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Kesiinmukavahengiihdystaukoalkaapianolla lopuillaanja on taasaika paneutua tytttehteviin. Loma on
toivottavasti ollut kaikille
rentoutumistaja aivojen
tuulettamista.

ovat puhuneetjuuri tiillaisen koulutuksenjatkuvuudenpuolesta.Nyt alkavalle
kurssilleon vielii tilaa,jotenehdithyvinmukaan.Viimeinen ilmoittautumispiiivii on 5.9.

Koulutusta

Linkki

Syksyn myiitii kiiynnisryy
taas Luottotutkinto Markkinointi-Instituutissa.
Tiimii
yhdistyksenkoulutustoimikunnanja Instituutinyhteisprojekti pydriihtiiiikiiynriin
nyt toista kertaa. Viime
vuonna aloitetun kurssin
osanottajienkokemukset

Lehden toimitusneuvosto
toivoo jitsenienaktiivista
kirjoittelua edelleenkin,
joten siitii vaanmielipiteet
ja jutut yhdistyksenposrilaatikkoakohti.
Hyviiii keslinjatkoaja syksynodottelua!
Jari Nuorinko

EEc-maittain yhteenvedontiirkeimnistii luotonantoontiittyviste perustiedoista.Niifii ovat
mm. paikallisettavaraluottoehdot,yhtiomuodot,kirjanpitovelvollisuus,tilinp?idtdksen
julkistaminen, tavarantoimittajan
omistuksenpidiitysoikeus,maksukyvyttiimyys ja maksamisrnaiiirAysmenetiely
sekiikonkussi-oikeudellisettiedotja akordimenetlely.Kiisikirjan saapyynnostiilainataallekirjoittaneelta
Elektroninen laskutus

Fecman
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Lontoossa
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ATK:n laajastahyviiksikayriistii
huolimattatehdiiiinvielii vritvksissi paljon paperityOe;k isin
siirreriian asiakirjasta toiseen
rlr,imzinvuotisen seminaarin valtava meiira tietoa ja siine
I piti alunperin olla Norjas- yhteydessiisyntyy virheitii ja
s4 muttasikailiiisenluottomies- erehdyksiii.
yhdistyksenfiaskon takia siirAlustuksessa
esitetfiinohielrettiin seminaariEnglantiin.Ly- ma,joUa tehotonja kallis paiehyestiijrEe.stelyajastahuolimar- rityo voidaan korvata ATK:n
ta onnistuiICM eli Iso-Britanni- avulla. EDI eli Electronic Data
an luottomiesyhdistyshyvin Interchange-jairjestelmA
sovelisdntitehtiiv?issiiiin.
tuu sekii yritysten, viranomaisEivetkA seminaarinosanot- tenja pankkienviilisten tietojen
tajat huomanneetmilliiiin lailla. siinoon(tilaus,laskutus,nrllaus,
ettii koko kongessikeskusoli maksuliikenneym.).
koLnepiiiv&E€nnenseminaarin
alkuamennytkoDkurssiin.
Petos
Paikkaoli sekiientisiiity ettd
modemisoituentinenyksityinen Alustaja oli Lontoon poliisin
kartano,Anugraha"joka sijaitsi petosryhmiin pAZUtikkd,joka
vAhen hankalien yhteyksien kertoi 30 vuodentyokokemukpiiiissa noin 30 km l-ontoosta sestaan.Alustus sisiilsi koko
Iiinteen Windsor Gr€at Parkin joukon esimerkkejekonkurssirunrumassa.
rikoksistajapankkeihinsekiavaOsanottajiaoli noin 125hen- kuutusyhtiiiihin kohdistuneista
keii, muttaPohjoismaidenedus- petoksistaja petosyrityksistiitus kovin viihiiinen.Asiaanvaikutti tietystiajankohtaeli juhan- Luoft ohallinto yhdentyyess[
nuspyhAt.Suomeaedustivat Euroopassaluottopiilillikdn
luottopiiiillikkdEeroSeppiiAspo kannalta
Oy:stii seki allekirjoittanut.
Seninaarinasiasis:iltitoli kir- Esitys selvitti tulevanyhdentyjoittajan mielestiikorkealaatui- mis€n aiheuttamat kiiytlinndn
nen ja keskittyi piiiiasiassayh- seuraukset
rffn. my)mti-ja luotdentyven Euroopan teemaan toehtoihin,syytemenettelyyn
ja
luottomiehen nAkdkulmasta sopimustekniikkaan.
katsottuna. Iltaohjelma hiivisi
kuitenkin selviisti edellisen Uutta pankkikiiytiintoii
vuodenPariisin seminaarinjiirEEC:ssii
jestelyiUe.
EsityksessAvenattiin pankkien
Seminaariohjelma oti
nykykiytgntiteja kehitystarpe!
tiivistettyne seuraava3
ta mrn. EEC-maidenviilisessii
maksuliikente€sse
Maksukyvytttinyys ja
LisAksi seminarissakiisitellaimiindentit EEc-maissa
tiin luottoehtojaja luottovakuut€€nliittyvie asioita.
Aiheesrajaesiinosanotrajille67siwinen kiisikirj4 joka sis6tr.:iii Fled llmoni

Puheenjohtajanpalsta

Varvas vedessi
Kuntyynessdvedessdkastelee
liikeftd,
varpaansa,
syntyyhuomaftavaa
aaltojajotka sdrkevdtpinnanja tyyneyden
kauas.Jos taasvirtaavassavedessdtai
liikkuvanveneenperdssdkasteleevaikka
kokojalkansa,ei voihavaitaminkdAnlaista
jdlked.Onneki on joskusaikaakastella
ja mieftiA...
varpaita

r-z esdkuussa.kunpalasinEngl\
tut-irru oiin peirynyttai o'ikeastaanvihainen.Masentavan
kokouksenpistei:n p?iiilleoli tietenkin matalapaineja sadesaa.
Kun palasintaksissalentokentiille, tuliyat kuninkaallisetvalvaskoisissaRolls Royceisaan
taan, toiset poliisisaattuoessa,
toiset ilrnan, matkalla Ascottiin
seuraamaantoistensahattujaja
juoruja vai olivatko hevoskilpai1uttiirke?immet.Olikohanhattukansalletarpeeksikatettuatilaa
niin, et*i huomiotaheraltavatluomukseteiyiitkastuisi.Oikeastaan
on hienoa,ettii on traditioita niin
kauankun pysytiiiin pukeutumi
sessa,hatuissa,juomisessatai
jossain muussa,kun se ei haittj.a...

FecmankokouksetkinalkaYat
muistuttaatladitiota, keskustellaan samoistaasioista samojen
ihmisten kanssakaksi kertaa
vuodessa.Edistymmektivai poljemmekopaikallamme?Muistan
kun vuonna 1987 Institute of
Credit Management(ICM) kutsui Euroopanluottohallinnon
yhdistykset kokoukseenWindsoriin. Silloin tuntui s te, ette
Luottomiehillii todellaoli paljon
opittaYaaja parantamisenvaraa
vemttunaenglantilaistenvastaaYaanyhdistykeen.
Mielesteini mielenkiintoisin
anti kuulumisestaFecmaanon
tieto siitii, kuinkaeri yhdistykset
toimivat eri maissa.Olemmehan
Fecmankin puitteissasaaneet
asianaikaiseksieurooppalaisen
helpottatunttajAsenluettelon,
neet kanssakaymistiija tiedonvaihtoayli rajojen, seminaareja,
ja
yhteisenkoulutussuosituksen
?iiinitorvenBrysseliin,EY:n piiiimajaan.Tietenkin olemme saaYuttaneetmontatavoitettavaikka kehitysjoskusonkin tuntunut
seisovanpaikallaan.

Vaikka englantilaisetovatol- vastustivatICM;n ehdotusta.
tua faktaa.
erittdinmielenkiintoisesta
jesenleet aloitteentekijttitAmonessa- Emmeymmiirtiineet,miksi pit?iiRanskalaiset
halusivat
lainsiiAtu&imuksesta.
Reitusti
yli
puolet
kin asiassa,keskusteluFecman si vastustaayhtii luottohallinnon
d2inndn,mutta eivAt viela otta- jgsenistii vastasi tutkimukseen.
kotourcessa, Anugrahassaoli titke immistii ryAkatui sta.
neet kantaa minkiilaisen. ICM Tiimdon hyyaperustatehdtyalimasentavaa.EY:n komissio oli
Kokouksen aikana esitettiin ilmoitti kuitenkin kokouksen
koidumpia ja tarkempia turkitehnyttutkimukseneri Euroopan englantilaisillefaktaa,ettii juuri piietteeksi,
etta vaikka Fecmaei muksiatulevaisuudessa.
maissakaytetyistii
maksuehdois-englantilaisillayriryksillii oli p! antaisilausuntoa,
heldhettiiisiviit
Koko ajan luottohallinnon
ta ja viiv,istyskoroistatavoittee- simmat luottoajat Englannissa.
oman vastustavanlausuntonsa merkitysyrityksille on kasvanut,
naanluoda eurooppalainenkiiy- Eras naurettavimmistavasta-arvailittomiisti.Fecmanensimmiii- kansainviilistyminen
lisiiAsit?ijattiintti.TassAehdotuksessa
viives- gumenteistamicimuistanoli, ett?i nenkunnonerimielisyyspaiefiyi
kuvasti.On tiirkeiitii, ettii luottotyskorko laskettaisiin45 piiiviin ICM:ssApeHttiin, ette ei tarvitsiihen, ett?ikokoonkutsuvaDe- miehetovat ajantasallajavoivat
kuluttualaskustaja korko mai,iiri- taisi en?iiiluottopiitillikditii, kos_
rustajajiisenICM lZihti asiaisa parcmminnojatafaktaantulevaiteltaiisiinmyiihemmin,kuitenkin ka kukatahansareskontranhoitaomille teilleen rutkimatta,olisi- suudessa,
jos venefiAkeinuttaa.
muutamaprosenttiyksikkii kor- javoisi huolehtialuottohallinnosko heillii jotain opittavaa Pohkeammaksikuin kiiytiissaoleva ta,jos viivristyskorkoaalettaisiin joismaista
pankkikorko.
periaja seolisi lakisiieteinen.
Tanskanja Norjan yhdistyk- Thomas Feodoroff
Institute of Credit ManagePelkoja epavarmuustulevas- setovatkintiimiin jiilkeen pyytiimentoli valmistellutkokoukseen ta, jos korkoja perittiiisiin, paisneet, ettii Pohjoismaisetyhdiskirjeen,jokaFecmannimissiiolisi toi englantilaistenja belgialaistyksetkokoontuisivatja keskusliihetetty Brysseliin. Kirjeessii t€n puheenvuoroista,kun taas
telisivat kuinka te$ii jarketaan.
vastustettiintiiysin 45 piiiviin pohjoismaalaisetpuolustivatlaSyksynensimmeisessA
Luotmaksuehtoaja viiviistyskorkoa. kisaiAteisiA
korkoja ja pystyivat tomiehet-Kreditmiinnenr.y.:n
Kaikki Pohjoismaattietenkin esinzime,in
ehdotuksilleentutkit- kokouksessasaammepalautetta
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KANSALLIS'
OSAKE-P\NKKI
SATAVUOTI\

Luottomiehet-Kreditminnen
r.v.:n kokous22.5.1990
tilz
ausravintolaRovalissa
jiisentii keraantynyt
Toukokuisenatiistainaoli 60 yhdistyksemme
Luottomiehet-Kreditmannen r.y.:n varsinaiseenkeviitkokoukseenravintola
Royaliin, Kokous oli luonteeltaan varsin viirikiis.

Asea Skandia Oy:n luottop?i:j.llikkti Tom Atdroosille,joka kertoi ensinyleistietoaABB-yhtyja sen
mastaja AseaSkandiasta
jiilkeenyhtidnluottohallinnosta.
SAhkdinenyhtymA
Asea Brown Boveri-yhtymii
edustaakaikkea mahdollista
Silliion 50
siihkdtekniikka-alalla.
joista
eri liiketoiminta-aluetta,
tiirkeimmiit ovat voimantuotanto, voimansiirto,sAhkdnjakeluja
teollisuudenlaitteet.
Kun katsotaanyhtymiin tunnuslukuja, voidaan todeta, eftA
kyseessaon todellinenmafirmut100milti: 225.000rydntekijtiaja
jardin liikevaihto.
TAssAyhtymassaABB Asea
SkandiaOy harjoittaaSuomessa
maahantuontiaja tukkukauppaa
tuoneilla,j otkaliittyviit s,ihkiittn.
AseaSkandianvalikoimissaon
kaikkeamahdollistasahkotawikkeistaja kodinkoneistaainavaativiin urakoitsijatuotteisiin.Asea
Skandianbudjetoitumyynti tiille
V hdistyksenpuheenjohtaja vat toisaaltatiisti lehdesta.
I ThomasFeodoroffluovufti
Kokouksenyleisii oli kiitett?i- vuodelleonyli miljardi markkaa.
kokouksenpuheenjohtajuudenv?inaktiivistasekeesityslislankiiEka-yhtymiinArtero Teittiselle, sinelynettAilhn esitelmiiitsijiin, Luottojaosto
joka ryhtyi rydsfimaiinpitkiu esi- ABB AseaSkandiaOy:nluottopiiiillikkii TomAhlroosinpuheen- ABB Asea SkandiaOy:n 16
tyslistaa.
Kasiteltaviniiasioinaolivat vuoronaikana.Kokouksenaika- myyntikonttorin luottohallinto
mm. vuoden1989toiminnanla- na keskusteltiinpauon, va ile hoidetaankeskitetysti paiiikontpikiiynti. Kohokohtanavoidaan asiastaja viilillti asianvieresld. torista kasin. Luottopiiallikkit
mainita esimerkiksiulkomaan YleisOesitti paljon kysymyksiii Tom Ahlroosin apunaon kaksi
toimikunnan jarjestiima matka ja viilillii heitettiin tiukempaakin luotonvalYojaa. Asea Skandian
FECMA:n seminaariinPariisiin kritiikkia.
tytaryhtididen luotonvalvonta
kesiikuussa.Toisena Hrkeene
hoidetaanhajautetusti,mutta
asiana oli yhdistyksen seiintii- ABB-esitelme
vastuutoiminnasta
on silti Asea
muutos.En?iiiei nimittein jasenSkandianluottopiiiilliktillii.
hakemukseentarvita kahta suo- Varsinaisenkokouksenjiilkeen
Tom Ahlroosin mukaanluotsittelijaa.uusi r sii:inndrl6yry- luoYutettiin puheenvuoroABB tojaostoon tulosyksikkd,jonka

tehtiiviinaon minimoidamyynti
saamisiin sidottu rahamiituaja
luottotappiot. Sen roolina on
myiistoimiamarkkinoinnintukija palveluyksikkiinatavoitteenaar luoda edellytyksetturvalliselletilimyynnille.
Jaostonmuita tehtiiviAon ylHpitaiatoimivaa reskontraa,yhteistydssamarkkinoinninkanssa
valvoa ja ennakoidaasiakasyrifysten luottokelpoisuudenkehitystii ja vastataasiakkaidensaldojenperinniistii.
Luotonanto ja -valvonta

"LuotonvalvonnantehtAv?ina
on
pitkAjiinteisestiseurataasiakkaidenluottokelpoisuudenkehitystA", kertoi Ahlroos periaatteistaan.Tiihrin on hiinenmukaansa
keytettiivissiiseuraavatapuv,iline€t:
. tiedon saaminenkent?Utii
. luottotietotoimistonvalyonta
. jii{estekna tai
. tuore€tluottotiedot
. suoratasiakaskontaktit
. tiedonyiilityskilpailijoiden
viililla
. luottoalanmenetelrnienja
lainsti?ideinndn
sekayleisen
kehitykseaseuranta

Uudenasiakastilinavauskiisitellii.iinAseaSkandiallaseuraavas- Myyntikonttorin rooli
Tom Ahlroos ABB Asea Skandiasta piti mielenkiintoisen esitelman
tr:
luotonannossa
. avauslomake
yh A$d ja sen luottohallinnosta. luottotiedot
Luottopaiiillikkti Ahlroos kertoi kaalle sellaisen luottorajan, joka
Myyntikonttori huolehtii
. ainoastaanyrirystilEa
myyntikonttoreidenja pAiikont- perustuuarvioiduille vuosiostoil- mytis siifi, ettii hyvitykset k?isi. luotonvalvontaneuvottelee torin luottohallinnon
veiliseste le. Sen tehfiiv?inii on myos vasta- tellaiin viipymAttii. Senjatkuvamyyntikonttorinkanssa
yhteistydsta. Myyntikonnorilla ta siita, ettii tuota luottorajaa ei natehtiiviinaon viilittiiii luottojamahdollisistayakuuksista
on tietty toimintamalli,jonka ylitetil Jos luottorajoihin halu- ostollekent:iltii saatavi&luoton. luotonvalvontasopii
mukaanuusiaasiakaskiisiteuii.iin. taan muutoksia, toteutetaan ne antoonvaikuttaviatietojam).yntikonttorinkanssa
Tilinavauksen yhteydesse luotonYalvonnan kanssa yhteisluottorajanmaiiirastA
mryntikonttori ehdottaa asiak- tydsse.
Jari Nuorinko

illiten tovoitst
luottoulon piiiittaiiiit?
Yritysten
luottohollinnosto
vo.sto.ovgt
henkilcit
ovotovqinosemosso
luottotoiminnon
torvitsemien
tuotteiden
polveluiden
honkinnosso.
io
Kohdisto
sonomosi
suoroon
oikeillehenkiloille,
luottomiehet-Kreditmdnnen
r.y.:njdsenille.
Luottopiiiillikiiille,
luotonvolvojille
sekiiluonro-,
perintti-io rohoitusolon
ptiiiniiiille.
osoitteistokasirua800 henkilonimeri
trcimipoikkoosoitteineen.
Tdmrirekisteri
on oinoo
sootovi
llo olevo,koikkiyhdistyksen
osoitteisto.
icisenet'kotiovo
Rekisteriri
pdivitetddn
jofkuvosti.
Seon kokooiontuoreio ojontosollo.
Tiedusielut
Pressmon
Oy P[ 34, Kiviworenfie4, 0 I 62 I Vontuo,puh.90-g7g 5080
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Tdllainen uhkakuva eilalrtetavasti
ole utopiaa. Muta siihen on firtkaisu:
Pohi oIan I uot tois kivaku utus!

MIKA ON LUOTTORISKIVAKUUTUS?
fiamalla luottoriskilakuutuksen yritls turvaa
saatavansakotimaisen ai ulkomaisen ostajan

osoitautuessamaksukyvyttdmdksi.vakuutus korvaa On(i iohtuvan nettotappion omarastuuosuudel
la vdhennettyna.
Luottori'skivakuutustehdfjn kullekin yritykselle vksilokohtaisesti.Ostaiakohaisetvakuutusmdaret

ja omavastuut sovitaan vastaam an kunkin yrityksen omia tafDeit?ia toiveita.
Mlyntisaatavien ukuuttaminen on yrityksellesi
l.hri tdrkedd kuin muunkin omaisuuden, kuten rakennusten, koneiden, laitteiden ja tavaravarxtoien
vakuuttaminen.

OVATAPUNASI!
POHJOLANASIANTUNTIJAT

Me neuvommeSinua,miten y tyksesi saaluottoriskit hallintaan.Ku+assa
lukien Esko
seisomassa
vasemmalta
Kuismin (markkinointi), uesaNieminen (osastopdillikkd)ja Timo Nisumaa(sopimuksetja luottoriskienanilukien
ointi), istumassavasemmalta
hoiawt JessicaNyasiakasyhteyksiii
man. Anu rynninenja Virva Hei
nonen.

LUOTTORISKIEN
sorTA POHJOLAAN(9O)559rJA PYYDAPUHELIMEEN
ANNAMMESINULLELISATIETOA
ASIANTUNTUA.
JA LAHETAMME
ESITTEEN.
SELVITTAVAN
LUOTTORISKIVAKUUTUSTA

PorryorA-YrrTICrr
NHIOI,\
SUOM-SN.\,MAEUROOPPAIAINEN
'
IITYIAKINEN

Ir'- yUA varmaan tykiuA pystyy
l\
tuinastamaanhyttysen,loppu tuloksesta ei liene kenelliikiiAn epliilysta. Mutta enta toimenpiteeseenkulutettu aika,
vaiva ja raha? Saadaankovastinettauhrauksille?
Kahdentoistatuuman kanuunanlaukausmaksaahenkildauton
verran. Tykkimiehiiikin tarvitaan
kourallinen. Kai hyttysen voisi
ruhotapuoli-ilmaiseksi huokeammilla, perinteisillii menetelmillii.
Varteenotettava yaihtoehto on
hyttysensiiastaminen,sesaisikin
inistiivapaastiluonnolliseenkuoIemaansasaakka.
PerintA-alallakinjoskus jahdataanikiiankuin tykiUa hyftysta. Vakavarainensuuryhtid, niitiikin sentiiiinyielA on, sai seitsem?in(7) markan laskun. Jostakin
syysta yhdd ei maksanutlaskua
ajoissa. Ei ehka tajunnut, ette
vakituinen tavarantoimittaja voi
niin pienella asialla vaivata hyvaa ostajaa.
Tosiaankin vaivata: ostajanon
avattava laskukirje, liihetettAva
hyvziksyjane, kierrAtettavii ehka
muutaman henkiliin kautta ja
Iietenkin myds kirjattava. Se vie

Myyjiillii ei joko ollut suhteellisuuden-tai kohtuullisuudentajua.
Luultavimmin siirto tapahtuisilkastaepahuomiosta,toimeksianroja laihti samalla kertaa isompi
nippu. Perimistoimiston tehokas
maksukehotus saavutti ostajan:
seitsemiin markan lasku lisiittyna
40 mk:n kuluilla.
Eikii perimistoimistolla tosiaankaan ole kontrollia? TAytyyhiin sitii jokin raja olla peritt,iv,in
pienuudellakin. Vaikea tatai on
uskoahuolimattomuudeksi.Toimeksiantoa ei tehty linjasiirtona
vaan ihan oikealla paperilla.
Toimeksiannon saapumisenja
perintAZinlaiton viilill?i olisi kaivattu hetki harkintaa. Olisi tehnyt hyvee seka toimeksiantaj an
etta perimistoimistonmaineelle.
Suuryhti6, sen lisiiksi ettii oli
vakavarainen,oli myos maksuvalmiudeltaan erinomainen- Ja
suoritti tuota pikaa seitseman
markan velkansa. Anteeksi pyydellen.

atk-kapasiteetistaoman pikku- Myyjii ryhtyi karhuamaan. Karriikkisen osuutensa.Lasku on li- hukirje ei saapunut koskaan lassiiksi siiilytettava mapissa viisi kujen maksajalle. Ehkh organivuotta. Kalliiksi seitsemdn mar- saatiossapiillytvika tai huolimakan lasku tulee liihettajiilleenkin ton henkild kadotti sen samalla
postikuluineenpeivineen.
tavallakuin alkuperiiisenlaskunTassa esimerkkitapauksessa kin.
Nimirnerkki:
ostajaoli siisjafiiinyt laskunmakMyyjii siirsi saatavansamaisamatta, hukannut sen kaiketi. neikkaalle perimistoimistolle. Konrad Maximus 1/1990
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Konsultoivaluottomies
Yaratuomari Yrjii Lehtonen
on Luottolinkin lukijoille
tuttu. luottoalan vahva
vaikuttaja, jonka kehittiimien
tuotteiden ja palvelqien
pohialta on syntynyt kannattavia ja toiminra"nsa edelleen
laqientaneita yrityksin.
SamanaikaisestiYrjii Lehtonen on tehnyt toista piiviity6teAn, site, johon hAnm
koulutuks€nsakin on hiDet
valmentanut.
Hnn ja hiinen yrityksissiiiin tyiiskenteleviit juristit
ovat luotsanneetasiakkaitaan
ymmiirtiimiiiin sopimuspolitiikan merkitystii yritystoiminnassatArkeinA yritystoiminnan menestystekiiend.
Mikii sai juristin kiinnostumaan luottotoiminnasts,
mike teki lAkimieheste
luottomiehen?

12

kaita kiiyt*imeen niihin vapaaaikaansa
"Nyt maaperavoisi olla otolyhdistyksen
lisempi.Enemmistai
jeseniscion yritysten luotonvalvojia ja luottopeiiillikoitA.Paikdlisyhdistysvoisihyvinkin toimia,
jos se vain ldyfiiisi p,ileviin ja
irmostuneenvetitjiin.Toinenvaihtoehto on jiirjestiiii yhteiskuljeurksia Helsingin kokouksiin ja
pitAa vuosittain ainakin yksi
kokous Helsingin ulkopuolell4
vaikkapa Lahdessaja, Tampereella tai Turussa", Lehtonen
arvelee.
Tuoteideoistayrityksiksi
Omaa yrittiijeprofliliaan Yrjii
Lehtonenkuvaasanomalla,ettei
h?inlitydii itsesteiiinlainkaanpelurin vikaa.
"Optimisti minussasensijaan
on suorastaanylikehittynyt.
Uskon kehitykseen ja haluan
parantaaja uudistaaasioita.Jokaista kiisittelemeiiinioikeustapaustakin analysoin mytis siitii
niikdkulmata, olisiko se voitu
ennakoltaes*iii.
Yrjd l€htosen tuoteinnovaatiot ovat poikineetyrityksie, jotVaratuotni Yrjii Lehtonenpittiii konhtrssilainsiitifoinniinpilaista ka hiin mydhemminon myynyt.
uudistamistatiitkuitud. "Luotmrnizstennlisi ny$iski voimak:kaam- Bnsimmiiiseksihiin kehitti masmin vaatia uudistustaj a esixiiii sitti koskettia kannanottojaj ulkisesti, saperintiiiija perustis€nhoitamiseksi Perimistoimisto Contant
mm.tiedotusviilineissii."
Oy:n, Seuraavanaoli vuorossa
maksuhiiiridpalvelunkehittiimi"('t uoribttuani vuonna 1966 joilta sain tietoja ja vastauksia nenja MaksutietoOy:n perustaD bkimiehennrtkinnonjape- kysymyksiini.Heiltii kuulin alan minen.VientisaatavienperintaAn
rustettuani lakiasiaintoimiston yhdistykseste, Luottomieh€t perustettiinYrj6 trhtonen Interensimmaisetsaamanitoimeksi- r.y.:stii,ja liityin itsekinjiisenek- nationalOy-Semyytiin1.6.1990
.
annot koskivat luotlotoimintaa. si,"
panKKrenJa vaxuutusynuolcen
Varsin pian huomasin,ettii yriYrjii khtonen oli halukaspe- omistamalleTietoperintiiOy:lle.
tystenperintAtoimessa
oli kehit- rustamaanTurkuun paikallisyh"Liikemiminnan harjoiaamitiimisen varaa", Yrjo L€htonen distyksenja saikin Luottomiehet seenminulla ei koskaanole ollut
muistele€.
r.y.:n hallimkseltavaltuudetpe- samaamielenkiintoakuin
ammat"Aloin ottaa selviie asioista. rusamiskokouksen
koollekutsu- titoimintaanja uusientuotteiden
Hankin S. A. Perret'n, Esko miseen.Aika ei kuitenkaanollut kehitt?imis€en.
Kehit*imistoiminTuovis€njaA, K. Anttilan vuon- kypse S biset yhdistyksentur- ta jatkuu edelle€n,nyt lakialalla,
na 1970 kirjoittaman Liikeyri- kulaisetjesenetedustivatHhinnii ja nrloksistakuullaanaikanaan"
tyksen luottotoiminta-kidan ja pankkitoimintaa. H€ katsoivat khtonen lupaa.
otin yhteytta sen kirjoittajiin, luotonantokysymystenkuuluvan Henvakuuttaa,ettehiinennyliihinnti Penethenja Tuoviseen, virkaansaeivatka oleet haluk- klsissii yhtiiiissaiiin- niin kki-

timisto Yrjit LehtonenKy:ssd. keskinym?iiin
riita-asioihin,
ioi_ vittaisiin parin, kolmen piiiviin pelkais*Uinhyvine.
XyyntirahoitusOy:ssatuin yt- denkiisittely
nopeutuu.
mittaisia koulutustilaisuuksia.
Lrkiasia Oy:ssii,Joissaon yh"Euroopassa
kehitetji.:in
velal_
"Vuoden kes*ivii kurssi on niin lisen
lcnse 2l erikoistunuttaasian_ Lainseedennain
suojelusiiiinntistiiii ia ku_
kiemurat
pifte, etta se automaattisesti luttajaliike
htijaa - ammafiitoiminnanrin_
neFt?i.iivoimisiuvanviihentiiii osanonajia.Onko pa_ Niime pyrkimyks€t
nlla siiilyy ennaltaehkiiiseviiia Luottotoimintaakoskevassa
saavatDals_
lain- rempi, ettii alalla on kourallinen
lonsultoiva rooli.
tatilaa tiedotusvelineissiiia
s?iiidiinnosseyrj6 Lehtonen n!i_ hyvin
koulutettuja ja valtaosa ymmArtemystai
"Tietojenja omanosaamisen kee
poliitikoilta.
aihertakdtiikkiin. Eritvisesti taysinkouluttarnaft
omiakuinetUi Luoionantajilleei puoleshpuhu_
mustasukkainenvarielu ei kos_ hiin mainitsee
konkurssilainsiiii_ suurellaosallaolisijonkir
ainen jia ltiydy",Lehtonenoohtii.
laan ole ollut minuntapanitoi_ diinndn ja
tietosuojalainsiiAd.iin- koulutusja jotkut
vielii suorittai_ Ulkomaisten pitysten mah_
Eia Jopaoman toiminnan loo_ ndn. Sen
sijaan riita-asioiden sivattutkinnonkin
" hiinpohtii. dollisuuksia
pmisen uhallakin on kehitetti- kiisittelyyn
etabloitua
Suomeen
on tulossa parannus_
Yrjii
Lehtonen
nimetih
palveluja,
va
joita tarvitaan."
koulu_
Lehtonen
pidii
ei
suurina,vaikka
ta.
tuksenpainopisteiksilainsiiiidiin_ Esselte onkin
fi er,iimy$a:inyrjd Lehtonen
uhannut vallata
"Mielestiini on turhauftavaa. niin,
uusistalaeista saadutkev_ puolet Suomenluottotietomark_
E Ja(anut mm. julkaisemalla ettei litydy
diniiviisti poliiftisra tiinndn kokemukset,
myynninja kinoista muutamassavuodessa.
bonoalan kirjoja ykin tai vh_ tahba uudistaakonkursiilainsiiaruoronvalvoruEn
viiliset
suhteet Luottotietotoimistommeoyat
&ssii Raimo Immosen kanisa. daintda,vaan
oikeusminisreririn sekAsopimuspolitiikan.
NiitA ovat Perintiiopas.Ve.osuun_ lainsMdiinttiosastoa
yhdistyksiiija perinrjitoimistois_
ryitl i sretiiiin
"Yritykseteivetriittrivaistitie_ sa.onjonyt huomattava
riuelu, Konkurssiperintaikiriapankkio_
Jatkuvasti uusilla poliitikkoien dostaongelmiaanja
koulutustar_ mlstus.
Ventiperintliopas.ji aruonfiJa_ mielesdi
kiireellisemmiUala;it_ peitaan.Alaa
vaivaaomahyviiitrcjen palautusopas.
"Sen sijaan markkinoilla on
Lisiiksi hiin la", l-ehtonen kritisoi.
syysja liika tyytyvii.isyysjmiin tilaa uusille
o osallistunutulkomaistenam_
rehokkailleyriryk_
"Kysymyson perushvaalaa_ tuloksiin.
OlenkinkysynyrluoF s re.
Dafi ikirjojen tekemiseen.
ne
Jos
tlajasi Aonsyvii)Jfuren
vaikurus toptullikdilki, jotka veroavatyri_ parempaan pystyvijt nykyjsia
palveluun.Tervekil_
elinkeinoeliimiifin. Niin kauan tyksensA
v,ihaiisiin
luonomppioi_pailukehittiiisituotteitamoniDuo_
f.llosotonresurssejalisdttlive
kun etuoikeussaienndksiin
ei saa_ hin, ovatkohe luottotappi;den lisemmiksija
vaikuttaisihinnoit_
damuutoksia,
velkoiiltaei ldvdv perossatyrmiinneet
liikaa kauo_ teluun."
Ydd Lehtonenpitjiii perintaitoi- kiinnostusta
konkurssipesain
iei_ poja."
men liihitulevaisuudenniikvmid vtttamlseen
tairauenneiden
kon_
parisraa
kiristyvine. pahirnnaksi puilon_ kurssien
luor- Tekstija kuvat:
-''
'.Y_-tj.9.
-topiiiillikititii
*!t":l
tutkimiseen.',
tuloksen
ja Liisa S"trann
tekoon
kaulaksihiin nimeiiii ulosottolaiTietosuojalaissa
yriii
on
I-eh- ottaamielellii:inesimerkiksitun_
loksenriittiimiittdmiit henkilttre_ tosenmielestii
menry.pikiumai_ temansaluottopadlikdn,
$rssit ,
suuksltnasti. Velallisensuoie_ markkinarahatalletusten ioka
Otantatutkimuksen
kiiittin
mukaan3 luinnossaon unohdettuse
su"uri asemestatadoaa hyville asiak_
Helsingin
lxosenttia
raastuvan_ enemmistd,joka hoitaaraha_asi_
kaille lisiiii maksuaikaakunnon
oikeudenkiisittelyyn tulevista ansakunnollaja
_ muo_ korollajasiten
lopulta
edistiiliyriryksenraatayista,joista haluhan mak_ dossatai toisessa
maksaalaimin_ seUiketoiminha.
Eamlsmaeraiys,
on alle 5000 lyttjienkin velar.
Luottopii:ilikoiden nrlisi he_
markan aryoisia kulutusluottoia
"Kun kuluttajienluonoDetok_
nen rnukaansaperehtyaiydtyk_
rai pieniii yrityssaatavia.Tirtiii sia ei
eniiesaarekisteniidii.niin sensatormintaan
ja tehdiiyhteis_
tchitys johtuu voimakkaasta rikosilrnoitus
on syyt?irehdii,ios tyd*i niin taloushallinnon
hrlutusluonojenlisli:intymises*i siihen viihiinkin
kuin
on aihetta.Til- myynnin kanssa.Heidiin
oitii.isi
kasvusta1apenntiitoimen
Itiin poliisiturkiiasianilrnaisek_jalkauttaa
ibensaken6fle asiat_
"Ulosot&omeneft
ely kesuianv_ si, ja oikeudenpZUtdsvoidaan
kaidenluo.
\risin vuodenja tilastoienmi_ toimitha ulosottoon.Jos
velall!
"Konsulttinaolen havainnut.
laan vain alle puolet ,iatauist nen todetaan
varaftomaksi.saa_ efie luottoPiiiiuikdn
teffyy ulosotroteitse.I-Ilosotto_ daan
urautumisa
ainakinrekisterdintikelooi_ edistiiiihdnen
rniehenpitiiisi lopettaatoivotto_
hoidettavanaan
ole_
nenpeAtds."
vien rutiinitdiden miiiirii. Tiissii
mren tapaustenpitkittaminen,
PositiivisiapiirteitaLehtonen
inta velkojasaisivelallisestava_ naikeeriita-asioiden kasitrelva ulkopuolinenkonsulttivoi auttaa
viestimala yrityksen johdolle
rattomuustodistuksen
ja piiiisisi koskevassa
lakiesiryksessd- luotto-osaston
tarvitsemistaUse_
lptstamaansaahvanverotukses"Kiisittelyaikaolisi saatava
lv_ resursseista.
"
E.seke saamaanajoissaliike_ henemiidn.
Nykyisin on tavali;_
vamtoveronpalautukset.
"
ta,eniivelallisetriiauftavatsaa_ Uhka
Euroopasta?
Ainoanakeinonatilanteen
lau_ tavia saadal$eenlisiE maksuai_
taisemiseksi Lehronen Ditaa kaa,jalykkeyksen
saaaivanliian Yrj0 Lehtonenantaatunnustusta
rlosotonhenkildkunnan
lisaiemis- nelpostl.
maarnneluottotieto_ja perintii_
E.
orminnan korkealletasolle.Eu_
Eiln kertoo Ruotsissatulossa Koulutukseenja
konsultointiin roopanmaistavain Ruotsin
Dlerastauudistuksesta,
hiin
jossa tarvetta
katsooyltiiviin vielii korkeamnaksamismiierAysten
kAsiftelv
malle. Euroopanyhdentyminen
f inyy pois tuomioistuimelta Yrjd Lehtosen
mielestii woden mefletseemyosluottotoiminnas_
[oraan ulosottomiehelle. Sen kest?ivdn
luottotutkinnonia D,ii_ sa k?iytandjen yhteniiistlimistii.
trsiostatuomioistuimetpeiiisevat viinpituisten
kurssienoheinL_ eika hiin pida
kehitysniikymid
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Luottomiehetry:n ia Markkinointiinstituutinkehlttariraluottoalan
koulutusohlelma.

fflI

UUSI KOULUTUSOH]ELMA

tT]OTTOTT]TKINTO
Luottotutkinnon tarkoituksena on afitaa luottohallinnon tehuiviss2 tarvittav'aa
tikoulutusta selvi aiankohtaistaperustietoa luottoalastaia sen eri osa alueista.

tuksessayhdistyvatteoriaia kiiltanto, joten opiskelijavoi soveltaauusiaasioita
tomdsti omaan tyohOnsii.

KENELLETARKOITETTU
Tutkinto on tarkoitettuluotonval'
vontaaja perintdii hoitaville henkiloille ia niihin teht?iviinaikoville
seki henkiloille,jotkatarvitse 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
. opettaaarvioimaanyrityksen
|uusmahdollisuukiajaniidenkiiyttozi
. Derehdlt*a
korkolainsii?idan
ioon ia yrityksen korkopolitiikIrc.arr
a selvitt*i yleisimmat perinnan
muodot sekd pakkota)'Anroon
panoon liittF/ia menettelltapoja
. antaa tietoia luottokaupan oi
keudellisesta sa?intelysgi
o opettaa )'rnmairtamiiiin asiakaspalvelun ja neuvottelutaidon
merkityken luotto ia perintatoiminnassa.

r pv
JoHp,u.rropArvA
1. koulutusiakso
ohiattuaetriisopiskelua 6 kk
. kirianpito(vapaaehtoinen)
a yrityksen luottotoiminta
. yrityksenluottokelpoisuus
a maksutavat
a rahoitusmuodot
. luottokaupanoikeudellinen
saiintely

sEumeenrpiWAr
3 pv
2. koulutusjakso
6 kk
oh,attuaetaisopiskelua
a vakuudet
. )'rityksenkorkopolitiikka
. perintamenetelmat
a ulosottoja konkurssi
o vuorovaikutusja viestint'j

snunueruriiwAt 3 pv

Luottomiehet
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ja Iainstituutinhakulomakkeelle
hetetddnosoineella:
Markkinointiinstituutti
Toolontullinkatu6
00250Helsinki

Koulutus toteutetaanyhteistyoss:i
Luottomiehetry:n kanssa.Luotto
miehetry myOnrtakaikilletutkinnon suorittaneilleoikeudenkdy'
vi'dLTS-lyhennettii nimensi yhtev.
dessa.

KOULUTUSMAKSUT
kaksikoulutusTutkintoon
sisalryy
jakoa. Yhdenkoulutusjakon
maksuon 4 000 mk. Lisaoppiaine
kirjanpito800 mk

LISIiTIEDOT
Lisatietoja
antaakoulutuslinjan
pziellikkoSirkka-Uisa
Santtila
puh.
Markkinointi-instituutissa,

fz-t--l
-

TiAKEMINEN
JA OPISKETTTN
ALOITTAMINEN
p?iafi1y
Hakuaika
5.9.7990.
Hel.
Opiskelualkaalokakuussa
singissa.
tehdiirinMarkkinointiHakemus

oo) 4t 361.

- K reditrniinnen

Hakulomakkeen voit tilata sa
ma$a numerosvl.

r.y.

Mietteitii
luotonvalvojan
niiktikulma"sta

omatovatlopuillaanjakiinf
L./ nostavatsyksyntapahtumat
ovatedessA.Eikd
olekin niin, ette
ruskettunutpinta kestiiii paremmin kolhuja?
Aurinkoonantanutmeillerunsaasti ylimaiiriiistii energiaaja
kes,in kohutuimmat taidetapahtumathengenravintoa.Kun niiilui eveineastummesyksynkaruselliin, ei meiltii pitiiisi voimavaroja puuttua.
Tosinluotonvalvojatn?ihdlikseni tarvitsevatkintupla-annoksen henkisteenergiaamoniin
muihin ammattiryhmiin verrattuna, onhan vastapuolenamme
usein todellisia pelureita.Mstii
me luotonvalvojat saammesen
yUmii:irAisannoksen?
Hyvat esimiehemme,luottopai.iiikitt, iilkiiA unohrakokuka
leille antaane dsmiilliset viimetiidentiedot ja usein lfies valmiin ratkaisumallin,jonka pohjalta viisaat paiatoksenne
voivat syna olemaanliihes sata hyvin
synryA.
patevesti koulurettua, LTS-tutYrityksenylinjohto jakaapa- kinnon suorittanuttaluottoalan
lauteffa lehes tyokseen, mutta arnnattilaista,joista suurin osa
mihin ne kiitoksen sanat kato- tydskenteleeluotonvalvojina.
avatsaapuessaan
viiliportaaseen. Heill?i, jos kelliilin on valmius
Viiisliimaiteirippeet niiste kuu- tehokkaaseenja tulokselliseen
luisivat luotonvalvojillekin. toimintaan.Poikkeuksetta
jokaiSamoin tietysti epeonnistumis- nen,jonkakanssaolenkeskusteltetr jiilkiselvittely, sekin tulisi lut kurssinsisiilldstii,ontodennut
kiiydii luotonvalvojatasollaasti. senhyvin tiiysipainoiseksi.
Sekehitt?iii.
Vaikka monet kurssilaisista
Tiissii maassatuleo tlinaisyk- ovatkinolleetalallajo vuosikau-

maassamme
entisestiiiinkiristyneeja heikostl kannattaviayrityksiii alkaneeyhii suuremmalla
nopeudellaputoillakonkurssikoriin.
Tiimiin paiviin yhteiskunnassa me luotonvalvojat olemme
ehkli liian kiltteje, Han hiljaisia
ja liian niiyriii. Pitamiillii enemmAniiiintii ibes*immeja osaamisestammeja ennenkaikkea uskomalla itseemme voisimme
myiinteisestinostaaimagoamme.
Mielestini tarvitsernmetytiss,imme erityisia psykologisia
ominaisuuksiahoukutellessamme asiakkaitamaksamaanvelkansa.Kuulin ensimmliisenkerran vuoden -89 luottomiehen
Seija Lehtos€n kAyttiiv,in tiita
houkuttelu-termiepuhuessaan
a{en ty6stii.iin.Siinepavastamenetelme ennen pakkoperintaiii,
kun vain osaammevalita oikeille
velallisille oikeat houkuttimet
siaon koulutuksenanti ollut silti oikeaanaikaan.
merkittiive.Uskontiimtin kouluToivon kaikille luottoalalla
tuksentiimoilla suoritetunuuras- tydskentelevillevirikkeellistii ja
tuksen vaikuttavanmytis mata- idearikastasyksyii niin omassa
laksi todettuun palkkaukseen tytissAan
kuin yhdistystoiminnasmyiinteisesti.Ainakin sen tulisi sarnmekin.Siis niihdiiiin syystehdiise!
kuunkuudentena,syksynensimVamuutta ja itsetunnonko- miiisessiikokouksessa.Tsemphentumistasen uskon mydskin piii kanssasisarille
ja -veljille
tuovantullessaan.Tiitiikin kaik- tolvoo
keametarvitsemmeeritotenvalmistuessammevuoden -92 iiil- Aila Oivula
keiseen aikaan,jolloin kilpailu luotonvalvoja

tytietiimiiin
S ;i:iffin|iii:11ffi:: Kauppaopistosta
lunsapiuttzineeue
aikasuurimuu-

hrxfi
Toisen polven
;H[fifirJ$.rffi{:

"oluottoniieskesityiissfl
lj#$"::,"*x,l*,"*

mutta yuafiiivimpia ehkii olivat
isojen yritysten maksuhaluttomuus, puhelinperinniin tehokkuusverrattunakirjeperintjiiln.
Eniten ylrityin ja petyin si!
hen, ettei kaikkien ihmisten sanaanvoi luottaa.

huomattavasti vaikeamoaa on
Luottoalalle?
tottua vastuunottamiseen.
Kou- toja ja- ulkomaisia luottotietoja tuntemaanasiakkaita,joten sain
lunpenkilla istuessaanei tar- voitiedust€lla_liikepankeilra- juonestakiinnimekjnopeasti.
Kaksi kuukauttaon tietysti lyhyt
vitse kantaavastuutateoistaan,
PerinteA kasitellessamme TAmiin mahdollisti vri&ksen
aika,muttakokemlkseni luottoeika Uikoja perusteuatekemisi- saimme )Titystaloudenrunnilla selke5luottopolitiikka;jo{a tebalalta on positiivisia ja ty6 on
een,
keteemme Contantin "Vaaran tiin selvdksi heti ensimmilisina
mielenkiintoista,sille koskaanei
merkit". Oikeusopissaklisiteltiin piiivinii.
tiedii, mitii huominentuo tullesVihin eviiin
vainoikeudeuistaperintaiejaksUudeletyitntekijiilleonensi- saan.En pitAisiminiiiin ihmeenii,
kentatoimessasairnmerautaisanarvoisentiirieiia. ettiontoimin_ jos tulevatyiipaikkani on luotto.
T?imiin kesiin tytiskentelin Oy noksentaseiden
tunnusluvuista.taohjeeteri
tilanteisiin.Neluovatalalta.
Kontino Ab:n luotto-osastolla. Kaiken kaikkiaan astelin kohti turvallisuudentunnetta,antavat
Kauppaopistossa
ei juuri luotto- Eteliirantaaaika viihin eviiin.
pohjaapiiAtttksileja tukevatnii- PS Tiitii lukiessasiolen parhailalan asioita kiisiteue. yriwstarit
laan palvelemassaisenmaata
loudessaon yksi luento, jossa Kokemukset luottoalalta
KarjalanPrikaatissaVekamnjiirtodettiin,ettaon olemassaluottoYliittiiviii asioita
veUA.
tietoyrityksiAja niist?ikannattaa Muutamanviikon tyOskenneltytiedustella kotimaisia luottotie- iini aloin oppimaan rutiinit ja Uusia asioita oli tietysti paljon,
Sanpo Pennanen
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Ruotsinluottomiehettutustumassa
suomalaisiinyrityksiin
Pohjoismaisilla luotto- ja perintAalan yrityksillii on jo ruosia ollut kiinteAe yhteistyiitA. Alan
ongelmat ovat pitkiilti samanlaisianiiissi maissa.Alalla toimivat henkiliit erityisesti Suomessa
ja Ruotsissaoyat ndhneettarpeelliseksitietojenja kokemustenyhii laajemmanvaihdon.
17 ierailun kohteinaolivat jen keruustaja tictolaihteisa.
Y oerintdtoimistoCredit-JusSuuretkyselym,iiiratsekAtehotitia by, Luottokunta,KOP:n kas tietojen jakolu paatepalveja julkaisuluottotieto-osasto,
Oy Stockmann lun, puhelinpalvelun
Ab, SuomenAsiakastieto
Oy,Sa- jen kauttaherAftikeskustelua.
nomaOy sekiiOy KontinoAb.
Kyselyjenedullisethinnatsaivat vieraatvefiaamaanvastaavia
Pankkien luottotietotoiminta
hintojaRuotsissa.
Tietosuojalains?iAdiinntin
kehitysja senvaikuKOP:n luottotieto-osastootti tusyksityishenkildidenluoftotievastaankuusivierasta,joistanelje tojen saatavuuteenpuhutti niin
edustiruotsalaista
luottotietoalaa. vieraitakuin isZintiiikin.
Isiintiina toimi osastopa,tkkd
Fred Ilmoni, joka alusti pankin Yritysten luottokelpoisuuden
ja Suomen arviointi
luottotietotoiminnasta
luottotiotoalastayleensii.
Vieraitakiinnosti pankkienj a Oy Kontino Ab:ssii neijiin vieluottotietotoimistojenyhteistyo. raan isiintiina bimi luottopai{Ruotsissaluottotietotoimintaon likktt Pertti Pennanen,Alussa
keskitettykahdellesuurellealan vieraille esiteltiin Oy Kontino
yritykselle,eikii sikalaisetpankit Ab:n toimintaayleisesti.Lisiiksi
y[Apidii omaaluottotietotoimin- esiteltiinluottotietojensaatavuuttaa.
ta piia$eenavulla.
VieraatsaivattutustuaSuoOmankehitystyontuloksena
men Asiakastiedonmaksuhiiiri- esiteltiintaulukkolaskenrapohjaidrekistedinKOP:n paArcyhte- nentunnuslukujenlaskentaohjelydenkautta.Heita ihmetytti ky- majasiihenkiintdisti liittyvii yrisel),rnaksun
alhaisuus.Ruotsissa tyspisteytysjii{estelmiiSillii pisei ole keskitettyiimaksuhiiiritire- teytetiiiinluottopiiiitoksiinvaikutkisteria,vaanruotsalaisettoimis-tavia eri t€kijtiita, kuten omistus
tot yllapitlivat omia rekistereita. ja tasetietyUAtavalla.
Ne antavatlaajempaainformaaVierailua varten yrityspistetiolamm.yksityishenkildiden
ku- ytysjiirjestelmiistaoli tehty ruotlutusluotoistaja vakuudettomis- sinkielinenversio.
Vieraatolivat
ta pankkiluotoista.
eritriiin kiinnostuneitasiitii, misSen sijaan rekisterinpitiijiin tii perustiedotpisteytysjiidestelilmoitusvelvollisuus
onlaajempi meiin saadaan.Lisaiksitutustutkuin Suomessa,
tiin Kontinon asiakkaidensaldojakaumaseurantaan.
Ti ApystyMaksuhdiri0tiedot nopeasti
tAiin seuraamaan
mm, pankkilakon vaikutustasaatavienviiveiSuomenAsikastietoOy:sstivie- denkehitykseen.
raili viiden hengen ryhmii ja
Viemilun aikanakeskusteltiin
emantdnatoimi markkinointi- yleisestiluottohallinnostajavaihp:itillikkd HelenaPahlman.Vie- dettiin kokemuksiaalalta.
raille esiteltiin yhtiiin toimintaa
ja omistustaustaa
sekakerottiin Keynti lehtitalossa
Suomenluottotietoalasta.
Piiiitepalvelunavulla vieraat Viiden hengenryhmii vieraili Sasaivattutustuakyselymiiiir?teiiin nomaOy.ssii,jossaisiintinatoiPohjoismaiden
enitenkiiytenyyn mi luonopiiiillikkti Pertti Larva.
maksuh?iiridrekisteriin.Lisiiksi Yhtiiin pikkubussillaajettiin Sajossaesittelykierrokheille kerrottiin rekisterin tieto- nomalaan,

sen oppaanatoimi Thda Eaeling.
Vieraat olivat vaikuttuneita
lehtitalon nykyaikaisuudestaja

Samallatutustutriin
suurimmansanopainotekniikkaan.Eri- Perintdtoinisto credit Justitia o!:n vieraat saivatrDnrdnkuvansuontaraisesta
perintdtoimin mstamielenkiintoa heraftivat
robotit, jorka
paperifldliavarastospainoikoneille.KierrokseniiilEn tilaisuudenisiintApiti isisanomalehtiryhmiinluoSen piEtteeksi
yhtion tarjopamalouPaluumatkalla
tehtiinkaupunSenjiilkeen
toimitettiin turvallisesti

hengenryhme vieraili
CrediFJustitia
jossa isiintitnii toimi toiThomasFeodoroff.
vieraille esiteltiin Intrum
ja Creditin toiyleisesti,jonkajiilkeenFeff ketoi Suomessa tapahperinnlin piiiipiirteistii

Vieraat olivat €rityisen kiintakaisinolostaja tiliYhdessepohdittiin ja
autoala:mliittyviin peerityispifuteistii Ruotsissa
Suomessa.Irpuksi halintoSoininenesitteliyhperintajiirjesbtmriripiEt-

osa rwtsalaisista vieraisn rounastanassaisdntien sewassa.Tunnerna
ori vqauturut ja kesratsteru
alan kystnryksisrAyilleasta.

hittiiskaupan luotiohallinnosta luottopiiiillikko Petri Carpln ja
Samallakerrouiinnykyaikaiseen apulaisluorropaiellikkdVeijo
viihittiiiskauppaan olennaisena LaaksoosanakuuluvistamaksuvlilineisVieraar tutustuivatyhtioiden
tii ja luottokorteista.
toimintaan,Keskustetuissa
vaihVieraat olivat vakuuttuneita dettiin kokemuksiarlean
liittvStockmanninnykyaikaisestatoi- visfii asioista"Lisdksi vertailtiin
tavaratalossa
minnastaja tavaratalonsuuruu- korttijiirjestelmien yhteneviiidesta.
syyksiitja erojamaidenviililldryhmii vieraili Oy
Ajatustenvaihtoja keskusteAb:ssa,jossaisiint{- Luoftokorttitoiminta
lu oli vilkasta Tapaaminenkoettoimi luonopei likkii Veikko sanankaltaista
tiin molemminpuolin hyddylliVieraille €siteltiinSuomen
seksi.Toiminnanpainopistealutavarahlon toimin- Luottokunnassaja Eurocard
ja ong€lnien todettiinoleeiden
ja suoriteniinkiertokAynti Oy:ssii vieraili
viisihenkinen vao yhteisetmolemmissamaisryhmii, joka koostui mm. Ruor- sa.Jiirje,steLnien
rodettiin
Kiertokiiynninpliaaeeksi
vie_ sin Euocardin ja Diners Clubin kummassakinmaassa olevan
t€knis€sti
raillekerrottiintavaratalon
ja vii- henkiltiistii. Isiintine toimivat
varsinkehittyneitdjaasiakaskun-

nan rakennekin on pitkiilti samankaltainen.
Yhteydenpito jatkuu
Kaunisja aurinkoinensi6 suosi
vierailijoita koko matkan aian.
Isiintienja vierailijoiden kesien
todettiin,ettii vierailuoli hv6dvllinen. Kokemustenja tietojL
vaihtoas€kAkcskineiistiikanssakaymistii paiirettiin jarloa suomalaistenvastavierailulLaswskuussaThlfiolrnaan sountau-tvan meriseminaarinyhleydessA.
TeLsti ja kuvat:
Pressnan/Jonna Yrj0lii

t7

Luottomiehet-Kreditminnenr.y.
Hallituksenkokouksissa24.4-22.5.1990
hyviiksytytuudetjdsenet
lra Olavuo
Luotonvalvoja
NesteOy,Chemicals
P L2 0
02151Espoo

ToiviNiskanen
Luottotarkastaja
Luottokunta
Heikkilante
10
00400Helsinki

TuireTuomi
Luotonvalvoja
SuomenSAhktitukku
Oy
Karhunkierros
2
01640Vanlaa

Jan Lindh
KTM,Luottopaallikko
NesteOy,Chemicals
PL20
0 2 1 5 1E s p o o

Olli Kivelii
Markkinointijohtaja
Tietoperinta
Oy
Ratapihantie
11
00520Helsinki

JaanaLuukkanen
Yo-merkonomi
ValmetAutomation
Oy
PL 237
33101Tampere

SariTuominen
Luolonvalvoja
Oy EltuinqAb
Ralssitie6 Pl 63
01510Vantaa

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

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

MaireWahlstrom
Luottopaallikktt
Oy HenryNielsenAb
P L1 9 9
00101Helsinki

JaanaUponen
KTM
Suomen
Luotonantajayhdistys
r.y.
Lakkisepankuja
2A
02600Espoo

LakitoimistoYriti Lehtonen Ky:ssaon nimitetty
asranajorynmten
osastopeallikdksi
oik.kand.
Heikki Makinen(28)ja vara(2 .
tuomariMikko
Korttila
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Jari Malinen(29)on nimitettyLakitoimistoYrjo Lehtonen Jari Malinen
Ky:nlakimieheksi.
Hanon
aikaisemmin
toiminutmm. SuomenAsiakasperinta
Turun laeninverovirastonOy:n
toimitusjohtajaksi
on
ja viimekasianvalvojana
nimitettyvalt.maist.Nils
si vaasalaisenPCFkon- W e c k s t r i i m
13.3.1990
serninluottopaallikkona.alkaen.

ftrs

Kokouskutsu
Luottomiehet-Kreditmdnnen
r.y.:nkokouspidetaan HeikkiMekinen
torstaina6.9.1
990klo.1
7.00alkaen
Helsingis'sdravin_
tolaKatajanokan
Kasinolla,
osoiteLaivast-okatu
1.
Kokouksessakdsiteltddn:
1) Jesentutkimuksen
tulokset,
KTMBo-Magnus
Salenius
2) Luovutetaan
diplomi
vuoden1990luottomieheksi
valitulle
jokapitddmyoskokouksessa
henkildlle,
esitelman
luottoalaan
liittyvistd
ajankohtaisesta
aiheesta.
3) Luottohuumorikilpailun
tulokset
4) Muutasiat
jdlkeenyhteinen
Kokouksen
iltapala
Luottomiehet-Kreditmennen
r.y.
Hallitus
Huom!Ennakkoilmoittautuminen
osallistumisesta
jailtapalalle
kokouks^een
viimeistaan
tiistaina4.9.
1990,
puh.653131tai653401.
Vuodenviiviimeisenkokouksenajankohtaon
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e n n e n S K O P : i nu l k o maantoimintojen
atk-keyttotoimiston
esimiehena.
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