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Wfrrtsilflmurina
Juuri kun Manconinhalyt olivat ehtineet laantua, ravahti
Wartsila Marine konkurssiin
niin, etta polirikkojakin hirvitti. Ja kun iso kaatuukorkealta, tulee pahaajAlkea. Laajat seurauksettuntuvat vielA
pitkaan. Vaikka pahin vaikutus kohdistuukin telakan
tydntekijOihin, ovat alihankkijat myds aikamoisessaliemessa.Monet heistaperustavat toiminta-ajatuksensa
sille,
etta he tekevattydta ainoastaan yhdelleasiakkaalle,joka
on sittenniin suuri, etta senei
uskota koskaan kaatuvan.
Nyt nama samaisetyritykset
ovat omien tavarantoimittajiensa toimesta itse perinnassa.
WArtsilii Marine on ollut
valitettavaesimerkkisiita, mita tamankertainen Vuoden
Luottomies toi esille puheessaan, etta luottopaatdsei ole
kertakalttdpaatos, vaan yrityksen taloudellista tilaa on
j atkuvastiseurattava.
Nyt kokoon harsittu uusi
yhtid tarjoaa viliaikaisen ratkaisun tilanteeseen, mutta
tuskinpa tassaviimeisa nAytdsH on viela naltelty.

Keskustelujatkuu
Tassa lehdessaon muutamia vastinekirjoituksiaaikaisempiin artikkeleihin. Tama
on juuri sita keskustelua,
mita
lehdessiituleekin kaiydii.Asiat, mitka monia kiinnostavat,
perusteellisesti
ruoditaan
muutamalta nakdkannalta.
Lisakirjoittelu on edelleenkin
tervetullutta.

Tilinteon hetki
Vuosi alkaa jAlleenolla lopuillaan ja yrityksissatarkastellaansita, mitii vuodenaikana on tehty ja mitii vielii olisi
pianlr tehd5. Budjettikiireet
alkavat olla ohi ja suunnitelmia on laadittu tulevaisuuteen. Euroopan yhdentyminen on monissasuunnitelmissa jo vahvastimukana. Onko
se Sinun suunnitelmissasi?
HWa
loppuvuotta ja
hauskojapikkujouluja!
Jari Nuorinko

SeijaInhtosestavuodenluottomies
Luottomieh€t-Kreditmiinnenr.y:n slaskokouks€enKatajanokan kasinoll€ oli kokoonlunut kuutisenkymmentiiyhdistyksemm€jesent,ikuulemaanken€ttenii vuonna valittiin Vuoden
Luottomieh€ksi. Puh€enjohtaja Parjanne kutsui diplomia
noutamaan konttoripiiel[kkii Seija l-€htosen Perh€auto
Oy:ste.

l,€htosen valintaperusteena Oy:n yhteenlaskettuliikevaiholi hiinen tuloksellinen toi- to on 85 milj.rnarkkaa, joka
mintansa luottotehtavissa. muodostuu vuosittaisestayli
Han on toiminut Perheautos- 1300auton mlynnista.
Vuoden Luottomies valitsa konttoripiiillikktinii vuodesta 1977ja joutunut HssA tiin tana vuonna viidetH kertehtavassahoitamaan moni- laa. Aikaisemmin vuoden
puolisia luottoalaan, rahoi- luottomiehiksion valittu luottukseenseka perintaan [itty- topAallikkrl Pertti Pennanen
via asioitaja Perheautossa
on Oy Kontino Ab, toimitusjohniima luottoasiathoidettu esi- taja Seppo Jyrkama Luottomerkillisellii tavalla. Auto- kunta, toimitusjohtaja Jaakkaupan rahoituson voitu jar- ko Pohjanpelto Perimistoijestaa lukemattomilla eri misto LainvoimaOy ja kouluvaihtoehdoilla. "Vaikka ora- tuspaa[ikkd Risto SuYiala
vannahoilla, jos tuotte tar- Contant Oy. I-ehtonenon enpeeksi", naurahti l€htonen simmainen nainen, joka on
valintatilaisuudessa. Perhe- valittu Vuoden Luottomieauto Oy:n ja Auto-IJhtonen heksi.

Arvoisat luottoalan ammattilaiset.
Kiitan erityisestisaamastani tunnustuksesta vuoden
1989luottomieheksivalinnasta. Olen todella iloisestiy[attynlt ja ylpea sii6:
- ensiksi siksi, etta sain
sen
- mutta yhta paljon olen
iloinen my6s koko naisjiisenistommepuolesta,sillaivaikka yhdistyksemmenimi onkin
vahan miehinen, tulee nain
ikaan kuin todistetuksi,ettei
luottoala tunne vanhanaikaista erottelevaarooliajattelua,
vaan puskemmeyhdessiiuudenaikaisin,uudistuneinmielin ja tiysin purjein eteenpain
nykyaikaisiamenetelmiaka1'ttaen.
Myoskin omassatydssani,johon melkein kuin sattumalta
olen joutunut mukaan olen
kokenut lahteneeni miesten
kanssasamalta viivalta. Lienevatko hyvitysta antaneet,
kun samaanaikaan on usein
maaliinkin tultu.
Hieman lsaa itsestani ja
tydstani. Olen autokauppias
ja yksityisydttajaja toiminut
alalla eri tehtavissajo liihes30
vuotta. Vehossaolin 15vuotta
ja lilhdin sieltaomaan yritykseemmevuonna 1977konttoripaallikon vakanssilta. Yrityksemme PerheautoOy on
nimensii mukaisestiperheyhtio. Aryioitu liikevaihtokuluvalle tilikaudelle tulee olemaanyli 85milj.rnk ja tyontekijoita mei[a on kolmenkymmenenpaikkeilla.TenAvuonna myymmenoin 600uutta ja
800 kaltettya autoa. Olemme
taydenpalvelunautotalo, silla
meillii on automyynti, huolto
ja varaosapalvelu,niin ette
terYetuloa meille autokaupoille.
Ty6ni puolesta katselenkin
siisluottoalaapaljolti kauppiaan ja yksityisyrittajannak6kulmasta. Luulen, etu tama
nakemyson aika realistinen,
jopa monipuolinenkin. Paatdksiatehdessaan
ei saisierehtyii, eikd pahemmintehdavirheita, silla kun omat rahar
ovat kiinni, ei haluaisitilikausien vaihtuessaolevan paljoa
kirjattavaa luottotappiotilillekkiiSn. Niinpii korostankin,
varsinkin juuri t?illd hetkellii,
luottopaallikdn tehtavia hoitavien vastuuta. Autoalalta
ldltyy aivan tuoreita esimerkkeja siita, kun rahaaon jaetru
maksuk]ryyttomillejne. - asi
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oita ilmeisestisen tarkemmin va kanssakayminenasiakkai- luentoaiheitatulevaisuudessa. paatdksia.
tutkimatta. Liekd liikevaih- den kanssa on kuin selailisi Kuten myds siiu, etta EuOmassatydssaniolen myris
ja kilpai- oman firman pankkitilejii. rooppa yhdentyy,kauppa tu- selvastipannut
don kasvutavoitteet
merkille, etta
lijoilta kaupan vieminen ai- Luottopaatos ei mydskaan lee entista vapaammaksi,ra- kun luotonsaajallevelan synnoina paamaarina.Johtajat, useinkaanole kertakAyttopaa- Jat aukeavatsekalanteen,etta tymisvaiheessa
kerrotaan,etta
mlyntipaallikdt ja myynri- tos, vaankireanja kovastikil- myositaan uusientuulien pu- heidAn maksutottumuksiaan
miehet tekevat kauppoja, pailutetun
markkinoinnin haltaessa.Ja nain myos luot- seurataanja etta heillAon nlt
mutta luottopaalikdt kanta- johdosta kovinkin elava. toala saalisaauusiahaasteita. hyvat luottotiedot ja ne kanvat Yastuun siita eteenpain Edella mainittuun luottopaASiis tarvitsemmeaina vain nattaa tulevaisuudenvaralle
kaltanndssa,eli etta tehtyjen tdksen valvontaanuskon ole- enemmiinkoulutustaja tietoa myds sailyttaa sellaisina eli
kauppojen rahat kotiutetaan van tarjolla melko helppojaja sekakaupanetta luotonannon puhtaina, he selvastituntevat
niin, etta kaikki ovattlT4yvai- edullisiaseurantaj
arj estelmia. sektoreilla, sillii paremmalla paremmin vastuunsa velan
sia ja bisnesei siita karsi.
Viime vuosina olenkin ha- ammattitaidolla myds tulok- maksamisessa.
Ja jos joltain
LuottopAiillikdn on oltava varnnut,ettakehityson kulke- set paranevatja kaupat tuot- luottoteidot ovat muutamalla
markkinointihenkinen, seka nut eteenpain. Luottotiedot tavat enemman. Esimiehem- merkinna[A huonontuneet,
hanen on tunnettava monet ovatluotettayampia,tuoreem- me ovat meihin tyytyyaisia, kerron, etta sulla reppanalla
rahoituskuYiotja muutenkin pia, helpommin saatavia ja ammattiamme arvostetaan on nyt paassytpari merkintaa
rahamaailma monipuolisesti. kohtuuhintaisia. Vakuuksia- paremmin, palkkauksemme lipsahtamaan,mutta kun UHanen on oltaya ajantasalla kin osaamme ottaa parem- nousee.Tama kaikki on erit- man sopimuksen
hoidatmoitrahoitusym. lainoituskuviois-min. Toisin sanoen,luottoala tain tarkeaa,koskauskonetta teitta nayttaajo selvastisilta,
sa, silla nehanmuuttuvat koko ajan, jopa paivittain. Rahoitusyhtioitaja rahoituslahteitatuleejatkuvastilisaa,seka ulko- etta kotimaisia.Moniko Teistatuntee esim.juuri
aloittaneenHaly-investin,jo'
]
ka toimii Vantaalla?
Rahaa on tyrkylla ja sita
tarjotaan kovin suurilla korkoeroilla. Olisi siis tietenkin
osattavaostaa mahdollisimman edullisesti,kun taasmyydessa tulisi saada se paras
tuotto. Ja on osattayahoukutella asiakkaatmaksamaan,
varsinkinne, joilla maksuaikataulu on hidastunut ja
,-,,,'
maksukykyjostainsyysta,eh.:..,
ka tilapaisestikinheikentynyt.
Luottopaaikdn on tarkistettava, ettA luottotiedot ovat
kirkkaatja puhtaat,eli liikeroiminnankannaltahairiottdmat. On pidettava itsensa
ajan tasalla erilaisten yritysren ja liikekumppanien
maksuky}ysta,eli ettii juuri sin:i
olet se ensimmainenjoka saa
perittya saatavansa,
jos yritys
menee vararikkoon, tulee
konkurssitai se muuten lope- on kehittynytkukon askelin. tulevaisuudessa
myospienem- ettA elamanolosija maksutaretaan. Esim. Mancon ja Koulutammekonlt itseamme pien yritysten kansainviilisyys pasi on kehittynytja muuttuWarrsilA ovat tuoreita esi- paremmin, vai mista se nyt Euroopanyhdentymisenmyd- nut mydnteisempaansuunmerkkejii siita miten suurten- sittenjohtuukin.Arvopaperi- ta tulee lisaantymriiin.Perin- taan. En ole kenenkaAnhuokin yritysten ns. vakavarai- kauppa on [saantynyt. Pdrs- tahenkildkunnan tieto,/taito mannut pahastuvantasta ensuusja maksuvalmiussaattaa sikurssit maailmalla oyat en- tulee myds entistA tarkeam- nalta ohjaavasta luotonvalh).vin yllattaen muuttua ja natyslukemissa.
Kourit ja ruu- maksi enka maltakaan olla vonnastani.Koenvilpittdmasvaihdella.
naset nayttAyatmeille mallia antamatta tunnustusta res- ti, ettaasiakkaatovatsuureksi
Eraastaluottoalan lehdesta kasinopelin hienouksista.kontran hoitajille silla he ovat osaksi kavereitanija jokaijohti kon- KulkeYatedellaniin, etta Mat- mita parhain ammattijoukko nenhantietaa, etta kavereiden
Luin"sinisilmaisyys
kurssiin"ja seon varmastikin ti Meikalaistahirvittaa. Tote- korjaamaan meidan luotto- kanssaasiat hoidetaan.
usein totta. Ja jiilkiviisaus ei an, etta on toki monenlaisia paahkoiden tekemia virheita
I-opuksi sanoisin koko jameita koskaanauta, paitsi ko- osakkeita,talletustodistuksia
- esim. pitkamielisellakar- senkunnalle,olkaa aktiivisia,
kemuksena.Usein vain liian yms. arvopapereita.Ja kaikki huamisellaan. KaytAn tassa kayttakaa myds h).vaksenne
kalliina kokemuksena.Liike- ne ovat yleensarahanarvoista yhteydessAmielellani sanaa toisten jasenten ammattitaisuhteenvoimassaollessa pi- tavaraakun vain osaammear- maksamaanhoukuttelemisel- toa, ottakaa osaaseminaarei.aisi siis ehtia valvoa liike- vostaane oikein ja tarvittaes- laan, millii he tehokkaasti hin ja koulutustilaisuuksiin,
kumppanin taloudellistaase- sa kayttaavaikkapa vakuute- korjailevat luottopaAllikdiden sillameillaon ainajotain uutmaaja toimia tilanteidenede- na. NiisH saammekin var- ja myyntihenkilcikunnan
teke- ta oprttavaa.
lyttamalla hvalla, silla jatku- masti yhdistyksellemme
hlviii miii liian optimistisia luotto- Kiitos
Seija khtonen

Vuodenluottomiehenmietteiti

Maksumoraalipfldkaupunkiseudullaheikompi
kuin pienillii paikkakunnilla
Maksuhiiiriiit lisiiiintyneet myiis yritystasolla
Viime vuonna vuoden luottomieheksi valittu luottopiiiilP€nnalikkiiPertti
n e n on huolebtunutluottokaupan kehityksestii peiikaupunkiseudulla.
ToNtaina
19.11.luotto- ja perintiip,iiviine Tikkurilassa puhunut Pennanen sanoo. €ttii maksumomali on tiiiillii heikompi kuin
pienemmi e paikkakunnilla,
mikii on yhteyd€sse vinnomaisten puutteellisiin resulsseihin.
- Luotonantajan tiiytyy
siis olla valmiina ja r€ruillaan
liihituleraisuudessa. Luotonohjaus ja luotonkiisittely hyYlsse yhteistyiissii mlvnti- ja
luottohenkiliistiin kanssajohtaa terveeseenluotonantoon,
Pennanenneuvoo

Luottokaupan mukana tavara- seka palveluluottoj en
kiisite on viime aikoina tullut
yhe ajankohtaisemmaksi.
Kehitys on johtanut siihen, etta
alan taitavien myynti ja luottohenkikiiden merkitys korostuu suurten liikkeiden ohella
my6s PKlyrityksissa.
Kulutusluottokauppa onkin
saanutviime vuosinaerilaisia
holhouslakeja,kuten lain kulutusluotoista, joka tuli voimaanYuonna1986.Tietosuojalaki astuivoimaanasteittain
vuodesta1988alustalukien ja
ensi
vaikuttaataysipainoisesti
vuoden alusta.
- Lailla on pyritty suojaamaan siis kansalaistenyksityislyfta, mutta osaltaan se on
tehnyt myos karhunpalveluksia seka luotonmyontaji[e ettii luotonsaajille,luottopaallikk<tna Oy Kontino Ab:sse
toimiva Pertti Pennanen arvioi.
Pennasenmielestii korkeasuhdanteenhuippua ollaan sivuuttamassa. Tilauskirjat
ovat viel6 useimmilla yrityksilla teynna. Ammattitaitoisestatyovoimasta on huutava
pula l6hesjoka alalla piiakaupunkiseudulla.
6

- Samanaikaisesti alkavat
kuitenkin luottoriskit tsaantya. Pankit ovat kiristaneet
luotonantokiteereitaanja perimisrytmiii on nopeutettueri
tahoilla. Konkurssien lukumaara on taas viime vuoden
myonteisen kehityksen jalkeen kaantynlt nousuun ja
myds rekister6ityjen maksuhairididen maara on tana
vuonna kasvanut, Pennanen
toresr.
- Luottomyyntia on yha
enenevassa maiarin kaltetty
kilpailukeinona ja julkisuudessa on arvosteltu voimakkaasti eraite luottokauoan

Tarkeankin asiakkaan luotettavuudenja maksuk'"r'yntarkistamatta jattaminen ei ole
hallittua riskinottoa, Pennanen ohjasi.
Hlnen mukaansaperusideana on karsia huonot maksajat ja rajoittaa luottotappioita. Luottopeatosta ei tehde
pekAsaan sentiedon valossa,
mita yleinen luottotieto kertoo. Pennanenhuomautti, etta varsin usein luottotiedot
ovat puutteellisiatai vanhentuneita. Niihin on saatetturekisteroida aiheettomiaja riitaisia maksuhdiridita, johtuen esimerkiksi korkoriidoista.
- Taldin on syytekasitella
luottopaAtos tarkemmin yhdessamyyjan kanssaja yrittiiii hankkia Isatietoja sivullistahoilta. Jos mlryjdliikkeesse tunnetaanasiakasriittavan
hwin, oikealla luottokasittelyllii saadaan usein mycis
maksu kotiutettuaparemrnin,
ja ehka myfya tuote, joka
viel6 olisi myymattomana varastossa,jos kauppaaei olisi
tehty, Pennanenpaatteu.
Yrittajien Koulutuskeskuksenjerjestemenluotto- ja perintapaiviin idea syntyi professori Olavi Borgin suorittamasta riskitutkimuksesta,joka tehtiin tiina vuonna Suomen Yrittajain Keskusliiton
jesenten keskuudessa.Tirtkimuksen mukaan luottomyyntiin ja rahoitukseensekiijohtamiseenliittwat riskit muomainontaan liittyneita kielteidostavat vastaajien mielesta
siakin ilmioita, Pennanen rkeimmAnriskiioukon.
ffi
muistutti.
Han tehdensi, ettii luotoPertti Pennanen
nantajan taytyy olla varuillahitulevaisuudessa
laan
muun muassa Eurooppaan
liittymisen vuoksi.
- KiristA otettasi, pida
riittava kontrolli reskontrassa,
toimi nopeasti ja pyri kelttamiiiin vakuuksia.Luoton ohjauksen6ytyy perustuasiihen
miten asioita kaytannossa
hoidetaan.
- Luottokauppaan liittyy
aina riskejii, mutta ne ovat
suurelta osin hallittavissa.

Luottotutkinto alkoi Markkinointi-Instituutissa
kelumetodeihin,esitellAkurssin opettajatja opintomateriaalin laatijat, jakaa opintomateriaali seka tutustuttaa
kurssilaiset MarkkinointiInstituuttiinja sen koulutuspalveluihin. Koko kurssin
paamaarana on antaa luottoalalla toimiville henkil<iille
vankkatietopakettiluottotoi:
yrimintojen jarjestamisesta
tyksessa
sekaantaavalmiudet
itsenaisesti
rehdiiarvioitaasiakkaanluottokelpoisuudesta.
Kurssin oppiaineet ovat
seunavat:l) yrityksenluottotoiminta,2) yriryksenluottokelpoisuus,
3) perintamenetelmat, 9) ulosottoja konkurssi,
ja viestinta
10)vuorovaikutus
sekd vapaaehtoisenaaineena
kirjanpidon perusteet.Aineotsikotjo puhuvatpuolestaan
siita,ettakurssituleeolemaan
toisaalta h!-vinkin vaativa,
mutta toisaalta myds erittain
seikkapedisesti luottoalan
keskeisimpiin
asioihin,klisit
teisiinja myosongelmiinpureuluva,
Kurssin osallistujista on
j a merkittavaosa palveluyritykLuottomiehet r]:n
\Iark kinointi-Instit
uutin yh- sista kuten rahoitusyhtidista,
teistycjlla rakentama uusi luottokorttiyhtictista,
perimisetaisopiskelun
koulutusohjel- toimistoista, lakitoimistoista
ma, luottotutkintoalkoi joh- ja luottotietoyhti6ista.
TAma
dantopaiYilla maanantaina kuvastaasita, etta alan asian9.10.1989HelsingissiiMIT:n tuntijayrityksissakaanei valttiloissa. Avajaispaiviinii kiivi tAmattaole kaikessa
suhteessa
materiaaliinja opintojakso- tieto-taitoatarpeeksiluottoajen opettajiin tutustumassalan moninaisistakuvioista eilaheskaikki 86:stakurssilleil- ka ehkaainaedeskaikistape
moittautuneesta.Kiinnostus rusasioista. Tama johtuu
alankurssiinoli niin suuri,et- luonnollisesti siita, ettii alan
ta opiskelijatjouduttiinjaka peruskoulutusta
ei ole toistaimaan kahteen opintoryh seksiollut mahdollistasaada
maan. Ryhmajako limittaa mistAanja tiedotja taidot on
opintokirjeidenpalautuspai- hankittu tyota tekemalla.Tiivamaaratja koulutuspaivientai aukkoa pyritaan nyt paikparvamaarateri ajankohtiin kaamaantalla uudellatutkinryhmien kesken.Tama hel- nolla, johon tydnantajatoyat
pottaa materiaalin kasirtelya kiitettavastisuhtautuneetan
ja mahdollistaakoulutuspai- tamallahenkildstolleen
mahja yksi- dollisuudenpatevoityakursvienintensiivisemmain
lcjkeskeisemm2inkasittelyta- sinavullaluottoalanammattivan.
laisiksi.
Avajaisp1ivanohjelma oli
Henkildkohtaisena
aryioinmelko pitkii alkaenilmoiuau- tinani ja kurssilaisen
ominaitumisellaklo 8.45ja paattyen suudessa
pidiin tata tutkintoa
loppuyhteenvetoon
klo 17.30. Yalttamattomana
alanihmisilPaivan tarkoituksenaoli ker- le ja alustavantutustumisen
toa kurssilaisille
koulutusoh- jalkeentietosisalloltaan
monijelman sisalto pazipiirteis puolisena ja mielenkiintoisaan, opastaaetiisopiskelu- sena.
tyyppisenkoulutuksenopis
nkka Teijula
t

; .t.ntaptji\.ille osallistui yli 8A Iuo,oalan asioista kiinnostL.nufta hetlkitd(1.

Koulutusohjelman!leisesittelynsuori i kou/utuspaAIikkASirkka-Liisa
\.tnI t i /a Matk k inoi nIi-instiuut ista.

VastineitaLiisa Stranninjuttuun
Luottolinkki 3/89 -lehdessi
Mihin on tieto kadonnut?
jen peittemiseentarvittai
5. Tilinpaabstiedot on v:sta
. siin.
1988 liihtien talletettu
Suomen Luotonantajayh- 12. Luottotietotoimisto luottaa siihen, etta luottotiedistyksen atklle, ja ovat
tojen kaytHjat ovat valsielta nain ollen kaytetiamiit maksamaanlaadusvissa.Myos asiantuntijoita, vaikka liihivuosien
den valitsemat keskeiset
kokemukset eivat tassa
tunnusluvut ovat syksysta
1989lahtien olleet saatasuhteessaole olleetkaan
kovin rohkaisevia.
vissa nayttopaatteelta.
6. Luottotietotutkijoita
Olisikohan haastateltuja
koulutetaan,ja osaheisti
tekee vaativimpia toita ja luotbpaallikdita sittenkin olosa etupaassArutiinin- lut liian vahan ai liian suppealta intressialueelta, kun
omaisempiat6ita.
7. Toimitusajoista pidetiian Suornensuurimmanluottotiekiinni. Mikiili tutkinalli- totoimiston aktivoitunut tiesista syistA luottotietoa ei dottaminen ei ollut tAte pavoida toimittaa ajoissa, rernmin mennyt perille. Taaatklaskutuksessaerittain tusti jokaisen palveluja kiiltkiireellisten ja kiireellis- tavan jasenenmielipiteetoteten maksuluokkaa auto- taan huomioon. Mutta muumaattisestipudotetaan.
taman luottopaallikdn mieli8. Luottotietotoimistollaon pide ei aina ole yhte kuin jaja se myosjatkuvasti luo senkunnan mielipide, jota
uusia kanavia tietojen luottotietotoimiston on nouhankkimiseksi, vaikkei datettava luottotoiminnan
niista alalle ominai ndyriinii palvelijana.
sen luottamuksellisuuden
Raimo Jiirvisalo
vuoksi julkisesti halutaLuottotietotoimisto ponSuomen
kaan keskustella.
nistelee kovasti tuoreiden
Luotonantaj ayhdistys
9. Luottotieto on kansainvadlinpaatdstietojensaamilisenja meill4 omaksutun
seksi liikeyrityksilta mm.
h).r'en tavan mukaisesti
muistuttamalla. vaatimaaramuotoinen asianmalla ja antamalla koketuntij alausunto, eikii kauneen tydntekijan erikoisnokirjallinen tuote. Vain
tua systemaattisesti
niita
siten voidaanluottotietop)rytamaan toimitusveljen keskiniiinen vertailtavollisilta ja muiltakin.
vuus taata.
Luottotietotoimistossa
on
10.
Suppeita pienoisluottoerikoistumista my6s toitietoja
tarjottiin 1980mialoittain. vaikka erilul,un alkupuoliskolla,
koistumista paasaaintoimutta niiden menekki oli
sestitalousalueittainedelhuono. Nykyaen luottoleen pideEain tehokkaimtietolausunnon tiivistelpana tyonjakona paikalmA on lyhytmuotoinen
listen tietohhteiden henluottotieto, joka on paakildkohtaisentuntemisen
t€yhteyde a ja puhelimelansrosta.
la saatavissaalennettuun
Jokainen luottotietotoihintaan.
misto, ei vain Suomessa
vaan kaikkialla, pitii4 11. Suomeakin kehittyneimkiinni ajantasaisuudesta
misse luottotietomaissa
toiminnan jatkuvuuden
rankingJistat ovat vehenluonnollisena edellftyktyneet, eike luottotietosenA.
toimisto tessAtilanteessa
Luotettavuuson viela selusko tanaisen tuotteen
jatkuvaan menekkiin siivemmin jokaisen luottona maarin, kuin valttatietotoimiston toimintamattdmien laadintakuluedellytys.

Viime Luottolinkissaoli valt.
maist. Liisa Stranninkirjoitus
luottotiedoista. Se perustui
keskusteluihin aiheesta "eri
toimialojen johtavien yritysten luottopiiillikdiden" kanssa. Kirjoituksessakolme suurta luottotietotoimistoa niputettiin, vaikka ne toimintatavoiltaan ovat melko erilaisia.
MilHiin niista ei kuitenkaan
ole kiiy-tettiivissaiin sellaisia
ennustajia, jotka tietaisivat
kuukautta ennen hyvin yleisestihuippusalaisinapidetyista yrityskaupoista, kuten kirjoituksessa ilmeisesti vaaditaan. Thi ainakin vihjeet tulevasta omistuksenmuutoksesta eivat ole varmistettavissa,
mita on sylta pitaa ennakkoehtona tiedon levittamiselle
luottotietotoiminnassa. Koska ainakin Suomen Luotonantajayhdistyksessi"l2 teesie" herAttivat monin osin
ihmetyste, fiissa niihin ysavallinen kannanotto kohdittain.
l.

2.

3.

4.

Lu ottotietopaheluissa
parantamisenvaalai
Luottotieto r.y:n tutkijat kiit- ku muodostuuaina vastasii tekemiseentarvittavastatydstavat luottopaauikdita saa- na vaiheessa,kun ohjelmis- ta on tiedonhankintaa,jonka
duista terveisisHja osoitetus- tomme kokoaaraportin tieto- on tapahduttavanormaalina
ta mielenkiinnosta.Artikkeli kannan sisaltAmien tietojen tydaikana, silloin kun tietotoi esilleuseitaluottotietotoi- perusteella.
lahteetovat tavoitettavissa.
mistojen toimintaan liittyvia
Nain esimerkiksiasiakkaan Luottotietotutkimukset
nakemyksiaja parannusehdo- paiitteeltAan katsomassaar- ovat varsin tapauskohtaisia,
ruksia.
kistotiedossa
voi olla eri boni- ja suurikin tydmAArasaattaa
Jutun johdosta haluamme teettiluku kuin tutkimuspai- johtaalausuntoon,
joka koosinformoida Luottomiehiatoi- vAna tulostetussa raportissa tuu muutamasta "lyhyesu
minnastammeja niista ongel- - boniteetti saattaamuuttua maininnasta".Se, etta tutkitmista, joita tiedonhankintaan esimerkiksi siita slTsta, etta tavastakohteestaei tietoja ole
liittyy.
tietokantaan on jalkik5teen saatavissa,
jo
on mielestAmme
Aftikkelin loppuun oli lis- tallennettu kohteen tilinpaa- sina aan tietoa kohteestalautattu seikkoja,joihin luototie- tOstietoja.
sunnon tilaajalle.
rotoimistojentulisi kiinnittaa
VertaamallapitemmAllaaiPalvelujen tehostamiselle
huomiota.Tilinpaatdstietojen kavalila boniteettilukujakes- asettaa nykyinen kustannusosalta raportit ovat usein kenaansaadaanyAhintAankin 'ja hinnoittelutasoomat rajoipuutteellisia,mutta nykyisell?i suuntaa-antavakuva yrityk- tuksensa.Kuitenkin, jos laalainsadAnndllaja kauppare- sen vakavaraisuudenkehitty- dusta ollaan valmiita maksakisterin kapasiteetillaasiaan misesta. Myds rankinglista maan - mihin artikkelissa
ei ole odotettavissanopeaa on boniteettilukujen perus- myOsviitattiin - on Luottokorjausta. Luottotieto r.y:ssa teella muodostettavissa
(koh- tieto ryllA yha paremmat
)'hden henkilOntydpanosku- ta I l).
edellytykset tulla jasenizian
luu yksinomaan tilinpaatdsKohdassa9 pyydettiinvalr vastaan ja kehittAa toimintietojen p']tamiseen niilta tamaanhvanmukaisiafraase- taansa asiakkaidensa parLuottotie- haaksi.
1'rityksiltii,jotka eiviit ole toi- ja. PaAsaantoisesti
mittaneet tilinpziiitdstietojen don lausuntoja on kehitetty Yhteistydterveisin
myonteistavaikutustaluotto- kantaaottavampaan suunrietolausunnonsisiiltodn,niin taan. Raportit tulevat kuiten- Luottotieto r.y:n tutkijat
silti useat yritykset maksavat kin edelleenolemaantiukasti
mieluummin vaikka pienen mAaramuotoisia,joten niissa
sakon kuin julkistavat nume- on kaltettavatiettyja "fraaseja". Thvoitteenaon eri tutkiroitaan.
Luottotieto r.y. on tallenta- joiden laatimien lausuntojen
nut jo merkittavanmaAranta- keskin?iinenvertailtavuus ja
setietojaatklle paatteeltasaa- yhdenmukainentaso.
ravaksi,ja tahan tullaan jatTutkijoiden erikoistuminen
kossapanostamaan.
toimialoittain on Luottotieto
Listan kohdassa3 peraan- r.y:ssajo kaltanndsslkin varkuulutettiin ajantasaisuutta. sin pitkiille toteutettu.
Luottotieto r.y:ssaon paneuHintaporrastustuli artikkeduttu erityisen huolellisesti lissa esillesekatodellisentoimm. omistuspohjantarkkaan mitusajan etta lausunnonykselvittamiseen,joten lausun- sityiskohtaisuuden yhteydesnot lahtevat asiakkaalleerit- sii. Todellisenja ohjeellisen
tain harvoin vaarin omistus- toimitusajan tulee tietenkin
tiedoin. Myds hallituksenkul- oua yhta pitka, vaikka kieltiiloisenkin- ei vain kauppare- mAttapainvastaisista
tilanteiskisteritietojen nukaisen ta on karvaitakokemuksiasekokoonpanon selvittamiseen kii asiakkaillaetta toimistoilkoetetaanjatkossa saadapa- la. Toimitusajanluotettavuus
mnnusta.
on olennainen,ehkamerkittaArtikkelissatodettiin Luot- vin luottotietolausunnonlaatotieto r.y:nkayttamastaboni- tutekija. Luotettavien toimiteettiluvusta,joka kuvaaliike- tusaikojeneteenon tehty palsuhteen riskiii asteikolla jon ty6ta, jonka tulokset al100-600, etta se kertoo vain kavat jo nakya. Tirtkimusreyrityksen senhetkisesta
filan- surssientilapainen kasvattareesta.Juuri tata varten luku minenon kuitenkin ongelmalon kehitettykin. Boniteettilu- lista, sila valtaosalausunnon

Luottomiesten syyskuisessa Teksti ja kuvat: Kari Martiala
meriseminaarissa
Sally Albatross -laivalla tekiviit kaikki
osanottajat tiyden tyiipAiviin.
Asiaohjelma oli rakennettu

Meriseminaarissa
tehtiin
ysr parva
titite tdvsi
l""r'i:l^,"**,'*::,^**l

kaikki osanotlajat jaksoiyat
pysytell,i mukana loppuun
saakka.
Asiapitoisen piiiviin jiilkeen
illan Yiihteellisempi osuus
tuntuikin todella ansaitultaja
tarpeelliselta.

i

Meriseminaarion ottanut selvasti paikkansa luottoalan
vuosittaisena kohokohtana.
Kiinnostuneitaoli jaleen runsaastienemmanmita mahtui
mukaan. Seminaaritilapulliste[ lAhes70 luottomiehenja
luennoitsijan paineesta.
Luottomiestenkoulutustoiminnasta vastaavan Pekka
Tiilikaisen ja puheenjohtaja
Mikko Parjanteen lahtolaukausten jailkeenpureuduttiin
tilinpeetOsanallTsienihmeelliseenmaailmaan.
Professori, KTT Teemu
Aho lappeenrannanteknillisesffi korkeakoulusta esitteli
mikrolle syiitettyAanalyysiohjelmaansa ja osoitti mielenkiintoisena casena miten
Manconin olisi klynyt, jos
olisi saanut jatkaa toimintaansa.
Miten siinii olisi sitten kaynlt? TeemuAhon mallin mukaan huonosti tietenkin.
Suunta oli ollut selvajo jonkin aikaa.
Ahon esitystii kiittelvat
mydsosallistujat.Oy Kontino
Ab:n luotonvalvojaTaaviKallankarilleAhon esitysoli uutta ja kiinnostaYaa.Samasta
aiheestahan olisi kuunnellut
mieluusti enemmankin tarinaa,
"Nyt kasittely jiii viihiin
pinnalliseksi kun kullekin
luennoitsijalleoli varattu vain
tunti tai kaksiomaa aihettaan
varten. Olisi parempi jos seminaarille valittaisiin jokin
teema,esimerkiksijuuri taseanalyysi", Kallankari toivoo.
Samaa mielta oI Keskon
luottopaa[ikkd Jouko Bjrirkman.
"Niikisin mielelliini ohjelman menevanenemman syva[isempaansuuntaan.Tilinpaatosanalyysista
otsi voinut
saada enemm6nkin irti, nlt
ehdittiin kiiyddvastaperusasiat hpi", Bjorkman sanoo.
l0

Timo Mden esitys sai Luottomiehel
to*kaaraisiksi.
TeemuAhon esitys toi monille uuno
tietoa.

tykset. Todella hy,'An esitelmditsijAnvirkistdvii osuusteoreettistenesitystenvAlissa",
Sanomien luottopaallkko
Markkinoinlilnstituutissa Pertti Larva kiittelee.
" Ihmistenkasittelyakosketydskentelevalogonomi, FM
Anneli Kansanen onnistui vaa koulutustatarvitaan aina
alan ummikkonakin vakuut- asiakaspalvelutehtavissa".
tamaankuulij ansa.AamupAija pdytAvan puheenvuorosfa
keskusteluistaAnneli tiiviisti
r?iisklwiinesityksen,jolla han Credit Managernentiaa'la
voitti ehka hivenenennakko- Suviala
luuloiset luottomiehet varauksettomastipuolelleen.
Contantin koulutuspaaik"Kansasenesitysoli muka- kd. YaratuomariRisto Suviala
va, lennokasja ennenkaikkea on varmasti suomalaisencrevarsinerilainenkuin muut esi- dit managementin nakyvin

Vaihteeksierilaista
koululusla

puolestapuhuja.Riston esitls
on sorvautunut konsultointikokemuksenja monien, monien seminaarienmydta helponoloiseksija tiiviiksi.
Osa seminaariin osallistuneista oli ehtinlt kuulla Ristoa naissa asioissajo aikaisemminkin, mutta heita varten mukaan oli mahdutetru
myds jotakin uutta. Tassa
Luottolinkissajulkistetaanseminaarissakootun "kauppatapatiedustelun"tulokset.
"Riston Credit management -esitysoli minullekin entuudestaantuttua, silli Sanomissatehtiin jonkin aikaa sitten juuri tAlainen tutkimus",
l,arya kertoo.
"TLtkimuksen tekeminen
onkin erittain suositeltavaa
jokaisessayrityksessa.Mina
koin sen myos siina mielessa
hyodylliseksi,etta setuki niira
ajatuksiamiu minulla itsellani on ollut. Saintavallaansen
avulla lisdvahvistusta".

i

I

Luottomiehetaktiivisina
lausunnonantajina
Kuluvan syksyn aikana
Luottomiehet ovat ottaneet
kantaalaajasti kaynnissaolevaanlainsaadantotydhon.
Lakivaliokunnan puheenjohtaja, Contantin varatoimitusjohtaja, varatuomari Timo
Maki esitteli osuudessaan
seka kaynnissaolevaa lainsaadantdtyota etta Luottomiesten kannanottoa.
Luottomiehet ovat selvAsti
nostaneet profiiliaan ja nyt
h!ddynnetaan "salonkikelpoisuuden"tuomia mahdollisuuksia. Toivoa sopii, etta
paattajat ottavat alan asianruntijoiden esittamat nakdkohdathuomioon.

TaaviKallankaripiti tarkeana "yhdessaoloa, kokemustenvaihtoaja mahdollisuutta
tutustua uusiin ihmisiin',.

Ostajavoittaa,
myyje hiiviiiii

Seuraavia
meriseminaareja
suunnitteleville
Luottomiehet ry:n

merisemi- SamaanlopputulokseenpaAsnaarin yhteydessasuoritettiin taan, jos lasku paivAtaantaMuutama viikko merisemi- ns. kauppatapatiedustelu.
Se- varan ltihetyspiiivalle.Tassa
naarin jSlkeen,kun Sallv Al- minaarin osanottaiiltakvsvtei kuitenkaan voida mennil
batrossinkeinahtelutio olivat tiin mitii ajankohtaaedusia- kohtuuttomuuksiin
milloin
varmenneet, kyseli Luotto_ manne ydtys pitiiii laskun yritys
laskuttaa harvakseen
linkkilehti osallistujilta evas- eriiiintymispiiiviin meerittd\/e- esim.
kerran viikossa,
tyksia seuraaviatapahtumia nii miiaidiajanalkamishetkenri Mielenkiintoista
on todeta,
varten.
ollessaana) myyjiinii b) osta- etta ostajat eivAtpitaneetlas"Meriseminaariin henkeen Jana.
kun lahettamispAiviiiiollensopisivatjuuri sen ajan henLasnaoleviaosanottajiase- kaan maksuajan alkamishetkeensopivataiheet,joka vaa- minaarissa oli kaikkiaan 60 kena.
Korkolainhan mukaan
tii kyllii paljon jarjesHjalta. henkea,jotka edustivat36 eri viiv,istyskorko
velalle, johon
Nlthan on niin paljon uusia yritysta. Tiedusteluunanneterapaivaa ei ole maar:itty,
aiheitaensisyksyiivarten,esi- tiin yhteensii34 vastausta.
alkaa kuukauden kuluttua
merkiksi Euroopanyhdentv- Vastaustenjakautuma oli
laskun lAhettamisesta.
miseenliittyen", Seiii f-elto- seuraava:
Toimialakohtaistajakautunen ehdottaa.
Selva ykkdnen oli siis las- maa vastauksistaei voitu teh"Euroopanyhdentyessa
tu- kun paivayspaivankayttami- da aineiston niukkuuden talee kovastiuusiahaasteitaia nen laskun eraantymispaivan
kia.
luottoalan ihmiset pelkaiivat- maariftiivana maaraajan
alMerelli yhdistyy tehokas kin
"miten mini sittenperin,, kamishetkenaollaanpa sitten
Risto Suyiala
opiskeluja virkistys
Ja muuta vastaavaa.Aiheita mlyjana tai ostajana.
koulutuspiiiillikkii
ky[a riittaa".
Laskun paivayspaiviinsuoContant Oy
Vuoden luottomies, perhePertti Larya toivoi ohjel- siota ei kysltty. Suosioperusauto Oy:n konttoripaa ikkd maan enemmankaltannonl:i- tuu
todennakdisesti siihen.
Seija Lehtonen koki merise- heisn/ttii, vaikka caseja.
ettei laskun pAivuiyksesta
minaarin mydnteiseniikoke"Mukaan pitiiisi saada yleensasynny erimielisyltta.
muksena.
enemman todellisuuteenpe_ Kuitenkaansita ei voida pit,ia
"Merellii jarjestettAvassarustuviatapauksia,kuten Tee_
myyjiin kannalta kaikkein
seminaarissa yhdistly sekii mu Ahon esityksessii
oli Man_ suositeltavimpana
maksuajan
\ irkistyminen etta tehokas con. SellaisiakaFanndntilan_
alkamishetkena,koskatavara
opiskelu, kunhan vain pide- teita, jojssa esimerkiksipa- on yleensa
lahetetty ostajalle
taan huolta etta aiheet ovat neerlssa
kysytaian
mitenkukin jo paivaa ellei useamnaakin
hyriii. Merellii my6s ihmiset osallistuja esimerkkitapaukaikaisemmin.Tayaran liih€ttutustuvattoisiinsaja antavat sissa tekisi luottopaat6ksen.
timispiiiyen soisikin yleistytoisilleen paljon enemman Kuinka eri luottopaatOkset Y[n maksuajan
alkamishetkuin moni kirja", khtonen syntwat, mika on paras ta- ken
mrierittiiyiinii piiiviinii.
tiivistaa.
pa", Larva miettii.
Vastaustenjakautuma oli seuraava:

C-rcditMansgement tutkimuksen tekeminen tuo
lritykselle selkeitd t ottoja,
Risto Suyiala sanoi.

a)
-

b)
-

mlTjana
laskun paivayspaivaa
laskun lahetgmispaivaa
laskun saapumispaivaa
laskun hyvaksymispAiviia
tavaran lahettamispaivaa
tavaransaapumispiiivaa
ostajalle
sopimuksentekoDiiivaa
muuta paivaa (sopimusehdot,kuun vaihteen
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LUOTTORISKIT HALLINTAAN TA.YRITYSMALLI
Esimerkki TA-Yritysmallista;
MANCON OY

gM OY

Alla olevissakuvioissaon esimerkkiTAYritysmallin yhdesta tunnusluwsta tuloksesta rahoituserienjalkeen. Esimerkkiyritykseniion konkurssiinmenny'tMancon Oy. Tuloskuvaaja osoittaa wosilta
198G1988nopeastiheikkeneviiakannattawuskshitysta ja TA-Yritysmallilla tehty
trendiennuste wosille 1989-1993 niiyttiiiikin kohtalokkaalta. Tulosennuste on
laadittutarkeimpientuotto-ja kustannustekijiiiden historiatietoihinperustuvistatrendiennusteista. TA-Yritysmallin tulosteet
ovat havainnollisiaja niistii on todellista
hyiitya luottopaatiiksiatehuessaja seurattaessa.
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SOITA90-535033tai palautaoheinenkuponki
VASTAUSKORTTI
Kyll5, haluanlisiitietojaseuraavistaTA-ohjelmistoista:
!
n
fl

- TilinpAiitatsanal)Tsit ja )rityssuunnittelu
Ptus
TA-Yritysmatli
Tl-Liiketoimintamalli - Tulosyksikiiiden analysointi ja suunnittelu
- Maksuvalmiuden suunnittelu

n

TA-Kasitatri
TA-Piirssikanta

I
I

TA-Normittaja
Muusta:

- Yritysjoukkojen tunnuslukutilastointi

- TilinpAaitiisanallysit pail.ssiyhtiiiistA

Nimi:

Asema:

VASTAUSLAHETYS
Sopimus00l4l0ll4
OOO3HELSINKI

Yritys:
Osoite:
Postitoimipaikka:

t2

Teemuaho-yhtiiit
TietoteemuOy
KTM Jarmo Manner

Puhelin:

Luotonvalvonnanja perinnfln
inhimilliset taustatekijiit
Arvostuksillaja merkityksilla
vaikutetaanihmisten viiliseen
tydskentelyyn.Kukapaei tunnistaisi keskusteluja loukkaantumisista, vaarista puhutteluista tai arvonimien
huomioonottamisesta. Valta
ja vastuu,herranpelkotai asiakas on oikeassa -hokemat
kuvaavatstatuksenmerkitysta
jokapaivaisessakanssakiiymisessa. Mielipiteen ilmaisu
riippuu paljon saadustaja annetustaarvostuksesta.
Kiehtovin ja vaikeimmin
selvitettavissaoleva aihepiiri
liittyy persoonallisuuteen.
Puhutaanpaljon henkilctidenvzihsestakemiasta.Toisilleyksildille kerrotaan asioita helpommin ja vapautuneemmin
kuin toisille. Joillakin on toimissaanhenkil<ikohtaistakarismaa enemmAnkuin toisilla. Jarjestaytyneissa
sosiaalisissakontakteissaon luonnollista tukeutua yleisestihyviikslttyihin ja
tunnettuihin
ja
kayttAytymisasioimisnorja muodik- ta sukulaisuutta,tuntuvat tu- kil<in hahmosta?Miten ulkoi.\i ankohtaisessa
meihin.
Toisaalta
on aihetta
laassa keskustelussa
suoma- levan keskenaan toimeen. set eleet ja liikkeet auttavat
iaisten
mahdollisuuksistaKontaktit syntyvAt helposti, suhtautumistapojen tulkin- tunnustaasetosiasia,etta yksildiden valiset persoonalliset
liansainvdlisessa kilpailussa asioiden ymmartiiminen on taa? Miten asiakassuhteiden
piirteet ovat kaikessaasiain
r ilahteleemyris epiiilyj?imei- joustavaaja kaikkinainenyh- hoitamisessa
ilmeneepuhelin- hoidossamukana. ToisetkerJan kanssakiiymistaidoistam-teydenpito muodostuu mut- kontaktienhelppous,/vaikeus?
me. Asiantuntemus-ja palve- kattomaksi. Asiakaskontak, Juuri ulkoisenviestinnansuh- takaikkiaanovat siedettavampia kuin toiset. PersoonalliIualoja rasittayat fraasit jay- teissa kaltava tunnelmakes- teen suomalaista kulttuuria
hiita ja byrokraattisistaihmi- kustelu on erSsesimerkkisa- on totuttu pitamaan jaykka- suus on tarkea inhimillinen
joka ainutlaatuiri:t?i.Miksiseolisimeillesuu- mankaltaisuudenhaeskelusta. nA. Ainakin jos vertaamme voimavara,
suudessaan
saisi kiinnostaa
iempi ongelma kuin muille?
Suomalaista sanotaan sit- toimintoja fyysisen lziheisyry-sopivasti kaikkia.
Erityisesti
Xaikkialla, missa asiantunti- keiiksi, "menee vaikka liipi den suhteen ilmaisevampiin
joiden tehtavana
iar) hmat tydskentelevattai harmaan kiven". Mutta kylla ympdristriihin. Perinteinen henkildiH,
on hoitaa vaativia kontakteja
missapalvelun laatu kiinnos- kaikenlaisella ponnistelulla pukeutumissaanndsta
kapeu- tai poikkeuksellisenvaikeita
ja
pitaa
raa, tunnetaan
tuntea taytyy olla virike. Valinpita- destaan huolimatta havainmielenkiintoa inhimillisiin mAttomyys,laiskuus,rutiinin- nollistaa ulkoisten piirteiden tilanteita.
Luottomiehetr.y. on koonraustatekijdihin. Pisimm?ille- nomaisuustai vAsyneisyys
es- merkitysH asiakassuhteidennut piiriinsa asiantuntijoita,
kin viedyissii teknisissiipro- tavAtihmistenvalistaasioiden hoitamisessa.
joiden tehuvanA on edistaa
iesseissasaattaa onnistunut- hoitamistakaikilla aloilla. IlTydyhteisdttuntevat nyky- alan asiantuntemusta,herat\in lopputuloskariutua "in- man inhimillista motivaatio- aan hyvin stressinkasitteen.
tiia ymparistdn luottamusta
himilliseen erehdykseen".ta, vireystilaaja sen tarkoi- Mydnteisimmillaanse on soUman
asiantuntemuksen
Tassa esityksessatarkastel- tuksenmukaista suuntautu- piva ylllttamaan suoritukkAyttddn ja hoitaa hankalialaan ihmistenviilisen kanssa- neisuuttaei synnyyhteistydta. seen.Luultavastihuomautuskin asiakastilanteita.Luotto\a) misentaustojaniiltA osin, Ellei keskinaisesHasioinnista kirje maksun suorittamatta
linkki
2/89 lehdenkeskiaukekun Yoi olettaa niiden sivua- katsota olevan hydtya, voi- jattamisesta antamansa tieamalla
on runo! Kertokoonse
\an luotonvalvonnanja perin- daan pahimmillaankieltaytya don lisiiksi kaynnisaa usein
asiantuntijaryhmiin kiinnosnan tehGvia.OnhanniissAkin puhumastatai koko yhteyden- tietyn stressitilan(syyllisyystuksestainhimillisiin taustateklsymys asioidensuorittami- otosta. TAssApapulmaa niin k0, ahdistus,moraali, pelko?)
kijdihin.
ierra ihmistenviilityksellii.
suhteessa
asiakkaaseen,
omiin Henkisenpaineenavulla siiiiIhmistenvAlistakanssakay- asiantuntijoihin kuin itseen- delliiiin monella tavalla kans"Ihminen on toisistaihmisismista ohjaa se, millaista sa- siikin.
sakaymista,usein vain puut- ta tehty." Markku Envall
mankaltaisuutta yksiloiden
Erityisestilisaantynytkans- tuu kyky seuraillaeri ihmisten
r alillii vallitsee.Henkildt, joil- sakaymisenjulkisuus on kdA- sietokykya.
la on tiettyja yhtymakohtia, tanyt meillakin paljon puhef
Yhteiskunnan yksildiden
Anneli Kansanen
t hteisiA mieltymyksiit, koke- ta flTsiseenlaheisyl'teen.Mil- vAlisissasuhteissaon aina pemuksiatai eraanlaistahenkis- lainen vaikutelmasyntly hen- lannut statuksen rnerkitys.
l3

Luottohuumoria
Yhdistyksenhallitus jarjestaekilpailun luottoalaanja rahoitukseenliittyviin huumorin talteen Luottomiesten meriseminaaleriiiimiseksi.
rbsa
Sally
Albatrossilla
Markkinointi-Instituutin
loIilpailun siiiinniit:
gonomi Anneli Kansanenistui
pAivAllispAydAssd yhdesstl
t. Kilpailu on avoin kaikille yhdistyksen jiisenille.
2. Kilpailuun hwaksytaan luottoalaa (luotonvalvontaatai perintaa)ja rahoitustakoskevat luottomiesten kanssa,kun lai- vitsit
van mdiosta kuului tiedotus.
- lyhyet pakinat
"PAyditssii 34 ruokailleita
pyrdefiAn ofiamaan yhte)s
- pilapiirroksetyms.
rayintolan henk i Idkuntaan",
3. ErityisestiarvostetaantydssasattuneitakoomisiatositaDahtumia.
Anneli ajatteli heti, ettd
1. Kilpailuun voi osallistuakuinka monella vitsilla, paki;lla ja piirroksellatahansa.
"voi
raukkoja ovat varmasti
Kilpailija
julkaisemiseen
5.
antaa oikeudenhhettamansahuumorin
Luottolinkissdsen toimiunohtsneet kukkaronsa pdytusneuvostonjulkaisukriteereidenmukaan.
6. vastauksethhetetaiinyhdistyksensihteerillekirjeessii,iossaovatnimimerkillavarustetutvit- diille tai muato vastaayaa".
sit ja suljettu, nimimerkillii varustettukuori, ioka sisalHalahettajantiedot. Joskuoressaon P'ydti.ssii istuneilla luotto miehillii oli asiastakuitenkin oma
usearnpiavastauksia,ne tulee yksiloida esim. "xyz 1", "xyz 2'; jne.
varma kiisityksensd.
Kilpailuaika paattyy 31.3.1990.
"Ruokailijat ovat yarmosti
karanneetravinto Iasta maksapalkinnot:
motta laskuaan!"
Parasvastauspalkitaan 1.000mk:n matkalahjakortilla.
Kaikkien osallistujienkeskenanotaan myds 1.000mkn lahjakortti.
(muistiin merkitsi
Lisaksi arvotaanviisi ylhtyspalkintoa vuoden 1990hallituksenDaatOksen
mukaan.
Kari Martiala)
senhallitus tai sen asettamaraati ratkaiseekilpailuun lahetettyjenvasrausren
paremja suorittaatarvittavat arvonnat sekli palkintojen jaon.
Hallitus

tus tiedottaa.,.
on kokouksessaan Luottoalan henkildistatul- vaksltty 86 hakijaa. Runsaan
.1989peattanyt, ettS halli- laan teettAmaanluottamuk-' osaltistujamaiiran
vuoksi
tehdyisupaatoksistasellinentutkimus, jonka avul- koulutus keynnistettiinkahteHrkeimmista asioista, la pyritaan kartoittamaan na ryhmana.
parissa hallitus kul- mm. eri tehtavissaah a toiLuottoalalla herswaa huutyoskentelee,tiedote- mivienhenkildidenloimenku- moria on paatetty fterAtataljasenille Luottolinkissa. vaa, koulutusta, palkkausta teenj a tate vartenhallitustoiSyksyn kuluessa hallituk- yms. ThtkimuksellatahdAtaAn meenpani kilpailun. Luottoon suunnitelturahaston alan arvostuksenja samalla huumori-kilpailusta kerrotyonimena'LM palkkauksen parantamiseen. taantarkemmintoisaallaleh30 v-j uhlarahasto'.Rahastosta Toteuttaminen jaa vuodelle dessiimme.
jakamaanstipendei- 1990.
Vuoden 1990 talousarvio
mm. edlaisetyhdistyksemMarkkinointilnstituutin on parhaillaantyon alla ja siipiirissa annettavat rahalli- kanssa jarjestettya LTS-tuf hen liittyen jiisenmaksunsuuhuomionosoitukset.
kintoa suorittamaan on hy- ruutta paatettiin esittaA tar-

kistettavaksi- tai oikeammin
pienuutta. Onhan maksu jo
pitkaan olut 100 markkaa.
Vuoden-90 jisenmaksu esitetiian korotettavaksi 120markkaan. Korotusta voitaneen lahinnA pitAa inflaatiotarkistuksena. Samoin perustein
Luottolinkin ilmoitushintoja
paatettiin esittaa korotettavaksi 10-15 Vo:lla.
Hallitus

l)

Luottoalaa koskettavalainsflfldiintii uudistuu
selta voidaan Yaatia, etta
Lakitoimikunnan lausunto oi- 3.Tuomion perustelemisen tunnuksia. Osapuoltenykhan seuraaoma-alotteisesti
tairkeltta korostetaan esisiloinnin merkitys korostuu
keudenkayntimenettelyn uutyksessa,mita on pidettave
taytAntoOnpanovaiheessa, oikeudenkiiynninj atkumisdistamista koskevaan lakipajolloin liikkuvia ja usein
hyvanA, vaikka oikeusk?iyta ja tarvittassahakeemuukettiin.
muuttuvia velallisia on erittosta hovioikeudelta.
tAnndssa on tapahtunut
Yhdistys on antanut lakipatassa suhteessamydnteistA
tain vaikeajaljittaa. Muun
ketin toiseenosaanlausunnon
(DN:o
kehitysta.
muassanimen muuttamista
31.8.1989
Ehdotettu muutos aaneskoskeviensAainntistenudis- Turvaamistointakoskeva
1308/41/89
/14.41989\
I-ausunnossaan yhdistys
tyssaainnoissakorostaa vietaminen on entisestaanvai- esitys
la sen tarkefta, etta kaikkeuttamassavelallisten l6yesitt66 mm. seuraavaa:
Ottaen huomioon kansainkiin ratkaistaviin kysymyktiimista.
Luottomiehet - Kreditmanja
siin otetaanjohdonmukaiOsoituksenasiita, etfii lain- valisenka*ann6n myoskin
nen r.y. pitaa ehdotettuja uuvuoden
kuluvan
alusta
voikantaa.
sessajarjestyksessa
saadantd toisaalla suosii
distuksiariita-asioidenoikeupakkokeinolain
maan
tulleen
yksilointitietoja
patarkkoja
denkalrrtimenettelyn muutos- 4. Osatuomio on selkea
(450187)tuntuu luonnolliselrannus nykytilaan, jossa
my<isyksityisten kansalaiskokonaisuuteen kuuluvina
velallinen saattaapitkittaa
ten osalta, voidaan pitaa ta, etta turvaamistoimesta
valttamattdminaosina.Ehdopaattaa tuomioistuin. Kun
oikeudenkeyntie vetoamaltietosuojalautakunnanketukset ovat tarpeellisiaja sila vdhdiseenriitaisuuteen
siikuussa 1989 luottotie- menettely tapahtuu summaasdlldltEin pdiiosin kannatettaja
tai useistalaskuistajossatoyhtiolle antamaa lupaa risesti siis riita-asiain valvia, joten niiden voimaantumisteluun
verrattavasti. ei kopikku
puutteekin olevaan
kulutusluottohaiddidenreloon liittwat jatkovalmistelut
ko instituution kannalta kesLupa
kosseen.
kisteroimiseen.
tulisi suorittaaYiivytyksetta.
Velallinen voisi esityksen
kee laiminlydnteja, joiden Kelnennopeus Ja Jousmvuus
perusteella osamaksukau- vaarannu. Tiromioistuimen
mukaan kuitenkin torjua
passaon lain mukaan oi- kompetenssion vahinEan saosatuomion riitaisellakin
kuittausvaittee[a muissa
keus ottaa takaisin myyty maa luokkaa kuin turvaamisulosjuoksevaa
kuin
sitoumusta,
esinetai luotonantajallaoi- toimia nlt kasittelevissa
Ptiytiikirjaa ja tuomiota
purkaa muu kulutus- otonhaltijoissa.
vekselia
tai
shekkiii
koskekeus
riita-asioissa koskeva
TirNaamistoimilla on t,iyvissa asioissa.Perusteluna
luottosopimus. Lupaehtoesitys
luonne,
tantdonpanollinen
jen
esitetaan, etta kuittausoimukaan tiedon saataljaa
keus saattaatosiasiallisesti
lentaa rekisteriin vain sel- mutta toimeenparohan
uudistuksessa
ulosottomiehelraueta kantajapuolen myolaisista henkiloista, joiden
1. PdFakirja supistuumerkithemman
varattomuuden
henkil<illistyson todettu ja le. Siviilioikeudelliset virkanykyisesta.
taviisti
Muutokjohdosta.
PSinvastoin
voihenkildtunnus seka osoite apua koskevat asiat ovat olesenhakumenettelyyntai oidaan uskoa, etu riitaisen
tarkistettu kulutusluotto- tettavastiusein riitaisia, minkeudenkayntiin
hovioika vuoksi on esitettypelko,etkuittausvaatimuksen esitsopimustasolmittaessa.
keuksissa ei esiteta tasse
pyrkii
taja useammin
saa- 8. Ehdotuksenmukaan kans- ta tuomioistuin ryhtyy liian
yhteydessA
sanottaviamuupitkale menevaanaineelliseen
mansa
lsaajan
kestAessa
toksia. On mahdollista,etliassa annettavistatuomi- tutkintaan. Yhdistyksemme
j
omaisuudenluovutuksin a
oista tulee ilmoittaa asian- mielesta peko on aiheeton.
ta hovioikeusei saa riitHmuin vastaavintoimin teviin taydellisesti selkoa juosaisille lukuunottamatta Kun ulosotonhaltijat lakkaakemaan tyhjaksi tulossa
yksipuolista
tun vaiheista ja muutoktuomiota. vat, on jalje a olevistavaiholevanUytantoonpanon.
senhakutiiman vuoksi vaiMielestammekantajallaon toehdoistanlt ehdotettu pakeutuu ja viivestyy aiheut- 5. Myds ehdotettuvtilituomio
oikeus saada valittdmasti rempi kuin turvaamistoimesta
on materiaalisenratkaisun
taen asianosaisillelisiikutieto myds yksipuolisesta paattamisenuskominenulosnopeata saamista edistava
tuomiosta,koskahan saat- ottomiehelle.
luja.
2. Alioikeuksienkiisiteltavista uudistus,etenkinkun muutaa esimerkiksivalmistella
Etenkin ehdotukseenuutetoksenhaku on kltketty
riita-asioista tuntuva osa
ha- na sisiiltyvii yleisluontoinen
turvaamistoimenpiteen
asian lopulliseen ratka!
koskeesaatavanperimisu.
kemista.
turyaamistoimi(OK 7:3) vaasuun.
piiriin
Yhdistyksemme
Oikeudenkiiyntimenettelyn tii ratkaisijaltaantuomioistuikuuluvat yritykset ovat hy- 6. Tiromion oikaisemistataruudistus muuttaisi yksi- melle tyypillisesti kuuluvia
koittava laajennuslisiiii oipuolisen tuomion k6!ttd- ominaisuuksia.
vin usein osallisinaniiissii
keudenkiiynninj oustavuutjutuissa.
alaa muutoinkin olennaiPiiiiosin nykyisenkaltainen
ta, samoin kuin mahdolliVelkojan kannalta on hyva,
sesti,vaikka nykyistii yksi- tuwaamismenettely sisaltlT
suus listituomion antamipuolisen tuomion kayttdaetta hanen on lunastettava
ehdotukseen,jonka mukaan
seen.
jaljenainoastaantuomion
laa on pidettavakaytannds- myds kafann6n kannalta HrUlosottomiehen
menettenris, jolla taltentdonpano
sa onnistuneena.Yksipuo- ked vdliaikainen takavarikko
lyA tuomiossa haYaitselista tuomiota voitaisiin sdilyisi.
saadaan kayntiin. Kantamansa kirjoitus- tai laskujalta perittaisiin edelleen
laa:entaa siten, etta se uloForumia koskeva saannos
virheen johdosta koskevaa
haasternaksu,mutta kasittetaan kaikkiin tilanteisiin, (OK 7:4),etenkin2. momentti
ulosottolain3 luvun 19 $:n
joissa vastaaja suhtautuu
telykerranperusteellamaasaattaaaiheuttaatulkintaon2 momenttiin sisaltyvaa
yvAsta
ra}t
oikeudenkiiyntikoko- gelmia.
oikeudenkiiyntiin
saanndsta
ei
ole
tarpeen
maksusta
luovuttaisiin.
naan passiivisesti. Miksi
Paiiasian vireille panoon
naidenmuutostenjohdosta
vastaajalle, joka huomaa varattu yhden kuukauden
Tiromiolla ratkaistustaasikumota.
asta perittava maksu tulisi
haviavansaasian, annettai- maaraaika(OK 7:6) on liian
pitaa kohtuullisena, eten- 7. Asianosaisten yksildintiin
siin takaisinsaantietusen lyhlt. Kaytannon toiminta
kin valmistelussaannetun
tuomiossa tulisi kiinnittaa
vuoksi, ettahan asiaanvas- vaatii viihintaAn kahden kuuratkaisun osalta jopa nytarkempaa huomiota ja
tattuaan ryhtyy passiivi- kauden ajan paat6ksenantakyis6 oikeudenkiyntimakmahdollisuuksienmukaan
seksi? Oikeudenkdyntiin misesta.
kaltua henkilo- tai lysua alhaisempana.
osallistuneelta asianosaiLakitoimikunta
t6

Mikko Parjanne
yhdistyksenhallituksen
puheenjohtaja

VastausLuottolinkin 3/89 kirjoitukseen
t'Varmuudenmaksimointia"
Nimimerkki'Armo Vuonna joskus itsekin ajatellut saKahden puoltajan periaate
1989" oli kirjoittanut yhdis- maa, kielumatta viilillii hie- perustuuyhdistyksensaantoi
tyksen Luottolinkki-jSsenleh- man byrokraattiselta tuntuvaa hin, jotka on hy/aksytty
tcen ja ihmetelllt, miksi ja- periaatetta.Joskusonkin kay- 17.11.1983.
3 S:n alussatodernhakemuslomakkeessa pi- nyt nain, etta hakemuslomak- taan, etta "yhdityksen varsitli olla kahden vanhan jase- keestapuuttuu esim. toinen naisiksi jiiseniksi voidaan otDen puoltaminen.Nimimerk- puoltajista. Yleensa talldin taa luottoalalla toimivia yksiti pitiia kahden puoltajan joku kokoukseenosallistuvis- tyisiA henkilditA kaikkialta
Yaatimistajaanteenavanhoil- ta on tuntenut tai tiennlt ky- Suornessa.
pyrkivAn
JAseneksi
ta byrokratian ajoilta ja esit- seisen yhdistyksen jaseneksi on jatettAvakirjallinen jiisenlra, etta hakemuslomakkeestapyrkiviin henkilon. Talldin hakemusyhdistyksenkahden
poistettaisiinpuoltokohta ko- puoltaminen onkin tapahtu- (2) jlsenen suosituksellavalonaan,
nut vastahallituksenkokouk- rustettuna hallitukselle". TiiYhdistyksen hallitus on sessaja henkild on h).vaksytty han uma kahdensuosittelijan
uusia jaseniS hyvaksyessaanjiseneksi.
byrokratia perustuu.

Saanndtovat joiltakin osin
hieman vanhentuneita. Eres
n,iistekohdistaon juuri esim.
jiiseneksihakeminen.Seentdjen muuttaminen on kuitenkin senverraniso toimenpide,
etta sita kannattaa miettia
hiemanhuolellisemmin.Henkildkohtaisestiuskon, etta se
on aivan liihiaikojen asia.
Uusi yhdistyslakisaattaatuoda myos muutospaineitayhdistyksensaantoihin.

Paikkoja aYoinna
llottomiehet - Kreditman- osapaivatoimiseksisihteerik- yms. Henkildn tyOpaikkavoi vallesitai vaikka opiskelijoilEn ry:n hallituksessaon he- si, Luottolinkin toimitussih- olla Uman kotona tai jossa- le, joille fiimantyyppinentehnn,'t ajatuksia toiminnan teeriksi seka jAsenrekisterin kin paakaupunkiseudulla
ole- tava saattaasopia. Mutta tee
Lhittamisesta ja er?iidentoi- hoitajaksi.
vissa tiloissa. Tydskentelyssase heti. ToivommeyhteydenDintaan liitt)"vien nykyisten
Tehtavaan voidaan edellii tarvittavia apuva[neia ovat ottoa ensi vuoden osalta viii uusien rutiiniasioidenhoi- mainittujen tehtavien Usaksi puhelin, telefaxja mikro, jot- meisaan 15.12.1989menyh- sisAlllttaa muitakin yhdistyk- ka yhdistysjiirjestaahenkildn nesse.
lrmisesta.Suunniteltaessa
distyksemmetoimintaa vuo- sen toimintaa liihellii olevia kayttddn.
Lisiitietoja antavat Mikko
&ksi 1990ja siita eteenpain, rchavia, kuten Luottolinkin
Jos olet kiinnostunuttehia- Parjanne,puh. 90J47 611ja
olemme kiinnostuneitalo!t5- toimitusmarkkinointia, kou- vasu ja haluat muuttaa ny- Thornas Feodoroff, puh. 90ja matkojen kyista toimenkuvaasi,ota yh- 144055.
tarmokkaan henkildn lutustilaisuuksien
yhdistyksen mahdolliseksijarjestelyja sekii tilavarauksia te!'tta. Tai kerro asiastaystA-

Nimityksiii
Contant-ryhmii
C@tant-ryhmiissa on tehty seuraavia aluejakoja sekii nimityk"
rii:

Contant Lensi-Suomi
Contantin LensiSuomenalue kattaa Tlrnrn ja PG
rin sekii Vaasan
leenit. Aluejohtajaksi on nimitetty varatuomari Timo M?ild,
i)ka aikaisemmin on toiminut
Contant Oy: n perineijohtajana.
AluemyyntipaiilIikitksi on nimitetty 1.12.89
lfihen varatuomari
Pekka Sundman,
joka aikaisemmin on toiminut
asiakaspalvelupaiilikkitmi.
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Alue€n asiakaspalvelupaaillikL'inii toirnirat oIK Outi Haavisb (ylle vas.) ja o-IK Elina I.ehmuskoski(ylla oik.).

Contant-Palvelukeskus
m.:16',
-

'reg

-a.

tW*|
3t3-

rc1

m-

I
;

;

r=!
-.-,I

}|-:a"'rf
-r'e!.

I3&I

Contant-ryhmiin emoyhtidn toimitusjohtajana ja tyuiryhtioidenhalituksen puheenjohtajana
toimii diplomiekonomi Folke
Lindstriim.

MK Perint5. Oy
Contant-ryhmean
kuuluvaMK
Perinte Oy toimii Kymen, Kuopion, Pohjois-IGrjalan ja Mikkelin l{eneissii.
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Contantin palvelukeskuksessa
(:keskushallinnossa) T\rrussa
ont lousjohtajaksi nimitetty ylioppilasmerkonomiTimo Rauvoh (ylla vas.) ja markkinointijohtajaksi KTM RoladdLilqvist

ty varatuomari Risto Suviala
(yllii vas.) , joka vastaa asiakaskoulutu-ks€stas€kdCredit Management-toiminnoista.
IGntt.iipiiiillikitksi on nimitetty
Pertti Pehula (yla oik.), joka
vastaa ryhmr, poisottopah€luiden koodinoimisesta ja mymnisa. Pehulal toimipaikka on
thmp€reContant-ryhmen peehkimieheksi ja varatoimitusjohtaj aksi
on nimitetty varatuomari Timo
M{ki.

Contant Helsinki
Uusimaa ja tahti

dB
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Aluejohtajana toimii Martti
Kuurtamo (yla vas.) joka aikaisemmin on toiminut markkinointipaailikktna.
AluemlantipaelLikkitnd toimii
oIK Arto Kaukovaara (ylla
oik.). vastuualueenaansuurasi
akkaat, konsultointi seka Iahden talousalue.

Contant Pohjois-Suomi
Pohjois-Suomenalue kattaa Oulun ja Iepin l6ainit. Aluejohtajaksi on nimitetty varatuonatai
I2e Isopoossu,
joka aikaisemmin on toiminut
Perint?i,konsultit
Oy:n paikallisjohtajana
Oulussa.

Tbimitusjohtajana ja Kouvolan
aluejohtajana toimii merkonomi
Matti Viitala (yllit vas.).
Kuopion aluejohtajaksi on nimitetty oTK Pnivi Diov (ylai oik. ) ,
joka aikaisemmin on toimitrut
Perintnkonsultit Oy :n paikanisjohtajana Kuopiossa.

tamcont Oy
Contant-ryhmaiin kuuluva TbmContOy toimii Hnmeenja IGskiSuomenleAneissa.Toimitusjoh*'@
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liikkeelle
Realisointikeskus
odotettuavauhdikkaammin
Thvoitteenaon nyt yksi
rahoitusyhtiiiiden yhteinen
realisointiyhtiii Suomeen
Kun Suomen Real.isointikeskus Oy:n toimintamallia Tietoperinnessi luotiin, tiedettiin
loki, ette realisointipalvelulle
on tarY€tta. Kysynnen hajuus
on kuitenkin heti Blkwaiheessa ylfttinyt kaikki odotukset.
Siiinniillisid toimeksiantajia
on toista klmmentii ja lisiiksi
on tuuut verrattain runsaasli
satunnaistoimeksiantoja" Tehen mennessesaatujen kokemusten perusteellaon toiminnalle ny1 asslettu taYoitteeksi
yhden rahoit[syhti0iden yhteisen
realisointikeskuksen
luominen Suomen maahan.
Tiillainen vakuutusyhtioiden
Autovahinkokeskuksen tapaan toimiva yksikkii olisi selvisti hyiidyllisin ja edullisin
kaikillg totearat Realisointikeskuksen toimitusjohtaja
Ari Klmlri ja markkinointiptin[ikkii Willy Lundqvist.
Realisointikeskuksen toimeksiantajapohjaonkin nopeasti laajentunut paljon perustajayhti0itii leveiimmiiksi.
Mukaan oYat tulle€t mm,
Kansallisrahoitus Oy, United
hasing Ab ja Finansor Oy.

add on -kauppaa; yritykset
taydentavAtvalmiita jerjestelm?iiinsopivilla paloilla.
Niiiden pdaryhnien fisaksi
oli varastossa kierroksemme
hetkellaesim. solariumlaitteita, kutomokalustoa, valokuvakehittaman laitteistoa, ravintolakalustoa, myymalakalustoa ja jopa kilpavene.
Realisointikeskuksentoimitilat Varistossa muodostavat
toimivan ja tehokkaan kokonaisuuden.Tiloissa on varastoa 330 rn? nayttely- ja mlyma At aa 250 rf ja konttoritilaa 100m'z.

Myy tdvilii kumipydtii koIustoa

sen arviointipalvelua. Se on
rahoitettavan kohteen rahoitusarvosta annettava lausunKoko realisointiprosessi to, joka perustuupitkAen kotakaisinotto,tilitys, varastoinYksi Realisointikeskuksenkernukseen ja paivittiiiseen
ti ja realisointi - tapahtuu erikoisalueita on osamaksu- tuntumaan
realisoitavien
lukuun; kaupan tilitykset. Tbimeksi tuotteiden markkina-arvosta.
toimeksiantajan
omaisuus ei siirry Suomen antajien joukossa on esimer- Arvionnista Realisointikeskus
Realisointikeskuksennimiin. kiksi huonekaluliikkeita, joi- antaa toimeksiantajalle arvi
Myltavasta tavarastapyritaain den l6hes30 toimeksiannosta ointikirjan, jonka avulla rasaamaanmahdollisimman hy- yksikdiin ei ole piiiittynyt tava- hoituspeatds voidaan tehda
va hinta, joka maadytyy ran Doistuomiseen.Velalliset realistiseltapohjalta.
markkinoiden mukaan ja ovat aina maksaneet keteiusein tarjouspohjalta. Ajo- seua.
neuvokaluston kohdalla on jo
Realisointikeskuksen Willy
Kierros Suomen Realisoin- tiettyjen ostajien kanssa ke- Lundqvistin mukaan osamak- Thvoitteenayksi yhtinen
tikeskuksen toimitiloissa ja hittynyt
luottamuksellinen, sukauppaa on luvattoman realisointikeskus
hallissa Vantaan Varistossa selvd peli. Kaikki tavara myy- paljon jetetty tilittaimatta, mi
antaa jokseenkin hyvdn ku- d44n yrityksille uudelleen ka on johtanut maksukAyftayToiminnan tavoitteena on
van siit6, millaista tavaraa re- kaftdttn tai edelleen myyt6- tymisen loystymiseen kautta tarjota toimeksiantajilleedulalisoitavaksi paaasiassatulee. vaksi. Varauksetja tarjoukset linjan. Monet yritykset ovat- lisin ja tehokkain mahjdolliErilaisia kulkuneuvoj a Reali- tehdeain jatkuvasti vaihtuvan kin paettaneet periaatesyista nen takaisinotto-,varastointiperusteella viedii perinnln aina loppuun. ja realisointipalvelu.
sointikeskuksenkautta kier- realisointiluettelon
TamAtofiia kuukausittain 20-30,
tai
ennakkovarauslomak- Jostilityksenjiilkeenviela jaa teutuu parhaiten siten, etta
paaasiassa henkiloautoja, keilla.
velkaa, astuu kuvaan emoyh- Suomeenmuodostetaanyksi
joukossa my<ismoottoripydRealisoitavan omaisuuden tid TietoperintaOy, joka hoi - ja vain yksi - rahoitusyhriii, matkailuautoja ja raskai- markkinointiin on kehitteilld taa loppuer,in. Osamaksukau- tididen yhteinen realisointijatkuvasti tehokkaampia ta- pan
ta tydkoneita.
tilitykset hoidetaan siis keskus. Varsinkin silloin talHuomattava maarA varas- poja. Tirlossaon esimerkiksi loppuun asti.
l6in eteen tulevissa monimuttossaon toimisto- ja tietotek- saannollisesti jarjestettAvat
kaisissapetosketjuissa,joissa
ja ns.
niikkaa. Kopiokoneita,telefa- huutokauppatilaisuudet
usein on mukana monta raxeja, matkapuhelimia,mikro- elektroninen tori, eli varastohoittajaa, keskittyminen on
tietokoneita, kokonaisia atk- tilanteen selailumahdollisuus Arviointipalvelun kysyntii hedehnaltsta.
Markkinat
systeemeja, printtereite, kas- paatteeue. Tehen mennessa kasvamassa
nAgtavat toimivan siten, etta
sakoneita...Osa tavarastaon ostajat ovat loltaneet Realikoordinointi viihentiiisi kaikhyvinkin vanhaa, osa taysin sointikeskuksenhwin ilman
Rahoittajatovat yhe enem- kien riskiii. TirlevaisuusnA].tajanmukaista.Atk-systeemien minkaanhista virallista tie- man alkaneetkelttee hyvak- taa, paastiianko tahan tavoitkohdalla on kiyty paljon ns. dottamista.
seenmyds Realisointikeskuk-teeseen.
l8

Toiniva realisoitiketju

Realisointion osa
perintiiii

Tietoperintii ja Credit
Realisointi- yhteistyiihiin
Suomen
Realisointikeskus vuoden aikana runsaat 1000 antajienhyvdksi.
Tama tavoi- Oy:n toimitusjohtaja Ari K6Oy:n osakaspohjaon laajen- kappaletta.
te saavutetaanparhaiten laa- marin mukaan yritys saa lotunut 6naan keskiviikkona
TietoperintaOy:n toimitus_ jalla toimeksiantajapohjalla, kakuun
kuluessauuden, ni11.10.89Credi ustitia Oy:n johtaja Kari Kylldsenmukaan johon
osakaspohjammelaa- menomaan Realisointikesyhti6n
tultua
osakkaaksivh- liiketoiminnan kaynnisHvana jentaminen tahtaa.
oikea ta- kukselle raatAldidyn AIKtiokokouksen paiattamie voimana oli tarve taydentaa voite
on Kari Kylldsenmieles- ohjelmiston. Ohjelma hallitiuunnatulla
oiakeannilla. TietoperintaOy:n perintiipal- ta kaikkien
Myds PsP-Rahoitus Oy on veluja takaisinotto- ja reali_ perinta- ja merkittavimDien seetoimeksiannotalusta loorahoitusyhtididen puun, y apitaa varastotilanEhnyt p5AtdksenRealisointi- sointipalveluinsekdrahoitus_ yhteinen
realisointiyritys.
ja huolehtii
netta reaaliajassa
leskuksen
osakkuudesta. yhtiriiden tisaantynytleasins_
Credit-JustitiaOy:n toimi- sisaisestai
ja ulkoisestaraDorjalkeen
ja
Osakkainaon taman
osamaksuehdoinrahoitei- tusjohtaja Thomas Feodorof- toinnista.
Luonnollisesti ohviisi rahoitusyhtidtAseka De- tujen esineidentakaisinotto_,
fin mukaan niiimme Suomen jelmistolla on kytkennat tarintayritykset Credir ja Tieio- varastointi-ja realisointitarve. Realisointikeskuksessa
val- loushallinnon jarjestelmiin.
IErinH Oy.
Realisointikeskuksen
esikuva- miin liiketoimintamallin,j oka Todellinen uutuus on AIKSuomen Realisointikeskus na ovat osittain kansainvaliset on ldhtenyt
liikkeelleasetettu- ohjelmiston mydtii toteutuva
Oy on TietoperintAOy:n ke- toimintamallit mutta tuoteke_ jen
tavoitteiden mukaisesti. elektroninentori, rnarkkinaaella 1988 perustama reali- hittelya on tehty runsaasti My6s
Credit tarvitsee asiak- paikka,jonka varastotilannetrointitoimeksiantojen hoi- mydsyrityksessa.Olenmekin kailleen
realisointipalveluja, ta voi tutkia ja tarjouksetjaterikoistunut yritys. Toi- saamassa
edistyksellisen Jorta varten meidiin omalla taa paatteelHHPYn videotextulevat ensisijai- ATK-rekniikan, jollaista en volyymillamme
ei kannata verkonvantyksella.Realisoinrahoitusyhtidilta mutta ole nahnlt missaanmuualla. yritysH
perustaa.Oli luonte- tikeskuksensuorituskyky pamuilta esimerkiksiosa- Kari Kylldnen toteaa.
vaalahteayhteistydhonTieto- ranee uudistuksen mydta
naksuehdoin kauppaakiiyvilSuomen Realisointikeskus perinta Oy:n kanssatA a pe- oleellisesti,
toteaa Ari Kati yrityksilta. Toimeksiantajia Oy:n liikeidea perustuu suu- rintaa
tukevallaliiketoiminta- mari.
on ralla herkellane[senk1,rn- ren volyymin tehokkaaseen alueella,
Thomas Feodoroff
nentA ja toimeksiantoja on kasittelyynja oikean markki- Kenoo.
ensirnmaisentoiminta- nahinnan etsintdiintoimeksiSuomen Realisointikeskus

Iakimiesten
Puh: 90-5,15455 Horokontie 20 A
pL 65
Fox: 90-5,121155 Leppovoaro, Espoo 02601 Esooo

- LIIKEPERINNAN
ERIKOISTOIMIS\O
VoIIifsevon korkopotifiikon o ikono on loskusoofovien
nopeo periminen enfisfokin torkeampoo.
lo.nkeisto riippu moltomon LpTLokim ieslenperinto_
foimfto Oy:n moksuvootimuson nopeo topo perio
loofovo Jo yhfi1n nimi kerfoo vetoltiseltemaksun
laiminlyonnin seurou ksisfo,
Yhfi6nlokimiehef neuvollelevotko nsso
nne pa rhoon
rofkoisun osionfunfemusto vaofivoon perinfoon,

Luottomiehet- Kreditmfrnnenry.
Hallituksen kokouksess&
7.9.19E9h]ryAksytytuudet jesenet
Kad Bjatrkldv
Pirjo Paajanen
Yo-merkonomi
Rahoituskonsultti
Y-RahoitusOy
Oy Philips Ab
PL 95
Sinikalliontie3
02630ESPOO
OO52IHELSINKI
Hannu Vaahtio
Maj-Christin Jaksola
Rahoituspeallikkd
Luotonvalvoja
Y-Rahoitus Oy
Oy Philips Ab
PL 95
Sinikalliontie3
OO52IHELSINKI
02630ESPOO
Hallituksen kokouksessa5.10.1989hyvAksytytuudet jiisenet
Antti l,eppanen
Ulla-Maija Moisio
Varatuoma
OTK
Lakitoimisto
Yrjd L€htonen
Yrjd Irhtonen Ky
InternationalOy
Aurakatu 12 A
PL6
2OIOO
TURKU
2OIOITURKU
Hallituksen kokouksessa16.3.89hlynksytyt uudet jiiselet:
Ulla Riitta Nordman
Hanna Katariina Ailas
Luottotietotutkija
Perintakesittelija
Credit-JustitiaOy
SuomenLuotonantajayhdistys
Lakkisepankuja2
PL 47
02600
EsPoo
OO24IHELSINKI
Jukka Olavi Pelkonen
Kari Veikko Arthur B)Tsing
Lakimies
Osastonhoitaja
IndependetRahoitusOy
Oy Pukeva Ab
PI, 523
Kaisaniemenkatu5
00101HELSINKI
OOIOO
HELSINKI
Marko Antero Hietakymi
Ilpo Anterc Toivonen
Oikeustied.kand.
Mlyntineuvottelija
Yrittajein Fennia
Contant Oy
Hopeatie2
Uudenmaankatu24 A
OO44O
HELSINKI
OOI20HELSINKI
JussiRaimo Kalervo Jarvensivu VesaAntero Tirrunen
lakimies
Luottotietotutkija
KeskoOy
SuomenLuotonantajayhdistys
Lakkisepankuja2
Satamakatu3
02600EsPoo
OOl60HELSINKI
Marja Liisa Kankainen
Kim Urho Valkonen
Luottotietotutkija
Luotonvalvoja
Aspo Oy
SuomenLuotonantajayhdistys
LakkisepankujaI A
Asponkatu 2
.. ..
O44OO
JARVENPAA
02600ESPOO
Ritva Kreutzer
Jorma Antero Veijalainen
Hallintopaallikko
Thlouspeallikkd
Retox Oy
Kesoil Oy
2l A
Kaupintie ll
Tammelanpuistokatu
OO44O
HELSINKI
33500TAMPERE
Aila llulikki Mikkonen
HanneleAulikki Vihermaa
Luotonvalvoja
Informaatikko
Aspo Oy
Uusi Suomi Oy Kauppalehti
Asponkaiu 2
Vetotie3
.. ..
O44OO
JARVENPAA
OI6IOVANTAA
Kimmo JohannesMokkdnen
OTK
Tapiola-Yhtiitt
PL 30
02101ESPoo
Hallituksenkokouksessa16,5,89hyynksytytuudet jdsenet
Kai Antero Makikarki
Jarmo Mikael Eskelinen
Ekonomi
Asianajaja
KaukomarkkinatOy
AsianajotoimistoJarmo
Eskelinen
PL 40
29
02631ESPOO
Kankaantaustantie
l3IOOHAMEENLINNA
-Ihpani
Heikkinen
PekkaAntero Rantala
Sulo
tolmtsroestmles
KTM
Pyhannan RakennustuoteOy
SuomenYritysrahoitusOy
92930PYHANTA
Siltasaarenkatu14 A
HELSINKI
OO530
'Iirulikki
Markku Olavi Vuorinen
Sa
Ilola
Luotonvalvoja
Rahoituspaallikkit
lndependentRahoitusOy
SuomenYritysrahoitusOy
22

Arkadiankatu 4-6 B
HELSINKI
OOIOO
Jyrki Petteri Kanerva
Rahoituskonsultti
Skop-rahoitusOy
PL 9OO
OOIOIHELSINKI
Anni Korpela
Toimitusjohtaja
PerusluottoOy
Sahkdttajankatu6 B
HELSINKI
OO52O

Siltasaarenkatu14 A
OO530
HELSINKI
Juha Elias Kari
Lakimies
Asiakasrahoitusoy
PL 294
HELSINKI
OOIO1
Kaija Inkeri Kuusimaa
Luottopeallikkd
K-Yhtidt Oy, K-raudat
Satamakatu3
OOI60HELSINKI

Hallituksenkokouksessa28.6.1989hyveksytytuudet jrisenet
Anne Rautio
Henrik Cronstedt
Oik.kand.
Dipl.ekon.
SuomenYritysrahoitusOy
Oy RautacoAb
Siltasaarenkatu14
PL 20
OO530
HELSINKI
01511VANTAA
Ulla-Riitta
Salminen
Liisa
Grdnqvist
-Ibimihenkil0
Sihteeri
AsikastietoOy
AsiakastietoOy
Ratamestarinkatu1l
Ratamestarinkatu1l
HELSINKI
OO520
OO52O
HELSINKI
Tiina Satopiie
Outi Haavisto
Perintasihteeri
Oik.kand.
Credit-JustitiaOy
Contant Oy
Ilmalankatu 2
Aurakatu 8
OO24O
HELSINKI
2O1OO
TURKU
Heidi
Suila
Anne Kauppinen
OTK
Luotonvalvoja
SuomenYritysrahoitusOy
Finnoll Oy
Siltasaarenkatu14 A
PL4
Siltasaarenkatu14 A
02151ESPOO
HELSINKI
OO530
Nina Sundell
Annikki Lahtinen
Tilaajapalvelunhoitaja
Varanotaari
AsiakastietoOy
AsiakastietoOy
Ratamestarinkatull
Ratamestarinkatull
HELSINKI
OO520
HELSINKI
OO52O
Marjatta Tykke
Peter Lundin
Luotonvalvoja
Oik.kand.
Oy Mallasjuoma
IndependentRahoitusOy
PL 44
Olavinkatu I A
I5101LAHTI
HELSINKI
OOlOO
Jorma Vallaskivi
l-€enaNurmilaukas
KTM
Luottopaallikkd
Oy SuomenMichelin Ab
lnstrumentariumOy
Ruukintie 7-9
PL 35'7
02320ESPOO
OOIO1
HELSINKI
Paula Ylismaa
Ritva Wegelius
Jaostopeallikkd
Luotonvalvoja
Finnoi Oy
Finnoil Oy
PL4
PL4
02151ESPOO
0215rESPOO
Hallituksen kokouksessa23.8.1989hyviiksytytuudet j,isenet
E€va Soranta
Kaisa Kilpeliiin€n
Luottom)ryntivirkailij a
Luotonvalvoja
Oy Audnkomatkat-Suntours
Hankkija-TekniikkaOy
Ltd Ab
Iso-RobertinkatuI A
Mikkolantie I
OOl20HELSINKI
00640HELSINKI,
Krister Strandberg
Anja Lehtinen
Kauppat.maist.
Luotonvalvoja
Finnboard
SuomenSiihkdtukkuOy
Etelaesplanadi2
Mikkolantie I
OOI3O
HELSINKI
00640HELSINKI
Gunvor Tiruliainen
Tarja l-oponen
Luotonvalvoja
Luotonvalvoja
SuomenSahkdtukkuOy
Hankkija:Iekniikka Oy
Mikkolantie I
Mikkolantie 1
00640HELSINKI
00640HELSINKI
Pirjo Pdllanen
Luottokunta
Heikkilantie l0 B
OO2OO
HELSINKI

