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YhdisEksenvarsinaiseensyyskokoukseen
oli saapunutvankkakuulijakunU,
liihes 80 osallistujaakuuntelcmaanLuottornizstenvuoilen1991jiifiestiiytymistii,
Virallisen ohjelmanjiilkeen luofiopiiiilhkkii Erkki Auria John Nurminen Oy:stii
kertoi mihin tahtiin heillii luottoasioitahoidellaan,

Kokous
Yhdistyksenpuheenjohtaja
Thomas Feodoroff toivotti kaikki
tervetulleiksija kiitteli, eniivaikka ulkonaoli piiiikallokeli,niin
runsasjoukko oli siitii huolimatta
saapunutkokoukseen.
Feodoroffesittelivuoden1991
talousarvion.Tuotot perustuvat
jiisenmaksuihin,
jotka ovat 175
mly'jiisenja 1200 mffiannatusjiisen. Suurin menoeretalousarviossaon Luottolinkki-lehti.
Muutoksia yhdistyksen
johtoon
VaratuomariTimo Meki Contant
Oy:stavalittiin uudeksipuheenjohtajaksi nykyisen puheenjohtaja Feodoroffinollessaerovuo-

rossahallituksesta.Varaouheen- Oy:sta luennoi yrityksensehar- teli Auria esitekna?inse.
Tiimiin
johtajaksi valittiin luottopiiiillik- joittamastaluottopolitiikasta.
piiiviin kielenkiiytdssaHuolintakti Petri Carp6nLuottokunnasta.
talomerkitseeAurianmukaanPallallituksen uusiksijiiseniksi va- Ikkunat auki Eurooppaan
silankadunkiinteistiiii, jossatoilittiin luottopiiiillikkti SeppoPalmii mm. Nurmisen Helsingin
mu KorpivaaraOy:stiija alue- John NurminenOy on kansain- konttori osanaJohn Nurminen
piiiillikkii Pemi NykiinenEliike- v?ilisiinkuljetuksiin sekiivienti- Oy:nalueverkkoa,tytiiryritys Oy
turvakeskuksesta.
LisiE toimie- ja tuontihuolintaanerikoistunut EnrothAb sekiins.overseas-ryhlimistii toisaallatiisselehdessa. huolinnan monipalveluyritys. mii erikoispalvelutja eri palveHelsingissasijaitsevanpii?ikont- luryhmia
Muuta
torin lisiiksi JobnNurmisellaon
Helsinki-Vantaan lentoase26 toimipistettaeri puolilla Suo- malla roimii NurmisenAir CenJohtajaSylvesterA. Perretpyysi mea seke maailmanlaajuinen ter, misse hoidetaanlentoteitse
kokouksessapuheenvuoronja yhteistyiiverkosto.Yhtymenpal- hoidettavatpalvelut.EdelleenAir
kertoi, ettii s,ientdiienmuutos veluksessaon yli 1000alan am- Centerissiion ns.pikarahtiyksiksuosittelijoidenosaltaei vielii ole mattilaista.
kii, joka hytidyntiiii myits pintalaillinen, vaanvastaehdotus.
Yh"Aikaisemmin on totuttu pu- kuljetuksia. Uusin "maamerkdistysrekisterissa
hyviiksytytuu- humaanHuolintataloNurmises- kimme" on terminaali-ja varasdetsiiiinndtjulkaistaanmydhem- ta. Tiiniiiin puhummemieluum- torakennusHakintiellii, joka sai
min tiiss?i
lehdessii.
min Kuljetusyhtymii Nurmises- kilpailun tuloksena nimekseon
nhn p,ietteeksiluottopiiiillik- ta, joka muodostuuuseistaeri NurminenEurocenter.
kii Erkki Auria JohnNurminen tulos-ja palveluryhmistii",aloitEuroopan kuljetustuotannon
lisliksi rakennus on Helsingin
aluekonttorinvamstointi-ja jakelutoiminnan kaytitssa. Myds
taide- ja muuttolaihetysten
pakkaaminensuoritetaanEurocenterintiloissa.NurminenEurocenter-nimenlaajempik?iyttOonotto
odottaa rekisteriviranomaisten
piietit$4, minkA jiilkeen rakennusmoninepalvelutuotteineen
on
"kiintea osayhdentyveaEurooppaa".
"Kuljetus- ja huolinta-alalla
elet?iiinvoimakkaastivalmistautumisen aikaa. Uudet haasteet
odottavat.On kuitenkin rauhoittavaatietziii,efiA voimme siihen
itse vaikuttaa",kertoili AuriaJohn Nurminen Oy:n
luottopolitiikka
LuottopiiiillikkttAuriakertoi,ette
yrityksenluottopolitiikan selkeii
meeirittelyon laadittu johtoryh-

matasolla. Se on osa John Nur- tai jiilkivaatimuksella. Luottoottaa osaa lisiiksi yksi henkiltt
minen Oy:n finanssipolitiikkaa. osasto toimittaa kerran kuukau- jokaisesta aluekonttorista. NurLuotonannonosaltaon kirjoitet- dessans. luottokieltolistan,joka misella on asiakkaitareskontmsu mm. seutaaYaa
on aakkosjarjestyksessa oleva sa n. 19000 kpl ja tilisaatavien
a) "Luotonannon on tuettava luetlelo luottokiellossa olevista miiiiriionkeskimilirin n. 200milj.
(myyndA) asiakkaisia.Luottokieltoon jou- markkaa.
sekiiasiakashankintaa
ettA luottotappioiden esdmistA. tuvat asiakkaatseuraavistasyisRistiriitaisten tavoitteiden joh- t6:
Vakuuspolitiikka
dosta joudutaan sovitteluratkai- - huonot luottotiedot
suihin, joissa painopisteen on - Nurminen on joutunut peri- Aulia jatkoi esitelmaansAkertooltava turvallisuudenpuolella." maAn saatavansatratalla tai pe- malla, ettii kuten ei yleensiikiiiin
b) "Luoitoa myonnetaiinvain dntatoimiston valityksellA
tavarantoimittajien luottokaupasmaksukykyisille ja maksuhalui- - asiakkaalla on ollut julkisia sa,ei JohnNurminenOy:sslikiiiin
sille asiakkaille.Maksuajatpide- maksuhairidita
ole paljoakaanvakuuksialuotlotaAnlyhyina.Tavoitteenaovat 8kauppaatukemassa.T?ih?invai14 paivAnmaksuajat.Ulkomais- Perintepoltiikka
kuttavat hanen mukaansa kauten asiakkaiden maksuajat oyat
palliset syyt. Nurminen hyviikZI ja 30 py. Vain ylimmiin joh- Rutiiniperintii hoidetaankeskite- syy ainoastaanns.pankkitakausdon suostumuksellatuleyat pi- tysti ATK:sta saatavillaperintii- menetelmanvakuusasioissa.
Audemmat maksuajat kysymyk- kirjeillii. Nykyiiiin Nurminon tu ria kertoi kuitenkin vakuuksiapaseen."
lostaa pedntiikirjeet kaksi kertaa rerffnastahuolitsijanedusta: Pohc) "Eraiintyneet saatavat on kuukaudessa. He ovat entistd joismaisenspedittidriliitonsiianperittiive nopeastija tehokkaas- enemmansiirtyneet ns. puhelin- ndsten mukaan on huolitsijalla
ti."
perintiian, koska perintiikirjeiden panttioikeushallinnassaolevaan
"EdeUa lainatut otteet merkit- teho ei heilh ole tyydyttava. tavaraan nahden.
'MikAli
sevatkaytAnndssiisitA,etta yhtirutiiniperintii ei
"Olemme onnistuneetjoissadmme noudattaaluotonannossa "pure", siirrymme suhteellisen kin konkurssitapauksissapienenvarsin tiukkaa linjaa, jonka joh- nopeasti ns. asennepedntaiin. tiimAAnluottotappioita em. pantdosta on p:iadytty siihen, ettA Naissdmerkeissatoimimme yh- tioikeuden perusteella", kiitteli
luotonanto ja ns. asenneperintei teistydssa Thomas Feodoroffrn Auda
on yhdistetty pa?ikonttorin luot- vetiimiin Credit-Justitiankanssa.
to- ja perint?iosastolle,"selitti Credit-JustitiahhettAe jopa tra- Kdytdnntin luotonvalvonta
Auria ydtyksen periaatteita.
tat puolestamme.Tdstaon meille ja perinte
se etu, ettii mikAli trattaperint?iei
Tilinavaus
onnistu, siirtyy asia automaatti- "Mielestiini nykyisen korkeaa
sestiseuraavaanperintaasteeseen korkotason aikana tulisi entista
Auria kertoi, ettAdlinavaus pe- ilman erillista toimeksiantoa", enemman kiinnitga huomiota
rustuu asiakkaanluottokelpoisuu- luennoi Auria.
luottorajoihin, jotta asiakkaiden
den tutkimiseenennentoimeksiylivelkaantuminen voidaan estiiii.
annon hoitamista.TamA hrkoit- Luotto-organisaatio
Ei mydskaiin sovi unohtaa sataa sita,etteiNurmisella tutkitaan
nontaa:"luulo ei ole luottotiedon
ensin luottotiedot, joiden perus- Nurmisen kaytanniin luotonval- Yaafii", kuten Kesko Oy:n luotteella mahdollinen luottolupa vonta ja luottopiiiitdsten teko on tojohtaja Tauno Valli aikanaan
mydnnedan. Han mainitsi, effe keskitetty luottopaallikitlle Hel- totesi" paatti luoftopaaUikkd
Nurminen on perinteisestikayt- sinkiin. Tulevaisuudessa paa- Erkki Auda esitelmansa.
tanyt Suomen Luotonantajayh- konttori tulee kuitenkin delegoidistyksen luottotietopalveluja maanpuhelinpednnansivukontATK-pAAtteenvAlityksella.
toreille.
Kun luottolupa on mydnnetMyyntiosastoja luotto-osasto Erkki Auria
ty, lAhettaa ko. toimeksiannon toimiYat tiiviissa yhteistydssa
hoitajaluotto-osastollens.tilina- siten, etta asiakkaan luottokelvauslomakkeen. Siihen merki- poisuus tutkitaan aina ennen
taAnasiakkaanosoitetiedot,
myyntityiihdn ryhtymista. Nain
maarit€ AAn luottoraja, maksu- saadaanpalvelustenmyynti kohaika sekiionko asiakasns.tiliote- distettuakannattaviinkohteisiin.
vai pedntAkirjeasiakas.
Luotonvalvontaja pedntAperusTaman jakeen tilinavauslo- tuvat Nurmisen ATK-jarjestelmaketoimitetaanluotbpaa ikdn mAan,josta tulostuvatsaldoluetallekirjoituksella varustettuna telot neljii kertaa kuukaudessa.
asiakasrekistednhoitajalle,joka HeillAon mydspaateyhteyskoko
tallentaatiedotrekisteriin.Mikil- ajan myyntireskontran tileihin.
li asiakasei ole luottokelpoinen,
Luotonvalvonnassaon tA a
hoidetaantoimeksianto Nurmi- hetkellii luottopiiiillikdn tsaksisellavainkateissuoritusta
vastaan kolme luotonvalvojaa.Perintean
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m o n e n l a i s t e n Hankkeen virallinen Yalmistelu
ta...
[1
.IJ selkkausteniaeDAvarmuus- ei ole vielii kiiynnistynyt. Viime
tekijdiden maailmasia. Suoma- lokakuussaasetettiin sen sijaan
lainen lama osoittautuu tiita taus- tydryhma valnistelemaan sii6nntiksiii luonnollisia henkildita
taa vasten liioitelluksi. Verattuna vasta elettyyn hyvaAnkauteen koskevaksivelkaselvittelyjarjesolemme kuitenkin menossakoh- telrniiksi, jonka tarkoituksena on
ti tiukempia aikoja: konkurssien mydntAa tuomioistuimelle mahmaiiraisse tehtiin viime vuonna dollisuus antaaosa henkildn vehuikea ennatys, kuluttajat kamp- loistaante€ksiedellytykselh, efia
pailevat maksuvaikeuksien kans- hiin suunnitelman mukaan lyhensaja korkean koron mukana luot- Ha muut velat. Yritysten saneetokaupan ehdot kirisryvat yhati. rausta ja konkurssimenettelya
koskevia lakeja on aikomus keLuotto- ja pedntetoimen mefti
tys yrityksissa on vastaavasti hittiiii vaalien jlilkeen kokoontukorostunut. Alan arvostusta on yan eduskunnan kalsiteltaviiksi.
Tulemme seuraamaan nAilli
osaltaan nostamassa yhdistyktoiminta. lainsiiii&intd,hankkeita kiinteasti
semme vireytynyt
Edustavuutemme alan ammatti- lakitoimikunnan ja luottoalan
laisten keskuudessaon jo nyt neuvottelukunnanpuitteissa.TarYarsin kattava, mutta nimen koituksemme on muutoinkin tiiomaannuorten saaminenyhArun- vistaiakanssakaymiste eri viransaslukuisemmin riveihin ja aktiiviseen osallistumiseen olkoon
pyrkimyksen?i.
Olen yhtiij aksoisesti tydskennellyt perintii- ja luottoasioiden
parissarunsaankaksi vuosikymmente - ensin kymmenkunta
vuotta ulosottomiehenaeri piija nyt
reissii l-ounais-Suomessa
saman verran perimistoimistossa. Tanzikin aikana on kehitys
ollut huikeaa. Olen kuitenkin
erityisen iloinen siitii, efia voimme yhdistyksen piirissii nauttia
minuakin vanhempien ja alaan
monipuolisemmin perehtyneiden
kunnia- ja muidenkin jiisenten
kokemuksistaja arvokkaista mielipiteistii. Uskon, ettii 3o-vuotisjuhlia varten asetettu toimikunta
on kiitollinen seniorijiisenten
taholta tulevasta ohjauksesta ja
avustalaajassajiiTjestel)'tehciv:is-

saUn.
Valtiop,iivien kesittelyssaion
hallituksenesitystakaisinsaantia
konkurssipesiiiin
koskevaksilainsiifi ?inndksi.OikeusministeridssaYalmistuiviime kesiinamuistio etuoikeusjerjestelmiinsuuntaviivoista.YhbnA vaihtoehtona
pidetiiiinluopumistakaikista
yleisistaetuoikeuksista.

omaistahojen kanssa.
Koulutus on ollu! tasavallan
hallituksen lempilapsi ja se tulee
olemaan yhdistyksemmekin keskeinen toiminnan muoto, Yhbne
awokkaana osana tata toimintaa
olemme voineet iloita ensimmiiisten LTS-diplomin suorittaneiden
kanssa, Toinen painopiste tulee
olemaan kansainviilisen toiminnan kehittiimisessa, joka tulee
Eurcopan yhdentyessa entista
Toimivelniimiitdmaimmiiksi.
kunnan johto on hyvissii kasissa.
Samoin voin tyydytyksela todeta muidenkin hallituksen seka
uusien etta vanhojen kohdalta olen varma, eftA yhdessa kykenemme hoitamaan meille uskotun tehtavan.
TimoMiiki
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Luottotutkinto
loitin
luottotutkinnon
Opettajat oliYat kaikki tydehopiskelun syksyllii i989 mzissa mukana olevia ja niinpi
noin80muunopiskelijantavoin. kay*innitn arvokasvaikutus naikyi
Koska meita innokkaita uuden myits opetuksessa, Opetettavat
oppijoita oli niinkin runsaasti aineetolivat hyodyllisiii ja niiden
jaettiin meidat heti kahteeneri mukana tuli aimo annos tietoa,
ryhma?in.Tamaolikin tarkoituk- joka voidaan luokitella myds
senmukaista
varsinkinlahiope- yleissivistliviiksi.Ainakin minultusjaksoja ajatellen. Myds itse le ne avasivatasioitajavalaisivat
tutkintoolijaettu kahteeneri kou- taustoja.Opiskelunkonkreeninen
lutusjaksoon
taikoulutuspiiiviin. hyiity niikyi mydskin jokapiiiviiijaksonkoulutuspaii- sessarydssani,silla opiskeltavisEnsimmiiisen
-90ja toi- sa aineissa oli paljon mukana
viit olivattoukokuussa
-90.Mo- asioitajoita saattoisoveltaasuosenjaksonjoulukuussa
lempiin opetusjaksoihin
sisiiltyi raan kAytiintdtin.

myiiskin tentit siihenastikesitellyistaasioista.
Jaksojenv?ilitolivat etAisopiskelua
tehtaYientekemisineenjotka tehtevAtsitten
palautettiinm:i
irapaiviniikunkin
aineenopettajalletarkistettaviksi. Niiin olimmekoko opiskelun
ja saimajanyhteydessiiopettajiin
me ki{allista palautettaedistyMa*kinointi-InstimisesHmme.
tuutinliiheniimeiedistymisraportit toimivat myiiskin eri$Ain
hyv:inaseurantapalautteena.
Liihiopetusjaksotolivat kuitenkin ehdottomastikurssin parasanti.Olihantuolloinmahdollisuustutustuamuihin opiskelijoihin ja opettajiinja luodamukavia kontakteja.Me opiskelijat
eri yrityksista, edustettuinaoli
luottokorttiyhtioita, peri Atoimistoja, lakitoimistoja, atk-ala,
ja montamuuta
rahoitusyhtidita
yritystii. Niinpii koulutuspiiivillii
olikin eriomainentilaisuusmielipiteiden,kokemustenja ajatusten vaihtoon. Ehdimmepajopa
tutustuahiemantoistemmetaustoihinkin ja siihenmiten opiskelu oli vaikuttanutkenenkinperhe-elemAan.
Vaikutuksetolivat
olleetpositiivisiaja ainakinminullejiii mielikuva,ettajokainen
Piti tiirkeana ja saaYuttamisen
arvoisenaasianaviedli opiskelu
Deiiitdkseen.

Koulutuksen kokonaisannista on varmasti hytityli jokaiselle
luottoalalla ty<iskenteleviille.
Mielenkiintoisia aiheitaopiskeltiin, eri rahoitusmuotoja ja
maksutapoja.Tutustuttiinyrityksenluottotoimintoihinja tekijdihin jotka vaikuttavat yrityksen
luottokelpoisuuden arviointiin.
Eri vakuusmuotoihin ja niiden
perehdyttiin,
kayttiimuotoihin
konkunsimenettely ja sen vaiheet selvitettiin. Vuorovaikutuksen ja viestinn?injaksossaajauduttiin valiste todellisiin vuoro-

vaikutustilanteisiin j a perusteltiin
erilaisia niikokantojamme kiivaastikin.
Antoisasta opiskeluajastakuuluu varmastikiitos niin opettajille, opiskelijoille, MarkkinointiInstituutille kuin kaikille jotka
olivat osallistuneetkoulutuksen
suunnitteluunja lapivientiin.
Toivotan oikein hyvaii vuodenalkua kaikille ja opiskeluintoa taas kun opiskelun aika koittaa.
Anne Kulju
rahoituspiiallikkii

Luottotutkinnon syksyIIA
1989aloittanut ryhmtiA
"perhepot etissa" iime isten
tennienjlilkeenI 6.I 1.1990.
Toinen syksyllti1989
qloittanut ryhmii B suoritti
viimeiset tenttinsd12.12.1990.
Kuvajul kaistaan seuraavassa
Luottolinkissci.
11

1. Toimin Amer-YhtymAiinkuuluvan Korpivaara Oy:n luottojatybosaston
osastopAAlikkdna
paikkanisijaitseeyhtidnpiiiikonttorissaVantaanKorsossa.Osastomme sijoittuu Korplvaaran
keskushallintoonja sille on niiin
keskitettyyhtiiin eri toimintojen
luotonvalvonta-ja perintiirasiat,
joita hoidamme kolmentoista
ammattilaisen
voimin.
Markkamiiltaiisesti
suudmmat
vastuutliittyvat autojenmaahan- Pertti Nyuinen
tuontiin(toyota,/Citroery'S
uzuki) Ekiketumakeskus
sekii yhtidn hadoittamaansuhteellisenlaajamittaiseen
rahoitus- 1 TyiiskentelenEliiketurvakesyhtidtoimintaan.
kuksen (ETK) luottoYakuutusNykyiseen toimeen siirryin osastolla yhteyspAi ikkitna.
vastaavastatehtiiviistii Oy Ford ETK:han on eliikevakuutusyhtiAb:sta,jossa ehdin toimia yh- diden/ laitostenyhteistoimintaa
teensiireilutparikymmentevuot- hoitavayksityinenlaitos.Luotta. Site ennenolin jonkin aikaa tovakuutuson senerillinen osaskodinkoneitamaahantuovan
yh- to,jokaantaariskivakuuksia
laitidn luoftopaAikkttna ja Atoy noille, joita eliikevakuutusyhtiiit
Oy:n luotto-ja perintaasioiden/ laitoksetmyiintiiviit yrityksille.
Olen toiminut vuodesta1987
hoitajana.
2. Luottomiehiin liityin muis- mydsluottovakuutuksenedustataakseniLiisa Svinhufvudinpu- jana yritystutkimusneuyottelujoskus80- kunnassa.
heenjohtajakaudella,
ETK:ssaaloitinv. 1976
l uvunalkupuolella.Yhdistyksen luottoyakuutustarkastajana.
Sitii
varsinaiseen toimintaan olen ennentoimin luottotietotutkijana
osallistunut ainoastaantilintar- Suomen Luotonantajayhdistykkastajanominaisuudessa,
mutta sessiivuosina1973-76.Koulujiisenyyt- tukseltaniolen ekonomi.
pyrkinythyddyntimai,?in
jaseneksitulin v.
tani osallistumallayhdistyksen 2. Yhdistyksen
kurssitoimintaan
niin silloin a! 1973.
koinaanRastorinkaudella kuin 3. Yhdistyksentulisi pyrkiii aktinykyisinvarsinsuosituillemeri- voimaanjAseniakoko luonohalseminaareille,
linnon alueeltasiten,ettabimin3. Alanperuskoulutuksen
mukaanvahvotarjon- taanvedettiiisiin
ta on jo sangenkattavaavarsin- jen luottotieto-,perinnanja tavakin nyt, kun yhteistydMarkki- raluottokaupan ammattilaisten
nointiInstituutnkanssa
onkdyn- lisiiksimyiisluottoriski?iottavien
nistynyt.Tiima on yhdistyksen pankki-, vakuutus-ja takauslaitaholtaniin mittavasuoritus,
etta tostentoimihenkiliit.Alan yleisenarvoaei ehkavielatAysintie- set kehitystarpeetovat niihdiikdosteta.Tiista on eritt:iin hyva senika$ainviilistymisen alueeljatkaaja kehitt:iakoulutustoimin- la ja ylikansallisenomistuksen
taamyosjo alallakauemminol- lis?iiintyminenja paiaomienvapaa liikkuminen tuovat luottoleiden tarpeisiin.
4. Luottoalanarvosluson viime kauppaankaikilla tasoilla uusia
vuosinamerkitteveisti
kasvanut. haasteita.
Tdhiinon ennenmuutayaikutta- 4. Arvostuksentsaiimiseen on
nuttalouseliimiissamme
tapahtu- tietenkintarvetta.Hyviii keinoja
neet rajut muutokset.Nyt kun lienee koulutusja alalla kouluneyftaiiolevanedessA
hengenve- tuksen kautta peteviiityneiden
don aika,tuleealanmerkitysen- selkeiimpinimityspolitiikka jultisestiiin korostumaan.
kistamisineen.
5. Omaltaosaltaniniienmelkoi- 5, Eriis keskeisistii ongelmista
senaongelmanahenkildrekiste- riskinottajankannaltat, la hetrilainsaedZintda
koskevatahtaat keUa on yksittaiisenyrityksen
tulkinnatja toivoisinkin,efiAtie- toimenpiteistAriippumaton,suhtosuojalautakuntaasioihin kan- danteista ja maailmanmarkkitaaottaessaan
niikisi asiatviihiin noista johtuva, kokonaisentoilaajemmassa
perspektiivissii. mialanheikko kannattavuus.

Luottomiesten
hallituksen uudet
jflsenet esittflytyvdt
1. Missii yrityksessiitydskentelet,tehtevesija taustasi?
2. Toimintasiyhdistyksessii;
koskatullut jaseneksijne.
3. Mitii asioitayhdistyksentulisi kehitteaitoiminnassaan
ja mitkii ovat alan yleisetkehitystarpeet?
4. Onko luottolalanarvostusriittiive? E[ei, mitke
olisivatkeinoja senkohentamiseen?
5. Mitii ongelmianaet luottoalallaoleyantnun heftele?

4. Luottoalan aryostusta tulee
kohottaa aktiivisesti ponnistellen.
Tosin uskon, etta ahn merkitys
tulee kohoamaan ajan myiitd automaattisestikin. Alalla toimi
jonkinmoisesta
vien tulisi pAAsta
periissiihiihtajien roolistaan vaikuttamaan yritysten tuloksen
muodostumiseenentistii keskeisemmin . Markkinoilla yallitsevankilpailutilanteenodotettavissaoleva kidstyminen asettaaenReijoAarnio
nenkaikkea paineita luottoalan
SuomenAsiakastieto Oy
osaamisellejayhti6iden eri osastojen yhteistyitkyvylle. Luono1. Aiemmintoimin Tietoperinta alalla toimivat henkiliit voinevat
Oy:ssiimm. lakimiehenA,osas IsAta awostustaan korottamalla
topAi ikkdnajama*kinointiteh- omaa profiiliaan tydssiiiin saatiivissa.Olentyitskennellyt
vuo- vuttamiensatulostenavulla.
desta1985SuomenAsiakastieto 5. Olen ollut havaitsevinanialan
Oy:ssAhallinbpadllikkiinii.
Vas- sisi H tiettyA kapea-alaistaajattuualueisiini
kuuluvatyhtiiimme teluaja pitAytymistiiperinteisiin
henkiliiluottotietorekisterinpito, rutiineihin. Toki namA rutiinit
lakiasiatja henkildst<iasioiden
useastiaiheutuvatmm. erilaisiskoordinointi.
ta viranomaismatuAyksistii.
Pel2. Olen o1lutyhdistyksenjase- kiiiinpa, ettii tilastoj enosoittamasnenajo useitavuosia.Viime ai ta epasuotuisastakehityksesta
koinaaktiivisuuteni
onkohdistu- aletaanosoitella viattomia, luotnutyhdistyksen
lakivaliokunnas-to- ja perindosastoja.

jossaolen ollut
sa toimimiseen,
jiiseneniivaliokunnanperustamisestalukienvuodesta1989.
3. Luottomiestenkuten kaiketi
kaikkienmuidenkinyhdistysten
jatkuvanakehitystarpeena
on jasenistiinaktiivisuudenlisiiiiminen.Yhdistyksenjiisenistiinlukumiiiirin kasvustahuolimatta
yhdistyksentulisi edelleenkehittaA "tuttavallista"ilmettiiiinja
ilmapiirieein.
Alan yleisiii kehitystarpeita
ovattutkimus-ja tiedotus-jakoulutustoimintaanpanostaminenseke vaikuttamisen
hsAaminen
yhteiskun- SeppoPalmu
suhteessa
nallisiinpaattAjiin.
Korpivaara Oy
12

"YKSIMARKKATUHANNESTA
raa,r,taatnr,uN TURUILLE.
SEoN vrrrA r<orrrr-ruLLINEN
LuorrorAppro'l sANoo MENESTNyTMAALIKAUppTAS.
Ala on sananmukaisestiveriklis.
Ammattimiesten ohessahiiiirii lukemattomia mies ja maalipurkki
-periaatteella
toimivia yrittAiid.
- Siin:i joukossa divat k.rikki
jyrdhtd;
osaakustannuslaskentaa,
hattintojohtaia Saka Virtanenriihimakel;isesG RTV-Yhtymeste.
, Mies^epAitemettet'etee, mista
punuu. >uomen suunn vdn- Jaslsustirsalanliike fekee vuosittain
reiIun200miljoonanliikevaihdon.
Omia liikkeitaon 13,mutta volyymiltaan terkeempeeon teollisuuden,rakennusliikkeidenja urakoitsijoiden kanssa keyt:ive tukku
kauppa.
- Rdkentamisensuhdanteet
nek).vet selvasti alallamme. Kun
rahaaon,uudisrakentaminenja saneeraaminenkiiyviit ylikierroksilla.
Korkotasonnousu puolesLaan
hidastaaheti maksuliikennetia.
Kun noin 75chmyynnistd on
luotollista,on luotonvalvonta
kehittynyt omaksi tarkaksi
taiteentaiiksi.
6 000-7000 tiliasiakkaanseurdnn.rnpiiivitteiseneapunaovatAsiakastiedon Luottolista ja Konkurs
si-julkaisut.
SielG lijltvv;t helpostija nopeastiuusimmatriski
joitlen kdnssateh(l;an
asiakkaat,
kauppaavain kiiteisell.i.
- Kolme nyrkkisii?intoe
pita;
dina muistaa.Ensimnl:iinenon
kaikkienashkkaidenluottotieto
jen jatkuvavalvominen.
Toinen on se, etta seurataan
maksukeytdntod. Jos kassa-alennuksia ei hyodynnetii, kdnnattaa
otla varuitlaan.Epevarmorssd
Lapauksissa
pankkftakaus
on paikallaan.
Kolmas on Luottorajanpitaminen tarpeeksipienen;: meilla seon
20% vuosiostoista.
Patjonko Rry-Yhtym; kirjaa
vuosittainluottotappiota?
- Parisenkymmentaitapausta,
noin O,l-O,lchliikevaihdosia. Kov;ltty;,los
konaaneivoi tappiorlLa
drKoo Kauppamrenendterpdnsa

f

hankkia ja luotolla myyd5, vakuuttaa hallintojohtaia Saka Virtanen,

LuotoNveLvoNNIN
AMMATTIJULKAISUT
Luottolista-tehti sisalt:i:iajankohtaista tietoa ja uusimmat maksuhdiriotkoko maastataipelkestaan
talousalueittain.Ilmestyy kahdesti
kuukaudessa.
Luottolista-kiria kokoaa mak
suhairidtpidemmaltaajalta.
Suomen Yritysmaksuhiiiriot
-ki.ja Tettoo
"uodessa
va'n yritt:ijien ja"e'lFsa
yritysten
maksuKonkurssi-lehdessiion ajan
kohtaiset konkurssitiedot kaksi
kertaakuukaudess.r.
Konkurssit-kiria kokoaa konkurssitiedot kahdeksan edellisen
vuoden ajalta.Konkursseissa
mukana olleet henkilot omana hakemistona. Ilmestyy neljii kenaa

@1
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Truor,qs LUOTONVALVONTA
KIINNosTAA.
Liihettiikiili lisiitietoja seuraavista
Asiakastiedonjulkaisuista:
! Luottolisr,i(y.iLy\tcnj.ryksiryi'henkiloidenmaksuhiirriotr
! \ r i f y \ m d k r u h ; i i i o t{ \ d r ny r i t y \ l e nm d k s u h d i r i o l r
n Konkurs\iL
Palauta kuponki kirjekuoressa osoitteeseen:Suomen Asiakastieto Oy, Aurakatu 12a, 20100Turku tai faxina puh. (921)518065.
Nimi,/TehtAva
Yritys

ASIAKASTIilO
L _ _ !9.'"!'fgllr0l47

6n,rurkupuh.(e2l)t6514

__l

OlemmeLuottolinkin
toimitusneuvostossa
ideoineettdllaisen
Kyselytuoli-palstan,
jossa on tarkoitus
joka numerossa
esitelldjoku
luottoalalla
tyriskentelevii
henkil<i-

l. Kuka olet ja mistd tulet?
6. Miksi l<dytlet l<riy kokouksesPenttiOlavi ToivonenTyrvaalta. sa?
Ammattiin liittyvat kokoukset
2. Mitd teetja mitd olet tehnyt? ovat toistaiseksi verottaneet
Nykyisin olen Onninen Oy:n Luottomiestenkokoustamista.
luottojohtajana vastaten koko
konsemin luottotoimintojen ke- 7. Luouolinkki?
hittijmisestAja koordinoinnista. Mielest?inialanyhteinen"henkiTytissiini Onnisella olen ollut n. ldkuntalehti".
20 vuotta ja aikaisemmin rautakauppa-alalla olen vahvasti si- 8. Konkur ssinrilqmtit ?
vunnut luotto- ja pe ntabimin- Yhii useammissapienehktiissii
toja.
konku$seissa olemme nykyaiin
mukana.Ilahduttavaaon kuiten3. Miki olet luottoelallq?
kin se,ettaYielAuseatkonkurssit
EnsimmAinentyitpaikkanikaup- olemme voineet valttiia johtuen
pakorkeakoulunj iilkeen 1963oli paremmistaaseista.
edttain perintapainoinen Terds
Oy. Sen jiilkeen en ole pAAssyt 9. Mille nauroit viimeksi?
eroon luottoasioista, Ne ovat Monillekin asioille
automaattisesti seuranneet eri
tehtaviaini.
10. Mitci haluat lqtsyd yhdistykseltd?
4. Mikj sinusta ptti tulla isona? Yhdistyksen kanta pedntamakEn muista. Dementia alkanutjo suun?
varhain.
5. Mistti saat potkua eltimtiiin?
Liikumisesta luonnossametsaistAenja kalastaen.

HALLITUS
Puheenjohtaja
TimoMiiki
varatoimitusjohtaja
ContantOy
puh.(921)330300

I

Varapuheenjohtaja
PetriCarp6n
luottopaallikko
Luottokunta
puh.(90)69641
Sihteeri
AilaOivula
luotonvalvoja
HooverOy
puh.(90)425011
Rahastonhoitaja
SeppoPalmu
osastopaallikko
Korpivaara
Oy
puh.(90)85181
Kerhomestari
TuulikkiVdrtd
luottopaallikko
Independent
Rahoitus
Ov
puh.(90)693031

jasen
Varsinainen
ReijoAarnio
hallintopaallikko
SuomenAsiakastieto
Oy
puh.147611

Jasenet

jasen
Varsinainen
PaiviKousa
reskontrapaallikk0
Oy PhilipsAb
puh.(90)50261

LassiKantola
osastopeallikk6
SuomenYhdyspankki
Oy

jdsen
Varsinainen
HannuMarkkanen

TomG. Ahlroos
luottopaalljkko
ABBAsea-Skandia
Oy

AulisLindell
toimitusjohlaja
Oy Union-Oljy
Ab

Helsingin
KTK-yhdistys
puh.(90)75681

MikkoParjanne
toimitusjohtaja
SuomenAsiakastieto
Oy

jasen
Varsinainen
PerttiNykanen
aluepaallikkd
Elaketurvakeskus
puh.(90)1511

JaakkoPohjanpelto
toimitusjohtaja
Perimistoimisto
Lainvoima
Oy

LUOTTOALAN
NEUVOTTELUKUNTA

VeikkoSemi
luofiopaallikko
Oy Stockmann
Ab

Puheenjohtaja
TimoMiiki
varatoimitusjohtaja
ContantOy

RistoSuviala
Koulutuspaallikko
ContantOy

EskoTuovinen
toimitusjohtaja
SuomenLuotonanlajayhdistysry.
TILINTARKASTAJAT
Varsinaisel
JyrkiPekkala
toimitusjohtaja
SuomenLuottotutkimus
Oy
JukkaLumiaho
Iuotropeallikkd
SuomenLVI-Tukku
Oy
Varalle
PirjoLahti
toimituspaallikkd
yhti6llmarinen
ElAkev.
SeijaLehtonen
PerheautoOy
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he Institute of Credit
[t
Managementin the United
I
Kingdom, now 51 years old, is,
with almost 7000 members,Europe's largest association for professional credit personnel, and
continues to increase its membership at a rate of 10 per cent per
annum.
But this position of strength
hasnot been achieved easily - indeed, the enterprise was nearly
slillborn. Inspiredby the success
of the American National Association of Creditmen (now
NACM), a group of people connected 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 nonethelessthe Institute decided to launch an education and examination scheme,
and the following year to start a
Journal. By the end of 1947, after
only 10monthsof actiyeexistence, membership had risen to 170.
At the same time the name was
changed to the Institute ofcredit
Management,
That the Institute filled a real
needwas shown by the rapid pace
ofrecruitment in the early yeals.
By 1949 there were three hundred members, and the 500 mark
was passedin 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
lo

development of the educationscheme, initially by correspondence coursej meetings,lectures and
confercnces;andthedeYelopment
of Trade Groups to tackle problems of particular releYance to
specific industries. As membership grew local Branches were
establishedin 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 Institute continues to atlxactmembers
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 Management now is a sfiong and respected organisation, consulted
and listened to by Govemment,
and, in conjunction with other associations in Europe, by the EuropeanCommission.
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 concentrate its resourceson the development of the Institute's activities.
Like any professional association, however, the strength of

the Institute lies in its membe$
and their willingness to serve on
Council and the various committees, organise semina$, recruit
other members and so on.
Education
Looking at the ICM'S current
actiYities in more delail, Education remains asit always hasbeen
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 students 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 learning in the modem jargon, there
are about thirty colleges up and
down the UK offering tuition for
the ICM qualification. A completely revised syllabus was introduced this year and syllabus revision is of course a continuous
task, to keep pace with developments in UK and intemational
law and practice.
Separatefrom, 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 incompany courses tailored to the
requirements of particular businesses.Current\ the ICM offers
over 70 public training seminars
eachyear,from the basicsofcredit
control to current issues such as
data Drotection. A National Con-

ference in London each March
attracts speakersand delegates
from all areasofBritish industry
and commerce.A Senior Managementconferenceis alsoa regular feature.
Legal and technical
As the Institute of Credit Management has grown in size and
influence its ability to make a
constructive input on legal and
technical issues has likewise
increased.Among domesticsubjects addressedin the last couple
of years have been the filing of
company accounts,the future of
the UK's Export CreditsGuarantee Departunent, accountancy
standards,the disqualificationof
companydirectorc,and the issue
of data protection laws and the
consumer credit industry. The
Institute is often asked to comment on proposals by govemment departments and also takes
the lead in addressingproblems
which have adsen in the credit
industry.
Within the Institute there is a
number of specialistgroupslooking at theproblemsofparticular
sectorsof industry and commer,
ce - a SecuredLending Group,
for instance,andspecialistgroups
for the petroleum and building
industries.
Into Europe
Naturally, 1992 and the Single
EuropeanMarket is looming large, and the Institute is increasingly involved in discussion,
directly or through the UK govemment, on the Directives and
other prcposalsthat emanateand
technicalissueshas likewise inc

reased.Among domesticsubjects
addressedin the last couple of
years have been the filing of
company accountsjthe future of
the UK's Export CreditsGuarantee DePartment, accountancy
standards,the disqualificationof
companydirectors,and the issue
of data protection laws and the
consumer credit industry. The
Institute is often asked to comment on prcposals by govemment depaftmentsand also takes
the lead in addressingproblems
which have arisen in the credit
industry. from the European
Commissionin Brussels,Recent
points at issue have included
proposalsto removethe needfor
small companiesto be audited,
andproposalsto easethe requirements for companiesto file accounts, which could sedously
reduce the amount of infomation availableto credit managers.
In the future we expect to be
heavily involved with EC proposalsfor legal harmonisation- the
English legal systemhavingvery
different origins from that ofmost
of Continental Europe, there will
be much work to be done.
Mention of Europe leads on to
FECMA, theFederationofEuropean Credit ManagementAssociations, of which the Finnish
associationis, like ourselves,a
founder member. Although only
founded in 1986, FECMA has
alreadyachievedmuch,including
agreementon acodeofethics for
credit managers,and a 'common
body of knowledge' for their
education.As FECMA grows, it
will undoubtedly become an
important channelbetweenthe
credit managementprofession
and the European Commission,
with the great advantagethat it

can addressthe impact of the
Single Market not only on EC
members but also on the EFTA
countries. The growing importance and status of the credit
managementprofession is seen
in the establishmentof associations of credit managers in a
number of European countries
where such did not previously
exist.
Among other serviceswhich
the Institute of Credit Management offen shouldbe mentioned
our book salesservice,our recruitment 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 doubtthatconsumers'appetite for credit, and trade'sdependenceonit, will continueto grow,
and with it rhe importanceofthe
credit management function to
all types of trade, industry and
cornmgrce. New systems aad
solutionswill doubtlesscontinue
to appear, often computer based,
but new rcstraints and restrictions will also follow. The need
for well educated and trained,
professional credit managerswill
continue to increase,and with it
the role ofthe professionalassociationssuchasICM andLuottomiehet Kreditmennenry.
Sam Tulip
Editor
'Credit Management'
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L u ott omie h et -Kr editmiinn en ry : n
varsinais essa s! y sko kouks essq.20. 11.1990
esitti eriis jiisenistii he a X.
puhe envuorossaanmuutamia 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 ! ||

Y.HTA-..
KOYTTA

ff

e.,ax. tuntuiolevan
mieltii,
ettii silt?i.
henkil<i
sit?i
Josperimisroimiston
ei saisi

yhdistyksessiimmeon liikaa perimislI
jiisenia.Hainheittoimistoissatydskenteleyiai
ti esille tietyn toisen henkilOn kasityksen,
ettaperijat voisivatliittydkokonaan muuhun
jeirjestddn.
Han tuntuimyds pelkaAvAn
perimistoimistojen edustajien valtaavan liikaa
alaa yhdistyksenjohdossa.
Alun alkaen jarjestdmme oli kai hiukan
eliittiklubin luonteinen,luottopiiallikiiidenja
vastaavienyhdistys.Jos nyt hekaiinvarsinaista eliittia ovat ja kukapa meista oikeastaanhaluaisikaanerottautuajollekin jalustalle? Kokemuksenimukaanjo kaksikymmenta vuotta sittenjAsenist<ikoostui ammatillisesti kokeneistaja kokemattomista,pai likdista ja alaisista,miehistaja naisista,piiAttajistii ja suoriuajista.HyvA niiin!
N?ikisin luottoalan myds laaja-alaisesti.
Luotot esivalmistellaan,myiinnetAanja sitten aikanaanpedtaan.PienessAyrityksessii
yksija samahenkild hoitaakoko "proseduurin". Isommassaed toiminnoille on omat
henkikins?itai perdti osastonsa.Heidiin on
toimittava yhteistydssa,jotta lopputulos onnistuisi eli tappioilta vAltyttAisiin.
Usein edell,imainittujaroiminrojaosretaanpalveluinaniihin erikoistuneiltayrityk-

kuulua Luottomiehiin, kuinka sitten jonkin
yrityksen luotonyalvojakaan voisi siihen
kuulua?
Yhdistyksemmeideaon nZihdZiksenij
uuri
siina,ettii seylhpitaa luottoalanhenkildiden
keskinAistakanssakaymistayli ammafti- ja
kokemusrajojen.Luottotietojen laatijan on
hyvii kuunnella kiiyftajAn palautetta. Tamai
taasei viilttiimiilt?iymm?irraniitii pulmia.joita tiedon murustenkeruussaon. Luotonyalvoja voi antaa luoton myiintajiille kullanarvoisia vihjeitaja pain vastoin.Varmasti kaikilla on toisillleen jotakin annettavaa.
Tavallaanoli hyvii, ett[ herraX. puheenvuorollaanprovosoimeita ajattelemaansekii
toteamaan,kuinka hyvaija kelpo yhdistys
meill?ion. Asiaanhankuuluu myits mahdollisuus esiftaA mielipiteitaan mkentayassa
hengessii.
Monet yhdistyksetovatpilkkoutuneetlinjaerimielisyyksienjohdostaelinkelvottomiksi " ukko- ja akkaklubeiksi". Varjelkoon LuottomiehetKreditmannenr.y:te se aiseensortumasta.

Jukka Marttila

uistankun palasinLontoostakesall?i ton perustaminen.Tiillii kokouksiin varmis- mietin erimielisen tettaisiin edustaja jokaisesta jdsenmaasta.
masentuneena
kokouksenjiilkeen mikii FECMA:n tulevai- Kaikki yhdistyksetmaksaisivatyhte paljon,
suuson. Heti lomien jiilkeen alkoikin tapah- pidetaiin kokous vaikta joka kerta Keskirua. Norjan luottomiesyhdisryskutsui Poh- Euroopassa,mikatietenkinmahdollistaakojoismaisten luottomiesyhdistystenhallitus- konaisedullistenkokouspaikkojenkAyfi
amisten edustajatyhteen,kokouspaikkaoli Kti6- ta. Maraskuussa kokoontuikin FECMA
penhamina.PohjoismaatsopivatKiiiipenha- Amsterdamiin.Pekka Tiilikainen ja minii
minassa, etta keskeiset kysymykset edustimmeLuottomiehiii kokouksessa,joka
FECMA:n puitteissakAsiteltlisiin etukareen varmasti olisi merkittAva denhaaraeuroopja edustaisimmeyhtenAisriidntamaa. Kiiii- palaiselleyhteistyOlleluottoalalla.Sainkunpenhaminan kokouksessa paatettiin, etta nianvaikultaajapuhuakaikkienPohjoismaivastustaisimmeICM:n korko-ja maksuehto- den puolestakokouksessa,jossakaikki Pohlainsiiadantdavastustavaaehdotusta.Emme joismaiden ehdotuksethyv?iksyttiintai paaolisi valmiita keskustelemaankaan
euroop- tds lykatdin seumavaankokoukseenlisiiselpalaisestaluottomiesjArjestdstii,
jossanykyi- vitysten saamiseksi. Tuntui hyvi ta, ettA
setjAsenyhdistyksetolisivat osastojajakes- ndkdkantammehyvaiksytriinkokouksessaja
kushallinto sijoitettu esimerkiksi Englan- FECMAIIa nyt niiyttAdolevanoikea suunta.
tiin. Haluttiin tarkkaatietoanykyisestatalou- Hollantilaiset isennet olivat vielii jrirjestAdellisestatilanteestaja vaadittaisiinbudjetti neetkokouksenpaaueeksimukavankanaali
vuodelle 1991ennenkuin edessuostuttaisiin risteilyn, tutustumisenpaikalliseenluottotajiisenmaksunsuuruudestapu- kauslaitokseensekaierinomaisenpAivailliskeskustelemaan
humattakaanmaksamisesta.JAsenmaksupe- en.
daatteet todettiin ta a hetkelle viiiiriksi ja
tdhiin haluttiin myds muutoksia,mikiili kes- Hyvaa uutta vuotta !
kusteltaisiinjiisenmaksuista.
Viimeisenii ehdotuksenaoli matkarahas Thomas Feodoroff

19

HAR SKALL SKULDERNA
KTJNNASKRTVASNED/AV
Tingsriilterna skall enligt efr nyttft)rslag bli skudldsaneringsilomstolfdr h&rt skuldsattapersonerenligt fi)rslaget gere sig ingen
besviir med skulder understigandeen kvarts milion.
ren och med 1992 ska hert eller delvis befriasfren ansvarftir betalnin- "endast" vara pa obestend,att inte kunna
skuldsattapemonerkunnaansdka gen av de skuldersom enligl rattensbeslut beala skulderallt eftersomdeftirfaller. GiilVederbdrande deniirensofdrmagaatt betah ma$eantingen
om skuldsanering.
Uppskattnings- omattasav skuldsaneringen.
per ahggssamtidigtatt betalaiterstdendedel av vara besteendep g av t ex sjukdom, eller
vis 8.000- 10.000ansdkningar
6r liir kommain till domstolama,tlor denin- skuldemaenligt en av rettenfastst?illdplan. bed6maskvarstaundersaleng dd somman
Syftetmed skuldsaneringen
,ir att sludigt kan dve$licka, d v s uppemottio er.
solvensutredning
somi dagamalagt framsitt
ekonomiska situation. 2) Det mastefinnas sarskildaskal med hiinordna gaflden?irens
fitrsta betiinkande.
Sverigebestir_idagav ett folk med stora Fullgiir giildenlirensinaskyldigheteri denna syntill giildeniirenspersonligaochekonomrprivata skulder.Overkonsumlionenstar fdr sanering,finns sedaningen resBkuld kvar ska forhAllanden.I lagfiirslagetriiknas upp
ett antal om stdndighetersom skall viigas
enstordel avskuldema.Detfinns miinniskor somtyngerhonom^enne.
samman,niimligen giildeneirensbehov av
medmiljonskulder- skuldersomi realiteten
ekonomiskrehabilitering,skuldemas6lder,
it omitjligt att Atergiildafor vanligainkomst- SKADESTANDOCH
vid derastillkomst ochdet
omstiindighetema
tagare.En rysisk personsomt ex ger i kon- STI,JDIELAN RAKNAS
pa
g?ildeniiren
v
ket
sdktgitrariitt f6r sig
satt
kurs blir normalt inte fri fren sin betalningskallutgafrenatt borgena- och medverkati skuldsanerings,irendet.
skyldighet till den del fordringamainte fir Skuldsaneringen
Den h?irnu pe fttrslag svenskamodellen
rema- kiinda somokainda- behandlaslika i
utdelningi konkursen.
Insolvensufedningenkonstateraratt fte- Arendet.Men ett beslut om skuldsanering airtill stordel mycketlik dendanskagtildsagan om skuldsaneringfor fysiska personer skall inte giilla dendel avborgeniirersomhar neringslagen.I danskpraxis har skuldsanehar fett dkadaktualitetunder1980b1et.Hus- pantsakerhetfiir sin fordran, t ex pantratti ring inte ansettsbiira medgesgiildeniAermed
hellenstotalanettoupplaningvar vid 6rsskif- fastighet.Men annarsskall iiven ftirm4nsbe forvarvsarbebpe heltid, om inte nettoskuldtet 1989/90 bortAt 600 miljarder kronor. refiigadeforddngarinbegripasi dennyalagen sattningenuppger fll atminstone250.0m
Manga hushill klarar inte av att ens betala - vilket betyderatt bl a statensforddngarpe danskakronor. Fdr icke fiir viirvsarbetande
*intoma pesinaUn l6ngre.Antalets kenskil- skatteroch avgifterkan falla bort eller siinas iir g:insen betydligt l6gre. Den svenskautda mAl hos kronofogdemyndigheterna
har nedgenomskuldsanering.
OcksAskadestind redningentycker att niyenbdr varadensamma hiir i Sverige.
itkat kraftigt och inte sefe utmAtningsgiilde- och studieHnomfattasav lagfdrslaget.
Studiemedelsnaimnden
kornrnor nog att
narer tir foremAl for indrivning i fem eller
skrikahiigt om detharfiirslaget,s?igerenini- EN REDOGORELSE
flera sidanamil samtidigt.
Det saknasseledesmitjligheter fttr hArt tieradkiilla till lustitia. D?irhar manju a[tid MED STRAFFANSVAR
skuldsattai Sverigeatt redaut sin situation.I sagt att studienn inte iir en kredit utan en
Det blir ytterst giildeniirensom fAr visa att
flertaletvasterl?indska
andrakinder,finnsdet socialfiirsiikring...
fiirhellandear sadanaatt skuldDomstolenkommerinte att priiva om ne- hans/hennes
redanolika formerav skuldsanering.
I Sverige far dettatiU fitljd att borgeneremamenga gonav skuldemahartillkommit pAgund av saneringbor medges.I sin ansdkanmeste
gangerfir onodigakostnaderfdr fruktlosa bristiillig kreditprttvning ftln lingivaren, mannoggrantoch understraffansvar- redoinombank- gdra fiir sin ochsin familjs ekonomiskasituindrivningsf6rsdk.Indrivningsmyndigheter- vilket iir ettbeslutsomuppskattas
idag,d?irman
tycker ation. L?imnasoriktiga uppgifter eller mednasresursertas i ansprAkutan motsvarande ochfinansbolagsviirlden
om "liitt verkar man inte i skuldsaneringsiirendet,
nytta fdr borgeniirema. Kostnadema fiir det iir mer iin tjatigt medpastaenden
avsl{sanstikan.Dethairairenform avedgang
socialbidragiikar och g,ildeniiremafrestas vindligkreditgivning".
Enligt insolvensutredningenkommerdenfiir g?ilden?iren.
att skaffasig inkomstersomman inte deklarerar fdr, vilket leder till skattebortfall.
allmiinnabetalningsmoralen
inte att forsvaI det nya lagftirslag som insolvensutred- gasmeddethiir ftirslaget.Utredningenanser GODMANKANOCKSA
ningen nu lagt fram, gors mojligheter fttr att forutsattningamaftir skuldsaneringhar UTSES AV RATTEN
iiverskuldsattafysiskapersonersominte dri- utformatsresfiktivt fdr att motverkamissbver niiringsverksarnhet
att undervissaftirut- ruk, Diirftir har priivningenav iirendenafdr- Detblir rettensomskallavgoraomiirendetiir
sattningargenom beslut av tingsralt fe dl lag till domstol- och ett beslutom skuldsa- ti reckligt utrett. Diirfiir skall manhaimtain
standenlattnadi sin skuldbiida,Aven fysisk neringkan rivas uppom t ex giildenareninte yttanden ften borgeniirer,kronofogdemynperson som tidigare drivit en rdrelse men rAttarsig efter beslutet.
digheter,socialftirvaltningarmm. Vid behov
Tve a miinnayillkor mesteenligt detnya utser reten ocksa en god man atl hjiilpa
upphtirtmed denomfattas.
fd$lag€t vara uppfyllda fiir att raittenskall ge den?iren
att upp€tta anstikanom skuldsaBEFRIAS FRiN
bifallaen ansiikanom skuldsanering:
nering- enkostnadsomskall falla pAstaten.
1)Giildeniirenmiste varasAskuldsattatt Antalet god mansfiirordnandeni Sverige
SINA SKIJLDER
han/honinteftirmtr att betalaskuldemainom enligt ackordslagen
har de senasteArensjundverskidlig tid. Det r,icker inte med att
Skuldsaneringinnebiir att giildeniirenhelt
kit. 1989var siffran nerepi 122stycken.
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Detib fitr kostsamtmedoffentligackord
Uredningen ftireslArocksaatt den som skdtadethair,liksom de i framridenskall han
idag.Godemanbiirj u varajuri stochdeiir fiir fAtt niidngsfiirbudunderde senaste
fem iren hadensummariskaprocessen.
Men eftdrsom
dyra. konsraterar
en kiilla till Justiria.Om inte skall kommaifraga fiir skutdsanering.I kronofogdemyndigheten
i
de
allmiinna
meratten nu fattar beslut om skuldsanering,principkanmanintehellermedgeskuldsanelen fdrehAderskatteborgeniiren,
tycker
utremedfcirdettaatt exekutivadtglirdermotgiil- nng mer an en gang.
dama,attdet iir mindre liimpligt att forsOka
deniirenrills vidareinte fer skefiir fordringar
fiirenadenrollen medbeslutsfunktionenvid
som har uppkommitfiire beslutet.Besluter INGEN SANERING MED
skuldsanering,Dessutomhar domstolama
om godmanfdr giildeniirenuppfanasinom FOR FARSKA SKI,I,DER
redanuppgifter av liknandeslag,ex vid ofborgenZirskollektivet
somoroadeom detblir
fentliglackord,ochdessutonbehtivligorgaen konkursftirvaltare
somutses.
Men det skall inte hellerldna sig att "spepa" nisation.Det ar nagotde flesta ingivare av
Kiillor somJustitiaralarmed,anseraddet skuldbdrdan
mednya l6n fiir ait d,irigenom lagstikningarochbetalningsfiireHgganden
siiinteiir nagotbraaltemativ.eftersommanhar passeraen yiss grens.Framgerdet gAldeatt
kert idag tackarfdr...
deligerfarenhet
av konkursfiirvaltare.
De iir niirenstraxfiire ansdkanom skuldsanerins Hanteringenav skuldsaneringsiirendena
intespecialister
papersonkediter
ochdehar adragitsig storakontokonsskulder
eller rel uppskattasavutrcdningentill cirka 40 miljoftir mycketaft gtira fdr art verkligenhinna versskulder,iir forhillandena oftast
sAdana ner kronor per 6r.
satlasig in i faller,menarman.
att skuldsaneringinte bdr medges,menar
utredningen. Giildeniirensbehovav ekono THOMASAROSEMUS
cAInnNAnnNSKALL
misk rehabiliteringingsynstydligast i vissa Handelstidning Justitia
KOMMA MED FORSLAG
situationer,t ex om man i arbersfdrelderedragit sig skulderpA 100.000-talskronor och
CafOenliren
skallliimnafdrslagpAhur skul- till fiiljd av svir sjukdomblir arbetsofdrmddemaskallkunnaavvecklas
ochdettafiirslag geneller om en ftiretagareg{tt i konkurspa
prtivasav r2itten.
Frirslaget
skalprcivas
vid en grundavdllligakonjunktureri branschenoch
fttrhandlinginfiir rettenoch dit kallasbade adragit sig en restskuld som han
inte kan
giildeniirenochkiindaborgenZirer,
somdAfAr klara av inom overskidlig tid. Det blir s6letiuftilleatt l:imnasinasynpunkrer
ochstiilla destingsrettemasomforeslasbli skuldsanefragor tiU giilden,iren om vederbdrandes ringsdomstoleni Sverige.En
tag var utredekonomiska
fiirhellanden.
Giildeneiren
ferde ningeninne pa tankenatt Hta krcnofoAden
ocksamdjlighetan t exjiimka sin f<irslag.
Tingsriinenkanheltellerdelvisbifallien
ansdkan.
Beslutetkaninskriinkas
rill anavse
defordringarsomuppkommitfdreentidiga- ThomasArosenius
rc dag ?in den de rdtten besliit att inleda
skuldsanering.Detta f6r betydelseframfdr
allt i fall di en f d niiringsidkareiir belastad
med en stor restskuldfren en tidigare konkurs.I en bifausbeslutska[ rartenangevilka
fordringar som dA omfattas,vilken procent
av fordringamasbelopp som skall si6 kvar,
niir och hur eterstodenskall betalasoch vad
somskallg:iuai fregaomt exfordringarsom
:innu inte fttrfallir till betalning.
Enligt fiinlaget frAn insolvensutredningen, skal skuldsanering
befria g?ildentiren
frinbetalningsvar-heltellerdelvisi f6rhAllandetiU inre baraborgeniiren,
utanocksi
borgensmiinoch
andramedglildeniirer.
Aven
en borgen?tsominteanmaltsin fordrantill
rAttenskallomfattasavettbeslutomskuldsa_
nering.Diir emotinv€rkarbeslutetintepedet
betahingsansvar
somavilarborgensmain
och
medgiildeniirergentemotborgeniir.
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PetriAuria
Luotonvalvoja
JohnNurminen
Oy
Pasilankatu
2
00240Helsinki
MikkoKorttila
Varatuomari
LakitstoYrjd Lehtonen
Aurakatu12 A
20100Turku

Pirjo-Marja
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Ekonomi
PSP-Rahoitus
Oy
PL438 (Vuorikatu15 A)
00101Helsinki

HiittaSmidtslund
Luotonvalvoja
JohnNurminen
Oy
Pasilankatu
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Luotonvalvoja
MachineryOy
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PaavoLaakso
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00101Helsinki

Hallituksen
kokouksessa
14.12,1990
hyviiksytytuudet
jtisenet
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KariLuoto
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TuijaSaarinen
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TuijaMarkkanen
24100Salo
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Justitia-Jalkiperinta
Oy
LiisaSunden
llmalankatu
2
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00240Helsinki
Oy VehoAb
Salomonkatu
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00100 Helsinki

SeijaHyvdnen
Merkonomi
Hankkija-Maatalous
Oy
PL 127
20101Turku
RaijaKoskinen
Luotonvalvoja
Hankkija-Maatalous
Oy
P L1 2 7
20101Turku

PerttiPehula
Kenttapeallikko
Perimistoimisto
ContantOy
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24 C
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13.2.1991
HELSINKI, Hotelli Kalastajatorppa/samaohjelma myos
20.3.l99lTURKU, Hotelli Marina'Palace
. 10 ESIMERKKIA TONTUNSSIN ENNAKOIMISESTA
Apul.prof. Erkki K. Laitinen, Vaasanyliopisto
. KONKURSSIPERINNAN PULMAKOHTIA
VT Jari Malinen, Lakitoimisto Yrjri Lehtonen Ky
O KONKURSSIKEINOTTELUN TORruNTA
Rikostark.,VT Markku SalmineryKeskusrikospoliisi
O KONKURSSIRIKOKSET
Rikostark.,VT Markku SalmineryKeskusrikospoliisi
. MITEN VARAUTUA UUTEEN TAKAISINSAANTILAKIIN
Oik.lis., VT Raimo Immonen, Turun kauppakorkeakoulu
"KONKURSSIKLINIKKA"
Asiantuntijat vastaavatosanottajienkysymyksiin

]drlest;ii:it:Myyntirahoitus Oy ia Lakitoimisto YriciLehtonenKy
Osinotlomalisu: 1950mk ia s-euraavat
samastaviitvksestd 1756rnk
(921)
Ilmoittautuminen: Puh.
330535/ Paula peitila

%/j'-%tr'r*,

LaadukastaKirjapainoPalvel
ua

HelsinginLiikekiriapaino
Oy
Ruosilanku3
j a, 0 0 3 9 0H e l s i n k i6, 9 0 - 5 4 6 0 8 8

Toimintasuunnitelma
3 0 . 0 1 . 9 1 JtisenkokousKatajanokan
KasinollaHelsingissdi
14.03.91 Yritysvierailu
2 1 . 0 5 . 9 1 Varsinainen
kevdtkokous

PERIMISTOIIVISTO CONTANT OY
PerimistoimistoContantOy:n toimitusjohtajaksion I .1.1991alkaenkutsuttuekonomi
Aulis Tti'yli (40).Hiin on aikaisemmintoiminut Olympia Invest Oy:n roimitusjohtajana,
MPS-yhtididenaluejohtajanasekiierilaisissa hallinnollisissa
tehtavissa
SOK:n teollisuudessa.

IUTUSSA
SUOMEN PERIMISTOIMISTO LtrTTO

06-07.06.91Fecmanseminaari
03.10.91

Yhdistyksen
30-vjuhlakokousja -seminaari
HotelliIntercontinental
Strandissa
Helsingissd

05.11.91

Varsinainen
syyskokous

28-29.11.91
Meriseminaari

SuomenPerimistoimistojenLiiton puheenjohtajaksionvalittutoimitusjohtajaKariKylliinen Tietoperintii-yhtiiiistii. Muiksi hallituksen jiiseniksi valiftiin toimitusjohtaja
Thomas Feodoroff Credit-JustitiaOy:sta,
varatuomari Timo Miiki Perimistoimisto
ContantOy:sta,toimitusjohtaja
Ari Ventsi
Oikeusperint?iOy:stii, varatuomariYeikko
Kauppi Luottorekisteri Oy:ste sekebimitusjohtajaEero Sundqvist Cash-InConsulting Oy:sta.SuomenPerimistoimistojenLiitto on perintaialalla
toimivienyritystenetujiirjest6, jonka jasenettoimivat yhteisestihyviiksyttyjen perinnein eettisten siiiintiten
mukaisesti.

