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SITTANRAKENTAJA
Luottopai lkkd hoitaa tehtavaansii kahden vastuualueen
viilissii. Rahoituksen niikclkulmasta han pyrkii optimoi
maan investoinnit myyntisaamisiin ja nopeuttamaan kassavirtaa. Markkinoinnin nik<jkulmasta luottopaallikdn
tiiytyy olla valmis hyviiksymiiiin hitaita maksajia auttaakseenmyynnin maksimoinnissa.
Tukiessaan yrityksen paemearien saavuttamista luottopaallikkci hoitaa vaikeaa tasapainotehtevaa ottamalla
huomioon seka rahoituksen ettii markkinoinnin vaatimukset. Jos luottopeiillikkd on liian konservatiivinen, sillii voi
olla markkinointiponnistuksiin tukahduttava vaikutus, jolloin saatetaanmenettaa kannattavaa myyntiA. Vastaavasti
liian vapaamielinen luottopolitiikka, jossa tehdetaen
myynnin maksimointiin, voi helposti johtaa tarpeettomiin
luottotappioihin, hitaampaan saatavienkiertoon ja lisii?intyneisiin perimiskustannuksiin.
Useimmissa yrityksissii luotto-osasto on osa rahoitustoimintoja. Rahoitusjohtaja panee yrityksen peeomat tehokkaaseenkiiyttcion. Myyntisaamiset ovat yrityksen varojen sijoitus, mikii samalla on pois muusta paaomankeytdsta. Luottopeallikkd vastaa niiin yrityksen omaisuuden
merkittavasta osasta.
Yrityksenrahoitusyksikk<ikeskittyypiiiiomienkiertoon.
Markkinointiyksikko puolestaankeskittyytavaroidenkiertoon valmistajalta lopulliselle kiiyniijiille. Yrityksen tiiytyy
ja yllepimyyda tuotteensajatkaakseenolemassaoloaan
tiiiikseen maksukykyiiiin. Luottopiiiillikcin on toiminnassaan nahtAva vastuu seke kassavirran etta tavaravirran sujumisessa.
Rahoituksenja markkinoinnin tiiydet paineet luottopaallikkci tuntee silloin kun astutaan riskiasiakkaiden maailmaan. Timi on areena, missi h6nen rahoitukselliset taitonsa voivat taydentaa markkinointia. Riskiasiakkaat
muodostavat alueen, mikd edellyttiiii luottopaellikdlta tiivistii huolenpitoa ja piiiiosaa ajankeytiiste.
Yritykselle on hyvii, jos jokaista markkinointipaetdsta
tehtaessekysytaanmiten paetdsedistaarahoitustaja jokaista rahoituspaatostatehtaessamiten paat6s edistiiii markki
nointia. Jos annetut vastauksetovat mydnteisia,yritys tulee
menestymaen.

RistoSuviala
paatoimittaja

KORKOI-A,KI
SAATUJM{ KO
VAT,OSSA
20.11.1985,Tapiola Garden Hot{

Vuonna l983loimaan lullut lorkolali on syonvrt-r
mtk_aistavia
tilanleira.Lain laajasoveharnisata
hir#
heskaikki yksiryisoikeudelliseija
useatj ulkisoit€d
luval larnpiiriin. MaksamismZiziraysmenenel)6sa
oo
vaxa)4anro.Jonkasotsryhtenaisryviin.
Tilaisuudessaon tarkoitus selvittiia eri intressitah(iql
keEyksid korkolain k?iyriinnonkysymyksistA.
Osatrottomaksuon 1.000mk (LakimiesliironidseDilL
sisdltyylounasia kahvir.

Pertti PetrDanen

Luottomiesten
tdytyy
myiis kaupsllitesti,

ajatellq

MITA01{PERINTATAITO?
Hyvii perintetaito muodos- syntyy, jos kaikki luortoDearuu monesta eri tekiiaste. t<iksettehdii?injoko myynni$a
Useimpien ihmisten miilesti tar luotto-osastolla. Asiakkaat
siihen sisaltyvetainakin seu- voidaan jakaa eri ryhmiin.
raavatkohdat:
Osalle voidaan myydai vapaas- vankkaasiakastuntemus ti, osalle kaupat hyveksyraiin
luottohenkikiiden
- taito luoda mydnteinenil- yhdessa
kanssa.
TemA
ei voi tiiysin onja
mapiiri y[apitae site
- talto saadaasiakaskerto- nistua,ellei piiiistii hyviiiin yhmaan avoimestitilantees_ teistyiihdnmyynnin kanssaia
taan, varsinkinjos maksu_ saadasitd my6s siiilymiiiin.Se
kaytHytyminen on muut- ei onnistu millaen sanelupolitiikalla eikii miiiir?iyksillii.Turunut
- taito aryioida asiakkaan loksiin on paasty tiiviillA yhkuvaamatilanne oikein ia teistydllaja esteettdmelatieesittaesiihensopivaehdo- donkululla. Johdon tuki on
tietenkinensiarvoisen
t6rkeee,
tus
- taito havaita"vaaran mer- ja luulen,ette senkasvattamikit" ja kiiyttiiti niitii hyviik_ nensuuryrityksenammattiioh_
tajien piirissa on rydlaarnpad
seen
kurn yrrttejejohteisessa
pie_
Perustellustivoidaanio Del- nemmassayrityksessii.Jokaikastdiinn,iiden taitoien-hilir- senyrityksenon paneuduttava
semistakutsua hyvd-ksiperin- ajattelemaanomia olosuhteitataidoksi. Perintataido; hal- taan. Asennekoulutuksella
on
litseminenkoetaan usein vai- terkee merkitys. Ellei laajemkeaksi, sillii tuskin on kahta man valistuksen antamiseen
samanlaistaasiakastatai asi- ole mahdollisuutra,on kirjalliakastilannetta.Meidan tavtw
-ku- seenmuotoonlaadittujenluotsiis ldytee oikea "sAvel"
tomyyntiohjeiden jakaminen
hunkin
asiakastilanteeseenmyyjiikunnallehyva lehtdkoholemallamukanaJOT-iunassa ta asialle.Kysymys on team(JOT = just on rime;.iarkea- tydskentclyste, ja yhteistyd
ne piftteeneniien tiissii laaia- onnrstuuvain siina hpauksesmittaisentiedon hankkimisin. sa, etta luotto osaa aiatella
Tieto ei aina liity omaantv<i- kaupallisestija myyntipuoli
hcin. Se lilttyy yh6 useammin luotollisesti, kuten vanha
toistentekemisiin.
"fraasi" kuuluu.
PS. Luottolinkki ei ole koko
kansanlehti. Seon Sinulle,joka arvostaterikoistietoa.ToiPerintiipolitiikka osana mituskunta uhraa jokaisen
numeron tekemiseen palion
markkinointipolitiikkaa
aikaa,ja lehdensisiiltaima
tieto
eliie pitkaiin. Lukemisenjiilkeensen paikka on mieluumPerintiipolitiikka on osa min. kirjahyllyssiikuin jiitepamarkkinointipolitiikkaaeli af- perIaattkossa,
ter-sales-servicchuollontoimivuuden varmistamista.Sen
onnistuminenedellytteeselk+ Pertti
Pennanen Oy Kontino Ab:n
aa ja selektiivisteluotttoDoli- luottopielikk6. on
Hiin on Luottomiehet
tiikkaa. Ongelmia varmasti r.y:n hallituksenjasen.

OIIJELT4A
9.00 Avaus
OTT Eerc R o u t a m o / Kymi-srrdmberg Oy
Johdanto piiiven teemaan
- Korkolain DaaDeriaatteer
pddperiaatreet
ni;hin
ia nilhin
liittyvid rulkinAkysymvksid
Lairsddd?inr<ineuvos
Paultrne K o s k e I o
Korkolaki ja

Varatuomad
Matri K u k k o7 Kokemein
Lounas
Korkolain soveltamisala
- yksityisoikeudessa
- julkishallinnossa
VT Maria P d y h d n e n / Kaupunkiliino
Kahvi
Ifu rkolaki ia vakuuiukset
Varatuomari Pekka R a n r a n e n / pohjola_vbti:r
16.00Tilaisuuspeitryy

YRITYSKIINNITyS Uusinre
12.12.1985, Ravintola Botnian juhlakerrnc,
Yrityskiinnityslakituleevoimaan1.1.19g6.
Sekorvaaenrisc!i
kiinnityslain ja laajenraamahdollisuutta kiiyned inainra ooton.vakuutena. Yriryskiinnitys kanaa piia;iienroisesri kait a
lnarmesla.omaisuude$akoosruvanka),nd_.vaihro_ja tabi
suuo-en.Yntyskrinnitykselldon nykyisrainaimisrokiinnirFa
etuoikeusulosotossa
ja konkurssisia.'
Kiinnitysvimnomaisen
tehtiivdtsiinyvatparenttr-Ja
satoimivallelrityskiinnirysrekisterille.'
Tilaisur$sovehuupankkienja vakuuluslailosren.
FitysrenF
tuinlaitoksenedusrajiltesekdasianajajille.

3nifrif#::"

- t0 mk(Lakimiesriiton
j'isenire
?0omtl

OIIJELMA
9.15 Ilmoittautuminen
ja aineiston
jako
9.45 Yrit skiimityslainsa,idiinDiin soveltamisala ja pritful
Lainsdeddntdneuvos
Ilmari O j a n e n
Oikeusministeri6
11.15 Patentti- ja rekisterihallitukser rooli yritj,skiilniE!r€kisterin yllipiriiiiine
Osastopaauikkd Oscar W i I d e r
Patentti- ja rekisterihallitus
1 2 . 1 L5 o u n a s
13.30 Yrit skiinnityketr suhde mrihitr vakuuksiin
Ylimenokauden sainnaikset
Varatuomari Juhani S u t i n e n
Kehitysaluerahasto Oy
14.45Kahvi
15.15 Yritlskiinnitls pakkotiiytdntiiiitrpaoussa
Lainsaiidarrdneuvos
Kari L e b io I a
Oikeusmirisrerid
16.30 Tilaisuus piiettyy
If niittauhuriset osoitteella: Uudenmaar*atu 4_6 F, OO12O
puheliaitse 90-601 236. Myohemrnin kuin 10paiviia
leista peruutuksista veloita;me 20 % toimistotutt ioa.
"ane"
Utali
toa^ei ole peruutettu, eikii ilmoittautuja saavu kurssille, vek

so"/..

I-A,KIMIESLIITON
KOULUTUSKESKUS

Luotonualvoia

kantaahuolta
yrityksenterveydestti
Tarkka ja sdntillinen, jdmiikkii ja ystiiviillinen,
joustavaja miiiiriitietoinen.
Kuka se on? Luotonvalvoja, vrityksen hyvinvoinnin
vaalija. Mitd kuuluu, miltii
niiyttdii, sisaremmeniikii
alapaikalla?

"Luotonantomme suuntautuu osittain melko suhdanneherkille aloille. Esimerkiksi sahojen ja pienten rakennusliikkeiden kanssa tiiytyy olla varuillaan. Konkursseja saattaa
olla tulossa", Kaarina sanoo.
Unionin reskontra on osittain reaaliajassa, osittain ei.
Viitesiirtoina tulevat maksut
paivitetaiin kahdesti viikossa,
tiistain ja torstain vastaisina
ciin6. Kassaan tulevien maksuj€n tallennus pAatteelle tapahtuu paivittain.Myynnin ja luotonvalvonnan yhteisty6 kulkee
tilanteen mukaan, sAiinn<illisiii
Irja Siirtonen
kokouksia ei ole, saldoistarapooidaan
myyntipuolelle
kerran kuukaudessa.
"Luottopeetdkset tehdaiin
luotonvalvontajaostoilla. Kyllii meill?i myynnin kanssatiukUnionintarkka
kojakin keskustelujaon. Mutta
markanvartija
yhtidn etua me kaikki ajamme", Kaarina sanoo.
Vekselien kAytdsta Union
on
luopunut miltei kokonaan.
Oy Union-oljy Ab pydriuaa
"Yksi huomautuskirjeja sen
2,6 miljardin markan liikevaihtoa. Suoramarkkinoinninluo- jelkeen tratta on meillii edelleen tavallisin perimismuoto.
tonvalvonnassa on jaospiiiillikko ja kolme luotonvalvojaa, Puhelinta kiiyt?imme isojen
asiakkaittemme kanssa asioihuoltoasemapuolella jaospiiiildessamme,trattaan turvauduIrja
viihtyy
ja
tyossean.
Han
likkd
viisi
luotonvalvojaa.
Philipsin atk antaa
taan earitapauksissa."
nimeea ammatin yhdeksi parValvottavia tilejii on noin
aikaa asiakaskontakteille haista puolista sen,etta jokai- 100
Kaarina kayttae ahkerasti
000. Ne jakautuvat 6 00GMaksutiedon peetette,joka tunen paiva on kiinnostavan 10000 asiakkaan ryppiiisiin
li taloon kevei a. "Sielta saan
erilainen.
luotonvalvojaa kohti.
Suomen Philips kiiy kaup"Harmillista on se, ette
hyvae tietoa. Jos epailen, ette
Suoramarkkinoinnin jaospaa 541 miljoonalla markalla olemme niin riippuvaisia paat- paa ikkii Kaarina Becklinin verottaja on hakemassa asiavuodessa. Aktiivisia luotto- teista - jos on kiire peiva ja asiakaskunta neyttaa vahvasti kastani konkurssiin, soitan
asiakkaita - omia j?illeenmyy- kon€ ei toimi, luotonvalvonta maskuliiniselta;kuljetusliikkei
ulosottoapulaisille. He antavat
jiii ja yrityksiii - 3.600.
tietoja joko puhelimessatai
saattaa lamaantua. Onneksi ta Ja ammattiautoilijoita, uraIrja Siirtonen, yksi kolmesta naitA huonoja piiiviii on har- koitsijoita ja maanviljelijditei. kirjallisena. Tietysti keytiimme
Philipsin luotonvalvojasta, ke- voin. Asiakkaiden kanssa on Omakotitalojen omistajat muomyds
luottotietotoimistoja.
huu talon atk-jiirjestelmAaerit- miellyttave tehda tydta", Irja dostavat suuren lammitystiliPerinniin hoidamme kokonaan
itse."
tiiin hyviiksi. Paivantasajarjes- sanoo. Kollegojenkin puolesta. asiakkaiden ryhmiin.
telma on suunniteltujakehitef
ty raAtalintydna nimenomaan
talon taryeisiin.
Tilauskeskusja piiripiiiillikdt ottavat useinyhteydenluotonvalvontaan
saadakseen
ajantasatiedot.
Vekseleitaei Philipsilli! ole
kaytettyenaamoneenyuoteen.
Puhelinsoittoa Irja pitaa
Luotonvalvojantai reskont- miellyttavanA tapana ottaa
ranhoitajanammattinimikeon kontakti asiakkaaseen.
"Se on
Luottomi€sten jasenrekisteris- tehokkaampija miellyttAvamsii kaikkein yleisin. Luotto- pi kuin kirje. Asiat selvievat
kauppa kasvaaja tarvitseera- hyvin".
haliikenteenvalvontaan inhiAtk antaa paljon tietoja.
millistdosaamista.
jAa
Aikaa asiakaskontakteille
Kaukana historiassa ovat
melko mukavasti.
sulkakynat,
reikakortitkin.
Nyt laskut rekisteriji hetivalKodinkonebisbesmeneeIrjan mukaan nyt melko mukamis atk.
Yrityksillii on eroja, samoin vasti, mutta vuodenajat ja
niiden luotonvalvonnassa.Yhyleinen taloudellinen tilanne
teisena nimittej?ine on kuiten- nakyvat talla alalla sek?iliikekin kaikinpuolinenhuolenpito vaihdossa ette maksuhairidisyrityksenhyvinYoinnista.
sa.
Luottotappioiden
miniPhilips kayrtaa luottotietomointi on luotonvalvojan kuntoimistoja - ja luottotietonia-asia.
toimistot Philipsin luotonvalvontaa. Perimistoimistot tulevat kuvaan vain harvoin.

ainoastaansilloin, kun asiakas
on hoitanut todella huonosti
asiansaeiketakeitavelanmaksusta ole. Vekseli velvoittaa
sellaistaasiakastamaksamaan
tunnollisemmin."

Sidotut A-oselld
aktiivisten
merkittevissi

Stockmanninluotonvalvojat
Stockmann tarior
kayttevatjonkin verranpuhelinta perinnassa.
"Puhelimessa laan aktiivisille
voimme neuvotellamaksujiir- leen mahdollisuudcn
jesrelyisdja kieltaa lisaostot. merkintaan.LiseetuL
tean 50 osakkeen
Soitammeyleensiiuusille tili
nomistajille,jotka ovat ylitta- luvataan 5 qo:n hyviqn
neet luottorajan ja jetdneet toista marraskuun
ensimmeisenmaksunsa hoi- ja maaliskuunlopun
tamatta.Muutenpuhelinperin- ajalta. Alennus hJ-vi
te
on kuitenkin veheiste,kos- raan tilille kes5kuussa
Kaadna Becllir
ka asiakkaitaon ndin paljon."
Osakkeiden merkinll
Sirkka kehuu Luottokon- keutettuja asiakkaiu
trollin uutta paatettahyveksi kaikki Valinta-.Vakioaina hyviii koulutusaiheitatycikaluksi: "Kun avaamme jatiliasiakkaar.jo.ka od
myiis
luottovaelle.
Alamme
Luottokuntareaaliajassa
kun on matemaattisuudestaanuusiahenkil6luottoja,saamme taneet tililleen vahinriS
huolimatta my<is hyvin inhi- peetteeltiinopeastiuudet koo- kertaavuonna l9E4 tai
dit."
millinen.
sA vahintaan 5 000
tAnavuonna31.10.
Unionin luotonvalvojatovat
Tarjouskirjeenmutrn
vahvistaneetammattitaitoaan
hetettiin osakeanriserdi
neuvottelutaidon kursseilla. Stockmannin
kortti hyvin
asiakasvoi tarkistaa
Koko henkildstdon askettain
suojattu
tumansa ia merkittavh
saanuttulbsjohtamiskoulutuksien sidottujen
sen.
enlmmalsmaaran.
Luottokunnan ylitysryp
Merkintiihinta on 85
piian liikevaihtoraksuttaate[e
PdrssiyhticiStockmann on
kaa osakkeelta.
vuodelleliihes kolmea miljar- konsernina monimuotoinen:
dia. Ko teja meneeulos noin neljii tavarataloa, yhdeksiin
Mariitta
500 kappaleenpiiiviivauhdilla S€stoa, Akateeminen Kirjaja se antaa luotonvalvojien kauppakuudessakaupungissa
tytille nopeantempon.
sek6StockmannTukku ja auLuotonvalvojaMaija Sokoli tokaupanryhma. Maaliskuun
asioi yritysasiakkaiden
kanssa; alustatuli mukaanmyiis Hobheitariittae yhdenmiehenyri- by Hall, Suomensuurin postyksistiisuuriinkonserneihin. timyyntiliike.
"Tame vuosi neyttei aika
Kuluvan vuoden liikevaihpahalta, konkurssejaon ollut doksi arvioidaanI 750 miljooSi*ka Laakso
melko paljon. Uskon, ette en- naa.
si vuosi on jo parempi.Vaikka
Henkildluottotileje
on
suitset tiukalla me piiiitiiksiii 83000,yritystilejii17000.Niisteemme",Maija sanoo.
te huolehtiil3 luotonvalvojaa.
Luottokunnan myynti eliiii
"Hairidraportti tulee viiden
Stockmannotti kayttitdnjo
reaaliaikaa.Suorituksistatie- piiiviin valein. Henkildluotto- vuonna 1978NegativeCredit
dot tulevatnoin viikossa.Viive asiakkaiden jarjestelmii.llisteCheck luottotarkistusjarjesp€rinteetehdailnkerran kuus- telmentavaratalossaan.
veheneelahikuukausina.
"Se on
johon
Auktodsointipuheluttulevat sa.Liihetemmeasiakkailleker- kassap,iatejarjestelma,
myynnille,joka tarkistaaaina ran kuussa tiliotteet aakkos- voimme nopeastisyottAatiejerjestyksessA
ja dot esimerkiksikadonneista
tai
tilanteen mukaan luotonval- numeedsessa
vojilta, voidaanko ostolupa kolmessa eriissd. Eriipiiiviit varastetuista luottokorteista.
ovat 10., 15. ja 20. paivat", Jos telaista korttia yriteteen
my6ntiii.
kone
Vekseleite Luottokunta ei luottotarkastajaSirkkaLaakso keytteemaksuvelineend,
h,ilyttea oitis. HAiriiiraportin
kayte perinnesseenhinkaan. sanoo.
Tavaratalossa
myyjatjoutu- perusteellasaammejerjestelAsiakkaisiinpideteanyhteytta
vat - luottokonttorin ohjei miiiin viiden peiven velein
piidasiassa
kirjeitse.
ja luot- soittamaan koodit maksuhd.iridista
Tratta on tavallisinyritysten den mukaan
ylityksiste.
NAin
ei
torajan
luotonvalvojille
saadakseen
perimismuoto.
Lokakuun
henkildluottopuolella pease
myyntiluvan.
Koulutusosasto
alustaon Tietoperinfi Oy tulmyyjakoulutuksessasyntymeensuuria luottotappi
lut kuvaan mukaan; kaytem- anlaa
me sen palveluja maksamis- opetlstamydsluotonvalvonta- oita", sirkka sanoo.
meiiriiyksesteHhtien", Maija asrorssa.
Uloshakutapauksissa
Sirkka sanoo, ette Stock-.
sanoo.
mannin asiakkaiden maksu- Stockmann kaytde perinteLuottokuntaon kouluttanut kyky neyrtaeaika hyv, re.
toimistoa. Yritysluottotiedot
vekeeen parempaanpuhelinVekselit ovat yrityspuolella hankitaan luottotietotoimispalveluun.Psykologianopit ja hyvinkinyleisiii."Henkildluot- toista ja kulutusluottotiedot
aenenkeytdnharjoitukset ovat toasioissakiytiimme vekseliii Luottokontrollista.
6

Yritystutkimuksen on pokko sopeutua kensq taloudenuusiin olosuhleisiinja inyestointietuuteen
rgkenteeseen.

AarneHeikinheimo

YRITYSTUTKIMUS
ENNEIII
JA l{YT
Nykymuotoinen yritystut- teidenperusteella.
My<isyritys ta on runsaastimaan eri osissa. toinnin liiketaloudellinen
kimus tuli maahamme196G. itsevoi olla aloitteentekijeyri- Liikepankit ovat vahvistaneet nattavuusJa
lurun alussa, jolloin Maaif tystutkimukselle. Te[itin se piiriorganisaatioitaan
ja
linen suotavuus.
manpankki ilmoitti olevansa yleensd.
haluaayritystutkimuk- KTM:n tehtiiviit ovat moniRahoituspaatiista
valmis mydndmeiin Suomeen sen muodossaitseste,inulko- puolistuneet ja siirtyneet osin seen rahoittaja joutuu
pitkeaikaistaluottoa teollisuu- puolisen arvion joko itsea?in kenta[e, Kera on luonut laajan maan huomioon ja
temme rakenteenmonipuolis- tai jotakin sidosryhmiiiinsli konttoriverkoston kehitysalu- maan monia erilaisia
tamiseksi. Ehtona kuitenkin varten.
joihin
eelleja Teollistamisrahasto on Ongelma-alueita,
oli, ette luotot mydnnetaain Yritystutkimuksen keskei- alueellistanut organisaatiotaan tutkimuksella pyritaan
teollisuudelleerillisen organi- seneperiaatteenaon tutkitta- Etele-Suomessa.
meenvastaus,ovat mmsaation kautta Maailmanoan- van yrityksenmahdollisimman
- rahoituksen
kin hyviiksikokemiahanke-ja puolueeton arviointi. Tehen
tuksen(esim.
yritystutkimusmenetelmie
pyrita?insilla,ettatutkimustyd
erilliskannattavuus ja
ja
pAatdksenteko
apunakaytteen.Tema tehtevA
pideteentoikevyysseka
annettiin Teollistamisrahastosistaan erilleen. Niiin tutkija
Yritystutkimuksen
sisiiltii
tukset
ja sidonOy:lle,jonka toiminta organi- voi toimia itsenaisesti
- hankkeen
soitiin tuolloin Maailmanpan- narsuuKs$ta
vaDaana.
suus ja realistisuus
kin esittemenmallin mukaiYritystutkimukset tehdaan
siihenliittyviit riski- je
Vanha hokema sanoo,ette
seksi kehitysluottolaitokseksi.yleensii yhteniiisen kaavan
Teollistamisrahasto
Oy:stetuli mukaisesti. Kaikkien yritys- yritys ja rahoittajaistuvat sa- - katekijat
yrityksen mennyt kehirF
yritystut- tutkimuksien metodiikka on massa veneesse.Tosiasiassa
samallasuomalaisen
naytdt y tyksen johdo
ja
perusteiltaan
kimuksen alullepanija sen
sama.Niiin ollen tarkastelunekiikulmat eivAt
organlsaatron
kehit$ja.
kaikki Suomessalaadittavat suinkaankaikilta osin ole sadesta
Syseys yritystutkimuksen yritystutkimuskertomukset manlaisia.
- yrityksen
taloudcll
keynnistymisellesaatiin siten ovat rakenteeltaanhyvin verYrityksen tehtiivenaon inasema ja kyky kantaa
ulkomailta. Ajatus sinenseei tailukelpoisia keskeniiiin ja vestointi-ideoiden etsiminen,
kia odottamattomien
liene kuitenkaan ollut aivan muodostavat hyvan fietoai- kehitteminenja valikoiminen.
uusi, sillii yritystutkimuslevisi nerstonmyds muuta keyttiia Yritys myds kantaa vastuun - kaiskujen sattuessa
lainoille tarjottavien vr
ja
melko nopeastimydspankkei. kuin alkuperiiistdpeetdksen- investoinnintoteuttamisesta
kuuksienriittavyys
ja
peiiosinmydsriskin investoinhin muihin rahoituspeetiik- tekotilannettavarten.
- yrityksen ja investoinri
Alan yhteistydelimeen,
sie tekeviinlaitoksiin.
RahoitYri- nin tuloksellisuudesta.
viilillinen merkitys ralrrYritystentutkimisenasanan tystutkimusneuvottelukuntaantaja auttaa yritysta investointajan liiketoiminnalle jr
ja
kuuluvien
laajassamerkityksessii
organisaatioiden nin rahoituksessa sensuunvoidaan
soDivat luottoehdot.
pit6e kaikenlaisiasuppeitatai palveluksessa
on noin 300yri- nittelussa. Rahoittaja joutuu
jotka
laajoja selvityksia,
kos- tystutkimuksiatekeveeasian- kantamaanmyds osan riskie
kevat yksitteisie ydtyksia. tuntijaa.Viime vuosinayritys- silloin, kun yrityksellii menee
Tutkimuksen laatija voi olla tutkijan nimikkeestaon tosin niin huonosti,etteiseenaAkymika tahansayrityksenintres- jossain miiarin luovuttu mo. kenesuoriutumaansitoumuksentti. Yritystu*imuksena sa- nissapankeissamarkkinointi- sistaan.Rahoittajanriski liitYritystutkimuksen
ja asiakasystiiviil- tyy muodollisestilainojen vanan varsinaisessa
merkitykses- henkisyyden
merkitysyritykselle
sa voidaan kuitenkin pitee lisyydentakia, mutta itse yri. kuuksienriittevyyteen.
vain yhteniiisell6systematiikal- tystutkimuksesta
Yritystutkimuksella rahoitei ole luovutla tehtye yrityksen analysoin- tu. Vuosittain tehdaan Suo- taja pyrkii luomaankokonaisYritystutkimuskaytiinn<in
altia. Yritystutkimusneuvottelu-messaarviolta yli 2000 yritys- kuvan yrityksestaja sen asemasta toimialallaan. Analy- kuaikoinayritystutkimussaarkunnan tydn tuloksenaon kii- tutkimusta.
Yritystutkimusta harjoitta- soimalla yrityksen sisiiiset toi vaikuttaa monin tavoio
siteyritystutkimustullut maassammejokseenkinyksik,isittei vien asiantuntijoidenalueelli- voimavaratja selvittemila uL tutkittavaanyritykseen.Tutk;
nen sijoittuminenon muuttu- koisten tekijdidenvaikutukset joiden suhtautumistapahallisi
sestimiiilritellyksi.
Yritystutkimuksia tehdaiiin nut huomattavastiviime vuo- arvioidaan yrityksen menes- asianuutuudenvuoksi sanes,
paeasiassa
luottG, takaus-aai sina. Toimintaa aloitettaessa tymismahdollisuudettulevai- raushenkisyys.Yrityksen toiavustuspaetdksievarten. Pan- liihes kaikki toimivat Helsin- suudessa.Analyysi puetaan minnoista pyrittiin etsimaan
kit tekevat asiakasyrityksis- gissetutkimusimpulssin
muotoonkannat- puutteitaja esittemeiinparantulles- numeeriseen
taiin yritystutkimuksia myiis sayrityksistaymperi maatatai tavuudenja rahoituksentun- nusehdotuksianiiden poistaharkinnanvaraisesti asiakas- jesenlaitosten
organisaatioista. nuslukuina. Investointihank- miseksi.Asiantilan korjaami.
seurannastasaamiensaheret- TaUahetke e Dateviiihenkildi- keestaarvioidaanlisiiksiinves- nen saatettiinuseissatapauk8

srssa asettaa luoton saamisen
Yritystutkimuksen
siseltd
ehdoksi.
on alkuvaiheissaan ollut siten
Tyypillisiii yritystoiminnan vahvasti myds koulutuspainotalueita, joihin puututtiin, oli- teinen. YdttAjee on opetettu ja
vat johdon vahvistaminen, las- joskus jopa pakotettu tarkastekentatoimen tason kohenta- lemaan ydtystaan kokonaisminen ja rahoitusrakenteen valtaisesti esillii olevan invesparantaminen omalla paa- toinnin lisaksi. Ydtystutkiomalla.
Saneerausvaateiden muksella on voimakkaasti pykohteeksi joutuivat etupaesse ritty kannattavuusajattelun lasellaiset pienet ja keskisuuret pivientiin yrityksisse. Tame on
yritykset,joissa liikkeenjohta- edellyttanyt samalla tietyn lasmisessa tukeuduttiin ainoas- kentasystematiikanoppimista.
taan keytanndn tuomaan koEnsimmaiset kokeilut keskemukseen.
kipitkantahtAimen ennusteiden
On vaikea arvioida, ovatko laatimiseksi tuottivat ongelmia
luottopaatosten lisaehdot pa- ainakin pienille ja keskisuurille
rantaneet y tysten liikkeen- yrityksille. Ja temen on rahoitjohdon tasoa, koska asiastaei taja saanutkuulla. On puhuttu
ole tehty seurantatutkimuksia. byrokratiasta ja turhasta papeYksittaistapauksista pAAtellen Iisodasta. Tamiikin on ollut
vaikutukset ovat olleet seka yksi vaihe yritystutki,nuksen
mycinteisia ettii kielteisia. Ny- historaa. Talla hetkell?iennuskyaan luottojen lisiiehtojen teiden muokkaaminenja laakayttd on viihiiisempiii kuin timinen ovat vahintaiinkin joaikaisemmin. Sen sijaan yritys- kavuotista toimintaa. Nyt siitutkimukseen
turvaudutaan hen on totuttu ja pikemmin on
opetnormaalisti, kun selvitetaiin saatukiitosta systeemien
)dtysten maksuvalmiushiiiriri- tamisesta eli ennusteidenja
ita. Nain yritystutkimus saat- budjettien laadinnan tiirkeys
taa toimia halyttimena mah- tunnustetaan.
dollisiin saneeraustoimenpiteisiin ryhtymiselle.
Varsin yleinen on kiisitys, et1a yritystutkimuksen tekemisestasinansaon hycityii yritykselle.Eniten siita hydtyvat sellaisetyritykset,joissaei harjoiteta systemaattistasuunnittelua ja joissa laskentatoimion
alkeellisellatasolla.Tutkimusta varten yritykselta nimittiiin
vaaditaan seivat numeeriset
ennusteet tulevaisuuden kehityksestiija nSinyrityksenjohto
joutuu seikkaperiiisestipaneutumaan pitken tahtayksen
suunuttelutydhdn.
Lisiiksi
luotonantajan edellyttAma tulosraportointi asettaa tietyn
minimivaatimuksen laskentatoimen tasolle.

Yritystutkimuksen
merkityskoko
kansantaloudelle

Ehkii viihemmlin huomiota
osakseer'ron saanut yritystutkimuksen merkitysta arvioitaessaseikka,.jokaliittyy tydra
tehneen ja tekevan tutkijajoukon koulutukseen, kehitykseen
ja tehtaviin. Karkeasti arvioiden ainakin 600 henkil<ili on
koulutettu yritystutkimuksen
ja yritysanalyysin yksityiskohtiin ja ongelmiin.Yksinomaan
Teollistamisrahastosta
on siirtynyt lehes 70 tutkijaa viimeiYleisesti ottaen ylitystutkisen kymme nen vuoden aikana
muksesta voidaan katsoa ole- yritysten palvelukseen
liihinnli
van hyotya yrityksell€ siina liikkeenjohdollisiin
tehtaviin.
yrityksen
mielessA,ettA
suunni- Neme henkilot antavat oman
telmat joutuvat ulkopuolisen, panoksensavarsin
laajalla rinkriittisen tarkastelunkohteek- tamalla ydtystoiminnan
kehitsi. Niiin on asianlaita varsin- tamisessa.
kin, jos tutkijana on luotonantaja, joka asemastaanjohtuen
Yritystutkimukseen perusnekee yritykseo lintuperspek- tuvan luotonannon alkuvuositiivista ja omaa huomattavan na luottopaatdkset tehtiin entietouden yrityksen toimialal- sisijaisesti ydtystutkimuksen
ta. Koska ydtystutkimuksessa antamien tunnuslukujen perusotetaan kantaa yrityksen esit- teella. Nykyisin tiedostetaan
tiimiin markkinaniikymiin, in- myds naihin tunnuslukuihin
vestoinnin mielekkyyteen seka liittyvat heikkoudet ja niita
yrityksen sisaisten resurssien kaytetaen aikaisempaa enemriittiivyyteen, saattaa yritystut- man ainoastaantaustatietoina.
kimus edesauttaaydtyste tarSen lisAksi, etta yritystutkikistamaan kasityksieain tule- mus palvele€puhtaasti luotonvaisuuden suunnitelmistaan.
antajaa rahoituspaatdksissa,se

hoitushuolto on instituutioiltaan ja toimintamuodoiltaan
lahentynyt muita teollistuneita
markkinatalousmaita. Mainittakoon vain pAivaluottomarkkinat, ulkomaalaisten pankkien maihinnousu, kansainviilisen piiiiomaliikenteen kasvu
ja rahoitusyhtiitiden esiinmarss1.
Piiiiomien niukkuuden, aF
haisen korkotason ja luotonsaanndstelyn olosuhteista on
siirrytty korkean korkotason,
ja
markkinamekanismin
pankkikilpailun
s6ryttAmille
rahoitusmarkkinoille.
Uusi tilanne on vaatinut
myos yritystutkimukselta sopeutumista, mutta samalla se
on merkinnyt uusia haasteita.
EntistA monitahoisemmat, dskipitoisemmat ja vaativammat
rahoituspeAtdstilanteetedellyttevet myds entiste parempaa
informaatiota,
Yritystutkimuksen
niikyvimpine muutoksina viime
vuosina voidaan ottaa esille
nelje kehityspiirrette:
Yritystutkimus
Ensinn?ikin on mainittava
- edistaaniukkojen rahoitusresurssien kohdentumista yritystutkimusten sisiill<in painopisteen siirtyminen entiste
tuottoisimpiinkohteisiin,
- mahdollistaa kokonaista- enemmen menneisyyden kuja tunnuslukujen
loudellisten ja toimiala- vauksesta
laskemisesta
investointiprojekkohtaisten
nakokohtien
ja
huomioon ottamisenluot- tin yrityksentoiminnallisten
ja laadullisten tekijciiden sekii
topAatdksisse,
- vahentaa "virheinvestoin- tulevaisuudennAkymienarvioimiseen.
tien" todennakoisyytta,
-edistaa
Toiseksi yritystutkimukset
yritystoiminnan
suunnitelmallisuuttapakot- ovat tulleet keskimaerin aiemtamalla yritykset huolelli- paa suppeimmiksi.Useat laiseen investointi- ja rahoi- tokset ovat siirtyneet erilaistettuun kaytAntddn. Merkittiivien
tussuunnitteluun,
- tarjoaa yrityksille mahdol- rahoituspaetdsten tai ongellisuuden investointi- ja ra- mallisiksi koettujen yritysten
hoitussuunnitelmien asian- osalta tehdeen perusteellinen
tuntevaan ja kriittiseen ar- ydtystutkimus, mutta paaosa
ydtyksiste hoidetaan hyvin
viointiin ja konsuitointiin,
- vehentaa luotonantajien joustavasti ja hyvin suppealla
luottotappioita. mikii mer- yritysanalyysilla. Taldin riitkitsee edullisempia laina- Ha se, etta varmistutaan ydtyksen vakavaraisuudesta ja
ehtoja kaikille lainaajille ja
- tarjoaa yrityksille vertailu- lainojen hoitokyvysta. Ydtyksen uskotaan itse pystyvan
perustaa ja informaatiota
niiden taloudellisesta ase- kAyttamiiiin lainansa jiirkeviismasta ja menestymisesta ti, joten rahoittajalla ei ole
enaA taryetta tuntea hankkeen
verrattuna muihin yritykyksityiskohtia.
slln.
Kolmanneksi
yritystutkimuksessa kaytetyn informaation laatu on parantunut ydtysten laskentatoimen tason
noustessa. Toimiala-analyyYritystutkimusennen
sien yleistyminen ja toimialaja nyt
tletojen saatavuuden parantuminen viime vuosina on helpottanut ydtyksen markkinaViime vuosina raha- ja ra- ja kilpailutilanteen sekii tulehoitusmarkkinamme ovat kG
vaisuuden arviointia. Atk:n
keneet verraten voimakkaita
keyttd yritystutkimusrutiinien,
muutoksia, joiden seurauksena muun muassa tunnuslukujen
kansantaloutemme koko ra- laskemisessa, on merkinnyt
on antanut myds viilineet soveltaa esimerkiksi keskuspankin ja valtioneuvoston antamia
yleisluonteisia luototuskriteerejii yrityskohtaisesti. Yritystutkimuksen sivutuotteena on
tutkimusta tekeviin laitoksiin
kertynyt myds melkoinen yritystietopankki, jonka aineisto
on
tavanomaisia tilastoja
ajankohtaisempija tarkempi.
Yritystutkimuksessa
on
olennaistase, ette siine kootaan yhteen ydttiijen yritystaloudellinen intressija rahoittajan piiiiornien allokointitehtAvii. Niiin ollen ydtystutkimus
on eras keino ohjata kansantalouden niukkoja rahavaroja
mahdollisimman tehokkaisiin
ja samalla myds kansantaloudellisestisuotaviin kohteisiin.
Onko ydtystutkimuksesta
edelleenhydtya nopeastikehittyvillA rahoitusmarkkinoilla?
Tiihiin kysymykseenvoi vastata mydntavasti mm. seuraavilla perusteilla.

'
tydn kaikinpuolista nopeutu- keata tapaa tai paAstyyksimie- saatavan hyddyn voisi katsoa
Edelle mainittu ennakointija
jolloin
lisyyteen riittavan kayttijkel- vastaavan menetelmien vaati- ongelmaon yksi niist5,joiden
mista
tehostumista,
yritystutkijoille jiiii enemmiin pois€stamenettelysta.
mia resurssejaja kustannuksia, hallitsemiseentarvitaan entista
Toinen yritysten menneeaikaa olennaisimpaan.
Yritystoimintaan
liittyviin syvempaA paneutumista Ja
Neljiinneksi voidaan mainita seen tietoon liittyva hanke on epivarmuuden ja riskitekij<ii- opiskelua. Sama koskee liikeuudet tietotarpeet, jotka liittyeri rahalaitosten ja ydtystut- den arvioimiseksi ja kiisittele- toiminnan luonteenja sisalldn
vat lisa,intyneisiin yrityskaup- kimusorganisaatioidenseuran- miseksi soveltuvien riittiiven kehitystA: yritystutkijan on
poihin ja osakesijoituksiin tatietojen hyddyntamiseen liit- kaydnnollisten
menetelmien seurattava aikaansa, miemuun muassakehitysyhti6iden tyvdn yhteistydn tiivistaminen. kehittemiseen tulisi kuitenkin luummin viela ennakoidenkevauhdittamina. Neme operaa- Teytyy toivoa, ette tessdasias- pan€utua nykyista enemmen. hitysta, ja omaksuttava ja haltiot eivet koske pelkestean ko- sa paestaisiin eteenpain mah- Tellaisten menetelmien kayt- littava liikeidea-ajattelu, tulostimaisia yrityksiii, vaan entista dollisimman pian.
tdminen voisi hyvinkin olla yksikko-, tavoite-, tulosjohTSrkeimmiiksi kysymyksek- seuraavavaihe yritystutkimuk- taminenjne,
usearnmin joudutaan tutkisi ja samallahaasteeksiyritys- sen kehittamisessA.
maan myds ulkomailla toimiyrit\sten.
Suomalaisten
via yrityksi?i. Tata pdveleva tutkimukselle
lahivuosina
Yritystutkimuksessa tarvi- mytjs pientenja keskisuunen.
yritystutkimus on kehittymas- muodostuneekuitenkin talou- taan hyvlit perustiedot liihinna kansainvalistyminen kasraa
jossakiinni
sa erikoisaluecksi,
dellisen epAvarmuuden lisean- yrityksen Iaskentatoimesta ja nopeasti,ja tata kehitysrerulc
tetAan erityiste huomiota yri- tyminen. Investointienvaiku- erityisestitilinpeatiistietojen si- myds yritystutkimuksenrukea.
tyksen arvonmuodostumiseen. tuks€t ovat keskeisiayritysten salldstdja yleisestiyritystalou- Suomalainen ydtystutkimu.
Viidenneksi voidaan mainita vastaisenkehityksenkannalta. desta. PaAosa alan ammatti- on jo siirtynyt myos maan rayritystutkimuksen keyttd en- InvestointipaAtdsten merkitys- taidosta ja tieto-taidosta saa- jojen ulkopuolelle.Tutkimuktistd enemman pankkien viili- td korostaase,ette vaikutukset daan kuitenkin vasta koke- sia on tehty eri puolilla maailsen kilpailun apuviilineend. ovat osittain peruuttamatto- muksen mydta, niin kuin lie- maa lahinna kotimaisten ) nYhtaalta yritystutkimus tar- mla Ja ulottuvat monen vuo- nee asianlaita useimmilla muil- tystentarpeisiin.TAma toiminjoaa markkinointikanavanja den, jopa useanvuosikymme- lakin elinkeinoelAmiin aloilla. ta kasvaaja neuvottelukunnan
palvelumahdollisuuden rahoi- nen ajalle.
Pohjakoulutuksessa on tar- tyd kansainvdlisestA tilinpaatuslaitokselle. Toisaalta yritysYleismaailmallinen
taloudel- keintA monipuolinen yritys- ja tdskaytanndstatukee omaha
tutkimus auttaa rahoituksen linen kehitys on muodostunut kansantalouden yleinen tieta- osaltaantata kehityssuunraa.
ehtojen asettamisessa
kilpailu- kuitenkin yhe epavarmem- mys seka valmiudet kriittiseen
Yritysten kansainvalistlmrkykyiselle,mutta samallakan- maksi. ToisaaltaSuomenkan- ja itsen?iiseen taloudelliseen nen asettaa lisavaateira m\ o_.
nattavalle tasolle asiakaskoh- santaiouson kehittynyt siihen analyysiin seke uusien tietojen tutkijoiden valmiuksille. )'rr
taisestiottaen huomioon riski- vaiheeseen,etta investointien ja taitojen omaksumiseen. tystutkimusneuvottelukunnan
niikcikohdatja asiakassuhteen painopiste on siirtymasseta- Keytanto sinAnsaharvoin te- olisi panostettavatahan kehF
kokonaisuuden.
louden raaka-ainepohjaistenkee tutkijoista kuitenkaan lo- tys- ja koulutustydhdn siren.
perussektoienja traditionaa- pullisesti valmiita; toisin sano- etta seka yrityksille,turkijoillc
listen alojen turvallisistakoh- en lis?ikoulutukselletulee aina etta itse tutkimukselle icirtrr
teista riskipitoisille,teknologi- olla aikaaja mahdollisuuksia. entistaenemmen vientiA.
altaan ja tieto-taitovaatimukKehitysndkymiit
A a r n e H e i k i n h e i m oo n j o h t a j a T e o l l i s l a m i s r a h a s rO
o y r s s i i .H e n o n m \ d ,
siltaan nopeasti kehittyville
t o i m i t u s j o h t a j a n v a r a m i e s . H e i k i n h e i m o p i t i o h e i s e n e s i r e l m a nL a t : ,
toimiaioille. Samoin invesm i e s l i i t o n K o u l u t u s k e s k u k s e ns e m i n a a r i s s a" Y r i t y s r a h o i t u k s e n u u d e :
toinnit ei-materiaaiisiintuotes u u n n a C '8 . - 9 . 1 0 .1 9 8 5 .
Koska yritystutkimustarjo- Ja prosessikehityshankkeisiin
Talldin
aa kiistattomia etuja rahoitta- lisaantyvatentisestaan.
jille ja yrityksilleitselleensekd m y d s y r i t y s t u t k i m u k s e no n s
myds koko kansantaloudelie,
ja edel- den uusiin olosuhteisiinja intoiminnanjatkumisesta
leenkehittymisestaei ole epiii- vestolntien uuteen rakenteeseen.
lystekaan.
KIINTEIDEN INYESTOINTIENRAHOITUS
Fdetla esittamani kehitysKaytanndssa tama merkitsuunnat tulevat ilm€isesti jat- see sita, etta yritystutkimukPANKIT
POHJOISMAIDEN
INVESTOINTIPANKKI
kumaan ja edelleen vahvistu- s€ssaJoudutaan aikaisempaa
KIINNITYSmaan tulevina vuosina.Mutta enemmdn kiinnittamaan huoLUOTTOLAITOKSET
TUTKIMUSTOIMINNAN"
myds eraite uusia piirteitii voi
miota epavarmuustekijciiden
RAHOITUS
daan ennakoida tulevan ku- arvioimiseen ja hankkeisiin
TEOLLISTAMIS.
vaan mukaan.
RAHASTO
liittyvien dskien rationaaliseen
KTM
Parantunut informaatio ja analyysiin,jolloin voidaantoi_ MYOS OSAKETEKES
SIJOITUS
modernin tietojenkAsittelytek- saalta myds rahoittaa entista
niikan nopeakehitystulleesiir- riskipitoisempia yrityksia ja
SITRA
MORTGAGEBANK
tamaan ydtystutkimuksen va- hankkeita.
OF FINLAND
kio-osaamisen myos pienehModerneja liikkeenjohdon
KERA
kciihin ja keskisuuriinyrityk- kvantitatiivisia
FINNFUND
menetelmid
PKT-SAATIo
siin, jolloin rahoittajienja yri- yms. kaytetaan ydtystutkiLEASING-YHTIOT
tysasiakkaiden kanssakiiymi- muksessaviela verraten vAhan.
KEKSINTOSAATIO
- VUOKRAUS
n€n
muodostuu
aiempaa Tdmd ei luultavasti niinkaan
johdu arvostuksen tai asiantasavertaisemmaksi.
POHJOISMAIDEN
VAKUUTUS.
TEOLLISUUSYritysten
menneisyyden tuntemuksen puutteesta vaan
LAITOKSET
RAHASTO
analyysissavoi odottaa inflaa- paasyynAon ilmeisestise, etta
SUOMENPANKKI
tiolaskennan
systemaattisen mainittuja menetelmi6 arvioiVALTION AVUSTUKSET
kayttodnoton yleistyvan. TA- daan puhtaasti keytenndn
- KTR.LUOTOT
INVESTOINTEIHIN
man ongelman kaytanndn kannalta. Tella alueella esiinKERA
KAYNN.AVUSTUS
tydhdn soveltuvan ratkaisun tyvien ongelmien ratkaisemi- INV.AVUSTUS
- MYOS OSAKE.
ldytemiseksi on tyiiskennelty seksi ja tarpeiden tyydyttami_ KOUL.AVUSTUS
SIJOITUS
jo kauan, mutta toistaiseksi ei seksi ei ole juuri ldytynyt me- SUHDANNEAVUST.
- MUUT AVUST,
ole ldydetty yksiselitteisu oi- netelmiii, joiden kayttemiseste
INRA
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l4onsieur.
Notre Soci6t6 est I'une des plus importantes Soci6t6s de Renseignements
C o m m e r c l a u xe t d e R e c o u v r e m e n t sd e C 1 6 a n c e se n F r a n c e .
Notre activit6 b6n6flcie d'une exp6rience anclenne de 50 ans et s'6tend
a u n r v e a u n a t i o n a l e l i n t e r n a t i o n a l , t a n t d a n s f e d o m a i n ed e s R e n s e l g n e ments que du Recouvremenl.
l _ a S , N . R . C . e s t _m e m b r ed e l a F E C R 0( F e d e r a t i o n o t E u r o p e a nC r e d i t R e p o r _
l i n g 0 r g a n i z a t i o n s ) e t e s t a u s s i a d h 6 r e n t ed I ' A . F . D . C . C , , l ' A s s o c i a L i o n
frangaise similaire b la vdtre.
Dans le cadre de 1'expansion de nos activit6s internationales, et en
D a r t i c u f i e r e u r o p d e n n e s ,n o u s a i m e r L l n s c o n n a i t r e l e s m e m b r e sd e v o t r e
Associatlon, el vous serions reconnaissants de nous en cornmuniquer
la liste.
E s p 6 r a n t q u e T r o u st r o u v e r o n s a u p r d s d e v o u s f a p o s s i b i l i t 6 d e r e n f o r c e r
nos fiens avec les soci6t6s les plus importantes oe vorre pays, avec
l e s q u e l l e s n o u s a v o n s c n c o m m u nd , € l : r e m e m b r ed ' A s s o c i a t i o n s s i m i l a i r e s ,
nous vous remercions par avance pour votre collaboralion et nous vous
p r i o n s d ' a g 1 6 e r , l Y o n s i e u r ,n o s s e n l j m e n t s d i s t i n g u 6 s .
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Toiyon patenui- ja rekisterihallttuks en selyiy t lytin yr it Fk iin ni | | st en ai heuttamasta tldruuh k ast a.

Yhdistyksen
kokouksessa
26.9.1985keskusteltiinasianL
i
i
s
a
ajaja
Svinhuf vudin alustuksp
eo
nhjalta
uudenyrityskiinnityslainsynnyttiimistiikiiytiinniinti(3,285)
lanteista.KunLuottolinkinviimenumerossa
oli
luottopiiiillikkiiEero Kaukorannanselkeiikirjoitusitse
kiinnitysmuodosta,
ei sentoistoonole syytii.

Yllekirjoittanut oli ollut yh- selvasti parempi etuoikeus veteydessa patentti- ja rekisteri- lallisen ulosmittauksessaja
Kiinnityksenkohteena
hallituksen toimistopiiii.llikkci konkurssissa, on velkojalle
edullistavaihtaavoimassaole- olevastaomaisuudesta
Tuovi Relas-Vuorioon, joka
kertoi, etta yrityskiinnitysase- va irtaimistokiinnitys yritystus oli juuri menossapresiden- kiinnitykseksi. TAmA edellyttin esittelyyn. Asetus selventae tae sopimusta,ja siis velallisen
eriiitii yksityiskohtia. Patentti- suostumusta.Vaihdon yhteyUutta on se, ette yrityskiinja rekisterihallituksessaodotel- dess?ivoidaan irtaimistokiinnipiiriin tulevat ns. imnityksen
laan jiinnittyneinii yrityskiinni- tyksen perusteenaolevaan velmateriaalioikeudetja rahoi
kakirjaan
kii[nitetyt
leimatysten mukanaan tuomaa tydtusomaisuus. On kuitenkin
miiiiriiii. Kaikkihan me tie- merkit kiiyxtiii hyvaftsr.Edellymuistettava, ettd estm. arvopadiimme, ettA virasto on jo en- tyksenaon, ettA velkakirja alperit voidaanedelleenkinpantatuudestaanylitydllistetty. Viras- kuper?iisenlitoimitetaan miteydtyskiinnitysha- ta erikseen. Arvopaperit ovat
toitavaksi
tossa on laadittu yrityskiinniyrityskiinnityksen kohteena siltysten hoitamisessatarvittavat kemuksenmukana.
yrityksessii.silyrityskiinnitysviran- loin kun ne ovat
Kun
lomakeluonnokset, joita pikayrityskiinniIa
kun
h€tkella,
omaisenaon patentti-ja rekispuoliin alkaa saada Valtion
vedotaan.Kaytanndsterihallitus, ei kiinnityshake- tykseen
painatuskeskuksesta. Lomakvarmastitilanteita,joissa
muksiin tulla tarvitsemaan ve- sa on
keita kiiyteteiin siten panttivelkoja
on kuvitellut y tyslallisyhtion kaupparekisterinvelkakirjaa ja yrityskiinnityskiinnityksen kohteena olevan
hakemusta varten. Edtyisesti otetta, koska tiedot ovat viran
omaisuudentalta osin aNokkorostetaan sita, ette patentti- puolesta keytettavissii. Sen sija rekisterihallitus tulee osa- jaan on tarkeatA, €tta ilmoite- kaammaksikuin se todellisuudessaon. Muutoinkin on pykeyhtiiin osalta vaatimaan hal- taan hakemusvaiheessayelallisen oikea rekisterinumero, Jot- rittAva selvittamaan,mik?iosa
lituksen peetoksen yrityskiinvelallisen kaytdsse olevasta
ta ydtyskiinnitys voidaan
nityksen ottamisesta.Poytakirjojamallia on saatavanavirastos- mydntAA,on velallisenoltava omaisuudestaon sellaista,
hon
velallisella
on
omistusoimerkittyna kaupparekisteriin,
sa,
ja
Kaupparekisteriin voidaan si- keus, mikii osa omaisuudesta
ei
kuulu velallisen varalliten merkita seltainenkin liik(esim. leasing-sopikeenharjoittaja, jota ei ole suuteen
ja osamakmuksin
vuokratut
pakko rekisteriiida.
sulla ostetut esineet), PintaIrtaimistokiinnitykset
puolinen tutustuminen velallivoidaanvaihtaayrityssen varallisuuteen ei anna oikiinnityksiksi
keata kuvaa vakuudesta.

Voimaantulosaanndsten
mukaan
irtaimistokiinnitykset
ovat voimassaviele 5 vuotta.
Kun yrityskiinnityksellii on

Arvostelua
Lain perusteluissa
todetaan.
etta ehdotuksissapy-riradnlehostamaanirtaimen omaisuuden kayttamistiiluoton !akuutena ja siten parantamaanerF
tyisestipientenja keskisuu en
y tysten luotonsaantimahdollisuuksia. Vaikkakin vritr:kiinnityksen etuoikeuson parempi kuin irtaimistokiinnityksen, voidaan luotonantaiapuolella perustellusti epiiillii.
etta tama lainsaadantdsaatraa
antaa tietyntyyppisillevelallsille mahdollisuuksia vaarinkaytdksiin. Ruotsissaon 1rityskiinnityslakiollut voimassa
vuodesta 1966. Alkuinnosrus
on tiettevasti laantunut ka\tanndn kokemustenmydta.
On siis muistettava, etta _1.r.it!skiinnitys on vakuusmuoto,
jo ka edelb,tt iiii velallisyrity ksen
jatkuvaq seurantaasen vqrmistamiseksi, ettd yakuusarvo siii-

lvt.

PS, Tasavallanpresidenttion
30.9.1985 vahvistanut yrityskiinnitysasetuksen (Suomen
Seaddskokoelma n:o 778/
1985).

Liisa Svinhufvud
on varatuomarija asianajaja.
Hiin on Asianajotoimisto
Liisa SvinhufvudKy:n omistaja.Svinhutvudoli Luottomiehetr.y:n hallivuonna1982.
tuksenpuheenjohtaja
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AJA]IKOHTAISIA
ilAKYMIAIUOTTOALA]{

rAtl{sAADAnnosrA
On ilo osallistua Suomen
Juhimman perintetoimiston
7lvuotisjuhliin tiirtvvaan iuhbeminaariin.
iaitainen
EkkipiiivA
on meidAn oloistaDme seka . merkirdvA ette
hrnioitettava.
Paivin aiheet liittyvat kir-

oon. Kun kirianpito
, Suomessa kultentin

to[en ministeridn toi-alaan, on ehkii paikallaan
f.rroa siite, mitii perintii- ja
koskevaa lainsiidon odotetavissa lehinll oikeusministeridn
taholta.
Atoitan
ti€tosuojalainsiiiijota meillA orl odotetpitkaiin.
Henkilcitietoien
F
rjaa on Suomessa pohdiitu
TGluwn ajan. Monilla

teta lainsaadentda
on

p€letty. Hankkeen vason osittain perustunut
cMotusten asialliseenarvi-

murta lahesyhta usein

on arvosteltu sellaisseikkojen vuoksi, ioita ei
tckaan edss ehdotittu.
Etdotuksen valmistelu on
- sanoisinko jiilleen ker- Ioppusuoralla. Sen pohI on vuoden 1981 lopussa
komite anmietint<i.
esitys tulee sisiilchdotuksen henkil<ireksi, Iaiksi rietosuojaja tietosuoja-aseka laiksi yleisten

ien julkisuudesra
an-

lain muuttamisesta.
Lottotietotoiminnan osalta

iehdorussiseke luottotietotoiminall
o

tltl

henkildluortolietojen
ennen muuta osoittaa

l,aissasaadeteenvain

henkiliiii koskevien

kerAemiseste,
keytdstii ja
Yritystii koskehrcttotietoina jiiisiviit lain
anrsalan
ulkopuolelle

yrityksesse
maaraevesse

asemassaolevia henkildite se_ kuin eraetmuutkaan
rekisterit tiedonoikeellisuuden
vaatimus
ka yksityisie eInkeinon_ ia ervet tete vaatimusta
tevte. on suurempikuin esim.sellais_
ammatinharjoittajia koskevit minkii vuoksi laissaja
asetuk- ren rekisteritietojen,
joita kiiy_
tiedot.
Henkikirekisterilain sessaolisi tarkoitus antaa
tel- teta:in vain tilastollisessa
tarluottotietotoimintaa koskevat laisenrekisterin
tietosiseltde
ia koituksessa.Tietojen yhdiste_
saenndkset eivet aiheuttaisi kayttde koskevia
tarkempia mrnen oikeaan henkil<irinon
muutosta pankkien nykyisen_ seenndksia.
myds tiirkeaA; siksi henkild_
larseen luottotietotoimintaan:
Kysymys siitii, minkiilaisia tunnuksenkayttd
luottotieto_
pankithan eivat nykyisin pide tietoja luottotietorekistereihin
rekisterissd
olisi sallittua.
varsinaisiahenkikiluonotietoia saa tallettaa,
on vaikeasti
Parastae sille, ettii maksusisAltiiviarekistereita.
siianndstettava
asia. Toisaalta hairidtekoskevaluottotieto
on
Henkildrekisterien sallitta- rekisterdidyn oikeusturvan
orl(ea,on tietenkinse, etta
vuus maariteltaisiin lakiehdo_ kannaltaolisi pyrittAve
ratkai- maksuvelvollisuuden
laimintuksessa ns. yhteysvaatimuk_ suihin, joiden avulla
tiedon lydnti on todettuviranomaisen
sen. perusteella. P&iseantdn6 paikkansapitavyys
voitaisiin paetdksella.Kulurtaia on tello$rn sanoen on, etta henkild_ taata. Toisaalta
on luonnolli- kiin voinut valvoaetuaanja
rekisteriin saisi tallettaa tietoia sesti viilttematdnta
turvata esrm.osolttaa,jos kysymysei
sellaisisrahenkildistii, joilla on tarpeellinentietopohja
luotto- ore varsrnarsesta
maksun laieslm. asrakas-tai palvelussuh_ paatdstentekijdille.
minlydnnista, vaan myyjiin
teen vuoksi asiallinen yhtevs
Luottotiedoilla ja niiden suorrtuksessa
olevastavirheesrekisterinpit,iien toimintaan. keytttllavoi olla suurikin
mer- ta. - Tenasyksynelausunnol_
Luottotietorekisterit
samoin kitys kuluttajankannalta.Siksi la ollut

asetusluonnos
rakentui

pitkAlti te[e ajattelutavalle. tietoja. Talain€n muu tarkoi- voimaantuloa yhdessii elinkei- hiinen kadonneella tai varasteLuottotietoala vastusti kuiten- tus on kysymyksessii esimer- noelaman edustajien kanssa tulla luottokofi illaan oikeudetkin ehdotustaja jatkovalmiste- kiksi silloin, kun tydnantaja on valmistelemaan ohjeet siitii, tomasti tehdystaostosta.Esi
Iussa onkin selvitetty eraita ottamassa tydntekijea selai- miten kulutusluottolain mukai- merkiksi ehdotettu seennds,
muita vaihtoehtoja.
seentehtavaan,jossa tama on nen efektiivinen korko on las- jonka mukaan kuluttaja ei vasNeyttaa silta, ettei rajanve- valittdmasd
taloudellisessa kettava.
taa ostoista,jotka on tehty sen
toa rekisterditaveksi sallittujen vastuussa ty6nantaJan omaiOn selviiii, ettA vaatimus jelkeen kun luotonantaja on
ja kiellettyjen tietojen viilillii
suudesta tai kun tycisuhde luottokustannusten ilmoitta- saanut ilmoituksen kortin kaole mahdollista suorittaa ot- muutoin edellyttea erityiste misesta, vaikka se tapahtuisi
toamrsesta, vastaa useimpien
tamatta huomioon kuluttajan luottamusta, esimerkiksi yri- kin standardisoidussa muo- luottokorttiyritysten nykyisiI
suojaksi annettuja siiiinnciksiii tyksen kirjanpitoon liittyvat dossa,aiheuttaa ainakin aluksi sopimusehtoja.
esim. osamaksulaissa(91166) tehtayat.
elinkeinonharjoittajille ylimiiiiKulutusluottosaAnndksettutai ehdotetussakulutusluottoHenkildrekisterilainsaadAn- reista vaivaa. Kun tiillainen lisivat ehdotuksen mukaan
lainseedanndssa. Yksityisen tda koskeva hallituksenesitys saentely on omiaan rauhoit- voimaan kahdeksan kuukaukansalaisenluottokelpoisuutta pyritaan saattamaan hallituk- tamaan kilpailutilannetta, se den kuluessa siita, kun edusei tulisi vaarantaa sillii perus- sen kasiteltavaksiensi vuoden on siten viime kAdessamyds kunta on ne hyvaksynyt.
teella, etta han turvautuu lain alussa.Kasittelynvaatimaaika luottoalalle hy<idyksi.
Saannaiksetvoisivat siten tulla
mukaiseen oikeuteensa olla huomioon otettuna ei liene
Kulutusluottosaanndsten
voimaan aikaisintaan vuoden
maksamatta tavaran kauppa- mahdollista,etta lainsaadanrd liihempi tarkasteluei ole tasse 1986 loppupuoliskolla.Er?iille
hintaa silloin kun tavarassaon tulisi voimaan ennen vuotta yhteydessemahdollista.Perin- markkinointisaenndksille,
virhe. Sama koskee sitii tilan- 198',7
.
tAalaa kiinnostanevat erityises- muun muassa efektiivisen konetta, ettei henkild maksa tratToinen luottoalaan vaikut- ti kielto ottaa kulutusluoton ron ilmoittamisvelvollisuudeltaan perustuvaa saatavaa.
tava lainsaadAntdhanke,kulu- yhteydessii vekseli ja kdyuaa le, on taman lisaksi ehdotettu
Ratkaisua maksuhiiiririiden tusluottolaindii,is:intii, on par- kulutusluottojen
perinnassd kuuden kuukauden siirtymiirekisteroimisessa
lieneekin et- haiilaaneduskunnankasitelta- trattaa. Vekselikielto on valt- aikaa.
sittavasiita, minkiilaisillaedel- viinii. Hallituksen esityksessa tamatdnsenvuoksi,etta kulutMite lopuksi tuleeitseperinlytyksillAosamaksukaupan
pe- ehdotetaan, etta saiinnds kulu- tajalle on turyattava kulutta- tetoimintaan ja siinii knytettyiruuttamistaja muun kulutus- tusluotoistasisaliytettaisiin
ku- jansuojalain mukainen mah- hin menettelytapoihin, oiluottosopimuksenirtisanomis- luttajansuojalakiin.
Siinii dollisuus pidattaytya kauppa- keusministericissdon tutkittu,
ta koskevatieto voitaisiinluot- sAannellean kulutusluottojen hinnan maksamisestasilloin, onko olemassa tarvetta yksi
torekistereihintallettaa.
markkinointia seke kuluttajan kun tavarassaon virhe. Kaup- tyiskohtaiseen saatavien peRekisterdidyn oikeus tarkas- Ja luotonantajan keskineisia paa koskeviensaanndstenmu- rinnan sadntelyyn.Kuluttajantaa itseaAnkoskevattiedot on oikeuksiaja velvollisuuksia.
kaan ostajallaon oikeus kiel- suojaviranomaisilleon tullut
yleismaailmallinentierosuojaSaanndkset koskisivat vain taytyA maksamasta kauppa- ilmoituksia tapauksista,joissa
periaate.Rekisterdidyllatulee sellaistaluotonantoa,joka liit- hinta tai tavaran virhetta vas- kuluttajilta periteAn riitautetuluonnollisestiolla oikeus tar- tyy kiinteasti kulutushyridyk- taava osa.Tata oikeutta ei saa ja, epavarmoja,jopa maksettukastaamyds luottotietorekiste- keen hankkimiseen. Esimer- rehda tyhjaksi silla, ette kaup- ja saataviatai joissa kuluttaja
reihin talletetuttiedor.Rekiste- kiksi pankkilaina olisi vain pahinta on maksettavavekse- on
perintiikirjeistii
saanut
rdinnin avoimuusperiaatteen poikkeustapauksissaehdotet- lill?i, jonka myyja voi siirtAA puutteellisiatietoja oikeuksisja rekisteroita- tujen saanndstenalainen, ni- kolmannelle. Vekselin haltija taan tal perittavastA saatavastoteuttamiseksi
vien tietojen oikeellisuuden mittiiin silloin, kun luotto pe- voi talloin periii vekselin miiii- ta. Lisaksi on epiivarmaa, misvarmistamiseksiluottotietore- rustuupankinja myyjAliikkeen ran ja ostaja joutuu selvittA- sii mldrin velalliselta voidaan
kisterin pitAjallAja luorrotie- valiseenjarjestelyyn.Kulutus- mean virheen vaikutuksia peria perintatoimiston kulut,
don kAyttajalla olisi velvolli- luottosaanndkseteivat myds- myyjAn kanssa, jolla ei enaa jos ne selvasti ylittavat ne kusuusoma-aloitteisesti
ilmoittaa kiiiin kaikilta osin koskisi ly- ole mitaan kiinnostustaasiaan. lut, joita laissa saanneltyjen
rekrsterdidyllehAnta koskevas- hytaikaisia, eninteAn kahden Jos kuluttaja antaa vekselisi perimiskeinojenkayttamisesta
ta rekisteroinnista.ja
luottotie- kuukaudenluottoja.
toumuksen kulutusluoton yh- aiheutuisivelalliselle.
toJen kaytdste.
teydesse ja vekseli siirret?idn,
Toistaiseksi ei ole ryhdytty
Kulutusluottolainsaadanlainsaedant6Ruotsin lainseedenndnmu- ndllA py taan selkeyttamaan kuluttaja menerreakaytannds- konkreettisiin
ja
sA
oikeutensa
vedota
myyjan
toimiin,
toivottavaa
olisikin,
kaan rekisterriidylle
lahetetluottosuhteen
on
osapuolten oietta perintAala voisi itsesaAntejoka tiillii hetkellii sopimusrikkomukseen.
tAve kopio jokaisestahanesta keusasemaa,
Kielto kaytta:i trattaa kululyn kautta saada aikaan sen,
annetustaluottotiedosta.Meil- on suurelta osin pelkastaan
la ei tAtA ole pidetty tarpeelli- yleisten velkasuhteita koske- tusluottojen perimiseksi mer- ette kaikki alan yrittiijiit nousena, vaan ehdotuksessaon vien periaatteidenvarassa,Li- kitseeolennaisiltaosinvain sen dattaisivat hyviiii perintatapaa.
omaksuttu erdinlainen v?ilias- siiksi pyritiiiin vaikuttamaan kAytanndn kirjaamista,johon Hyvan perintetavan sisaltdii
te: ensi kertaa henkildtietoja kulutusluottojen markkinoin- Iuottolaitoksetoyat jo vapaaeh- arvioitaessa on otettava huotalletettaessa Iuottotietorekis- tiin siten,etta tarjolla olevateri toisesti paAtyneet;pankit eivat mioon, etta se ei mii?irbydyykterinpitejen on oma-aloittei- kulutusluottomuodot olisivat enaa pitkeAn ole protestoineet sinomaan perintatoimistojen,
sesti ilmoitettava rekister<iin- keskenaanvertailukelpoisiaja yksityisiinhenkilciihinkohdis- yaan myds yhteiskunnassa
muutoin vallitsevien kasitysten
nistd asianomaiselle
henkil<ille. niiden taloudellisetvaikutuk- tettuJatrattoJa.
Tyytyvaisena voidaan mycis mukaan. Tassa,kuten monesLuottotiedon kayttajAn tiedon- set luotonotta.jan arvioitavissa.
antovelvollisuus taas rajoittuViimeksi mainittuun tavoit- panna merkille, ette monet sa muussakin yhteydessa, on
nee niihin tapauksiin, joissa teeseenpyritaAn erityisesti si- luottoalanyrityksetovatjo nyt pidetteve tavoitteena site, etta
luottoti€don kAyttaminen on ten, etta kaikki luottokustan- sopimusehdoissaan ottaneet tarpeelliset normit luodaan
johtanut rekisterdidylle kieltei- nukset olisi ilmoitettava efek- huomioon lausuntokierroksel- vapaaehtois€sti elinkeinoelAseen lopputulokseen, esim, tiivisenA korkona laskettuna. la olleen kulutusluottotydryh- man itsensa piirissS, jolloin
valtiovallan ei ole valttAmatdnluoton epaemiseen.
Tata vaatimusta on hallituksen man ehdotuksensilta osin kuin
se
koskee
kuluttajan
vastuuta
ta puuttua asioiden kulkuun.
Luottotietoja saa ehdotuk- esityksesse lievennetty aikaisen mukaan luovuttaa vain sil- semmista ehdotuksista siten,
Ie, joka tarvitseetietoa luoton etta efektiivinen korko voimydntamiste tai valvontaa tai daan ilmoittaa tavanomaisten
RaimoPekkanen
on oikeusminisreddn
kansliaDaallikkd.
Hen oiri oheisen
muuta neihin verrattavaa tar- luottoehtojen mukaisena esiesirelman
O) Credit{b:n ?5-juhldserninaanss;
l.10.1985.
koitusta varten. Teme seannds merkkinii. Kauppa- ja teollikoskee my<ispankkien luotto- suusministedd tulee ennen lain
t4
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comp-Lainareskontra
comp-Lainareskontrapitii yrityksen lainakortiston ajan tasalla.Voit tulostaa sen
avulla mm. siirtlwit korot tilinpidtcikseen, laskennallisetkorot kuukausittain, lainojen keskikustannukset, lyhennysaikataulunplivittiin / kuukausittain / vuositrain. Voit yhdisiea
comp-Lainareskontranyrityksesi liikekirj anpitoon.

comp-Valuuttahallinta
ja analysoiyrityksen vah.ruttariskit.Ohjelmiston
comp-Valuuttahallinta_paikantaa
tuottama valuuttapositiolaskelmatdyttdi SuomenPankin asettamarmuotovaatimuksetsilloin
kuin laskelmaakly'tetlin termiinikauppahakemuksen liitteeni. comp-Valuuttahallinta sisiltdd
dydellisen lainareskontran.

raPortomu:
Y

.

Lalteympansto:
mm.
IBM XT/AT. Olivetti M24.
Hewlett PackardVectra,
TelevideoXT/AT,
HP 9000-sarian
minikoneet
Yhteyshenkilci:

Osmo Merili

ouh. 8037761

APLCqP
Alaportti 1 D 02210ESPOO

SeppoReimavuo

Seppo Reimoruo ehdottua, ettii
Luo t tomie het r. y: n piirissd k.isitelttiisiih silloin tdlliiin rientitaamisiin liittyvid e tyispiirteitii.

UIENTISAATAUIEN
UARMISTAMISESTA
Kotimaan kauppaanveffat- kia, joka vahvistaisi360 paivan
tuna viennin riskimiiiirii on rembursseja Irakiin?" Ongelsuurempi.Myiis riskien tutki- maan saattaa loytye apu jo
minenja riskeiltii suojautumi- kokouksenaikana,sillli FCIB:
nen on vaikeampaa.Vienti- iin toimintaan osallistuu useikauppojenkoko on suurempi den pankkien ja luottoriskivaja maksuaika paasaAntdisestikuutuslaitosten edustajia. Kopitempikuin kotimaankaupas- kousten raportit ovat seikkasa. Koska yliaikaistensaata- peraisieja yksityiskohtaisia.
vien perintii ulkomailta on
hankalaa,korostuvatvalmisteRound Table -kokousten yhlevattoimet.
teydessaeri toimialojen yritykViennissii riski on tiedon
puutetta asiakkaansekevientimaan maksukyvystaja -halusta.Erasforurni,joka pyrkii
poistamaanvientisaataviin
liittyvAa tiedon puutetta, on Finance,Credit & International
(FclB)-jarjestd.
Business
FCIB on 65 vuotavanhaorganisaatioja siihenkuuluu luottomiehiii yli 20 maasta.SuomestaFCIB:n toimintaanovat
osallistun€et
mm. Kaukomarkkinat, Finncell, Finnboard,
Valmetja Nokia.
FCIB jerjestee vuosittain
Euroopassakolme nk. Round
Table -kokousta. Kokouksen
kasiteltavaksi voi ennakolta
l?ihett?i?ikysymyksid, jotka
juuri sillii hetkelA askarruttavat omaayritysta.Kesiteltavat
aiheetvoivat olla esim."Mi[e
maksuehdoillamuut yritykset
myyvet Algeriaan" tai "Tieteiikit joku Hnsimaistapank16

set pitavet omia kokouksiaan,
joissa vaihdetaan luottamuksellisia tietoja yhteisista asiakkaista ja oman alan erityisongelmista.
Kahdesti vuodessa FCIB
laatii haastattelututkimuksen
siite, miten jesenyhtidt ovat
saaneet rahojaan vientimaista
ja millii maksuehdoilla myydiiiin niiihin I 10 maahan.
Suomi on parjennyt niiissii
katsauksissa erittiin
hyvin,
mika osoittaa, etta suomalaiset
tuojat. ovat maksaneetlaskunsa aJorssa.
Myds Luottomiehet r.y:n
piirissii voitaisiin silloin tiillijin
kesite[A vientisaamisiin liittyvie erityispiirteite koska monet
suomalaisyhti<it hakevat kasvua juuri viennistii. Ainakin
seuraavia seikkoja tulisi mielestiini huomioida vientisaatavien suojaamisessa:

l. Hanki luottotiedot vientiasiakkaastasiajoissa.
2. Avoin tililuotto perustuu
luottamukseen, Harkitse
tarkoin voidaanko asiakkaalle, jota ei ennesteAn
tunneta, myyde avoimeen
tililuottoon.
3. Yksilcti maksuehto tarkasti. Merkitse tarkka eriipiiiva laskuun.
4. Remburssi on vakiintunut
maksuehto; kayte sita
myydessa etenkin kaukomaille. Vientimies sanoo,
etta L/C on hankala, koska siiia aiheutuu kuluja.
Totea hiinelle, etta kuluja
tulee myds maksuviiveista
ja mahdollisesta luottotappiosta.
5. Sano viejiille, etta viivastyskorosta on sovittava
kauppasopimusta tehteessa. Luonteva hetki talle
on, kun ostaja alkaa puhua sopimussakosta, mikefi toimitus viivestyy.
Viivastyskorkolauseke voi
olla esim.:
- "Our company" charges
interest for late payment
amounting to 18 per cent
per annum for any unpaid
amount from the date

suchpaymentis due.
6. Anna lakimiehentarkistaa
kaikki huomattavatkauppasopimukset.
7. Keyte omistusoikeudenpidetysehtoa,mikeli ostajamaan laki tunteesenja
mikeli ydtyksesivie tavaraa, joka voidaanyksildi
dX. Sovi asiastaetukateen
asiakkaasikanssaja kirjoita laskun nurkkaan
eslm.:
- The deliveriesremain our
property until the invoice
is paid and until cheques
and draft handedto usare
honoured.
& Asetariskiasiakkailleluottorajat ja keskeytatoimitukset, jos luottoraja on
ylitetty tai erepaivesdon
kulunut 3 kk.
9. Hoida rekamaatiotkiireellisesti.
10. Harkitse,tarvitaankoluottoriskitakuutatai pankkitakausta ennen viennin
aloittamista.
I l. Ale anna vientimiestesi
kilpailla pitkillii maksuajoilla. Korosta,ett6 valttinamme on tuotteittemme hyvii laatuaja hinta.
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Jiisenhakemukset
toimitetaanyhdistyksensihteerille
luottopiiiillikkiiMaija Ahvenaiselle
osoitteella:
0y HuolintakeskusAb
Metsiliintie 2
00620Helsinki
(puh.90-75621)

A. Crcdit Investigation Thsks 1. Establish credit lines for individual accounts.2. Order reports form
credit reflg
asencies.3.
customers.4. Contact

of
9.
customer
conditions to alter the stringency for
companycredit policies.B.
trol the receivables
regular basis.3. Discuss
types of credit
paymentarrangements.5. Respondto questionspertainin$lf
APBIL1984/$2.00
lines of credit, un-

earned cash drscounts,
earned
payment service
discounts, or late payment
service charges.
charges. 6. Analyze returned-good reports to determine
if problem patterns are evident. 7. Write personal letters to prospective or existing c-ustomers. 8. Write
appreciation letters to prospective or existing customers. 9. Encourage inactive account holders to resume making purchases. 10. Prepare reports for corporate management. 11. Prepare an aging of accounts receivable. 12. Interpret reports generated by computer. 13. Prepare reports on the costs of
collecting, carrying or screening accounts receivable. 14. Review reports generated by subordinates.

a rment of the benefrt of creditors. D. Organizational Thsks l. Inter-

i#"";+H::u#
^U.;xecutrvesqqf',rhxlfff
I

he acceptanceof partial payment arrangements. S. Obtuitt approval from corporate

',ff'
Lr lJ,T*il:'"Aii.t-,";T"";'":H-':f
r"ff;HTf;
:T'j:nil:#;1"":f.;3;3lii'3
s:Hi.'f
T\

^

monitor standards of performance for credit personnel. 8. Recommendchanges that relate to credit
department employee salaries. 9. Recommendchanges that relate to credit department transfers or
reclassification. 10. Recommend changes that relate to credit department prornotions. 11. Recommend

ASurveyDef inesiTl"Jff
ffH'iilTn*,'*'h:|'j:i#x1:ffi:i':ll
64Thsks,ihY;:Tl",1"fl
ix?1"'i:T,x?ff
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:.m,tl*?il?:X*y
CreditExecutivesltHT;:;tTffii.:'"'liiil'$#,'Hf
U*;ru;ll?"
7. Supervise activities that relate to adjustments. 8. Supervise activities that relate Lo customer com-

plaints. 9. Supervise the handling of accounts receivable. 10. Plan credit investigations to be performed
by others. 11. Plan a program for the systematic follow-up of collecting accounts receivable. 12. Experiment with alternative business procedures to correct recurring problems. 13. Study customer relations
to attempt to improve the goodwill of the business. 14. Attend workshops and conferencesto update
credit skills. 15. Keep informed of new ideas through trade publications. 16. Keep informed oflegislation that affects credit and collections. A. Credit Investigation Thsks 1. Establish credit lines for individual accounts. 2. Order reports form credit reporting agencies.3. Analyze financial statements on
customers.4. Contact banks and suppliers to investigate credit references. 5. Make field contacts for
credit investigation on new and existing customers. 6. Extend credit to customers in accordancewith
established company policy. 7. Visit facilities of customers to determine the conditions of plant and
equipment and to compare the qrethods of operation to normal practices in the industry 8. Analyze
requests for credit in order to extend credit. 9. Analyze customer market, economy,and industry conditions to alter the stringency for enforcing company credit policies. B. Accounts Receivable Portfolio
Management Thsks 1. Manage and control the receivables portfolio by direct involvement with accounts. 2. Update and purge credit frles on a regular basis. 3. Discuss delinquent accounts with sales
personnel. 4. Explain to customers the various types of credit arrangements such as open account credit, secured credit, installment credit, or special payment arrangements. 5. Respond to questions pertaining to credit policy such as lines of credit, unearned cash discounts, or late payment seivice charges.
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luottopaa
||ikkii tekee
I Fmtciat Management/huhtikuu1984)

rle s L . G a h a l a johti keviiiillii1984USA:ssa
jossa pyrittiin miiiirittelemdiin ja erittele-

Lottopniillikiiiden tehtiiviit, Tutkimusperustuu
hottopeelfikitidenvastauksiin,jotka ovat val"Graduate Schoolof Credit and Financial
:ssiivuosina1978-1981. Tissli ovat tutista voi olla kiiytttiii Suomessakin.

luottoraiat vksittaisille tileille.
luottotietoja luottotietotoimistoista.
asiakkaidentaloudellisratilannetta.
yhteydessa
eihinja tavaranroimitrajiin tehraessa
kenttakavnteiA suoritettaessa uusienja nykyisten
luottotutkimuksia.
luottoa asiakkaille yhticin vallitsevanpolitiikan
asiakkaidenluona arvioimassakoneiden ia laitteiden
ja verrata toimintamenetelmie teollisuudennormaaoon.
luottopyyntdja, jotka koskevat luoton pidenmarkkinoita, taloudellista tilannetta ja teolliolosuhteita,jotta yhtidn vahvistettua luottopolitiikvordaan tarvrttaessamuuttaa.

hoitotehtevet
ja valvoa saataviayksitt,iisten tilien tasolla.

noltamrsesta.
14. Tarkastellaalaistentekemiaraportteja.
1 5 . Tarkastella,vehintaiinkuukausittain,perinteaja ereiintyneidensaaravien
tilannetta.

ja vaikeuksissa
c. Saatavanturvaamiseen
oleviin
velallisiinliittyvflt tehtiiviit
l . Selvittaejukisista rekistereistiiuusienja nykyistenasiakkaidenantamatpanttioikeudet.
2. Hankkia yrityskiinnityksievakuudeksierikseenm6driityille
tileille.
3 . Hankkia remburssejatu attaessaerikeen mAerettyje
tileja.
'l
Hankkia henkiliikohtaisiatakauksiaturvattaessaedkseen
mearattyjatileje.
ja konkurssioikeu5 . Edustaayhtiiite velkojainkokouksissa
denkiiynneissii.
6. Antaa pakkoperittavetperimistoimiston
perittaviki.
7 . Nostaaoikeusjuttujavelallistenlopetettuamaksunsa.
ja pakkohuutokauppapyyn8 . Jatteii konkurssihakemuksia
tdja.

ja kiiydii l?ipisatavaluettelot
seenndllisesti.
eraentyneisd

saatavista myyntihekilcistcin

lenssa.
Xcrtoa asiakkailleerityyppisistiiluottojarjestelyisrA
kuten
woimesta tililuotosta,luotosta,josta on vakuus,osamaknrtaupastatai erikoismaksujiirjestelyista.
Ysstata kysymyksiin,jotka koskevatluottopolitiikkaakub luottorajoja,luvattomiakassa-alennuksia
tai viiviistyslakoja.
jotta ilmeiset
Analysoida palautus,/reklamaatioraportteja,
ogelmat tunnistettaisiin.
Iirjoittaa henkikikohtaisiakirjeitii mahdollisilleja nykyisilb asiakkaille.
f,.irjoittaakiitoskirjeitenykyisilleasiakkaille.
l[noetaa epeaktiivisiatilinkeyttAjie jatkamaan kaupanlayntia.
firjoittaa raporttejayrityksenjohdolle.
Tehd:iikejakautumaraportteja
tilisaatavista.
Tulkita ATK-raponteja.
Tehderaporttejaperinnankustannuksista
seklitilisaatavien

D. Organisointitehtiiviit
Selittiia ja delegoidahyveksyttyje toimintasuunnitelmia
alaisille.
Hankkia vekselinvastaanottamiseen
talousjohtajanlupa.
Hankkia sovitteluratkaisuihin
talousjohtajanlupa.
Hankkia maksujdrjestelyjen
hyviiksymiseen
talousjohtajan
lupa.
Hankkia maksulykkayksiin
talousjohtajanlupa.
Hankkia luottotappiopoistoihinvalittiiman esimiehenhyv6ksyminen,
Laatiaja valvoaluottohenkildstdntoimintaohieita.
Ehdottaamuutoksialuotto-osaston
tyiintekij<iiden
palkkoihin.
Ehdottaamuutoksialuotto-osastonsiirtoihintai uudelleenluokituksiin.
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t0. Ehdottaamuutoksialuotto'osastonylennyksiin.
1 1 . Ehdottaamuutoksialuotto-osastontydntekijdidenty6suh12.
13.
t4.
15.

5.
6.
7.
teidenpaattymisiin.
L^atiaj^ pljlJ;e
^j^ntasallaluotto-osaston
koulutusohjelma. 8.
jatkokoulutusoh- 9.
Laatiaja pitdd ajantasallaluotto-osaston
jelma.
10.
I l.
Laatialuottotehtavientoimenkuvaukset.
Valita henkilot luottotehteviinhakiioidenominaisuuksien
12.
Derusteella.
13.

E. Yleisetluotonvalvontatehtiiviit
Laatia yhtidn luottopolitiikka yrityksen johtoa varten.
2. Sijoittaa luottomyynnista kertyvat kassavarat.
3 . Laatia ja soveltaa kaytentdOn varmistuksia, jotta luottooperaatiot ovat yhdenmukaisia ohjeiden kanssa.
, Informoida yrityksen johtoa saatavarakenteesta.

14.
15.
16.

Valvoaperintiikirjeenvaihtoa,
keyttd,e.
Valvoakassa-alennusten
Valvoamaksusooimuksia.
Pitiiiisilmiitlii asi;kkaidentekemiereklamaatioita.
Valvoasaatavienhoitoa.
Teettealuottotutkimuksia.
perinniinsystemaatiseki
Suunnitellaohjelmasaatavien
seurannaksi.
jotta toistuviaonKokeilla vaihtoehtoisiamenettelytapoja,
gelmiavoidaankorjata.
jotta voidaanparantaabusineksen
Tutkia asiakassuhteita,
goodwilliii.
ja konferensseihin,
jotta amOttaa osaakeskusteluryhmiin
mattitaitopysyyajantasalla.
julkaisuistauusiaideoita.
Ldytiiii kaupallisista
Seurataluotonantoaia Derint6ekoskevaalainsaadantda.

Lake ForestCollegessa
IllinoiCharl€sL. Cahaleon apulaisprofessori
sissa.Hiin my6sopettaaChicagoInstituteofcreditissa.

KaarloOksa
hallituksenpuheenjohtaja

TUTEUASTA
MIETTEITA
JUHTAUUODESTA
Ensi luosi on Luottomiehet tanut tarpeellisuutensaja voi- Kreditmennenrylle merkit- mansa. Yhdistys on tarjonnut
teva. Yhdistyksemmesaavut- jiisenilleen puolueettoman kotaa ensivuonna25 vuodenian. kemustenvaihtoforumin, saVarsinainensyntymapaivaon moista ongelmista on voitu
3. lokakuuta, jolloin voimme vaihtaa ajatuksia ja oppia toishetkeksipysiihtya katsomaan ten tekemisistaja kokemuksiskuluneittenvuosientoimintaa ta. Samoin yhdistys on harjoitja sitten suunnatakatseemme tanut merkittevee koulutusja tarmomme eteenpeinkoh- toimintaa jiisenistdnsa kehitfimiseksi.
taamaanuusiahaasteita.
Yhdistyksemme25-vuotisen Tulevana juhlavuotena on
taioaleenaikanaon elinkeino- aika kirjata menneet samoihin
toiminta ja sen mydte luotto- kansiin. Hallitus on nimennyt
ala kokenutsuuriamuutoksia. toimikunnan sunnittelemaan
Kaupanja teollisuudenraken- juhlavuoden toimintoja ja keng on muuttunut,tydmenetel- reemeiin aineistoa historiikin
mat ja asenteetovat muuttu- kirjoittamiseksi. Toimikuntaan
neet, Neiden muutostenkes- on toistaiseksi nimetty toikella on yhdistyksemme
osoit- mitusjohtaja Esko Tuovilen,
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Suomenluotonantajayhdistys
ja luottopei tkk6 P€rtti Pen-

tullutta ja toivottavaa. Laadukkaan, esittelykelpoisenhis-

nanen,Oy Kontino Ab. Toi- toriikin laatiminen vapaaehmikuntaa tullaan taydente- toisin voimin on suuri ponnisjesenille.
tus yhdistyksemme
meanmydhemmin.
Yhdistyksen ensimmaisesta Muista juhlavuodellesuunkymmenl'uotiskaudesta on niteltuistatoiminnoistasaamtehty historiikki. Se helpottaa me lukea alkuvuonna 1986
huomattavastinyt suunnitteil- tamanlehdenDalstoilta.
Samallakun voimmetodeta
la olevanhistoriikinlaatimista.
jese- yhdistyksmme
toimivanvireisVetoan tassayhteydessa
nistddmmeja toivon, ette ne ti ja €yttaven varsinhyvin jiijiisenemme
joilla on tietojayh- senkunnanodotukseton meildistyksemme alkuvaiheista, H kuitenkin syyta katsoaseuja pohpanevat tietonsa vaikkapa raavaa25-vuotiskautta
vapaamuotoisestipaperille ja tia minkiilaisiavaatimuksiaja
asetetaan
liihetgvet tekstintoimikunnan toiveitayhdistykselle
kayttttdn. Samoin valokuvat seke miten yhdistys edelleen
tai muu aineisto yhdistyksen kehitteetoimintaansa.
alkuvuosilta on erittiiin terve-
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