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Kevättä rinnassa
Jokainen vuosi pitää sisällään aina samoja elementtejä: uusi vuosi alkaa ja lähdetään intoa puhkuen kohti uutta vuotta ja toivotaan sen olevan ainakin yhtä
hyvä kuin edellinen. Mahdollisuuksien
mukaan joko parempi. Keväällä ollaan
innoissaan ja odotetaan tulevia kesälomia. Syksyllä tarvitaan kesällä auringosta kerättyä voimaa taistelussa pimentyviä päiviä vastaan.
Samaa kaavaa noudattaa myös Luottolinkin nykymuotoinen ilmestymistahti. Nyt on taas se aika, kun saa nauttia
pitkistä ja valoisista päivistä sekä lämmöstä. Viime vuoden Luottolinkin 2/2018 pääkirjoituksen teema on mielestäni niin tärkeä ja vuodenaikaan sopiva, että en malta olla puhumatta
siitä uudestaan. Teemana oli rentoutuminen ja lomasta nauttiminen. Työelämän hektinen tahti kiihtyy jatkuvasti. Sama voi toistua myös koskien
vapaa-ajan aktiviteetteja. Monilla meistä on todella paljon tekemistä ja
menemistä jatkuvasti. Kesä on kuitenkin se aika, jolloin kannattaa ottaa
rennosti ja ladata akkuja. On myös tärkeää irtaantua töistä ja sähköposteista, sitähän varten lomat ovat. Kuten vuosikellokin jo kertoo, niin seuraavaksi päivät pimentyvät ja vuoden loppurutistukseen tarvitaan paljon
varavirtaa kesällä ladatuista akuista.
Tässä lehdessä on myös käsitelty yhdistyksemme toimintaan liittyviä
tapahtumia kevätkokousta ja kevätiltamia. Tämän lehden sivuilla päästään
myös kurkistamaan 10 vuotta sitten pidettyjen kevätpäivien tunnelmaan.
Kevätiltamiin liittyy myös olennaisesti Luottotutkinnon suorittaneiden
palkitseminen kovasta opiskelutyöstä.
Poliittisella rintamalla kevät on ollut hyvin kiireinen. Ensimmäiseksi eduskuntavaalit, joissa suurimmaksi puolueeksi ponnisti SDP, perässään perussuomalaiset ja kokoomus. Seuraavaksi on vuorossa europarlamenttivaalit. Toivottavasti poliittiset päätökset tehdään keväisen mielialan vallitessa ja luottoalaa koskevat koskevat lakimuutokset tai muut säädökset
ovat meille kaikille suotuisia.
Hyvää kesää toivottaen,
Ossi Lahti
Päätoimittaja
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Luottomiehet – Kreditmännen ry:n jäsenhakemuksen
täyttäminen käy vaivattomasti osoitteessa
www.luottomiehet.fi tai olemalla yhteydessä
yhdistyksen sihteeriin
ilkka.tynkkynen@bisnode.com tai puh. 0400 141 313.
3

TEKSTI JA KUVA: PETRI HEINONEN

Hallituspalsta
Piti miettiä, mikä olisi sopiva aihe,
jossa on myös kiinnostavaa sisältöä.
Muutama kokonaisuus tuli mieleen
ja sen perusteella päädyin kirjasuosituksiin. Saattaa kuulostaa tylsältä
mutta sitä nämä suositukset eivät
ole. Jos aiheet eivät ole vielä
tuttuja, suosittelen perehtymään.
Saatan olla myös jälkijunassa mutta
otin nyt äänikirjat käyttöön. Siinä
on kyllä ideaa jo ihan sen vuoksi,
että silmät säästyvät.
Sitten itse kirjasuosituksiin, jotka saattavat olla useimmille jo tuttuja. Pakko
ottaa nämä kuitenkin esille, koska ovat
mielestäni työelämän kannalta tärkeitä
oppaita. Kirjailija on Thomas Erikson.
Ensimmäinen kirja on ”Idiootit ympärilläni”. Kuulostaa aika karulta, mutta nimi
on osuva. Näinhän monet ajattelevat
joskus toisista - myös työelämässä. Onko
kyse idiooteista vai jostain ihan muusta,
selviää kirjan lukemalla. Kirja on erinomainen katsaus malliin, jossa ihmiset
on luokiteltu eri väreihin (punainen, keltainen, vihreä ja sininen) käyttäytymismallin mukaan. Vaikka luokittelu on vaarallista, eivätkä kaikki ole tietyn tyypin
puhtaita versioita, kirjassa on ideaa. Jotkut ovat saattaneet tehdä aiemmin tämän mallin mukaisen testin ja saada oman
väriarvion. Eriksonin kirja antaa aihees-

ta kuitenkin kattavamman käsityksen
erityisesti esimerkkien kautta. Uskon,
että kirja antaa valmiudet toimia myös
työelämässä paremmin muiden kanssa
siten, että virhetulkinnat vähenevät. Monesti ongelma on siinä, että tulkitsemme
toisten käytöstä ulkoisten seikkojen kautta omasta näkökulmastamme. Voi mennä hieman metsään ja sitten taas todetaan, kuinka joku on …idiootti. Vaikka
tieto voi lisätä tuskaa, tässä kohdin riski
kannatta ottaa!
Eriksonin toinen kirja menee aiheeseen, joka jo otsikon perusteella kuulostaa raskaalta: ”Psykopaatit ympärilläni”.
Mutta kirja ei itsessään ole raskas, vaan
onnistunut kuvaus siitä, mistä asiassa on
kyse. Voit olla tyytyväinen, jos et ole
törmännyt kirjan kuvaamaan tyyppiin
työ- tai yksityiselämässä. Ja pidä huoli
siitä, että jos törmäät, olet valmistautunut siihen. Sen vuoksi lue tämä kirja - se
antaa valmiuksia kohdata nämä, jotka
saavat paljon tuhoa aikaan. Työelämässä
on kyse sinun työpaikasta ja tulevaisuudesta. Psykopaateille näillä asioilla ei ole
mitään arvoa. Korostan taas sitä, että on
vaarallista luokitella ihmisiä mutta, on
parempi arvioida asioita ajoissa ennen
kuin on myöhäistä.
On vaikea sanoa, kumpi kahdesta kirjasta on tärkeämpi. Suosittelen, että käyt
molemmat läpi. Ja jos olet kärsimätön,

Petri Heinonen
äänikirjoja voi kuunnella vaikka kaksinkertaisella nopeudella! Itse ajattelin
kuunnella vielä yhden Eriksonin kirjan:
”Kehnot pomot ympärilläni”. Toivottavasti kirja tuo uutta näkemystä siihen,
onko kehnoja pomoja oikeasti vai kuvittelemmeko vain.
Mukavaa kesää ja uutta intoa työhaasteisiin!

Luottomiehillä on uusi LinkedIn-yrityssivu. Laita sivu seurantaan (Follow)
ja pysy alan uutisten, keskustelun ja tapahtumien tasalla!
4
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TEKSTI: HENNA SIMOLA KUVA: TOMI TUPOLA

Kevätkokous
Radisson Blu Royalissa 16.5.2019
Luottomiesten varsinainen kevätkokous
järjestettiin tänä vuonna Helsingin keskustassa, Radisson Blu Royalissa. Samassa osoitteessa, kuin missä syysseminaari pidettiin viime vuonna. Kevätkokous
vetikin ihan mukavasti väkeä paikalle;
jäseniä ja uusia, jäsenyydestä kenties
kiinnostuneita luottotutkinnon suorittaneita. Yhteensä paikalla oli viitisentoista yhdistyksen asioista kiinnostunutta. Ja osallistujamäärää ei varmasti ainakaan vähentänyt se, että perinteiset Kevätiltamat alkoivat heti kokouksen päätyttyä käytävän toisella puolella.
Kevätkokouksen avasi yhdistyksen
puheenjohtaja Terhi Rosti. Koska kyseessä on yhdistyksen sääntömääräinen ja
virallinen kokous, käsiteltiin ja vahvistettiin kokouksessa yhdistyksen sääntöjen 9§:ssä edellyttämät asiat. Tällaisia

ovat mm. toimintakertomuksen, toiminnantarkastuskertomuksen ja tilinpäätöksen esittäminen sekä edellisen hallituksen vastuuvapauden myöntämisestä
päättäminen. Viime vuonna kevätkokouksesta saadun palautteen perusteella
tilinpäätös esiteltiin tänä vuonna aiempaa tarkempana. Tilinpäätöstä verrattiinkin nyt myös aikaisempaan vuoteen
(tässä 2017) ja siihen oli lisätty tarkempi erittely kulujen ja tuottojen muodostumisesta.
Keskustelua kokouksessa herätti tuottojen osalta vuosi vuodelta kutistuvat
rahavirrat. Kyllä vain, jäseniä pitäisi ehdottomasti saada lisää ja nykyiset olisi
ensiarvoisen tärkeää saada aktivoitua ja
osallistumaan sankoin joukoin yhdistyksen toimintaan ja tapahtumiin. Lisäksi
tulisi kehittää vaihtoehtoisia tapoja myy-

dä mediatilaa ja näkyvyyttä yrityksille
ja yhteistyökumppaneille perinteisen
lehtimainonnan rinnalle. Luottomiehet
ei varmastikaan ole ainoa yhdistys, joka
painii näiden haasteiden kanssa ja kilpailee ihmisten vapaa-ajasta ja yritysten
mainosrahoista.
Kulupuolella kokousväkeä taas kummastutti mm. kirjanpitoon ja tilintarkastukseen uponnut summa. Runsaalta kuulostava rahamäärä selittyy suurelta osin
viime vuonna voimaan tulleen GDPRasetuksen edellyttämistä toimenpiteistä. Eikä printtilehden painaminen ja postittaminenkaan ihan ilmaista ole.
Kokous kesti noin puoli tuntia ja siinä
ajassa saatiin kaikki tarvittavat asiat käsiteltyä niiden vaatimalla tarkkuudella
- varsin tehokasta!

Kevätkokouksen päätyttyä kokousväki odottaa innoissaan kevätiltamien alkua
Luottolinkki 2/2019
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Toimintakertomus vuodelta 2018
Vuosi 2018 oli yhdistyksen viideskymmenesseitsemäs (57.) toimintavuosi.
Yhdistyksen jäsenmäärät vuoden 2018
lopussa olivat seuraavat:
– henkilöjäseniä 417
– eläkeläisjäseniä 18
(joista 3 kunniajäseniä)
– kannattajajäseniä 6
– yhteensä 441 jäsentä. Vuonna 2018
liittyi 20 uutta jäsentä. Jäsenmäärän kehityksen tilanne on yhdistyksen keskeisiä haasteita. Uusien jäsenten hankkiminen ja nykyisten jäsenten aktivoiminen
ovat molemmat toiminnan tärkeimpiä
painopistealueita.

HALLITUS
Yhdistyksen hallitus toimi seuraavassa
kokoonpanossa. Mahdollinen poikkeava
toimintakausi on kyseisen henkilön kohdalla lisätietona.
Puheenjohtaja
Jorma Metsänen
Sihteeri
Ilkka Tynkkynen
Rahastonhoitaja
Sanna Peussa
Kerhomestari
Terhi Rosti
Hallituksen jäsen
Max Puumalainen
(viestintä ja markkinointi)
Hallituksen jäsen
Vesa Turunen (koulutus)
Hallituksen jäsen
Satu Maila (lakitoimikunta)

Hallituksen toiminta
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana yhdeksän kertaa. Tämän lisäksi ennen uutta hallituskautta hallitus ja uudet
hallituksen jäsenet tapasivat joulukuussa 2017.
Hallitus noudatti vuoden 2018 toiminnassaan pitkälti hyväksi havaittuja perinteitä, mutta kiinnittäen erityistä huomiota toiminnan kulujen vähentämiseen
vastaamaan pienentyneitä tuottoja.
Painopiste vuoden 2018 hallitustyöskentelyssä oli viestinnän kehittäminen
ja yhteistyö käynnistettiin viestinnän
ammattilaisen Anu Peltolan (Mosa Hybrid) kanssa. Yritykseltä saatiin ajatuksia
verkkosivujen kehittämiseen ja sivupäivityksiä ja sivuston rakenteen selkiyttämistä tehtiin vuoden aikana. Tavoitteena
oli lisätä toimikunnissa toimivien aktiivisuutta ja osallistumista. Vuoden aikana otettiin käyttöön tapahtumien hallintaa ja viestintää parantava ohjelma Tapahtumakone.
Luottolinkki -lehdestä päätettiin julkaista vuonna 2018 kolme numeroa. Tavoitteena oli lehden rinnalla kehittää
tiedottamista sosiaalisessa mediassa ja
muita sähköisiä kanavia hyödyntäen.
Toimintavuoden suurimpia uudistushankkeita oli ehdottaa yhdistyksen nimenmuutosta. Hallitus päätti kevätkokouksessa esittää yhdistyksen uudeksi
nimeksi Luottoalan ammattilaiset ry.
Tämä hallituksen esitys ei saanut kannatusta ja hylättiin keskustelun jälkeen
kevätkokouksessa.
Muita vuoden kohokohtia olivat 1000.
luottotutkinnon juhlistaminen kevätiltamissa yhteistyössä Markkinointi-instituutin kanssa sekä luottoseminaari Helsingissä lokakuun alussa.

TOIMINNANTARKASTAJAT
Hallituksen jäsen
Arja Fagerström
(kansainvälinen toiminta)

Varsinaiset toiminnantarkastajat:
Are Kivelä
Veronica Andersson

Hallituksen jäsen
Jarmo Tahvanainen, valittu kevätkokouksessa 2018 eroanomuksen jättäneen
Tero Karintin tilalle

Varatoiminnantarkastajat:
Mika Kyyhkynen
Juha Nikkilä

TOIMIKUNNAT
Luottoalan neuvottelukunta
Luottoalan neuvottelukunnassa oli viisi
jäsentä vuonna 2018. Luottoalan neuvottelukunnan puheenjohtajana toimi
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Rauno Hamu (alkuvuodesta 2018 Anna
Johansén).
Luottoalan neuvottelukunta oli vuoden aikana mukana positiivisen luottorekisterin selvityshankkeessa, joka huipentui joulukuussa 2018 yhdistyksen
nimissä annettuun lausumaan.

Lakitoimikunta
Lakitoimikunta avustaa yhdistyksen hallitusta juridisissa kysymyksissä, erityisesti seuraamalla lainsäädäntöhankkeita ja valmistelemalla niistä lausuntoja.
Lakitoimikunnan puheenjohtajana toimi
Tero Kantelinen.
Lakitoimikunta laati yhdistyksen mainonnan myyntiä tukemaan sopimuksen
yhdistyksen verkkosivuilla olevista bannereista. Lakitoimikunta teki vuoden aikana myös useamman lausuman eri lakihankkeista, esim. lupalakimieslain
muuttamisesta ja positiivisesta luottorekisteristä.

Koulutustoimikunta
Koulutustoimikunta vastaa yhdistyksen
koulutustapahtumien järjestämisestä.
Koulutustoimikunnan puheenjohtajana
toimi Pirjo Vanhanen.
Tärkein koulutustapahtuma on syksyisin pidettävä luottoseminaari. Luottoseminaaria suunniteltiin alun perin
pidettäväksi kaksipäiväisenä Vierumäellä, mutta muutamaa viikkoa ennen tapahtumaa tapahtumapaikaksi päätettiinkin muuttaa Helsingin keskusta (Radisson Blu Royal hotelli).
Luottoseminaarissa kuultiin seuraavia
aiheita:
Yritysten yhdistyminen ja henkilöstön
hyvinvointi (Matias Mäenpää, Visma PPG
Oy)
Verkkopetokset ja niiden tutkinta (Erno
Siljanto, Helsingin poliisilaitos)
Katsaus luottoalan ajankohtaisiin lakiaiheisiin (Hanna Tuohimäki, Asianajotoimisto Astrea Oy)
Vientikaupan luottoriskit ja rahoitus
(Erno Ihto, Finnvera)
Digitalization, Blockchain – Smart Credit Manager (Michiel van Hee, Paul Buitink, Atradius)
Johtamisen ja tiimityön merkitys menestyksessä (Henrik Dettmann, valmentaja)
Yhdistyksen kansainvälinen toiminta
tapahtuu tiiviissä yhteistyössä koulutus-
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toimikunnan kanssa. Kansainvälinen toiminta vaikuttaa omalla panostuksellaan
siihen, että koulutustapahtumiin saadaan
kansainvälisiä aiheita ja puhujia.

Luottolinkin toimitusneuvosto
Toimitusneuvosto vastaa Luottolinkki
-jäsenlehden toimittamisesta ja yhdistyksen verkkosivujen ja sosiaalisen median kanavien ylläpidosta. Vuonna 2018
lehteä julkaistiin ensimmäisen kerran
kolme numeroa. Toimitusneuvoston päätoimittajana toimi Ossi Lahti.

JÄSENKOKOUKSET
Varsinainen kevätkokous
Kevätkokous järjestettiin 23.5.2018 Ravintola Kappelin Kellarissa, Helsingissä.
Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen
sääntöjen mukaan kevätkokouksessa
käsiteltävät asiat.
Lisäksi kokouksessa käsiteltiin hallituksen esittämä yhdistyksen nimenmuutos Luottoalan Ammattilaiset ry:ksi. Ehdotuksesta käytiin keskustelua ja suljetun lippuäänestyksen tuloksena päätettiin hylätä hallituksen esitys (ääniä nimenmuutoksen puolesta 11 kpl ja vastaan 16 kpl).

Tuloslaskelma 1.1.–31.12.2018

Kokous päätti valita uudeksi hallituksen jäseneksi Jarmo Tahvanaisen eronneen Tero Karintin tilalle. Luottoalan
neuvottelukuntaan valittiin Mona Haataja.
Kokous päätti vahvistaa yhdistyksen
tilinpäätöksen vuodelta 2017 ja myönsi
hallitukselle vastuuvapauden.
Varsinainen syyskokous
Syyskokous järjestettiin Hotelli Helkassa, Helsingissä. Kokouksessa vahvistettiin talousarvio vuodelle 2019. Talousarviossa on huomioitu yhdistyksen pienentyneet tuotot eri osa-alueilta, mm.
ilmoitustuotoista.
Kokouksessa vahvistettiin uusiksi hallituksen jäseniksi Petri Heinonen, Henna
Simola, Jarmo Tahvanainen ja Ilkka Tynkkynen.
Puheenjohtajaksi vuodelle 2019 valittiin Terhi Rosti ja varapuheenjohtajaksi
Arja Fagerström.

Kevätiltamat
Yhdistyksen kevätiltamat järjestettiin
23.5.2018 Ravintola Kappelin Kellarissa

25 172,00

38 581,38

-52 685,22
-27 513,22

-65 942,36
-27 360,98

23 080,00
23 080,00

23 760,00
23 760,00

5,00
5,00

15,00
15,00

Tilikauden tulos

-4 428,22

-3 585,98

Tilikauden alijäämä

-4 428,22

-3 585,98

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot
Tuotto-/Kulujäämä
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LUOTTOMIEHET –
KREDITMÄNNEN R.Y.
HALLITUS

2017

Varainhankinta
Tuotot
Tuotto-/Kulujäämä

Aamiaisseminaarit
Aamiaisseminaareja järjestettiin sekä
keväällä että syksyllä. Kevään aamiaisseminaarin aiheena 19.4.2018 Hotelli
Tornissa oli GDPR ja syksyn aamiaisseminaarissa Atradiuksen toimitiloissa
21.11.2018 asiakkaan tunteminen.
Vuoden Luottomies
Hallitus päätti myöntää Vuoden Luottomies 2018 -arvon Hanna Tuohimäelle.
Valinta julkistettiin yhdistyksen syysseminaarissa.

MUUT TOIMINTAVUODEN
TAPAHTUMAT

2018

Varsinainen toiminta
Tuotot
Kulut
Muut kulut
Tuotto-/Kulujäämä

Helsingissä. Illan pääohjelmanumerona
oli 1000. luottotutkinnon suorittaneen
juhlistaminen. Puhujana oli tutkinnon
suunnittelussa mukana ollut Pekka Tiilikainen. Ruokailun jälkeen iltaa jatkoi
DJ.

TASE
Vastaavaa
Vaihtuvat vastaavat
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Tilisaamiset
Saamiset yhteensä
Rahat ja pankkisaamiset
Vaihtuvat vastaavat yhteensä
Vastaavaa
Vastattavaa
Oma pääoma
Vapaat rahastot
Edellisten tilikausien ylijäämä
(alijäämä)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
Oma pääoma yhteensä
Vieras pääoma
Lyhytaikainen
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Lyhytaikainen yhteensä
Vieras pääoma yhteensä
Vastattavaa

31.12.2018

31.12.2017

50,00
50,00
37 200,32
37 250,32
37 250,32

3 091,00
3 091,00
39 607,84
42 698,84
42 698,84

5 462,40
33 223,22

7 000,00
35 271,60

-4 428,22
34 257,40

-3 585,98
38 685,62

2 672,91
0,01
320,00
2 992,92
2 992,92
37 250,32

4 013,21
0,01
0,00
4 013,22
4 013,22
42 698,84
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TEKSTI JA KUVAT: TOMI TUPOLA

Kevätiltamat
16.5.2019
Perinteiset iltamat vietettiin jo toista kertaa kevätkokouksen yhteydessä. Paikkana tällä kertaa oli Radisson Blu
Royal hotelli Helsingin Runeberginkadulla. Osanottajia sekä kokouksessa että iltamissa oli ilahduttavan runsaasti,
52 luottomiestä. Kevätkokous ja iltamat sijaitsivat kätevästi vierekkäisissä kokoustiloissa. Iloinen puheensorina ja
lasien kilinä alkoivatkin heti virallisen kevätkokouksen jälkeen.

Iltamien juontajana toimi ansiokkaasti kerhomestari Jarmo
Tahvanainen. Tänä vuonna iltamissa ei ollut ns. maksettuja
puhujia, vaan järjestäjät olivat viisaasti päättäneet asettaa
asiantuntemuksen ostetun sisällön edelle. Jarmo kuulutti ensimmäiseksi esiintyjäksi hallituksen puheenjohtajan, Terhi
Rostin. Terhi muistutti osallistujia yhdistyksen elävän jäsenistään ja heidän vuokseen. Jäsenten aktiivisuus varsinaisessa
yhdistystoiminnassa ja osallistujina syysseminaarissa on merkittävä.
Ruoka- ja juomatarjoilu oli järjestetty suuren hotellin tehdasmaisella täsmällisyydellä ja sertifioidulla laadulla. Henkilökunta testasi leikkisästi osallistujien vireystasoa jättämällä
osan viinilaseista tyhjiksi, täyttäen lasit kuitenkin nöyrästi
pyydettäessä. Sama hauska leikki toistui kahvin kaadon tullessa ohjelmaan. Pitkän päivän jälkeen oli mukavaa saada myös
vatsa täyteen.
Markkinointi-instituutin Liisa Tuhkanen, yhdessä hallituksen jäsenten kanssa, jakoi diplomit Luottotutkinnon suorittaneille. Luottotutkinto jatkaa merkittävää tehtäväänsä alan
perusopetuksena uusille ja kokeneimmillekin jäsenille. Onnea
uusille tutkinnon suorittaneille!
Virallisen osuuden päätyttyä osallistujia ilahdutti ja seurustelua vauhditti, trubaduuri Saara Berg. Saaralla oli modernisti kannettavassa tietokoneessa lista kappaleista, joita hän
esitti osallistujien toiveesta. Mainio idea ja mainio esiintyjä.
Soittajan sävelin ilta vaihtui huomaamatta yöksi ja huomisek8

si. Kokoustilan baari hoiti linjakkaasti oman osuutensa keskustelun ylläpidossa.
Puolivirallisena tietona: perjantaina kaupungilla kerrottiin
luottomiehiä muistuttaneiden asiantuntijoiden pitäneen pystyssä keskustan ravitsemusliikkeitä aikaiseen aamuun. Esimerkillistä toimintaa suomalaisen ravintola-alan ja kulutuksen
näkökulmasta. Fyysinen ja / tai psyykkinen etäpäivä oli kokeneemmilla jäsenillä jo viisaasti kalenteroituna etukäteen.
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Yhdistyksen puheenjohtaja Terhi Rosti:
yhdistys elää jäsenistään ja
heidän vuokseen.
Jäsenten aktiivisuus yhdistystoiminnassa
ja osallistujina tapahtumissa
on merkittävä.
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Yhdistyksen puheenjohtaja Terhi Rosti

Osallistujat kuuntelevat tarkkaavaisesti

Oletko vaihtanut hiljattain työpaikkaa?
Etkö ole saanut viime aikoina sähköpostia yhdistykseltä?
Jos et muista päivittäneesi muuttuneita yhteystietojasi, tee se nyt!
Helpoimmin yhteystietojen päivitys onnistuu yhdistyksen kotisivujen lomakkeella tai ottamalla
yhteyttä palvelutoimistoomme: Paritilit Oy, luottomiehet@paritilit.fi
Luottomiehet – Kreditmännen ry:n jäsenhakemuksen täyttäminen
käy vaivattomasti osoitteessa www.luottomiehet.fi tai olemalla yhteydessä
yhdistyksen sihteeriin ilkka.tynkkynen@bisnode.com tai puh. 0400 141 313.
10
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Kevätiltamissa oli suuryleisö: yli 120 luottomiestä ja -naista.

TEKSTI ANNE BJÖRK JA KUVAT RISTO SUVIALA.

Tunnelmia kymmenen vuoden takaa:

Luottomiesten iltamat 26.3.2009
Luottomiesten iltamien pitopaikkana oli toista kertaa
Kasarmikadulla sijaitseva
ravintola Kaarle XII. Tämä
helsinkiläisten hyvin tuntema
juhlapaikka toimii vuonna 1901
valmistuneessa Nylands Nation
–osakunnan omistamassa
talossa. Juhlasalissa meitä vartioivat osakunnan merkkihenkilöt varmaankin aika pitkältä
ajalta. Onhan kyseessä Suomen
vanhin osakunta, joka on perustettu alun perin vuonna 1643
Turun Akatemian osakunnaksi.
Helsinkiin osakunta muutti
yliopiston siirron yhteydessä
vuonna 1827. Osakunta toimi
kaksikielisenä vuoteen 1905,
jolloin perustettiin Eteläsuomalainen osakunta Uudenmaan
suomenkielisille opiskelijoille.

Yhdistyksen puheenjohtaja Matti Rahikka toivotti meidät tervetulleiksi tilaisuuteen. Matti kertoi illan
ohjelmasta. Perinteisesti iltamien ohjelma koostuu hyvästä ruoasta, vir-

kistävästä juomasta ja elävästä musiikista. Mutta tällä kertaa Matti
yllätti meidät, normaalin ohjelman
lisäksi meille oli järjestetty yllätysesitys. Matti lupasi esityksen ja ruo-

Pertti Pennanen (vas.) ja Rainer Komi pohtivat talouskriisin merkitystä
luottoalalle.
12
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Illan yllätysesiintyjä Tom Lundberg.

Tom Lundbergin esityksen teema.
kailun jälkeen kukittaa Luottotutkinnon suorittaneet, naiset pitkin
halauksin ja miehet kättelyin.
Illan yllätysosuudesta vastasi
Tom Lundberg Advisor Finland Pro
Oy:stä. Tomin esityksen aiheena oli
”Ole oman kohtalosi herra”. Tom
viestitti meille kuulijoille, että vaikka BKT laskee ja työttömyys nousee,
niin meidän jokaisen tulee ottaa komentoon oma elämämme. Vain näin
voi itse olla oman elämänsä kapteeni ja aina on kyse omista valinnoista. Menestyminen elämässä tulee itsensä johtamisesta ja on myös kiinni
omasta asenteesta. Jokaisen tulee
myös kasvaa omien vahvuuksiensa
avulla. Tomin mielestä jokaisen tulee olla innostunut työstäään, eikä
sen toimialankaan tarvitse olla niin
seksikäs. Vain kymmenen prosenttia
menestyksestä tulee kompetenssista

Maarit Tikka ja Olli-Pekka Pitkäjärvi nauttivat illan tunnelmasta.
ja se loppu on selitettävissä asenteella. Tomin viesti oli siis, että meillä
jokaisella on valtaa itseemme ja sitä
tulisi käyttää tavoitteiden asettamiseen, eikä vain purjehtimiseen vailla päämäärää. Samaan aikaan Tomin luennon kanssa meille tarjoiltiin
alkuruoaksi jokirapu caesarsalaattia
tai kanttarellisavuporokeittoa. Pääruokana oli savustettua nieriää, metsäsienikastikkeella tai maissikanaa
Provencen yrttiperunoilla. Jälkiruoaksi oli valkosuklaa créme Brúleeta
Koulutustoimikunnan puheenjohtaja Terhi Hakkarainen jakamassa
diplomeita Luottotutkinnon suorittaneille. Vieressä hallituksen puheenjohtaja
Matti Rahikka.
Diplomia ja stipendiä vastaanottamassa parhaan arvosanan suorittanut Satu Salakka.
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Tommy Dolivon yhtyeen musiikki imaisi yleisön tanssimaan.
marjasalaatilla. Hyvää oli.
Tässä vaiheessa päästiinkin jo jakamaan Luottotutkinnon suorittaneiden diplomien jakoon ja kukittamiseen, jonka suorittavat yhdistyksen
puheenjohtaja Matti Rahikka ja koulutustoimikunnan puheenjohtaja Terhi Hakkarainen ja hallituksen jäsen
Arto Kallio. Kaikki saivat halauksen joko Matilta tai Terhiltä. Luottotutkinnon parhaina palkittiin Satu
Salakka (Ruokakesko Oy), Tiia Junno (Suomen Asiakastieto Oy) jaTiina

Kauhanen (Svea Perintä Oy). Luottolinkki onnittelee kaikkia Luottotutkinnon suorittaneita.
Luottotutkinnon suorittaneiden
kukittamisen jälkeen oli jo musiikin vuoro. Nylands Nation –osakunnan tiloissa on tanssittu 1930-luvulla Dallapeé orkesterin kera, mutta
meillä bändi oli onneksi hieman nuorekkaampi ja vauhdikkaampi. Illan
musisoinnista vastasi yhdistyksen
luottobändi Tommy Dolivon yhtye ja
meille tila tanssimiseen.

Luottotutkinnon
suorittaneet 2009
Jaana Aaltonen
Eija Backman
Hannu Heikkinen
Sari Holm
Tiia Junno
Minna Kasakkamäki
Tiina Kauhanen
Maarit Keskitalo
Noora Korhonen
Tero Matintalo
Mirva Nättiaho
Tarja Pakarinen
Kristiina Pohtala
Teija Pärssinen
Pirkko Raunio
Virpi Roini
Satu Salakka
Anniina Salonsaari
Emmi Savolainen
Seela Siljamäki
Melina Suves
Taina Suvitie
Nina Tuomola
Vedenpää Merja

Helpotuksen tunne huokuu
Luottotutkinnon suorittaneista. Eturivissä stipendin saaneet Satu Salakka (vas.) ja Tiina Kauhanen (kesk.). Kolmas
stipendin saaja Tiia Junno ei
päässyt iltamiin.

14
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KESÄ

LUOTTOMIEHEN MUISTILISTA
KESÄN VIETTOON:

Hoida oma
ilmoittautumisesi
Luottoseminaariin
viimeistään 30.6.2019.

Mainostajamme,
muistathan lehden
lisäksi mahdollisuuden
näkyvyyteen
tapahtumissamme!

Tule heti kesän jälkeen
mukaan toimikuntiin.
Uusia toimijoita
kaivataan koko ajan.

Hyvää kesää!
Toivottaa Luottomiehet ry:n hallitus
Jos kiinnostuit kohdista 1-3, ole yhteydessä kehen tahansa hallituksen jäseneen.

Luottolinkki 2/2019
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TEKSTI: OSSI LAHTI SEKÄ MARKKINOINTI-INSTITUUTTI KUVA: LIISA TUHKANEN

Onnea valmistuneille!

Iloisia luottotutkinnon suorittaneita

Luottotutkinto
Uusin kurssi Luottotutkintolaisia on
valmistunut. Yhteensä 28 oppilasta
sai Luottotutkinto-opintonsa
päätökseen 9.5. Onnea valmistuneille!

Lisätietoa Luottotutkinnosta:
”Luottotutkinnon käytyäsi olet luotonvalvonnan ja luotonhallinnan ammattilainen. Osaat arvioida yrityksen luottokelpoisuuden ja hoitaa vapaaehtoista ja
oikeudellista perintää. Yrityksen rahoi-
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tus- ja vakuusvaihtoehdot selkenevät, ja
taloutta koskevan informaation käyttö
liiketoiminnan tukena tehostuu. Saat
myös luotonvalvonnassa, luotonhallinnassa ja perintätoiminnassa tarvittavat
vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot.
Koulutus soveltuu luotonvalvontaa,
luotonhallintaa ja perintää hoitaville yrityksissä, julkishallinnossa ja järjestöissä
sekä luottoalan ja perintätoimen tehtäviin siirtyville. Koulutus sopii myös luottoalan tehtävien perehdytykseen.

Olemme kehittäneet Luottotutkinnon
yhteistyössä Luottomiehet Ry:n kanssa.
Luottomiehet ry myöntää koulutuksen
käyneelle oikeuden käyttää lyhennettä
LTS nimen yhteydessä. Koulutuksesta
on valmistunut jo yli 1000 perinnän sekä
luotonvalvonnan ja -hallinnan ammattilaista.”
Markkinointi-instituutti

Luottolinkki 2/2019

Viivan alle lasken
suuret setelit,
kun koulutusta saan.
LUOTTOTUTKINTO™
aloitus

30.10. Espoo

Opi hoitamaan entistä ammattimaisemmin luotonvalvontaa, luotonhallintaa ja perintää. Tehokkaalla luotonhallinnalla voit vähentää yrityksesi perintätoimia ja luottotappioita. Luottomiehet ry myöntää koulutuksen käyneelle
oikeuden käyttää lyhennettä LTS nimen yhteydessä.

TUTUSTU JA ILMOITTAUDU: MARKINST.FI

Tunnistettava muutos

Uusia jäseniä 2 / 2019
Jarmo Hakonen

Sergel Oy

Paula Salmi

Basware Oyj

Palveluvastaava

Leena Lampinen

A-Tuottajat Oy

Rahoituspäällikkö, alkutuotanto

Elisa Peltola

Atradius Collections, filial af Atradius Collections B.V.

Heidi Kurki

Intrum Oy

Myyntipäällikkö

Jaana Jussila

Intrum Oy

Luottokonsultti

Daniel West

Euler Hermes Suomi

Business Development Manager

Luottolinkki 2/2019
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LYHYESTI
Maksuhäiriöluvut sen kertovat: Näissä
kaupungeissa laskuja jää eniten maksamatta
Rahoituspalveluiden vertailusivusto VertaaEnsin.fi tutki,
missä kaupungeissa on eniten maksuhäiriöistä kärsiviä asukkaita. Kaikista suomalaisista 8,1 prosentilla on merkintä maksuhäiriöstä, mutta kaupunkien välillä on huomattavia eroja.
Analyysin perusteella eniten maksuhäiriöitä on Vantaalla:
siellä 11,0 prosentilla aikuisista on maksuhäiriömerkintä.
Kaupungeista myös Lahti (10,1%) ylittää 10 prosentin maksuhäiriörajan.
Kaksikon jälkeen tulevat Helsinki (9,3%), Pori (8,9%), Turku
(8,6%), Tampere (8,6%) ja Kouvola (8,1%). Alle kansallisen
keskiarvon jäävät Jyväskylä (8,0%), Kuopio (7,9%), Oulu (7,8%)
ja Espoo (7,7%).
Keskimääräistä luotettavampia maksajia asuu myös Lappeenrannassa (maksuhäiriöiden osuus 7,6%), Vaasassa (7,6%)
ja Joensuussa (7,3%).
Maksuhäiriömerkinnät johtuvat huonosta talouden suunnittelusta. Niihin vaikuttavat ikä, sukupuoli ja tulotaso.
Päijät-Häme häirikkönä
Miesten maksuhäiriöt ovat yleisempiä kuin naisten. Erityisesti alle 30-vuotiaiden miesten ylivelkaantuminen on muita
ryhmiä rankempaa, ja nuorison maksuhäiriömerkinnät ovat
aiempaa yleisempi ilmiö.
VertaaEnsin.fi kertoo erikseen, että alueellisesti eniten
maksuhäiriöitä esiintyy Päijät-Hämeessä.
”Suomessa maksuhäiriömerkinnällä voi olla pitkäaikaisiakin seurauksia, sillä Suomessa ei ole vielä käytössä positiivista luottorekisteriä”, kommentoi VertaaEnsin.fi:n toimitusjohtaja Jussi Valsta.
Lähde: kauppalehti.fi 28.4.2019

••••••••

Finnvera siirtää kotimaan perintätoimintojaan
Intrum Oy:lle
Intrum ja Finnvera ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka
myötä Finnvera siirtää kotimaan perintätoimintojaan lokakuun 2019 alusta lähtien Intrum Oy:n hoidettavaksi. Intrum
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valittiin palveluntarjoajaksi julkisen kilpailutuksen kautta, ja
sopimus allekirjoitettiin 14.5.2019.
Samassa yhteydessä Intrum tulee avaamaan uuden toimipisteen Kuopioon, johon suurin osa Finnveran kotimaan perintäryhmästä siirtyy 1.10.2019 liikkeenluovutuksen myötä.
Toimipisteen avaaminen Kuopioon on merkittävä askel
toiminnassamme, minkä myötä olemme entistä lähempänä
asiakkaitamme Itä-Suomen alueella”, toteaa Tommi Sova,
Intrumin toimitusjohtaja.
Lähde: intrum.fi 15.05.2019

••••••••

Svea Ekonomi lanseeraa säästötilin
Suomessa jo pitkään toiminut Svea Ekonomi laajentaa toimintaansa talletuksiin. Se tuo markkinoille kuluttajille kohdennetun säästötilin. Tähän asti Svea Ekonomin toiminta on
keskittynyt yritysten ja kuluttajien rahoituspalveluihin ja
maksamisratkaisuihin.
Svea Ekonomi maksaa tilillä oleville varoille 1,0 prosentin
korkoa. Korko lasketaan erikseen jokaiselle päiväsaldolle, ei
esimerkiksi kuukauden alimman saldon mukaan.
“Markkinoille on viime vuosina tullut perinteisten talletuspankkien rinnalle ruotsalaisia, norjalaisia ja yksi virolainen
rahalaitos. Nämä etäpankit tarjoavat yleensä perinteisiä talletuspankkeja korkeampaa talletuskorkoa”, Rekonen sanoo.
Vuodesta 2002 lähtien Suomessa toiminut Svea Ekonomi
näkee palvelunsa olevan osa fintech-ilmiötä. Ketterästi toimivat innovatiiviset yritykset täydentävät perinteisten pankkien palvelutarjontaa. “Harkitsemme jatkossa tuovamme
myös muita säästämistuotteita Suomen markkinoille,” Svea
Ekonomin Väre sanoo.
Svea Ekonomin säästötili on Ruotsin talletussuojan piirissä
aina 100.000 €:n saakka. Säästötili sopii asiakkaille, jotka
haluavat tilivaroilleen käyttelytilejä korkeampaa korkoa
mutta eivät halua sitoa varojaan määräajaksi. Asiakas voi tallettaa säästötilille rajoittamattoman summan ja nostaa varoja tarpeensa mukaan ilman rajoituksia. Nostoista ei veloiteta palkkiota. Säästötili ei kuitenkaan sovellu käyttötiliksi.
Lähde: svea.fi 24.4.2019

Mediatiedot 2019
Luottomiehet-Kreditmännen ry
www.luottomiehet.fi/toimitus

Julkaisija

Toimitus
Päätoimittaja:
Puhelin:
e-mail:

Ossi Lahti
043 824 2001
ossi.lahti@svea.fi

Ilmoitustilan myyjä

Olli-Pekka Pitkäjärvi, 050 540 0316

Jäsenrekisterin ylläpito
Puhelin:

Paritilit Oy
(09) 622 5715
luottomiehet@paritilit.fi

Painosmäärä

650 kpl

Paino
Yhteyshenkilö:
Osoite:
Puhelin:

Grano Oy
Pia Huovinen
Mäkituvantie 3, 01510 Vantaa
040 563 7911
pia.huovinen@grano.fi
www.grano.fi
Salomon Pajunen, Grano Oy
040 544 3022
salomon.pajunen@grano.fi
taitto.helsinki@grano.fi
(viestin aihe: Luottolinkki)

Aineistotiedustelut:
Aineisto-osoite:

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

Tekniset tiedot
Lehden koko:
Painopinta-ala:
Palstojen määrä:
Palstan leveys:
Aineistot:
Ohjelmat:
Maksuosoite
Maksun saaja:
Pankkiyhteys:

A4
210 x 297 mm
3 kpl
1 p 55 mm, 3 p 180 mm
Tiedostoina
Kaikki taitto- ja grafiikkaohjelmat
Luottomiehet ry
IBAN FI3420891800073866
BIC NDEAFIHH

Reklamaatiot

Ilmoitusten painoasua koskevat
reklamaatiot 7 vrk:n kuluessa
lehden ilmestymisestä kirjallisena.

Ilmoitusten
peruuttaminen:

Viimeistään 14 vrk ennen aineistopäivää.
Myöhemmin peruutetuista
laskutetaan 50% hinnasta.

Ilmestymispäivät
Nro
3/2019

Aineisto
11.10.2019

Ilmestyy
1.11.2019

ISSN-L 1457-7909
ISSN 1457-7909 (Painettu)
ISSN 2242-2498 (Verkkolehti)

Luottomiehet – Kreditmännen ry:n jäsenhakemuksen täyttäminen
käy vaivattomasti osoitteessa www.luottomiehet.fi tai olemalla yhteydessä
yhdistyksen sihteeriin ilkka.tynkkynen@bisnode.com tai puh. 0400 141 313.
Luottolinkki 2/2019

19

