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Luottomiehet-Kreditminnen rv:n
a a t uvarsinainen syyskokous 20.L1.1990

YhdisEksen varsinaiseen syyskokoukseen oli saapunut vankka kuulijakunU,
liihes 80 osallistujaa kuuntelcmaan Luottornizsten vuoilen 1991 jiifiestiiytymistii,
Virallisen ohjelman jiilkeen luofiopiiiilhkkii Erkki Auria John Nurminen Oy:stii
kertoi mihin tahtiin heillii luottoasioita hoidellaan,

Kokous

Yhdistyksen puheenjohtaja Tho-
mas Feodoroff toivotti kaikki
tervetulleiksi ja kiitteli, enii vaik-
ka ulkona oli piiiikallokeli, niin
runsas joukko oli siitii huolimatta
saapunut kokoukseen.

Feodoroff esitteli vuoden 1991
talousarvion. Tuotot perustuvat
jiisenmaksuihin, jotka ovat 175
mly'jiisen ja 1200 mffiannatus-
jiisen. Suurin menoere talousar-
viossa on Luottolinkki-lehti.

Muutoksia yhdistyksen
johtoon

Varatuomari Timo Meki Contant
Oy:sta valittiin uudeksi puheen-
johtajaksi nykyisen puheenjoh-
taja Feodoroffin ollessa erovuo-

rossa hallituksesta. Varaouheen-
johtajaksi valittiin luottopiiiillik-
kti Petri Carp6n Luottokunnasta.
llallituksen uusiksi jiiseniksi va-
littiin luottopiiiillikkti Seppo Pal-
mu Korpivaara Oy:stii ja alue-
piiiillikkii Pemi Nykiinen Eliike-
turvakeskuksesta. LisiE toimie-
limistii toisaalla tiisse lehdessa.

Muuta

Johtaja Sylvester A. Perret pyysi
kokouksessa puheenvuoron ja
kertoi, ettii s,ientdiien muutos
suosittelijoiden osalta ei vielii ole
laillinen, vaan vastaehdotus. Yh-
distysrekisterissa hyviiksytyt uu-
det siiiinndt julkaistaan mydhem-
min tiiss?i lehdessii.

nhn p,ietteeksi luottopiiiillik-
kii Erkki Auria John Nurminen

Oy:sta luennoi yrityksense har-
joittamasta luottopolitiikasta.

Ikkunat auki Eurooppaan

John Nurminen Oy on kansain-
v?ilisiin kuljetuksiin sekii vienti-
ja tuontihuolintaan erikoistunut
huolinnan monipalveluyritys.
Helsingissa sijaitsevan pii?ikont-
torin lisiiksi Jobn Nurmisella on
26 toimipistetta eri puolilla Suo-
mea seke maailmanlaajuinen
yhteistyiiverkosto. Yhtymen pal-
veluksessa on yli 1000 alan am-
mattilaista.

"Aikaisemmin on totuttu pu-
humaan Huolintatalo Nurmises-
ta. Tiiniiiin puhumme mieluum-
min Kuljetusyhtymii Nurmises-
ta, joka muodostuu useista eri
tulos- ja palveluryhmistii", aloit-

teli Auria esitekna?inse. Tiimiin
piiiviin kielenkiiytdssa Huolinta-
talo merkitsee Aurian mukaan Pa-
silankadun kiinteistiiii, jossa toi-
mii mm. Nurmisen Helsingin
konttori osana John Nurminen
Oy:n alueverkkoa, tytiiryritys Oy
Enroth Ab sekii ns. overseas-ryh-
mii erikoispalvelut ja eri palve-
luryhmia

Helsinki-Vantaan lentoase-
malla roimii Nurmisen Air Cen-
ter, misse hoidetaan lentoteitse
hoidettavat palvelut. Edelleen Air
Centerissii on ns. pikarahtiyksik-
kii, joka hytidyntiiii myits pinta-
kuljetuksia. Uusin "maamerk-
kimme" on terminaali- ja varas-
torakennus Hakintiellii, joka sai
kilpailun tuloksena nimekseon
Nurminen Eurocenter.

Euroopan kuljetustuotannon
lisliksi rakennus on Helsingin
aluekonttorin vamstointi- ja ja-
kelutoiminnan kaytitssa. Myds
taide- ja muuttolaihetysten pak-
kaaminen suoritetaan Eurocen-
terin tiloissa. Nurminen Eurocen-
ter-nimen laajempi k?iyttOonotto
odottaa rekisteriviranomaisten
piietit$4, minkA jiilkeen raken-
nus monine palvelutuotteineen on
"kiintea osa yhdentyvea Euroop-
paa".

"Kuljetus- ja huolinta-alalla
elet?iiin voimakkaasti valmistau-
tumisen aikaa. Uudet haasteet
odottavat. On kuitenkin rauhoit-
tavaa tietziii, efiA voimme siihen
itse vaikuttaa", kertoili Auria-

John Nurminen Oy:n
luottopolitiikka

Luottopiiiillikktt Auria kertoi, ette
yrityksen luottopolitiikan selkeii
meeirittely on laadittu johtoryh-



matasolla. Se on osa John Nur-
minen Oy:n finanssipolitiikkaa.
Luotonannon osalta on kirjoitet-
u mm. seutaaYaa

a) "Luotonannon on tuettava
sekii asiakashankintaa (myyndA)
ettA luottotappioiden esdmistA.
Ristiriitaisten tavoitteiden joh-
dosta joudutaan sovitteluratkai-
suihin, joissa painopisteen on
oltava turvallisuuden puolella. "

b) "Luoitoa myonnetaiin vain
maksukykyisille ja maksuhalui-
sille asiakkaille. Maksuajat pide-
taAnlyhyina. Tavoitteena ovat 8-
14 paivAn maksuajat. Ulkomais-
ten asiakkaiden maksuajat oyat
ZI ja 30 py. Vain ylimmiin joh-
don suostumuksella tuleyat pi-
demmat maksuajat kysymyk-
seen."

c) "Eraiintyneet saatavat on
perittiive nopeasti ja tehokkaas-
ti."

"EdeUa lainatut otteet merkit-
sevat kaytAnndssii sitA, etta yhti-
dmme noudattaa luotonannossa
varsin tiukkaa linjaa, jonka joh-
dosta on p:iadytty siihen, ettA
luotonanto ja ns. asenneperintei
on yhdistetty pa?ikonttorin luot-
to- ja perint?iosastolle," selitti
Auria ydtyksen periaatteita.

Tilinavaus

Auria kertoi, ettA dlinavaus pe-
rustuu asiakkaan luottokelpoisuu-
den tutkimiseen ennen toimeksi-
annon hoitamista. TamA hrkoit-
taa sita, ettei Nurmisella tutkitaan
ensin luottotiedot, joiden perus-
teella mahdollinen luottolupa
mydnnedan. Han mainitsi, effe
Nurminen on perinteisesti kayt-
tanyt Suomen Luotonantajayh-
distyksen luottotietopalveluja
ATK-pAAtteen vAlityksella.

Kun luottolupa on mydnnet-
ty, lAhettaa ko. toimeksiannon
hoitajaluotto-osastolle ns. tilina-
vauslomakkeen. Siihen merki-
taAn asiakkaan osoitetiedot,
maarit€ AAn luottoraja, maksu-
aika sekii onko asiakas ns. tiliote-
vai pedntAkirjeasiakas.

Taman jakeen tilinavauslo-
make toimitetaan luotbpaa ikdn
allekirjoituksella varustettuna
asiakasrekistedn hoitajalle, joka
tallentaa tiedotrekisteriin. Mikil-
li asiakas ei ole luottokelpoinen,
hoidetaan toimeksianto Nurmi-
sellavainkateissuoritusta vastaan

tai jiilkivaatimuksella. Luotto-
osasto toimittaa kerran kuukau-
dessa ns. luottokieltolistan, joka
on aakkosjarjestyksessa oleva
luetlelo luottokiellossa olevista
asiakkaisia. Luottokieltoon jou-
tuvat asiakkaat seuraavista syis-
t6:
- huonot luottotiedot
- Nurminen on joutunut peri-
maAn saatavansa tratalla tai pe-
dntatoimiston valityksellA
- asiakkaalla on ollut julkisia
maksuhairidita

Perintepoltiikka

Rutiiniperintii hoidetaan keskite-
tysti ATK:sta saatavilla perintii-
kirjeillii. Nykyiiiin Nurminon tu
lostaa pedntiikirjeet kaksi kertaa
kuukaudessa. He ovat entistd
enemman siirtyneet ns. puhelin-
perintiian, koska perintiikirjeiden
teho ei heilh ole tyydyttava.

'MikAli rutiiniperintii ei
"pure", siirrymme suhteellisen
nopeasti ns. asennepedntaiin.
Naissd merkeissa toimimme yh-
teistydssa Thomas Feodoroffrn
vetiimiin Credit- Justitian kanssa.
Credit-Justitia hhettAe jopa tra-
tat puolestamme. Tdsta on meille
se etu, ettii mikAli trattaperint?i ei
onnistu, siirtyy asia automaatti-
sesti seuraavaan perintaasteeseen
ilman erillista toimeksiantoa",
luennoi Auria.

Luotto-organisaatio

Nurmisen kaytanniin luotonval-
vonta ja luottopiiiitdsten teko on
keskitetty luottopaallikitlle Hel-
sinkiin. Tulevaisuudessa paa-
konttori tulee kuitenkin delegoi-
maan puhelinpednnan sivukont-
toreille.

Myyntiosasto ja luotto-osasto
toimiYat tiiviissa yhteistydssa
siten, etta asiakkaan luottokel-
poisuus tutkitaan aina ennen
myyntityiihdn ryhtymista. Nain
saadaan palvelusten myynti koh-
distettua kannattaviin kohteisiin.
Luotonvalvonta ja pedntA perus-
tuvat Nurmisen ATK-jarjestel-
mAan, josta tulostuvat saldoluet-
telot neljii kertaa kuukaudessa.
HeillA on myds paateyhteys koko
ajan myyntireskontran tileihin.

Luotonvalvonnassa on tA a
hetkellii luottopiiiillikdn tsaksi-
kolme luotonvalvojaa. Perintean

ottaa osaa lisiiksi yksi henkiltt
jokaisesta aluekonttorista. Nur-
misella on asiakkaita reskontms-
sa n. 19000 kpl ja tilisaatavien
miiiiriionkeskimilirin n. 200milj.
markkaa.

Vakuuspolitiikka

Aulia jatkoi esitelmaansA kerto-
malla, ettii kuten ei yleensiikiiiin
tavarantoimittajien luottokaupas-
sa, ei John Nurminen Oy:sslikiiiin
ole paljoakaan vakuuksia luotlo-
kauppaa tukemassa. T?ih?in vai-
kuttavat hanen mukaansa kau-
palliset syyt. Nurminen hyviik-
syy ainoastaan ns. pankkitakaus-
menetelman vakuusasioissa. Au-
ria kertoi kuitenkin vakuuksiapa-
rerffnastahuolitsijanedusta: Poh-
joismaisen spedittidriliiton siian-
ndsten mukaan on huolitsijalla
panttioikeus hallinnassa olevaan
tavaraan nahden.

"Olemme onnistuneet joissa-
kin konkurssitapauksissapienen-
tiimAAn luottotappioita em. pant-
tioikeuden perusteella", kiitteli
Auda

Kdytdnntin luotonvalvonta
ja perinte

"Mielestiini nykyisen korkeaa
korkotason aikana tulisi entista
enemman kiinnitga huomiota
luottorajoihin, jotta asiakkaiden
ylivelkaantuminen voidaan estiiii.
Ei mydskaiin sovi unohtaa sa-
nontaa: "luulo ei ole luottotiedon
Yaafii", kuten Kesko Oy:n luot-
tojohtaja Tauno Valli aikanaan
totesi" paatti luoftopaaUikkd
Erkki Auda esitelmansa.

Erkki Auria
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Juhlavuoden mietteiti
[1  ta . . .  m on  en  la  i s ten
.IJ selkkausten iaeDAvarmuus-
tekijdiden maailmasia. Suoma-
lainen lama osoittautuu tiita taus-
taa vasten liioitelluksi. Verattu-
na vasta elettyyn hyvaAn kauteen
olemme kuitenkin menossa koh-
ti tiukempia aikoja: konkurssien
maiiraisse tehtiin viime vuonna
huikea ennatys, kuluttajat kamp-
pailevat maksuvaikeuksien kans-
saja korkean koron mukana luot-
tokaupan ehdot kirisryvat yhati.
Luotto- ja pedntetoimen mefti
tys yrityksissa on vastaavasti
korostunut. Alan arvostusta on
osaltaan nostamassa yhdistyk-
semme vireytynyt toiminta.
Edustavuutemme alan ammatti-
laisten keskuudessa on jo nyt
Yarsin kattava, mutta nimen
omaan nuorten saaminen yhA run-
saslukuisemmin riveihin ja aktii-
viseen osallistumiseen olkoon
pyrkimyksen?i.

Olen yhtiij aksoisesti tydsken-
nellyt perintii- ja luottoasioiden
parissa runsaan kaksi vuosikym-
mente - ensin kymmenkunta
vuotta ulosottomiehena eri pii-
reissii l-ounais-Suomessa ja nyt
saman verran perimistoimistos-
sa. Tanzikin aikana on kehitys
ollut huikeaa. Olen kuitenkin
erityisen iloinen siitii, efia voim-
me yhdistyksen piirissii nauttia
minuakin vanhempien ja alaan
monipuolisemmin perehtyneiden
kunnia- ja muidenkin jiisenten
kokemuksista ja arvokkaista mie-
lipiteistii. Uskon, ettii 3o-vuotis-
juhlia varten asetettu toimikunta
on kiitollinen seniorijiisenten
taholta tulevasta ohjauksesta ja
avusta laajassajiiTjestel)'tehciv:is-
saUn.

Valtiop,iivien kesittelyssai on
hallituksenesitys takaisinsaantia
konkurssipesiiiin koskevaksi lain-
siifi ?inndksi. Oikeusministerids-
sa Yalmistui viime kesiina muis-
tio etuoikeusjerjestelmiin suun-
taviivoista. YhbnA vaihtoehtona
pidetiiiin luopumistakaikista ylei-
sista etuoikeuksista.

Hankkeen virallinen Yalmistelu
ei ole vielii kiiynnistynyt. Viime
lokakuussa asetettiin sen sijaan
tydryhma valnistelemaan sii6n-
ntiksiii luonnollisia henkildita
koskevaksi velkaselvittelyjarjes-
telrniiksi, jonka tarkoituksena on
mydntAa tuomioistuimelle mah-
dollisuus antaa osa henkildn ve-
loistaante€ksiedellytykselh, efia
hiin suunnitelman mukaan lyhen-
Ha muut velat. Yritysten sanee-
rausta ja konkurssimenettelya
koskevia lakeja on aikomus ke-
hittiiii vaalien jlilkeen kokoontu-
yan eduskunnan kalsiteltaviiksi.

Tulemme seuraamaan nAilli
lainsiiii&intd,hankkeita kiinteasti
lakitoimikunnan ja luottoalan
neuvottelukunnan puitteissa. Tar-
koituksemme on muutoinkin tii-
vistaia kanssakaymiste eri viran-

omaistahojen kanssa.
Koulutus on ollu! tasavallan

hallituksen lempilapsi ja se tulee
olemaan yhdistyksemmekin kes-
keinen toiminnan muoto, Yhbne
awokkaana osana tata toimintaa
olemme voineet iloita ensimmiiis-
ten LTS-diplomin suorittaneiden
kanssa, Toinen painopiste tulee
olemaan kansainviilisen toimin-
nan kehittiimisessa, joka tulee
Eurcopan yhdentyessa entista
velniimiitdmaimmiiksi. Toimi-
kunnan johto on hyvissii kasissa.
Samoin voin tyydytyksela tode-
ta muidenkin hallituksen seka
uusien etta vanhojen kohdalta -

olen varma, eftA yhdessa kyke-
nemme hoitamaan meille usko-
tun tehtavan.

TimoMiiki



I Luottotutkinto

loitin luottotutkinnon
opiskelun syksyllii i989

noin 80 muun opiskelijan tavoin.
Koska meita innokkaita uuden
oppijoita oli niinkin runsaasti
jaettiin meidat heti kahteen eri
ryhma?in. Tama olikin tarkoituk-
senmukaista varsinkin lahiope-
tusjaksoja ajatellen. Myds itse
tutkinto olijaettu kahteen eri kou-
lutusjaksoon tai koulutuspiiiviin.
Ensimmiiisen jakson koulutuspaii-
viit olivat toukokuussa -90ja toi-
sen jakson joulukuussa -90. Mo-
lempiin opetusjaksoihin sisiiltyi
myiiskin tentit siihen asti kesitel-
lyista asioista. Jaksojen v?ilit oli-
vat etAisopiskelua tehtaYien te-
kemisineen jotka tehtevAt sitten
palautettiinm:i irapaiviniikunkin
aineen opettajalle tarkistettavik-
si. Niiin olimme koko opiskelun
ajan yhteydessiiopettajiin ja saim-
me ki{allista palautetta edisty-
misesHmme. Ma*kinointi-Insti-
tuutin liiheniimei edistymisrapor-
tit toimivat myiiskin eri$Ain
hyv:ina seurantapalautteena.

Liihiopetusjaksot olivat kui-
tenkin ehdottomasti kurssin pa-
ras anti. Olihan tuolloin mahdol-
lisuus tutustua muihin opiskeli-
joihin ja opettajiin ja luoda mu-
kavia kontakteja. Me opiskelijat
eri yrityksista, edustettuina oli
luottokorttiyhtioita, peri Atoi-
mistoja, lakitoimistoja, atk-ala,
rahoitusyhtidita ja monta muuta
yritystii. Niinpii koulutuspiiivillii
olikin eriomainen tilaisuus mie-
lipiteiden, kokemusten ja ajatus-
ten vaihtoon. Ehdimmepa jopa
tutustua hieman toistemme taus-
toihinkin ja siihen miten opiske-
lu oli vaikuttanut kenenkin per-
he-elemAan. Vaikutukset olivat
olleet positiivisia ja ainakin mi-
nulle jiii mielikuva, etta jokainen
Piti tiirkeana ja saaYuttamisen
arvoisena asiana viedli opiskelu
Deiiitdkseen.

Opettajat oliYat kaikki tydeh-
mzissa mukana olevia ja niinpi
kay*innitn arvokas vaikutus naikyi
myits opetuksessa, Opetettavat
aineet olivat hyodyllisiii ja niiden
mukana tuli aimo annos tietoa,
joka voidaan luokitella myds
yleissivistliviiksi. Ainakin minul-
le ne avasivat asioitajavalaisivat
taustoja. Opiskelunkonkreeninen
hyiity niikyi mydskin jokapiiiviii-
sessa rydssani, silla opiskeltavis-
sa aineissa oli paljon mukana
asioitajoita saattoi soveltaa suo-
raan kAytiintdtin.

Koulutuksen kokonaisannis-
ta on varmasti hytityli jokaiselle
luottoalalla ty<iskenteleviille.

Mielenkiintoisia aiheita opis-
keltiin, eri rahoitusmuotoja ja
maksutapoja. Tutustuttiin yrityk-
sen luottotoimintoihin ja tekijdi-
hin jotka vaikuttavat yrityksen
luottokelpoisuuden arviointiin.
Eri vakuusmuotoihin ja niiden
kayttiimuotoihin perehdyttiin,
konkunsimenettely ja sen vai-
heet selvitettiin. Vuorovaikutuk-
sen ja viestinn?in jaksossa ajau-
duttiin valiste todellisiin vuoro-

vaikutustilanteisiin j a perusteltiin
erilaisia niikokantojamme kii-
vaastikin.

Antoisasta opiskeluajastakuu-
luu varmasti kiitos niin opettajil-
le, opiskelijoille, Markkinointi-
Instituutille kuin kaikille jotka
olivat osallistuneet koulutuksen
suunnitteluun ja lapivientiin.

Toivotan oikein hyvaii vuo-
denalkua kaikille ja opiskeluin-
toa taas kun opiskelun aika koit-
taa.

Anne Kulju

rahoituspiiallikkii

Luo tt otut kinno n sy ksy I I A
1989 aloittanut ryhmti A
" perhepot etiss a" iime iste n
tennien jlilkeen I 6. I 1. 1990.
Toinen syksyllti 1989
qloittanut ryhmii B suoritti
v iimeis et tenttinsd 1 2. 1 2. 1 990.
Kuva jul kai st aan s e ur aavas sa
Luottolinkissci.

1 1



Luottomiesten
hallituksen uudet
jflsenet esittflytyvdt
1. Missii yrityksessii tydskentelet, tehtevesi ja taustasi ?
2. Toimintasi yhdistyksessii; koska tullut jaseneksi jne.
3. Mitii asioita yhdistyksen tulisi kehitteai toiminnassaan

ja mitkii ovat alan yleiset kehitystarpeet?
4. Onko luottolalan arvostus riittiive? E[ei, mitke

olisivat keinoja sen kohentamiseen?
5. Mitii ongelmia naet luottoalalla oleyan tnun heftele?

Reijo Aarnio
Suomen Asiakastieto Oy

1. Aiemmin toimin Tietoperinta
Oy:ssii mm. lakimiehenA, osas
topAi ikkdnajama*kinointiteh-
tiivissa. Olen tyitskennellyt vuo-
desta 1985 Suomen Asiakastieto
Oy:ssAhallinbpadllikkiinii. Vas-
tuualueisiini kuuluvat yhtiiimme
henkiliiluottotietorekisterin pito,
lakiasiat ja henkildst<iasioiden
koordinointi.
2. Olen o1lut yhdistyksen jase-
nena jo useita vuosia. Viime ai
koina aktiivisuuteni on kohdistu-
nut yhdistyksen lakivaliokunnas-
sa toimimiseen, jossa olen ollut
jiisenenii valiokunnan perustami-
sesta lukien vuodesta 1989.
3. Luottomiesten kuten kaiketi
kaikkien muidenkin yhdistysten
jatkuvana kehitystarpeena on ja-
senistiin aktiivisuuden lisiiiimi-
nen. Yhdistyksen jiisenistiin lu-
kumiiiirin kasvusta huolimatta
yhdistyksen tulisi edelleen kehit-
taA "tuttavallista" ilmettiiiin ja
ilmapiirieein. Alan yleisiii kehi-
tystarpeita ovat tutkimus- ja tie-
dotus-ja koulutustoimintaan pa-
nostaminen seke vaikuttamisen
hsAaminen suhteessa yhteiskun-
nallisiin paattAjiin.
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4. Luottoalan aryostusta tulee
kohottaa aktiivisesti ponnistellen.
Tosin uskon, etta ahn merkitys
tulee kohoamaan ajan myiitd au-
tomaattisestikin. Alalla toimi
vien tulisi pAAsta jonkinmoisesta
periissiihiihtajien roolistaan vai-
kuttamaan yritysten tuloksen
muodostumiseen entistii keskei-
semmin . Markkinoilla yallitse-
van kilpailutilanteen odotettavis-
sa oleva kidstyminen asettaa en-
nenkaikkea paineita luottoalan
osaamiselleja yhti6iden eri osas-
tojen yhteistyitkyvylle. Luono-
alalla toimivat henkiliit voinevat
IsAta awostustaan korottamalla
omaa profiiliaan tydssiiiin saa-
vuttamiensa tulosten avulla.
5. Olen ollut havaitsevinani alan
sisi H tiettyA kapea-alaista ajat-
telua ja pitAytymistii perinteisiin
rutiineihin. Toki namA rutiinit
useasti aiheutuvat mm. erilaisis-
ta viranomaismatuAyksistii. Pel-
kiiiinpa, ettii tilastoj en osoittamas-
ta epasuotuisasta kehityksesta
aletaan osoitella viattomia, luot-
to- ja perindosastoja.

Seppo Palmu
Korpivaara Oy

1. Toimin Amer-YhtymAiin kuu-
luvan Korpivaara Oy:n luotto-
osaston osastopAAlikkdna jatyb-
paikkani sijaitsee yhtidn piiiikont-
torissa Vantaan Korsossa. Osas-
tomme sijoittuu Korplvaaran
keskushallintoon ja sille on niiin
keskitetty yhtiiin eri toimintojen
luotonvalvonta- ja perintiirasiat,
joita hoidamme kolmentoista
ammattilaisen voimin.

Markkamiiltaiisesti suudmmat
vastuut liittyvat autojen maahan-
tuontiin (toyota,/Citroery'S uzuki)
sekii yhtidn hadoittamaan suh-
teellisen laajamittaiseen rahoitus-
yhtidtoimintaan.

Nykyiseen toimeen siirryin
vastaavasta tehtiiviistii Oy Ford
Ab:sta, jossa ehdin toimia yh-
teensii reilut parikymmente vuot-
ta. Site ennen olin jonkin aikaa
kodinkoneita maahantuovan yh-
tidn luoftopaA ikkttna ja Atoy
Oy:n luotto- ja perintaasioiden
hoitajana.
2. Luottomiehiin liityin muis-
taakseni Liisa Svinhufvudin pu-
heenjohtajakaudella, joskus 80-
l uvun alkupuolella. Yhdistyksen
varsinaiseen toimintaan olen
osallistunut ainoastaan tilintar-
kastajan ominaisuudessa, mutta
pyrkinyt hyddyntimai,?in jiisenyyt-
tani osallistumalla yhdistyksen
kurssitoimintaan niin silloin a!
koinaan Rastorin kaudella kuin
nykyisin varsin suosituille meri-
seminaareille,
3. Alan peruskoulutuksen tarjon-
ta on jo sangen kattavaa varsin-
kin nyt, kun yhteistyd Markki-
nointi Instituutnkanssa on kdyn-
nistynyt. Tiima on yhdistyksen
taholta niin mittava suoritus, etta
sen arvoa ei ehka viela tAysin tie-
dosteta. Tiista on eritt:iin hyva
jatkaa ja kehitt:ia koulutustoimin-
taa myos jo alalla kauemmin ol-
leiden tarpeisiin.
4. Luottoalan arvoslus on viime
vuosina merkitteveisti kasvanut.
Tdhiin on ennen muuta yaikutta-
nut talouseliimiissamme tapahtu-
neet rajut muutokset. Nyt kun
neyftaii olevan edessA hengenve-
don aika, tulee alan merkitys en-
tisestii in korostumaan.
5. Omalta osaltani niien melkoi-
sena ongelmana henkildrekiste-
rilainsaedZintda koskevat ahtaat
tulkinnat ja toivoisinkin, efiA tie-
tosuojalautakunta asioihin kan-
taa ottaessaan niikisi asiat viihiin
laajemmassa perspektiivissii.

Pertti Nyuinen
Ekiketumakeskus

1 Tyiiskentelen Eliiketurvakes-
kuksen (ETK) luottoYakuutus-
osastolla yhteyspAi ikkitna.
ETK:han on eliikevakuutusyhti-
diden / laitosten yhteistoimintaa
hoitava yksityinen laitos. Luot-
tovakuutus on sen erillinen osas-
to,joka antaa riskivakuuksia lai-
noille, joita eliikevakuutusyhtiiit
/ laitokset myiintiiviit yrityksille.
Olen toiminut vuodesta 1987
myds luottovakuutuksen edusta-
jana yritystutkimusneuyottelu-
kunnassa. ETK:ssa aloitin v. 1976
luottoyakuutustarkastajana. Sitii
ennen toimin luottotietotutkijana
Suomen Luotonantajayhdistyk-
sessii vuosina 1973-76. Koulu-
tukseltani olen ekonomi.
2. Yhdistyksen jaseneksi tulin v.
1973.
3. Yhdistyksen tulisi pyrkiii akti-
voimaan jAsenia koko luonohal-
linnon alueelta siten, etta bimin-
taan vedettiiisiin mukaan vahvo-
jen luottotieto-, perinnan ja tava-
raluottokaupan ammattilaisten
lisiiksi myiis luottoriski?iottavien
pankki-, vakuutus- ja takauslai-
tosten toimihenkiliit. Alan ylei-
set kehitystarpeet ovat niihdiik-
seni ka$ainviilistymisen alueel-
la ja ylikansallisen omistuksen
lis?iiintyminen ja paiaomien va-
paa liikkuminen tuovat luotto-
kauppaan kaikilla tasoilla uusia
haasteita.
4. Arvostuksen tsaiimiseen on
tietenkin tarvetta. Hyviii keinoja
lienee koulutus ja alalla koulu-
tuksen kautta peteviiityneiden
selkeiimpi nimityspolitiikka jul-
kistamisineen.
5, Eriis keskeisistii ongelmista
riskinottajan kannalta t, la het-
keUa on yksittaiisen yrityksen
toimenpiteistA riippumaton, suh-
danteista ja maailmanmarkki-
noista johtuva, kokonaisen toi-
mialan heikko kannattavuus.



SE oN vrrrA r<orrrr-ruLLINEN LuorrorAppro'l sANoo MENESTNyT MAALIKAUppTAS.
"YKSI MARKKA TUHANNESTA raa,r,taatnr,uN TURUILLE.

Ala on sananmukaisesti veriklis.
Ammattimiesten ohessa hiiiirii lu-
kemattomia mies ja maalipurkki
-periaatteella toimivia yrittAiid.- - Siin:i joukossa divat k.rikki
osaa kustannuslaskentaa, jyrdhtd;
hattintojohtaia Saka Virtanenrii-
himakel;isesG RTV-Yhtymeste.

, Mies^ epAitemette t'etee, mista
punuu. >uomen suunn vdn- Ja sl-
sustirsalan l i ike fekee vuosittain
reiIun 200 miljoonan li ikevaihdon.
Omia l i ikkeita on 13, mutta volyy-
miltaan terkeempee on teollisuu-
den, rakennusliikkeiden ja urakoit-
sijoiden kanssa keyt:ive tukku
kauppa.

- Rdkentamisen suhdanteet
nek).vet selvasti alallamme. Kun
rahaaon, uudisrakentaminen ja sa-
neeraaminen kiiyviit ylikierroksilla.
Korkotason nousu puolesLaan hi-
dastaa heti maksuliikennetia.

Kun noin 75ch myynnistd on
luotoll ista, on luotonvalvonta

kehittynyt omaksi tarkaksi
taiteentaiiksi. 6 000-7 000 ti-

l iasiakkaan seurdnn.rn pii i-
vitteisene apuna ovat Asiakas-

tiedon Luottolista ja Konkurs
si-julkaisut. SielG li j l tvv;t hel-

hankkia ja luotolla myyd5, va-
kuuttaa hallintojohtaia Saka Vir-
tanen,

LuotoNveLvoNNIN
AMMATTIJULKAISUT

Luottolista-tehti sisalt:i:i ajankoh-
taista tietoa ja uusimmat maksu-
hdiriot koko maasta taipelkestaan
talousalueittain. Ilmestyy kahdesti
kuukaudessa.

Luottolista-kiria kokoaa mak
suhairidt pidemmalta ajalta.

Suomen Yritysmaksuhiiiriot
-ki.ja Tettoo 

"e'lFsa "uodessava'n yritt:ijien ja yritysten maksu-

kertaa kuukaudess.r.
Konkurssit-kiria kokoaa kon-

kurssitiedot kahdeksan edellisen
vuoden ajalta. Konkursseissa mu-
kana olleet henkilot omana hake-
mistona. Ilmestyy neljii kenaa

I

@1
1;:

Xw

ajan
kaksi

;

postija nopeasti uusimmat riski
asiakkaat, joit len kdnssa teh(l;an
kauppaa vain kiiteisell.i.

- Kolme nyrkkisii?intoe pita;
dina muistaa. Ensimnl:i inen on
kaikkien ashkkaiden luottotieto
jen jatkuva valvominen.

Toinen on se, etta seurataan
maksukeytdntod. Jos kassa-alen-
nuksia ei hyodynnetii, kdnnattaa
otla varuitlaan. Epevarmorssd La-
pauksissa pankkftakaus on paikal-
laan.

Kolmas on Luottorajan pitami-
nen tarpeeksi pienen;: meilla se on
20% vuosiostoista.

Patjonko Rry-Yhtym; kirjaa
vuosittain luottotappiota?

- Parisenkymmentai tapausta,
noin O,l-O,lch liikevaihdosia. Ko-
konaanei voi tapp iorlLa v;ltty;, los
drKoo Kauppamrenend terpdnsa

f
Truor,qs LUOTONVALVONTA KIINNosTAA.

Liihettiikiili lisiitietoja seuraavista
Asiakastiedon julkaisuista:

! Luottolisr,i (y.iLy\tcn j.r yksir yi 'henkiloiden maksuhiirriotr
!  \ r i f y \mdkruh; i i io t  { \d rn  y r i t y \ len  mdksuhd i r io l r
n Konkurs\iL
Palauta kuponki kirjekuoressa osoitteeseen: Suomen Asiakas-
tieto Oy, Aurakatu 12 a, 20100 Turku tai faxina puh. (921) 518065.

Nimi,/TehtAva

Yritys

ASIAKASTIilO

Konkurssi-lehdessii on
kohtaiset konkurssitiedot

L _ _ !9.'"!'fgllr0l47 6n, rurku puh. (e2l) t6514 __l



Olemme Luottolinkin
toim itusneuvostossa
ideoineet tdl laisen
Kyselytuoli-palstan,
jossa on tarkoitus
joka numerossa
esitel ld joku
luottoala l la
tyriskentelevii
henkil<i-

l. Kuka olet ja mistd tulet?
Pentti Olavi Toivonen Tyrvaalta.

2. Mitd teet ja mitd olet tehnyt?
Nykyisin olen Onninen Oy:n
luottojohtajana vastaten koko
konsemin luottotoimintojen ke-
hittijmisestA ja koordinoinnista.
Tytissiini Onnisella olen ollut n.
20 vuotta ja aikaisemmin rauta-
kauppa-alalla olen vahvasti si-
vunnut luotto- ja pe ntabimin-
toja.

3. Miki olet luottoelallq?
EnsimmAinen tyitpaikkani kaup-
pakorkeakoulun j iilkeen 1963 oli
edttain perintapainoinen Terds
Oy. Sen jiilkeen en ole pAAssyt
eroon luottoasioista, Ne ovat
automaattisesti seuranneet eri
tehtaviaini.

4. Mikj sinusta ptti tulla isona?
En muista. Dementia alkanut jo
varhain.

5. Mistti saat potkua eltimtiiin?
Liikumisesta luonnossa metsais-
tAen ja kalastaen.

6. Miksi l<dytlet l<riy kokoukses-
sa?
Ammattiin liittyvat kokoukset
ovat toistaiseksi verottaneet
Luottomiesten kokoustamista.

7. Luouolinkki?
Mielest?ini alan yhteinen "henki-
ldkuntalehti".

8. Konkur ssinrilqmtit ?
Yhii useammissa pienehktiissii
konku$seissa olemme nykyaiin
mukana. Ilahduttavaa on kuiten-
kin se, etta YielA useat konkurssit
olemme voineet valttiia johtuen
paremmista aseista.

9. Mille nauroit viimeksi?
Monillekin asioille

10. Mitci haluat lqtsyd yhdistyk-
seltd?
Yhdistyksen kanta pedntamak-
suun?

I

HALLITUS

Puheenjohtaja
Timo Miiki
varatoimitusjohtaja
Contant Oy
puh. (921) 330 300

Varapuheenjohtaja
Petri Carp6n
luottopaallikko
Luottokunta
puh. (90) 696 41

Sihteeri
Aila Oivula
luotonvalvoja
Hoover Oy
puh. (90) 425 01 1

Rahastonhoitaja
Seppo Palmu
osastopaallikko
Korpivaara Oy
puh. (90) 851 81

Kerhomestari
Tuulikki Vdrtd
luottopaallikko
Independent Rahoitus Ov
puh. (90) 693 031

Varsinainen jasen
Reijo Aarnio
hallintopaallikko
Suomen Asiakastieto Oy
puh. 147 61 1

Varsinainen jasen
Paivi Kousa
reskontrapaallikk0
Oy Philips Ab
puh. (90) 502 61

Varsinainen jdsen
Hannu Markkanen

Helsingin KTK-yhdistys
puh. (90) 756 81

Varsinainen jasen
Pertti Nykanen
aluepaallikkd
Elaketurvakeskus
puh. (90) 151 1

LUOTTOALAN
NEUVOTTELUKUNTA

Puheenjohtaja
Timo Miiki
varatoimitusjohtaja
Contant Oy

Jasenet

Tom G. Ahlroos
luottopaalljkko
ABB Asea-Skandia Oy

Lassi Kantola
osastopeallikk6
Suomen Yhdyspankki Oy

Aulis Lindell
toimitusjohlaja
Oy Union-Oljy Ab

Mikko Parjanne
toimitusjohtaja
Suomen Asiakastieto Oy

Jaakko Pohjanpelto
toimitusjohtaja
Perimistoimisto
Lainvoima Oy

Veikko Semi
luofiopaallikko
Oy Stockmann Ab

Risto Suviala
Koulutuspaallikko
Contant Oy

Esko Tuovinen
toimitusjohtaja
Suomen Luotonanlaja-
yhdistys ry.

TILINTARKASTAJAT

Varsinaisel

Jyrki Pekkala
toimitusjohtaja
Suomen Luottotutkimus Oy

Jukka Lumiaho
Iuotropeallikkd
Suomen LVI-Tukku Oy

Varalle

Pirjo Lahti
toimituspaallikkd
ElAkev. yhti6 llmarinen

Seija Lehtonen

Perheauto Oy
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[t he Institute of Credit
I Management in the United

Kingdom, now 51 years old, is,
with almost 7000 members, Eu-
rope's largest association for pro-
fessional credit personnel, and
continues to increase its mem-
bership at a rate of 10 per cent per
annum.

But this position of strength
has not been achieved easily - in-
deed, the enterprise was nearly
slillborn. Inspired by the success
of the American National Asso-
ciation of Creditmen (now
NACM), a group of people con-
nected with the Trade Protection
Societies founded the Institute of
Creditmen in April 1939, wiah
the education of credit staff as a
pdmary aim, but the outbreak of
war later that year meant that the
Institute did not really get offthe
grcund until after the war.

The membership then was less
than 50, bui nonetheless the In-
stitute decided to launch an edu-
cation and examination scheme,
and the following year to start a
Journal. By the end of 1947 , after
only 10 months of actiye existen-
ce, membership had risen to 1 70.
At the same time the name was
changed to the Institute ofcredit
Management,

That the Institute filled a real
need was shown by the rapid pace
ofrecruitment in the early yeals.
By 1949 there were three hund-
red members, and the 500 mark
was passed in 1952 - this in a
period when money was very
short; indeed rationing was still
in force through much of this
period.

Early activities

Early activities included the

development of the educationsc-
heme, initially by corresponden-
ce coursej meetings,lectures and
confercnces; andthe deYelopment
of Trade Groups to tackle prob-
lems of particular releYance to
specific industries. As member-
ship grew local Branches were
established in various parts ofthe
country.

The gowth of the Institute
was steady, if unspectacular,
through the 50s, 60s and 70s,
membership reaching 2800 by
the end of 1979. In the 1980s,
however, the rate of growth of
the Inslitute, and its consequent
influence and power, increased
dramatically, with a net increase
of 4000 memben in 10 years.
The explosive gowth of the
consumer credit industry in the
past 10 yea$ has undoubtedly
contributed to this, but the Insti-
tute continues to atlxact members
from tade and export credit, and
from the support services such as
reference agencies, solicitors,
insolvency practitioners and debt
recovery specialists.

The Institute of Credit Mana-
gement now is a sfiong and res-
pected organisation, consulted
and listened to by Govemment,
and, in conjunction with other as-
sociations in Europe, by the Eu-
ropean Commission.

Growth of the Institute has
undoubtedly been aided by rhe
decision taken ten years ago to
share administration and offrces
with another professional body
(he 20,000 strong Institute of
Purchasing and Supply) which
has aUowed the ICM to concent-
rate its resources on the develop-
ment of the Institute's activities.
Like any professional associ-
ation, however, the strength of

the Institute lies in its membe$
and their willingness to serve on
Council and the various commit-
tees, organise semina$, recruit
other members and so on.

Education

Looking at the ICM'S current
actiYities in more delail, Educa-
tion remains as it always has been
one of the prime objectives. The
proportion of members admitted
as a result of passing our exami
nations, rather than by virtue of
their position and experience,
continues to increase (new stu-
dents are joining the education
scheme at a rate of over 600 a
year) and the aim is for entry to be
by examination only by the end
of the decade. Although some
students continue to study by
conespondence, or distance lear-
ning in the modem jargon, there
are about thirty colleges up and
down the UK offering tuition for
the ICM qualification. A comp-
letely revised syllabus was intro-
duced this year and syllabus revi-
sion is of course a continuous
task, to keep pace with develop-
ments in UK and intemational
law and practice.

Separate from, but in parallel
with, the Education effon is our
Training programme, both for
new entrants to the profession,
and for the updating of more
experienced credit managers,
Training seminars are offered
both on an open basis, and as in-
company courses tailored to the
requirements of particular busi-
nesses. Current\ the ICM offers
over 70 public training seminars
each year, from the basics ofcredit
control to current issues such as
data Drotection. A National Con-



ference in London each March
attracts speakers and delegates
from all areas ofBritish industry
and commerce. A Senior Mana-
gementconference is also a regu-
lar feature.

Legal and technical

As the Institute of Credit Mana-
gement has grown in size and
influence its ability to make a
constructive input on legal and
technical issues has likewise
increased. Among domestic sub-
jects addressed in the last couple
of years have been the filing of
company accounts, the future of
the UK's Export Credits Guaran-
tee Departunent, accountancy
standards, the disqualification of
company directorc, and the issue
of data protection laws and the
consumer credit industry. The
Institute is often asked to com-
ment on proposals by govem-
ment departments and also takes
the lead in addressing problems
which have adsen in the credit
industry.
Within the Institute there is a
number of specialist groups loo-
king at the problems ofparticular
sectors of industry and commer,
ce - a Secured Lending Group,
for instance, and specialist groups
for the petroleum and building
industries.

Into Europe

Naturally, 1992 and the Single
European Market is looming lar-
ge, and the Institute is incre-
asingly involved in discussion,
directly or through the UK go-
vemment, on the Directives and
other prcposals that emanate and
technical issues has likewise inc

reased. Among domestic subjects
addressed in the last couple of
years have been the filing of
company accountsj the future of
the UK's Export Credits Guaran-
tee DePartment, accountancy
standards, the disqualification of
company directors, and the issue
of data protection laws and the
consumer credit industry. The
Institute is often asked to com-
ment on prcposals by govem-
ment depaftments and also takes
the lead in addressing problems
which have arisen in the credit
industry. from the European
Commission in Brussels, Recent
points at issue have included
proposals to remove the need for
small companies to be audited,
andproposals to ease the require-
ments for companies to file ac-
counts, which could sedously
reduce the amount of infoma-
tion available to credit managers.
In the future we expect to be
heavily involved with EC propo-
sals for legal harmonisation - the
English legal system havingvery
different origins from that ofmost
of Continental Europe, there will
be much work to be done.
Mention of Europe leads on to
FECMA, the Federation ofEuro-
pean Credit Management Asso-
ciations, of which the Finnish
association is, like ourselves, a
founder member. Although only
founded in 1986, FECMA has
already achievedmuch, including
agreement on acodeofethics for
credit managers, and a 'common

body of knowledge' for their
education. As FECMA grows, it
will undoubtedly become an
important channel between the
credit management profession

and the European Commission,
with the great advantage that it

can address the impact of the
Single Market not only on EC
members but also on the EFTA
countries. The growing impor-
tance and status of the credit
management profession is seen
in the establishment of associ-
ations of credit managers in a
number of European countries
where such did not previously
exist.

Among other services which
the Institute of Credit Manage-
ment offen should be mentioned
our book sales service, our rec-
ruitment service which assists
employers in locating suitable
credit management staff, and the
Institute's monthly magazine
'Credit Management'.

The future

And what of the future? There is
little doubt that consumers' appe-
tite for credit, and trade's depen-
dence onit, will continue to grow,
and with it rhe importance ofthe
credit management function to
all types of trade, industry and
cornmgrce. New systems aad
solutions will doubtless continue
to appear, often computer based,
but new rcstraints and restric-
tions will also follow. The need
for well educated and trained,
professional credit managers will
continue to increase, and with it
the role ofthe professional asso-
ciations such as ICM and Luotto-
miehet Kreditmennen ry.

Sam Tulip
Editor
'Credit Management'
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JAKO
KA H T E E N ? ff e.,a x. tuntui olevan sit?i mieltii, ettii silt?i. Jos perimisroimiston henkil<i ei saisi

lI yhdistyksessiimme on liikaa perimis- kuulua Luottomiehiin, kuinka sitten jonkin

L u ott o mie h e t - Kr e ditmiinn e n ry : n
v arsinais e s s a s ! y s ko kouks e s sq. 20. 1 1. 1 9 90

esitti eriis jiisenistii he a X.
puhe envuorossaan muutamia eikoisiq
ajatuksia. Tosin saattaahan olla, elten
oikein ymmibtiinyt mistii oli kysymys,
Eriis liiheinen henkilti nimidiiin viime
talvena lolesi:"Jukka, sie tuul piiivii

Diiivailtii h ii lmiimmiiks ! | |

toimistoissa tydskenteleyiai jiisenia. Hain heit-
ti esille tietyn toisen henkilOn kasityksen,
etta perijat voisivat liittydkokonaan muuhun
jeirjestddn. Han tuntui myds pelkaAvAn peri-
mistoimistojen edustajien valtaavan liikaa
alaa yhdistyksen johdossa.

Alun alkaen jarjestdmme oli kai hiukan
eliittiklubin luonteinen, luottopiiallikiiiden ja
vastaavien yhdistys. Jos nyt hekaiin varsi-
naista eliittia ovat ja kukapa meista oikeas-
taan haluaisikaan erottautua jollekin jalustal-
le? Kokemukseni mukaan jo kaksikymmen-
ta vuotta sitten jAsenist<i koostui ammatilli-
sesti kokeneista ja kokemattomista, pai li-
kdista ja alaisista, miehista ja naisista, piiAt-
tajistii ja suoriuajista. HyvA niiin!

N?ikisin luottoalan myds laaja-alaisesti.
Luotot esivalmistellaan, myiinnetAan ja sit-
ten aikanaan pedtaan. PienessA yrityksessii
yksija sama henkild hoitaa koko "proseduu-
rin". Isommassa ed toiminnoille on omat
henkikins?i tai perdti osastonsa. Heidiin on
toimittava yhteistydssa, jotta lopputulos on-
nistuisi eli tappioilta vAltyttAisiin.

Usein edell, i mainittuja roiminroja osre-
taan palveluina niihin erikoistuneilta yrityk-

yrityksen luotonyalvojakaan voisi siihen
kuulua?

Yhdistyksemme idea on nZihdZiksenij uuri
siina, ettii se ylhpitaa luottoalan henkildiden
keskinAista kanssakaymista yli ammafti- ja
kokemusrajojen. Luottotietojen laatijan on
hyvii kuunnella kiiyftajAn palautetta. Tamai
taas ei viilttiimiilt?i ymm?irra niitii pulmia. joi-
ta tiedon murusten keruussa on. Luotonyal-
voja voi antaa luoton myiintajiille kullanar-
voisia vihjeitaja pain vastoin. Varmasti kai-
killa on toisillleen jotakin annettavaa.

Tavallaan oli hyvii, ett[ herra X. puheen-
vuorollaan provosoi meita ajattelemaan sekii
toteamaan, kuinka hyvai ja kelpo yhdistys
meill?i on. Asiaanhan kuuluu myits mahdol-
lisuus esiftaA mielipiteitaan mkentayassa
hengessii.

Monet yhdistykset ovat pilkkoutuneet lin-
jaerimielisyyksien johdosta elinkelvottomik-
si " ukko- ja akkaklubeiksi". Varjelkoon Luot-
tomiehet Kreditmannen r.y:te se aiseen sor-
tumasta.

Jukka Marttila

Y.HTA-..
KOYTTA uistan kun palasin Lontoosta kesall?i

masentuneena - mietin erimielisen
kokouksen jiilkeen mikii FECMA:n tulevai-
suus on. Heti lomien jiilkeen alkoikin tapah-
rua. Norjan luottomiesyhdisrys kutsui Poh-
joismaisten luottomiesyhdistysten hallitus-
ten edustajat yhteen, kokouspaikka oli Kti6-
penhamina. Pohjoismaat sopivat Kiiiipenha-
minassa, etta keskeiset kysymykset
FECMA:n puitteissa kAsiteltlisiin etukareen
ja edustaisimme yhtenAisrii dntamaa. Kiiii-
penhaminan kokouksessa paatettiin, etta
vastustaisimme ICM:n korko-ja maksuehto-
lainsiiadantda vastustavaa ehdotusta. Emme
olisi valmiita keskustelemaankaan euroop-
palaisesta luottomiesjArjestdstii, jossa nykyi-
set jAsenyhdistykset olisivat osastoja jakes-
kushallinto sijoitettu esimerkiksi Englan-
tiin. Haluttiin tarkkaa tietoa nykyisesta talou-
dellisesta tilanteesta ja vaadittaisiin budjetti
vuodelle 1991 ennen kuin edes suostuttaisiin
keskustelemaan jiisenmaksun suuruudestapu-
humattakaan maksamisesta. JAsenmaksupe-
daatteet todettiin ta a hetkelle viiiiriksi ja
tdhiin haluttiin myds muutoksia, mikiili kes-
kusteltaisiin jiisenmaksuista.

Viimeisenii ehdotuksena oli matkarahas

ton perustaminen. Tiillii kokouksiin varmis-
tettaisiin edustaja jokaisesta jdsenmaasta.
Kaikki yhdistykset maksaisivat yhte paljon,
pidetaiin kokous vaikta joka kerta Keski-
Euroopassa, mikatietenkinmahdollistaako-
konaisedullistenkokouspaikkojenkAyfi amis-
ta. Maraskuussa kokoontuikin FECMA
Amsterdamiin. Pekka Tii l ikainen ja minii
edustimme Luottomiehiii kokouksessa, joka
varmasti olisi merkittAva denhaara euroop-
palaiselle yhteistyOlle luottoalalla. Sain kun-
nian vaikultaaja puhua kaikkien Pohjoismai-
den puolesta kokouksessa, jossa kaikki Poh-
joismaiden ehdotukset hyv?iksyttiin tai paa-
tds lykatdin seumavaan kokoukseen lisiisel-
vitysten saamiseksi. Tuntui hyvi ta, ettA
ndkdkantamme hyvaiksytriin kokouksessa ja
FECMAIIa nyt niiyttAd olevan oikea suunta.
Hollantilaiset isennet olivat vielii jrirjestA-
neet kokouksen paaueeksi mukavan kanaali
risteilyn, tutustumisen paikalliseen luottota-
kauslaitokseen sekai erinomaisen pAivaillis-
en.

Hyvaa uutta vuotta !

Thomas Feodoroff
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HAR SKALL SKULDERNA
KTJNNA SKRTVAS NED/AV
Tingsriilterna skall enligt efr nytt ft)rslag bli skudldsanerings-
ilomstol fdr h&rt skuldsatta personer enligt fi)rslaget gere sig ingen
besviir med skulder understigande en kvarts milion.

ren och med 1992 ska hert
skuldsatta pemoner kunna ansdka
om skuldsanering. Uppskattnings-
vis 8.000 - 10.000 ansdkningar per

6r liir komma in till domstolama, tlor den in-
solvensutredning som i dagama lagt fram sitt
fitrsta betiinkande.

Sverige bestir_idag av ett folk med stora
privata skulder. Overkonsumlionen star fdr
en stor del av skuldema. Det finns miinniskor
med miljonskulder - skulder som i realiteten
it omitjligt att Atergiilda for vanliga inkomst-
tagare. En rysisk person som t ex ger i kon-
kurs blir normalt inte fri fren sin betalning-
skyldighet till den del fordringama inte fir
utdelning i konkursen.

Insolvensufedningen konstaterar att fte-
gan om skuldsanering for fysiska personer
har fett dkad aktualitet under 19 80 b1et. Hus-
hellens totala nettoupplaning var vid 6rsskif-
tet 1989/90 bortAt 600 miljarder kronor.
Manga hushill klarar inte av att ens betala
*intoma pe sina Un l6ngre. Antalet s kenskil-
da mAl hos kronofogdemyndigheterna har
itkat kraftigt och inte se fe utmAtningsgiilde-
narer tir foremAl for indrivning i fem eller
flera sidana mil samtidigt.

Det saknas seledes mitjligheter fttr hArt
skuldsatta i Sverige att reda ut sin situation. I
flertalet vasterl?indska andra kinder, finns det
redan olika former av skuldsanering. I Sveri-
ge far detta tiU fitljd att borgenerema menga
ganger fir onodiga kostnader fdr fruktlosa
indrivningsf6rsdk. Indrivningsmyndigheter-
nas resurser tas i ansprAk utan motsvarande
nytta fdr borgeniirema. Kostnadema fiir
socialbidrag iikar och g,ildeniirema frestas
att skaffa sig inkomster som man inte dekla-
rerar fdr, vilket leder till skattebortfall.

I det nya lagftirslag som insolvensutred-
ningen nu lagt fram, gors mojligheter fttr
iiverskuldsatta fysiska personer som inte dri-
ver niiringsverksarnhet att under vissa ftirut-
sattningar genom beslut av tingsralt fe dl
stand en lattnad i sin skuldbiida, Aven fysisk
person som tidigare drivit en rdrelse men
upphtirt med den omfattas.

BEFRIAS FRiN
SINA SKIJLDER

Skuldsanering innebiir att giildeniiren helt

z0

eller delvis befrias fren ansvar ftir betalnin-
gen av de skulder som enligl rattens beslut
omattas av skuldsaneringen. Vederbdran de
ahggs samtidigt att betala iterstdende del av
skuldema enligt en av retten fastst?illd plan.

Syftet med skuldsaneringen ,ir att sludigt
ordna gaflden?irens ekonomiska situation.
Fullgiir giildenliren sina skyldigheter i denna
sanering, finns sedan ingen resBkuld kvar
som tynger honom^enne.

SKADESTAND OCH
STI,JDIELAN RAKNAS

Skuldsaneringen skall utga fren att borgena-
rema - kiinda som okainda - behandlas lika i
Arendet. Men ett beslut om skuldsanering
skall inte giilla den del av borgeniirer som har
pantsakerhet fiir sin fordran, t ex pantratt i
fastighet. Men annars skall iiven ftirm4nsbe
refiigade forddngar inbegripas i den nyalagen
- vilket betyder att bl a statens forddngar pe
skatter och avgifter kan falla bort eller siinas
ned genom skuldsanering. OcksA skadestind
och studieHn omfattas av lagfdrslaget.

Studiemedelsnaimnden kornrnor nog att
skrika hiigt om det har fiirslaget, s?iger en ini-
tierad kiilla till lustitia. D?ir har man ju a[tid
sagt att studienn inte iir en kredit utan en
socialfiirsiikring...

Domstolen kommer inte att priiva om ne-
gon av skuldema har tillkommit pA gund av
bristiillig kreditprttv ning ftln lingivaren,
vilket iir ett beslut som uppskattas inom bank-
och finansbolagsviirlden idag, d?irman tycker
det iir mer iin tjatigt med pastaenden om "liitt
vindlig kreditgivning".

Enligt insolvensutredningenkommerden
allmiinna betalningsmoralen inte att forsva-
gas med det hiir ftirslaget. Utredningen anser
att forutsattningama ftir skuldsanering har
utformats resfiktivt fdr att motverka missb-
ruk, Diirftir har priivningen av iirendena fdr-
lag till domstol - och ett beslut om skuldsa-
nering kan rivas upp om t ex giildenaren inte
rAttar sig efter beslutet.

Tve a miinna yillkor meste enligt det nya
fd$lag€t vara uppfyllda fiir att raitten skall
bifalla en ansiikan om skuldsanering:

1) Giildeniiren miste vara sA skuldsatt att
han /hon inte ftirmtr att betala skuldema inom
dverskidlig tid. Det r,icker inte med att

"endast" vara pa obestend, att inte kunna
beala skulder allt eftersom de ftirfaller. Giil-
deniirens ofdrmaga att betah ma$e antingen
vara besteende p g av t ex sjukdom, eller
bed6mas kvarsta under sa leng dd som man
kan dve$licka, d v s uppemot tio er.
2) Det maste finnas sarskilda skal med hiin-
syn till giildeniirens personliga och ekonomr-
ska forhAllanden. I lagfiirslaget riiknas upp
ett antal om stdndigheter som skall viigas
samman, niimligen giildeneirens behov av
ekonomisk rehabilitering, skuldemas 6lder,
omstiindighetema vid deras tillkomst och det
satt pa v ket g?ildeniiren sdkt gitra riitt f6r sig
och medverkat i skuldsanerings,irendet.

Den h?ir nu pe fttrslag svenska modellen
air till stor del mycket lik den danska gtildsa-
neringslagen. I dansk praxis har skuldsane-
ring inte ansetts biira medges giildeniAer med
forvarvsarbeb pe heltid, om inte nettoskuld-
sattningen uppger fll atminstone 250.0m
danska kronor. Fdr icke fiir viirvsarbetande
iir g:insen betydligt l6gre. Den svenska ut-
redningen tycker att niyen bdr vara densam-
ma hiir i Sverige.

EN REDOGORELSE
MED STRAFFANSVAR

Det blir ytterst giildeniiren som fAr visa att
hans/hennes fiirhellande ar sadana att skuld-
sanering bor medges. I sin ansdkan meste
man noggrant och under straffansvar - redo-
gdra fiir sin och sin familjs ekonomiska situ-
ation. L?imnas oriktiga uppgifter eller med-
verkar man inte i skuldsaneringsiirendet,
avsl{s anstikan. Det hair air en form av edgang
fiir g?ilden?iren.

GODMANKANOCKSA
UTSES AV RATTEN

Det blir retten som skall avgora om iirendet iir
ti reckligt utrett. Diirfiir skall man haimta in
yttanden ften borgeniirer, kronofogdemyn-
digheter, socialftirvaltningarm m. Vid behov
utser reten ocksa en god man atl hjiilpa
ge den?iren att upp€tta anstikan om skuldsa-
nering - en kostnad som skall falla pA staten.
Antalet god mansfiirordnanden i Sverige
enligt ackordslagen har de senaste Aren sjun-
kit. 1989 var siffran nere pi 122 stycken.



Uredningen ftireslAr ocksa att den som
fAtt niidngsfiirbud under de senaste fem iren
inte skall komma ifraga fiir skutdsanering. I
princip kan man inte hellermedge skuldsane-
nng mer an en gang.

INGEN SANERING MED
FOR FARSKA SKI,I,DER

Men det skall inte heller ldna sig att "spe pa"
skuldbdrdan med nya l6n fiir ait d,irigenom
passera en yiss grens. Framger det att gAlde-
niiren strax fiire ansdkan om skuldsanerins
adragit sig stora kontokonsskulder eller rel
versskulder, iir forhillandena oftast sAdana
att skuldsanering inte bdr medges, menar
utredningen. Giildeniirens behov av ekono
misk rehabiliteringing syns tydligast i vissa
situationer, t ex om man i arbersfdrelder ed-
ragit sig skulder pA 100.000-tals kronor och
till fiiljd av svir sjukdom blir arbetsofdrmd-
gen eller om en ftiretagare g{tt i konkurs pa
grund av dllliga konjunkturer i branschen och
adragit sig en restskuld som han inte kan
klara av inom overskidlig tid. Det blir s6le-
des tingsrettema som foreslas bli skuldsane-
ringsdomstolen i Sverige. En tag var utred-
ningen inne pa tanken att Hta krcnofoAden

skdta det hair, liksom de i framriden skall han
ha den summariska processen. Men eftdrsom
kronofogdemyndigheten i de allmiinna me-
len fdrehAder skatteborgeniiren, tycker utre-
dama,att det iir mindre liimpligt att forsOka
fiirena den rollen med beslutsfunktionen vid
skuldsanering, Dessutom har domstolama
redan uppgifter av liknande slag, ex vid of-
fentligl ackord, och dessuton behtivlig orga-
nisation. Det ar nagot de flesta ingivare av
lagstikningar och betalningsfiireHgganden sii-
kert idag tackar fdr...

Hanteringen av skuldsaneringsiirendena
uppskattas av utrcdningen till cirka 40 miljo-
ner kronor per 6r.

THOMASAROSEMUS
Handelstidning Justitia
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I
I Det ib fitr kostsamt med offentlig ackord
I idag. Gode man biirj u varaj u ri st och de iir fiir
I dyra. konsraterar en kiilla till Justiria. Om
I ratten nu fattar beslut om skuldsanering,
I medfcir detta att exekutiva dtglirder mot giil-
I deniiren rills vidare inte fer ske fiir fordringar
I som har uppkommit fiire beslutet. Besluter
I om god man fdr giildeniiren uppfanas inom
I borgenZirskollektivet som oroade om det blir
I en konkursftirvaltare som utses.
I Kiillor som Justitia ralar med, anser ad det
I inte iir nagot bra altemativ. eftersom man har
I delig erfarenhet av konkursfiirvaltare. De iir
I inte specialister pa personkediter och de har
I ftir mycket aft gtira fdr art verkligen hinna

I 
satla sig in i faller, menar man.

I cAInnNAnnNSKALL
I KOMMA MED FORSLAG
I

I CafOenliren skall liimna fdrslag pA hur skul-
I dema skall kunna avvecklas och detta fiirslag
I prtivas av r2itten. Frirslaget skal prcivas vid en
I fttrhandling infiir retten och dit kallas bade
I giildeniiren och kiinda borgenZirer, som dA fAr
I tiuftille att l:imna sina synpunkrer och stiilla
I fragor tiU giilden,iren om vederbdrandes
I ekonomiska fiirhellanden. Giildeneiren fer de
I ocksa mdjlighet an t ex jiimka sin f<irslag.
I Tingsriinen kan helt eller delvis bifallien
I ansdkan. Beslutet kan inskriinkas rill an avse
I de fordringar som uppkommit fdre en tidiga-
| rc dag ?in den de rdtten besliit att inleda
I skuldsanering. Detta f6r betydelse framfdr

allt i fall di en f d niiringsidkare iir belastad
I med en stor restskuld fren en tidigare kon-
I kurs. I en bifausbeslut ska[ rarten ange vilka
I fordringar som dA omfattas, vilken procent
I av fordringamas belopp som skall si6 kvar,
I niir och hur eterstoden skall betalas och vad
I som skall g:iua i frega om t ex fordringar som
| :innu inte fttrfallir till betalning.
I Enligt fiinlaget frAn insolvensutrednin-
I gen, skal skuldsanering befria g?ildentiren
I frinbetalningsvar-heltellerdelvis- i f6rhAl-
I lande tiU inre bara borgeniiren, utan ocksi
I borgensmiinoch andramedglildeniirer. Aven
I en borgen?t som inte anmalt sin fordran till
I rAtten skall omfattas av ett beslut om skuldsa_
I nering. Diir emot inv€rkar beslutet inte pe det' betahingsansvar som avilar borgensmain och

medgiildeniirer gentemot borgeniir.

Thomas Arosenius



Hallituksen kokouksessa
20.11.1990 hyvdksytyt uudet
jasenet

Petri Auria
Luotonvalvoja
John Nurminen Oy
Pasilankatu 2
00240 Helsinki

Mikko Korttila
Varatuomari
Lakitsto Yrjd Lehtonen
Aurakatu 12 A
20100 Turku

Kari Luoto
Markkinointisuunnittelija
Suomen Tilirahoitus Oy
P 1  1 1 8
00241 Helsinki

Tuija Markkanen
Yo-merkonomi
Justitia-Jalkiperinta Oy
llmalankatu 2
00240 Helsinki

Pirjo-Marja Myllyniemi
Ekonomi
PSP-Rahoitus Oy
PL 438 (Vuorikatu 15 A)
00101 Helsinki

Heikki Mtikinen
Oik. kand.
Lakitsto Yrjd Lehtonen Oy
Aurakatu 12 A
20100 Turku

Heikki Ruuskanen
Asiakaspalvelujohtaja
Suomen Luottokortti Oy
PL 1066
00101 Helsinki

Tuija Saarinen
Luotonvalvoja
JS-Kaluste
Eerikinkatu 16
24100 Salo

Liisa Sunden
KTM
Oy Veho Ab
Salomonkatu l7 B
001 00 Helsinki

Hiitta Smidtslund
Luotonvalvoja
John Nurminen Oy
Pasilankatu 2
00240 Helsinki

Sari Wahlroos
Perintasihteeri
Justitia-Jalkiperinta Oy
llmalankatu 2
00240 Helsinki

Hallituksen kokouksessa
14.12,1990 hyviiksytyt uudet
jtisenet

Seija Hyvdnen
Merkonomi
Hankkija-Maatalous Oy
PL 127
20101 Turku

Raija Koskinen
Luotonvalvoja
Hankkija-Maatalous Oy
PL  127
20101 Turku

Maj-Lis Luukas
Luotonvalvoja
Machinery Oy
Teollisuuskatu 29
00510 Helsinki

Paavo Laakso
Asiakaspalvelupaallikkd
Suomen Asiakastieto Oy
Ratamestarinkatu 1 1
00520 Helsinki

Jyrki Palmu
Luolonvalvoja
Oy Kontino Ab
Etelaranta 1 0
00130 Helsinki

Pertti Pehula
Kenttapeallikko
Perimistoimisto Contant Oy
Nasilinnankatu 24 C
33210 Tampere
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ONKO TEHTAVASITAI OSOITTEESI MUUTTUNUT ?
KERRO SIITA MEILLEKIN !

VANHAT TIEDOT:

NIMI

TEHTAVA

YRIryS

OSOITE

PUH.

UUDET TIEDOT:

NIMI

TEHTAVA

YRITYS

osotTE

Luottolinkki-lehti
Tilaajapalvelu

PL 34
01621 VANTAA



13.2.1991 HELSINKI, Hotelli Kalastajatorppa/ sama ohjelma myos
20.3.l99lTURKU, Hotelli Marina'Palace
. 10 ESIMERKKIA TONTUNSSIN ENNAKOIMISESTA

Apul.prof. Erkki K. Laitinen, Vaasan yliopisto
. KONKURSSIPERINNAN PULMAKOHTIA

VT Jari Malinen, Lakitoimisto Yrjri Lehtonen Ky
O KONKURSSIKEINOTTELUN TORruNTA

Rikostark., VT Markku Salminery Keskusrikospoliisi
O KONKURSSIRIKOKSET

Rikostark., VT Markku Salminery Keskusrikospoliisi
. MITEN VARAUTUA UUTEEN TAKAISINSAANTILAKIIN

Oik.lis., VT Raimo Immonen, Turun kauppakorkeakoulu
"KONKURSSIKLINIKKA"

Asiantuntijat vastaavat osanottajien kysymyksiin

]drlest;ii:it: Myyntirahoitus Oy ia Lakitoimisto Yrici Lehtonen Ky
Osinotlomalisu: 1950 mk ia s-euraavat samasta viitvksestd 1756 rnk
Ilmoittautuminen: Puh. (921) 330 535 / Paula peitila

%/j'-%tr'r*,

Laad u kasta Ki rjapainoPalvel ua

Helsingin Liikekiriapaino Oy
Ruos i lanku ja  3 ,  00390 He ls ink i ,  6  90-546088



Toimintasuunnitelma
30.01 .91

14.03.91

21.05 .91

Jtisenkokous Katajanokan
Kasinolla Helsingissdi

Yritysvierailu

Varsinainen kevdtkokous
IUTUSSA

06-07.06.91 Fecman seminaari

03.10.91 Yhdistyksen 30-v juhla-
kokous ja -seminaari
Hotelli Intercontinental
Strandissa Helsingissd

05.11 .91 Varsinainen syyskokous

28-29.11.91 Meriseminaari

PERIMISTOIIVISTO CONTANT OY

Perimistoimisto Contant Oy:n toimitusjoh-
tajaksi on I . 1 . 1991 alkaen kutsuttu ekonomi
Aulis Tti'yli (40). Hiin on aikaisemmin toimi-
nut Olympia Invest Oy:n roimitusjohtajana,
MPS-yhtididen aluejohtajana sekii erilaisis-
sa hallinnollisissa tehtavissa SOK:n teolli-
suudessa.

SUOMEN PERIMISTOIMISTO LtrTTO

Suomen Perimistoimistojen Liiton puheen-
johtajaksi on valittu toimitusjohtajaKari Kyl-
liinen Tietoperintii-yhtiiiistii. Muiksi halli-
tuksen jiiseniksi valiftiin toimitusjohtaja
Thomas Feodoroff Credit-Justitia Oy:sta,
varatuomari Timo Miiki Perimistoimisto
Contant Oy:sta, toimitusjohtaja Ari Ventsi
Oikeusperint?i Oy:stii, varatuomari Yeikko
Kauppi Luottorekisteri Oy:ste seke bimi-
tusjohtaja Eero Sundqvist Cash-In Consul-
ting Oy:sta. SuomenPerimistoimistojenLiit-
to on perintaialalla toimivien yritysten etujiir-
jest6, jonka jasenet toimivat yhteisesti hy-
viiksyttyjen perinnein eettisten siiiintiten
mukaisesti.


