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Kyse on sinun rahoistasi

Me teemme 
tulosta sinulle
Haluatko enemmän kannattavia asiakkaita, jotka tekevät isompia keskiostoksia?  
Vai oletko ennemminkin kiinnostunut rahankierron nopeuttamisesta, vuolaammasta  
kassavirrasta ja luottotappioiden pienentämisestä? Kiinnostaako kustannus- 
tehokkuus  ja pääomien sekä resurssien vapautuminen liiketoimintaan? Vai sykkiikö  
sydämesi  asiakaspalvelun parantamiselle ja asiakastyytyväisyyden kasvattamiselle? 

Ota yhteyttä
• myynti.fi@lindorff.com
• puh. 010 2700 700
• www.lindorff.fi
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PÄÄKIRJOITUS

Loppuuko 
perintätyö?
Helsingin Sanomat nosti elokuun helteillä 
esiin murroksen, joka liittyy keskiluokan 
kes kivertotyön vähentymiseen ja jopa katoa
miseen. Perinteisiä palkkatöitä on tulevaisuu
dessa vähemmän, kun työn kirjo laajenee. 
Sit ran yliasiamiestä Mikko Kososta haasta
tellut valtakunnan päälehti toteaa, että myös 
kes kiluokan asiantuntijatehtävät ovat uhat
tuina. Pitkään ajateltiin väärin, että globali
saatio ja digitalisointi koskettavat lähinnä 
Kiinailmiötä eli teollisia työpaikkoja,  jotka 
siirtyvät halvemman työvoiman maihin Suo
men ulkopuolelle. Toisaalta monille mahdol li nen etätyö ei ole vielä lyö
nyt itseään läpi täydellä teholla ja tämä työn muo to tulee laajenemaan 
lähivuosina myös voimakkaasti. Toisaalta epätyypilliset lyhytkestoiset 
projektityyppiset työt lisääntyvät ja ansiot kootaan ennemmin pienistä 
puroista kuin vanhakantaisesta kiinteästä kuukau sipalkasta, ennustaa 
Helsingin Sanomat.
 Luottomiehet ry. on perustettu vuonna 1961. Perimätiedon mukaan 
tyy pillisiä jäsennimikkeitä alkuaikoina olivat luotonvalvoja ja luottopäällik
kö. Automaation myötä monet työtehtävät siirtyivät talouspäälliköiden 
ton tille, kun päivittäisen manuaalityön määrä väheni ja esim. viikkorapor
toin nin seuranta riitti pitämään saatavat hallinnassa. Niinpä nämä perin
teiset nimikkeet ovatkin vähentyneet jäsenkunnassamme tai ainakin työ
tehtävät muuttuneet myynnillisemmiksi tai myyntiä tukeviksi.
 Autonvalmistaja Volvolla on kehitteillä robottiautohanke, jonka  pitäisi 
olla valmiina lanseeraukseen kuluttajille jo vuonna 2017. Jos robotti osaa 
ajaa autoa kolaroimatta ja turvallisesti, luulisi monen luotto ja perintä
alan työn olevan lähivuosina myös automatisoitavissa. Kirjalliset automa
tisoidut maksukehotukset ovat olleet yleisessä käytössä jo ainakin pari 
kol me vuosikymmentä. Monet saatavien hallintaan erikoistuneet 
 pe  rintäyhtiöt hoitavat jo huomautuksia asiakasyritysten puolesta ja te
hokkuus on varmasti automatisoitu huippuunsa esim. kirjasto ja sairaala
maksujen perin näs sä. Mikä on seuraava innovaatio tämän kaltaisessa 
pe rinnässä, joka edel leen vähentäisi manuaalista käsittelyä?
 Credit scoring mallit mahdollistivat takavuosina pika vip piyritysten 
mark kinoilletulon ja kustannustehokkuuden.  Luotonsaajana olivat  tällöin 
yksityishenkilöt. Eräs mielenkiintoinen lähivuosien kehityshan ke liittyy 
yri tyksille myytävien kalliimpien koneiden ja laitteiden automa ti soituihin 
ra hoituspäätösmalleihin. Yhtälö on vaikeampi  ratkaistavaksi, kuin yksi
tyis henkilöiden suhteen. Esimerkiksi henkilöyhtiöistä ei ole yleen sä tilin
päätöstietoja rekisteröitynä, joka ohjaa käsittelyn ainakin osit tain ma
nuaaliseksi. Osakeyhtiöiden osalta saatavuus on parempi, jolloin riittävä 
mää rä parametrejä on koossa muutamassa sekunnissa synty vän  vaikkapa 
linjaauton tai viljapuimurin rahoituspäätöksen tueksi.  Siinä vaiheessa, 
kun läpimenoprosentti alkaa olla yli 80, voi moni luottopäällik kö alkaa 
kat sella uusia tehtäviä? Tosin tällöin linjaauto ei enää tarvitse kul jettajaa 
eikä puimuri isäntää? Se päivä voi olla lähempänä kuin luulemmekaan.

Hyvää syksyä!  
Olli-Pekka Pitkäjärvi, päätoimittaja

Kannen kuva: Auringonpalvojia Uunisaaren Merikylpylässä | A. Pietinen Oy 1937 | Helsingin kaupunginmuseo
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HALLITUSPALSTA: MIKA YLINEN

Perinnän asiakaslähtöisyydestä ja 
asia kaspalvelusta on pidetty useita 
pu heenvuoroja. Näissä puheenvuo
roissa on korostunut mm. tehokkuus 
(tehdään sitä minkä uskotaan tuotta
van eniten) ja tavoitettavuus (aukiolo
ajat, palvelukanavat), mutta harvan 
olen kuullut keskittyvän omaaloittei
sesti asiakkaan ongelmien aktiiviseen 
ratkaisemiseen. Porontimajoen poni
tohtorin sanoin: keskitytään oireisiin 
eikä taudinaiheuttajaan, jolloin poti
las todennäköisemmin tulee vastaan
otolle uudestaan. Väitänkin, että pe
rin tä nykyisellään on suurimmaksi 
osaksi passiivista asiakaspalvelua.
 Olen haastanut perintäalan toimi
joi ta toimintatapaan, jossa  asiakasta 
tavoitellaan aktiivisesti puhelimitse 
pyr kimyksenä löytää ratkaisu mah
dollisiin maksuvaikeuksiin hyvissä 
ajoin ennen varsinaisen perinnän 
aloit tamista. Usein kyseessä on vain 
unoh dus, joka perinteisesti hoidetaan 
kus tannustehokkaasti viiden euron 
mak sumuistutuskirjeellä, mutta voi
han samasta asiasta myös soittaa, 
eikä se poissulje kirjeen lähettämisen 
mah dollisuutta. Kumman vaikutta
vuus on parempi: kirjeen vai  puhelun? 
Kysymykseen on olemassa vastaus, 
mut ta se on liikesalaisuus. Sen voin 
kui tenkin kertoa, että ero on huomat
ta va.
 Koko prosessi alkaa varhaisessa 
vai heessa eräpäivän jälkeen; vaikute
taan kun vielä voidaan. Tämä on 

Onko perintä  
asiakaspalvelua?

myös osoitus huolenpidosta asiak
kaan suuntaan, sillä haluamme hä
nen asioidensa olevan kunnossa. 
Luon nollisesti myös tieto esim. mah
dol li sesta maksukyvyn heikkenemi
sestä on tärkeää, jolloin voidaan 
aloit taa kes kustelu tarvittavista mak
sujärjestelyistä hyvissä ajoin ja varau
tua  siitä mahdollisesti aiheutuviin 
 seu rauksiin.
 Kun asiakkaan tilanne on edennyt 
sii hen pisteeseen, missä varsinainen 
va paaehtoinen perintä alkaa, tällai
nen asiakaspalvelu käy mahdottomak
si; yhtäkkiä se onkin hyvän perintäta
van vastaista. Miksi asiakkaan aktii
vi nen tavoitteleminen puhelimitse 
luo ton irtisanomisilmoituksen jäl
keen tulkitaan häirinnäksi, kun tar
koituksena on auttaa asiakas vaikean 
ti lanteen yli? Perintä ei ole painosta
mista eikä uhkailua, vaan ongelman
ratkaisua parhaimmillaan. Kulutta
jaasiamies ohoi, täällä olisi  sinulle 
ky symys!
 Vapaaehtoinen perintä perustuu 
asiak kaalle maksullisiin toimenpitei
siin eli käytännössä  maksuvaatimusten 
lähettämiseen. Tämän lisäksi ei ylei
sesti ottaen muita veloitettavia toi
menpiteitä tehdä, vaikka  poikkeuksia 
kuitenkin löytyy ja prosessi voi sisäl
tää muutakin kuin kirjeiden lähettä
mis tä. Jos asiakas itse ottaa  yhteyttä 
ja haluaa sopia maksujärjestelyistä, 
hä neltä voidaan veloittaa maksusuun
nitelman laatimisesta kuluja.  Mikäli 

asiakas maksaa jonkun erän myöhäs
sä tai jättää maksamatta kokonaan, 
voidaan häneltä veloittaa maksusuun
ni telman purkamisesta kuluja. Asiak
kaalta voidaan siis veloittaa kuluja, 
jot ka eivät korreloi mitenkään toi
minnan tuloksellisuuden kanssa. Mil
lä tavoin tämä on asiakkaan taikka 
luo tonantajan edun mukaista? Ei se 
ole palvelun tarjoankaan etu, sillä 
ku lujen lisääminen ei  automaattisesti 
tar koita suorituksia.
 Miten tällaiseen tilanteeseen on 
ajau duttu? Väitän, että syy on yksin
ker tainen: ongelmatilanteessa oleva 
asia kas tulkitaan arvottomaksi, eikä 
sen ”pelastamiseksi” haluta nähdä 
vai vaa saati sitten käyttää siihen ra
haa. 
 Mitä muuta luotonantaja tällaises
ta asiakaspalvelusta voi saada, kuin 
ehkä marginaalisesti paremmat asia
kastyytyväisyysindeksit? Ainakin 
tä mä näkyy suoraan maksuviiveiden 
vä henemisenä ja sen myötä epäsuoras
ti luottotappioiden ja varausten pie
nentymisenä, jotka puolestaan ovat 
oleel linen osa tuloslaskelmaa. Se on 
ra hanarvoinen asia.

LUOTTOMIESTEN TAPAHTUMAKALENTERI 2015

Syysseminaari 24.9.2015 Design Hotelli Klaus K, Helsinki

Syyskokous 12.11.2015 Ravintola Blue Peter, Helsinki

Luottolinkki 4/2015, aineisto 19.11., ilmestyy 10.12. 
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TEKSTI JA KUVAT: ANNE BJÖRK

Luottomiehet – Kreditmännen ry:n jäsenhakemuksen täyttäminen käy vaivattomasti 
Internetissä osoitteessa www.luottomiehet.fi tai  

olemalla yhteydessä yhdistyksen sihteeriin  
hanna.tuohimaki@vismaduetto.fi tai puh. 0400 448 082

Yhdistyksen puheenjohtaja Veroni
ca Andersson avasi kokouksen. Varsi
naisen kevätkokouksen puheenjohta
jaksi valittiin Risto Suviala ja sihtee
riksi Juha Nikkilä. Kokous todettiin 
laillisesti kokoon kutsutuksi. Yhdis
tyksen uusien sääntöjen mukaisesti 
ko kouskutsu voidaan julkaista Luot
tolinkin lisäksi yhdistyksen www
sivuilla kahta viikkoa ennen kokous
ta. Kutsu on ollut Luottolinkissä 
02/2015, joka ilmestyi 4.5.2015. Pöy
täkirjan tarkastajiksi valittiin Pertti 
Larva ja Anne Björk. 
 Rahastonhoitaja Mervi Lahtinen 
esitteli 2014 tilinpäätöksen. Yhdistyk
sen tuotot olivat 54 832 euroa ja tili
kauden alijäämä 5 200 euroa. Yhdis
tyksen toimintaa rahoitetaan koulu
tustoiminnan tuotoilla, lehden ilmoi
tusmaksuilla sekä jäsenmaksuilla. 
Yhdistyksen rahoituslähteistä vain 
kou lutustoiminta on ollut hieman 
voi tollista. Varainhankinta eli jäsen
maksutuotot ovat laskeneet yhdistyk
sen jäsenmäärän laskiessa. 
 Vuosi 2014 oli yhdistyksen 53. 
toi mintavuosi ja jäsenmäärä oli 658 
plus kuusi kannattajajäsentä. Halli
tuksen työskentelyssä on painotettu 
stra tegiaa, sähköisen uutiskirjeen 
lan seeraamista ja wwwsivujen 

Yhdistyksen varsinainen kevätkokous 2015
Uunisaaressa 19.5.2015.

uudis tamista. Hallitukselle esitettiin 
ky symys, mitä Luottomiesten strate
gia on? Hallituksen vastauksen mu
kaan strategiassa on muun muassa 
kä sitelty vapun alla julkaistuja uusia 
wwwsivuja, joiden ulkoasua ja toi

Hallituksen puh. joht. Veronica Andersson ja pitkäaikainen Luottomies 
Jukka Marttila.

Luottomiesten hallitus oli valinnut ke vätkokouksen pitopaikaksi 
Uunisaaren ravinto lan Kaivopuiston  edustalla. Matka saareen 
kestää vain kolme minuuttia yhteys aluksella Kompassitorilta 
Kaivopuiston merisatamasta. Ilta oli aurinkoinen, mutta keväisen 
kolea, joten saaressa ei ollut vielä yhtään auringonpalvojaa, mutta 
paljon pesiviä tai pesintää aloittavia lintuja. Uunisaaressa on 
toiminut 1800-luvul la merikylpylä, johon on tultu joukol la 
 virkistäytymään aina Pietarista asti. Varsinaista merikylpylää ei 
enää ole, mutta saaren suojaisa  uimaranta on otettu käyttöön 
1930-luvulla. 

minnallisuutta on muokattu vastaa
maan nykyisiä käyttötarpeita. Halli
tus on pohtinut myös koulutuksen 
si sältöä, jotta se vastaisi jäsenistön 
tar peita. Hallituksen on tarkoitus 
pe rustaa yhdistykselle Linkedintoi
mintaa.
 Luottoalan neuvottelukunta ko
koontui toimintavuoden aikana kol
me kertaa ja toi hallitukselle hyväk
syttäväksi ja eteenpäin vietäväksi 
ehdo tuksen osamaksukaupasta anne
tun lain muuttamiseksi. 
 Veronica Andersson esitti kokous
väelle toiminnantarkastuskertomuk
sen. Kokous vahvisti tilinpäätöksen 
ja myönsi vastuuvapauden hallituksel
le. Hallitukselle ei esitetty muita ky
sy myksiä, joten kokous päätettiin. 
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Vuosi 2014 oli yhdistyksen viideskym
meneskolmas (53.) toimintavuosi.
 Yhdistyksen jäsenmäärät vuoden 
2014 lopussa olivat seuraavat: 
– Henkilöjäseniä 658, joista eläke

läisjäseniä 81 ja kunniajäseniä 3
– Kannattajajäseninä olevia yrityk

siä oli 6.

HALLITUS
Yhdistyksen hallitus toimi koko toi
mintavuoden ajan seuraavassa ko
koonpanossa:

Puheenjohtaja
Veronica Andersson,  
Bisnode Finland Oy

Varapuheenjohtaja
Anna Johansén, Visma Duetto Oy

Sihteeri
Pasi Asikainen,  
Suomen Asiakastieto Oy

Rahastonhoitaja
Mervi Lahtinen, Kesko Oyj

Kerhomestari
Aku Kiema, Intrum Justitia Oy

Hallituksen jäsen
Mika Kyyhkynen, Hankkija Oy

Hallituksen jäsen
Sari Torikka, Vapo Oy

Hallituksen jäsen
Anne Koivuniemi, Lindorff Oy

Hallituksen jäsen
Juha Nikkilä, Intrum Justitia Oy

Hallituksen toiminta
Hallitus kokoontui toimintavuoden 
aikana yhdeksän kertaa.
 Hallitus noudatti vuoden 2014 
toi minnassaan pitkälti hyväksi ha
vaittuja perinteitä.
 Painopiste vuoden 2014 hallitus
työskentelyssä oli strategian pohdin
nassa ja yhdistyksen toiminnan kehit
tä misen suunnittelussa.
 Viestinnässä yhdistys otti askeleen 
eteenpäin toimintavuoden aikana 
ot ta malla käyttöön sähköisen uutis
kirjeen jäsenlehden rinnalle. Hallitus 

Toimintakertomus vuodelta 2014

esitti syyskokouksessa nettisivujen 
uudistamisen seuraavalle toiminta
vuodelle ja tämän projektin kulut 
huo mioitiin seuraavan vuoden talous
arviossa.

TOIMINNANTARKASTAJAT
Varsinaiset toiminnantarkastajat:
Juha Iskala, Intrum Justitia Oy
Are Kivelä, Bisnode Finland Oy

Varatoiminnantarkastajat:
Rauno Hamu, Bisnode Finland Oy
Vesa Turunen, 
Suomen Asiakastieto Oy

TOIMIKUNNAT

Luottoalan 
neuvottelukunta
Neuvottelukunnan tehtävänä on an
taa yhdistyksen hallitukselle  neuvoja 
ja asiantuntijalausuntoja. 
 Neuvottelukuntaan kuului kerto
musvuonna kahdeksan jäsentä ja sen 
pu heenjohtajana toimi Jorma Metsä
nen. Neuvottelukunta kokoontui ker
tomusvuonna kolme kertaa. Neu
vottelukunta toi hallitukselle hyväk
syttäväksi ja eteenpäin vietäväksi 
ehdo tuksen osamaksukaupasta anne
tun lain muuttamiseksi.

Lakitoimikunta
Lakitoimikunta avustaa yhdistyksen 
hal litusta juridisissa kysymyksissä, 
eri tyisestä seuraamalla lainsäädäntö
hankkeita ja valmistelemalla niistä 
lau suntoja. 
 Lakitoimikuntaan kuului kerto
musvuonna kahdeksan jäsentä ja sen 
pu heenjohtajana toimi Satu Maila. 
Toi mikunta kokoontui vuoden aika
na usean kerran ja on antanut useam
man lausunnon oikeusministeriölle 
vuoden aikana, mm yksityishenkilöi
den velkajärjestelyistä, vanhentumis
lakiin (eräpäivästä laskettava lopulli
nen vanhentuminen) ja maksuehtola
kiin liittyen.

Koulutustoimikunta
LuottomiehetKreditmännen ry:n 
kou lutustoimikunta vastaa yhdistyk
sen koulutustapahtumien järjestämi
sestä. Tärkein koulutustapahtuma 
on syksyisin pidettävä luottoseminaa

ri. Luottoseminaarissa alan parhaat 
asiantuntijat luennoivat luottomiehil
le tärkeistä ajankohtaisista asioista. 
 Koulutustoimikuntaan kuului ker
tomusvuonna 7 jäsentä, joista  Meeri 
Kantola toimi puheenjohtajana.
 Koulutustoimikunta osallistui 
luot totutkinnon kehittämiseen ja 
mark kinointiin yhdessä Markkinoin
tiinstituutin kanssa. Yhdistyksen 
toi mintaa esiteltiin uusille luottotut
kinnon opiskelijoille keväällä Mark
kinointiinstituutilla, koulutuksen 
aloi tuksen yhteydessä.
 Vuoden 2013 syksyllä ja 2014 ke
väällä valmistuneille luottotutkinnon 
suo rittaneille jaettiin kevätiltamissa 
dip lomit. 
 Perinteinen syksyinen luottosemi
naari järjestettiin perinteitä kunnioit
taen, 10 vuoden tauon jälkeen ristei
lyn merkeissä, 25.27.9.2015. Semi
naariin osallistui 65 henkilöä (13 
henkilöä edellisvuotta enemmän). 
 Luottoseminaarissa kuultiin seu
raavia aiheita: 
 ”Talousrikokset muuttuvassa yh
teiskunnassa”, Rikoskomisario Kaj 
Björkqvist, Keskusrikospoliisi
 ”Painavaa sanaa työhyvinvoinnis
ta”, työhyvinvointipalvelujen pääl
likkö Susan Kallio, Diacor Oy,
 ”Vaihdannan vallankumous – 
muuttuvat yritysten ja asiakkaiden 
roolit”, Palkittu tutkija ja tietokirjai
lija Pekka Puustinen, KTT
 ”Luottomiesten historiikki”, Luot
tomiehet ry:n kunniajäsen Risto Su
viala
 Seminaari sai erittäin hyvää palau
tetta jäseniltään sekä kehitysideoita 
aktii visilta osallistujilta. 

Ulkomaantoiminta
Puheenjohtaja Veronica Andersson 
toimi Luottomiehet ry:n edustajana 
FECMA:ssa. 
 FECMA:lla oli vuonna 2014  kaksi 
kokousta. FECMA Councilin kevät
kokous oli toukokuussa Punta  Alassa, 
Italiassa ja siellä Luottomiehiä edusti
vat Veronica Andersson ja Mika 
Kyyh kynen. Kokous toteutettiin Ita
lian paikallisen luottoalan järjestön 
ko koontumisen yhteydessä.  FECMAn 
syyskokoukseen Luottomiehet ei 
lähet tänyt edustajaa paikalle.
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Luottolinkin 
toimitusneuvosto:
Toimitusneuvosto vastaa  Luottolinkki 
jäsenlehden toimittamisesta.  Vuonna 
2014 lehteä julkaistiin neljä  numeroa. 
Toimitusneuvostoon kuului kerto
musvuonna seitsemän jäsentä, joista 
päätoimittajana toimi OlliPekka 
Pit käjärvi.

JÄSENKOKOUKSET

Varsinainen kevätkokous
Kevätkokous järjestettiin 22.5. Hil
ton Helsinki Strandissa, Helsingissä. 
 Kokouksessa käsiteltiin yhdistyk
sen sääntöjen mukaan kevätkokouk
sessa käsiteltävät asiat. Kokous  päätti 
vahvistaa yhdistyksen tilinpäätöksen 
vuodelta 2013 ja myönsi  hallitukselle 
vastuuvapauden. 

Varsinainen syyskokous
Yhdistyksen syyskokous järjestettiin 
13.11. ravintola Lasipalatsissa Helsin
gissä. Kokouksessa vahvistettiin yh
distyksen talousarvio vuodelle 2015. 
Jä senmaksujen suuruudeksi vahvistet
tiin 40 euroa / henkilöjäsen ja 210 
eu roa / kannatusjäsen. Syyskokous 
te ki lisäksi päätökset sääntömääräisis
tä henkilövalinnoista. Uusiksi halli
tuksen jäseniksi vuosiksi 2015–2017 
valittiin yksimielisesti Hanna Tuohi
mäki Visma Duetto Oy:stä, Mika 
Yli nen Santander Consumer  Finance 
Oy:stä ja Pasi Rissanen Suomen Asia
kastieto Oy:stä. Lisäksi hyväksyttiin 
hal lituksen ehdotus yhdistyksen uu
siksi säännöiksi.

MUUT TOIMINTAVUODEN 
TAPAHTUMAT

Iltamat
Yhdistyksen kevätiltamat  järjestettiin 
14.3. Ravintola Kaarle XII:ssa, Hel
singissä. Tilaisuudessa jaettiin diplo
mit luottotutkinnon suorittaneille 
opis kelijoille.

Vuoden Luottomies
Hallitus päätti myöntää Vuoden 
Luot tomies 2014 arvon luottopäällik
kö OlliPekka Pitkäjärvelle/ Scania 
Finans AB. Valinta julkistettiin yhdis
tyksen syysseminaarissa.

LUOTTOMIEHET –  
KREDITMÄNNEN R.Y.

HALLITUS

Tuloslaskelma 1.1.–31.12.2014
 2014 2013
Varsinainen toiminta  
tuotot 54 832,00  61 145,00 
kulut  
Henkilöstökulut -96,26  -150,00 
Muut kulut -84 407,38  -96 052,89 
Tuotto-/kulujäämä -29 671,64  -35 057,89 

Varainhankinta  
Tuotot 24 460,00  26 340,00 
kulut 0,00  0,00 
Tuotto-/kulujäämä 24 460,00  26 340,00 

Sijoitus- ja rahoitustoiminta  
Tuotot 27,39  43,35 
kulut -16,00  -2,75 
Tuotto-/kulujäämä 11,39  40,60 
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -5 200,25  -8 677,29 

TASE
V A S T A A V A 31.12.2014 31.12.2013
VAIHTUVAT VASTAAVAT  
Saamiset  
Lyhytaikaiset saamiset  
Tilisaamiset 1 969,62  1 850,01 
Siirtosaamiset 4 522,01  0,00 
Saamiset yhteensä 6 491,63  1 850,01 
Rahat ja pankkisaamiset 33 122,95  36 284,67 
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 39 614,58  38 134,68 
V A S T A A V A 39 614,58  38 134,68 
  
V A S T A T T A V A A  
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 37 587,42  46 264,71 
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -5 200,25  -8 677,29 
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 32 387,17  37 587,42 
VIERAS PÄÄOMA  
Lyhytaikainen  
Siirtovelat 0,00  547,26 
Ostovelat 0,00  0,00 
Saadut ennakot 0,00  0,00 
Lyhytaikainen yhteensä 0,00  547,26 
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 0,00  547,26 
V A S T A T T A V A A 32 387,17  38 134,68 
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LAKITOIMIKUNNAN PALSTA

Selvitysmiesten 
ehdotukset
Oikeusministeriön asettamat selvi
tysmiehet ovat esittäneet seuraavia 
ehdo tuksia: 
1. Summaariset riitaasiat siirrettäi

siin käsiteltäväksi käräjäoikeuk
sien sijasta  ulosottoviranomaiselle, 
jossa menettelyn yksinkertaistami
nen ja kaavamaistaminen on toteu
tettavissa käräjäoikeudessa tapah
tuvaa menettelyä paremmin. Haas
tehakemus tehtäisiin ulosottoviran
omaiselle, joka antaisi sen velalli
selle tiedoksi. Ulosottoviranomai
nen vahvistaisi saatavan, koron ja 
kustannusten määrän sekä toteai
si asian täytäntöönpanokelpoisuu
den. Ennen täytäntöönpanoa velal
li sella olisi kuitenkin vielä mahdol
li suus maksaa saatava vapaaehtoi
sesti. Velallisella olisi mahdollisuus 
ny kyiseen tapaan kiistää saatava 
ja tällöin asian käsittely siirtyisi 
kä räjäoikeuteen.

2. Asiat ohjattaisiin ulosottoviran
omaisen käsiteltäväksi alhaisem
milla käsittelymaksuilla. 

3. Haastemiestiedoksiannot ja haas
temiehet jäisivät käräjäoikeuksiin. 
Osa summaarisia asioita  hoitavien 
käräjäoikeuksien kansliahenkilöis
tä siirtyisi ulosottoviranomaisen 
pal velukseen

4. Tiedoksiannon helpottaminen rii
dattomissa velkomisasioissa. Velal

Summaarinen riita-asia tarkoittaa useimmiten velkomisasiaa, 
jossa velallinen ei ole kiistänyt vaatimusta. Erityisesti tällaisten 
velkomusasioiden määrä on kasvanut merkittävästi vuosi-
kymmenen aikana. Asiakasmäärien kasvu ja julkisen sektorin 
säästötarpeet ovat aiheuttaneet tarpeen tarkastella summaarista 
menettelyä ja kehittää sitä entistä tehokkaammaksi. Oikeus-
ministeriössä valmistellaan summaaristen riita-asioiden käsittelyn 
keskittämistä ulosottoviranomaiselle tai muutamaan käräjä-
oikeuteen. Tavoitteena on, että käräjäoikeuksien työpanos 
 suunnataan jatkossa aidosti riitaisiin asioihin, joihin tarvitaan 
tuomioistuimen ratkaisu. Oikeudenhoidon tehokkuutta tulee 
parantaa perusoikeuksiin kuuluvaa oikeusturvaa vaarantamatta.

li selle toimitettaisiin haaste tai 
muu tiedoksianto ensisijaisesti ta
vallisena kirjeenä, jos saatavan 
pää oma on enintään 1.000 euroa. 
Vas ta toissijaisesti käytettäisiin 
ny kyisiä tiedoksiantotapoja eli tie
dok  siannon toimittamista puhe
li mitse, haastemiehen toimittama
na tai postitse saantitodistusta 
vas taan. Tavallisen postitiedoksi
annon mahdollistaminen vähentäi
si haastemiestyötä arviolta puo
leen nykyisestä. Tiedoksiannon 
ke ventämisen vaikutuksia velalli
sen oikeusturvan kannalta lieven
nettäisiin pidentämällä takaisin
saantiaikaa 3 kuukauteen nykyisen 
1 kuukauden sijaan sekä myöhentä
mällä maksuhäiriömerkinnän syn
tymistä. Tiedoksiantotapoja tulee 
ke hittää riippumatta siitä, mikä 
on summaaristen asioiden tuleva 
kä sittelypaikka. 

5. Ulosottoviranomaisen vahvista
mien saatavien kansainvälinen täy
täntöönpano turvattaisiin siirty
mävaiheessa säätämällä  velkojalle 
mahdollisuus saattaa asia lisäksi 
kä räjäoikeuden käsiteltäväksi,  sillä 
kansainväliset sopimukset tunnus
ta vat tällä hetkellä vain tuomio
istuimen antamat päätökset. Kak
sinkertaisesta käsittelystä aiheutu
vat ylimääräiset kulut jäisivät vel
kojan vahingoksi.

Lausunnot 
selvitysmiesten 
ehdotuksista 
51 eri tahoa antoi oikeusministeriöl
le lausuman selvitysmiesten ehdotuk
sista ja niistä on koottu lausuntotiivis
tel mä, joka julkaistiin 22.6.2015. 
Pää asiallinen syy vastustaa summaa
risten riitaasioiden siirtämistä kärä
jä oikeuksista ulosottoviranomaiseen, 
oli pelko velallisen oikeusturvan hei
kentymisestä. Vastustavista argumen
teis ta huolimatta kannatusta sai  joka 
tapauksessa sähköisten tietojärjestel
mien kehittäminen muun muassa 
 siten, että ne olisivat yhteensopivia 
eri hallinnonalojen kesken. Lisäksi 
kannatettiin summaaristen asioiden 
kä sittelyn keventämistä ja tehostamis
ta nykyisestä. Todettiin, että  velkojia 
tulee ohjata asioiden sähköiseen vi
reillepanoon. 
 Lausunnon antajista suurin osa 
kat soi, että nopea, tehokas ja halpa 
pe rintä eivät riitä perusteiksi todis
teellisesta tiedoksiannosta luopumi
selle. Tiedoksiannon todisteellisuudes
sa on kysymys vastaajan  oikeussuojan 
kannalta keskeisestä periaatteesta ja 
oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin 
pe rusedellytyksestä. 
 Tämän vuoksi tiedoksiannon to
disteellisuuden vaatimuksesta tulisi 
luo pua vain painavin perustein,  jotka 
nojautuvat määriteltyjen kriteereiden 
no jalla tapahtuvaan yksittäistapauk
sel liseen harkintaan.
 Suurin osa lausunnon antaneista 
kä räjäoikeuksista vastusti summaa
risten riitaasioiden siirtämistä ulos
ottoviranomaiseen, osa kannatti siir
tämistä tietyin edellytyksin. Käräjä
oikeudet Helsingin käräjäoikeutta 
lu kuun ottamatta vastustivat sum
maaristen asioiden käsittelyn keskit
tämistä muutamaan käräjäoikeuteen. 
Kä räjäoikeuksien määrää ollaan ai
keissa vähentää keskipitkällä aikavä
lillä puoleen nykyisestä. Tämä mer
kitsisi sitä, että summaarisia asioita 
kä siteltäisiin vain runsaassa kymme
nessä käräjäoikeudessa. Helsingin 

Summaaristen riita-asioiden
käsittelyn kehittäminen
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kä räjäoikeus puolestaan totesi, että 
sum maarisissa asioissa on viime ai
koina ilmennyt uusia, varsin moni
mutkaisiakin oikeuskysymyksiä, joi
den ratkaiseminen tapahtuu tarkoi
tuksenmukaisesti vain muutamassa 
kä räjäoikeudessa. Näin voidaan  taata 
ratkaisujen laatu ja lainkäytön yhden
mu kaisuus.
 Hovioikeudet pääosin puolsivat 
sum maaristen riitaasioiden siirtämis
tä ulosottoviranomaiselle tietyin reu
nahuomautuksin. 
 Korkein oikeus katsoi, että selvi
tysmiesten tekemän valmistelun poh
jalta ei ole tehtävissä lopullisia johto
päätöksiä siitä miltä pohjalta sum
maaristen asioiden käsittely olisi par
haiten järjestettävissä. Oikeusturva 
ja tehokkuusvaatimusten kannalta 
se kä kustannussyistä pitäytyminen 
ny kyisen kaltaisessa hajautetussa kä
sit telyssä tuskin on perusteltu vaihto
ehto, joten kehittämislinjojen rajaa
minen joko käsittelyn keskittämiseen 
kä räjäoikeusorganisaatiossa tai käsit
te lyn siirtämiseen ulosottoviranomai
selle, on oikea lähtökohta. Korkein 
oikeus katsoo, että prosessia on  syytä 
kehittää siinäkin tapauksessa, että 
sum maariset asiat jäisivät käräjä
oikeuksien käsiteltäväksi. 
 Korkeimman oikeuden näkemyk
sen mukaan velallisen oikeusturvaan 
liit tyvät kysymykset edellyttävät mo
nipuolisempaa arviointia.  Olennaista 
pitäisi olla myös sen kontrollointi, 
ettei velkojan vaatimus ole laissa tar
koitetulla tavalla selvästi  perusteeton. 

Lisäksi EU direktiivi edellyttää tuo
mioistuimen arvioivan viran  puolesta 
onko direktiivin soveltamisalaan 
kuu luva kuluttajasopimuksen sopi
musehto kohtuuton (usein kyse kulu
tus luottosopimuksista). 
 Summaaristen riitaasioiden siirtä
mi nen ulosottoviranomaisten käsitel
tä väksi johtaisi siihen, että kansainvä
li set sopimukset pitäisi neuvotella 
uudelleen, jotta Suomen ulosottovi
ranomaisen antama ratkaisu tunnus
tettaisiin täytäntöönpanoperusteena. 
Ny kyään vain tuomioistuimen anta
man ratkaisu tunnustetaan kansain
välisesti. Selvitysmiesten kaavaileman 
poik keusjärjestelyn (ehdotuskohta 
5) väliaikaisuudesta ei ole takeita, 
koska ei ole varmaa saako Suomi 
neu voteltua muutokset sopimuksiin. 
Huo limatta siitä, että toisessa valtios
sa täytäntöönpantavien asioiden 
mää rä on vähäinen, ehdotettu kak
sinkertainen menettely velkojan kus
tannuksella on ongelmallinen oikeus
voimaa koskevien vakiintuneiden 
pe riaatteiden kannalta. 
 Oikeusministeriön lainvalmistelu-
osaston mukaan summaaristen asioi
den käsittelyyn voidaan velallisen 
oikeus turvaa perusteettomasti vaa
rantamatta saada  kustannussäästöjä 
lähinnä siltä osin, ettei samaa asiaa 
kir jata kahteen kertaan – ensin tuo
mioistuimessa, sen jälkeen  ulosotossa. 
Kaksinkertaisen työn välttäminen ei 
kuitenkaan tarkoita sitä, että tuomio
valta olisi siirrettävä ulosottolaitok
selle. Valtionhallinnon tietojärjestel

mien yhteensopivuutta tulisi  parantaa 
ja selvittää, kuinka summaaristen 
asioiden käsittelyä tuomioistuimissa 
voi taisiin tehostaa. Rajat ylittävän 
täy täntöönpanon osalta ehdotettua 
siir tymäajan järjestelmää ei pidetty 
mah dollisena. 
 Valtakunnanvoudinvirasto  puolsi 
summaaristen riitaasioiden käsitte
lyn siirtämistä  ulosottoviranomaisten 
vahvistusmenettelyyn siten kuin selvi
tys miehet ovat ehdottaneet. Eduskun
nan oikeusasiamies kannatti asian 
jat kovalmistelua. Liitot Pardiaa ja 
JHL:a sekä Suomen haastemiehet 
JHL:a lukuun ottamatta kannattivat 
summaaristen riitaasioiden siirtämis
tä ulosottoviranomaiseen tietyin reu
naehdoin. Finanssialan keskusliitto 
totesi, että velkojien aidot kustannus
säästöt ovat vaarassa jäädä olematto
miksi, mikäli soveltamisalaa rajataan 
ehdo tetulla tavalla enintään 1.000 
euron suuruisiin saataviin. FK ehdot
taakin, että raja asetettaisiin  enintään 
5.000 euron saataviin.

Jatko
Oikeusministeriö jatkaa asian työstä
mistä. Lausumissa esiin tuotujen 
seik kojen perusteella vaikuttaisi to
dennäköiseltä, että asia ei etene sellai
senaan selvitysmiesten ehdotusten 
mu kaisesti. Ministeriö ei ole tiedotta
nut asian etenemisaikataulusta. Laki
toimikunta seuraa tilannetta. 

Satu Maila,  
Lakitoimikunnan pj. 

Luottomiesten 50-vuotisjuhlien kunniaksi 
valmistui 84-sivuinen Juhlanumero, joka 
ilmestyi syksyllä 2011.

Toimituksen hallussa on vielä muutama kymmenen lehteä. 
Mikäli sinulla ei ole tätä hienoa historiikkia käytössäsi, voit 
pyytää päätoimittajaa postittamaan sinulle oma kappaleesi.

50-vuotisjuhlien ohjelma s. 10       Kutsu syyskokoukseen s. 7

3/2011

1961 2011
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Kysymyksiä uusille Luottomiehille

Kuka olet, missä työskentelet ja mitä 
työtehtäviisi kuuluu?
Olen Mikko Ruoho, 38 vee, työskentelen 
Visma Duetolla myyntijohtajana.  Työhöni 
kuuluu myynnin ja markkinoinnin johta
minen. Tavoitteena on saada aikaan  Visma 
Duetolle kasvua tarjoamalla tiimini  kanssa 
asiak kaalle parhaiten sopivaa saatavien 
hal lintapalvelua.

Millä toimialalla työnantajasi toimii?
Saatavien hallinnassa.

Mikä sai sinut liittymään luottomiehiin 
ja mitä kautta sait tietoa yhdistyksestä?
Dueton väki on aina ollut aktiivisesti mu
kana Luottomiesten toiminnassa ja itseäni
kin kiinnostaa olla mukana oman alani 
yhtei sössä. Mukava tava ta samalla alalla 
olevia henkilöitä ja mahdollisesti vaikut
taa toimialaan tätäkin kautta.

Eläkkeelle siirtyvät luottomiehet pysyvät yhdistyksen jäseninä automaattisesti. Eläkeläisjäsenen 
jäsenmaksu on puolet normaalista. Tämä edellyttää osoitteenmuutosilmoitusta joko osoitteessa www.
luottomiehet.fi tai lähettämällä viesti osoitteeseen luottomiehet@paritilit.fi. Ilmoituksessa tulee olla 
maininta eläkkeelle jäämisestä.

Uusia jäseniä 03/2015 – 08/2015
Ahlström Kari Toimitusjohtaja OK Perintä Oy

Ruoho Mikko Myyntijohtaja Visma Duetto Oy

Kantelinen Tero Lakimies, legal counsel tehtävät Intrum Justitia Oy

Peussu Sanna Luottopäällikkö Wihuri Oy Aarnio

Lepojärvi Jani Head of Credit Analysis & Control Neste Oyj

Oletko jo ehtinyt tutustua yhdistyksen 
monipuoliseen koulutus ym.  toimintaan?
Toivottavasti ehtin tutustua niihin vielä 
pa remmin. Työkaverit toimivat loistavana 
tiedotuskanavana.

Oletko tietoinen yhdistyksen eri 
toimi kunnista (esim. laki- ja koulutus-
toimikunta) ja kiinnostaako sinua 
 toiminta niissä?
Olen tietoinen. Mikäli sopiva ja omaan 
osaa miseen linkittyvä toimi löytyy niin 
tottakai!

Minkälaisia aiheita toivoisit 
 käsiteltävän jäsenlehti Luottolinkissä?
Mahdollisia tulevaisuuden näkymiä sekä 
alalle ominaista tietoa.

Mitä mieltä olet yhdistyksemme 
 uudistetuista nettisivuista?
Sivut ovat helppolukuiset (en ole nähnyt 
aiempia sivuja). Ainakin ilmoittautuminen 
syysseminaariin sujui hyvin.

Kuka olet, missä työskentelet ja mitä 
työtehtäviisi kuuluu?
Nimeni on Sanna Peussa ja työskentelen 
Wihuri Oy Aarniolla luottopäällikkönä. 
Tehtäviini kuuluu mm luottoosaston  toi
minnan kehittäminen, luottopäätösten 
teko ja analysointi.

Millä toimialalla työnantajasi toimii?
Tukkukaupan alalla

Mikä sai sinut liittymään 
 luottomiehiin ja mitä kautta sait 
 tietoa yhdistyksestä?
Haluan verkostoitua alan osaajiin. Tietoa 
yhdistyksestä sain kollegoiltani  ja netti
sivuilta.

Oletko jo ehtinyt tutustua yhdistyk-
sen monipuoliseen koulutus ym. toi-
mintaan?
Kyllä olen tutustunut jonkin verran, mie
lenkiintoisia koulutuksia.

Oletko tietoinen yhdistyksen eri 
 toimikunnista (esim. laki- ja koulutus-
toimikunta) ja kiinnostaako sinua 
 toiminta niissä?
Olen tietoinen, mutta en ole vielä kovin 
perehtynyt niihin.

Minkälaisia aiheita toivoisit käsiteltä-
vän jäsenlehti Luottolinkissä?
Ajankohtaisia asioita, tulevaisuuden tren
dejä luottoalalta.

Mitä mieltä olet yhdistyksemme uu-
distetuista nettisivuista?
Sivut ovat selkeät, helppo navigoida pai
kasta toiseen.

Sanna Peussa

Mikko Ruoho
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Neljä Eurooppaa
TEKSTI: RISTO SUVIALA

Onko vuoden 2011 maksu-
viivästysdirektiivi vastannut 
yritysten odotuksia? Miten 
Euroopan eri puolilla asiasta 
ajatellaan? Tutkimustulokset 
antavat yllättäviä tietoja.

Kotimaan kauppaan verrattuna vien
tikaupassa on useita erityispiirteitä. 
Myy jällä ja ostajalla voi olla eri  kieli. 
Kaupanteossa käytettävä englanti on 
itsestään selvä käyttökieli, mutta kie
len merkitykset ja vivahteet voivat 
tar koittaa kaupan osapuolille eri 
asioi ta. Perinnän käynnistämisessä 
on pitempi viive kuin kotimaan perin
nässä. Myyntihenkilöt pitävät erään
tynyttä saatavaa hoidossaan pidem
pään ennen kuin siirtävät asian perin
nän ammattilaisille.
 Pankkiviiveet ulkomaan  maksuissa 
ovat edelleen pidempiä kuin  kotimaan 
maksuissa. Perinnän kuluja ja viiväs
tys korkoja on vaikea saada ulkomai
selta velalliselta, mikä tekee vientipe
rin nästä velkojalle kalliimpaa kuin 
ko timaan perinnästä.
 Eri maiden  maksukäyttäytymisessä 
on suuria eroja. Intrum Justitia pe
rintäkonserni on vuodesta 1998 
 alkaen tehnyt yhteistyössä Euroopan 
ko mission kanssa vuosittaisen mak
sutapatutkimuksen Euroopan eri 
maissa. Tuorein tutkimus on tehty 
vuo den 2015 helmihuhtikuussa 29 
Euroopan maassa.
 Euroopan taloudesta puuttuu pel
kästään julkisen sektorin maksuviivei
den takia 185 miljardia euroa. Tämä 
summa saataisiin talouden rattaisiin, 
jos julkinen sektori maksaisi ajallaan 
pksektorin yrityksille. Näin totesi 
Euroopan komission yritys ja teolli
suustoiminnan pääosaston oikeudelli
nen asiantuntija Idaira Robayana 
Alfonso maksuviivästysseminaarissa 
Hel singissä huhtikuussa 2014.
 Euroopan parlamentti ja  Euroopan 
unionin neuvosto antoivat 16.2.2011 
direktiivin kaupallisissa toimissa ta
pahtuvien maksuviivästysten torjumi
sesta (ns. maksuviivästysdirektiivi). 

Jä senvaltioiden tuli saattaa  direktiivi 
osaksi kansallista voimassaolevaa 
lain säädäntöä viimeistään 16.3.2013.

Direktiivi  
omaksuttu heikosti
Kahden vuoden kuluttua maksuvii
västysdirektiivin implementoinnin 
jäl keen yritykset EU:n  jäsenvaltioissa 
ovat omaksuneet direktiivin varsin 
hei kosti. Intrumin tuoreen maksuta
pa tutkimuksen mukaan yrityksistä 
31 prosenttia tuntee direktiivin. Vain 
6 prosenttia sanoo direktiivillä  olleen 
positiivinen vaikutus asiakkaiden 
mak suviiveisiin.
 Maksutapatutkimuksessa Euroop
pa on tavanomaisen maakohtaisen 
tar kastelun lisäksi jaettu neljään 
osaan: pohjoiseen, eteläiseen,  itäiseen 
ja keskiseen. Pohjoiseen osaan kuulu
vat Pohjoismaat ja Baltian maat. Ete
läiseen osaan Espanja, Portugali, 
Ita lia ja Kreikka. Itäiseen osaan Puo
la, Tsekin tasavalta, Slovakia, Slove
nia, Serbia, Kroatia, Bosnia,  Romania 
ja Bulgaria. Keskiseen osaan IsoBri
tan nia, Irlanti, Alankomaat, Belgia, 
Saksa, Itävalta, Sveitsi, Ranska ja 
Unkari. Keskisessä osassa asuu valta
osa Euroopan väestöstä.
 Yllättävää on se, että maksuviiväs
tysdirektiivi tunnetaan parhaiten 

eteläisessä osassa Eurooppaa, missä 
on ylivoimaisesti hitain maksutapa. 
Yli puolet – 55 prosenttia – tuon 
 alueen yrityksistä tuntee direktiivin. 
Silti vain 9 prosenttia yrityksistä ko
kee, että direktiivillä on ollut positii
vi nen vaikutus asiakkaiden maksuvii
veisiin. Nopeimman maksutavan 
alueel la pohjoisessa osassa  Eurooppaa 
maksuviivästysdirektiivi tunnetaan 
hei koimmin. Vain 24 prosenttia yri
tyksistä tuntee direktiivin. Vaivaiset 
3 prosenttia yrityksistä kokee, että 
di rektiivillä on ollut positiivinen vai
kutus asiakkaiden maksutapaan. Mi
ten sinun yrityksesi kokee direktiivin 
vaikutuksen?
 Eniten direktiivillä koetaan olleen 
po sitiivista vaikutusta asiakkaiden 
mak sutapaan itäisessä osassa Eu
rooppaa, jossa 12 prosenttia yrityksis
tä vastaa myöntävästi. Vastaava luku 
kes kisessä Euroopassa on 5 prosent
tia.

Kreikan maksutapa 
parantunut?
Intrumin tutkimuksen mukaan asiak
kaiden maksutavassa Kreikassa  olisi 
tapahtunut merkittävä käänne pa
rempaan suuntaan. Vuonna 2015 
jul kinen sektori (valtio, kunnat) mak
soi laskunsa vain 14 päivää  myöhässä 

Lähde: Intrum Justitia 2015
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kun vastaava luku vuonna 2014 oli 
105 päivää! Maksuviiveet kuluttaja
kaupassa olivat tänä vuonna 5  päivää 
(edellisenä vuonna 32 päivää) ja yri
tyskaupassa samoin 5 päivää (41 päi
vää). Tämä tutkimustulos vaatii lisä
pureskelua.
 Euroopassa löytyy valtioita,  joissa 
laskut maksetaan ennen eräpäivää. 
Mak sutapatutkimuksen mukaan täl
laisia valtioita ovat ensinnäkin  Saksa, 
jossa sekä kuluttajalaskut että yritys
laskut maksetaan ennenaikaisesti. 
Latviassa kaikki asiakassektorit (ku
luttajat, yritykset, julkinen sektori) 
mak savat laskunsa ennen eräpäivää. 
Aivan sama tilanne on Liettuassa. 
Ser biassa ja Slovakiassa kuluttajat 
mak savat laskunsa ennenaikaisesti. 

Työkalupakki hidasta maksamista vastaan
Maksutapatutkimus päätyy esittämään 10 työkalun pakin, minkä avul
la yritykset voivat taistella asiakkaidensa hidasta maksamista vastaan.

1. Luottopolitiikka. Jatkuvasti kehitettävä luottopolitiikka hallitsee 
riskin ja kasvun.

2. Luotonhallinnan kulut. Seuraa luotonhallinnan prosessin kuluja, 
jotta osaat vähentää niitä.

3. Asiakastuntemus. Tunne asiakkaasi.
4. Selvät sopimukset. Tee asiakkaiden kanssa kirjalliset sopimukset 

kaupan ehdoista.
5. Yhteistyö. Myynnin, markkinoinnin ja taloushallinnon sujuva yh

teistyö minimoi asiakkaiden maksulaiminlyönnit.
6. Asiakasseuranta. Seuraa asiakkaiden maksukykyä. Muista myös 

avainasiakkaat.
7. Räätälöinti. Räätälöi luottoprosessit ottaen huomioon asiakkaiden 

eri maksutavat ja maksukyvyt.
8. Nopea reagointi. Lähetä maksuhuomautukset nopeasti ja laskuta 

viivästyskorko.
9. Asiakasrakenne. Tasapainota asiakasrakenteesi ottaen huomioon 

riskit ja kasvupotentiaali.
10. Älä viivyttele. Toimi nopeasti, jotta saat rahasi.

Kenen kynästä?
Minusta tuntuu, että luotonvalvojien ja reskontranhoitajien ammattiylpeys on varsin heikko.
Heidän esimiehensä - luottopäälliköt  - sen sijaan ovat varsin ylpeitä ammatistaan.
Syitä siihen, miksi asiat ovat näin, ei ole tiedossani. Joskus reskontranhoitajien keskuudessa 
tapaa tarpeetonta ”herranpelkoa”, jolla ei pitäisi olla enää mitään tekemistä nykyaikaisin 
keinoin johdetussa yrityksessä.

Yhdeksi lääkkeeksi havaitsemaani tautiin tarjoan kannustepalkkausta reskontranhoitajien ja 
Iuotonvalvojien palkitsemisessa. Jos luottohenkilön palkkaus perustuu hänen aikaansaamiinsa 
taloudellisiin tuloksiin, on järjestelmästä hyötyä  työnantajalle. Näen kannustepalkkauksen 
kokeilemiselle erityisiä syitä tällä hetkellä. 

Vastaus tämän lehden sivulla 19.
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Luottomiesten keväinen tarjous 
veloituksettomasta FECMA-
kongressista Brysselissä sai 
minut innostumaan asiasta ja 
niinpä matkani suuntautui 
sinne toukokuun lopulla.

Päätöstäni en kadu. Kongressi oli 
mielenkiintoinen. Paikalla oli reilus
ti yli 100 luottoalan eurooppalaista 
ammattilaista. Kongressissa oli tu
sinan verran asiantuntijapuheenvuo
roja, vilkas paneelikeskustelu sekä 
hieno iltatilaisuus. Ja onhan Bryssel 
sinänsä eläväinen ja kokemisen ar
voinen kaupunki.
 Luottohallinnon kokonaisvaltai
suus ja monitahoisuus lienee merkit
tävin havaintoni kongressissa. Luot
tohallintoa voi tarkastella ja tuleekin 
lähestyä monesta vinkkelistä: siihen 
vaikuttaa globaali talous, johtami
nen, viestintä, myynti, asiakkuudet, 
taloushallinto, lainsäädäntö, järjes
telmät, tekniikka jne. Yrityksessä ei 
ole osaaluetta, joka ei olisi tavalla 
tai toisella ennemmin tai  myöhemmin 
sidoksissa luotonhallintaan, joka ei 
ole yksinomaan perintää ja maksu
muistutuksia. Yksi esille noussut nä
kökulma ja järjestelmä on O2C, Or

TEKSTI: KAISA KÄSSI

FECMAn 
Brysselin kongressi toukokuussa

der to Cash (the entire customerto
cash lifecycle), jolla pyritään tehosta
maan busineksen toimivuutta ja tuot
tavuutta. Mielenkiintoista oli huoma
ta asiakaslähtöisyyden korostuminen 
myös luottohallinnon kysymyksissä. 
Olen naista on kiinnittää huomiota 
ja perehtyä paitsi asiakkaaseen myös 
asiak kaan asiak kaisiin. On selvä, 
että tällaiset seikat korostavat luoton
hallinnan ammattilaisten osaamis
vaatimuksia. Koulutus ja kehittämi
nen tulivatkin vahvasti esille (mm. 
luottoalan MBAohjelma).
 Kongressin puhujat olivat asian
tuntevia ammattilaisia, jotka olivat 
valmistautuneet esityksiinsä hyvin. 
He edustivat laajasti eurooppalaista 
näkökulmaa (Belgia, Hollanti, Lu
xemburg, UK, Saksa, Ranska, Italia 
ja Malta). Kongressi oli muodoltaan 
perinteinen. Se koostui noin kolmen 
vartin mittaisista puheenvuoroista 
PowerPointeineen. Puheenvuorot kä
sittelivät luottohallinnon eri osa
aluei ta best practice sekä käytännön 
esi merkkejä. Kongressisali ei kuiten
kaan noudattanut perinteistä ”istun
tosalin” mallia, vaan oli ”kalustettu” 
isoilla pyöreillä pöydillä. Ensimmäi
senä päivänä oli luottohallinnon stra
tegioita ja näkökulmia sivuava pa

neelikeskustelu, johon osallistui mo
deraattorin lisäksi viisi henkilöä Eu
roopan eri maista. 
 Kongressin puhujat olivat yhtä pa
neelikeskustelun osanottajaa lukuun 
ottamatta miehiä. Osallistujistakin 
yli puolet oli miehiä. Ikähaitari oli 
laaja. Kongressissa oli myös joukko 
näytteille asettajia ständeineen. Val
taosa näistä oli järjestelmätoimitta
jia tai konsultteja. 
 Kongressin iltatilaisuus oli hieno: 
musiikkia, puheita ja ruokailu pit
kän kaavan mukaan. Monet muis
telivat innokkaasti kaksi vuotta ai
kaisemmin Budapestissa pidettyä 
vastaavaa kongressia. Seuraava kong
ressi järjestetään kahden vuoden ku
luttua jossakin Euroopan kaupun
gissa. Toivottavasti suomalaisia luot
toalan osaajia on silloin iso joukko 
mukana.
 Kongressipaikkana Brysselissä oli 
yli 300 hotellihuonetta ja lähes 20 
konferenssihuonetta käsittävä Bed
fordniminen hotelli ja kongressikes
kus. Bedford sijaitsee lähellä Grand 
Placea ja Manneken Pisiä sekä mui
ta Brysselin nähtävyyksiä että ostos 
ja ruokapaikkoja.

Kaisa Kässi

Bryssel Grand Place



 

 

Kutsu 
 

Luottomiesten sääntömääräinen syyskokous pidetään 
torstaina 12.11.2015 klo 17.30 alkaen. Kokouksessa 
käsitellään sääntöjen 10 §:ssä mainitut asiat. 

Kokous on avoin kaikille yhdistyksen jäsenille. Kokouksen 
jälkeen jäsenet ovat tervetulleita kolmen ruokalajin 
illalliselle merellisessä ympäristössä hintaan 30 eur / hlö. 

 
AIKA Torstai 12.11.2015 

 Kokous klo 17.30 – 

 Illallinen n. klo 18.30 

PAIKKA Ravintola Blue Peter 

 Vattuniemen puistotie 1, 00210 Helsinki 

 

Sitovat ilmoittautumiset illalliselle pe 30.10.2015 
mennessä Luottomiesten kotisivujen kautta kohdasta 
Toiminta, Tapahtumat. Muistathan ilmoittautumisen 
yhteydessä mainita tiedot ruoka-aineallergioista sekä 
laskutusosoite. 
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2000-luvun  
monenlaiset työurat
Tämän päivän työura voi olla  hyvinkin 
monipuolinen. Monet meistä saavat 
vas ta keskellä elämäänsä selville, mitä 
oikeasti haluavat tehdä isona ja vaihta
vat rohkeasti alaa. Joskus alan vaihto 
vaa tii jopa koulun penkille istumista. 
Toi silla ura on vaiheikas aivan alku
metreistä asti. Valmistumisen jälkeen 
saa dut työpaikat muodostavat ketjun, 
jo ka koostuu eripituisista pätkistä, hy
vinkin erilaisilta toimialoilta. 
 Hiljattain Hesarissa oli juttu näyt
telijästä, joka vaihtoi ammattia asukas
yhteys henkilöksi linjasaneerauksiin 
se kä itammattilaisesta, joka perusti 
ra vintolan. Suomessa useampikin iskel
mä tähti taitaa olla  pohjakoulutukseltaan 
luokanopettaja. Tällainen ammatin
vaihto voi olla lohdullinen ajatus erityi
sesti niille vanhemmille, jotka murehti
vat jälkikasvunsa opiskeluvalintoja. 
Ei huolta, sillä opiskelua voi jatkaa lä
pi elämän ja toisaalta työtehtävillä ei 
tar vitse olla mitään tekemistä nuorena 
han kitun koulutuksen kanssa!
 Perintäala on aivan omanlaisensa, 
kos ka perintätehtäviin ei voi  valmistua 
suoraan koulunpenkiltä. Perinnän mo
nipuoliset tehtävät vaativat oppimista 
käy tännössä, perintätyötä tekemällä 
ja varmasti hyvä niin. Mielikuva saat
taa olla se, että monet ovat opiskelleet 
jo ko kaupallista alaa tai  oikeustiedettä. 
Aina näin ei ole. 

Miten kieltenopettaja 
päätyi perintäalalle?
Tämä juttusarja kertoo siitä, miten 
eri laiset ja yllättävätkin urapolut  voivat 
johtaa perintäalalle. Ensimmäisenä 
ta pasimme ”ruotsinmaikaksi” opiskel
leen Hanna Hellstedtin. Hanna työs
ken  telee Työttömyysvakuutusrahastos
sa työttömyysvakuutusmaksujen perin
nän parissa. 
 Työttömyysvakuutusrahas to (TVR) 
on julkisoikeudellinen laitos, jonka 
päätehtävänä on työttömyys etuuksien 
rahoittaminen ja siellä työskentelee 
erilaisissa tehtävissä noin 100 henki
löä. Otetaanpa selvää, miten Hanna 
päätyi perintähommiin!

Tämä juttusarja kertoo luottoalan ihmisistä, jotka ovat päätyneet perintätehtäviin yllättävällä
pohjakoulutuksella tai työkokemuksella. Osa 1. 

TEKSTI: TERHI HAKKARAINEN

Perintäura urkenee monenlaisilla taustoilla: 
Ruotsinmaikka perintähommissa

Millainen on opiskelu- ja  
työtaustasi lyhyesti?
”Olen valmistunut ruotsin  opettajaksi 
(filosofian maisteriksi), opiskelin Hel
singin yliopistossa pohjoismaisia  kieliä 
ja pääaineeni oli ruotsi. Opiskeluaika
na tein jonkin verran opettajan sijai
suuksia, opintojen loppuvaiheessa 
myös pidemmän äitiysloman sijaisuu
den. Vakituista opettajanvirkaa en 
val mistuttuani kuitenkaan pääkaupun
ki seudulta saanut, enkä halunnut 
muut taa eri puolelle Suomea. Työs
ken te lin hetken kielikoulutusyritykses
sä, mut ta ajatus alan vaihdosta alkoi 
mie ti tyttää, ja hain töitä  tilitoimistosta, 
jos sa työskentelin parisen vuotta. Tänä 
aika na opiskelin merkonomiksi töiden 
ohel la.” 
 Ensituntuman perintäalaan Hanna 
sai työskentelemällä vakuutusyhtiössä 
reg ressisaatavien parissa. Tämä perin
tätyö kohdistui lähinnä henkilöasiak
kaisiin, nykyinen työ TVR:ssä puoles
taan yritysasiakkaisiin. 
 Perintätyössä on jotain erityisen 
kiin nostavaa. Klassinen selitys on 
yleen sä se, että saa olla ihmisten  kanssa 
tekemisissä, mutta tämän lisäksi perin
tätyön tekee kiinnostavaksi se, että 
jo kainen tapaus pitää katsoa erikseen. 
Sil ti samalla täytyy noudattaa säännök
siä ja lakeja, eikä ketään saa toisaalta 
suo siakaan. Perinnässä on siis aina 
uutta ja se on sopivan haastavaa, vaik
ka toisinaan asiat toistuvat ja muodos
tavat rutiineja.”

Erilainen koulutus, 
hyötyä vai haittaa?
Onko sinulle ollut hyötyä perintä-
työssä siitä, että olet opiskellut 
opettajaksi?
”Kielitaito on iso plussa näissä tehtävis
sä. Vaikka olen opiskellut ruotsin kiel
tä, ammattisanasto tai jonkun alueen 
pai kallinen murre saattavat silti  tuottaa 
haasteita. Myös muut työtehtävät ovat 
antaneet hyvin perspektiiviä asioihin. 
Olen saanut olla tekemisissä erilaisten 
asiak kaiden ja asioiden kanssa jo  ennen 
tätä nykyistä tehtävääni.”
 Hannan kanssa keskustellessa tulee 
selväksi se, että opettajan opinnoista 
on ollut hyötyä perinnässä. ”Joskus 

asiak kaat saattavat olla kiihtyneitä tai 
kovin huolissaan omasta tilanteestaan. 
Täl laisissa tilanteissa on hyvä, että 
itsel lä on pelisilmää ja pystyy säilyttä
mään rauhallisuutensa. Perinnässä saa 
olla kärsivällinen ja ymmärtäväinen, 
jä mäkkyyttä unohtamatta.”

Oletko koskaan miettinyt, mitä 
sinulle kuuluisi, jos olisit edelleen 
ruotsinopettaja?
”Kyllä asia on joskus tullut mieleen, 
oli si ainakin pidemmät lomat! Täytyy 
sa noa, että vaikka pidin myös  opettajan 
työstä, olen tyytyväinen valintaani, 
eikä ole kaipuuta opiskeluaikana han
kittuun ammattiin”. Opettajana ja 
nuor ten parissa toimiessa korostuu 
kas vattajan rooli, mikä saattaa joskus 
olla raskastakin. Hanna kertoo  lisäksi, 
että useammat hänen opiskelukaverin
sa ovat jääneet alkuperäiseen ammat
tiinsa eli opettajiksi. 

Oletko tarvinnut perintäalaan 
liittyvää koulutusta?
”Työ opettaa oikein hyvin perintätehtä
viin, ja työnantajani järjestää tarpeen 
mu kaan koulutusta työn eri osaalueil
ta. Joskus tulevaisuudessa voisi kiin
nostaa vaikkapa oikeustieteen perus
teiden opiskelu.”

Hanna Hellstedt
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Millainen on tällä hetkellä tyypillinen 
työpäiväsi?
”Työtehtävät ovat monipuolisia, tällä 
hetkellä teen aika paljon töitä konkurs
si ja saneerausasioiden parissa. Teen 
esi merkiksi konkurssivalvontoja,  mutta 
neuvottelen myös maksusopimuksia 
ym. Lisäksi olen mukana kehitysprojek
teissa, jotka voivat liittyä sekä järjestel
miin että toimintatapojen  kehittämiseen 
ja suunnitteluun.”
 Tätä haastattelua tehdessä tuli  vahva 
mielikuva siitä, että perintäalalle pää
tyminen oli Hannalle oikein sopiva 
vaih toehto. Puhelimessa tapahtuvasta 

pe rintätyöstä keskustellessamme hän 
ku vaa hyvin perinnän keskeisen asian; 
pu helimesta täytyy välittyä se tunne, 
että keskittyy juuri tiettyyn ihmiseen 

Ilmianna erilainen ura!
Tunnetko sinä jonkun henkilön, jonka urapolku perintäalalle on 
edennyt mielenkiintoista tai erilaista reittiä? Ilmianna kollegasi tai 
itsesi Luottolinkin toimitukselle! Haluamme kertoa lisää näitä 
 tarinoita!
Ota yhteyttä: Terhi Hakkarainen, terhi.hakkarainen@visma.com, 
puhelin 050 4429 699

ja hakee hänen tilanteeseensa sopivaa 
rat kaisua. Ja perinnässä täytyy kestää 
se, että täysin aukottomia ohjeita erilai
siin tilanteisiin ei vain voi tehdä! 

TEKSTI: OSSI LAHTI JA ANNE KOIVUNIEMI

Luottomiehet Ry:n
kotisivut uudistuivat

Vuonna 2014 yhdistyksen 
jäsenistön mielipide oli, että 
Luottomiesten tiedottamista on 
uudistettava. Tämä tuli selväksi 
muun muassa viime vuonna 
toteutetusta jäsenkyselystä, 
jonka mukaan yhdeksän kym-
menestä toivoi sähköposti-
tiedottamista. Samansuuntai-
nen toive oli myös yhdistyksen 
päättäjillä – Luottomiesten 
kotisivuja ja näkyvyyttä on 
parannettava. 

Vanhat sivut olivat hyvin staattiset 
ja vanhahtavan oloiset. Sivuille halut
tiin enemmän dynaamisuutta ja sisäl
töä. Yhtenä tärkeänä kriteerinä sivus
ton osalta oli myös ylläpidon help
pous. Vanhoja kotisivuja oli vai
vallois ta ylläpitää eli sisällön tuotta
mi nen ja päivittäminen ei ollut niin 
help poa kuin olisi toivottu.
 Lähdimme kilpailuttamaan alan 
toi mijoita ja varsin nopeasti  löysimme 
projektiin soveltuvan palveluntarjo
ajan. Projekti eteni hienosti aikatau
lussa ja saimme keväällä  haluamamme 
uuden graafisen ilmeen, kuvamaail
man sekä tek nisen alustan uusille 
ko tisivuille. Li säksi uudet sivut toimi

vat nyt joustavasti kaikilla päätelait
teilla, eli kaikki toiminnallisuudet 
ovat parem min jäsenistön  ulottuvilla.
 Kotisivuuudistuksen myötä myös 
yhdistyksen jäsenien sähköpostiin 
lä hetettävä uutiskirje on saanut uu
den ilmeen.
 Jatkossa kotisivuilta löytyvää ilmet

tä aiotaan implementoida soveltuvin 
osin myös Luottolinkkilehteen. 
 Luottolinkin, kotisivujen ja uutis
kirjeen ohella myös verkostoitumiskei
noja halutaan monipuolistaa. Jäsenis
töltä on tullut kysymyksiä mm. Lin
kedInryhmästä ja tähän toiveeseen 
tullaan vastaamaan syksyn aikana.
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UUDISTETUT EUROSETELIT  
ENTISTÄ TURVALLISEMPIA

Uusi 20 euron seteli otetaan käyttöön kolmantena toisen eurosetelisarjan setelinä. Se edustaa uusinta 
setelinvalmistustekniikkaa, ja sen hologrammiin sisältyy aivan uudenlainen turvatekijä: kasvokuvaikkuna. 
Kun seteliä katsoo valoa vasten, läpikuultavaan ikkunaan ilmestyvät Europa-neidon kasvot, jotka 
näkyvät kummaltakin puolelta seteliä. Sama kasvokuva näkyy myös hologrammissa.

Lisäksi uudessa 20 euron setelissä on hohtavanvihreä numero, kuten jo uusissa 5 ja 10 euron seteleissä. 
Uudenlaisten turvatekijöiden ansiosta uudet eurosetelit ovat aiempaa turvallisempia ja vaikeampia 
väärentää.

Eurojärjestelmän – eli Euroopan keskuspankin ja euroalueen kansallisten keskuspankkien – tehtävänä  
on ylläpitää eurosetelien turvallisuutta uudistamalla ja parantamalla säännöllisesti niiden turvatekijöitä, 
jotta setelien väärentäminen on jatkossakin vaikeaa. Myös toisen sarjan euroseteleissä käytetään 
puuvillapaperia, sillä eurooppalaisten on todettu pitävän eniten perinteisen setelipaperin tunnusta.1

Euroa käyttää yhteisenä rahanaan jo 338 miljoonaa eurooppalaista 19:ssä eri EU-maassa. Euron kanssa 
olemme entistä vahvempia, sillä euro on turvallinen ja luotettava kansainvälinen valuutta. 

Eurojärjestelmä vaihtaa vähitellen kaikki ensimmäisen sarjan eurosetelit uusiin. Uusi 5 euron seteli  
otettiin käyttöön 2.5.2013 ja uusi 10 euron seteli 23.9.2014. Uuden 20 euron setelin ulkoasu julkistetaan 
Euroopan keskuspankissa 24.2.2015, ja seteleitä aletaan laskea liikkeeseen koko euroalueella 25.11.2015.

Lisätietoa saa EKP:stä ja euroalueen kansallisista keskuspankeista (ks. sivu 12). Eurosetelien ulkoasuun voi 
tutustua lähemmin osoitteessa www.uudet-eurosetelit.eu.
1 Testiryhmät eri puolilla euroaluetta pitivät parhaana samaa koostumusta kuin ensimmäisen sarjan seteleissä.

Eurosetelit ja  -kolikot – tuoreimpana uusi 20 euron seteli – ovat vahva osoitus euroalueen 
yhdentymisestä. Kuten vuonna 2002 liikkeeseen lasketussa ensimmäisessä eurosetelisarjassa, toisen sarjan 
aihepiirinä ovat arkkitehtoniset tyylisuunnat Euroopan kulttuurihistorian eri aikakausilta. Euroopan kartta ja 
sillat molempien sarjojen seteleissä kertovat siitä, miten yhteinen raha yhdistää eurooppalaisia.

Uuden 20 euron setelin hologrammissa olevassa kasvokuvaikkunassa on käytetty aivan uudenlaista 
setelitekniikkaa. Hohtavanvihreän numeron tavoin kasvokuvaikkunakin on syntynyt vuosia kestäneen  
tutkimus- ja kehittämistyön tuloksena.

Kierrossa olevien noin 17 miljardin eurosetelin yhteenlaskettu arvo on noin 1 000 miljardia euroa. Toinen 
setelisarja otetaan käyttöön, jotta eurosetelit ovat jatkossa entistäkin turvallisempia ja kestävämpiä.

338 MILJOONAA EUROOPPALAISTA – 
EURON KANSSA ENTISTÄ VAHVEMPIA

20 EURON SETELIT

TOISEN SARJAN 20 EURON SETELI
UUTTA:

TakasivuEtusivu

ENSIMMÄISEN SARJAN 20 EURON SETELI

Toisen eurosetelisarjan ulkoasu pohjautuu ensimmäiseen sarjaan.  Aihepiirinä säilyy ”aikakaudet ja tyylisuunnat”, ja myös 
hallitsevat värit pysyvät ennallaan. Ulkoasua on kuitenkin hieman muutettu paranneltuja turvatekijöitä varten. Näin uudet 
eurosetelit on myös helppo erottaa ensimmäisen sarjan seteleistä. Eurosetelien ulkoasun uudistajaksi valittiin Berliinissä toimiva 
setelisuunnittelija Reinhold Gerstetter. Uusissa seteleissä on otettu huomioon EU:hun vuoden 2002 jälkeen liittyneet maat: 
Euroopan kartalla näkyvät myös Malta ja Kypros. Lisäksi sana ”euro” on painettu paitsi latinalaisin ja kreikkalaisin myös kyrillisin 
aakkosin ja lyhenteen ”EKP” erikielisiä kirjoitusasuja on seteleissä kaikkiaan yhdeksän (ensimmäisen sarjan seteleissä viisi).

Etusivu Takasivu
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Turku on oivallinen kesä-
kaupunki. Sen me toimittajat 
tiesimme jo etukäteen ja niinpä 
päätös oli helppo: Tämän-
vuotinen opintoretkemme 
suuntautuikin vanhaan 
 pääkaupunkiimme   
kesäkuun neljäntenä. 

Pääkaupungin titteli kuten moni 
muukin asia on Turussa jo historiaa. 
Helsinkiläisten iloksi ja turkulaisten 
tappioksi(?) pääkaupunkioikeudet 
siirrettiin Helsinkiin vuonna 1812. 
Wikipedian mukaan keisari Alek
santeri I:n mielestä Turku oli ruot
salaismielinen ja liian lähellä entistä 
emämaata. Turkulaiset voinevat kui
tenkin lohduttautua sillä, että Turun 
Linnaa ja Tuomiokirkkoa ei heiltä 
kukaan vie, vaikka sinappi jo meni
kin. Eikä Aurajokea…
 Toimittajien Turunvierailu alkoi 
kauppatorin aamukahvilla paikal
lista tunnelmaa aistien ja hauskaa 
murretta kuunnellen. Retkihuumori 
oli heti kohdillaan. Oli selvää, että 
oli tulossa kulturelli ja hauska päi
vä. Muut toimittajat, paitsi nilkkan
sa nyrjäyttänyt Björkin Anne olivat 
päässeet matkaan hallituksen vies
tintävastaavalla Anne Koivuniemel
lä vahvistettuna.
 Päivän pääkohteeksi oli vahvaa 
paikallistuntemusta omaava toimit
tajamme Terhi Hakkarainen  valinnut 
Aboa Vetus & Ars Nova -museon. 
Museo on toiminut vuodesta 1995 
Itäisellä Rantakadulla ja sitä ylläpi
tää Matti Koivurinnan säätiö. Olim
me tilanneet esittelykierroksen mu
seon maanalaiseen rauniokortteliin 
– Aboa Vetukseen. Saimmekin tu
tustua Aboa Vetuksen keskiaikaisiin 
raunioihin Terhin varaaman oppaan 
avulla. 

TEKSTI JA KUVAT: OLLI-PEKKA PITKÄJÄRVI

Luottolinkin toimitusneuvoston
kesäretki Turkuun 

Ote museon nettisivuilta:

”Aboa Vetuksen rauniotila sisältää 
kuuden keskiaikaisen rakennuksen 
rauniot, joiden lomassa näyttelyn 
kulkureitti kiertää. Sen varrelta hah-
mottuu alueen kaupunkimainen 
luonne ja aukeaa näkymiä yksittäi-
siin kellareihin. Luostarin jokikatu, 
joka oli yksi keskiaikaisen Turun 
pääkaduista, kulkee edelleen halki 
museoalueen. 
 Luostarikorttelina tunnettu kau-
punginosa oli vauraiden kauppiai-
den ja käsityöläisten asuinpaikkaa, 
mikä ilmenee komeissa kivestä ja 
tiilestä muuratuissa asuintaloissa. 
Museon alueelta tehdyt esinelöydöt 
kuten kaakeliuuneihin kuuluneet 
keramiikanpalat, hienostuneiden 
juomalasien sirpaleet tai omistaltaan 
kadonnut kultasormus viestivät ylel-

lisyydestä, joka oli keskiajalla vain 
harvojen saatavilla. Osa löydöistä 
on saatu konservoinnin kautta var-
sin eheään muotoon kuten naudan 
nahasta valmistettu noin 6-vuotiaan 
lapsen kenkä, joka on koottu lestin 
päälle. Joissakin tapauksissa katkel-
man perusteella on valmistettu jäl-
jennös alkuperäisestä esineestä. 
 Toiminnallisten tehtäväsaarekkei-
den avulla voi kokeilla seinätiilien 
ladonnassa keskiajalla käytettyjä 
tekniikoita, kirjoittaa kirjoituspui-
kolla vahatauluun tai pelata keski-
ajalla suosittua kettupeliä. Lupa osal-
listua ja leikkiä koskee myös näyt-
telyssä olevaa 1400-luvun kauppiaan 
talon pienoismallia, jonka nukke- ja 
eläinhahmoilla voi eläytyä vuosisa-
tojen takaiseen aikaan”. 
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Museokierroksen jälkeen nautimme 
lounaan jokirannassa ja keskustelim
me tietysti lehden tekemisestä ja sen 
suuntaviivoista. Ja ennen kaikkea 
nau timme leppoisasta  torstaipäivästä. 
Myös toisiin tutustuminen onnistuu 
paremmin tällaisessa kiireettömässä 
ympäristössä, kuin nopeissa toimitus
tapaamisissa iltaisin töiden jälkeen. 
 Visma Duetto oli kutsunut toimit
tajat iltapäiväkahville ja tutustumaan 
toi mintoihinsa Yliopistonkadulla. 
Pal velujohtaja Hanna Tuohimäki 
ker toi Visma Dueton toiminnasta 
saa tavien hallinnan asiantuntijana. 
 Päivän viimeiseksi kohteeksi suun
niteltu Turun kirjastotalo jäi vaille 
parempaa tutustumista, kun ilta
päiväaurinko vei voiton ja nautim me 
torstaipäivästä Turun ravintoloiden 
aurinkoterasseilla.

Kenen kynästä? -palstan oikea vastaus:
Oikea vastaus: Kirjoittaja on varatuomari Risto Suviala, joka on myös yhdistyksemme 
kunniajäsen. Juttu on julkaistu Luottolinkissä nro 1/1986.

Toimittajat Rainer Komi, Henna Simola, Terhi Hakkarainen ja Ossi Lahti.
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TEKSTI: ANNE BJÖRK
HAASTATELTU: PEKKA PULKAMO, TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ, KONKURSSIASIAMIEHEN TOIMISTO

Kosti 
– konkurssien ja yrityssaneerausten 

tiedonhallintajärjestelmä

Kosti-järjestelmä on luotu 
pesänhoitajien, selvittäjien, 
velkojien, velallisten ja Kon-
kurssiasiamiehen toimiston 
sähköiseksi työvälineeksi 
konkurssi ja yrityssaneerausasi-
oissa. Kostin tavoitteena on 
tehostaa konkurssi- ja yrityssa-
neerausmenettelyä, parantaa 
asianosaisten tiedonsaantia ja 
asiakirjahallintaa sekä kehittää 
sähköistä asiointia. Luodun 
järjestelmän avulla on tarkoitus 
tuottaa tietoa konkurssi- ja 
yrityssaneerausmenettelyjen 
tulosten ja taloudellisten 
vaikutusten seurantaa varten.

Kostijärjestelmä otettiin käyttöön 
vuonna 2013. Kosti tulee sanoista 
konkurssien ja saneerausten tiedon
hallintajärjestelmä. Kostin tapaista 
järjestelmää suunniteltiin jo 2000lu
vun vaihteessa nimellä Kova (kon
kurssivalvonta). Käyttöönotetun Kos
tijärjestelmän luultiin kiinnostavan 
lähinnä ammattivelkojia kuten elä
keyhtiöitä, verottajaa ja pankkeja, 
mutta järjestelmällä on laaja käyt
täjäkunta. Kosti –järjestelmään ke
rätään konkursseista ja yrityssanee
rauksista metatietoa. Konkursseista 
metatiedoiksi talletetaan muun mu
assa pesäluettelon tiedot vapaista ja 
pantatuista varoista ja veloista, yri
tyksen toimiala ja työntekijöiden 
määrä, velkojankokouksen päivä
määrä, menettelyn palkkiot, tiedot 
tutkintapyynnöistä ja erityistarkas
tukset sekä tietenkin jakoosuuslu
ettelo ja tiedot varoista sekä veloista.
 Yrityssaneerauksista talletetaan 
muun muassa taloudellisen selvityk
sen varat, velat, vakuusvelat, työn
tekijät ja liikevaihto. Metatietoihin 
tallentuu myös taloudellisen selvi

tyksen päivämäärä, palkkiot ja vah
vistetusta saneerausohjelmasta suo
ritukset eri velkojille ja tavallisten 
velkojen akordiprosentti sekä ohjel
man kesto. Reilun kahden vuoden 
käytön jälkeen metatietoa ei ole ker
tynyt vielä tarpeeksi, jotta sitä voi
taisiin hyödyntää tutkimukseen. Kos
tissa on jo noin 60 000 asiakirjaa 
talletettuna. 
 Kostissa on noin 3 600 vireillä 
ole vaa konkurssia. Konkurssipesän 
selvitys vie normaalisti vuodesta vii
teen vuoteen ja valitettavasti noin 60 
prosentissa konkursseja ei jää mitään 
jaettavaa velkojille. Konkursseja al
kaa vuosittain noin 2000, joista ns. 
jatkuvia pesiä on tällä hetkellä noin 
500 – 600 ja nämä nämä ovat niitä, 

joilla on taloudellista merkitystä. 
Vuosittain julkisselvitykseen haetaan 
noin 60 – 80 konkurssipesää. Tällä 
hetkellä julkisselvityksessä on reilut 
450 pesää. Julkisselvitykset hoide
taan valtion kuluvastuulla, mutta ne 
ovat osoittautuneet myös taloudel
lisesti kannattavksi. Julkisselvitys
kustannukset pystytään usein kat
tamaan pesiin kertyneillä varoilla. 
Velkojille jaetut varat ovat myös pää
sääntöisesti ylittäneet julkisselvityk
sistä aiheutuneet kustannukset. 
 Yrityssaneerauksia Kostijärjestel
mään on rekisteröity 3 000 kappalet
ta, joista vireillä noin 260.  Vuosittain 
alkaa alle 300 yrityssaneerausta. 
Nykyisen tiedon valossa alle 50 pro
senttia saneeratuista yrityksistä (= 

Kosti-etusivu

Kosti-metatiedot
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saneerausohjelma vahvistettu)  selviää 
pitkän ajan kuluessa. 
 Oman parin vuoden käyttökoke
muksen perusteella Kostin käyttämi
nen on helppoa, kunhan ensin oli 
sel vitty Katsotunnisteiden luomises
ta. Kostijärjestelmään kirjautumi
nen edellyttää, että yrityksellä on jo 
Katsotunnukset ja pääkäyttäjä mää
riteltynä. Jos Kostia aikoo käyttää 
joku muu kuin pääkäyttäjä, on käyt
täjälle luotava ensin alitunniste. Luo
tu alitunniste on myös vahvistettava. 
Alitunnisteen luonnin jälkeen pää
käyttäjän on otettava käyttöön 
oikeus ministeriön KOSTI konkurssit 
ja yrityssaneeraukset asiointipalvelu. 
Ali tunnisteelle voidaan antaa käyttö
oikeuksia vain niihin organisaation 
tarvitsemiin järjestelmiin, jotka pää
käyttäjä on valinnut palveluntarjoa
jiksi. Pääkäyttäjä myöntää tämän 
jäl keen alitunnisteen haltijalle Kos
tinjärjestelmän käyttöoikeuden. Ali
tunnisteen luomisessa on monta vai
hetta, mutta se onnistuu jos  tunniste 
luodaan juuri ohjeiden mukaan. 
 Ensin luodaan alitunniste, joka vah
vistetaan. Pääkäyttäjä varmistaa, 
että organisaation käytössä on tarvit
tava palvelu, jonka jälkeen oikeus 
käyt tää Kostia voidaan antaa alitun
nisteen haltijalle. Luonnolliset henki
löt, joilla ei ole ytunnusta, kirjautu
vat Kostiin pankkitunnuksillaan. Jos 
hen kilö kirjautuu Kostiin yrityksen 
työn tekijänä, käytetään Katsotun
nis tetta. 
 Uuden konkurssi tai saneerausme
net telyn alkaessa Konkurssiasiamie
hen toimisto tallentaa pesänhoitajan 
uuteen konkurssiin. Pesänhoitajan 
teh tävänä on tallentaa velkojat  Kostin 
käyttäjäksi. Institutionaaliset  velkojat 
ja suurimmat velkojat pesänhoita ja 
lisää Kostiin omaaloitteisesti ja muut 
velkojat pyynnöstä. Konkurssin 
alkaes sa tuotetaan heti velvoitteiden
hoitoselvitys eli Kostijärjestelmään 

Lähteet
Toimistopäällikkö Pekka Pulkamo, Konkurssiasiamiehen toimistosta, Konkurssiasiamiehen toimisto – 
www.konkurssiasiamies.fi
Konkurssien ja yrityssaneerausten tiedonhallintajärjestelmä – KOSTI, konkurssiylitarkastaja Harri Hämä
läinen, Asianajosihteeripäivät 4.4.2014. 

tuodaan asiakirja, johon on kerätty 
keskeinen velallista koskeva viran
omaistieto verottajalta, tullilta ja 
elä kelaitoksilta. Velallisselvityksen 
tek oon menee noin 2–3 kuukautta. 
Konkurssipesän hoitajalla on velvol
lisuus ilmoittaa konkurssipesän sel
vityksessä ilmenneistä rikosepäilyis
tä poliisille.
 Kostiin kirjautuminen antaa oi
keuden tarkastella vain niitä kon
kursseja tai yrityssaneerausmenette
lyjä, joissa edustamasi yritys on osal
lisena. Omalla kohdallani olen ollut 
koko ajan itse aktiivinen ja laittanut 
pesän hoitajalle tai saneerauksen sel
vittäjälle viestin, jossa pyydän mer
kitsemään työnantajani ytunnuksen 
Kostijärjestelmään. Viestissä pesän
hoitajalle tai saneerauksenselvittä
jälle on hyvä olla erikseen mainittu
na Kostia käyttävän henkilön säh
köpostiosoite. Jos sähköpostiosoite 
tallennetaan samaan aikaan kuin 
velkojan ytunnus lisätään velallis
yrityksen tietoihin, saa velkojayri
tyksen edustaja sähköpostiinsa il
moituksen Kostijärjestelmän velko
jan merkitsemisestä Kostiin ko. me

nettelyyn. Silloin kun sähköpostiosoite 
lisätään velkojan tietoihin jälkeen
päin, järjestelmä ei lähetä viestejä 
Kostijärjestelmästä. Ulkomainen 
velkoja ei voi kirjautua velkojaksi 
Kostiin, mutta toimeksiannon saa
nut perintätoimisto voi olla ulkomai
sen velkojan edustaja Kostissa. 
 Kostijärjestelmästä velkoja saa 
käyttöönsä kaikki kyseiseen tapauk
seen liittyvät selvitykset ja muut asia
paperit sekä tallentaa oma valvon
takirjelmänsä. Nämä asiakirjat ja 
tiedot ovat Kostissa kaikkien osa
puolten käytettävissä koko säilytys
ajan. Asiapapereita säilytetään 10 
vuotta saneerauksen tai konkurssin 
päättymisestä. Kostissa konkurssis
ta tai yrityssaneerauksesta on eri vä
lilehdillä perustiedot, josta löytää 
tärkeät päivämäärät, osapuolet, jos
sa on tämän tapauksen Kostia käyt
tävät velkojat listattuna. Menettelyn 
asiakirjat löytyvät omalta välilehdel
tään, jossa voidaan siis tarkastella 
pesänhoitajan Kostiin tallentamia 
asiakirjoja sekä tallentaa valvonta
kirjelmä. Jokaisessa menettelyssä on 
mahdollista käydä keskusteluja. 

Kosti-konkurssi
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Kisaraportti ultrajuoksun MM-kisoista
Torinosta huhtikuussa 2015

Kirjoitin taannoin Luotto linkissä vierivän kiven pysähtymättömyy-
destä ja lupasin samalla kirjoitukselleni toisen osan. Jatkokirjoi-
tuksen lupasin tehdä juostuani Suomen edusta jana Torinossa 
24-tunnin ultra juoksun MM-kisoissa. Kuulumiset lupasin laittaa 
kun kisojen jälkeinen ”juoksu krapula” on ohi. 
 Kisoista on nyt reilu viikko ja lenkkitossujen jalkaan vetäminen 
alkaa taas kiinnostaa. Kisat menivät osalta ni aivan nappiin ja olen 
erittäin tyyty väinen tulokseeni. Juoksin 24 tunnin aikana 202,44 
kilometriä ja olin tuloksella Suomen joukkueen  naisista paras 
juoksija ja maailman tilastossa kin sijalla 34. Tästä voi treenata 
hymyssä suin lisää ja koittaa seuraavis sa kisoissa jälleen rikkoa 
omia ennä tyksiään. 
 Kisaraporttinani päätin jul kaista mieheni ja valmentajani Mikko 
Liukan kisastani kirjoittaman hyvin humoristissävytteisen kirjoi-
tuksen. Mikko toimi huoltajani  kisan aikana ja täytyy nostaa 
hänelle  tästä 24 tunnin rupeamasta hattua. Kisa juostiin 2 kilo-
metrin radalla ja Mikko jaksoi huoltaa joka kierroksella. 
 Tässä Mikon kirjoittama tunnelmapala kisojen etenemisestä:

Tarinaa Torinosta, eli selitys siitä 
miksi Annin juoksu onnistui parem-
min kuin olimme edes uskaltaneet 
kuvitella tai  toivoa!

Vaimoni Anni osallistui 11.4 – 
12.4.2015 Torinossa järjestettyihin 
24 tunnin ultrajuoksun MM ja EM
kilpailuihin. Toimin itse Annin huol
tajana kisoissa. Matkustimme Annin 
kanssa Torinoon jo vähän vajaa viik
koa etukäteen, jotta Anni saisi riit
tävästi lepoa ennen kisoja ja jotta 
pahin lentokoneen aiheuttama tur
votus menisi ohitse. Matkustimme 
Torinosta Alpeille, Sauze d’Oulx ni
miseen 1,5 km korkeudessa olevaan 
alppikylään, jossa teimme vielä muu
tamia kevyehköjä (mielipidekysy
mys!) treenejä ja rentouduimme en
nen kisaa.
 Palasimme Alpeilta takaisin Tori
noon kolme päivää ennen kisaa to
tuttelemaan lämpöön ja harrasta
maan kisaan valmistavaa shoppailua. 
(Shoppailu tuntui toimivan Annille 
valmistelevana treeninä ja kumma 
kyllä huoltaja ja huoltajan lompakko 
olivat myös tässä lajissa tarpeellisia.)
 Torstaille ennen kisaa olimme so
pineet Torinossa tapaamisen ultra

 Pidimme Suomen joukkueen kans
sa useita palavereja kisasta ja mie
timme optimaalista huoltoa, jolla 
kaikkien juoksijoiden erikoistoiveet 
voitaisiin kisan aikana toteuttaa. Oi
keastaan lähinnä vedentarve yllätti 
kaikki huoltajat kisan aikana. Muu 
huoltaminen sujui hyvin suunnitel
mien mukaisesti. Kisan juoksukier
ros oli 2km pitkä ja jokaisen kier
roksen jälkeen Juoksijalle oli juotet
tava ja/tai syötettävä jotain. Tämä 
syöttäminen on tehtävä melkeinpä 
jopa väkisin! Tärkein ajatuksemme 
meillä oli tunnin huollon jakaminen 
neljään osaan, joista jokaisella tar
jolla on nestettä ja parilla huollolla 
energiaa jossain muodossa. Kuiten
kin tärkeää oli sokereiden minimoin
ti ensimmäisen 12h aikana. Meidän 
juoksusuunnitelmassa oli myös tär
keää, että Anni ei pysähdy missään 
vaiheessa huoltopisteelle, ellei ole 
aivan pakko. Ja uskokaa tai älkää – 
tämä toimi! Anni ei missään vaihees
sa ollut yli 10 sekuntia huoltopisteel
lämme! Tämä oli mahdollista vain, 
koska olimme etukäteen suunnitel
leet juoma ja ruokasyklin. Totta kai 
tähän tuli muutoksia huoltopisteellä, 
jossa oli melkoinen hässäkkä. Lähin
nä huusimme mitä annan ja mitä 
Anni seuraavaksi haluaa kovaan ää
neen. Välillä kävin juoksemassa rei
tin varrelle ja kysymässä mitä halu
at. Ennakkotieto oli tärkeää, koska 
huoltaminen sai tapahtua ainoastaan 
parin metrin levyisellä alueella huol
toteltan kohdalla.

TEKSTI: MIKKO LIUKKA JA ANNI LIUKKA   KUVAT: JARI TOMPPO

juoksijan Noora Honkalan ja hänen 
huoltajaisänsä Jarkon kanssa lento
kentälle. Menimme lentokentältä 
kisan järjestäjän lounaalle, joka si
sälsi lähinnä pastaa ja leipää. Tulim
me Nooran ja Annin kanssa siihen 
tulokseen, että ennen kisaa täytyy 
saada itselle sopivampaa ruokaa ja 
löysimmekin erinomaisen, paikalli
sen ravintolan, jonka ruokalistalta 
löytyi risottoa. Ja tämän lisäksi ruo
kalistalta löytyi enimmäkseen sa
laattia. Ei pastaa, ei turvotusta, ei 
imeytymisongelmia. Ruokavaliolla 
on suuri merkitys kisan onnistumi
seen ja päätimme panostaa siihen 
ennen kisaa.
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 Oli sanomattakin selvää, että jos 
juok sijalle halutaan hyvä tulos, huol
taja on hereillä saman 24h ja mielui
ten huoltopaikalla jo ennen  juoksijaa. 
Olimme suunnitelleet Annille 195km 
tasaisen vauhdin juoksun. Anni on 
ultrajuoksijana siitä erikoinen, että 
hän pystyy juoksemaan tasaisen ko
vaa koko juoksun ajan.
 Lähdimme matkaan siis varovai
sesti ja tarkoituksella hitaampaa kuin 
muut joukkueesta. Ultrajuoksua juos
taan monilla eri taktiikoilla, moni 
ha luaa kerätä kilometrejä paljon 
juok sun alkuvaiheessa, mutta hyy
tyy loppuun. 
 Kerroin Annille tiukat raamit ja 
ko rostin, että kovempaa kuin 6 min/
km ei saa juosta missään vaiheessa. 
Toinen tärkeä asia oli se, että jokai
nen 2km kierros saa kestää vain 15 
mi nuuttia.
 Anni piti tästä todella tarkasti 
kiin ni. Vain kerran jouduimme 
rauhoit telemaan häntä Suomen pelot
tavimman huoltajan, Sami Sairasen 
kanssa. Uskomatonta kyllä, Anni 
uskoi ja totteli!
 Kehuin Annia ensimmäisen 8h 
tunnin aikana valtavasti kylmistä 
hermoista. On hyvin hyvin vaikeaa 
juosta alussa riittävän rauhallisesti. 
Tämä on erityisen tärkeää varsinkin 
ilta päivän kuumimpina tunteina. 
Tässä vaiheessa Anni oli kokonaiski
sassa sijalla 87. ja Suomen joukkueen 
nai sista kuudentena.
 MMkisat ovat jännittävä paikka 
ja niissä omaan juoksuun keskittymi
nen ei ole helppoa. Hyvin helposti 
läh tee liian kovaa ja kaikki menee 
sik si puihin. Tämä on tietysti ultra
juoksussa kulmakiviä muutenkin.
 Valitettavasti 10h kohdalla ultra
ystävämme ja Vauhtisammakon ult
ratreeneistä tuttu Noora Honkala 
jou tui jättämään pelin kesken. Keho 
ei vaan ollut vielä palautunut huikeas
ta Espoon 24h juoksusta helmikuus
sa (ja N23 maailmanennätyksestä). 
Keskeytys oli ainoa järkevä, vaikka 
har mittava ratkaisu. Harmi, että 
Noora oli ulkona! Upea juoksija ja 
mahtava sekä muita ajatteleva ja kan
nustava ihminen! Hänen kaltaistensa 
juok sijoiden avulla yhä useampi 
innos tuu ja pääsee mukaan tähän 
upeaan lajiin.
 10h kohdalla Anni oli nostanut 
si joitusta ja oli kisassa sijalla 82. 
 Urpo, laskin väärin – Anni meni jo! 
Kun olen valmistelemassa juomaa ja 
laskemassa kierrosaikoja, Anni juok

seekin jo pisteen ohi etuajassa. ”ÄLÄ 
NUKU ENÄÄ HUOLTOA TAI TU
LEE PENALTTIA!” saan pienen 
leikkisän huomautuksen.
 Uskoin Anniin alusta asti. Tiesin, 
että oma ennätys tulee aivan varmas
ti. Olemme pystyneet tekemään te
hokkaita yhteistreenejä ja oppineet 
ki sa ruokavaliosta aivan uudenlaisia 
asioita jopa kuluneen vuoden  aikana. 
Myös Tomi Villilän 24h  menestyksen 
jälkeen tiesimme, että  harjoittelu ja 
valmennuksemme on oikealla  tiellä.
 Illan viilentyessä juoksu jopa hel
pottui vaihe vaiheelta. Minulla on 
ollut jo pitkään ajatus 12h kohdalla 
isommasta ravintotankkauksesta. 
Kui tenkin aiempi ajatus siitä, että 
sil loin pysähdytään pidemmäksi 
 aikaa syömään, on väärä. Koskaan 
juoksun aikana ei saa syödä liikaa 
ker rallaan, koska keho ei pysty käyt
tämään energiaa paljoa kerrallaan.
 Halusin Annille riisiä 12h kohdal
la. No miten se sitten onnistuu vie
raassa maassa kesken ultrahuollon? 
Lä hetin joukkueemme nuorimman 
huoltajan Eetu Sairasen hakemaan 
meil le riiisiä ravintolasta. Se ei ollut
kaan ihan helppoa, koska siellä ei 
ymmärretty englantia. Näin ollen 
kir joitin lapun englanniksi ja lähetin 
Eetun käännösapua pyytämään Ita
lian huoltopisteeltä. Tämä onnistui 
ja myöskin käännös onnistui. Riisi 
mak soikin huikeat 3 euroa!
 Seuraavaksi nakitin uuden  ihmisen, 
Outi Hyppölän joukkueestamme ha
kemaan Annille riisiä ravintolasta. 
En itse uskaltanut poistua huoltopis
teeltä minnekään, koska huolsin sa
malla myös toista juoksijaa, Pertti 
Kalliolaa, Naantalista. Pertiltä aivan 
huikea 210,5 km juoksu, joka lähel

lä omaa M65miesten maailmanen
nätystään. Minulla oli suoraan sa
nottuna minuuttiaikataulu nuo 24h 
(ja välillä jopa sekuntiaikataulu). 
To ki meillä oli kolmen hengen huolto
tiimi, joka tuki toisiaan tarpeen tul
len.
 Päätin syöttää riisiä Annille pape
rimukeista vähän kerrallaan. Silloin
kin, kun syöt, olet liikkeessä. Vähän 
niinkuin mongoolit ratsailla aika
naan. Välihuomautus: myös Mongo
lialla oli yksi juoksija mukana!
 Tämä toimi loistavasti. Riisi on 
erittäin neutraalin makuista, ja siitä 
saatava energia imeytyy pikkuhiljaa. 
Voisin kokeilla jatkossa ehkä myös 
maratonilla. Anni kertoi varsin ter
hakkaan ääneen, että ”ENSI KER
RALLA SIIHEN PALJON VET
TÄ!!” Mikä olikin hyvä idea, se aut
toi kummasti.
 Tästä eteenpäin Anni söi arviolta 
300–500g riisiä seuraavan 10h aika
na. Usein 12h kieppeillä  kamelinselkä 
taittuu ja juoksu alkaa vain hidastu
maan pikkuhiljaa. Anni sen sijaan 
vitsaili ja heitti juttua. Oli pahus vie 
löy tänyt norjalaisen miehen, jonka 
kanssa juoksi samaa matkaa. Oli so
vittu jo juoksutreffit työmatkalle 
Osloonkin.
 Huoltopisteellä Anni muisti huu
della siitä joka kerta! Kerroin kieltä
väni tämän ja repiväni Annin passin 
sa laa. Toisaalta, olin myös itse löytä
nyt saksalaisen Ingridin, jolle huute
lin mielenvikaisia kannustuksia sian
saksaksi tyyliin ”Weiter Weiter wie 
ein Zug” sekä myöskin oman norja
laisen, joka huuteli jopa takaisin suo
meksi ”yksi, kaksi, kolme, sauna, 
prklel!!”. Itse toki en saanut valitetta
vasti juosta mukana!
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 Yön aikana alkoi pikkuhiljaa  tulla 
selväksi, mikä on homman nimi ja 
ku ka täällä määrää. Olin kyllä aavis
tellut sitä jo pikkuhiljaa Annin mää
rätietoisista ja jopa poikkeuksellisen 
huonoista taisteluvitseistä. 12h koh
dalla Annilla oli koossa 105,7km.
 Ja mikä pahinta kaikessa, Anni ei 
ollut ollenkaan hiipumassa, vaan 
aja tus oli pitää jotakuinkin samaa 
tah tia karuun loppuun asti! Tässä 
vai heessa Anni alkoi pikkuhiljaa 
nous ta tulosluettelossa. Usein 12h 
jäl keen karkeasti 90% juoksijoista 
alkaa joko hiipua pikkuhiljaa tai sei
nä tulee täysin vastaan.
 Vauhti vaan pysyi, eli omassa ultra
juoksuajattelussa voisi jopa sanoa, 
että tahti kiihtyi. Sillä tasaisen vauh
din ylläpitäminen näin pitkässä kisas
sa vaatii koneelta koko ajan  enemmän 
ja enemmän. 13h kohdalla Anni oli 
nostanut jo sijoitustaan sijalle 69. ja 
Anni oli neljänneksi nopein suomalai
sista naisista.
 15h kohdalla sijoitus oli jo 58. 
Muu ta tilastoa emme saaneet, koska 
sta dionilta katkesivat sähköt. (Kisa 
siis juostiin 1,6km kierroksena sta
dionin ympäri, ja stadionilla 400m, 
jossa myös huolto tapahtui.) Nigh
time is the right time! Saan Annin 
siskolta Eevalta kannustusviestin: 
”ker ro Annille: Peto on irti!” Peto 
on irti, Torinon yö on pimeä. Anni 
on armoton. Anni ei ota  otsalamppua. 
Se ei sovi pedon kuosiin.
 16h vauhti vaan pysyy ja pysyy! 
Muut hiipuvat, Anni taistelee! Anni 
on suomalaisnaisista kolmantena. 
Täs sä vaiheessa alan todella usko
maan jo 200km ylitykseen! Myös 
muut joukkueesta uskovat siihen! 
Vain seitsemän naisjuoksijaa Suomes
sa on koskaan pystynyt tähän!  Miten 
käy? Anni uskoo olevansa nippa nap
pa ennätysvauhdissaan. (eli +174km 
vauhdissa)
 17h Anni nostaa sijoitustaan. Hän 
on toinen suomalaisista naisista  tässä 
vaiheessa. Anni haluaa mp3soitti
men, josta tulee vain huonoa musiik
kia. Se siivittää Annia vain entises
tään. Anni ei vieläkään ymmärrä 
kuin ka kovassa vauhdissa on.
 18h. Yhä levottomammaksi  menee! 
Anni painaa kuin vesikauhuinen pii
sami ja nousee mustana ponina alun 
pe rin joukkueen heikommalta tilasto
tulokselta Suomen naisten kärkeen! 
Anni on tässä vaiheessa tässä armot
tomassa kansainvälisessä kisassa, 
jossa on mukana maailman kovim

mat ultrajuoksijat jo sijalla 41!
 19h. Anni nousee sijalle 38. ja tais
telutahtoa löytyy kuin Kannaksella 
aikoinaan! Vain kypärä puuttuu.
 20h Tauko paikallisessa bajama
jassa. Anni ajattelee etukäteen pa
hinta mahdollista. Tämä auttaa. To
tuus on jopa hiukan kevyempi.  Vatsa 
tyhjenee. Silti edelleen sija 38. Nopea 
va rikkopysähdys toimii! EDELLEEN 
VAUHDISSA! Joukkueen huoltaja 
Hannu tulee kanssani huutamaan 
Annille: ”Juokse Anni, juokse, 
200km tulee!” Pääset ikuisiksi  ajoiksi 
tilastoihin! Sitä ei voi kukaan ottaa 
pois, eikä kiistää sitä, että olet aika 
pa huksen kova juoksija! Noora Hon
kala tulee takaisin kisapaikalle autta
maan huollossa ja tsemppaamaan 
Annia. Ei yhtään katkeruutta, pelkäs
tään hyvää fiilistä Annin puolesta. 
Mis tä näin upeita ihmisiä oikein tu
lee?
 21h Lainaus: Ultrajuoksu.fi. 
”Liukka alkanut liitää kuin siivillä, 
kun 200 km siintää edessä. ”
 22h Sijoitus nousee edelleen, nyt 
34. Pakko kävellä enimmäkseen, vat
sa ei muuten kestä. Powerwalk  toimii, 
Anni kävelee alle 8 min/km!
 23h 195,7km kasassa. Tunnissa 
pitää saada enää kasaan reilut 4km! 
Se tulee onnistumaan! ”ONKO 
MAH DOLLISTA, ONKO SE MAH
DOLLISTA?? ” huutaa Anni. Huu
dan, että ”ON, TULEE  VARMASTI! 
USKO SIIHEN!” Viimeinen tunti 
alkaa. Juoksu ei vieläkään onnistu 
vat san takia. Mutta Anni kävelee 
kuin Kononen kovina päivinään. 
Tais teluhymy on ankara. Asenne on 
kä sittämätön. 23h kovaa runttausta 
ta kana ja Annin pää kestää. Aivan 
mieletöntä!
 23h 20min Annia ei kuulu Stadio
nille aikaan, jolloin laskin, että  hänen 
pitäisi tulla. Alan hätääntymään. Ei 
kai mitään ole sattunut. No, EI TIE
TENKÄÄN! Urpo, laskin taas vää
rin! Anni tulee aivan oikeaan aikaan 
ra dalle! JEE! SE onnistuu sittenkin! 
Po werwalkkia, powerwalkkia.  Annin 
kädet heiluvat kuin Saksassa 30 luvun 
loppupuolella!
 n. 23h 40min Taas kierros  täynnä. 
200km RIKKI! 100 kierrosta juos
tu! PIMEÄÄ! VIELÄ KERÄTÄÄN 
BONUSTA PÄÄLLE ! Huoltajaval
mentajaaviomies on aivan sekaisin, 
kai kissa persoonoissaan! Anni saa 
itsel leen nimikoidun kartion merkit
semään lopetuskohtaa tarkan kilo
metrimäärän laskemista varten! Ke

rään äkkiä huoltotavarat kasaan täs
sä välissä.
 23h 55min ANNI ohittaa vielä 
ker ran huoltopisteen, nyt 201,7 km 
ka sassa. Viimeiset minuutit alkavat. 
”POIMITHAN MUT SIELTÄ SIT”. 
Lupaan poimia. Lähden juoksemaan 
ulos Stadionilta, n. 14kg  huoltokamaa 
selässä ja käsissä. Ei ole helppoa ylit
tää aitoja näillä varusteilla!
 23h 59min Pamaus. Viimeinen 
mi nuutti. Juoksu jatkuu. Olen eksy
nyt matkalla ulos stadionilta  jonnekin 
stadionin huoltoalueelle. Ja äkkiä 
uusi reitinvalinta. Reidet ja kädet ha
pottaa itselläkin.
 24h Kisa loppuu! Löydän reitin 
ulos stadionilta. Missäköhän Anni 
on? Lähden juoksemaan reittiä vasta
päivään.
 24h 4min Anni löytyy. Anni hy
myilee. Anni ei tiedä vielä edes olleen
sa kovin suomalainen. 5 minuutin 
se littämisen jälkeen Anni alkaa vih
doin tajuta mistä on kyse!
 Lopputulos on 202,44km ja 34. 
si joitus maailman parhaiden juoksi
joiden kanssa. Tämä oli Annille  vasta 
toinen 24h juoksu koskaan! Miten 
tä mä on edes mahdollista?  Treenimme 
ja metodimme on purrut kuin vesi
kauhuinen terrieri iskee posteljooniin 
ja ruokavalio myös. Annin rautaiset 
her mot ovat puskeneet hänet läpi ai
van uskomattomalle uudelle tasolle! 
Anni on juossut 8. kovimman ajan, 
mitä suomalainen nainen on juossut 
koskaan!
 Olen niin kiitollinen koko Suomen 
huoltotiimille, tapahtuman järjestä
jille kuin treenikavereille. Kiitos Ja
ri Tompolle kofeiinitableteista ja ne
näliinoista Annille. Kiitos Jaana 
Tomppo koko karjalaumamme oh
jaamisesta ja kaikista vinkeistä. Ja 
kii tos kaikista aiemmin mainitsemis
tani toimenpiteistä! Me oltiin tiimi! 
Me oltiin todellisia leijonia! Kiitos 
kaikista tekstiviesteistä kisan aika
na! Kiitos Tapio Koivulle tsemppi
viestistä muutamaa päivää ennen 
juoksua!
 Tämä oli aivan uskomatonta! 
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Työelämässä ja arjessa on nykyisin oltava koko ajan 
liikkeessä pysyäkseen mukana alati kiihtyvässä vauh
dissa. Tämä kokoaikainen vieriminen saattaa ajoit
tain tuntua raskaalta. Koko aikaisessa liikkeessä on 
kuitenkin hyvä muistaa vanha sananlasku ”Vierivä 
kivi ei sammaloidu” ja toivoa, että sananlasku pitää 
paikkansa. 
 Toisaalta jos mietimme ikiliikkujamaista vierimis
tä tarkemmin, saatamme huomata nauttivamme siitä 
että asiat muuttuvat ja menemme eteenpäin. Vierimi
nen saattaa aiheuttaa meissä jopa riippuvuutta. 
 Itse allekirjoitan tämän riippuvuuden – olen riip
puvainen siitä, että vietän aikaani liikkeessä. Elämä
ni suola tulee siitä, että liikun ja jatkan liikettä, vaik
ka muut ehkä olisivat jo pysähtyneet. Nautin siitä et
tä vierin – erityisesti siitä että vierin mahdollisimman 
kovaa vauhtia. Tämä kuulostaa hullulta, eikö? Miksi 
joku nauttisi siitä, ettei pysähdy koskaan?
 Me ultrajuoksijat eli ultraajat olemme juoksijoita, 
jotka kisaavat (ja kyllä juoksevat myös ilman kisoja 
omaksi ilokseen) maratonia pidempiä juoksumatkoja. 
Ultrajuoksukisoja on hyvin monenlaisia. Yleisimpiä 
matkoja ovat 50 km, 100 km ja 100 mailia (noin 160 
km). Lisäksi kisataan aikaperusteisia kisoja. Näissä 
kisoissa juoksijat taittavat matkaa mahdollisimman 
paljon 24 tunnin, 12 tunnin, 48 tunnin taikka kuu
den vuorokauden aikana. 
 Minä siis vierin tai pyrin vierimään pysähtymättä 
maratoneja pidempiä matkoja aina muutaman kisan 
ja useamman oman treenin verran vuodessa. Tällä 

nollaan itseni pois arjen kiireistä ja nautin kiireettö
mästä olosta luonnon keskellä. Usein kertoessani täs
tä harrastuksestani tai oikeammin elämäntavastani, 
kuulen kommentin ”hullu”. Ehkä se pitää tietyllä ta
valla paikkansakin. Olen juoksuhullu. Nautin ulkona 
liikkumisesta, hyvästä juoksuseurasta ja siitä tuntees
ta että juostessani minun ei tarvitse tehdä muuta kuin 
mennä eteenpäin  vieriä. Nykyisin on harvoin niitä 
hetkiä kun voi olla ilman iPadia, iPhonea, televisiota 
taikka internettiä. Juostessa on vapaa näistä kaikista 
– saa mennä ja ladata akkua täysillä, jotta jaksaa taas 
nauttia arjen rutiineista. Onneksi ultraajia on nykyi
sin koko ajan enemmän ja tämä tyhmyys (taikka hul
luus) tiivistyy porukassa. 
 Vieriminen on hyvä elämäntapa – silloin ei pääse 
sammaloitumaan työtuoliin. Suosittelen vierimistä 
tai sen aloittamista kaikille muillekin. Juoksu sopii 
harrastuksena kaikille meille luottoalan osaajillekin 
arjen nollaajaksi. Juosta kun voi missä vain ja milloin 
vain. Lenkkarit jalkaan ja ovesta ulos nauttimaan 
matkan teosta! Kilometrit kertyvät hiljalleen kropan 
ja mielen vahvistuessa. Pikku linnut ovat laulaneet, 
että muutamilla luottoalan yrityksillä on myös omia 
juoksukerhoja. Suosittelen kaikille näihin mukaan 
menemistä!
 Mukavia lenkkejä ja työpäiviä kaikille. Kaikki vie
rimään!

Kirjoittaja on toinen Vauhtisammakon juoksukoulun 
omistajista ja ohjaajista. www.vauhtisammakko.com.

TEKSTI: ANNI LIUKKA
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HALUAISITKO KÄYTTÖÖSI
PARHAIMMAT 
LUOTONHALLINNAN 
RESEPTIT?

Miro Kurvinen
MasterChef Suomi 2014

Ainutlaatuinen luotonhallinnan 

reseptivalikoima: luottotieto-, lasku- ja 

reskontra-, rahoitus- ja perintäpalvelut 

kaikki samasta osoitteesta.

www.luotonhallintareseptit.fi

Tee samalla testi ja kokeile, millainen 

luotonhallinnan kokki sinä olet!
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