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Keskustelu jatkuu

Tassa lehdessa on muuta-
mia vastinekirjoituksia aikai-
sempiin artikkeleihin. Tama
on juuri sita keskustelua, mita
lehdessii tuleekin kaiydii. Asi-
at, mitka monia kiinnostavat,
ruoditaan perusteellisesti
muutamalta nakdkannalta.
Lisakirjoittelu on edelleenkin
tervetullutta.

Tilinteon hetki

Vuosi alkaa jAlleen olla lo-
puillaan ja yrityksissa tarkas-
tellaan sita, mitii vuoden aika-
na on tehty ja mitii vielii olisi
pianlr tehd5. Budjettikiireet
alkavat olla ohi ja suunnitel-
mia on laadittu tulevaisuu-
teen. Euroopan yhdentymi-
nen on monissa suunnitelmis-
sa jo vahvasti mukana. Onko
se Sinun suunnitelmissasi?

HWa loppuvuotta ja
hauskoja pikkujouluja!

Wfrrtsilfl murina

Juuri kun Manconin halyt oli-
vat ehtineet laantua, ravahti
Wartsila Marine konkurssiin
niin, etta polirikkojakin hir-
vitti. Ja kun iso kaatuu korke-
alta, tulee pahaa jAlkea. Laa-
jat seuraukset tuntuvat vielA
pitkaan. Vaikka pahin vaiku-
tus kohdistuukin telakan
tydntekijOihin, ovat alihank-
kijat myds aikamoisessa lie-
messa. Monet heista perusta-
vat toiminta-ajatuksensa sille,
etta he tekevat tydta ainoas-
taan yhdelle asiakkaalle, joka
on sitten niin suuri, etta sen ei
uskota koskaan kaatuvan.
Nyt nama samaiset yritykset
ovat omien tavarantoimitta-
jiensa toimesta itse perin-
nassa.

WArtsilii Marine on ollut
valitettava esimerkki siita, mi-
ta tamankertainen Vuoden
Luottomies toi esille puhees-
saan, etta luottopaatds ei ole
kertakalttdpaatos, vaan yri-
tyksen taloudellista tilaa on
j atkuvasti seurattava.

Nyt kokoon harsittu uusi
yhtid tarjoaa viliaikaisen rat-
kaisun tilanteeseen, mutta
tuskinpa tassa viimeisa nAy-
tdsH on viela naltelty. Jari Nuorinko



l,€htosen valintaperusteena
oli hiinen tuloksellinen toi-
mintansa luottotehtavissa.
Han on toiminut Perheautos-
sa konttoripiiillikktinii vuo-
desta 1977 ja joutunut HssA
tehtavassa hoitamaan moni-
puolisia luottoalaan, rahoi-
tukseen seka perintaan [itty-
via asioita ja Perheautossa on
niima luottoasiat hoidettu esi-
merkillisellii tavalla. Auto-
kaupan rahoitus on voitu jar-
jestaa lukemattomilla eri
vaihtoehdoilla. "Vaikka ora-
vannahoilla, jos tuotte tar-
peeksi", naurahti l€htonen
valintatilaisuudessa. Perhe-
auto Oy:n ja Auto-IJhtonen

Oy:n yhteenlaskettu liikevaih-
to on 85 milj.rnarkkaa, joka
muodostuu vuosittaisesta yli
1300 auton mlynnista.

Vuoden Luottomies valit-
tiin tana vuonna viidetH ker-
laa. Aikaisemmin vuoden
luottomiehiksi on valittu luot-
topAallikkrl Pertti Pennanen
Oy Kontino Ab, toimitusjoh-
taja Seppo Jyrkama Luotto-
kunta, toimitusjohtaja Jaak-
ko Pohjanpelto Perimistoi-
misto Lainvoima Oy ja koulu-
tuspaa[ikkd Risto SuYiala
Contant Oy. I-ehtonen on en-
simmainen nainen, joka on
valittu Vuoden Luottomie-
heksi.

Arvoisat luottoalan ammatti-
laiset.

Kiitan erityisesti saamasta-
ni tunnustuksesta vuoden
1989 luottomieheksi valinnas-
ta. Olen todella iloisesti y[at-
tynlt ja ylpea sii6:

- ensiksi siksi, etta sain
sen

- mutta yhta paljon olen
iloinen my6s koko naisjiise-
nistomme puolesta, sillai vaik-
ka yhdistyksemme nimi onkin
vahan miehinen, tulee nain
ikaan kuin todistetuksi, ettei
luottoala tunne vanhanaikais-
ta erottelevaa rooliajattelua,
vaan puskemme yhdessii uu-
denaikaisin, uudistunein mie-
lin ja tiysin purjein eteenpain
nykyaikaisia menetelmia ka1't -
taen.
Myoskin omassa tydssani, jo-
hon melkein kuin sattumalta
olen joutunut mukaan olen
kokenut lahteneeni miesten
kanssa samalta viivalta. Lie-
nevatko hyvitysta antaneet,
kun samaan aikaan on usein
maaliinkin tultu.

Hieman lsaa itsestani ja
tydstani. Olen autokauppias
ja yksityisydttaja ja toiminut
alalla eri tehtavissa jo liihes 30
vuotta. Vehossa olin 15 vuotta
ja lilhdin sielta omaan yrityk-
seemme vuonna 1977 kontto-
ripaallikon vakanssilta. Yri-
tyksemme Perheauto Oy on
nimensii mukaisesti perheyh-
tio. Aryioitu liikevaihto kulu-
valle tilikaudelle tulee ole-
maan yli 85 milj.rnk ja tyonte-
kijoita mei[a on kolmenkym-
menen paikkeilla. TenA vuon-
na myymme noin 600 uutta ja
800 kaltettya autoa. Olemme
taydenpalvelun autotalo, silla
meillii on automyynti, huolto
ja varaosapalvelu, niin ette
terYetuloa meille autokau-
poille.

Ty6ni puolesta katselenkin
siis luottoalaa paljolti kauppi-
aan ja yksityisyrittajan nak6-
kulmasta. Luulen, etu tama
nakemys on aika realistinen,
jopa monipuolinenkin. Paa-
tdksia tehdessaan ei saisi ereh-
tyii, eikd pahemmin tehda vir-
heita, silla kun omat rahar
ovat kiinni, ei haluaisi tilikau-
sien vaihtuessa olevan paljoa
kirjattavaa luottotappiotilil-
lekkiiSn. Niinpii korostankin,
varsinkin juuri t?illd hetkellii,
luottopaallikdn tehtavia hoi-
tavien vastuuta. Autoalalta
ldltyy aivan tuoreita esimerk-
keja siita, kun rahaa on jaetru
maksuk]ryyttomille jne. - asi
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Seija Inhtosesta vuoden luottomies

Luottomieh€t-Kreditmiinnen r.y:n slaskokouks€en Katajano-
kan kasinoll€ oli kokoonlunut kuutisenkymmentii yhdistyk-
semm€ jesent,i kuulemaan ken€t tenii vuonna valittiin Vuoden
Luottomieh€ksi. Puh€enjohtaja Parjanne kutsui diplomia
noutamaan konttoripiiel[kkii Seija l-€htosen Perh€auto
Oy:ste.



oita ilmeisesti sen tarkemmin
tutkimatta. Liekd liikevaih-
don kasvutavoitteet ja kilpai-
lijoilta kaupan vieminen ai-
noina paamaarina. Johtajat,
mlyntipaallikdt ja myynri-
miehet tekevat kauppoja,
mutta luottopaalikdt kanta-
vat Yastuun siita eteenpain
kaltanndssa, eli etta tehtyjen
kauppojen rahat kotiutetaan
niin, etta kaikki ovat tlT4yvai-
sia ja bisnes ei siita karsi.

LuottopAiillikdn on oltava
markkinointihenkinen, seka
hanen on tunnettava monet
rahoituskuYiot ja muutenkin
rahamaailma monipuolisesti.
Hanen on oltaya ajantasalla
rahoitus ym. lainoituskuviois-
sa, silla nehan muuttuvat ko-
ko ajan, jopa paivittain. Ra-
hoitusyhtioita ja rahoituslah-
teita tulee jatkuvasti l isaa, se-
ka ulko- etta kotimaisia. Mo-
niko Teista tuntee esim. juuri
aloittaneen Haly-investin, jo-
ka toimii Vantaalla?

Rahaa on tyrkylla ja sita
tarjotaan kovin suurilla kor-
koeroilla. Olisi siis tietenkin
osattava ostaa mahdollisim-
man edullisesti, kun taas myy-
dessa tulisi saada se paras
tuotto. Ja on osattaya houku-
tella asiakkaat maksamaan,
varsinkin ne, joilla maksuai-
kataulu on hidastunut ja
maksukyky jostain syysta, eh-
ka tilapaisestikin heikentynyt.
Luottopaa ikdn on tarkistet-
tava, ettA luottotiedot ovat
kirkkaat ja puhtaat, eli l i ike-
roiminnan kannalta hairiottd-
mat. On pidettava itsensa
ajan tasalla erilaisten yritys-
ren ja li ikekumppanien mak-
suky}ysta, eli ettii juuri sin:i
olet se ensimmainen joka saa
perittya saatavansa, jos yritys
menee vararikkoon, tulee
konkurssi tai se muuten lope-
retaan. Esim. Mancon ja
WarrsilA ovat tuoreita esi-
merkkejii siita miten suurten-
kin yritysten ns. vakavarai-
suus ja maksuvalmius saattaa
h).vin yllattaen muuttua ja
vaihdella.

Eraasta luottoalan lehdesta
Luin "sinisilmaisyys johti kon-
kurssiin" ja se on varmastikin
usein totta. Ja jiilkiviisaus ei
meita koskaan auta, paitsi ko-
kemuksena. Usein vain liian
kalliina kokemuksena. Liike-
suhteen voimassa ollessa pi-
.aisi siis ehtia valvoa liike-
kumppanin taloudellista ase-
maa ja toimia tilanteiden ede-
lyttamalla hvalla, silla jatku-

va kanssakayminen asiakkai-
den kanssa on kuin selailisi
oman firman pankkitilejii.
Luottopaatos ei mydskaan
useinkaan ole kertakAyttopaa-
tos, vaan kirean ja kovasti kil-
pailutetun markkinoinnin
johdosta kovinkin elava.
Edella mainittuun luottopaA-
tdksen valvontaan uskon ole-
van tarjolla melko helppoja ja
edullisia seurantaj arj estelmia.

Viime vuosina olenkin ha-
varnnut, etta kehitys on kulke-
nut eteenpain. Luottotiedot
ovat luotettayampia, tuoreem-
pia, helpommin saatavia ja
kohtuuhintaisia. Vakuuksia-
kin osaamme ottaa parem-
min. Toisin sanoen, luottoala

luentoaiheita tulevaisuudessa.
Kuten myds siiu, etta Eu-
rooppa yhdentyy, kauppa tu-
lee entista vapaammaksi, ra-
Jat aukeavat seka lanteen, etta
myos itaan uusien tuulien pu-
haltaessa. Ja nain myos luot-
toala saa lisaa uusia haasteita.

Siis tarvitsemme aina vain
enemmiin koulutusta ja tietoa
seka kaupan etta luotonannon
sektoreilla, sillii paremmalla
ammattitaidolla myds tulok-
set paranevat ja kaupat tuot-
tavat enemman. Esimiehem-
me ovat meihin tyytyyaisia,
ammattiamme arvostetaan
paremmin, palkkauksemme
nousee. Tama kaikki on erit-
tain tarkeaa, koska uskon etta

paatdksia.
Omassa tydssani olen myris

selvasti pannut merkille, etta
kun luotonsaajalle velan syn-
tymisvaiheessa kerrotaan, etta
heidAn maksutottumuksiaan
seurataan ja etta heillA on nlt
hyvat luottotiedot ja ne kan-
nattaa tulevaisuuden varalle
myds sailyttaa sellaisina eli
puhtaina, he selvasti tuntevat
paremmin vastuunsa velan
maksamisessa. Ja jos joltain
luottoteidot ovat muutamalla
merkinna[A huonontuneet,
kerron, etta sulla reppanalla
on nyt paassyt pari merkintaa
lipsahtamaan, mutta kun U-
man sopimuksen hoidat moit-
teitta nayttaa jo selvasti silta,

Vuoden luottomiehen mietteiti

on kehittynyt kukon askelin.
Koulutammeko nlt itseamme
paremmin, vai mista se nyt
sitten johtuukin. Arvopaperi-
kauppa on [saantynyt. Pdrs-
sikurssit maailmalla oyat en-
natyslukemissa. Kourit ja ruu-
naset nayttAyat meille mallia
kasinopelin hienouksista.
KulkeYat edella niin, etta Mat-
ti Meikalaista hirvittaa. Tote-
an, etta on toki monenlaisia
osakkeita, talletustodistuksia
yms. arvopapereita. Ja kaikki
ne ovat yleensa rahanarvoista
tavaraa kun vain osaamme ar-
vostaa ne oikein ja tarvittaes-
sa kayttaa vaikkapa vakuute-
na. NiisH saammekin var-
masti yhdistyksellemme hlviii

tulevaisuudessa myos pienem-
pien yritysten kansainviilisyys
Euroopan yhdentymisen myd-
ta tulee lisaantymriiin. Perin-
tahenkildkunnan tieto,/taito
tulee myds entistA tarkeam-
maksi enka maltakaan olla
antamatta tunnustusta res-
kontran hoitajille silla he ovat
mita parhain ammattijoukko
korjaamaan meidan luotto-
paahkoiden tekemia virheita
- esim. pitkamielisella kar-
huamisellaan. KaytAn tassa
yhteydessA mielellani sanaa
maksamaan houkuttelemisel-
laan, millii he tehokkaasti
korjailevat luottopaAllikdiden
ja myyntihenkilcikunnan teke-
miii liian optimistisia luotto-

ettA elamanolosi ja maksuta-
pasi on kehittynyt ja muuttu-
nut mydnteisempaan suun-
taan. En ole kenenkaAn huo-
mannut pahastuvan tasta en-
nalta ohjaavasta luotonval-
vonnastani. Koen vilpittdmas-
ti, etta asiakkaat ovat suureksi
osaksi kavereitani ja jokai-
nenhan tietaa, etta kavereiden
kanssa asiat hoidetaan.

I-opuksi sanoisin koko ja-
senkunnalle, olkaa aktiivisia,
kayttakaa myds h).vaksenne
toisten jasenten ammattitai-
toa, ottakaa osaa seminaarei-
hin ja koulutustilaisuuksiin,
silla meilla on aina jotain uut-
ta oprttavaa.
Kiitos Seija khtonen
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Maksumoraali pfldkaupunkiseudulla heikompi
kuin pienillii paikkakunnilla

Maksuhiiiriiit lisiiiintyneet myiis yritystasolla

Viime vuonna vuoden luot-
tomieheksi valittu luottopiiiil-
l i k k i i  P e r t t i  P € n n a -
n e n on huolebtunut luotto-
kaupan kehityksestii peiikau-
punkiseudulla. ToNtaina
19.11. luotto- ja perintiip,iivii-
ne Tikkurilassa puhunut Pen-
nanen sanoo. €ttii maksumo-
mali on tiiiillii heikompi kuin
pienemmi e paikkakunnilla,
mikii on yhteyd€sse vinn-
omaisten puutteellisiin resuls-
seihin.

- Luotonantajan tiiytyy
siis olla valmiina ja r€ruillaan
liihituleraisuudessa. Luoto-
nohjaus ja luotonkiisittely hy-
Ylsse yhteistyiissii mlvnti- ja
luottohenkiliistiin kanssa joh-
taa terveeseen luotonantoon,
Pennanen neuvoo

Luottokaupan mukana ta-
vara- seka palveluluottoj en
kiisite on viime aikoina tullut
yhe ajankohtaisemmaksi. Ke-
hitys on johtanut siihen, etta
alan taitavien myynti ja luot-
tohenkikiiden merkitys koros-
tuu suurten liikkeiden ohella
my6s PKlyrityksissa.

Kulutusluottokauppa onkin
saanut viime vuosina erilaisia
holhouslakeja, kuten lain ku-
lutusluotoista, joka tuli voi-
maan Yuonna 1986. Tietosuo-
jalaki astui voimaan asteittain
vuodesta 1988 alusta lukien ja
vaikuttaa taysipainoisesti ensi
vuoden alusta.

- Lailla on pyritty suojaa-
maan siis kansalaisten yksityi-
slyfta, mutta osaltaan se on
tehnyt myos karhunpalveluk-
sia seka luotonmyontaji[e et-
tii luotonsaajille, luottopaal-
likk<tna Oy Kontino Ab:sse
toimiva Pertti Pennanen ar-
vioi.

Pennasen mielestii korkea-
suhdanteen huippua ollaan si-
vuuttamassa. Tilauskirjat
ovat viel6 useimmilla yrityk-
silla teynna. Ammattitaitoi-
sesta tyovoimasta on huutava
pula l6hes joka alalla piiakau-
punkiseudulla.
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- Samanaikaisesti alkavat
kuitenkin luottoriskit tsaan-
tya. Pankit ovat kiristaneet
luotonantokiteereitaan ja pe-
rimisrytmiii on nopeutettu eri
tahoilla. Konkurssien luku-
maara on taas viime vuoden
myonteisen kehityksen jal-
keen kaantynlt nousuun ja
myds rekister6ityjen maksu-
hairididen maara on tana
vuonna kasvanut, Pennanen
toresr.

- Luottomyyntia on yha
enenevassa maiarin kaltetty
kilpailukeinona ja julkisuu-
dessa on arvosteltu voimak-
kaasti eraite luottokauoan

mainontaan liittyneita kieltei-
siakin ilmioita, Pennanen
muistutti.

Han tehdensi, ettii luoto-
nantajan taytyy olla varuil-
laan lahitulevaisuudessa
muun muassa Eurooppaan
liittymisen vuoksi.

- KiristA otettasi, pida
riittava kontrolli reskontrassa,
toimi nopeasti ja pyri keltta-
miiiin vakuuksia. Luoton oh-
jauksen 6ytyy perustua siihen
miten asioita kaytannossa
hoidetaan.

- Luottokauppaan liittyy
aina riskejii, mutta ne ovat
suurelta osin hallittavissa.

Tarkeankin asiakkaan luotet-
tavuuden ja maksuk'"r'yn tar-
kistamatta jattaminen ei ole
hallittua riskinottoa, Penna-
nen ohjasi.

Hlnen mukaansa peruside-
ana on karsia huonot maksa-
jat ja rajoittaa luottotappioi-
ta. Luottopeatosta ei tehde
pekAsaan sen tiedon valossa,
mita yleinen luottotieto ker-
too. Pennanen huomautti, et-
ta varsin usein luottotiedot
ovat puutteellisia tai vanhen-
tuneita. Niihin on saatettu re-
kisteroida aiheettomia ja rii-
taisia maksuhdiridita, joh-
tuen esimerkiksi korkorii-
doista.

- Taldin on syyte kasitella
luottopaAtos tarkemmin yh-
dessa myyjan kanssa ja yrit-
tiiii hankkia Isatietoja sivul-
listahoilta. Jos mlryj dliikkees-
se tunnetaan asiakas riittavan
hwin, oikealla luottokasitte-
lyllii saadaan usein mycis
maksu kotiutettua paremrnin,
ja ehka myfya tuote, joka
viel6 olisi myymattomana va-
rastossa, jos kauppaa ei olisi
tehty, Pennanen paatteu.

Yrittajien Koulutuskeskuk-
sen jerjestemen luotto- ja pe-
rintapaiviin idea syntyi pro-
fessori Olavi Borgin suoritta-
masta riskitutkimuksesta, jo-
ka tehtiin tiina vuonna Suo-
men Yrittajain Keskusliiton
jesenten keskuudessa. Tirtki-
muksen mukaan luottomyyn-
tiin ja rahoitukseen sekii joh-
tamiseen liittwat riskit muo-
dostavat vastaajien mielesta
ffi rkeimmAn riskiioukon.

Pertti Pennanen



Luottotutkinto alkoi Markkinointi-Instituutissa

t

Luot tomiehet  r ] :n  ja
\Iark kinointi-Instit uutin yh-
teistycjlla rakentama uusi
etaisopiskelun koulutusohjel-
ma, luottotutkinto alkoi joh-
dantopaiYilla maanantaina
9.10.1989 Helsingissii MIT:n
tiloissa. Avajaispaiviinii kiivi
materiaaliin ja opintojakso-
jen opettajiin tutustumassa
lahes kaikki 86:sta kurssille il-
moittautuneesta. Kiinnostus
alan kurssiin oli niin suuri, et-
ta opiskelijat jouduttiin jaka
maan kahteen opintoryh
maan. Ryhmajako limittaa
opintokirjeiden palautuspai-
vamaarat ja koulutuspaivien
parvamaarat eri ajankohtiin
ryhmien kesken. Tama hel-
pottaa materiaalin kasirtelya
ja mahdollistaa koulutuspai-
vien intensiivisemmain ja yksi-
lcjkeskeisemm2in kasittelyta-
van.

Avajaisp1ivan ohjelma oli
melko pitkii alkaen ilmoiuau-
tumisella klo 8.45 ja paattyen
loppuyhteenvetoon klo 17.30.
Paivan tarkoituksena oli ker-
toa kurssilaisille koulutusoh-
jelman sisalto pazipiirteis
saan, opastaa etiisopiskelu-
tyyppisen koulutuksen opis

kelumetodeihin, esitellA kurs-
sin opettajat ja opintomateri-
aalin laatijat, jakaa opinto-
materiaali seka tutustuttaa
kurssilaiset Markkinointi-
Instituuttiin ja sen koulutus-
palveluihin. Koko kurssin
paamaarana on antaa luot-
toalalla toimiville henkil<iil le
vankka tietopaketti luottotoi-
mintojen jarjestamisesta yri-
tyksessa seka antaa valmiudet
itsenaisesti rehdii arvioita asi-
akkaan luottokelpoisuudesta.

Kurssin oppiaineet ovat
seunavat: l) yrityksen luotto-
toiminta, 2) yriryksen luotto-
kelpoisuus, 3) perintamenetel-
mat, 9) ulosotto ja konkurssi,
10) vuorovaikutus ja viestinta
sekd vapaaehtoisena aineena
kirjanpidon perusteet. Aine-
otsikot jo puhuvat puolestaan
siita, etta kurssi tulee olemaan
toisaalta h!-vinkin vaativa,
mutta toisaalta myds erittain
seikkapedisesti luottoalan
keskeisimpiin asioihin, klisit
teisiin ja myos ongelmiin pu-
reuluva,

Kurssin osallistujista on
merkittava osa palveluyrityk-
sista kuten rahoitusyhtidista,
luottokorttiyhtictista, perimis-
toimistoista, lakitoimistoista
ja luottotietoyhti6ista. TAma
kuvastaa sita, etta alan asian-
tuntijayrityksissakaan ei valt-
tAmatta ole kaikessa suhteessa
tieto-taitoa tarpeeksi luottoa-
lan moninaisista kuvioista ei-
ka ehka aina edes kaikista pe
rusasioista. Tama johtuu
luonnollisesti siita, ettii alan
peruskoulutusta ei ole toistai-
seksi ollut mahdollista saada
mistAan ja tiedot ja taidot on
hankittu tyota tekemalla. Tii-
tai aukkoa pyritaan nyt paik-
kaamaan talla uudella tutkin-
nolla, johon tydnantajat oyat
kiitettavasti suhtautuneet an
tamalla henkildstolleen mah-
dollisuuden patevoitya kurs-
sin avulla luottoalan ammatti-
laisiksi.

Henkildkohtaisena aryioin-
tinani ja kurssilaisen ominai-
suudessa pidiin tata tutkintoa
Yalttamattomana alan ihmisil-
le ja alustavan tutustumisen
jalkeen tietosisalloltaan moni-
puolisena ja mielenkiintoi-
sena.

nkka Teijula

:

; .t.ntaptji\.ille osallistui yli 8A Iuo,oalan asioista kiinnostL.nufta hetlkitd(1.
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Vastineita Liisa Strannin juttuun
Luottolinkki 3/89 -lehdessi

Mihin on tieto kadonnut?
Viime Luottolinkissa oli valt.
maist. Liisa Strannin kirjoitus
luottotiedoista. Se perustui
keskusteluihin aiheesta "eri
toimialojen johtavien yritys-
ten luottopiiillikdiden" kans-
sa. Kirjoituksessa kolme suur-
ta luottotietotoimistoa nipu-
tettiin, vaikka ne toimintata-
voiltaan ovat melko erilaisia.
MilHiin niista ei kuitenkaan
ole kiiy-tettiivissaiin sellaisia
ennustajia, jotka tietaisivat
kuukautta ennen hyvin ylei-
sesti huippusalaisina pidetyis-
ta yrityskaupoista, kuten kir-
joituksessa ilmeisesti vaadi-
taan. Thi ainakin vihjeet tule-
vasta omistuksen muutokses-
ta eivat ole varmistettavissa,
mita on sylta pitaa ennakko-
ehtona tiedon levittamiselle
luottotietotoiminnassa. Kos-
ka ainakin Suomen Luoton-
antajayhdistyksessi "l2 tee-
sie" herAttivat monin osin
ihmetyste, fiissa niihin ysa-
vallinen kannanotto kohdit-
tain.

l. Luottotietotoimisto pon-
nistelee kovasti tuoreiden
dlinpaatdstietojen saami-
seksi liikeyrityksilta mm.
muistuttamalla. vaati-
malla ja antamalla koke-
neen tydntekijan erikois-
tua systemaattisesti niita
p)rytamaan toimitusvel-
vollisilta ja muiltakin.

2. Luottotietotoimistossa on
erikoistumista my6s toi-
mialoittain. vaikka eri-
koistumista paasaaintoi-
sesti talousalueittain edel-
leen pideEain tehokkaim-
pana tyonjakona paikal-
listen tietohhteiden hen-
kildkohtaisen tuntemisen
ansrosta.

3. Jokainen luottotietotoi-
misto, ei vain Suomessa
vaan kaikkialla, pitii4
kiinni ajantasaisuudesta
toiminnan jatkuvuuden
luonnollisena edellftyk-
senA.

4. Luotettavuus on viela sel-
vemmin jokaisen luotto-
tietotoimiston toiminta-
edellytys.

5. Tilinpaabstiedot on v:sta
1988 liihtien talletettu
Suomen Luotonantajayh-
distyksen atklle, ja ovat
sielta nain ollen kaytetia-
vissa. Myos asiantuntij oi-
den valitsemat keskeiset
tunnusluvut ovat syksysta
1989 lahtien olleet saata-
vissa nayttopaatteelta.

6. Luottotietotutkijoita
koulutetaan, ja osa heisti
tekee vaativimpia toita ja
osa etupaassA rutiinin-
omaisempia t6ita.

7. Toimitusajoista pidetiian
kiinni. Mikiili tutkinalli-
sista syistA luottotietoa ei
voida toimittaa ajoissa,
atklaskutuksessa erittain
kiireellisten ja kiireellis-
ten maksuluokkaa auto-
maattisesti pudotetaan.

8. Luottotietotoimistolla on
ja se myos jatkuvasti luo
uusia kanavia tietojen
hankkimiseksi, vaikkei
niista alalle ominai
sen luottamuksellisuuden
vuoksi julkisesti haluta-
kaan keskustella.

9. Luottotieto on kansainva-
lisen ja meill4 omaksutun
h).r'en tavan mukaisesti
maaramuotoinen asian-
tuntij alausunto, eikii kau-
nokirjallinen tuote. Vain
siten voidaan luottotieto-
jen keskiniiinen vertailta-
vuus taata.

10. Suppeita pienoisluotto-
tietoja tarjottiin 1980-
lul,un alkupuoliskolla,
mutta niiden menekki oli
huono. Nykyaen luotto-
tietolausunnon tiivistel-
mA on lyhytmuotoinen
luottotieto, joka on paa-
t€yhteyde a ja puhelimel-
la saatavissa alennettuun
hintaan.

11. Suomeakin kehittyneim-
misse luottotietomaissa
rankingJistat ovat vehen-
tyneet, eike luottotieto-
toimisto tessA tilanteessa
usko tanaisen tuotteen
jatkuvaan menekkiin sii-
na maarin, kuin valtta-
mattdmien laadintakulu-

jen peittemiseen tarvittai
. siin.

12. Luottotietotoimisto luot-
taa siihen, etta luottotie-
tojen kaytHjat ovat val-
miit maksamaan laadus-
ta, vaikka liihivuosien
kokemukset eivat tassa
suhteessa ole olleetkaan
kovin rohkaisevia.

Olisikohan haastateltuja
luotbpaallikdita sittenkin ol-
lut liian vahan ai liian sup-
pealta intressialueelta, kun
Suornen suurimman luottotie-
totoimiston aktivoitunut tie-
dottaminen ei ollut tAte pa-
rernmin mennyt perille. Taa-
tusti jokaisen palveluja kiilt-
tavan jasenen mielipiteet ote-
taan huomioon. Mutta muu-
taman luottopaallikdn mieli-
pide ei aina ole yhte kuin ja-
senkunnan mielipide, jota
luottotietotoimiston on nou-
datettava luottotoiminnan
ndyriinii palvelijana.

Raimo Jiirvisalo
Suomen

Luotonantaj ayhdistys



Lu otto tietopaheluissa
parantamisen vaalai
Luottotieto r.y:n tutkijat kiit-
tavat luottopaauikdita saa-
duista terveisisH ja osoitetus-
ta mielenkiinnosta. Artikkeli
toi esille useita luottotietotoi-
mistojen toimintaan liittyvia
nakemyksia ja parannusehdo-
ruksia.

Jutun johdosta haluamme
informoida Luottomiehia toi-
minnastamme ja niista ongel-
mista, joita tiedonhankintaan
liittyy.

Aftikkelin loppuun oli lis-
tattu seikkoja, joihin luototie-
rotoimistojen tulisi kiinnittaa
huomiota. Tilinpaatdstietojen
osalta raportit ovat usein
puutteellisia, mutta nykyisell?i
lainsadAnndlla ja kauppare-
kisterin kapasiteetilla asiaan
ei ole odotettavissa nopeaa
korjausta. Luottotieto r.y:ssa
)'hden henkilOn tydpanos ku-
luu yksinomaan tilinpaatds-
tietojen p']tamiseen niilta
1'rityksiltii, jotka eiviit ole toi-
mittaneet tilinpziiitdstietojen
myonteista vaikutusta luotto-
rietolausunnon sisiiltodn, niin
silti useat yritykset maksavat
mieluummin vaikka pienen
sakon kuin julkistavat nume-
roitaan.

Luottotieto r.y. on tallenta-
nut jo merkittavan maAran ta-
setietoja atklle paatteelta saa-
ravaksi, ja tahan tullaan jat-
kossa panostamaan.

Listan kohdassa 3 peraan-
kuulutettiin ajantasaisuutta.
Luottotieto r.y:ssa on paneu-
duttu erityisen huolellisesti
mm. omistuspohjan tarkkaan
selvittamiseen, joten lausun-
not lahtevat asiakkaalle erit-
tain harvoin vaarin omistus-
tiedoin. Myds hallituksen kul-
loisenkin - ei vain kauppare-
kisteritietojen nukaisen -
kokoonpanon selvittamiseen
koetetaan jatkossa saada pa-
mnnusta.

Artikkelissa todettiin Luot-
totieto r.y:n kayttamasta boni-
teettiluvusta, joka kuvaa liike-
suhteen riskiii asteikolla
100-600, etta se kertoo vain
yrityksen senhetkisesta filan-
reesta. Juuri tata varten luku
on kehitettykin. Boniteettilu-

ku muodostuu aina vasta sii
na vaiheessa, kun ohjelmis-
tomme kokoaa raportin tieto-
kannan sisaltAmien tietojen
perusteella.

Nain esimerkiksi asiakkaan
paiitteeltAan katsomassa ar-
kistotiedossa voi olla eri boni-
teettiluku kuin tutkimuspai-
vAna tulostetussa raportissa
- boniteetti saattaa muuttua
esimerkiksi siita slTsta, etta
tietokantaan on jalkik5teen
tallennettu kohteen tilinpaa-
tOstietoja.

Vertaamalla pitemmAlla ai-
kavalila boniteettilukuja kes-
kenaan saadaan yAhintAankin
suuntaa-antava kuva yrityk-
sen vakavaraisuuden kehitty-
misesta. Myds rankinglista
on boniteettilukujen perus-
teella muodostettavissa (koh-
ta I l).

Kohdassa 9 pyydettiin valr
tamaan hvanmukaisia fraase-
ja. PaAsaantoisesti Luottotie-
don lausuntoja on kehitetty
kantaaottavampaan suun-
taan. Raportit tulevat kuiten-
kin edelleen olemaan tiukasti
mAaramuotoisia, joten niissa
on kaltettava tiettyja "fraase-
ja". Thvoitteena on eri tutki-
joiden laatimien lausuntojen
keskin?iinen vertailtavuus ja
yhdenmukainen taso.

Tutkijoiden erikoistuminen
toimialoittain on Luottotieto
r.y:ssa jo kaltanndsslkin var-
sin pitkiille toteutettu.

Hintaporrastus tuli artikke-
lissa esille seka todellisen toi-
mitusajan etta lausunnon yk-
sityiskohtaisuuden yhteydes-
sii. Todellisen ja ohjeellisen
toimitusajan tulee tietenkin
oua yhta pitka, vaikka kieltii-
mAtta painvastaisista tilanteis-
ta on karvaita kokemuksia se-
kii asiakkailla etta toimistoil-
la. Toimitusajan luotettavuus
on olennainen, ehka merkitta-
vin luottotietolausunnon laa-
tutekija. Luotettavien toimi-
tusaikojen eteen on tehty pal-
jon ty6ta, jonka tulokset al-
kavat jo nakya. Tirtkimusre-
surssien tilapainen kasvatta-
minen on kuitenkin ongelmal-
lista, sila valtaosa lausunnon

tekemiseen tarvittavasta tyds-
ta on tiedonhankintaa, jonka
on tapahduttava normaalina
tydaikana, silloin kun tieto-
lahteet ovat tavoitettavissa.

Luottotietotutkimukset
ovat varsin tapauskohtaisia,
ja suurikin tydmAAra saattaa
johtaa lausuntoon, joka koos-
tuu muutamasta "lyhyesu
maininnasta". Se, etta tutkit-
tavasta kohteesta ei tietoja ole
saatavissa, on mielestAmme jo
sina aan tietoa kohteesta lau-
sunnon tilaajalle.

Palvelujen tehostamiselle
asettaa nykyinen kustannus-'ja 

hinnoittelutaso omat rajoi-
tuksensa. Kuitenkin, jos laa-
dusta ollaan valmiita maksa-
maan - mihin artikkelissa
myOs viitattiin - on Luotto-
tieto ryllA yha paremmat
edellytykset tulla jasenizian
vastaan ja kehittAa toimin-
taansa asiakkaidensa par-
haaksi.
Yhteistydterveisin

Luottotieto r.y:n tutkijat



Luottomiesten syyskuisessa
meriseminaarissa Sally Albat-
ross -laivalla tekiviit kaikki
osanottajat tiyden tyiipAiviin.
Asiaohjelma oli rakennettu

Meriseminaari on ottanut sel-
vasti paikkansa luottoalan
vuosittaisena kohokohtana.
Kiinnostuneita oli jaleen run-
saasti enemman mita mahtui
mukaan. Seminaaritila pullis-
te[ lAhes 70 luottomiehen ja
luennoitsij an paineesta.

Luottomiesten koulutustoi-
minnasta vastaavan Pekka
Tiilikaisen ja puheenjohtaja
Mikko Parjanteen lahtolau-
kausten jailkeen pureuduttiin
tilinpeetOsanallTsien ihmeel-
liseen maailmaan.

Professori, KTT Teemu
Aho lappeenrannan teknilli-
sesffi korkeakoulusta esitteli
mikrolle syiitettyA analyysioh-
jelmaansa ja osoitti mielen-
kiintoisena casena miten
Manconin olisi klynyt, jos
olisi saanut jatkaa toimin-
taansa.

Miten siinii olisi sitten kay-
nlt? Teemu Ahon mallin mu-
kaan huonosti tietenkin.
Suunta oli ollut selva jo jon-
kin aikaa.

Ahon esitystii kiittelvat
myds osallistujat. Oy Kontino
Ab:n luotonvalvoja Taavi Kal-
lankarille Ahon esitys oli uut-
ta ja kiinnostaYaa. Samasta
aiheesta han olisi kuunnellut
mieluusti enemmankin tari-
naa,

"Nyt kasittely jiii viihiin
pinnalliseksi kun kullekin
luennoitsijalle oli varattu vain
tunti tai kaksi omaa aihettaan
varten. Olisi parempi jos se-
minaarille valittaisiin jokin
teema, esimerkiksi juuri tase-
analyysi", Kallankari toivoo.

Samaa mielta oI Keskon
luottopaa[ikkd Jouko Bjrirk-
man.

"Niikisin mielelliini ohjel-
man menevan enemman sy-
va[isempaan suuntaan. Tilin-
paatosanalyysista otsi voinut
saada enemm6nkin irti, nlt
ehdittiin kiiydd vasta perusasi-
at hpi", Bjorkman sanoo.

l0

Vaihteeksi erilaista
koululusla

Markkinoinlilnstituutissa
tydskenteleva logonomi, FM
Anneli Kansanen onnistui
alan ummikkonakin vakuut-
tamaan kuulij ansa. AamupAi-
van puheenvuorosfa ja pdytA-
keskusteluista Anneli tiiviisti
r?iisklwiin esityksen, jolla han
voitti ehka hivenen ennakko-
luuloiset luottomiehet va-
rauksettomasti puolelleen.

"Kansasen esitys oli muka-
va, lennokas ja ennenkaikkea
varsin erilainen kuin muut esi-

tykset. Todella hy,'An esitel-
mditsijAn virkistdvii osuus te-
oreettisten esitysten vAlissa",
Sanomien luottopaallkko
Pertti Larva kiittelee.

" Ihmistenkasittelya koske-
vaa koulutusta tarvitaan aina
asiakaspalvelutehtavissa".

Credit Managernentia a'la
Suviala

Contantin koulutuspaa ik-
kd. Yaratuomari Risto Suviala
on varmasti suomalaisen cre-
dit managementin nakyvin

Timo Mden esitys sai Luottomiehel
to*kaaraisiksi.

Teemu Ahon esitys toi monille uuno
tietoa.

puolestapuhuja. Riston esitls
on sorvautunut konsultointi-
kokemuksen ja monien, mo-
nien seminaarien mydta hel-
ponoloiseksi ja tiiviiksi.

Osa seminaariin osallistu-
neista oli ehtinlt kuulla Ris-
toa naissa asioissa jo aikai-
semminkin, mutta heita var-
ten mukaan oli mahdutetru
myds jotakin uutta. Tassa
Luottolinkissa julkistetaan se-
minaarissa kootun "kauppa-
tapatiedustelun" tulokset.

"Riston Credit manage-
ment -esitys oli minullekin en-
tuudestaan tuttua, silli Sano-
missa tehtiin jonkin aikaa sit-
ten juuri tAlainen tutkimus",
l,arya kertoo.

"TLtkimuksen tekeminen
onkin erittain suositeltavaa
jokaisessa yrityksessa. Mina
koin sen myos siina mielessa
hyodylliseksi, etta se tuki niira
ajatuksia miu minulla itsella-
ni on ollut. Sain tavallaan sen
avulla lisdvahvistusta".

Teksti ja kuvat: Kari Martiala

Meriseminaarissa tehtiin
l""r'i:l^,"**,'*::,^**l titite tdvsiysr parvakaikki osanotlajat jaksoiyat
pysytell,i mukana loppuun
saakka.

Asiapitoisen piiiviin jiilkeen
illan Yiihteellisempi osuus
tuntuikin todella ansaitulta ja
tarpeelliselta.

i
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Luottomiehet aktiivisina
lausunnonantajina

Kuluvan syksyn aikana
Luottomiehet ovat ottaneet
kantaa laajasti kaynnissa ole-
vaan lainsaadantotydhon. La-
kivaliokunnan puheenjohta-
ja, Contantin varatoimitus-
johtaja, varatuomari Timo
Maki esitteli osuudessaan se-
ka kaynnissa olevaa lainsaa-
dantdtyota etta Luottomies-
ten kannanottoa.

Luottomiehet ovat selvAsti
nostaneet profiiliaan ja nyt
h!ddynnetaan "salonkikel-
poisuuden" tuomia mahdolli-
suuksia. Toivoa sopii, etta
paattajat ottavat alan asian-
runtijoiden esittamat nakd-
kohdat huomioon.

Merelli yhdistyy tehokas
opiskelu ja virkistys

Vuoden luottomies, perhe-
auto Oy:n konttoripaa ikkd
Seija Lehtonen koki merise-
minaarin mydnteisenii koke-
muksena.

"Merellii jarjestettAvassa
seminaarissa yhdistly sekii
\ irkistyminen etta tehokas
opiskelu, kunhan vain pide-
taan huolta etta aiheet ovat
hyriii. Merellii my6s ihmiset
tutustuvat toisiinsa ja antavat
toisilleen paljon enemman
kuin moni kirja", khtonen
tiivistaa.

Taavi Kallankari piti tarkea-
na "yhdessaoloa, kokemus-
tenvaihtoa ja mahdollisuutta
tutustua uusiin ihmisiin',.

Seuraavia meriseminaareja
suunnitteleville

Muutama viikko merisemi-
naarin jSlkeen, kun Sallv Al-
batrossin keinahtelut io olivat
varmenneet, kyseli Luotto_
linkkilehti osallistujilta evas-
tyksia seuraavia tapahtumia
varten.

"Meriseminaariin henkeen
sopisivat juuri sen ajan hen-
keen sopivat aiheet, joka vaa-
tii kyllii paljon jarjesHjalta.
Nlthan on niin paljon uusia
aiheita ensi syksyii varten, esi-
merkiksi Euroopan yhdentv-
miseen liittyen", Seiii f-elto-
nen ehdottaa.

"Euroopan yhdentyessa tu-
lee kovasti uusia haasteita ia
luottoalan ihmiset pelkaiivat-
kin "miten mini sitten perin,,
Ja muuta vastaavaa. Aiheita
ky[a riittaa".

Pertti Larya toivoi ohjel-
maan enemman kaltannonl:i-
heisn/ttii, vaikka caseja.

"Mukaan pitiiisi saada
enemman todellisuuteen pe_
rustuvia tapauksia, kuten Tee_
mu Ahon esityksessii oli Man_
con. Sellaisia kaFanndn tilan_
teita, jojssa esimerkiksi pa-
neerlssa kysytaian miten kukin
osallistuja esimerkkitapauk-
sissa tekisi luottopaat6ksen.
Kuinka eri luottopaatOkset
syntwat, mika on paras ta-
pa", Larva miettii.

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

Ostaja voittaa,
myyje hiiviiiii

Luottomiehet ry:n merisemi-
naarin yhteydessa suoritettiin
ns. kauppatapatiedustelu. Se-
minaarin osanottaiilta kvsvt-
tiin mitii ajankohtaa edusia-
manne ydtys pitiiii laskun
eriiiintymispiiiviin meerittd\/e-
nii miiaidiajan alkamishetkenri
ollessaan a) myyjiinii b) osta-
Jana.

Lasnaolevia osanottajia se-
minaarissa oli kaikkiaan 60
henkea, jotka edustivat 36 eri
yritysta. Tiedusteluun annet-
tiin yhteensii 34 vastausta.

Vastausten jakautuma oli
seuraava:

Selva ykkdnen oli siis las-
kun paivayspaivan kayttami-
nen laskun eraantymispaivan
maariftiivana maaraajan al-
kamishetkena ollaanpa sitten
mlyjana tai ostajana.

Laskun paivayspaiviin suo-
siota ei kysltty. Suosio perus-
tuu todennakdisesti siihen.
ettei laskun pAivuiyksesta
yleensa synny erimielisyltta.
Kuitenkaan sita ei voida pit,ia
myyjiin kannalta kaikkein
suositeltavimpana maksuajan
alkamishetkena, koska tavara
on yleensa lahetetty ostajalle
jo paivaa ellei useamnaakin
aikaisemmin. Tayaran liih€t-
timispiiiyen soisikin yleisty-
Y[n maksuajan alkamishet-
ken mrierittiiyiinii piiiviinii.

Vastausten jakautuma oli seuraava:

a) mlTjana
- laskun paivayspaivaa
- laskun lahetgmispaivaa
- laskun saapumispaivaa
- laskun hyvaksymispAiviia
- tavaran lahettamispaivaa
- tavaran saapumispiiivaa ostajalle
- sopimuksen tekoDiiivaa
- muuta paivaa (sopimusehdot, kuun vaihteen

yhteensa

b) ostajana
- laskun piiivayspaiva
- laskun lahettAmispaiviia
- laskun saapumispaivaa
- laskun h)ryAksymispaivaa
- tavaran lahettAmispaivaa
- sopimuksen tekopiiiviiii
- muuta

Samaan lopputulokseen paAs-
taan, jos lasku paivAtaan ta-
varan ltihetyspiiivalle. Tassa
ei kuitenkaan voida mennil
kohtuuttomuuksiin milloin
yritys laskuttaa harvakseen
esim. kerran viikossa,

Mielenkiintoista on todeta,
etta ostajat eivAt pitaneet las-
kun lahettamispAiviiii ollen-
kaan maksuajan alkamishet-
kena. Korkolainhan mukaan
viiv,istyskorko velalle, johon
erapaivaa ei ole maar:itty,
alkaa kuukauden kuluttua
laskun lAhettamisesta.

Toimialakohtaista jakautu-
maa vastauksista ei voitu teh-
da aineiston niukkuuden ta-
kia.

Risto Suyiala
koulutuspiiiillikkii
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LUOTTORISKIT HALLINTAAN -
TA.YRITYSMALLI

Esimerkki TA-Yritysmallista;
MANCON OY

Alla olevissa kuvioissa on esimerkki TA-
Yritysmallin yhdesta tunnusluwsta tu-
loksesta rahoituserien jalkeen. Esimerk-
kiyrityksenii on konkurssiin menny't Man-
con Oy. Tuloskuvaaja osoittaa wosilta
198G1988 nopeasti heikkeneviia kannatta-
wuskshitysta ja TA-Yritysmallilla tehty
trendiennuste wosille 1989-1993 niiyt-
tiiiikin kohtalokkaalta. Tulosennuste on
laadittu tarkeimpien tuotto- ja kustannuste-
kijiiiden historiatietoihin perustuvista tren-
diennusteista. TA-Yritysmallin tulosteet
ovat havainnollisia ja niistii on todellista
hyiitya luottopaatiiksia tehuessa ja seurat-
taessa.
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Luotonvalvonnan ja perinnfln
inhimilliset taustatekijiit

.\i ankohtaisessa ja muodik-
laassa keskustelussa suoma-
iaisten mahdollisuuksista
liansainvdlisessa kilpailussa
r ilahtelee myris epiiilyj?i mei-
Jan kanssakiiymistaidoistam-
me. Asiantuntemus- ja palve-
Iualoja rasittayat fraasit jay-
hiita ja byrokraattisista ihmi-
ri:t?i. Miksi se olisi meille suu-
iempi ongelma kuin muille?
Xaikkialla, missa asiantunti-
iar) hmat tydskentelevat tai
missa palvelun laatu kiinnos-
raa, tunnetaan ja pitaa tuntea
mielenkiintoa inhimillisiin
raustatekijdihin. Pisimm?ille-
kin viedyissii teknisissii pro-
iesseissa saattaa onnistunut-
\in lopputulos kariutua "in-
himilliseen erehdykseen".
Tassa esityksessa tarkastel-
laan ihmisten viilisen kanssa-
\a) misen taustoja niiltA osin,
kun Yoi olettaa niiden sivua-
\an luotonvalvonnan ja perin-
nan tehGvia. Onhan niissAkin
klsymys asioiden suorittami-
ierra ihmisten viilityksellii.

Ihmisten vAlista kanssakay-
mista ohjaa se, millaista sa-
mankaltaisuutta yksiloiden
r alillii vallitsee. Henkildt, joil-
la on tiettyja yhtymakohtia,
t hteisiA mieltymyksiit, koke-
muksia tai eraanlaista henkis-

ta sukulaisuutta, tuntuvat tu-
levan keskenaan toimeen.
Kontaktit syntyvAt helposti,
asioiden ymmartiiminen on
joustavaa ja kaikkinainen yh-
teydenpito muodostuu mut-
kattomaksi. Asiakaskontak,
teissa kaltava tunnelmakes-
kustelu on erSs esimerkki sa-
mankaltaisuuden haeskelusta.

Suomalaista sanotaan sit-
keiiksi, "menee vaikka liipi
harmaan kiven". Mutta kylla
kaikenlaisella ponnistelulla
taytyy olla virike. Valinpita-
mAttomyys, laiskuus, rutiinin-
nomaisuus tai vAsyneisyys es-
tavAt ihmisten valista asioiden
hoitamista kaikilla aloilla. Il-
man inhimillista motivaatio-
ta, vireystilaa ja sen tarkoi-
tuksenmukaista suuntautu-
neisuutta ei synny yhteistydta.
Ellei keskinaisesH asioinnista
katsota olevan hydtya, voi-
daan pahimmillaan kieltaytya
puhumasta tai koko yhteyden-
otosta. TAssApa pulmaa niin
suhteessa asiakkaaseen, omiin
asiantuntijoihin kuin itseen-
siikin.

Erityisesti lisaantynyt kans-
sakaymisen julkisuus on kdA-
tanyt meillakin paljon puhef
ta flTsiseen laheisyl'teen. Mil-
lainen vaikutelma syntly hen-

kil<in hahmosta? Miten ulkoi-
set eleet ja liikkeet auttavat
suhtautumistapojen tulkin-
taa? Miten asiakassuhteiden
hoitamisessa ilmenee puhelin-
kontaktien helppous,/vaikeus?
Juuri ulkoisen viestinnan suh-
teen suomalaista kulttuuria
on totuttu pitamaan jaykka-
nA. Ainakin jos vertaamme
toimintoja fyysisen lziheisyry-
den suhteen ilmaisevampiin
ympdristriihin. Perinteinen
pukeutumissaanndsta kapeu-
destaan huolimatta havain-
nollistaa ulkoisten piirteiden
merkitysH asiakassuhteiden
hoitamisessa.

Tydyhteisdt tuntevat nyky-
aan hyvin stressin kasitteen.
Mydnteisimmillaan se on so-
piva ylllttamaan suorituk-
seen. Luultavasti huomautus-
kirje maksun suorittamatta
jattamisesta antamansa tie-
don lisiiksi kaynnisaa usein
tietyn stressitilan (syyllisyys-
k0, ahdistus, moraali, pelko?)
Henkisen paineen avulla siiii-
delliiiin monella tavalla kans-
sakaymista, usein vain puut-
tuu kyky seurailla eri ihmisten
sietokykya.

Yhteiskunnan yksildiden
vAlisissa suhteissa on aina pe-
lannut statuksen rnerkitys.

Arvostuksilla ja merkityksilla
vaikutetaan ihmisten viiliseen
tydskentelyyn. Kukapa ei tun-
nistaisi keskusteluja louk-
kaantumisista, vaarista pu-
hutteluista tai arvonimien
huomioonottamisesta. Valta
ja vastuu, herran pelko tai asi-
akas on oikeassa -hokemat
kuvaavat statuksen merkitysta
jokapaivaisessa kanssakiiymi-
sessa. Mielipiteen ilmaisu
riippuu paljon saadusta ja an-
netusta arvostuksesta.

Kiehtovin ja vaikeimmin
selvitettavissa oleva aihepiiri
liittyy persoonallisuuteen. Pu-
hutaan paljon henkilctiden vzi-
hsesta kemiasta. Toisille yksi-
ldille kerrotaan asioita hel-
pommin ja vapautuneemmin
kuin toisille. Joillakin on toi-
missaan henkil<ikohtaista ka-
rismaa enemmAn kuin toisil-
la. Jarjestaytyneissa sosiaali-
sissa kontakteissa on luonnol-
lista tukeutua yleisesti hyviik-
slttyihin ja tunnettuihin
kayttAytymis- ja asioimisnor-
meihin. Toisaalta on aihetta
tunnustaa se tosiasia, etta yk-
sildiden valiset persoonalliset
piirteet ovat kaikessa asiain
hoidossa mukana. Toiset ker-
takaikkiaan ovat siedettavam-
pia kuin toiset. Persoonalli-
suus on tarkea inhimillinen
voimavara, joka ainutlaatui-
suudessaan saisi kiinnostaa
sopivasti kaikkia. Erityisesti
henkildiH, joiden tehtavana
on hoitaa vaativia kontakteja
tai poikkeuksellisen vaikeita
tilanteita.

Luottomiehet r.y. on koon-
nut piiriinsa asiantuntijoita,
joiden tehuvanA on edistaa
alan asiantuntemusta, herat-
tiia ymparistdn luottamusta
Uman asiantuntemuksen
kAyttddn ja hoitaa hankalia-
kin asiakastilanteita. Luotto-
linkki 2/89 lehden keskiauke-
amalla on runo! Kertokoon se
asiantuntijaryhmiin kiinnos-
tuksesta inhimillisiin taustate-
kijdihin.

"Ihminen on toisista ihmisis-
ta tehty." Markku Envall

Anneli Kansanen
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Luottohuumoria

Yhdistyksen hallitus jarjestae kilpailun luottoalaan ja rahoitukseen liittyviin huumorin talteen
leriiiimiseksi.

Iilpailun siiiinniit:

t .
2.

Kilpailu on avoin kaikille yhdistyksen jiisenille.
Kilpailuun hwaksytaan luottoalaa (luotonvalvontaa tai perintaa) ja rahoitusta koskevat- vitsit
- lyhyet pakinat
- pilapiirrokset yms.
Erityisesti arvostetaan tydssa sattuneita koomisia tositaDahtumia.
Kilpailuun voi osallistua kuinka monella vitsilla, paki;lla ja piirroksella tahansa.
Kilpailija antaa oikeuden hhettamansa huumorin julkaisemiseen Luottolinkissd sen toimi-
tusneuvoston julkaisukriteereiden mukaan.
vastaukset hhetetaiin yhdistyksen sihteerille kirjeessii, iossa ovat nimimerkilla varustetut vit-
sit ja suljettu, nimimerkillii varustettu kuori, ioka sisalHa lahettajan tiedot. Jos kuoressa on
usearnpia vastauksia, ne tulee yksiloida esim. "xyz 1", "xyz 2'; jne.
Kilpailuaika paattyy 31.3.1990.

Luottomiesten meriseminaa-
rbsa Sally Albatrossilla
Markkinointi-Instituutin lo-
gonomi Anneli Kansanen istui
pAivAllispAydAssd yhdesstl
luottomiesten kanssa, kun lai-
van mdiosta kuului tiedotus.
"PAyditssii 34 ruokailleita
pyrdefiAn ofiamaan yhte)s
ray int olan hen k i Id kuntaan",

Anneli ajatteli heti, ettd
"voi raukkoja ovat varmasti
unohtsneet kukkaronsa pdy-
diille tai muato vastaayaa".
P'ydti.ssii istuneilla luotto m ie-
hillii oli asiasta kuitenkin oma
varma kiisityksensd.

"Ruokailijat ovat yarmosti
karanneet rav i nto I ast a ma ksa-
motta laskuaan!"

(muistiin merkitsi
Kari Martiala)

3.
1.
5.

6.

palkinnot:

Paras vastaus palkitaan 1.000 mk:n matkalahjakortilla.
Kaikkien osallistujien kesken anotaan myds 1.000 mkn lahjakortti.
Lisaksi arvotaan viisi ylhtyspalkintoa vuoden 1990 hallituksen DaatOksen mukaan.

sen hallitus tai sen asettama raati ratkaisee kilpailuun lahetettyjen vasrausren parem-
ja suorittaa tarvittavat arvonnat sekli palkintojen jaon.

Hallitus

tus tied ottaa.,.

on kokouksessaan
.1989 peattanyt, ettS halli-

tehdyisu paatoksista
Hrkeimmista asioista,

parissa hallitus kul-
tyoskentelee, tiedote-

jasenille Luottolinkissa.
Syksyn kuluessa hallituk-

on suunniteltu rahaston
tyonimena 'LM

30 v-j uhlarahasto'. Rahastosta
jakamaan stipendei-

mm. edlaiset yhdistyksem-
piirissa annettavat rahalli-
huomionosoitukset.

Luottoalan henkildista tul- vaksltty 86 hakijaa. Runsaan
laan teettAmaan luottamuk-' osaltistujamaiiran vuoksi
sellinen tutkimus, jonka avul- koulutus keynnistettiin kahte-
la pyritaan kartoittamaan na ryhmana.
mm. eri tehtavissa ah a toi- Luottoalalla herswaa huu-
mivien henkildiden loimenku- moria on paatetty fterAta tal-
vaa, koulutusta, palkkausta teen j a tate varten hallitus toi-
yms. ThtkimuksellatahdAtaAn meenpani kilpailun. Luotto-
alan arvostuksen ja samalla huumori-kilpailusta kerro-
palkkauksen parantamiseen. taantarkemmintoisaallaleh-
Toteuttaminen jaa vuodelle dessiimme.
1990. Vuoden 1990 talousarvio

Markkinointilnstituutin on parhaillaan tyon alla ja sii-
kanssa jarjestettya LTS-tuf hen liittyen jiisenmaksun suu-
kintoa suorittamaan on hy- ruutta paatettiin esittaA tar-

kistettavaksi - tai oikeammin
pienuutta. Onhan maksu jo
pitkaan olut 100 markkaa.
Vuoden -90 jisenmaksu esite-
tiian korotettavaksi 120 mark-
kaan. Korotusta voitaneen la-
hinnA pitAa inflaatiotarkis-
tuksena. Samoin perustein
Luottolinkin ilmoitushintoja
paatettiin esittaa korotetta-
vaksi 10-15 Vo:lla.

Hallitus

l )



Luottoalaa koskettava lainsflfldiintii uudistuu
Lakitoimikunnan lausunto oi-
keudenkayntimenettelyn uu-
distamista koskevaan lakipa-
kettiin.

Yhdistys on antanut lakipa-
ketin toiseen osaan lausunnon
31.8.1989 (DN:o
1308/41/89 /14.41989\

I-ausunnossaan yhdistys
esitt66 mm. seuraavaa:
Luottomiehet - Kreditman-
nen r.y. pitaa ehdotettuja uu-
distuksia riita-asioiden oikeu-
denkalrrtimenettelyn muutos-
kokonaisuuteen kuuluvina
valttamattdmina osina. Ehdo-
tukset ovat tarpeellisia ja si-
sdlldltEin pdiiosin kannatetta-
via, joten niiden voimaantu-
loon liittwat jatkovalmistelut
tulisi suorittaa Yiivytyksetta.

Ptiytiikirjaa ja tuomiota
riita-asioissa koskeva
esitys

1. PdFakirja supistuu merkit-
taviisti nykyisesta. Muutok-
senhakumenettelyyn tai oi-
keudenkayntiin hovioi-
keuksissa ei esiteta tasse
yhteydessA sanottavia muu-
toksia. On mahdollista, et-
ta hovioikeus ei saa riitH-
viin taydellisesti selkoa ju-
tun vaiheista ja muutok-
senhaku tiiman vuoksi vai-
keutuu ja viivestyy aiheut-
taen asianosaisille lisiiku-
luja.

2. Alioikeuksien kiisiteltavista
riita-asioista tuntuva osa
koskee saatavan perimisu.
Yhdistyksemme piiriin
kuuluvat yritykset ovat hy-
vin usein osallisina niiissii
jutuissa.
Velkojan kannalta on hyva,
etta hanen on lunastettava
ainoastaan tuomion jaljen-
nris, jolla taltentdonpano
saadaan kayntiin. Kanta-
jalta perittaisiin edelleen
haasternaksu, mutta kasit-
telykerran perusteella maa-
ra}t yvAsta oikeudenkiiynti-
maksusta luovuttaisiin.
Tiromiolla ratkaistusta asi-
asta perittava maksu tulisi
pitaa kohtuullisena, eten-
kin valmistelussa annetun
ratkaisun osalta jopa ny-
kyis6 oikeudenkiyntimak-
sua alhaisempana.

t6

3.Tuomion perustelemisen
tairkeltta korostetaan esi-
tyksessa, mita on pidettave
hyvanA, vaikka oikeusk?iy-
tAnndssa on tapahtunut
tassa suhteessa mydnteistA
kehitysta.
Ehdotettu muutos aanes-
tyssaainnoissa korostaa vie-
la sen tarkefta, etta kaik-
kiin ratkaistaviin kysymyk-
siin otetaan johdonmukai-
sessa jarjestyksessa kantaa.

4. Osatuomio on selkea pa-
rannus nykytilaan, jossa
velallinen saattaa pitkittaa
oikeudenkeyntie vetoamal-
la vdhdiseen riitaisuuteen
tai useista laskuista jossa-
kin olevaan pikku puuttee-
seen.
Velallinen voisi esityksen
mukaan kuitenkin torjua
osatuomion riitaisellakin
kuittausvaittee[a muissa
kuin juoksevaa sitoumusta,
vekselia tai shekkiii koske-
vissa asioissa. Perusteluna
esitetaan, etta kuittausoi-
keus saattaa tosiasiallisesti
raueta kantaj apuolen myo-
hemman varattomuuden
johdosta. PSinvastoin voi-
daan uskoa, etu riitaisen
kuittausvaatimuksen esit-
taja useammin pyrkii saa-
mansa lsaajan kestAessa
omaisuuden luovutuksin j a
muin vastaavin toimin te-
kemaan tyhjaksi tulossa
olevan Uytantoonpanon.

5. Myds ehdotettu vtilituomio
on materiaalisen ratkaisun
nopeata saamista edistava
uudistus, etenkin kun muu-
toksenhaku on kltketty
asian lopulliseen ratka!
suun.

6. Tiromion oikaisemista tar-
koittava laajennus lisiiii oi-
keudenkiiynnin j oustavuut-
ta, samoin kuin mahdolli-
suus listituomion antami-
seen.
Ulosottomiehen menette-
lyA tuomiossa haYaitse-
mansa kirjoitus- tai lasku-
virheen johdosta koskevaa
ulosottolain 3 luvun 19 $:n
2 momenttiin sisaltyvaa
saanndsta ei ole tarpeen
naiden muutosten johdosta
kumota.

7. Asianosaisten yksildintiin
tuomiossa tulisi kiinnittaa
tarkempaa huomiota ja
mahdollisuuksien mukaan
kaltua henkilo- tai ly-

tunnuksia. Osapuolten yk-
siloinnin merkitys korostuu
taytAntoOnpanovaiheessa,
jolloin liikkuvia ja usein
muuttuvia velallisia on erit-
tain vaikea jaljittaa. Muun
muassa nimen muuttamista
koskevien sAainntisten udis-
taminen on entisestaan vai-
keuttamassa velallisten l6y-
tiimista.
Osoituksena siita, etfii lain-
saadantd toisaalla suosii
tarkkoja yksilointitietoja
my<is yksityisten kansalais-
ten osalta, voidaan pitaa
tietosuojalautakunnan ke-
siikuussa 1989 luottotie-
toyhtiolle antamaa lupaa
kulutusluottohaiddiden re-
kisteroimiseen. Lupa kos-
kee laiminlydnteja, joiden
perusteella osamaksukau-
passa on lain mukaan oi-
keus ottaa takaisin myyty
esine tai luotonantajalla oi-
keus purkaa muu kulutus-
luottosopimus. Lupaehto-
jen mukaan tiedon saa tal-
lentaa rekisteriin vain sel-
laisista henkiloista, joiden
henkil<illistys on todettu ja
henkildtunnus seka osoite
tarkistettu kulutusluotto-
sopimusta solmittaessa.

8. Ehdotuksen mukaan kans-
liassa annettavista tuomi-
oista tulee ilmoittaa asian-
osaisille lukuunottamatta
yksipuolista tuomiota.
Mielestamme kantajalla on
oikeus saada valittdmasti
tieto myds yksipuolisesta
tuomiosta, koska han saat-
taa esimerkiksi valmistella
turvaamistoimenpiteen ha-
kemista.
Oikeudenkiiyntimenettelyn
uudistus muuttaisi yksi-
puolisen tuomion k6!ttd-
alaa muutoinkin olennai-
sesti, vaikka nykyistii yksi-
puolisen tuomion kayttda-
laa on pidettava kaytannds-
sa onnistuneena. Yksipuo-
lista tuomiota voitaisiin
laa:entaa siten, etta se ulo-
tetaan kaikkiin tilanteisiin,
joissa vastaaja suhtautuu
oikeudenkiiyntiin koko-
naan passiivisesti. Miksi
vastaajalle, joka huomaa
haviavansa asian, annettai-
siin takaisinsaantietu sen
vuoksi, etta han asiaan vas-
tattuaan ryhtyy passiivi-
seksi? Oikeudenkdyntiin
osallistuneelta asianosai-

selta voidaan Yaatia, etta
han seuraa oma-alotteisesti
oikeudenkiiynnin j atkumis-
ta ja tarvittassa hakee muu-
tosta hovioikeudelta.

Turvaamistointa koskeva
esitys

Ottaen huomioon kansain-
valisen ka*ann6n ja myoskin
kuluvan vuoden alusta voi-
maan tulleen pakkokeinolain
(450187) tuntuu luonnollisel-
ta, etta turvaamistoimesta
paattaa tuomioistuin. Kun
menettely tapahtuu summaa-
risesti ja siis riita-asiain val-
misteluun verrattavasti. ei ko-
ko instituution kannalta kes-
Kelnen nopeus Ja Jousmvuus
vaarannu. Tiromioistuimen
kompetenssi on vahinEan sa-
maa luokkaa kuin turvaamis-
toimia nlt kasittelevissa ulos-
otonhaltij oissa.

TirNaamistoimilla on t,iy-
tantdonpanollinen luonne,
mutta toimeenparohan jaa
uudistuksessa ulosottomiehel-
le. Siviilioikeudelliset virka-
apua koskevat asiat ovat ole-
tettavasti usein riitaisia, min-
ka vuoksi on esitetty pelko, et-
ta tuomioistuin ryhtyy liian
pitkale menevaan aineelliseen
tutkintaan. Yhdistyksemme
mielesta peko on aiheeton.
Kun ulosotonhaltijat lakkaa-
vat, on jalje a olevista vaih-
toehdoista nlt ehdotettu pa-
rempi kuin turvaamistoimesta
paattamisen uskominen ulos-
ottomiehelle.

Etenkin ehdotukseen uute-
na sisiiltyvii yleisluontoinen
turyaamistoimi (OK 7:3) vaa-
tii ratkaisij altaan tuomioistui-
melle tyypillisesti kuuluvia
ominaisuuksia.

Piiiiosin nykyisen kaltainen
tuwaamismenettely sisaltlT
ehdotukseen, jonka mukaan
myds kafann6n kannalta Hr-
ked vdliaikainen takavarikko
sdilyisi.

Forumia koskeva saannos
(OK 7:4), etenkin 2. momentti
saattaa aiheuttaa tulkintaon-
gelmia.

Paiiasian vireille panoon
varattu yhden kuukauden
maaraaika (OK 7:6) on liian
lyhlt. Kaytannon toiminta
vaatii viihintaAn kahden kuu-
kauden ajan paat6ksen anta-
misesta.

Lakitoimikunta



Vastaus Luottolinkin 3/89 kirjoitukseen
t'Varmuuden maksimointia"
Nimimerkki'Armo Vuonna
1989" oli kirjoittanut yhdis-
tyksen Luottolinkki-jSsenleh-
tcen ja ihmetelllt, miksi ja-
rnhakemuslomakkeessa pi-
tli olla kahden vanhan jase-
Den puoltaminen. Nimimerk-
ti pitiia kahden puoltajan
Yaatimista jaanteena vanhoil-
ta byrokratian ajoilta ja esit-
lra, etta hakemuslomakkeesta
poistettaisiin puoltokohta ko-
lonaan,

Yhdistyksen hallitus on
uusia jaseniS hyvaksyessaan

joskus itsekin ajatellut sa-
maa, kielumatta viilillii hie-
man byrokraattiselta tuntuvaa
periaatetta. Joskus onkin kay-
nyt nain, etta hakemuslomak-
keesta puuttuu esim. toinen
puoltajista. Yleensa talldin
joku kokoukseen osallistuvis-
ta on tuntenut tai tiennlt ky-
seisen yhdistyksen jaseneksi
pyrkiviin henkilon. Talldin
puoltaminen onkin tapahtu-
nut vasta hallituksen kokouk-
sessa ja henkild on h).vaksytty
jiseneksi.

Kahden puoltajan periaate
perustuu yhdistyksen saantoi
hin, jotka on hy/aksytty
17.11.1983. 3 S:n alussa tode-
taan, etta "yhdityksen varsi-
naisiksi jiiseniksi voidaan ot-
taa luottoalalla toimivia yksi-
tyisiA henkilditA kaikkialta
Suornessa. JAseneksi pyrkivAn
on jatettAva kirjallinen jiisen-
hakemus yhdistyksen kahden
(2) jlsenen suosituksella va-
rustettuna hallitukselle". Tii-
han uma kahden suosittelijan
byrokratia perustuu.

Mikko Parjanne
yhdistyksen hallituksen

puheenjohtaja

Saanndt ovat joiltakin osin
hieman vanhentuneita. Eres
n,iiste kohdista on juuri esim.
jiiseneksi hakeminen. Seentd-
jen muuttaminen on kuiten-
kin sen verran iso toimenpide,
etta sita kannattaa miettia
hieman huolellisemmin. Hen-
kildkohtaisesti uskon, etta se
on aivan liihiaikojen asia.
Uusi yhdistyslaki saattaa tuo-
da myos muutospaineita yh-
distyksen saantoihin.

Paikkoja aYoinna
llottomiehet - Kreditman-
En ry:n hallituksessa on he-

nn,'t ajatuksia toiminnan
Lhittamisesta ja er?iiden toi-
Dintaan liitt)"vien nykyisten
i uusien rutiiniasioiden hoi-
lrmisesta. Suunniteltaessa yh-
distyksemme toimintaa vuo-
&ksi 1990 ja siita eteenpain,
olemme kiinnostuneita lo!t5-

tarmokkaan henkildn
yhdistyksen mahdolliseksi

osapaivatoimiseksi sihteerik-
si, Luottolinkin toimitussih-
teeriksi seka jAsenrekisterin
hoitajaksi.

Tehtavaan voidaan edellii
mainittujen tehtavien Usaksi
sisAlllttaa muitakin yhdistyk-
sen toimintaa liihellii olevia
rchavia, kuten Luottolinkin
toimitusmarkkinointia, kou-
lutustilaisuuksien ja matkojen
jarjestelyj a sekii tilavarauksia

yms. Henkildn tyOpaikka voi
olla Uman kotona tai jossa-
kin paakaupunkiseudulla ole-
vissa tiloissa. Tydskentelyssa
tarvittavia apuva[neia ovat
puhelin, telefax ja mikro, jot-
ka yhdistys jiirjestaa henkildn
kayttddn.

Jos olet kiinnostunut tehia-
vasu ja haluat muuttaa ny-
kyista toimenkuvaasi, ota yh-
te!'tta. Tai kerro asiasta ystA-

vallesi tai vaikka opiskelijoil-
le, joille fiimantyyppinen teh-
tava saattaa sopia. Mutta tee
se heti. Toivomme yhteyden-
ottoa ensi vuoden osalta vii-
meisaan 15.12.1989 men-
nesse.

Lisiitietoja antavat Mikko
Parjanne, puh. 90J47 611 ja
Thornas Feodoroff, puh. 90-
144 055.

Nimityksiii
Contant-ryhmii

C@tant-ryhmiissa on tehty seu-
raavia aluejakoja sekii nimityk"
rii:

Contant Lensi-Suomi

Contant-Palvelukeskus
m.:16', -' r eg  r= !

-a. I -.-,I
tW*| } |- :a" 'r f
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rc1 ; I3&I

m- & IYE
Contantin palvelukeskuksessa
(:keskushallinnossa) T\rrussa
ont lousjohtajaksi nimitetty yli-
oppilasmerkonomi Timo Rauvo-
h (ylla vas.) ja markkinointi-
johtajaksi KTM Roladd Lilqvist

ty varatuomari Risto Suviala
(yllii vas. ) , joka vastaa asiakas-
koulutu-ks€sta s€kd Credit Mana-
gement-toiminnoista.
IGntt.iipiiiillikitksi on nimitetty
Pertti Pehula (yla oik.), joka
vastaa ryhmr, poisottopah€lui-
den koodinoimisesta ja mym-
nisa. Pehulal toimipaikka on
thmp€re-

Contant-ryhmen peehkimie-
heksi ja varatoimitusjohtaj aksi
on nimitetty varatuomari Timo
M{ki.

Contant-ryhmiin emoyhtidn toi-
mitusjohtajana ja tyuiryhtioi-
den halituksen puheenjohtajana
toimii diplomiekonomi Folke
Lindstriim.

Contant Helsinki
Uusimaa ja tahti

MK Perint5. Oy
Contant-ryhmean kuuluva MK
Perinte Oy toimii Kymen, Kuo-
pion, Pohjois-IGrjalan ja Mikke-
lin l{eneissii.

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

tamcont Oy
Contant-ryhmaiin kuuluva Tbm-
Cont Oy toimii Hnmeen ja IGski-
Suomen leAneissa. Toimitusjoh-
*'@ +.i.t,.i ^- nini-

-
ili*"Q9I:l:9.H:
-fNlISl*.s "L tu.i n ta kane, | | t-
ll\ii'*61!rdlt :- 
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n'i -rlrf Uen pafiatlisloh-

Contantin Lensi-
Suomen alue kat-
taa Tlrnrn ja PG
rin sekii Vaasan
leenit. Aluejoh-
tajaksi on nimi-
tetty varatuoma-
ri Timo M?ild,

dB-wi)ka aikaisemmin on toiminut
Contant Oy: n perineijohtajana.

Aluemyyntipaiil-
Iikitksi on nimi-
tetty 1.12.89 lfi-
hen varatuomari
Pekka Sundman,
joka aikaisem-
min on toiminut
asiakaspalvelu-
paiilikkitmi.

Aluejohtajana toimii Martti
Kuurtamo (yla vas. ) joka aikai-
semmin on toiminut markki-
nointipaailikktna.
AluemlantipaelLikkitnd toimii
oIK Arto Kaukovaara (ylla
oik.). vastuualueenaan suurasi
akkaat, konsultointi seka Iah-
den talousalue.

Contant Pohjois-Suomi
Pohjois-Suomen alue kattaa Ou-
lun ja Iepin l6ainit. Aluejohta-

jaksi on nimitet-
ty varatuonatai
I2e Isopoossu,
joka aikaisem-
min on toiminut
Perint?i,konsultit
Oy:n paikallis-
johtajana
Oulussa.

rNT #
TSsl$ ay
Gl iw
Alue€n asiakaspalvelupaaillik-
L'inii toirnirat oIK Outi Haavis-
b (ylle vas. ) ja o-IK Elina I.eh-
muskoski (ylla oik.).

l /



Realisointikeskus liikkeelle
odotettua vauhdikkaammin
Thvoitteena on nyt yksi
rahoitusyhtiiiiden yhteinen
realisointiyhtiii Suomeen

Kun Suomen Real.isointikes-
kus Oy:n toimintamallia Tie-
toperinnessi luotiin, tiedettiin
loki, ette realisointipalvelulle
on tarY€tta. Kysynnen hajuus
on kuitenkin heti Blkwaihees-
sa ylfttinyt kaikki odotukset.
Siiinniillisid toimeksiantajia
on toista klmmentii ja lisiiksi
on tuuut verrattain runsaasli
satunnaistoimeksiantoja" Te-
hen mennesse saatujen koke-
musten perusteella on toimin-
nalle ny1 asslettu taYoitteeksi
yhden rahoit[syhti0iden yh-
teisen realisointikeskuksen
luominen Suomen maahan.
Tiillainen vakuutusyhtioiden
Autovahinkokeskuksen ta-
paan toimiva yksikkii olisi sel-
visti hyiidyllisin ja edullisin
kaikillg totearat Realisointi-
keskuksen toimitusjohtaja
Ari Klmlri ja markkinointi-
ptin[ikkii Willy Lundqvist.

Realisointikeskuksen toi-
meksiantajapohja onkin no-
peasti laajentunut paljon pe-
rustajayhti0itii leveiimmiiksi.
Mukaan oYat tulle€t mm,
Kansallisrahoitus Oy, United
hasing Ab ja Finansor Oy.

Kierros Suomen Realisoin-
tikeskuksen toimitiloissa ja
hallissa Vantaan Varistossa
antaa jokseenkin hyvdn ku-
van siit6, millaista tavaraa re-
alisoitavaksi paaasiassa tulee.
Erilaisia kulkuneuvoj a Reali-
sointikeskuksen kautta kier-
fiia kuukausittain 20-30,
paaasiassa henkiloautoja,
joukossa my<is moottoripyd-
riii, matkailuautoj a ja raskai-
ta tydkoneita.

Huomattava maarA varas-
tossa on toimisto- ja tietotek-
niikkaa. Kopiokoneita, telefa-
xeja, matkapuhelimia, mikro-
tietokoneita, kokonaisia atk-
systeemeja, printtereite, kas-
sakoneita... Osa tavarasta on
hyvinkin vanhaa, osa taysin
ajanmukaista. Atk-systeemien
kohdalla on kiyty paljon ns.

l 8

add on -kauppaa; yritykset
taydentavAt valmiita jerjestel-
m?iiin sopivilla paloilla.

Niiiden pdaryhnien fisaksi
oli varastossa kierroksemme
hetkella esim. solariumlaittei-
ta, kutomokalustoa, valoku-
vakehittaman laitteistoa, ra-
vintolakalustoa, myymalaka-
lustoa ja jopa kilpavene.

Realisointikeskuksen toimi-
tilat Varistossa muodostavat
toimivan ja tehokkaan koko-
naisuuden. Tiloissa on varas-
toa 330 rn? nayttely- ja mly-
ma At aa 250 rf ja konttori-
tilaa 100 m'z.

Myy tdvilii ku m ipyd tii ko I ust oa

Toiniva realisoitiketju

Koko realisointiprosessi -
takaisinotto, tilitys, varastoin-
ti ja realisointi - tapahtuu
toimeksiantajan lukuun;
omaisuus ei siirry Suomen
Realisointikeskuksen nimiin.
Myltavasta tavarasta pyritaain
saamaan mahdollisimman hy-
va hinta, joka maadytyy
markkinoiden mukaan ja
usein tarjouspohjalta. Ajo-
neuvokaluston kohdalla on jo
tiettyjen ostajien kanssa ke-
hittynyt luottamuksellinen,
selvd peli. Kaikki tavara myy-
d44n yrityksille uudelleen
kaftdttn tai edelleen myyt6-
vaksi. Varaukset ja tarjoukset
tehdeain jatkuvasti vaihtuvan
realisointiluettelon perusteella
tai ennakkovarauslomak-
keilla.

Realisoitavan omaisuuden
markkinointiin on kehitteilld
jatkuvasti tehokkaampia ta-
poja. Tirlossa on esimerkiksi
saannollisesti jarjestettAvat
huutokauppatilaisuudet ja ns.
elektroninen tori, eli varasto-
tilanteen selailumahdollisuus
paatteeue. Tehen mennessa
ostajat ovat loltaneet Reali-
sointikeskuksen hwin ilman
minkaanhista virallista tie-
dottamista.

Realisointi on osa
perintiiii

Yksi Realisointikeskuksen
erikoisalueita on osamaksu-
kaupan tilitykset. Tbimeksi
antajien joukossa on esimer-
kiksi huonekaluliikkeita, joi-
den l6hes 30 toimeksiannosta
yksikdiin ei ole piiiittynyt tava-
ran Doistuomiseen. Velalliset
ovat 

- 
aina maksaneet ketei-

seua.
Realisointikeskuksen Willy

Lundqvistin mukaan osamak-
sukauppaa on luvattoman
paljon jetetty tilittaimatta, mi
ka on johtanut maksukAyftay-
tymisen loystymiseen kautta
linjan. Monet yritykset ovat-
kin paettaneet periaatesyista
viedii perinnln aina loppuun.
Jos tilityksen jiilkeen viela jaa
velkaa, astuu kuvaan emoyh-
tid Tietoperinta Oy, joka hoi
taa loppuer,in. Osamaksukau-
pan tilitykset hoidetaan siis
loppuun asti.

Arviointipalvelun kysyntii
kasvamassa

Rahoittajat ovat yhe enem-
man alkaneet kelttee hyvak-
seen myds Realisointikeskuk-

sen arviointipalvelua. Se on
rahoitettavan kohteen rahoi-
tusarvosta annettava lausun-
to, joka perustuu pitkAen ko-
kernukseen ja paivittiiiseen
tuntumaan realisoitavien
tuotteiden markkina-arvosta.
Arvionnista Realisointikeskus
antaa toimeksiantajalle arvi
ointikirjan, jonka avulla ra-
hoituspeatds voidaan tehda
realistiselta pohjalta.

Thvoitteena yksi yhtinen
realisointikeskus

Toiminnan tavoitteena on
tarjota toimeksiantajille edul-
lisin ja tehokkain mahjdolli-
nen takaisinotto-, varastointi-
ja realisointipalvelu. TamA to-
teutuu parhaiten siten, etta
Suomeen muodostetaan yksi
- ja vain yksi - rahoitusyh-
tididen yhteinen realisointi-
keskus. Varsinkin silloin tal-
l6in eteen tulevissa monimut-
kaisissa petosketjuissa, joissa
usein on mukana monta ra-
hoittajaa, keskittyminen on
hedehnaltsta. Markkinat
nAgtavat toimivan siten, etta
koordinointi viihentiiisi kaik-
kien riskiii. Tirlevaisuus nA].t-
taa, paastiianko tahan tavoit-
teeseen.



Tietoperintii ja Credit
Realisointi- yhteistyiihiin
Suomen Realisointikeskus
Oy:n osakaspohja on laajen-
tunut 6naan keskiviikkona
11.10.89 Credi ustitia Oy:n
tultua yhti6n osakkaaksi vh-
tiokokouksen paiattamie
iuunnatulla oiakeannilla.
Myds PsP-Rahoitus Oy on
Ehnyt p5Atdksen Realisointi-
leskuksen osakkuudesta.
Osakkaina on taman jalkeen
viisi rahoitusyhtidtA seka De-
rintayritykset Credir ja Tieio-
IErinH Oy.

Suomen Realisointikeskus
Oy on TietoperintA Oy:n ke-
aella 1988 perustama reali-
rointitoimeksiantojen hoi-

erikoistunut yritys. Toi-
tulevat ensisijai-

rahoitusyhtidilta mutta
muilta esimerkiksi osa-

vuoden aikana runsaat 1000
kappaletta.

Tietoperinta Oy:n toimitus_
johtaja Kari Kylldsen mukaan
liiketoiminnan kaynnisHvana
voimana oli tarve taydentaa
Tietoperinta Oy:n perintiipal-
veluja takaisinotto- ja reali_
sointipalveluin sekd rahoitus_
yhtiriiden tisaantynyt leasins_
ja osamaksuehdoin rahoitei-
tujen esineiden takaisinotto_,
varastointi- ja realisointitarve.
Realisointikeskuksen esikuva-
na ovat osittain kansainvaliset
toimintamallit mutta tuoteke_
hittelya on tehty runsaasti
myds yrityksessa. Olenmekin
saamassa edistyksellisen
ATK-rekniikan, jollaista en
ole nahnlt missaan muualla.
Kari Kylldnen toteaa.

Suomen Realisointikeskus
Oy:n liikeidea perustuu suu-
ren volyymin tehokkaaseen
kasittelyyn ja oikean markki-
nahinnan etsintdiin toimeksi-

antajien hyvdksi. Tama tavoi-
te saavutetaan parhaiten laa-
jalla toimeksiantajapohjalla,
johon osakaspohjamme laa-
jentaminen tahtaa. oikea ta-
voite on Kari Kylldsen mieles-
ta kaikkien merkittavimDien
perinta- ja rahoitusyhtididen
yhteinen realisointiyritys.

Credit-Justitia Oy:n toimi-
tusjohtaja Thomas Feodorof-
fin mukaan niiimme Suomen
Realisointikeskuksessa val-
miin liiketoimintamallin, j oka
on ldhtenyt liikkeelle asetettu-
jen tavoitteiden mukaisesti.
My6s Credit tarvitsee asiak-
kailleen realisointipalveluja,
Jorta varten meidiin omalla
volyymillamme ei kannata
yritysH perustaa. Oli luonte-
vaa lahtea yhteistydhon Tieto-
perinta Oy:n kanssa tA a pe-
rintaa tukevalla liiketoiminta-
alueella, Thomas Feodoroff
Kenoo.

Suomen Realisointikeskus

Oy:n toimitusjohtaja Ari K6-
marin mukaan yritys saa lo-
kakuun kuluessa uuden, ni-
menomaan Realisointikes-
kukselle raatAldidyn AIK-
ohjelmiston. Ohjelma hallit-
see toimeksiannot alusta loo-
puun, y apitaa varastotilan-
netta reaaliajassa ja huolehtii
sisaisestai ja ulkoisesta raDor-
toinnista. Luonnollisesti oh-
jelmistolla on kytkennat ta-
loushallinnon jarjestelmiin.
Todellinen uutuus on AIK-
ohjelmiston mydtii toteutuva
elektroninen tori, rnarkkina-
paikka, jonka varastotilannet-
ta voi tutkia ja tarjoukset jat-
taa paatteelH HPYn videotex-
verkon vantyksella. Realisoin-
tikeskuksen suorituskyky pa-
ranee uudistuksen mydta
oleellisesti, toteaa Ari Ka-
mari.

naksuehdoin kauppaa kiiyvil-
ti yrityksilta. Toimeksiantajia
on ralla herkella ne[senk1,rn-
nentA ja toimeksiantoja on

ensirnmaisen toiminta-

Iakimiesten
Puh: 90-5,15 455 Horokontie 20 A pL 65
Fox: 90-5,12 1155 Leppovoaro, Espoo 02601 Esooo
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Luottomiehet - Kreditmfrnnen ry.
Hallituksen kokouksess& 7.9.19E9 h]ryAksytyt uudet jesenet

Kad Bjatrkldv
Rahoituskonsultti
Y-Rahoitus Oy
PL 95
OO52I HELSINKI

Maj-Christin Jaksola
Luotonvalvoj a
Oy Philips Ab
Sinikalliontie 3
02630 ESPOO

Antti l,eppanen
Varatuoma
Lakitoimisto
Yrjd Irhtonen Ky
Aurakatu 12 A
2OIOO TURKU

Jarmo Mikael Eskelinen
Asianajaja
Asianajotoimisto Jarmo
Eskelinen
Kankaantaustantie 29
l3IOO HAMEENLINNA

Sulo -Ihpani Heikkinen
to lmtsroestmles
Pyhannan Rakennustuote Oy
92930 PYHANTA

Sa 'Iirulikki Ilola
Luotonvalvoj a
lndependent Rahoitus Oy

22

Hallituksen kokouksessa 5.10.1989 hyvAksytyt uudet jiisenet

Ulla Riitta Nordman
Luottotietotutkija
Suomen Luotonantajayhdistys
Lakkisepankuja 2
02600 EsPoo
Jukka Olavi Pelkonen
Lakimies
Independet Rahoitus Oy
PI, 523
00101 HELSINKI
Ilpo Anterc Toivonen
Oikeustied. kand.
Yrittajein Fennia
Hopeatie 2
OO44O HELSINKI
Vesa Antero Tirrunen
Luottotietotutkija
Suomen Luotonantajayhdistys
Lakkisepankuja 2
02600 EsPoo
Kim Urho Valkonen
Luottotietotutkija
Suomen Luotonantajayhdistys
Lakkisepankuja I A
02600 ESPOO

Jorma Antero Veijalainen
Thlouspeallikkd
Retox Oy
Kaupintie ll
OO44O HELSINKI
Hannele Aulikki Vihermaa
Informaatikko
Uusi Suomi Oy Kauppalehti
Vetotie 3
OI6IO VANTAA

Pirjo Paajanen
Yo-merkonomi
Oy Philips Ab
Sinikalliontie 3
02630 ESPOO
Hannu Vaahtio
Rahoituspeallikkd
Y-Rahoitus Oy
PL 95
OO52I HELSINKI

Arkadiankatu 4-6 B
OOIOO HELSINKI

Jyrki Petteri Kanerva
Rahoituskonsultti
Skop-rahoitus Oy
PL 9OO
OOIOI HELSINKI
Anni Korpela
Toimitusjohtaja
Perusluotto Oy
Sahkdttajankatu 6 B
OO52O HELSINKI

Kaisa Kilpeliiin€n
Luotonvalvoja
Hankkija-Tekniikka Oy

Mikkolantie I
00640 HELSINKI,
Anja Lehtinen
Luotonvalvoj a
Suomen Siihkdtukku Oy
Mikkolantie I
00640 HELSINKI

Tarja l-oponen
Luotonvalvoj a
Hankkija:Iekniikka Oy
Mikkolantie 1
00640 HELSINKI
Pirjo Pdllanen

Luottokunta
Heikkilantie l0 B
OO2OO HELSINKI

Siltasaarenkatu 14 A
OO530 HELSINKI
Juha Elias Kari
Lakimies
Asiakasrahoitus oy
PL 294
OOIO1 HELSINKI
Kaija Inkeri Kuusimaa
Luottopeallikkd
K-Yhtidt Oy, K-raudat
Satamakatu 3
OOI60 HELSINKI

Hallituksen kokouksessa 28.6.1989 hyveksytyt uudet jrisenet

Hallituksen kokouksessa 16.3.89 hlynksytyt uudet jiiselet:

Hanna Katariina Ailas
Perintakesittelij a
Credit-Justitia Oy
PL 47
OO24I HELSINKI
Kari Veikko Arthur B)Tsing
Osastonhoitaja
Oy Pukeva Ab
Kaisaniemenkatu 5
OOIOO HELSINKI
Marko Antero Hietakymi
Mlyntineuvottelija
Contant Oy
Uudenmaankatu 24 A
OOI20 HELSINKI
Jussi Raimo Kalervo Jarvensivu
lakimies
Kesko Oy
Satamakatu 3
OOl60 HELSINKI
Marja Liisa Kankainen
Luotonvalvoj a
Aspo Oy
Asponkatu 2 .. ..
O44OO JARVENPAA
Ritva Kreutzer
Hallintopaallikko
Kesoil Oy
Tammelanpuistokatu 2l A
33500 TAMPERE
Aila llulikki Mikkonen
Luotonvalvoj a
Aspo Oy
Asponkaiu 2 .. ..
O44OO JARVENPAA
Kimmo Johannes Mokkdnen
OTK
Tapiola-Yhtiitt
PL 30
02101 ESPoo

Ulla-Maija Moisio
OTK
Yrjd L€htonen
International Oy
P L 6
2OIOI TURKU

Kai Antero Makikarki
Ekonomi
Kaukomarkkinat Oy
PL 40
02631 ESPOO

Pekka Antero Rantala
KTM
Suomen Yritysrahoitus Oy
Siltasaarenkatu 14 A
OO530 HELSINKI
Markku Olavi Vuorinen
Rahoituspaallikkit
Suomen Yritysrahoitus Oy

Henrik Cronstedt
Dipl.ekon.
Oy Rautaco Ab
PL 20
01511 VANTAA
Liisa Grdnqvist-Ibimihenkil0
Asiakastieto Oy
Ratamestarinkatu 1l
OO52O HELSINKI
Outi Haavisto
Oik.kand.
Contant Oy
Aurakatu 8
2O1OO TURKU
Anne Kauppinen
Luotonvalvoja
Finnoll Oy
P L 4
02151 ESPOO

Annikki Lahtinen
Varanotaari
Asiakastieto Oy
Ratamestarinkatu ll
OO52O HELSINKI
Peter Lundin
Oik.kand.
Independent Rahoitus Oy
Olavinkatu I A
OOlOO HELSINKI
l-€ena Nurmilaukas
Luottopaallikkd
lnstrumentarium Oy
PL 35'7
OOIO1 HELSINKI
Ritva Wegelius
Luotonvalvoj a
Finnoil Oy
P L 4
0215r ESPOO

Anne Rautio
Oik.kand.
Suomen Yritysrahoitus Oy
Siltasaarenkatu 14
OO530 HELSINKI
Ulla-Riitta Salminen
Sihteeri
Asikastieto Oy
Ratamestarinkatu 1l
OO520 HELSINKI
Tiina Satopiie
Perintasihteeri
Credit-Justitia Oy
Ilmalankatu 2
OO24O HELSINKI
Heidi Suila
OTK
Suomen Yritysrahoitus Oy
Siltasaarenkatu 14 A
Siltasaarenkatu 14 A
OO530 HELSINKI
Nina Sundell
Tilaajapalvelun hoitaja
Asiakastieto Oy
Ratamestarinkatu ll
OO520 HELSINKI
Marjatta Tykke
Luotonvalvoj a
Oy Mallasjuoma
PL 44
I5101 LAHTI

Jorma Vallaskivi
KTM
Oy Suomen Michelin Ab
Ruukintie 7-9
02320 ESPOO
Paula Ylismaa
Jaostopeallikkd
Finnoi Oy
P L 4
02151 ESPOO

Hallituksen kokouksessa 23.8.1989 hyviiksytyt uudet j,isenet

Hallituksen kokouksessa 16,5,89 hyynksytyt uudet jdsenet

E€va Soranta
Luottom)ryntivirkailij a
Oy Audnkomatkat-Suntours
Ltd Ab
Iso-Robertinkatu I A
OOl20 HELSINKI
Krister Strandberg
Kauppat.maist.
Finnboard
Etelaesplanadi 2
OOI3O HELSINKI
Gunvor Tiruliainen
Luotonvalvoj a
Suomen Sahkdtukku Oy
Mikkolantie I
00640 HELSINKI


