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Akanoitaja tiedonjyvie
Kulunutsyksyon ollut kohralaista
vipinaa.Ennetyslampdisen
jal_
kesen
keenkaupankeyntion ollut vilkasra.[,norLoalaa
sivuavialainsdedantda
ollaan kehittiimassa.Tulossaolevaverouudistuson kiirehtinyt monia mhastamaanyrityksensaennen uudistuksenvoimaantuloaja holdingyhtidita ld,'tly yhAuseampien
yritystenomistajanaentistenosakkaiden
tai yhtiitmiesten
tilalla. Nein saattavatasiakkaanluottotiedot nh€ntua
yhdessaydssa.Testaonkin hyr'asiirtyaluottotietoinformaationDerusongelmaaneli siihen.etta luotiotiedot- sekeh).vatette huonot_ laa_
haavatainajaljessa.Tilinpaatdstiedotovat vanhojaja aivanliial usein
rapo(oidaanvain, etta niita ei ole saatavissa.
EsimerkiksiriittaneeviitiausRuotsistaslyskuussasaamaaniluottotietoon,jos$av l9g6 peruste_
tun ydtyksenluottotiedoissaoli mukana31.8.1987
pAattyneentilikau_
den tilinpaetdstiedot
peauyneentilikauderliikevaihtolu_
seka31.8.1988
ku sekearvio tilikaudentuloksesta,eika kyseesse
ollut mikiian suur_
ymys.
_mls3voisi ottaa suuntaviitaksi,etta selaisestayritykseste,joka on
velvollinenjulkaisemaan rilinpaatdstiedot, luottotieto ei ole taidellinen
ilman niita. 'Iirlihan 1.7.88voimaanlakimuutos,joka velvoitiaaantamaan tilinpaatdstiedot jokaiselleniitzi pyytiiviille kahdenviikon kuluessa
py,,rndsta, jollei yhtid ole julkistanut peatdstii toimittamalla jaljennds_
ta rckisteriviranomaisille.Ehkapa Luottoalan Neuvottelukuntikin voisi
ottaa kantaaasiaan.Myiis luottomiesten
ja -naistenon slTtaisuunnata
ohjausta.ja neuvontaaasiakkaisiin, silla kys],myson samt kuin silloin,
kun alettiin pe a systemaattisesti
viivastyskorkoa,kuten luottomiesve&.:
raani Simo Karava haastattelussarnainitsee.
Luottovisio 1992
Luottomiehet- Kredirmannenon yhdistyksena
elan',1"kddestasuuhun" aikavailille.Toimintasuunnitelmar
ovat kohdistuneetuseimmiten
vain kuluvan tai edessaole n toimintatuoden kirjaamiseen.
TehokkaidenPTs-suunnitelmienrakentamistao; ilmeisesti iafiuttanut.se.€tte yhdisryksen
puheenjohraja
vaihruuyleensa
vuositiajneikii
yhdisryksellai
ole ollut edesosapaiveiskiroimihenkiltiZi,
vaan hommal
on hoide[uOto. Nykyisen
puheenjohLajan
aikanayhdisryksen
roiminta
on.saanutuusiamuotoja,ja niite kehittelemaan
jatkoss; on perustettu
visioryhmii, johon kuuluvat tassAvaiheessaMikio parjanne, Tho;a;
Feodorcff ja Pertti Larva. Alan koulutus Ey-integraatiofehityi ja siihen
liirt).vetasiaLantavarryhmZillepaljon mietLimisulsillajoud",fi" ;i;;_
krn Jossakin
maarinalislumaan
yhteiseurooppalaiseen
systeemiin.
Lopuksi

Paino
Helsingin Liikekirjapaino Oy
Helsinki

Irpuksi haluankiiruialukijoita.kirjoirrajia
ja ilmoittajia.On ollul mu_
kavatodeta,etreilmoiruksiakin
tarjoLaan
nykyisinlehreemme
eikaniita
taMtse enaap]'r't?ianiinkuin aikaisemmin.Jesenkunnankirjoittami_
saktiivisuudessa
on kuitenkinedelleentoivomisenvaraa,silla keskuG_
lulborumi lehden palstoilla on kaikille jasenille avoin, eita kirloitusten
tarvitseaina olla miel€stanitiukalla asialinialla.
Pertti Pennanen

Luottomiesveteraani
haastattelussa

Varat.Simo Keriivii,nuorempanaLuottomiestenvahya ikuttaja. Kesiillfreliikkeellesiirtynyt KANSALLISOSAKE-PANKIN varatoimitusjohtajahaastattelussa.
llaastattelijanapiiiitoimittaja Pertti Pennanen.Kuvat
Kari Martiala.

- V&asastasoitettiin yhdest,i liiSK: - Kylla se saattoi olla
kemiehesti luottotietoja noin osaltaantaustaasille.Sittenalkoi
win vatrhantutt&vuudenperus- luottokauppayleistyaja kaupalliteella.Sanoin,ettd kyllii mini hii- sille y tyksille tuli tarvettatulla
net oikein hlain tunnen; hen on mukaan.Ja siina S. A. Pedt oli
ainut asiakas,jonk& lakia lihden voimakkaastimukana, Han oli
pankin takaovestaulos, kun n,ien Stockmanninluottopa,illikkd ja
hiiren tulewn pankkiin. Siitre si- Stockmannhanotti suhteellisen
te luoltotietoe on.
varhain kayttddn luottokortin,
jolloin oli tarpeenhankkia tietoja. Tietysti tavarakauppa myds
yritykselta ydtykselle oli jo merkittAva.Siihenaikaansyntyi paljon yrityksie, koskakoko elinkeinoelzima o[ tavallaan mydtaPP: - Luottomiehetperusaet- maessasodanjelkeen.
tiin vuonna -61. 2s-vuotisjuhlia
PP; - Tdta oli siis jo 50luvietettiin muutama vuosi sitten, vulla?
mutta luottomiehilliihiin oli kai
SK: - Niin oli. Ja kun miertii
yhteistyiitii jo aikaisemminkin?
naita 37 \.uotta, jotka minakin
SK: - Ky[a luottomiehillaofi pankissaolin, niin kyllA ne enyhteistydtA ainakin sillii tavoin, simmaisetvuodet olivat jollakin
etta pankkien luottotieto-osasto- tapaa automaattisenkasvun aij€n vAki ja luottotietotoimistojen kaa ja siina mielessahelppoa.
vaki pitivat yhteisietilaisuuksia. Yrityksillii oli menestymisen
Ensin oli asia-ohjelmaaja sitten mahdollisuuksia;kasvun edellykevyempAeohjelmaa. Ne olivat tykset olivat olemassa.hottomahtavia tapaamisia.
tappioita oli suhteellisenvahan.
PP: - Oliko tzimA taustaa
PP: - Oltiin kai varovaisemLuottomiehet ry:n perustami- pia siihenaikaan?
selle?
SK: - Niin, oltiin ehkii varo-

vaisempia,mutta mydstunnettiin
paremminasiakkaat.Oltiin neet
yhteiskunnassa,jossa pys)'ttiin
aloillaan, Vasta, kun tultiin 70luvun puoliviiliin, tuli epavakaisempi vaihe.
PP: - Onko muistissajotakin
Luottomiehiinliittymisenosalta?
SK: - Setapahtuisilloin, kun
olin Kansallispankinluottotietoosastollatdissa ennen sivukonttoriin menoa,A, K. Anttila automaattisestikirjasi minut jeseneksi. Kavin yhdistyksessa
esitelrndimassahinsaadantdkysymyksisu
seka siita kuinka saataviaperitaan, mitA vakuuksia kaytetaen
jne, Luottomiehettunsivathuolta
siita, ette saatiin heikostitietoja
maksuheiriitistanimismiehiltaja
haluttiin paasta siihen, ette kaikki maksuhaidtttolisivattavallaan
julkisia ja erte niitii siten myos
julkaistaisiinKauppalehdenprotestilistallatms, Nain jelkeenpain
ajatellen asiassaehkii pikkuisen
liioiteltiin. Tiattaanluotettiin ai
ka paljon. Mydhemminon joutunut tarkistamaan kasityksiAan,
sillil yksityishenkilcintratta oli
aNelluttavakeino.N1.tse on on-

neksi poistettu.
PP: - Silloinhan uudistettiin
protestilistaaja toimikuntakinoli
sita kehittelemassa?
SK: - Kyllii, sita kehiteltiin.
Oltiin sita mielta, etta oli epaoikeudenmukaista, ellei kaikilta
paikkakunnilta saatu tietoja.
Mutta eihan nimismiehille mitaan pakkoa ole naite tietoja antaa. Maistmatissaoli silkkilistoja. Niissaoh"t ne protestit,joita
ei julkistettu prctestilistalla,koska ne oli hoidettu protestoinnin
ja lehden ilmestymisenvalilla,
Julkistamisuhkaakaltettiin pakotteena,sanktiona.Luottomiesten kantana oli aika voimakas
saatavan perimiseen tAhtaava
ajattelutapa. Silloin oltiin selkeastisita mielta, etta jos on velkaa, se pitaA aikanaanmaksaa.
Yksityiselle suojaa ei niinkddn
mietitty.
PP: - Jos mennaAnviela tahen Jyranginjohtamaankomiteaan seka osamaksukauppalain
valmisteluun. Eiktt siine tullut
juu esilleAme yksitlsen asiakkaan tietosuoja?

SK: - Tuli voimakkaasti. tu ilmeisestilahinna kertaluottoa neite pelimiehia, jotka ovat jo mys, suurettavanntoimittajat ja
Lainsaadentdtydkuitenkin siina varten.
mahdollisestikerran epaonnistui suurettoimeksiantajatesim.urakanantajatja yritys itse yhdessa
vaiheessaepaonnistui.Se johtui
SK: - Yritystutkimuson niin neet ja yrittevat uudelleen.
kai siite, etta komiteassaotettiin perusteellinen
selitys,ette niita ei
SK: - Ainahan on henkilttitii, miettivet,miten palkahastaselviesille maailmaasyleileviiikysy- voi tehdajatkuvasti.Pankintois- jotka "istuvat tuleen vienilla taan. Mutta silloin kun kyslrn-r's
pienistaluottorismyksia eika pysytty pelkastaen tuvat havainnot puolestaanliitty- pdksyila", ja my6s niita, jotka on suhteellisen
tietosuoja-asioissa.
Toisaaltasii- vet maksuliikkeenkulkuun jne. ovat jo kerran tai kahdesti epeon- keistii, ehka jokainen kuvittelee,
henaikaan€i vielariittavastiollut On paradoksaalinen
tilanne:pan- nistuneet.PitAisi olla jonkinlai- ette jos mina pidan otettahallinkokemuksiasiita, mite aubmaat- keilla on paljon tietoa, mutta sita nen karenssi:ei mydnnetaluottoa nassa,niin toisetjoutuvat seuraatinen tietojenkasittelymerkitsee ei voi eikapidakaankayttaaluot- heti kohta edellisenhankaluuden maan tata minun linjaani. Yhteistoimintaatarvitaan, mutta se
luottotietotoiminnan ja yksityi- totietotoimintaan. Luottotieto- jalkeen.
Aikaisemmin Suomen Palkki ei voi tapahtuailman velallista.
syyden kannalta. Jdlkeenpiin toiminnassataas on nahdekseni
PP: - Luottomiesten jasenajatellen oli onni, etta lakia ei kysymyssiita, etta annetaanni- saantelikiintidilla luotonantoaja
ole- maerahanon kasvanutrajehd''stuolloin viele seedetty,vaan eh- menomaantuoretta tietoa, joka kiintidn ylitys oli valikad€ssa
dittiin saadakokemustanaapud- saattaa olla niukkaakin, mutta valle pankille aikamoinen kus- maisestisiita lahtien,kun aleniin
maista, etenkin Ruotsista,jossa on joka tapauksessatuoretta. tannustekijA. Sitten Suomen ottaajaseniksimydsluotonvahoja jatasolla toimivia henkildita; aijouduttiin hieman ottamaan ta- Ongelmana lienee, miten yritys Pankki luopui tastaseantelysui
kapakkia, kun ensin tehtiin var- - eritlsesti pieni ja keskisuuri ryhtyi sdentelemaanluotonantoa kaisemminhanyhdistysoli luotsin pitkiille menevii lainsaadanto. - selvittaa, mika on kauppa- korclla, joka kohdistui lopulli- topaallikoidenkerho. Olisiko se
PP: - Sen jalkeen luottotie- kurnppaninaolevanyrityksenti- seen luotonsaajaan.Rahaa oli, pitainlt seilftaa tuollaisenakertoalalla on toiminut Luottotie- lanneja tulevaisuus.Siihentarvi- mutta kysymysoli hinnasta.Syn- hona?
SK: - Silloin kun olin nuotoalan Neuvottelukunta.Sentoi- taan kolmialaista tietoa: taF)ry tyi ylimenovaihe,johon aina liitminta on viime aikoinaollut aika tietaa paljon yrityselameste tyy kielteisiekin piifteite. Kylla rempi, tama oli viele ehke jonhiljaista. Voisiko s€n toimintaa yleense,ta]'tyy tietea lainsaaden- asiavahitellenmeneeoikeillerai- kinlainen vedenjakajakysym)s,
jotenkin kehittaa?
mutta nyt kun olen ikaantyn!-r,
ndsta ja pitaisi olla keino teille.
PP: - Tahanon lisettava,etta katson, ette olisi tarkeazisaada
SK: - Luulen, etta sen voi- omasta takaa tai ostettuna man aika oli juuri silloin, kun oli saadatietoa sopimuskumppanis- pankkien korkokatteetovat kas- mukaan myds kehitysvaiheessa
ja ta. Se on vaikeaa,eika pulmaan vaneet, etta se kestaekinenem- olevaavakea.Koko Suomel elinvilkas lainsaadantdkeskustelu
keinoelamalleja yrityselamalle
tarvittiin orgaani antamaanlau- ole patenttiratkaisua.Ratkaisu men riskin oitoa...
suntoja.Thrvittiin paljon mielipi on ammattitaidon varassa.KaiSK: - Eivat ne ole kasvaneet, olisi onneksi, etta yrityksessa
teiden vaihtoa, eikzi ilmeisesti ken taustalla on lisaksi kysymys vaikkatuloksetovat parantuneet. kauttaaltaan olisi riittava rieto
Luottomieh€try:n jiisenkokouk- siita, mika on yritysten avoimSK: - Varainhankinnanhinta naista asioista. Ennen vanhaan
sessavoitu kasitellayksitfskoh- muuden aste, joko lainsaadan- on noussut.Jos otetaanhuomi- istuttiin oman tiedon paalla, hatiin m€n€vastiEllaisia asioita.Ti- nain pakottamana tai yrityskii)'t- oon varainhankinta kokonaisuu- luttiin tietoeroa omaksi eduksi.
lanne on kai rauhoittunut.
taytymisenpiirteenii,paljon riip- dessaantoisaaltaja erilainenluo- Nyt kun pankkien organisaatio
keskeis)fs
PP: - Miten pankeissa on puvaisiasiita,antavatkoyritykset tonanto toisaalta,marginaalion on muuttunut, asiakas
mukauduttu muuttuviin olosuh- oikeata ja tuoretta tietoa itses- itseasiassakaventunut.Ja kun se on johtanut siihen, etta on toiteisiin?
taan. Pdrssiyhtidtja Orc{stalla
on kaventulut, se merkitseesite, saalta on yleispankkitoimima,
SK; - Kyseessaon mielen- olevat joutuvat antamaan sita ettii kilpailu on koventunut ja tu- joka kohdistuu kotitalouksiin,
kiintoinen asetelma.Silloin kun pdrssisaAnndsten
vuoksi ja mo- losvastuu on kasvanut. Telldin yksityishenkildihin,ja toisaalE
pankeissa alkoi ydtystutkimus net ydtykset antavatsita omassa tulee tictysti tulosvastuullisen )aityspankkitoiminta.Tama jako
?o-luvun alussamuodostua eri- intressissaantuodakseen esille johtajan mieleenhelpostiajatus, ehke avaamahdollisuuksiamiettyistoiminnaksija omaksi orga- mydnteistakehityste.Mutta sit- eta taytly olla aktiivisempiluo- tia myatssita, eikii Luottomiehisnisaatio-osaksikin,kehitystydssa ten kun meneehuonosti,ihmetel- tonannossaja ottaamyosdskeje. sakin voisi olla kaksi koulutukoli luottomiehia,mm. A, K. Ant- lean, etta mitaissitten kerrotaan. Seon siksi osin johtanut tappioi- sellistatai toiminnallista linjaa.
Oli tavalPP; - Olen joskus miettinyt, hinkin; ehke kaikkien ammatti- Toinen kohdistuisi yritysluototila Kansallispankissa.
laanerikoinentilanne:pankit sai- etta kun pankitkin joutuvat otta- taitokaanei ole riittanyt, vaanin- nantoon ja toinen luotonantoon
vat asiakkaistapaljon tietoa yr!
maantana paivanaenemmanfis- to on ylittanyt paikkapaikoin tai- yksityishenkil<lille,joka lohko
tystutkimuksenkautta, mutta ei- kejaja antamaanenemmenluot- don. Riskien arviointi on vaike- saattaisi olla hyvinkin l?ihellS
vat kuitenkaanvoineetkayttaasi- toa, eikd pankinjohtajia voisi ampaakuin ennen.Luottotappio myds luottokorttiyhtidita ja rata luottotietotoiminnassa,koska saadaenemmanjeseniksiLuotto- slrrtyy siita, etta 'Titysriski muut- hoitusyhtididen toimintaa osittuu pankin luottoriskiksija luot- tarn.
tieto oli saatu toisiin tarkoituk- miehiin?
PP: - Luottomiehet ry on
siin. Meilliikin KOP:ssaoli luotSK: - N''t kun pankit eivet totappioksi. Pitdisi siis seumta
isoksija !atotieto-osastoja yritystutkimus- €nAa anna henkildluottotietoja, laajalti yritystoiminnan ulkoisia kasvanutsuhteellisen
vetaa.Olitoiminto, jotka olivat organisato- kiinnostustuohon lohkoonlienee edellltyksia,kansainvatstymista, hen raskassoutuiseksi
pierisesdtaysinerillaan.
lopahtanut. Yritystutkimuspuo- poliittisia riskeja, korkoriskejii, siko ideaa,etta peustettaisiin
Sitten ilmaantui nakdpiiriin lestaanon paljolti kehittyn$ site valuuttariskejajne. Yksi riski on nempiekerhoja,jotka toimialoithenkildrekistedlainsaaidento.
Sii- kautta,etta seon hyvin voimakas vaikea luokitella, "m6hlimisen" tain keskustelevatoman alansa
te aiheutuvia riskeja ja riesaa kaikissa pankkiryhmissa. Sita riski. Vahinkoja, inhimillisia ongelmista?
SK: - Oma kiinnostukseni
ei haluttu ottaa kannettavaksi. paitsi on yritystutkimusneuvotte- erehdyksiasattuuaina,mutta taiT[olloin kehittyivat Luottokont- lukunta,joka vastaaluottotietoa- to ja tervejarki varjel€vatniilta. Luottomiehetry:n toimintaanon
rolli ja muut yritykset,jotka eri- lan neuvott€luelimia.Se on merPP: - Voisikotassa[sata yh- vaihdelluteri aikoina.Silloin kun
koistuivat henkil6luottotietojen kittava orgaani,jossaon sovittu, teistyotapankkien ja tavanntoi- olin sivukonttorin johtajana ja
antamiseen.Luulen, etta luotto- minkalaisia tunnuslukuja kayte- mittajien valillA? Jos on kysy- annoin paljon luottoja yksityistietotoimintasiirtyy tyystin muil- tean,pidetty koulutustilaisuuksia myksessaiso asiakas,joka on henkil6illeja kotitalouksille,mil€ yrityksillekuin pankeille.Seon jne. Minulle on talla haavaaepa- ajautunut k isiin, tavarantoimit- nua kiinnosti tuo luottosuhde.
yksi myds pankkien pyrkimys. selvaa, mika on Luottomiehet taja on usein yhte tArkealuoto- Sittenkun sain tilaisuudenantaa
Pankit pitavat kylla huolen siita, ry;n toiminta-ajatusja koulutus- nantaja telle y tykselle kuin enemman yritysluottoja, minua
etta niiden omassaluotonannos- panos seka suuntautuukose ni- pankkikin, eli yhteisvoiminkat- kiinnostvat yritykset. Mydhemsa ja muissarahoituspazitiiksissamenomaanhenkil6luotonantoon sotaanmita tehdean;jos tavaran- min kun olin yritystutkimusten
on riittAvatieto asiakkaistaja et- vai luotonantoon yrityksille liit- toimittaja paneehanankiinni, se kanssa tekemisissa,jatin kokopois,
ta peatoksiapystytaantekemaan tlviin kysymyksiin.
on nykypaivanAmelkein yhta pa- naan yksityishenkiliialueen
nopeasti. Lisaksi on tietysti inPP: - I-ehdetkinovat kirjoit- ha asiakuin jos pankki paneeha- kunnessitten tuli tame tietosuojalainseedantd,joka taaspakotri
perusteellisi- taneet, etta pankkien luottotap- nan kiinni.
vestointihankkeiden
na tutkimuksina.
piot kasvoivatvuodesta-86 vuoSK: - Valistunut pankki-ih- kiinnittzimaenhuomiota siihen.
PP: - Yritystutkimusja luot- teen-87 aika huomattavasti.Olen minen huomaa taman. Pankin Kun lopuksi pankissa hallinrojohtajana ja sitten ju.istinakin
totietotutkimus ovat siis olleet miettinyt sita,onko tilannemuut- riski kasvaamy<issiita,etta fitys
e llaan. Mielestaniniita voisi eh- tunut sellaiseksi,etta pelimiehille ei saatavaraluottoa tai tavaraluo- jiilleen, seurasintietysti lainsaaka lahentea hiukan. Nykyinen annetaan entista helpommin ton ehdot ovat ankarammatkuin danndn kehittymista ja organiluottotietohan va$in hirvittaven luottoa. Aina ei ole varmaa va- aikaisemmin.Luulen,etta jos oi- saatiota. Ja niinhan Luotlomievehanyrityksestaja on tarkoitet- kuutta, mutta silti luototetaan kein isostaluotto skistaon kysy- het r.y:nkin jasen joutuu )Tityk6

sessaanhyvinkin erilaisiin tehdPP:
Kehitysyhtiditakinon
viin. Kaikkiinniihinpitaisiantaa tietystimonenlaisia.
m ahdollisuus valmentaairceen
sa.
SK: - Olen monta kefiaa saPP: - Minulleon jaanytmie- nonut kehitysyhtididen piirissh
leen yksi terkeaasia,joka muut- toimiessani,etta oikeastaanjotui muutama vuosi siften. Pank- kaisen yhtl6n pitaisi olla tavalkitakauksentavaraluotonkoti- Iaan kehitysyhtid. Kehityksen
maisille tavaraluotoille sai ai- vastakohtahan on kehityksen
noastaan
osuuspankeista
tai saas- puute. Jokaisenyrityksen pitAii
tdpankeista,mutta sitten tilanne tietysti kehittaaitseaansekatytajoiden
muuttui ja nyt myciskinliikepan ryhticjitaja lAhiyrityksia,
kit nAita Dielelldan mycintavat. kanssa se tydskentelee.Pitaisi
Kilpailutilanneko €han paiitdk- mycisolla valmissiihen,etu kun
jokin osakypsyymyryt?iv,iksi,
seenjohti liikepankeissa?
yriSK: - Alunperin oli kai tysluopuusiit?ija ottaataasuutPankkienneuvottelukunnassa
so- ta kehitettavaa,jos sekii aineellivittu siite,etiei kyseisiatakauksia set etta henkisetvoimavaratsiianneta,mutta sittemminkaytzin- hen riittavar.Murh talle "kehitd jakaantuiniin, ettaliikepankit tysyhtidtoimialalle",jos sellaiseseivat antaneetmutta osuus-ja ta voi puhua, tulee aietystimyds
saastdpankitantoivat jossakin yrittiijia, jotka epaonnistuvat.
maarin.Vahitellenkilpailukiris- Sentakia niiden,jotka sijoittajityi ja paine tavaraluotonantajan na joutuvat ottamaankantaaketaholta oli voimakas.
hitysyhtidihin, pitaisi muistaa,
Toinen syy k:iytAnncinyhden- efte sijoittajallakinon oma rismukaistamisellaoli kai se, etta kinsd. Kasitys, etta sijoittaja ei
yritystutkimusvakiintui. Pankil- joutuisi ottamaanriskie ja etta
la oli siis pysyviiasiakkaantunte- vain niiden yritystenasja, joihin
mus, joka antoi pohjan mydstiil- sijoitetaan, olisi pohtia riskeja,
laistentakaustenmydntaimiselle. on mahdoton.Tottakaine pyrkiVaikkauusialuottoinstrument- val itsekin suotuisaan kehityk
teja on tullut ja luotonantoon seen,muttae;hanyritdmisteolikasvanut valtavasti, niin sekii sikaan,jos kaikki onnistuisi.Siipankkiluotonannosta
etta muus- napaseyrittamisenkriteerijuuri
ta luotonannostaon kirjoitettu on, ettii otetaan riski. Joskus
oikeaslaan
varsinvahain.Luotto- paasee
rimanyli, joskustipahtaa
miehet ry:lla olisi mahdollista kuoppaanja scivaskatkeaa.
vaikkapajulistaakirjoituskilpai- Luulen, etta kehitysyhtio-oi1u,jotta saaraisiin
aikaankirjoit- meii kernaasti kiiytet.ien, koska
teiua naista kysymyksista.
Kir- se saattaaantaa sellaisenkuvan,
joittelin aikoinaanahkeranpuo- ettti kyseessa
on erityisenkehittyja olensitii va yhtid. Jollakin tapaa on ehka
leisestineiisaasioista
mielta, efta kirjoittaminenja esi kuviteltu sitzikin,etta jos joku
telmdiminen pakottaa opiskele- pystyy "ristimeianitsense" kehi,
maan kyseisteaihetta. Kun ke- tysyhtidksi,
sevoi saadaerityisen
vyestilupaa,ette kirjoittaa tai pi- suopeansuhtautumisen
esim.vi|aa esitelman,huomaakin, etta ranomaistentaholta verotukselli
on pakko paneutuaasiaan.Siine- sesti tai muutoin. Uskon, ettZi
han se ammattitaitokarttuu.
tuon ajattelunaika on jo ohi.
Pankkitoimenlakiasiar -kjrja,
PP:
Euroopanyhdentymijoka on ollut viiline,joka on pa sestapuhutaannyt. Mita tavallikottanut pitamaanjuristin am- sen luottomiehenpit?iisihuomimattitailoa ylla silloinkin kun oida t?isU,vanhanveteraaninnaolin aikapaljonmuissahommis- kdkulmasta?
ja suunsa,mm. linjanjohtajana
SK:- Hyva,etteasiatuli esil
nittelutehtavisse.
le. Monessayrityksessaei riitte,
PP:
KuinkaenrinenKansal- ven varhain ole otettu tata pohlispankin paajohtajanvaramies d;nnan kohteeksi,eik?iole siis
n.ikee kehitysyhtididen roolin? mietitty, mi€ semerkitseeyritykMika on kehitysyhticjiden
roolija sentoiminnallemonessasuhteeskuinka luottomiestenpitaaisuh- sa. Yhdentymiskehityshantuli
tautua yhtiodn,joka on kehity- voimakkaasti esille pankkien
osalta pankkilainsaadanndnkesyhtidn"hoidossa"?
SK:- Vastaus
ei olekovinyk- hitt:imisessa,lahinna siine otesioikoinen.Laihtdkohdatovat hy- taankokansainvaliset
kannanotol
vin erilaiset.Thkanaon hyvin eri- huomioonvai eikci,ollaankovanlaisiavoimavarojasekaaineellisia hakantaisiavai tunnustetaanko
se
ettahenkisiai.
Nahdakseni
on sel- tosiasia, etta yhdentymiskehitys
vea, efta tallaisia yhtidira tarvi- on k?iynnissa.
Samaon laita motaan. Niiden menestysvoi olla nella muulla alalla. Luottomievarsin vaihtelevaariippuen myds hill€kinsopiipohtia,mita yhdensiita, minka alan yrityksiin ne tyminen merkitseeyritysten toikohdistavat toimintansa. Suun- minnan edellytyksille,siis seka
nilleenT0luvun puolivalissa
toi- oman toiminnan kannalta etta
joismialatutkimus
tuli muotiin.Osin niille sopimuskumppaneille,
unohdettiin,etta kaikilla toimi- ta larvitaanluottotietoja.Kyseesja vahem- sa on keskeinen
aloilla on menestyvia
lahivuosienkysyman menestyviayrityksia. Us mys eika pit:iisi siis viivytell:i.
kon, ettaikaikenkaikkiaanon on Asian voisi vaikkapajo tana sykneksi,etta kehit-vsyhtidita
on syn- syn,iottaa Luottomiehetry:n yhtynyt.
deksi"valtateemaksi".

PP: - Onko Luottomiesten
vuosien mittaan antamilla lausunnoillaollut vaikutustalopullisiin ratkaisuihin?
SK: - Mita aikaisemminpAastiiiin antamaan kannanottoja, sita paremminne vaikuttavat.Vaikuttaminenhan voi olla hyvin
monenlaista.Yksi h1v2iesimerkki on tietosuojakomiteanluottotietojaosto,jonka tydss?isaimme
olla mukana.Senvaikutushanoli
siina, etta kun komitea lopetettiin, aloitettiin "puhtaalta pdydalta". Toisin sanoense alunperin tehty hankg suunnitelmaonneksi raukesija peestiin aloittamaantiedollisestija yhteiskuntapoliittisestiparemmasta
tilanteesta. Teme on hyveesimerkkisiita,
ette mukanaolo, aktiivisuus ja
julkisuus vaikuttavatsuurestikehityksen suuntaan.Melkein kaikissa viimeaikaisissa
lai$aadantiihankkeissa,joissa kohteenaon
ollut luotonanto,on saatuaikaan
teknisiaja terminologisiaparannuksia. Tirrhaa riesaaon jaanlt
pois. Eihiin viranomainen,virkamies voi aina olla selvilla siita,
miten asia kaltanndssa kulkee.
Asiantuntemuson tietysti niissa
y tyksissa,jotka harjoittavatkyseistetoimiltaa. Joskus tietysti
turhautuu, kun kannanototeivat
mene lapi. Tiiytyy vain olla sitkeZi!Sama tietysti koskeepankkilainsdedentda. Olin pitkeian
pankkienneuvottelukunnanlakivaliokunnansekaSuomenPank8

kiyhdistyksenlaki- ja verotoimikunnanpuheenjohtaja.Kylla joskus viihiin kyllestlttikin nahustella ja jankuttaa, mutta jokainenedistysaskel
on tarkeenimenomaanniille yrityksille ja henkiIttille,jotka keltanndssatatzity6ta tekevet.Valmistelu-ja muokkaustyatta
taytyy t€hde,jos aikoo
parjatzi; laiskalle kay kdpeldsti.
Valppaanataltyy olla!
Pitiiisi muistaa, etta laitkin
ovat muutettavissaja ettii viranomaisiin voidaan vaikuttaa.
Yleensavoidaan sanoa, etta viranomaistenja meidan hallintoja oikeusalamaistenkanssakayminen ei ole Suomessahuono.
Meille on hlnr'inpaljon jerkevia
virkamiehia,joiden kanssakannattaa keskustellaja tarpeentullen vaanteavahan kattekin.
PP: - Pankkien konttoriverkon tiheydestaon aina keskusteltu ja automaatiovahentaakonttorien tarvetta, eikd se ole naiin?
SK: - Kylla se tietysd vahentaa, Suurin kehitystapahtuukuietta konttenkin siine suhteessa,
toreiden luonne muuttuu; niiste
tuleeedlaisia.Tirleetaydenpalvelun konttoreitaja sitten vehemmen palvelun konttoreita.Kummatkin ovat kylle hyvan palvelun
konttoreita,mutta erilaisiapalvelutarpeitavarten,
Palveluverkkoon
kuuluu tietysti automaationlisaantyminenjoko niin, etta se on pankkien hallinnassaolevaaautomaatiota,tai

jossakinmuualla, esim.huoltoasemilla olevaa.Kaikissapankkiryhmissa on voimakkaanaasiakaskeskeislydenajatus. Suomalainen pankkiasiakas saa hyr'Aa
palvelua.Suomessa
naethenkildkohtainen palvelu orl hyve ja
myds pankkientietotekniikkaon
pitkalle kehittynytta.
Lopuksi harrastuksiin menee
paljon aikaa. Kalastus on yksi
paaharrastus ja sotaveteraanit
toinen. Olen Suomelr Sotaveteraaniliiton puheenjohtaja.Mutta
tanaan menenkatsomaanSuomiLensi-Saksanvalista jalkapallomaaottelua.
Terv€isiaLuottomiehetry:n kokoukseen!
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TietosuojavaltuutettuAnna-Riitta Wallin piti esitelmiinLuottomiehet-Kreditmiinnenry:n kuukausikokoukvaikutuksista.
henkiliirekisterilainsiiiidiinndn
sessa31.8.1988
10

Anna-Liisa Wallin
Luottomiehetry:n kokouksessa
Tietosuojavaltuutettu AnnaViisi luottotietoalan yrityst?i,
fuitta Wallin oli kutsuttu esitel- kahdeksan perimistoimistoa ja
atk-alanpalmdimaAn Luottomi€stenelokui- yli kolmekymmentai
seen kokoukseenhenkilorekiste- veluyritysta on ta).ttan).tilmoirilain vaikutuksista.
tusvelvollisuutensa.
Puuttuvia ilmoituksia jouduEsitelmansai
aluksi wallin totesi, ettahenkildrckisterilainvaiku- taan wallinin mukaan jatkossa
tuksiaon vielaennenaikaistaka- karhuamaan. Ilmoitusvelvollimydsjoutua laasitella,silla tietosuojaviranomais- suuttasaatetaan
ten toiminta on vastakeynnisty- jentamaan viranomaisten pitanyt. Niinpa hiin kedoi runsaslu- mien rekistereidenosalta, silla
kuisellekuulijakunnalletietosuo- niiden valinentietojen vaihto pejavaltuutetuntoimistontehan as- rustuu useissatapauksissavantisestatoiminnastaja tulevaisuu- haankeltantddn,jolle ei lainsaaden suunnitelmista.
dAnndssaole perustetta.
Wallin kertoi, etta hanele on
muodostunutoptimistinenasenne rekisterinpitajienhaluun saat- Tietosuojavaltuutetun
taa rekistedtlain vaatimaankun- toimisto
toon.
Tietosuojavaltuutettu johtaa
HelsinginItakeskuksessa
sijaitsevaa toimistoaan. Toimistossa
Ennakkovalvonta
tydsk€ntelee
talla hetkellaAnnaRiitta Wallinin lisaksi toimistoLain edell)'ttamia rekisteri- paellikkdna ja tietosuojavaltuuilmoituksia on tehty tietosuoja- tetun sijaisenaAnna-Maija Kleevaltuutetunmukaanarvioituave- mola, atk-asioihin erikoistunut
hemman. Laissasaadettyilmoi- ylitarkastajaseka oikeustieteellitusvelvollisuus koskee suurta senkoulutuksensaanutesittelije.
joukkoa rekistereita,mutta vain Muuta henkildkuntaaon kolme
kahdestakymmenesta
rekisteristii henkilda. Virastoon tullaan
on tehty ilmoitus.
vuonna 1989 perustamaanyksi
Toimintailmoituksiaan eivat uusi virka.
Wallinin kertoman mukaan ole
kaikki rckisterinpitajatviela tehneet. Erityisestiongelmanmuo- Ohjaustaja neuvontaa
dostavat pienet rckisterinpitajayritykset,silla niita on vaikeataPeapaino tietosuojavaltuutevorttaa.
tun ja hanen toimistonsatyds-

kentelyssaon kuluvan vuoden
osalta ohjaus- ja neuvontatoi- Lausunnotja lupa-asiat,
minnassa. Vastuu koulutustoi- huomautukset
minnasta on toistaiseksijaanyt
tietosuojavaltuutetulle, mutta
Tietosuojavaltuutettuelaa kiihAn aikoo kertomansamukaan reista aikaa. Ohjaus-ja neuvon"jalkauttaa" toimiston muuta- tatydn lisaksi hiintzi tytillistavat
kin henkildstdaosallistumaante- mm. lausuntojenantaminen eri
hen toimintaan.
lainsaadantohankkeista.Lisdksi
Toimistossaon myds tehty re- tietosuojavaltuutettuantaatietokisterinpitajiakinpalveleviaesit- suojalautakunnalle lausuntonsa
teita, ei kuitenkaan esimerkiksi eri lupa- ja poikkeuslupahakeluottotietoalasta.NAitA esitteitA muksista.
saa tilata tietosuojavaltuutetun Wallinin arvion mukaan luottoimistosta.
totietotoimistojenpoikkeuslupaWallin kertoi havainneensa,
et- hakemuksettullaanmtkaisemaan
ta tiedotustoiminta on mennyt lokakuunaikana.Tahanmennesperille; rekisterinpitAjattietavat
se on vain yksi poikkeuslupahaja etta "jolain voimassaolosta
kemushyveksytty.Hakemuskostain tarttis tehda".
ki arkaluonteisiatietoja eraassa
Ohjaus ja neuvontatoiminta vammaisrckisterissA.
on kuullun mukaan hyvin aktiiTietosuojavaltuutettuon jouvista ja laajaa. Toiminta tulee
antamaanjoukon huomautunut
laajenemaanentisestaankun tierekisterinpitajille.Valtaosa
tuksia
tosuojavaltuutetun toimiston
oma tietojarjestelmasaadaantu- naistaon koskenutsuoramarkkiWallin
levanvuoden kuluessakziyttddn. nointia. Luottotietoalalta
jossahan oh
Tilolloin alkaa myds ilmestya mainitsi tapauksen,
rekisterinpitajalle
TIETOSUOJAIehti, jossa tul- ilmoittanut
perusteista,joiden nojalla
laan artikkelein esittelemazin niiste
tietosuoja-asioita,tiedottamaan sinansaoikea, asetuksenmukaipoisviranomaistenratkaisuistaja seu- nen maksuhairidtietotulee
mtaan alan kehitystamyds ulko- taa.
Tietosuojaviranomaistentoimailla.
Rekisterinpitajienkayttdon on minnasta on seurannut,etta reparhaillaan valmisteilla rekiste- kisterinpitajiltavaaditaanentista
rien suojausohjeet.Rekisterikoh- suurempaatarkkuutta.Wallin totainen konsultointi ja huomau- tesikin, etta rekisterien"siivous"
julkisella
tusten antaminenon jo kiiynnis- on alkanut. Samoin
oikeusperinoudatetut
sektorilla
sa. Tietosuojavaltuutetunantayha voimakmia huomautuksiaei ole haluttu aatteet vaikuttavat
yksityisiin
myds
rekiskaammin
viela julkaista. Menettelyllaan
Wallin arvioi saavutetunluotta- terinpitajiin.
mussuhteenviranomaistenja rekisterinpitajienvelille.
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Meri ei ollut myrskyiivii, kun
s&nkka joukko luottomiehiii ja
-naisiaastui m/s Srlly Albatrcssiin 22.9.1988klo 9.00. Laivalla
jiirjestetliin Luottomiehet r.y:n
ensimmainenluottoalan medsemitrlad. Mukaan mahtui 62 innokkaintajiisenti monietrhalukkaidetrjiiidesse mnnalle ruikuttamarn. Ensi kenall& (1989?)
k&nnattaa ilmoittautua ajoissa,
jotta piiiisisimukaan.
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Kys€lin ennen seminaarinal- LuottopiitillikkA Jouko BjOrkkua muutamalta osanottajalta man, Oy Kesko Ab.
odotuksia meriseminaarinsuh- Ratkaisin mukaantuloni
teen. Tassavastaukset:
kurssille ohjelman perusteella.
Luotonvslvoja
Marja-Izena
Kun sain osanottajaluettelon
Hqapalin ns, Koneisto O!.
huomasin,etta valintani oli osunut nappiin. Seminaarinaikana
- Odotan seminaarilta pal- voi vapaastikeskustella
osanottajon, koskaluennoitsijatovatmie- jien kanssa.Konkreettisistaasilestanipatevia.Tarvitsenamma- akkaistakinvoidaan vaihtaa kotissani niita tietoja ja taitoja, kemuksia.
joista seminaarissa
tullaan puhumaan. Aihe tilinpaatosanalyysis- Yritystutkija Thpio l{oaranen,
tzi kiinnostaa minua erityisesti. Suomen Luottotutkimus O!.
Silliikin on merkitysta, ette lai- Ohjelmassa kiinnostavat
vallapaaseeirtautumaanarkipaivan kiireista eike puhelimethai- nain etuketeen erityisesti apuritse.
laisprofesso Erkki K. laitisen

esitykset.Vaikkaoler ollut yhdistyksenjAsenenajo 18vuotta, esityksissavoi olla jotain sellaista
uutta, mista en ole aikaisemmin
kuullut. Osanottajaporukkavaikuttaa hyvelte.SemuodostaalapileikkauksenLuottomiestenjasenkunnasta.
OsomaksupAiiIIik k ai Timo Multanen, PsP-rshoitus Oy.
- Minua rahoitusyhtidnedustajana kiinnostaaennenkaikkea
esitys omistuksenpidetysehdosta
sekakilpailijan esitysrahoitusyhtidn palveluista.
Kunsipaikaksivalittu m/s Sally Albatrosson hiljattain nahnyt

ja laivalleon
muodonmuutoksen
rakennettu lisaa kokoustiloja.
Kokoonnuimme yhteenn,iista kabineteista, joka hlvin palveli
matkan ja seminaarintarkoitusta. Lehtiessaterina o[ niin voimakasta, etta luennoitsijan aani
oli hukkua ja kalvot putoilivat
lattialle.
Koulutustoimikunranpuheenjohtaja luottopaallikkd Pekka
Tiilikainen toivotti seke osanottajat ette luennoitsijat teruetulleiksi Luottomiehetr.yn tilaisuuteen.Yhdistyksenhallituksenpuheenjohtaja toimitusjohtaj a Mikko Parjanne suoritti seminaarin
avauksen,jossa han totesi laivaseminaarin muodostuvan Derin-

teeksi,jos jasenetniin haluavat.
Ensimniinen luennoitsija Vaasan Korkeakoulun apulaisprofessori E*ki X. Lsitinen kertoi ensimmaisesse
luennossaan]Tityksen taloudellisen menestymisen
mittaamisesta. Esityksessaan
laitinen kertoi kalrnattavuuden,
maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden kiisitteisfii, taloudellisen
menest]'misenmittareista, mittaleiden viilisista riippuvuuksista
sekii taloudellisel menestymisen
suhteuttamisestaja ennakoinnista.
Laitinen totesi, etta kannattavuus on menestl,misen
valttamatdn, mutta ei riittave ehto. Hlvinkin kannattava yritys voi joutua
konkurssiin, jos sen maksuvalmius tai vakavanisuuson heikko.
Slyne konkurssiin on nilissii tilanteissa yleensa kannattavuuteen nehdqn liian nopea kasvuvauhti.
Maksuvalmiudentarkasteluun
on olemassakaksieri lahestymistapaa: going concem ja likvi
dointi-lehestymistavat. Going
concern -lahestymistapa sopii
)Tityksiin, joiden toiminta on
luonteeltaan jatkuvaa. Tarkeinta
on alldin tulorahoituksenriittaivyys. Likvidointi-ldhest)'rnistapaa sovelletaan silloin, kun yrityksentoiminta voi loppua milla
hetkella tahansa. Tarkeiota on
taldin mitata kuinka hyvin yritys
selviytyy lyhytaikaisen vieraan
paaoman maksuvelvoitt€ista
likvidointitilanteessa.
Edellemainitut going concernja likvidointi-lahest)'mistavat
soveltuvat myds vakavaraisuuden
arviointiin. Likvidointitilanteissa
on olemassa ruhoitusdski ja
going concern -tilanteissaliikeriski.
Laitisen mukaan taloudellisen
menest)misen mittarcille on asetettava kaksi watimusta. Mittaako mittari sita, mita on tarkoitus
(validiteetti)ja ovatkomittaustulokset sattumanvaraisia(reliabilite€tti)? Menestymisen mittareita
valittaessa voi valittavalla mittadlla olla hyva va[diteetti mutta
huono reliabiliteetti tai pain storn.
Toisessa
esityksessaiin
Erkki K.
faitinen kertoi yrityksen konkunsin ennustamisesta
tilinpAetdsanallysin avulla. l,aitinen keskittyi konku$siensyiden,yleisen
ja konkurskonkurssiprosessin
siprosessinvaiheiden selostamiseen.PaAteemana
haineueo[ otsikon mukaisesti konkurssin ennakointi
tilinpaatdsanallTsin
avulla.
Jos konkurssin syyt tunnetaan,
konkurssikehitys voidaan estaa.
Jos konkuGsinoireet tunnetaan.
yritys voidaan saneerataajoissa.
Jos n,lin ei tapahdu, seuraukseDa
on 'Tityksen toiminnan lopetus
konkurssin avulla.
Apulaisprofessori
Laitinen
esitteli useita konkurssitutkimuksia seka ulkomailta etta Suomesta. Kaikki tutkimukset kertoi t

Timo Multanen-

Jouko Bjdrkmqn.

Marjo- Iaena Haapalinna.
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yksiselitteisesti,etta konkurssin
paeasiallisena
syynAon epapateva liikkeenjohto.LiiketaloudellisenTi.rtkimuslaitoksen
tutkimuksesav. 1978todetaan,etta konkurssiklpsessayrityksessa kaikissatarkeissatekijdisseon ollut
jotain vikaa eli yritys on ollut totaalisestisains. l,uotonvalvojille Mittareiden viliset
Laitinenantoi ohjeeksitarkkailla
millainenon y tyksenjohto, millainenon itseyritys ja millaisessa
ymparistdssaydtys toimii.
Laitisen mukaan tilinpaett sanalyysilla ei paasta kiinni konkurssin syihin. Sen sijaan konku$sin oircet ovat havaittavissa
tilinpeatdsanal)rysin
avulla.
Laitinen kuvasi konkurssiprosessinetenemisenseumavasti:l.
Liian nopeakasvusuhteessa
kannattavuuteen,2. Heikko tulorahoitus,3. Velkaantuminen,
4. Thkaisinmaksuklvyn heikkeneminen, 5. TUlorahoituksenheikkeneminen, 6. Ylivelkaisuusrajan
saavuttaminen,7. Ostovelkojen
venytys,8. Menojen lykkeys ja
kasvunpysahtyminen,9. Maksuliikenteenpysahtyminen.
Menemetta tassa a ikkelissa
itse tilinpaatosanalyysintunnuslukuihin ja niiden merkitykseen,
voidaantodeta,ette konkurssikehitys nakyy selvastiheikentyr'ena
kannattavuutena,
takaisinmaksukykynaja maksuvalmiutena
seka
jatkuvana velkaantumisena.
Laitisen mukaan jo yksittaisettunnusluvut ennustavathyvin konkurssia.Erot alkavat nakya keskiarvoissajo viisi vuotta ennen
konkurssia. HyvA halytysjarjestelma antaa riittavasti aikaa toiminnan korjaamiseen.
VaratuomariPekka Vanhanen
Tietoperinta Oy:sta esitelmdi
omistuksenpidatysehdosta
tavaraluotonannossa.
Vanhanenesitti
lukuisia korkeimman oikeuden
ennakkotapauksia,joilla yritettiin relventAAtAta varsin vaikeaa
ongelma-aluetta.Luulenpa, ettA
tallakaan kertaa kysymysta ei
saatutaysinratkaistua.
Paivenneljannessa
esitelmessa
johtaja Jussi Nrisi Unic Oy:sta
kertoitietotekniikanhyodyntAmiseste luotonvalvonnassa.Nasi
esittelivalmisohjelmistovaihtoehdon avulla tietotekniikan mahdollistamia perinnan ja luotonvalvonnantydkaluja. Luento antoi seminaarinosanottajillevirikkeite omaatoimintaava en. Minulle jai erityisestimieleensaatavien mlyjakohtainen seuranta
reskontrassa.
Kun m)ryjaon talon
drkein tuloksentekije, mlyjakohtaisellaseunnnallaluottoasioissakinon suud merkitys.
Paivan viimeisena esityksene
kuultiin OP-rahoituskeskus
Oy;n
apulaisjohtajaAri Niemer kertovan, miten rahoitusyhtiovoi palvella ostajaa ja mlTjaa tavaraluottokaupassa. Eri rchoitusmuotojen esittelynohella Niemi
ilmoitti rahoitusyhtididenodottavan rahoitusyhtidlainh).r'aksymista.Aikaisempienvuosi€nvas- Thpio Haoranen-
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tustus on kaantynlt toivomukseksilain pikaisestavoimaantul€misesta. Rahoitusyhtidt olisivat
Niemenmukaanmydsvarsinhalukkaita valittamaan asiakkailleellrahoitustasuomanulkomailta. Nlt tAta palvelua voivat antaa
pelkastaan ruhoitusyhtioiden
emopankit,
Meriseminaarinjakeen kyselin
osanottajilta kuinka seminaari
vastasiheidanetuketeisodotuksiaan.

riippuvuudet

KASVUNOPEUS

TUII)RAIIOITUKSEN
RIITT}IVYYS _ MAKSUVALMIUDEN GOING
CONCERN-ASPEKTI

ULKOPUOLISEN RAHOITUKSEN TARVE
MAKSUVALMIU.
DEN LIKVIDOINTIASPEKTI
Marja-LeenaH&ap&linna:
- Kurssi vastasiodotuksiani.
Seminaari oli kuin pikkujoulu
luottovaelle. Apulaisprofessorin
esitys oli selkeii ja miellyttave.
Akateeminen kieli meni joskus
"yli". Professorinesitysolisi taytynyt jatkojalostaakeltantdOn.
Jouko Bjiirkman:
- Seminaari vastasi odotuksia. Laitisen esitys tilinpaAtdsanalyysistaantoi eniten.Plussaksi koin sen, €tta rahoitusyhtidn
edustajamalttoi puhua ylsisesti
ruhoitusyhtidtoiminnasta. Laivan valitseminenkurssipaikaksi
loi porukkaantiiviyden tuntua.
Tapio Haaranen:
- Vastasi teysin odotuksia.
Kiltanndn tutkijana olisin kaivannut enemman kaltanndnleheisyyttavaninkin apulaisprofessori Laitisen esitykselta. Laiva
kurssipaikkanaoli h'.r'a oivallus.
Meriseminaarin voisi jerjestaa
kerranvuoteen.
Timo Multanen:
-Apulaisprofessori
vastasi
odotuksiani, Hanen esityksense
oli mukaansatempaava.Rahoitusyhtidn edustajasaa myds hyvat pisteetesityksesdan.
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tsengtLindbery.

SvenskaKreditmannafiireningen
20 vuotta

Ylikuvat Thomas Arosenius,
Justitie
Muut kuYat ja teksti
Pcrtti Pennanen
S \ e n s k aK r c d i t m a n n l l o r e n i n g c r
i Sto.kholm \ielti 20\lioti\jLrh
l a a n s a 1 6 . 9 . 1 9 8I8u h l a \ a s t is LLl r ren luouokonfeLenssin kcra Tukholmassa. Aurinkoincn Tukholm a i a l i n a ! s t a \ r L l i n e n! h d i s t l k scn puhccnjohtaja PeLcr Srncd
man toivottival harvalukuise-l
s u o m a l a i s ekl o l L e g atle r r e t L r l l e i l ali jif
si RuotsiinA
. amupaiivillo
jesrerr! miell!traivayrit! i\ ierailu
SiemcnsinRirotsjn t,vtar)htioon.
jossa luotiop:irillikkii RoberL
Ncuttld kcrtoi thtion!ai Iuono
I r a l l i n n o s t aj a k a n s a i n \ a l i s i s i a
yhle) ksista. 'Gofi samafbcrcgijf
b r aa l i a r e r " o n ) h t i o n l u d r o f i l ( l
sofia, jokii ci ole vuosiensilatossrl
rnuuliunut. valkka mcnctalmiil
ovat tlLruttuneel mm. cashmanagcmenl.
N{ainillakoon.etr,i luo.topaiail
likkai Robert NeLrleldon koulutukseLtaal insinoori ja toiminut
aikaisemminmarkkinoinnin pal
vclukscssa.H:in on kirjoiltanut
luottoalan oppikirja]1 "Begrainsa
kreditlbrlustcrna och silj n]cr",
joka ilmcstli syr'5kuussaliinii
vuonna. Painotuoreen_vkkciskap
paleeoolli vaslaar L.Lrottomiehci
Kreditmannen'in puolcsta puheeniohlaja\likko Parjanne.
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: : ..

:.. -: \finsso .
.:rr alla oli Indusfrihusetis-.
. - ::olorferensii, jossa oli
.-.- :imekkaiit puhujat. En-. -:::.in esityksenpitj Ruotsin
'- :lieslen pitkaaikainen vai. - -, -: iohraja Bengt Lindberg
. ., ra\. )lh.ialla), joka pohti
' :..rn positiivisiaseki [ega. : ruolia. "Aren har varit
..:::na tolesi johlaja Lind.:':
:uksi. Luottomiehenpitkti
. ,: . ..kastie on hAnen kohdal-:3\ Uttanut maaranpaan.
::
' .-::aran esitelmiinpiti kaup-: C urt Nicolin (kuva ed. si::
. - , .:r.)- Han kuvasi rahata- - r:: rl o) mparistdn nopeaa
--..
.:a iek:i kansallisessa
etta
(--.., ::i alisessiimiljddssa, seka
- - - .:.n raikutuksista riskei- ' ..r:.nannossa.(cuft Nicolin
- -..:inetru entisen:i SAF-pu1.: ':l:alana),
\ :-:.iren puhujan johtaja
3:- : \lanisonin (kuva ylh:ialla)
: - i .irirteli rahoitusmarkkinoi
. , ..rolokaupan rahoituksen
- . . -.k.ia 1970-ja 198oluvuilla.
i- :.:! akin on pankkien kont- .::lko niin rihee, etta pankki
. .. tokaista 50 perhetta kohti
:ti:::: \lansson oli aikaisemmin
. - i J..ndent-toimitusjohtaja).
i - -:: iuhlaillallisia syvennettiin
. j = iulttuuritietamystatutustu-.!.r\nnilla
vuosisatoja van-..:
kuninkaalliseenteatterira!:::: -kseen, joka on viela alkukayttdtarkoitukses:i'::.ersi

Puheenjohtaja Mikko Parjanne
luoruttl
tilaisuudessa yhdistyksemme tiirin, johon on kiinnitettj muislolaotta.

Thomas FeodoroJf lukemossa
S.A. Perret'n tervehdystti juhli
valle yhdist!kselle.

Juhlaillallisista
luonnonkauniissa Ulriksdahls Vardshusetissa
Solnassa muodostui unohtumaton tilaisuus ruotsalaisten ystzi
viemme seurassa. Puheenjohta
jamme Mikko Parjanne luovutti
yhdistyksemme uuden viirin juhlivalle yhdistykselle ja kiiui siira
joka
hyvas€ vuorovaikutuksesta,

yhdistystemmevallla on vallinnut heti perustamisesta
lahtien.
Va.apuheenjohtaja
ThomasFeodoroff luki S. A. Perret'nkirjoittaman tervehdyksen juhlivalle
yhdistykselle.SylvesterPerreton
ollut vuodesta1973alkaenSvenska Kreditmannafdreningen i
Stockholmkunniajrisen.

l'7

ottoalan peruskoulutuskdynnistyy
rkkinointi-instituutissasyksflle 1989

Mikko Parjanne
Jorma Yrjdla

taista perustietouttaluottoalasta
ja seneri osa-alueista".
Kun tutkinto on h).r'eksyttavasti suoritettu, siita saa todistuksenja henkild voi keyttaalyhennettaLTS eli luottotutkinnon
suorittanut. Kirjainyhdistelma
kertoo,ettahenkildon luottoalan
ammattilainen. Koska opiskelu
vaatii aktiivisuutta myds henkiAsiasta keskust€ltaessatodet- ldltii itseltaeneika siina olc kysytiin, etta meilla vapaaehtoisuu- mys mistean palkintokoulutukteen pohjautuvan yhdistyksen sesta,toivomme,etta tydnantajat
puolesta on melko tydllistavaa huomioisivatt,iman. Esimerkiksi
ruveta organisoimaanja pyaidtta- vakuutusalan perustutkinnon
maan laajaa koulutustoimintaa. suorittaneet saavat kuukausiSe luonnollisesti tiedettiin, etta palkkaan automaattisestitietyn
yhdistyksesammelqtyy asian- pienen lisiin parantuneestaamtuntemusta luottoalan eri tehta- mattitaidosta. Uskoisin, etta
viin vaikka kuinka paljon. Ja ha- myits luottoalalla joku vastaavan
luakin taman tiedon levittiimityyppinen ammauitaitolisavoisi
seen jasenilla tuntui ldyt).van.
puuttui, peadyim- olla hyvdkin kannuste LIS-niKun resursseja
mikkeenlisaksi.
me etsimaan yhteistyokumppaneita. Joillakin yhdistyksenjasenilla oli kokemustaMarkkinointi-instituutista,joko omakohtais- Kenelleluottotutkinto on
ta tai alaisten osalta. Hiljakkoin
tarkoitettu?
valmistui SuomenGallupin tekeien
ma tutkimus koulutuspaattaj
'Iirtkinto
on sopiva luotonvalTutkimuksentulos
aNostuksesta.
perintaahoitavillehenkertoi saman,mita mekin monet vontaaja
aikoville
hallituksenja koulutustoimikun- kil<iille.niihin tehtiiviin
jotka ovat lahelnan jesenistaajattelimmeMark- sekiihenkil<iille,
ja tarvitsevatalan
kinointi-instituutin koulutukses- la luottoalaa
tietoja.
Tutkinto
soveltuulehinne
ta, eli se on
toimihenkiloille seka hiljakkoin
- tuloksellista
paallikkdasemaansijoitetuille iai
- kAytAnndnlah€istA
pyrkiville henkiesimiesasemaan
- menetekniltaan tehokasta
16ille. Luotto-osastojen lisaksi
- edullista
peEnsimmeiiset yhteydenotot koulutettavia voivat lahettaa
luottoti€totoimisMarkkinointi-instituuttiin hhes rimistoimistot,ja
luottokodtiyhvuosi sitten kertoivat myds sen, tot, mhoituspankit, jne.
etta siellakin on kiinnostustata- tiitt,
Yleensa Markkinointi-instimantyyppiseen yhteistydn: sie[A
tuutin
tutkintoa sopii suorittaja
pyoriietiian rutiinitutkinto
jopa liihes100henkootaan tutkito yhdessa toisten maankerralla
kiloa,
vahimmeismaiirii
on kuiammattilaisteneli luottomiesten
tenkin 30. Uusi ku6si alkaisiaina
kanssa,jotka toimivat opettajina joka
syksy.Tirtkintoa markkinoija materiaalinlaatijoina,
daan sekii llottomiesten jesenille ettii ulkoDuolisille.

Luottomiehii vuosia puhuttanut
jdrluottoalanperuskoulutuksen
jesliiminen etenee.Ersi syksynii
kiiynnistyy ensimmiiinen kulssi,
joka tiihteailuottotutkinnon suodttamiseenreilussavuodessa.

Luottotutkinnontavoitteet
'Iirtkinnon

Mistii tutkinto

muodostuu?

tavoitteeksi olemme
mearitelleet, ettii "se antaa luotTirtkinnon suodttaminen kestohallinnontehtavissatarvittavaa
ammattikoulutustasekaajankoh- t?iisi yli vuoden, Tbvoitteenaon,
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etta ilmoittautumisaika ensimmaiselle kurssille paettyy s'ryskuun 15. paiva 1989ja koulutus
kaynnistyylokakuun alussa.Tirtkinto koostuu ohjatusta etaisopiskelustaja seitsemasHseminaaripaivasta, jotka sisaltavat
luentoja, harjoituksia seka tentteja.
JohdantopaivAon heti marmskuussa(1 pv). Ensimmaisetkoulutuspaivat (3 pv) ajoittuisivat
maalis huhtikuulle 1990ja toiset koulutuspaivet(3 pv) tutkinnon loppuvaiheisiinmarraskuulle
1990.

Mite koulutusmaksaa?
Tltkinnon yhden koulutusjaksonhinnaksitulee3.800markkaa
eli yhteensakoko luottotutkinnon hinnaksi 7.600 markkaa.
Hinta on eritHin halpa, silla siihen sisaltyyseitsemanseminaaripaivaa, ohjattu etaisopiskelu,
jossaopiskelijatekeeitse kotitehtavia ja saaniista palautteen.Seminaaripaivatsiseltavatluentoja,
harjoituksia seka tentteja. Budjettejatehtaessa
kannattaaasiajo
heti ottaa esille.Kustannuksetjakaantuvatkahdellekalenterivuodelle.
Pitkajannitteiseen,yli vuoden
kestzivaan
koulutukseenosallistuminen on nah€va lahinnZiinvestointina toimintojen kehittamiseenja koulutukseen.Koulutusohjelmien hinta on oikeastaan
erittain halpa, maksaahantyypilIinen normaali seminaari talle
hetkella jo noin 1.500markkaa
peivassZi.
Mutta tassetutkinnossa vaaditaanopiskelijaltajo hieman enemmankuin sita, etta vaivautuu tulemaan paikalle. Osallistujiksi odotamme henkildira,
jotka itse haluavat parantaa
osaamistaan.Kirjat ja jatkuvasti
ajan tasalla pidettaveluentomateriaali sisaltyvathintoihin, niita
ei tarvitseerikseenostaa.

Mitii tutkinto sisiiltiiii ja
ketke kouluttavat tai
tekeviitmateriaalin?
Tutkinto muodostuu kymmenestaeri osa-alueesta.
Naille kullekin on maafitettyvastuuhenkio
yhdistyksenpuolesta.Vastuuhenkildt laativat materiaalin ensi
ja toimivat itse
syksyynmennessA
paese:intOisesti
opettajinaja harjoitustehtavienkorjaajina Markkinointi-instituutissa.
Yhdistyksen koulutustoimikunta on ollut aktiivisestimukana sisaltdasuunniteltaessa.
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Iirtkinnon sisflltii ja vastuuhenkiliit:

I. YRITYKSEN LUOTTO.
TOIMINTA
PekkaTiilikainen,
luottopaallikkit
ValtameriOsakeyhtid,
p\h. 754 7287
- luottokaupan e muotoja
ja luottoalan kesitteistde
- luottotoiminnan organisointi ja tavoitteet,luottopolitiikka ja luotonvalvonta, asiakassuhteiden
solmiminen,raportointijohdolle

2. LUOTTOKELPoISUUS JA
LUOIUNVALVoNTA
Raimo Jarvensalo,
osastopaallikkd
Suomen Luotonantajayhdistys, puh. 5137ll
- kirjanpidon perusteet(tarvittaessaerikseen)
- luottotiedot ja niiden hyvaksikayttd,maksuhairidt,
ja
luottokelpoisuuden
maksukyvynarviointi
- luotonvalvonta,tietosuoja-

,ainsaadanrd

6, YRITYKSEN
KORKOPOLITIIKKA
Jouko Bjttrkman,
luottopaallikkd
KeskoOy, puh. 1982624
- mm. korkolaki, edlaiset
maksuehdot, korkojen
laskuttaminen ja koron
laskenta

7. PERINTAMENETELMAT
Jaakko Pohjanpelto,
toimitusjohtaja
Perimistoimisto Isinvoima
oY, Puh 733 2ol5
Nils Weckstrdm,
varatoimitusjohtaja
TietoperintaOy, puh. 15631
- perinnan muodot ja perintemenetelmanvalinta

8. UIOSOTTO JA
KONKURSSI
Juha Kari

5,::ii5:il,TJf.'iiii,i'"'
-konkurssisaanto,
etuor-

keussaanndkset
3. MAKSUTAVAI
Tirula Piironen
OKO, puh. 4041(984-2r'195\
- maksumAAreykset, varmennetut shekit, perittavat, remburssit,pankkivek-

yms.
serit

4. RAHOTTUSMUODOT
VesaKantee,lakimies
Skop-rahoitusOy,
puh. 13371
*yleisimmat
rahoitusmuodot ja niiden tiirkeimmat
piirteet, pankkilainat

9. LUOTTOKAUPAN
OIKEUDELLINEN
SAANTELY

X$l,1,j,iT'ilr*.,

puh. l9l 2465
- osamaksukauppalaki,
kulutusluottolaki, tietosuojalainsaadAnLd
(kereiijan
kannalta)

10. VUOROVAIKUTUS JA
VIESTIN'IA
Markkinointi-instituutti

5. VAKUUDET
Jouko Bjdrkman,
luottopaallkkd
Kesko Oy, puh. 1982624
ja
vakuutusmahdollisuudet
vakuuksienkeyttd

tlsti:

KoulutuspiiiillikkaiMarja-tf,eoa Viiisitretr
Yrityshallinnotrkouluausalue

kkinointi-instituutti onimuotokoulutuksenedelliikiivijii
antaa
ammateissatoihenkilatille pitkijitnteisti
ta.tinnii
eheistii lTitystoieri osa-alueidenkoulr-

elinkeinoelamzin
tehtevissa,kou_
toimintoja, yritys- ja taloushallutuspohja vaihtelee Deruskou_ Tuloksellistaopiskelua
lintoa, sihteedtehEvia,tiedotuslusta akateemiseen
loppututkin- tyiin ohessa
toimintaa ja kaupallisiakieli6.
toon. Instituutti toimii kaikille
KoulutusohjeLnia on yli 50.
avormenaoppilaitoksenaia toi_
Opiskeluaikaeri ohjelmissavaihminta-alueenaon koko maa.
._Monimuolo-opetuson nykyHenkildkuntaa Markkinointi_ arl(alnen tapa kouluttaa seke telee kolmestakuukaudestakolMarkkinointi-instituutti on instituutissaon ll0, joisla 40 pienryhmidetta suurempiaoDis- meenvuoteen.Koulutusohjelmat
ammatillinen eri- kouluttajia. Sivutoimisiakoulut_ kelijajoukkoja. Sille on monia alkavat yleensasyksyisinja kejonka toimintaa tajia ja asiantuntijoita on noin kiistattomia etuja, koska se on: vaisin, osa koulutusohjelnista
a taloudellista- opiskelijanei alkaa kuitenkin vairt kerran woammattikasvatushallitus. 500.
tarvitse irtautua kokoDeiva- qessa,
omistaa Markkiopiskeluun,opisketijavbj toiKannarusyhdismia edelleenrydtehtevisseen Yrityskohtaiset
ry, jonka jeseninii on noin
ja taata toimeentulonsa.
clinkeinoelemenjerjestda ja Tehokasta
a aikaa siiiistiivii - opiskelija koulutusohjelmat
Laheinen yhteys eli alo- monimuoto-opetusta
voi opiskella itselleen parhaiasiantuntijoihin seke pitka
ten sopivana aikana eika
Markkinointi-instituutti tarelinkeinoelarnankouToimintansa alusta alkaen _
opiskelu ole sidottu kellon- joaa myds yrityskohtaisiakouluon mahdollistanut lahes60 vuodenajan - Markkiaikoihin.
tuspalveluja.Koulutusohielmien
koulu- nointi-instituutinkoulutuson pekehittymisenkorkealleta- rustunut monimuoto-oDetuksena Yirikkeitii sntava - koulutus siselto suunnitellaan yrityksen
ja tyd yhdessatekevatoDiske- tarpeista ja tavoitteista ldhtien
Oma aineistotuotantota- yhdisrelmeain
- ohjattuun. oois_
lun kiinnostavaksi,opiskelta- yhdessatihajan kanssa. Niiin on
E, etta koulutuksensisaltd kelijan korona tapahtuvaan.
vat asiat on helppo soveltaa mahdollisra laatia yrityksen kotasalla.
etaisopiskeluunja site taydentakonaistavoittejtatukeva, pitkan
omiin tydtehtaviin.
jesen- viiAnlehiopetukseen.
Ldhiopetus
jakautuu seuraavasti:
a tehokesta- opiskeluntulok- tehteyksenkoulutussuunnitelmasisaltaaIuentoja. harjoitukiia ja
set rlak,.vet heti tyotehuvis_
kaupan keskustenttereja kaupan
se, samalla motivaatio oDisTeliokkaan monimuotokoulukelua kohtaan lisaantly.
Tdnat pitivdnd Markkinointi-in43 olo tuksenoppimistavoitteeton etu_
ja teollisuusohjatun stituutti kehittd monimaotokateen mearitelty. Ne ovat mvds a pitkijiirt€isti
etAisopiskolunansiostaopis- opetustsan erityisesti teleopetuk_
32 olo selkeestimitattavissa.Tavoitieikelu eroaatavanomaisesta
yitykset ja
ly- sen alueella,hteistyijssd posti- is
oen saavuttaminentarkistetaan
hltjanteisesta seminaariopis- telelaitoksen konssa. TeleoDetik14 o/o koulutuspiiivien aikana. iolloin
kelusta.
sessakoulutus topahtuu puheli11 olo opiskelija osallistuu rentieihin.
mitse, jolloin opiskelijqt ovat
Siten jokaisen opiskelijansuodowtustilanteen sikana suornsa
1930.Vuonna 1975De- tustasoa voidaan arvostella ja
pu helin! hteydessdsekd koututtsOuluun Markkinoi;ti- tarulttaessaantaa lisetukea ta_ Monia opiskelujqon ettii ryhmdn muihin jiisePohjois-SuomeDtoi- voitteiden saavuttamiseksi. Kun mahdollisuuksia
nun,
Talle hetkelleinsti- opiskelija on suorittanut tentit
opiskelee noin 12 000 h)'veks]'tltysti, hiin saatodistukMarkkinointi-instituutissavoijoista I 200 Oulussa. sen koulutusohjelman
suo tta- dan opiskella markkinointia.
toimivat erilaisissa mrsesta.
myyntie, mainonaa, materiaali-
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Jyrki Pekkrla
Toimitusjohtaja
Oikeustieteenkandidaatti
SuometrLuottotutkimus Oy

Vakuusselvityksistii
osana
luottotietoalanpalveluja
Esittelin Luottolinkin numerossa 3/88 niikemyksiiini luottoti€toalan kehittiimisestii, jolloin
mainitsin palsaYani tarkemmin
Iakuuksien ja erityisesti yrityskiinnitysten kAyttiiitn kiiytenniin luotonyalvonnassa.Koska
yrityskiinnityslain sisiiltite on
jo mm. Luottolinkiss,i ennen
sen Yoimaan tulemista ansiokkaasti esitelty, en puutu tiisse
yrityskiinnityslain tuomiin uudistuksiin siniinsii. Yleisenii
seikkana mainitsen, ettii kiristpii kilpailu niin luotonsaajakuin luotonant|jayritystenkin
yiilillii on johtamsssa siihenr ettii luottoa joudutaan myaintiimiiiin yh5 heikommin menestyYille yrityksille Tiimiin vuoksi
on mielestini vanuduttaya siihen, eftA lise- ja tiiytevakuuksien merkitys piiivittiiisessii
luottokaupassa lulee kasvamaan.

Saatavienturraamiseen
havahdutaanusein liian
myiihiiiin
Kiiwinndn
luottokaupassa
syntyy kaiken aikaa tilanteita,
jolloin tlydlttev5sti menestyneen
tiliasiakkaantaloudellinentilanne heikkeneesiinamaarinoleellisesti, etta vakuuksien hankinta
katsotaan ajankohtaiseksi. Tavamluotonantajien keskeinenongelmaon se,efia vakuuksienhan24

kintaan havahdutaanyrityskiin- menestyksenvalvomisenohella.
nitykset mukaan lukien liian Nakemykseni mukaan vakuusmydhaan. Muut velkojat, etu- mahdollisuudet seka edtyisesti
paassarahoittajapankit,ovat jo yrityskiinnitystentodennekdinel
varsin usein taydentiineetvakuus- vakuusaruo on selvitettavape nsalkkuaanomaisuudentodenna- pohjin heti luottosuhteenalkukdisen vakuusarvon huomatta- vaiheessa,eikii vasta sitten, kun
jo ollaan jnkijunassa niin vavasti ylittaville ydtyskiinnityksilla.
kuuksien hankkimisen kuin peMydheinen havahtuminenon rinnankin suhteen.Jo vahvistetjohtanut siihen, ette tavaraluo- tujen kiinnitysten osalta on maitonantajatovat hakeneetmuiden nittava, etta ne eivat vanhene,jovakuuksienpuutteessalisaa yri- ten tulevaisuudessavakuuksiin
tyskiinnityksie tiliasiakkaansa liittyva selvitys on pitkalti vajossapyritaanetomaisuuteenjo entistenylisuur- kuusseurantaa,
ten kiinnitystenlisaksi,mika taas simaenmuilta velkojiltavapautuon johtanut toistuviin pettymyk- neita vakuusarvoltaan tyydyttasiin tiliasiakkaidenkonkursseissa via yksittaisiapanttivelkakirjoj a.
ja kasitykseenyrityskiinnityksen
Yrityskiinnitysten osalta on
kelvottomuudesta vakuusvaih- keskeiseksiongelmaksiosoittautoehtonaylipiiense.Pettymysten tunut niiden todennakdisenvaperimmaisenaslTna ei ole mie- kuusarvon arvioimisen vaikeus.
lestiini kuitenkaan pidetteve yli- Riittavan luotettavan vakuusartyskiinnitystenkelvottomuuttasi- volaskelmanlaatimisenehdottonansa,vaan riittevdntiedon puu- mana edellytyksenAon luotontetta ydtyskiinnitysten vakuus- saajayrityksenyrityskiinnityskelaNoon vaikuttavista seikoista poisen omaisuuden laadun ja
seka kaytdn summittaisuutta ke).vanarvon seikkapereinen
selyleensa luotonvalvonnanyhtey- vittaminen. Tama ei kuitenkaan
viela dita vaan taman lisaksi on
desse.
kyettava arvioimaan omaisuuden
pakkotaltantddnpanoarvoa,ennen yrityskiinnityksia maksettavia konkurssikustannuksiasek?i
ja
Vakuusselvitys
yrityskiinnitystenkanssasamalla
-seumnta osaksi
etuoikeudella olevien velkojen
kertymista luotonsaajalrityksen
jokap,iiv:iistA
mahdollisessakonkurssissa.YriluotonvalYontaa
tyskiinnitysten vakuusarvon arvioiminen edellyttaanain perusYlityskiinnitysten keyttde luot- teellisia tietoja niin kysymyksessa
totappioiden
minimoimisessa olevastatoimialasta kuin kiiytainvoidaan tehostaa merkittiivasti ndn perintatoiminnastakin,
mika
liittemalle
luotonsaajayritysta osaksi selittanee.minka vuoksi
koskeva vakuusselvitys paivitta!
vakuusarvon aNioiminen on
seen luotonvalvontaan talouden koettu varsinvaikeaksihallita.

Yrityskiinnitysten
vakuusarvonvalvonta
viilttemiititntii
Yrityskiinnityksen kohteena
olevan omaisuuden vaihtuvuuden vuoksi on kiinnityksenhaltijan valvottavaaktiivisestiasiakkaansa taloudellista kehitysta,
Valvonnassa
on kiinnitettaveerityinen huomio seikkoihin,jotka
ovatomiaanheikentamaen
asiakkaan omaisuuteenvahvistettujen
yrityskiinnitystenvakuusarvoa.
Toiminnassamme
olemme havainneqtjoukon toistuvastiesiintyvia rckijdite, joihin valvonnassa on mielestemmekiinnitettava
erityiste huomiota ja jotka
useimmiten edelllttaisivat voimakkaita perimistoimenpiteita.
S€unavassaesimekkejiiyleisimmista;
Huomattavat tel-takaisinlainaukset,kalustonliiketoiminnan
luonteestapoikkeavat realisoinnit, varastojenpienentemin€n
saneeraustoimena,
varastonpolkumlynti likviditeettivaikeuksissa
sekekoko varastonmlyminen ja
tavarciden takaisinluovutukset
konkunsia edeltavanatoimena,
Eritlsesti on mainittava varsin
yleisendnnakkaisyritysten
perustaminel ja omaisuuden siirrot
senomaisuuspiidinkiinnityksenhaltijan ulottumattomiin. Mainittujen omaisuudenhukkaamisten varalta on tarpeen tuntea
lainsaadanndnsuomatmahdollisuudetsuojatakiinnityksenhaltijaa senoikeuttaloukkaaviltatoimenpiteilte.
OIen esittanytedela nakemyksiani vakuusselvityksenmerkityksesta osana paivittaiste luotonvalvontaa.Toivon,ettAkirjoitukseni synnlttaa keskustelua
asian tiimoilta, ja etta asiaan
otettaisiin kantaa vaikkapa tala
palstallanimenomaanluottopaatdksentekijdiden keskuudesta.

uotsissauusi'kirja luottoalalta

Ruolsissr otr hiuaktoitr ilmestytryl Robert Neufelditr kidoittrma
kirja "Begrinss Kreditfbdusaerm och sii[ mer,, (Rajoitr luottotrppioits jr myy enemmin). KirJa or Neufeldir ersimmiimtr ia
julkaistiitr sopivasaijuuri ssma;n
Nikietr kuir "II|ltolm
luottomiehet" eli Syensks Nrrditman[afiirenitrgen i Stockholm vietti
2o-Yuotisjuhlsrnsr.
Robert Neufeld toimii luotto_
pai likkdna Siemens Ab:lla ia
lisiksi hiinelH on o;a konsultointiyritys. Neufeld on mvds
"Tukholnatr luottomiesten";ktiiviner jAsen.
Vuonna 1937Unkarissasvntv_
n,.t Neufeldtuli wonna 1956oakolaisena Ruotsiin, jossa hdn nyq4srn on tunuettu luottoalan
henkild. Hiinen lausuntojaanna_
kee usein lehdisseja sita kaurta
han pyrkii kohottamaanluotto_
pefikdiden statusta,joka henen
mu(aansa on tene paiivenevattettavan alhaalla.
Niinpe ei olekaan ylldttavaa.
ette lepi kirjan punaisenalankana kulkee ajatus luottopai fkdn
asemankohottamisestasekaluottopee[ikotr merkityksestemyyn_
tlresussina. Neufeldin mielestii
yhteistydta myynri- ja luotto_
osastojenvalilla olisi parannetta_
ya. Pednteisen vastakkaisasetelman sijaan tulisi pyrkie bisiaan
UiydentevdAn yhteistoimintaan,
Neufeld painottaakin juuri site,
ettii uuteen ajatukseen my',nnin
Ja luotto-osaston yhteistydstaar_
vrtaan asenteidetrmuutosta ensi
sijassa meisseitsessemme.
Teksti Heti Lehtiner

Lausuntotakaisinsaantia
konkurssipesflfln
koskevanlainsifldflnniin
uudistamisehdotukseen
Yhdistyksemmeon 27.9.1988an- sen peruslogiikan nykyaikaista- tamisella, vaikuttaa epiijohdontanut lausunnon oikeusministe- miseentulisi taman vuoksi mita mukaiselta,ettatoisaaltatehdaiin
ridlle lakiesitykseenkoskien ta- kiireellisimminpyrkiii.
mahdolliseksiperalttaa jokin sikaisinsaantia konkurssipesZian. Takaisinsaanninuhka hillitsee nansa laillinen oikeustoimijopa
Lausunnon valmistelivat yhdis- tydryhm:in arvion mukaan seka mistaanmaaraajoistariippumattyksemme jesenet varatuomarit velallistenvelkojia kohtaanlouk- ta (Tirkaisinsaantil6.3 $).
Paavo HzimZilainen,
Timo Maki kaavia toimia etta yksitteisten
ja Risto Suviala seka luotto- velkojienvelalliseen
kohdistamaa
paellikkd Antero Teittinen.Lau- painostusta.Kun takaisinsaantisunnon valmistelun yhteydesse instituutiossaon kysymysvelalli- Yksityiskohtaisia
oli jarjestetty lausunnon anta- sen ennenomaisuudenkonkurs- huomautuksia:
jille 7.9.1988keskustelutilaisuus siin luovuttamistatekemesta,sioikeusministeridn laitvalmiste- niinsii piitevestdoikeustoimesta, 2 $ Varsintavallistaon, etta veluosastolla, jossa keskusteltiin voidaankysya,pyritiiinkit nyt lii- lallistahaetaankonkurssiin
usei
avoimestija vilkkaastilakiesityk- kaa rajoittamaanvelkojien nor- ta kertoja periikkiiin lyhyenkin
sesa ja todettiin, ette takaisin- maaleja perintdtoimia? Subjek- ajan kuluessa,mutta konkurssin
saantiakonkurssipesean
koskeva tiivisen yleissiianndkseen
siselty- vireillaolo keskeytyy maksun
saanndstdon selvAstiuudistami- vat kasitteet "maksukyvlttd- tms. johdosta. Peruuntuneetja
sen tarpeessa.
myys", "ylivelkaisuus" sekasel- rauenneethakemuksettulisi huoLuottomiehet - Kreditm:in- laisetvelanmaksuunliittyvat laa- mioida maaraipaivaa
arvioitaessa
nen esitti lausunnossaanmm. tusanat kuin "ennenaikainen" silloin, kun niidenyhteystoteutuseuraavianekdkohtia.
(nykyisen eraantymisensijasta), neeseen
konkurssiinon ilmeinen.
"huomattava" ja "tavanomai4 $ Velallisenliiheinenon ma?inen" tuovat luottokauppaanar- ritelty onnistuneesti.
joiden kulloivostuselementteja,
Yleistii
senkin sisallon epavarmuuson
omiaan vaarantamaanvaihdanEsityksessaehdotetuillatakai- tatalouden vakavuutta ja sopi- 11 $ Velan maksu
pyritiiante- mustenpysyvyydensuojaa.
sinsaantiseanndksillii
hostamaan velkojien mahdolliLiike-elamanvarmuusja tarve
Epatavallisen maksuvAlineen
suuksia takaisinsaantiinja siten luottaa oikeustointen pysyvyy- suhteenei ole epasalvyyttai.
Isaemiian velkojienvalisu tasa- teen puoltavat lyhyita takaisinEraissa hpauksissa eriiantyarvoa. Velallisellaarvellaanole- saantiaikoja.Vain objektiivisesti neenkin velan maksua voidaan
van maksuvaikeuksiinjoudut- arvostellenepanormaalitmaksut ehdotuksenmukaanpitaa ennentuaan taipumussiirtaaomaisuut- pe*iytyvet. Velkojan on mahdo- aikaisena. Ratkaiseva merkitys
taan velkojien ulottumattomiin tonta tietiie, milloin velallisenta- annettaisiin sille, onko maksu
tai painostuksenalaisenasuosia loudelliseen tilaan nahden on suoritettu aikaisemrnin kuin
yhta tai useampaavelkojaamui- norrnaalia maksaa ereantynyt asianomaisella
alalla ja asianden kustannuksella.Tamen kat- velka tai milloin eraentyneen omaisten noudattama kaytantd
sotaan loukkaavan yleist?ikon- maksunon katsottavaolevanpe- huomioonottaen on pidettava
kurssioikeudellista periaatetta, sanvaroihinnahdenhuomattava. normaalina. Rahassasuoritettu
etta konkurssissa
velkojiakohdel- Jos velkojajoutuu palauttamaan eraentyneenkin
velanmaksuvoiIaan tasapuolisestikayttamiilla jopa ulosottomiehen tilityksen daan pereyttiiA,jos se on suorikonkurssivelallisen varat yhtl olosuhteissa,joissa suoraan ve- tettu meerala, jota pesanvaroiaikaa kaikkien velkojien tyydyt- Ialliselta tullut suoritus pysyisi, hin n2ihdenon pidetdva huomattemiseennaiden saataviensuu- voidaan kysy?i,lisiiiikii uudistus tavana.Maksu,joka on 10-20
ruuden mukaisessa suhteessa. tosiasiallisesti
luottokaupanja prosenttiapesanvaroista,olisi jo
Maksamallaetuoikeudetonvelka siiselinkeinoeliimiinepevrrmuut- huomattava.Ennenaikaisuustai
voidaanmydsestaaetuoikeusjar- ta? Ei kaytanndnkaupankaynnis- huomattava m:iara taikka edes
jestelmantoteutuminen.
sa voida esimerkiksitavarantoi- epatavallinenmaksuvalineei riit'Ihkaisinsaantimahdollisuukmittajalta edellyttiiaennusteiden taisi perZiytykseen,
jos maksua
sien laajentaminenlisaisi velko- tekemisti velallisen mahdolli- olosuhteethuomioon ottaen on
jille jaettavanjako-osuudenmaa- suuksistatulojenja varallisuuden pidettavataYanomaisena.
Thvanrae piiziasiassaetuoikeutettujen tai luoton hankkimiseksitai yli- omainen taas voisi olla juoksevelkojienhyviiksi.Etuoikeudetto- velkaisuudenerottamisestavaik- via, toistuvia kuluja, esimerkiksi
mien velkojien, erityisestitilivel- kapa tilapeisestiimaksukyvyttd- vuokria, palkkoja tai veroja koskojien asemaauudistus ei olen- myydesta.
keva suoritus. Talldinkaan ei jo
naisestiparantaisi.
Kun velallisel kohtuullistatoi- pitkaan erazintyneina
maksamatNiin kauan kun etuoikeusjar- mintapiiria ja elinmahdollisuuk- ta olleidenvelkojensuorittamista
jestelma perusteiltaan sailyy sia ylhaalta pyritaZin pdnkitte- olisi perusteltuapitaa
tavanomaimuuttumattomana lienee niin, maan esimerkiksikuluttajansuo- sena,koskavelkojat ovat saaneet
etta tamakin uudistustosiasialli- jalainsaadanndnpiirissa ja pal- suorituksensa vasta painostetsesti lisiiii velkojien keskin,iistii kan/elakkeiden ulosmittauksen tuaan maksuvaikeuksissa
ollutta
edarvoisuutta. Etuoikeusasetuk- suojaosuudenmerkittavallanos- velallistaan.
26

Rakennelmankehittelysu voi
paatella,ett?itydryhmiinmielesta
sopimuksensapitaneen osapuolen - velkojan- ei ole lupa ryhtya voimaperaisiinja tarmokkaisiin toimenpiteisiin sopimuksen
rikkonutta osapuolta- velallista
- vastaan.Olemmeselkezisti
sita
mielta, ettZi velkojan oikeutetut
pe mistoimenpiteet olkoon
kysymyksessehaastemenettelyn
kaynnistaminen,turvaamistoimi
tai vaikka konkurssisAanndn
mukaisen ns. kauppiasuhkausken
ka)ttd - eiviit saaolla aiheuttamassasuorituksenperiiytymiste.
14 $ Velkojanulosmittauksella
saamamaksuperaytyisiehdotuksenmukaan,jos ulosmittaustaon
haettu mydhemmin kuin kolme
kuukauttaennenmaarapaivaaeli
konkurssihakemusta.
Maksu periiytyisiperustelujenmukaan,jos
ulosmittausvelkojaon sanottuna
aikana tehdyn hakemuksenjohdosta saanutmaksun.Ulosrnittauksen vireill,i ollessa suoraan
hakijalle suoritettu vapaaehtoinenkin maksu saattaisipereytya,
joissa
ainakinniisszi
tapauksissa,
velallisenvoidaan katsoa olleen
tietoinenulosmittauksesta
suorittaessaan
maksun.
Huomattavaosa ulosoton kertymista tulee maksusopimusten
perusteella. Esitys tarkoittanee
ulosmittauksellasaatujen varojen lisaksi myds t?illajsia maksuja.
Nykyinen menettely,ettzi velkojalle ennen konkurssin alkua
tilitetyt varat eivat peraydy,tulisi
sailyttaa.Ehdotussuosisilahinna
etuoikeutettujasaamamiehiiija
aiheuttaisi pesalle huomattavia
lisatditaja kustannuksia.

Takaisinsaannin
vaatimin€n
Velkoja voisi nostaa kanteen
vasta valvonnan jiilkeen, joten
valvontaavaslaantehtavamuistutus jaisi vain konkurssihallinnon vaihtoehtoiseksi menettelyksi.
Nykyinen kolmen kuukauden
maareaikakonkurssivalvonnasta
ei ole palautettavissa.
TahZinniihden merkitseemelkoistamuutosta, etta kanne voidaan ehdotuksen mukaan panna aina vireille
viela kolmen kuukaudenkuluessa siita, kun takaisinsaantiperuste tuli konkurssipesendetoon.
Erikoistilintarkastusten
vuoksi
kanteen nostamisen maAraajan
pidentaminen puoleen vuoteen
on perusteltua,mutta toissijainen
kanneaikaon omiaan vain lisaamean epevarmuutta taloudellisessatormrnnassa.
Helsingissii27. s).yskuuta1988
LuottomiehetKreditmennenr.y.

Luottomiehet -

Kreditmiinnen ry.

Hallituksenkokouksessa
9.8.1988hweks''tyt uuder
jesenet

Lindholm l,ars Ole
Dipl.ekon.
lndependentRahoitusOy
Arkadiank. 4-6 B
IDIOOHELSINKI
Maltzeff Asta Helena
Mlyntisihteeri
Luottokontrolli Oy
PL 78
q}52I HELSINKI
hni

Eslo Kalevi

r- EainAb

A[cn,o
Nokia Ab
8
NOKIA
Aila Mada

malsr,
L.iimptieristeOy
7
TAMPERE

Siihkdnjakelu
VAASA
Eija Anneli
Fintronic Ab

24
HELSINKI
Eliisa Rene
.n Vuolukivi Oy
NUNNANLAHTI

Hallituksen kokouksessa
21.9.1988
h'.vaksyt]'tuudet
jasenet
Pitkekoski Matti Juhani
Oikeust.kand.
Oy Huber Ab
PL 54
OI54I VANTAA

TirloiselaJukka Pekka
Dipl.ekon.
SiemensOy
Mikonkatu 8
OOIOO
HELSINKI

Jaakkola'Ibula Tblleryo
Yo-merkonomi
MaksutietoOy
Aurakatu 12 A
2OIOOTURKU

Hallituksenkokouksessa
13.10.1988
hyvakslryt uudet
jasenet

Karesjoki Irja Tbllervo
Luoionvalvoj a
Oy Stockman Ab
Aleksanterinkatu52
OO1OO
HELSINKI

Suomalainenl,aila Marjatta
Luotonvalvoja
Kaukomarkkinat OY
PL 40
02630ESPOO

Kivioja Jan Mikael
Rahoituspaallikkd
Oy Electrolux Ab
PL 15
OOIOIHELSINKI

Ojala Kati Anneli
Luottopaalikkit
Hankkija-MaatalousOy
PL 127
2OIOITURKU

'Ihuriala

Merja Anneli
Luotonvalvoja
L€mmink2iinenOy
Esterinportti2
OO24O
HELSINKI

KassinenJorma Antero
Asianajaja
Oulun lakiasiailtoimisto
Kirkkokatu l7 A 26
90100ouLU

Hieta Maija-Liisa
Luotonvalvoja
LemminkiiinenOy
OO24O
HELSINKI
Kortteisto Kerttu Anneli
PedntAkesirtelij
a
Pe mistoimisto Lainvoima Oy
Hemeentie19
OO5OO
HELSINKI
KatajainenEine Maria
Luotonvalvoja
HelsinginKTK-Yhdistys
Kotisaarcnkatu5
OO550
HELSINKI
Puuronen Eeva Raakel
Luotonvalvoja
HelsinginKTK-Yhdistys
Kotisaarenkatu 5
OO55O
HELSINKI
Rinne Tiromas
Perintakaisittelije
Credit-JustitiaOy
PL 47
OO24IHELSINKI

Huuskonen Merja Hellevi
Luotonvalvoja
OsuuskuntaTietorengas
Kiienkuja 3-5 B 16
OO5OO
HELSINKI

Oikaisu ku tekstiin

Luottolinkki 3./88
Sivulla 14 olleenylimmaisenkuvaDtekstissapuhuttiin menomatkasta, mutta kysymyksessdon
tietenkin paluumatka.

NIMITYKSIA
Perimistoimisto

on toiminut yht)ryIlan apulaisluoftopaellikkdne.

Lainvoima 0y
Perimistoimisto
Lainvoima
Oy:n toimitusjohtajaksion nimitetty Jaakko Pohjanpelto. Hen
on aikaisemmintoiminut Osuuskunta Eka-yhtymen luottopeallikkiina. PedntapAallikdksi
on nimitetty ekonomi Pentti Rita. Mirja Harjuinpeeon nimitettyperintekasiuelijaksi.

Osuuskunta
EKA-yhtymii
Antero Teittinen on nimitetty
OsuuskuntaEKA-yhtymen luottopaa[ikdksi. Aikaisemmin han

Contant Oy
Perimistoimisto Contant Oy:n
Helsingin konttoriin on nimitetty
myyntiedustajaksi markkinoiltimerkonomi Marko Hietakymi,
24.

Diners Club Finland Oy
Diners Club Finland Oy:n
luottopaalikdksija johtoryhmen
jiiseneksi on 19.09.1988lahtien
nimitetty oikeust. kand. Jarmo
Pyhah, 32. Hiin on aikaisemmin
ollut OP-RahoituskeskusOy:n
palveluksessa.

KOKOUSKUTSU
Luottomiehet - Kreditmiinnenr.y:n varsinainenslTskokouspidetiiiin keskiviikkona 16.11.198g
klo 17.00alkaen Helsingissi ravintola ostrobotnialla, osoiteM[seokatu 10. 2. kerros.
Kokouksessakisitelliiiin:
1) siiiintiijen 10 g:ssiimainitut asiat
2) lnovutetaan diplomi vuoden 1988 luottomieheksi valitulle henkilti e, joka pitiii myiis
kokousesitelminluottoalaan liittyviistii ajankohtaisestaaiheesta
3) muut asiat
Kokouksenjiilkeen yhteinenillallinen.
Luottorniehet -

Kreditmiinnen ry.

Hallitus

HUOM! Ennakkoilmoittautuminenosallistumisesta
kokoukseen,/illalliselle
viineistiian maanantaina 14.11.1988puh. 446 940.
Illalliskortti lunastetaannvintolassa ennenkokouksenalkua.

