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Luottomiehet ry
SYP Hki-Rautatientori
208918-73866
KESP- Kellokoski
401672-21467

Painoekspert Oy

Kirioittaiien lehdessa esittamat
mielipit6et ovat heid;in omiaan
eivatkri siten velttametta edusta
yhdistyksen karltaa.

Pdiikirjoitus

STroKSTMV JA EilIST@RIAN
LBITTIDN ITAWNAA

Valmistelut EY:n suuntaan ovat monilla aloilla
pitkzilln, yritykset trimmaavat kuntoaan EY:n
direktiivien edellytysten mukaisesti. Hyva niin,
mutta vziliin ei voi vAlttyA ajatukselta, ettzijokin
kalsanAdnestys tai Ranstan presidentin" etu-
rauhasvaiva heiluttelee niin valuuttoia kuin
suomalaisl"en )r-i fysj oh laj ien ja pol iittistan paet-
tiijien ajatuskulkua liiankin kanssa. Talouden
on py6rittavA, ainakin korvausinvestoinnit on
kyettzivzi tekemaen, jotta tydkalut pysyvat toi-
mintakunnossa, tapahtui Brysselin suunnalla
sitten mita tahansa Ditkela aikaviilillii.

Suomen kalsantalouden velkaantumisesta
on slystiikin puhuttu, mutta joskus mietitj,'t-
taa, miste johtuu yleinen kesitys siita, etta ns.
sUoittajatahot makuuttaisivat rahojaan ulko-
mailla. Eurooppalainen korkotaso ei lupaile
kovin merkittAvdEi korkotuottoa verrattuna ko-
timaisten pankkien erikoistarjouksiin. Ei voi-
kaan valttye ajatukselta, ettd ftim:i ns. laiska
raha on Daaasiassa kotimaisilla korkeakorkoi-
silla tileilla varsinaisen investointitoiminnan
ulkopuolella. EhkA joillakin piiiittZijilki on niin-
sanotusti oma lehmd ojassa, jolloin asiasta on
sopivaa pitAa pienempaa aanta.

Yhdistyksemme toiminta on ollut kuluvana
!'Lronna aktiivista huolimatta siite, etta laman
vaikutus nd\y tyotahdin kiristymisenaja saat-
taa siten rajoittaa osaltaanjasenlst6n ajankeyt-
toii yhdistystoiminnassa. Myos ty6nantajien
halu osallistua taloudellisesti idsentemme akti-
v i leer leihin mm. koulul  us{ i le isu uksi in ia ex-
cursioihin on saattanut laman iohdosta vAhetzi.
Yhdistyksemme hallitukseen on mdii r?iaikais-
jfujestelmzin r,rroksi tulossa vaihdosta. Taimzi
kuuluu terveeseen yhdistyselim2izin. Luotto-
linkkikin tAyttzie pian pydreita ruosia. Jaemme
odottamaan mielenkiinnolla alkavaa uutta toi-
minta\,'uotta.

HywziA loppuruotta

Pertti NykAnen
PA:itoimittaja

Ilmestly neua kertaa \'l-rodessa

Jukka Marttila
Puh. (9O) 1629I

Pertti NykAnen
Puh. (90) 15rr

Aila Oir,r-rla. toimitussihteer r
Puh. [90) 425 Orr

Pentti Toivonen, ilmoitukset
Puh. (9O) 875 51

Kim Valkonen
Puh. (9O) 513 711

Jorma TAhtinen
Puh. (9O) 669 848

Luottomiehet ry
PL 89I
OOIO1 Helsinki

Luottomiehet -
Kreditmdnnen ry:n
jiisenlehti

Luottomiehet ry
c/o Iti-Helsingln
Toimistopalvelu Ov
Linnanh6rrant ie t7 D
OO95O Helsinki
Puh. (9O) 323 32O

Pertti Nykdnen Puh.[90) r511
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Perinteisten

mallien
heikkoudet

Yritysten riskiluokitte-
Iuun on maassamme
tiihiiLn mennesszi kehi-
tetty erittziin vrihrin
apuvalneite. Tavan-
omaiset apuvAlineet,
mallit, perustuvat tun-
nuslukujen painotet-
tuun summaan, Z-lu-
kuun. Z-luvulle on
yleensii asetettu kriit-
tinen arvo, jonka avul-
la yrityksetj aetaan ris-
kisiin ja riskitt6miin,
mutta muuten luvulla
ei ole selvee tulkintaa.
Tzillaiset kiinterit mal-
lit vanhenevat suhteel-
lisen nopeasti, sillA
yritykset ja niiden toi-
m i n t a y m p z i r i s t O
muuttuvat nopeasti.
TAmAnmoksi mallien
luotettalrrus muodos-
tuu ennen pitkaa ky-
seenalaiseksi. Perin-
teiset mal l i t  e ivat
mydskaen tue peatdk-
sentekoa milliiZin ta-
valla.

Hryiin mallin
ominaisuudet

HyvzillA riskinarvioin-
timenetelmri-llA on seu-
raavat ominaisuudet:

1) Senaltamaris-
kiarvio on hel-
posu tulkitta-
VISSA

2) Se pysyy ajan
tasalla sZiilyttti-
en luotettavuu-
tensa olosuh-
teiden muuttu-
ESSA

3) Se tukee paa-
tdksentekoa
osoittamalla
havainnolli-
sesti yrityksen
riskisyyteen
vaikuttavat
tekijat

F-todennakoisyyteen
perustuva menetelmd
tayttee ndmA vaati-
mukset.

4

antaa j airkevia j a tark-
koja tuloksia. Se ei tee
hyviistA yrityksesta
huonoa eikii huonos-
ta hyw5A.

Asiantuntija'
jiirjestelmii
tulkinnan

apuna
F-todenndkoisgrden
antamaa tulkintaa on
jarjestelmassa tuettu
monella eri tavalla,
Todenniikoisyyttii on
mm. verrattu konkurs-
siy'ritysten ja toimivi-
en Jrritysten vastaaviin
j  akauma luku ih in .
Tiirkein apuvehne on
kuitenkin ma-llin tulos-
tukseenyhdistetty asi-
antuntijaj e4 estelme,
j oka tulostaa yrityksen
riskisyydestti ja vaa-
ratekijoistZi lyhyen ja
]'timekkeZin sanallisen
yhteenvedon.

Ajantasaisuus
F-todennAk6is1yden
aj antasaisuus va-rmis-
tetaan piiivittzimzillA
malli viihintiiiin kerran
vuodessa, jolloin pae-
tdksentekij AllA on aina
kaytettevissaan sen
hetken paras malli.
Tzimei tarkoittaa siti,
ette ma in toiminta-
kykyA arvioidaan tuo-
reesta aineistosta ja
sita uudistetaan tar-
vittaessa. PAivityksen
yhteydessi i  mal l in
muuttujat ja niiden
kertoimet saattava
muuttua, jos olosuh-
teet, missd yritykset
elavet, ovat muuttu-
neet. Myos vertailun
pohjana olevat yritys-

F-TODENNAKOISWS
YRITYSTEN RISKI-
LUOKITT]KSESSA

F-toden-
ndkiiisyys

Malli tuottaa pziitulok-
senaan ns. F-todennd-
koisyyden, joka on tul-
kinnallisesti seken. F-
todenndkoisyys [Failu -
re probability) mittaa
siki todennekdisy]'tta,
j olla yritys lfiitulevai-
suudessa joutuu vai-
keaan taloudelliseen
tilanteeseen, mikdli
sen estAmiseksi ei ryh-
dytA aktiivisiin toimen-
piteisiin. Se ei vAlttzi-
matte tarkoita viralli-
sen konkurssin toden-

, nAkoisyyttri, sillA kon-
kurssi on usein kiinni
rahoittajarr omista toi-
menpiteiste. Tehdyis-
sti testeissd F-toden-
nekoislf/s on kuiten-
kin osoittautunut erin-
omaiseksi konkurssi-
yritysten tunnistaj ak-
si.

Tulosten
jiirkevyys

F-todennzikdisws las-
ketaan mallilld,- | onka
peelogiikka perustuu
yrityksen tulorahoi-
tuksen, maksuvalmi-
udenjavakavaraisuu-
den arvioimiseen. Ta-
loudelliset vaikeudet
ovat sen mukaan seu-
raus tulorahoituksen
tlrehtgnisesti, mak-
suvalmiuden heikke-
nemisesta tai vakava-
raisuuden romahtami-
sesta tai niiden yhdis-
telmisti. TAtA piiAlo-
giikkaa on taydennet-
ty muun muassa J/I:i-
t5rksen kasmn huomi-
oonottarnisella. Tulok-
sena on malli, joka

t iedot Deivi tetaan.
Samalla tavalla asian-
tuntij aj arj e stelmen
tulostama yhteenveto
saattaa muuttua ha-
vaittuien uusien tar-
peiden perusteella.

Luotettavuus
F-todennAk6isyyden
siiiinn6llisellii testaa-
misella ja piiivittemi-
sel ld varmistetaan
my6s sen pysywii luo-
tettavuus. Mallin ny-
kyisen version tolmin-
takykya konkurssiyri-
tysten tunnistamises-
sa on havainnollistet-
tu oheisessa taulukos-
sa. TestissA on muka-
nayli 40 r,rrosina 1988-
1991 konkurssin teh-
nyfte yritysta seka nii-
den toimivat vastinDa-
rit. Vertailun r,'uoksi
taulukossa on esitetty
my6s kahden yleises-
sii kiiytossii olevan
konkurssitunnuslu-
r,rrn luokittelutulokset
(Prihtin (1975) sekri
Sharman ja Mahaja-
nin (198O)Z{uvut). F-
todennrikdisyyden luo-
kittelukvkv on vertai-
lussa ylivoimainen.
My6s toisessa yritys-
aineistossa fiota ei ole
kevtettv F-todennA-
kdisylt<ien pemstuvan
mallin estimointiin)
saadut luokittelutu-
lokset olivat hy'vin sa-
mankaltaisia.

Taulukon perus-
teella on mahdollis-
ta arvioida. millaisia
taloudellisia hyiityja
on saavutettavissa
tehokkaalla viitirin-
luokitusten viilttiini-
sellii.



TestissA saadut mallien tuottamat luo-
kitteluvirheet (prosentteina luokitel-
luista yrityksistti):

1. Prihtin Z-t:u]xu 12"=-a.551

Tilikausia
3

konkurssiin:
2 t

Virhetyyppi I
fkonkurssl]'ritys katsotaan toimivaksi)

63.6 52.8 46.2

Virhetyyppi II
[toimiva katsotaan konkurssiyritykseksi)

1 2 . 5 r3.3 22.2

Kokonaisvirhe 35.6 30.9 33.3

2. Shaman ja Mahajanin Z-luku (Z*=Ol

Virhetyyppi I
(konkurssiyritys katsotaan toimivaksi)

15.2 22.2 10 .3

Virhetyyppi II
(toimiva katsotaar konkurssilritykseksi)

42.5 46.7 46.7

Kokonaisvirhe 30 I 35.8 29.4

3. F-todennd.kiiisyys (F*=5O)

Virhety'yppi I
(konkurssiyritys katsotaan toimivaksi)

23.5 24.2 0

1 5 . 9Virhetyyppi II
[toimiva katsotaan konkurssi]Titykseksi)

7 .8 TL.4

Kokonaisvirhe 1 5 . 1 17.3 8.3, aoKonalsvtrne

P E R I N T A T O N S E R N I

Lakimieslen
Perintoloimisto Oy

Horokonlie 20A
PL 65, 0260l Espoo
p.90-5r5 r55
foxi 90-512 I155

lohdesso:
Pefintd-Forum Oy
Roulolienkofu 20
P[ 79, l5l I I Lohti
p.918-834 200
foxi9lS-834 201

Konkurssiperinfo:
LPT Yrityslokimiehel Oy
Horokontie 20 A I
02600 Espoo
p. 90-515 929
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P A L S T A
''LUOTTON,A

MWTOSTEN KOTIRISSA-
PTSYMMEKO I{ELI{ASSA?''

Yhdistyksen ensimmainen Luottopaive onnis-
tui h)'vin. Osanottajat olivat aktiivisia ja innos-
tuneita. Oma kiisitykseni yhdistyksemme ti-
Iasta vastaa varsin Ditkalti Pekka Tiilikaisen
luonnehdintaa hiinen-kiittaessAiin Vuoden Luot-
tomiehen arvonimestii. Monien mielestii olem-
me io aika hwin onnistuneet - nimesta huoli-
maita - sukuouolten vAlisen tasa-arvon nou
dattamisessa. Samoin yhdistyksen puitteissa
luotonvalvoia noteerataal siine kuin toimitus-
iohraiakin.  Julk inen val la ja muul s idosryh
"mam"me kuuntelevat meitA yhi i  paremni in.
Saattaa olla perusteitua panostaa enemman
idsenhankintaan vastaisuudessa. Samalla
"voimme saada myos uusia toimlntamuotoja ja
ainakin uusia tuulia tuttuien kuvioiden toteut-
tamiseen.

Hallitus antoi syyskuun lopulla eduskun-
nalle esitvksen witvsten velkasaneerausta kos
kevaksi lainsaAdairnOksi. TrimA amerikkalai-
nen menetelmZi halutaan nyt ensimmaiseksi
Euroopassa voimaan Suomessa. Yrittajapii-
reiss?i uudistusta odotetaan innolla. Monien
mielesta velkasaneeraus ratkaisee yritysten
ongelmat ja uskotaan myds vilpittomAsti sen
myon teis i  i  n vaiku I  uksi in velkojan asemaa aja-
tel len. Mvonnzl l  i tse suhtautuvani hankkee-
seen pidAttyvAsti, koska saneeraus teknisenri
toimenpiteena on monimutkainen ja raskas.
Liseksi pidzirl periaatteellisesti arveluttavana
sita. etta velkoian saatavaan voidaan vastoin
hzinen tahtoaan puuttuajajopa antaa se koko-
naan anteeksi.

Myos yksityisen henkil6n velkaj tuj estelyii
koskeva lakiesitys on annettu. TzimAkin laki on
tarkoitettu voimaan moden 1993 aiusta. Vaik-
ka oikeusministeri Hannele Pokka totesikin
saatesanoissaan valttamattomziksi, ettA ylivel-
kaantuneita henkiloita ohjataan ja opastetaan
sekA velkoi ien kanssa tapahtuvia sovinloneu-
vot lelrria a-v.usletaan. ei velkaneuvontaa koske-
vaa lakiesitysta annettu. Syynii oli kuntien
rahapula. Toivoisi eduskunnan paat]'vain sa-

maan ratkaisuun kuin Ruotsissa: velkaj ii4' es-
relv Dant i in va l l  iopei  iv i l l t i  i i i ih in.  koska todel l i in
puuituvan varoia '  ke5i l  e l i€ i  odotel tavissa olevat
hakemusmassat tuomioistuimissa ja muissa
viranomaisissa.

Etuoikeusuudistuksen sitAvastoin soisi ete-
nevdn. kuten vhdistvs on lausunnoissaan 1990
ia 1992 toivoriut. Simoin voidaan toivoa hyvaa
menestvste alioikeusuudistukselle j a paikallis-
hallinnon uudistamiselle.

Yhteen asiaan klinnitin aivan asken huo-
miota selaillessani Valtion talousarvioesitlzstii
1993: ulosottoon saapui 199I koko maassa
17,2 mrd.mk, 61 %o enemmAn kuin edellisenA
!.uonna. Taloudelllsen tilanteen ja velallisra-
kenteen muutoksen takia ulosotto vaikeutui
dramaattisest niin, etta tiiyttintddnpano on-
nistui enZiA I8 o/o:ssa ulosottoon tuilelsta mar
koista laskien, kun vastaava luku pari I'uotta
aikaisemmin oli 48010. Oikeusministerio ei usko
ulosoton kohentumiseen, si e ta]'tent6onpa-
non odotetaan ensivuonna onnistuvan eniiA 15
o/o:ssa tapauksista, joita ennustetaan tulevan
noin viidenneksen enemmd.n kuin viime vuon-
na. Alajr  henkeen sopi i .  e l le resursseja ei  l isera
ulosoiossa. mul la uiosol lomaksuja nostelaan
40 o/o:lla.

Luottomiesten vilj eleme ajattelutapa saa
edellA sanotusta liseiA tukea: luottoa mydnnet-
tAesszi tulee olla huolellinen niin luottotietojen
kuin vakuuksien osalta. Jos saatava kummin-
kin joutuu peritt?ivAksi, pitalsi npeutta ja tehoa
kohAistaa niihin toimiin, jotka edeltAvAt oikeu-
dellista vaihetta.

Mielenkiintoisia haastelta riittae luotto- ja
oer intdalan Darissa tvoskentelevi l le.  Uskon.
btra vhdisrvksemme kvkenee tar ioamaan iase-
nille;iin h;otvA kuin iioakin edessA kohis"evis
sa kosken kuohuissa. Kiitiin vilpittdmasti luot-
tomiehia kuluneesta kahdesta i ' r . rodesta ja lo i-
von menestysld uusl l le perenpi le j i l le.

fimo Miiki
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Yhdistyksen hallituk-
sen perustelutVuoden
Luottomiehen arvoni-
men my6ntd.miseksi
P e k k a  T i i l i k a i -
selle esitti vhdistvk-
sen hatlitulisen ou-
heenj ohtaj a Timo
MAki juhlaillallisil-
ra.

- "PekkaTiilikainen
on toiminut vhdistvk-
sen hallituk:sen idse-
nena ia kouluttistoi-
mikurinan puhee4joh-
taiana vuosina 1988-
lg90 ia vaikuttanut
keskei-sesti luottotut-
kinnon strntrrmiseen.
Henonjfiesirinytme-
riseminaarit \,'uosina
1988- 199O ia tvosken-
nellyt luott6tulkinnon
opettajana ja muun-
kin luottoalan koulu-
tuksen luennoitsiiana.

Pekalla on m6rkit-
tevet ja perustavaa
laatua olevat ansiot
yhdistyksen toimin-
nan keskeisellii kurs-
si- ia koulutussekto-
rilld.

Vuoden Luottomie-
hellA on pitke ja me-
nestvksel l inen ura
luottoalalla konttori- ia
luottopAAllikkon:i dri
tukku-liikkeisse. "

Vakuudeksi nimi-
tykselleen Pekalle luo-
mtettiin Vuoden Luot-

8

Vuod.en Luottomieheksi 7 992 on
nimitettg Luottopiiiillikkd Pekktr

Ti i l ika inen.  Val inta
julkistetttiin Luottomiehet ry :n

tuottopiiiuillfl 7. 7 O. 7 992 mls Sallg
Albotrossilla. Pekko johto,a

Valtameri Osakeghtiiir.r luo-tto- j aperintatoimintoja.

tomiehen diplomi ja
stipendi. Huomion-
osoi tusten i i lkeen
Pekka pitijAnfevzin kii-
tospuheen ja lupasi
pitAei laajemman esi-
tvksen vhdistvksen

' Jyysko"koukSessa
3. I  1.  1992.

Pekka opiskeli
luottolalaa

Pekan elAmiiLnkaari aI-
koi vuonna 1946 Var-
kaudessa. iossa kului-
vat ensimin,iiset viisi
vuotta. Vuoden Luo-
tomiehen iuuret lorrfv-
vnt kuiteriktn t ahdeS-
ta, misszi hdn kiivi kou-
Iunsa.

"KA1m edelleen ke-
s:iLisin m6kkeilemasse
Piiiiiinteen rannalla.
Svlisvisin olen aiomie-
h-ene hirviporui<assa.
Porukassamme on ih-
misiii yhteiskunnan
kaikilta tasoilta, mikA
avartaa suhtautumis-
ta asioihin", kertoo
Pekka.

Pekan perheeseen
kuuluu vaimo ia luki-
on ensimmaisdlH luo-
kalla oleva l6-vuotias
poika sekA vldasteen
i.oista luokfaa kAywi
I4-vuotias t5rtt6. Per-
heen koti on Pohiois-
Helsingissa Silta-riees-
se.



Pekan koulutus
luottopeelikon tehte-
viA varten ei ole kaik-
kein taval l is impia.
Han on valtiotieteen
maisteri Helsingin Yli-
opistosta. PAAainee-
na oli kansantalous
tiede. Gradutyd altoi
jo selvia viitteitA kiin-
nostuksesta luotto-
alaa kohtaan, sillagra-
dun aiheena oli pank-
kien luotonanto.

- "Olin ensin har
j  o i t te l i j  ana pankin
luotto-osastolla, jossa
mm. vekselit tulivat trr -
tuiksi. Sen jAlkeen
toimin pankin kontto-
rinjohtaj ana", mainit-
see Pekka ensimmdi-
sist6 tydkokemuksis-
taan valmistumisena
jAlkeen.

- Saatuani pank-
kikokemusta tbimin
tukkuliikkeen kontto-
ripaallikkdne ia luot-
topaelikk6ne kahdes-
sa eri tukkuliikkees-
sA, vuodesta 1985 al
kaen Valtameri Osa-
keyhtidssA."

Valtameri Osake-
yhtio on teknisen alan
tukkukauppa, jonka
pziAtoimiala on teras
tukkukauppa. Luot-
topealikon tehtrivrinel
vhtiOssA on 'iohtaa vh-
iion luotto-.ia peririta-
toimintoj a yhtidn luot
topolitiikan mearitte-
lemzillzi tavalla.

Juhlahetki odkantoitt.t a

Luotto-
tutkinnolla ei ole

esikuvaa
Pri:iasiallisena valinta-
perusteena Pekan ni
mittzimiseksi Vuoden
Luottomieheksi  on
hAnen keskeinen roo-
linsa Luottotutkinnon
syntyrnisesszi j a kayn-
nistamisessa.

- "Mikko Paljarrnet-
ta voidaan pitaa luot
totutkinnon idealisA-
nA. Minti kal olen sit-
ten tutkinnon Aiti",
naurahtaa Pekka.

"Mitaan esikuvia ei
meillA ollut. Ainakaan
minun tiedossani ei
sellaista ole. Kvlla
kaikki luottiin aivan
alusta."

Kun Pekkaa oltiin
ehdottamassa Luotto-
miehet ry:n hallituk-
seen vuoslksi 1988-
1990, Pertti Pennanen
kertoi, ettai uusi halli-
tuksenjasen onyleen
sA ensimAisen r,r-roden
"salkuton ministeri".

-"Het i  kui tenkin
minut valittiin koulu-
tustoimikunnan pu-
heenjohtajaksi. Ja al-
kukevtiristzi 1988 al-
koi sitten luottotutki-
non suunnittelu yh-
desszi Markkinointl
instituutin kanssa.
Puolentoista vuoden
paasta syksylla 1989
kziynnistyi ensimmai-
nen luottotutkinto. "

M6kkeilyn ja hirvi-
metsale key'rnisen li-
siksi Vuoden Luotto-
mies lataa akkujaan
m a a s t o h i i h d o s s a .
Pekka on mm. osallis
tunut 15 kertaa Fin-
landia-hiihtoonj a saa-
nut siitA hiihtoneuvok-
sen arvon. Kaiken li-
sdksi aikaa jae viele
Lions-toiminnalle.

Yrib/sten arvostus
r.uoden kestAvAA iuot-

I
Vuoden Luottomies arvostaa Luottomie-
het ry:n toiminnassa seuraavia asioita:

(- yhdistyksen profiili noussut jatkuvasti
virean toiminnan ansiosta: virezit toimi-
kunnat, tydteliziAt hallitukset, hallituk
sien kokoonpanossa sopiva vaihtur,ruus
ja jatku\,'uus seka eri alojen tasapuoli,
nen eoustus

tr- oma rooli luottoalan lainsiitidzinndn ke-
hittAmistyosse

G koulutustoiminta

L- kansainvAlinen toiminta, jonka merki-
tys kasvaa yhdenVvAssA Euroopassa

(i} yli 800 jzisenta

{.rF oma jasenlehti

t- talous kunnossa

(r- toimintaalaajennettupziAkaupunkiseu-
dun ulkopuolelle: kokoukset, excursiot

totutkintoa kohtaan
on pys,'nyt korkeana.
I-okakuun alussa tainA
vuonna kalmnist].'nyt-
ta neuetta luottotut-
kintoa on suorittamas-
sa 45 luottotehtavisse
olevaa henkiloA eri
puolilta maata.

Kiitos Pekka ja onnea
vielA kerran!

Risto Suviala

Asianajotoimisto
Antti Kejo Ky

Kauppakatu 26 D 25
BTfOO Kajaani

puh. 986-22436
telefax 986-27517

Asianajotoimisto
Antero Kassinen Ky

Kirkkokatu 17 A 26
90100 Oulu

puh. 981-377750
telefax 98I-379394
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LUOTTOMIEHET -
KREDITMANNtrN ry
Hallituksen kokouk-
sessa 26.8.1992 hy-
veiksy-t1-t uudet j asenet

Aalto Eeva Hellin
Lakimies
SuomenAsiakasperin
ta Oy
Vuorikatu 4 A 6
OO1OO HEISINKI

Hoglund
Christel Maria
Perint:ineuvottelija
Tieinner inf i  Ov

PL 45
00521 HETSINKI

Immonen
Tiina Marketta
Mj.yntineuvottelUa
Suomen Asiakastieto
Oy
Ratamestarinkatu I l
OO52O HEISINKI

Lahtinen Mika Erik
Myyntineuvottelija
Tietoperinta Oy
Ratapihantie I I
OO52O HELSINKI

Tietoperinte Oy:n yri-
t y s p e r i n t A o s a s t o n
osastopaallikdksi on
17.4.1992 alkaen ni-
mitet ty OTK Satu
H e n t t o n e n .  H a n
on viimeksi toiminut
rahoituspziAllikkdne
Helsingin Suomaiai
sessa Sei.istopalkissa.

l o

SUOMEN LUOTTO-
TIETOOSUUSKUNTA
Suomen Luotonanta-
jain Osuuskunta ja
Osuuskunta l-uotto-
tieto fuusioituvat Suo
men Luottot ieto
Osuuskunnaksi, jon
ka  to im in ta  a l kaa
1 .  1 . 1 9 9 3 .  U u d e n
osuuskunnan toimi
tusjohtajaksi on nimi-
tet ty oik.kand. Ar i
I s k a n i u s .  H d n  o n
t?itii ennen toiminut
luottotietopeallikkonzi
Suomen Luotonanta-
jain Osuuskunnassa.

Gun Elisabeth
Perintasihteeri
Eliiketurvakeskus
Opastinsilta 7
OO52O HEISINKI

LUOTTOMItrHtrT
KREDITMANNEN ry
Hallituksen kokouk-
sessa 15.9.1992 hy-
v:iksy-tyt uudetj esenet

Emeleus Arja Irmeli
Luottoryhman esimies
Meira Nova Oy
Tukholmankatu 2
OO25O HELSINKI

Halen
Anna-Maij a Helena
PerintakasittelUa
Oy Intrum Justitia
Pasilanraitio 5
OO24O HELSINKI

HArkonen
Mervi Helena
RahoituspA2illikko
Oy Aga Ab
Karapellontie 2
02140 ESPOO

Juntunen
Eeva Kaarine
PerintAkAsittelijA
Oy Intrum Justitia
Pasilanraitio 5
OO24O HEISINKI

Kiiski Jaana Solveig
PerintakasittelUa
Oy Intrum Justitia
Pasilanraitio 5
OO24O HELSINKI

Kiviaho
Nina Marianne
PerintrikAsittelijA
Oy Intrum Justitia
Pasilanraitio 5
OO24O HELSINKI

Kuismin
Virpi Hannele
PerintakesittelUa
Oy Intrum Justitia
OO24O HELSINKI

l-oftrjelm
Pamela Carita
PerintaikAsittelijA
Intrum International
Oy
Pasilanraitio 5
OO24O HELSINKI

PALVELUA TARJOTAAN
PANKIN ARVOPAPERIMAAIL .
MASTA TAKAISIN LUOTONVAL.
VONTA- JA PERINTATEHTAVIIN

Etsin tyritd luotonvalvojana,
alal ta n. 15 vuoden kokemus,
Luottomiehet ry:n jdsen vv. 1970-
88, yhdistyksen hall. ias. 1978-80,
s ih t .1978-79

UUDET JASENET
Laine Vuokko Irene
Rahoitusvalvoj a
SKOP-Rahoitus Oy
PL 9OO
OOlOl HELSINKI

Lehto-Marttila
Kaarina
Lakimies
Postipankki Oy
SAAstopankinranta
2 A
OO53O HEISINKI

Lintulahti
Kalle Petteri
Lu otonvalvoj a
Neste Liikennepalvelu
Oy
Nuijamiestentie 5
OO4OO HELSINKI

Loytonen Raija Inkeri
Luottopaalikko
Suomen Yritysrahoi-
tus Oy
Siltasaarenkatua 14 A
OO53O HELSINKI

Pajula Aila Tuulikki
Kassatarkastaja
Oy Stockmann Ab
Klttzilzinkatu 12
331OO TAMPERE
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akas on anr.-r ikkaLristrtnsLien n'hn-ta,
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sLlLrdan t()te.rnin.-n,\si ,rk,rsr ici lon
P:i: j fcp.t lvdustn orr rut i ini t() imcnpiclc.
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Luottomiehet - I(redit-
nrannen ry:n
kokous 15.09.L9" lz
Lrtottoo,lo;ajo
sen siiiinniisten
muutostarpeita
kii.sittelevii
o;jo;nkohtainen
kokou.sesitebnii
kokosi
aktiiuijiisenet
ghdistgksemme
glimiiiiriii.seen
kokoukseen
tilqusro.vintola
Rogaliin.

Suomen talouden ke-
hiwskivaikeuttavasta
ja hidastuttavasta la-
masta ei iuuri ndkv-
nyt jakedkaein paitsi
hieman vdhentlmeenA
aktiivii iisenten osallis -
tuiarnaarane. Koko-
ufseen oli kutsuttu
vieraaksi orofessori
T h o m a s  

-  
W i l -

h e l m s s o n  H e l s i n -
gin Yliopistosta, joka
esitti j ohtamansaj a oi-
keusministerion aset-
taman tydryhmrin nii-
kemyksiii vire la ole-
vista kulutusluotto-
seenndsten muutos-
hankkeista.

Ylim66riiinen
kokous

Yhdistyksemme pu-
heenjohtajaTimo MZiki
toivotti paikalle saapu-
neet n. 40 aktiiviia-
sentri tervetulleiksi ia
avasi ylimAArAisen lio -
kouksen. Teman jril-
keen k?iytiin tavan-
omaisiakokouskuvioi-
ta Hpi ja yhdistyksen
puheenjohtaja Timo
Maki antoi sen izlikeen
illan esitelmiirr-pitej el-
le professori Thomas
Wilhelmssonille ou-
heenrroron.
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Kokous-
esitelme

kulutusluotto-
seiinniisten

muutos-
hankkeista

Profesori Thomas Wil-
helmsson Helsingin
Yliopistosta kertoi joh-
tamansa tvdrvhm?in
niikemyksiStii j" tyo-
vaiheista, iotka koske-
vat nvkvis-ten kulutus-
l uo t i os i iAnnds ten
muutostaroeita. Hdl
mainitsi, eita tyorytr-
me on oikeusministe-
ri6n asettama ja teh-
tiiviinii on selvittiiii
mite muutostarpeita
vehan aikaa sitten al-
lekirjoitettu ETA-sopi-
mus ia tarkistettavak-
si saladut EY- direktii-

vit aiheuttavat maam-
me nvkviselle kulutus-
luottbldinsiiAdiinn6lle.

Professor i  Wit-
helmsson kertoi ty6n
olevan radikaalisessa
vaiheessa ia ette kaksi
osamietinldii on io oi-
keusministeridlld an-
nettu. Suomen nylqfi-
nen kulutusluottolain-
sAAd2int6. ioka on as-
tunut voirriaan v, 1987
vastaa oitkrilti EY-di-
rektiiviEn asettamia
vaatimuksia, mutta
ongelmia toki on. Ty6-
ryhmA on hakenut
ma-llia j a inspiraatiota
tv6l leen Ruotsista.
ririssii vastaavaa lain-
seadentda on jo pit-
kaiin uudistettu. Se ei
ota kantaa ylivelkaan-
tumisongelmaan eikii
valmistele velkasanee-

rauslains?iiidiintoA,
vaan siitii vastaa erilli-
nen oikeusministeridn
asettama tydryhme.

K u l u t u s l u o t t o  -
saanndsten muutos-
tarpeita selvittava ty6-
ryhmii on tiihtin men-
nessd ottanut osamie-
tinndisstiiin kantaa
EY-direktiivien toteut-
tamiseen maassarnme
koskien asuntoluotto-
ja ja pankkien kuit-
tausoikeutta saata-
viensavarmistamisek-
si. Nvkl'inen lainsae-
dihtii katsotaan puut-
telliseksi ia lainsiiii-
drinndllisih ongelmia
varmasti tulee i[nene-
mti2iLn kun kuluttajan/
velal l isen asemaa
muutoksilla p,'riteen
Darantamaan.



- Tyoryhme on pro-
lessor i  Thomas Wil_
helmssonin johdolla
tennlt parannusehdo_
tuksia kulutusluotto-
sovellutuslen laai en1 a-
miseksi. Tarkoitukse-
na on saada kaikki ku_
luttajille tariotut luo
tot uuden lainszi:idAn
nOn piiriin. Llsziksi
tyoryhme katsoo eh_
do tuksessaan .  e t te
luotonantaialla ei tuli
si olla oikeuitavapaas-
tijayksipuolisestl nos-
taa korkoia.  Mvos
luottojen todel l inen
vuosikorko tulisi sel-
keammin ilmoittaa ia
selostaa luotonottaidl-
le.

Professor i  Wi l-
he_lmsson nAytti Ey di-
rektiivien mukaisen
r''uosikoron laskenta
kaavan, joka koskisl
kaikkia luotonanto-
muotoja. Mlkeli ky
seinen laskentakaava
toteutuisi saisi se ta-
vallisen luotolla mw-
vAn kauppiaan hiuk-
set entiste harmaim
miksi ,  joten temen
nuotoista laskenta
kaavaa tyorvhme ei
tule ehdottamaan eik:i
puoltamaan. Tvorvh-
mA tulee sit:i v-astbin
loppumietinnossean.
joka alustavien tieto-
jen mukaan valmistu-
nee  he lm ikuussa
I 993, ehdottamaan

mm. seuraavia paran_
nusehdotuksia kulu-
tusluottolainseaden-
todn:

- hlwdzi luoton
anto- ja perin-
tetapaa tulisi
kehittAzi edel-
leen
luottoien liial-
lista markki-
nointia tulisl
hillita

- luottosyriin-
tA:in, luoitojen
irtisanomiseen
ja takaajien
suojaan tulisi
kiinnittzid
enemmAn huo_
mrota

- luottojen va-
Kuutena olevan
pantin reali-
sointi tulisi
suorittaa eri_
fristei huolelli-
suutta noudat_
Iaen
luottokortin
haltijan vastuu
tulisi raioittaa
kohtuulliselle
tasolle

- luottotietorekis-
terien vllApitoa
.ja niiden siszil-
lon uudistamis-
ta tulisi kehit
tAzi edelleen.

Viimeksi mainittu
luottotietorekisterien

yllepito on professori
Thomas Wilhelmsso-
nin mukaan johtanut
vilkkaaseen keskuste-
luun tyoryhm:issei ja
ameuttanee adnestyk_
sen ennen lopullisen
Kannanoton antamis-
ta. Tydryhma katsoo,
ettzi nykyiselle luotto-
t i  e to t  o i  minnal le on
asetettu liian tiukat
raamit ia ettA luotto-
tietorekistereihin tal-
lennettavien tietoien
mziaraa tulisi laaji'n
taa. Professori i,{/il -
helmssonin iohtama
tyoryhmai tuleekin eh
dottarnaan oikeusmi-
nisteriolle mm. seura-
vaa luottotietotoimin-
nan helpottamiseksi:

- Yhtioiden osak-
kaiden tai yhti6-
miesten henki-
lokohtaiset tu-
lot ja omaisuu-
den saisi tallen-
taa rekisteriin

- Yhti6iden jaltai
niiden omlstaii-
en kaikki velai
eri rahoitusldh-
teistA saisi tal-
lentaa luottotie-
torekisteriin,
mikA helpottai-
si kokonalsku -
van laatimista
ja luottokelpoi-
suuslausunto_
jen antamista.

Professori Thomas
Wilhelmsson ep:iili esi
telmzins:i lopuksi, ettzi
tyoryhmiin mietinnot
ja lausunto saattaisi
vat joutua "hvllvlle', ei-
vetkzi iohtaisl ehdotet
tuihinj a konkreettlsiin
parannuksiin.

Esitelmzin pAzitvt-
tye. kayt:iin vilka6ta
KesKuStelua Sen sisel -
losta ja useita kysv-
myksiZi ia mielioiieild
esitettiin esitelnidn pi-
tdneelle professoril-le.
Putreenvuoro siirtyi
KoKouksen puheen_
johtaja Timo Mzielle.
joka lyhyesti kzisitteli
esi$rslistan muut asi-
at, minkA vhtevdessA
hen mainiisi yhcils-
tyKsemme seuraavai
lAhiajan tapahtumat,
kuten LuottopAiven
01 .  02. 10..  jonka vie
raana on mm. oikeus_
ministeri Hannele pok
ka sekd yhdistyksen
varsinaisen swskoko-
uksen  03 .11 .  

-

Syyskuun puolen-
vzilin kokousvriki sai
kokouksen peetyttva
nauttia maukkaasta it-
lallisesta Royalin viih-
tyisissd. tiloissa.

Teksti:
Kim Valkonen

Vn,aigtVt<semme kiittaa seuraavia tukij oitaan j atoivottaa heille kaikille hyvAei loppuvuotta!

SUOMEN LUOTON-
AI\TTA.TAIN O SUUSKUNTA
MK-PERINTA
TIETOPERINTA OY
SUOMEN YRITYSRAHOITUS OY
CREDIT JUSTITIA OY
ASPO OY

OY ELEKTROLUX AB
LEMMINKAINEN OY
LUOTTOKUNTA OY
TURUN SEUDUN OSUUSPAI\IKKI
CONTAT{T OY
SUOMEN ASIAKASTIETO OY
OY AGA AB
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Kun pankit ovat kiris-
tAneet taloudellisesti
heikohkossa kunnos-
sa olevien yritysten
luotonantoa, alkavat
yritykset "vipata" tava-
rantoimittajilta. Vali-
tettavinta on se, etta
yritysten toiminnan
loppuessa tavarantoi-
mittajat jAAvAt nuole-
maan hiljaisuudessa
haavalsa. Heikossa
taloudellisessa kun-
nossa olevien yritysten
noudattama key'ttey-
t]'rninen on kuitenkin
loogista. Niin menet-
telisi jokainen eli lai-
naisi rahaa sieltii mis-
tii se helpoiten irtoaa.

Erityisesti pitkilla
maksuaikaj zirj estelyil-
I?i myFrien y'ritysten
tulisi nopeasti formu-
loida sellainen luotto-
myy.ntipolitiikka, j olla
luottotappioiden syn-
tyminen saadaan hal-
lintaan,

Luottotiedot
eivdt kerro
tarpeeksi

Luotolla myytaessa on
terkea sehittae mika
on asiakasyrityksen
taloudellinen kunto.
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Kirjoittajat: Kari Rastas, DI ja Heikki Vappula, KTM

LU@T@NANTO-
DrnT^IT4FTTIKMT a Tr ar,,\4TA-
Lt \vtvrtj 4 ll/r4\J4\1fl\ l!4&-!ll2-!lfl\

Lc:mo-a;ika edellgttiiii gritgksiltii selke&A
luotonontopolitiikkaa. On torkoin harkitta oa kenelle
mggdfliin luotolla ja miten paljon. Suomessc
toimitaan liian oolion siten. ettA ilirkeintii otpc'ljon siten, ettA ilirkeintii on so,o'drr

. io lasku kirioitettuo. Olennaistotuotteet mggtgii jo lasku kirjoitettuo. Olennaisto
gritgsten oma.lle hguinvoinnille on se, ettiigritgsten oma.lle hguinvoinnille on se, ettii
ncrhdollisimmrrn suuri osrr mggntisaomisista tuloutuu
kcssoan. Muuten ollo,an orauanpgiiriissii, jossassa,jossa AhA

luottotappiot,
Jo

.uremm(rll(I mggnnillii on ko'tetto;oq luottotq
tta piiiistiiisiii-budjetoituun nettotulokseen.

suuremm(rllo

Lisiimggnnistii sgntgg taas lisiiii tuottotappioito ja
niin kehii on volmis.

Se, ettd. onko asiakas-
yritykselki aikaisem-
min ollut maksuheiri-
oite on mielenkiintoi-
nentieto. Olennaisem-
paa on kuitenkin tie-
tee onko yritys riitta-
van hy'vessa taloudel-
lisessa kunnossa, ettA
sellaisia ei tapahdu
liihitulevaisuudessa.

Kuviossa I on hah-
moteltu yrityksen ta-
Ioudel l isen t i lan ja
maksuhAiri6iden vi-
hste ajallista riippu-
vuutta. Kun )'rityksen
taloudellinen tila heik-
kenee alle tietyn (ve-
teen piirretyn) tason
alkavat rahoittajat rea-
goida. Ne lopettavat
Iisaluotonannnon ia
alkavat kaikin keinoin
turvata saataviaan.
Seurauksena on )rn-
tyksen likviditeettiti-
lanteen pysywA heik-
keneminen ja maksu-
hrijriotietoj en ilmaan-
tuminen rekistereihin.

Suurin osa suoma-
laisista pankki- ja va-
k u u t u s l a i t o k s i s t a
mAArittiiii yrityksen ta-
loudellisen tilan tilin-
paatosanalllfsin kei-
noin. Kun tilinpeat6-
sanalyysin tuottama

luokitus j a rahoittajan
ei-numeerinen tieto
)'rityksesta osoittavat,
etta mitaan ei ole teh-
tavisse ilman kohtuut-
tomia panostuksia, al-
kaa rahoittaj a ilrottau-
tua ]'rityks esta.

Rahoittaja ja luo-
tolla myyva y'ritys jou-
tuvat mearittelemEiAn
sen todenn2ikoisyyden
m Ia ne saavat sijoi-
tuksensa takaisin. On
selvA, ettA hyviissZi
kunnossa oleva yritys
hoitaamaksunsa suu-
remmalla todenniikdi-
syydellZi kuin taloudel-
lisesti heikko yritys.
Ongelmana on oikeas-
taan se miten me:id-
tellAAn yrityksen ta-
loudellinen kunto. Ai-
noa tapa, jolla yritys
voi jerkevin kustan-
nuksin arvioida asia-
kasyrityksensA talou-
dellista kuntoa on hy6-
d)'nuia fi Hnpziatosana-
\ysia.

TilinpAAtosanalyy-
sin alrrlla suoritetun
yrityksen taloudellista
kuntoa osoittavan luo-
kituksen avulla jokai-
nen myyjAyritys voi
luoda tai tesmentea
oman luottopolitiik-

kansa. Yhdistrimiillzi
tieto asiakasvritvksen
taloudellisesia filasta
yrityksen kokoon ja
teht?iviin kauDan ko-
koon on helppo luoda
ptiritoksentekoj iirj es-
telma. iossa huomio
kiinnitelaein heikkoi-
hin kohtiin. Samalla
r iskinotto voidaan
kohdentaa hallitusti.

Riskien hallinta
on jatkuvaa
toimintaa

Kuvassa 2 on esitetty
pelkistetysti riskien-
hallintaprosessi. Kun-
nollinen riskienha-lin-
ta vaatii taloudellisia
uhrauksia ia osaamis-
ta organis aat io l ta.
Kun tdilainen toimin-
ta on kerran kAlmnis-
tettv on sita Didettava
mvds vllA eli riskien-
hilhniran on oltava
iatkuvaa." Luonnollisesti ris-
kienhallintaprosessin
on elettAv?i ajassaan eli
riskinotto on riippuvai-
nen vleisestA suhdal-
nekdhitvksesta. tutki-
muskulut oer asiakas-
yritys orr' pidettave
kohtuullisina sekii en-
nenkaikkea tutkimus-
ten tulosten tulee olla
koko myf Aorganisaa-
tion hy6dynnettiiviss?i.

Tietojen
plryteminen tai
tulkitseminen
eiv&it saa olla

kaupan esteita
Useat yritykset ovat
siirtiimiissii enenevis-
sa mearin vastuuta
luottotappioista myyn-
niste vastaavien hen-
ki l6 iden hartei l le.
Teme onjerkeva kehi-
tyssuunta, sila juuri
myljalla on parhaat
mahdollisuudet arvioi-
da asiakkaan maksu-
Iiykya ja kuulla erilai-
sia viesteie markki-
noilta. Vaarana on
kuitenkin, ettA luotos-
ta p:iatfiiminen tapah-
tuu liiaksi asiakkaan



vakuutteluihin ja he-
nen henkilokohtaiseen
e s i intym i s kykyyn s a
perustuen tai usein
j opa yst:ir'1.1rssuhteen
perusteella. Tilannet
ta usein pahentaa se,
ette asiakas ei ole va1
mis myontamean yri-
tyksensri vaikeuksia
edes itselleen.

Toisaalta myyj:it
ovat tot tumattomia
tulkitsemaan tilinpaa-
toksen numeroi ta. ia

KLiVA 1

niiste laskettavia tun-
nuslukuj a. Trilloin yk-
siselittelstenj ohtopA:i-
tosten \retaminen tilin-
p a a t o s a i n e i s t o s t a
saattaa tuntua ylivoi-
maisel ta tehtaval tA
myj'jzille.

Yhden ongelma
kentein luottotappio-
r iskin ar\r io innissa
muodostaa tilinpiiA-
tost ietojen ju lkaise
matta jett€iminen. -Li-

lanne kuitenkin vaih-

te lee  to im ia lo i t t a in
huomattavasti. Joil
lakin toimialoilla kuu-
luu vakiintuneeseen
keytentoon toimittaa
tilinpeatostiedot m),y
j?i1le jopa ennen kaup-
parekisteriin toimltta-
mista, kun taas toisil-
la toimialoilla asiak
kaatjohdonmukalses-
ti jeittAvAt tilinpAAtos
tietonsa ilmoittamatta
"kilpailusyihin vedo-
ten": Jalkimmaisissa

tapauksissa mJ.T,'j ayri-
tykset joutuvat toimi
maan kaiyttinnollises-
ti katsoen sokkona.
TAlloin rnarkkinoilla
liikkuvat huhut saa
vuttavat vAlillA suh-
teettoman suuren mit
takaavan.

Suomessa vallitse-
vat tottumukset o\rat
tessakin asiassa suu
rimpana esteeni ke-
hi[rkselle. Yrifkset
ovat \yllakin tottuneet
antamaan tilinpeatos-
tietonsapankille, mut-
ta el mlyjayritykselle.
Toisaalta mpjien hie-
notunteisuu s j a kilpai-
lijoiden pelko on estd-
nyt tilinpaatosten voi-
makkaamman vaati
mrsen.

Yhteistyiillii
parempiin
tuloksiin

Onkin iqrsyttAvzi, onko
myyiien alistuttava ta
hAn sokkona toimimi-
seen pysyvasti, vai
pzieistA:inko yhteis|lol -
ld asiassa eteenpziin.
\tteisestii edusta joh-
tuen ja kovasta kilpai
lusta huolimatta eri
toimialojen yritykset
voisivat kokeilla yh-
teistyotzi tAssA asias
sa ja aloittaa tilinpee-
tostietoj en vaatimisen
asiakasyrib/ksilta ylei
sesti isojen kauppojen
tai vakiintuneen asia-
kassr-rhteen ylleipidon
ehtoina. Kansainvah-
sesti tamA on jo va
ki intunut kAytAnto
mm. Ruotsissa ja kai-
kissa muissa kehitty-
neissA markkinatalo-
usmaissa. Tiilteikin
osalta tulisi Suomen
vihdoin seurata peras-
sa ja vlllata j Arjeslel
mAnsA eurokuntoon.
Se ei onnistu pelkAs-
taan kaupparekisterin
toimintaa arvostele-
malla, vaar-r myos sel
klyttamelle oman yri-
[rksen luotonantopo-
litiikkaa edellzi mainit-
tuun suuntaan.

KTJVA 2
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PAREMPAA TIEI(IA PERINNASTA
soittakaa alan tdyden palvelun ammattilaiselle.

Osaava henkilost<imme, asiantuntevat yhteistytikumppanimme, vahvat taustavoimamme ja vankka kokemuksemme

alasta tekevit meistd nimemme veroisen - perintitiedon ammattilaisen.

Meilti saatte asiantuntevaa palvelua kaikissa yrityksenne perintitoimeen liittyvissi asioissa: TP-esiperinti rTP-kuluttaja-

perinti rTP-yritysperintl rTP-pankkiperintd rTPJakiasiat rTP-ulkomaanperinti rTP-jilkiperintd rTP-perindohjelmisto r

TP-koulutus- ja informaatiopalvelut r Ulkomaisten arvonlisdverojen takaisinhakupalvelu r Realisointipalvelut.

tr TmToPETNTA-YHTIOT
Tietoperinti Oy. PL 45,0A521HELSINKI . Ratapihantie 11,00520 HELSINKI . Puh. (90) 15 631,F ax (90) 147135

Tietoperinti Oy . PL 519, 33101 TAMPERE . Kuninkaankatu 24 A, 33210 TAMPERE . Puh. (931) 123 508, Fax (931) 123 195
Yrjti Lehtonen International Oy . p1 395, 20101 TURKU . Linnankatu 13 a A, 20100 TURKU . Puh. (921) 514 453,Fax (921) 518 69a

Perimispalvelu Oy . PL 1?3, OA52l HELSINKI . Ratapihantie 11, 00520 HELSINKI . Puh. (90) 143 300, Fax (90) 147135
Suomen Realisointikeskus Oy . PL 45, 01721 VANTAA . Tiilitie 8, 01720 VANTAA r Puh. (90) 353 2611, Fax (90) 853 3670

Lakitoimisto Yrjo Lehtonen Oy . PL 6, 20101 TURKU . Aurakatu 12 a, 20100 TURKU . Puh. (921) 33A546, Fax (921\ T7 fi7

l{un haluatte
I I l l

g t a .



7. lduka olet ja
mistii tulet?
Tuula I-ehtonen Roihu-
vuoresta.

2. MitA tuet jo
mitii olet teh-
ngt?
Toimin Esselte Oy:ssa
luottopZizillikkonzi. En-
nen Esselteii tyosken-
tel in Foto-Nybl in
Oy:sse erilaisissa las-
kentatehtevissa.

S.Miksioletluot-
toalalta?
TiimA tyd on eliivAii ih-
misten kanssa tapah-
tuvaa toimintaa. Jokai-
nen Deiva on erilainen
ia kuitenkin niin sa-
mallainen.

4. Mikii sinusta
pititullaisona?
Minusta ei viele ole
tullut isoa!

5. Mistii sao't
po tkua e lA-
miiiin?
Luonnosta, liikunnas-
ta, shampanjasta ja
mansikoista.

6. Miksi kiigtlet
kiig kokouksis-
s(r?
Icitm kokouksissa niin
us6in kuin mahdollis-
ta. koska sielld tapaan
alan ihmisia, ioiden
kanssa voi vaihiaa ko-
kemuksia, tietoa etc..,

T,Luottolinkki?
Luen velitt6masti saa-
tuani sen. Hywii lehti.

8. I(onkurssinci-
kgmiit?
Masentaa.

9. Mille no:uroit
uiimeksi?
Veljeni vitseille.

70. MftAho'luo,t
kgsgiighdistgk-
seua?
Ei ole mielesse yhtaan
kysy'rnysta.

|(Y$ELT
ruCIt[

TUOTTOTAPPIORISKIT
HATLINTAAN

Balance-Consulting Oy on yritysanalyyseihin ja -tutkimuksiin erikoistunut
yritys. Teemme ammattitaitoista til inpidtosanalyyseihin perustuvaa yritys-
ten riskiluokittelua edullisesti ja nopeasti.

Riskiluokittelupakettim me sisdltdd:

Oikaistun ti l inpaatosanalyysin tunnuslukuineen neljAltd vi imeiselta t i l ikaudelta.

F-todennakoisyysanalyysin (Erkki K. Laitisen kehittama yrityksen rahoiluksellisen
rormrnraKyvyn mrltan).

Tulosten sanall iset tulkinnat.

Tilaa esitteemme ia esimerkkianalyysimme ilmaiseksi
puh.90-694 4711rai telefax 90-693 3469.
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Luottomiehet-KreditmAnnen ry:n
varsinainen s5,ryskokous pidetririn
tiistaina 3. f 1. f 992 klo 17.0O Hel-
singissd. Hotelli Strand Inter-Con-
tinental/Ballroom, osoite John
Stenberginranta 4.

Kokouksessa kAsitellAdn:

1) SAdntdjen 1O $:ssd. mainitut
asiat

2) Vuoden Luottomiehen
puheenvuoro

Luottopririllikko
P e k k a T i i l i k a i n e n
Valtameri Oy

3) Rahoitushuolto ja luottoriskit
taman pdivan pankkitoimin-
NASSA

Pankinjohtaja
P e k k a K o n t t i n e n
Suomen Yhdyspankki Oy

Kokouksen jzilkeen yhteinen ilta-
para.

Tervetuloa

LUOTTOMIEHE"| - KREDITMANNEN rv
Hallitus

ONKO TEHTAVASI TAI
OSOITTEESI MUUTTUNUT?
KERRO SIITA MEILLEKIN !

Nimi

l l  r r r r r  r r  r r r r r  r r  r r  I  r r  r r  r r  r r  r  r r  r r r r r  r r  r r l

! ,ro*t t rrEDor:

L:ihet2i kuponki taytettyrra osoitteella:
Luo t tolin kki-lehti Tilaajapalvelu
c/o ItA-Helsingin Toimistopalvelu Oy
Linnanherrantie 27 D, 00950 HELSINKI

UUDET TIEDOT:

Tehteivzi TehtAvA

T
I
T
T
T
T
I
I
T
T
T
T
I
I

YritysYrltys

I
T
T
I
I
I
I
I
t
T
I
T

Osoite Osoite

Puh.

I  r r  r r  r r  r r r r r r r  r r  r r r  r r r r  r r  r r  - r  r r r r r r r r  r r  I
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