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Ensin koti

Alkuvuosi on ollut monella tavalla Luottomiehet r.y:lle
merkittiiva. Yhdistyksemme saentduudistus on rekiste-
rdity 6.8.1985, jolloin se on tullut voimaan. Jiisenmiii-
riimme kasvaa tasaisesti ja jiisenistci osoittaa aktiivisuu-
tensa osallistumalla runsaslukuisena kokoulisiin. Erin-
omainen lehtemme Luottolinkki on huomattu ia sitii
kohtaan osoitetaan kasvavaa kiinnostusta mv6s iisenis-
t6mme ulkopuolella. Tiirkeimpiinii seikkana rioidaan
kuitenkin todeta, etU yhdistykestiimme on tullut "ho-
vikelpoinen". Valtiovarainministeri6 on pyytiinyt Luot-
tomiehet r.y:lta lausuntoa luottokorttiyhteis<itoimikun-
nan mietinndstii. Tiimii on ensimmiiinen kerta yhdis-
tyksemme historian aikana, kun lausuntoa lainvalmis-
telun yhteydessii on pyydetty. Tbhiin asti lausuntoja on
aktiivisesti annettu, ne on otettu vastaan la niillii on
usein ollut merkitystii lainvalmistelutydtii suoritettaes-
sa.

Jotta Luottomiehet r.y. pystyisi edelleen yhdistylise-
na vastaamaan kasvavan, virein .liisenistdnsa asetta-
miin haasteisiin, on syyta vakavasti iarkastella mahdol-
lisuutta hankkia yhdistykselle oma toimitila, sekii mah-
dollisesti osa-aikainen toimiston hoitaia.

Toimistoon voisimme koota Luotiomiehet r.y:n ar-
kiston vuodesta l96t Hhtien, seka sailyttaa sielleyhdis-
tylsen nykyisin omistaman materiaalin. Nlt ovat \,"an-
hat pdytakirjatja muu vuosien varrella kertynyt aineis-
to suurelta osin entisten toimihenkil6iden ty6- tai kotiti-
loissa. Toimistotila voisi toimia eri tvdrvhmien kokoon-
tumistilana sekii mahdollisesti palveila jesenkuntaa
muutenkin. Ensi vuonna, yhdistylsemme talttaessa 25
vuotta olisi ehkii sopiva aika hankkia yhdistykselle koti.

Luottoalan koulutulsesta voin tyytyviiisenii todeta,
ette tarjonta on erittiiin runsasta. Ongelmallista on toi-
sinaan osata runsaasta kirjosta valita oikea kurssi tai
koulutusmuoto, osa kursseista kun tuntuu soveltuvan
liihes kaikille alalla toimiville ja osin alan ulkopuolisil-
lekin. Perusasioiden tuntemus takaa vankan pohjan
tydn hoitamiselle sekii itsens?i edelleen kehittemiselle,
eikii niiden kertaaminen tarkoita paikoilleen urautu-
mista tai asenteiden luutumista. Jisentemme jatkuva
ammattitaidon kehitt?iminen on tiirkeiiii my6s koko
luottoalan arvostuksen edelleen kohottamiseksi.

Krarlo Oksa
hallituksen puheenjohtaja



Pula-ajasta ei ole tietoakaan)

Kansa elliii kortilla

Vilauta Visaa. edusta Eurocardilla. Muoviraha rauhoit-
taa. Ja tulee jiiiidiikseen sinunkin lompakkoosi, halusit
tai et.
Kortit on jaettu..Nyt katsotaan, kuka saa omansa ahke-
rimpaan kiiyttiiiin. Nyt otetaan mittaa rahastusjiirjes-
telmisti.
"Suomessa on toista miljoonaa taloutta - siinii on meil-
lfl Visan kasvun rajaf', Luottokunnan toimitusjohtaja,
varatuomari S e pp o J y r k im ii sanoo,
Jyrkiimii puhui luottokorttimarkkinoista yhdistyksen
kokouksessa Svenska Klubbenilla 16.5.

Viime vuosi oli poikkeuksel-
lisen vilkas muovirahavuosi:
raharnarkkinoilla runsaana ja
korkeakorkoisena liikkunut
markkinaraha etsi kanavia ko-
titalouksiin ja luottokortteja
tytintyi markkinoille tiuhassa
tahdissa.

"Korttien lanseeraus sai ta-
loudelliseen merkitykseense
nihden aivan liikaa julkisuut-
ta. Tavalliset kuluttajat ham-
rnentyivet", toimitusjohtaja
Seppo Jyrkdme sanoo.

Tesse myllekiissa Luotto-
kunta menestyi Jyrkemen mu-
kaan "kohtuullisen hyvin".
Kokonaisvaihto nousi 48 % eli
I 138 miljoonaan markkaan.
Myyntipisteiden meere [seiin-
tyi 6 9fi):sta 10060:een. Luot-
tokunta on kasvanut sinnik-
kiiiisti. Volyymi on kuitenkin
pysytetlyt suhteellisen vaati-
mattomana kaupan kokonais-
vaihtoon verattuna.

"Nyt kasw alkaa muuttua
kiinnostavaksi. Yritysryp-
peamme vaihto raksuttaa telle
vuodelle l6hes kolmea miljar-
dia! Budjetoimme kasvupro-
sentiksi 50 ja meita pidettiin
suhteellisuudentajuttomina.
Tiliwoden puoliviilissii olim-
me kumulatiivisesti jo melkein
70:ssd ja vauhti kiihtyy. Kort-
tcja menee ulos noin 500 kap-
paletta paivesse eike kysynB
tunnu ehtwen. Temii ilmeises-
ti rasittaa Luottokontrollia ai-
ka laitla."

Jyrkama toteaa lakonisesti,
ette fikevaihdon moninker-
taistumin€n ei liikkeenjohdon
kannalta ole viilttiimetH mi-
tenkeAn mukavaa: tilanne voi
olla yhta epemukava kuin jos

kasvu kituisi vaikkapa kuu-
dessa prosentissa,

Kasvuvauhti kysyy kanttia.

Neljfln kortin
markkinataisto

Seppo Jyrkeman on helppo
esitelh maailman korttipelin
nykyvaihetta: Luottokunnan
valttiassa Visa kulkee vahvas-
sa mydtatuul€ssa,

"Diners on hiljalleen putoa-
massa markkinaosuuksissaan,
samoin American Lxpress.
MasterCard on menettanyt
myds jonkin verran. Visa sen
sijaan kasvattaa etumatkaan-
sa, markkinaosuus kasvoi
viime wonna 40;ste 41,4
7o:iin. Kun kokonaiskakku on
210 miljardia dollaria, mark-
kinaosuuden Usays tietee to-
della suurta rahasummaa."

Jyrkimii arvelee, ette Mas-
tercard ja Visa tulevat yhdis-
temean infrastruktuurinsa,
koska liihes kaikki amerikka-
laispankit ovat mukana mo-
lemmissa.

"Visan ja MasterCardin jii-
senine ovat peaosiltaan samat
pankit. Ne ovatkin havahtu-
neet miettimean. miksi kan-
nattaa rakentaa kaksi tieto-
verkostoa pitkin maailmaa.
Jos yhdistymises6 tulee totta,
tiis6 syntyy melkomoinen voi-
ma markkinoilla."

Pohjoismaisessa vertailussa
Suomi on Jyrkamen mukaan
vielA alkuasemissaan. Tiin6 vuon-
na piiiisemme senteiin Norjan

ja Tanskan ohi. Tanskassa ei
Visaa anneta ulos lainkaan,
Euroshekki on si€lH m€rkitte-
vii. Ruotsi johtaa markkinoita
ylivoimaisesti MasterCard/Eu-
rocardillaan.

Wallenbergin dynastiassa Eu-
rocard 20 vuotta sitten synny-
tettiinkin.

Norjassa johtaa Visa, sa-
moin Suomessa.

"Markkinataisto kaydaAn sii-
nii, kuka saa korttinsa keyte.
tyksi. Korttien maara sinal-
laAn ei viele ratkaise mitaAn!",
Jyrkame muistuttaa. "Kulut-
taja ratkaisee korttipetin tu-
loksen."

Hyvin toimeentulevat
Visa-ihmiset

Visalla menee hyvin. Koko
maailmassa 125 miljoonaa
korttia, Euroopassa 2l mil-
joonaa, Suomessakin jo noin
160 000.

Muovikorttien keyttde ja
keyttejie selvittaneesse tuo-
reessa tutkimuksessa Visa-ih-
misen prototyypiksi hahmottui
te[ainen suomalainen: hyvin
toimeentuleva, perheen tulot
yli l0 000 mklkk; asuinpaikka
piiiikaupunkiseutu ja erityises-
ti Esnoo. Visa on viel6 masku-
liininen maksuv?iline, silH
suurin osa keyttajista on mie-
hia.

Visaa keytetaen huoltoase-
ma-asioinnin fiseksi erityisesti
tavantaloissa, vaatekaupoissa
ja matkoilla, hotellcissa ja ra-
vintoloissa.

Luotollinen OK-kond
paa vain kotimaassa.
markkinointi liihtee
kayt&itarpeesta, esim.
non vaihtoon tai
liittyvista hankinnoista.
tilla saa vaikkapa
useammasta liikkeesta.
sissa hankinnoissa
tien voima tulee hyvin
viin.

"Molemmilla k
16 on menestymisen
suudet", Jyrkeme sanoo.
-kortin luototettu versio
kaupaksi 46 7o:n
dilla. Ja Visa tekee
kasvukbyrii2i muiden
lella."

Eurocard - joka on
maailmanlaajuista
Card-jarjestelmaa - on
tyskortti ja Jyrkamen
sellaisena myds pysyy.
cardin kayttajia on
noin 25 000.

HOP teki rohkean
korttitempun

Jyrkame kertoo, €tte OK-
korttia markkinoitiin aluksi
ilman pankkisidonnaisuutta-
"Onneksi hoksasimme kysya
asiakkailtamme ajoissa, min-
kii pankin asiakkaita he ovat
eli minkii pankin OK-konin
saamme heille toimittaa. Pe.:i-
simme liikkeelle nopeimman
pankin kanssa, kun HOP kyt-
ki sekii OK:nsa etta Visansr
pankkiautomaattikayttddn vii-
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tisen vuotta sitten. Tama oli
todella dramaattinen temppu! ",
Jyrkiimli sanoo. "Sen jdlkeen
muutkin pankit tulivat mu-
kaan. Pankkiautomaattinos-
tot eivet kulje Luottokunnan
kirjanpidon kautta, mutta
kortti toimii avaimena auto-
maatti in."

Kaupan kehitett?ivii
rahastusjiirjestelmiiiiin

Luotto- ja maksukorttien
kayttii kasvattaa kaupan pai-
neita. Ongelmat syntyviit le-
hinna rahastusjarjestelmista.

"Standardit ja korttikaupan
yleistyminen on otettava huo-
mioon, kun kaupan kassalait-
teistoja uusitaan. Nykyisiin
jnrjestelmiin voidaan yhdistaa
lisalaitteita korttien k,isitte-
lyyn. Kaupan viiki onkin in-
nostunut saamaan tiedot elek-
troniseen muotoon. Siita on
luonnollisesti hydtyii kaupan
omienkin korttien kesittelysse."

JyrkamA aryostelee maksu-
paateprojektin synnyttamea
ilmapiiriii; vairteita ettA se
muka vaatii kalliita investoin-
teJa pankkikoneil le.

"Rauhallinen evoluutio vie
kehitystA eteenpain erittain
komeasti", hd.n sanoo ykskan-
taan. "Ensimmdisia keytan-
ndn sovelluksia testataan jo
erdissd laivoissa, hotelleissa ja
marketeissa. Niiden kokonais-
jArjestelmien yhtena osana on
luottokorttikaytto."

Seppo Jyrkiimii sanoo, etta
muovikorttien keyttddn pe-
rustuvat maksujArjestelmat
pyrkivat kaikkialla kehitty-
nerssa maissa irti paperitosit-
teista.

"Luottokunnan rooli pank-
kienja kaupan yhteisesti omis-
tamana yrityksena edellyttaa
mahdollisuutta konekieliseen
tiedonvelitykseen - niin kau-
pan kuin pankkienkin jiirjes-
telmien kanssa. Me olemme
uusineet tietojarjestelmamme
taydellisesti, jotta selviamme
kasvusta joustavasti. Ja Luot-
tokunnan prosessorilla on dr-
hiikka linja Lontooseen, josta
vastaukset tulevat reaaliajassa,"

Suomalaisten oltava
nopeita omaksujia

Elektroninen teknologia kas-
vaa rejAhdysmtiisesti. Jyrka-

ma kertoo, ettA ranskalaiset
kehitteyet sirukorttia, jonka
sisene on mikroprosessori.
"Siite saattaa syntye standar-
di."

USA:ssa tutkitaan nimikir-
joituksen digitalisoimista; kir-
joitusrytmi karakterisoidaan
ja talletelaan numeromuodos-
sa.

Turvallisuusriskit. pyrit6iin
ennaKormaan Ja mlnlmormaan.
Uudessa Visa-maksukortissa
on uusia turvallisuustekiidita.
jotka vahen ivat viier"nn<iksia.
Ihmisen tarkkaa silmae kort-
tipeli kuitenkin viime kiidessii
kysyy: kortin ja kortin haltijan
tarkistusta, luottorajoissa py-
symisH. Tietojen suojaaminen
pysyy ongelmana, edelleen.

"Koska me suomalaiset em-
me voi olla tekniikan kehitta-
misen karjessa, meidan on ol-
tava nopeita omaksujia eli so-
peuduttava siihen mita maail-
malta tulee. Kaikki viime ai-
kojen innovaatiot ovat tulleet
Visalta. Meiden on pidetteve
huoli kansallisten piirteiden
yhteensopivuudesta. 

- 
Sopivaa

er tarvrtse muuttaa!"
Jyrkama ennustaa, etta jar-

jestelmat joutuvat pian miet-
timaan, mite kaikkea voidaan
tehdA yhdessA. "Kylla luotto-
miesveteraanit tietevat, mita
tame korttiDeli maksaa!"

Valmis lakiluonnos
jiiiinee torsoksi

Luottokorttiyhteisdtoirnikun-
ta on tydnse tehnyt ja mietin-
tdnse jattanyt. Jyrkami kuvaa
toimikunan tehtavea vaikeak-
si.

"Tydtii vaikeufti se, ett:i he-
ti alkajaisiksi toimikunnan
eteen lydtiin valmis lakiluon-
nos ja odotettiin kannanottoa:
siiedetaiinkd vai ei. Takeltele-
vaksihan se meni."

Jyrkiimd sanoo, etta toimi
kunta sai aikaan ainakin ter-
minologisen linjanvedon: En-
simmiiiste kertaa vedettiin ra-
ja maksukorttien ja luotto-
korttien veh[e. "Jos maksuai-
ka on keskimA?irin 45 Diiivae
eikii ylitii kahta kuufautta,
kysymyksessd ei ole luotto-
kortti vaan maksukortti. Visa
on selkeiisti maksukortti ia
keytAmme uutta nimea io[r-
donmukaisesti."

Mietinndn paApiirteet Jyr-
keme tiivistee kahteen: Mak-
sukortit eivet neytii kaipaavan
miteen omia lakeja. Yhteisdt,

joiden peaasiallinen toi-
minta liikkuu pitkiii maksuai-
koja myiintavien korttien ym-
pdrillii, olisivat sen sijaan
luvanvaraisia. Sellaisilta yh-
teisdilta piteisi vaatia vahin-
teen miljoonan markan pe-
ruspeeoma ja jatkossa yahin-
$\Al 6 Eain oma pdiioma suh-
teessa sitoumuksiin. Voidaan
olla sitakin mielte, ettt name
asiat voitaisiin aivan hyvin
yhdistAa rahoitusyhtidlakiin.
Silloin sieltii vain poistettaisiin
pykiilii, joka kieltae rahoitus-
yhtidita rahoittamasta yksi-
tyishenkilttite. Mitean erillista
luottokorttiyhteisdlakia ei tAl-
ldin todellakaan tarvita."

Muoviraha tunnetaan
myiis sosialistisissa
maissa

Kiina oli Jyrkii.miin mukaan
kauan toivoton korttimaa. Di-
ner's sai peen aukija nyt kaik-
ki ne lje paekorttia kelpaavat
siellii. maksun v?ilineiksi.

Neuvostoliitossa on pitkaiin
hyviiksytty kaikki neljii muo-
virahaa. Rahastus pelaa samal-
la tavalla kuin muuallakin. "In-
turistin osasto hoitaa kortti-
asiat. Kaikki ne paikat, jotka
hyvaksyvat dollarin, hlviiksy-
v6t mycis muovirahan."

DDR aukesi :iskettAin.
Ite-Euroopan maat eivat

yleensa anna kortteja ulos, mut-
ta ottavat niita vastaan. Kortti-
peli sujuu kohtull isesti. Tosin
valuuttakursseissa saattaa tul-
la hankaluuksia, koska sikalei-
nen raha ei ole vaihdettavaa va-
luuttaa. Visan tositteet kasitte-
lee Bank of America Frankfur-
tissaja keenteA ne dollareiksi."

Tyiittiimyyden pelko
ei pelottele luottoviikeii

Jyrkaima uskoo luottoalan
kasvuun ja kehitykseen. Luot-
tokorttipeli ei ainakaan vii-
henne tydllisyytte. Mutta tydn
luonne muuttuu; nayttdpaate
tulee velttemattdmaksi tyitka-
luksi - ja sille kiisitelAan
massoja. Luottotietotoimistot
elAvet Jyrkaman mukaan tata
muodonmuutoksen reaaliai-
kaa jo nyt.

"Luottovaen tydn tempo
kiihtyy ja tehtavet yksinker-
taistuvat. Asiakasta kohti kiiy-
tetty aika vehenee. Inhimilli-

syys antaa tilaa tehokkuudel-
le. Toisaalta kaikki erikoista-
paukset tarvitsevat edelleen
ihmistii. Tulevaisuuden luot-
toveki on koulutettu kaytte-
meen jarjestelmen tietoa."

Jyrkame korostaa, efte vaij'-
rinkaytdsten haistelemisessa
tarvitaan tosi ammattilaisia:
kielitaitoisia, sukkelia ja nok-
ketia.

"Kansainviilisen pinnan
hoitaminen vaatii entistA
enemmen tydvoimaa, joka
kommunikoi englanniksi."

Yksi uuden ajan luottoam-
matti on security officer, tur-
vallisuusmies. Hiin etsii luot-
tokorttien rikollisia kiiyttiijiii
ja tyoskentelee yhdess?i polii-
sien kanssa. "Siinii jos missii
tarvitaan elye", Jyrkiimii sa-
noo.

Muovi ei korvaa
kolikkoa ja seteleit,i

Raha on arvon mitta ja
vaihdon viiline. Sen muoto on
kokenut melkomoisen muu-
toksen plooturahoista PVC-
muovikorttiin. Kortti on Jyr-
kemen mukaan tullut uudeksi
mahdollisuudeksi, ei romut-
tamaan vanhaa.

"Pieniin ostoksiin olisi edel-
leen keytettava oikeaa rahaa.
Alle sadan markan taDahtu-
mat ovat kaikille ka;natta-
mattomia. Valtio Ditakddn
huolen, ette rahaa on. Suoma-
laiset ovat paiisseet shekkivai-
heen ylitse ja suoraan nautti-
maan uudesta tekniikasta."

Pankit ovat investoin€et
paljon automaatteihinsa: kii-
teisen rahan saatavuus teh-
diiiin todella helooksi.

Suomalaisten palkat makse-
taan pankkiin, tilipusseja ei
enea juuri niiy. Muutos alkoi
l960Juvulla ja sillii on Jyrk6-
mdn mukaan dramaattinen
merkitys koko kansantalou-
delle.

"Pankeilla on luonnollisesti
kova halu pitea rahaa kiiytds-
siiiin mahdollisimman pit-
kaAn. Toisaalta on aivan koh-
tuullista, etta pakansaaja voi
keyttaa ostovoimaansa olipa
se milla tilimuodolla tahansa. .
Viikonpeiveste, kellonajasta
ja paikasta riippumatta. Teme
antaa meille tehtevee."

Keyttdtilien kulta-aika on
ohi, matkashekkien markki-
na-alue pienenee.

Korttipeli kulkee.

Maditta Hlmiiliiinen



Yhdistyksen hallitus on peettanyt ryhtya toimiin Vuoden luot-
tomiehen valitsemiseksi. Henkilcin valinta tapahtuu yht€istydssa

iasenkunnan ia hallituksen kesken siten, etta kukin jesen tekee

"hdotukr"n 
vuoden luottomieheksi ja hallitus suorittaa ehdotus-

ten ja oman tietAmyksensii pohjalta lopullisen ratkaisun.

Tavoite

Luotonannon merkitys kaupan alalla kasvaa jatkuvasti. vastaa-
vasti luottokauppaa edistavat ja palvelevat toimintamuodot mo-
nipuolistuvat ji tehostuvat. Luottoalalla toimivien henkilijiden
osaamiselle asetetaan kasvavia vaatimuksia.

Vuoden luottomies -kilpailun tavoitteena on edistee henkild-
kohtaista aloitteellisuutta yrityksen luottotehtavissa ja kiinnitHe
huomiota tehokkaan Iuottotoiminnan a oon.

Valintaperusteet

Vuoden luottomi€hen tulee taytteA yksi seuraavista vaatimuk-
sista:

- henkild on toiminut tuloksellisesti luottotehtevissa tai

- henkilct on tehnyt luottoalan innoraation tai

- henkilij on t€hnyt luottoalaa tunnetuksi elinkeinoelamassa
ja viranomaisten keskuudessa.

ValintaDerusteet ovat - kuten huomataan - hyvin valjat. Kes-
klistii on, etta henkildn aloitteellinen toiminta jatkuu edelleen.
Toisin sanoen tulevaisuudessa on odotettavissa lisaa saavutuksla.

Yrityksen koolla, jossa henkild toimii, ei ole merkitysta. Yritys

VUODEN 1985
LUOTTOMIES

voi siten olla pieni tai suuri. Se voi sijaitaja toimia missa tahansa
Suomessa: ei valttamatta paakaupunkiseudulla.

Valittavan henkildn sukupuolella ei ole merkitystA - kunhan
se on, Jo muinaisten paimentolaiskansojen keskuudessa Samaa-
nina oli voinut olla niin mies kuin nainen. Parhaimmillaan muu-
ten luottomies toimii kuin iamaani: parantaa sairaita' ennustaa
tulevaisuutta ja etsii kadonneita elaimia.ja esineita.

Valintamenettely

Jasen ilmoittaa oman ehdokkaansa nimen, tehtavan, yrityksen ja

ehdotuksen perustelut. Ehdotuksen tekije jaa tuntemattomaksi.
Ehdotus tulee lAhettaa yhdistyksen hallitukselle osoitteeseen:

Luottomiehet - Kreditmennen r.Y.
PL 89 I
OOIOI HELSINKI

Palautusaika paettyy 30.09. 1985.

Lopullisen valinnan tekee yhdistyksen hallitus. Kilpailun tulos
julkaistaan marraskuun alkupuolella ilmestyvassa Luottolinkisse
4/85.

Palkinto

Vuoden 1985 luottomies palkitaan 2.000 markan tunnuslus-
palkinnolla. Lisaksi hanelle annetaan Vuoden luottomies -diplo-

mi. Palkinnot luovutetaan yhdistyksen varsinaisessa syyskokouk-
sessa 21.I 1.1985. Voittajaa pyydetaan pitamaan kokouksessa Jd-
senilleesitelmavalintaanliittyvastaaihepiiristli. Hallitus

Suunta tulevaisuuteen - AsPo
Aspo on teollisuutta, kiinteistdja ja
liikennettd palveleva suomalainen
monialayritys. Se on keskittdnYt
voimavaransa tuotealoille, j otka
edellyttdviit syvdlle menevld taito-
tietoa, pitkdlle vierya erikoistumista.

Ominaisinta Aspolle on iatkuva
halu etsid uutta ia kehittyd, olla
aina askeleen edelli muita. Siksi
Asoo on tdndan vakavarainen suo-
malainen palveluyritys, iolla on luo-
tettavan yhteistyokumppanin ia
tyiinantajan maine kaikilla toimia-
loillaan. lbrds-, Elektroniikka-' Tek-
ninen, Energia- ja Kemikaali-Aspo
tyollistdvdt liihes 560 alojensa
ammattilaista.

Aspon voima on osaamisessa ja
pitkdlle viedyssd erikoistumisessa.
siksi se voi luottavaisin mielin
suunnata tulevaisuuteen.

ttRsPo
Suunta tulevaisuuteen



LUOTTO EI OLB OIKEUS ISO-BRITANNIASSA

Pidmaja: Hotel Cumberland, Hyde Parkin kulmalla.
Tehtiivii: Suoriutua Luottomiehet r,y:n tiiviistd Lon-

toon seminaarimatkan ohjelmasta.
Piiiiosissa: Luottomiehiii ja -naisia ldnsirannikotta ja

muualta Suomesta.

Yhdistyksen ulkomaantoimi-
kunnan valmistavan tydsken-
telyn tuloksena yhdistyksen
tamanvuotincn ulkomaan-
matka pAAtettiin tehda Lon-
tooseen 8.-12. toukokuuta.
Matkan onnistuneisiin jiirjes-
telyihin vaikuttivat ratkaise-
vasti toimikunnan puheenjoh-
tajan Thomas Feodoro{Iin jo
monta kertaa koetellut taidot
ja erityisesti hanen "isentan-
sii" Dick Inglisin liiheiset suh-
teet Lontoon elinkeinoela-
maAn. Kuten saattaa arvata
matkaohjelman laatiminen ei
ote helppo tehteva. Kiireisten
liikkeenjohtajien aikataulujen
yhteensovittaminen ja ylliittii-
vet peruutukset koettelevat
hyviinkin organisaattorin ky-
kyjen ddriarvoja.

Saapumisemme Lontoon
suurimpaan hotelliin, Hotel
Cumberlandiin yiivestyi yh-
delle tunnilla ruotsalaisten
virkamiesten takia. Ruotsin
lennonjohto lakkoili pahim-
moilleen matkamme aikana ja
temen vuoksi jouduimme
mennen tullen kiertiimidn
Eestin, Latvian ja Liettuan
kautta.

Seminaari jarjestettiin hotel-
lissamme. Seminaarin avauk-
sen suoritti Thomas Feodoroff
yhdistyksen puheenjohtajan
oltua estynyt saapumasta mat-
kalle. Ensimmiiisen esitelmbn
piti Institute of Credit Mana-
gement Ltd:n puheenjohtaja
Mr. Paul Mudge. Asemansa
tunnusmerkkine Mr. Mudge
piti esityksensa aikana kaulas-

saan riippuvaa messinkista rin-
takilpea. Institute of Credit
Management perustettiin
vuonna 1938 tuottopaenikdi-
den ammatilliseksi oppilaitok-
seksi. Instituutin jiiseninii on
3.600 luottopaellikkttii pae-
asiassa kaupan alalta. Osa je-
senista on opiskelioita. Insti-
tuutrn tavortteena on ennen-
kaikkea nostaa jasentensa
ammattitaitoa. Paranevaa

ammattitaitoa ei kayteta pel-
kasteen saatavien perimiseen
vaan myds myyntihenkildstdn
auttamiseen,

Instituutilla on useita toi-
mintamuotoja. Se jerjestae
tutkintoja; tutkintotasoja on
nelje. Seminaarit ja luottoklu-
bit kuuluvat instituutin toi-
mintaan. Esimerkiksi vienti-
kaupan luottojohtajilla on
oma klubinsa. Instituutin oma

lehti Credit Management il-
mestyy joka toinen kuukausi.
Instituutti harjoittaa luotto-
paa[ikitiden tyitnvalitysE.
Instituutin useat komiteat yrit-
tevet vaikuttaa Englannin
hallituksen peetdksiin. Institu-
te of Credit Management on
yhdesse kolmen muun yhteis-
dn kanssa laatinut syyskuussa
1983 luottoarvosteluoppaan
"A Guide to Credit Scoring".

Lansirannikon ketju 3M:n edessa: talouspeellikkit Matti puuss, sehkdlehteenmtki oy (vas.), varatoimitus-joh!1ja Jermo Kyaithonla, contant Ky, taiousjohtaja Aimo siitonen, Urho Tuorninen b);. tlii.iriofaariii-
kii Mrrtti Xuurtrmo. Contant Kv-



Luottoarvostelulla mitataan
oppaan mukaan siia tilastol-
lista todennakdisyytta, mi[e
luotto maksetaan takaisin.
Tavanomaisia tilastollisia me-
netelmia kayttaen on mahdol-
lista ennakoida tiettyja omi-
naisuuksia omaavien ryhmien
tuleva maksutapa samoja
ominaisuuksia omaavien mui-
den ryhmien aikaisemman
maksutavan perusteella. Op
paassa halutaan korostaa sita,
etta yhdeltakaan luotonhaki-
jalta ei kielleta luottoa. Aino-
astaan silloin kun luoton mak-
saminen ei ole riitHvan to-
dennakoistA, on luotto kiellet-
tavA. Luoton saanti ei sentean
ole oikeus.

Iso.Britannia on
mainettaan parempi

Mr. Mudgen esityksen jel-
keen saimme kuulla Suomen
suurlehetysttin kaupallisen
edustuston kaupallisen neu-
voksen Aarne Hildenin ja kau-
pallisen sihteerin Jorma Kyllii-
snn esitelmdiven Suomen ja
Englannin vafisesta kaupasta
ja Englannin talouselamen ti-
lasta. Hilden muistutti, ette
konservatiivit saivat vuoden
1979 parlamenttivaaleissa
enemmist<in Margaret That-
cherin johdolla. Vuonna 1983
parlamentti hajoitettiin ja
konservatiivit onnistuivat li-
seemiian enemmistdeen.

Konservatiivien talouspoli
tiikalla on ollut nelje tavoitet-
ta. Inflaatio pidetiiiin kurissa.
Vuonna 1984 inflaatio oli 4,6
prosenttia ja ruoden 1985 en-
nuste niiytteii 5,0-5,2 pro-
senttia. Julkisen talouden pai
sumisen hillitsemisessa on on-
nistuttu kohtalaisen hyvin.
1983 julkiset menot brutto-
kansantuotteesta olivat 43.1
prosenttia (Suomessa 37,4
prosenttia). Teollisuuden kan-
sainviilistii kilpailukykyii nos-
tetaan. Tuottavuus on kohon-
nut jyrkkedn nousuun; jopa l5
prosenttia keskeisillii teolli-
suuden aloilla. Tdmd on kui-
tenkin 20-25 prosenttia hei-
kompi kuin mannermaalla.
Neljantena tavoitteena on val-
tion yritysten yksityistaminen.
Toimenpiteen tarkoituksena
on niiiden yritysten saaminen
liiketaloudellisesti kannatta-
viksi. Ensimmiiisena yksityis-
tettiin British Aerospace ja
viimeksi British Telecomp.
Jiilkimmiiisessii kaupassa ki-

R

lahti Englannin valtion kas-
saan 30 miljardia Suomen
markkaa. Ensi syksyne tulta-
neen yksityistemaiin British
Airways. Tata kauppaa on
pitkityttenyt "konkurssi"-La-
kerin nostama oikeusriita val-
tion lentoyhtidta vastaan.

Talouspolitiikassaan on siis
Thatcher onnistunut hyvin.
Hintana 6stii kaikesta on ko-
va tyiittdmyys. Vuonna 1979
tydttdmie oli 1,2 miljoonaa.
Vuonna 1984 ty,tittdmien miiii-
rii oli noussut 3,2 miljoonaan
eika kdiinnetta bskuun ole
nakyvissa.

Myltti lakkoilevasta Eng-
lannista on vaara. Tytjpiiiviii
lakkojen takia menetetiien
Englannissa v?ihemmen kuin
Suomessa, Yritysten tuotta-
vuus on hyvA pienessii ja kes-
kisuuressa teollisuudessa,
mutta huono valtion ja suu-
ressa teollisuudessa. Suoma-
laisten yritysten tytiiryhtiiiiden
meiira on kymmenessa vuo-
dessa kolminkertaistunut.
Vuonna 1975 suomalaisia ty-
taryhtittite oh 50 ja tenii
vuonna niite on 154 eli toisek-
si eniten Ruotsin j,ilkeen.

Kaupallinen sihteeri Jorma
Kyllitnen totesi Suomen kau-
pan olevan voimakkaasti yli-
jaamainen. Tema ei kuiten-
kaan ole suuri huolenaihe Iso-
Britannialle, siUe Suomen
tuonti taUe kauppamahdille
edustaa vain Yajaata 2 pro-
senttia sen koko tuonnista.
Vienti Iso-Britanniaan on sen
sijaan 12 prosenttia Suomen
koko viennistii. Ennen Iso-
Britannian viennistl oli 90
prosentlia puupohjaisia tuot-
teita. Vuonna 1984 puun
osuus on laskenut 59 prosent-
tiin. Viennin suurin yksittiii
nen tavaranimike tuonna
1984 oli uudet matkustaja-
alukset yhdellii miljardilla
markalla. Teme muodostuu
yksinomaan huviristeilje
Royal Princessin luo!-uttami-
sesta. Puun osuus viennista on
kuitenkin edelleen huomatta-
va, sillii 20 suurimman tavara-
nimikkeen joukkoon mahtuu
ainoastaan 5 muuta tavarani-
miketta.

Urbo ja Sorsa

Suurliihetystdn vientikeskus
jerjestea Suomen viennin edis-
tamistilaisuuksia. Matkamme
jiilkeisellii viikolla alkoi mm.
vuoden loppuun asti kesteve

Sea Finland -niiyitely. Suo-
men merenkulun historiasta
kertovaa neyttelya tuli Tha-
mes-joelle komistamaan jeen-
murtaja Urho. Mahtoi olla
mielenkiintoinen nehtevyys
maailman entisen merimahdin
kansalaisille. Seuraavalla vii-
kolla piiiiministeri Kalevi Sor-
sa saapui vihkimiiiin Mobiran
uuden toimitalon Cambridge
Science Parkiin. Toukokuun
puolivalissa avattiin Yhtynei-
den Paperitehtaiden koko-
naan omistama Shottonin pa-
peritehdas. KesA[a Shottonin
paperinjakelua uhkasi ammat-
tiliiton boikotti tiiman veitet-
tya tehtaan johdon solmineen
tydehtosopimuksen veeren
ammattiliiton kanssa. Lon-
toon kuululle lehtikadulle
Fleet Streetille uppoaa yli 60
prosenttia koko maan kaytta-
meste sanomalehtipaperista.
Yleinen mielipide oli, etta jos
Shotton ei saa paperiaan rnyy-
dyksi Fleet Streetille ei teh-
taassa ole miEAn jarkeA.
Suomalaisilla yrityksillii on
ennestaan Iso-Britanniassa ll
paperiteollisuuden valmistus-
yksikkda.

Suomalaisia luotonantajia
kiinnostaa tieto, etta suurlahe-
tystti on tehnyt yhteistyoso-
pimuksen Dun & Bradstreetin
kanssa luottotietojen toimit-
tamisesta viejien kayttddn.

Kylldnen mainitsi, etta vain
joka toisella englantilaisella on
pankkitili. Tama selittyy silla,
ette Englannissa ei ole palkka
pankkiin -systeemiii, kuten ei
useimmissa muissakaan mais-
sa. Palkan ohjaaminen Suo-
messa pankkitilille on nosta-
nut pankkitilillisten maaran
meille 90 prosenttiin aikuisvii-
estdsta. Englannin ja Suomen
jarjestelmien erot nAkyvet
mycis pankkilainojen mAaris-
sd. Englannissa vain noin 7
prosentilla Gysikaisisg on yk-
si tai useampi pankkilaina.
Tema johtuu siita, ette esim.
asuntokauppoja rahoittavat
muutkin luottolaitokset kuin
pankit. Pankkisiirto on har-
vinainen Iso-Britanniassa.
Kansalaiset on totutettu hoi-
tamaan maksunsa shekeille.

Puheenjohtaja Jobn Booth
DM Group Ltd:sta kertoi ai-
heesta "How to do business
with the English". Mr. Booth
edusti suoramarkkinointiyhtid-
te. Henen mukaansa teytyy
velttaa "kylmia kaynteja".
Hiin ei voi suositella myynti
miehen koputtavan ovea ja
sanovan "Here I am!".

Ensin on sylte lehettae po-
tentiaaliselle asiakkaalle suo-

ramarkkinointikirje ja sen jiil-
keen tavata tiimii henkiltikoh-
taisesti. Te[e tavalla ei synny
mita:in vearinkasityksia puo-
tn eika toisin.

Justitia Internationalin toi
mitusjohtaja Dick Inglis esi-
telmdi maksuehdoista, perin-
naste ja kansanve[sistii luot-
totiedoista. Erityisen kiinnos-
tava oli hanen esityksensa
maksutavasta eri markkina-
alueilla maittain tarkasteltuna.
Liinsi-Euroopassa ajoittaisia
maksuhiiiriciitii esiintyy Vbli-
meren maissa: Ranskassa,
Kreikassa, Italiassa, Maltalla,
Portugalissa ja Espanjassa.
Ita-Euroopassa kaikki maat
maksavat kohtalaisen nopeas-
ti. NAissA maissa talouselama
on pohjimrniltaan valtion
kontrolloimaa, lukuunotta-
matta joitakin poikkeuksia
Unkarissa ja Jugoslaviassa.
Tiimii merkitsee site, ette jos
vientikauppaan on ostaja-
maan ministeridn hyviiksymi
nen, maksu hoidetaan.

Albania on kay6nnarllisesti
katsoen suljettu markkina-
alue. Bulgarian ja Romanian
maksuissa saattaa esiintya vii-
veita ulkomaan valuutan
puutteen takia.

Mr. Inglisin analyyttinen
esitelma eri maiden maksuta-
voista piti siselleen kaikki ta-
louseliimiin kannalta merkit-
tavat valtiot.

Vauvassa on tulevaisuus

SeminaariDeivan viimeisen
esityksen piti Mr. Finton Fa-
gan, Mr. Faganin mukaan
uutta asiakasta 6ytyy kasvat-
taa kuten vauvaa. Asiakkalle
on kerrottava kuka tekee
myyjeyrityksesse peetdkset,
mitka ovat ehdot jne.

Voimia kysyneen seminaarF
piiiviin ja saapumispeiven
peAtteeksi siirryttiin nautti-
maan yhteinen paiv?illinen pe-
kingilaiseen ravintolaan New
Lotus Gardeniin. Kiinalaisen
ruokakulttuurin mukaisesti
paivalinen kesitti parikymen-
ta eri ruokalajia kuivatetuista
sammakonreisista alkaen.

Matkan ainoita mustia het-
kiii oli kun kaikki ryhmiimme
20 jesenta jeivat toisen piiiviin
aamuna Iso-Britarnian 3M-yh-
tidn 20 hengen hissiin sulje-
tuksi 10 minuutiksi. Muis-
taakseni hissi oli amerikka-
lainen.

Selviydyttyamme ahdingosta
3M:n luottojohtaja Peter Mar-



tin kertoi meille 3M:n luotto-
toiminnoista. Yhtidn vuosi-
myynti on 327 miljoonaa pun-
taa. Tydntekijditii on kaik-
kiaan 6.000.

3M:n kokonaissaatayat ovat
keskimiiiirin 52 miljoonaa pun-
taa. AsiakasrekisterissA on
kaikkiaan 100.000 asiakasta.
Saldollisia on neiste kerral-
laan noin 16.000. Laskuja lii-
hetetiiiin vuodessa 540.000.

3M haluaa asiakkaan
kasvavan

Luottotoimintoja johtaa luot-
tojohtaja. Hiinen alaisenaan
on 4 alueellista luotonvalvo-
jaa. Saatavien kiertoaika on
l0 vuodessa pudonnut 73 piii
vesta 53 paivean. Luotonval-
vonta ei informoi myyntihen-
kiliiitii asiakkaiden maksuhiii-
riiiistii. NAin tehtiin aikai
semmin, mutta todettiin, etta
informaatiolla ei ole vaikutus-
ta saatavien kiertoaikaan.
Niiin ollen informaatio koet-
tiin paperihukaksi.

Mr. Martin esitteli uuden pae-
tekeyttdisen ATK-reskontran.
Reskontran suunnittelu ja to-
teutus kesti viisi vuotta. Nor-
maalien reskontratietojen li-
siiksi ruudussa on nekyvissA
myos asiakkaan tilaukset joita
ei vielii ole laskutettu. Asiak-
kaan laskun saa ruutuun sellai
senaan, mika helpottaa lasku-
j€n arkistointia.

Englannissa korkojen veloi-
tus on satunnaista, joten 3M:n-
k?idn reskontra ei tunne viiviis-
tyskorkoja. Luottorajoja ei
myijskean ole maeritelty. 3M:n
liikevaihto kasvaa 20 prosen-
tin vuosivahtiaja yritys haluaa
asiakkaiden kasvavan sen mu-
kana. Temain vuoksi jos luot-
torajoja asetettaisiin, niitii
jouduttaisiin jatkuvasti muut-
tamaan.

Iso-Britannian 3M on muo-
dollisesti Brysselin Euroopan
konttorin alainen. KAltttnnes-
sa asiat hoidetaan suoraan
USA:n paakonttorin kanssa.
Temii johtunee siitA, ett6 Iso-
Britannian yksikrin johtaja on
amerikkalainen.

1000-luvulta 2000-luvulle

Iltapeiva[A oli tilaisuus tu-
tustua 1100-lululla perustet-
tuun Windsorin linnaan. Lin-

nan ensimmd.inen isiintii oli
kuningas Henrik I. Nykyiiiin
linnaa emilnndi kuningatar
Elisabeth II. Kuningattarella
on keytdssean useita linnoja
eri puolilla Iso-Britanniaa.
Windsorissa hiin asuu nor-
maalisti koko huhtikuun seke
y.hden viikon kesiikuussa, jol-
loin lehistdlla on Ascotin kuu-
luisat hevoskilpailut. Joulun
kuningatar viettiid perheineen
tessa linnassa.

Illaksi oli jerjestetty liput
Apollo Victoria -teatteriin rul-
laluistinmusikaaliin "Starlight
Express". Musiikki oli And-
rew Lloyd Webberin, joka on
saveltAnyt mycis musikaalin
"Evita", jota keytiin katso-
massa edellisellii Luottomies-
ten matkalla Lontoossa 1979.
"Evitaa" esitetaan edelleen
Lontoossa. "Starlight Expres-
sissii" kaikki nayttelijat liik-
kuivat rullalustimilla, mikii
antoi valtavan vauhdin koko
musikaalille. Oli kiintoisaa
havaita, etta teatterissa ei na-
kynyt orkesteria eikii kuulu-
nut autenttisia lauluAanie.
Kaikki musiikki tuli playbac-
kinii nauhalta. Seuraavana
paivene muutamat meista on-
nistuivat hankkimaan liput
Webberin suosituimpaan mu-
sikaaliin "Cats". Tame kissa-
musikaali, jossa kaikki naytte-
lijet olivat pukeutuneet kis-
soiksi, oli musiikiltaan peh-
meampea kuin edellisen p2ii-
van esityksessa. Tessa sentean
lauluaanet olivat autanttisia
musiikin tullessa nauhalta.

seereen tai viininmaistajan
makuaistiin. Pahin ongelma
on telE hetkelle asbestoosin
aiheuttamat koryauskiistat
Yhdysvalloissa.

Lloyd'sin suuressa hallissa
oli ndkyviillii paikalla "Lutine
Bell". Se on riippuva kello,
mikii kuului aikanaan saman-
nimiselle ranskalaiselle frega-
tille. Sita soitettiin Lloyd'silla
aina kun maailmalta tuli €r-
keitii ilmoituksia; kaksi kertaa
kun tuli hyvii uutisiaja yhden
kerran, jos saatiin huonoja uu-
tisia. Tietoliikenteen kehityt-
tya kelloa soitetaan ainoas-
taan juhlatilaisuuksissa.

Tutustumiskaynnin lopuksi
saimme tutustua Lloyd'sin yh-
teydessa oleviin amiraali Ho-
ratio Nelsonin kokoelmiin.
Mieleeni jaivet Nelsonin oikea-
katinen nimikirjoitus silta ajal-
ta, jolloin hiinellii vielii oli tuo
kasi seka katevd kultainen va-
senkatisen haarukka-veitsi
yhdistelma.
Lloyd'ssille valmistuu uusi
paekonttorirakennus nykyisen
viereen vuoteen 1986 mennes-
sA. Se on saman arkkitehdin
suunnittelema kuin kuuluisa
Pompidou Centre Fariisissa.

Osa meiste kiivi katsomassa
myds Lontoon arvopaperi
pttrssia. Sielliihen noteerataan
talle hetkelle kaksi suomalais-
yritystii, Amer-Yhtymb Oy ja
Oy Wartsila Ab. Pari muuta-
kin suomalaisyrityste on pyr-
kimesse sinne. Mitaan kesitys-
ta pdrssin hyiirinastA ei voinut
saada opastuksen puuttuessa.

Paivan paatteeksi tutus-

tuimme kansainvAlseen va-
luuttakauppaan Merrill Lyn-
chiin. Richard W, Mathews
esitteli miten "broker" toimii.
Merrill Lynch on Amerikan
suurin valuuttakauppa paa-
omalla ja muillakin kriteereillii
mitattuna, joten sen resurssit
ovat ylivoimaiset.

Lauantaina pelattiin Eng-
lannin jalkapalloliigan viirnei-
nen ottelukierros. Olimme
katsomassa ottelua Queen's
Park Rangers - Manch€ster
United. Manchester, jossa pe-
lasi useita maaotteluedustajia,
voitti 3-1 ja tuli liigassa toi-
seksi Evertonin voittaessa.
Tunnelma ennen ottelua, sen
aikana ja ottelun jiilkeen oli
sen laatuinen, ette emme ih-
mettele, mita Englannin jal-
kapallossa tapahtui kevee a
1985. Savupommeja heitettiin
kentAlle ja useita ratsupoliiseja
nelisti kentiille ottelun paatty-
essii. Samaan aikaan Bradfor-
din ottelussa katsomon palos-
sa menehtyi 48 ihmis6.

Matkan vaikutelmaksi jiii
se, etta meille Suomessa luo-
tonvalyonta toimii vehinteAn
samalla taidollisella ja tekni-
sella tasolla kuin Iso-Britanni-
assa. TAma o[ erinomaisen
kouriintuntuya anti matkal-
tamme. Joissain asioissa
olemme huomattavastikin
edellii englantilaista luotto-
alaa. Ymmiirsimme etenevam-
me oikealla tielle, joten
voimme painaa kaasua ja an-
taa menne.

Risto Suviala

Perinteitii, perinteite...

Vuonna 1988 tulee kulu-
neeksi 300 vuotta siita kun
Edward Lloyd avasi kahvilan-
sa Lontoossa. Siita sai alkunsa
maailman huomattavin va-
kuutusyhtid Lloyd's. Tehan
yhtiddn saimme tutustua mat-
kamme kolmantena p?iiviinii.

Lloyd'silla on monta roolia.
Se on vakuutuksenantajien
yhdistys, kansainv6linen va-
kuutusyhtid, kustantaja, meri-
tietouden maailmankeskus ia
Lontoon Cityn huomattavin
maanomistaja.

Lloyd'siin kuuluu yli 23.000
jasente, jotka ovat ryhmitty-
neet 400 syndikaattiin. JAsenet
ovat sitoutuneet henkiliikoh-
taiseen vastuuseen vakuutus-
toiminnan voitoista tai tappi-
oista. Vakuutuksen kohteena
voi olla mike hhansa uudesta
teknologiasta jalkapalloilijan

AASIA JA TYYNEN

HIDAS
Bangladesh
Burma
Filippiinit
Intia
Pakistan
Sri Lanka

MEREN VALTIOT

HYV)'
Australia
Hongkong
Indonesia
Japani
Kiina
Korea
Malesia
Papua-Uusi-Guine a
Singapore
Taiwan
Thaimaa
Uusi-Seelanti

Markkina-alueiden maksutavat (Dick Inglis).



Eero Kaukoranta
luottopeallikkd
Oy Huber Ab

Yleisiii niikiikohtia
yrityskiinityslaista

Yrityskiinnityslain voi-
maantulo l. l ,1986 on suurim-
pia kiinnitys- ja vakuusjiirjes-
telmAssemme viime vuosi-
kymmenine tapahtuneita
muutoksia. Erityisen mielen-
kiintoinen yrityskiinnityslain
voimaantulo on tavaran toi-
mittajien eli keytenndssa usein
tukkukaupan seke vakuuksien
keskin?iisessii etuoikeusjiirjes-
t!. 'ksessa muutoin heikohkoi
hin vakuuksiin tyytymaan
loutuvien iyhmien kannalta,
Yrityskiinnityslaki kumoaa
vanhan vuonna 1923 annetun
inaimistokiinnityslain. Irtai-
mistokiinnityslaki jdii edelleen
r oimaan viideksi vuodeksi.
l. l .1986 voimaan jniivi i i  ir-
raimistokiinnityksiii ei eniiii
taman jAlkeen voida uudistaa.

Yrityskiinnityslaki antaa
mahdollisuuden hankkia va-
kuusarvoltaan paremman va-
kuuden kuin irtaimistokiinni-
ttslaki. Irtaimistokiinnityksen
heikkous on ensinniikin sen
melko monimutkainen haku-
menettely seka sen antaman
vakuuden epiivarmuus. Lisiik-
si irtaimistokiinnityslain nojal-
la toteutetuissa pakkohuuto-
kaupoissa omaisuus realisoi-
daan esine esineelta. Tema
ongelma on yrityskiinnityslais-
ta polstettu.

Irtaimistokiinnityslain alai-
sen kiinnityksen kohde vaihte-
lee sen mukaan, mite irtaimis-
rokiinnityksen alaista iftai-
mistoa kiinnityksesse mAara-
tyllA alueella kullakin hetkell:i
on. Yrityskiinnityksenkin alai-
nen omaisuus muuttuu jatku-
vasti, mutta paiasaantdisesti se
ei ole sidottu paikkaan.

Yrityskiinnityksiii haetaan
patentti- ja rekisterihallituk-

pauksessa on reaalista arvoa
konkurssin sattuessa. Oikeus-
ministericin selvityksen "Etu-
oikedet konkurssissa" mu-
kaan tutkituista 84 konkurssi-
tapauksesta yli puolesta ri i tt i
etuoikeusasetuksen 4 a S:n ryh-
miil le jonkin verran jaettavaa
(s. 54 taulukko).

Yrityskiinnitykselle ei kui-
tenkaan mydnneta ns. separa-
tlstrn asemaa konkurssissa.
N?iin ollen yrityskiinnityksen
halti jan on valvottava saami-
sensa konkurssissa. Talta osin
se ei eroa irtaimistokiinniryk-
sesta, sen sijaan mm. kiinteis-
tdkiinnityksesta ja irtaimis-
topantista.

Keskeniiiin yrityskiinnitys-
ten etuoikeusji ir jestys ri ippuu
niiden vahvistamisajankoh-
dasta. Samana paivene vah-
vistetuil la kiinnityksil le on
keskenaan sama etuoikeus.
Jonkin verran epaselvaksi on
jaanyt s€, miten yrityskiin-
nltyksen tuottama etuoikeus
soveltuu etuoikeusasetuksen 4
a $:n muihin etuoikeuksiin.
Etuoikeusasetuksen muutok-
sessa todetaan ainoastaan ka-
tegorisesti, etta yrityskiinni
tykselle on sama etuoikeus
kuin 4 a $:n muil la saamisil la.

Yrityskiinnityksen kohde

Yrityskiinnityksen kohteena
voivat olla

l) rakennukset, koneet ym.
keyttiiomaisuus;

2) elinkeinonharjoittajan im-
materiaaliset oikeudet kuten
panttioikeus, toiminimioi
keus sekii elinkeinonharjoit-
tajan vuokraoikeus seke
erAat muut tamii.n tyyppiset
oikeudet (uutta irtaimisto-
kiinnitykseen niihden);

3) vaihto-omaisuus;

4) kassavarat, saatavat ym.
rahoitusomaisuus, ei kui
tenkaan veronpalautukset
(myds uutta irtaimistokiin-
nitykseen nahden).

Yrityskiinnityste ei voida
ulottaa sellaiseen omaisuu-
teen, mihin on voimassa muu
kiinnitys. Nein olle yrityskiin-
nrtys on luonteeltaan toissijai-
nen. Poikkeuksen muodostaa
kuitenkin autokiinnitys. Nein
ollen esim. erdat irtaimet esi-
neet, Jotka kuuluvat kiinteis-
tdn tarpeistoon, menevat rea-
lisaatiossa kiinteist6kiinnityk-
sen nojalla kiinteistcikiinnityk-
sen alle.

Yrityskiinnityksen
kiisitteeste

Luonteeltaan ydtyskiinnitys
on laaja-alainen. Se koskee
kaikkea elinkeinonharjoitta-
jan kiinnityskelpoista omai-
suutta. Kiinnitys voidaan kui-
tenkin vahvistaa rajoitettuna,
esim. osaan kiinnityskelpoises-
ta omaisuudesta, kuten elin-
keinonharjoittajan saataviin
tai elinkeinotoiminnan maa-
rettyyn osaan tai sita voidaan
myds alueellisesti rajoittaa
(yrityskiinnityslaki 5 g 2 mo-
menttu.

Keytanniisse yrityskiinni-
tyksen hakumenettely muis-
tuttanee pitkiilti kiinteistd-
kiinnityksen hakumenettelye.
Kiinnitys tosin haetaan pan-
tentti- ja rekisterihallitukselta,
jossa koko maan kiinnitykset
hoidetaan keskitetysti. Kiinni-
tysta mydnnetteessa peritiien
hakijalta leimaveroa vastaava
kiintean suuruinen maksu, jo-
ka suuruudeltaan suurin piir-
tein vastaa kiinteistitkiinnitys-
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selta. Hallituksen tulee
1.1.1986 mennessii laatia ha-
kemuskaavake sekA panttivel-
kakirja kiinnityksen hakume-
nettelye varten. Niiin ollen
myris yrityskiinnityksia kos-
kevat rasitustodistukset saa-
daan tilata patentti- ja rekiste-
rihall ituksesta. Irtaimistokiin-
nrtyksessahan oikeuspaikkana
oli paikkakunnan yleinen ali-
oikeus ja rasitustodistus saa-
tiin tilaamalla normaalisti ra-
situstodistus ko. kiinteist6sta
alioikeuden kansliasta.

Yrityskiinnityksen
etuoikeudesta

Yrityskiinnitykselle on saa-
detty melko hyva etuoikeus.
Sen edelle menevet konkurssi-
tapauksessa pesan ns. massa-
velat, etuoikeusasetuksen 3
$:ssa tarkoitetut panttioikedet
samoin kuin kiinnitysasetuk-
sessa mainittu kiinteistdkiinni-
tys. Lisaksi tydntekijan palk-
ka- ja muut tydsuhteesta joh-
tuvat saatavat kuluvalta vuo-
delta ovat etuoikeusasetuksen
nojalla irtaimistokiinnityksen
edellli.

Tiimin jiilkeen on etuoi-
keusjarjestyksessa vuorossa
yrityskiinnityksen rinnalla
etuoikeusasetuksen 4 a $:ssii
luetellut tyiinantajan tydnteki-
jan palkasta tekemat enna-
konpidetykset ja tydnantajan
sosiaaliturvamaksut seke tyd-
eldkevakuutusmaksut viimei-
selta ja kuluvalta vuodelta.
Yrityskiinnitys tuottaa n5iden
kanssa yhteleisen etuoikeu-
den. Irtaimistokiinnitys sen si-
jaan on etuoikeusasetuksessa
niiitii huonommalla sijalla.

Voidaankin todeta, etta yri-
tyskiinnityksellii monessa ta-



pdytiikirjan lunastusta. Mika[
kysymyksessi on veronalainen
panttivelkakirja, joudutaan
siitii suorittamaan normaali
pros€nttileimavero.

Yrityskiinnitys tuottaa
Danttioikeuden elinkeinonhar-
joittajan kiinnityskelpoiseen
omaisuut€en. Panttioikeuden
vakuudsksi annettavan pant-
tivelkakirjan luovuttaminen
synnyttae varsinaisesti pantti-
oikeuden. Niiin ollen vakuus-
kesittely muistuttaa suuresti
kiinteistiiihin haettavien kiin-
nevelkakirjojen kiisittelye.
Mikiili hakijana on velkoja,
edellyttee kiinnityksen hake-
minen luonnollisesti velallisen
suostumusta. Yrityskiinnityk-
sen hakijatla on mearatyisse
tapauksissa mahdollisuus ha-
kea maksu kiinnitetysta omai-
suudesta. vaikkei hiinen saa-
misensa olisikaan eraentynyt
maksettavaksi.

Ta[aisia tilanteita ovat (yd-
tyskiinnityslain 15 $:n rnu-
kaan):

l) Yritys lopettaa toimintansa
tai omaisuutta luorutetaan
"epiinormaalilla tavalla".
Epiinormaalin luovutuksen
meerittely on jatetty oi-
keuskiiytiinniin varaan.
Johdantoa siitii, mika on
ep,inormaali luovutus, saa-
daan ainakin jossain miiii-
rin tutkittaessa konkurssis-
sa "epetavallisia maksuva-
lineite".

2) Kiinnitetty omaisuus tu-
houtuu.

3) Velallinen laiminlyd laissa
tarkemmin seadellyn in-
formointivelvollisuutensa
(yrityskiinnityslaki 34 $).

4)Omaisuutta hoidetaan
huonosti edellyttiien lisaksi

vakuuden arvon huomatta-
vaa pien€ntymista. Tiisse-
kin tapauksessa,oikeuskiiy-
tentii kertonde aikanaan
sen, milloiri omaisuuden
arvo on huomattavasti pie-
nentynyt. KaytenniissA ky-
seessa [enee melko pitke e
neyttdkysymys.

Yrityskiinnityste €i Brvitse
uudistaa, vaan se on voimassa
toistaiseksi. Mik?ili yrityskiin-
nityksen alainen omaisuus
ulosmitataan, on yrityskiinni-
tyksen haltijan vaadittava
suoritusta itselleen pakkohuu-
tokauDassa. Pakkohuutokau-
pan toimittajalla on kuitenkin
velvollisuus ilmoittaa kiinni-
tyksen haltijalle pakkohuuto-
kauDasta todisteellisesti.

Yrityskiinnityslaki
tukkuliikkeen kannalta

Yrityskiinnityksen parempi
etuoikeus veroihin verrattuna
seka yhtaleinen etuoikeus etu-
oikeusasetuksen 4 a $:n mut-
hin etuoikeuksiin nfiden ovat
tukkuliikkeen nakdkulmasta
oleellisen tarkeita. Tavaran
toimittajan kannalta laaja-alai-
sen yrityskiinnityksen hake-
minen velallisen omaisuuteen
saattaa nAin ollen vehentaa
luottotappioriskia erityisesti
verottajan hakemissa kon-
kurssitapauksissa.

Yrittejan itsense kannalta
yrityskiinnitys tarjoaa h)'van
mahdollisuuden hankkia lisii-
vakuuksia toiminnan rahoit-
tamista varten. Varsinkin
pienten ja keskisuurten ydtys-

ten ainaisia vakuusongelmia
yrityskiinnitys helpottanee
jossain meerin. Kuitenkaan
pankit eivet voine kii,'ttea yri-
tyskiinnityksie niiden epii-
varmuuden johdosta aivan Yh-
te laajasti kuin muut suurem-
paan riskinottoon kykenevet
ja tyyt)'vet luotonantajat, sillii
pankin kannalta kyseessii ei
ole saamisen taysin turvaava
vakuus.

Peeasiassa yhdesta tavaran-
toimittajasta riippuvaiselle
yrittajitlle yrityskiinnityksen
mydntaminen korkeasta ar-
vosta yritykseen merkitsee
melko pitka[e menevaa sitou-
tumista tavarantoimittajaan.
Yrityskiinnityksen haltijalle
vakuus vastaavasti on siklili
tydliis, etta se perustuu yrityk-
sen substanssiin ja pASomiin,
jotka muuttuvat paivesd pai.
viiiin. Yrityskiinnityksen va-
kuusarvo vaihtelee nain ollen
suuresti ajankohdasta riippu-
en. Vastapainoksi elinkeinon-
harjoittajalle on seadetty tie-
donantovelvollisuus kiinnityk-
sen haltijalle.

Tukkutiikkeen kannalta yri-
tyskiinnityksen saamisella
huonosti maksavan tai muu-
toin epevarman elinkeinon-
harjoittajan liiketoimintaan
voi olla seuraavan kaltaista
merkityste.

-Tukkuliikkeen maksuke-
hotuksilla ja perintatoi-
menpiteillii on suurempi
teho, koska vakuudet li-
saavat perinniin uskotta-
vutta.

- Vaikeuksissa oleva velal-
lisyritys pyrkii realisoi-
maan juuri yrityskiinnityk-
sen alaista omaisuutta ja
saatavia. Tamiin johdosta

vakuuden arvo "huonon
maksajan" kohdalla pyrkii
vehenemaan. Edtyisesti
pienissb osakeyhtiitissa
toimitusjohtaja- ja omista-
jatahon nimitakaus voi ol-
la merkityksellinen vahen-
teessaan taipumuksia ta-
man kaltaisen omaisuuden
realisoimiseen.

- Nopeasti kasvavaan ja vel-
kaantuvaan yritykseen
saatu yrityskiinnitys voi ol-
la erittain arvokas, koska
liikevaihdon kasvun seu-
rauksena yrityskiinnityk-
sen kohteena oleva omai-
suus lisidntynee lihes sa-
massa suhteessa.

- Konkurssitilanteissa takai
sinsaantikanteilla tulee
olemaan tukkuliikkeiden
kannalta merkitysta, kos-
ka takaisinsaannit usein
kohdistuvat kaytto- tai
vaihto-omaisuuteen tai
siiffettyihin saataviin.

Irtaimistokiinnityksia on
haettu melko viih?in lain voi-
massaoloaikana. Liihinnii ir-
taimistokiinnitysmenettelylle
on ollut merkitystii julkisille
rahoittajille, kuten kehitysalue-
rahastolle. Liikeyritykset sen
sijaan eiviit juurikaan liene
hakeneet irtaimistokiinnityk-
sia. Yrityskiinnitys sen sijaan
on etuoikedeltaan ja vakuus-
arvoltaan sen verran parempi
vakuus, etta voi melkoisella
varmuudella ennustaa siihen
kohdistuvan melkoisesti mie-
lenkiintoa varsinkin alkuvuo-
desta 1986, jolloin paras etu-
oikeus on saavutettavissa. Eri-
tyisesti tukkuliikkeiden koh-
dalla yrityskiinnitys tuntuisi
olevan varsin kayttiikelpoinen
monissa tilanteissa. I

YHTEISOTOIMIKUNNAN MIETINNOSTA
LAUSUNTO LUOTTOKORTTI.

Yhdistyksemme puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja oli-
vat 3.6.1985 luovuttamassa yhdistyksen lausunnon luot-
tokorttiyhteisiitoirnikunnan mietinniiste valtiovarainmi-
nisteriiissfl vanhemmalle hallitussihteerille Olli
P a aj a I I e. Lausunnon luovutuksen yhteydessii kes-
kusteltiin avoimesti mietinniin sise iistii.

" Valtiovarainministeriiille

Valtiovarainministeri6 on 2.
piiiviine huhtikuuta 1985 piii-
viityllA kirjeelkian pyytanyt
Luottomiehet r.ylta husun-
toa luottokorttiyhteisiitoimi-
kunnan mietinntisfi. Lausun-
tonaan Luottomiehet r.Y., jo-
ka valtakunnallisena alan yh-
distyksene edustaa laajasti se-
ka luotonantaiia ette luoton

kayttajie ja jonka jasenet jou-
tuvat toiminnassaan kaupan,
palveluelinkeinon ja rahoituk-
sen eri portaissa ottamaan
kantaa luottoalalla tapahtu-
vaan kehitykseen ja muutok-
siin esittee lausuntonaan seu-
taavaa:

Luottokorttiyhteisiitoimi-
kunnan tehtevend on ollut
selvittaa luottokorttiyhteisttjii
koskevan lain tarpeellisuus



SIA KIRJOJA LUOTTOALALLA

i(. Ovaska: Konkurssin toriuminen 355 s.
Lakimiesliiton Kustannus Oy 1985

kirjan soisi kuluvan
maksuvaikeuksiin ioutu-

velallisten kuin heidiin
nsakin hyppysissd. Kir-

on keytdnndnleheinen ja asi-
esitys nimensii mu-

konkurssin torjumi-
a - paemiieresH, jonka pi-
i yhdistae kaikkia maksuvai-

joutuneen sidosryh-
niin velallista itseean.
velkojia ja koko yhteis-

f,irjan alun katsaus maksu-
histori-

ja kehitykseen aina roo-
ista oikeutta mydten an-

laajan perspektiivin temen
maksukyvyttdmyysoi-
tarkastelulle. Kansain-
vertailuakaan ei ole

rDohdettu. Kirjassa tarkastel-
ban Ruotsin, Ranskan ja
U.S-A:n konkurssimenettelya

korvaavaa lainseedantiiA ja
sen kehitysH. Ndin suomalai-
sen luottoalan nakdvinkkelis-
tA erityis€sti Ruotsin akordi-
keskuksia kasittel€ve osa on
varsin kiintoisa. Maksukyvyt-
tdmyyden syiti kirjassa on
pohdittu niin koti - kuin ul-
komaistenkin tutkimusten va-
lossa. Suurimmaksi yksityi
seksi syyksi osoittautuu yri
tyksen heikko johto.

Verovelat maksukyvyttti-
myystilanteessa joutuvat kir-
jassa perusteellisen ja asian-
tuntevan Hpivalaisun koh-
teeksi. Eike tiha ole niille an-
nettu syytte. Niin keskeinen
rooli veroveloilla konkurssin
torjumisessa on. Kirjasta sel-
viee, ette konkursseissa vuo-
sina 1975, 1978 ja l98l veroja
on tuomittu maksettavaksi
604.000 markkaa konkurssia

kohden, joka on 47 Vo kon-
kurssisaamisten kokonais-
meerAste. Syyksi verovelkojen
suurelle osuudelle kokonais-
velkameiirasta Ovaska mainit-
see mm. verovelan saannin
helppouden. Sen kun vain jat-
tria verot maksamatta. Vero-
velkarahoitus on usein ainoa
mahdollinen "luotto" maksu-
vaikeuksien kanssa painiskele-
valle velalliselle. Myds suuret
arvioverotukset veronkoro-
tuksineen, viiviistyskorot ja
jiiamimaksut kasvattavat ve-
rojen osuutta.

Varsin havahduttava on kir-
jan jakso "Havahtuminen".
Vain ajoissa tapahtuva havah-
tuminen voi pelastaa konkurs-
sikierteeseen joutuneen yrityk-
s€n lopulliselta tuholta. Tur-
haan Ovaska ei varmasti ko-
rosta aioissa havahtumisen

tyjen, osin keyttiimettd-
mien enimmlisluottojen
yhteismeere.

l4 S Salassapitovelvollisuutta
koskeva sii.iinncis ei saa ol-
la ristiriidassa tulevan tie-
tosuojalain saanndsten
kanssa, eikii saa estaa yh-
teisdn varsinaisen toi-
minnan edelllttiim,ia luot-
totietotoimintaa, esimer-
kiksi tiedottamista varas-
tetuista luottokorteista tai
muusta. syyste suljetuista
luottotileiste.

Edellii esitetyn perusteella
Luottomi€het r.y. katsoo, etta
lottokorttiyhteisdtoimikunnan
ehdottamasta luottokorttiyh-
tcistilaista tulisi kokonaan
luopua.

Suomessa. Toimikunta ei ole
todennut nykyisesse luotto-
tontitoiminnassa epekohtia.
Luottokortti rahoitusmuoto-
na on selkee ja kuluttajan
rs€ma on.taysin turvattu.

- Maailmalla tapahtuu voi-
makasta kehityste luotto-
korttialalla. Edtyislaki
saattaa estee kehityksen
toteutumisen Suomessa.

- Ticttevasti missAAn muus-
sa maassa ei ole saedetty
erityislakia.

- Valtaosa teneen ja merkit-
tava osa jatkossakin ta-
pahtuvasta luottokortti-
kaupasta jeisi erityislain
ulkopuolelle.

EdellA esitetyn perusteella ei
tarveth saetea erillistii la-

ba Suomessa. Tarpeellisiksi
saanndkset voitaisi

esimerkiksi rahoitus-

Luottokortti on kansain-
vilinen maksutapa. Kan-
sainviilisyys on sailytetta-
va.

Tietty yakavaraisuus on
hrpeen, sen sijaan luvan-
varaisuus ei ole.

-Myyjiiliikkeen asemaan
luottokorttiyhtoisdn v/elko-
jana voi kiinnittiie hqomio-
ta. I

- Tarpeellisesta luottokort-
tiyhteisdjen toiminnan
valvonnasta voisi huoleh-
tia pankkitarkastusyirasto.

Seuraavassa Luottomiehet
r.y. kiinnittaA huomiota erei-
siin lakiehdotuksen vksitvis-
kohtiin, jotka kaipaavat Ciy-
dennysta, mikeli lakiehdotuk-
sen joitakin kohtia katsotaan
tarpeelliseksi sisallytt5e muu-
hun lainsaadiintd<in, esimer-
kiksi rahoitusyhtiiilakiin.

I $ Luottokorttitoiminnan
maAritelmii on puutteelli
nen, Jos, kuten mietinniin
perusteluissa mainitaan,
tarkoitetaan vain yleis-
luottokorttia, on se myds
laissa erikseen mainitta-
va. Luoton keyttddn oi-
keuttava tunniste on maA-
ritelty puutteellisesti ja on
slten varsin valjesti tulkit-
tavlssa.

2 $ Lakiehdotuksessa on to-
dettu, ette luottokorttiyh-
teisii on yhteisd, joka

piiiasiallisena toiminta-
naan harjoittaa luotto-
korttitoimintaa. Lakieh-
dotuksen perusteluissa on
paeasiallisuus todettu,
maininta on saatava laki-
tekstiin.

13 $ Siiiinniiksen mukaan
luottokorttiyhteisiin
oman peeoman on oltava
vahinteen 6 7o yhteisdn
sitoumusten yhteismee-
riista, josta on vahennetty
yhteisiin kassa ja saatavat
pankeilta. Lain on selvi-
tetteve yhteistin sitou-
musten laskentaperusteet.
Luottomiehet r.y:n mie-
lesta sitoumusten yhteis-
maare on keytettyjen
luottojen yhteismiiele, ei-
kii esimerkiksi mydnnet-
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Luottomiehet - Kreditmiinnen r.y.

Kaarlo Oksa Jaakto Pohjanpelto
puheenjohtaja varapuheenj ohtaj a "

tiirkeytta. Kirjoittaja nekee
yrittejen luontaisen yliopti-
mistisuuden havahtumisen
jarruna. Tes6 maksuvaikeuk-
sissa kamppailevan velallisen
ylioptimistisuudesta on var-
masti luottoalan ihmisilh run-
saasti keytinndn kokomuksia.
Voidaan kuitenkin kysye, ette
kuka yrittejea uskoo, jos ei
yrittaje itse?

Kayttdkelpoinen on mytis
kirjoittajan jako vaarallisiin ja
ei-vaarallisiin velkoihin. Jos
vaarallisia velkoja alkaa ker-
tye suuressa me.arin yrityksen
hengissiipysymismahdollisuu-
det heikkenevet oleellisesti.
Vaarallisiksi veloiksi Ovaska
mainitsee verovelat, tydeleke-
vakuutusmaksut ja palkkatur-
van. Vaarattomia tiisse mie-
lesse taas ovat tilivelat ia
Dankkivelat.
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Plussa tekijaue on annetta-
va siite, etH vaikka kirjoittaja
onkin oikeustieteilijii, hiin on
kirjassaan monipuolisesti sel-
vitellyt mytis maksukyvyttd-
myyden taloudellisia taustoja.
On mm. kappale tilinpiiet6s-
analyysin hyviiksikaytitsta Prih-
tin Z-lukuanalyyseineen ja
terveysnelitianalyyseineen.

Rohdoiksi paranneltaessa
sairasta yrityste tekije esittea
mm. kannattavuuden paran-
tamista, konsulttien keyttde,
verovelkojen pienentamisU tai
ereentymisen siirtemiste. Hy-
via ovat kirjan neuvot no-

peimman muutoksenhakutien nitelma on oleellinen osa te-
ldytamiseksi haettaessa muu-. men peiviin verojen pedntiiA.
tosta veroviranomaisten Sovitusta suunnitelmasta ei
Deetdksiin. Mvds verosuun- sitten vai oarane lipsua.
nittelulle on omistettu tilaa. Akordimenettely- niin va-

Yksi kirjan antoisimmista -paaehtoinen kuin pakkoakor-
osista on mielestani verojen dikin- ruoditaan kirjassa yksi
erikoisperinnbnkuvaus.Jokai tyiskohtaisesti. Yleens?ih?in
sen luotonantajan olisi syytii akordista ei Suomessa ole pal-
lukea ainakin tame n. 40-si joakaan kirjoiteltu. Ehka
vuinen jakso kirjasta. Luoton- akordin huono tunnettuus
antajan on tarpeen tuntea eri osaltaan on ollut omiaan pi-
koisperinniin vaiheet ja kei- temeiin akordia varsin harvi-
not, jotta hen pystyy arvioi naisena ilmiiinii Suomessa.
maan velallisen maksuvai- Kirjan viimeinen jakso ker-
keuksien kriittisyyd€n. Kuten too niste vastuista, jotka saat-
kiriasta ilmenee. maksusuun- tavat estaa tai ainakin vaikeut-

taa maksuvaikeuksissa kamp-
pailevan yrityksen tehokasta
saneerausta. Talhisia erityi-
sesti yritysjohdoa koskevia
henkil6kohtaisia vastuita ldy-
tyy paitsi konkurssi- ja ennak-
koperintehinsiiediinndsci myds
osakeyhtidlaista.

Konkurssin torjuminen -kir-
ja on asiantunt€va ja sujuva-
sanainen esitys luottoalalle
e[ntarkeeste asiasta - kon-
kurssin torjumisesta. Kannat-
taa lukea!

Anne Leppdld-Nilsson

a a
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Perirninen on myynti5. Peri-
jd myy rahan siseen saamista.
Jonkintasoinen puhelinmyy-
jdn kurssi voisi olla paikal-
laan. Suoranaisia virheitekin
sattuu tekeviille. Anteeksi-
pyyntd ei ole ndyristelye.

man etta asiasta ensin infor-
moidaan perinta5.

Molemminpuolinen luot-
tamus on tarkeee. Johdon on
voitaYa luottaa perinnan am-
mattitaitoon ja harkintaky-
kyyn. Samoin on perinnan
voitava luottaa johdon vas-
taaviin ominaisuuksiin.

Johdon tuki

Kahta asiaa perinte erityi-
sesti tarvitsee: johdon ja
myynnin tukea. Luotonval-
vonnallisten nekdkohtien
markkinointi perinnen bi-
mesta organisaatiossa ylem-
pana oleville henkilctille tai
osastoille on monasti vaikcaa.
Asiaan liitetdin usein isottelun
ja varpaille tallomisen makua.
Jotta suhteiden kiristymiselta
veltytteisiin on johdon apu
monasti enemman kuin terve-
tullutta. Voi olla my6s paikal-
laan korjata perinneste vastaa-
van henkildn asemaa organi-
saatiossa vastaamaan hancllc
annettuja valtuuksia ja hiineen
kohdistettuia vaatimuksia.

Myynnin apu

Myynti puolestaan tukee
perintee esim. pyseytteme[a
tavarantoimitukset silloin,
kun saatavia ei saada sisedn ja
tappion uhka leijuu ilmassa.
Tuntuu varsin omituiselta yh-
teistoiminnan puutteelta, jos
tratta on pankissa ja tavaran-
toimitukset sujuvat entiseen
tahtiin. Virhearviointi saattaa
olla perinniinkin tekeme, mut-
ta yhteispelin on sujuttava
puolin ja toisin.

Samoin perinnan on saata-
va ajoissa tietiie reklamaatiois-
ta, jottei karhuamisellaan vai-
keuta tilannetta.

Periminen on myyntii

Myynti on suoritettu, kun
rahatkin ovat tulleet tilille.
Tihiin vanhaan hokemaan
voidaan hsate: rahat on perit-
ty tilille liikesuhdetta sarke-
mette.

Jukka Marttila
luotonvalvoja

Enso-Gutzeit Oy

PERINTAPOHDISKELUA

Perintiitekniikkaan kiinnite-
tAAn paljon huomiota, mutta
rarkeitA ovat myds yrityksen
sisaiset asenteet, joilla luodaan
ilmapiiri perinniin toimivuu-
delle.

Luottamus ja arvovalta

Luottopolitiikka vaihtelee
yrityksittain melkoisesti. Toi-
sessa yrityksessa kaikki luot-
topeetdkset tehdaan myynnis-
sii - naapuriyhti<isse taas pe-
rintaosasto ratkaisee kelle
myydii.ein luototla. Tassa vain
pari esimerkkiii, eikii niistii sen
enempea.

Tiirkeiii on kuitenkin perin-
teosaston asema. Osaston tu-
lee nauttia yrityksen johdon
luottamusta. Osastolla pitae
olla tiettye arvovaltaa ja sa-
malla joustaluutta mukautua
johdon erikoistapauksissa an-
tamiin poikkeuksellisiin ohjei
siin. Tame arvovalta merkit-
see sita, ette perinteosaston
t€kemie ratkaisuja si v€sitete
tai muuteta johdon taholta il-
man tarkkaa harkintaa ja iF
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jnHet

hallitus on
22.4.-4.8.1985

scuraavat uudet

Koneliike
i e 6

001 I

Perintekasittelija
Sirpa Liusvaara
Oy Credit Ab
PL 47
OO24I HELSINKI
puh.9Glut4055

Perintakesittelija
Reijo Luhtajiini
Tietoperinta Oy
Asemamiehentie 3
OO52O HELSINKI
puh. 90-147 211

Julkaisupiiiillikkd
(ari Martiala
Maksutieto Oy
Aurakatu 12
20IOO TURKU
puh.92l -516814

LuottopAellikkd
Lars Meyer
Keskusosuusliike Hankkiia
PL 80
OOIOI HELSINKI
puh.90-7292255

Talouspiiiillikk<i
Henrik Musakka
Finnoil Oy
PL I84
OO25I HELSINKI
puh.90-440491

Luottotietotutkija
Eero Neronen
Helsingin Osakepankki
Aleksanterinkatu l7
OOIOO HELSINKI
puh.90-1620368

Luotonvalvoja Leena Niemi
Luottokunta
Heikkiliintie l0
OO2lO HELSINKI
puh. 90-6922481

Rahoitus- ja luottopiiellikk0
Juha Nissilii
Hewlett-Packard Oy
Revontulentie 7
02100 EsPoo
puh. 9G455 021I

Sihteeri Sari Nyberg
Oy Credit Ab
PL 4'7
OO24I HELSINKI
puh.9Gl44055

Koulutussihteeri
Elina Oksa
SYP
P L 6
OO98I HELSINKI
puh.90-1651

Apulaisluottopiie[ikkd
Leena Oksa
Oy Philips Ab
Kaivokatu 8
OOIOO HELSINKI
pub. 90-1727360

Luotonvalvoja Tuija Oranen
Luottokunta
PL 6I
OO2I I HELSINKI

...- puh. 90-692 2481

OsastopAbllikk,ii
Saara-l(aisa Piironen
Oy Railship Ab
P L  1 2
OO52IO HELSINKI
puh. 9Fl4l 522

Luottotarkastaja Anna Pitts
Luottokunta
Heikkilantie 10
OO2IO HELSINKI
puh. 90-692 2481

Luotonvalvoja Tuula Rahunen
Aspo Oy
Hitsaajankatu l2
OO8IO HELSINKI
puh. 90-782 611

Vientiperintivalvoja
Piiivi Rajaniiki
Lakitoimisto
Yrj<i Lehtonen Ky
P L 6
20101 TURKU
puh. 921-330 546

Luotonvalvoja
Pirkko Rantalainen
Turun Osuuskauppa
P L 2
2O2OI TURKU
puh.921-3083l I

Jaostopae[ikkii
Anna-Maija Urpelainen
Oy Teboil Ab
Bulevardi 26
OOI20 HELSINKI
puh. 90-642 733

Luotonvalvgja Riitta Viermaa
Oy Huolintakeskus Ab
PL 405
OOIOI HELSINKI
puh.90-75621

Kirjanpiropiiiillikkd
Veli-Pehka Viiisiinen
Siemens Osakeyhtid
P L 8
OOIOI HELSINKI
puh.9Gl626l

Perindpaeltkk6
Lasse Vayrynen
Kansa-Yhtidt
PL 45
OO5OI HELSINKI
puh. 9G731 6674

f,anhare

Ky

TURKU
330 546

TIELSINKI
7 t l

Xotilainen

HELSINKI
*75621

Ab

d Aatos Kiyeli

Varsinainen syyskokous
21.11.1985 klo 17.00

Paikka ilmoitetaan kokouskursun
yhteydesse.

Ab

Arto Kurki

2
HELSINKI

9G.t44055

Leskinen
Ab

I HELSINKI
9G1.r4055

Pedtoimittaja
Risto Suviala
puh. (90) 7292204

Toimitusneuvosto
Kaarlo Oksa (puh.joht.)
puh. (90) 404 2438
Bengt Fagerholm
puh.  (90)  658 855
Anne LeppAlii-Nilsson
puh. (90) 782 6l I
Pertti Pennanen
puh. (90) l9 261

Toimitussihteeri
Mariitta Hiimalainen

Toimituksen osoite
Luottomiehet -
KreditmAnnen r.y.
PL 89 I
00101 He ls ink i

Valokuvaaja
Erkki Markko

Pankkiyhteydet
SYP-Senaatintori
200138-490509
SHOP-Mikonkatu
572302-424294
HOP-Keskusta
300010-446',1

Ilmoitushinnat
2/l s. 2400 mk
l/l s. 1800 mk (takasivu)
l/l s. 1300 mk (muur sivut)
I /2s.  750 mk
l,z4 s. 500 mk
l,z8 s. 300 mk

Helsingin Liikekirjapaino Oy
Hels ink i  1985

1 9


