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Syksyii!

Kesiin mukava hengiihdys-
tauko alkaa pian olla lopuil-
laan ja on taas aika paneu-
tua tytttehteviin. Loma on
toivottavasti ollut kaikille
rentoutumista ja aivojen
tuulettamista.

Koulutusta

Syksyn myiitii kiiynnisryy
taas Luottotutkinto Mark-
kinointi-Instituutissa. Tiimii
yhdistyksen koulutustoimi-
kunnan ja Instituutin yhteis-
projekti pydriihtiiii kiiynriin
nyt toista kertaa. Viime
vuonna aloitetun kurssin
osanottajien kokemukset

ovat puhuneet juuri tiillai-
sen koulutuksen jatkuvuu-
den puolesta. Nyt alkavalle
kurssille on vielii tilaa, jo-
ten ehdit hyvin mukaan. Vii-
meinen ilmoittautumispiii-
vii on 5.9.

Linkki

Lehden toimitusneuvosto
toivoo jitsenien aktiivista
kirjoittelua edelleenkin,
joten siitii vaan mielipiteet
ja jutut yhdistyksen posri-
laatikkoa kohti.

Hyviiii keslin jatkoa ja syk-
syn odottelua!

Jari Nuorinko



Fecman
seminaari
Lontoossa

2L.-22.6.1990

rlr,imzinvuotisen seminaarin
I piti alun perin olla Norjas-

s4 mutta sikailiiisen luottomies-
yhdistyksen fiaskon takia siir-
rettiin seminaari Englantiin. Ly-
hyestii jrEe.stelyajastahuolimar-
ta onnistui ICM eli Iso-Britanni-
an luottomiesyhdistys hyvin
isdntitehtiiv?issiiiin.

EivetkA seminaarin osanot-
tajat huomanneet milliiiin lailla.
ettii koko kongessikeskus oli
koLne piiiv&E €nnen seminaarin
alkua mennyt koDkurssiin.

Paikka oli sekii entisiiity ettd
modemisoitu entinen yksityinen
kartano, Anugraha" joka sijaitsi
vAhen hankalien yhteyksien
piiiissa noin 30 km l-ontoosta
Iiinteen Windsor Gr€at Parkin
runrumassa.

Osanottajia oli noin 125 hen-
keii, mutta Pohjoismaiden edus-
tus kovin viihiiinen. Asiaan vai-
kutti tietysti ajankohta eli juhan-
nuspyhAt. Suomea edustivat
luottopiiiillikkd Eero Seppii Aspo
Oy:stii sek i allekirjoittanut.

Seninaarin asiasis:iltit oli kir-
joittajan mielestii korkealaatui-
nen ja keskittyi piiiiasiassa yh-
dentyven Euroopan teemaan
luottomiehen nAkdkulmasta
katsottuna. Iltaohjelma hiivisi
kuitenkin selviisti edellisen
vuoden Pariisin seminaarin jiir-
jestelyiUe.

Seminaariohjelma oti
tiivistettyne seuraava3

Maksukyvytttinyys ja
laimiindentit EEc-maissa

Aiheesrajaesiin osanotrajille 67-
siwinen kiisikirj4 joka sis6tr.:iii

EEc-maittain yhteenvedon tiir-
keimnistii luotonantoon tiitty-
viste perustiedoista. Niifii ovat
mm. paikalliset tavaraluottoeh-
dot, yhtiomuodot, kirjanpitovel-
vollisuus, tilinp?idtdksen julkis-
taminen, tavarantoimittajan
omistuksen pidiitysoikeus, mak-
sukyvyttiimyys ja maksamis-
rnaiiirAysmenetiely sekiikonkus-
si-oikeudelliset tiedot ja akordi-
menetlely. Kiisikirjan saa pyyn-
nostii lainata allekirjoittaneelta

Elektroninen laskutus

ATK:n laajasta hyviiksikayriistii
huolimatta tehdiiiin vielii vritvk-
sissi paljon paperityOe; k isin
siirreriian asiakirjasta toiseen
valtava meiira tietoa ja siine
yhteydessii syntyy virheitii ja
erehdyksiii.

Alustuksessa esitetfiin ohiel-
ma, joUa tehoton ja kallis paie-
rityo voidaan korvata ATK:n
avulla. EDI eli Electronic Data
Interchange-jairjestelmA sovel-
tuu sekii yritysten, viranomais-
tenja pankkien viilisten tietojen
siinoon (tilaus, laskutus, nrllaus,
maksuliikenne ym.).

Petos

Alustaja oli Lontoon poliisin
petosryhmiin pAZUtikkd, joka
kertoi 30 vuoden tyokokemuk-
sestaan. Alustus sisiilsi koko
joukon esimerkkeje konkurssi-
rikoksistajapankkeihin sekia va-
kuutusyhtiiiihin kohdistuneista
petoksista ja petosyrityksistii-

Luoft ohallinto yhdentyyess[
Euroopassa luottopiilillikdn
kannalta

Esitys selvitti tulevan yhdenty-
mis€n aiheuttamat kiiytlinndn
seuraukset rffn. my)mti- ja luot-
toehtoihin, syytemenettelyyn ja
sopimustekniikkaan.

Uutta pankkikiiytiintoii
EEC:ssii

EsityksessA venattiin pankkien
nykykiytgntite ja kehitystarpe!
ta mrn. EEC-maiden viilisessii
maksuliikente€sse

LisAksi seminarissa kiisitel-
tiin luottoehtoja ja luottovakuu-
t€€n liittyvie asioita.

Fled llmoni



Puheenjohtajan palsta

Varvas vedessi

Kun tyynessd vedessd kastelee
varpaansa, syntyy huomaftavaa liikeftd,

aaltoja jotka sdrkevdt pinnan ja tyyneyden
kauas. Jos taas virtaavassa vedessd tai

liikkuvan veneen perdssd kastelee vaikka
koko jalkansa, ei voi havaita minkdAnlaista
jdlked. Onneki on joskus aikaa kastella

varpaita ja mieftiA...

r-z esdkuussa.kunpalasinEng-
l\ tut-irru oiin peirynyt tai o'i-
keastaan vihainen. Masentavan
kokouksen piste i:n p?iiille oli tie-
tenkin matalapaine ja sadesaa.

Kun palasin taksissalentoken-
tiille, tuliyat kuninkaalliset val-
koisissa Rolls Royceisaan vas-
taan, toiset poliisisaattuoessa,
toiset ilrnan, matkalla Ascottiin
seuraamaan toistensa hattuja ja
juoruja vai olivatko hevoskilpai-
1ut tiirke?immet. Olikohan hattu-
kansalle tarpeeksi katettua tilaa
niin, et*i huomiota heraltavat luo-
mukset eiyiitkastuisi. Oikeastaan
on hienoa, ettii on traditioita niin
kauan kun pysytiiiin pukeutumi
sessa, hatuissa, juomisessa tai
jossain muussa, kun se ei hait-
tj.a...

Fecman kokouksetkin alkaYat
muistuttaa tladitiota, keskustel-
laan samoista asioista samojen
ihmisten kanssa kaksi kertaa
vuodessa. Edistymmekti vai pol-
jemmeko paikallamme? Muistan
kun vuonna 1987 Institute of
Credit Management (ICM) kut-
sui Euroopan luottohallinnon
yhdistykset kokoukseen Wind-
soriin. Silloin tuntui s te, ette
Luottomiehillii todella oli paljon
opittaYaa ja parantamisen varaa
vemttuna englantilaisten vastaa-
Yaan yhdistykeen.

Mielesteini mielenkiintoisin
anti kuulumisesta Fecmaan on
tieto siitii, kuinka eri yhdistykset
toimivat eri maissa. Olemmehan
Fecmankin puitteissa saaneet
aikaiseksi eurooppalaisen asian-
tunttajAsenluettelon, helpotta-
neet kanssakaymistii ja tiedon-
vaihtoa yli rajojen, seminaareja,
yhteisen koulutussuosituksen ja
?iiinitorven Brysseliin, EY:n piiii-
majaan. Tietenkin olemme saa-
Yuttaneet monta tavoitetta vaik-
ka kehitys joskus onkin tuntunut
seisovan paikallaan.



Vaikka englantilaiset ovat ol-
leet aloitteentekijttitA monessa-
kin asiassa, keskustelu Fecman
kotourcessa, Anugrahassa oli
masentavaa. EY:n komissio oli
tehnyt tutkimuksen eri Euroopan
maissakaytetyistii maksuehdois-
ta ja viiv,istyskoroista tavoittee-
naan luoda eurooppalainen kiiy-
tiintti. TassAehdotuksessa viives-
tyskorko laskettaisiin 45 piiiviin
kuluttua laskusta ja korko mai,iiri-
teltaiisiin myiihemmin, kuitenkin
muutama prosenttiyksikkii kor-
keammaksi kuin kiiytiissa oleva
pankkikorko.

Institute of Credit Manage-
ment oli valmistellut kokoukseen
kirjeen, jokaFecman nimissii olisi
liihetetty Brysseliin. Kirjeessii
vastustettiin tiiysin 45 piiiviin
maksuehtoa ja viiviistyskorkoa.
Kaikki Pohjoismaat tietenkin

vastustivat ICM;n ehdotusta.
Emme ymmiirtiineet, miksi pit?ii-
si vastustaa yhtii luottohallinnon
titke i mmi s tii ry Akatu i s ta.

Kokouksen aikana esitettiin
englantilaisille faktaa, ettii juuri
englantilaisilla yriryksillii oli p!
simmat luottoajat Englannissa.
Eras naurettavimmista vasta-ar-
gumenteistamici muistan oli, ett?i
ICM:ssA peHttiin, ette ei tarvit-
taisi en?iii luottopiitillikditii, kos_
ka kuka tahansa reskontranhoita-
javoisi huolehtia luottohallinnos-
ta, jos viivristyskorkoa alettaisiin
peria ja se olisi lakisiieteinen.

Pelko ja epavarmuus tulevas-
ta, jos korkoja perittiiisiin, pais-
toi englantilaisten ja belgialais-
t€n puheenvuoroista, kun taas
pohjoismaalaiset puolustivat la-
kisaiAteisiA korkoja ja pystyivat
esinzime,in ehdotuksilleen tutkit-

tua faktaa.
Ranskalaiset halusivat lainsiiA-

d2inndn, mutta eivAt viela otta-
neet kantaa minkiilaisen. ICM
ilmoitti kuitenkin kokouksen
piietteeksi, etta vaikka Fecma ei
antaisi lausuntoa, he ldhettiiisiviit
oman vastustavan lausuntonsa
vailittomiisti. Fecman ensimmiii-
nen kunnon erimielisyys paiefiyi
siihen, ett?i kokoonkutsuva De-
rustajajiisen ICM lZihti asiaisa
omille teilleen rutkimatta, olisi-
ko heillii jotain opittavaa Poh-
joismaista

Tanskan ja Norjan yhdistyk-
set ovatkin tiimiin jiilkeen pyytii-
neet, ettii Pohjoismaiset yhdis-
tykset kokoontuisivat ja keskus-
telisivat kuinka te$ii jarketaan.

Syksyn ensimmeisessA Luot-
tomiehet-Kreditmiinnen r.y. :n
kokouksessa saamme palautetta

erittdin mielenkiintoisesta jesen-
tu&imuksesta. Reitusti yli puolet
jgsenistii vastasi tutkimukseen.
Tiimd on hyya perustatehdtyali-
koidumpia ja tarkempia turki-
muksia tulevaisuudessa.

Koko ajan luottohallinnon
merkitys yrityksille on kasvanut,
kansainviilistyminen lisiiA sit?ijat-
kuvasti. On tiirkeiitii, ettii luotto-
miehet ovat ajan tasallaja voivat
parcmmin nojata faktaan tulevai-
suudessa, jos venefiA keinuttaa.

Thomas Feodoroff
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Luottomiehet-Kreditminnen
.:n kokous 22.5.1990
ausravintola Rovalissa

Toukokuisena tiistaina oli 60 yhdistyksemme jiisentii keraantynyt
Luottomiehet-Kreditmannen r.y.:n varsinaiseen keviitkokoukseen ravintola
Royaliin, Kokous oli luonteeltaan varsin viirikiis.

V hdistyksen puheenjohtaja
I Thomas Feodoroff luovufti

kokouksen puheenjohtajuuden
Eka-yhtymiin Artero Teittiselle,
joka ryhtyi rydsfi maiin pitkiu esi-
tyslistaa.

Kasiteltavinii asioina olivat
mm. vuoden 1989 toiminnan la-
pikiiynti. Kohokohtana voidaan
mainita esimerkiksi ulkomaan
toimikunnan jarjestiima matka
FECMA:n seminaariin Pariisiin
kesiikuussa. Toisena Hrkeene
asiana oli yhdistyksen seiintii-
muutos. En?iii ei nimittein jasen-
hakemukseen tarvita kahta suo-
sittelijaa. uusi r sii:inndr l6yry-

vat toisaalta tiisti lehdesta.
Kokouksen yleisii oli kiitett?i-

v?in aktiivista seke esityslislan kii-
sinelyn ettA ilhn esitelmiiitsijiin,
ABB Asea Skandia Oy:n luotto-
piiiillikkii Tom Ahlroosin puheen-
vuoron aikana. Kokouksen aika-
na keskusteltiin pauon, va ile
asiasta ja viilillti asian vieresld.
YleisO esitti paljon kysymyksiii
ja viilillii heitettiin tiukempaakin
kritiikkia.

ABB-esitelme

Varsinaisen kokouksen jiilkeen
luoYutettiin puheenvuoro ABB

Asea Skandia Oy:n luottop?i:j.l-
likkti Tom Atdroosille, joka ker-
toi ensin yleistietoa ABB-yhty-
masta ja Asea Skandiasta ja sen
jiilkeen yhtidn luottohallinnosta.

SAhkdinen yhtymA

Asea Brown Boveri-yhtymii
edustaa kaikkea mahdollista
siihkdtekniikka-alalla. Silliion 50
eri liiketoiminta-aluetta, joista
tiirkeimmiit ovat voimantuotan-
to, voimansiirto, sAhkdn jakelu ja
teollisuuden laitteet.

Kun katsotaan yhtymiin tun-
nuslukuja, voidaan todeta, eftA
kyseessa on todellinen mafirmut-
ti: 225.000rydntekijtiaja 100mil-
jardin liikevaihto.
TAssA yhtymassa ABB Asea
Skandia Oy harjoittaa Suomessa
maahantuontia ja tukkukauppaa
tuoneilla, j otka liittyviit s,ihkiittn.
Asea Skandian valikoimissa on
kaikkea mahdollista sahkotawik-
keista ja kodinkoneista aina vaa-
tiviin urakoitsijatuotteisiin. Asea
Skandian budjetoitu myynti tiille
vuodelle on yli miljardi markkaa.

Luottojaosto

ABB Asea Skandia Oy:n 16
myyntikonttorin luottohallinto
hoidetaan keskitetysti paiiikont-
torista kasin. Luottopiiallikkit
Tom Ahlroosin apuna on kaksi
luotonvalYoj aa. Asea Skandian
tytaryhtididen luotonvalvonta
hoidetaan hajautetusti, mutta
vastuu toiminnasta on silti Asea
Skandian luottopiiiilliktillii.

Tom Ahlroosin mukaan luot-
tojaosto on tulosyksikkd, jonka



tehtiiviina on minimoida myynti
saamisiin sidottu rahamiitua ja
luottotappiot. Sen roolina on
myiis toimia markkinoinnin tuki-
ja palveluyksikkiina tavoittee-
naar luoda edellytykset turvalli-
selle tilimyynnille.

Jaoston muita tehtiiviA on yl-
Hpitaia toimivaa reskontraa, yh-
teistydssa markkinoinnin kanssa
valvoa ja ennakoida asiakasyri-
fysten luottokelpoisuuden kehi-
tystii ja vastata asiakkaiden sal-
dojen perinniistii.

Luotonanto ja -valvonta

Uuden asiakastilinavauskiisitel-
lii.iin Asea Skandialla seuraa vas-
tr:
. avauslomake
. luottotiedot
. ainoastaanyrirystilEa
. luotonvalvontaneuvottelee

myyntikonttorin kanssa
mahdollisista yakuuksista

. luotonvalvonta sopii
m).yntikonttorin kanssa
luottorajan maiiirastA

"Luotonvalvonnan tehtAv?ina on
pitkAjiinteisesti seurata asiakkai-
den luottokelpoisuuden kehitys-
tA", kertoi Ahlroos periaatteis-
taan. Tiihrin on hiinen mukaansa
keytettiivissii seuraavat apuv,ili-
ne€t:
. tiedon saaminen kent?Utii
. luottotietotoimiston valyonta
. jii{estekna tai
. tuore€t luottotiedot
. suoratasiakaskontaktit
. tiedonyiilitys kilpailijoiden

viililla
. luottoalan menetelrnien ja

lainsti?ideinndn seka yleisen
kehityksea seuranta

Myyntikonttorin rooli
luotonannossa

Luottopaiiillikkti Ahlroos kertoi
myyntikonttoreiden ja pAiikont-
torin luottohallinnon veiliseste
yhteistydsta. Myyntikonnorilla
on tietty toimintamalli, jonka
mukaan uusia asiakas kiisiteuii.iin.

Tilinavauksen yhteydesse
mryntikonttori ehdottaa asiak-

kaalle sellaisen luottorajan, joka
perustuu arvioiduille vuosiostoil-
le. Sen tehfiiv?inii on myos vasta-
ta siita, ettii tuota luottorajaa ei
ylitetil Jos luottorajoihin halu-
taan muutoksia, toteutetaan ne
luotonYalvonnan kanssa yhteis-
tydsse.

Myyntikonttori huolehtii
mytis siifi, ettii hyvitykset k?isi-
tellai in viipymAttii. Sen jatkuva-
na tehtiiviina on viilittiiii luottoja-
ostolle kent:iltii saatavi& luoton-
antoon vaikuttavia tietoja-

Jari Nuorinko

Tom Ahlroos ABB Asea Skandiasta piti mielenkiintoisen esitelman
yh A$d ja sen luottohallinnosta-

illiten tovoitst
luottou lo n piiii ttai iiit?

Yritysten luottohollinnosto vo.sto.ovgt henkilcit ovot ovqinosemosso luottotoiminnon
torvitsemien tuotteiden io polveluiden honkinnosso.

Kohdisto sonomosi suoroon oikeille henkiloille, luottomiehet-Kreditmdnnen
r.y.:n jdsenille.

Luottopiiiillikiiille, luotonvolvojille sekii luonro-, perintti- io rohoitusolon ptiiiniiiille.

osoitteisto kasirua 800 henkilonimeri trcimipoikkoosoitteineen. Tdmri rekisteri on oinoosootovi llo olevo, ko i kki yhdistyksen icisenet'kotiovo osoitteisto.

Rekisteriri pdivitetddn jofkuvosti. Se on koko oion tuore io ojon tosollo.

Tiedusielut

Pressmon Oy P[ 34, Kiviworenfie 4, 0 I 62 I Vontuo, puh. 90-g7g 5080
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Tdllainen uhkakuva eilalrtetavasti
ole utopiaa. Muta siihen on firtkaisu:
Po hi o I an I u ot to is kivaku utu s !

ja omavastuut sovitaan vastaam an kunkin yrityk-
sen omia tafDeit? ia toiveita.

Mlyntisaatavien ukuuttaminen on yrityksellesi
l.hri tdrkedd kuin muunkin omaisuuden, kuten ra-
kennusten, koneiden, laitteiden ja tavaravarxtoien
vakuuttaminen.

POHJOLAN ASIANTUNTIJAT OVAT APUNASI!

Me neuvomme Sinua, miten y tykse-
si saa luottoriskit hallintaan. Ku+assa
seisomassa vasemmalta lukien Esko
Kuismin (markkinointi), uesa Niemi-
nen (osastopdillikkd) ja Timo Nisu-
maa (sopimukset ja luottoriskien ani-
ointi), istumassa vasemmalta lukien
asiakasyhteyksiii hoiawt Jessica Ny-
man. Anu rynninen ja Virva Hei
nonen.

sorTA POHJOLAAN (9O)559r JA PYYDA PUHELIMEEN LUOTTORISKIEN
ASIANTUNTUA. ANNAMME SINULLE LISATIETOA JA LAHETAMME

LUOTTO RISKIVAKUUTUSTA S ELVITTAVAN ES ITTEEN.

PorryorA-YrrTICrr
NHIOI,\ SUOM-SN.\,MA EUROOPPAIAINEN' 

IITYIAKINEN

MIKA ON LUOTTORISKIVAKUUTUS?
fiamalla luottoriskilakuutuksen yritls turvaa
saatavansa kotimaisen ai ulkomaisen ostajan

osoitautuessa maksukyvyttdmdksi. vakuutus kor-
vaa On(i iohtuvan nettotappion omarastuuosuudel
la vdhennettyna.

Luottori'skivakuutus tehdfjn kullekin yrityksel-
le vksilokohtaisesti. Ostaiakohaiset vakuutusmdaret



Ir'- yUA varmaan tykiuA pystyy
l\ tuinastamaan hyttysen, lop-
pu tuloksesta ei liene kenellii-
kiiAn epliilysta. Mutta enta toi-
menpiteeseen kulutettu aika,
vaiva ja raha? Saadaanko vasti-
netta uhrauksille?

Kahdentoista tuuman kanuu-
nanlaukaus maksaahenkildauton
verran. Tykkimiehiiikin tarvitaan
kourallinen. Kai hyttysen voisi
ruhotapuoli-ilmaiseksi huokeam-
milla, perinteisillii menetelmillii.
Varteenotettava yaihtoehto on
hyttysen siiastaminen, se saisikin
inistii vapaasti luonnolliseenkuo-
Iemaansa saakka.

PerintA-alallakin joskus jah-
dataan ikiiankuin tykiUa hyftys-
ta. Vakavarainen suuryhtid, nii-
tiikin sentiiiin yielA on, sai seitse-
m?in (7) markan laskun. Jostakin
syysta yhdd ei maksanut laskua
ajoissa. Ei ehka tajunnut, ette
vakituinen tavarantoimittaj a voi
niin pienella asialla vaivata hy-
vaa ostajaa.

Tosiaankin vaivata: ostajan on
avattava laskukirje, liihetettAva
hyvziksyjane, kierrAtettavii ehka
muutaman henkiliin kautta ja
Iietenkin myds kirjattava. Se vie

atk-kapasiteetista oman pikku-
riikkisen osuutensa. Lasku on li-
siiksi siiilytettava mapissa viisi
vuotta. Kalliiksi seitsemdn mar-
kan lasku tulee liihettajiilleenkin
postikuluineen peivineen.

Tassa esimerkkitapauksessa
ostaja oli siisjafiiinyt laskun mak-
samatta, hukannut sen kaiketi.

Myyjii ryhtyi karhuamaan. Kar-
hukirje ei saapunut koskaan las-
kujen maksajalle. Ehkh organi-
saatiossapiillyt vika tai huolima-
ton henkild kadotti sen samalla
tavallakuin alkuperiiisenlaskun-
kin.

Myyjii siirsi saatavansa mai-
neikkaalle perimistoimistolle.

Myyjiillii ei joko ollut suhteelli-
suuden- tai kohtuullisuudentajua.
Luultavimmin siirto tapahtui sil-
kasta epahuomiosta, toimeksian-
roja laihti samalla kertaa isompi
nippu. Perimistoimiston tehokas
maksukehotus saavutti ostajan:
seitsemiin markan lasku lisiittyna
40 mk:n kuluilla.

Eikii perimistoimistolla tosi-
aankaan ole kontrollia? TAytyy-
hiin sitii jokin raja olla peritt,iv,in
pienuudellakin. Vaikea tatai on
uskoa huolimattomuudeksi. Toi-
meksiantoa ei tehty linjasiirtona
vaan ihan oikealla paperilla.

Toimeksiannon saapumisen ja
perintAZinlaiton viilill?i olisi kai-
vattu hetki harkintaa. Olisi teh-
nyt hyvee seka toimeksiantaj an
etta perimistoimiston maineelle.

Suuryhti6, sen lisiiksi ettii oli
vakavarainen, oli myos maksu-
valmiudeltaan erinomainen- Ja
suoritti tuota pikaa seitseman
markan velkansa. Anteeksi pyy-
dellen.

Nimirnerkki:

Konrad Maximus 1/1990
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Yaratuomari Yrjii Lehtonen
on Luottolinkin lukijoille

tuttu. luottoalan vahva
vaikuttaja, jonka kehittiimien

tuotteiden ja palvelqien
pohialta on syntynyt kannat-

tavia ja toiminra"nsa edelleen
laqientaneita yrityksin.

Samanaikaisesti Yrjii Leh-
tonen on tehnyt toista piivii-

ty6teAn, site, johon hAnm
koulutuks€nsakin on hiDet

valmentanut.
Hnn ja hiinen yrityksis-

siiiin tyiiskenteleviit juristit
ovat luotsanneet asiakkaitaan

ymmiirtiimiiiin sopimuspoli-
tiikan merkitystii yritystoi-

minnassa tArkeinA yritystoi-
minnan menestystekiiend.
Mikii sai juristin kiinnos-

tumaan luottotoiminnasts,
mike teki lAkimieheste

luottomiehen?

Konsultoiva luottomies

Varatuotni Yrj ii Lehtonen pittiii konhtrssilainsiitifoinniin pilaista
uudistamista tiitkuitud. " Luotmrnizsten nlisi ny$iski voimak:kaam-
min v aatia uudi s tusta j a e s ixiiii s itti ko skett ia kannanott oj a j ulki s e s ti,
mm. tiedotusviilineissii. "

"('t uoribttuani vuonna 1966
D bkimiehennrtkinnonjape-

rustettuani lakiasiaintoimiston
ensimmaiset saamani toimeksi-
annot koskivat luotlotoimintaa.
Varsin pian huomasin, ettii yri-
tysten perintAtoimessa oli kehit-
tiimisen varaa", Yrjo L€htonen
muistele€.

"Aloin ottaa selviie asioista.
Hankin S. A. Perret'n, Esko
Tuovis€nja A, K. Anttilan vuon-
na 1970 kirjoittaman Liikeyri-
tyksen luottotoiminta-kidan ja
otin yhteytta sen kirjoittajiin,
liihinnti Penethen ja Tuoviseen,

joilta sain tietoja ja vastauksia
kysymyksiini. Heiltii kuulin alan
yhdistykseste, Luottomieh€t
r.y.:stii, ja liityin itsekin jiisenek-
si,"

Yrjii khtonen oli halukas pe-
rustamaan Turkuun paikallisyh-
distyksen ja saikin Luottomiehet
r.y.:n hallimkselta valtuudet pe-
rusamiskokouksen koolle kutsu-
miseen. Aika ei kuitenkaan ollut
kypse S biset yhdistyksen tur-
kulaiset jesenet edustivat Hhinnii
pankkitoimintaa. H€ katsoivat
luotonantokysymystenkuuluvan
virkaansa eivatka oleet haluk-

kaita kiiyt*imeen niihin vapaa-
aikaansa

"Nyt maapera voisi olla otol-
lisempi. Enemmistai yhdistyksen
jesenisci on yritysten luotonval-
vojia ja luottopeiiillikoitA. Paikd-
lisyhdistys voisi hyvinkin toimia,
jos se vain ldyfiiisi p,ileviin ja
irmostuneenvetitjiin.Toinenvaih-
toehto on jiirjestiiii yhteiskulje-
urksia Helsingin kokouksiin ja
pitAa vuosittain ainakin yksi
kokous Helsingin ulkopuolell4
vaikkapa Lahdessa ja, Tampe-
reella tai Turussa", Lehtonen
arvelee.

Tuoteideoista yrityksiksi

Omaa yrittiijeprofliliaan Yrjii
Lehtonen kuvaa sanomalla, ettei
h?in litydii itsesteiiin lainkaan pe-
lurin vikaa.

"Optimisti minussa sen sijaan
on suorastaan ylikehittynyt.
Uskon kehitykseen ja haluan
parantaa ja uudistaa asioita. Jo-
kaista kiisittelemeiiini oikeusta-
paustakin analysoin mytis siitii
niikdkulmata, olisiko se voitu
ennakolta es*iii.

Yrjd l€htosen tuoteinnovaa-
tiot ovat poikineet yrityksie, jot-
ka hiin mydhemmin on myynyt.
Bnsimmiiiseksi hiin kehitti mas-
saperintiiii ja perusti s€n hoitami-
seksi Perimistoimisto Contant
Oy:n, Seuraavana oli vuorossa
maksuhiiiridpalvelun kehittiimi-
nen ja Maksutieto Oy:n perusta-
minen. Vientisaatavien perintaAn
perustettiin Yrj6 trhtonen Inter-

. national Oy- Se myytiin 1.6.1990
panKKren Ja vaxuutusynuolcen
omistamalle Tietoperintii Oy:lle.

"Liikemiminnan harjoiaami-
seen minulla ei koskaan ole ollut
samaamielenkiintoakuin ammat-
titoimintaan ja uusien tuotteiden
kehitt?imis€en. Kehit*imistoimin-
ta jatkuu edelle€n, nyt lakialalla,
ja nrloksista kuullaan aikanaan"
khtonen lupaa.

Hen vakuuttaa, ette hiinen ny-
klsissii yhtiiiissaiiin - niin kki-
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Ydd Lehtonen pitjiii perintaitoi-
men liihitulevaisuuden niikvmid
kiristyvine. pahirnnaksi puilon_
kaulaksi hiin nimeiiii ulosottolai-
loksen riittiimiittdmiit henkilttre_
$rssit ,

Otantatutkimuksen mukaan 3
lxosenttia Helsingin raastuvan_
oikeuden kiisittelyyn tulevista
raatayista, joista haluhan mak_
Eamlsmaeraiys, on alle 5000
markan aryoisia kulutusluottoia
rai pieniii yrityssaatavia. Tirtiii
tchitys johtuu voimakkaasta
hrlutusluonojen lisli:intymises*i
1a penntiitoimen kasvusta-

"Ulosot&omeneft ely kesuia nv_
\risin vuoden ja tilastoien mi_
laan vain alle puolet ,iatauist
teffyy ulosotroteitse. I-Ilosotto_
rniehen pitiiisi lopettaa toivotto_
mren tapausten pitkittaminen,

NiitA ovat Perintiiopas. Ve.osuun_
riuelu, Konkurssiperintaikiria-
Ventiperintliopas .ji aruonfiJa_
trcjen palautusopas. Lisiiksi hiin
o osallistunut ulkomaisten am_
Dafi ikirjojen tekemiseen.

f.llosoton resursseja lisdttlive

inta velkoja saisi velallisesta va_
rattomuustodistuksen ja piiiisisi
lptstamaan saahvan verotukses-
E.seke saamaan ajoissa liike_
vamtoveronpalautukset. "

Ainoana keinonatilanteen lau_
taisemiseksi Lehronen Ditaa
rlosoton henkildkunnan lisaiemis-
E.
Eiln kertoo Ruotsissa tulossa
Dlerasta uudistuksesta, jossa
naksamismiierAysten kAsift elv
f inyy pois tuomioistuimelta
[oraan ulosottomiehelle. Sen
trsiosta tuomioistuimet peiiisevat

- '.Y_-tj.9. *!t":l parisraa luor- Teksti ja kuvat:topiiiillikititii tuloksen tekoon ja Liisa S"trann 
-''

ottaa mielellii:in esimerkiksi tun_
temansa luottopadlikdn, ioka
markkinarahatalletusten kiiittin
asemesta tadoaa hyville asiak_
kaille lisiiii maksuaikaa kunnon
korollaja siten edistiili yriryksen-
se Uiketoiminha.

Luottopii:ilikoiden nrlisi he_
nen rnukaansa perehtyai ydtyk_
sensa tormintaan ja tehdii yhteis_
tyd*i niin taloushallinnon kuin
myynnin kanssa. Heidiin oitii.isi
jalkauttaa ibensa ken6fle asiat_
kaiden luo.

"Konsulttina olen havainnut.
efie luottoPiiiiuikdn urautumisa
edistiiiihdnen hoidettavanaan ole_
vien rutiinitdiden miiiirii. Tiissii
ulkopuolinen konsultti voi auttaa
viestimala yrityksen johdolle
luotto-osaston tarvitsemista Use_
resursseista. "

timisto Yrjit Lehtonen Ky:ssd.
Xyyntirahoitus Oy:ssa tuin yt-
Lrkiasia Oy:ssii, Joissa on yh-
lcnse 2l erikoistunutta asian_
htijaa - ammafiitoiminnan rin_
nlla siiilyy ennalta ehkiiisevii ia
lonsultoiva rooli.

"Tietojen ja oman osaamisen
mustasukkainen varielu ei kos_
laan ole ollut minun tapani toi_
Eia Jopa oman toiminnan loo_
pmisen uhallakin on kehitetti-
va palveluja, joita tarvitaan."

fi er,iimy$a:in yrjd Lehtonen
E Ja(anut mm. julkaisemalla
bonoalan kirjoja ykin tai vh_
&ssii Raimo Immosen kanisa.

keskinym?iiin riita-asioihin, ioi_
den kiisittely nopeutuu.

Lainseedennain kiemurat

Luottotoimintaakoskevassa lain-
s?iiidiinnosse yrj6 Lehtonen n!i_
kee aihertakdtiikkiin. Eritvisesti
hiin mainitsee konkurssilainsiiii_
diinndn ja tietosuojalainsiiAd.iin-
ndn. Sen sijaan riita-asioiden
kiisittelyyn on tulossa parannus_
ta.

"Mielestiini on turhauftavaa.
ettei litydy diniiviisti poliiftisra
tahba uudistaakonkursiilainsiia-
daintda, vaan oikeusmin isreririn
lainsMdiinttiosastoa ryitl i sretiiiin
Jatkuvasti uusilla poliitikkoien
mielesdi kiireellisemmiUa la;it_
la", l-ehtonen kritisoi.

"Kysymys on perushvaa laa_
tlajasi A on syvii)Jfuren vaikurus
elinkeinoeliimiifin. Niin kauan
kun etuoikeussaienndksiin ei saa_
da muutoksia, velkoiilta ei ldvdv
kiinnostusta konkurssipesain iei_
vtttamlseen tai rauenneiden kon_
kurssien tutkimiseen.',

Tietosuojalaissa on yriii I-eh-
tosen mielestii menry .pikiumai_
suuksltn asti. Velallisen suoie_
luinnossa on unohdettu se su"uri
enemmistd, joka hoitaa raha_asi_
ansa kunnolla ja lopulta _ muo_
dossa tai toisessa maksaa laimin_
lyttjienkin velar.

"Kun kuluttajien luonoDetok_
sia ei eniie saa rekisteniidii. niin
rikosilrnoitus on syyt?i rehdii, ios
siihen viihiinkin on aihetta. Til-
Itiin poliisi turkii asian ilrnaisek_
si, ja oikeuden pZUtds voidaan
toimitha ulosottoon. Jos velall!
nen todetaan varaftomaksi. saa_
daan ainakin rekisterdintikelooi_
nen peAtds."

Positiivisia piirteita Lehtonen
naikee riita-asioiden kasitrelva
koskevassa lakiesiryksessd-

"Kiisittelyaika olisi saatava lv_
henemiidn. Nykyisin on tavali;_
ta, enii velalliset riiauftavat saa_
tavia saadal$een lisiE maksuai_
kaa,ja lykkeyksen saa aivan liian
nelpostl.

Koulutukseen ja konsultointiin
tarvetta

Yrjd Lehtosen mielestii woden
kest?ivdn luottotutkinnon ia D,ii_
viin pituisten kurssien oheinL_

vittaisiin parin, kolmen piiiviin
mittaisia koulutustilaisuuksia.
"Vuoden kes*ivii kurssi on niin
pifte, etta se automaattisesti
viihentiiii osanonajia. Onko pa_
rempi, ettii alalla on kourallinen
hyvin koulutettuja ja valtaosa
taysin kouluttarnaft omiakuin etUi
suurella osalla olisijonkir ainen
koulutus ja jotkut vielii suorittai_
sivat tutkinnonkin " hiin pohtii.

Yrjii Lehtonen nimetih koulu_
tuksen painopisteiksi lainsiiiidiin_
niin, uusista laeista saadut kev_
tiinndn kokemukset, myynnin ja
ruoronvalvoruEn viiliset suhteet
sekA sopimuspolitiikan.

"Yritykset eivet riittrivaisti tie_
dosta ongelmiaan ja koulutustar_
peitaan. Alaa vaivaa omahyviii-
syys ja liika tyytyvii.isyys jmiin
tuloksiin. Olenkin kysynyr luoF
toptullikdilki, jotka veroavat yri_
tyksensA v,ihaiisiin luonomppioi_
hin, ovatko he luottotappi;den
perossa tyrmiinneet liikaa kauo_
poja."

Uhka Euroopasta?

Yrj0 Lehtonen antaa tunnustusta
maarnne luottotieto_ ja perintii_
orminnan korkealle tasolle. Eu_
roopan maista vain Ruotsin hiin
katsoo yltiiviin vielii korkeam-
malle. Euroopan yhdentyminen
mefletsee myos luottotoiminnas_
sa k?iytandjen yhteniiistlimistii.
eika hiin pida kehitysniikymid

pelkais*Uin hyvine.
"Euroopassa kehitetji.:in velal_

lisen suojelusiiiinntistiiii ia ku_
luttajaliike neFt?i.ii voimisiuvan-
Niime pyrkimyks€t saavat Dals_
tatilaa tiedotusvelineissii ia
ymmArtemystai poliitikoilta.
Luoionantajille ei puoleshpuhu_
jia ltiydy", Lehtonen oohtii.

Ulkomaisten pitysten mah_
dollisuuksia etabloitua Suomeen
Lehtonen ei pidii suurina, vaikka
Esselte onkin uhannut vallata
puolet Suomen luottotietomark_
kinoista muutamassa vuodessa.
Luottotietotoimistomme oyat
yhdistyksiii ja perinrjitoimistois_
sa.onjo nyt huomattava pankkio_
mlstus.

"Sen sijaan markkinoilla on
tilaa uusille rehokkaille yriryk_
s re. Jos ne pystyvijt nykyjsia
parempaan palveluun. Terve kil_
pailu kehittiiisi tuotteita moniDuo_
lisemmiksi ja vaikuttaisi hinnoit_
teluun."
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Luottomiehet ry:n ia Markkinointi-
instituutin kehlttarira luottoalan
koulutusohlelma. ffl I

JoHp,u.rropArvA r pv

1. koulutusiakso
ohiattua etriisopiskel ua 6 kk

. kirianpito (vapaaehtoinen)
a yrityksen luottotoiminta
. yrityksen luottokelpoisuus
a maksutavat
a rahoitusmuodot
. luottokaupan oikeudellinen

saiintely

sEumeenrpiWAr 3 pv

2. koulutusjakso
oh,attua etaisopiskelua 6 kk

a vakuudet
. )'rityksen korkopolitiikka
. perintamenetelmat
a ulosotto ja konkurssi
o vuorovaikutus ja viestint'j

snunueruriiwAt 3 pv

UUSI KOULUTUSOH]ELMA

tT]OTTOTT]TKINTO
Luottotutkinnon tarkoituksena on afitaa luottohallinnon tehuiviss2 tarvittav'aa
tikoulutusta selvi aiankohtaista perustietoa luottoalasta ia sen eri osa alueista.
tuksessa yhdistyvat teoria ia kiiltanto, joten opiskelija voi soveltaa uusia asioita
tomdsti omaan tyohOnsii.

KENELLE TARKOITETTU
Tutkinto on tarkoitettu luotonval'
vontaa ja perintdii hoitaville henki-
loille ia niihin teht?iviin aikoville
seki henkiloille, jotka tarvitse t
tyOssai.iin luottoalan tietoia.

KOTJLUTUSOHJELMAN
TAVOITTEET

Tutkinnon tavoitteena on
a antaa valmiudet arvioida asiak

kaan luottokelpoisuutta ja mak'
sulryIq/a

a selviftad yleisimmat maksutalat
ja rahoitusmuodot

. opettaa arvioimaan yrityksen
|uusmahdollisuukia ja niiden kiiyt-
tozi

. Derehdlt*a korkolainsii?idan
ioon ia yrityksen korkopolitiik-
Irc.arr

a selvitt*i yleisimmat perinnan
muodot sekd pakkota)'Anroon
panoon liittF/ia menettelltapoja

. antaa tietoia luottokaupan oi
keudellisesta sa?intelysgi

o opettaa )'rnmairtamiiiin asiakas-
palvelun ja neuvottelutaidon
merkityken luotto ia perinta-
toiminnassa.

fz-t--l

-
Luottomiehet - K reditrniinnen r.y.

TiAKEMINEN
JA OPISKETTTN

ALOITTAMINEN
Hakuaika p?iafi1y 5.9.7990.
Opiskelu alkaa lokakuussa Hel.
singissa.
Hakemus tehdiirin Markkinointi-
instituutin hakulomakkeelle ja Ia-
hetetddn osoineella:

Markkinointiinstituutti
Toolontullinkatu 6
00250 Helsinki

Koulutus toteutetaan yhteistyoss:i
Luottomiehet ry:n kanssa. Luotto
miehet ry myOnrta kaikille tutkin-
non suorittaneille oikeuden kdy'
vi'd LTS- lyhennettii nimensi yhtev.
dessa.

KOULUTUSMAKSUT
Tutkintoon sisalryy kaksi koulutus-
jakoa. Yhden koulutusjakon
maksu on 4 000 mk. Lisaoppiaine
kirjanpito 800 mk

LISIiTIEDOT
Lisatietoja antaa koulutuslinjan
pziellikko Sirkka-Uisa Santtila
Markkinointi-instituutissa, puh.
oo) 4t 361.

Hakulomakkeen voit tilata sa
ma$a numerosvl.
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f omat ovat lopuillaanjakiin-
L./ nostavat syksyn tapahtumat
ovat edessA.Eikd olekin niin, ette
ruskettunut pinta kestiiii parem-
min kolhuja?

Aurinko on antanutmeille run-
saasti ylimaiiriiistii energiaa ja
kes,in kohutuimmat taidetapah-
tumat hengen ravintoa. Kun niiil-
ui eveine astumme syksyn karu-
selliin, ei meiltii pitiiisi voimava-
roja puuttua.

Tosin luotonvalvojat n?ihdlik-
seni tarvitsevatkin tupla-annok-
sen henkiste energiaa moniin
muihin ammattiryhmiin verrat-
tuna, onhan vastapuolenamme
usein todellisia pelureita.Mstii
me luotonvalvojat saamme sen
yUmii:irAisannoksen?

Hyvat esimiehemme, luotto-
pai.ii ikitt, iilkiiA unohrako kuka
leille antaa ne dsmiilliset viime-
tiidentiedot ja usein lfies val-
miin ratkaisumallin, jonka poh-
jalta viisaat paiatoksenne voivat
synryA.

Yrityksen ylinjohto jakaa pa-
lauteffa lehes tyokseen, mutta
mihin ne kiitoksen sanat kato-
avat saapuessaan viiliportaaseen.
Viiisliimaitei rippeet niiste kuu-
luisivat luotonvalvojil lekin.
Samoin tietysti epeonnistumis-
tetr jiilkiselvittely, sekin tulisi
kiiydii luotonvalvojatasolla asti.
Se kehitt?iii.

Tiissii maassa tuleo tlinai syk-

Mietteitii
luotonvalvojan
niiktikulma"sta

syna olemaan liihes sata hyvin
patevesti koulurettua, LTS-tut-
kinnon suorittanutta luottoalan
arnnattilaista, joista suurin osa
tydskentelee luotonvalvojina.
Heill?i, jos kelliilin on valmius
tehokkaaseen ja tulokselliseen
toimintaan. Poikkeuksetta jokai-
nen,jonka kanssa olen keskustel-
lut kurssin sisiilldstii, on todennut
sen hyvin tiiysipainoiseksi.

Vaikka monet kurssilaisista
ovatkin olleet alallajo vuosikau-

sia on koulutuksen anti ollut silti
merkittiive. Uskon tiimtin koulu-
tuksen tiimoilla suoritetun uuras-
tuksen vaikuttavan mytis mata-
laksi todettuun palkkaukseen
myiinteisesti. Ainakin sen tulisi
tehdii se!

Vamuutta ja itsetunnon ko-
hentumista sen uskon mydskin
tuovan tullessaan. Tiitiikin kaik-
kea me tarvitsemme eritoten val-
mistuessamme vuoden -92 iiil-
keiseen aikaan, jolloin kilpailu

maassamme entisestiiiin kiristy-
nee ja heikostl kannattavia yri-
tyksiii alkanee yhii suuremmalla
nopeudella putoilla konkurssiko-
riin.

Tiimiin paiviin yhteiskunnas-
sa me luotonvalvojat olemme
ehkli liian kiltteje, Han hiljaisia
ja liian niiyriii. Pitamiillii enem-
mAn iiiintii ibes*imme ja osaami-
sestamme ja ennen kaikkea us-
komalla itseemme voisimme
myiinteisesti nostaa imagoamme.

Mielestini tarvitsernme tytis-
s,imme erityisia psykologisia
ominaisuuksia houkutellessam-
me asiakkaita maksamaan vel-
kansa. Kuulin ensimmliisen ker-
ran vuoden -89 luottomiehen
Seija Lehtos€n kAyttiiv,in tiita
houkuttelu-termie puhuessaan
a{en ty6stii.iin. Siinepa vasta me-
netelme ennen pakkoperintaiii,
kun vain osaamme valita oikeille
velallisille oikeat houkuttimet
oikeaan aikaan.

Toivon kaikille luottoalalla
tydskenteleville virikkeellistii ja
idearikasta syksyii niin omassa
tytissAan kuin yhdistystoiminnas-
sarnmekin. Siis niihdiiiin syys-
kuun kuudentena, syksyn ensim-
miiisessii kokouksessa. Tsemp-
piii kanssasisarille ja -veljille
tolvoo

Aila Oivula
luotonvalvoja

S ;i:iffin|iii:11ffi:: Kauppaopistosta tytietiimiiin
lunsa piuttzineeue aika suuri muu-

hrxfi ;H[fifirJ$.rffi{: Toisen polven
lj#$"::,"*x,l*,"* "o luottoniies kesityiissfl
huomattavasti vaikeamoaa on

toja ja- ulkomaisia luottotietoja tuntemaan asiakkaita, joten sain
voitiedust€lla_liikepankeilra- juonestakiinnimekjnopeasti.

PerinteA kasitellessamme TAmiin mahdollisti vri&ksen
saimme )Titystalouden runnilla selke5 luottopolitiikka; jo{a teb-
keteemme Contantin "Vaaran tiin selvdksi heti ensimmilisina
merkit". Oikeusopissaklisiteltiin piiivinii.
vainoikeudeuistaperintaiejaks- Uudeletyitntekijiilleonensi-
kentatoimessasairnmerautaisan- arvoisentiirieiia. ettiontoimin_
noksen taseiden tunnusluvuista. taohjeeteri tilanteisiin.Neluovat
Kaiken kaikkiaan astelin kohti turvallisuuden tunnetta, antavat
Eteliirantaa aika viihin eviiin. pohjaa piiAtttksileja tukevat nii-

rit
Kokemukset luottoalalta

Yliittiiviii asioita
Muutaman viikon tyOskennelty-
iini aloin oppimaan rutiinit ja Uusia asioita oli tietysti paljon,

tottua vastuunottamiseen. Kou-
lunpenkilla istuessaan ei tar-
vitse kantaa vastuuta teoistaan,
eika Uikoja perusteua tekemisi-
een,

Vihin eviiin

T?imiin kesiin tytiskentelin Oy
Kontino Ab:n luotto-osastolla.
Kauppaopistossa ei juuri luotto-
alan asioita kiisiteue. yriwsta-
loudessa on yksi luento, jossa
todettiin, etta on olemassa luotto-
tietoyrityksiA ja niist?i kannattaa
tiedustella kotimaisia luottotie-

mutta yuafiiivimpia ehkii olivat
isojen yritysten maksuhalutto-
muus, puhelinperinniin tehok-
kuus verrattuna kirjeperintjiiln.

Eniten ylrityin ja petyin si!
hen, ettei kaikkien ihmisten sa-
naan voi luottaa.

Luottoalalle?

Kaksi kuukautta on tietysti lyhyt
aika, mutta kokemlkseni luotto-
alalta on positiivisia ja ty6 on
mielenkiintoista, sille koskaan ei
tiedii, mitii huominen tuo tulles-
saan. En pitAisi miniiiin ihmeenii,
jos tuleva tyiipaikkani on luotto.
alalta.

PS Tiitii lukiessasi olen parhail-
laan palvelemassa isenmaata
Karjalan Prikaatissa Vekamnjiir-
veUA.

Sanpo Pennanen
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Ruotsin luottomiehet tutustumassa
suomalaisiin yrityksiin
Pohjoismaisilla luotto- ja perintAalan yrityksillii on jo ruosia ollut kiinteAe yhteistyiitA. Alan
ongelmat ovat pitkiilti samanlaisia niiissi maissa. Alalla toimivat henkiliit erityisesti Suomessa
ja Ruotsissa oyat ndhneet tarpeelliseksi tietojen ja kokemusten yhii laajemman vaihdon.

17 ierailun kohteina olivat
Y oerintdtoimistoCredit-Jus-

titia by, Luottokunta, KOP:n
luottotieto-osasto, Oy Stockmann
Ab, SuomenAsiakastieto Oy, Sa-
noma Oy sekii Oy Kontino Ab.

Pankkien luottotietotoiminta

KOP:n luottotieto-osasto otti
vastaan kuusi vierasta, joista nelje
edusti ruotsalaista luottotietoalaa.
Isiintiina toimi osastopa, tkkd
Fred Ilmoni, joka alusti pankin
luottotietotoiminnasta ja Suomen
luottotiotoalasta yleensii.

Vieraita kiinnosti pankkien j a
luottotietotoimistojen yhteistyo.
Ruotsissa luottotietotoiminta on
keskitetty kahdelle suurelle alan
yritykselle, eikii sikalaiset pankit
y[Apidii omaa luottotietotoimin-
taa.

Vieraat saivat tutustua Suo-
men Asiakastiedon maksuhiiiri-
drekistedin KOP:n paArcyhte-
yden kautta. Heita ihmetytti ky-
sel),rnaksun alhaisuus. Ruotsissa
ei ole keskitettyii maksuhiiiritire-
kisteria, vaan ruotsalaisettoimis-
tot yllapitlivat omia rekistereita.
Ne antavat laajempaa informaa-
tiola mm. yksityishenkildiden ku-
lutusluotoista ja vakuudettomis-
ta pankkiluotoista.

Sen sijaan rekisterinpitiijiin
ilmoitusvelvollisuus on laajempi
kuin Suomessa,

Maksuhdiri0tiedot nopeasti

Suomen Asikastieto Oy:ssti vie-
raili viiden hengen ryhmii ja
emantdna toimi markkinointi-
p:itillikkd Helena Pahlman. Vie-
raille esiteltiin yhtiiin toimintaa
ja omistustaustaa seka kerottiin
Suomen luottotietoalasta.

Piiiitepalvelun avulla vieraat
saivat tutustuakyselymiiiir? teiiin
Pohjoismaiden eniten kiiytenyyn
maksuh?iiridrekisteriin. Lisiiksi
heille kerrottiin rekisterin tieto-

jen keruusta ja tictolaihteisa.
Suuret kyselym,iiirat sekA teho-
kas tietojen jakolu paatepalve-
lun, puhelinpalvelun ja julkaisu-
jen kautta herAfti keskustelua.

Kyselyjen edulliset hinnat sai-
vat vieraat vefiaamaan vastaavia
hintoja Ruotsissa. Tietosuojalain-
s?iAdiinntin kehitys ja sen vaiku-
tus yksityishenkildiden luoftotie-
tojen saatavuuteen puhutti niin
vieraita kuin isZintiiikin.

Yritysten luottokelpoisuuden
arviointi

Oy Kontino Ab:ssii neijiin vie-
raan isiintiina bimi luottopai{-
likktt Pertti Pennanen, Alussa
vieraille esiteltiin Oy Kontino
Ab:n toimintaa yleisesti. Lisiiksi
esiteltiin luottotietojen saatavuut-
ta piia$een avulla.

Oman kehitystyon tuloksena
esiteltiin taulukkolaskenrapohjai-
nen tunnuslukujen laskentaohjel-
maja siihen kiintdisti liittyvii yri-
tyspisteytysjii{estelmii Sillii pis-
teytetiiiin luottopiiiitoksiin vaikut-
tavia eri t€kijtiita, kuten omistus
ja tase tietyUA tavalla.

Vierailua varten yrityspi ste-
ytysjiirjestelmiista oli tehty ruot-
sinkielinenversio. Vieraatolivat
eritriiin kiinnostuneita siitii, mis-
tii perustiedot pisteytysjiidestel-
meiin saadaan. Lisaiksi tutustut-
tiin Kontinon asiakkaiden saldo-
jakaumaseurantaan. Ti A pysty-
tAiin seuraamaan mm, pankkila-
kon vaikutusta saatavien viivei-
den kehitykseen.

Viemilun aikana keskusteltiin
yleisesti luottohallinnostaja vaih-
dettiin kokemuksia alalta.

Keynti lehtitalossa

Viiden hengen ryhmii vieraili Sa-
noma Oy.ssii, jossa isiint ina toi-
mi luonopiiiillikkti Pertti Larva.
Yhtiiin pikkubussilla ajettiin Sa-
nomalaan, jossa esittelykierrok-



sen oppaana toimi Thda Eae-
ling.

Vieraat olivat vaikuttuneita
lehtitalon nykyaikaisuudesta ja

Samalla tutustutriin
suurimman sano-

painotekniikkaan. Eri- Perintdtoinisto credit Justitia o!:n vieraat saivat rDnrdn kuvan suontaraisesta perintdtoimin msta-mielenkiintoa heraftivat
robotit, jorka

paperifldlia varastos-
painoikoneille. Kierroksen iiil-
En tilaisuuden isiintA piti isi-

Kiertokiiynninpliaaeeksi vie_
raille kerrottiin tavaratalon ja vii-

sanomalehtiryhmiin luo-
Sen piEtteeksi

yhtion tarjopama lou-

Paluumatkalla tehtiin kaupun-
Senjiilkeen

toimitettiin turvallisesti

hengen ryhme vieraili
CrediFJustitia

jossa isiintitnii toimi toi-
Thomas Feodoroff.

vieraille esiteltiin Intrum
ja Creditin toi-

yleisesti, jonkajiilkeen Fe-
ff ketoi Suomessa tapah-
perinnlin piiiipiirteistii

Vieraat olivat €rityisen kiin-
osa rwtsalaisista vieraisn rounastanassa isdntien sewassa. Tunnerna ori vqauturut ja kesratsterualan kystnryksisrA yilleasta.

takaisinolosta ja tili-
Yhdesse pohdittiin ja
autoala:m liittyviin pe- hittiiskaupan luotiohallinnosta

Samalla kerrouiin nykyaikaiseen
viihittiiiskauppaan olennaisena
osana kuuluvista maksuvlilineis-
tii ja luottokorteista.

Vieraat olivat vakuuttuneita
Stockmannin nykyaikaisesta toi-
minnasta ja tavaratalon suuruu-
desta.

Luoftokorttitoiminta
sanankaltaista

Luottokunnassa ja Eurocard
Oy:ssii vieraili viisihenkinen
ryhmii, joka koostui mm. Ruor-
sin Euocardin ja Diners Clubin
henkiltiistii. Isiintine toimivat

erityispifu teistii Ruotsissa
Suomessa. Irpuksi halinto-

Soininen esitteli yh-
perintajiirjesbtmriri piEt-

tavaratalossa

ryhmii vieraili Oy
Ab:ssa, jossa isiint{-

toimi luonopei likkii Veikko
Vieraille €siteltiin Suomen

ja suoriteniin kiertokAynti
tavarahlon toimin-

luottopiiiillikko Petri Carpln ja
apulaisluorropaiellikkd Veijo
Laakso-

Vieraar tutustuivat yhtioiden
toimintaan, Keskustetuissa vaih-
dettiin kokemuksia rlean liittv-
visfii asioista" Lisdksi vertailtiin
korttijiirjestelmien yhteneviii-
syyksiitja eroja maiden viililld-

Ajatusten vaihto ja keskuste-
lu oli vilkasta Tapaaminen koet-
tiin molemmin puolin hyddylli-
seksi. Toiminnan painopistealu-
eiden ja ong€lnien todettiin ole-
vao yhteiset molemmissa mais-
sa. Jiirje,steLnien rodettiin olevan
kummassakin maassa t€knis€sti
varsinkehittyneitdja asiakaskun-

nan rakennekin on pitkiilti sa-
mankaltainen.

Yhteydenpito jatkuu

Kaunis ja aurinkoinen si6 suosi
vierailijoita koko matkan aian.
Isiintien ja vierailijoiden kesien
todettiin, ettii vierailu oli hv6dvl-
linen. Kokemusten ja tietojL
vaihtoa s€kA kcskineiistii kanssa-
kaymistii paiirettiin jarloa suo-
malaisten vastavierailulLa sws-
kuussa Thlfiolrnaan sountau-t -
van meriseminaarin yhleydessA.

TeLsti ja kuvat:
Pressnan/Jonna Yrj0lii
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Luottomiehet-Kreditminnen r.y.
Hallituksen kokouksissa 24.4-22.5.1990 hyviiksytyt uudet jdsenet

lra Olavuo
Luotonvalvoja
Neste Oy, Chemicals
PL 20
02151 Espoo

Jan Lindh
KTM, Luottopaallikko
Neste Oy, Chemicals
PL 20
02151 Espoo

Jaana Luukkanen
Yo-merkonomi
Valmet Automation Oy
PL 237
33101 Tampere

Johanna Makinen
Perintasihleeri
Independent Rahoilus Oy
Arkadiankatu ,1-6 B
00100 Helsinki

Toivi Niskanen
Luottotarkastaja
Luottokunta
Heikkilante 10
00400 Helsinki

Olli Kivelii
Markkinointijohtaja
Tietoperinta Oy
Ratapihantie 1 1
00520 Helsinki

Sari Tuominen
Luolonvalvoja
Oy Eltuinq Ab
Ralssitie 6 Pl 63
01510 Vantaa

Maire Wahlstrom
Luottopaallikktt
Oy Henry Nielsen Ab
PL 199
00101 Helsinki

Tuire Tuomi
Luotonvalvoja
Suomen SAhktitukku Oy
Karhunkierros 2
01640 Vanlaa

Ari lskanius
Luottorietopaellikkd
Suomen
Luotonantajayhdistys r.y.
Lakkisepankuja 2 A
02600 Espoo

Jaana Uponen
KTM
Suomen
Luotonantajayhdistys r.y.
Lakkisepankuja 2 A
02600 Espoo

Lakitoimisto Yriti Lehto-
nen Ky:ssa on nimitetty
asranajorynmten osasto-
peallikdksi oik.kand. Heik-
ki Makinen (28) ja vara-
tuomariMikko Korttila (2 .
Makinen on loiminut laki-
miehena toimiston oalve-
luksessa ja Kofi ilatuomio-
istuinlaitoksen palveluk-

Varatuomari Jari Mali-
nen (29) on nimitetty Laki-
toimisto Yrjo Lehtonen
Ky:n lakimieheksi. Han on
aikaisemmin toiminut mm.
Turun laeninveroviraston
asianvalvojana ja viimek-
si vaasalaisen PCFkon-
sernin luottopaallikkona.

f t r s

Heikki Mekinen

Jari Malinen

Suomen Asiakasperinta
Oy:n toimitusjohtajaksi on
nimitetty valt.maist. Nils
Weckstr i im 13.3.1990
alkaen.

Suomen Asiakastieto
Oy:ssd on nimitetty llkka
Tammisto 1 .3.1990 alka-
en jarjestolmaasiantunti-
jaksi atk-osastolle. Hanen
tehtaviinsa kuuluvat lait-
teistojen ja varusohjelmis-
tojen yllapito seka toimin-
taympariston kehittami-
nen. Han on toiminut ai-
kaisemmin Nokia Datan
asiakaspalvelussavastaa-
vissa tehlavisse ja sita
ennen SKOP: in u lko-
maantoimintojen atk-keyt-
totoimiston esimiehena.

Sari Nylund on aloitta-
nut  30.4.1990 Suomen
Asiakastieto Oy:n markki-
nointiosastolla myyntisih-
teerin tehtavissa. Han
hoitaa tehtavia Marika Al-
lenin eitiysloman ajan.
Asiakastietoon hiin siirtvi
Oy Evli Ab:sta.

Suomen Asiakastieto
Oy:n julkaisuosastolle on
kustann ustoimittajaksi
2.4.1990 alkaen nimitetty
Nina Lappalainen vastuu-
alussnaan kirjatuotanto.

Kokouskutsu
Luottomiehet-Kreditmdnnen r.y.:n kokous pidetaan
torstaina6.9.1 990 klo.1 7.00alkaen Helsingis'sdravin_
tola Katajanokan Kasinolla, osoite Laivast-okatu 1.

Kokouksessa kdsiteltddn:

1 ) Jesentutkimuksen tulokset,
KTM Bo-Magnus Salenius

2) Luovutetaan diplomi vuoden 1990 luottomieheksi
valitulle henkildlle, joka pitdd myos kokouksessa
esitelman luottoalaan liittyvistd ajankohtaisesta
aiheesta.

3) Luottohuumorikilpailun tulokset

4) Muut asiat

Kokouksen jdlkeen yhteinen iltapala

Luottomiehet-Kreditmennen r.y.
Hallitus

Huom! Ennakkoilmoittautuminen osallistumisesta
kokouks^een ja iltapalalle viimeistaan tiistaina4.9. 1 990,puh.653 131 tai 653 401.

Vuoden viiviimeisen kokouksen ajankohta on
20.1 1.1990.

Mikko Korftila


