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Jukka Madtila
Puh. 90- 162 91

Luottomiehet -
Kreditmdnnen ry:n
Jasenrentr
Ilmestn/ nelje kertaa r'rrodessa

Raimo Jeffisalo
Puh.  90-513 711

Taavi Kallankari
Puh. 914-456 21

Piidkirjoitus

S[-TONfi[
SI$rIIBtrTLALA

Suomessa alkoi vriqrsten omatoiminen yrityssanee-
raus jo 1990 lur.un alkupuolella. Yrityksista nimit
tain osa ilkesi ottaa omatoimisen sareerausmenet
teh'n kalttoon. eli itse haetun konkurssin.- 

Mallia on ilmeisesti haettu USA:sta, jossa l,Titys-
saneeraus toteutetaan sareerattavan \,.ritvksen ioh
don saneeraussuunitelman mukaan. ile liuulerima
pyrkivat usein suunnitelmaansa toteulettaessa suo
iautumaan velkoiiaan vastaan.- 

Meile tama s"aneerausq,yli on tullut viimer,uosi
na erittain tutuksi seka ka iiksi rahalaitoksille. ta
varantoimittajille, valtiolle ja veronmaksajille.

Helmikuussa 1993 tuli meile Suomessa voi-
maan laki yrityssaneerauksesta. SiIa pyritaz;n
pelastamaan vaikeuksissa olevia yrityksia konkurs-
seilta ja velkojia luottotappioilta kaikkien osapuo-
lienvhteis\,mmarnrksessd. Saneeraussuunnitelman
tekde ulkripuolineil kaikkien hyviiksymii selvifteje.

Useat tiillii hetkel.lzi saneerausmenettelyii hake-
neet ]Titykset toimivat kotimaisten markkinoiden
vaIassa. Niiden toiminta ja kannatta\r-rus ovat las
keneet huomattavasti viime Vlrosina. Omat paaomat
on syoq/ tappiollisten tilikausien \,'Lloksi. Yhtioiden
velkaantuminen ja lainojen hoitokulut ovat nous
seet kestaimattomiksi, esim. markan pohjaa1f painu
neetn ulkoisen arvon r,.uoksi.

Yritvssaneeraus saattaa aiheuttaa likvlditeettl
sekA toimintahAirioita esim . alihankinta- i a t\,'teft'ri
tyks i l le .  kun velko j ien per in leto imet  jeavaf  sar iee-
rausmenettelJm hakutilanteessa lepaemaan. Seu-
rauksena voi ol1a joukko uusia konkursseja.

Tyoskentelen paatoimisesti luottotietotutkij ana Suo
men Luottotieto-osuuskunnan oalveluksessa. Olen
v:sta |  986 le ih t  ien o l lu t  Luot  t  omlehet  -Kredi tmennen

ry:n jasen. Luottolinkki lehden uudeksi paatoimit-
tajaksi minut nimitettiin 13. I. 1993 pidetyssa yhdis-
tvksemme hallituksen kokouksessa.

Aurinkoista kevatta ja kesae

Mikko Kallankari

Pertti Nykanen
Puh.  90-1511

Siru SyrJ ala. toimitussihteei
Puh. 90 503 4445

Joma Tfitinen
Puh. 90-669 848

Luottomiehet ry
PL 891
00101 Helsinki

Luottomiehet ry
c/o Ita-Helsingin
Toimistopalvelu Oy
Linnanherantie 27 D
00950 Helsinki
Puh. 90- 323 320 Fa-{ 90 323 546

Luottomiehet ry
SYP Hki Rautatientori
208918-73866
KESP- Kellokoski
401612 21.467

Painoeksped Oy

f fi4oitta;ien lena.""a ."itta-at 
-

mieliDiteet ovat heidan omiaan
eivatira siten vrilttametfti edusta

! vhd"vtalaiT'
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Mikko Kallankari Puh.90 513 711
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Joma Tfitinen
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Illan isdntiinti toimi
paetoimittaja Pertti
Nykiinen. Hiinja luot-
tomiesten uusi pu-
heenjohtaja Helena
Pahlman ottivat vas-
taan kaikkl kutsuvie
raat.

PAritoimittaj a Ped-
ti Nykenen esitti kii-
toksen sanoja luotto-
miehille, .jotka olivat
!.r-rosien saatossa osal-
listuneet Luottolinkki-
lehden toimittamiseen
seke niille, jotka olivat
hanen paatoimittaja-
kaudellaan ty6sken-
nelleet toimitusneu
vostossa. Han kiitti
myds Mainosatelj ee
Tahtinen Ky:n toimi-
tusjohtajaa Jorma
Tiihtistti j a lehden toi-
mitrr  ssihteer iA Ai la
Oivulaa, minke jal-
keen kohotettiin mal-
jat I O-r,r-rotistaipaleen
kunniaksi.

PAetoimittaja Pert-
ti Nykzinen ja luotto-
miesten hallituksen
puheenjohtaja Helena
Pahlrnan luo\uttivat
yhdessa paatoimitta-
jan tehtavet uudelle
pAAtoimittajalle Mik-
ko Kallankarille. Sa-
malla hdlelle luonr-
tettiin 1,5 m:n pitui-
nen luottolinkklkynd
muistuttamaan pAii-
toimittajan vaativista
tehtAvistA. Mikko Kal-
Iankari kiitti saamas-
taan uudesta toimes-

ta ja totesi: "Tuskinpa
lq'nA loppuu kesken
pAzi.toimittaj akau del -
1ani, varsinkaan nain
atk-aikakautena".

L u o t t o m i e s t e n
kunniajrisen S.A. Per-
ret ylisti puheessaan
luotonvalvonnan tAr
ke]'tta j a niita ihmisie,
jotka toimivat luoton
valvontatehtavis sa.
Hankiitti puheensalo-
puksl  luottomiehia
saamastaal 85-r'rrotis
syntymapaivalahj as-
ta.

Luottol inkki-1eh -
den ensimm,iinen pea-
toimittaj a Risto Suvia-
la muisteli lehden al-
kuvaiheita. Lehtihen
s).rrtyi tarpeesta kehit-
taa yhdistyksen toi-

" ja kaikiltd oli ftii^ m||k(l
oacl

Esko Prokkola ja Jlgggeti

mintaa. Luottolinkkiin
toivottiin kannalotto-
ja, joilla yhdistyksen
toimintaa voitaisiin te-
hostaa pAAkaupunki
seudun ulkopuoleilaja
saada sieltd uusia jii-
seniii. Lehden halut-
tiin toimivan linkkinA
niille jAsenille, jotka
eivAt aina peesseet
osallistumaan yhdis-
tyksen kokoukseen.
Tema tavoite antoi
k immokkeen myos
lehden osuvalle nimel-
le Luottolinkki, jonka
keksi Oy Hedengren
Ab:n luottopiiAllikko
Marjatta Huikarinen.
Risto Suviala kiitti
myos toimitussihtee-
rin tehtAvid hoitanut-
taMariitta Hiimi eis-
te,jonka tyote hen piti
erittiiin terkeana.

I l lan musi ik ista
vastasi fllygelillA EIA-
ke tu rvakesku  ksen
luottovakuutusosas
ton osastopiiallikko
Esko Prokkola.

Yhdistyksen 25-
\,'uotishistoriikissa to
detaan, ettevaikka osa
jesenista oh suhtau-
tunut oman lehden
perustamiseen va
rauksellisesti, jo en-
simmainen numero
vlitti mvonteisimmat-
l(rn oalotuKset. Yndls
tyksen hallitus totesi
4.5. 1983 pitemessaen
kokouksessa, ettiileh-
den sisaltoa pidettiin
mon ipuo l i sena  j  a
asiapitoisena.

Kunniq;jiise'n s,gluester Peffet piti kuuliiat tarkk.r@)aisin<L



Luottomiehet-Kreditmd.nnen ry:n varsinainen kevdtkokous pidetd.An
torstaina 13.5. 1993 kello 13.0O Hiimeenlinnassa Aulangolla.

Kokouksessa kzisitelkizin sdAntoj en 9. pykti.ltissA mainitut asiat.

Kokouksen yhteyteen on jzirjestetty kevAtretki Hdmeenlinnaan.

LUOTTOMIESTEN PERINTEINEN KEVATRETKI
13.5. T993 TJILLA KERTAA
o o

EilANfiBBNLINTNIALAI$

a.oo

9 . 1 5

11 .30

13.OO

15.OO

16.30

20.oo

OHJELMA

Lahto Postitalon ja Rautatieaseman vdlisti.

Tutustuminen Rautaruukki Oy:n Hdmeenlinnan tehtaisiin.

Opastettu kiertoaj elu Hd.meenlinnassa seka ktiynti
Aulangon silkkitalossa.

Lounas Aulangolla sekA yhdistyksen kevdtkokous ja kokous-
esitelmd "Kannattaako end.d ottaa yrityskiinnityksiA", asian-
ajaja Jyrki Pekkala esitelmoi aiheesta.

Tutustuminen Hd.meen linnaan oppaan johdolla.

Keiynti Parolan panssarimuseossa (sAdvaraus) .

Paluu laihtdpaikkaan.

SITOVAT ILMOITTAUTUMISET
Retken hinta 250 mk.

Laskutetaan osallistumisilmoittautumisen perusteella.
Ilmoittautumiset Lisbet Taunulalle Itri-Helsingin Tbimistopalveluun

7.5.1993 mennessd. Puh. 90-323 32O. Fax 90-323 546.
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Oikeudet ja
velvollisuudet

Kaikki yritykset eivdt ymmArrA 1uo-
tonantajien tarvetta ennakoida riske-
jaan ja niitii tapoja. joilla ennakoivia
Uetoja keyietaen tai hankitaan. Mika
ovat luotonantai an mahdollisuudet ris-
kin tunnistamis-een, j o s yritykseltA puut-
tuu avoin suhtautuminen ptiiitdksente-
kotilanteessa. Taloudellisen pAAtdksen-
teon tueksi eivAt riitA uskomukset tai
olettamukset, tarvitaan tosiasioita.

Luotoantajilla pitiiii olla oikeus saada
oikean sisailtdistri ja riittAvdn yksityis-
kohtaista tietoa asiakkaistaan.

Mikseivdt siis kaikkienwitvsten tilin-
piiditosUedot ole julkisia, irarsinkin kun
yhteiskunta joutuu yhii eneneviissA mii2i-
rin kantamaan ne tappiot, joita yntys-
ten selvivbvmisvaikeudet tuovat tulles-
saan. Urlsi kirjanpitolakikin on lieven-
tzinyt tilinprietosten julkistamisvelvoi-
tetta.

Kun eriis luottotietoyhtid l[hetti
6O.OOO:1le yritykselle kirjeen, jolla se
pyysi nziitA toimittamaan tilinpAAtdstie-
tonsa luottotietokiy'ttodn, julkinen sana
j ayrittrijaj :i{ estdt reagoivat voimakkaas-
ti. Jzirjestdt neuvoivatjAseniiAn olemaan
toimittamatta tilinpAAtostietoj a luotto-
tietotarkoitukseen. Onko oikeata vas-
tuun kantamista vaatia saneerausta.
joka puuttuu luotonantajan oikeuksiin
ja toisaalta kielteiA luottotietopiiAtdsten
teossa tarvittavien tilinpeiAtdstietojen
julkisuustarve.

Konkurssilain rinnalle sriridetty yrityk-
sen saneerauslaki tarioaa vaikeuksiin
joutuneille yrityksille riuitakin lain suo-
mia mahdollisuuksia kuin konkurssin.
Uusi laki velvoittaa myds liiketoiminnan
saneeraamiseen velkasaneerauksen hy-
vAksl'rnisen ehdottomana edellytyks-e-
na.

Vaikeuksiin joutuneiden yritysten
odotukset ia toiveet kohdistuvat hwin
laajalti uuieen lakiin ja sen tuoiriin
selvivhrmismahdollisuuksiin. Toriuak-
seen lionkursseja yritteijien tauslajair-
jestdt perustivat syksylki 1991 kriisi-
ryhmiA neuvottelemaan velkojien kes-
ken yrityksen toiminnan jatkamisesta.
NAiden kriisiryhmien tarpeellisuudesta
samoin kuin uuden saneerauslain voi-
maantulon puolesta gitteij Aj a{ estot tais-
telivat nzikw:isti iulkisen sanarl kentil-
la.

Pientenwitvsten rinnalla horiuu kon-
kurssin paitadlh monia keskisriuria yri-'tyksiA. Taloutemme ongelmat ovat joh-
taneet myos vuosi\rmmeniii toimineita,
ennen vakavaraisia, jopa suuryrityksiri
suuriin vaikeuksiin.

Saneerausmenettely merkitsee yrityk-
sen ja rahoittajien sopimuksiin sek?i oi-
keuksiin puuttumista. Ttistd. seuraa, ett,A
yrityksen pitri{si tuntea olevansa vAhin-
tAAn moraalisesti tilivelvollinen velkoiil-
leen ja sitri kautta koko yhteiskunnaile.
Kun velkojien oikeuksiin joudutaan
puuttumaan tavalla tai toisella, voidaan
perustellusti vaatia, ettA luotonantajilla
on sellaisia oikeuksia, ioiden turvin he
voivat ennakoida omathskinsA. Helena Pahlman
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Kokoukseen oli saapunut runscs
joukko luottomiehiii kuulemoqn
tieto suoj a o altuute ttu J or mo
K u o p u s t c tietosuoja-osioista ja
aiettiimiiiin luottotutkinon
piiiittiij iiisiii Stro;nd Inter-
Continentolin B qllro om-saliin.

LUOTTOMIEHEI - KREDIT-
a o  a a

ffiRY:NYL
KOKOUS 27.01.1993

Luottomiesten Du-
heenjohtaja Hel6na
Pahlman toivotti ter-
vetulleeksi luottotut-
kinnon suorittaneet
luottomiehet seka
muut idsenet. Hzin
avasi kbkouksen sekd
totesi sen laillisuuden
ja piiAtosvaltaisuuden.
Puheenjohtajaksi va-
littiin vuoden luotto-
mies Valtameri Oy:n
luottooiiiillikko Pekka
Tttlikilnen.

a a a a

Kokouksen ensim-
meisena asiana oli
luottomiesten halli-
tukseen valittava uusi
iesen. Onninen Ov:n
luottojohtaja Pentti
Toivosen pyydettyti
eroa luottomiesten
hallituksesta siirtyes-
siiZin elZikkeelle piiAtoi-
mestaan, valittiin he-
nen tilalleen ABB Asea
Skandia Osakeyhtidn
luottooiiiillikk6 Taavi
Kaltankad.

B



Seuraavana asiana
esityslistalla oli halli-
tuksen j AsenistA valit-
tavavarapuheeniohta-
iav:ksi 1093. Valapu-"heenj 

ohtai aksi ni-mi-
tettiin EHketurvakes-
kuksen yhteyspArillik-
k6 Pertti Nykdnen.

TAmAn iAlkeen vh-
distyksemine hallitirk-
sen sihteeriTietoperin-
tii Oy:n markkinointi-
johtaja Olli Kiveld
kertoi  1O.12.1992 ja
f  3.0I .  1993 pidetMen
hallituksen- t<ot<6ut-
sissa h),'vaksyttyjen
uusienjasentennirnet.
Hallituksen puheen-
johtaja kertoi hallituk-
sen kokouksessa
13.OL 1993 paetetyt
lakitoimikunnan. kou-
lutustoimikunnan ia
ulkomaantoimiku n -
nan kokoonpanot.
Kokouksessa oii my6s
nimitetty Luottolinkki-
lehden p:iAtoimittaj a j a
toimitusneuvoston ia-
senet. Puheeniohtaia
Pahlman esittirli k-o-
kousvtielle myds ottei-
ta toimintasuunnitel-
masta v:lle 1993. Ke-
vetretki tehdAzin
f 3.O5. I993 ia svksvl-
lA on tarkolius iziries-
tAri kaksi iesenkdko-
usta. Koliouksen vi-
rallinen osa pzizittyi.

Tietosuoja-
valtuutettu

Jorma Kuopus
vleraanamme

Luottomiehet olivat
kutsuneet vieraakseen
tietosuoi avaltuutetun
Jorma'Kuopuksen
kertomaan tietosuoia-
asioista. Herl aloitti
esitelmdnszi kertomal-
la, ettzi hriret oli nimi-
tettv tietosuoi avaltuu-
t e t ; k s i  r . i l . t 9 9 2 .
Hdn on toiminut ai-
kaisemmin iulkishal
linnon palveluksessa
eduskunnassa  o i -
keusasiarniehen kans-
liassa esitteliidneu-
voksena. Hzin- kertoi
ottaneensa uuden teh-
tdvdn vastaan mielel-
lAAn, koska hzirl oitAri
tietosuoiavaltuutetun
tyotzi mielenkiintoise-
na ia antoisana.

E n s i m m d i s e n A

pzizitehtziviinzian ha-
nen tulisi saada laa-
di t tua pel isr i i inn6t
kuinka henkildrekiste-
rilakia pitriisi soveltaa
luotonvalvontaan ja
suoramarkkinointiin.
Kulutusluottoasioita
kiisittelee kulutus-
Iuottotolmikunta, j oka
parhaillaan valmiste-
lee ao. lainsriAdentoe.
Si inA tul laan mm.
puuttumaan henkil6-
rekisteriasetuksiin.

Tietosuojavaltuu-
tettu toimii tietosuo-
j alautakunnan apuna
t ietosuoi a- asiois sa.
Kuopus kertoi parhail-
laan tekevdlsA tutki-
mustoimintaa mm.
Asiakastieto Ov:sse ia
totesl nykyisesszi kA!-
tAnndssi olevan kor-
jattavaa. Hdnen mie-
lestaan mm. Ruotsis-
sa on tarkemmat ja
paremmat pelisAan-
not.

Luottotietotoimin-
nan suhteen ollaan pe-
rimmaisten kysymys-
ten edesse. Asiakas-
t ieto Oy:tA tul laan
kuulemaan lakiesi[rk-
sia tehteesse, koska
Suomessa ei ole viral-
lista organisaatiota
hoitamassa luottotie-

Luottotietojen
kehitys-
ndkymtit

Luottotietojen yhteis-
kunnallinen merkitys
kasvaa laman aika-
na. Tietojen oikaisu-
plyntoj a tulee yksityi-
silte ihmisilta entista
enemmAn, koska jul-
kiset luottohdiriot vai-
keuttavat ihmisten
elzimA:i sekA vaikutta-
vat heidAn oikeustoi-
mikelpoisuuteensa.

L u  o  t t o  t i e  t o j  e  n
kAytto laajenisi, mika-
li rekisterin pitoa kos-
kevat mAtirAykset sen
sallisivat. Positiiviset
luottotiedot voitaisiin
ehkziL rekister6idr i ,
esim. asuntoluotot.
TAysin kattavaan ve-
lallisen profiiliarwioin-
tiin ei paaste, esim.
tuloja ei kuulemma
kannata rekisterdida
niiden vanhentuneen
tiedon l'uoksi.

Uutta lainseiAdAn-
t6A luotaessa kansain-
vzilisyys tulee aiheut-
tamaan ongelmia luot-
totietoalalla. Lakeia
laadittaessa on otetta-
vahuomioon ulkomai-
set tietosuojakehitys-
mallit.ja esim. Euroo-
pan yhdentymiseste
johtuvat vaatimukset.
Kuopus kertoi myos
todenndkoisesti luot-
totietojen saajien pii-
rin kapenevan tulevai-
suudessa esim. kulu-
tusluottoalalla. Asia-
kastieto Oy:n kanssa
kuulemma keskustel-
laan parhaillaal kuin-
ka laaja luottotietojen
kayttajakunta saisi
olla.

I



Kysymyksiii ja
vastauksia
tietosuoja-

asiasta
Tietosuoj avaltuutettu
Jorma Kuopuksen esi-
telmen jelkeen luotto-
miehet saivat esittae
hAnelle kysymyksie.
HAneltA tiedusteltiin
mm. mlksi posltiiviset
tiedot katosivat muu-
tama r,'uosi sitten hen-
kiloluottotiedoista nii-
den kohdalta, joilla ei
ole julkisia heiridita.

Kuopus ei suoraan
osannut vastata lqrsy-
mykseen, mutta hAn
viittasi vastaukses-
saan henkil6asetuk-
seen ja pykala viiteen,
jossa on kerrottu mik-
si. Kuopus plysi Asia-
kastieto Oy:n hallin-
topaiilikko Reijo Aar-
niota tesmentamaen
vastaustaan. Aarnio
keft oi tietosuoj alauta-
kunnan paetteneen
asetuksen perusteella
poistaa positiiviset Ue-
dot luottotiedoista.

1 0

Kuopukselta kyslttiin
myos miksi on suun-
nitteilla lakimuutok-
sia,  jotka tekis ivAt
mahdottomaksi ky-
syZi luottotietoja ilmar
henkilotunnusta.Kuo-
pus pitaA ongelmalli-
sena kysyrnystA luot-
totiedosta ilman hen-
kilotunnusta. Hiin pi-
taa henkilotunnusta
trirkeiiLnzi asiana yksi-
ldinnin kannalta. Pul-
mallisia tilalteita saat-
taa tulla mikZili henki-
1o joudutaan yksiloi-
mAZiLn pelkAstAiin ni-
men, osoitteen ja am-
matin perusteella.
Kuopuksen vastausta
kommentoi hallinto-
paz hkkd Aarnio. Ny-
kykaytannon mukaan
tiedot tuomiokunnis-
ta Asiakastieto Oy:hyn
tulevat usein ilman
henkilotunnusta. Jos
nyt lakia muutettaisiin
niin, etta luottotietoja
voisi kysy?i pelkiistiidn
h  enk i l 6 t  u  nn  uks  e  n
al'ulla, niin luottotie-
toj a ka]'ttavien riskien
ennakointi vaikeutui-

si olennaisesti.
Luottomiehet ih-

mettelivat my6s sitii,
miksi henkilotunnuk-
sen kZil'ttiirnistii ollaan
raioittamassa ia mita
hdittaa ihmiselle. ioka
on hoitalut asiansa,
on positiivisista luot-
totiedoista.

Tulevaisuudessa
henkilotunnusta saa
kAy-ttaa tarpeellisuu-
den mukaal. Kyseen-
alaiseksi voidaan mm.
esitt2iii henkildn yksi-
ldinti henkilotunnuk-
sella esim. joukkolii-
kenteen nayttdlipuis-
sa ja vuokrattaessa
videoita.

Hal l i tuksen pu-
heenjohtaja Helena
Pahlmal kiitti tieto-
suo'i avaltuutettu Jor-
ma" Kuopusta esitel-
masta ja siirtyi seu-
raavaan aslaan.

Luotto-
tutkinnon

p&iiittiijiiiset
LTS-todistukset luot-
totutkinnon suoritta-
neille j akoi puheenjoh-
taja Helena Pahlman.

Yhd is t yksemme
sihteeri Olli Kivela ker-
toi kurssin olleen nu-
mero 3. Sen on tAllA
kertaa suorittanut 43
jasente. yleisarvosa-
nalla kiitettAvzi.

Opiskelijoiden kor-
kean tason vuoksi
pAzitti vhdistyksem-
ine hallitus.jakaa nel-
ja stipendia:

1.50Omk:nsuurui-
sen stipendin sai pe-
rinteneuvotteliia Ari
Pekka HonEistb, Tie-
toperintii Oy.

5O0 mk:n stipendin
sai luotonvalvoj a Mar-
jut Lamppi, Vakka-
Suomen Sanomain
Kuntainyhtyme.

500 mk:n stipendin
sai huolitsija Sampo
Pennanen, MAN Ro-
land Finlald Oy.

5OO mk:n stipendin
sai perintekasittelija
Mari Pirttijdrvi,
Tam Cont Oy.

P u h e e n j o h t a j a
Pahlman muistutti sa-
malla tutkinnon suo-
rittaneita mahdolli-
suudesta kA1'ttaa LTS-
lyhennetta ammattini-
mikkeensA yhteydes-
sA. H?in toivoi myds
tutkinnon suoritta-
neille olevan hyotyA
siita.

Todistustenjaonja
onnittelujen .iAlkeen
vietimme luottotutkin-
non piiAttAjAisiA ja
nautimme maukkaan
illallisen.



Nimimerkki:
KonrrrdMqxitnus

Iftlrsi
pientii-
sanaa

teliaan kiinnostunut
kurssittaia kertoi lv6-
viinse otilelman luk-
koon muutaman kuu-
kauden kuluttua ja
palaavansa sitten asi-
aan. Kalenter issa
vaihtuivat sivut tiu-
haan ja kohta jo kol-
maskin kuukausi oli
menossa. Tieduste-
luun asian tilasta an-
nettiin vastaukseksi:
"Katsotaan nyt, pa-
laamme kohtaasiaal."
Vuosi on siitiikin men-
nyt kursseineen kaik-
kineen, vaan vastaus-

ta ei kuulu vielakaan.
Mika ihme esti aikuis-
ta tevsiDiiiste miestZi
sanoina-sta esitelmAn
ta{oajalle: "Ei onnis-
tu!" Siina se odotettu
vastaus olisi lyhyesti
ja ytimekkAAsti ollut.
Mielipaha olisi viikos-
sa unohtunut. Sen
siiaal ettA nvt oli saa-
nirt kuukausitolkulla
odottaa, toivoa ja ih-
metellA.

Kerran taas p)rysin
ve rho  i l i j  ames ta r i a
kunnostamaan auton
sisdkaton. HAnellA ei
ollut aikaa juuri nyt.
Eik?i kuukaudenkaan
paasta puhumatta-
kaan 2.5. klo 8.3O aa-
mulla kuten pyhiisti
lupasi. Autonkin ker-
kesin m11rdA r,rrosi sit-
ten, verhoilijasta ei
vain kuulu mitaan.

Kummall ista,  et tei
mestarin sanavaras-
toon kuulunut kahta
pientii ja tiirkeiiA sa-
naa: ei onnistu.

Toisaalta, voihan
olla niinkin, etten oi-
kein I'rnm?irrii selkei-
trikedn kielteisie vih-
iauksia mvdnteisistii
"puhumattdkaan. Mo-
ni hyvA tilaisuus on
tAmAn takia menetet-
tv, vaimo vAittea ia on
iimeisen onneliinen
kun mies holm6yttaan
on kunnollisempi kuln
itse toivoisikaan.

Kielteinen on
my6nteinen

Monast i  k i iytetAAn
kiertoilmaisuja, joita
toiveikas vastapuoli ei
arvaa tulklta oikein.
Kielteinen vastaus pi-
tAa pvstve muotoile-
maair-sit-en. etta vaik-
ka noudatetaan tavan-
omaista kohteliaisuut-
ta viesti varmast si-
s:iisteteZin .

Katsotaan n]4, pa-
laamme asiaan, otam-
me yhte)'tta. Ei kui-
tenkaal kuulu vasta-
usta, ei mydnteista
eikii kielteistA. Niin
kummalliselta kuin
kuulostaakin, kieltei-
nen vastaus on mo-
nasti hy'vinkin mydn-
teinen asia. Siihen
voidaan nimittiiin ot-
taa kantaa ja esittAe
vastaperusteluja. Eh-
kd itse asiakin saa Io-

pulta toivotunlaisen
iatkaisun. Ainakin
sen ehtisi panna vireil-
le muualle .ia hoitaa
kuntoon. Turha odot-
telu on sitA tuskalli-
sempaa mitA kiirsi-
miittdm2impi henkild
on.

KyllAja ei
Velal l iset  sanovat
maksupnmtddn usein
kyla; iriike ei tihes-
k-den aina toteudu ai-
nakaan luvattuna pei-
vdlii. Tarkoittavat sa-
nalla sitii, ettei heillA
kumminkaan periaat-
teessa ole mitAEin mak-
samista vastaan. Kun
velalliselta karhutta-
essa painostetaan
maksulupaus, ei t6-
mAn kyl l i i -vastaus
useinkahn osoittaudu
sen paremmaksi kuin
eikiiiiLn.

T)'tt6set sanovat ei,
mutta sanan merki-
tyksestii on olemassa
empliriseen tutkimuk-
seen perustuva mie-
lenkiintoinen teoria.
Ei sanoo reilusti esi-
mies palkankorotuk-
seen. Samoin puoliso
osallistumispyyntotin
iltatilaisuuteen, j ohon
hdntei itsed"An ei ole
kutsuttu kontrollod-
riksi.

Joskus kylla tar-
koittaa ei ja ei kyll?i.
Parempi lopettaa taiLrne
kirioitus ennenkuin
sedtaan lopullisesti.

I
I

Ihmissuhdeseminaa-
reissa samoinkuin kt-
ja l l isen viest innan
koulutuksessa keho-
tetaan pontevasti viilt-
tameen negatiivisia il-
mauksia. HyvA nZiin,
mutta pesuveden mu-
kana on niinsanoak-
semme lapsi tipahta-
nut hukkaan. Monta
kertaa on erinomaisen
tarkeea, ettd vasta-
puoli ymmZirtae oitis
mita tarkoi tetaan.
Vearinkasityksista si-
kisee kiusaa aivan ker-
rakseen ja juristille
t6ita.

Odottavan
aika

on pitka
Ta{ouduin kerran esi-
telmtiimiiAn perinta-
alal kursseille. Koh-
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v a l m i s t e -
lua on seu-
rannut, on
osoittanut,
ette vaikka
lain tavoite
- luoda oi-
keudelliset
edei lytyk-
set elinkel-
poistenyri-
rysren sa-
n e e r a u k -
selle ja tar-
peettomien
konkurssi-
en va  l l ta  -

miselle - on
k a i k k i e n
osapuolten
m i e l e s t i i
h1'vd, yri-
tysten eri
i n t r e s s i -
ryhmiit ei-
vAt varauk-
settomasti
ole kannat-
taneet lain
esivalmis -
telussa sii-
hen ki4'at
tuja asioi-
ta.

Kauan odotettu ja jul-
kisuudessa vilkasta
keskustelua heriitti-
ny't laki yritysten sa-
neerauksesta tuli vih-
doinkin voimaan
8.2.1993. Se ennakko-
keskustelu, joka lain

Milloin
saneeraus-
menettely

alkaa?
Kun yritys on jAttAryt
hakemuksen saleera-
usmenettelvsta. tekee

peatdsta menettelyn
kaynn ls tam ises te .
Tama viitannee siihen,
etta yritysten lienee
helppoa saada salee-
rausmenettely kiiyn-
tiin velkojien vastuk-
sesta huolimatta.

saneerausoh j  e lma
vahvistetaan. Tamen
j alkeenkezil ei ennen
menettelyn kiiynnisty-
mista s)'ntyneite vel-
koja voida periA, vaan
velkoj ien on hyviiksyt-
tAvA saneerausotrj el-

man mu-
k a i s e t
suorituk-
set saata-
valleenjos
y r r t y s
noudattaa
ohjelmaa.

Myon-
r e r n e n
p a A t d s
mene t te -
lyn aloit-
tamisesta
merkitsee
myos luot-
tojen jAA-
dyttAmis-
te sanee-
rausohjel
man vah-
v i s t a m i -
seensaak-
ka paa-
saan to i
sesti sille
t a s o l l e ,
jollane oli-
slvat kun
yriq/s teki
hakemuk-
sen oikeu-
teen. Me-
n e t t e l y n
tavoittee-

na olevan saneeraus-
ohjelman laatimiseen
ja va}.vistamiseen on
aikaa neljA kuukaut-
ta.

Kun sanerausme-
nettely on alkalut, ei
yrifs saa maksaame-
nettelyn alkaessa o1-
lutta velkaa tai aset-
taa siite vakuutta.
Vastoln kieltoa tehdy't
suoritukset on palau-
tettava. Kuitenkin
menettelyn alkamisen
jZilkeen syntyneet ve-
lat on maksettava site
mukaa, kun ne erd:dn-
t,'vat Samoin tieb/t
juoksevat, menette-
lyn alkamisen jdl-
keen syntyvet velat
(esim. vastikemaksut,
leasingmaksut etc.) on
maksettava ni iden

Yrittiijien
odotukset

Suuri osa pienemmis-
ta ]'riq/ksiste on odot-
tanut lakla turhan kor-
kein toivein. Saleera-
usmenettelln lepivien-
ti aiheuttanee varo-
vaistenkin arvioiden
mukaan yritykselle 1A-
hes 1O0 tmk:n kustan-
nukset,joten akuutis-
sa kassakriisissd ole-
vassaSrritSrksessa ei sa-
neerausmenettely ole
enaa todellinen vaih-
toehto. Mikaen ei si
n,insa este )'ritysta s ti
tekemiistA hakemusta
kyseenalaisilla perus-
tei I la,  mutta si i tA
enemmenjeUemp.irla.
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oikeus muutaman vii-
kon kuluessa pAaitdk
sen saneerausmenet-
tell,'n aloittamisesta tai
hylkAAmisestA. Myon-
teisesse tapauksessa
oikeus mAzirziA lisAksi
selvittaj aiLrt ja velkojis-
ta koostuvan mahdol-
lisen velkoj atoimikun-
nan  kokoonpanon .
Alioikeuksien kAytAn-
not pziAt6ksenteon pe-
rusteista elvet ole vie
IA asian tuoreuden
vuoksi vakiintuneet,
mutta ainakin erAAs
sa ensimmaisista ta-
pauksista yrityksen
rahoittajapankin kiel
telnen kanta saneera-
usmenettelyn keyn-
nistemiseen ei estdnyt
oikeutta tekemaste

Mite
vaikutuksia
saneeraus-
menettelyn

aloittamisella
on?

Yritykseen kohdistu-
vat velkojien perinta-
toimet jaavat sarreera-
usmenettelyn hakutl-
lanteessa lepiiAmAAn -
oikeus ei kAsittele gi-
tykseen kohdistuvia
perintatolmenpiteita
ennenkuin saleeraus-
menettelyn aloittami-
sesta on paatetty. Jos
pEiAtos on myonteinen,
on todennAk6istA, ettri
per inteto imenp id e
kielto jatkuu kunnes

YRITY$

I,AIN
MERI{ITTS

VELKOIALLE



eraentyessa. Mikali
}'ritys paatl,y konkurs -
siin kolmen kuukau-
den kuluessa sanee-
rausmenettelyn kes-
keJAmisesta niin me-
nettelyn alkamisen ja
lakkaamisen vzilil1ii
syntyneet velat ovat
samassa asemassa
kuin massavelat.

Saneerausmenet-
tell'rr alettua on mah-
dollista, ettEi velallis-
yrityksen maii-reysva l-
taa rajoitetaan. Siite,
kuten myos perintetoi
menpidekiellosta teh-
dAAn merkintA yrifrk-
sen kaupparekisteri
tietoihin.

konkurssitapaukses
sa etc.

Miten
velkojan tulisi

reagoida?
Kun velkoja saa tie-

peet6ste.
Lausunnossa olisi

kuitenkin hyvA maini-
ta, jos yritys on tietoi-
sesti velkaantunut ta-
vallista enemmirnjuu-
ri ennen hakemuksen
tekemista, sillA kysei-
nen seikka on t2irkeAA

sa konkurssinesiiAn
arnetussa laissa sAA-
deteZin. Velkojalla on
oikeus vaatia esimer-
klksi sellaisten oike-
ustoimien per[yttii-
mistti, joilla on siir-
retty yrityksen omai-
suutta muille tahoil-
le alihintaan kon-
kurssilainsaadannon
mukaisena ajanjakso-
na ennen saneeraus-
menettelyn hakemis-
ta.

Yritykselle on oi-
keudessa maaretty
mahdollinen selvitta-
jA, jonka kalssa kes-
kustelemalla voi mah
dollisesti saada tietoa
yritystri koskevasta sa-
nee rauss  uunn i te l -
masta ia esim. siite.
tuleekoioiminta i atku-
maan entisillA 

- 
tava-

rantoimittai illa vm.
Mikzlli saneeiausohi el-
ma vahvistetaan ialri-
tvksen toimintd iat-
liuu, tAytyy ottaa k"an-
taa siihen. iatketaan-
ko mr,'r,rnisiA ko. vri-
tykseil-e. Saneerai:s
ohielman laadinnassa
on"otettava huomioon,
etta menettelyn aika-
na sy':ntlrneet velat on
suoritettava vakuus-
veloille ja niiden luot-
tokustannuksille tu-
levien suor i tusten
jdlkeen ennen muita
velkoja (muut velat=
menettelvn alkaessa
olleet vakuudettomat
velat). Jos )'ritys toi-
mii vahvistetun ohjel-
man mukaan. on sen
maksettava uudetlas-
kut ajallaan, jotta sa-
nee rausoh ie lma  e i
raukeaisi. Taloin uu-
det saamiset olisivat
kohtuullisen turvatus-
sa asemassa vilDitto-
mAn yrittijAn tapauk-
SESSA.

Mikdli syystd tai
toisesta saneeraus-
ohjelma raukeaa ja
yritys asetetaan kon-
kurssiin, on velkojil-
la samanlainen oike-
us suoritukseen, kuin
jos saneerausohjel-
maa ei olisi vahvis-
tettu. TAII6in menet-

Miten
saneeraus-
ohjelma voi
vaikuttaa
velkoihin?

Saneerausohjelmassa
voidaal oikeuden pAzi
toksellA tehdA velkoji-
en osalta mm. seuraa-
via toimenpiteita: ve-
lan pddoman pienen-
tdminen, koron muu-
tosja maksuaikatau-
lumuutos. Ohjelman
vahvistaminen edel\ut-
tAA kuitenkin tiegllei
tavalla laskettavan vel-
koj ien enemmiston
hywziksyrrtAzi, j oten vel
kojien kalnattaa tar
koin miettiA aseman-
sa muutosta verrattu-
na esim. konkurssiti
lanteeseen. MikAli sa-
neerausohjelman mu-
kaisesti velkoialle tu-
leva suoritus on pie-
nempi kuin mikii olisi
konkurssitapaukses-
sa tullut ja velkoja
saattaa sen todennd.-
kdiseksi, on se este
ohjelman vahvistami-
selle.

Se muutos, ioka
velkojaa kohtaa sanee-
rausohjelman vahvis-
tamisen kautta riip-
puu esimerkiksi siita,
millainen maksuohlel-
ma velalla on, mikii
olisi ollut todennAk6i-
nen suoritus velasta

don saneerausmenet-
telyn alkamisesta asl-
akasyrityksessa esi-
merk i ks i  Suomen
Luo t to t i e to -osuus -
kunnan luottotietolau-
sunnosta, on ensrn
syy'tA selvittzizi ulkona
olevan luoton md.ArA.
Myos mahdolliset ta-
varat, joiden hallinta
on pidAtetty esim.
panttioikeuden nojal
la on sylte selvittee.
Oikeus pyltaa merkit-
tAvimmiltA velkojilta
lausunroa saneerarrs-
menettelyrr alkami-
sesta, mutta kuten ai
emmln mainitsin, ei
velkojan kiel te inen
suhtautuminen vailttd-
mzittA estA oikeutta
tekemesta mydnteiste

tietoa oikeudelle sen
arvioidessa yrittAjAn
vilpittdmy)4ta ja mah-
dollisrnrksia saneera-
usmenettelyn lapivie-
miseen.

Saneerausmenet-
tely ei este velan peri-
miste takaaj alta tai
ko lmannen  ase t ta  -
mastavakuudesta, jos
sitoumus on annettu
takaajan liike- tai sii-
hen rinnastettavassa
toiminnassa.

Oikeustoimi, joka
voisi peraltya, jos sa-
neerausmenettel5m si-
jasta olisi haettu kon-
kurssia, voidaan pe-
ra]'ttee saneerausme-
nettelyn yhteydessA
vastaavin perustein
kuin takaisinsaannis-

LUOTTOTIETOPAALLIKKii
TIMO HULKKO

SUOMEN LUOTTO-OSUUEKUNTA
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te\,'n j.ilkeen s),'ntJ,'neet
velat ovat massavelko-
jen asemassa, jolloin
esim. konkurssitapa-
uksessa velkoja saat-
taajaada kokonaan il-
man suoritusta.

Yhteenveto
Laki tuo mukanaan
joissakin tapauksissa
yritykselle mahdolli-
suuden jatkaa toimin-
taansa ja vAlttaa kon-
kurssi. TAm:in myon-
teisen vaihtoehdon to-
teutuessa suurimpien
velkojien kanssa yh
teisy'mmdnli ksessa on
laki saar,r.rttanut sille
asetetut  tavoi t teet.
MydnteisessA tilan-
teessa yrityksen velko-
jat saavat omistaan
takaisin jopa enem-
mAn, kuin mite olisi-
vat saaleet konkurs-

sltapauksessa. Llsak-
si asiakassuhde saat-
taajatkua normaalina
tar j  oten mahdo1l l -
suuksia lisakauppoi-
hin.

Pessimistisesti asi-
aa arvioiden uusi laki
on tuonut keinotteli-
joille uuden oivan ty6-
kalun. Saneerausme-
nettelyn hakeminen
keskeyttae perintAtoi-
menpiteet ja antaa so
pivast [saaikaa ikavi
en toimenpiteiden (pe-
rintA, panttienj a omai-
suuden realisointi jr'rn.)
siirtzlmiseksi. Yritteje
saattaa sziilyttrizi va-
kuutena olevan asun-
tonsa "kohtuuhinnal-
la" ja )'rittaje voi sa-
neerausohjelman ai-
kana myos nostaa it-
sel leen ohjelmassa
vahvistettua palkkaa.
Mikrili yritys olisi aj au

tunut konkurssiin, oli-
si mahdollisesti ),'rityk-
sen omistama tai l,'ri-
t5rksen vakuutena ole
va asunto mennyr
myyntiinja palkan tulo
peattyny't.

Voi olla, etta laki ei
johda moniln toteutu-
neisiin saneerauksiin,
mutta Suomen talou-
dellinen tilanne on
omlaan kannusta-
maan yrityksie etsi-
maan pienimmankin
oljenkorrenjohon tart
tua.

Laki yritysten sa-
neerauksesta on pit-
kAhko ja mutkikas.
SiinA on iisiiksi useita
kohtia, jotka jettavat
tulkinnanvaraa. Toi-
saalta vakiintuneen
kA1'tiinnon puuttumi-
nen ei anna mahdolli-
suutta kovin pitkAlle
menevienj ohtop2lAtos

ten tekoon. Temzil
r,rroksi aiheen kAsitte-
ly tAssii artikkelissa
jea valitettavasti pin-
tapuoliseksi. Mikali
saneeraushakemus-
ten mezira kasvaa mer-
kittevasti, suosittelen
sywiillisempAA tutus-
tumista lakiin, mutta
katsotaan n)'t ensin,
miten paljon yritykset
alkavat tAtA uutta
mahdollisuutta kayt-

7. Ituka olet?
OIen Arto Hongisto
Helsingin Herttonie-
mestii. Koulutuksel-
tani olen laskenta yo-
merkonomi.

2. Mitii teet?
Vuodesta 1989 lahti-
en olen ollut perinta-
neuvottelUana Tieto-
perintA Oy:ssa yritys-
per intaosaston osa-
maksusaatavien pe-
rinnAssA.

3. Miksi olet pe-
rintiialalla?
Alalle joutuminen oli
oikeastaan sattuman
kauppaa. Tulin alun
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perin Tietoperintaen
hankkimaan ty6koke-
musta toimistotoistaja
tavoitteeni oli tyopaik-
ka jossain tilitoimis-
tossa, alan haasta-
l'uusja monipuolisuus
on pitenlt minut kui-
tenkin tiukasti naissa
hommissa.

4. MftA mieltii
olet luottotut-
kinnosta?
Tutkintoa voi lzimpi-
masti suositella alalla
toimiville, koska se
antaa laajan kuvan
koko alasta. Tutkin-
non lapeiseminen to-
sin vaati paljon aikaa
ja paneutumista eri
oppiaineisiin ja opls-
kelurytml on aika kii-
vas.

5. Onko tutkin-
nostq ollut hg6-
tgiiomassatgds-
sdsi?
Oikeastaan aika pal-
jon vaikka en teekriAn
varsinaista luotonvan-
vontatyotii. Tutkinto
on laajentanut nAke-

mystzini alasta ja sen
jAlkeen on ollut hel-
pompi ottaa huomioon
myos toimeksiantajan
nakemys asiasta.

6. MitA muutrr
teet kuin t6UA?
Pelaan sal ibandyzi
H:KI 86 nimisessA seu-
rassa, joka on nouse-
massa 1. divisioonaan.
Lisiiksi olen kova mat-
kustamaan, viimeksi
olimme kiertemessa
autolla Saksanmaalla.

7.  Luot tomie-
het?
Olen ollut luottomies-
ten jasen vasta viime
syksysta. Jesenene
olo aikalali on pidet-
ty vasta yksi kokous,
johon osallistuin. Sii-
ne jaettiin Luottotut
kinnon todistukset.

8, Luotolinkki?
Luin Luottolinkkie jo
ennen j aseneksi liltty-
mist2l. Mielestiini leh-
ti on h]'ve ja siinA on
paljon ajankohtaista
tietoa alalta.

9. MitA toiuot
ghd.istgkseltii?
Tuoreena jisenend en
kovin h]'vin tunne vie-
la toimintaa. Kaikki
alaan liitty'vei koulutus
kiinnostaa.

TO.Viikonuitsi?
VAyryseltii kysytAAn
miksi ki{an nimi on
"Totuuden aika". VAy-
rlmenvastaa: Koska se
on aika totta.



BALTIAK@ LUOTTO-
T[DT@KARTAN
VALK@INBN ADUB?
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Liike- eliirnrl ei suvait-
se tyhjidte vaan toimii
hyvin aktiivisesti liit-
tdiikseen uudet mark-
kina-alueet omaan toi-
mikenttaainse. NiinDe
Baltian maiden itsle-
n.insbttye Liettuaan,
Latviaan ja Viroon
kohdistui ulkomaisten
yritysten j a liikemies-
ten voimakas mielen-
kiinto samaan aikaan.
kun maiden omayksi-
tyinen liiketoiminta oli
vasta heriiimtissri 50
vuoden unestaan.
Niinpzi pitkinA vuosi-
na kunnolla Dalkitun
kovan tydnteon lisdk-
si moni muukin mark-
kinataloudessa elavil-
Ie itsestaanseh'\rvs oli
unohtunut Baltiassa.

Maa i lmanso t i en
vAlivuosina Baltian
maissa kavtettiin luot-
totietoi a s5rnalla taval-
la kuin muissakin Eu-
rooDan maissa silloin
oli tapana niiti kafi-
tAA. Sen iiilkeen vin-
mArrettri'iistti syistei
unohdett t i in koko
asia, eike esimerkiksi
viroksi ole luottotietoa
vastaavaa omakielisfe,
yleisesti ymmdrrettyti
sanaakaan. vieraspe-
riiinen "Krediit infor-
matsioon" kvllii rrm-
mdrretririn, riutta sa-
nonta ei ole vhtri vksi-
selitteinen kuin 

'mei-

ddn sanamme "luotto-
tieto".

Luottotietoia on
kuitenkin Baltian lii-
kel,Tityksistzi jo saata-
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vissa. Ne luottomie-
het, jotka olivat mu-
kana viime syksyna
Tallinnan ostosmat-
kalla, kuulivat siellA
Nesteen tytaryhtidssa
vieraillessaan huhlris-
ta uuden luottotieto-
toimiston perustami-
sesta kaupunki in.
SiellA kuitenkin on jo
ennesteenkin alarl toi-
mintaa. Mm. ruotsa-
laistaustaisella Soli-
ditet Oy:112i on tytar-
yht i6 Tal l innassa.
Suomen Luottotieto-

Td.llin.ra.l mo'isemi.5-t(r

osuuskunnalla on yh-
teistyokumppani kau-
pungissa. Eriiiden
Keski-Euroopan toi-
mistoj en tiedettiiin ha-
vittelevan tjrteryhtidi
den perustamista Bal-
tiaan. Global Scan,
luottotietoa-lan yhteis-
toimintatiedosto, jos-
sa meiltd on mukana
Suomen Luottotieto-
osuuskunta, on ilmoit-
tanut pian avaavansa
online-yhteydet myos
Baltiaan.

Tilinpaatostietojen
ja monien muiden ta-
loustietoj en puuttumi-

sesta huolimatta BaI-
tiasta on siis saatavis-
sa kohtalaisia luotto-
tietoia tarvitsevien
Kawroon. ErKa laKr
siellA estA varsin suo-
rasukaistenkaan kal-
nanottoien esittemis-
ta luoi tot iedois sa.
Pulmana Balt iassa
luottotietojen kiiy'tds-
sa onkin se, etteivat
sikZiliiiset luotonanta-
iat osaa itse kerttea
luottotietoia valtta-
mattdmissfkaan tapa-
uksissa. HeidiiLn on
opittava jiilleen 5rm-
martemean, etteiviit
vlelliset ehm:intavat.
valkoinen Cadillac tai
muu sellainen miten-
kriiil todista ulkomai-
sella liikemiehe e ole-
van rikkeettdmzit luot-
totiedot. Pikemminkin
asia saattaa oIIa Dain-
vastoin. Ainakiil Vi-
rossa on saatu katke-
rasti kokea tosiasia,
ettd eodluotettavat lii-
kemiehet, muutkin
kuin suomalaiset, ovat
noDeita liikkeissAiin
av6.utuneella talous-
alueella. Vaikka suo-
malaisetkin luottotie-
dot ymmerrettavesti
tuntuvat Baltiassa hy-
vin kalliilta, luottotie-
totoimistoj  en tapa
vaihtaa palvelujaan
saattaisi helDottaa hei-
tii valuuttapulassaan.

Avainkyqnnyksenri
Baltian luottotietoelii-
messe on: Milloin hei-
dan omat liike!'fltvk-
sensa huomaaiat dm-
mattimaisten luotto-
tietoj en hyodyllisyyden
kotimaisista ia ulko-
maisista liiketuttavis-
t{?

PS. Maaliskuussa il-
mestvneessA Ariodev-
talouslehdesse t6imit-
taja Hannu Tombey
kiivtti luottotiedosta
sairaa "usaldus info".
ioka kuulemma tun-
iuu mukavaltavirolai-
sen korvaan. Onnea
vaan uudelle kdsitteel-
le.



ERAPATVA OY hiljattain aiesopimuksen Scribona AB:n kans-
sa koko Soliditetin ostamisesta. Kauppa toteu-
tunee keviiZilli. Soliditet on toiminut Suomessa
maaliskuusta I99O.

SUOMEN LUOTTOTIETO.
OSUUSKUNTA

Varatuomari  Risto
Suviala on kutsuttu
vhtion toimitusi ohta-
jaksi ja osakdaaksi
l .  1.1993 alkaen.

Muuta;ma soncr So lid ite tist a
Soliditet on pohjoismainen luottotietotoimisto.
Sen kokonaisliikevaihto Dohioismaissa oli I 992
noin 24O milioonaa SEK. " Se kuuluu vielA
toistaiseksi Tikholman Dorssissa noteeratta-
vaan konsemiin Scribona Ab.

Maailman suurin witvs- ia luottotietoalan
konserni. vhdvsval talbinen Dun & Bradstreet
Corporaticin, jbhon kuuluu mm. Moody's, teki

TEIIOKASTA

PERINTAA !

?ar4o
Avain saatavien kotiut-
tamiseen on markkinoi-
den monipuolisin

Liikkuvan lakimiehen ty0piiytii
Victor 400n !

12.400r-
4E6slc 25 Mhz, 2/E0, Pallohiiri,
MS-Dos 5.0, Windows 3.1, Paino 2,? Kg

Vain rajoitettu erii !

PfOg-Net Oy, Ruosilantie 14,00390 Helsinki
Pult. 90-547 1543 Fax. 90-547 1534

Kauppatieteiden mais-
teri Kirsi Lehtinen on
nimitettv DerintZineu-
volan<sr,

Tiedonhallintaosaston
oriiillikdksi on nimitet-
tv HAkan Broman.
liallinto- ia ulkomaan
osaston 

"odAllik6ksi

Jaana Upbnen ja ul-
komaan yhteyspiiiilli-
koksi Tuula ltkonen.
Kotimaan markki-
nointiryhman muo-
dostavat yhteyspAdl-
likkd Raimo Jdrvisa-
lo ia luottotietokonsul-
tii Stefan Griinqvist
ja Sami ljiis.

Suomen Luottotieto-o-
suuskunnan luottotie-
tonAiillikdksi on valit-
tuKTM Timo Hulkko.

SUOMEN PERIMISTOIMISTOJEIY
LIITTO RY:N VUOSIKOKOUS

Suomen Perimistoimistojen Liitto ry:n puheen-
johtajaksi valittiin toimitusjohtaja Aulis Tiiyli
Contant Oy: sta. Varapuheenjoh tajaksi valittiin
toimitu sjoh taj a Thonias Feof,oroff In Lru m J us-
titia Ov:stii. Muiksi hallituksen iaseniksi valit-
tiin toimitusjohtaja Kari Kylliinen Tietoperintii
Oy:ste, varaluomafi Veitko Kauppi Luot"lore-
kisteri Oy: stri, varatuomari Timo Miiki Contant
Oy: stAja toimitusjohtaja Eero Sundqvist Cash-
in-Consulting Ky:sta.

Suomen Perimistoimistoien Liitto rv on
perintAalalla toimivien yritysteri et uj zirj est6. jon-
ka jesenet toimivat yhteisesti hyvAksytt5,jen
perinnen eettisten siidltojen mukaisesti.

Tietoperintii
Og:lle uusi
tstiiryhtiii
Kauppiaitten Kustan-
nus Olr ja Tietoperintri
Ov al lekir i  o i t t ivat
2i.t2.t992 

-kauppa-

kirjan, jolla SV-Perin-
ta Oy:n koko osake-
kanta siirtvi TietoDe-
rintti Oy:n omlstuk-
seen.

Sv-Perinta Oy on
Suomen Vahit ta is-
kauppiasliiton eli K-
kauppiasliiton viisi
\,'uotta sitten Derusta-
ma perintayhtio, joka
palvelee ensisijaisesti

K-kauppiaskuntaa ja
muita K-ryhmAAn
kuuluvia toimeksian-
taiia.- 

Tietoperintzi Oy ja
Keskon orqanisaatio
ovat io aik6isemmin-
kin tehneet vhteistvd-
te osakkLusyhl i6
Kymppiperint?i Oy:n
puitteissa, jossa seke
Tietoperinta Oy ette K-
Luotto Oy ovat osak-
keenomistajinayhdes-
sa Neste LiikenneDal-
velu Oy:n kanssa. Tie-
toperinui Oy on my6s
toimittanut SV-Perin-
tA Ov:n atk-tekniikan.
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LUOTTOIT,IIEIIET - KREDITI}IANNEN ry
TOIMINTAKER'TOMUS VUODELTA 1992

Vuosi 1992 oli yhdistyksen kolmas\anmenes-
ensimmeinen toimintavuosi.

.rAspwrsrO
Uusia jesenia hyvdksl'ttiin r.rroden 1992 aikana 85.
JasenmeAre oli vuoden lopussa 722.

HALLITUS

Yhdistyksen hallitus toimi seuraavassa kokoonpa-
nossa:

* Puheenjohtaja, varatoimitusjohtaja Timo Meki
Perimistoimisto Contant Oy* Varapu heenjohtaja, luottopaiiJlikko Petri Carpen
Luottokunta

* Sihteeri, osastopa: Ikkd Siru S]'rjtila
Oy Valitut Palat - Reader's Digest Ab* Rahastonloitaj a. osas topdeil likko Seppo Palmu
Aomrvaara uv

* Kerhomestari, hallintopazi[likk6 Jaana Uponen
Suomen Luottotieto-osuuskunta
{ent. Suomen Luotonantaj ain Osuuskunta)

Varsinaisia hallltuksen jibenie ofivat:

* Hallintopeiillikko Reiio Aarnio
Suomen Asiakastietd Ov

* YhleyspririJlikko. Perl I i Nykanen
Eldketurvakeskus

* Luottojohtaja Pentti Tolvonen
Onninen Oy

* Osastopez likk6 Anna-Maija Urpelainen
Oy Tebbil Ab

TILINTARKASTA.'AT

Toimitusjohtaja Pirjo t,ahti
Eld.kevakuutus Ov Ilmarinen
Talousjohtaja SeUa I-ehtonen
Perheauto Oy

VARATILINTARXAS.TAJAT

Luotonvalvoi a Auli Niemi
Siemens Oslkevhtid
Va-ratoimitusiohtaia Kimmo Oksa
Hakaniemen-Ldd' k-driasema Ov

TOIMIKTJNNAT

Luottoalan neuvottelukunta
* Puheenjohtaja, Varatoimitusjohtaja Timo Mdki

Perimistoimisto Contant Oy

Jisenet:

* Luottopaalikkd Tom G. Ahlroos
ABB Asea Skandia Oy

* OsastoDaalikkd Lassi Kantola
Suomen Yhdvspankki Ov* Toimir.usiohtaid Aulis Lindell
Neste-Liikenn-eoa lvelut C)v

* ToimitusiohraiS n/l ikko Pdrianne
Suomen 

-Asialiastieto 
Ov
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* Osastonjohtaja Jaakko Pohjanpelto
TietoDerinte Ov

* LuotionAZiLllikk-o Veikko Semi
Oy Stotkmann Ab

* Konsulttijohtaja Risto Suviala
Perimistoimisto Conl anl Oy

* Toimitusiohtaia Esko Tuovinen
Suomen Luot[oUeto-osuuskunta
(ent. Suomen Luotonantaj ain Osuuskunta)

Lakitoimikunta

* Puheenjohtaja, varatoimitusjohtaja Timo Miiki
Perimistoimisto Contant Oy

Jesenet:

* Hallintopa. hkkd ReUo Aarnio
Suomen Asiakastieto Ov

* Perintdlakimies Paavo Hemzilainen
TaDiola-vhtidt

* Hallinto;ar ikko Ahti Nuutinen
Suomen Tilirahoitus Oy

* LuottoDaiillikkd Matti RiihimAki
Kansaiiisrahoitus Oy

* Apul.osastopii?illikkd Markku Riikonen
Eldkevakuutu s Oy Ilmarinen

* LuottoDaa likko Antero Teittinen
I .Ka- Y nrvma (  JSl t l tsKl lnTa

Koulutustoimikunta

* Puheenjohtaja, hallintopa{ iikkd ReUo Aarnio
Suomen Asiastieto Oy

Jesenet

* MarkkinointUohtaja Olli Kiveki
TietoDerinki Ov

- KanorruspaarlKKo Lero Jeppa
AsDo Ov

* Apul.lubttopaz likko VeUo Laakso
Luottokunta

* Konsultuj ohtaj a Risto Suviala
Perimistoimisto Contant Ov

* LuottoDa. likk6 Paula Nvsien
Onninen Oy

Irlkomaantoimikunta

* Puheenjohtaja. toimitusjohtaja Thomas Feodoroff
Intrum Justitia Ov
[ent. Credit-Justitia Oy)

Jesenet

* Luottopaaillikkd Petri Carp6n
Luottokunta

* Kehitvsoiidllikkd Raimo JArvisalo
Suonieri Luottotieto-osuuskunta
lent. Suomen Luotonantaiain Osuuskunta)

* Kamreeri Kai Lundstrdm 
'

Suomen Yhdyspanlki Oy* OsastopriiiLllikko Pido Nurmi
Eurocard Ov



IIALLITUKSEN KOKOUKSET

Hallitus kokoontui vuoden 1992 aikana 9 kertaa.

VARSINAISET KOKOUKSET

Varsinainen kevatkokous

Yl* . . ' I I : "1  vars_inainen kevdrkokous p ide i in
.r.Y.D. lYY7. KoKoukses\a hj,.vdlsla tiin Vhdisrvksenr  npaat-osJa to im jn lakenomus \ .uodel ia  l9g- l  .  es ile  r jn  t i  t in tarkasla i ien .ker lomus seke myonnel( i in
vast  uuvapaus I  i l ive lVoj l is i l le .

LuottopAeillikko pertti Saanila piti kokousesitelman
ulkomais len saalav ien \ ien l iper inndsl  d  ia  er i la is is
I a kansainvalisisr a peri n r eian tt i t rywisr a'meniiieiy
tavoista.

V€rsinaisen -ke\.Atkokouksen yhteydessei iariestet_l iin kevd tret ki Kouvolaa n. Reti<i si-sa lsi,.iJ;il;
nit MK-Perinta oy:ssd ja woikoskj Ov,.i ritiraii 'sa.
l u l ust umisk_AJmn i n Verlan tehdasmuleoon sekd ve_nenster t )m Ku l ta  re i l in  erdmaaiarv i l ld .

Varsinainen syyskokous

Vars inainen s_yyskokous p idel t i in  5.  |  | .  1991.  Koko.u.Ksessa h) .vaksJ l i i in  hal l i t  uksen ehdotus ta lousar_\ roks i .  v ' l lodel le  1992 sekd vdhvis tet t i in  vars inaisen
seka kanna ltajajdsen maksu n suuruus. ],]rdisLvk
sen naltilukseen 3-'".uot is ka udeksi ero,uroroisteri [i_lalle valittiin seuraavat henkilot:

MarkkinointUohtaja Olli KivelA, Tietoperinta Oy

Markk inoint ipd i i l l ikko Helena pahlman,  Suomen
ASIAKASTTCTO UV

TalouspziAllikko Y!'6 Stenberg, Oy Hobby Halt Ab

Hl l l i ruksen puheenjoh I  a jaks i  ,u"uodel le  igg3 val i t
ln marklinoin lipzizidlikl(o Helena pahlman Suomen Asiakast ie to Oy:s ld ia  varapuheen joh la iaks iluor rojohraja pent r i Tirivondn Onni,i"; ov,3i;:iF'";;i

r  orvosen erot  I  ua leh ldv is l  dz in e ldk l {eel le  iA: imisensa\aroks i  va. l i  i in  jdsenkokou ksessa 27.  I  : t993 v; ;a .puneenjohtajal-(si yh teyspzi:i l l ikko ferlti NvkenenLral re l  urvaleskuksesla ia  uudeksi  ha l l i tuksen iz ise_neksi .luotlopddllikho T?avi Kallankari agH 
'A..,

Jl{andra Uv:stal

Luottolinkin toimitusneuvosto

' Pddloimiitaja. yhl eysp:i:iJ lik}.o perlli Nykenen
t,ta1(eturva]teskus

Jesenet:

* Luottopzi:illikko Jukka Mafttila
Enso Gutzeit Oy* Luotonvalvoia Aila Oir,.ula
Hoover Oy 

-
*  Luoi ro johla ia pent l  i  To ivonen

Onninen Oy* Luottotietoiutkija Kim Valkonen
Suomen Luottotieto-osuuskunta

,  {enl .  Suomen Luotonanla ja in Osuuskunla)-  I  o imi lus iohta ia Jorma Taht inen
Mainosateuee-TAhtinen Ky

Ti l in  la , rkas l  a j iks i  vuodel le  I993 val i t r i in  luo lonval_
voja Aul i  Niemi  Siemens Oy:std ja  vara lo imi tus ioh_
taja Kimmo Oksa Hakanieinen LaaikariasemastL

Varai i l in i  arkaslaJtks i  va l i r I i in  Iuor l  opAel l ik l {o  pek
ka.Laur i la  HuberOy:s(z i  ja  kassapa: i  l l lkko Ol l i  Ruoi  _
sala inen l ,emminkdinen Ov:s[e. '

K9f .9y;e9qe]meir  p i t  iv6 I  Vuoden luo l  tomies,  tuot  I  o .pzialliklo fekka Tiil ikainen Valrameri Ov,ria ii l,"i_
naan konkurss i  er i  ndkokulmista ja  paik in lohra la
Pekka Kon r rinen ai heenaa n par|tti-en't uor r oiiitrii i i
n i iden tausta l  sekd pankJl i to iminra 1a r isk inoi io
tZinddn.

MUUT KOKOUKSET JA TAPAHTUMAT

Jesenkokoukset

29.01 .  1992 p id_et t j in jdsen kokou s.  Kokou ksessa iaet .urn.  Luouomiehet  r .y :n ja  Markk inoint  i_ inst  i tu-u I  in
yndessa kehi l tam: in luo l lo tu lk innon hwaksv. tvsr i
suor i (  lanei l le  k  urss i la is i l le  LTS-t  odis tu i ,  io i l i  "v t r .
d isrys myonsi  hei l le  o ikeuden tavrraa 

" imi ,nr i 'u i ileydessi i  LTS-nimikef id .  Turk in ioon osal l is ru i -41
opiskelUaa.  Yhdis tyksen st iperd i l la  palk i r  r i in  kurs
srn prijmus Pirio Holm.

Kokousesitelman piti hovioikeudenneuvos Kari Ku
Janen atrreenaan riita asioiden kzlsittely uudessa
alioikeusj a4 estelmesse.

15.9.  1992 p idel  i in  myos jesenkokous.  Kokousesi
rerman p i  pro lessor i  Thomas Wi lhelmsson a ihee_
naan kulU I I tsluol I osednnosl en tarkjsl amistoimikun_
nan tyoskentely.

Vuoden luottomies

Luot topAiv l l ld  t .  I  0 .  I  992 m/s SaJly  AJbatross i l la  i  u l_
rusre l ]n  Vuoden luo l lomies _val in(a.  Vuoden luo l
lomies val i l l  i in  n1 'L ka ldeksannen kemar.  Va l i  (u  ks i
tu l i  l -uo l topAal l ik_ko pekka Ti i l ika inen Val tamer i
uy:sra.  FeKKa t i i l ika isen ansio ina p idetedn to imin_
I aa yhdistyksen .halli ru_ksen j:isenend ja koul u rui
loimikunnan _puheenjoh rajana \.uosin; Iggg 1990
Ja nanen keskeis( : i  va ikut tamis laan luo l lo lu tk in_
19n s].I.t tlrnl ?e^el. Huin on jarjeslzinyr meriseminaa_
r i l , "uosina.  I  988.  |  990 ja  ryokenne[ ly  luor  t  o iurk in_
non opettajarlaja muunkin luottoaldn koululuksen
luennoitsUana.

L isdks i  Vuoden luouomiehel la  on p i tk : i  ia  menes_
tyksellinen u ra luoltoalalla konr rori.i ja lu<irr"pdli[
kon:i eri tukkuliikkeissa.

Vuoden.. luottomies palkittiin diplomilla ja taide
esineellA.

Yritysvierailu ja iltamat

24.3 1 992 i|riestel I i in J,'ritysvier.ailu FinnairOy:ssA.
Yni ron pa2lonl tor issa isz in l inamme to imivat  apu
ra lsJonta l_a pel r i  penl t i .  t iedol ta ia Leo Biorkroth ia
maxsutiik€nnep:izill ikko Mer-vi M:jll.rel:i. 'Ku ulimfr e
esl ryKsel  t  innai r  Oy:  n h is tor ias l  a .  organisaa I  iora
Kenreesta.  tu  tevaibu uden ndklTnis ld 

-seka 
Vhi ionkeiyt:hnostzi maksuliike- ja peintaasioiiia- 
'--- ---

Padkonl tor isra s i i rn4t i in  Hels ink j -Va n taan lento_
Ken. t ,a i  te .  Jossa saimme tutus l  ua teknisen_ ia  huol to
yKStKon to imin laan seke MD I  I  koneen ohlaamon
teknisiin hienouksiin.

25



Yrityskalmnin paatteeksi vietettiin vauhdikkaat ja
laululliset iltamat Finnpapin tiloissa teemalla "[€n-
nokkaat luottomiehet".

JASENLEHTI

Yhdistyksen julkaisema Luottolinkkilehti ilmestyi
vuoden aikana neljA kertaa.

YHDISTYKSEN TALOUS

Yhdistyksen taloudellinen asema sAi\ri toiminta
Vuoden aikana varsin vakaana. vaikka kiianpidol-
linen tulos jii ikin jonkin verran alUeuimaijseksi. Ali-
jaamaisns johru i  paaosin s i i ta .  e t ta  FECMA:n ja i -
senyhdistykset pddsivai vihdoir yht eis5.'rnm:iLrryk-
seen FECMA:n aiempien \,"uosien tappioiden va-
kauttamisesta ja j aadJ,'tetqa en jasenmaksujen suo-
rittarnlsesta moden 1992 aikana. Yhdistvksemme
osalta tZimA merkitsi n. 15.000 markan ennakoima
tonta kulueraa.

Muilta osin toiminta pysyi varsin hyvin vahvistetun
talousarvion puitteissa. Tilinpaetokseen liitt}'vat tie-
dot ilmenevat oheisesta tuloslaskelmasta ia tasees-
ta. Yhdislyksen kiianpidon ja ji isenrekisierin ylld-
Didon uudistetulla SYP:n kehittamala ns. laskutus-
ohjelmistolla seke yhdlstyksen juoksevat asiat, on
tuttuun tapaansa hoitanut Ita-Helsingin Toimisto-
palvelu Oy.

TOIMIKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUK,
SET VUODELTA 1992

Luottoalan neuvottelukunta

Neuvottelukunta kokoontui kaksi kertaa. Keisitel-
tiin luotto- ja perintaalaa koskevia lainsaedeiltduu-
dlstuksia seke vfanomaisten organisaatiomuutok-
sia sidosryhmien osalla. EriryisesLi neuvoltelukun-
ta otti kantaa luottotietoien saatanlutta ia laatua
koskevaan keskusteluun. Yhdistyksen foimintaa
seurattiin ia erlMsta huomiota annettiin Luottolin-
kin loimilisryolle ja harjoireLulle aktiiviselle ja laa-
iahkolle koulirtusioiminhalle.

Jdlkimmiiiseen kokoukseen osallistuivat myos kaikki
kunniajasenet.

Lskitolmikunta

Toimikunta valmisteli yhdistyksen lausunnot oi-
keusministeridlle lakiehdotuksista etuoikeussddl-
nosten uudistamiseksi seka yksityishenkiL6n velka-
ja4estelysta ja ]Tityksen saneerauksesta.

Yhteistydssa kuluttajaviranomaisten ja oikeusmi-
nisteridn kanssa valmisteltiin ohieistusta "HVVa De-
dmistapa kuluttajaperinnassa".

Usealla eri tasolla pidettiin yhteytta auoikeusuudis-
tuksen valmistelua oikeusministeriOssa hoitaviin
elimiin sekA kulutusluottotydryhmean. Toimikunta
osalLisl ui luonnollisen henkilon velkaiailieslehrvn liit
t1,.v-ien neuvonl aj,if1estelmien su unriitt 6lu u ri."

Koulutustoimikunta

Kokoukset

Toimikunta piti yhden varsinaisen kokouksen ia
useira. la'iinna Lr;ol topalivien j,irjestelyihin li ittyndi-
ta Duhelinkokouksia.
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LTS-tutkinto

Toimintavuoden aikana osallistui edelleen ilahdut-
tavan runsaasti opiskeluoita LTs-tutkintoon tah-
taavaan koulutukseen.

Kurssilta nro 03 valmistui \'l-roden 1992 aikana 4I
opiskeluaa, joille yhdisqt/s mydnsi oikeuden ka)'ttaa
LTS lyhennettii.

Opeltaiien osaha ei toiminlavuoden aikana tapah-
trinrrl blennaisia muutoksia. Koulutusl.a haiitasi
kuitenkin edelleen ankara oppimateriaalipula, jo-
hon toimikunta pyrki yhdessii Markkinointi-Insti
tuutin kanssa lo)rtamaain helpotusta,tosin huonolla
menestykselldi.

Luottopaivat

Perinteisesta Luottomiesten Meriseminaarista a1-
kunsa saaneena Didettiin 1.10. - 2.10.1992 ensim-
mziinen Luottopeivat-niminen tilaisuus. Luottopei
villa kasiteltiin ajankohtaisia luottoalan aslolta seke
tutustuttiin Baltiaan etabloitumisen ongelmiin.

Luottop:ilivien yhteydessii m/s Sally Albatrossilla
julkistettiin myds VTM Pekka Tiilikaiselle myonnet--tw 

l'uoden luoftomiehen nlmike.

Talous

KouLutustoimikunnan toiminta\,-uoden tuotot ia
kulut ilmenevat yhdisryksen ulinpea tokseste. 

-

Ulkomaantoimikunta

Vuonna 1992 kesiikuun alussa luottomiehet osal-
listuivat FECMAn iariestamaain seminaariin Kolnis-
se. Luottomiesten-rvhmA o1i i:i11een runsaslukuinen
ja edustava. Osalli5tuimme "samalla myds hallituk-
sen kokoukseen. iossa FECMAn talousasiat saatiin
vihdoinkinkuntoon. Swskuun alussa FECMAviral
lisesti vahvistettiin yhdistykseksi Brysselin kokouk-
sessa, iossa Thomas Feodoroff oli Luottomiesten
edustajana paikalla.

Tolmintavuoden aikana Risto Suviala teki ansiok-
kaan tydn kirjoittamalla suomalaisista yritysmuo
doista,iuottotiedoista, maksuehdoista, saataian tur-
vaamisesIa ja perinnastd kaisilj4an, jonfta FECMA
julkaisee englaff in kielisena. Kzisikirjan kaennos
on io rehfy ia laiheretty eteenpain - jeamme odotta-
ma"an jzi'nirirytrsellzi. kbska opu s i I niestyy. FEC MAn
syyrkdkous i(oopenhaminan ulkopuoleiia Jytlinges
se, johon Petd Carpen ja Thomas Feodoroff osallis-
tuivat, o1i arkinen ja tydntelteinen.



LUOTTOMIEHE"I - KREDITMANNEN ry

TULOSLI\SI(ELIT4A

VARSINA]NEN TOIMINTA
TUOTOT

Luottolinkki
Koulul.us ia iesenU laisuudet
FECMA: n-m-atkatrr otot

Yhteense

KULUT
Luottolinkki
Koulutus ia iesentilaisuudet
FECMA:n"hilut

Tutkimus ia tutkinnot
Palkat.ia palkkiot
Hallintokulut

Yhteensa

TUOTTO/KULUJAAMA

SIJOITUKSE"I
Korkotuotot

VARAINHANKINIA
TUOTOT

J:isenmaksut
Jasenrekisterin mvynti

Yhteense

KULT-17
Yhteensti

KORKOKULT]T

TILIKAUDEN TUI,OS

VASTAAVAA
Rahoitusomaisuus

Rahat ja pankkisaarniset
Tili sYP 208918-73866
Keski-Uudenmaan SP 40 1672 -2 1467
MD'ntisaamiset
Siirtosaamiset

Yhteensa

VASTATTAVAA
Lyhl'taikain en vieras Daaoma- - 

Ostovelat
Siirtovelat

Yhteensa

OMAPAAOMA
Oma pfioma

Edellisten tilikausien tulos
Tilikauden tulos

Yhteensa

Yhteensd

TASE

Tilikausi
otor92-31).292

50800.o0
127 106.OO
61375.0O

239281.OO

-r r  1723.88
-123633.90
- 108569.16

-6000.oo
0.oo

-67 r54.62
-47704r.56

-177800.56

16163.20
-r6r637.36

r37 r25.OO
12000.oo

149125.OO

o.oo
149125.OO

- r5.60
-12527.96

Ed. tilikausi
010191-31  1291

82400.00
224324.40

70640.00
38r364.40

-122541.75
-203831.47
-90504.60

-3350.00
0.00

-75054.00
-49532t.a2

-713957.42

15516.25
-94447.r7

158852.O0
25060.00

183912.00

0.00
1839r2.00

-272.70
85198 .13

3 r  1291

8044.06
135954.03

3300.00
r7700.oo

164998.09

13665.20
9500.00

23165.20

56634.76
85r98.13

141832.89

r64998.09

3tt292

77526.7a
L27ar5.r5

o.00
7500.00

14684r.93

8992.O0
8545.00

t7537.OO

14r832.89
-12527.96
t29304.93

r46841.93
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TILINTARKASTUSKERTOMUS

Olemme tarkastaneet Luottomiehet - Kreditmeinnen ry:n kirjanpidon ja hallinnon vuodelta 1992
hywiin tilintarkastustavan edel$tamassa laajuudessa.

Tihnpeetos, joka osoittaa 12.527 ,96 rnatkan alijiiiimAii, on laadittu voimassaolevien saZinn6sten
mukaisesti.

Suorittamamme tarkastuksen perusteella puollamme
- tuloslaskelman ia taseen vahvistarnista
- vastuuvapauden mydntdrnist.e vastuuvelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.

Vantaalla. 9.3. 1993

Seija Lehtonen Pi{o Lahti

Luottomiehet-
Kreditmeinnen ry
PL 89 t, O0lO I Helsinki

Painopaikka:
Osoite:

Puhelin:
Telefax:
Yhteyshenkil6:

Painoekpert Oy
Henry Fordinkatu 5 K,
OOI50 Helsinki
90- 176800
90-  r70181
Pentti Kauhalen

Paetoimittaj a:
Puhelin:

Mikko Kallankari
90 -513  711

Jorma Tdhtinen
Mainosateljee Tehtinen
Vuorimiehenkatu 14 A
0Ol4OHelsinki
90-669 848
90-666 30r

Mustavalkoinen
5.O00 mk
5.O0O mk
3.10O mk
2.2OO rnk
I.  lOO mk

9OO mk
40O mk

A4
2lO x 297 rnrn
4 kpl
I  p 4 1  m m , 2 p 8 7  m m
45hnjaa/cm
Paste-up tai negatiivifilmi

Maksun saaja:
Pankkiyhteys:

Luottomiehet ry
sYP 2089r8-73866

Yhteyshenkilo:
Osoite:

Puhelin:
Telefax:

Ilmoituskoko
1/ I etusim
I/2 attkeama
I / I takasir,rr
l/1 muu sivu
1/2 sltl.t
I/4 sim
vanllsa

ky
13,

Reklamaatiot:

Ilmoitusten
penruttaminen:

Ilmoitusten oainoasua kos-
kevat reklariraatiot 7 wk:n
kuluessa lehden ilmestymi-
sestA kiriallisena.

Nro

2/93
s/9s
4/93

Viimeiste:in 14 \,'rk ennen
aineiston toimitusDeivaa.

Aineisto Ilmestyy

26.03.1993 28.04.1993
04.08.1993 25.08.r993
r5 .o9 . r993 r3 . rO.1993Lehden koko:

Painopinta-ala:
Palstojen mae'ra:
Palstal leveys:
Rasteritiheys :
Aineistovalmius:

2 8

rrl*JJstimhki
Julkaisija:

Osoite:

Painos: 8OO kpl



Asian-
tuntija
tuppi-
suuna
Asiakasneuvottelussa
olivat LisnA myyntij oh-
taja, mlfmtiparillikkd,
ostajan edustajat sekzi
myyj iiyrityksen perin -
td-asiantuntiia. Tar-
koituksena o-li neuvo-
tella saldo Dienem-
mAksi. Ennei palave-
r ia mvvidvr i fvksen
henkil6idorjivaf rai as-
ta, mihin limiitti 6tisi
pudotettava.

Itse neuvottelua
vet i  myvnt i iohtaia.
Vastoirreiukdteiskia-

vailuja asiakkaalle ei
maairritty uutta limiit-
tid., vaan asia iatettiin
auki odottamlan hii.-
nen my6hemmin lu-
paamaansa esitysta
asian hoitamiseksi.
Neuvotteluien veteie ei
kysynyt eilia muuien-
kaan osoittanut Derin-
nan edustaialle pu-
heenr,rroroa. NiinpA
tzimei istuikin lAh-es
tuppisuuna kahvia
nautiskellen.

Ryhtiit!
Perinnen edustaian
olisi pitzinvt rvhdistiiv-
tya 1a omi-al,oittetse6-
ti pyytae puheenvuo-
ro ja tarpeel l isessa
mziiirin tuoda esille
kantansa. EihAn ollut
tarkoitus , ettri hdn oli-
si vain mykkeiii rekvi-
siittaa. Hwehan se on
aukaista 

-suunsa 
idl-

kenpAin, mutta n-eu-
votteluien kuluessa
vielA pal1on paremDi.
Silloin o5apublet pys-

B'vAt ottamaan heti
kantaa eika vasta vii-
destoista priivA. Moni
solmu i ziri synt'rrniittd.
kun p-ulmlt kasitel-
kiAn heti. vhteen me-
noon. Hankalirnrnas-
sakin tapauksessa
saadaan ainakin val-
miiksi mydhemmin
selvitettzivien asioiden
llsta ja aikataulu.

Neuvotteluien pu-
heenjohtajan tulee alh
iamekka ia tilaisuus
bn lopeteitava selke-
aen- paat6kseen. sopi-
mukseen, niin ettei
kenellekiiAn iZiA epri-
selvaksi mit-en kdvi.
Usein Uime paiitds on
sellainen, efta asiak-
kaan ehdotukseen ote-
taan lopullinen kanta
tiettf'n priivemaziden
mennessd kokouksen
jzilkeen. TAytdnt66n-
panon kannalta olisi
paikallaan mzizirr4tii
myos vastuuhenkildt
sek:i puolin ia toisin
vhtevshenkil6t.

Ttrrha asia
Monasti prizitdksen
tziytiint6dnpano iaekin
vtihemm ti-l]e hu"omi ol -
le. Sovittuien saldora-
j ojen ylitykset sallitaan
eikA muutenkaan olla
tiukkana tehdvn soDi-
muksen valvoririsesia.
Uskottar,rrus menete-
tean eilci asiakas endA
tiedri kuinka suhtau-
tua my54'ein pyrkimyk-
siin. Jos on solrnittu
liian tiukka soDimus
helppohan se oh 1eil-
jestapain neuvotella
uusiksi. Paaasia on,
ettei tehtye sopimusta
muuteta vesitkimallii
vaan samalla tavalla
kuin alkuperdinenkin
luotin.

Maaihnassa sano-
taan olevan kolme tur-
haa asiaa ia nelitinnek-
si voidaan niniet?i pA-
toksen teko ilman thv-
tilnt66npanoa.

JUKKA MARTTILA

Varaa aika allakastasi

Luorromtenel  ry
koulutustoim ikunta

0 .1  993

Luottomiehet
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