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Yritysten maksuvalmius on alka-
nut heikentya, pankit kamppai-
levat saneeraus- ja korkokiemu-
roissa piirssitoiminta on tiiysin
pysiihdyksissii ja kuluttajat eiviit
eniia osta kulutushysterian kiilto
silmissA. Ei taryitse olla talous-
tieteilijii todetakse€n saman min-
kii jo useal lehdet ovat moneen
kertaan kirjoittaneet Suhdarme.
kayre on kaantynyt laskuun,
Mutta niinkuin ereiiissA ltal€h-
den piiiikirjoituksessa kirjoitet-
tiin: "Alkii?i lamaantuko!"

Eliimme siis ti e hetkellii las-
kusuhdanteen alkuaikoja" Muu-
tama Yuosi sitten Norjan talous
romahti, mutta niiin tuskin key
Suomessa, s H kulutus on kui-
tenkin ollut maltillisempaa meil-
liikuin No{assa. Nykyinen tilan-
ne vaatii yrityksilui paljon. Nii
den on nyt tarkoin harkittava
jokaista piiatiistiiiin, joka koskee
raha-asioita,

Tiedotustulva

Persiarilahden kriisi on tulvahta-
nut olohuoneisiimme veistiimet-
t6miiksi osaksi eldmdiimme.

Liihes joka piiivii uutta informaa-
tiota pusuaa jo korvista ulos.
Tiedotustulvan turruttamisesta
kuvaavana esimerkkina of eriiiin
tv-toimittajan lausahdus ajankoh-
taisohjelmassa: "Ja p?iiviin sad-
damit tulevat...". Kdisin rauhan-
omainen ratkaisu on k?isittiim?it-
taimiin suuri ponnistus YK:Ile,

Jdsentutkimus

Toisalla tiissii lehdessii on mie-
lenkiintoista informaatiota tou-
kokuussa tehdyn jiisenkyselyn
pohjalta. Tulokset olivat mielen-
kiintoisia. T?istii tutkimuksesta
opittiin paljon ja todettiin, ettii
n?iit i tarvitaan. Toivotaan, ettii
tiillii on osaltaan myiis koko alan
profiilia kohottava vaikutus, sila
vamasti yritylsisse nyt mieti-
tiiiin, ettii miten niime asiat on
toteutettu meiUA.

Riemukkaita pikkujouluja !

Jari Nuorinko



Kollegojen tunnustus
Mikko 

-Parianteelle -
Ttrnnustus dnnettiin nvt
kuudennen kerran 

''

Kat4ianokan Kasinolle oli 6.9. pidettyyn
Luottomiehet ry:n kokoukseen jiilleen keriiiintynyt
saln taydelte luoftomiehie kuuntelemaan kenet
tene vuonna valittiin Vuoden Luottornieheksi.
Yhdistyksen puheenjohtaja lausui odotetusti
nimen: MIKKO PARJAI\NE! Muita kiisiteltyje
asioita olivat Luottohuumorikilpailun tulokset ja
jisentutkimuksen alustava analysointi,

f uottomiehet-Krcditsndnnen
Lt rv:n hallitus valitsi vksimie-
lisell{ piietdkselleen vuoden
1990 luottomieheksi toimitus-
johtaja Mikko Parjant€en Suo-
men Asiakastieto Oy:stii. H{n
sai lEmpiiiset suosionosoitukset
kollegoiltaan, jotka olivat ko-
koontuneet syyskauden ensim-
miiiseen kokoukseen Katajano-
kan Kasinolle.

Tunnustus annettiin MIJ<o
Parjanteelle seuraavin perustein:

. edistiinytjaaktivoinut
puheenjohtajakaudellaan
Luottomi€het-Krcdifnainn€n
ry:n toimintaa

. saattanutyhdistystoiminnan
jiisenliiheisemmiiksi

. kehittenyt merkittevesti
informaatiopuolta

. kehifiAnyt johtdnaansa yri-
tystii luottoalan muutfi rvas-
sa tilanteessa erittdin me-
nestyksekkiiiisti

Suornen Asiakastieto Oy:n (en-
tinen Luorlokontrolli Oy) toimi-
tusjohtajanavuodesta1985 alka-
en toiminut Mil&o Parjanne ei
pitkiiiin ehtinyt ollayhdistykses-
se rivijasenene, kun kutsu kiivi
hallituksen jiiseneksi ja saman-
tien puhe€njohtajaksi.

Hiin onkin ainoa henkilti, joka
on toiminut kolne perettAiste
vuotta eli yhdistyksemme sailin-
tiijemme salliman maksimiajan
puhe€njohtajana

Vuonna 1990 Mikko Parjan-
ne oli my0s mukana kidoitta-
massa Credit Managem€nt -
kdsikirjaa, jonka Suomen Asia-
kastieto Oy kustansi. Rlelleen
hiinonluottoalan neuvott€lukun-
nan jiisen.

Ennen Suomen Asiakastieto
Oy:tA hiin oli kolme vuotta
SKOP-Rahoitus Oy:sse, jossa
vastasi osamaksukaupan rahoi-
tuks€sta kehitti Myyntirahoitus-
nimisen rahoitusmuodon sekii
kiiynnisti Aktiiviraha+ililuotto-
jrirje.stelmiiii.

Tetii ennen hiin tyitskencli
vakuutusalalla sistiisenii tartas-
tajana ja apulaisosastopiiiillikkti-
ne. Vapaa-aika kuluu perheen
parissa ulkoillen, kalastaen,
suunnistaen tai lasketellen.
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Kaksi liittoa
Luottomiehet rv
ja Asiakastieto Oy

1; nr unsin itseni suhteellisen
|' vihreiikipuheenjohtaja-

na vuonna 1987 mutta toisaalta
oli etua siite, ettii ei ollutvanhoja
rasitteita", sanoi Mikko Parjan-
ne kiittiiessiiiin saamastaan tun-
nustuksesta. "Aika on erittiiin
antoisaa - ajan puute vain on
ollut haittana.

Erityisesti olen pannut mer-
kille sen hyv?in yhteishengen,
joka luottoalan tehtevisse on
vallinnut. Kokoukset ovat olleet
seka hauskoja, ettii hyiidyllisiii
ja muodostavat vapaan keskus-
telufoorumin luotioalalla". Niin-
pii hiin robkaisi rivijiisenia run-
saslukuisemmin mukaan, koska
se on antoisaa puuhaa ja alan
kontaktipinnat ovat laajat.

"Suomen Asiakastieto Oy:n
toimitusjohtajana olen saanut to-
teuttaa itseiini. Henkiliirekiste-
rilaki ei ehkii vaikuttanut niin
paljoa alaan kuin pele$iin. Aluk-
si oli Ruotsissakin vaikeuksia,
multa nykyisin saa tietoa enem-
miin.

Tiedon jakelutekniikka on ke-
hittynyt valtaisasti. Se on kehit-
tynyt viimeisen viiden vuoden
aikana ehkii enemmtin kuin
edellisen sadan vuoden aikana.
Julkaisuiden levikki on v. 1990
15.000 kpl oltuaan vuonna 1984
5000 kappaletta,

Piietekyselyt, joita on toimi
tettu vuodesta 1984 alkaen, ylit-
finevet *ine vuonna 3 milj. kpl:n
rajan. Yritystietopalvelut sisail-
tiivet myds tiedot yritysten vas-
tuuhenkiloistii".

Johtamansa yrityksense ke-
hitysnaikymie Parjanne arvioi
seuraavasti:

. Tietojen segmentointi

. Julkishallinnon halu itse
vdlittiiii tietoja

. Oikeuslaitoksenpy*imys
rahaslaa enemmiin tiedoista

. Lainsaiadiinndnkehittymi-
nen ja siihen vaikuttaminen

. Tiedonsaanninnopeuttami
sessa on aina parantamisen
varaa

. Jakelunmonipuolistuminen

. Tiedon sisaillOn kehittiimi-
nen historiasta

. Seurantaan ja edelleen
ennustamlseen

. Valvontapalveluidenparan-
taminen ja nopeuttamineh

Luottotappioilta €i Suomen
Asiakastietokaan ole viilttynyt.
Tappiot olivat v. 1989 200.000
mk ja syntyivAt l?ihinna kustan-
nuspuoleUa ja olivat n. 0,O1 %
yrityksen liikevaihdosta.

Ja lopuksi

Luottotiedot nrlevat olemaan pu-
heenaiheenamytisv. 1991. Moit-
teettomista luottotiedoista huo-
limatta yrityksid menee nurin.

Viranomaisten vahvistamat
maksuhiiiriiit lisiiiintyivet elo-
kussa 1990 18.911 kpl:seen o1-
tuaan edellisen vuoden elokuus-
sa 12.M9 kappaletta. Eniten
oYat kasvaneet .maksamismdii-
riiykset ja lainhaut eli yli 30 7o.

Mytis konkurssien lukumiii-
rii on kii?intynyt jyrkkitin nou-
suun. KesZi - elokuun 1990 viili-
sene aikana pantiin vireille 1027
konkurssia kun vastaava miiitA
oli vastaavana aikana edellis-
vuonna 558 kpl.

Eniten ovat kasvaneet velal-
listen itsensA hakemat konkurs-
sit. Kovat ajat ovat edess?i liihi-
tulevaisuudessa ja ttiita tulee
luottomiehillii ja - naisilla riitta-
mii:in,

Teksti: Pertti Pennanen
Kuvah Jari Nuorinko



Luottohuumoria-
hah-hah-haa!

Syyskuan kolaaksen knlmas aihe Vuoden Luotlomiehen
j a jihe ntutkimuksen ohella oli Luoltthuumorikilpailun
jufrujen palkitseminen. Tdmiin jo iatkoaikaakin saaneen
Hlpailun voiai nimimerkki CECILIA. NimimerWn takaa

palj astui yhilistf ksemme sihte eri, AiIa Oivala.
Kilpailuun osallistui yhteensii 22 vitsiii ia iafraa-

Kaikkicn osallistujien kasken arvotun 1U)0 mk
Iahjakortin voilti luoltopiiAuikkii Perfri P e nnane n.

Ohessa kilpailun voiltanut iuttu.
Jari Nuoinko

PS Seuraavissu Linkeissii lisiiii juttujs !

dustaja Moilanen saapui puolilta peivin pienen paikkakunan
ainoaan hotelliin varatakseen majoituksen seuraavaksi ytin-

seuduksi.
Hot€llinpitiija vaati Moilaselta maksun etukateen, koska ei tunte-

nut hiint i aiemmin. Moilanen kirjoitti shekin ja poistui edustus-
kaynnneilleen luvaten saapua i[aUa. Hotelinpitejiillii oli vanhoja
velkoja paikkakunnan lihakauppiaalle ja h?in kavikin iltapiiiviillii
viemiissii lihakauppiaalle osasuoritukseksi Moilasen kirjoittaman
shekin.

Lihakauppias oli aamulla unohtanut maksaa paikkakuman partu-
rille kertyneen velkansa, joten hiin kiikutti Moilasen shekin parturil-
le. Parturi puolestaan oli venyttiinyt rahapulassaan Kunnallislehden
vuosimaksua, jonka nyt kayi suorittamassa Moilasen shek H. Kun-
nallislehden edustajalta oli jii:inyt edeuinen hotellivierailu maksa-
matta, mutta nythiin se suoriutui mukavasti shekillli. Shekki oli
jiilleen hotellin kassassa, kun edustaja Moilanen saapui illan tullen
paikalle - ei kuitenkaan y6,pymaiiin, vaan peruultamaan varauksensa.

Hotellinpitiijii antoi siis Moilaselle shekin takaisin, johon Moila-
nen ulos kiivellessiiiin totesi: "Hyve niiin, shekkihiin olikin katteeton
- ei sillii mitiiiin virkaa olisi ollutkaan" I

M1TEN NIIN EI MITAAN VR.KAA -
SILLAHAN MAKSETTIIN MONTA VELKAA !

Nirnimerkki: CECILIA
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Luottomiehet-Kreditminne
rv:n merrsemrnaarr
tT-2g.g.rggo

M e ris e minaari i iille e n
yleisiimenestys"

Luo ttnmie s te n me ris e min aari
oli tanii vuonna mjds bntose-
minaarl M e no matkan aikan a
kiiytiin Aipi tiivistii seminaa-
riohjelma4 perillii Tukhol-
mas sa vieraihiin paikallisiss a
yrityksissii ja kottunatka sujui
n o rm aali st a p oike te n le nto ko -
neella

eriseminaariin oli tiinaikin
vuonna tuttuun tapaan

enemmiln tulijoita, kuin varattu-
ja paikkoja. Kymmenestii lisii-
paikasta huolimatta matka myy-
tiin nopeasti loppuun. Seminaari
muodostui Luottomiesten vuo-
den 1990 kohokohdaksi, sillli tiinii
vuonna ei FECMA:n seminaaria
j,irjestetty lainkaan.

Seminaarin avasi yhdistyksen
puheenjohtaja Thomas Feodo-
roff, joka toivotti mukavaa ja
antoisaa seminaariristeilya.
Avauksen jiilkeen toimitusjohta-
ja Jaakko Pohjanpelto esitteli
konferenssin ensimmiiisen puhu-
jan, Kansallis Osake-Pankin va-
ratoimitusjohtaja Aarto Heino-
S€N.

LUOTTORISKIT
PANKKITOIMINNASSA

Varatoimitusj ohtaj a Heinonen
aloitti puheenvuoronsa kertomal-
la miten teimiinhetkiseen vaike-
aan tilanteeseen pankkimaailmas-
sa on jouduttu. "YmpiiristdtekUet
ovat muuttuneet. Nykyinen tilan-
ne on mytis seurausta rahamark-
kinoiden ja korkojen vapautumi-
sesta, kansainviilistymisesta ja
rajojen avautumisesta vain muu-
tamia tiissa mainitakseni ", kertoi
Heinonen.

Tiime muuttunut tilanne tuot-
taa hzinen mukaansa lukuisia
ongelmia:

- sopeutumisYaikeudet olemassa
olevaan tilanteesee.r

- kiristynyt kilpailu
- muutoksen myiita kasvaneet

riskit
- haiiintynyt konkurssit
- kasvaneet luottotappiot

Varatoimitusjohtaja Heinonen
kertoi seuraavaksi yleistii tietoa
riskicn kasitteestii ja sisiilldstii.
Hiin niikee pankin tavallisena yri-
tyksen:i, joua on normaalit yri-
tyksen riskit: yhteiskunnan vaa-
timukset, yleison odotukset ja
asiakasyrityksen riskit. "Joissa-
kin tapauksissa voidaan sanoa,
ettii pankin riskit ovat jopa ko-
vempia", luennoi Heinonen ja
jatkoi: " Riskit ovat jollakin lailla
mitattaYissa olevia epayamuuk-
sia. Toimintaan liinyy riskejA ja
niit?i varten tawitaan riskinotto-
politiikkaa." Hiin kertoi, e$a ris-
kit analysoidaan ja rybmitellaiiin
kolmeen eri tyyppiin:

1 - rahoitusriskit
2. maksuliikenteen riskit ja
3. sis?iiset riskit

Esimerkkinii Heinonen mainisee
pankin tietotekniikan riskit.

Varatoimitusjohtaja Heinonen
jatkoi esitelma,insa pankkitoi-
minnan luottoriskeista kertomal-
la, ettii luottoriskit ovat kasva-
neet, koska pankkirahoituksen
meiire on kasvanut.

Uusien yritysten perxstamis-
tahti on ollut kiihtyvai: vuonna
1980 rekisterdiriin 11.553 uuna
yitystA, 1987 jo 24.220 .u.ur.a ja
1989 jopa 43.826 uutta yrityst?i.
Pankin riskit ovat lisiiiintyneet
vastaavasti yhtii nopeasti. kimaa
antavaa tessa kehityksessa on
ollut se, ette konkurssien mii?aat
ovat kasvaneet. Heinonen kertoi,
ettiikun vuonna 1987 konkurssi-
pesien velat olivat 207 miljardia,
niin varoja samanaikaisesti oli
vain 1,3 miljardia.

Misti konkurssit sitten johtu-
vat ? Heinosen mukaan usein
syytetiiiin ulkoisia t€kijdirii kuin
esimerkiksi: pankkien vaatimat
Isavakuudet kaatoivat toiminnan
tai ettA korkotaso on niin korkea,
et te i  yr i tys eni i i i  se lv iydy.
"Vaitiontakauslaitoksen vuosi-
na i982 ja 1983 tekemiin tutki-
muksen mukaan suurin syy kon-
kursseihin on ollut heikko joh-
to!", jyrisi Heinonen.

Hiin jatkoi, ettii pankkien luo-
tonanto ilman luottotappioriskin
oftamista on mahdotonta ja ettii
tietoinen riskinotto kuuluu pank-
kien toimenkuvaan. "Vaikka ar-
viointijiirjesteLnat kehi$yvet ja
suojaus paranee, ei taydellistii
suojaamista olekaan", luennoi
Heinonen ja jatkoi: Pankkien
tuleekin kehittiiii itseiiiin halit-
tuun riskinottoon- "

Heinosen mukaan kasvavat
riskit vailittyviit luottojen hinnoit-
teluun siten, ettai korkomarginaa-
li kasvaa luottojen riskipitoisuu-
den mukaan. Heinonen piiiini esi
tyksensA vastaamalla lehdiss?ikir-
joitettuihin kitkeriin artikkelei-
hin sopimustekniikasta ja pienis-
tii "priinteistii" sopimuksissa.

Aarto Heinonen



YRITYSTEN ARYIOINTIA
ERIWTTAREILLA

Kahvitauon jiilkeen luovutetriin
puheenvuoro seminaarin toiselle
esitelmtiirsijiille, kauppatieteiden
lisensiaatti Ma*kukppiialholle
Tampereen yliopistosta. Hiinen
aiheenaan oli tilinpiiiitdsanalyysi
yritykser luottokelpoisuuden
arvrommssa.

Leppiialho muistutti puheen-
vuoronsa alussa, ette vaikka luo-
daan hyvie mittareita yritysten
arviointiin, niin tulee aina muis-
taa, ette luvut eivAt viilttiimettii
olekaan keskeniian vertailukel-
poisia. Peaomavaltaisina yrityk-
sil*i esimerkiksi keytttipiiaoman
tarve on erilainen kuin tyiivoi-
mavaltaisiltayrityksiltii. Toimi
alan erityispiirte€t on siis otetta-
va huomioon, kun arvioidaan sen
maksukykye. Leppiialhon mu-
kaan oleellista on pyrkie l6yte-
miiiin analysoitavan ynryksen'to-
dellinen tulostekijii" eli se keino,
jonka avulla ko. yritys pyrkii me-
nestymiiiin.

Tilinpiietiissanalyysi ja
yrityksen taloudelliset
toimintaedellytykset

Kauppat.lis. Leppiialho kertoi
tilinpiietosanalyysin keiyntikel-
poisuudesta arvioidayrityksen ta-
loudellisia toimintaedellytyksie:
"Meillii on kolme mahdollisuutta
arvioida tulosta, ensimmiiiseksi
selvitetean johdon harkinnan
miizira hskematta yrityksen
minim! ja maksimitulosta sekii
venataan esitettye tulosta tiihiin.
Toiseksi eliminoidaan harkinta
tuloksesta lasketaan, ns. koriatnr
tai oikaistu tulos", esitelmoi Lep-
piialho. Kolrnanneksi hiin mai-
nitsi rahavirtalaskelmien kaytdn
arviointitilante€ssa. H?in selvifti
seuraavaksi, miten minimi- ja
matsimitulos lasketaan.

Miniminrlos:
- kaikki varaukset

tiiysimiiiiriiisena
- taydet verolakien

salli mat poistot
- katetaan eHkesiiatidn

vastuuvajaus kokonaan
- kaikki kurssitappiot kuluiksi
- kaikki verot tuloslaskelmaan

ja verovapaat tulot taseeseen
Maksimituloksessa edelliset
piiinvastaisina-

Leppiialho kommentoi, ett.ii
esitetyn tulol$en vertaaminen mi-
nimi- jamaksimitulokseen ei anna
eksaktia kuvaa todellisesta me-
nestymisestii, mutta tiimiin jiil-
keen on helppo selvit*ia ns. kor-
jattu tulos.

Hiin muotoili korjatun tulok-
sen kiisitette oheisen listan mu-
kaan esitelmiinsii p:ieneeksi.

Korjattu tulos
- ei varausten muutoksia
- poistotapavakioidaan
L EVL:n mukaiset maksimi-

poistot
- etupainoisia, rasittanevat

tulosta liikaa silloin kun
inYestoidaan runsaasti

2. Laskennalliset tai suunnitel-
man mukaiset poistot

- perustuvat kunkin yrityksen
omiin laskelmiin ja
suunnitelmiin

- ei yhteniiistii kiiytii itA,
vertailu yritysten viil H
ongelmallista

- ei muutosta eliikeseetitin
vastuuvajaukseen

- kurssitappiot kuluiksi sitii
mukaa kun tappioita vastaavat
summat suoritetaan

- tilikaudelle kuuluvat yerot
tuloslaskelmaan

- verovapaat tulot (esim.keyftd-
omaisuuden myyntivoitot)
pois tuloslaskeknasta; eiviit
"siiiinntillisia" tuloja, eivat
liity normaaliin toimintaan

Laskentakaava:

KAYTTOKATE (varastova-
rauksen muutos eliminoituna)
- Eliikesiiiitiiin yastuuvajauksen

lisdys edellisest.ii vuodesta
+ ElZikesiiatiitn vastuuvajauksen

viihennys ed. vuodesta
- Poistot
+Muut.tuotot ilman kauppa-

vorttoJa
- Muut kulut (HUOM! kurssi-

tappioiden jaksotus suorite-
perusteen mukaan; vain
realisoituneet voitot/tappiot
mukaan)

- Korkokulut
- Tilikaudelle kuuluvat vattrd-

mAt verot
= KORIATTU TLILOS

(oikaistu tulos, nettotulos).

Markku Leppiialho sanoi, ette
mittareita joilla pystyttiiisiin ar-
vioimaan osaamista, eli siisjuuri
palvelualalla, olisi syyt?i kehit-
taa.

Esitelmlin lopuksi kysyin kah-
delta seminaaria kuunnelleelta
osalistujalta, mitii mieltii he oli-
vat Markku Leppiialhon esityk-
sesta:

Outi Hirvilahti, talouspii.iillik-
kit, Yleiselektroniikka Oy:
"Luulen, ettii niille jotka niiitii
luottopiiiitdksiA tekevat, niin kyl-
H siinii varmasti tuli uuttakin
tietoa. Itse kun taas toimin ta-
loushallinnon puolella niin niim6
olivat tuttuja asioita".

Ari Iskanius luottotietoDlial-
likkti, Suomen Luotonantajayh-
distys: "Siinii nrli esille huomat-
tavan paljon tiiUaisia eriniikdisiii
asioita mit?i picia oma huomi-
oon, kun tulkitaan naitil tunnus-
lukuja. Ei voida laihtee siitii, etr.ii
jos ne luvut vaan asetetaan rin-
nakkkain, niin pystyy arvioimaan
kahta firmaa ja vertailemaan nii-
tii ioisiinsa".
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OMISTUSOIKEIJDEN
PITAVYYS OSTAJAN
KONKURSSISSA

Peiiviin viimeisenA esitelmditsi-
jiinii oli osasbpaa likkii, oikeus-
tieteen kandidaatti Juha Kari
Suomen Yritysrahoitus Oy:ste.
HZin luennoi KO:n ratkaisuista
omistusoikeuden pitevyydestA
ostajan konkurssitapauksissa.
Esitys oli koottu erilaisisa kay-
t?inndn esimerkeista, joistaohes-
sa muutama:

Konkurssipeseen kuuluva
omaisuus on meiiritelty KS 45
$ :ssa siten, ettii konku$sipesiiiin
kuuluu (tiettyjen omaisuuserien
lisiiksi) se omaisuus mika oli ve-
lallisen omaa velallisen jattaessai
konkurssihakemuksensa oikeu-
delle tai velkoja-aloitteisessa
konkunsissa velallisen omaisuus
sinii hetkenii, kun oikeus teki
konku$siin asettamispaetdksen.

Velkoja-aloitteisen konkurs-
sin osalta rajanvetoa kuvaa kor-
keimman oikeuden ratkaisu KKO
1969 tr23: A oli, senjiilkeen kun
erais hiinen velkojistaan oli hake-
nut h,inen omaisuut€nsa luoYut-
tamistakonkurssiin, tilannut B :ltii
Duutavaroita. Mainitut tavarat
oliYat saapuneet A:lle samana
peiYiine mutta kuitenkin ennen
sitii ajankohtaa, jolloin oikeus
peatti A:n omaisuuden konkurs-
siin luovuttamisesta. Tavaroiden
katsottiin kuuluvan A:n konkurs-
sipesiiiin.

Omistuksenpidiitysehtoakin
kurssitilanteissa on meile ukit-
tu varsin kriittisesti. Velallisen
yleisen velkojatahon intessiA on
voimakkaasti pydtty suojaamaan
siten, etL?i omistuksenpidiityseh-
don paiteYyyt*i konkurssivelko-
jiin niihden on rajoitettu. Omis-
tuksenpidiitysehto, vaikka onkin
myyjiia ja ostajaa sitova, ei viilt-
Uimefiii sido ostajan velkojia os-
tajan jouduttua konkurssiin.
Osoituksena korkeimman oikeu-
den ratkaisu KKO 197 1 II 102:

Kun yhtid A onsenjaB:n vii-
lisen toimitussopimusten ehtojen
mukaan ollut oikeutettu kAytta-
miiiin B:ltA ostamansa viilut huo-
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nekalutehtaassaan huonekalujen-
valmistamiseen jo ennenkuin
Yiilujen hinta oli B:lle maksettu,
toimitussopimuksissa oleva ehto
omistuksenpidiityksestii viiluihin
katsottu B:n toimitettua viilut
A:llejaA:njouduttua sen jiilkeen
konkurssiin A:nkoDkurssipesiiiin
niihden tehottomaksi.

KKO 1990:43 kiisittelee ta-
pausta,jossa on otethr kantaa mm.
siihen, milloin omaisuuden on
katsottava tulleen luovutetuksi
ostajille.

A oli erehdyksessa ennen so-
vittua toimitusajankohtaa toimit-
tanut B:n rakennustydmaa-alue-
elementteja omistuksenpi&itys-
ehdoin. ElementtejA ei kuitenkaan
ollut luovutettu B :lle, vaan ne oli
tyiimaalla varastoitu erikseen A:n
lukuun. Konkunsipesa oli otta-
nut elementit haltuunsaja kayttii-
nyt ne rakennukseen. Konkurssi-
pese velvoitettiin maksamaan
Aile elementtien hinta korvauk-
seksi perusteettomasta haltuuno-
tosta A:lle aiheutuneesta vahin-
gosta,

Tiiviin seminaariohjeiman jiil-
keen oli sinen virkistiiytymisen
vuoro. Sdimme yhteisen illallis-
en, jonka jiilkeen viiki hajaantui-
kin sitten eri puolille laivaa.

VAKWKSIA
TUKHOLMAN AAMUSSA

Hyvin nukutun (?) yon ja keen
kokoonnuimme jiilleen kahdek-
sannen kannen kokoustilaan
yhdeksiiksi. Tuolloin oli vuoros-
sa OKO:n varatuomari Tuula
Piirosen esitys yrityksen vakuus-
politiikan ongelmista.

Esitelmassaan varatuomali
Piironen pyrki valottamaan va-
kuuksien koukeroista maailmaa.
Hiin totesi aluksi, ett?i vakuudella
toki turvataan saatava, mutta va-
kuudenkaan avulla ei kyetd kat-
tamaan kaikkia menetyksiii, mitii
oikea-aikaisen ja tiiysimii:iraisen
suorituksen maksamatta jattiimi-
seen liittyy.

Ohessa muistilista eri vakuus-
lajeista ja k5teispanteisla, sekii
niiden arvostuksista:



ACKORDSCINTRALTN
stocxrJolM

PETEN SMEDMAN
V.rL!r. Drokrdr

Trtotonca,6676!0
Toror r?2a5

sr.ndvrc.n 35 T.lot.x oa_s6o s9 (s
Ao{ l4tlol A[Gt.ton OtO.72 nOO
loa {0 STOCkHOLM p.r!onB6k.r^r (MsO OO,it68€eO

G D P  R O T E  C  T O  R I  N  G
R i € D I T F O R S , \ K R I N C  ^ ! I i ^ R S J U R I D T K

P a t r i c k Stn  h le

Pror.roring rrk.nor*Yi.. AB
^rbs.rSrin l0 3ox 49101 r0o2ssro.khotnr

T . l d o n 0 3 - 1 , r 0 4  O 0  r r i 0 S . 6 5 0 0 : l  9 6  M o b i l O t 0  7 6 9 4  t t

Sundgreninmukaanhallinnol- - nopea Diiatdksenteko
Varatuomari Piirosen esitelmiin listen jairjestelmien ymmiirtami- - mirkki'nointisuuntautuneisuus,
jiilkeen laivaan saapui nelj?i nenja niiden parantaminen kuu- halaurus
"Ruotsin Luottomiesten", svens- luu myds tairkeiine osana luotto- - kustannustietoisuus -joustavuus
ka Kred itmannafdreni n gi n piiiilikiin tehtaviin. Texaco Ab:n _ uudistuminen
jeisentii luennoimaan keskeisistii tavoitteiden mukaan luottopAal- - yksinkertaisuus
asioista Ruotsin luonoalalla. likkd pitaa osaltaan yllzi henkild-

kunnan luovuutta. Viimeisena Texaco Ab on yritys, jolla on
kohtanakirjallisten tavoitteiden selke?i ja kirjallinen luottop,oli_
listalla oli luono-osaston parem_ tiikka.
man palyelun tarjoaminen toisaal_
ta asiakkaille ja toisaalta myyn_ 1. Luottovastuut_ maksuehdot
tiosastolle. a yritysluotot

Riskien hallinta ja vakuudet

TiissA osassa Piironen kiisitteli
vakuuksiin liittyvia riskitekijiti-
*i. Neita ovat hiinen mukaansa
esimerkiksi vakuussopimuksen
piitevyyden juridiikkaongelmat,
takaajan vastuukyvyn ja vastuu-
halun arvioinnin virheet, vakuu-
den realisointi- ja aikariskit.
Muun muassa niiihin seikkoihin
tulee kiinnittziA huomiota, siue
luottotappiot saavat johtua yain
harkituista riskeista, ei taitamat-
tomuudesta.

RUOTSIN MALLIIN

LuottopiiAllikiin rooli mallia
Texaco Ab

Texaco Ab:n luottopae likkit Jan
Sundgren kertoi luottopaia[iktin
tehtavista omassa yrityksessAiin.
Tavoitteena heineUA on kouluttaa
ja motivoida henkiliikuntaa ja
niihda mahdollisuudet parantaa
kokonaiskannattavuutta ja lisA*i
luotto-osaston patevyytr?i. Mui-
na tavoitteina on kohottaa luotto-
osaston asemaaja kohentaa pate-
Ylyttii koulutuksella: seka am-
mattikoulutuksella ettayrityksen
raiagiltiidylle luottohallintokoulu-
tuksella.

Dynaaminen luottopolitiikka

Luottopiiiillikkd Jan Sundgren
kertoi edistyksellisen luottopoli-
tiikan tavoitteet:

-parantunut kannattayuus asia-
kastyyryvAisyyden johdosta

Hiin luetteli myds menestyksen
avaimet dynaamisen luottopoli-
tiikan saavuttamiseen:

- laatu
- luottamus, rehellisyys,avoimuus
- vastuu
- patevyys

- luotto-osasto yhdessa
markkinoinnin kanssa

b luottokorttiluotot
- markkinoinnin yastuu
2. Peiitiiksentekohierarkia
- delegoitu paatdsvalta
3. Kirjallinen dokumentointi
- luottorajat
- maksuehdot
- vakuudet
4. Perintapolitiikka
- muistutus, perintA, karhuamis-

maksut, Yiivastyskorko

Mite muuta ?

Muita kiisiteltyj ?i asioita oliva
Protectoring Ab:n perinteyhtiiin
Isabin roimitusjohtaja Patrick
StAhlen esitys perinniistA Ruot-
sissa. Hiin totesi esityksessiiiin,
etta Ruotsin ja Suomen perinta
on pAapiirteiltiiAn samanlaista.
Yrityksen konkunsiin hakemi-
nen Ruotsissa tosin on edullisem-
paa'
Toimitusjohtaja Peter Smedman
Ackordcentralista kertoi, ettii
heiden akordimenettelysseen
kasitelliiiin noin 7500 akordia
vuodessa ja etta tyypillinen akor-
din tekija on n. 50-60 henkilon
yritys.

Lopuksi Finax Finans Ab:n
juristi Agneta Schwieler valotri
velkojen saneerauskAsittelyn ke-
hityksen tiim:inhetkistii tilannet-
ta. Laajempi esittely i/91 Luot-
tolinkissa.

Vierailuiltapiiivii
Tukholrnassa

Seminaarinpeaft eeksi koko jouk-
ko lihti tutustumiskiiynneille
tukholmalaisiin yrityksiin. Muu-
tamissa yrityksissii tiedonkulku
oli kangerrellut, mutta kokonai-
suutena vierailut sujuiyat loista-
vasti. Isiintiiyrityksina toimivat:
Ackordscentralen, Texaco Oil,
Soliditet Ab, Upplysningscent-
ralen, Hojab, Fiirsiikring Ab Pro-
tectodng, Eurocard Ab, SEB-
Data ja Fosselius & Alpen.

Lopuksi

Seminaarin osanottajat olivat
varsin tyytyvaisenoloisia astues-
saan Arlandan lentokent?illii Hel-
sinkiin meneviiiin koneeseen.
Jiirjestiijiit olivat siis onnistuneet.

Kiitos.

Jari Nuorinko

Agneta SchwielerJon Sungren
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Luottomiehet-
Kreditmflnnen ry:n
Jisenkartoitus 1990
TAVOITTEET

KOKONAISKWAN LUOMINEN YHDISTYKSEN
JASENNTSTON rKA-, aMMATTT-, rorMENKwa-
I A PALKKA. RAKENT E ESTA.

ru,nro rtrt q JAst w t stat t xAsm xs/"I
ETE N E M IS MAE DO LLI SA A KS I STA
TY 0 N a NTAI A -Y Rrry K s r s s A J A TY O -
MOTIVAATI0oN LIITTWISTA AIHEISTA.

Tutkimuksesta

Jiisenkartoitus suoritettiin kyse-
lylomaketta kiiyttiien toukokuus-
sa 1990. Seurantalomaketta ei
keytetty. Kyselylomake liihetet-
tiin kaikkiin Luottomiehet - Kre-
diEn?inncn Ry:n jiisenkortistossa
oleviin 800 osoitteeseen. Vas-
tauksia saatiin 424 kpl. Todellis-
ta vastausprosenttia miiiidleltiies-
se onkuitenkin huomioitava, etci
kortisto koostuu osittain yrityk-
sistii ja vanhentuneista osoitleis-
ta. Tiimiin perusteela yhdistyk-
sen hallituksen edustajat ovat
maAritelleet vastausprosentiksi
n. 60 Vo.

Tiimiin tutkimuksen tuloksia
arvioitagssa on muistettava, etta
Luottomighet-Kredifinainnen ry:n
jasenten taustat, tyotehtiivet ja
intressit vaihtelevat hyvin suu-
ressa miiarin. Ioidenkin amrnat-
tikuntien kohdalta kyselyyn vas-
tanneiden meiiira on varsin pieni
ja tuloksista mahdollisesti vedet-
tavdt yleiset johtopiiatdkset ky-
seenalaisia. On myds todettav4
ette tutkimus ei mAarittele
Luottomiehet-Krcdifi niinnen ry:n
jesenten osuutta koko luottoalan
henkilitm:iiireistii.

r':[Hffi1HilJJ:ffi;H; KES KEI S ET TU LO KS ET:
jaisenkartoitus tiiyttiiii sille asete-
tut vaatimukset antaessaan ku-
vaa yhdistyksen koostumuksesta
sek?i sen aktiivisen jiisenisttin
taustasta, toiminnasta ja toimin-
taympiidstiisti"

Helsingissii 20.09. 1990

Bo-Magnus Salenius
Oy Trainor Consulting Ab

:

12



Talo
t o l n
t s l o
Muu



"YKSI MARKKA ruHANNESTA JAA ,r,,tl,,{r-,vaN ruRUILLE.
Se oN vrrrA rosruuLLINEN LuorrorAppro'i sANoo MENESTyNyT MAALTKAUppTAS.

aJan-
kaksi\

j

fa

Ala on sananmukaisesti v;rikiis.
Ammdttimiesten ohessa hdarii lu-
kemattomia mies ja maalipurkki
-pe aatteella toimivia y ttiiiie.

- Siine joukossa eivat kdikki
osaa kustannus[askentaa, jyrdhte;i
hallintojohtajaSaka Virtanenrii-
himitkeiaisestA RTV-Yhtymbste.

,Mies epditem;tta tietiia,. misti,i
PUnUU. SUOmen SUUnn Van- ja 5 l -
sustusalan l i ike tekee vuosi t ta in

- Rakentamisen suhdanteet
niikyvdt selvdsti alallamme. Kun
rahaa on, uudisrakentaminenja sa-
neeraaminen kayviit ylikierroksiIa.
Korkotason nousu puolestaan hi-
dastda heti  maksuli ikennetf ;

Kun noin 75ob myynnista on
luotollista, on luotonvalvonta

kehittynyt omaksi tarkaksi
taiteenlajiksi. 6 000-7000 ti-

liasiakkaan seurannan pai-
vitt; isena apuna ovatAsidkas-

tiedon Luottohsta- ja Konkurs-
si-julkaisut. Sielt:i loytyv.tt hel-

taista tietoa ja uusimmat maksu-
heiriot koko madsta tai pelk;staan
td lo usa lueitta in. l lmestty kd hdesti
KUUKaUOeSSa.

Luottolista-kiria kokoaa mak
suhairiot pidernm.ilta ajalta.

Suomen Y tvsmaksuheiriot
-kirja-Tertoo-ne!al- vuoie
vain yritt;jien ja yritysten maksu-
nalnor.

kertaa kuukaudessa.
Konkurssit-krria kokoaa kon-

kurssitiedot kahcleksan edell isen
vuoden ajalta. Konkursseissa mu-
kana olleet henkilot omana hake-
mistona. Ilmestyy neljA kertaa

hankkia ja luotolla myydd, va-
kuuttaa hallintojohtd ja Sakari Vir-
tdnen-

LuotouvervoNlllN
AMMATIUULKAISUT

Luottolista-lehti sisitltaa ajankoh

: Ilaastcruieu toinii

posti  ia nopeastj  uusimmat r iskL-
al idkkaat. tdiden kanssa rehdadn
kduppaa v;in kdteisell;.

- Kolme nyrkkisddntoe pit;ta
aina muistaa. EnsimmAinen on
kaikkien asiakkaiden luottotieto-
jen jatkuva valvominen.

Toinen on se, etfti seurataan
maksukiiytantoii. Jos kassa-alen-
nuksia ei hyodynnetii, kannattaa
olla varuillaan. Epavarmoissa td-
pauksissa pankkitakaus on paikal-
taan.

Kolmas on luottorajan pitami-
nen tarpeeksi pienenli: meilla se on
200/o vuosiostoista.

Patjonko RTV-Yhtymii kirjaa
vuosittain luottotappiotd?

- Parisenkymmentd tapausta,
noin 0,1-0,3% liikevaihdosta. Ko-
kondan eivor tappioiltd valttya. jos
aikoo kauppamiehenb leipansii kuir salrpoiiisi

___::w,
i I EHOKAS LUOTONVALVONTA K]INNOSTAA.

L;ihett; ik; i i  l is i  t ietoia ser rraavisfa
Asiakastiedon julkaisuista:

!  Luo l lo l i \ ld  {y r i t ys ten  jd  yks i ry rshen k  i lo rden -nJksuhJ i r  io { )
L l  Yr i t ysmak 'uhJr r io l  r \a rn  y r i t ys len  mdksu l - ; r r ioL l
! Konkurssit
Palauta kuponki kirjekuoressa osoitteeseen: Suomen Asiakas-
tieto Oy, Aurakatu 12 a, 20100 Turku tai faxina puh. (921) 518065.

Nimi,/Teht;iv:i

Y tys

ASIAKASTIilO
__l

Konkurssi-lehdessli on
kohtaiset konkurssitiedot

L _ _ !gtt'"k'fgry9147611, Turku puh. (e2l) 516 514



lipa ken-an kauan sinen ei niin pieni, muttei niin
suurikaan matkatoimisto. Sellainen parahultaisen

kokoinen kumminkin. Myyntipiste sijaitsi l?ihidn ostos-
keskuksessa ja toinen kunnan rajan tuollapuolen. Fi-
nanssithoituivatnihkeiistijameillekin roikuttivatviiden
tuhannen markan yelkaa. Nykyrahassa se olisi noin kak-
sinkertainen miitirii. Ei ollut vakuuksra mulla sen run-
saammin lupauksia. Alkoi mytis niikyii maksuhiiidttit?L
Kauppalehdessaii.

Luottopiiiillikkd tuskastui lopulta ja kiiski laihtee tyh-
jentiimeiiin matkatoimiston kassan. Piiiillikkii oli hwii-
luontoinen ja uskoi. enei velallinen kehtaa olla maj<sa-
matta kun pyytehjA seisoo tiskin edessa kiisi ojossa.
Panin nopeasti toimeksi, taksilla suoraan toimistolle. II-
man etukdteisvaroitusta tietenkin. YlHtvs on Duoli voit-
toa, lieneekd Aleksanteri Suuren toteamuk;ia. Koska
firmalla oli kaksi toimipistettii niin luonnollisesti osuin
juuri siihen, missa johtaja ei ollut.

Avualiaasti henkilokunta soitti siyuliikkeeseen, kai-
vattu mies olikin jo sieltii tnlossa. Ryhdyin istuskele-
maan kaikessa rauhassa. Alkoi vain odottavan aika kiivdii
pitkaiksi. Ei kai johraja ollur sentiiiin jalkapatikassa iiih-
tenyt? Odottelin edelleen ja aikani kuluksi silmiiilin
tiskin takana puuhailevia tyttojii Luonnolisesti mieles-
siini oli koko ajan viisitonninen. Ainakin silloin tiilliiin.
Lopulta katsoin paftaimmaksi liihtee pois. Ei tiistii mi-
tiiiin tullut, vesiperii koko juttu. Johtajan on maa niellyt.

Raikas syysitna selkeytti jfien juoksun. Ja minuun
meni - kuten tavataan sanoa - itse piru. En liihtenytkiiiin
takaisin piiiillikkdni luo. Siirryin vain kulman taakse ly-
myilemiiiin ja vahtimaan matkatoimiston ovea" Mitiihiin
mahtoivat ostoksilla kuljeskelevat perheenemiinnat aja-
tella niihdessii:in epiimiiitueisesti kiiytuiytyviin kravatti-
niekan p?ilyilemAssa. En kuitenkaan uskonut kenenkaian

huomaavan mitaiin. Jos huomasikin, luuli varmaan itsen-
se mestaridekkad Lew Archerin siine variostavan.

Sinertiivii auto lipui jalkakiiytiiviin reunaan. Samalla
jo pyfihti toimiston sievempi tyttii helrnat hulmuten site
vastaan. Johtaja nousi ulos. Tunsin hiinet hyvin lehtiku-
vista. Vaikka parilla loikalla tavoitin hiinet, oli qntd ollut
nopeampi ja varoittanut mitii tuleman piti.

Tervehtiessiini ja esittiiessiini asiani tumma puna syn-
kensi tirehtoiirin kasvot. Vihan i,immoissaan h,in ihmet-
teli, kuinka yhtidmme kehtaa karhuta niin pientii sum-
maa. Teki mieleni todeta ettii hyve kun ei sentiiiin isom-
paa. Ei suostunut kassasta killinkiiikiiiin hellittiimiiiin, ei
edes pyyhkiiissyt nimediin vakuusvekseliin. Hetken jo
luulin, ettii sen sijaan pyytelUiie nyrk e neniilin.

Myrsky laantui onneksi iikkie, fiiytyi oikein ihailla
moista taitoa. Luja koura puristi omaani ja herttaisen
h1'rnyn karehtiessa meille suoritettiin maksu:"Jumalan
siunausta!" Kovin olin hiimmentynyt vielii palatessani
piiiillikktini luo, Ei kuunapdiviinii oltu moista epatavallis-
ta maksuviilinett?i saatu.

Matkatoimisto ajautui pian suoritustilaan. Eipii saa-
maanme "suoritusta" voitu pedyttiiiip€siiiin. Tosin emme
osanne€t sitii myoskeiiin tdouttaakidanpitoon. Yhtii kaik-
ki yhtidmme menestyy ede[een, p?i:illikkd on ?iskettiiin
siirtynyt Englantiin tuottoisampaan toimeen. Enkii itse-
kiien voi sanoa mitenkii:in kituvani.

Ehkii Cistii pienestii anekdootinomaisesta tapahtumas-
ta kuit€nkin jiii jotakin jiiljelle. Ajatus siitfi, ette kaikesra
huolimatta arkipiiivaiin tulee kuulua muutakin kuin raa-
kaa rahastusta.

Nimimerkki:
Humanisti
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Hallituksen
kuulumisia

f eisenhakemuslomake on viel?i paiAtetty muokara
tt paremmin nykytilannena palvelevaksi. On tullur
ajankohtaiseksi tiedustella jiisenten halukkuutta osal-
listua ulkomaille suuntautuviin yhteyksiin, kuten esim.
kiinnostusta FECMAn jaltai pohjoismaiseen yhteis-
tyiihtin. Samoin on naihty mielekkiiiiksi lisatii hake-
mukseen toimialakoodi. Nid[a muutoksilla uusitulla
jiisenlomakkeella toivotaan tietysti vanhojen j?isen-
tenkin ilnoittayan Duuttuvat tiedot.

Hallituksen kesiiiin on kuulunut entista enemmein
ulkomaisten yhteyksien ylliipitoa.Kesiikuun alussa
mittava miiiAA ruotsalaisia kolleegoja vieraili suoma-
laisissa yrityksisse tutustumassa tiikiiliiiseen kiiytiin-
t66n alalla. Hallitus jiirjesti tutustumiskeynnit yh-
te€nse seitsemiiiin yritykseen.

Vastaavasti suomalaisten luottomiesten merise-
minaariin osallistujat jakaantuivat Ruotsiin saavuttu-
aan pienryhmissii ruotsalaisyrityksiin. Niikemyksien
ja kokemuksien vaihtoa on lisiiksi harrastettu keszi-
kuisessa FECMAn kokouksessa Lontoossa, seke
syyskuussa pohjoismaisella tasolla jiirjestetyssa ko-
kouksessa Kiiiipenhaminassa, joihin kumpaankin
osallistui kaksi hallituken jtisentii.

Ensi vuosi tulee olemaan yhdistyksemme jubla-
vuosi. Ensi syksynii tullaan jiirjestiimaiin juhlava ti-
laisuus 30-vuotisen taipaleen kunniaksi. Yhteisen
juhlamme alustavat valmistelut on keynnistetty ja
kaikerilaisia juhlamme onnistumisen kannalta Cirkei-
tii vinkkejii otetaan mielell?i:in vastaan. Niite voi
kertoa etenkin jublatoimikuntaan nimetyille henki-
liiilie, jotka oyat Aila Oivula (Hoover Oy), P?iivi
Kousa (Philips Oy), Pertti Lawa (Sanoma Oy) ja
Pekka Tiilikainen (Valtameri Oy).

Hallitus
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Nimijahdissa
| /f onenlaisa riistaapyytktiiiin syk-

IYI syisin ruamme mztsissil Jahti-
searucet jiiljiltdviil hineii ja sihd ohessa-
naapuin lchmiiii ja emiintiidkin Voipalui
kaikenhisten riistalintujen siive ii mennA
balctoi tai muula pienempiiii. Pdiisinpii
ke rmn its ekin saaliin makaun- nimij ah tiin.

Pyydykset kuntoon

Rakennustarvikekauppa kiivi meillii vilkkaa-
na 197Gluvun puolen viilin tienoilla- Itse-
neinen edustajamme solmi kelpo kaupat
pohjois-karjalaisei rakennusliike L:n kans-
sa- TiimA oli vauras yritys, osoituksena lukui-
sat teskeneriiiset tyomaat ja oikea tominos-
turi! Maksut alkoivat laahata jiiljesse. Kau-
koniikdisesti vakuudeksi oli hankittu pankki-
takaus, muna suurpiirteisesti vain murto-osal-
l€ saatavasta.

Asiakas pyydettiin palaveriin p?iiikontto-
riimrne Helsinkiin. Kumman helDosti se
kiivikin. Karhumainen johtaja L. jutteli puu-
taheiniiii ja asiaan siirryuiiessii kehuskeli ja
valitteli ja lopulta pyhiisti vakuutti maksujen
kohta tulevan. Neuvottelun piietteeksi anasti
puoliviikisin kuulakiirkikyniini. Olin ky A
luulut niitii lttytyviin Kehiikolmosenkin tuol-
ta puolen. L:n lupaukset hukkuivat kuitenkin
jo samana iltana alkaneen Finnjet-matkan
aaltoihin arvatenkin melkoisen rahanipun
myot?i Olisi Vainamdisemme edes korkoja
lyhentlinyl PriiiUikkdni tiimiin havaittuaan
piiiitti hankkia vakuusvekselin eriiiinlaiseksi
peukaloruuviksi.

Eniia ei uskallettu kutsuajohtaja L:dd ete-
liin houkutusten ?iiireen. Kiiteeni lytitiin ra-
kennusliikkeen kaupparekisteriote sek6 esi-
tiiytetty vekselilomake ja kallooni taottiin: "Ei
ole ukaisin tulemist4 jolei vekselissd ole
nimie!" Niiila pyydyksillii varustenuna pai-
nuin nimijahtiin.

Jahti alkaa

Synkeiissa loppusyksyn sumussa jalkauduin
Finnaidn koneesta Joensuun kentiille. Tiiiiltii
muinoin olivat Blenheimitkin lentiineet suo-
raan. Luulin oman tehtiiviinikin sujuvan suo-
raan, rutiinilla. Edustajamme, rakennusliike
L:n kanssa kaupan leiponut hena R, liihti
kyytimieheksi Mersullaan. Oli kiinnostavaa
tavata tiimii muutarnaa vuotta aiemnin suur-
en konkurssin tehnyt rakennusalan "tiihden-
lento". Jutteli mukavia kuin venaiselleen,
mutten juurikaan kuunnellut. Tuijotin vain
auton edesse n:ilq/viie parinkymmenen met-
rin piiessd usvaan uppoavaa tienp6tk6ii.
Lohduttelin, ettei onneksi tassa 110 km:n
vauhdissa ainakaan tarvitse kitumaan jeiadii,
jos tiimiihd,iimme tralfforin periilautaan.

Varjelus oli myfte ja peesimme Outo-
kumpuun. Johtaja L. tarjosi frnnan nimen
vekseliin hyviiksyjdksi ja makoisan lounaan.

Saunaankin olisimme piiiisseet. Kaiketi siel-
lii oli virvokkeita ja g/ttdje seHnpesijdiksi.
Sisimmiissii vilkahti varoitusvalo:tiedii hiintX
kukahan sen jtilkeen raapustaa puumerkkin-
sa asettajan kohda[e?

Vekselilain mukaan vekseli ilnan asetta-
jaa on kuin pilvinen piiivii tai jotakin sinne-
piiin. Peijakas, kun ei voitu lAhteti puhdistau-
tumaan vaan oli jatkettava nimijahtia: asetta-
ja ja siiruijiikin, mik?ili mahdollista Kauppa-
rekisteriotteesta valittiin edustajan ja johta-
jan suosituksen mukaan pari onnetonta,jotka
mielelliiiin tukisivat heidiin yhteisui yritysui
vekseliosallisina Edustaja R. sai soitoillaan
jiiljitetty,i vain yhden ainokaisen "nimimie-
hen". Hyvii niinkin, asettaj a sentiiiin saadaan.

Saalis tavoitetaan

Etiiisyydet noilla raukoilla rajoilla ovat va-
hiin pitempiii kuin Helsingin seudulla. Sata
kilometriii ei ole juuri muuta, kuin tavanG.
mainen naapurissa keynd. Jotta olishme
saman piiivain aikana saaneet allekirjoituk-
sen, tapaaminen soviniin puolimatkaaru jo-
honkin R:n firntemaan risteykseen.

Taas ajelimme umpisumussa pitkin Poh-
jois-Karjalan mainioita teitii. Johtaja L. var-
maan jo saunoi kotonaan meidiin mitelles-
siimme peninkulmia. Litylytelkitdn ja vihto-
koon itsens?i vaikka kirjavaksi - tuumiskelin
kateissani. Olisi sekani ollut niin kovasti
pesun tarPeessa...

Tienpientarcelle o1i pysiikiiity vanha Tau-
nus. Ilaulikkomiestaei niikynytmissiiiin eik i
muutenkaan ristinsielua- Eikii minkiiinlaista
liikennettii. Juuri tiimmoinen on amerikka-
laisessa filmissii oikeaoppinen vdijytys. On
se vaan niin katkeraa nuorella ii a poistuaja
vieH dllaisessa Jumalan unohtamassa pai-
kassa. Oikeassa eldmdsse ei k6y kuin eloku-
vissa. Ei ollutkaan viiijytystii- Taunuksesta
Ittytyi pieni :iijiinkeppiine, viihinta.iinkin tuu-
man verran isedni lyhyempi. Vaan oli vielli
itsepiiisempi, vailJ<a puhuin kuin Runeberg
ja edustaja R. pani vieliikin paremrnaksi, ei
ukko millai2in suostunut nime2insa antamaan.
Oli kyllii tosi rohke4 meitiihdn oli sentiiiin
kaksi raavasta miestii, joista toinen viel?i
Helsingin "Harlemista".

Ei tullut peiiaisia

Armoimme siiiilistii arrnon keyd:i oikeudesta
ja pii?istimme saaliimme menemiiiin. Oli
pettymyksen tunne raskas kantaa. Piiiillikktt-
kin odottaa tuloksia- Blustaja R. keksikin
ratkaisun: otettaisiin rakennusliikkeeltii se
tominosturi. Niinpli paluulonnolla mukanani
oli vekseliii parempi ajatus: aina tominostu-
ri paperin voittaa" Tosin se kuulemma oli
hiukan ruosteinen ja hutera ja ,..

Nimimerkki: Nimineuvos



Hovinarri
f iikeliimdssii lain kirjainta on hyvii

tJ noudattaq- Samoin muitakin eefrisid
ja morazlisia lEsymyksiii on paikallaan
pohtliskella ja yleensiikin tuumia milen
yleviii periaatteita sovelbtaan kiiytintidn.
Ei kuinnlraan ole syytii suinpAin ryhtfii
oman toirnensa ja tlitnont4jansa puolesta
parontan.a.an maailma.a. On ulvotlava
sute na susiz n jouko ssa, valilettavastL

Herra A. oli kohtuullisen mukavassa asemas-
sa yhtid B:n organisaatiossa. Taisi olla niin
sanoaksemme hyvii ison talon renki. Hiinell?i
ei ollut hampaankolossa eriryisempiiii tyiin-
antajaansa vastaan.Vallitsi melko idyllinen
titanne. Yhtid B:n periaaneena roiminnas-
saan oli mm. kohdella asiakkaitaan yhden-
Yertaisesti.

Niin suurille kuin pienille yrityksille meni
yiiv:istyneista suorituksista korkolaskut, VaiA-
rin vaihennetyt kiiteisalennukset perittiin
takaisin sekb hyviltii etta huonoilta asialkail-
tr- Pohdittiin myos kesitetta hyve ja huono
asiakas.

Pii?idyttiin siihen tulokseen,e$a*imtimaiA-
ritekna on h?iilyva ja kuvastaa yleensa aino-
lstaan juuri tiimiin hetkistii tilannetta. Hidas

maksaja voi esimerkiksi siirtya kassamaksa-
jaksi yrityskaupan tai saneerauksen seurauk-
sena, kun taas nykyinen kassamaksaja voi
pikkuhiljaa heiketA ja hiipua konkurssiin..

Kaikki asiakkaat ovat siten Ukkeifii ia ar-
vostettuja. V iiviisty skorkojen suhteen ienki
A. noudatti periaatetta jonka mukaan korot
hyvitettiin vain patevasta syystA, eikA rekla-
moijan eiinenkovuuden tai sinnikyyden pe-
rusteella Yhtid B. puolestaan maksoi itsel-
leen tulleet aiheelliset korkolaskut ilnan mu-
kinoita, tosin hitaanpuoleisesti.

Tulipa sitten Armon Vuosi 1990 pank-
kien tydsulkuineen ja lakkoineen. Teollisuu-
den Keskusliitto suositteli, ettei viiveistys-
korkojat? ta osin perittiiisi, vaikka kysymyk-
sessA ei ollut lain tarkoittama este. Yhtiii B.
teki hurskaan piiiitdksen, ettii koska laki sallii
korkojen perimisen niin ne myiis peritiiiin. Ja
koska B. oli hyvin eeftinen meiiriisi se, ettA it-
sekin maksaa laskutetut korot.

Parku ja meteli oli kova asiakkaitten kur-
mottaessa onnetonta herra A:ta korkolasku-
jen johdosta ja uhatessaan siirtiiii ostonsa
muualle. Ylpe?isti A. selitti laskutuksen pe-
rusteeaja lohdutteli, effa he itsekin maksavat
korkonsa ja kaikin tavoin gynnytteli kiihty-
neite asiakkaita..

Seuraavaksi A. raponoi yhtitinjohdolle han-
kalista kidstaijaiasiakkaista. Yhtiti B. on no-
pealiikkeinen ja joustavaja viidess?i minuu-
tissa korkoveloituspaattis peruttiin.

Herra A, on nyt asiakkaitten ja myyntio-
saston yhteinen syntipukki. Sehiin on rengin
kohtalo,jos isainta siihliie. Siitaihain se palkka-
kin juoksee, eivatka moitteet siniinsA A:ta
harmita. Sen sijaan hiin tuntee itsense nauret-
tavaksi jouduttuaan ensin ma-rkk inoimaan
asiakkaille korkojen maksamista kaikella tai-
dollaan ja vakaumuksellaan ja seuraavassa
hetkesse pyortiimiiiin sanansa. Vaikeaa on tii-
miin jailkeen kaupata myynnillekiiiin luoton-
valvonnallisia niiktikohtia. Pelle mikii oelle.

Yhtid B. kustantaa vahtimestareilleen tyti-
puvut. A:kin on pannut sisiilin anomuksensa:
samanlainen paiihine kulkusineen kuin kort-
tipakan jokerilla, ruutukuosinen takki ja
housut sekii kiveriikiirkiset tossut. Hiin ryh-
tyy yhtiiin hovinarriksi.

Nimimerkki: Konrad Maximus 9/1990
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JoJ torvitset io*evdo rohoo, invesiointien, koyttdpodomon toi luottokoupon rohoitukseen, loydof oikeot vostoukset
oitomollo viipymoito yhteyden meih'n 
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TIETOPERINTA.YHTIOT

Tietoperintii-yhtioihin kuuluvat
Tietoperintii Oy, Perimispalvelu
Oy, Suoraperintii Oy, Helsingin
Oikeusapupalvelu Oy, Yrjii kh-
tonen Intemational Oy sekii Suo-
men Realisointikeskus Oy.
Yhtymiin talousjohtajaksi on ni-
mitetty fil.maist. Juha Kiljunen.
Talousjohtaja vastaa taloushal-
linnosta, ATK-toiminnoista sek i
ATK -jairjestelnien kehitraimi-
seslA.
OTK Helena Lehtovirta on ni-
mitetty Tietoperinte Oy:n
9.4.1990 lukien. Hiin tulee toi-
mimaan Tietoperintii Oy:n pank-
kiperingirybm?issa tehtAvainAiin
rahoitusyhtiatiden perintitoimek-
siantojen hoito. Hiin on valmis-
tunut oikeustieteen kandidaatik-
si 1990.
VT Johanna Sorvettula on ni-
mitetty Tietoperintii Oy:n Tam-
pereen konttorin lakimieheksi
1.8.1990lukien. Hiin on valmis-
tunut oikeustieteen kandidaatik-
si Yuonna 1988. Auskultoinnin
suoritettuaan hein on toiminut vs
oikeusneuvosmiehenii Tampe-
reen raastuvanoikeudessa.

OIKEUSPERINTA OY

Yhtidn lakimies OTK Ilkka
Mutru (27) on nimitetty myyn-
tipai Ukdksi, vastuualueenaan
myynti- ja konsultointitehtiivet.
Yhtitin lakimieheksi on 1.10.
alkaen nimitetty OTK Martti
Merra (31).

TIJRT]N ALIJEEN
SAASTOPANKK

Pankin toimitusjohtajaksi on
1.11.1990 alkaen kutsuttu Folke
Lindstrtim. Hain toimi aikaisem-
min perimistoimisto Contat Oy :n
toimitusjohtajana.

Juha Kiljunen


