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Yritystenmaksuvalmiuson alkanut heikentya,pankit kamppaija korkokiemulevat saneerausroissa piirssitoiminta on tiiysin
pysiihdyksissiija kuluttajat eiviit
eniiaostakulutushysteriankiilto
silmissA.Ei taryitse olla taloustieteilijii todetakse€n
samanminkii jo useallehdet ovat moneen
kertaankirjoittaneet Suhdarme.
kayre on kaantynyt laskuun,
Mutta niinkuin ereiiissAltal€hden piiiikirjoituksessakirjoitettiin: "Alkii?ilamaantuko!"
Eliimmesiisti e hetkelliilaskusuhdanteenalkuaikoja"Muutama Yuosisitten Norjan talous
romahti, mutta niiin tuskin key
Suomessa,s H kulutus on kuitenkinollut maltillisempaameilliikuin No{assa.Nykyinentilanne vaatii yrityksilui paljon. Nii
den on nyt tarkoin harkittava
jokaista piiatiistiiiin,joka koskee
raha-asioita,

Liihesjoka piiivii uuttainformaatiota pusuaa jo korvista ulos.
Tiedotustulvan turruttamisesta
kuvaavanaesimerkkinaof eriiiin
tv-toimittajanlausahdus
ajankohtaisohjelmassa:"Ja p?iiviin saddamit tulevat...".Kdisin rauhanomainenratkaisuon k?isittiim?ittaimiinsuuriponnistusYK:Ile,

Tiedotustulva

Riemukkaitapikkujouluja!

Persiarilahden
kriisi on tulvahtanut olohuoneisiimmeveistiimett6miiksi osaksieldmdiimme.

Jari Nuorinko

Jdsentutkimus
Toisalla tiissii lehdessiion mielenkiintoista informaatiota toukokuussa tehdyn jiisenkyselyn
pohjalta.Tuloksetolivat mielenkiintoisia. T?istii tutkimuksesta
opittiin paljon ja todettiin, ettii
n?iiti tarvitaan. Toivotaan, ettii
tiillii on osaltaanmyiis koko alan
profiilia kohottavavaikutus,sila
vamasti yritylsisse nyt mietitiiiin, ettii miten niime asiat on
toteutettumeiUA.

Kollegojen
tunnustus
-Parianteelle
Mikko
Ttrnnustusdnnettiinnvt
''
kuudennen kerran
Kat4ianokanKasinolleoli 6.9.pidettyyn
jiilleen keriiiintynyt
Luottomiehetry:n kokoukseen
kenet
saln taydelteluoftomiehiekuuntelemaan
tenevuonnavalittiin VuodenLuottornieheksi.
Yhdistyksenpuheenjohtajalausuiodotetusti
nimen:MIKKO PARJAI\NE!Muita kiisiteltyje
asioitaolivat Luottohuumorikilpailuntuloksetja
jisentutkimuksenalustavaanalysointi,

f uottomiehet-Krcditsndnnen
Lt rv:n hallitusvalitsivksimielisell{ piietdkselleenvuoden
1990 luottomieheksi toimitusjohtaja Mikko Parjant€enSuomen Asiakastieto Oy:stii. H{n
sailEmpiiisetsuosionosoitukset
kollegoiltaan, jotka olivat kokoontuneetsyyskaudenensimmiiiseenkokoukseenKatajanokan Kasinolle.
Tunnustus annettiin MIJ<o
Parjanteelleseuraavinperustein:
.

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

.

saattanutyhdistystoiminnan
jiisenliiheisemmiiksi

.

kehittenyt merkittevesti
informaatiopuolta

.

kehifiAnytjohtdnaansayritystii luottoalanmuutfirvassatilanteessaerittdin menestyksekkiiiisti

SuornenAsiakastietoOy:n (entinenLuorlokontrolli Oy) toimitusjohtajanavuodesta1985
alkaen toiminut Mil&o Parjanneei
pitkiiiin ehtinytollayhdistyksesse rivijasenene,kun kutsu kiivi
hallituksenjiiseneksija samantien puhe€njohtajaksi.
Hiin onkin ainoahenkilti,joka
on toiminut kolne perettAiste
vuottaeli yhdistyksemmesailintiijemme sallimanmaksimiajan
puhe€njohtajana
Vuonna1990Mikko Parjanne oli my0s mukanakidoittamassa Credit Managem€nt kdsikirjaa,jonka SuomenAsiakastieto Oy kustansi.Rlelleen
hiinonluottoalanneuvott€lukunnanjiisen.
EnnenSuomenAsiakastieto
Oy:tA hiin oli kolme vuotta
SKOP-RahoitusOy:sse,jossa
vastasiosamaksukaupan
rahoituks€stakehittiMyyntirahoitusnimisen rahoitusmuodonsekii
kiiynnisti Aktiiviraha+ililuottojrirje.stelmiiii.
Tetii ennenhiin tyitskencli
vakuutusalallasistiiseniitartastajanaja apulaisosastopiiiillikktine. Vapaa-aikakuluu perheen
parissa ulkoillen, kalastaen,
suunnistaentai lasketellen.

I

Kaksi liittoa
Luottomiehetrv
ja Asiakastieto
Oy
1; nr unsinitsenisuhteellisen
|' vihreiikipuheenjohtajana vuonna 1987muttatoisaalta
oli etuasiite,ettii ei ollutvanhoja
rasitteita",sanoiMikko Parjantunne kiittiiessiiiinsaamastaan
nustuksesta."Aika on erittiiin
antoisaa- ajan puute vain on
ollut haittana.
Erityisesti olen pannutmerkille sen hyv?in yhteishengen,
joka luottoalantehtevisseon
vallinnut.Kokouksetovatolleet
sekahauskoja,ettii hyiidyllisiii
ja muodostavatvapaankeskustelufooruminluotioalalla".Niinpii hiin robkaisi rivijiisenia runmukaan,koska
saslukuisemmin
se on antoisaapuuhaaja alan
kontaktipinnatovat laajat.

"SuomenAsiakastietoOy:n
toimitusjohtajana
olensaanuttoteuttaa itseiini. Henkiliirekisterilaki ei ehkii vaikuttanut niin
paljoaalaankuin pele$iin.Aluksi oli Ruotsissakinvaikeuksia,
multa nykyisin saatietoaenemmiin.
Tiedonjakelutekniikkaonkehittynyt valtaisasti.Seon kehittynyt viimeisen viiden vuoden
aikana ehkii enemmtinkuin
edellisensadanvuodenaikana.
Julkaisuidenlevikki on v. 1990
15.000kpl oltuaanvuonna1984
5000kappaletta,
Piietekyselyt,joita on toimi
tettuvuodesta1984alkaen,ylitfinevet *ine vuonna3 milj. kpl:n
rajan. Yritystietopalvelutsisailtiivet mydstiedot yritystenvastuuhenkiloistii".

JohtamansayrityksensekehitysnaikymieParjanne arvioi
seuraavasti:
. Tietojen segmentointi
. Julkishallinnonhalu itse
vdlittiiii tietoja
. Oikeuslaitoksenpy*imys
rahaslaaenemmiintiedoista
. Lainsaiadiinndnkehittyminenja siihenvaikuttaminen
. Tiedonsaanninnopeuttami
sessaon ainaparantamisen
varaa
. Jakelunmonipuolistuminen
. Tiedon sisaillOn
kehittiiminenhistoriasta
. Seurantaan
ja edelleen
ennustamlseen
. Valvontapalveluidenparantaminenja nopeuttamineh

Luottotappioilta€i Suomen
Asiakastietokaanole viilttynyt.
Tappiot olivat v. 1989200.000
mk ja syntyivAtl?ihinnakustannuspuoleUaja olivat n. 0,O1%
yrityksenliikevaihdosta.
Ja lopuksi
Luottotiedotnrlevatolemaanpu1991.Moitheenaiheenamytisv.
teettomistaluottotiedoistahuolimatta yrityksid meneenurin.
Viranomaistenvahvistamat
maksuhiiiriiit lisiiiintyivet elokussa199018.911kpl:seeno1tuaanedellisenvuodenelokuussa 12.M9 kappaletta.Eniten
oYat kasvaneet.maksamismdiiriiyksetja lainhauteli yli 30 7o.
Mytis konkurssienlukumiiirii on kii?intynytjyrkkitin nousuun.KesZi- elokuun1990viiliseneaikanapantiinvireille 1027
konkurssiakun vastaavamiiitA
oli vastaavanaaikana edellisvuonna558kpl.
Eniten ovat kasvaneetvelallisten itsensAhakematkonkursliihisit. Kovat ajat ovat edess?i
tulevaisuudessaja ttiita tulee
luottomiehilliija - naisillariittamii:in,
Teksti: Pertti Pennanen
Kuvah Jari Nuorinko

Luottohuumoriahah-hah-haa!
Syyskuankolaaksen knlmasaihe VuodenLuotlomiehen
j ajihe ntutkimuksenohella oli Luoltthuumorikilpailun
jufrujen palkitseminen.Tdmiinjo iatkoaikaakin saaneen
Hlpailun voiai nimimerkki CECILIA. NimimerWn takaa
palj astui yhilistf ksemmesihteeri, AiIa Oivala.
Kilpailuun osallistui yhteensii22 vitsiiiia iafraaKaikkicn osallistujienkaskenarvotun 1U)0 mk
Iahjakortin voilti luoltopiiAuikkii Perfri Pennanen.
Ohessakilpailun voiltanutiuttu.
Jari Nuoinko
PS SeuraavissuLinkeissii lisiiii juttujs !
dustajaMoilanen saapuipuolilta peivin pienenpaikkakunan
ainoaanhotelliin varatakseenmajoituksenseuraavaksiytinseuduksi.
Hot€llinpitiija vaati Moilaseltamaksunetukateen,koskaei tuntenut hiint i aiemmin. Moilanen kirjoitti shekinja poistui edustuskaynnneilleenluvaten saapuai[aUa. Hotelinpitejiillii oli vanhoja
velkoja paikkakunnanlihakauppiaalleja h?inkavikin iltapiiiviillii
viemiissii lihakauppiaalleosasuoritukseksiMoilasen kirjoittaman
shekin.
Lihakauppiasoli aamullaunohtanutmaksaapaikkakumanparturille kertyneenvelkansa,joten hiin kiikutti MoilasenshekinparturilKunnallislehden
le. Parturipuolestaanoli venyttiinytrahapulassaan
vuosimaksua,jonka nyt kayi suorittamassa
Moilasenshek H. Kunnallislehdenedustajaltaoli jii:inyt edeuinenhotellivierailu maksamatta, mutta nythiin se suoriutui mukavasti shekillli. Shekki oli
jiilleen hotellin kassassa,
kun edustajaMoilanen saapuiillan tullen
paikalle- ei kuitenkaany6,pymaiiin,
vaanperuultamaanvarauksensa.
Hotellinpitiijii antoisiis Moilaselleshekintakaisin,johon Moilanenuloskiivellessiiiintotesi:"Hyve niiin, shekkihiinolikin katteeton
- ei sillii mitiiiin virkaa olisi ollutkaan" I
M1TENNIIN EI MITAAN VR.KAA SILLAHAN MAKSETTIIN MONTA VELKAA !

Nirnimerkki: CECILIA
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Luottomiehet-Kreditminne
rv:n merrsemrnaarr

tT-2g.g.rggo
M eriseminaari i iille en
yleisiimenestys"

Luottnmiesten meriseminaari
oli tanii vuonna mjds bntoseminaarl M enomatkan aikana
kiiytiin Aipi tiivistii seminaariohjelma4 perillii Tukholmassa vieraihiin paikallisissa
yrityksissiija kottunatkasujui
normaalista p oiketen lentokoneella

Hiin jatkoi, ettii pankkienluotonantoilman luottotappioriskin
oftamistaon mahdotontaja ettii
tietoinenriskinottokuuluupankkien toimenkuvaan."Vaikka arviointijiirjesteLnat kehi$yvet ja
suojausparanee,ei taydellistii
suojaamistaolekaan",luennoi
Heinonenja jatkoi: Pankkien
tuleekin kehittiiii itseiiiin halittuun riskinottoon-"
Heinosen mukaan kasvavat
eriseminaariin oli tiinaikin
riskit vailittyviitluottojenhinnoitvuonna tuttuun tapaan
teluunsiten,ettaikorkomarginaaenemmilntulijoita, kuin varattuli kasvaaluottojenriskipitoisuuja paikkoja. Kymmenestii lisiidenmukaan.Heinonenpiiiini esi
paikastahuolimattamatkamyytyksensA
vastaamalla
lehdiss?ikirtiin nopeastiloppuun.Seminaari
joitettuihin kitkeriin artikkeleimuodostui Luottomiesten
vuo- - sopeutumisYaikeudet
ja pienisolemassa VaratoimitusjohtajaHeinonen hin sopimustekniikasta
den1990kohokohdaksi,sillli tiinii olevaantilanteesee.r
jatkoi esitelma,insa
pankkitoi- tii "priinteistii" sopimuksissa.
vuonnaei FECMA:n seminaaria - kiristynyt kilpailu
minnanluottoriskeistakertomalj,irjestettylainkaan.
- muutoksenmyiita kasvaneet la, ettii luottoriskit ovat kasvaSeminaarinavasiyhdistyksen riskit
neet, koska pankkirahoituksen
puheenjohtajaThomasFeodo- - haiiintynyt konkurssit
meiireon kasvanut.
roff, joka toivotti mukavaa ja - kasvaneetluottotappiot
Uusienyritysten perxstamisantoisaa seminaariristeilya.
tahti on ollut kiihtyvai: vuonna
Avauksenjiilkeen toimitusjohtaVaratoimitusjohtajaHeinonen 1980rekisterdiriin11.553uuna
ja Jaakko Pohjanpelto esitteli kertoi seuraavaksiyleistii tietoa yitystA, 1987jo 24.220.u.ur.a
ja
konferenssinensimmiiisenpuhu- riskicn kasitteestiija sisiilldstii. 1989jopa 43.826uuttayrityst?i.
jan, Kansallis Osake-Pankinva- Hiin niikeepankintavallisenayri- Pankin riskit ovat lisiiiintyneet
ratoimitusjohtaja Aarto Heino- tyksen:i,joua on normaalit yri- vastaavasti
yhtiinopeasti.kimaa
S€N.
tyksenriskit: yhteiskunnanvaa- antavaatessakehityksessaon
timukset,yleison odotuksetja ollut se,ettekonkurssienmii?aat Aarto Heinonen
LUOTTORISKIT
asiakasyrityksenriskit. "Joissa- ovatkasvaneet.Heinonenkertoi,
PANKKITOIMINNASSA
kin tapauksissavoidaan sanoa, ettiikunvuonna1987konkurssiettii pankin riskit ovat jopa ko- pesienvelatolivat 207miljardia,
Varatoimitusjohtaja Heinonen vempia", luennoi Heinonenja niin varoja samanaikaisestioli
aloitti puheenvuoronsa
kertomal- jatkoi: " Riskit ovatjollakin lailla vain 1,3miljardia.
la miten teimiinhetkiseen
vaike- mitattaYissaoleviaepayamuukMisti konkurssitsittenjohtuaantilanteeseen
pankkimaailmas- sia.Toimintaanliinyy riskejAja vat ? Heinosenmukaan usein
saonjouduttu."YmpiiristdtekUet niit?i vartentawitaan riskinotto- syytetiiiinulkoisia t€kijdirii kuin
ovatmuuttuneet.Nykyinentilan- politiikkaa." Hiin kertoi, e$aris- esimerkiksi: pankkien vaatimat
ne on mytis seuraustarahamark- kit analysoidaanja rybmitellaiiin Isavakuudetkaatoivattoiminnan
kinoidenja korkojenvapautumi- kolmeeneri tyyppiin:
tai ettAkorkotasoon niin korkea,
sesta, kansainviilistymisestaja
e t t e i y r i t y s e n i i i is e l v i y d y .
rajojenavautumisesta
vain muu- 1- rahoitusriskit
"Vaitiontakauslaitoksenvuositamiatiissamainitakseni", kertoi 2. maksuliikenteenriskit ja
na i982 ja 1983tekemiintutkiHeinonen.
3. sis?iiset
riskit
muksenmukaansuurinsyy konTiime muuttunuttilannetuotkursseihinon ollut heikko johtaa hzinenmukaansalukuisia EsimerkkiniiHeinonenmainisee to!",jyrisi Heinonen.
ongelmia:
pankin tietotekniikanriskit.

YRITYSTEN ARYIOINTIA
ERIWTTAREILLA

Tilinpiietiissanalyysi ja
yrityksen taloudelliset
toimintaedellytykset

Miniminrlos:
Laskentakaava:
- kaikki varaukset
tiiysimiiiiriiisena
KAYTTOKATE (varastovaKahvitauonjiilkeen luovutetriin
- taydet verolakien
rauksenmuutoseliminoituna)
puheenvuoroseminaarintoiselle Kauppat.lis. Leppiialho kertoi
- Eliikesiiiitiiin yastuuvajauksen
salli mat poistot
esitelmtiirsijiille,kauppatieteiden tilinpiietosanalyysin keiyntikel- - katetaaneHkesiiatidn
lisdysedellisest.iivuodesta
lisensiaattiMa*kukppiialholle
poisuudesta
arvioidayrityksentavastuuvajaus
kokonaan
+ ElZikesiiatiitnvastuuvajauksen
Tampereenyliopistosta. Hiinen loudellisia toimintaedellytyksie: - kaikki kurssitappiotkuluiksi
viihennysed. vuodesta
aiheenaan
oli tilinpiiiitdsanalyysi "Meillii onkolmemahdollisuutta - kaikki verot tuloslaskelmaan - Poistot
yritykser luottokelpoisuuden arvioidatulosta,ensimmiiiseksi ja verovapaattulot
taseeseen +Muut.tuotot ilman kauppaarvrommssa.
selviteteanjohdon harkinnan Maksimituloksessa
edelliset
vorttoJa
Leppiialhomuistutti puheen- miizirahskemattayrityksen
piiinvastaisina- Muut kulut (HUOM! kurssivuoronsaalussa,ettevaikkaluo- minim! ja maksimitulostasekii
Leppiialho kommentoi, ett.ii tappioidenjaksotussuoritedaan hyvie mittareita yritysten venataanesitettyetulostatiihiin. esitetyntulol$envertaaminen
perusteenmukaan;vain
miarviointiin, niin tuleeainamuis- Toiseksi eliminoidaan harkinta nimi-jamaksimitulokseen
ei anna
realisoituneetvoitot/tappiot
taa, ette luvut eivAt viilttiimettii tuloksestalasketaan,ns.koriatnr eksaktiakuvaa todellisestamemukaan)
olekaan keskeniianvertailukel- tai oikaistutulos",esitelmoiLep- nestymisestii,mutta tiimiin jiil- Korkokulut
poisia.Peaomavaltaisina
yrityk- piialho. Kolrnanneksihiin mai- keenon helpposelvit*ia ns.kor- - Tilikaudellekuuluvat
vattrdsil*i esimerkiksikeytttipiiaoman nitsi rahavirtalaskelmienkaytdn jattu tulos.
mAtverot
tarve on erilainen kuin tyiivoi- arviointitilante€ssa.H?inselvifti
Hiin muotoili korjatun tulok- = KORIATTU TLILOS
mavaltaisiltayrityksiltii. Toimi seuraavaksi,
miten minimi- ja sen kiisitette oheisenlistan mu(oikaistutulos, nettotulos).
alanerityispiirte€ton siis otetta- matsimitulos lasketaan.
kaanesitelmiinsiip:ieneeksi.
vahuomioon,kun arvioidaansen
Markku Leppiialho sanoi, ette
maksukykye. Leppiialhon muKorjattu tulos
mittareitajoilla pystyttiiisiin arkaan oleellista on pyrkie l6yte- ei varaustenmuutoksia
vioimaanosaamista,eli siisjuuri
miiiinanalysoitavan
ynryksen'to- poistotapavakioidaan
palvelualalla,olisi syyt?ikehitdellinentulostekijii" eli sekeino,
L EVL:n mukaiset maksimi- taa.
jonka avullako. yritys pyrkii mepoistot
Esitelmlinlopuksikysyin kahnestymiiiin.
- etupainoisia,rasittanevat
delta seminaariakuunnelleelta
tulosta liikaa silloin kun
osalistujalta,mitii mieltii he oliinYestoidaanrunsaasti
vat Markku Leppiialhonesityk2. Laskennallisettai suunnitel- sesta:
konkurssiznmddrd
manmukaisetpoistot
Outi Hirvilahti, talouspii.iillik- perustuvatkunkin yrityksen
kit, Yleiselektroniikka Oy:
omiin laskelmiinja
"Luulen, ettii niille jotka niiitii
suunnitelmiin
luottopiiiitdksiA
3000
tekevat,niin kyl- ei yhteniiistiikiiytii itA,
H siinii varmasti tuli uuttakin
2700
vertailu yritystenviil H
tietoa. Itse kun taas toimin ta2,400
ongelmallista
loushallinnonpuolellaniin niim6
- ei muutostaeliikeseetitin
olivat tuttuja asioita".
e!00
vastuuvajaukseen
Ari Iskanius luottotietoDlial!aoo
- kurssitappiotkuluiksi sitii
likkti, SuomenLuotonantajayhmukaakun tappioitavastaavat distys: "Siinii nrli esille huomatt500
summatsuoritetaan
tavanpaljon tiiUaisiaeriniikdisiii
- tilikaudellekuuluvatyerot
asioita mit?i picia oma huomi900
tuloslaskelmaan
oon, kun tulkitaan naitil tunnus- verovapaattulot (esim.keyftd- lukuja. Ei voida laihtee
c0o
siitii, etr.ii
omaisuudenmyyntivoitot)
jos ne luvut vaan asetetaanrinpois tuloslaskeknasta;
eiviit
nakkkain,niin pystyyarvioimaan
"siiiinntillisia" tuloja, eivat
'
kahta
firmaaja vertailemaanniit!€l
$€c
tSat
19oa reffi
tE8!
i!87
tSoe t!8!
trso
liity normaaliintoimintaan
tii ioisiinsa".
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OMISTUSOIKEIJDEN
PITAVYYSOSTAJAN
KONKURSSISSA

nekalutehtaassaanhuonekalujenvalmistamiseen jo ennenkuin
Yiilujen hinta oli B:lle maksettu,
toimitussopimuksissa oleva ehto
PeiiviinviimeisenAesitelmditsi- omistuksenpidiityksestii viiluihin
jiinii oli osasbpaalikkii, oikeus- katsottu B:n toimitettua viilut
tieteen kandidaattiJuha Kari A:llejaA:njouduttua senjiilkeen
SuomenYritysrahoitusOy:ste. konkurssiin A:nkoDkurssipesiiiin
HZinluennoi KO:n ratkaisuista niihden tehottomaksi.
omistusoikeudenpitevyydestA KKO 1990:43 kiisittelee taostajan konkurssitapauksissa.pausta,jossaon otethrkantaamm.
Esitys oli koottu erilaisisa kay- siihen, milloin omaisuuden on
joistaohes- katsottava tulleen luovutetuksi
t?inndnesimerkeista,
ostajille.
samuutama:
A oli erehdyksessaennen soKonkurssipeseenkuuluva
omaisuuson meiiritelty KS 45 vittua toimitusajankohtaa toimit$:ssasiten,ettii konku$sipesiiiin tanut B:n rakennustydmaa-aluekuuluu (tiettyjen omaisuuserien elementteja omistuksenpi&ityslisiiksi) seomaisuusmika oli ve- ehdoin.ElementtejAei kuitenkaan
lallisen omaavelallisenjattaessai ollut luovutettu B :lle, vaan ne oli
konkurssihakemuksensa
oikeu- tyiimaalla varastoitu erikseenA:n
delle tai velkoja-aloitteisessalukuun. Konkunsipesa oli ottakonkunsissavelallisenomaisuus nut elementit haltuunsaja kayttiisinii hetkenii, kun oikeus teki nyt ne rakennukseen.Konkurssikonku$siin asettamispaetdksen.pese velvoitettiin maksamaan
Velkoja-aloitteisenkonkurs- Aile elementtien hinta korvauksin osaltarajanvetoakuvaakor- seksi perusteettomastahaltuunokeimmanoikeudenratkaisuKKO tosta A:lle aiheutuneesta vahin1969tr23: A oli, senjiilkeenkun gosta,
Tiiviin seminaariohjeiman jiileraishiinenvelkojistaanoli hakenut h,inenomaisuut€nsaluoYut- keen oli sinen virkistiiytymisen
tamistakonkurssiin,
tilannutB :ltii vuoro. Sdimme yhteisen illallisDuutavaroita.Mainitut tavarat en, jonka jiilkeen viiki hajaantuioliYat saapuneetA:lle samana kin sitten eri puolille laivaa.

peiYiinemutta kuitenkin ennen
sitii ajankohtaa,jolloin oikeus VAKWKSIA
peatti A:n omaisuudenkonkurs- TUKHOLMAN AAMUSSA
Tavaroiden
siin luovuttamisesta.
katsottiinkuuluvanA:n konkurs- Hyvin nukutun (?) yon ja keen
sipesiiiin.
kokoonnuimmejiilleen kahdekOmistuksenpidiitysehtoakinsannen kannen kokoustilaan
yhdeksiiksi.Tuolloin oli vuoroskurssitilanteissaon meile ukittu varsin kriittisesti. Velallisen sa OKO:n varatuomariTuula
yleisenvelkojatahonintessiAon Piirosenesitysyrityksenvakuusvoimakkaastipydtty suojaamaan politiikan ongelmista.
siten,etL?iomistuksenpidiityseh- Esitelmassaanvaratuomali
don paiteYyyt*ikonkurssivelko- Piironen pyrki valottamaanvajiin niihdenon rajoitettu. Omis- kuuksienkoukeroistamaailmaa.
vaikka onkin Hiin totesialuksi,ett?ivakuudella
tuksenpidiitysehto,
myyjiia ja ostajaasitova,ei viilt- toki turvataansaatava,muttavaUimefiiisido ostajanvelkojia os- kuudenkaanavulla ei kyetd kattajan jouduttua konkurssiin. tamaankaikkia menetyksiii,mitii
ja tiiysimii:iraisen
Osoituksenakorkeimmanoikeu- oikea-aikaisen
jattiimidenratkaisuKKO 1971 II 102: suorituksenmaksamatta
Kun yhtidA onsenjaB:nvii- seenliittyy.
lisentoimitussopimusten
ehtojen
Ohessamuistilistaeri vakuusmukaanollut oikeutettukAytta- lajeista ja k5teispanteisla,sekii
miiiin B:ltAostamansa
viilut huo- niiden arvostuksista:
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LuottopiiAllikiin rooli mallia Dynaaminen luottopolitiikka
TexacoAb

Mite muuta ?

TiissA osassaPiironen kiisitteli
Luottopiiiillikkd Jan Sundgren
vakuuksiinliittyvia riskitekijiti- TexacoAb:n luottopaelikkit Jan kertoi edistyksellisen luottopoli*i. Neita ovat hiinen mukaansa Sundgrenkertoi luottopaia[iktin tiikan tavoitteet:
esimerkiksivakuussopimuksentehtavista
omassa
yrityksessAiin.
piitevyydenjuridiikkaongelmat, TavoitteenaheineUA
on kouluttaa -parantunut kannattayuus asiatakaajanvastuukyvynja vastuu- ja motivoida henkiliikuntaaja kastyyryvAisyydenjohdosta
halunarvioinninvirheet,vakuu- niihda mahdollisuudetparantaa
den realisointi- ja aikariskit. kokonaiskannattavuutta
ja lisA*i Hiin luetteli myds menestyksen
Muun muassaniiihin seikkoihin luotto-osaston
patevyytr?i.
Mui- avaimet dynaamisenluottopolitulee kiinnittziAhuomiota,siue natavoitteinaon kohottaaluotto- tiikan saavuttamiseen:
luottotappiotsaavatjohtua yain osaston
asemaaja
kohentaa
pateharkituistariskeista,ei taitamat- Ylyttii koulutuksella: seka am- - laatu
tomuudesta.
mattikoulutuksella
ettayrityksen - luottamus,rehellisyys,avoimuus
raiagiltiidylleluottohallintokoulu- - vastuu
RUOTSIN MALLIIN
- patevyys
tuksella.
Varatuomari Piirosen esitelmiin
jiilkeen laivaan saapui nelj?i
"Ruotsin Luottomiesten",svenska Kred itmannafdreni n gi n
jeisentiiluennoimaankeskeisistii
asioistaRuotsin luonoalalla.

Muita kiisiteltyj?i asioita oliva
Protectoring
Ab:n perinteyhtiiin
Isabin roimitusjohtajaPatrick
StAhlenesitysperinniistA
Ruotsissa.Hiin totesi esityksessiiiin,
etta Ruotsin ja Suomenperinta
on pAapiirteiltiiAn
samanlaista.
Yrityksenkonkunsiin hakeminenRuotsissa
tosinonedullisempaa'
Toimitusjohtaja
PeterSmedman
Ackordcentralistakertoi, ettii
heiden akordimenettelysseen
kasitelliiiinnoin 7500 akordia
ja ettatyypillinenakorvuodessa
Sundgreninmukaanhallinnol- - nopeaDiiatdksenteko
din tekija on n. 50-60henkilon
listen jairjestelmienymmiirtami- - mirkki'nointisuuntautuneisuus, yritys.
nenja niiden parantaminenkuuhalaurus
Lopuksi Finax Finans Ab:n
luu myds tairkeiineosanaluotto- - kustannustietoisuus
-joustavuus juristi Agneta Schwielervalotri
piiiilikiin tehtaviin.TexacoAb:n _ uudistuminen
velkojensaneerauskAsittelyn
ketavoitteidenmukaan luottopAal- - yksinkertaisuus
hityksentiim:inhetkistiitilannetlikkd pitaa osaltaanyllzi henkildta. Laajempiesittelyi/91 Luotkunnan luovuutta. Viimeisena Texaco Ab on yritys, jolla on tolinkissa.

kohtanakirjallisten tavoitteiden
listalla oli luono-osastonparem_
man palyelun tarjoaminen toisaal_
ta asiakkailleja toisaaltamyyn_
tiosastolle.

Jon Sungren

Agneta Schwieler

selke?ija kirjallinen luottop,oli_
tiikka.
Vierailuiltapiiivii

Tukholrnassa
1. Luottovastuut_maksuehdot
a yritysluotot

- luotto-osasto
yhdessa
markkinoinninkanssa
b luottokorttiluotot
- markkinoinninyastuu
2. Peiitiiksentekohierarkia
- delegoitupaatdsvalta
3. Kirjallinendokumentointi
- luottorajat
- maksuehdot
- vakuudet
4. Perintapolitiikka
- muistutus,
perintA,karhuamismaksut,Yiivastyskorko

Seminaarinpeaft
eeksikokojoukko lihti tutustumiskiiynneille
tukholmalaisiin
yrityksiin.Muutamissayrityksissiitiedonkulku
oli kangerrellut,mutta kokonaisuutenavierailutsujuiyatloistavasti. Isiintiiyrityksina toimivat:
Ackordscentralen,
Texaco Oil,
Soliditet Ab, Upplysningscentralen,Hojab,FiirsiikringAb Protectodng,EurocardAb, SEBDataja Fosselius& Alpen.
Lopuksi
Seminaarinosanottajatolivat
varsintyytyvaisenoloisia
astuessaanArlandanlentokent?illiiHelsinkiin meneviiiinkoneeseen.
Jiirjestiijiitolivat siisonnistuneet.
Kiitos.
Jari Nuorinko
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LuottomiehetKreditmflnnen ry:n
Jisenkartoitus1990
TAVOITTEET
KOKONAISKWAN LUOMINEN YHDISTYKSEN

rKA-,aMMATTT-,
rorMENKwaJASENNTSTON
I A PALKKA. RAKENTEESTA.

ru,nrortrt qJAstwt statt xAsm xs/"I

ETE NEM ISMAE DOLLI SAAKSI STA

TY0NaNTAIA-YRrryKsrssA JA TYO-

MOTIVAATI0oN LIITTWISTA AIHEISTA.

Tutkimuksesta

KES
KEISETTULOKSET:
r':[Hffi1HilJJ:ffi;H;

Jiisenkartoitussuoritettiin kyse- jaisenkartoitus
tiiyttiiii sille asetelylomakettakiiyttiientoukokuus- tut vaatimuksetantaessaankusa 1990. Seurantalomakettaei vaayhdistyksenkoostumuksesta
keytetty. Kyselylomakeliihetet- sek?isen aktiivisen jiisenisttin
tiin kaikkiin Luottomiehet- Kre- taustasta,toiminnastaja toimindiEn?inncn
Ry:n jiisenkortistossa taympiidstiisti"
oleviin 800 osoitteeseen.Vastauksiasaatiin424kpl. Todellis- Helsingissii
20.09.1990
tavastausprosenttia
miiiidleltiiesseonkuitenkinhuomioitava,etci Bo-Magnus Salenius
kortisto koostuuosittain yrityk- Oy Trainor Consulting Ab
sistiija vanhentuneista
osoitleista. Tiimiin perusteela yhdistyksen hallituksen edustajat ovat
maAritelleetvastausprosentiksi
n. 60 Vo.
Tiimiin tutkimuksentuloksia
arvioitagssaon muistettava,etta
Luottomighet-Kredifinainnen
ry:n
jasenten taustat, tyotehtiivet ja
intressit vaihtelevat hyvin suuressamiiarin. Ioidenkin amrnattikuntienkohdaltakyselyynvastanneidenmeiiiraon varsin pieni
ja tuloksistamahdollisestivedettavdt yleiset johtopiiatdksetkyseenalaisia.On myds todettav4
ette tutkimus ei mAarittele
Luottomiehet-Krcdifi
niinnenry:n
jesentenosuuttakoko luottoalan
henkilitm:iiireistii.
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"YKSIMARKKAruHANNESTA
JAA,r,,tl,,{r-,vaNruRUILLE.
Se oN vrrrA rosruuLLINEN LuorrorAppro'i sANoo MENESTyNyT
MAALTKAUppTAS.
Ala on sananmukaisestiv;rikiis.
Ammdttimiesten ohessahdarii lukemattomia mies ja maalipurkki
-pe aatteellatoimivia y ttiiiie.
- Siine joukossa eivat kdikki
jyrdhte;i
osaakustannus[askentaa,
hallintojohtajaSaka VirtanenriihimitkeiaisestARTV-Yhtymbste.
,Mies epditem;tta tietiia,.misti,i
PUnUU. SUOmen SUUnn Van- ja 5lsustusalan liike tekee vuosittain

\

j

hankkia ja luotolla myydd, vakuuttaa hallintojohtd ja Sakari Virtdnen-

LuotouvervoNlllN
AMMATIUULKAISUT
Luottolista-lehti sisitltaaajankoh
taista tietoa ja uusimmat maksuheiriotkoko madstatai pelk;staan
tdlo usalueittain.llmestty kdhdesti
KUUKaUOeSSa.

Luottolista-kiria kokoaa mak
suhairiot pidernm.ilta ajalta.
Suomen Y tvsmaksuheiriot
-kirja-Tertoo-ne!alvuoie
vain yritt;jien ja yritysten maksunalnor.
- Rakentamisen suhdanteet
Konkurssi-lehdesslion aJanniikyvdt selvdsti alallamme. Kun
kohtaiset konkurssitiedot kaksi
rahaa on, uudisrakentaminenja sa- kertaakuukaudessa.
neeraaminen kayviit ylikierroksiIa.
Konkurssit-krria
kokoaa konKorkotason nousu puolestaan hi- kurssitiedotkahcleksanedellisen
dastdaheti maksuliikennetf;
vuoden ajalta.KonkursseissamuKun noin 75ob myynnista on
kana olleet henkilot omana hakeluotollista, on luotonvalvonta
mistona. Ilmestyy neljA kertaa
kehittynyt omaksi tarkaksi
taiteenlajiksi.6 000-7000 tiliasiakkaan seurannan paivitt;isenaapunaovatAsidkastiedonLuottohsta-ja Konkurssi-julkaisut.Sielt:i loytyv.tt hel-

fa

posti ia nopeastj uusimmat riskLalidkkaat. tdiden kanssa rehdadn
kduppaa v;in kdteisell;.

- Kolme nyrkkisddntoe pit;ta
aina muistaa. EnsimmAinen on
kaikkien asiakkaidenluottotietojen jatkuva valvominen.
Toinen on se, etfti seurataan
maksukiiytantoii. Jos kassa-alennuksia ei hyodynnetii, kannattaa
olla varuillaan. Epavarmoissatdpauksissapankkitakauson paikaltaan.
Kolmas on luottorajan pitaminen tarpeeksipienenli:meilla seon
200/ovuosiostoista.
Patjonko RTV-Yhtymii kirjaa
vuosittain luottotappiotd?
- Parisenkymmentd tapausta,
noin 0,1-0,3%liikevaihdosta.Kokondaneivortappioiltdvalttya.jos
aikoo kauppamiehenbleipansii

: Ilaastcruieutoinii
kuir salrpoiiisi

___::w,
i

I EHOKASLUOTONVALVONTA
K]INNOSTAA.
L;ihett;ik;iilisi tietoiaserrraavisfa
Asiakastiedonjulkaisuista:
! L u o l l o l i \ l d{ y r i t y s t e jnd y k s i r y r s h ekinl o r d e n- n J k s u h Jiior { )
L l Y r i t y s m a k ' u h J r r iro\ la r ny r i t y s l e nm d k s u l - ; r r i o L l
! Konkurssit
Palauta kuponki kirjekuoressaosoitteeseen:Suomen Asiakastieto Oy, Aurakatu 12a, 20100Turku tai faxina puh. (921)518065.
Nimi,/Teht;iv:i
Y tys

ASIAKASTIilO
514
L _ _ !gtt'"k'fgry9147611,Turkupuh.(e2l)516

__l

lipa ken-ankauansinenei niin pieni, muttei niin huomaavan
mitaiin.Joshuomasikin,luuli varmaanitsensuurikaanmatkatoimisto.Sellainenparahultaisen semestaridekkadLew Archerin siine variostavan.
kokoinenkumminkin.Myyntipiste sijaitsi l?ihidnostosSinertiiviiauto lipui jalkakiiytiiviin reunaan.Samalla
keskuksessaja toinen kunnan rajan tuollapuolen.Fi- jo pyfihti toimistonsievempityttii helrnathulmutensite
nanssithoituivatnihkeiistijameillekinroikuttivatviiden vastaan.Johtajanousiulos.Tunsinhiinethyvin lehtikutuhannenmarkanyelkaa.Nykyrahassaseolisi noinkak- vista.Vaikkaparilla loikalla tavoitin hiinet,oli qntd ollut
sinkertainenmiitirii. Ei ollut vakuuksramulla senrun- nopeampija varoittanutmitii tulemanpiti.
saamminlupauksia.Alkoi mytis niikyii maksuhiiidttit?L Tervehtiessiinija esittiiessiiniasianitummapunasynKauppalehdessaii.
kensitirehtoiirin kasvot.Vihan i,immoissaanh,in ihmetLuottopiiiillikkd tuskastuilopultaja kiiski laihteetyh- teli, kuinka yhtidmmekehtaakarhutaniin pientii sumjentiimeiiinmatkatoimistonkassan.Piiiillikkii oli hwii- maa.Teki mieleni todetaettii hyve kun ei sentiiiinisomluontoinenja uskoi. enei velallinenkehtaaolla maj<sa- paa.Ei suostunutkassastakillinkiiikiiiin hellittiimiiiin, ei
matta kun pyytehjA seisootiskin edessakiisi ojossa. edespyyhkiiissyt nimediinvakuusvekseliin.Hetkenjo
Paninnopeastitoimeksi,taksilla suoraantoimistolle.II- luulin, ettii sensijaanpyytelUiienyrk e neniilin.
manetukdteisvaroitusta
tietenkin.YlHtvs on DuolivoitMyrsky laantui onneksi iikkie, fiiytyi oikein ihailla
toa, lieneekd Aleksanteri Suurentoteamuk;ia.Koska moista taitoa. Luja koura puristi omaanija herttaisen
firmalla oli kaksi toimipistettiiniin luonnollisestiosuin h1'rnynkarehtiessameille suoritettiin maksu:"Jumalan
juuri siihen,missajohtaja ei ollut.
siunausta!"Kovin olin hiimmentynytvielii palatessani
Avualiaastihenkilokuntasoitti siyuliikkeeseen,kai- piiiillikktini luo, Ei kuunapdiviiniioltu moistaepatavallisvattu mies olikin jo sieltii tnlossa.Ryhdyin istuskele- ta maksuviilinett?isaatu.
maankaikessarauhassa.
Alkoi vainodottavanaikakiivdii
Matkatoimistoajautui pian suoritustilaan.Eipii saapitkaiksi.Ei kai johrajaollur sentiiiinjalkapatikassaiiih- maanme"suoritusta"voitupedyttiiiip€siiiin.Tosinemme
tenyt? Odottelin edelleenja aikani kuluksi silmiiilin osanne€t
sitiimyoskeiiin
tdouttaakidanpitoon.Yhtii kaiktiskin takanapuuhaileviatyttojii Luonnolisesti mieles- ki yhtidmmemenestyyede[een,p?i:illikkdon ?iskettiiin
siini oli koko ajanviisitonninen.Ainakin silloin tiilliiin. siirtynyt Englantiintuottoisampaan
toimeen.Enkii itseLopulta katsoinpaftaimmaksi liihteepois. Ei tiistii mi- kiien voi sanoamitenkii:inkituvani.
tiiiin tullut, vesiperiikokojuttu. Johtajanon maaniellyt.
EhkiiCistiipienestiianekdootinomaisesta
tapahtumasRaikassyysitna selkeyttijfien juoksun.Jaminuun ta kuit€nkinjiii jotakin jiiljelle. Ajatus siitfi, ettekaikesra
meni - kutentavataansanoa- itsepiru. En liihtenytkiiiin huolimattaarkipiiivaiintuleekuuluamuutakinkuin raatakaisinpiiiillikkdni luo. Siirryin vain kulmantaaksely- kaarahastusta.
myilemiiiinja vahtimaanmatkatoimistonovea"Mitiihiin
mahtoivatostoksillakuljeskelevatperheenemiinnat
ajatella niihdessii:inepiimiiitueisesti
kiiytuiytyviin kravatti- Nimimerkki:
niekanp?ilyilemAssa.
En kuitenkaanuskonutkenenkaian Humanisti

IJ

Hallituksen
kuulumisia

on viel?i paiAtettymuokara
f eisenhakemuslomake
tt paremminnykytilannenapalvelevaksi.On tullur
ajankohtaiseksitiedustellajiisentenhalukkuuttaosallistuaulkomaillesuuntautuviinyhteyksiin,kutenesim.
kiinnostustaFECMAn jaltai pohjoismaiseenyhteistyiihtin. Samoinon naihtymielekkiiiiksi lisatii hakemukseentoimialakoodi.Nid[a muutoksillauusitulla
jiisenlomakkeellatoivotaan tietysti vanhojenj?isentenkin ilnoittayan Duuttuvattiedot.

Hallituksen kesiiiin on kuulunut entista enemmein
ulkomaistenyhteyksienylliipitoa.Kesiikuunalussa
mittavamiiiAAruotsalaisiakolleegojavieraili suomalaisissayrityksissetutustumassa
tiikiiliiiseenkiiytiint66n alalla. Hallitus jiirjesti tutustumiskeynnityhte€nseseitsemiiiinyritykseen.
VastaavastisuomalaistenluottomiestenmeriseminaariinosallistujatjakaantuivatRuotsiinsaavuttuaanpienryhmissiiruotsalaisyrityksiin.Niikemyksien
ja kokemuksienvaihtoaon lisiiksi harrastettukeszikuisessaFECMAn kokouksessaLontoossa, seke
syyskuussapohjoismaisellatasollajiirjestetyssakokouksessaKiiiipenhaminassa,joihin kumpaankin
osallistuikaksi hallituken jtisentii.
Ensi vuosi tulee olemaanyhdistyksemmejublavuosi. Ensi syksyniitullaanjiirjestiimaiinjuhlava tilaisuus 30-vuotisentaipaleenkunniaksi. Yhteisen
juhlamme alustavatvalmistelut on keynnistettyja
kaikerilaisiajuhlammeonnistumisenkannaltaCirkeitii vinkkejii otetaanmielell?i:invastaan.Niite voi
kertoa etenkinjublatoimikuntaannimetyille henkiliiilie, jotka oyat Aila Oivula (Hoover Oy), P?iivi
Kousa (Philips Oy), Pertti Lawa (SanomaOy) ja
PekkaTiilikainen (ValtameriOy).
Hallitus
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Nimijahdissa
onenlaisa riistaapyytktiiiin syk| /f
syisinruamme mztsissilJahtiIYI
searucetjiiljiltdviil hineii ja sihd ohessanaapuin lchmiiii ja emiintiidkin Voipalui
kaikenhisten riistalintujen siive ii mennA
balctoi tai muula pienempiiii. Pdiisinpii
kermn itsekin saaliin makaun-nimij ahtiin.
Pyydykset kuntoon
kiivi meillii vilkkaaRakennustarvikekauppa
na 197Gluvun puolen viilin tienoilla- Itseneinen edustajammesolmi kelpo kaupat
pohjois-karjalaiseirakennusliikeL:n kanssa-TiimAoli vaurasyritys,osoituksenalukuisatteskeneriiisettyomaatja oikeatominosturi! Maksut alkoivat laahatajiiljesse. Kaukoniikdisestivakuudeksioli hankittupankkitakaus,munasuurpiirteisesti
vainmurto-osall€ saatavasta.
Asiakaspyydettiin palaveriinp?iiikonttoriimrne Helsinkiin. Kumman helDosti se
johtajaL. jutteli puukiivikin.Karhumainen
taheiniiiija asiaansiirryuiiessiikehuskelija
valitteli ja lopultapyhiisti vakuuttimaksujen
kohtatulevan.Neuvottelunpiietteeksianasti
puoliviikisin kuulakiirkikyniini. Olin ky A
luulut niitii lttytyviin Kehiikolmosenkintuolta puolen.L:n lupauksethukkuivatkuitenkin
jo samanailtana alkaneenFinnjet-matkan
aaltoihin arvatenkin melkoisen rahanipun
myot?i Olisi Vainamdisemmeedeskorkoja
lyhentlinyl PriiiUikkdni tiimiin havaittuaan
piiiitti hankkiavakuusvekselineriiiinlaiseksi
peukaloruuviksi.
Eniiaei uskallettukutsuajohtajaL:ddeteliin houkutusten?iiireen.Kiiteeni lytitiin rakennusliikkeenkaupparekisteriote
sek6esija kalloonitaottiin:"Ei
tiiytettyvekselilomake
ole ukaisin tulemist4 jolei vekselissdole
nimie!" Niiila pyydyksillii varustenunapainuin nimijahtiin.
Jahti alkaa
jalkauduin
Synkeiissaloppusyksynsumussa
FinnaidnkoneestaJoensuunkentiille.Tiiiiltii
muinoinolivat Blenheimitkinlentiineetsuoraan.Luulin omantehtiiviinikinsujuvansuoraan,rutiinilla. Edustajamme,rakennusliike
L:n kanssakaupan leiponut hena R, liihti
kyytimieheksiMersullaan.Oli kiinnostavaa
tavatatiimii muutarnaavuottaaiemnin suuren konkurssintehnytrakennusalan"tiihdenlento". Jutteli mukavia kuin venaiselleen,
muttenjuurikaan kuunnellut. Tuijotin vain
autonedessen:ilq/viieparinkymmenenmetrin piiessd usvaan uppoavaa tienp6tk6ii.
Lohduttelin, ettei onneksi tassa 110 km:n
vauhdissaainakaantarvitsekitumaanjeiadii,
jos tiimiihd,iimmetralfforin periilautaan.
Varjelus oli myfte ja peesimmeOutokumpuun.Johtaja L. tarjosi frnnan nimen
vekseliinhyviiksyjdksija makoisanlounaan.
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Saunaankinolisimmepiiiisseet.Kaiketi siellii oli virvokkeita ja g/ttdje seHnpesijdiksi.
Sisimmiissiivilkahti varoitusvalo:tiediihiintX
kukahansenjtilkeen raapustaapuumerkkinsaasettajankohda[e?
Vekselilainmukaanvekseliilnan asettajaa on kuin pilvinen piiivii tai jotakin sinnepiiin. Peijakas,kun ei voitu lAhtetipuhdistautumaanvaanoli jatkettavanimijahtia:asettaja ja siiruijiikin, mik?ilimahdollistaKaupparekisteriotteestavalittiin edustajanja johtajan suosituksen
mukaanparionnetonta,jotka
mielelliiiin tukisivat heidiin yhteisuiyritysui
vekseliosallisinaEdustajaR. sai soitoillaan
jiiljitetty,i vain yhdenainokaisen"nimimiehen".Hyvii niinkin, asettajasentiiiinsaadaan.
Saalistavoitetaan
Etiiisyydet noilla raukoilla rajoilla ovat vahiin pitempiii kuin Helsingin seudulla.Sata
kilometriii ei ole juuri muuta,kuin tavanG.
mainen naapurissakeynd. Jotta olishme
samanpiiivainaikana saaneetallekirjoituksen,tapaaminensoviniin puolimatkaarujohonkin R:n firntemaanristeykseen.
pitkin PohTaasajelimmeumpisumussa
jois-Karjalanmainioita teitii. JohtajaL. varmaanjo saunoikotonaanmeidiin mitellessiimmepeninkulmia.Litylytelkitdn ja vihtokoon itsens?ivaikka kirjavaksi - tuumiskelin
kateissani.Olisi sekani ollut niin kovasti
pesuntarPeessa...
Tienpientarcelleo1ipysiikiiity vanhaTaunus.Ilaulikkomiestaeiniikynytmissiiiineik i
muutenkaanristinsielua-Eikii minkiiinlaista
liikennettii. Juuri tiimmoinenon amerikkalaisessafilmissii oikeaoppinenvdijytys. On
sevaanniin katkeraanuorellaii a poistuaja
paivieH dllaisessaJumalanunohtamassa
kassa.Oikeassaeldmdsseei k6y kuin elokuvissa. Ei ollutkaan viiijytystii- Taunuksesta
Ittytyi pieni :iijiinkeppiine,viihinta.iinkintuuman verranisedni lyhyempi. Vaanoli vielli
itsepiiisempi,vailJ<apuhuin kuin Runeberg
ja edustajaR. pani vieliikin paremrnaksi,ei
ukko millai2insuostunutnime2insa
antamaan.
Oli kyllii tosi rohke4 meitiihdn oli sentiiiin
kaksi raavastamiestii, joista toinen viel?i
Helsingin "Harlemista".
Ei tullut peiiaisia
Armoimmesiiiilistii arrnonkeyd:ioikeudesta
ja pii?istimmesaaliimme menemiiiin. Oli
pettymyksentunneraskaskantaa.Piiiillikkttkin odottaatuloksia- Blustaja R. keksikin
ratkaisun: otettaisiin rakennusliikkeeltiise
tominosturi.Niinpli paluulonnollamukanani
oli vekseliiiparempiajatus:ainatominosturi paperin voittaa" Tosin se kuulemma oli
hiukanruosteinenja huteraja ,..
Nimimerkki: Nimineuvos

Hovinarri
iikeliimdssii lain kirjainta on hyvii
f
tJ noudattaq-Samoinmuitakin eefrisid
ja morazlisia lEsymyksiii on paikallaan
pohtliskellaja yleensiikin tuumia milen
yleviii periaatteita sovelbtaankiiytintidn.
Ei kuinnlraan ole syytii suinpAinryhtfii
oman toirnensaja tlitnont4jansa puolesta
parontan.a.anmaailma.a.On ulvotlava
sutena susizn jouko ssa,valilettavastL

maksajavoi esimerkiksisiirtyakassamaksa- Seuraavaksi
A. raponoiyhtitinjohdolle hanjaksi yrityskaupantai saneerauksen
seurauk- kalista kidstaijaiasiakkaista.
Yhtiti B. on nosena,kun taasnykyinenkassamaksaja
ja joustavajaviidess?i
voi pealiikkeinen
minuuja hiipuakonkurssiin.. tissakorkoveloituspaattisperuttiin.
pikkuhiljaaheiketA
Kaikki asiakkaatovat sitenUkkeifii ia arHerraA, on nyt asiakkaittenja myyntiovostettuja.V iiviistyskorkojensuhteen
ienki sastonyhteinensyntipukki.Sehiinon rengin
A. noudattiperiaatettajonka mukaankorot kohtalo,josisaintasiihliie.Siitaihain
sepalkkahyvitettiin vain patevastasyystA,eikArekla- kin juoksee, eivatka moitteet siniinsAA:ta
moijan eiinenkovuudentai sinnikyydenpe- harmita.SensijaanhiintunteeitsensenauretrusteellaYhtid B. puolestaanmaksoi itsel- tavaksi jouduttuaan ensin ma-rkkinoimaan
leentulleetaiheellisetkorkolaskutilnan mu- asiakkaillekorkojenmaksamista
kaikellataiHerraA. oli kohtuullisenmukavassaasemas- kinoita, tosin hitaanpuoleisesti.
ja seuraavassa
dollaanja vakaumuksellaan
sayhtid B:n organisaatiossa.
Taisi olla niin
Tulipa sittenArmon Vuosi 1990pank- hetkessepyortiimiiiinsanansa.
Vaikeaaon tiisanoaksemme
hyvii isontalonrenki. Hiinell?i kien tydsulkuineenja lakkoineen.Teollisuu- miin jailkeenkaupatamyynnillekiiiin luotonei ollut hampaankolossa
eriryisempiiiityiin- den Keskusliitto suositteli, ettei viiveistys- valvonnallisianiiktikohtia.Pellemikii oelle.
antajaansavastaan.Vallitsimelko idyllinen korkojat?taosinperittiiisi,vaikkakysymykYhtidB. kustantaa
vahtimestareilleen
tytititanne.Yhtid B:n periaaneena
roiminnas- sessAei ollut lain tarkoittamaeste.Yhtiii B. puvut.A:kin on pannutsisiilinanomuksensa:
saanoli mm. kohdella asiakkaitaanyhden- teki hurskaanpiiiitdksen,ettiikoskalaki sallii samanlainen
paiihinekulkusineenkuin kortYertaisesti.
korkojenperimisenniin nemyiis peritiiiin.Ja tipakan jokerilla, ruutukuosinen takki ja
Niin suurillekuin pienille yrityksille meni koskaB. oli hyvin eeftinenmeiiriisise,ettAit- housutsekiikiveriikiirkiset tossut.Hiin ryhyiiv:istyneistasuorituksistakorkolaskut,VaiA- sekinmaksaalaskutetutkorot.
tyy yhtiiin hovinarriksi.
rin vaihennetytkiiteisalennuksetperittiin
Parkuja meteli oli kova asiakkaittenkurtakaisinsekbhyviltii ettahuonoiltaasialkail- mottaessaonnetontaherraA:ta korkolasku- Nimimerkki: Konrad Maximus 9/1990
tr- Pohdittiin myos kesitettahyve ja huono jen johdosta ja uhatessaansiirtiiii ostonsa
asiakas.
muualle.Ylpe?istiA. selitti laskutuksenpePii?idyttiin
siihentulokseen,e$a*imtimaiArusteeajalohdutteli,effahe itsekinmaksavat
ritekna on h?iilyvaja kuvastaayleensaaino- korkonsaja kaikin tavoin gynnytteli kiihtylstaanjuuri tiimiin hetkistiitilannetta.Hidas neiteasiakkaita..
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TIETOPERINTA.YHTIOT
Tietoperintii-yhtioihinkuuluvat
TietoperintiiOy,Perimispalvelu
Oy, SuoraperintiiOy, Helsingin
Oikeusapupalvelu
Oy,Yrjii khtonenIntemationalOy sekiiSuomen RealisointikeskusOy.
Yhtymiintalousjohtajaksion nimitettyfil.maist.JuhaKiljunen.
Talousjohtajavastaataloushallinnosta,ATK-toiminnoistaseki
ATK -jairjestelnien kehitraimiseslA.
OTK Helena Lehtovirta on nimitetty Tietoperinte Oy:n
9.4.1990lukien. Hiin tulee toimimaanTietoperintiiOy:npankkiperingirybm?issatehtAvainAiin
perintitoimekrahoitusyhtiatiden
siantojenhoito. Hiin on valmistunutoikeustieteenkandidaatiksi 1990.
VT Johanna Sorvettula on nimitetty TietoperintiiOy:n Tampereen konttorin lakimieheksi
1.8.1990lukien.
Hiin onvalmistunutoikeustieteenkandidaatiksi Yuonna1988.Auskultoinnin
suoritettuaanheinon toiminut vs
oikeusneuvosmieheniiTampereenraastuvanoikeudessa.
OIKEUSPERINTA OY
Yhtidn lakimies OTK Ilkka
Mutru (27) on nimitetty myyntipai Ukdksi, vastuualueenaan
myynti- ja konsultointitehtiivet.
Yhtitinlakimieheksi
on 1.10.
alkaen nimitetty OTK Martti
Merra (31).

TIJRT]N ALIJEEN
SAASTOPANKK
Pankintoimitusjohtajaksion
1.11.1990
alkaenkutsuttuFolke
Lindstrtim. Haintoimi aikaisemminperimistoimistoContatOy:n
toimitusjohtajana.

JuhaKiljunen

