-
mään läpi kaikki asiakkaanaan olevat 
ylivelkaantuneet henkilöt ja räätälöi-
mään heille vapaaehtoiset maksuohjel-
mat. Projekti koskee ensisijaisesti nii-
tä velallisia, joiden ylivelkaongelma 
on peräisin vuosien 1990-1994 väli-
seltä ajalta. Myöhemmin sopimuk-
seen liittyivät Suomen Perimistoimis-
tojen Liitto, Aktiv Hansa Oy, Suomen 
Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto, Va-
kuutusosakeyhtiö Garantia ja Finnve-
ra Oyj. Lokakuun 2003 mennessä vain 
vajaa 2.000 velallista oli tehnyt vapaa-
ehtoisen velkasovinnon.

Neuvostoliitto jäi hajotessaan 
vientitakuun alaista velkaa Suomel-
le noin 750 miljoonaa dollaria. Tämä 
velka pääomitettuine korkoineen ly-
kättiin ns. Pariisin klubin perusteel-
la Venäjän maksettavaksi vuosina 
2002-2020.

Turkulainen Antti Koivisto on 
Suomen ja samalla koko maailman 
ensimmäisen tekstiviestipikalaina-
palvelun perustaja. Muutaman ys-
tävän kanssa hän perusti yrityksen 
nimeltä Vip Finland Oy ja sille palve-

lun nimeltä Tekstivippi. Maaliskuun 
18. päivä 2005 yritys myönsi ensim-
mäisen pikalainansa. Vuonna 2006 
Tekstivipillä oli jo toistakymmentä 
kilpailijaa. Alkuvuonna 2011 rekis-
teröityjä pienlainayrityksiä oli 71.

Yhdysvaltalainen investointipank-
ki Lehman Brothers ajautui vakaviin 
vaikeuksiin vuonna 2007 puhjenneen 
subprime-kriisin vuoksi. Yhtiö ha-
keutui 15. syyskuuta 2008 Chapter 
11-menettelyn mukaiseen yrityssanee-
raukseen. Lehman Brothers on suurin 
koskaan Chapter 11-menettelyyn ha-
keutunut yritys. Tästä katsotaan alka-
neen maailmanlaajuinen taantuma.

Uutta luottoalan 
lainsäädäntöä
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi kaupallisissa toimissa ta-
pahtuvien maksuviivästysten torju-
misesta eli ns. EU:n maksuviive-
direktiivi tuli voimaan 8.8.2000. 
Direktiiviä sovelletaan elinkeinon-
harjoittajien välisiin kaupallisiin sopi-
muksiin sekä viranomaisten tekemiin 
hankintasopimuksiin. Jäsenvaltioilla 
oli kaksi vuotta eli 8.8.2002 asti ai-
kaa muuttaa lainsäädäntönsä direk-
tiivin mukaiseksi. Ainoastaan Suomi, 
Ruotsi, Saksa, Ranska ja Iso-Britan-
nia olivat määräaikaan mennessä 
muuttaneet lainsäädäntönsä direktii-
vin edellyttämällä tavalla.

Laki talous- ja velkaneuvon-
nasta tuli voimaan 1.9.2000. Lain 
avulla halutaan varmistaa, että 
koko maassa on saatavilla riittäväs-
ti talous- ja velkaneuvontapalveluja. 
Neuvonnan keskeisenä tehtävän on 
avustaa ylivelkaantuneita yksityis-
henkilöitä velkaongelmien hoitami-
sessa vapaaehtoisin sopimuksin tai 
velkajärjestelynä tuomioistuimessa. 
Kunnat ovat ensisijaisesti vastuus-
sa palvelun tuottamisesta. Samalla 
talous- ja velkaneuvonnan valvonta 
siirtyy Kuluttajavirastolle.

Yritys- ja yhteisötietolaki astui 
voimaan 1.4.2001. Yritys- ja yhtei-
sötunnus eli y-tunnus on uusi yhte-
näinen tunnus kaikille yrityksille ja 

yhteisöille. Y-tunnus korvaa kauppa-
rekisterinumeron ja säätiönumeron.

Laki velan vanhentumisesta 
tuli voimaan 1.1.2004. Uuden lain 
mukaan velka vanhentuu kolmessa 
vuodessa kun aikaisemmin yritysve-
lat vanhentuivat 10 vuodessa ja ku-
luttajavelat kolmessa vuodessa. Kun 
velasta on annettu lainvoimainen 
tuomio vanhentumisaika pitenee vii-
teen vuoteen.

Konkurssilaki tuli voimaan 
1.9.2004. Laki korvasi vuodelta 
1868 periytyneen konkurssisäännön. 
Laki pohjautuu pitkäaikaiseen ja laa-
jaan oikeuskäytäntöön, 1990-luvulla 
toteutettuihin uudistuksiin sekä kon-
kurssiasiain neuvottelukunnan hy-
vää pesänhoitotapaa koskeviin suo-
situksiin.

Konkurssilaki ei aiheuttanut mer-
kittäviä muutoksia konkurssimenet-
telyyn taikka velkojien tai velallisen 
asemaan. Raukeavien konkurssien 
vaihtoehdoksi tuli niin sanottu jul-
kisselvitys, jossa konkurssi jatkuu 
konkurssiasiamiehen määräämän 
julkisselvittäjän vastuulla.

Osakeyhtiölaki astui voimaan 
1.9.2006. Aiemmin voimassa ollut 
osakeyhtiölaki oli vuodelta 1978. 
Uusissa säännöksissä ilmenevät sel-
keästi EU-sääntelyn vaikutukset. Si-
sällölliset muutokset ja tarkistukset 
keskittyvät pääasiallisesti varojenja-
koon, rahoituksen ja pääomajärjes-
telmän uudistukseen, vastuukysy-
myksiin sekä yritysjärjestelyihin.

Tilintarkastuslaki tuli voimaan 
1.7.2007. Uudessa laissa luovuttiin 
maallikkotilintarkastuksesta. Uudis-
tuksen myötä pienet yhtiöt vapautet-
tiin lakisääteisestä tilintarkastusvel-
vollisuudesta. Velvollisuus säilyi, jos 
yhtiöjärjestys, säännöt tai yhtiösopi-
mus sisältävät määräyksen tilintarkas-
tajan tai –tarkastajien valitsemisesta.

Luottotietolaki astui voimaan 
1.11.2007. Laissa säännellään sekä 
yritysten ja niiden vastuuhenkilöiden 
että luonnollisten henkilöiden luotto-
tietojen käsittelyä.
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2010-luku

Brasilia, Intia ja Kiina ovat maa-
ilmantalouden uudet veturit. 
Suurin osa näiden maiden kas-

vusta ei lähimmän 10 vuoden aikana 
tule vielä kulutuksesta vaan enem-
mänkin infrastruktuurin rakenta-
misesta. Rakentamisen määrä on 
kolminkertaistunut BIC-maissa edel-
lisen 10 vuoden aikana. Rakennus-
teollisuudesta Kiinasta tulee maail-
man johtava markkina vuoteen 2020 
mennessä. Brasiliassa suurimmat ra-
kennusprojektit liittyvät lähivuosina 
jalkapallon maailmanmestaruuski-
soihin vuonna 2014 ja vuoden 2016 
kesäolympialaisiin Rio de Janeirossa.

Kansainvälisessä kaupassa yleises-
ti käytettävät Kansainvälisen kaup-
pakamarin (ICC) julkaisemat Inco-
terms-toimitusehdot uudistuivat ja 
tulivat voimaan 1.1.2011. Toimi-
tuslausekkeen avulla voidaan sopia 
myyjän ja ostajan välillä vaaranvas-
tuun siirtymishetkestä, osapuolten 

toimintavelvollisuudesta ja kustan-
nusvelvollisuuksista.

Uudistettu maksuviivästysdirek-
tiivi annettiin 16.2.2011. Direktii-
vin edellyttämä kansallinen lainsää-
däntö on saatava voimaan 16.3.2013 
mennessä. Direktiivin tarkoitukse-
na on torjua nykyistä tehokkaam-
min kaupallisissa toimissa tapahtu-
via maksuviivästyksiä.

Yhteisvaluutta eurolle povataan 
synkkää tulevaisuutta. Ålandsban-
kenin varainhoidosta vastaava joh-
taja Stefan Törnqvist ennustaa, että 
eurojärjestelmä hajoaa 80 prosentin 
todennäköisyydellä parin vuoden si-
sällä. 

”Nyt pitää katsoa, mitä Saksa te-
kee. Jos Saksan pitää auttaa vielä Es-
panjaakin selviämään veloistaan, sil-
loin Saksan valtionlainojen korot 
nousevat nykyiseltä matalalta tasol-

taan. Saksalaiset eivät halua sellaista 
tilannetta”, toteaa Törnqvist.

Euroalueeseen kuuluvat Alanko-
maat, Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, 
Itävalta, Kreikka, Kypros, Luxem-
burg, Malta, Portugali, Ranska, Sak-
sa, Slovakia, Slovenia, Suomi ja Viro. 
Näiden maiden keskuspankit yhdes-
sä Euroopan keskuspankin kanssa 
muodostavat eurojärjestelmän.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos 
Etla arvioi, että kaivannaisalasta on 
tulossa Suomen pitkän ajan kasvuve-
turi, mikäli raaka-aineiden ja metalli-
en hinnat pysyvät nykyisellä korkeal-
la tasolla. Tutkimuslaitoksen tekemän 
selvityksen mukaan kaivostoimin-
ta on kaksinkertaistumassa Suomes-
sa kuudessa vuodessa. Uusia kai-
vosprojekteja ja kehityskohteita on 
Suomessa runsaat 40. Viimeaikaisten 
ja toteutettavien investointien arvok-
si arvioidaan kolme miljardia euroa. 
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Riskienhallinnan pysäkit
Seitsemän merkittävää pysäkkiä, joissa täytyy pysähtyä mi-
käli haluaa pärjätä tiukkojen tavoitteiden bisnesmaailmas-
sa. Pysäkit kertovat käytännön tasolla yritysten luotonan-
non ja riskienhallinnan keskinäisistä vaikutussuhteista.

Vientikumppanin varmat taustat
Turvaa yrityksesi toiminta ulkomailla ja varmista kau-
pankäynti asiakkaan taustojen ennakkoselvittämisellä. 
Mitä kauempana markkinat ovat, sitä suuremmiksi riskit 
kasvavat.  

Myynnin täsmätiedot
Tule oppimaan, minkä kokoiset ja ikäiset yritykset tuovat 
suurimman kassavirran ja miten myyntituotot jakautuvat 
toimialoittain. Opi myös karsimaan riskiyritykset uusasia-
kashankinnassa ja kohdistamaan oikeille päättäjille.

Luottotietolaki arkikäytössä
Laki asettaa aina rajat. Milloin työnantaja voi selvittää 
työnhakijan tai -tekijän luottotietoja? Mihin tarkoituksiin 
kuluttajien luottotietoja saa luovuttaa ja käyttää? Mitä 
henkilöluottotietojen luovuttaminen sähköisesti vaatii?

Ratkaisumyynnin workshop  
Harjoituksiin perustuvassa koulutuksessa hiotaan asiak-
kaan ensikohtaamista ja luottamuksen synnyttämistä, 
johdetaan strategiasta myynnin työkalut ja keskitytään 
reaaliaikaisiin tietokantoihin.  

Yritysanalyysin peruskurssi
Kurssi opastaa ymmärtämään tärkeimmät tunnusluvut ja 
arvioimaan yrityksen taloudellista tilaa tilinpäätöstietojen 
perusteella. Kurssi antaa hyvät taustatiedot mm. aloittele-
ville luotonvalvojille. Lähtötietovaatimuksena perustiedot 
tilinpäätöksistä.

Yritysanalyysin jatkokurssi
Tarkempi yritysanalyysi vaatii vankkaa talousalan tun-
temusta ja lukuisien yksityiskohtien hallintaa. Kurssilla 
perehdytään syvällisemmin tilinpäätösten analysointiin 
ja epävarmuuskohtiin. Se on tarkoitettu taloushallinnon 
asiantuntijoille, ja se on oiva jatke peruskurssin käynneille.

Kilpailija-analyysin ratkaisevat 
arvosanat

Kilpailijoiden vahvuuksien ja heikkouksien sekä heidän 
strategioidensa analysointi auttaa yritystäsi asemoimaan 
omaa kilpailuasemaasi ja terävöittämään strategiaasi. 
Lisäksi alan muiden toimijoiden tarkastelu auttaa yritystäsi 
määrittämään oikean hintatason, kehittämistä vaativat 
osa-alueesi ja kilpailuetusi.

Kiinnostava yrityksen arvonmääritys
Monipuolisen arvonmäärityksen ei aina tarvitse kytkeytyä 
yrityskauppaan. Se nimittäin helpottaa strategista suunnit-
telua ja ohjaa avainalueet järjestykseen parannustarpeen 
mukaan. Joka vuosi.

Asiakastiedon koulutussyksy 2011 
Ilmoittautumiset ja lisätiedot kaikista tilaisuuksista osoitteessa  

www.asiakastieto.fi /koulutus
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Tulevaisuus

Luottovakuutusalan kehitys on voi-
makkaasti sidoksissa talouden kehi-
tykseen. Kun maailman talous kään-
tyy laskuun, luottovakuutuksen 
kysyntä kääntyy nousuun. Toisaal-
ta samanaikaisesti myös vahinko-
tapausten lukumäärä ja korvaukset 
kääntyvät nousuun. Lamassa tai 
taantumassa yritysten maksukyvyt-
tömyydet lisääntyvät. 

Viimeisten kymmenen vuoden ai-
kana, huolimatta 2008-2009 vuosi-
en finanssikriisistä, maailmankaup-
pa on kasvanut ripeästi, yli 65 % ja 
maailman teollisuustuotanto on li-
sääntynyt yli 30 %. Tämä on lisän-
nyt myös luottovakuutuksen käyttöä 
Suomessa ja maailmalla. Luottova-
kuutusyhtiöiden maksutulo on lä-
hes kaksinkertaistunut. Ala on myös 
keskittynyt: vuonna 1980 maailmas-
sa oli yli 60 lähinnä paikallisesti toi-
mivaa luottovakuutusyhtiötä. Tänä 
päivänä kolme suurta hallitsevat 85 
% maailmanmarkkinasta. 

Luottovakuutusyhtiöiden tulevai-
suudennäkymät ovat tällä hetkellä 
hyvät. Kreikan lähiaikoina toteutuva 
maksukyvyttömyys yhdessä Yhdys-
valtojen taantuman ja Kiinan inflaa-
tio-ongelmien kanssa johtaa maa-
ilmantaloudessa pitkään, lähes 10 
vuoden hitaan kasvun aikaan. Kas-
vun hidastuminen ja rahoitusmark-
kinoiden tiukentuminen aiheuttavat 
ongelmia monelle velkaantuneelle 
yritykselle, joka ei vielä ole ehtinyt 
toipua edellisestäkään taantumasta. 
Yrityskanta Suomessa jakaantuu en-
tistä selvemmin hyviin ja huonoihin 
yrityksiin. Muutokset yrityksen ta-
loudellisessa tilanteessa ja asemas-
sa voivat tapahtua todella nopeasti.  
Maksukyvyttömyyksien, sekä kon-
kurssien että yritys-saneerausten, 
määrä tulee pysymään useita vuosia 
nykyisellä korkealla tasolla. Paluuta 
vuoden 2008 finanssikriisiä edeltä-
välle tasolle ei ole näkyvissä lähivuo-
sina. Vuoteen 2021 mennessä tilanne 
on kuitenkin jo rauhoittunut, mutta 
useamman vuoden ankeat ajat tule-
vat aiheuttamaan monia yllättäviä-

kin konkursseja sekä Suomessa että 
ulkomailla. Erona aiempiin vuosiin 
on, että nämä ikävät yllätykset tule-
vat yhä useammin kuin salama kirk-
kaalta taivaalta. Suomalaisten yri-
tysten riskitietoisuus on korkealla 
tasolla ja yhä useampi yritys on huo-
lestunut asiakaskuntansa taloudelli-
sesta tilanteesta. Kasvava osa näistä 
huolestuneista yrityksistä turvautuu 
luottovakuutusyhtiöiden riskienhal-
lintapalveluihin ja vakuutussuojaan. 
Pienet ja keskisuuret yritykset joutu-
vat yhä useammin hakemaan kasvua 
vientimarkkinoilta, kotimaan ta-
louskasvun jäädessä vaatimattomak-
si. Mitä kauempana Suomesta toimi-
taan, sitä tärkeämpää on varmistaa 
kauppakumppanien luotettavuus. 
Kansanvälisen kilpailun kiristyessä 
myös suomalaiset yritykset joutuvat 
ottamaan suurempia riskejä kuin en-
nen. Riskimaihinkin joudutaan myy-
mään avoimella tililuotolla ja osta-
jien vaatimat maksuajat ovat entistä 
pidempiä. Tämä näkyy myös luotto-
vakuutusten kysynnän lisääntymise-
nä. Jos ennen Kreikan kriisiä luot-
tovakuutusta pidettiin tyypillisesti 
suuryritysten vakuutuksena, niin nyt 
erityisesti pienet ja keskisuuret yri-
tykset ostavat luottovakuutussuojaa 
asiakkaidensa maksukyvyttömyy-
den varalta. Luottovakuutusyhtiöi-
den yhä laajentuvat kansainväliset 
verkostot pystyvät tässä auttamaan 
suomalaisia yrityksiä yhä paremmin. 
Tietojen ja valvonnan lisäksi ne tar-
joavat myös vakuutusturvan osta-
jan maksujen laiminlyönnin varal-
ta. Suomi lähestyy Keski-Euroopan 
maita luottovakuutuksen penetraati-
ossa. Luottovakuutuksesta tulee ylei-
nen maantapa, kuten tilanne on jo 
tänä päivänä esimerkiksi Saksassa. 

Markkinoiden paine ja kysynnän 
kasvu pakottavat luottovakuutusyh-
tiöt myös aktiiviseen tuotekehi-tyk-
seen. Eri toimialoille kehitetään omia 
erilaistettuja tuotteita ja palveluita, 
jotka entistä paremmin vastaavat yri-
tysten muuttuvia tarpeita. Pienille ja 
keskisuurille yrityksille on suunnitel-

Kasvu hidastuu – 
luottovakuutuksen kysyntä kasvaa

tu omia erityistuotteita ja -palveluita. 
Yksityisten luottovakuutusyhtiöiden 
ja valtiollisten palveluntarjoajien, ku-
ten Finnveran tarjoamat eriytyvät ja 
valtiolliset takuulaitokset keskitty-
vät pitkän maksuajan projektien tur-
vaamiseen sekä kaikkein heikoimpi-
en riskivaltioiden takuisiin. 

Luottovakuutuksen rinnalla myös 
muiden luottohallinnon palveluiden 
kysyntä lisääntyy. Maksuvalmiuden 
kiristyessä pitkittyvän taantuman 
seurauksena yritykset haluavat yhä 
useammin rahat käteen heti luotto-
myynnistä. Tämä lisää erilaisten las-
kujen rahoitus- ja ostopalveluiden 
kysyntää. Luotonhallinnan palvelui-
den kokonaismarkkinat kasvavat 10 
vuodessa merkittävästi. 

Timo Nisumaa
maajohtaja
Euler Hermes Luottovakuutus 
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Asiakkaat arvostavat tänä päivänä ra-
hoitusta hankkiessaan helppoutta, no-
peutta ja joustavuutta.  Erityisesti näin 
on kuluttaja-asiakkaiden ja pienyritys-
ten kanssa.  Henkilökohtainen palve-
lu varsinkin suuremmissa hankinnoissa 
on arvossaan ja tärkeää. Laadukas hen-
kilökohtainen rahoituspalvelu on usein 
arvostetumpaa kuin viimeisen päälle 
tingattu hinta.

Kuinka 10 vuoden kuluttua?  Kes-
tokulutushyödykkeiden ja käyttöomai-
suuden omistamisen tärkeys vähenee 
edelleen,  erilaisten sähköisten rahoitu-
sinstrumenttien ja  –mahdollisuuksien  
tarjonta lisääntyy. Maksetaan käytöstä 
ja nautintaoikeudesta, ei omistamisesta.

Vaihdettavuus ja joustavuus lisään-
tyy, rahoitussopimuksesta alkaa tulla 
entistä enemmän vaihdon väline - ku-
ten raha. Rahoituksia voidaan siirtää 
verkossa henkilöltä toiselle ja siirtoja 
voidaan tehdä yksinkertaisimmillaan 
ilman rahoituslaitoksien tai muiden vä-
likäsien apua. Rahoitussopimuksia voi-

Onneksi olkoon sekä Luottomiehil-
le että luottotietotoiminnalle muu-
toinkin. Molemmilla on hieno ja pit-
kä historia, enkä näe suuria murheita 
jatkossakaan.

Luottotietojen kysyntä tulevaisuu-
dessa tulee kasvamaan monestakin 
eri syystä; transaktioiden määrä kas-
vaa ja myyjä sekä ostaja kohtaavat 
kasvokkain entistä harvemmin jol-
loin luotettavan informaation mer-
kitys korostuu. Lisäksi kuluttajat 
oppivat käyttämään informaatiota 
paremmin ja sitä on myös oltava tar-
jolla missä vain ja milloin vain. Ky-
syntä on siis kunnossa.

Aiemmin tuotteet ovat olleet data-
keskeisiä, mikä on luontevaa koska 
datan puuttuminen ja sen saaminen 
ovat olleet pääongelma. Luottotie-
toyhtiölle on riittänyt, että se pys-
tyy tämän ongelman poistamaan eli 
tuomaan datan tarjolle. Nyt tämä 
”ongelma” on väistymässä ja olem-
me siirtymässä aikaan, jolloin dataa 
erilaisista lähteistä, erilaisessa muo-
dossa on tarjolla liikaakin. Tuote-
tarjonnan datakeskeisyys muuttuu 

analytiikkakeskeiseksi. Luottotieto-
yhtiön on löydettävä se asiakkaalle 
relevantti data ja sisältö.

Toimialan lainlaatijalle tuleva 
vuosikymmen tulee olemaan haas-
tava jakso. Paine kasvaa yksityisyy-
den lisäämiseksi, datan väärinkäytön 
poistamiseksi ja toisaalta läpinä-
kyvyys sekä avoimuus lisääntyvät. 
Onkin vaikea kuvitella että (luotto)
markkinoiden toimivuus paranisi tie-
donkulkua vähentämällä.  Päätökset 
informaation luovuttamisesta siir-
tyvätkin enemmän lainlaatijalta ku-
luttajalle ja luultavaa onkin, että ns. 
positiiviset luottotiedot tavalla tai 
toisella työntyvät luottopäätösten te-
koon entistä enemmän. Tämä osal-
taan myös vähentää velkaongelmia; 
mitä avoimempi ja läpinäkyvämpi in-
formaatio, sen vähemmän arvauksia 
ja utopioita tarvitaan.

Luottotietoalan perustulevaisuus 
näyttää siis mielestäni hyvältä ja sii-
hen on oltava tyytyväinen. Hyvin 
monella muulla toimialalla tulevai-
suus on utuisempaa. Vaikka meil-
lä näkymät tästä eteenpäin ovat sel-

Rahoitustoiminta 10 vuoden 
päästä?

daan listata kuin arvo-osuustilin osak-
keita tänä päivänä. Rahoitussopimuksia 
voidaan vaihtaa tai myydä kesken sopi-
muskauden. Myydään, ostetaan ja vaih-
detaan rahoitussopimuksia, oli valuut-
ta meillä täällä Pohjolassa sitten euro, 
markka tai kenties kruunu. Kaikessa 
kaupankäynnissä päätään nostava eko-
logisuus tulee vaikuttamaan myös ra-
hoitustoimintaan ohjaamalla sitä kestä-
vämmälle pohjalle verojen tai maksujen 
kautta.  Facebook-tyyyppinen peukut-
taminen tai huuto.net-tyyppinen  posi-
tiivinen kaupankäyntipalaute on olen-
nainen osa kaupankäyntiä. 

Rahoitusammattilainen ei enää – 
valitettavasti -  kohtaa asiakasta kas-
vokkain yhtä usein kuin ennen. Kai-
kenlaisen automaation ja sähköisten 
palveluiden jatkuva kehitys johtaa 
useimpien kestokulutushyödykkeiden, 
käyttöomaisuuden sekä myös palvelu-
jenkin rahoitustarjonnan lisääntymi-
seen ja luottopäätösprosessien automaa-
tioon.  

Jyrki Kataisen ykköshallituksen v. 
2011 alulle sysäämän positiivisen luot-
totietorekisterin siivittämänä Suomes-
ta on tullut automaattisten rahoituspää-
tösten mallimaa Euroopassa.   

Olli-Pekka Pitkäjärvi
Credit Manager
Scania Finans AB

Miten luottotietoala kehittyy 
seuraavan 10 vuoden aikana

vemmät, tulee kuitenkin muistaa, 
että toimialan kehittyminen halut-
tuun suuntaan on viime kädessä 
meistä alan toimijoista itsestämme 
kiinni.

Juha Airaksinen
toimitusjohtaja
Bisnode Yhtiöt
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le tarvittaessa muutamassa minuutissa.      
Asiakkaamme ovat erittäin tyyty-

väisiä tarjoamiimme rahoituspalvelui-
hin; viime vuoden aikana käsittelimme 
asiakkailtamme alle kymmenen rekla-
maatiota. Myönnettyyn lähes 300 000 
pienlainaan nähden määrä on todella 
pieni ja samaa luokkaa, ellei jopa pa-
rempi kuin monella pankilla tai muulla 
suurella kuluttajien palveluntarjoajalla.

Seuraavan kymmenen vuoden aika-
na pienlainojen tarjoajat tulevat löy-
tämään oman hyväksytyn paikkansa 
pankkien ja rahoitusyhtiöiden puris-
tuksessa. Pienlainatoimiala palvelee 
juuri niitä ihmisiä, jotka pankit usein 
unohtavat palvelutarjoomassaan. Yhti-
öistä 10 rahoituksellisesti sekä liiketoi-
minnallisesti vahvinta toimijaa tulevat 
kasvamaan tulevina vuosina pienempi-
en toimijoiden kustannuksella ja mark-
kinakasvua nopeammin. Pienlainayh-
tiöiden määrä tullee pysymään noin 
60 yhtiössä, joista noin puolet tekevät 
luotonantoa ammattimaisesti, kannat-
tavasti ja pitkäjänteisesti. Erot toimi-
joiden välillä kasvavat tulevien vuosi-
en aikana entisestään, osittain johtuen 
lainsäädännön täsmentymisestä, mut-
ta myös käytettävissä olevien resurs-
sien erosta. Panostukset luottoriskien-
hallintaan ja asiakaskohtaisen riskin 
tarkempaan analysointiin tulevat ko-
rostumaan. 

Taloustutkimuksen viime vuonna teke-
män tutkimuksen mukaan seitsemän 
prosenttia suomalaisista on jossain elä-
mänsä vaiheessa hakenut pienlainaa 
elämän erilaisia ja hyvinkin arkisia ti-
lanteita varten. Tämä tarkoittaa sato-
jatuhansia täysi-ikäisiä, omista asiois-
taan itsenäisesti päättäviä suomalaisia. 
Vastoin yleistä harhakäsitystä, keski-
määräinen asiakkaamme on 37-vuo-
tias, vakituisesti työssäkäyvä, keskitu-
loinen ja raha-asiansa moitteettomasti 
hoitanut henkilö.

Pikavipit eli pienet vakuudettomat 
kulutusluotot ovat saaneet viime vuosi-
na paljon median huomiota osin syys-
tä ja osin syyttä. Iältään varsin nuorel-
la kuluttajien palvelumuodolla on aina 
kasvukipuja eri sidosryhmien suuntaan 
hakiessaan selkeää  ja hyväksyttyä toi-
mintamallia. Viimeisimmät luotonan-
tajia koskevat lainsäädännölliset muu-
tokset kuten luotonantajarekisteröinti 
ovat olleet tervetulleita suitsimaan pal-
veluntarjoajien nopeaa kasvua. 

Pienlainojen tarjoaminen verkossa 
on ylivertainen palvelukonsepti luoton-
hakijan kannalta;  sopiva rahoitus on 
haettavissa aina silloin, kun asiakkaal-
le sopii. Ei ajanvarausta ja rahoitusneu-
vojan tapaamisen odottelua, ei tarvet-
ta takaajille tai vakuuksille, hinnoittelu 
on täysin läpinäkyvää ilman euriboreja 
ja luottopäätöksen sekä rahat saa tilil-

Uskon, että vuonna 2020 olemme 
saaneet myös Suomeen nykyisen luot-
totietorekisterin sijaan positiivisen re-
kisterin Ruotsin ja useiden muiden 
EU:n vanhojen jäsenmaiden tapaan. 
Positiivinen luottorekisteri tarkoittai-
si säntillisesti luottonsa hoitavalle ku-
luttajalle parempia luottoehtoja. Näin 
myös ohjattaisiin ihmisiä hoitamaan 
raha-asioitaan entistä paremmin ja 
suunnittelemaan omaa taloudenhallin-
taa pitkäjänteisemmin.

Jouni Hintikka, 
toimitusjohtaja
Risicum Oyj

Hyvä paha pikavippi 
- Vuonna 2020 tunnustettu rahoitusmuoto

LUOTTOMIESTEN TAPAHTUMAKALENTERI 2011

20.10. Syyskokous

11.11.Luottomiesten  50-vuotisjuhla

Tulevaisuus
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Ovatko 
luottoriskisi 
balanssissa?

Viime vuodet ovat osoittaneet 
että globalisoituneessa 
maailmassa taloudellisten riskien 
ennustaminen on mahdotonta. 
Miksi et varautuisi tilanteeseen 
parhaalla mahdollisella tavalla?

Kun tase on balanssissa myös 
myyntisaatavat on suojattu. 
Avullamme voit kasvattaa 
myyntiä sekä etabloitua uusille 
markkinoille ja samalla vähentää 
riskiä. Tuloksena on täydellinen 
tasapaino.  

Tiesitkö, että suomalaisten 
yritysten luottotappiot vuonna 
2010 olivat  yhteensä n. 3,5 
miljardia euroa vuodessa? Se 
on keskimäärin 1,9 % yritysten 
liikevaihdosta.

Kiinnostuitko? Käy osoitteessa 
www.atradius.fi, soita 
(09) 6811 240 tai lähetä 
yhteystietosi osoitteeseen 
asiakaspalvelu.fi@atradius.com 

yhteydenottoamme varten.
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Viime vuosina velkojan asemaa on hei-
kennetty niin poliittisin kuin lainsää-
dännöllisin keinoin. Esimerkkinä voi-
daan mainita mm. velkajärjestelyä 
tai saatavan lopullista vanhentumis-
ta koskevat lainsäädännölliset muu-
tokset. Kaavailtavat muutokset huo-
nontavat entisestään velkojan asemaa 
ja niiden seurauksena veloista on tul-
lut kauppatavaraa. Velkojen aktiivi-
set jälkimarkkinat mahdollistavat sen, 
että luotonmyöntäjät kykenevät arvioi-
maan luottotappioriskinsä paremmin 
kuin aikaisemmin. 

Positiivista luottorekisteriä koske-
vassa keskustelussa on esitetty vah-
voja argumentteja sekä puolesta että 
vastaan erityisesti vastuullisen luoton-
myöntöpolitiikan osalta. Ajatus on si-
nänsä hyvä, mutta se ei välttämättä ole 
kovinkaan toimiva käytännössä. Osa 
luotonmyöntäjistä on ratkaissut asian 
siten, että he myyvät saatavansa jo nii-
den syntyessä omalle perintäkumppa-
nille minimoiden luottotappioriskinsä. 
Perintäyhtiön asema lähenee luoton-
myöntäjää ja tämän päätöksentekoa 
sekä kantaa riskin saatavasta sen syn-
tymisestä lähtien. 

Tulevaisuudessa luotonmyöntäjät 
siirtävät luottomyöntämisen riskit pe-
rintäkumppanilleen ja perintäyhtiös-

tä tulee osaltaan luottopäätöksente-
kijä luotonmyöntäjän ohella. Riskin 
saatavasta kantaa perintäyhtiö. Vel-
kojan asiakasrakenne on riippuvainen 
perintäkumppanin taidosta arvioida 
riskejä. Tässä kohtaan valitettavasti 
asiakaskin on ulkoistettu, joka ei vält-
tämättä ole paras tai kestävin ratkaisu.

Velkojat, jotka toimivat markki-
noilla, jossa asiakasrakenne perustuu 
ns. kestovelkasuhteeseen, saattaa täl-
laisessa mallissa joutua tulevaisuudes-
sa mielenkiintoiseen asemaan. Ovatko 
heidän asiakassaatavatkin kauppata-
varaa?

Pohtiessani nykyisten perintäyhtiöi-
den tulevaisuutta, pitää miettiä asia-
kassuhteen ulkoistamisen vaikutuksia 
ja sitä, mitä toimeksiantajamme to-
dellakin haluavat. Vastaukseni ja nä-
kemykseni omaan kysymykseeni on, 
että tällä hetkellä asiakkaita ulkoiste-
taan, mutta niin ei tapahdu enää tule-
vaisuudessa. Asiakkaita on rajoitettu 
määrä ja niistä halutaan pitää kiinni. 
Näin ollen tullaan jossakin kohtaa ot-
tamaan askel taaksepäin, luotonmyön-
täjät huolehtivat saatavastaan tiettyyn 
pisteeseen ja siirtävät ne normaaliin 
perintään tai myyvät saatavansa.

Positiivisen luottorekisterin järjes-
täminen on sekä kuluttajien, yritysten 

Määräävätkö perintäyhtiöt 
tulevaisuudessa kulutuksen tason

että velkojien kannalta paras ratkaisu. 
Velkoja voi keskittyä asiakassuhteen 
jalostamisen ja perintäyhtiö voi hoitaa 
ammattitaidolla oman osa-alueensa. 
Varmaa on, että aina joku jättää mak-
samatta.

Kennet Kronman
hallituksen puheenjohtaja
OK Perintä Oy

Tulevaisuus

Näin konekaupan edustajana suhtau-
dun tulevaisuuteen luottavaisesti. Ko-
nekaupalla on Suomessa hyvät tule-
vaisuuden näkymät. Vaikka Suomessa 
infrastruktuuri muun muassa tiever-
koston ja isojen asuinalueiden osalta 
on valmis, sen ylläpitämisessä riittää 
työsarkaa, koska suurin osa infrara-
kentamisesta on tehty 1960-luvulla. 
Lisäksi uusia isoja asuinalueita raken-
netaan kymmenille tuhansille ihmisil-
le. Näillä työmailla tarvitaan koneita. 

Tulevaisuudessa konekauppa siirty-
nee yhä enemmän nettiin. Koneyrittä-
jäsukupolvien ero on nähtävissä jo nyt, 
nuorempi sukupolvi hyödyntää kone-
hankinnoissaan nettiä sujuvammin 

Konekaupalla vuoteen 2020
kuin vanhempi yrittäjäsukupolvi. Ko-
nekauppaan tuo haastetta se, että ko-
neyrittäjät voivat nykyään ostaa ko-
neet suoraan maailmalta käyttämättä 
lainkaan väliportaan tukkuria. Koti-
maisen tukkurin vahvuutena on rahoi-
tuksen järjestäminen koneyrittäjälle, 
yleensä maailmalta koneita ostettaessa 
vain käteinen on käypä maksuväline. 
Toisaalta tukkuri pystyy kilpailemaan 
nettikauppiaiden kanssa henkilökoh-
taisilla suhteilla, jotka merkkimyyjä 
pystyy asiakkaaseen rakentamaan

Luotonvalvonnan näkökulmasta 
tarkasteluna yhä kiihtyvä erilaisten ta-
loushallinnon toimintojen ulkoistami-
nen tullee aiheuttamaan jonkin verran Maaret Toivonen
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Maailmassa tehdään maksukorteil-
la joka sekunti yli 10.000 maksuta-
pahtumaa, ja viime vuonna korteilla 
maksettiin yli 6.000 miljardilla eu-
rolla. Suomessa korttimaksujen arvo 
on jo yli kaksinkertainen käteismak-
suihin verrattuna. Suomalaiset ovat-
kin todellista korttikansaa, sillä meil-
lä tehdään korttimaksuja asukasta 
kohti enemmän kuin missään muual-
la maailmassa. 

Muovikortti on kehittynyt run-
saan viidenkymmenen vuoden elin-
kaarensa aikana pienin ulkoisin as-
kelin, mutta toki isommin teknisin 
uudistuksin. Aluksi kortilla oli aino-
astaan kohokirjoitettuna kortinhalti-

jan ja kortin tiedot. Kortille lisättiin 
1970-luvulla magneettijuova, joka 
mahdollisti automaattisen tapahtu-
makäsittelyn. Viime vuosina korttei-
hin on tullut myös EMV-siru, joka 
parantaa olennaisesti turvallisuut-
ta sekä mahdollistaa erilaisten sovel-
lusten hyödyntämisen.  Seuraavak-
si yleistyvät etäluettavat kortit, jotka 
nopeuttavat maksutapahtumaa ja so-
veltuvat erityisesti arvoltaan pieniin 
ostoihin. 

Kortin taustalla oleva maksujär-
jestelmä (esim. Visa tai MasterCard) 
on keskeisessä roolissa maksamises-
sa, ja korttia voidaankin pitää erään-
laisena avaimena maksujärjestelmän 
käytölle. 

Kun maksut tapahtuvat bitteinä, 
on osapuolten välisen luottamuksen 
oltava kunnossa. Maksujärjestelmän 
tulee turvata maksutapahtuman luot-
tamuksellisuus ja eheys niin, ettei ul-
kopuolisilla ole siihen pääsyä. Mak-
sutapahtuman on oltava kiistämätön 
kaikille osapuolille ja maksuhetkellä 
pitää myös voida varmistua myyjän ja 
ostajan aitoudesta. Kortinhaltijan to-
dentamisen osalta on vuosien varrella 
ollut lukuisia pilottihankkeita, joilla 
on testattu erilaisia biometrisia tun-
nisteita. Sormenjäljillä tai silmän ii-
riksen tunnistamisella tapahtuvaan 
todentamiseen taitaa kuitenkin men-
nä vielä jonkin aikaa. 

Maksaminen tulee muuttumaan 
lähivuosina ainakin siten, että kort-
tien rinnalle tulee uusia maksujär-

Maksu- ja luottokortit vuonna 2020 - 
kohti digitaalista mobiililompakkoa

jestelmän käyttöavaimia. Erilaisia 
mobiilimaksamisen pilotteja on jo 
vuosien ajan toteutettu ympäri maa-
ilmaa, mutta kuluva vuosikymmenen 
on se, jolloin kännykkämaksaminen 
vihdoin tekee läpimurron. Olemme-
kin hyvää vauhtia matkalla kohti di-
gitaalista mobiililompakkoa, jolloin 
maksukortit muuttuvat aineettomik-
si ja muuttavat kännykkään.

Verkkokaupan volyymi on ol-
lut viime vuosina rajussa kasvus-
sa, ja kortti on erinomainen väli-
ne maksaa ostokset myös verkossa. 
Verkkokaupassa onkin tällä hetkel-
lä korttimaksamisen suurin kasvu-
potentiaali. Verkkokauppa näyttää 
toisaalta myös alueelta, jossa uudet 
toimijat ja täysin uudenlaiset mak-
suinnovaatiot voivat nopeastikin val-
lata alaa. 

Setelit ja kolikot ovat jo nyt muut-
tuneet korttien myötä biteiksi. Kort-
timaksamisen kehityksessä aivan 
ratkaisevaa on asiakkaan käyttöko-
kemus. Vain sellaiset innovaatiot, 
jotka luovat arvoa asiakkaalle voi-
vat menestyä. Asiakkaat arvostavat 
jatkossakin maksujärjestelmiä, jot-
ka ovat helppokäyttöisiä, turvallisia, 
tehokkaita ja mahdollistavat heidän 
ostovoimansa käytettävyyden missä 
ja milloin vain.

Petri Carpén
varatoimitusjohtaja
Luottokunta

haasteita esimerkiksi perehdyttämisen 
osalta. Reskontran siirto ulkopuoli-
selle palvelukeskukselle ei kuitenkaan 
muuta yrityksen luottopolitiikkaa. Pal-
velukeskuksissa hoidetaan perustyötä 
eli suoritusten kirjaamista ja liikamak-
sujen palautuksia. Näissä ulkoistami-
sissa palvelukeskuksen henkilökun-
nan perehdyttäminen nousee erittäin 
tärkeään rooliin, jotta asiakas ei huo-
maa toiminnon tapahtuvan varsinai-
sen yrityksen ulkopuolella. Uskon, että 
luottopäätökset ja luotonvalvonta tu-
lee edelleen säilymään yrityksen oma-
na toimintona. Toisaalta perintä tulee 
siirtymään entistä enemmän varsinai-
sille perintäyrityksille. 

Taloushallinnon rutiinien ulkoista-
minen kustannuksiltaan halvempiin 

maihin saattaa aiheuttaa esimerkik-
si tavarantoimittajan myyntisaamisten 
kiertonopeuden hidastumista. Lasku-
tus ei olekaan enää niin ripeää, kun ai-
neistot kiertävät eri maihin ja mahdol-
lisesti sieltä postitetaan Suomeen. 

Tämä on jo nähtävissä, mutta näi-
den yksinkertaisten töiden ulkoista-
minen tulee kiihtymään tulevina vuo-
sina. Valitettavasti myyntisaamisten 
kiertoaika tulee siis pidentymään ja 
suomalaisista tulee yhdentyvässä maa-
ilmassa enemmän ”eurooppalaisia” 
laskun maksajia. Uskon, että suoma-
laisten ”kättä päälle” –sopimukset ei-
vät ole enää voimassa. 

Kaupan koventunut kilpailu tulee 
lähentämään myynnin ja luotonhal-
linnon henkilöstön yhteistyötä, ym-

märretään molemmin puolin, miten 
tärkeää on selvittää asiakkaan luotto-
kelpoisuus ja näin varmistaa rahojen 
kotiutus. Myyjä oppii ajattelemaan luo-
tollisesti ja luottohenkilö kaupallisesti. 
Suomalaisetkin oppivat tarkistamaan 
ostajan tai myyjän luottotiedot jo etu-
käteen ja tekemään sitovia sopimuksia 
luottotiedot huomioiden. Vaikka maail-
ma muuttuu ja yhdentyy niin vanha to-
tuus siitä, että kauppa on kotona vasta 
kun rahat on kotiutettu, pätee edelleen-
kin. 

Maaret Toivonen
luottopäällikkö
Konekesko Oy
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Tietosuoja tulee kokemaan suurim-
man ja kattavimman muutoksensa 
sitten sen lanseeraamisen. Käsitteel-
lisesti aletaan vahvemmin painottaa 
henkilöiden oikeutta käyttää omaa 
itsemääräämisoikeuttaan osana pe-
rusoikeusjärjestelmää. Toisaalta tie-
tosuoja ja yksityiselämän suoja niitä 
vahvistavan Lissabonin sopimuksen 
jälkeen alkavat osin myös eriytyä. 
Sopimukseen liittyvässä perusoike-
uskirjassa ne on sijoitettu jo kahteen 
eri artiklaan. Uuden teknologian ja 
muuttuvien palvelukonseptien tuo-
miin haasteisiin vastataan omaksu-
malla ”right to be forgotten” idea. 
Yleinen tietosuojadirektiivi uudiste-
taan; suunnitteluvelvoitetta (Privacy 
by Design) vahvistetaan ja teknolo-
gian käytön perusasetuksista huoleh-
timista (Privacy by Default) koroste-
taan. ”Mökin mummon” tulee voida 
luottaa siihen, että hänelle tarjotta-

hallinta muuttaa palvelujen tuotanto-
ketjujen rakennetta. Tietosuojasta tu-
lee organisaatioiden menetystekijä. 

Reijo Aarnio
tietosuojavaltuutettu
Tietosuojavaltuutetun toimisto

Miten tietosuoja kehittyy
seuraavan 10 vuoden aikana

vat palvelut ovat tietoturvallisia. Tie-
toturvaloukkauksista pitää jatkossa 
kertoa asiakkaille ja viranomaisille 
(Data Breach Notification). Organi-
saatioiden tulee kyetä paitsi noudat-
tamaan lakeja myös osoittamaan se 
todeksi (Accountability). Kuluttaji-
en tietoisuus omista tiedollisista oi-
keuksista tulee kasvamaan. Tämän 
kehityksen myötä johdon rooli ja 
osaaminen korostuvat (informaatio-
johtaminen); informaation käsittely ei 
enää voi olla vain IT-osaston vastuul-
la. Informaation käsittelyn ympärille 
tulee syntymään uutta liiketoimintaa. 
Myös tietosuojavastaavien ammatti-
kunta tulee syntymään. Tietosuoja-
lakeja tullaan säätämään kiihtyvää 
vauhtia eri maissa. Tällä tavalla py-
ritään vastaamaan myös globalisaa-
tion asettamiin haasteisiin. Toisaal-
ta kansainvälisten tietovirtojen hyvä, 
tietosuojaan ja –turvaan perustuva 

Tulevaisuus
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