
VÄHITTÄISKAUPAN TAKAUS OY  

 

60 VUOTTA 

10.9.2014 



Perustava 

yhtiökokous 

pidettiin SVL:n 

vuosikokouksen 

yhteydessä 

26.4.1954. 

Kokoukseen 

osallistui  

176 kauppiasta. 

10.9.2014 



Osakepääomaa korotettiin jo ennen 

toiminnan käynnistymistä yhtiön 

osakkaaksi ja takaussitoumusten antajiksi 

halukkaiden runsaasta määrästä johtuen. 

”Takauksia myönnettäessä on noudatettava suurta 

varovaisuutta” 

”Jos anoja on tosi vähittäiskauppias, on häntä 

autettava” 

”Anomukset on käsiteltävä puolueettomasti” 

10.9.2014 



”Perustettiin yhtiö, jonka 

tarkoituksena on mennä 

takaukseen niistä lainoista, joita 

rahalaitokset myöntävät kaikkien 

eri alojen yksityisille 

vähittäiskauppiaille ja siten auttaa 

koko yksityistä vähittäiskauppaa.” 

10.9.2014 



Yhtiö merkittiin kaupparekisteriin 

10.9.1954 ja ensimmäiset 

takaukset myönnettiin johtokunnan 

kokouksessa 24.9.1954. 

 

10.9.2014 



”Pankit suhtautuvat myötämielisesti yhtiön toimintaan ja pitävät 

yhtiön myöntämiä takauksia täysipainoisina.” 

Johtokunnan kertomuksesta vuoden 1954 

toiminnasta: 

”Takauksia myönnettäessä on noudatettu seuraavia periaatteita: 

• riittävät taloudelliset edellytykset yritystoiminnalle 

• yrityksen pääomien asettaminen ensisijaisesti riskille alttiiksi 

• omistajuus ja vastasitoumus (1/10 takausmäärästä) 

• provisio ½ % ja korko 1 % kulloinkin olevan lainan määrästä.” 

10.9.2014 



”Käsitykseni on, että VT Oy:n 

osakkuus rakentaa yksityisille 

vähittäiskauppiaille 

suurimerkityksellisen tuen ja 

parantaa yksityisen vähittäiskaupan 

kilpailukykyä.” 

”Maatalouskauppa tunnetusti 

tarvitsee ajoittain suuria pääomia” 

10.9.2014 



”Ajatus yhteisen takaus 

osakeyhtiön perustamisesta on 

peräisin Suomen 

Vähittäiskauppiasliiton 

maatalouskauppajaoston piiristä.” 

”Takausten myöntämisessä on 

noudatettu suurta varovaisuutta. 

Mahdollisimman monelta kauppiaalta 

on koetettu saada vastavakuuksia 

heille myönnettyjen takausten 

turvaamiseksi tappioiden varalta.” 

Johtokunnan puheenjohtaja 

kauppias Eino Huuska: 

10.9.2014 



Vuonna 1957 luotot 

jakautuivat seuraavasti: 

• maatalous- siirtomaan- ja 

sekatavarakauppa 58,3% 

• tekstiilikauppa 14,9% 

• autokauppa 12,7% 

• paperi- ja 

konttoritarvikekauppa 6,1% 

• huonekalukauppa 2% 

• rautakauppa 1,8% 

• lihakauppa 1,5% 

• kenkäkauppa 1,4% 

• muu vähittäiskauppa 1,3% 

10.9.2014 



10.9.2014 



Johtokunnan päätöksen esittely 

hallintoneuvostolle 11.7.1964: 

”Keskittääkseen keskolaisen 

kauppiaskunnan tukemiseksi tapahtuvan 

takaustoiminnan ja siten voimistaakseen 

sen tehoa on johtokunta päättänyt, että 

VT Oy myöntää takauksia vain sellaisiin 

tarkoituksiin ja niille kauppiaille, jotka 

ovat Keskon asiakkaita ja joita Kesko 

puoltaa.” 

 

10.9.2014 



Kauppaneuvos Yrjö A. Murto johtokunnan 

kokouksessa 18.2.1970: 

 

”…tässä johtokunnassa istuu kuin 

nastojen päällä. 

Nyt vuosien jälkeen tuntuu mukavalta kun 

yhtiömme on saavuttanut vankan aseman 

kauppiaitten yhteisessä toimintakentässä 

ja varsinkin yhtiön viime vuodet ovat 

olleet tuloksellisia. K-systeemi tulee 

hoitamaan kauppiaitten asiat niin, että 

kehityksessä ei tule tapahtumaan 

pysähdystä.” 

10.9.2014 



Merkittäviä tapahtumia yhtiön toimihistoriassa 

1954: Yksityistä vähittäiskauppaa palveleva takaustoiminta käynnistyy. 
 

1966: Kesko pääomistajana mukaan toimintaan. Toiminta keskitetään K-kauppiasyrittäjiin. 
 

1982: Omistuspohja vahvistuu edelleen: Vähittäiskaupan ammattikasvatussäätiö  Suomen 

Vähittäiskauppiasliitto  K-kauppiasliitto ry. 
 

2001: Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy:n perustaminen yhdessä Kesko Oyj:n ja  

K-kauppiasliitto ry:n kanssa. VT Oy:n omistusosuus osakekannasta on 30%. 
 

2005: K-kauppiaiden Kesko konserniin kuuluvia yhtiöitä kohtaan muodostuvia maksuvelvoitteita 

koskeva takausmenettely ja tililuottotakausjärjestelmä uudistettiin kokonaisuudessaan. 
 

2005: Aloitettiin posti- ja veikkausasiamiestakausten myöntäminen 
 

2010: Arvo-osuusjärjestelmään siirtyminen.  
 

2010: Suorien velkakirjalainojen myöntäminen K-kauppiaiden liiketoiminnan rahoittamiseen 

käynnistyi. 
 

2014: Ruokakeskon ketjusopimuskauppiaiden kalustoleasingvastuiden takaaminen aloitettiin. 

10.9.2014 


