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Kiitos ja kumarrus
Luottomiehet Ry:n toiminnan yhtenä vah
vuustekijänä on, että toimielimien vastuuhen
kilöt vaihtuvat tasaiseen tahtiin. Näin pide
tään huoli, että toimintaan virtaa uusia aja
tuksia ja energiataso pysyy korkeana. Omal
la kohdallani yksi vastuutehtävistäni yhdis
tyksen toiminnassa on päättymässä, kun
luovutan lehden päätoimittajan vastuun tä
män numeron jälkeen Olli-Pekka Pitkäjärvel
le. Takana on muutaman toimituksessa viete
tyn vuoden jälkeen kaksi vuotta päätoimitta
jana. Lehden teko on ollut erittäin antoisa
ja mielenkiintoinen kokemus. Työtä on riittä
nyt, mutta se on vähäpätöinen seikka positii
visten asioiden joukossa.
Olen vaikuttunut siitä, miten pyyteetöntä työtä eri tahot ovat valmiit
tekemään yhdistyksen ja sen jäsenlehden eteen. Haluankin esittää lämpi
mät kiitokset kaikille teille, jotka olette osallistuneet Luottolinkin t ekoon
kirjoittamalla artikkeleita mitä erilaisimmista aihe-alueista. Lehden si
sältö määräytyy osaltaan ulkoa tulevien seikkojen, kuten alaa kosketta
vien uudistusten kautta. Toisaalta juttuideat syntyvät usein myös aivan
spontaanisti. Parin viime vuoden aikana päätoimittajan viereen istahta
minen erilaisissa tilaisuuksissa onkin saattanut tuoda pyynnön artikke
lin kirjoittamisesta. Suhtautuminen yhteistyöhön on ollut tavattoman
positiivista.
Luottolinkin paperiversion tekeminen vaatii yhdistyksen toiminnan
laajuuteen nähden huomattavia taloudellisia resursseja. Tässä suhteessa
paperilehden toimintaedellytykset ovat pitkälti mainostajien varassa.
Tukenne on tärkeää myös jatkossa. Uskon yhteistyön toimivan hyvin
molempiin suuntiin. Luottolinkki tarjoaa hyvän kanavan luotonhallinnas
sa toimivien henkilöiden tavoittamiseksi. Jotkut yritykset ovat e rottuneet
edukseen mainostamalla hieman valtavirrasta poikkeavalla tyylillä.
Esimerkiksi eräs yritys sai paljon positiivista huomiota ostamalla mainos
tilakseen koko keskiaukeaman. Toivottavasti näemme tulevaisuudessa
lisää tämän suuntaisia irtiottoja.
Lehti ei olisi tietenkään mitään ilman lukijoitaan. Luottolinkki on
saanut hyviä arvosanoja, kun jäsenistöltä on kysytty heidän mielipitei
tään Luottomiehet ry:n toiminnasta. Lehti nähdään tärkeänä osana ko
konaisuutta ja toimii ikään kuin liimana jäsenistönsä välillä. Lehden
sisältö on muuttunut 30 toimintavuoden aikana. Puhtaan asiasisällön
lisäksi sivuilla on nähty artikkeleita muun muassa matkakohteista ja
autoista. Mielestäni hyvä niin, kunhan suurin osa sisältöä käsittelee
luottoriskien toimialaa, yhdistystä ja sen toimintaa.
Lopuksi haluaisin esittää lämpimät kiitokseni toimituksen jäsenille.
On ollut todellinen ilo työskennellä kanssanne. Onnea ja menestystä
teille kaikille niin lehdenteossa kuin muillakin elämänne osa-alueilla.
Hyvää Joulun aikaa toivottaen
Sami Ijäs
Päätoimittaja

Koeajossa: Skoda Superb......................34
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HALLITUSPALSTA: Veronica Andersson

Näkemyksesi
on tärkeä
Näin on kohta taas yksi vuosi Luot
tomiesten historiassa saatettu pää
tökseen. Vuosi on ollut hallitusnä
kökulmasta mielenkiintoinen, sisäl
täen niin yhdistyksemme perinteisiä
tapahtumia kuin myös pohdintaa
tulevasta. Perinteikkyys ja pitkäjän
teisyys näkyi vuoden aikana etenkin
Luottolinkin juhliessaan 30-vuotis
ta historiaansa. Tämä on yhdistyk
sen julkaisemalle lehdelle pitkä ja
varsin kunnioitettava saavutus.
Muuttuvassa maailmassa yhdistyk
sen on toki jatkuvasti kehityttävä
jotta pystymme tarjoamaan jäsenis
tölle sitä lisäarvoa mitä jäsenet yh
distykseltä hakevat. Nykyisiä toi
mintamalleja on kyseenalaistettava
ja uutta ajatusta ja tekemistä tuota
va yhdistyksen toimintaan. Hallitus
on käynnistänyt vapaaehtoisvoimin
toimivan yhdistyksen näkökulmasta
katsottuna mittavan strategiatyön

tämän vuoden aikana, jonka tulok
sia pääsemme jalkauttamaan yhdis
tyksen toimintaan toivottavasti jo
tulevana vuonna. Tässä onkin haas
tetta hallitukselle: miten kehittää ja
uudistaa perinteikkään, yli 50 vuot
ta toimineen yhdistyksen toimintaa
perinteitä sopivasti kunnioittaen.
Strategiaprojektista tulemme ker
tomaan heti lisää kunhan projekti
etenee ja valmistuu. Ja toivottavasti
tämä ei jää yksittäiseksi projektiksi.
Toivottavasti strategiatyöskentely
tulee jatkossa olemaan kiinteä osa
hallitustyöskentelyä. Suuri kiitos vie
lä kerran kaikille teille, jotka olette
tuoneet näkemyksiänne esille, niin
suoraan hallitukselle kuin jäsenkyse
lyn kautta. Pyydän sinua rohkeasti
tuomaan esiin ajatuksia ja toiveita
yhdistyksen toiminnan kehittämisek
si. Voit lähettää näkemyksesi suoraan
puheenjohtajallemme Tero Pyhältöl

le (tero.pyhalto@tryggaranti.fi) tai
sihteerillemme Pasi Asikaiselle (pasi.
asikainen@asiakastieto.fi), tai minul
le (veronica.andersson@bisnode.fi).
Mielipiteesi on tärkeä, ja meitä kaik
kia jäseniä tarvitaan yhdistyksen toi
minnassa!
Lopuksi haluan vielä erikseen on
nitella merkittävän panoksen yhdis
tyksen toimintaan tuonutta vuoden
luottomiestä: Onnittelut Vuoden
Luottomiehelle Terhi Hakkaraiselle!

Uusia jäseniä, 9/2013 – 1/2013
Ahokangas Marja

Luotonvalvoja

Neste Oil Oyj

Arminen Kristi

Luotonvalvontaosaston päällikkö

BIGBANK AS, Suomen sivuliike

Aronen-Winter Satu-Maarit

Luotonvalvoja

Neste Oil Oyj

Hekkala Anna

Senior Associate

Nordax Finans AB

Lampinen Reetta

Velkajärjestelyhenkilö

S-Pankki Oy

Nordling Jonna

Luotonvalvoja

Nets Oy

Pekkala Mari

Manager, Logistics and Credit Control

Pääkkönen Helene

Collection Manager

Ruotsi Jenni

Key Account Manager

Marimekko Oyj
Siemens Financial Services AB,
sivuliike Suomessa.
Euler Hermes Suomi

Turunen Tiina

Tradenomi

Nissan Nordic Europe Oy

LUOTTOMIESTEN TAPAHTUMAKALENTERI 2014
Luottolinkki 01/2014 aineiston deadline 28.1.2014, lehti ilmestyy 18.2.2014
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Luottomiehet – Kreditmännen ry:n
syyskokous
Hotelli Tornissa
14.11.2013
Yhdistyksen sääntömääräinen ko
kous alkoi ajallaan. Kokouksen ava
si yhdistyksen puheenjohtaja Tero
Pyhältö, joka kertoi kokousväelle
illan aikataulun. Sääntömääräisen
kokouksen puheenjohtajaksi valittiin
Risto Suviala ja sihteeriksi yhdistyk
sen sihteeri Pasi Asikainen. Pöytä
kirjan tarkastajiksi ja ääntenlaski
joiksi valittiin Tomi Tupola ja Anne
Björk.
Kokousväki hyväksyi esityslistan
ja totesi kokouksen laillisesti kokoon
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Yhdistyksen rahastonhoitaja Mer
vi Lahtinen esitteli vuoden 2014 ta
lousarvion, jonka tulopuolen pe
rusteena oli varsinaisen jäsenen osal
ta 40 euron jäsenmaksu ja kannatta
jajäsenen osalta 210 euron maksu.
Jäsenmaksun suorittamisajankohdak
si ehdotettiin 28.2.2014. Kokous hy
väksyi hallituksen ehdotuksen.
Sääntöjen mukaan hallituksesta
olivat erovuorossa Olli-Pekka Pitkä
järvi, Maarit Siijärvi ja Tero Pyhältö.
Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin
Mika Kyyhkynen Hankkija Oy:sta,
Anne Koivuniemi Lindorff Oy:sta ja
Sari Torikka Vapo Oy:stä. Kokous
valitsi uudeksi hallituksen puheen
johtajaksi Veronica Anderssonin Bis
node D&B Finland Oy:stä ja varapu
heenjohtajaksi Anna Johansénin
Duetto Group Oy:stä. Yhdistyksen
toiminnantarkastajiksi valittiin Juha
Iskala Intrum Justitia Oy:stä ja Are
Kivelä Bisnode Finland Oy:stä sekä
varatoiminnantarkastajiksi Rauno
Hamu Bisnode Finland Oy:stä ja Vesa
Turunen Suomen Asiakastieto Oy:stä.
Luottoalan neuvottelukuntaan tu
livat valituiksi Jorma Metsänen, SGN
Oy, Risto Kallio, Suomen Asiakastie
to Oy, Juhana Toivonen, Kesko Oyj,
Arto Kallio, Revenue Drivers Oy,
Sami Ijäs, Euler Hermes Suomi, J yrki
Lindstöm Intrum Justitia Oy ja yhdis
tyksen uusi puheenjohtaja Veronica
Andersson.
Luottolinkki 4/2013

Luottolinkissä 03/2013 julkaistus
sa kokouskutsussa oli mukana myös
hallituksen esitys yhdistyksen u
 usiksi
säännöiksi. Ennen keskustelun avaa
mista ehdotetuista sääntömuutoksis
ta kokouksen puheenjohtaja kertasi
kokousväelle menettelyä: ensin yleis
keskustelu, jossa ei esitetä vastaehdo
tuksia hallituksen ehdotukselle, vas
taehdotusten vuoro on vasta yleiskes
kustelun päättämisen jälkeen. Pu
heenjohtaja ehdotti myös äänestysme
nettelyä, jossa ensin suoritetaan koe
äänestys, ja jos kokousväelle sopii,
niin äänestykset ovat avoimia käden
nostolla suoritettavia äänestyksiä.
Kokousväki suostui tähän. Äänestyk
siä suoritetaan siinä järjestyksessä,
että hallituksen ehdotus on aina vii
meisessä äänestyksessä.
Hallitus perusteli sääntömuutoksia
semanttisilla muutoksilla, luettavuu
den parantamisella ja uusista laeista
johtuvilla sanamuutoksilla. Yhdis
tyksen voimassaolevissa säännöissä
on vielä maininta tilintarkastajista
ja tilintarkastuskertomuksesta, jot

ka on muutettava toiminnantarkasta
jiksi ja toiminnantarkastuskertomuk
seksi. Keskustelua uusista s äännöistä
käytiin vilkkaasti ja eritoten hallituk
sen ehdottamista muutoksista sääntö
jen 3§:ään, jossa ehdotettiin puolikas
ta jäsenmaksua eläkeläisjäsenelle.
Sääntöihin on ehdotettu, että halli
tuksen jäsen voi osallistus hallituksen
kokouksiin myös tietoliikenneyhtey
den avulla. Yhdistyksen kokouksiin
tulee aina osallistua henkilökohtai
sesti.
Keskustelua sääntömuutoksista
käytiin pitkään ja puheenvuorot puo
lesta ja vastaan olivat hyvin perustel
tuja. Ehdotuksista suoritettiin avoi
mia äänestyksiä ja lopputulos oli se,
että hallituksen ehdotusta ei hyväk
sytty. Sääntömuutokset palautettiin
hallituksen uuteen valmisteluun.
Kokous äänestyksineen kesti sen
verran kauan, että kokouskutsussa
mainittu luottoalan puheenvuoro jäi
pitämättä ja kokousväki siirtyi päi
välliselle ravintola Torniin.
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Vuoden Luottomies 2013:

Terhi Hakkarainen
Miltä valinta Vuoden luottomieheksi tuntui?

Olin erittäin yllättynyt ja erittäin otettu,
kun 19.9.2013 luottoseminaarissa koh
dalleni osui tämä kunnianosoitus. Olin
aina kuvitellut, että valituilla on joku
ennakkotieto asiasta, mutta ainakaan
tällä kertaa näin ei ollut! Haluan kiittää
lämpimästi yhdistyksen hallitusta saa
mastani huomionosoituksesta.

Miten aikanaan päädyit töihin
juuri tälle alalle?

Tämä on hyvä kysymys. Voisin aika
isostakin summasta lyödä vetoa, että
kukaan vaikkapa lukioiässä oleva nuori
ei suunnittele tietoisesti uraa vaikkapa
perintätoimistossa. En myöskään minä,
vaan oikeustiedettä opiskellessani mie
tin lähinnä työtä pankissa tai jopa ve
rotoimistossa. Omaan uravalintaani
vaikutti 90-luvun laman jälkimainingit.
Huomasin lehdestä k
 iinnostavan ilmoi
tuksen, jossa haettiin juuri omaa kou
lutustani vastaavaa (varanotaari) sijai
suutta perintätoimistossa. Tulin valituksi
tehtävään ja jäin sille tielle.
Olen kokenut alusta asti alan erittäin
monipuolisena ja mielenkiintoisena asia
kaspalveluammattina. Hoidin pitkään
useita vuosia mitä erilaisimpia perintä
toimeksiantoja. Toki toimenkuvassa oli
koko ajan myös muita tehtäviä. Yrityk
sen kasvaessa toimenkuva on muuttunut
ja laajentunut mm. asiakaspalvelun ja
myynnin kehittämiseen ja tällä hetkellä
toimin markkinointipäällikkönä, mikä
tuo taas uuden näkökulman alalle. Muis
telen silti edelleen lämmöllä perintäai
kaa, antoisia asiakaskontakteja ja pal
kitsevia maksuneuvotteluja velallisasi
akkaiden kanssa. Onneksi olen koulut
tamisen kautta saanut pidettyä tuntumaa
myös tähän alkuperäiseen ammattiini!

Valinnan perusteluissa maini
taankin mm. toimintasi luottoalan
kouluttajana. Kertoisitko tästä
hieman lisää?

Olen ensimmäisen kerran kouluttanut
puhelinperinnästä vuonna 1998. Olin
vähintään rivien välistä antanut esimie
heni ymmärtää, että voisin olla kiinnos
tunut kouluttamisesta ja pakkohan ti
laisuuteen oli sitten tarttua kun sain
mahdollisuuden! Ensimmäiset luennot
jännittivät, kuten tietysti esiintymiset
edelleenkin, mutta siitä homma lähti
liikkeelle. Voin lämpimästi suositella
kouluttajaksi ryhtymistä kaikille, jotka
asiaa pohtivat. Ensimmäinen rohkea
irtiotto omalta mukavuusalueelta ja siitä
se lähtee!
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Muiden kouluttaminen antaa mah
dollisuuden jakaa muille omia kokemuk
siaan ja ajatuksiaan. Suunta ei ole kui
tenkaan vain tähän suuntaan, vaan kuu
lijoilta, heidän kommenteistaan ja ky
symyksistään oppii aina myös itse. Kou
luttaminen ei ole ollut päätyöni, mutta
on ollut minulle erittäin tärkeä lisä
mauste, joka on antanut paljon.
Olen itsekin ollut aktiivinen hank
kiutumaan koulun penkille. Olen suo
rittanut luottotutkinnon ja hetki sen
jälkeen toimin muutaman vuoden luot
totutkinnon kouluttajana. Tämä koulu
tushomma oli taas erilainen, ei p
 elkkää
luennointia vaan opiskelijoiden tehtävien
tarkistusta ja kommentointia. Monet
muistavat minut näiltä ajoilta vieläkin.

Mitä erilaiset tehtäväsi Luotto
miehet ry:n vastuutehtävissä
ovat antaneet urallesi?

Verkostoituminen on äärimmäisen tär
keää ja on ollut pinnalla viime aikoina

jopa enemmän kuin urani alussa. Luot
tomiehet ry on mitä erinomaisin kanava
verkostoitumiseen. Yhdistyksessä olisi
hyvä miettiä kaikkia mahdollisia kei
noja, jotta alalla työskentelevät ja alalle
tulevat saisivat tietoa yhdistyksestä ja
kokisivat sen houkuttelevana.
Pääsin heti urani alussa mukaan osal
listujana alan tapahtumiin. Myöhemmin
olen ollut mukana koulutustoim ikun
nassa, ensin vuoden jäsenenä ja sen jäl
keen pari vuotta koulutustoimikunnan
puheenjohtajana. Tämä aika oli todella
antoisaa. Oli hienoa suunnitella luotto
seminaaria erilaisten ihmisten kanssa,
ideoida yhdessä, tsempata ennen tapah
tumaa kaikenlaisten yksityiskohtien
kanssa ja sitten nauttia tilaisuudessa ja
sen jälkeen, kun kaikki ”meni putkeen”.
Tällä hetkellä olen mukana Luotto
linkin toimitusneuvostossa. Etukäteen
ajattelin tätä aika vaativanakin pestinä,
ilmestyyhän lehti peräti neljä kertaa vuo
dessa. Yhden ison deadlinen sijasta niitä
Luottolinkki 4/2013

onkin neljä, mutta jälleen kerran yhdessä
tekemällä hommat jakautuvat. Kirjoit
taminen on itselleni ollut aina luontainen
tapa ilmaista itseäni ja samalla jäsen
nellä omia ajatuksia.

Miten olet kokenut luottoalan
kehittyneen viime vuosina?

Luottoalan tehtävät ovat viime vuosina
varmasti entisestään monipuolistuneet.
Elämme todellakin luottoyhteiskun
nassa, eli uskon, että ala työllistää ja
antaa mahdollisuuksia monille myös tu
levaisuudessa. Alaan liittyy edistynyt
tietotekniikka ja monipuoliset sähköiset
palvelut sekä laskutuksessa että luot
tokaupan myöhemmissä vaiheissa, ku
ten perinnässä. Yrityksellä on valittavana
monenlaisia vaihtoehtoja miettiessään
omaan prosessiinsa sopivaa toim inta
mallia ja se on rikkaus.
Onneksi meidän alallamme puhtaasti
tekniikalla ei kuitenkaan pärjää. Kuten
aiemmin mainitsinkin, ainakin työ pe
rintätoimistossa on ennen kaikkea asia
kaspalvelua ja asiakaspalvelu on aina

ollut lähellä sydäntäni. Kohtaamiset sekä
asiakkaiden että velallisasiakkaiden
kanssa ovat erilaisia, eikä kaikkia tilan
teita voi tosiaankaan tarkastella vain
osana sähköisiä järjestelmiä, saati har
joitella etukäteen. Tämä yhdistelmä, siis
asiantuntevan asiakaspalvelun ja säh
köisten palveluiden, tekee yhä edelleen
juuri tästä alasta mielenkiintoisen ja
aina uusia haasteita tarjoavan.

seminaari Tallinnassa muutama v uosi
sitten. Mieleenpainuvaksi tämän tapah
tuman teki se, että seminaarit olivat
useamman vuoden olleet kotimaassa ja
koko silloisen toimikunnan yhteinen vi
sio oli, että nyt lähdetään vähän kauem
mas. Ulkomaille, vaikkakin lähelle,
suuntautuvan tapahtuman järjestelyissä
on aina enemmän liikkuvia osia, kuin
kotimaassa.

Mikä on sinulle hauskin tai
mieleenpainuvin luottomies
tapahtumasi?

Ehditkö harrastaa vapaa-ajallasi
jotain, töiden ja Luottomiehet ry:n
vastuutehtävien lisäksi?

Tämä on varmaan kuultu jonkun toi
senkin suusta, mutta aikanaan pidetyt
luottoseminaarit risteilyinä olivat k
 yllä
omassa luokassaan ja m
 ieleenpainuvia!
Osallistujia oli näissä tilaisuuksissa jon
kun verran enemmän kuin viimeaikai
sissa luottoseminaareissa. Tämä on kyl
läkin varmasti yleisempi trendi, eikä
suoranaisesti liity siihen, miten ja missä
luottoseminaari järjestetään.
Tapahtuma, jota olin itse j ärjestämässä
ja joka jäi erityisesti mieleen oli luotto

Kyllä harrastuksiakin löytyy. Lasten
kanssa kuluu tietysti aikaa, ja k
 issojen,
mutta olen pitkään harrastanut flamen
co-tanssia. Olen pyrkinyt noudattamaan
sellaista sääntöä, että aina kun ottaa
jotain uusia haasteita elämäänsä, pitäisi
myös samalla luopua jostain toisesta.
Suosittelen tätä sääntöä lämpimästi kai
kille, vaikka oma toteutukseni ei aina
ole ollut aukotonta. Omasta itsestään
on muistettava huolehtia kaiken kiireen
keskellä.

Huvinsa kullakin
Ihmisillä on kaikenlaisia huvituksia, jotka tuntuu kummalli
silta jos ei niitä ite harrasta. Tatuoinnin ottoa, rottien pitoa
tai epämäärästä biletystä. Eläkepäivinä tunnustan teille
että töissäkin huvittelin.
Meillä suuressa firmassa päätettiin, että asiakkaille määri
tellään luottorajat eli limiitit. Pomolla oli kova kiire ja limii
tit laitettiin luottotietoraporttien nojalla. Jos niissä sanottiin
että asiakas vastaa miljoonasta ja tarve oli sama, niin siitä
vaan pläjäytettiin se milli. Omaa reskontraa toki vilkaistiin,
että maksuja ei ollut pahemmin rästissä.
Pystytettiin siis kallis systeemi, jota toki käytettiin, m
 uttei
kummiskaan toimittu sen mukaan, kuten edempänä näätte.
Montakohan muuta turhanaikaista, rahaa polttavaa hom
maa firmassa tehtiin? Ainakin nykyään se kituu kovasti ja
työntekijät kanssa.
Mun duuni oli lukea luottotietoraportti ja kynällä merkata
kulmaan paljonko limiittiä ajattelin antaa. Rupesin miettiin
tarkemmin ja jos raportti antoi miljoonan ja tarve oli vaikka
1.200.000 niin annoin silti mennä vaan. Eihän se ero niin
suuri ollut.
Oikeesti tämmöisellä hiustenhalkomisella ei ollut merkitystä.
Mistä sen voi tietää, minkälaisella saldolla konkurssi tulee,
jos on tullakseen ja koska. Luottotiedot on vain suuntaa an
tavia.
Päätökset kannoin pomon pöydälle lopullista harkintaa
ja siunausta varten. Meidän työhuoneet oli näes kirkon puo
lella taloa.
Peli jatkui siten, että pomo antoi saman kuin minä, taikka
pikkuisen alle tai päälle miten milloinkin. Pomo vaihtui ja
uusi oli nerokas ja tarkka. Se jätti paperit pöydänkulmalleen.
Siinä ne auringonvalossa kellastuivat ja myynti soitteli mulle
että missä hiivatissa päätökset viipyy. Asiat rupes r ullaamaan,
kun pomo ensin myönsi mulle pelkäävänsä. Tsiisus, miten
voi olla pomo jos pelkää liikeasioita? Hämähäkin ja karhun
pelkäämisen vielä ymmärtäsin. Alko vähän naurattaa.
Jotenkin mun oli hauskaa leikkiä tärkeän työn tekijää,
vaikka pomo aina sano viimesen sanan vaikka sitä sai o
 dottaa.
Homma siirrettiin tietokoneelle ja mulle annettiin lupa
itse päättää limiitistä. Tuntu niinkuin olisin kunniamerkin
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saanut. Kristallipalloa ei firma mulle kumminkaan antanut,
joten limiitin päättäminen pysy vedonlyöntinä. Taisi olla
vuonna 2001 kun tajusin että mä pelaan uhkapeliä firman
rahoilla. Paha vaan, että mitään voittoa ei mulle annettu.
Vaan hauskaa oli miljoonia pyöritellä ja tärkeeltä näyttää.
Riitti kun ei pahemmin hymyillyt, oli vaan.
Epäilyksen siemen kasvo jossakin sielun mutkassa. Jos mä
olenkin huolimaton ja jos mun pitäiskin tehdä tilinpäätösana
lyysiä vaikka luottotietotoimisto raportissaan oli sen jo teh
nyt omalla tavallaan. Vaikka kuinka olis numeroita vääntä
nyt ja kääntänyt ei lopputulos sen varmempi tai oikeempi
olis ollut, näin ajattelin.
Onneks heti kohta iski kaamea lama ja koko Eurooppa
joutu muun maailman kanssa sekaannuksen pakokauhuun.
Silloin mä tajusin, että jos suuret luottoluokittajat ja pankit
ja muut nerouden huiput ei pystyneet perikatoa ennustaan,
niin kuinkas joku yhden vuoden ylioppilasmerkonoomi?
Kovasti huvitti kun kamarissani alko rampata väkeä kysy
mässä miten vois ennakoida mikä asiakas vierähtää maksuky
vyttömään tilaan ja milloin. Talousjohtajalle, tarkastusjohta
jalle ynnä muille penaalin teräville kynille piti kylmän var
masti naureskella, ettei voi tietää. Ne ihmetteli, mut mä sain
olla talossa vanhuuseläkkeelle saakka. Vaikken siis tiennyt.
Huvitti sekin, että limiiteistä ei ollut mitään hyötyä ennen
kään. Paitsi että niitten tekeminen paisutti mun omahyväisyy
teni ulos ruumiistani täyttäen koko huoneen. Tää on lainaus
jostakin kuuluisasta kirjasta, en muista mistä. Myynti möi
yleensä niin paljon kun vaan varastosta saatiin ulos työnnet
tyä. Ei ollut väliä vaikka limiitti ylitty kaksin tai kolminkerta
seks. Joskus myytiin paljon alle limiitin, muttei siitäkään
mitään iloa ollut firmalle kun asiakkaan maksut laahas aina
vaan enempi myöhässä ja silti tavaravirta oli rikkumaton.
Joskus sanoinkin yhdelle päällikölleni, että mä pelkään
verottajaa että se määräis mulle huviveroa kun työ oli niin
hauskaa.
Huvi oli mullakin.
Ratman
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Teksti ja kuva: Risto Suviala

Luottopolitiikka
ja sen kehitys
Helsingin metrossakin keskus
tellaan luottopolitiikasta.
Tapasin sattumalta maan alla
nuoren tuttavani kansainvälisestä yrityksestä, joka kertoi
parhaillaan tekevänsä sille
luottopolitiikkaa.
Katsotaanpa mitä tällä rintamalla on tapahtunut.
Yhdistyksemme perustajat ja kunniajä
senet S.A. Perret ja Esko Tuovinen
täyd ennettynä niinikään perustaja
A.K. Anttilalla kirjoittivat vuonna
1970 kirjan Liikeyrityksen luottotoi
minta. Perret oli tuolloin Oy Stock
mann Ab:n luottopäällikkö ja apulais
johtaja. Tuovinen toimi saman yrityk
sen apulaisluottopäällikkönä, myö
hemmin luottopäällikkönä. Anttila oli
luot totieto-osaston osastopäällikkö
Kansallis-Osake-Pankissa. Teos heijas
taa 1960-luvun lopulla vallinnutta
yrit yskulttuuria.

Luottopolitiikka palvelee
markkinointia ja
rahoitusta
Kirjassa todetaan, että määriteltävä
luottopolitiikka on riippuvainen mark
kinointi- ja rahoituspolitiikasta, koska
se palvelee sekä myyntiä että rahoitus
ta. Maksuaikojen pidentäminen pie
nentää myyntimarginaalia menetetyn
koron muodossa. Tuohon aikaan viral
liset maksuehdot erilaisin toimialasopi
muksin kuitenkin olivat melko tark
kaan rajattu. Toisaalta näitä virallisia
maksuaikoja kierrettiin yleisesti.
Luottopolitiikan toinen puoli on pe
rintä, jonka katsotaan palvelevan ra
hoituspuolta ja sen tarpeita. Perinnällä
voidaan oikein hoidettuna joko koros
taa tai tasoittaa edellä esitettyjä mark
kinointipoliittisia toimenpiteitä.
Johtopäätöksenä Perret, Tuovinen
ja Anttila toteavat, että luottopolitiik
ka jakautuu silloisen tietämyksen mu
kaan neljään ryhmään:
1. Tiukka luotonanto, johon liittyy
tiukka perintä.
2. Tiukka luotonanto, johon liittyy
vapaamielinen perintä.
3. Vapaamielinen luotonanto, johon
liittyy tiukka perintä.
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4. Vapaamielinen luotonanto, johon
liittyy vapaamielinen perintä.
Tämä luottopolitiikan vaihtoehtojen
ryhmittely säilyi aina 1990-luvun alun
laman aiheuttamaan luotonhallinnan
katastrofiin. Itse lisäsin 1980-lopussa
tekemiini eri yritysten luottopoliiti
koihin Ruotsin tuomisina uudeksi vaih
toehdoksi: Maltillinen luotonanto, jo
hon liittyy maltillinen perintä.
Yhdistyksemme jäsenlehden Luot
tolinkin perustajiin kuulunut Heikki
Jartela kirjoitti vuonna 1984 kirjan
Yrit yksen luottotoiminnot. Jartela oli
tuohon aikaan STS-rahoitus Oy:n vara
toimitusjohtaja. Kirja kuvastaa 1980luvun alun luottoelämää.
Kirjassaan Jartela tähdentää yhden
mukaisesti viitisentoista vuotta aikai
semmin kirjoitetun edellä mainitun
teoksen kanssa, että yrityksen myynti
toiminto ja luottotoiminto ovat lähei
sessä yhteydessä toisiinsa. Onhan luot
topolitiikka jatkoa myyntipolitiikalle.
Tämän vuoksi kummankin politiikan
yhteiset osatavoitteet ja päämäärät
olla yhdensuuntaiset.
Jartelan kirjan aikoihin ATK-tek
niikka oli yrityksissä yleistynyt. ATK:n
hyväksikäyttöön oli monia vaihtoeh
toisia tapoja. Reskontra- ja luotonval
vontajärjestelmä oli voitu rakentaa
omalle tietokoneelle tai sitten yritys
käytti ATK-palveluyritystä. Reskont
ra ja luotonvalvonta ovat vain osa yri
tyksen tietojenkäsittelystä, joka koet
tiin priorisoiduksi vähemmän tärkeäk
si. ATK-palveluyritysten valmiissa pa
kettiratkaisuissa ei useinkaan ollut
kovinkaan pitkälle huomioitu luoton
valvonnallisia tarpeita.

Dynaaminen
luotonantostrategia
Vuonna 1990 ilmestyi toimittamani
Credit Managemnet – luottotoimin
nan käsikirja, jota oli kirjoittamassa
22 luottoalan asiantuntijaa. Kannat
taa mainita, että teoksen kirjoittajista
yhdeksän on saanut ennen tai jälkeen
kirjan julkistamisen Vuoden Luotto
miehen tunnustuksen. Muun muassa
Vuoden Luottomiehet peräkkäisiltä
vuosilta 1990–1995 ovat kirjoittajien
joukossa.
Eräs asiantuntijoista oli r uotsalainen
Vidar Stenberg, joka toimi Cash Mana

Varatuomari Risto Suviala
gement -konsulttina Treasury Mana
gement, Bennet, Stenberg & Partners
Ab:ssa Tukholmassa. Yritys myytiin
vuonna 1995 Intrum Justitialle. Sten
berg sai Ruotsissa vuonna 1982 Svens
ka Kreditmannaföreningenin (nykyisin
Svenska Kreditföreningen) Årets Kre
diman -nimityksen.
Stenberg peräänkuulutti 1990-luvun
uutta dynaamista luotonantostrategiaa.
Hän ehdotti neljää toimenpidekokonai
suutta:
1. Suunnittele markkinahakuinen luot
topolitiikka sekä kassavirran ja luo
tonhoidon suuntaviivat.
2. Kehitä ja kohota luottohenkilöstön
tietotasoa, pätevyyttä, statusta ja
roolia yrityksessä.
3. Kouluta, informoi ja motivoi luotto
henkilöstöä, jotta he ymmärtävät
mikä luottopääoman merkitys on
ja miten kokonaiskannattavuutta
voidaan parantaa.
4. Siirrä pääomavastuuta ja jaa pää
oman kustannukset (korot, luotto
tappiot jne.) tulosvastuullisten kan
nettavaksi.
Kun myynnistä ja luotonannosta vas
taavat harkitsevat kokonaisvaltaisesti
yrityksen taloustoimia, tuloksena on
yhtenäinen taloudellinen ajattelutapa.
Silloin järjestelmään olennaisena osa
na kuulunut vastakkaisasettelu mur
tuu ja katoaa vähitellen kokonaan.
Luot tohenkilöstön erikoislaatuinen
pätevyys saa nyt virikkeitä kehittyäk
seen ja sitä käytetään hyväksi niin yri
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tyksen sisällä kuin ulkopuolellakin
(asiakkaat). Myynnin lisääntyminen
ja kokonaiskannattavuuden ratkaiseva
paraneminen ovat tuloksena tehokkaas
ta luotonantoajattelusta, kun kaikilla
on yhteinen tavoite.
Vidar Stenbergin ajattelusta kan
nattaa mainita vielä perintää koskeva
periaate. Tiukka ja johdonmukainen
toiminta pikemminkin vahvistaa kuin
heikentää asiakassuhteita ja luottamus
ta. Meidän on päätettävä, mitä valtuuk
sia annetaan perintätoimistolle. Sitä
ennen on harkittava mahdollisuutta
yrittää periä saatavat omin voimin.

Aktiivinen luotonohjaus
1990-luvulla yritettiin passiiviseksi
koetun luotonvalvonta-käsitteen tilalle
tarjota aktiiviseksi miellettävää luoton
ohjaus-käsitettä. Vuonna 1994 teke
mässäni Dun & Bradstreet Finland
Oy:n luottokäsikirjassa Lisää kannatta
vuutta paremmalla luotonohjauksella
on termi ensi kertaa käytössä suomen
kielessä. Norjassa oli olemassa Kredit
styrning-niminen perintätoimisto, joka
tuli myöhemmin Suomessakin tunne
tuksi.
Totean luottokäsikirjassa olevan
kolme syytä miksi luotonohjaus on
tärkeää jokaiselle luotolla myyvälle
yrit ykselle:
1. Kannattavaa – parempi luotonoh
jaus lisää kannattavuutta.
2. Välttämätöntä – puutteellinen luo
tonohjaus voi saada aikaan kohta
lokkaita seurauksia yrityksessä.
3. Lain vaatimaa – yritysjohdolta vaa
ditaan tehokasta luotonohjausta.
Luotonohjaukseen kuuluu luottojen
myöntäminen, valvominen ja perimi
nen. Luotonohjauksen tehostaminen
ja kehittäminen tuovat yritykselle suu
ria taloudellisia etuja. Myyntisaamis
ten luottotappiot vähenevät, sidotun
pääoman ja ostovelkarahoituksen kor
kokulut alenevat ja viivästyskorkotuotot
lisääntyvät. Aktiivinen luotonohjaus
tarkoittaa, että toimenpiteet keskite
tään ensi sijassa tapahtumiin ennen
myyntiä. Tulokset näkyvät kustannus
ten pienenemisenä erityisesti perinnän
alueella.
Jokaisella yrityksellä tulee olla luot
topolitiikka – yhtä hyvin pienellä per
heyrityksellä kuin suurella konsernilla.
Luottopolitiikka tulee muotoilla yri
tyksen tilanteen mukaisesti. Tästä joh
tuen politiikan sisältö, laajuus ja tavoit
teet vaihtelevat. Luottopolitiikan koh
deryhmät pysyvät kuitenkin samoina:
• myyjät ja myyntijohto
• tilausten vastaanottajat
• laskuttajat
• luotonvalvojat ja reskontranhoitajat
sekä
• talous- ja luottopäälliköt.
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Luottopolitiikan ankkurointi on välttä
mätöntä, jotta politiikka täyttäisi teh
tävänsä. Ankkurointi alkaa jo luottopo
litiikan kokoamisesta. On olennaista,
että yrityksen johto, myynti, laskutus,
luotonvalvonta ja talous yhdessä laati
vat luottopolitiikan. Se tulee ankku
roida henkilöstöön tämän kanssa käy
tävillä keskusteluilla. Johdon on seis
tävä luottopolitiikan takana.
Toimivan luottopolitiikan viimeinen
lause on: ”Yhtiön luottopolitiikka on
vahvistettu yhtiön johtoryhmässä (päi
vämäärä).”

Keskinäinen luottamus
Dokumentoitu, kirjallisessa muodos
sa oleva luottopolitiikka on tietenkin
välttämätön lähtötaso yrityksen luot
tokaupan hallinnalle. Sami Ijäs – Luot
tolinkin nykyinen päätoimittaja ja Eu
ler Hermeksen myyntijohtaja – on
vuonna 2002 kirjoittanut kirjan Luot
toriskien hallinta tuloksen tekijänä –
ammattitaitoa, luovuutta ja myynti
henkeä. Ijäs korostaa luottopolitiikan
onnistumisen edellyttävän luotonval
vonnan ammattitaidon kehittämistä,

myynnin kouluttamista, sisäisen pal
velun parantamista sekä johdon sitout
tamista.
Myynnin ja luotonvalvonnan hyvä
yhteistyö edellyttää keskinäistä luot
tamusta. Myyjän on voitava luottaa
luotonvalvojan kykyyn arvioida luot
toriskejä, osaamiseen niiltä suojautu
misessa sekä haluun tehdä kauppaa
niin pitkälle kuin se on järkevällä ta
solla mahdollista.
Eräs Ijäksen havainnoista on se, että
myynnissä – kuten kaikissa ihmisryh
missä - on mielipidejohtajia eli henki
löitä, joiden mielipide on muiden mie
lipiteen muodostumisen kannalta tär
keä. Uudenlaisen ajattelun ja toimin
tatavan maastouttaminen luottopoli
tiikassa kannattaa aloittaa mielipide
johtajista.
Vuonna 2011 ilmestyneessä ja Int
rum Justitia Oy:n lakiasiainjohtaja
Jyrki Lindströmin kirjoittamassa kir
jassa Luotonvalvonta ja saatavien pe
rintä (3., uudistettu painos) käsitellään
myös kirjallisen luottopolitiikan val
mistelua ja vahvistamista. Lindström
on samalla Suomen Perimistoimistojen
Liitto ry:n hallituksen puheenjohtaja.

Syksyllä
Luottotutkinnon
suorittaneet.
Luottotutkinnon
suorittaneiden määrä
lähestyy kovaa vauhtia
tuhatta henkilöä.
Tänä syksynä heitä
valmistui 27.
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TEksti ja kuva: Petri Aho

Käänneyhtiö
– kuinka uudistua pakon edessä?
Yhtiötä, jonka liiketoiminta on jonkin murroksen seurauksena
voimakkaan uudistumisen tarpeessa, kutsutaan sijoitusmarkki
noiden kielellä käänneyhtiöksi. Suomalaisessa yritysmaailmassa
on nähty viime vuosien aikana useita esimerkkejä sekä onnistuneista että epäonnistuneista käänneyhtiöstä. Lähes kaikki meistä
ovat seuranneet, miten Nokia yritti kääntää aiemmin huipulla
olleen matkapuhelinliiketoiminnan uuteen nousuun, siinä kuitenkaan lopulta onnistumatta. Monelle ehkä hieman tuntemattomampi esimerkki käänteen onnistuneesta läpiviennistä, on taas
Raisio Yhtymän muuntautuminen tappiollisesta elintarviketuottajasta, yhdeksi toimialallaan kannattavimmista ja nopeimmin
kasvavista yhtiöistä Pohjoismaissa. Miksi niin harvat yhtiöt onnistuvat lopulta menestymään murroksen jälkeen ja mitkä tekijät
nousevat esiin useimpien menestystarinoiden taustalta?
Petri Aho on analyysiyhtiö
Inderes Oy:n osakas ja analyytikko.

Nokia ja Raisio –
kuinka yhtiöstä tuli
käänneyhtiöitä?
Nokia muuttui suhteellisen nopeassa
ajassa (2008-2009) matkapuhelinalan
markkinajohtajasta haastajaksi. Muu
toksen taustalla oli matkapuhelin
markkinan, erityisesti ns. älypuhelin
ten markkinoiden, muuttuminen lai
tekeskeisestä ohjelmistokeskeiseksi.
Nokian keskeiset kilpailukykytekijät
olivat sen laitesuunnitteluosaaminen
sekä valmistuksen ja logistiikan te
hokkuus. Lisäksi Nokian alamäkeä
kiihdytti laitevalmistuksessa lisäänty
nyt kilpailu eritoten aasialaisten val
mistajien toimesta. Tämä alkoi syö
mään hiljalleen Nokian kilpailuetua
myös matalakatteisissa peruspuheli
missa. Kuten tiedämme, Nokia epä
onnistui lopulta matkapuhelinliike
toimintojen kääntämisessä ja päätti
myydä yksikön Microsoftille. Huo
matkaa kuitenkin, että Nokia onnis
tui samaan aikaan kääntämään verk
koliiketoimintansa menestyksekkääs
ti.
Raisio oli aina vuoteen 2005 saak
ka pitkälti prosessiteollinen yhtiö, jon
ka menestys perustui suuriin tuotan
tovolyymeihin. Kemianteollisuuden
myynnistä saaduilla rahoilla yhtiö al
koi sijoittaa suuria summia uusien
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elintarvikeinnovaatioiden ja ns. life
science tuotteiden kehitykseen sekä
laajentaa tuotantoa Suomen ulkopuo
lelle. Samanaikaisesti keskusliikkeiden
kasvanut ostovoima ja elintarvikkei
den raaka-aineiden voimakkaat hin
nan vaihtelut alkoivat heikentää yhti
ön perusliiketoiminnan kannattavuut
ta. Raisio onnistui kääntämään yhtiön
suunnan ja kannattavuuden uuteen
nousuun ja on nyt yksi Pohjoismaiden
menestyneimpiä elintarvikealan yhti
öitä, jolla on lupaavat näkymät.

Avaintekijät
käänneyhtiöiden
onnistumisen taustalla
Käänteen onnistunut läpivienti on
usein monen tekijän summa, mutta
tietyt tekijät ovat lähes aina avainase
massa. Ensimmäinen avaintekijä on
organisaation, erityisesti sen johtajien,
valmius ja kyky muutoksen läpikäyn
tiin. Toinen avaintekijä on että yhtiön
ydinliiketoiminta on kannattavaa ja
yhtiöllä on selkeitä kilpailuetuja. Kol
mas avaintekijä on, että yhtiöllä on
hallussaan riittävät rahoituslähteet,
sisäiset ja ulkoiset (siltarahoitus), kään
teen läpiviemiseksi. Käyn seuraavissa
kappaleissa läpi vielä tarkemmin täs
sä listaamani avaintekijät yllä mainit
tujen esimerkkiyhtiöiden kautta.

Mitä käänneyhtiön
organisaatiolta
vaaditaan?
Murroksen keskellä olevassa yhtiössä
joudutaan tekemään isoja organisaa
tiomuutoksia, sopeutustoimia ja ydin
toimintaan kuulumattomien osien yri
tysjärjestelyjä. Käänteen toteuttaminen
vaatii käytännössä että yhtiön johdol
la on vahva omistajien tuki takanaan
ja normaalia suurempi toimintavapa
us. Useimmiten tähän liittyy vielä yh
tiön johdon uudistaminen. Näin ta
pahtui aikoinaan sekä Nokian että
Raision tapauksessa. Nokian johtoon
astui yhtiön ulkopuolelta muuan Ste
phen Elop ja Raision johtoon nostet
tiin yhtiöön vastikään ulkopuolelta
palkattu Matti Rihko. Molemmille
johtajille annettiin julkisesti hallituk
sien vahva tuki ja mandaatti isojen
muutosten läpivientiin tarpeen vaati
essa. Sekä Elop että Rihko alkoivat
nopeasti toteuttamaan valittua uutta
strategiaa ja tekemään isoja muutok
sia yhtiöiden rakenteisiin. Tässä suh
teessa esimerkkiyhtiöt eivät siis juuri
kaan eronneet toisistaan.
On myös tärkeää, että organisaatio
saadaan sitoutumaan muutokseen ja
ymmärtämään sen tarve. Liian pienet
ja hitaat tai toisaalta liian nopeat ja
suuret muutokset johtavat usein epä
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onnistumiseen. Nokian Elop herätti
organisaation muutokseen ns. ”bur
ning platform” viestillään, jonka jäl
keen yhtiö teki valtavan suunnanmuu
toksen luopumalla omasta älypuhe
linkäyttöjärjestelmästä. Raision Rih
ko taas aloitti muutoksen karsimalla
yhtiön tehtaita sekä tuote- ja brändi
portfoliota. Raision muutos keskittyi
kannattavuuden palauttamiseen kas
vun kustannuksella, kun taas Nokia
päätti uhrata kannattavuuden saadak
seen yhtiön jälleen kasvu-uralle.

Käänneyhtiön
ydin on saatava
kilpailukykyiseksi
Jokaisen yhtiön elinkelpoisuuden rat
kaisee lopulta sen ydinliiketoiminnan
kilpailukyky ja kannattavuus. Ilman
kannattavaa ja kilpailukykyistä ydin
tä yrityksen käänteen uskottavuus
usein kyseenalaistetaan. Kannattavuu
den palauttamisen keinot riippuvat
pitkälti siitä, onko yhtiö menettänyt
kilpailukykynsä sisäisten vai ulkoisten
tekijöiden seurauksena. Jos ongelmat
ovat pääsääntöisesti sisäisiä, kuten
huono johtaminen, huono kustannus
tehokkuus tai heikko muutoskyky, on
yhtiön käänne mahdollista toteuttaa
pitkälti omin toimin. Jos taas ongel
mat johtuvat enemmän ulkoisista te
kijöistä, kuten markkinaympäristön
muutokset, ennakoimaton kilpailuti
lanteen muutos tai rahoitusmarkkinan
häiriö, on yhtiön pystyttävä muokkaa
maan liiketoimintaansa muuttunutta
ympäristöä vastaavaksi.
Yksinkertaistaen voidaan sanoa,
että Nokian matkapuhelinliiketoimin
tojen ongelmat olivat eritoten ulkoisia.
Markkinoille syntyi nopeassa ajassa
kaksi ylivertaista käyttöjärjestelmää,
jotka muuttivat aiemmin laitekeskei
sen markkinan ohjelmistokeskeiseksi.
Nokian perinteiset vahvuudet laiteval
mistuksessa ja logistiikassa menettivät
merkitystään, eikä yhtiö onnistunut
luomaan tilalle omaa kilpailukykyistä
käyttöjärjestelmää. Nokia turvautui
haastavassa tilanteessa lopulta Micro
softin ohjelmistoihin ja oman tuote
kehityksen voimakkaaseen alasajoon.
Raision ongelmat olivat taas pitkälti
sisäisiä, mitkä peittivät alleen yhtiön
hyvin kannattavan ja kilpailukykyisen
ydinliiketoiminnan. Sisäiset ongelmat
pyrittiin ratkaisemaan yksi kerrallaan,
mikä helpotti muutoksen läpivientiä.

Käteinen on
kuningas – erityisesti
käänneyhtiöille
Yhtiöt rahoittavat liiketoiminnan joko
sisäisillä (liiketoimintojen tuotoilla)
tai ulkoisilla rahoituslähteillä (vieraan
Luottolinkki 4/2013

ja oman pääoman instrumentit). Kään
neyhtiölle molempien rahoituslähtei
den saatavuus on kuitenkin usein hy
vin rajattua. Sisäisen rahoituksen saa
tavuutta rajoittaa liiketoiminnan huo
no kannattavuus ja muutoksen läpi
viennistä aiheutuvat kulut. Ulkoinen
rahoitus on taas rajoitettua käänne
yhtiöihin liitetyn korkean riski-tuottosuhteen myötä. Käänneyhtiöiden saa
maa ulkoista rahoitusta kutsutaan
usein siltarahoitukseksi, koska se luo
yhtiölle eräänlaisen sillan uuden ja
vanhan liiketoiminnan välille. Silta
rahoitus on korkeamman riskin takia
usein huomattavan kallista.
Edellä mainituista seikoista johtuen
käänneyhtiöiden taseen vahvuus ja
likviditeetti on erittäin tärkeässä ase
massa käänteen onnistumisen kannal
ta. Mitä nopeammin yhtiö saa kään
nettyä liiketoiminnan kassavirran po
sitiiviseksi, sitä paremmat ovat mah
dollisuudet onnistua. Mitä enemmän
yhtiöllä on likvidejä tai nopeasti ra

haksi muutettavaa omaisuutta, sen
paremmin se selviytyy ennakoimatto
mista muutoksista. Käteinen on ku
ningas, erityisesti käänneyhtiöillä.
Nokialla oli käänteen tapahtuessa
vahva tase ja isot likvidit rahoitusre
servit. Muutoksen rajuus ja ydinliike
toiminnan huono kannattavuus kään
si kuitenkin yhtiön liiketoiminnan
kassavirran jyrkän negatiiviseksi. Kun
ydinliiketoimintaa ei saatu kannatta
vaksi riittävän ajoissa, alkoi myös ra
hoitusreservit pienentyä ja yhtiön ul
koisen rahoituksen hinta nousi jyrkäs
ti. Raisiolla oli käänteen alussa suh
teellisen vahva rahoitusasema, jota
kuitenkin heikensi tappiot liiketoimin
nassa. Yhtiö lopetti melko nopeasti
kannattamattomat liiketoiminnot ja
myi ydinliiketoimintaansa kuulumat
tomat osat. Tämän seurauksena yhti
ön kassavirta kääntyi positiiviseksi ja
yhtiö pystyi rahoittamaan kasvuhank
keiden lisäksi kasvavat osingot.

Linkkejä aiheesta:
www.nokia.com/investors
www.raisio.com/www/page/sijoittajat
wwwturnaround-sa.com/pdf/the%20turnaround%20experience.pdf

Kysymyksiä
Uudelle jäsenille
Kuka olet, missä työskentelet ja
mitkä ovat tehtäväsi?
Olen Kristi Arminen ja työskentelen BIGBANK
AS Suomen sivuliikkeessä Helsingin Ruoho
lahdessa. Olen toiminut eri tehtävissä 4 vuoden
ajan, jonka sivuliike on Suomessa ollut ja nyt
toimin luotonvalvontaosaston päällikkönä.
Mikä sai sinut liittymään Luottomiehiin?
Mitä kautta sait tietoa yhdistyksestä?
Tietoa ja vinkin Luottomiehistä sain esimie
heltäni, joka on ollut jäsenenä jo pidempään.
Ennenkaikkea halusin liittyä saadakseni mahdollisuuden tutustua samalla
alalla työskenteleviin ihmisiin ja oppia uutta.
Oletko jo ehtinyt tutustumaan yhdistyksen monipuoliseen k
 oulutus ym.
toimintaan? Jos olet, niin mikä vaikuttaa kiinnostavimmalta?
Yksityisasiakkaiden perintään liittyvät asiat kiinnostavat, mutta tuo luottotutkinto
vaikuttaa myös kiinnostavalta. Olen vastaavia tutkinnon osia aiemmin käynyt
läpi eri palveluntarjoajilla ja kokemukset ovat olleet positiivisia.
Mielelläni lähtisin mukaan eri aiheisiin seminaareihin, joissa pääsee verkostoi
tumaan.
Mitä aiheita haluaisit Luottolinkissä käsiteltävän?
Aikaisemmista Luottolinkki-lehdistä minua on kiinnostaneet alalla toimivien
ajatukset Suomen taloudesta, sekä henkilökohtaiset kokemukset perinnässä.
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Kuvat ja teksti: Veronica Andersson ja Maarit Siijärvi

FECMA Council -kokous
Lontoo 8.11.2013
Vuoden 2013 ensimmäinen Council kokous oli Budapestin
Pan-European FECMA Credit Management kongressin
yhteydessä toukokuussa. Toinen vuotuinen kokous pidettiin Lontoossa 8.11.2013. Mukana Lontoon kokouksessa
oli edustajia Hollannin, UK:n, Ruotsin, Tanskan, Tsekin,
Maltan, Ranskan, Saksan, Irlannin, Belgian, Itävallan,
Unkarin ja Suomen yhdistyksistä. Tällä kertaa Italian
edustajat eivät päässeet kokoukseen. Luottomiehiä
edustivat Veronica Andersson ja Maarit Siijärvi.
Kokouksen isäntinä toimi paikallinen FECMA:n jäsen
yhdistys ICM, edustajinaan Philip King ja Tracy Carter.

FECMA:n toiminnan
laajentaminen

Tulevat julkaisut ja
näkyvyys Internetissä

Credit Manager Index
Europe (CMI)

Kokouksen aluksi keskusteltiin mah
dollisista uusista jäsenyhdistyksistä,
alustavia neuvotteluja on käyty jo Puo
lan, Sveitsin, Espanjan ja Portugalin
kanss a. Myös Slovakian ja Norjan
kanssa toivotaan yhteistyötä. Esimer
kiksi Portugalissa ei ole tällä hetkellä
täysin vastaavaa yhdistystä, lisäksi tä
mänhetkinen taloudellinen tilanne
siellä saattaa vaikuttaa muutaman tu
levan vuoden ajan halukkuuteen osal
listua kansainvälisen järjestön toimin
taan. Keskustelua halutaan kuitenkin
FECMA:n toimesta jatkaa. Sveitsin
yhdistys on jo ilmaissut h
 alukkuutensa
liittyä FECMAan, mutta sikäläinen
edustaja ei vielä tällä kertaa voinut
osallistua Councilin kokoukseen.

Ensi vuonna julkaistaan kesällä FEC
MA Credit Management Magazine,
ja tähän pyydettiin aineistoa jäsenmais
ta. Toivottiin artikkeleita, joilla olisi
kiinnostusta yli rajojen. Vastaavasti
kevään Newsletteriin toivottiin aineis
toa. FECMA:n LinkedIn sivustolla on
tällä hetkellä 450 jäsentä, uusia kirjau
tuu n. viisi viikossa. Olisi toivottavaa,
että myös kansalliset yhdistyksen jul
kaisisivat artikkeleja, keskustelun
avauksia ja jopa väittelyitä ajankohtai
sista aiheista.
Kokouksessa sovittiin, että j atkossa
myös FECMA:n kotisivuja pyritään
elävöittämään lisäämällä linkit jäsen
maiden yhdistysten kotisivuille. Toi
vottiin julkaistavaksi jäsenmaista ”pai
kallisia” uutisia, toki huomioiden kie
lihaasteet. Olisi suotavaa, että kiinnos
tavista tapahtumista tai artikkeleista
saataisiin edes lyhyt yhteenveto englan
niksi. Tavoitteena on tukea myös klik
kausten lisääntymistä paikallisten
yhdist ysten sivuille.
Todettiin, että FECMA:n kotisivuis
ta pitäisi tehdä enemmän i nteraktiivisia,
ja sivuilla pitäisi olla enemmän linkkejä
kunkin maan paikallisiin tapahtumiin.
Eikö olisi hienoa, jos kansainvälist y
vässä yritysmaailmassa u
 lkomailla
asuva luotollisen kaupan asiantuntija
löytää ”henkisen kotinsa” p
 aikallisesta
yhdistyksestä?

CMI on Euroopan laajuinen nettikyse
ly, jossa kymmenen samanarvoisesti
painotetun muuttujan avulla kuvataan
luottoalan ja luotollisen kaupan muut
tuvaa tilannetta neljännesvuosittain.
Kyselyssä kartoitetaan vastaajien mieli
pidettä mm. uusista positiivisista luot
topäätöksistä, hylätyistä luottohake
muksista, maksuviivästyksistä ja kon
kursseista. Kyselyn on ensimmäisellä
kahdella sivulla vastaajaa pyydetään
antamaan yleisluontoista tietoa tilas
tointia varten. Tämän jälkeen itse var
sinaisessa kyselyssä on kymmenen ky
symystä, kaikissa kolme vastausvaihto
ehtoa. Kyselyyn vastaaminen on help
poa ja vie vain muutaman minuutin.
Kysely löytyy osoitteesta: www.cmi
europe.eu.

FECMA Guide to Credit
management Practise
FECMA:n internetsivuille on rakenteil
la erillinen opas, johon on tarkoitus
kerätä kunkin jäsenmaan erityispiirteitä
luotolliseen kauppaan liittyen. Tällä
hetkellä sivuilla on UK:n ja Maltan
aineistoa, mutta kaikkia jäsenyhdistyk
siä kannustettiin antamaan oman
maansa panos, jotta aineistosta saatai
siin mahdollisimman kattava. Tähän
aineistoon koottua tietoa voisi jäsenistö
kussakin jäsenmaassa hyödyntää, jos
on tarvetta perehtyä muiden maiden
erityispiirteisiin luotollisessa kaupan
käynnissä.
12

Osallistu sinäkin!
Osassa jäsenmaita vastaukset kyselyyn
kerätään jäsenistöltä yhdistyksen toi
mesta keskitetysti. Kokouksessa toivot
tiin aktiivista osallistumista kaikista
jäsenmaista ja keskusteltiin siitä, miten
kussakin maassa voitaisiin paremmin
lanseerata Credit Manager Index ja
kannustaa jäsenistöä vastaamaan tä
hän helppoon ja lyhyeen kyselyyn.
Vasta kun kaikista maista saadaan
kattavasti vastauksia, voidaan indeksiä
pitää Euroopan laajuisena.
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EU:n maksuviivästys
direktiivi
Ranskan Valérie Collot, FECMA:n
varapresidentti, yhdessä FECMA:n
sihteerin Pascale Jongejansin kanssa
kävivät läpi jäsenyhdistyksiltä kerätyn
aineiston koskien EU:n maksuviiväs
tysdirektiiviä ja sen täytäntöönpanoa
kussakin jäsenmaassa. FECMA:n pre
sidentti Glen Bullivant kertoi kuinka
UK:ssa oli jo aiemmin huomattu se,
että vain suuret toimijat monopoliase
massa uskalsivat periä v iivästyskorkoa.
Vastaavasti pienet ja keskisuuret yri
tykset jättivät koron perimättä pelätes
sään vahingoittavansa a siakassuhdetta,
vaikka tämän lain tarkoitus oli nimen
omaisesti auttaa PK-yrityksiä perimään
asiakassaatavansa kohtuullisessa ajas
sa. UK:ssa lainsäädäntö oli jo ennen
uusinta direktiiviä vastaavalla tasolla,
mitään mainittavampaa muutosta ei
direktiivin myötä tullut paikalliseen
lainsäädäntöön.

EU:n tietosuojaasetusehdotus
Kokouksessa herätettiin keskustelua
tietosuoja-asetuksesta. UK:n yhdistys
ICM on jo lähestynyt UK:n Europar
lamenttiedustajia kirjeellä, jossa on
pyydetty aikalisää ko. asetuksen imp
lementointiin. Myös Ruotsin jäsen
yhdist ys, edustajanaan Rolf Tennan
der, ennakoi asetuksen vaikeuttavan
luotollista kauppa käyvien yritysten
toimintaa, jos tietoja yksityishenki
löistä ei ole saatavilla kuten tähän
saakka. Sovittiin, että FECMA lähet
tää samansisältöisen kirjelmän kaikil
le mepeille heti EU:n parlamenttivaa
lien jälkeen, kirjeessä pyritään kuvaa
maan mahdollisen uuden lain tuomia
rajoituksia esimerkiksi luottotietopal
veluihin.
Council kannustikin jäsenyhdistyk
siä perehtymään paikallisesti asetus

ehdotukseen ja kertomaan muille jäsen
yhdistyksille mitä erityispiirteitä uudes
sa asetuksessa on verrattuna tällä het
kellä olemassa olevaan paikalliseen
tietosuojalakiin, kun puhutaan luotto
kauppaa käyvistä yrityksistä tai alan
palveluntarjoajista. EU:n jäsenvaltiois
sa on kaikissa oma tietosuojalakinsa,
uusi asetus tulee aiheuttamaan niihin
muutoksia.

FECMA:n budjetti
Runsaasti keskustelua edellisissä ko
kouksissa herättänyt FECMA:n budjet
ti sekä kunkin jäsenmaan osuus yhtei
sistä kuluista herätti taas keskustelua.
Erillinen toimikunta (Presidentti Glen
Bullivant, varapresidentti Valérie
Collot sekä Tanskan Soren Kargaard)
esitti kokousosallistujille laskelmat,
joiden perusteella ehdotettiin, että
myös jatkossa kunkin jäsenmaan jäsen
maksun suuruus perustuu jäsenten lu
kumäärään. Toimikunta oli ennen
analyysiään tutustunut jäsenyhdistysten
jäsenrakenteeseen, ansaintamalliin se
kä tilinpäätöksiin. Tämä tuleville vuo
sille sovittu malli on periaatteessa sama
kuin aiemminkin.

Pan-European FECMA
Credit Management
Congress,
kahden vuoden välein?
Dr. Michael Sauter ja Pascale Jonge
jans kävivät läpi Budapestissa pidetyn
ensimmäisen Pan-European kongressin
palauteaineiston ja taloudellisen rapor
tin. Palautekyselyjä kokouksen jälkeen
lähetettiin kolmelle eri k
 ohderyhmälle:
osallistujat, puhujat ja sponsorit. Pää
asiassa palaute aiheista, aikatauluista,
puhujista ja järjestelyistä oli positiivis
ta ja erityisesti puitteet Budapestissa
koettiin loistaviksi! Kongressista aiheu
tui noin 10.000 euron taloudellinen
tappio, jonka Saksan jäsenyhdistys lu

pautui jo suunnitteluvaiheessa sponso
roimaan.
Seuraava vastaava tapahtuma on
aikataulutettu 20-21.5.2015 Brysse
liin. FECMA:n tarkoitus on tuolloin
myös lobata ajankohtaisia asioita kun
kin jäsenmaan parlamenttiedustajille.
Tässä päätettiin kuitenkin aktivoitua
vasta EU-vaalien jälkeen, vuonna 2014.
Työskentely ja suunnitelmat tapahtu
maa ajatellen on jo aloitettu, tehty
paikkavarauksia, lähestytty sponsorei
ta ja puhujia. Jäsenyhdistyksiä kannus
tettiin ehdottamaan hyviä puhujia tai
kiinnostavia aiheita.

Vuosien 2014-2015
FECMA Council
kokoukset
Seuraavan kerran FECMA Council
kokoontuu 22.5.2014 Italiassa ja vas
taavasti syksyn kokouksen pitopaikak
si on sovittu Bratislava. Vuonna 2015
tapaaminen Brysselin kongressin yhtey
dessä 22.5.2014 ja syksyllä kokous
paikaksi on sovittu Pariisi.

Muita aiheita
Varsinaisen kokousagendan ulkopuo
lella Frank Moroney (Irish Credit Ma
nagement Institute) viritti keskustelua
siitä, miten Irlannissa luottoalalla toi
mivat ovat toivoneet globaalia yhteistä
nimikettä jäsenyydelleen – miten t uoda
esille se että ollaan osa tätä katto-orga
nisaatiota, FECMAa. Tällä h
 etkellähän
FECMA-jäsenyys on kansallisen yhdis
tyksen kautta, ei henkilöjäsenyytenä.
Frank Moroney on ollut yhteydessä
myös USA:n NACMiin ja keskustellut
globaalista yhteisestä nimikkeestä alal
le. FECMA kokousedustajat periaat
teessa yhtyivät tähän ajatukseen ja
jäävät odottamaan Moroneyn ehdotus
ta kuinka tämä voitaisiin toteuttaa
Euroopan tasolla.

Luottomiehet – Kreditmännen ry:n jäsenhakemuksen täyttäminen käy vaivattomasti
Internetissä osoitteessa www.luottomiehet.fi tai
olemalla yhteydessä yhdistyksen sihteeriin
pasi.asikainen@asiakastieto.fi tai puh. 050 441 5779
Luottolinkki 4/2013
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Teksti ja kuvat: Jaana pohjanheimo

Kaksoiselämää
Alppien juurella

Vuonna 2000 kävelin ensimmäistä kertaa Ranskan YläSavoijissa, Alppien kupeessa
sijaitsevan Annecyn keski
aikaisen kaupungin katuja ja
kanaalien rantoja ja olin ihastuksesta ymmälläni. Mietin,
kuinka ihanaa olisi joskus
saada asua näin kauniissa
kaupungissa. Päiväunetkin
voivat toteutua, niin kuin
minulle kävi 12 vuotta
myöhemmin!
Uuteen ja tuntemattomaan hyppäämi
nen on aina jännää. Tulevaisuus on
täynnä mahdollisuuksia, mutta myös
haasteita ja pelkoja, etenkin kun uu
den elämän aloittaa lähes viisikymp
pisenä ilman varmuutta työpaikasta
ja vailla turvallisia tukijoukkoja ym
pärillä.
Ei muuttaminen ulkomaille minul
le ja miehelleni mikään uusi asia ollut.
Olimme jo ehtineet asua vuosikausia
Belgiassa ja Ruotsissa. Viimeiset 6
vuotta asuimme Tukholmassa, jossa
molemmilla oli hyvät johtotason työ
paikat ja mukava pieni ystäväpiiri ym
pärillä. Elämä oli järjestyksessä, kun
nes 2009 mieheni nimitettiin maail
manlaajuisen organisaation johtoon
ja hän muutti Geneveen. Päivittäisten
skypepuheluiden aika alkoi.
26

Geneveläistä
snobbailua
2010 lopetin työt. Ensin toteutin haa
veeni ja tein muutaman kuukauden
vapaaehtoistyötä Perussa katulasten
kanssa, kunnes useiden ruokamyrky
tysten kuihduttamana muutin Sveit
siin. Nautin runsaasta vapaa-ajastani,
aikaisesta keväästä, illallisista parvek
keella maaliskuussa, kodin sisustami
sesta ja uuden kotikaupunkini tutki
misesta. Sveitsin hintataso oli kuiten
kin järkytys ja pian auton nokka siir
tyi osoittamaan Ranskaa, kun piti
käydä ruokakaupassa, pesulassa tai
vaateostoksilla. Ranskan noin 30%
alemmat hinnat houkuttivat muitakin
geneveläisiä ja rajan toiselle puolelle
ajellaan päivittäin ostoksille. Tästä
tietoisina Sveitsin tulliviranomaiset
järjestävät säännöllisin väliajoin tar
kistuksia raja-asemilla, koska EU:hun
kuulumattomaan Sveitsin verovapaat
tuontirajoitukset ovat kovin rajoitetut.
Geneve oli merkillinen kaupunki,
joka vilisi kalliita luksusliikkeitä,
pankkeja ja mustapukuisia kiireisiä
ihmisiä. Missään ei näkynyt kaltaisia
ni kotirouvia rauhassa ulkoilmakuppi
lassa istuskelemassa. Genevessä on
yli 200 kansainvälistä organisaatiota,
jonka perusteella voisi luulla, että kau
punki on hyvinkin vilkas ja kansain
välinen. Kansainvälinen kyllä, mutta
ei vilkas. Itaisin ja viikonloppuisin
kaupunki lähes autioituu. Asuntotilan
ne Genevessä on mahdoton. Kohtuuhin

taista vuokra-asuntoa ilman suhteita
on erittäin vaikea löytää ja jos s ellaisen
jostain sattuu löytämään, vuokra
hinnat ovat Helsinkiin verrattuna hulp
peat. Omistusasunnosta voi vain unek
sia, ellei satu olemaan formulatähti tai
muuten vain rikas, jolla on mukava
summa kenties jollakin Sveitsin pank
kien pohjattomilla pankkitileillä.

Työnhakua Ranskassa
Kesällä 2012 muutimme vihdoin Rans
kan puolelle unelmakaupunkiimme
Annecyyn, joka tuntui heti ensi hetkis
tä lähtien kodilta. Ranskalainen kuu
luisa byrokratia alkuun huvitti, sitten
ärsytti ja lopulta vihastutti. Että yk
sinkertaisista asioista voidaankin saa
da hankalia ja virastosta toiseen juok
seminen alkoi käydä kokopäivätyöstä.
Vuoden kotirouvana olon jälkeen
aloitin tarmokkaan työnhaun ilmoit
tautumalla paikalliseen työvoimatoi
mistoon. Annecyssä asuu paljon ul
komaalaisia, joten virkailijoiden nuiva
suhtautuminen tuntui oudolta. Työt
tömyyskorvauksiin en ollut oikeutettu,
koska en ollut työskennellyt Ranskas
sa. Muutaman kuukauden ja kymme
nien hakemusten lähettelyn jälkeen
totesin homman turhaksi. Ranskan
surkea taloustilanne oli jumittanut
työmarkkinat lähes olemattomiksi,
eikä ulkomaalaisuuteni auttanut asi
aa. Myös Ranskan alhainen palkka
taso yllätti, ranskalaisten keskipalkka
on 1700 euroa kuussa!
Luottolinkki 4/2013

Ikä- ja
kansallisuusrasismia
Siirsin työnhaun 40 km:n päähän Ge
neveen. EU-kansalaisena minulla on
oikeus käydä Sveitsissä töissä Fronta
lier-työluvalla, joka on Sveitsin ja Rans
kan keskenään neuvottelema erityislu
pa. Frontalier-statuksen saaneet mak
savat tuloveronsa Sveitsiin, joista Sveit
sin valtio puolestaan tilittää osan Rans
kaan. Sairausvakuutuksesta pitää huo
lehtia itse ja sen on katettava molem
mat maat. Tälläinen yksityinen sairas
vakuutus voi maksaa jopa 500 euroa
kuussa.
Työmatkakustannuksia lisäävät
Ranskan tietullit, jotka Annecy-Ge
neve välillä ovat 13 euroa päivässä.
Toisaalta Sveitsin palkat ovat alasta ja
toimenkuvasta riippuen jopa kolmin
kertaiset Ranskaan verrattuna, joten
ei ihme, että meitä Frontaliereja ajelee
kin Geneven seudulle päivittäin yli
80.000.
Geneven liikenneruuhkat ovat kun
nioitettavat. Tämä onkin yksi syy mui
den joukossa siihen, että äärioikeisto
Sveitsissä nostaa jatkuvasti kannatus
taan. Poliitikot julistavat avoimesti
haluavansa eroon Frontaliereista ja
vaikeuttavat työssäkäymistä rajan toi
selta puolelta muun muassa uusilla ve
ronkorotuksilla.
Työnhakuun Genevessä pätee sama
kuin asunnon etsimiseen eli ilman suh
teita homma on todella vaikeaa. Oma
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yli 10 vuoden pituinen SAP-projektik
työokemukseni ei riittänyt avaamaan
ovia oman alani töihin. Rekrytointi
firman haastattelussa minulle kerrot
tiin suoraan, että olen yli-ikäinen (49
v). Lopulta älysin rajata hakuni töihin,
joissa toivottiin skandinaavikielien
osaamista. Vihdoin tärppäsi ja alku
kesästä 2013 lähtien liityin Frontalier
joukkoon ja kuljen neljän muun an
necylaisen kolleegani kanssa autopoo
lissa 52 km työmatkani. Töissä ja työ
matkoilla kieli vaihtuu sujuvasti eng
lannin, ranskan, ruotsin ja suomen
välillä, keskustelukaverista riippuen.

Ranskalaisia emme ole
Ranskalaisia luonnehditaan usein etäi
siksi ja koppaviksi. Tämä on mieles
täni kuitenkin harhaluulo ja liittyy
ranskalaisten yleisesti ottaen kehnoon
kielitaitoon. Vähintään tyydyttävä
ranskan taito on ensimmäisiä asioita,
joka muuttajan on saatava kuntoon,
jotta Ranskaan voi edes yrittää integ
roitua.
Kun alkuhankaluuksista on selvit
ty, on elämä Ranskassa helppoa, il
masto ihastuttava, ruoka hyvää ja kult
tuuria ja näkemistä riittää. Ranska
laisissa ihastuttaa kohteliaisuus. Ku
kaan paikallinen vaahtosammuttimen
kokoisesta eläkeläiseen ei kuvittelisi
kaan astuvansa hissiin toivottamatta
muille siellä olijoille sekä hyvää päivää
että näkemiin. Ravintolaan mennessä

viereisen pöydän seuruetta tervehdi
tään poikkeuksetta. Pienet kohteliaat
sanat, kuten usein käytetyt anteeksi
ja kiitos tuntuvat mukavilta.
Paikalisten tuttaviemme mielestä
olemme eksoottisia kiinnostavia, vaik
keivät he meitä aina oikein ymmärrä
kään. Omituiset suomalaiset hipsivät
pyyheliinat ympärillä harva se ilta
parvekkeellensa pihisevään puuvajaan
ja sen jälkeen istuvat naamat punai
sina parveketuoleilla nautinnollinen
ilme kasvoillaan. Alastomuus on rans
kalaiselle vaikeaa.
Päivittäinen sompailu kahden maan
välillä kuulostaa eksoottisemmalta
kuin se todellisuudessa on. Rajamuo
dollisuuksia ei ole ja itse rajakin su
jahtaa monesti ohi huomaamatta. Työ
paikan kahvilassa täytyy vaan muistaa
kaivaa aamukahvin hinta lompakon
frangiosastosta, kun taas kauppalasku
illalla Annecyn Carrefour-marketissa
maksetaan euro-osastosta. Urheilusta
ja ulkoilusta nauttivalle elämänlaatu
Alppien juurella on ihanteellinen. Tal
visin parhaimmat laskettelupaikat ovat
lyhyen ajomatkan ulottuvilla ja kesäi
sin samat vuoret tarjoavat lukematto
mia henkeäsalpaavia vaelluselämyksiä.
Kun omat tavoitteet etenkin työ
elämään liittyen on selvitetty, on help
poa solahtaa mukaan ranskalaiseen
rentoon elämänmenoon. Aina on ai
kaa yhdelle Pastis-aperitiiville, vaikka
joskus illallinen alkaa vasta yhdeksäl
tä.
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Hyvää
Joulua ja
Menestyksellistä vuotta

2014!
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Teksti ja kuvat: Nimimerkki Sivustaseuraaja

Todistajana
talousrikosasiassa
Joskus joutuu tahtomattaan todistajaksi
talousrikosoikeudenkäyntiin. Seuraa
vassa vain osittain selostettua tapausta
puitiin useana päivänä. Nimitetään nyt
seuraavassa kerrotun tapahtuman pää
henkilöä Taunoksi ja Taunon vähän jo
iäkkäämpää edusmiestä vaikkapa Vei
koksi, jota voidaan kutsua myös bulvaa
niksi. Tarinaan kytkeytyy myös Taunon
lähisukulaisia ja sukuun naituja.
Tauno oli aloitellut liiketoiminnan
harjoittamista jo vuosia sitten kahdella
yrityksellä, ja saanut liiketoimintaa pyö
ritetyksi kohtuullisesti viiden vuoden
ajan. Ajat olivat ankarat, ja jotakin sel
laista sattui, että verottaja ilmoitti tule
vansa kyläilemään. Pientä verotarkastusta
tekemään. Taunolla oli heti verotarkas
tuksesta tiedon saatuaan tuntuma siihen,
että verottajalla on huomauttamista lii
ketapahtumien kirjaamisesta ja veroista
laistamisesta. Taunolle kun oli kertynyt
omaisuutta, josta osa oli kai vähän va
hingossa maksettu yrityksen tileiltä.
Jokaisella on lähimmäisiä, sukulaisia
tai muita kylänmiehiä, jotka ovat pyy
teettömästi valmiita auttamaan hätäti
lanteessa. Ensimmäiseksi Tauno tarvitsi
vähän apua, jotta liiketoiminta v oitaisiin
siirtää uudelle yritykselle, ennen kuin
nämä kaksi verotarkastuksen kohteeksi
joutuvaa yritystä menisivät konkurssiin.
Veikko tuli avuksi ja ihan kauppakirjat
kin laadittiin yrityskaupasta, jossa liike
toimintaan käytetyt koneet ja hallit siir
tyivät uudelle omistajalle. Perustettiin
osakeyhtiö, jossa ei näkynyt Taunon ni
meä missään, mutta Tauno siellä paikalla
pyöri, liekö ollut sattumaa. Tauno väitti
tehtyä yrityskauppaa todelliseksi, mutta
poliisin myöhemmin suorittamassa koti
etsinnässä löydettiin muistiinpanot,
jonka mukaan Taunolle kertyisi tilitapah
tumista huomattava osa ja kassatapahtu
mistakin reilu siivu.
Kotietsinnästä saatujen tietojen perus
teella poliisi alkoikin perätä kadonneita
omaisuuksia. Katsos, kun yrittäjä unohti
näiden sittemmin konkurssiin m
 enneiden
yritysten pesäluetteloita vahvistaessaan
ja myöhemmin tehdyssä ulosottoselvityk
sessä mainita reilusti yli miljoonan euron
omaisuuseristä, joista kolmannes peräti
selv inä seteleinä oli siirretty syrjään
odottamaan rauhallisempia aikoja. Tar
kemmissa tutkimuksissa ilmeni, että
Tauno oli yritystoiminnan pyörittämi
seen ottanut mallia lähinaapurista, jossa
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on tunnetusti tapana tehdä kaksi eri
kirjanpitoa: yksi verottajalle ja toinen
itselle. Yrityksessä oli liiketapahtumien
kirjaamista varten asialliset kirjanpitoohjelmat, mutta kotona säilytettiin erilli
siä muistiinpanoja ja taulukoita siitä,
mihin ja milloin mitäkin omaisuuseriä
oli siirrelty.
Yritys ilmoitti verottajalle alvit ja sel
laiset oikea aikaisesti ja maksoikin ne
ilmoituksensa mukaisesti. Jotakin oli
kuitenkin tässä parin yrityksen pyörityk
sessä jäänyt vähän huonolle hoidolle.
Liikevaihtoa oli unohtunut ilmoittaa ja
siten myös alvit niiltä osin olivat jääneet
siinä hötäkässä maksamatta. Samaten
oli aika huomattava summa yksityisme
noja livahtanut osakeyhtiön k
 irjanpitoon,
eikä niitä ollut tullut niin tarkkaan hen
kilökohtaisessa veroilmoituksessa ilmoi
tetuksi. Itse asiassa siinä kohtaa Tauno
oli unohtanut nämä saamansa edut koko
naan. Kaikessa kiireessä oli ostolaskut
kirjattu ristiin ja rastiin näiden y htiöiden
kesken. Palkkamenoistakin osa puuttui
kirjanpidosta. Jossain kohtaa kiireisellä
yrittäjällä oli mennyt omat ja yrityksen
pankkitilit keskenään täysin sekaisin,
kun oli vähän puolihuolimattomasti
maksettu lähipiirille huomattavia sum
mia yrityksen tililtä. Tarkoitus oli var
maan ollut omalta tililtä maksaa. Sekin
sattumus, että asiakasyritys oli maksanut
yrityksen lähettämän laskun Taunon
sukulaisen tilille, oli ihan Taunon vahin
gossa tekemä moka. No, kun tuli yrityk
sen kirjanpito-ohjelmalla kokeiltua voi
siko laskutusohjelmaa hyödyntää lähisu
kulaisen yrityksen laskutuksessa, ja sit
ten se oli vaan jäänyt väärä pankkitilinu
mero sinne laskupohjaan. Eikä sitä
huomattu, vaikka oli aika huomattava
summa. Kiirettä piti.
Lähipiiri oli rientänyt Taunon avuksi
sankoin joukoin, ja he olivat ostaneet
Taunolta tonttia ja mökkiä sekä autoja
ja muita vempaimia. Lähipiirin varalli
suuden kertyminen oli poikkeavaa, se
lisääntyi huomattavasti hieman ennen
kaupantekohetkeä, mutta palautui nor
maalitasolle sen jälkeen. Käteistä ilmaan
tui jostakin, ja se sitten vietiin pankkiti
lille, josta sillä voitiin maksaa kauppa
summa Taunolle ja näin todentaa k
 aupan
tapahtuneen. Kiinteistökauppojakin oli
tehty ja kauppakirjoissa oli maininta,
että myyjällä on elinikäinen k
 äyttöoikeus
kiinteistöihin. Se on kauppa, joka kan

nattaa. Eikä se ole tyhmä joka pyytää.
Joku ostaa ja myyjä käyttää myymäänsä
omaisuutta kuin omaansa edelleenkin.
Ostajan mukaan kaupantekohetkellä
tonteilla ei ole ollut kuin tie, jostain vain
ilmest yi ne hirret, joilla ei siis ollut mi
tään yhteyttä siihen, että yhden y rityksen
kirjanpidosta löytyi tositteita mökin ra
kentamisesta. Jotain ajallista epäjohdon
muk aisuutta oli kiinteistökauppojen
ajoittumisessa ja mökkien rakentami
sessa. Nämä kiinteistökaupat ostaja ra
hoitti ihan käteisellä ja pankkilainalla.
Käteistä oli ostajalle kesätöistä kertynyt
ja ihan kotona sukan varressa säilytetty.
Kiinteistöjen oston rahoittamiseen tarvi
tusta pankkilainan lyhennyksistä selvit
tiin kun tilille ilmestyi aina lyhennyspäi
vänä rahaa Taunolta.
Tässä kiivaassa myyntihässäkässä
aika arvokas vempain myytiin ensin lä
hisukulaiselle, joka sittemmin perui kau
pan, mutta rahat tullen ja mennen ilmes
tyivät Taunon avustamina tilille ja sieltä
pois. Samaisesta vempaimesta tehtiin
uusi kauppa, jossa Tauno päätti olla hö
velillä päällä ja kauppasumma sovittiin
aika lailla alle torihintojen. Mutta osta
jalle kävi vahinko, hän unohti rekiste
röidä tämän ostoksen omiin nimiinsä.
Hups, ja niin tuli ulosottomies ja järjesti
pakkohuutokaupan tuosta vempaimesta.
Huutokaupasta kertyi kauppasummaa
kolm inkertaisesti verrattuna Taunon
pyytämään hintaan. Arvion mukaan
vempain meni hieman alihintaan pakko
huutokaupassakin, koska välittäjän mu
kaan Tauno oli tehnyt kauppoja vain
yhdellä viidesosalla vempaimen todelli
sesta arvosta.
Syyttäjän rangaistusvaatimus oli
12-kohtainen, ja sisälsi rangaistusvaati
muksia muun muassa: törkeästä velalli
sen petoksesta, avunannosta törkeään
velallisen petokseen, rekisterimerkintäri
koksesta, törkeästä kirjanpitorikoksesta,
törkeästä veropetoksesta, törkeästä velal
lisen epärehellisyydestä ja törkeästä ra
hanpesusta. Sivustaseuraajan iloksi tästä
tuli tietenkin linnareissu Taunolle ja lii
ketoimintakieltoa. Veikko sai ehdollista.
Avuliaista läheisistä yhden osalta rahan
pesusyyte jäi sillensä, yksi sai sakkoran
gaistuksen ja muut ehdollisia vankeusran
gaistuksia. Omaisuutta oli takavarikossa
tarpeeksi korvausten maksamiseen.
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Luottoseminaari
Vanajanlinnassa
Viilenevässä syysaamussa kymmeniä
luottomiehiä saapui Vanajanlinnaan,
jossa koulutustoimikunnan vuoden
huipentuma järjestettiin tänä vuonna.
Vanajanlinna on aiemmin toiminut
Rosenlewin suvun metsästysmajana.
Metsästysmaja on ehkä hieman har
haanjohtava nimitys, sillä arvokkuut
ta sädehtivä arkkitehtuuri sekä upea
syksyinen väriloisto loivat upeat puit
teet tapahtumalle. Maittava aamupa
la nautittiin juhlasalissa, jonka jäl
keen luottomiehet olivat valmiita
siirt ymään seminaarin tarjonnan
pariin. Päivä piti sisällään useita erit
täin mielenkiintoisia luentoja. Asiaa
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oli talousrikoksista sekä KRP:n toi
minnasta, maailmantalouden myrs
kyistä, perintälain uudistuksesta ja
Mato Valtosen vetämä luento luovas
ta hulluudesta.
Kaj Björkvist Keskusrikospoliisis
ta aloitti kertomalla t alousrikoksista
muuttuvassa yhteiskunnassa ja sa
malla valottamalla KRP:n t yökenttää.
Björkvistin mukaan talousrikosten
määrä on jatkuvasti kasvussa ja nii
den selvittäminen yleensä erittäin
haastavaa. Vain pieni prosenttiosuus
rikoksista saadaan selvitettyä. Yleisin
syy rikosten selvittämättömyyteen
on näytön puute. Näytön puutteeseen
edesauttaa moni tekijä, esi
merkiksi ammattirikolli
suuden vahva organisoitu
minen sekä soluttautumi
nen laillisille liiketoimintaalueille hankaloittavat tut
kintaa. KRP:n ylläpitämän
talousrikosten tilannekuvan
mukaan ammattirikollisuu
teen kuuluu solumainen toi
minta, jonka takia tutkinta
on erit t äi n vai keaa.
Erinäiset solut toimivat yh
teisen tavoitteet eteen hoi
taen aina oman osansa ta
pahtumaketjusta tietämät

tä muiden solujen toiminnasta tai
edes niiden olemassaolosta. Ainoas
taan organisaation ylin johto tietää
kokonaiskuvan tapahtumaketjusta
ja täten KRP:n fokus on saada pää
tekijöitä vastuuseen teoistaan.
Seuraavana puhujana seminaaris
sa oli Aktia Pankki Oyj:n pääekono
misti Timo Tyrväinen. Hän loi kat
sauksen myrskyiseen maailmanta
louteen ja pienen Suomen asemaan
tässä kokonaisuudessa. Luento aloi
tettiin kysymällä kuinka pitkä on
pitkä? Suurena lamana pidetty vuon
Luottolinkki 4/2013

na 1929 Yhdysvalloissa alkanut lama
kesti kolme vuotta ja yhden kuukau
den. Yhdysvalloista vuonna 2007
alkanut finanssikriisi on tähän men
nessä kestänyt jo kuusi vuotta ja yh
den kuukauden. Samaan hengenve
toon Tyrväinen jakaa ekonomistin
näkökulman asiaan: taantuma on
päättynyt kun talous lähtee u
 udelleen
nousuun. Uusimman taantuman koh
dalla taite oli jo 2009 ja tämän jäl
keen talous on hiljalleen kasvanut.
Ekonomistin kanta on siis selkeä ja
sen näkee suoraan luvuista, mutta
tavallisen ihmisen silmin katsottuna
kriisi tuntuu jatkuvan. Tämä johtuu
siitä, että kriisi ”loppuu” kun talous
on saatu samalle tasolle kuin talous
oli ennen taantumaa. Tyrväisen mu
kaan talouden taso ylittää ajan en
nen taantumaa vasta vuonna 2016.
Tyrväisen luennon jälkeen nautim
me maittavan lounaan, minkä jäl
keen pääsimme käsiksi perinnän ih
meelliseen maailmaan. OK Perintä
Oy:n lakimies Olli Rinne tuli kerto
maan uudesta perintälaista ja sen
vaikutuksista toimialaan sekä sidos
ryhmiin. Perintäala on nykyään lailla
säänneltyä. Ensimmäinen perintälaki
Suomessa tuli voimaan vasta v uonna
1999. Viimeisin uudistus perintäla
kiin astui voimaan 16.3.2013, min
kä taustalla on EU:n maksuviiväs
tysd irektiivi. Keskeisimpinä laki
uudistuksissa olivat tarkennukset
hyvään perintätapaan, tratan käyt
töön perintävälineenä, kuluttajave
lallisen oikeus keskeyttää vapaaehtoi
nen perintä, lisäinformaatio kulut
tajaperinnän maksuvaatimuksiin se
kä kuluttajaperinnän kulujen alenta
minen, vakiokorvaus yritysperinnäs
sä sekä varojen k
 ohdistaminen. Uusi
laki on herättänyt vain vähän kes
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kustelua tai kysymyksiä. Toisaalta
perintäalan yhteisenä huolena on
havaittavissa vapaaehtoisen perin
nän kaventaminen. Keinot toteuttaa
vapaaehtoista perintää vähenivät uu
den lakiuudistuksen myötä. Lain su
pistaessa perintäalan työkaluja on
perintätoimiston vaikeampaa ottaa
huomioon velallisen maksukyky ja
muuttuvat elämäntilanteet.
Torstain seminaariannin päätti
tähtipuhuja Mato Valtonen. Valtonen
toivotti Luottomiehet tervetulleeksi
päivän viimeiselle luennolle, jossa
”ette tule oppimaan yhtään mitään”.
Hänen luentonsa aihe oli ”Hullut vie
maailmaa eteenpäin, viisaat koittaa
pitää sitä pystyssä”. Hulluutta ei luen
non lennokkaasta luonteesta puuttu
nut. Valtosen tapa ottaa yleisö hal
tuun ja kertoa tosiasioita huumorin
kautta oli erittäin vakuuttavaa. Luen
non ytimenä oli hulluus ja se, että
meistä jokainen on luovalla tavalla
hullu. Hulluuden kautta syntyy suu
ria innovaatioita ja kehitystä tapah

tuu. Valtosen mukaan innovatiivisuu
delle on kuitenkin nyky-yhteiskunnan
luomia jarruja, jotka hidastavat asioi
hin tarttumista. Näitä jarruja ovat
stressi, jatkuva tietotulva, Suomalais
ten heikko itsetunto sekä minä itse.
Valtosen mukaan jokaisen pitäisi vä
lillä tehdä jotain hullua ja yllättää
itsensä sekä muut. Tämän avulla jar
rut voidaan purkaa ja synnyttää luo
vaa hulluutta. Luennon loppupuolel
la Valtonen esittää Suomalaista hul
luutta. Suomalaisen luovan hulluuden
kirjo on erittäin kattava, aina saunas
ta joulupukkiin ja Angry Birdsiin.
Olemalla tavallinen eikä koskaan
hulluttelemalla ei myöskään Suoma
laisia menestystarinoita olisi syntynyt
eikä jatkossa pääse syntymäänkään.
Päivän luentoannin jälkeen oli
luennoista viisastuneille Luottomie
hille luvassa kaksi vaihtoehtoista oh
jelmaa ennen illallisen alkua. Ranta
sauna oli varattuna reippaita löylyjä
varten sekä toisena vaihtoehtona ha
lukkaat Luottomiehet saivat opaste
tun kierroksen Vanajanlinnassa. Illal
linen nautittiin juhlavassa illallissalis
sa. Syysseminaarin tapoihin kuuluen
tunnelma oli juhlallinen, mutta rento.
Vanajanlinnan upea illallissali sekä
maittava ruoka tarjosivat upean illal
liselämyksen. Luottomiehet Ry:n va
rapuheenjohtaja Anna Johansén ker
toi illallisen lomassa luottomiesten
kuluneesta vuodesta ja tulevaisuuden
suuntauksista.
Illallisen päätteeksi valittiin jäl
leen uusi vuoden Luottomies. OlliPekka Pitkäjärvi hallituksen edusta
jana palkitsi tämän vuoden Luotto
miehen. Vuoden Luottomieheksi va
littiin Terhi Hakkarainen, joka on
ollut mukana toiminnassa jo toista
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kymmentä vuotta. Hänellä on vank
kaa näyttöä osaamisesta ja aktiivi
suudesta yhdistyksen toiminnassa.
Hakkarainen on toiminut koulutus
toimikunnan jäsenenä ja puheenjoh
tajana, hän on ollut kouluttajana
luottotutkinnossa ja tällä hetkellä
hän on toimitusneuvoston jäsen sekä
ilmoitusmyyntivastaava. Hänen osaa
misessaan yhdistyy luontevasti mark
kinointi sekä luottokauppa. Onnea
valinnasta Terhille!
Torstai-ilta jatkui tanssin pyörteis
sä pikku tunneille asti Vanajanlinnan
salakapakassa.
Seuraava aamu valkeni utuisena,
mutta syksyisen värikkäänä. Maitta
van aamupalan jälkeen oli toisen
päivän luentojen aika. Perjantain
luentoina oli luvassa Bisnoden kehi
tyspäällikön Pär Österlundin luento
tykkäämistaloudesta sekä Suomen
asiakastiedon palvelupäällikön Kim
Packalenin luentoa vastuullisesta luo
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tonannosta. Ennen ensimmäisen
luennon aloitusta arvottiin osallistu
jien kesken lahjakortti. Voittona oli
hemmotteluviikonloppu kahdelle Va
najanlinnassa. Sen voitti Nina V
 ainio
OK Perinnästä, onnea voitosta!
Österlundin mukaan internet on
muuttanut muotoaan entistä sosiaa
lisemmaksi sekä mobiiliksi. Luento
oli hyvä muistutus siitä, miten tär
keässä roolissa internet ja sosiaalinen
media on nykyaikaista kaupankäyntiä
ja liiketoimintaa. Internetin muutos
on mahdollistanut paluun 1800-lu
vulle ja työtä voi jälleen tehdä kotoa.
Teollistumisen jälkeen ihmisen mah
dollisuudet kotityöhön ovat jälleen
palautuneet. Nykyään yhtiöiden elin
ehto on olla mukana internetin val
lankumouksessa ja hyödyntää mah
dollisimman paljon teknologian suo
mia uusia toimintatapoja, esimerkik
si kanta-asiakkuuksien kautta on
mahdollista tutkia asiakkaiden os

tokäyttäytymistä ja kohdentaa oike
aa markkinointia oikealle joukolle.
Seminaarin viimeisen luennon piti
Kim Packalen Suomen Asiakastie
dosta koskien vastuullista luotonan
toa. Teema oli erittäin sopiva kuuli
jakunnalle ja sitä seurattiin mielen
kiinnolla. Packalen muistutti miten
tärkeää vastuullisessa luotonannos
sa on, että jokainen yritys tekee oman
luottopolitiikkansa ja myös toimii
tämän mukaan. Toisaalta tärkeää
on luottopolitiikassa pysymisen li
säksi se, että luottopäätöksen tekoon
käytetyn informaation on oltava
ajantasaista. Packalen puhui myös
vahvasti positiivisen luottorekisterin
merkityksestä. Suomessa positiivista
luottorekisteriä ei tällä hetkellä ole,
mutta tarve ja halu sen kehittämi
selle on suuri. Rekisterin perustami
sen Suomessa tekee haasteelliseksi
yksityisyyden suoja, rekisterin avaa
misesta ja ylläpidosta aiheutuvat kus
tannukset, pankkisalaisuuden suoja
sekä rekisterin tietojen kattavuus.
Haasteista huolimatta Packalenin
mukaan kaikki osapuolet voivat vain
voittaa positiivisen luottorekisterin
avulla.
Erittäin kattavien ja mielenkiin
toisten luentojen jälkeen seminaari
oli ruokailua vaille valmis. Lounaan
jälkeen joukko virkistyneitä ja oppi
neita Luottomiehiä suuntasi viikon
lopun viettoon ja luomaan uusia ide
oita Valtosen luovan hulluuden avit
tamana.
Kiitos koulutustoimikunnalle
hienosta seminaarista!
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LY H Y E STI
Kauppalehden (10.11.2013) mu
kaan kokoomuksen kansanedusta
jat Outi Mäkelä ja Arto Satonen
ajavat lakialoitetta, jolla yli 30 päi
vän maksuajoista yritysten välisessä
kaupassa luovuttaisiin. Aloitteen
tekijöiden mielestä pk-yrityksistä
on tullut suurempien yritysten
pankkeja, ja ne itse joutuvat hank
kimaan käyttöpääomarahoitusta
muualta, mikä tuo ylimääräisiä
kustannuksia. Yli puolet kansan
edustajista on allekirjoittanut aloit
teen.
••••••••

Tilastokeskuksen tietojen mukaan
tammi-syyskuussa 2013 pantiin
vireille 437 yrityssaneerausta, mikä
on 51 yrityssaneerausta (13,2 %)
enemmän kuin vastaavana ajan
kohtana vuotta aiemmin. Henki
lökunnan määrä yrityssaneerauk
seen haetuissa yrityksissä oli kaik
kiaan 4 471, mikä on 756 henkilöä
(20,4 %) enemmän kuin vastaavana
ajankohtana vuotta aiemmin.
Vireille pantujen yrityssaneera
uksien määrä kasvoi teollisuuden
ja kaivostoiminnan, kaupan, kul
jetuksen ja varastoinnin, majoitusja ravitsemistoiminnan sekä mui
den palveluiden päätoimialoilla.
Yrityssaneerausten määrä väheni
maa-, metsä- ja kalatalouden sekä
rakentamisen päätoimialoilla.
••••••••

Luottovakuutusyhtiö Euler Hermes
on lanseerannut palvelun nimeltä
Simplicity. Uutuus on suunnattu
yrityksille, joiden liikevaihto on alle
viisi miljoonaa euroa. Pienemmillä
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yrityksillä on usein hyvin rajalliset
taloushallinnon resurssit. Uudessa
palvelussa onkin kiinnitetty erityistä
huomiota vakuutuksen helppoon hal
linnointiin. Vakuutussuojaa on saa
tavilla jopa ilman erillisiä tarkistuk
sia ostajan luottokelpoisuudesta.
••••••••

Tilastokeskuksen mukaan tammisyyskuussa 2013 pantiin vireille 2 419
konkurssia, mikä on 6,2 % enem
män kuin vuotta aiemmin. Henkilö
kunnan määrä kaikissa konkurssiin
haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan
12 712, mikä on puolestaan 18,5 %
enemmän kuin vuotta aiemmin.
Lukumääräisesti eniten konkurssit
lisääntyivät muiden palveluiden pää
toimialalla. Alalla pantiin vireille 670
konkurssia, mikä on 9,3 % enemmän
kuin vuotta aiemmin. Konkurssien
määrä väheni ainoastaan rakentami
sen päätoimialalla. Alalla vireille pan
tujen konkurssien määrä laski 6,6 %
563 konkurssiin.
••••••••

Tilastokeskuksen tietojen mukaan
tammi-syyskuussa 2013 käräjäoi
keuksiin jätettiin 2 818 yksityishen
kilöiden velkajärjestelyhakemusta.
Hakemuksia jätettiin 72 kappaletta
(2,6 %) enemmän kuin vastaavana
ajankohtana vuotta aiemmin.
Tehdyistä velkajärjestelyhakemuk
sista 176 hakemusta (6,3 %) oli avio
puolisoiden yhteishakemuksia. Kans
savelallisten kanssa tehtyjä yhteisha
kemuksia oli 21 kappaletta (0,8 %).
Loput 2 621 hakemusta (93,0 %)
olivat yksittäisten hakijoiden teke
miä. Hakemuksista miesten jättämiä

oli 1 438 kappaletta (51,0 %) ja
naisten jättämiä 1 380 kappaletta
(49,0 %).
••••••••

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
on peruuttanut Luottorekisteri
Oy:n toimiluvan. Taustalla on se,
että perintäyhtiö on jättänyt tilit
tämättä velallisilta perittyjä varoja
toimeksiantajille. Lisäksi tilinpää
töstietoja on jäänyt toimittamatta
toistuvasti.
Lähde: Keski-Uusimaa, 27 .10.2013
••••••••

Tilastokeskuksen suhdannetietojen
valossa liikevaihto laski kesä-elo
kuussa kaikilla päätoimialoilla
muita palveluita lukuun ottamatta.
Muiden palveluiden toimialalla
kasvu jäi 0,7 prosenttiin.
Päätoimialoista teollisuuden lii
kevaihto kehittyi heikoimmin: kesäelokuussa liikevaihto supistui 4,4
prosenttia vuoden takaisesta vas
taavasta ajankohdasta.
Kaupan liikevaihto oli niin ikään
selvässä laskussa. Kaupan alalla
toimivien yritysten liikevaihto vä
heni elokuuhun päättyneellä kol
men kuukauden jaksolla 2,1 pro
senttia. Ennakkotietojen mukaan
syyskuussa liikevaihto laski 0,5
prosenttia.
Rakentamisen toimialan liike
vaihto väheni kesä-elokuussa 0,6
prosenttia.
Teollisuuden, kaupan ja raken
tamisen liikevaihto ei kuitenkaan
supistu enää yhtä nopeasti kuin al
kuvuonna. Muiden palveluiden lii
kevaihto kasvaa edelleen hitaasti.
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Skoda Superb
tilaa ja laatua Luottomiehen
autoiluun
Luottolinkissä on kuluvan
vuoden aikana testattu hyvin
erilaisia autoja. Juttusarjan
viimeisessä osassa testipenkkiin joutuu Skoda malliston
huippua edustava nelivetoinen
Superb Combi 2.0 TDI DSG
Elegance Business. Skodan
menestysreseptin taustalta
löytyy laadukkaat ja teknisesti
kehittyneet tuotteet, vieläpä
kilpailukykyiseen hintaan.
Superb ei tee tästä poikkeusta.
Superbin viimeisin mallipäivitys tapah
tui kesällä kun keula sai uutta ilmettä
ja moottoreissa siirryttiin vähäpäästöi
sempään tekniikkaan. Skoda on ollut
viime vuosina suomalaisten suosikki
auto. Kasvu on ollut voimakasta ja
maamme teillä liikkuikin vuoden 2012
lopussa jo yli 83.000 Skoda m
 erkkistä
henkilöautoa. Kasvua oli edelliseen
vuoteen 11 %. Korkeampiin kasvupro
sentteihin yltivät ainoastaan korealais
kaksikko Kia ja Hyundai sekä romania
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lainen Dacia. Näiden merkkien osalta
puhutaan kuitenkin olennaisesti pie
nemmästä autojen kokonaismäärästä.

Hulppeat sisätilat
Skoda Superb on iso auto. Se edustaa
luokkansa parhaimmistoa niin etuti
lojen, takapenkin kuin tavaratilankin
osalta. Kojelaudasta auton tunnistaa
helposti VW-konsernin tuotteeksi. Au
ton hallintalaitteet ovat selkeät ja help
pokäyttöiset. Materiaalit vaikuttavat
laadukkailta ja viimeistely on hyvällä
tasolla. Mittaristo on kaikin puolin
selkeälukuinen. Kiitosta saava yksi
tyiskohta on, että auton varusteisiin
kuuluvan navigaattorin opasteet tule
vat näkyviin myös nopeus- ja kierros
lukumittarin välissä olevaan näyttöön.
Esimerkiksi lähestyvä liikenneympyrä
ja ohjeet siitä poistumiseksi piirtyivät
selkeänä kuvana tälle näytölle. Käte
vää ja turvallista, sillä kuljettajan ei
tarvitse siirtää katsettaan alaviistossa
olevalle ruudulle. Pieni miinus siitä,
ettei autosta löydy USB porttia, vaan
digitaalinen musiikkilaite kytketään
AUX-liitännän avulla.

Etuistuimien säätövarat tarjoavat
hyvän ajoasennon myös pidemmälle
kuljettajalle. Istuimissa on monipuo
liset säädöt muun muassa selkää tu
kevien toimintojen osalta. Etupenkki
en siirtäminen taka-asentoon ei aiheu
ta ongelmia takana istuville, sillä ta
kajalkatilat ovat käsittämättömän suu
ret. Superb on erottunut markkinoilla
suurilla takajalkatiloilla ensiesittelys
tään vuodesta 2001 alkaen, jolloin
auto oli ulkoisesti lähes kopio neljän
nen sukupolven VW Passatista. Taka
penkin mukavuutta keskipaikalla ra
joittaa nelivedon vaatima kardaani
tunneli. Takapenkin leveys ei tee eroa
kilpailijoihin.
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Niin kuin aiemmin todettua, myös
auton tavaratila on kookas. Takaluuk
ku oli varustettu sähköisellä avaus- ja
sulkutoiminnolla. Mukava varuste
aluksi, mutta toimintojen hitaus saat
taa käydä pidemmässä käytössä mie
len päälle.

Varustelusta
Elegance Business varustetaso on mal
liston parhaimmistoa eikä jätä juuri
kaan toivomisen varaa. Vakiovarusteis
ta löytyy mm. kauko-ohjaimella varus
tettu lisälämmitin, integroitu nav i
gointilaitteisto, kaksialueinen auto
maatti-ilmastointi, avaimeton keskus
lukitus ja käynnistys, etupenkkien
sähkösäädöt (kuljettajan muistilla) ja
lämmitettävät istuimet myös takasivu
istuimilla. Auton ainoa lisävaruste oli
metalliväri.

Moottori ja voimansiirto
Auto oli varustettu jalolla kolmiyhtey
dellä eli voimakkaalla dieselmoottoril
la, automaattivaihteistolla ja nelivedol
la. Hevosvoimia kaksilitrainen voiman
lähde tarjoaa 170 ja vääntöä 350 Nm.
Moottorin ja vaihteiston yhteispeli
on viritetty huippuunsa. Kaksoiskyt

kinvaihteisto toimii kuin unelma eikä
vaihtamista havaitse kuin kierroslu
kumittarista. Pieni miinus tulee Sport
vaihteen sijoittamisesta vaihdekaavi
ossa Drive vaihteen alapuolelle. Täl
löin vaihteenvalitsimen vieminen alim
paan asentoon tarkoittaa, että mat
kaan lähdetään korkeampia kierroksia
käyttävällä Sport vaihteella. Ongelmaa
ei tietenkään ole jos tämä on tarkoi
tus. Parempi toteutus olisi sijoittaa
sport vaihteen valinta kaaviossa sivu
suuntaiseksi tai viedä toiminto erilli
sen napin taakse.
Auton suorituskyky on myös hyväl
lä tasolla. Valmistaja kertoo Superbin
tarvitsevan 8,8 sekuntia kiihtyäkseen
0-100 kilometriin tunnissa. Takapuo
lituntumalla lupaus vaikuttaa pitävän
paikkansa.
Auton kulutus oli ajotietokoneen
mukaan vaihtelevassa ajossa 5,5 - 6,0
litran tuntumassa. Kulutus pysyi mal
tillisena myös raskaammalla kaasulla
ajettaessa. Hyvä suoritus kookkaalta
ja suorituskykyiseltä autolta.

Mukava alusta
Alustan toimivuus on lähes moittee
tonta. Oli vastassa sitten monttuja,
mukulakiviä, tiukkoja tai laajoja mut

kia, moottoritie tai kaupunkiympäris
tö, niin alusta on koko ajan tilanteen
tasalla. Ylimääräisiä räminöitä tai ko
lahduksia ei kuulu. Ohjaus tarjoaa
hyvän tuntuman tiehen ja reagoi oh
jauspyörän liikkeisiin nopeasti ja tar
kasti.
Skodaa on tiettyjen mallien kohdal
la moitittu korkeahkosta rengasme
lusta. Superbin kohdalla alustan vaih
telut toki kantautuvat ohjaamoon,
mutta meluntorjunnan voidaan sanoa
olevan hyvällä tasolla. Auto oli varus
tettu kesärenkain, joten nastojen vai
kutus asiaan jäi toteamatta.

Lopuksi
Skoda Superb on hyvä auto. Siinä yh
distyy tehokas moottori ja loistavasti
toimivaan vaihteistoon. Autossa on
erinomaiset tilat ja sitä on hyvä ajaa.
Elegance Business varustetaso on erit
täin kattava. Toisaalta auton hinta
kohoaa nelivetoisena 50.000 euroon.
Tuolla rahalla on tarjolla kiinnostavia
vaihtoehtoja, mutta ani harva pystyy
tarjoamaan teknisesti ja tiloiltaan yhtä
pätevän kokonaisuuden.
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