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MWTOSTENAIISA
Oli ilo lukea joulukuun lopussa sanomalehdes
ta Patentti- ia rekisterihallituksen tiedonantoa
lainmuutoksista, .jotka tulevat lisaitimzizin ja
helpottamaan karipparekisterin antamaa ti-e-
toa.

Todella suurija ihnteellinen asia on henkilO-
tunnuksen llmestJmrinen henkilotietoj a tasmen-
trivAnA tietona kaupparekisteriotteeseen. Voisi-
han sit:i kuvitella, ettzi tzimei.nkaltainen uudis-
tus olisijaeny't toteutumatta, kun on seurannut
tietosuolavaltuutetun toimia viimealkoina.

Toinen muutos koskee elinkeinoilmoituk-
sia, joista luor.rrttiin ETA-sopimuksen astuessa
vo imaan  I . l . 1994 .  Uudessa  i d r j es re lm . i ssa  Vh
disretr i in kaksi  r lnnakkaisra i lmoitusmenelte
lyzi  :  e l inkeinoi lmoi l  us ja kauppa rekister i - i lmoi-
tus.  I lmoitushan tehdzizin n r , .1 ainoastaan kauo-
parekisteriin ja se laajeni koskemaan kalkkia
elinkeinonhari oittaiia.

Uudistuks6t tuievat hetoottamaan meidan
monien tydtehlziv iz i  o lennalsesr i .  Henki lo iden
yks i l o in t i  he lpo t l uu  j a  yh l i o iden  n ime l  ru leva l
m.yds tarkenlumaan. Todennekoistei  on, et le
kahta samannimiste \Titvksia ei Suomenmaas-
ta loydy. Ny-thein se oir m-ahdollista lzihinnei toi-
minlmien kohdalla, koska niista on suurin osa
rekisteroimetta kaupparekisteriin.

KaupparekisteriA on vlimeaikoina tyolliste-
nl  kovast i  myos kommand i i l  t iyh r  io iden muu l-
tuminen osakevhtioiksi. Muutoshalukkuuden
takana on varmasti matala arvonlisevero. Se-
hdn suo nyt osakkaille keil'tzinnos s a verottoman
osingon. Tulemmekin va;maan tulevaisuudes-
sa nikemAdn mitA parhaimpla tuloslaskelmia.
Seurauksena saattaa olla mvos vhtioidenvelka
laakan laskeminen ja omieh pdeiomien kasr,r . r .

Osakeyh I ioiden m€ierai{t ka s'ur-: sl a hyodi..rn -
me tietysti me, iotka tarvitsemme tilinpAii.tok-
sie, kogka niide; tihnpaetosten iulkaisirvelvol-
lisuus on huomattavasti tiukenipi kuln henki
lovnuollta.
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Luottomiehet-Ilreditmiinnen ry: n
en kokous hotelli

Tornin Ritarisaliss a 27,1. 1994
Teksti ia kuvat: Mikko Kallankari

Kokoukseen oli saaounut n.
75 yhdistyksenj iisentA kuule-
maarl asianajaja. oikeustiel.een
tohtori Ari Huhtameen esi-
telmae aiheesta Luotonanta-
jan vastuu. Yhdistyksen pu-
heenjohtaja Anna-Maija Ur-
pelainen toivotti tervetulleek-
si kokousvAen ia avasi koko-
uksen. Hiin esiiteli aluksi vh-
distyksen moden 1994 hilli-
tuksen, luottoalan neuvotte-
lukunnan, lakitoimikunnan,
koulutustoimikunnan ia ulko-
maantoimikunnan koEoonoa-
not sekA Luottolinkkilehiien
toimitusneuvoston.

Tzimdn j rilkeen yhdistyksen
sihteeri Olli Kivelii kertoi
16 .  12 . f  993  j a  27 .O t .1994p i -
detMen hallituksen kokouk-
sissihyvaksyt q1'en uusien jZi-
senten nimet.



Ari ''uht(rtuAki kertoi naikemgksiiilin
lrjotona'nto'jo'n uastuust(I

,dsianajaja
vieraanamme

Luottomiehet olivat kutsuneet
vieraakseen asia na ia ia Ar i
Huhtameen kertomaan nzi-
kemvksiririn luotonantai an
vastrfusta. Hdrl aloitti esiiel-
mdnszi kertomalla. ettii hiin oli
tdrmdnnyt luotonantaj an vas-
tuuseen useasti toimiessaan
Yhdvsvalloissa vuosina I 988-
1991. Asianajaja Huhtamziki
kZisiteli esitelmZissaailn tarkoin
mm. sita, mita luotonantai an
vastuulla tarkoitetaan, ket6 se
koskeeja missevaiheessa luot-
tosopimus s)'ntyy. Kokouksen
lopuksi puheenjohtaja Urpe-
lainen kerloi mite taDafilumia
vhdistvksen hallitus on suun-
iritellui kuluvalle vuodelle
(ks. toimintasuunnitelma s. 21). Kokorrst@ elAoditti tq'usto'musiikki

Ruoka oli hU[,ata jq. sita oU riittiittaisti
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P A L S T A

Matkalla E!rcoppaan
TiimZin piiiviin ia mvos koko kuluvan vuoden
kuuma 

'aihe 
ori.la tirlee ep?iilemette olemaan

Suomen mahdollinen iasenlys Euroopan
Unionissa ja jeisenyyderi mu{dnaan tuoinat
muutokseI kotoiseen eHmanmenoomme. Ndil-
lzi neik]'rnin meillA itsekullakin on tAmdn vuo-
den marraskuussa mahdollisuus ilmaista
neuvoa-antava kantamme trihdn suureen ky-
svmvkseen.- 

Vuoden 1994 alusta voimaan astunut EIA-
sopimus toi io mukanaan ioitakin muutoksia
euiooppalaibeen suuntaajr: kuluttaiasuoia-
lainseieideintdon, kulutustavaroiden 

- 
valvon-

taan sekA vaku u tus-ja pankkipalveluihin tuL
muutoKsla.

Kulutusluottosaenndkset laai entuivat kos-
kemaan kaikkia kulutusluottoja. my6s pank-
kien mvdnlemia opinto- ia asuntolainoia.
Sririnndksizi sovellerhan kuitenkin vain vli iu-
hannen markan luottoifiin ia luotroihih, ioi-
den pituus on vli kolme ku-ukautta. Tuotiei-
den turvallisuisvalvonta muuttuu nk, val-
mistaian tai maahantuoian vastuulla olevaksi
ensivalvonnaksi ia vi rinomaist en suoritta-
maksi markkina'ialvonlaksi. Pankki- ia va-
kuu tu spalvelu t kansainveiJistyiva t sirei. el t e
ETA-maiden pankit ja vakuutusyhtidt voivat
toimia gfA-maissa yli raioien.

Myds Euroopan Unlonlir jiisenyyteen ovat
edusiniehemme valmistautuheet l"a]nsAiidAn-
tdteitse jo jonkin aikaa, siten etta esim. vero-
tusta on sitouduttu harmonisoimaan EU-ia-
senyyden edelly'ttAmiillii tavalla. Ensimm-Ai-
senii konkreettisena tu loksena harmonisoin-
nista astuu meile ternian vuoden kes?ikuun
alussa voimaan arvonlisdvero, ionka kril.t-
t66notto on edellytys EU:hun liittl'rniseile.
Vero ldhes kaksirikertaistaa veroveivollisten
mzidrdl verrattuna nvkviseen ia sen voimaarl-
tulo onjo uusien verovejvo ist"en taholta aihe-
uttanut runsaasti kys5rmyksiri ja toiveita ve-
ron entisestAdl tarkemmasta erittelemisesta
laskussa. Veron mvotfien tulevat erilaiset
palvelut laaja-alaisesti viilillisen verotuksen

pijriin. Suomen verokalta tulee olemaan huo-
mattavasti Eu-maiden keskiarvoa korkeamoi
eli 22 o/o. Eu-minimi on 15 o/o.

Mita muita konkreettisia talouselemea ia
kauppaa koskevia lainsezidenndllisiii uudis-
tuksia EU tuo tullessaan iae nehtav€iksi. Meil-
liihiin iulkinen keskustelir on ollut toistaiseksi
hyvin maatalousvaltaista ja olisikin toivotta-
vaa, ettd sen painopiste vdhitellen siirtyisi
myds muula talouseltimziA koskevaksi.

Lainseadenndn lisziksi tulevat kuvaan
mukaan sisamarkkinoiden avautuessa erilai-
set kulttuureihin ja tapoihin liitt)'vrit asiat.
Tulemmehan kiymrizin ikAiinkuin kotimaan
kauppaa laajalla alueella Euroopassa. Tema
tulee asettamaan varmasti vhd suuremoia
vaa Lim u ksia eurooppalaisl en- ka uppatapojen
tuntemuksellemme. Minkelaisia ovat tavat
ktiydA luottokauppaa? Minkelaisia viivestys-
korkol'a noudatetaan? Peritezinko perintemak-
suia?- Mitkai ovat keskimziArziisei maksuaiat
kulutta.lakaupassa ja )'ritysten vzilisessi kdu-
oassa?' 

Suomessa toimivat yn tys- ja luottotiet-oja
tuottavat witvkset ovat kan sainvdlishrneet sel-
vtisti viim-e vriosina ja pyst!'vat varmisti tarl'o-
amaan yritysluotl olieloja kaikista Euroopan
maista, mutta osaammeko tulkita esim. kreik-
kalaista luottotietoa vai onko sellaista olemas-
sakaan? EntAp?i miten tulevaisuudessa valvo-
taan EU-alueen witvsten maksuheiri6ita Suo-
mesta kiisin? Kysymyksia tulee riittamazh 'ia
niita varmasti heraa keflannon toiminndn
kautta iatkuvasti lisAzi. 

-

Jiiri-est<imme Luottomiehet - Kreditmiinnen
ry onkln peettanyt tehdii piirinavauksen EU-
aiheeseen toukokuussa pidettAvdn sa?intomae-
rdisen iasenkokouksen vhtevdessA: kokous-
alustulisen aiheena tule6 oleinaan "EU ia sen
mahdollinen vaikutus luottoalaan'. Toivotta-
vasti aihepiiri kiinnostaa iasenia laaia-alai-
sesti. Vanfraa sanontaa mrikaetlen voi"si tode-
]?,..ttgi kysyw?i tieltA eksy edes Euroopan
umomssa.

Anna-Malja Urpelainen
Puheenjohtaja



Luotona;ntaj an vastuulla torkoiteto,on p o:nkin
tc;i muun luotonontajan u ahingonkoro.Lus-
u astuutq. luotonottaj o,lle toi kolmsnnelle
(gleensii kanssa uelkoj alle) qiheutetuista
vahingoista. Vo,hingonkoroantsntastuun lisdksi
kgsgmgkseen voiaqt tulla esimerkiksi
trrkaisinsa,anti- trri piitetniittiimggsseur@a-
mulcset. Suhteessa luotortottaj o;an
luotonantajan vastuu on o;ina
sopimu.sperusteista. Kolmqnteen niihden
kon)rrusta. hc'eto,o;n gleensii eritgislakien tai
u ahingonkont o,uslo;in perusteello.
Sopimusoike uden teorian ko;nno'ltrr on
Iuotonontaj anuastuussc keskeistii se, ettii
luottosopimus mielletiiiin sopitnrssuhteeksi ja
ettii ka;ikki sopimussuhtei.siin gleensiikin
Iiittguiit periaqtteet soaeltuv at mgiis
luottosopimuksiin.

Luottosopimus
Sopimus on paljon muutakin
kuin pekka velkakirJa. Sopi-
musvastuuta voi syntye jo
markkinointivaiheessa 

-eten-

kin. ios markkinoinnissa teh-
diiiin selviisti sitovaksi tarkoi-
tettu tarious. Luottoneuvotte-
lut ovat seuraava vaihe, iossa
sopimussidonnaisuutta 

-saat-

taa syntya. Luottohakemuk-
sen tekemista ei ole yleenszi
pidettiivzi tarJouksena. Se ei
sido antaiaansa. Piiiinvastai-
sessa tapauksessahan luoton-
hakija ei voisi kilpailuttaa
pankkeja tai muita luottolzih-
teite. Tarjouksena on sen si-
jaan pidetteive luotonantajan
mv6nteiseski luottoorititokses-
tihakijalle tehtyii ilmoitusta.

Luotonantai an kannalta on
syy'tA huolellisristi miettia, mil-
laiset ehdot luotonhakiian tu-
lee teytUie. jotta luottodeatdk-
sesse halutaan pysya. Keskei-
simmlit ehdot liittlrrrit luoton
vakuuksiin, tariouksen voi-
massaoloaikaan- ia mahdolli-
siin valuu ttakldusuu lei h in.

Kun luotonottai a on ilmoitta-
nut hyvdksyvii-risri rahoittajan
tariouksen, on molemminpuo-
tis6sti sitova sopimus sjmty-
nyt. Erotukseksi lopullisesta
luottosooimuksesta on oikeus-
kriytdnndssa Uita sopimusta
kutsuttu luotonantosooimuk-
seksi.

Lu otonanto s o p imuks en
jiilkeen seuraa si!'usopimus -
ten. kuten vakuussoDimusten
laatiminen ja allekirjoittami-
nen seka vakuuksien toimit-
taminen, jonka jiilkeen velka-
kir3.-a voidaan allekiq'oittaa ja
valuutta luovuttaa.

Luotonmydntamisproses-
sin keskeytyesse esim. siite
slystii, ettii rahoittaja ei halu-
akaan sitoumuksessaan py-
sya. voi luotonottaja vaatia
kowausta rikotun sopimuk-
sen iohdosta. Kiil'tiinndssii tiil-
laisia tilanteita 6siintw varsin
usein. Tavallisimpia 

-o:vat 
eri-

laisia rakennushankkeita kos-
kevat taDaukset.

Luotonantajalla on toki vel-
vollisuuksia my6s senjelkeen,

kun luottovarat on nostettu.
Niista tiirkein on tunnontar-
kasti noudattaa luotolle sovit-
tuia ehtoia. Tame tarkoittaa
siia, etui-yksipuolinen koron
korottaminen tai muiden eh-
toien muuttaminen on mah-
dotonta. Sama pAtee luoton
ennenaikaiseen irtisanomi-
seen ilman syytA.

Luoton
irtisanominen

Luottoa perittiiessii on huo-
mattava, ette luoton irtisano-
minen ilman erityisperustetta
on mahdotonta tai erittain
hankalaa, mikiiLli eriipiiivistii
on sovittu. Lisivakuusvaati-
mukset tai uhkaukset luoton
irtisanomisesta vakuuksien
arvon alentumisen vuoksi on
syyta jattiia niihin tilanteisiin.
ioissa vakuuden arvo on alen-
iunut selvAsil vakuudenanta-
ian tai velallisen aiheuttamis--ta 

syistii. Lainsaadiint6teitse
ratkaistavan onqelman sisEil-
tiiA pankkien yleisissri ehdois-
sa n5rt oleva lauseke irtisano-
mismahdollisuudesta oankki-
en maksuvalmiuden tfu vaka-
varaisuuden vaarantuessa.
Sen kAyttokelpoisuus sopi-
musehtona luotonantaiaa koh-
taan on kyseenalainei.

Vakuuden rea.lisointltaDa-
uksissa on sgrta muistaa, 6tte
pantista on ilman viranomai-
sen mv6tiivaikutusta taoah-
tuvassl. kaupassakin saa'tava
kohtuullista kiiypiiii hintaa
vastaava maiara. NyrkkisAAn-
t6nii voidaan pitii2i viihin t?iiirt
7 5 o/o:n rJjiddr datpuolueettoman
arvioitsii ar esituimasta arvo-
lausunriosta.

Luotonannon kehittami-
seksi jatkossa ei lainsii?idiin-
n<illisiii toimia velttamette
edellvtete. Keskeiste on. ette
luotonantaja- ja luotonotLaja-
su-lrteessa noudatetaan ylei-
sia sopimusoikeudellisia peri-
aattelta. Niiste tiirkein on puo-
lin ia toisin noudatettava re-
hellisyys. Luotonantajan
kannalta on iatkossa olennais-
ta kaikln kdinoin edistiiA sel-
laisia pyrkimyksiii, joilla luo-
tonottaian itsesteiin ia talou-
destaai antarnat ti6dot voi-
daan mahdollisimman hyvin
tarkistaa. Mikrili teimii edellvt-
tee uetosuoi alainsAEid?inn-dn
kehittAmistiil jonkun on sii-
hen paneuduttava.



Risto Suviala
varatuomari, Erapaive Oy

On kolme svl'tii miksi luoton-- , - . r . . . ' ' .

ohjaus on tarkeea. iokaisel le
luotolla myyvii lle yritykselle.

Kannattavaa - parempi luo-
tonohj aus lisAA kannattamut-
ta.

Viilttiimetitnte - Duutteellinen
luotonohi aus voi iaada aikaan
koh{alokkaita seurauksia Jrri -
tyksesse.

Lain vaatimaa - yritysjohdol-
ta vaaditaan tehokasta luoton-
ohjausta.

Luotonohiaukseen kuuluu
luottojen inyontriminen. val-
vominen ja periminen.

Luotonohiauksen tehosta-
minen ia keliittaminen tuovat
y'ri fykseue suuria taloudellisia
etuja. Myyntisaamisten luot-
totappiot vahenevAt, sidotun
piiAomanj a ostovelka.ra lloituk-
sen korkokulut aleneval ia vii-
vAstvskorkol uotot lisaanla,l/et.

Yhteiskunnassamm6 on
elooniaamistaistelu vhzi ko-
vemp-aa. Marginaali t" bvat hy-
vin pienie ja moni )Tirys hei-
luu voilon ia tappion raiamail-
la. Luonnollinen seura-us [as-
te on. eltzi yrityksen eri toi-
mintoien hallitsemiselle ase-
tetaan vha kovemoia vaam-
muksia.  Luotonohieus ei  tas-
sd. suhteessa tee pbikkeusta.

TainA pdiviiLnii- ei ole ep2ij-
lystri. ettA luolono\j aus on kriit-
ttnen menesty stekgcl monille
yrityksille. Luotonohj aus voi
antaa mv6s kil oailuedun. Yri-
rys. JoKa vanenraa luoTtotap-
pioitaanja sidottua priAomaan-
sa saa edullisemmal kustan-
nusrakenteen kilpa ilijoihinsa
velTauuna.

Yritysjohto on
vastuussa
luottotoiminnasta

Yritysjohdon
velvollisuus

Osakeyhtiolain 8 lur,'un 6 $ 2.
momentf sanoo:

Hallituks en on huoLehdittaua
siftA efta kiianpirlon ja Da
rainhoidon ualuonta on asian-
mukaiseslf jarjestew. Toimi-
h,rsjohtqj an on huolehdittaua
siita, etta Uhtibn kiianpito on
lain mukrrinen ia Darainhoito
luotettau aLIa tau alta j orj e stet-
tA.

Mv!.ntisaamiset ovat monilla
yrifytsitta yksi suurimmista
omaisuuseriste. Myyntisaa-
misten osuus taseen vastaa-
vaa -puolesta on tavallisesti
lo-5ob/o. Jatkuvasti kutistu-
vat marginaalit ja yhA suu-
remmat luototappiot vahenta-
vd.t oman yrityksen selvilty-
miskykye. Yksi konkurssin
syista on mjryntisaamisten
puutteellinen hallinta.

Yritvsiohdon velvollisuus
ruln tyonteKuo a. urvarar Lor-
mi l la j ia,  muita luotonantaj ia
kuin kaikkia yhteistydkump -
paneita kohtaan on pitiiii huol-
ta, ettei yritys joudu taloudel-
lisiin vaikeuksiin. Varma luo-
tonannon ja mlJmtisaamisten
hallinta on sen \,'Lroksi vdltta-
mat6nta, jotta oma yritys vAlt-
tw vaikeuksilta. Taha-llisesti
tlai tuottamuksellisesti omalle
vritvkselle aiheuttamastaan
vah ingosta joutuvat hallituk-
sen jesenet ja toimitusjohtaja
henkil6kohtaiseen korvaus-
vastuuseen osakevhtidlain I 5
lur'rrn mukaisesti.

Hallituksella
pddvastuu

organisaatiosta
Hallituksella on Daevastuu
y'rityksen organisadtion asian-
mukaisuudesta. Hallituksen
on tehtava asiaa koskevat tdr-

keimmAt Deatokset. Ha-llituk-
sen iiisenten vastuu on vleen-
sri iolidaarista. Esimerkiksi
yhtioj e4 estyksen maZireyksel-
la ei voida mearate, etla vain
tietvllA hallituksen i tisenelld on
tehiaviina huoleh-tia mvvnrr-
saamisten hallinnan v6ivon-
nasta.

Yrityksella voi hallituksen
lisziksi olla iohtorvhmA. Sen
muodostava[vleensA toimitus-
johtajajayksi tai useampijoh-
taja. Ryhmiin kaikki tai jotkut
iasenet saattavat olla mvos. < ' ' . , '
hallituksen j?iseni:i. Johtoryh-
mdllzi ei kuitenkaal ole osake-
yhtidlain tarkoittamaa vastuu-
ta vritvksen varainhoidon val-
voirnasta. Se on ainoastaan
valmisteleva ia neuvoa artava
elin. joka anjstaa toimilusjoh-
tajaa yrityksen juoksevien asi-
oiden hoidossa.

Ohjeiden antaminen
henkiliikunnalle

Hallituksen tulee antaa tar-
peelliset toimintaohjeel loimi-
tusj ohtajalle ja koko henkil6-
kunnalle. Mwntisaamisten
hallinnan Loimihtaohie on vlei-
semmin yrityksen luottopoli-
tiikkaa. Toimitusjohtajan vas-
tuulle kuuluu, ettzi henkil6-
kunta perehdytetAiiLn luotto-
nolitiikkaan.- 

Yriwksen toiminnan laatu
on voitu sertifioida esirl.
Lloyd-sin, Norske Veritasin tai
Suomen Standardisoimisliiton
toimesta. Sertifioinn i n edelht-
tamZiiin laatukZisikiriaan v"oi-
daan liittAA mm. asilkkaiden
luottokelpoisuuden arviointia
ja saatavien perintiiii koskevat
toimintaohieet.

Toimitusjohtaj an vastuul-
la on valvoa omia alaisiaan.
Toimitusjohtajan valvonta ei
saa olla vain Dassiivista vaan
oma-a-loitteista henkil6kuntaa
ohjaavaa.

T
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Aspo Og :n tiloisso jiirjestettggn tiloisuuteen
kokoontui n. 7 OO henkiliiii uiettiimflAn

P SET
Luottomiehet-Kreditmiinnen ry :n iltannia ja
luottotutkinnon piiiittiijiiisiii.

Yhdistyksen puheenjohtaja
toivotti tervetulleeksi luotto-
tutkinnon suorittaneet luotto-
miehet sekd muut iesener,. Hen
aloitti tilaisuudei iakamalla
LTS-todistukset vhdessA vh-
distyksen koulutustoimikun-
nan  puheen joh ta ja  Gun
Stjernbergin kanssa. Luotto-
tutkintokurssin numero oli 4
ia sen suoritti tzill:i kertaa 40
henkil6ii..

Stipendej&i
opiskelijoille

Yhdistyksen hallitus oli tenA-
kin monna paettanyt jakaa
neljii stipendiA: l.5OO mk:n
suuruisen stiDendin sai kurs-
sin priimus yhteyspeelikko
Kari Kaurala Suomen Yhdvs-
oankki Ov:stzi.

o a  o o o o

50O mk:n stipendit saivat
luottovalmistelii a Peivi Kos-
tia-Kokkonen "Suomen Asia-
kasrahoitus Ov:std. luotto-
ozizillikko Jarrio Takkunen-Kansalliskortti 

Oy:ste ja pe-
rintekesittelija Anna-Maija
Tampio MK-Perinta Ov:sta.

Toivoumme lopuksi yhdis-
fyksen puheenjohtajanjohdol-
la pa-ljon onnea luottotutkin-
non suorittaneille.
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JA LUOTTOTUTKINNON
HELMIKWSSA 1994

Mattila Ilona
Mlrttinen Seija
Mdl<jmen Viveca
Paavela P:iivi
Porva]i Eila
Ruohonen Heli
Saarelainen Maria-Liisa
Saarinen Sirkka:Liisa
Salmi Satu
Sonninen Pdivi
Syveoja Terhi
Talkunen Jarmo
Tampio Anna-Maija
Teliti Hanna
Thun Ma4a-Liisa
Tuominen Reija
Vestola Tiina
Viuanen TuUa
Wikberg Sari
Wikstrdm Sirya

Iltamat
Herttoniemen yiisse

Tilaisuus alkoi Herra X:n ia
Neiti N:n kiihkezillA puheliir-
keskustelulla.

- Herra X taene. hwiiA il-
taa, kuuluko?

- Neiti N kuluu, hywriri il-

Herra X soittelee ensim-
malista kenaa Neiti N:lle ja toi-
voo saavansa tl,lrdyttAvAA pa1
velua ja pikaista helpotusta
luotamuksella tietysti. Neiti N
lupaa olla kiirsivzillinenja luot-
tamuksellinen niiin ensimdi-
sellA kerralla.

Herrax on huolissaan, kos-
ka kaikki seisoo oaikallaan.
Neiti N lupaa tehdX parhaan-
sa, etta asiat a-lkavat taas luis-
taa. Hdn lohduttaa HerraX:Zie.
etta svlta huoleen ei ole.

He-ria X kertoo pi tav,inse
aikaansaavista naisista - mikd
ettei miehistrikin.

Neiti N toteaa: - Vai kaikki
kelpaa, viirilldkriZin ei taida olla
vdia. Kuinka voin auttaa tei-
te?

- Olisin kysynyt mielipidet-
lenne naista witvskiinnitvk-
sistA. oitrinsik6 niinun oll6rr
kaan a-iatella niitri.

Neiti N kertoo hallitsevar
sa useita kiinnitvksiei. mutta
kehoittaa Herra X:dA olemaan
v:i littematti niistii, "koska te-
hzin olette nyt herra ja hidal-
g o .- - Teh kriri se mite ette nor-
maalisti tekisi.

HerraX:n mieleste NeiU N:n
sanomisissa on izirkezi. Hein
peettea kokeilla jotain aivan
uutta.  t i iv i i te konlakteja ja
otetta.

He keskustelevat tesse ve-
hsse nuiiste uusista uudistuk-
sista mm. jokavziJi- ja a-pea-
u udistuksista. Oikeal nirnityk-
set asioille ovat vfidn unirh-
duksissa.

Si lk istz i  keskustel laan
myds, onhan se tekstiilien ku-
ningatar.

Luottotutkinnott
suorittaneet
670A044, keuiit 7994

Alatalo Teija
Dahlstr6m Timo
Hakkarainen Helena
Huttunen Miq'a
Hy'tti Susanna
Heikkinen Taria
Jahn Anja
Jokinen Jukka
Kaartinen Hilkka
Karanta Jouni
Karhuviita Virpi
Kaurala Kari
Koreneff Susalna
Kostia-Kokkonen Priivi
Kosunen Kirsti
Kuparinen Meria
Kuikinen Jaan-a
Kdrki Ma4'a-Leena
Luomla Elina
Malo Piiivi
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Neiti N kertoo omistavansa
palj on silkkivaatteita.

Herra X toteaa Neiti N:lIe:
- Eiko ole ioskus turhaut-

tavaa olla tav"araluotonantaia
nailine Daivina.

NeiiiN kehoittaa Herra X:iid
olemaan menemiittd henkil<i-
kotaisuuksiin ia kertoo. ettri
turhan ronkeli-ei nassaa olla.
Hen losin kertoo,'ettei henki-
lokohtaisesti luottoa mydnnii.
Herra X mielesui Neiti N on
oikeassa, koska ulosotto ei toi-
mi ja saamiset on aina tiukas-
sa.

Neiti N:n mieleste on kui-
tenkin turha irinnittia. koska
hAnen puoleslaan tasse maa-
ilmassa saa langeta muutkin
kuin vekselit. H-iin kehoittaa
Herra X: :izi palemaan tdpindk-
si, ettei soitto ole turha.

- Teytyyhan teidan saada-
kin iotakin tasta soitosta.

Herra X kertoo io saaneen-
sakin monta kerta-a ia haluaa
lopettaa puhelun, Iioska hii-
nelld kuulemma kdsi puutuu
tottumat tomana pahbmman
kerran ndi ssA puhe-linhommis-
sa. Herra X kiittaa Neiti N:ee ia
kehuu hdntA sopivaksi henlii-
loksi tzimAntyylpiseen asia-
kaspalvelutyoh<in.

- Taidanpa suositella teitti
luottomiesliollesoilleni.

Neiti N toteaa, ettei Herra
X:n tarvitse kertoa hAnestd,
koska hein on viimeinen siitri
porukasta, joka ei ole aikai-
semmin hiinelle soittanut.

Jounin ja Annen
Spelit

Paikallaj 2irj estettiin myos mie-
lenkiintoinen TV: sta tuttu Spe-
den Spelejii mukaileva kilpai-
lutilaisu us. Lavalle kutsuttiin
joukko yhdisifyksen jAseniA.
ioista muodostettiin kaksi
joukkuetta. Kilpailun juonsi-
vat kerhomestari Jouni Suo-
mlnen la rahastonhoitaia Atr-
ne Bjiiik. joka toimi my6s pis-
teenJaskijana ja tuomarina-

Joukkueet kilpailivat vii-
dessA laiissa mm.-keilankaa-
dossa, riukitunnelissa kumi-
nauhansukelluksessa ia kah-
dessa nzippzirylrttzi vaattivassa
elektroniikkapelissZi. Muut la-
jit olivat liihinnii SrysistA kun-
toa vaativia. {Ps. kukaan ei
pydrtynyt eikA pudonnut).

Kilpailu oli loppuun asti
erittiirin tiukka. Tunnelma ia
kimpdtila kohosivat kilpailin
aikana siind" miirin, ettri ikku-
natkin huurtuivat.

Kilpailun voitti toinen j ouk-
kue. Palkinnoksi se sai shamp-
panjapullon, joka juotiin heti,
iano oli kova.- 

Loppuiltavietettiinkeskus-
telujen ja tanssin pydrteisse.

T?ihtinA esiintyivzit mylntipiiiil-
likkd Jouni Suominen ia vri-
tysluottotutkij a Arja Siarita-
moinen Dun & Bradstreet
Soliditet O5r:stA.



Kyllii
kaikilla oli niin

hauskaa...



LUOTTOMIEHET . KREDITIT,IANNEN ry
TOIMINTAI(ERTOMUS VT'ODELTA 1993

Vuosi 1993 oli yhdistyksen kolmask]'rnme-
nestoinen toiminta\''r-rosi.

JASENISTO

Uusia jasenia hywaksy'ttiin moden 1993
alkana 7 4. JAsenmiiEirii oli r,rroden lopussa
734.

IIALLITUS

Yhdistyksen hallitus toimi seuraavassa
kokoonpalossa:

* Puheenjohtaja, markkinointipaalikko
Helena Pahlman
Suomen Asiakastieto Oy

* Varapuheenjohtaja, yhteyspaalikko
Pertti NykAnen
Vakuutusosakeyhtio Garaltia

* Sihteeri, markkinointijohtaja Olli Kivelii
TiF+nnFrinf 4 a)r/

* Rahastonhoitaja, osastopealikkd
Seppo Palmu
Korpivaara Oy

* Kerhomestari, luottopiiAllikko
Taavi Kallankari [16.2. alkaen)
ABB Asea Skandia Oy

Varsinaisia hallituksen jiisenid olivat:

* Hallintopaallikko Reijo Aarnio
Suomen Asiakastieto Oy

* Talouspaalhkkd Yrjo Stenberg
Oy Hobby Hall Ab

x OsastopZiiillikko Jaana Uponen
Suomen Luottotieto-osuuskunta

x Osastopadllikko Anna-Maija Urpelainen
Oy Teboil Ab

TILINTARKASTA-IAT

Luotonvalvoj a Auli Niemi
Siemens Osakeyhtio
Varatoimitusjohtaj a Kimmo Oksa
Hakaniemen I-ddkAriasema

VARATILINTARKASTA.IAT

LuottopAiillikko Pekka Laurila
Huber Oy
KassapZiiillikko Olli Ruotsalainen
Lemminkeinen Oy

TOIMIKUNNAT

Luottoalan neuvottelukunta:

Puheenjohtaja, markkinointipiiAllikko
Helena Pahlman
Suomen Asiakastieto Oy

I 4

Jesenet:

OsastopAAllikko Tom-G. Ahlroos
SLO O'
Palrkini ohtaia Lassi Kantola
Suomeh Yhdysparrkki Oy
LuottoDaAlikko Pertti Larva
Sanoma Osakevhti6
Talousj ohtaj a Seija Irhtonen
Perheauto Ov
Luottooii?illikko Kari MaiLkikiirki
Kaukoinarkkinat Oy
Toimir usjohtaja Mikko Pa4'an ne
Suomen Asiakastieto Oy
LuottoDzizil likko Veikko Semi
Ov Stoakmann Ab

folJnl.u 9..yqn t aja Risr o Suviala
F-TADAIVA (JV

Lakitoimikunta:

x Puheenjohtaja, varatoimitusjohtaja
Timo Maki
Perimistoimisto Contant Oy

Jesenet:

HallintopZi"iillikko ReU o Aarnio
Suomen Asiakastieto Oy
Johtaja Rainer Frigren
Neste
Luo Kari Heiskanen
Kesko
Lu Visa Koskiahde

itus Oy
x Luottopaaillikko Heimo Pesonen

OP-Kotipankki Ov
* Osastopaellikkd Markku Riikonen

ElEikevaku u lus Oy llmarinen
* Luottopaalikk6 Antero Teittinen

Eka-yhtyme Osuuskunta

Koulutustoimikunta:

* Puheenjohtaja, hallintopAAllikk6
Reiio Aarnio
Suomen Asiakaslieto Oy

Jesenet:

* Apulaisluottopiizillikko Veijo Laakso
Luottokunta
Jo^htaj a .Jf nki,^,Lind st rdm
r rcruPsr u1|d \,ry
LuottopriAllikk6 Eero SeppA
Asva Oy
Toimitusjohtaja Risto Suviala
Erapaive Oy



IJlkomaantoimikunta:

* Puheenjohtaja. toimit usjohlaja
lnomas i eodorolt
Intrum Justitia Oy

Jesenet:

* Luo t lo pzizll Li kk6 Petri Carpen
Luottokunta

* Yhteyspzirillikko Raimo Jzirvisalo
Suomen Luottotieto-osuuskunta

* Kamreeri Kai Lundstrdnr
SYP / Kansdinvdlisen kaupan palvelut ja
maksuliike

x Osasr"opaallikko Pirio Nurmi
Luottokunta

* TalouspziziJlikkd Ydd Stenberg
Ov Hobbv Hall Ab

Luottolinkin toimitusneuvosto:

* Paetoimjttaja, luottotietotutkija
Mikko Kallarrkari
Suomen Luottotieto-osuuskunta

Jesenet:

* YhteyspAeillikk6 Raimo Jdrvisalo
Suomen Luottotieto-osuuskunta

* Luottopaelikko Taavi Kallankari

Yh Pertti Nykdnen
Vakuu tio Garantia

Siru Sy{rile

Aulangon Silkkitalossa, Hd.meen linnassa ia
Parolan panssarimuseossa.

Varslnainen sJryskokous

Varsinainen syyskokous pidetliin 3. I t. I993.
Kokouksessa hwAksWtiin hallituksen ehdo-
tus talousarvioi<si vuodelle 1994 sekA vahvis-
tettiin varsinaisen sekd. kan nattaia idsenmak-
sun suuruus. Yhdistyksen hallitukdeen 3-vr_ro -
tiskaudeksi erov.uor-oisten l i lalle vali ttiin seu-
raavat henkilot:

Luotonvalvoja Anne Bjdrk, Oy Kontino Ab

Perinteslhteeri Gun Stjernberg, Vakuutusosa-
kevhtio Garantia

Myl.ntipa;illikko Jouni Suominen, Dun & Brad-
street Soliditet Oy

Hal l i luksen puheeniohtaiaksi  model le I994
valittiin osa slopdziltikko Anna Maija Urpelai-
nen Oy Teboil Ab:sta ia varapu heenioh la ial<si
markkinointipadlUkk6 Helena Pah l"man "Suo-
men Asiakastieto Oy:stzi.

Tilintarkasta'iiksi r,.uodelle I gg4 valittiin luot-
toprizillikko Fekka Laurila Onninen Ov:stZi ia
kassapzizillikkd Olli Ruotsalainen Lemminkdi-
nen Oy:stA.

Varatilintarkastaj iksi valittiin luottopAzillikkd
Pekka Tiilikained Valtameri Ov:stA i-a luoton-
valvoj a Harrie t Ahren berg AIi BServi-ce Oy: s l ri.

Kokousesitelmzin piti Vuoden luottomies, va-
ratoimitusiohlaia Timo Maki Perimistoimisro
Contant Oy:std aiheinaan al io ikeusuudisru s
ja yksityishenkilon velkajzi{estely.

MUUT KOKOUKSET JA TAPAHTUMAT

Jdsenkokoukset

27. 1. 1993 pidettiinjasenkokous. Kokoukses-
sa jaett i in Luottomiehet ry:n ia Markki-
nointi-insrituu tjn yhdessii keh i ttzihe n luorto-
tutkinnon hy'veksytysti suorittaneille kurs-
silai_sille LTS- todisI u s. jolla yhdisrys my6nsi
heille oikeuden kefitad nimi:nszi vhtevdessa
LTS-nimikett?i. Tutkintoon osallisiui 4"3 oois-
kelijaa. Yhdistyksen stipendillA patkittiin kurs-
sin priimus Ai:i Hongisto sekri Ma{ut Lamppi,
Sampo Pennarren jt Mad pirtujar\ri.

{okousesitelmAn piti tietosuojavaltuutettu
Jorma Kuopus aihe-enaan tietosriol akysymyk-
set.

Varapuheenioh ta ia Pentti Toivosen erottua
ekikkeelle.iriAmisinsd lr-roksi tehlaivisreain va-
littiin jasenkokouksessa uudeksi varapuheen-
johlajaksiyfi teyspdziLllikk6 PertU Nykzihen Elzi-
keturvakesku ksesia ia uudeksi 

-hallituksen

j iiseneksi luottopArillilikd Taavi Kallanl<a_ri AIiB
Asea Skandia Oy:stA

oyv Palat-Readei's Disest Ab
htaia Jorma T:ihtinenToimitusiohlaia Jorma Tzih

Mainosateliee Tiihtinen Kv

IIALLITUKSEN KOKOUKSET

Hallitus kokoontui vuoden IggS aikana 9 ker-
taa.

VARSINAISET KOKOUKSET

Varsinainen kevdtkokous

Yhd istyksen varsinainen keveilkokous pidel-
tiin I3.5. 1993. Kokouksessa hwiikswtiin vh-
disfyksen Lilinpe€itds ia toim in tikertoinu s viro-
delta 1992. esitettiii Lilinrarkastaiien kerto-
mgs 9,ekzi my6nnettiin vastuuvap"aus tilivel-
vollisille.

Asiarajaja Jyrki Pekkala piti kokousesi telm2in
uuden maksunsaan tilain vaikuluksista vri-
tyskiinn ityssaatavien asemaan korkurssidsa.

Varsinaisen kevdtkokouksen Vhtevdessd iar-
jestettiin kevdtretki Hrimeenlinnaah. Retki si-
:qlsi ylty.gkalnnin Rautamukki Oy:n tuotan-
lolaitoksilla. opastetun kiertoajeluir HAmeen-
linnan kaupungissa sekd tul u"stum iskeiym nit
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9.9. 1993 pidettiin jiisenkokouksen asemesta
koulutustoimikunnan j arj estamd. talousrikos-
seminaari. Seminaarissa tarkasteltiin ta.lou-
dellista rikollisuutta ilmi6n2i seke rikosten
ehkziisyA.

Vuoden luottomies

LuottopZiivillA 4.-6.I0.1993 M/S Silja Euro-
palla julkistettiin Vuoden luottomles -valinta.
Vuoden luottomies valittiin nvt vhdeksZinnen
kerran. Valituksi tuli varatoimitu sjohtaja Timo
Mziki Perimistoimisto Contant Oy:stEi. Perrs-
teina valinnalle todettiin hdnen ansiokas ia
tunnollinen toimintansa yhd islyksen eri I udt -
tamustehtAvissd, luottoalan lainseadanndn
kommentoinnissa ia seurannassa seka hanen
pitkd ja menestyEsellinen uransa luotto- ja
perintAalalla.

Vuoden luottomies palkittiin diplomilla ja
taide-esineell6.

Yritysvierailu ja iltamat

1.4. 1993 jarjestettiin vierailu Helsingin rikos-
poliisin talousrikostoimistossaj a Helsingin po-
liisitalossa. IsEintiniimme toimivat talousrikos-
toimiston johtaja, rikostarkastaja Jouko Sa1o,
ylikomisario Pentti Kauko sekii rikoskomisario
Martti Puhakka. Komisario Puhakka luennoi
kiinnostuneelle kuulij akunnalle petosrikosten
tutkinnasta.

Luennon jdlkeen kuulijoilla oli tilaisuus tutus-
tua poliisitalon hiilltyskeskukseen ja tekni-
seen toimistoon. Kelnnin huipennuksena esitti
Helsingin Poliisilaulajien kuoro ohjelmistoaan.

Vierailun jAlkeen vietettiin iltamat KApyldn
TvovZientalolla. Illan ohielmaan kuuluivat ros-
virpaisti ja Rescue I l2lshow.

JASENLEHTI

Yhdistvksen iulkaisema Luottolinkki-Iehti i1-
mest5ri r,rrodeh alkana neljii kertaa.

YHDISTYKSEN TALOUS

Yhdistyksen taloudellinen asema on sei$ny't
hyvene toimintalrroden aikana. Budjetoiduis-
ta jiisenmaksuista jaanltta vajetta on pystltty
koriaamaan ilmoitustuotoilla. Vuodelle 1993
oli budjetoitu SOO:n j2isenen maksut, mutta
maksuia saatiin 637:lta iasenelta. Muuten toi-
minta "pysyi hy'vin vahiristetun talousarwion
puitteissa.

TilinoAiitokseen liittuvat tiedot ilmenevet ohei-
sestd tuloslaskelmasta ia taseesta. Yhdistyk-
sen kiianpidon ja jZisenrekisterin yllApidon
seka juoksevat asiat on hoitanut Ita-Helsingin
ToimistoDalvelu Ov.

TOIMIKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUK-
SET VT'ODELTA 1993

Luottoalan neuvottelukunta

Luottoalal neuvottelukunta kokoontui ker-
ran toimintalrroden aikana. Tilaisuudessa
kasiteltiin velkajtirjestelylainsAadiinndn mu-
kanaan tuomia ongelmia luotonantajille. Ko-
kouksessa oli kuultavana oik.lis. Jgki TaJa,
ioka on ollut mukana lakia valmisteltaessa.-Luottoalan 

neuvottelukunnan id.senten koke-
muksel olelaan huomioon Oikeusministeri -
ossA kAyrrnissA olevassa selvitystydssa lain
kaytannon vaikutuksista.

Lakitoimikunta

Toimikunta valmisteli yhdistyksen lausunnot
rikosasioiden oikeudenkiiyntimenettel5m uu-
distamista. kulutusluottolainsiiAddnnon tar-
kistamista ja ulosoton organisaatiota ja muu-
toksenhakua koskevistamietinnoistd sekA osa-
keyhtiolainvelkojien suojan parantamista tar-
koittavasta mietinndstA.

Toimikunlar puheenjohtaja on ollut yhdis-
tvksen ouolesta kuultavana eduskunnan Ia-
liivaliokunnassa 28. I 0. I 993 oikeudenkaynti-
kuluja koskevien sadnnosten muutosesit5rk-
sestA, sekd oikeusministeridssA 6.1O.1993
iulkisten kuulutusten vahenternisestA ositus-,
iahjoitus- ]rns. tilalteissa, 19. I0. 1993 kon-
kurssisazinnon muuttamista koskevassa asi-
assa ja 15.I2.1993 osakeyhti6lain velkojien
suojan parantamista tarkoittavista esityksis-
te.

Osallistuttiin kuluttajaviranomaisten ja erai-
den muiden tahojen yhteis[rdssa laatiman
ohieistu ksen " H)'ve perimistapa kul u l tajape-
r innessa'  muutostvoh6n, iota 1.12.1993 voi-
maan tullut alioikriusuudilstus edellytti.

Pidettiin yhtey'tta karej aoikeusuudistustaval-
misteleviin oikeushallinnon elimiin, ia osallis-
iuttii n velkajiirjestelllm Iiittyvien neuvon l a-
j e4 estelmien toimintaar.

Koulutustoimikunta

Kokoukset

Toimikunta DiU vhden varsinaisen kokouksen
ja useita, laliinia LuottopAivien jzirjestelyihin
liitry'nei t,i puhelin kokouksia.

LTS-tutkinto

Kertomusr,rroden alussa valmistui LTS tut-
kinnon kurssilta O3 43 uutta LTS-Iyhenteen
ke)ttamiseen oikeutettua opiskelijaa.

Kurssin 04 lopputentit pidettiin joulukuussa
ja kurssi 05 avattiin noin 3O opiskelijan voi-
min syksylli 1993. Toimikunnan puheenjoh-

I
I

I
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taja kevi esittamassa yhdistyksemme terveh-
dykset em. kurssien opiskel|oille. Kurssin O4
paattymisen j ei-lkeen ylittAzi LTS-tutkinnon suo-
rittaneiden luottoalan ammattilaisten mriAr2i
20O hengen rajan.

Koulutustoimikunta teki Markkinointi-insti-
tuutille kevzi:ill?i I 993 aloitteen LTS-tutkinnon
tAydentamiseksi oppiaineella "Ulkomaalkau-
pan luottotoiminnot" . Aloitetta kasitellAdn edel-
leen, eikzi lopullista vastausta toimintatuoden
aikana siihen saatu.

Luottoprilivat

Perinteiseste vhdistvksemme Meriseminaaris
ta kasvanut, 

-nyt 
jfiestyksessA toinen Luot-

lopzi ivei t - tapahtu ma jar jesler l i in 4.  6.1O. t993
M/S Silja Europal la. Luotl opzirivien toteuruk-
sesta vastasivat ensikertaa vhteistvossi kou-
lutus ia u lkomaantoimiku rina t. K6ulutustoi-
pikrrnhan vastuulla oli yleisten j?ir1'estely'en
listiksi tapahtumaan liitttmeet 

' '

x Luottoalan uutuudet-nziyttely, jossa oli viisi
nziytteille asettajaa, lzihinn:i perintei- ja luot-
totietotoimialoilta.

x Luottopeivat-seminaari, jossa esiteltiin vii-
meisintA tietoa alioikeusuudistuksesta, vk-
si[rishenkllon velkaj Arj estelyste ja yrityk-
sen saneerauKsesta,

* Vuoden luottomiehen julkistamistilaisuus.

Ulkomaaltoimikunta huolehti Tukholmassa
olleen yhteisseminaarin iarjestelyistii yhdessA
Ruotsih sisa{aiestdmr;e tarlssi..

Muu koulutustoiminta

Koulutustoimikunta ieriesti toiminta\,'uoden
aikana ensimmiiistzi kerlaa mvos "Distesemi-
naarin" aiheesta t alou sri kol I isuus.' Sem inaa-
riin osallistui valitettavasti ainoastaan Dari,
sen\,'rnmen t 2i ku ulijaa.

Illkomaantoimikunta

Vuonna 1993 ulkomaantoimikunta ei iAriesta-
nyt erillistti seminaarimatkaa ulkomdill6. Sen
sij aarr j erj estettiin koulutustoimikunnal kans-
sa yhteisty6ssa Luottopeivet ja Tukholman
mafka. onnistunut maitka telitiin lokakuun
alussa. Tukholmassa ryhmdn otti lempimasti
vastaan Svenska krediimannafdrenino-en. Oh-
jelmassa ol i  luentoja ja yhleinen lounbs.

Luottomiehet osallistuivat my6s aktiivisesti
FECMA: n jdrjestZimi in kokouksiin Brysselisszi
ja Pari isis;a.-Brysseliss2i ed ustajina o-l ivat Pet -
ri Carp6n .1a Thbmas Feodoroff." Kokouksessa
paatettiin tapaamisesta EY komission vfka-
miesten kalrssa. ioka iziriestel ( iin kesdku ussa.
Tietosuojakysymyksi-ai Iasittelevziiin kokouk-
seen osallistui Petri Cam6n. l-okakuussa Pa-
riisissa jairjestettyyn kokbukseen osallistuivat

Olli Kivelzi ja Thomas Feodoroff Luottomiehis-
te.

Ulkomaantoimikunta oli my6s iszlnndimAssi
Svenska Kreditmalnaforeningenin Suomen
vierai lua syyskuussa. Noin 5-O ruolsalaista
osallistui jii4'estamiimme yritysvierailuihin.
Luottomiesten hallitusten edustaiat kokoon-
tuival  vht eiseen lou nasoalaver i in l

t 7



LUO:MOMIEHET - KREDITMANNEN rv

TULOSLIISIKELMA

VARSINAINEN TOIMINTA
TUOTOT

Luottolinkki
Koulutu s ja j iisentilaisuudet
FECMA:n matkatuotot

Yhteense

KULIJT
Luottolinkki
Koulutus ja jZisentilalsuudet
FECMA:n kulut

Tlrtkimus ia tutkinnot
Palkat Ja falktr<iot
Hallintokulut

Yhteense

TUOTTO/KI,JLUJAAMA

SIJOITUKSET
Korkotuotot

VARAINFIANKINTA
TUOTOT

Jiisenmaksut
Jasenrekisterin mvvnti

Yhteensd

KULIJT
Yhteensii

KORKOKULIJT

TILIKAUDENTULOS

Tllikausi
010r93-3r 1293

61500.OO
149099.OO

o.oo
2ro599.OO

-r r 1869.80
-128167.13

-21803.90

-r2068.00
-1038.OO

-55509.20
-330456.03

-l19857.03

8038.11
- l  I 1 8 1 8 . 9 2

Ed. tilikausi
0 r0 192-311292

50800.00
t27106.oo
6r375.OO

23928r.00

-L t t723.aa
-r%633.90
-108569.16

-6000.oo
o.oo

-67r54.62
-417081.56

-177800.56

16163.20
-161637.36

t37t25.OO
12000.oo

r49125.00

0.00
r49r25.OO

-15.60
-12527.96

135825.00
o.oo

r35825.O0

0.00
135825.OO

-344.57
23657.5r

l 8



LUOTTOMIEHST - KREDNMANNEN TV

TASE

VASTAAVAA

Rahoitusomalsuus
Rahat Ja pankkisaamiset

Myjmtisaamiset
Siirtosaamiset

Yhteensa

VASTATTAVAA

LVhytaikainen vieras pfi trma- -Ostovelat

Siirtovelat
Yhteensa

OMAPAAOMA
Oma pdtioma

Edellisten tilikausien tulos
Tilikauden tulos

Yhteense

Yhteensd

311293

173024.79
2500.oo

10904.00
t86432.79

r8770.35
14700.00
33470.35

129304.93
23657.5r

152962.44

146432.79

3t1292

13934r.93
0.00

7500.00
146841.93

8992.OO
8545.OO

17537.OO

141832.89
-L2527.96
r29304.93

r46841.93

Tilintarkastuskertomus

Olemme tarkastaneet Luottomiehet - I(reditmdnnen rv:n kirianpidon la hallinnon
vuodeltal99S hyvdn tilintarkastustavan edell5rttiimiis-sa laaj"uuiiessa. "

Til- inpai^dt6s, joka osoittaa 23.657,51 markan ylijd.dmriri, on laadittu voimassaolevien
seenndsten mukaisesti-

Suorittamamme tarkastuksen perusteella puollamme
- tuloslaskelman Ja taseen vahvistamista 

-
- vastuuvapauden myontiirnisti vastuuvelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.

Helsirrgissa 7 3.1994

Auli Nieml Kimrno Oksa
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Luottomiehet -
I{ALLITUS
v. 1994Kreditmflnnen ry

P r r h c c n i n h f a i 2

Anna-Maija Urpelainen
osastopaal]ikko
Oy Teboil Ab
Bulevardi 26
OOI2O HET,SINKI
puh. (90) 6r8 8r r

Varapuheenjohtaja
Helena Pahlman
markkinointipaallikko
Suomen Asiakastieto Oy
Ty6pajakatu 1O
OO58O HEI-SINKI
puh. (9O) 148 861

Sihteeri
Olli Kivelii
markkinointijohtaja
Tiaf  . rnar inf  4 . ) r /

Ratapihartie I I
OO52O HELSINKI
puh. (90) 15 631

Rahastonhoitaja
Anne Bjiirk
l , ,  ^+^- - , ^  l - i ^ i  4
r u u L v r r v a r v v t 4

Oy Kontino Ab
Etelziralta lO
OO13O HELSINKI
puh. (9o) 131 lol

Kerhomestari
Jouni Suominen
m}1'ntiPeallikko
Dun & Bradstreet Soliditet
Oy
Sinlmaenue 14 C
02630 ESPOO
puh. (90) 527 2367

Varsinainen jasen
Taavi Kallankari
luottoprizillikko
ABB Asea Skandia Oy
PL 360
05801 FIY\,'INKAA
puh. (914) 45 621

Varsinalnen jasen
Yrjii Stenberg
talouspZiiillikko
Oy Hobby Hall Ab
HAmeentie 157
00560 HEI^SINKI
puh. [90) 777 6lI

Varsinainen jAsen
Gun Stjernberg
ncr int is ihtPcr i

20

Vakuutusosakeyhtio
Garantia
Olavinkatu I B
OO1OO HELSINKI
puh. (9O) 15 15r

Varsinainen j asen
Jaana Uponen
osastopiiAllikk6
Suomen Luottotieto-
osuuskunta
I;ikkisep:ilkuja 2 A
02600 ESPOO
puh. [90) 613 711

TILINTARKASTAJAT

Pekka Laurila
luottopziiillikk6
Onninen Oy

Olli Ruotsalainen
kassapriiillikko
Lemminkriinen Oy

VARATILINTARKASTAJAT

Harriet Ahrenberg
luotonvalvoja
ABB Service Oy

Pekka fiilikainen
luottopiizillikko
Valtameri Oy

LUOTTOAI,AN NEIIVOT-TE.
LUKUNTA

Puheeniohtaia
Anna-Maija Urpelainen
osastopriAllikk6
Oy Teboil Ab
Bulevardi 26
OO12O HELSINKI
puh. (9O) 618 8l  I

JAsenet:

Torn-G. Ahlroos
luottopriAllikko
SLO Oy

Lassi Kantola
- ^ . . l - : - ^ : ^ L + ^ i ^
PdrNr!(Jrrrata
Suomen Yhdyspankki Oy

Pertti Larva
luottopZiAllikk6
Sanoma Osakeyhtid

Seija Lehtonen
talousjohtaja
Perheauto Oy

Kari Miikikiirki
luottopAZillikko
Kaukomarkklnat Oy

Mikko Parjanne
toimitusj ohtaj a
Suomen Asiakastieto Oy

Veikko Semi
luottopiiiillikko
Oy Stockmann Ab

Risto Suviala
toimitusj ohtaj a
ErApAivA Oy

TOIMIKUNNAT

Lakitoimikunta:

Pr rhccn inh t r i t

Timo Miiki
varatoimitusjohtaja
Perimistoimisto Contant Oy
PL20
20101 TURKU
Puh. (9211 27O OOO

Jiisenet:

Reijo Aarnio
hallintopiiAllikko
Suomen Asiakastieto Oy

Kari Heiskanen
luottopii:illikko
Kesko Oy

Visa Koskiahde
luottopealikkd
Kansallisrahoitus Oy

Jyrki Lindstriim
Johtaja
Tietoperinta Oy

Juha Pertilii
lakimies
Postipankki Oy



Antero Teittincn
luottopiiZillikko
Eka-yhtyme Osuuskunta

Koulutustolmlknnta:

Puheenj ohtaj a
Gun Stjernberg
perintiisihteeri
Vakuutusosakeyhtio
Garantia
Olavinkatu I B
OO1OO HEISINKI
puh. (9O) r5 15r
Jasenet:

Refio Aarnlo
hallintopAiiJlikko
Suomen Asiakastieto Oy

Satu Henttonen
osastopaiillikkd
Tietoperinta Oy

Veijo Laakso
apulaisluottopaeillikkd
Luottokunta

Eero Seppe
luottopiidllikkd
Asva Oy

Risto Suvlala
toimitusjohtaja
Erripriivii Oy

IJlkomaantofunlkunta:

Puheeniohtaia
Tho'nai Feddoroff
toimitusjohtaja
Intrum Justitia Oy
Pasilanraitio 5
OO24O HELSINKI
Puh. (9O) r44O55

Jasenet:

Petrl Carlren
luottop?iiillikko
Luottokunta

Ralmo .Iiirrrlsalo
yhteyspirillikk<i
Suomen
Luottotieto- osuuskunta

lfats Nybondas
Toimitusjohtaja
Dun & Bradstreet Soliditet
Oy

YrJii Stenberg
talouspAdlikkd
Oy Hobby Hall Ab

Luottolinkin tolmltus-
neuvosto:

Peatoimittaia
Mkko Kalfankart
luottotietotutkija
Suomen Luottotieto-
osuuskunta
Liikkisepiinkuja 2 A
02600 ESPOO
Puh. (9O) 513 7r l

Jdsenet:

Raimo Jtirvisalo
yhteyspe?ilhkko
Suomen
Luottotieto-osuuskunta

Jukka Marttlla
luottopiiiiLllikko
Enso-Gutzeit Oy

Siru Syrjdfe,
toimitussihteeri,
osastooAAllikk6
oy Valitut Palat-Reader's
Digest Ab

Jorma T:ihtinen.
lehden taittaia
toimitusj ohtaj a, AD
Mainosateljee TiiLhtinen Ky

TOIMINTASUUNNITELIT'IA

r9.5.1994
Varsinainen kevAtkokous j a keviitretki

6.-10.7.1994
Fecman seminaari. Limerick, Irlanti

15.9.1994
JAsenkokous

3.-4.1O.1994
LuottopAiviit

3 .11.1994
Varsinainen swskokous

2 I
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LUOTTOMIEHET -
KREDITII{AI\INEN ry

|  - - r = - . r  
i  I  c - - , - =
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LUOTTOMIEHE"T -
xnoorruANNoN ry
Hallituksen kokouksessa
I6.12. f993 hyvAkslt5rt uu-
det jAsenet

Halme Antero Juha
TalouspAAllikko
Oy AJko Ab /  Kaupan l i ikeloi-
' - i - + - - r L ' - A

PL 35O
OO1OI HETSINKI

Paulus Tuula-Marja
Varatoimitusjohtaja
E. Vuorio Ky
Talvikkitie 9
OI3OO VANTAA

Saavalainen Pekka
Toimitusjohtaja
Finn Collection Oy
PL  3 IO
6OTOI SEINAJOKI

Ahlholm Ensio
Talousjohtaja
Porhon Autoliike Oy
Nuottasaarentie 6
90400 OULU

Lindfors Toni Harri Juhani
LuottopAAllikkd
Suomen Euromaster Oy
Nuolihaukantie 5
28220 PORI

Kuusisto Mia Marjut
Rahoituspeelhkk6
Suomen 3M Oy
SinimAentie 6
02630 ESPOO

Griinholm Kaj
AsiakaspAiillikkd
Suomen Vakuutus Oy
PL  12
00211 HELSINKI

Eskolin Pirjo Talvikki
L , ^ + ^ - - . - l - , ^ i ^

Oy Teboil Ab
Bulevardi 26
OO]2O HELSINKI

Hyvtinen Aila Sinikka
Luotonvalvoja
Oy Teboil Ab
Bulevardi 26
OO12O HELSINKI

22

Koponen L€ena Marjatta
Luotonvalvoj a
Oy Teboil Ab
Bulevardi 26
OOI2O HELSINKI

LUOTTOMIEHET -
KREDITMANNEN ry
Hallituksen kokouksessa
27.1,.1994 hyv?iksytyt uu-
det j Zisenet

Norovirta
Arto Kalevi Johannes
Toimltusjohtaja
AN-Markkinointi Oy
Aitalavain 5 C 11
01660 VANTAA

Paloheimo
Mika Johannes
Lakimies
Cash-In Consulting Oy
Hovioikeudenpuistikko 15 C
65100 VAASA

Suuronen Jukka Petteri
Luottotietokonsultu
Dun & Bradstreet Soliditet Oy
SinimEientie 14 C
02630 ESPOO

Mikkola
Ritva Seija Annukka
Treasury Controller
Kemira Oy
PL 330
OOlOl HELSINKI

Salojiirvi Ville'Juhani
Perintilakimies
Pohjola-yhti6t
l,apinmAentie I
ooo13 POHJOI-A

Tuuliainen
Gunvor Elisabeth
Luotonvalvoj a
SLO Oy
SzihkometsA
O13OO VANTAA

Suoninen
Timo Paavo Jalmari
Mw'ritineuvottelija
Suomen Asiakastieto Oy
Tydpajakatu 1O
OO58O HEI.SINKI

Liiksy Aimo Tapani
Toimitusjohtaja
Tuusulan IflK Oy
Hameentie 18
O43OO TUUSUI-A

LUOT-IOMIEHET -
KREDITMANNEN ry
Hallituksen kokouksessa
8.2. | 99 4 hyviiksy.ty't uudet
jesenet

Kokkarinen Arja Helena
Perintaslhteeri
Oy Capital Collectors Ab
PL227
OO 121 HEI,SINKI

Nybondas Kaj Mats Sanfrid
Toimitusjohtaja
Dun & Bradstreet Soiiditet Oy
SinimAentie 14 C
02630 ESPOO

Nyman Ritva Kaarina
Luotonvalvoj a
Neste Liikennepalvelu Oy
Nuijamiestentie 5
OO4OO HETSINKI

Havanto Aila Hellevi
r , , ^ + ^ - - . ^ l - , ^ i ^

Slemens Oy
Majurinkatu 6
02600 ESPOO

LUOTTOMIEHE"I -
KREDITMANNEN ry
Hallituksen kokouksessa
3.3. f 994 hywAksy-ty.t uudet
jAsenet

Helenius Miika Olavi
Mw'ntineuvottelUa
Tietoperinte Oy
PL 45
00521 HtrI,SINKI

Syrjdnen Jaakko Juhani
Ml,f,'ntineuvottelij a
Tietoperinta Oy
PL 45
OO52I HET^SINTI

Takkunen Jarmo Juhani
Luottopaalhkko
Kalsalliskortti Oy
Malmin Kauppatie 18
OOTOO HELSINKI



Ammattiperintfl keskittynyt
Suomen Perimistoimistojen
Liiton jflsenyrityksille

on viime \,'r-rosina ollut sangen
kiinteasti mukal]a. Nriist zi hank-
keista mainittakoon tietosuoia-
klsyrnykset. konkurssi ja ul6s-
ottolainsaedanto. kauppalaki, yh-
ieisoje koskeva lainsaadanto ja
erityisesti ku I ut tajansuojasean-
noKset.

EhkA on hwa loouksi siteera-
ta yhdistyks6n saant ja, joissa
mur.rn muassa lausutaan, etta hit-
to toteuttaa tarkoitustaan

- ed istziLrniil ld iAsenten ia heidzin
asiakkaidensa etuia. 

-

- selvitkimz ahinsdadenbakos-
kevia $syrnyksia seka oikeu-
dellisia, taloudellisia ia sosiaa-
lisia kysymyksie. joika vddiil o-
mAsti ia v:il i l l isesti koskevaI vh-
distylisen jEiseniA,

- vaikuttam alla lain s:izidzinnon
muotoutumiseen niin, et&i mah-
dollisimman suotuisat edelly-
tykset perintialalle Suomes-sa
saavutetaan,

- kokoamalla selvitvksiti ia infor-
moimalla jAseniii sekiviran-
omaisia. ia

- antamallalausuntoia siita. mika
on hyv:i perintitapa.

I

Kq.ksitoi.sta ouotta. sitten perustettiin Suomen
Perimistoimistojen Liitto ng. Yhdistgksen
tarkoitus on edistiiii luottokaupan ja
perintiialan kehitgstii terueidet periaqtteiden
pohjaltrr. Yhdistgs on aatteellinen eikii sen
tarkoituksena ole uoiton tai to,loudellisen edun
ho;nkkiminen.

Jaseneksi voidaan h).vaksye hy-
vaimaineinen. ammai ti l-ai toinen ia
oikeuskelpoinen Derinl dd ammar.-
t imaisest l  har id i l lava vhl  e iso.
T:illzi hetkelki iidsenid ori seitse-
mdn. Pari irisenhakemusta on kei-
siteltavdna. Yksi iesen erotet.tiin
r"uoden vaihteessa ia kaksi rnuu-
ta erosi itse noin viosi sitten.

Kun ammatr imais ia Der in
&i).rityksia toimii Suomessa run-
saasti - ainakin kolmisensataa -
on heretetty kysymys, miksi alan
ainoassa Vhteenliittvmessa on
niiin vahan jasenia. Onko yhdis-
tys vain suurimpien perintatoi
mistojen etuja ajava salaseu ra.
johon pienet ja vast 'ikeen 

aloitta-
neet eivet voi oiidsld mukaan

Yhdistvksen iasenillii on kes-
keinen niarkki"naosuus palve-
luna hoidetusta perinnest-d Suo-
messa. Vuonna 1993 iAsenetvas-
taarottival 822.609 uutIa Loimek-
siantoa, hakivat oikeudellisia odd-
toksia 150.687kDI. hoitivat l:917
poisottotoimeksiantoaja I 35. 5 I 8
taytantddnpanopyjrntda. Luvut
ovat hivenen DienemDie kuin edel-
lisend. monna, mutia edustavat
eptijlemallA edelleen 8O - 9O o/o
alan vollrymista.

Kolmen suurimman yhtion li-
saksi liiton hallituksessa ovat
edustettuina kaikki pienet iasen-
yritykset. Yhdistyksen kattimut-
ta pyrittiin parisen \"uotta sitten
hsedmaen siten. etta vli sadalle
perintAFitykselle toimitettiin esit-
telv li itosta, iaseneksi pEidsemi-
sen edelh'tvklet ia toivohus haLr-
kita iasenwtra. Fari uutta iasen
te silloin 

- 
iii tt\rikin - moldmmat

nyt eronneita.
Liitt]'rnis- tai jasenmaksut ei

vat ole ongelma. Kaksi tilikautta
kestan).i toiminia Suomessa ei
mv6skaan ole vlivoimainen va-
kiinl uneelle witidiAlle. Missd srt-
ten vaikeus iiilee?

Lijton ieaenten edelh,tetaan
noudattavan Hywdd Perinthtapaa,
yleensd hwdkdr,r Mii liikeperiaat-
ieita ia tekeveii tdi.ittava't ilmur
tuksFt ja selvirykset viranomai-
sille. Asiakasvarat on pidetteve

ertlliiiin omista varoista, ja je-
senyrityksen talouden on olta-
va jiirjestyksessd. Juuri viimek-
si mainittu seikka on osoittautu-
nut todella ongelmalliseksi mo-
nille perinkialan yrit tajil le. miste
osoituksena on ioilakin konkurs-
seja ja muutoin lopetettuja perin -
talrityksia.

Koko oerintd.ala on voimak
kaasti leimaantumassa, kun kon-
kurssiin aiautuneen toimiston
mukana iaa tietvmettdmiin mil-
ioonia mirkkoia-asial*aiden lu-
kuun peritfylzi saatavia. Pienlen
perinteyritysten joukossa kon-
kurssla vleisemndA on vain vks'
kantaan- lopettda toiminta. 

-sul-

kea puheliir ja haiipya tavoitta-
mattomiin usein asiakasvaroia
mukanaan.

JeIj es Laltynj,l lalous edellyr-
tda tervet ta hinnoiLtelua. Yleensa
perintdalalla ei voida tarjota il-
maispalveluja. Kun perintdyh r io
larioaa palveluiaan ei Dal kkiota
ell6i tulosta" -dhdolla tai vlimal-
kaan ilmoittaaDeriv,inse katteen-
sa velallisilta. ei toiminta yleensa
ole pitkeienteistd. Ainakaan oi-
Keudellrsen pennnan la yleensa
tAyden palvelun ta{oaminen il
man velkolallekin osoitettuia ve-
loituksia 6i ole pitemm:illA tar-
kasteluvriLlilld mahdollista.

KilDailuvirasto tutkii oarhail-
laan liiton izisenwitvksii2i mah-
dollisesta karteliista. Tulokset
kuulemme aikanaan. Jasenet itse
tietavat, etta kilDailu on arrkaraa.
Sen paremmin velalllsilta kuru
toimeksiantaj ilta perittevia mak-
suja ei ole y'ril et tykiizin sopia ai-
nakaan taman kirj'oittaj an tiete-
mdn rnukaan. Olen ollut mukana
hallltuksessa tai muutoin kes-
keisestl liiton toimlnnassa alusta
Ditaen.- 

Yhtena painopistealueena on
viime vuosina ollul hyveksytte-
vien perintdkeinojen meeritte-
ly ja kehiltaminen. Tasta osoi-
tuksena uusittiin r,rronna 1992
yhdessa oikeusministeridn ia ku-
luttajaviranomaisten kanssa
Hf/:i Perintatapa kulut tajaperin-

nassa-ohieisto. Voidaankin sa-
noa, ettii lorillaperinta tai virolai-
silla pyssl'rniehillii uhkaaminen
ja muut vastaavat lehoperinnzin
keinot ldyt]'vat lilttoon kuulumat-
tomista perinta)'rityksiste. Tal-
laisten keinoien vleistvminen
Suomessa on "vhtehe slrma sii
hen. etre nl4 tiw?iii varihtia kir-
joitetaan pdrintidlakia myds mei-
ddn maahamme. Ruosissa iaNor-
jassahan tiillainen laki on ollutjo
kauan. On sangen lyhytn:ikoistii
luulla, ettd uhkauksien tai oman-
kddenoikeuden kA5.ttaimisela voi-
taisiin hoitaa je4estyneen ]Titys-i ulsrrn norfaajarlesgmeen lmtys-
toiminnan Derintaa. Yksitttiista-
oauksissa tZillaiset keinot voivat
teDsia. mutta riski koko liiketoi-
minnal  tahrautumiseen myos
velkojay-ifyksen osaha on niin
iso. ettei sellaista i atkur.uuteen
pyrkivzi yritys voi ottaa.

Alioikeusuudistuksen val-
misteluun liiton iasenet osalhs-
tuivat painokkaa-sti. Testa osal
Laan iohtunee. ette teknisessd
mieleisii olemme saaneet maail-
man moderneimman oikeusme-
net te lyn velko jen per innAssa.
kunhan kereiaoikeudet saavat
rutiininsa kuntoon.

Luotto- ia Derintatoimeen liit-
twien lakidn valmistelussa liiuo
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Jukka Marttila:

NIWJiW
LUOTTO.
OPAS
Blenimi-Publishing,

T2imii opas on luottoalan pit-
kda ikaisen vaikurtajan ja ja-
senlehtemme Luottolinkin ah
kerimman avustaj an perus-
luottomiehen tuote sek2i myyn-
ti- ette luottotehtavissa toimi-
ville henki1oil1e. LuottopAeillik
ko Marttila on toiminut luot-
toalalla eri tehtAvisszi yli 25
vuotta; aluksi luottotietotut
kUana  mm.  Luo l l o l i e lo  r y : ssd .
josta han siirtyi Enso Gutzeit
Oy:n luotonvalvojaksi yleten
sittemmin luottopA:illikdkst.

Mlyjen luotto-opas ei ole
Marttilan ensimmainen kirj a1
linen tuote, sila vuosina 1985
ja 1989 hAn julkaisl harras-
tuspiidinse kuuluvat kirjat "Iso
Kissa, 3o-r,'uotta" ja "Bristoi
Blenheim. ta i r  oa ja reknj jk
kaa".  Jelk imm2i inen kir ja
muistuu lukijarl mielen esille
olevan oppaan luettelomaista
esi lysla paa eldvoi  t  Ld\ istei  p ie
nistA lentokoneista.

AJku ka ppa leessa kir jo i l  I  a-
ja painottaa sltA, ettzi mwTtti-
henkilollA on keskeinen rooli
luotokaupan onnistumisessa
ja ette mlyntihenkiloiden kou
luLus on turhan usein vain
lu ottopuolelta tulevan negatii-
v isen palaul  teen varassa. Hy
vin toimiva luotonvalvonnan
ja m),J,nnin vAlinen yhteistyo
opeltaa m]O,jel  a jal le lemaan
luo lo l l i ses r i  . j a  l uo t tom iehe t
m],ynnillisesti, kun shategiat
ovat molempien osapuolien tie-
dossa.

Oppaassa selostetaarjouk-
ko yksittAistapauksia, Martti-
lan tyossAdn saamia kokemuk
sia siita miten tulosta raken-
netaan yksi losuori t  usten r in-
nalla myos organisaation su-
juvalla vuorovaikutuksella.
Juuri tAssA onkin oppaan suu
r in anl i .  kun ka) ' le n nonlehei
ses l i  se l v i r  e ld , i n  m lyn t i -  j a

M',Y/ 
1) lY_,;,1.,;1'no,

,

<11+,

luotto-osaston rooleja ja tapo
ja saada organisaatio toimi
maan enlista lehokkaammin.

Esimerkkitapaukset sis:il-
tavet h]'via havaintoj a, m.m.
sen ettei puhuttuun sanaan
vol enae luottaa niinkuin ai-
kaisemmin ja etteivet edes
maksupaetteen tulosteet o1e
luotettava todiste maksun suo
r i  I  ramisesta.  "Li ikemiehel l? i  ja
poliitikolla on nimittein yksi
ero. Liikemies voi valehdella
vain kerran."

Luottotledotj a niiden suun-
taa-antar'.uus luottokelpoisu u
den alvioinnissa seke fietojen
vanheneminen, varsinkin 

-v i i

meaikalsessa suhdantelden
ristiaallokossa, on esitetty sel-
k e d s l i  k u t e n  e n t i s e l t A  l u o l t o -
l i e tom iehe l l e  vo i  odo l taak in .
Marttila on tosin pitayqml,t
enemmen t  ietojen suodal lami-
seen, kun ulottu\uuksia olisi
voinut laajentaa myos tieto
verkkojen kAyton ja tiedon
haun puolelle. Tiedonhaun
kustannuksia ei oppaassa oie
sel\ritet ly j a esily5 tietopankki
en hy'vistei ja huonoista puo
l i s l a  on  suppea .  M}yn r  im ie -
hen ajankAltto on tehotonta,
j os  a i kaa  kay le raan  l i i kaa  vae -
rien asiakkaiden kanssa. Vai
onkohan ki lo i  a ja tul lu l  s i i
hen tulokseen, ettii hevosen

voi johdattaa lAhteelle, mutta
s i l a  e i  vo i  ope t l aa  j uoma i ln .

V a k r r u k s i a  k A s i l r e l e v d
osuusk in  an  taa  hyody l l i s l e  I i e
toa myyntihenkiloille, jotka
usein tarvitsevat tete tietoa
esim. asiakaskAyntien yhtey
dessd. Vaaran merki t  ova I  jdd -
neet vahemmalle kAsittelylle,
vaikka ne eriq/isesti nain la-
man aikana askarruttavat seke
luotto ettZi mlyntimiehie.

Opas selvittZiA h]'vin. ette
luoton myontAminen on osa
myntiprosessia. Paitsi ette
Madtilan kirja edesauttaa osa
puolia yrnmArtdmAan parem-
min ) . . r i fyslen luolonannon r is-
kit ja menetykset, se on \rar-
m a s t  i  o m i a a n  l i s i d  m d  A  n
myyn t  i j ohdon  a rvo \ l us la  j a
yleisiA kiisityksiii 1u ottohallin-
nosta.

E rd  i s td  po leemis i s la  nako
kanno i5 tan i  huo l ima l l a  p idan
oppaan hyvAnA puolena sitA,
ettd se panee ajatteluproses-
sin ke]'ntiin ja auttaa m]ynti-
puolta huomaamaan omat
mahdollisuutensa ja voiman-
sa myos luottotoiminnassa.
Kiiltainnon ohjeita on enem-
mdn  Cred i l  Managemen t  - kd
siki4assa, joka lienee kaikille
tAmzin lehden lukljoille entuu-
destaan tuttu.

P P:nen
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OIliKtueliiia
Jgrki Lind5trdm:

SAATAVIEN
PBnmwe
Yritgksen Tietokirjat Og

Olen Larkastellut arvosteltavaa
teosta luotonvalvoi an niikdkul-
masta ia kril.t iirri 6n ongelmi-
en pohjalta. Suurimpia Sngel-
mia ei niinkeiin ole varsinai-
sessa luotonvalvonnassa vaan
siinri mitii on jzitetfy huomioi-
matta sopimuksen tekemises-
s5., kun silmissa on siintiinw
budjet in mk-mAiirAn tavoil tl-
minen. Kirjan kayiuijiin sopi-
sivat my6s myjmtipuolen hen-
ki[61". joille varsinkin kirian al-
kuosa olisi hwiri luettavaa.
Suositteluni johtuu ki4an sel-
keiistrija helppotaj u isesta esi-
tvstlvlistii.- 

Kiljan jaottelu on mielestii-
ni oikeassa suhteessa. Kirias-
ta melkein puolet kiisitt-elee
laskutusta i a^ luotonvalvontaa
ja vapaaetitoista perintriri eli
miten voit hoitaa rahaa kotiin
ennen oikeudelliseen oerin-
kizin siirtymiste. Neuv6ttelut
ennen kaupan solmimista
ova tkin ne tafkeirnmet hvat
vaiku ttaa suorituksen saami-
seen.

Kiriassa on selostettu elA-
vAsti vapaaehtoisen perinnan
vaihtoehtoja. Vapaaehtoinen
perint:ihen on luovaa toimin-
taa i os mikii. koska siina ei saa
ura"u l-ua tietMhin tapoihin,

i
Jotka velalliset oppivat tunte-
maan. niinkuin tekiiat varoit-
tavat. Sfikopostin keyttemi-
nen Derinnesse oli ainakin
minulle uutta (odottakaas ve-
lalliset kun meille tulee szihk6-
postj). Ku itenkin teste lulusta
puuttuivat perusmallit karhu-
kirieistii heille, ioilla ei ehk?i
ole niin paljon k6kemusta nii-
den tekemisestA, ia ehkii iou-
tuvat niiiden asioiden kaissa
satunnaisemmin tekemisiin.

Kiriassa on ioitakin eleivAs-
te eleri€iste sie-pal t"uia lausah-
duksia ja totuuksial kaipailin
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kuitenkin enernrn?in esimerk-
keiii. kuten oikeuden tekemie
ratkaisuj a epiiselviin laskutus-
ta ja reklamoin teja koskeviin
riitoihin.

Asian esittely on aina aloi-
tettu kaaviolla, jonka jriJkeen
se on keyty ldpi kuvion mu-
kaisesti, my6s ehkA harvem-
rnin tarvittava asia kuten ri-
kosasian kasittely.

Kirj asta puuttuu vientisaa-
tavien perinta, jota olisi voinut
keydzi kipi edes paapiirteit-
t{iin, esim. mita mahdollisuuk-
sia on lgrtkee tavaran toimitus
ja suoritus toisiinsa. Kaikki,
ioilla vain on mahdollisuutta-vientiin, 

yrittavat sita, mutta
Lietoa ei veilttnmiittii ole tar-
peeksi. Pieni tietopakel"ti. mis-
te tietoa saa. olisi ollut paikal-
laan. Ulkomaisten luottotieto-
jen esittely my<is puuttui.

O ikeude l l i sen  Der inndn
kohdalla perintetoimistojen
esittely muutamalla sanalla,
muuten kuin liitteissA ollut
auktorisoituj en toimistojen lis-
tan muodossa, ei olisi ollut
pahitteeksi. Koska kaikki ei-
vAt kuitenkaan toimi sama-lla
tavalla ja samoilla resursseil-
la.

Ainoa masennuksen hetki
tuli yksityishenkilon velkajAr-
jestelyn kohdalla, joka alkoi

varsinaisella superkuviolla.
Mutta senhztn voi ohitl.aa ia
siirtya lukemaan tekstiosurit-
ta. joka on selvitetty )rmm:ir-
rettavasti.

Velkajiirjestely- ja velkasa-
neerauslukuihin on hywii .jat-
kossa saada Uetoa siita, min-
krilaisia ohj elmia kii(ej eoikeu-
det ovat hyviiksyneet ja mitka
ovat olleet Derusleet" hvlkrid-
misille.

Kaipailin tekstiosuudessa
viitteite niihin liitteisiin. iotka
ovat erillisessa titeosast6ssa.
Niille. iotka hal uavat lukea kir-
jan siimziillen ja selaillen, on
iokaisen asiakokonaisuuden
looussa keskeisten asioiden
harmaa laatikko. iossa on
ranska-laisin viivoiri kerra[u
Uirkeimmat asiat.

Ktjaa voi keyttaa hakute-
oksena ia muistin virkistami-
seen, kinhan aakkosellisessa
hakemistossa on huomioitu
etta a on aakkosten toiseksi
viimeinen kiriain eike ensim-
mdinen. Ei niin etki kriraiet
ovat enren kauppasopimuita
ja konkurssia ja miiZirdnniiis-
velkakiria on ennen maksa-
msmaaraysta.
Suosittelen kirian hankkimis-
ta kAsikirJ asto-on.

ANNE BJORK
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Muutoksena ja
tdydennyksend
Luottolinkin no I / 1994 mini-
l eks l i uu t i seen ,  s i v .  24 ,  Luo l -
tomiehet-KredltmAnnen ry:n
kunniaj Asen Sylvester Periet
ilmoittaa:

Minei lahjoitin Pertti Pen-
naselle marraskuussa 1993
erikoismapin, jossa o1i hEinen
ansiokkaastivuosina I 989-9 I
kirjoitramansa al kkeli|. IisAJ<-
si laaj aa kereiysaineistoa seka
minun  puo les tan i  mapp i i n  l i i -
tet[rzi kirj eenvaihtoa Tukhol-
man luol tomieslen ka n ssa.

Luottopaalikko Pertti Pen-
nanen  o l i  va l i r t u  1988  yhd is -
tyksemme Vuoden Luottomie-
heksi, minkA h:in 1aajalla vuo-
sikausia kestAv:illzi julkaisu-
ja opetustoimellaan hywin oli
ansainnut. Sylvester Perret oli
kaynyt mainittuina vuosina
klrjeenvaihtoa tukholmalais
ten luottomlesten kanssa,

r  ^ .
f 

r enoKas,

tAmii ki4'eenvaihto oli siiffetq/
Pertti Pennaselle luor,'utettuun
erikoismappiin.

Sylvester Perret oli 1961 pe-
mstamassa Luottomiehet-Kre-
ditmannen ry:ta, puheenjoh
taja I962, hallituksen jrisene-
nd  seka  va l i r r i i n  1976  yhd is -
lyksen ensimmdiseksiku nnia -
jaseneksi.

SUOMEN
PERIMIS-
TOIMISTOJEN
LIITTO R.Y.
Suomen Perimistoimistojen
Li i l  lo r .y:  n pu heenjoh t  a ja ksi
on val i  I tu varat.oimi tu5joh taja
Timo MAki Perinistoimisto
Contant Oy: sta j a varapuheen-
johlajak5i  lo imi lusjohraja Tho-
mas Feodoroff lntrum Justi
tia Oy:ste.

Liitto on Suomen johta-
vien perimistoimistojen yh-
teenliittyma, joka on toiminut
rrrnsaat klnnmenen vuotta. Ja-
senyritykset vastaanottivat
vuonna 1993 n. 825.OOO toi-
meksiantoa ja tekiv i i t  n.
150.000 oikeudellista hake
musra. l ' l i  80 oo kaik ista per i -
mistoimekslannoista ar-vioi-
daan ohjautuvan liiton jaise
ni11e.

! I I  r I  I  I I  I l  r  r t  I I  I  I I  I  r  I  I r  I  I  I  I I  r I  I  I I  I I  r  r r  I
a a  a n  a a

HUOMIO LUOTTOPAALLIKOT

, Eka Yhty'men saatavat perit\2. 
^,,r,r-^. IkovanammattitaidonomaavaluottoalanasiantuntUajoukko: 

-
I elomqvist Kirsti, Yo merk. I
I Huuslionen Merja, Merkantti I
I Kaartinen Hilkka, I-TS I
I !-illanPiiii lrma, Yo merk.

I 
Vartiainen Anna-Liisa, LTS I

T
I Olemme tottuneet tiukkaan tulokselliseen tvohon. I
I Esimerkki tuloksista: saatavien kierto alle 40 pv. I
I _ t
- OLEMME VALMIINA UUSIIN TIAASTAVIIN
r LUoTToALAN TEi-iXwN; :
!  non"-rksemme kat laa rauta-.  melal l i  .  aulo .  pei \ r i l  t  a i  stavara ja huonek^r"-r^-  I
r  

' - - ' T , : : : ;  ' i ; ' ; 1 l i i , i ; : , :Y^ ; ,X ;1 , ' , ' : : ; ' ' " ' '  r a  r ruu r r \ ^d r "a ra r r  
r

r v'melsissa tvoasemt""X*X". #05il:lt#i}i3iti*ftllltil;e1-verkossa windows- r
I kelttoja{estelmiin aiaisilla ohje1mil1a. I
T - T
- METDAT TAVOTTTAA NUMEROSTA (9O) 733r I
- JA SUOSTTTELTJAMME LUOTTOPiIjILLTKKO aNrpRO TETTTTSEN i
t NUMEROSTA (9O) 733 3276. I
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

I
T
T
T
T

JA TALOUSJOHTA"IAT!
T
T
T
T
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Dun & Brad-
street Soliditet
Oy:n toimi-
tusjohtajaksi
on I.2.94 al-
kaen nimitet-
ty oikeust.
kand. Mats
N y b o n d a s

{36). Hii'n on aikaisemmin toi-
minut eri iohtotehtdvissEi mm.
monikansallisessa Johnson
Matthey - yhtyrnAssii, sek:i
Eldon Oy:n toimitusj ohtajana.

SAATAVIEN PERINTA
Loppul'uodesta I 993 ilmestyi
kirja saatavien perinnasta.
Ki4'assa kZisitellZizin velkojan
nekokulmasta luottopaetok-
siin. laskutukseen. Iuotonval-
vontaan seka vaDaaehtoiseen
.ia oikeudelliseen perin Leen lijl-
tyvia kyslrnyksie uuden lain-
saediinnon vafossa. Kiriassa
kiisitellZiiir mrn. alioikeusuu-
distus, yksityishenkilon velka-
jAr jestely.  yr i  lyssa neera us.

velkojien maksunsaantij,ir-
jestelyja konku rssipesii#i kos-
kevat takaisinsaantilait.

Ki rian ovat kirioiLtaneet la.
kimieEet Olli Kirielii ja Jyrki
Lindstriim TietoperintA Oy: s-

Kiriaa on saatavissa Aka-
teemi-sesta Kir j  akau pasta.
Suomalaisesta Kirjakaupasta
ja Yrityksen Tietoki4at Oy:sta
(puhelintilauksella
90  -  6 r55  61 r r ) .

Luottomiehet-
Kreditmiinnen ry
PL 891, 001O I Helsinki

Painopaikka:
Osoite:

Puhelin:
Telefax:
Yhteyshenkilo:

Maksun saaja:
Pankkiyhteys:

Painoekpert Oy
Henry Fordinkatu 5 K,
0O15O Helsidri
90-176800
90- r70181
Pentti Kauhanen

Luottomiehet ry
sYP 208918-73866

Viimeisteen 14 wk ennen
aineiston toimitusD:iivee.

Aineisto Ilmestly

25.O3.1994 2A.O4.L994
04.08.1994 25.O4.t994
r5 .o9 . r994 13 . rO.1994

Mikko Kallankari
90-613 71r
90-514 763

Jorma Tdhtinen
Mainosateljee Tdhtinen ky
Vuorimiehenkatu 14 A 13,
OO l40Helsinki
90-669 848
90-666 301

Ilmoitusten oainoasua kos-
kevat reklariraatiot 7 lrk:n
kuluessa lehden ilmest5rmi-
sestri kiriallisena.

Reklamaatiot:

Ilmoitusten
peruuttaminen:

Nro

2/94
3/94
4/94

Mustavalkoinen
5.O00 mk
5.OO0 mk
3. IO0 mk
2.2OO mk
l . lO0  mk

900 mk
4OO mk

A4
2lO x297 mm
4 kpl
l p 4 l m m , 2 p 8 7 r n r n
45 linjaa/cm
Paste-up tai negatiivifilmi

rrm$Jslimlfrki
Julkaisija:

Osoite:

Peetoimittaja:
Puhelin:
Telefax:

Yhteyshenkilo:
Osoite:

Puhelin:
Telefax:

Ilmoituskoko
I / I etusivu
l/2 aukeama
1/ I takasivu
l/ I muu sim
1/2 sivu
1/4 si'vrr
veiriliszi

Lehden koko:
Painopinta-ala:
Palstojen madrei:
Palstan leveys:
Rasteritiheys :
Aineistovalmius:
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Painos: 8OO kpl


