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LUOTTOLINIilN
NT]MERO
Kadessasi on Luottomiehet Kreditmannen r-v:n iasenlehti. TAmdn lehden tarkoituksena on liihes[yA
myos mahdolliciavhdisryksenuusia jasenia.LuoLtoiinkki 2. 95 pairrbson iorutusra 8ob kappaleesia
n)'t poiketen 1.500 kappaletta.
Luottolinkki-lehtea on toimitettu !.uodesta 1983
lfitien. Lehden tarkoituksena on toimia vhdistvksen tiedottamisviiylzhe seke antaa mahdollisr-ius
iiisenkunnalle luoda iulki om.ia aialuksiaan ia
-asioi
{aan a rti k keleiden6aa vu Ila. Luoitolinkissd n'vritaen myds aina julkaisemaar.ranikkeleira luoiLiralaa koskevista uutisista ia asioista mm. alaa
koskevista lainsaadzinndnmuuroksisLa.
Lehtemme palstoilla on viimeisen l'uoden aikana kayty vilkasta keskustelua mm. perintaalaa
koskevista lakiuudistuksista ja perinnen hinnoittelusta. Joka lehdessti on mvos artikkeli tai artikkeleita Luottomieher ry:n kbkouksista tai muisra
yhdistyksen jarjestamiSta tilaisuuksista joita ovat
mm. kevatretket, luottopaivat ja iltamat. Eli tapahtumia. ioista kirioiteraan l.uoden mittaar lehden
palstoilla.
on run-saasti.
Luottolinkki-lehti ilmestw nelid kertaa luodesjd kakii syksyllzi.LehteA
sa, kaksi numeroa keveizillzi
toimittaa yhdistyksen jasenkunnasta valittu
toimitusneuvosto, joka koostuu teillzihetkellziseitsemasta henkildsta. Toimitusneuvostossa on edustettuna tena \,'uonna henkiloitzi luottotieto-. Derinta- ja tavaraluottotoimialoilta. Neuvosto vaiitaaJ]
r'.uodeksi kerrallaan.
Luottomiehet-Kreditmzinnen rv:ste ia sen toiminnasla voit lukea lisiie teman lehden"sivuilta.
Aurinl<oista kevzittzikaikille lehtemme lukiioille
ja tervetuloa kaikki uuder yhdisryksen jzisenet
mukaan luottomiesten ia -naisten toimintaan.

Mikko Kallankari,
paatoimittaja
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nut Suomen Luottomiehissa
lgToluvun puolesta vAlistd
lehtien tu tustuakseen samalla alalla tydskenteleviin ihmisiin ia on saanut vhdistvksen
kaulta paljon uusia ysiavie.
Hdnen mukaansa alan kehitvksestd saatava tieto i a mieliI;teidenvaihto tuo sel'iae hvotyri yritykselleen.

Pekka Siv6n toimii vaateteollisuuden ia tekstiilitukkukaupan alalla. Han hitM Luottomlenun netr ynotstyKsen perustamisen ialkeen. Pekka Siv6n toimii lalouspdiillikkdnd
L-Fashion Group Oy:ssri (tunnettu, tavaramerkki Luhdasta) lahdessa. TVdpaikan siiainnista iohtuen hrih ei voi osallistud kaikkiin kokouksiin,
mutta ei koe sitzi haittana.
"Pvstvn tarioamaan vhdisfvkse-nliokou"ksista, lehdestd ia
henkil6kohtaisist a kontakteistani saamat tiedot tv6Daikkani kziytt66n. Luottoini^ehet on
ammatillisesLikehitteve, mutta myds tydn vastapainona
toimiva alan arnmatulaisten
liittjrma".

Perimistoimisto ErAnriivA Ov:n
toimitusj ohtaj a Risio Suvtirla
pitaa vhdisfuste ia sen iesenku nta-atodeiliseia kok"emuspankkina, ionka krivtdski hAirelle on vdlitontii hv6&e omassa tyossAzin. Risto Suviala vaIittiin 1985 Vuoden Luottomieheksi ia on toiminut Suomen
Luottdmiehel" r.v:n puheeniohtaiana. Yhdistvksen Ul*sriuksi-ssa. ioihin iiihes iokaiseen
hiin onbsallistunul .-voivasta-

OII

ta mm. EraDiiivaa koskeviin
rrysyrnyKslrn Ja Jopa malnostaa omaa yritystri. Suviala kertoo, ettei hen voisi kuvitellakaan toimivansa luottoalalla
osallistumatta Luottomiehet
r.y:n toimintaan. Monissa
Luottomiesten luottamustehtArrissA toimivana hiil kehottaa uusia iesenie hankkiutumaan eri tehtaviin vhdistvksessa.

Toimitusjoh l"ajajayksi tyislrittiiiri Satu Sunikka liittvi Luotto-miehiin aivan hili atdn. Helsingissa Mannerheimintiella
toimiva, mm. tilitoim istotoimintaa harioittava. Treasso
Oy, tarvitsee hzinen mukaansa uusia kontaktei a sekA mahdollisimman paljoir tietoa luottoalasta. Nriistzi Luottomiesten
kautta solmittavista ihmissuhde- ja yrityskontakteista hy6tyviit hrinen omat asiakkaansakin.

Marleena H. on anowr,.ryniluottomies, ionka toimenlirivana on
vAhAos-aisten kaitsenta kapealla polulla ja samalla ostaa, mwde, vaihtaa vaan ei
varastdd sekzi koti- ettii ulkomaisilla kentillzi. Toimituksen
kysvessei tdman anonwrnin
hloitomiehen jriseneks:iJifttymisl'uotta. kuului vastaus. etteiveit nuoret naiset vastaa teillaiseen lcysymykseen varsinkin ios liitfurnisestA on kulunut 27 r'uotla: "Kehdosta Luottomiehiin"! Marleena H liitM
Luottomiehiin uteliaisuudes-

KJ
ta ja osallistuu tilaisuuksiin
erityisesti sitri innokkaammin
mita kaukaisemmissa maissa
ni i I e jerjestetaan.'Tlhmyys ja
kouli triksen tarye iikee-valitt6masti kun puhutaal vaikkapa Dublinista". Marleenan
mielesti yrity s hyotyy j Asenyydestzi, sillei hauskoille veikoille
on helpompaasoitellajopaty6asioissa. Hauskoia kokemuksia riittaa Luottoiliehisse: "Oli
keszi -72 kun R-Rami, HAkan,
Zorro ja minZi vaelsimme SkyBaarista Manskua uutuuttaan
kiiltAvAiin Inleriin. Hatut Daessd. kravatit kaulassa ia paljain varpain. Asfaltti oii kuuma".

Luottomiehet r.y:n kautta saa
virikkeitii ammattitaitonsa kehittemiseen. jolloin tydnant aja hy6$y jasenyydestani, sanoo Korpivaara Ov:n Luottop*illikk6 Seppo Palmu. Hiin
on toiminut Luottomiehissd
l97o-lurun lopulta ldhtien ja
on rnm. tarkastanut yhdistyksen tilejri ja toiminut hallitustehtAvisszi. Seppo Palmun
mukaan vhdistvksen arvostus
on kasvanut iaikuvasti: Luottomiehel r.v.- voi io vaikuttaa
alaan lii tryian laiir seieid dn n 6n
kehittemiseen. "Yhdistvs iZi-riestaa eritftiin mielenliiiritorsia piiivaretkia ja olen osallistunut perinteisille laivaseminaareille, ioissa hwiiLn koulutukselliseir osuudi:n lisiiksi on
Danostettu mvos viihteen
osuuteen".

PALSTA
Uudenluottomiehen metsflstys
TrimA vhdistvksemme lehden numero
on siis-myds uusien jd.senien relcytointi-ilmoitus. Se on ldhetetty noin 7oo:lle
luottoalan ammattilaiselle, jotka tyotovereineen toivoisimme uusiksi iAseniksemme. JAsenhankinLa ei ole- kuitenkaan itseisarvo. Miksi uusia id seniii
sitten kaivataan ?
- Siksi, ettA haluamme ioukkoomme lisAAaktiivisiajAseniA. Ja-senie,joilla
on uusia nAkokulmia ia tuoreita mieliniteitA
^
- Siksi, ettA yhdistys kehittyy parhaiten silloin, kun se saa uusia aiatuksia kehittaimisestArin ja toiminnan painopisteistAtin
- Siksi, etfti mitei laajempi jAsenpohja yhdistyksellii on sitzi suurempi
painoarvo sillii on luottoalan kannanottojen esittAjrinA ja yhteiskunnallisena vaikuttaj ana

Kuinka Luottomiehet
kiiytflnntissti toimii

Yhdistyksen kokouksia jArjestetA:in
vuosittain 4-5 kertaa. Kokouksissa oidetAAn esitelmiii luottoalan aianko'htaisista aiheista. Tilaisuuksien iailkeen
on varattu aikaa vapaamuotoisiin keskusteluihin ia keskiniiiseen vu orovai kutukseen. Synt54y uusia, ammatillisestikin antoisia kontakteja.
Kokousten lisAksi jArjestekiAn tutustumiskdyntej ri, koulutusta ja matkoja. Koulutustilaisuuksisla perinteisin on vuosittaiset LuottopAivrit, jotka
on yleensA jiirjestetty meriseminaarina. Yhdistvksen iltamia vietetddn aina
maaliskurissa. EdellisistA iltamista on

sanallista ja kuvallista kerrontaa t6ssA
lehdessA.

Myiis kansainviilislyttii
Luottomiehet-Kreditmtinnen
ry kuuluu
j iisenen?i myos kansainvAliseen luottoalan iAriestoon FECMA:aan. FECMA
antaa' la-usuntoia luottoalan lwsrrmvksistA ja jd.rjestaihkansainvriLlisi-ahro[toalan seminaareja jAsenyhdist5rstensA
edustajille joka toinen vuosi.

-Siksi, liity jiiseneksi
Luottomiehiin
*

*

*

"Kadonneen" luottomiehen

metsestys

Luottolinkin edellisessiinumerossa DerAilnkuulutin kadonneita Iuottomiehid
ja epdilin eivAtko he kaikki olekaan
selvinneet lamasta jdrjestotoiminnallisen aktiivisuutensa sziilyttAen. EpAilykseni oli turha tai sitten metsAst5rs
tuotti tuloksen, sillS iiiseniston miiAriillinen ia laadullinen-aktiivisuus tammikuun"jAsenkokouksessa ja maaliskuun iltamissa oli hdik€iisevtiti. Kiitos
Teille kaikille siitai !!!

Olli Kivelii
puheenjohtaja
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Luottopolitiikka
osanaonnistunutta

myyntie

Luottomiehet ry :n kokouksess o"2 5. 7. 7 99 5,
Rcdisson SAS llotellissa, Helsingissii uirisi
vilkas keskustelu mggnnin ja luotonuqlvonnon
viilisistii ongelmista sekii keinoista prrrempo'o;n
ghteistgiihiin mggnnin j a ho,llinnon v iilillii.
Keskrstelun virittiij iinii oli hallintojohtaj o
Hqnnu Raiskion esitelmii, jonkrr aiheena oli
luottopolitiikka
os o:nlr onnistunutta mggntiii.
kuitenkaan yksln riitii selitttimaen kaikkia sy'ntlmeita luottotappioita. Hallintojohtaja
Raiskion mukaan luotrotappi on svnfuessa on harvemmin
ymmarr"etty kysye, miten asiakkaan luottokelDoisuus on
selvitettv-siojautua
ia miten riskeiltA on
luottosuh]'ritetty
detta avattaessa.

Luottomyynti ja
luotonvalvonta
ristiriidassa
Luottomlynnin
hallinta ja
etenkin luottoriskien tunnistaminen seka niilte suojautuminen on iaent viime vuosi
na veihemridlle huomiolie. Luotonvalvontaa on Didettv halIinnon osana ja myynnin jarrrna. Berner Osakeyhtion hallintojohtaja Hannu Raiskion
mukaan luottoriskit ovat olleet enemmdlkin luotonvalvonnan kuin m14mnin ongelma. Hallintoiohlaia Raiskiopereizirrkuuluttaa mwnnin ia luotonvalvonnan vdlista yhteistv6tii ia taloudellisen vastuun
;lkamista yrityksissa.
Koko luottoala on tuntenut
nahoissaan l99o-luvun laman. Berner Oy:ssii kuten
muissakin luottoml'vntid. harjoittavissa yrltyksi!3ri on todettu karwaasti, etteiviit kaikkl "vanhat" asiakkaat ole hvvia tai reilun pelin asiakkait'a.
Ta lou dellineir romahdus ei
R

MwTruorientoituneessa yrifrksessd henkilot. iotka vastaaval myjmnin kehiryksesteja
site kautta hywiin tuloskehityksen varmistamisesta eivAt
viilttZimZittii omaehtoisesti
Kokousuleisai

kuunteli

tarkkddooisesti

kiinnita huomiota muihin tunnuslukuihin ku in luottotappioiden meereAn. Luottotappioiden mZtiirArilinpeetoksesse
mutta kessaattaa olla oieni.
-huomioida
mrn.
keista ohsi
eriidnt5meiden saatavien suhdetta kaikkien saatavienmAEiraair.
Mwntimiehen aiattelu noudattal usein liikkednjohdon eli
tuloksen varmistajien ajat teiua. Mw'nnin ja katteen tulisi
kasvaa. Johto karrnustaa ia
palkitsee niikyviistiki n myyir tiA kun taas hallinnon, mm.
luol onvalvonnan ja perinnain
puolella palkitseminen on
saattanut iAzidii viihemmiille
iohtuen ouiiosta aiattelutavas"la:
luolonvalvontaaon pidelry
hallinnon osana ja m1,]'nnin
-iarruna.
Jos m5rynti saa risuja omasta toiminnastaan saa niitii
my6s luotonvalvonta. Luotonvalvonnan itsetunto ei ole ollut vzilttAmittii hwe kaikissa
y.rityksissai.Kuppikunta-ajattelu ja jyrkAt raja-aidat luolonvalvonnan ja m]ynnin valillii ovat tuhoisia kdisitiianteissa. Eteen saattaa tulla ongelmia, joissa ei ole selvi?i ohieita. mita tutsi tehdZi. Kaikki
bvrkivAt vaikuttamaan. Eri
hironeissasaalelaan tehdaierilaisia niiAtoksid. Asiakas saal taa olla yhteydessii johonkin
toiseen osaan organisaatiossa. iossa tehdAdnloisenlaisra
'Vanhoille kunnon"
ratliaisui a.
asiakkaille. ioilla on luotonvalvor-rnal mirkaan ollutjo jonkin verran eraiint)'nejta saa la Ecnnu

R@iskion esitelflitii.

via, on tehty joukko lis€iluottoDeetdksie. Alkutilanne saatfaa olla nom puo[ mruoonaa
markka, josta on peadytty lahelle 10 miuoonaan markan
Iuottotappioita, kertoo Berner
Oy:n hallintojohtaja Hannu
Raiskio.

Luottopolitiikan
uudet pelisti&inniit
I 99o{uvulla tapahtunut muutos Bemer Osakeyhtidsszi perustuu I iikkeenjohdon aiattelutapojen muutokseen. Vanha m54mnin kasluun perustuva aiattelu ei enriii onnistu
ilman fehokasta luotonvalvontaa. Luotonvalvonnarr on laadittava liikkeeniohdon kanssa
oikeansisrilt6in-en luottoDolitiikka kirJallisessa ja dokumentoidussa muodossa. Se on
myytiivA koko yhtymeille.
Seka myi/n tiorgan isaation
sekA luotoirvalvorinan vhteinen Deama:ira on luorinollisesti hyvien suhteiden sriilyttiiminen asiakkaisiin. Jokainen mjryTltitapahtuma voi lisata tulosta, mutta vain kiinteAt ia luotettavat asiakassuhteet-turvaavat tulevaisuuden.
Hallintoiohtaia Raiskion mukaan ldottolielooisuu skriteereiste on pldettava tiukasti
kiinni, joka mahdollistuu valveutuneen reskontran ia
atk-poh i aisen valvonnan avril la, jotka lakaavat mllrnnin ja
luo t onvalvonnan noDean reagoinnin luottohakeriuksiin.
Mylnnin kannall,a on tiirkeaiei.
ettA sill2i on tarvittavat v€ili-

Pitutimestdti

Kokki

tgansA AArcssA,

neet ja koulutus, jol-ta se voi
harjoittaa jArkevriri luottom11mtiti. Kahdensuuntainen
viestinte takaa sen. etta mv6s
luotonvalvoi at saavat kosketuksen mylmtikenkille ja uusia tietoia eri toimialoista. Ei
ole mahdotonta. etteuusi aiattelu tapa toisi tavan luotto--ja
m1rlmtiportaan yhteisista asiakaskriy'meistti. Tiimii korostaisi mm. niikemvstii kokonaisvaltaisesta lu6tonvalvonnasta. iolloin luottopddtds ei
viilttariette ole kv a tai ei.
Luotonva-lvonnan tirlee olla kokonaisvaltaista. jossa punnitaan vakuudet, rahoitusvaihtoehdot ja annetaan ohjeita
asiakkaille, totesi eriis kokouksen osaanottaia tiiviissa
mielipiteidenvaihdbssa Hannu
Raiskion esitelmiin j:iLlkeen.

Taloudellinen vastuu
kaiken takana
Vastuu- ia valtasuhteiden selkeyttii'rninen on ehdoton edellvtvs onnistuneelle
luotto-

my5.rrtipolitiikalle. Se on my6s
taloudellisen vastuun iakamisen peruslZihtokohta.- Hallintojohtaja Raiskio kertoo, ettA
Berner Osakeyhti6 maksaa
palkkaa kaikille tydntekij 6i1leen vhhrm2in tuloksen mukaan. No-rmaalin tydehtosopimuksen mukaisen oalkan lisdksi ty6ntekij zit saivat palkkaa vritvksen verotettavan
luosiiuoion mukaal. Aikaisemmin mylrrtimiehet provisiopalkkaj rirj estelmineen eivat
kiirsineet syrr\wistA luottotappioista, koska palkka oli tullut
puhtaasta myymnistA. Luottopaatokset tehdaan usein
myyntip ortaassa eli mlTntimiehet oval niitii henkil6itii,
jotka sitovat ]'rityksen peaomia
m54mtisaataviin. Mylmtimiesten j a-naisten piiaomavastuun
tulee nakva siten. etta he saavat osans-aluottotappioista.
Uu della luottofiIosofialla ia
vasluun iakamisella on tavoitteena paasta parempaan
myyntiin ja kannattavuuteen.
Trimii on mahdollista, jos johto, mylrrti ja luotonvalvonta
ymmiirtiiviit luol tomy5mnin
hallinnan kokonaisvaltaiseksi
osaksi liiketoirnintaa.
Kokouksen noin sahDainen osatti stuiakunta siirtvi-Raolsson 545 llotelln Scandinavian ballroomista yliikertaan, Johan Ludvig ja Stroget
ravintoloihin. joissa t arjotaan
ehkiipii Helsingin parhaimpia
pihveje. Ilta jatkui onnistuneesti monien osalla reilusti
yli puolenydn.

alussa. Kokouksen yhteyteen
oli ajoitettu historiallinen ykensimmainen
sitviskohta:
FECMA Newsletter - jiirjeston
informaatio- i a keskustelulehtinen - naki pAivAnvalon.
(Newsletter iaetaan Luottomiesten jiise"nille tiiman lehden liitteenA.)
Lontoon kokouksessa iatkettiin svksvllii aloitettua lieskustelua iiiriestdn tavoitteista
i a toimin[ativoista. Keskusteiun pohJana oli ehdotus FECMAn toimintastrateqioista [referaatti Newsletterissa). Uusi
puheenjohtaja selosti my6s
omia n iikemyksia?in ja{eston
toiminnarl kehittiirnisestii.

EU-asiat
keskeisili

FECMAn toiminta
piristgmitssii
FECMA sai kuluvan vuoden
alussa uuden puheenjohtajan.
ranskalaisen Atrn Lejeunen.
Puheeniohtaian ote vaikuttaa
ainaliri aluk-si pirteailtei ja pitkiistii aikaa niivtteA silti. etta
jil{eston
toimintaa saadaan
todella kehitettyii.
FECMA Council Meeting pidettiin l,ontoossa maaliskuun
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Eu-asiat ovat muodostumassa vhd keskeisemmiksi iZiriestof toiminnassa. la FEiMe
onkin saanut en-simmaiste
kertaa edustuksen EU:n perustamaan Wdryhmean (DG
)O(II :n alainen tyoryhmei, joka
kasittelee eurooppalaisen tilinoiiiitoskAvtiinndn harmonisoiirtia).
Kokouksessa saatiin myds
selostus tietosuoj akys1.'rnyksiti
ia viivestvskorkoa koskevista
hankkeisla. Tietosuoiaa koskevan direktiiviesityksen mukaan n:iiden kysy'rnysten saaintely tultaneen j Attiirnaiin varsin pitkalle jisenvaltioiden
kansallisen lainsaadanndn
varaan.
EU-komission kasityksen
mukaan kaikissa idsenmaissa tulisi olla i onliintasoinen
viivAstyskorko-a koskeva lain siitidiinto. Komissio on antanut suosituksen, ionka mukaan vhteisdn i Sseirmaille annetaan kolmd vuotta aikaa
saattaa asia kuntoon. Ellei toivottua edistystd ole mainitun
ajan kuluessa tapah tunut. komissio rvhtw iiireZimpiin toimiin asiissaie-sim. diiektiivin
antaminen).

FECMA
konferenssi 1996
Erri2it aiemmat FECMAn konferenssit ovatj e€lneet toteutumatta sen \,'uoksi, ette jedestdn taloudellinen riski on kohonnut liian korkeaksi. Nyt
ajatuksena on altaa konferenssin j arj est?irninen ammat-

tilaisten tehttiviiksi siten, ette
riski. ioskin mvos mahdollinen v"oitto jiilsi j iiLrjestAviiLlle
vritvkselle.
Seuraava konferenssi on
tarkoitus i ari*estea BrysselissA maalisliurissa I996: Konferenssin rahoitus hoituisi kaavaLluien mukaan nAyttelwaikkoien mrrvnnille aldn pdlveluvriwt<sile sekA osittain mvos
-osait
i stumismaksuilla. Jiiri-esteve witvs suorittaa erisin
koemarkkinaytttilyplftko;en
noinnin ia svkswn mennessa
selviiiii. ioidaarilio konferenssi toteuttaa. Samaa FECMAIIe
riskitdntii konseptia on tarkoitus soveltaa myds jasenmaiden luotto- ja perintiilaiytiirndsta seka jasenyhditysten toiminnasta kertovan luettelon Julkaisemiseen.

J&isenyhdistysten
tolminta eri FECIUAmaissa
Kokouksessa esitettiin Perinteiseen taDaan katsaus kunkin iAsenvhdistvksen toimintaari. Koulutus luntuu olevan
painopistealueena varsin monessa iasenmaassai seuraavassa bari kiinnostavaa esimerkki-ii.
Irlannissa paikallinen yhdistvs kehittiih omaa kodlutusohielmaansa, ioka tiihiin
saaklia on ollut iimeisen sakuin suomalaimantwlinen
nen Lubttotutkinto. Tavoitteena on saada tutkinnosta entist?ildn korkeatasoisempi Ja
vhteiswokumppaniksi on vaiittu Irisutute 6f Technologr.
Dublin.
Englannin ICM on resurseiltaan omassa sa{assaan
FECMAn muihin iaseniin verrattuna. Yhdistys on ollut pitvaikuttamassa
kaianteisesti
lu6ttoalan korkeakouluope[ukseen ia sen svstemausolntfln. Tzila hetke-llii luottohallintoa opetetaanJo 44 collegessa ymp?iri Englantia Ja maahan on hiliattain saatu maailluottoalan
man ensiimelnen
professuuri (Professor of Cretlit Manaqement, Bradford Universitv). T:i'rnain[s:iksi vhdlstvs iaii esti viime l'uonnd vli 8O
omia "seminaaria. VielAp? yhdistyksellii riittiiZi voimia "lAhetvstv6n" tekemiseen mm.
AuStrdliassa ia Malesiassa.

"Jaha. titistfl tulossa
uai?" IIAllii,
tosiaankin, nistiipii
sitii pieni ihminen
kello uiiden o:ikao;n
aamugdstii muuten
tulisi. Ajottelin - onpas
mukrrurrheppu tuo
Hescrrinjakaja, kun
noin juttelee. Piikin
tajusin uasta
jiilkeenpiiin - sitten,
kun takkuuntuneet
ajatukset olhsat
hiemrrn oienneet.

Ti',ao J Ams efl ku''rp p anei're en hlu.oleh ti itlo'n musiikkio uo le s ta
Seremoniamest@ri
Suominen ei esiltdngt gksifllaulw"-...

. , ,oaanjArjesti antu.st@jineen iloksemme
futtu Juttt! -tggppisen utsaltun.
(Kgseessa ei siis ole
ttdikkttesti)

Luottomiehetry:n
WW

Toki juhliminen lyosle key.
mutla oli meilld hauskaakin.
Kommentit, jolta seuraavana
aamuna kuului kiheltti olivat
keskimiiZirin oltaen eriltain
positiivisia. T\rdn sankaruudesta vaan emme saaneettunnustusla sinzi pzijvzinzi.
Juh
lan ja tyon yhdistiiminen samaan vartaloon saman r''uorokauden aikana kun saattaa
aiheuttaa pidemmain piiZille
huippausta tai vartalon hahmotusongelmia. Elenkin. jos
jd{eslys on edellA mainittu.
VakuutusvhtjoPohiolantiloissa Lonnroiinkadulia meitai
oli monta. Osanottajajoukko
paisui etukateen aiatellusta
mAArAstZinoin puolitoista kertaiseksi. Sekaan mahtul sekA
kokeneita konkareita ette aloitteiijoih. Toivorlavasri aloitlel{at tulevat toistekin, emme
me aina naiin tylsiii ole.
Olli Kiveld Luottomiehet
ry:n puheenjohtajana toivotti
vaen tervetulleeksi. Onneksi

T2

Ollin hl'viin ouoliin kuuluu
melKein poiKkeuKsetlalynyt
ouhe. Luottotutkinnon suoritianeel saival oikein Ollin kddestZl omat tunnustuksensa
ja kunniansa. Ja toki r-uusun,
sehAn kuulunee asiaan. Ruusuja jaettiin myos jatkoilla,
mutta se olkoon eri iuttu.
Markkinointi-instituutin
luottotutkinto oll jAq' es[zksessezin io viides. Yhteensziluottotutfunnon suorittaneita on
kalken kaikkiaan 242 henkiloe. Tene \,'uonna heita oh 34.
Stipendin sai 4 henkilozi: Margif Ansamaa, Katri Kangas,
Marika Toikka ja prlimuksena Pekka Kiili. Valitettavaa
oli, elld kaikki eivat itse voi
neet vastaanottaa tunnustusta. Estyneimpia pidettelivat
jopa keskussairaalaja keuhkokuume.
Ilta iatkui erilaisten kiusausten, salaatin ja juomatalorluien merkeissA. Kerhomestari-suominen kumppaneineen

kiusasi kysy'rnyksillaan kilpai
lijapareja.Tur ru jur ru -rlyppinen ohjelmanumero johdatti
meidat tanssin Dvdrteisiin. Ja
kuulimmehan rir-esen; lddhdtAn ia lzikAhdvn irtosi Markku
Karjataiseltd, kun riittiiviisti
kinuttiln. Illan orkesteri. Timo
Jiimsen & Esquires, hoiti
muutenkin hommansa iuuri
kuten Diti. vaikka vaiku[tikin
KOUKUtOrSelta..J atKOrUe lvller-

simme Ravintola Mikadoon.
vaikka DerinteisestiLuot Iomiehet ovat harrastaneet ainoastaan korkeatasoisiakuppiloita. Joku raukka kuulemma oli
eks\,'nvtSkv Bariin. Seuratlomuus se onneKsttopurj{ln porsaat ohjasi muiden luo. Onneksi Suomen laki antaa ravin toloille vaoauden huolehtia asiakkaistaan riittavdr Ditkaen. v:ihinteen aamuvohbn.
I.all(alllnen

naKKllttosKr

nuo-

lehti seuraavasta ruokailurupeamasta. Kotiinkuljetuksesta vastasivat \rR sekA taksi-

]Tittajet. Ja loput te tiedettekin.
Seuraava tapahtuma, jossa meita kaikkia taas tarvrtaan. on Luol lomiesten Derinteinen kevAtretki. TAn€iirronna kohteena on TamDere. Eh
dotan, el te siihen mennesse
kukin tahollaajl Dwkisi kerailemrizinpluspisleil zi kol iri ntamalla. jot lei urheilumieli hyydy kesken ensi kerrallakaan.
Kiitos kaikille mukana olleille
ja terveisie niille, joiden puo
lesla me paikalla olleet iou
duimme eiiusramaar. Soiii rme jAsen- ja edustusjoukkomme Daisuvan. Toivottavasti kev:itaurinko innoittaa siis muuhunkin kuin ikkunanpesuun.
...eikai niin kouin tarpeellista

tiikunto,akadfl

u^ohdeltu.

Helena Lajunen
Kuvat:
Pasi Rand6n
LTs-tutkinnon
suoritto'fleist(r
oti
kurssilta no 5 -heistA
uhteeflsa 34 kDI.
poikalla
tosin udin osd
liuenii.

Vield kerran onnittelut luottotutkinnon suorittaneille :
Ahola Taina
Ansamaa Margit
Hallamaa Timo
Helenius Ulla
Hiltunen Maarit

Jahkola-Tiirmiilii
Ame
Juola Helena
Kalakoski Anne
Kangas Katri
Kannonmaa Raiia
Kellokoski Keiio
Kiili Pekka
Kiveld Hannele

Koljonen Matti
Kurki Arto
Laine Anne
Lindqvist Heidi
Linne Maarit
Manninen Ritvaleena
Muurinen Sirkka-Liisa
Mdkeld Anita
Nurminen Taria
Nykiinen Ritva
Parvi Aria
Paukkonen Jori
Porela Laimi
Ryyndnen Satu
Salmi Raiia
Santandreu Timonel Annikki
Sipari Maarit
Striimsten Ritva
Toikka Marika
Turunen Sirkka-Liisa
Uotila Marita.
Hienoa! Me olemme ylpeite
teista. Ja meiste.
I Q

Luottomiehet ng:n ja
Morkkinointiinstituutin ghdessii
kehittiimiin
luottotutkinnon
ensimmiiinen kurssi
olkoi sggskuussc
7989. Etsimmiiiselle
kurssi lle ilmoitt autui
a6 opiskelijaa.
Vuod.en kestiiuiin
kurssin suosio on
pgsgngt lamqvuosista
|nuolimattrr uako.o,na.
Viime vuod,en molrrrskuusso kiignnistgneelle kuudennelle
uuosikurssille
osollistuu 42
henkiliiii.
Luottoalan Daras asiantuntemus loytly iuottomiehet r.y:n
Diir-iste. TAm2[nvuoksi ]uottotutkinnon opettaj ista valtaosa
on vhdistvksemme iesenia. Itse
opetan neljatta vubtta yrityt<sen luottotoimintaa.
Opettaminen on antoisa,
mutta samalla hankala tehtZive. Opettajaksi itsensa kokemisessa on se vaara, ettei ole
tarDeeksi nowa uuden tiedon
vasiaanottaririselle. Kaikkicrr
m e i d d nl u l i s io l l ai k u i s i ao p p i laita.

Opettajantyii on
monipuolista ja
vaihtelevaa

OPPII,AS
OPETTAJAI{A
rituksia osoittamalla virheitA.
antamalla kiitosta, altamalla
selityksiA 1rn. Samalla arwostellaan opiskelijan suorituksen taso antamalla kuslakin
vastauksesta arvosana ja oppijaksosta yleisarvosana. Li
siiksi opetlaja tarkastaa opiskelijoiden lenl I ivastauksetja
antaa niista arvostelunsa.
Kerla u sluennolla opettaja
voi haluamallaan tavalla kerrata ia la-rvittaessa tZivdent2i2i
ki{ailisesti annettua opetusta
seka antaa ohjeita tenttie varVaratuomari Risto Suviala
ten.
EraDziiva Ov

Millainen on hyve opettaja?
Hyva opettaja
-

pyrkii yksil6imZiiin opetustaan ja kokee
opiskeluatyksildine
tunteeopiskelijoidenkiinnostuksenkohteita
hyvziksyy opiskelijat sellaisina kuin he ovat
osaa asettua opiskelijan asemaan ja Jrmmartea,
m te asiat nAyttaviit opiskelijoista.

Hyvii opettaja my6s

hallitsee viestinnain taidon
Opettaja toimii aineensa asihavaitseeyksilollisiii suorituseroja
antu ntUana. Opettajan tydssZi
hallitsee
oppiaineen teorian ja kiiytanndn
on eduksi oppiaineen teoriar
hallitseetietolehteet
ja kaltannon hyva tuntemus.
osaa antaa tukea ja kannustusta opiskelijoille.
Oppiaineensaedustajarlahzin
voi mvos antaa Dalautetta
Markkinoinli-insLi[uu tille esrmerkiksi ehdottamalla muuOpetustyosta saa myos liMitd opettaja saa
toksia oppiaineistoon. Opetsaansioita. Opettaminen on
itselleen?
taja voi toimia my6s opetusai
vaarivaarydta.jota ty6nanlaneiston laatiiana.
Opettajan tyo tuo vaihtelua .iat arvostavat.Usein opettaja
Johdaltoluennolla ooettaomaan tyohon. OpetustyossA "valitaan monien ehdokkaiden
ja johdattaa opiskelij oita opioutu u kehittdmaan itseaen joukosta. Pedagoginen kokepianeiston opiskeluun sekA ammatillisesti i a tutustumaarl mus on monessa t5rossAensikotitehtiivien ia tenttien suoa-tansakehi t tJnrijnmenel elmijn arvolsen tiiLrkeAii.
rittamiseen. Opettaja on opisia muuttuvaan lainsaadankel ijalJeensisUaisestiopastaja loon.
Harkitkaa ryhrlrnisld luot looppiaineen opiskelussa. OpasOpetus luo kontaktej a. tu tldnnon opet
tajaksi. Suosittaminen taDahtuu siten. ettA
Operustyossa saa kontakteja telen.
opettajakAy l:ipi kunkin opis- ihmisiin. ioihin tuskin muukelij an ha{ oitustehtZlvAvastatoin olisi" mahdollista Ditee
ukset, kommentoi tehtAv2isuo- vhtevtta.
I
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D&BSoliditetOy:n

Luottokdsikirjakeyttejan
ndkiikulmasta
Vuosien saatossa on ilmesrvny paljoneritasoisiaja luol lbalaa eri ndkokulmista lahesrVvid luotonvalvonnal ia oerinnen'oppikirjoja".Kirit'enkin
nemEi kiq'al oval ld}es pdiise€irltoisesl.i olleet enemmAn
tai vAhemmzin suunnattuja jo
luol I oalan tu nteville amm-atUihmisille. Ei siliA, etteik6 ammattitaidon kehi l I :iminen olisi terkede. varsinkin nain mielenkiintoisella ja jatkuvasti
kehittyweillA alalla.
Paljon parl'attu lama muutti
kuitenkin alan arvostusta ia
asemaa suomalaisissa yriryk
sissA. Enaa eivetvoineet isompien yritysten muut osastot
sysate vastuuta valn luoton
valvonta- /perintAosastolle,
vaan yrityksen johdon ja koko
organisaation oli kasvavien
I uottotappioidenedessdyksin kenaisesti Dakkoottaa varsinkin luotonvalvonnalliset nAk6kohdat huomioon koko lrityksen toiminnassa.ToisaallaDienissziia miksei monissa keskisuuri6akjn yrityksiss i j ou duttiin aivan uuden ia kihes tunlemattoman ongelman eteen.
kun ei saalavien kotiuttaminen sujunutkaar endd suhteellisen vaivattomasti vanhohwien
liikesu h teiden pohien
- ^
i
r ,
.larra.)ty'nrn larve saada ttetoa
ja taitoa nopeasti ja vaivattomasti onqelmien ratkaisemiseksi, multa ei lolt).ny'1 sopivaa instrumenttia. vaan tar-

vittiin pitkellista ia
kallista kouiutust-a.
koko organisaation
kattavaa luottopolitiikkaaja ihmisiri, joilla oli luotonvalvonnallinen aj attelukyky.
Nr,t, ehkii muutaman lloden my6h:issei, on tiihzil tarpeeseensaatu inslrumenl [i.
D & B Solidiletin kustantama huhtikuussa | 994 iulkalstu luoltokesikiria on"ensimmiiinen "suomelisi" kirioitettu
o p u s .j o n k a a v u l l aa l a a l u n l e matonkin pystyy helposti ja
iohdon mukaisesti sisaisiamaan asran. rurJanJaorteluJa
leksti ovat selkeileja helposii
omaksu ttavia. ioita tavdentavet mainiosti havainnollistavat esimerkit.
Vaikka keisikiria ei tuo mitAan ratkaisevaa'uutta alan
ammattilaisille, on se verraton
muislikirja ja tietopankki peivi[zksineen j okais en ]'rityksen
luotonvalvontaosastolle. Ja
miksei siitzi lovdv mvos ainek
sel sellaisenwiwks'en luotropolitijkan potija-kli. jolta sira ei
viel2i ole.
Liihes jokaisessa kirjan
osassa ei anneta ainoastaan
vastauksia kvslarnvkseen Miten? vaan mvo! Mit<siz. ralldin kirian lanseeraaminerr
myos yriryksen ylimmAn johdon ja m],yn Liosastojen apuvalineeksi ei luota va.ikeuks.ia.
Varsinkin kanna t tar,'uuden ia

kustar-nussiiAstdj en
kannalta lrrotonohjausta ja luottomw.ntia kasittelevat
kappaieet ovat sita
tervetullutta nykyaikaista nAkokulmaa,
joka kaataa aitoja
m1Tmnin ja luotonvalvonnan yhteis\ron viililtA. Toisaalta johto pystly perustellusti ohjaamaan ja tukemaan
l,'rityksen iuottopolitiikkaa terveenpaan suuntaan.
Luot tokelpoisuuden arrri
oinnissa kAsikirja ottaa huomioon kaiken olennaisen kaivautumatta kuitenkaan iiian
sywiille.joka varmasli pilaisi
kirirn

lr r nnlccn

Sama olennaisen esiintulo
petee myos lopuissa kappaleissa. Pisteen iin piiiille lailtaa vienUkauppaa ja sen luototusta kAsittelevzi kappale,
joka ennakoi sopivastl tulevaa
arNParvaa

Ki{a on johdantonsa mu
kaisesti kAytAnnonliiheinen
Credit Management-lnstrumentti, josta ei jziAnyt oikeastaan kaipaamaanmuuta kuin
useiden alaa koskevien laki
uudistustenja -muulostenkdsirtely.Mutta olen saanut"lietiiii, ettZi sekin asia korjaantuu lfi itulevaisuudessa ilmestyvAn ensimmeisen paivityksen mydtA. KAsikirjalle luonteenomainen pziivitys onkin
ehdottomasti yksl sen vahvimrnieia

nr I nliefa

Luottopaelhkko
Kai Palmen
Scansped Oy

ASIANAJOTOIMISTO

JYRKIPEKKALA
jdsen
SuomenAsianajajaliiton
ja
Saatavien
turvaaminen perinta

Mechelininkatu
15 B 3 2 ,O O l OH
OE L S I N K I
Puhelin
90-441080Telefax90-441633
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Arserl,rrlin asia,ko.s aoi so.a.do
Iisiiluoton j a to'ko,uksen
edellgttAen, ettA siUA
toteutettau an j a re o'listiseksi
rrlioidun honkkeen tuom.rr
tulouirta glliipitiiii to.i
p rrrrrnto.a o.siokko.a'n kgkgii
hoita.a. uastuita.an ja niiin
u(];r'mista.qja n.opeu'tto,o
osiokkrran siirtgmistA
pankkien asiakkaaks
P iiiis iiiintiiise s ti Ar s enal ei
ngiinnii rnuutrr kuin gritgstaiminta;a;'l ta;rltitt(tuio. luottoja
to;i to,ko:u'ksia..
Arsenrrl ei rahoito ghtiiiitii,
j otka toimin at seluitg stil auhc;a trri -pokon alaisina.
O m a i s u u d e n h o i t o v ht i o n
paaasiallisena tarkoituksena
on hallita ia realisoida vhtidlle
siirrettyzi 6maisuutta rirahdollisimman tehokkaasti ia tuotlavasti niin, ette vhlion toiminnasta aiheutuu valtion taloudelle mahdollisimman vzihdinen rasitus.
Luottohallinto on Vksi
O m a i s u u d e n h o iI o v h t i o - A r
senal Oy:n kolmesia liikeloiminta-alueesta. Muut kaksi
ovat kiinleistotoimintoia asiakastuki. Luottohallinrion nerus{avoir I eena on yhtiolle siirtlny'ttzi luottokantaa hoitamalla ia vakuusomaisuutta realisoimalla minimoida valtion lisesii oitukset vhti66n sekAvaluon suorluKsla u nKaavarTappiotja turvata nziin valtion etu.
Arsenalissa luottohallinnon
Diiriin kuuluvat asiakassuhleisiin liittwzi I loiminnot. kuIen luol I olen la vaKuuKsren
hoito, perintri, vakuuksien realisointi sekA vritvssaleerausJa veKal arl estelyasrat.

Asiakasvastuu
alueilla
YhdeksAn aluetta ia 24 konttoria kasitteva Arsenalin alueorganisaatio vastaa omaisuudenhoitovhtion asiakkaiden
hoidosta. yhtion hoidettavaksi siirtvneiden kiinteistdien
nalrnnouuxs ta, vuoKrau Ksesta ja mjrynniste.
Peetosvaltaja vastuu pedtoksistd on ensisiiaisestiArsenalin alueilla. Mikah ratkaisu
yli ttziAaJueenpdd tdsvaltu uder.
HeIsingissZi.konsernihallinnossa toimivat luottohallinnon
luottoryhmzi tai taselainausryhmd lekevet asiassa Dddtoks-et. trnsimm.iisen tili-kauden
16

Tiedotuspee[ikko Jyrki Karasvirta
OmaisuudenhoitovhtioArsenal Ov

Arsenalinluotonannonparannettava
vastuidenhoitokykyii
aikana f18.l1.1993- 31.12.
1994) Arsenalissa tehtiin vhteensd2l .OOO
Iuottope,itostai,
joista 18.000 alueilla.

Asiakkaiden
luokittelu
Arsenalissa asiakkaat luokitellaan el'"]teltziviinja perittaiviin asiakkaisiin. Perustavoitteensa savuttamiseksi Arsenal
pyrkii hoi t amaan ehyr etl Ziviksi luokitellut asiakkaat mah
dollisimman hwin. Tavoitteena on nd.iclenaliakkaiden siirtaminen muiden rahoittaiien
hoidettaviksiheti. kun se vain
on jiirkevin ehdoin mahdollista.

Luotonannon
peruslehtiikohdat
Arsenal ei paasaantdisesu
mvonnA muuta kuin lTitvstoimintaan tarvittavia ltiottoia rar
takauksia. Arsenal ei rahoita
yhlioile. jolka loimival selvityslilauhan lai -pakon alaisina.
l.ainoien normaali korkoehto on J KuuKauden llelrDor
lisettyne 3 prosentin marginaalilla. Pankkitakausorov.isiona kavtetden 3 Drosenttia.
MikAli Ar-senalhuoGntaa luotloehtoia koron mdksun osalra. nuo.lennus penraan paaseantoisesti my6hemmin lakaisin. Tzi-112i
estetaan huoiennuksen kilpailua vaerisiava
vaikutus pii kellziaikav:ililki.
Arsenal ei rahoita vhtioitA,
i otka toimivat selvitvsiilauhal
iai -Dakon alaisina. Mikiili selvityalilauhan alaisenatoimiva
wiws kuitenkin esittee toteutianiiskelooisen saneeraussuunnitelman. ioka sise]tee
ohjelman pdAomarakenteen
kuntoon saamiseksi. ia mikrili
luoton mvdntemisede-lh,tvkset
muutoirl ovat olemasial voidaan yritysta rahoittaa. Mikiili

vritvs toimii selvitvstilauhan
alalsena. ranortu sJafjesTerJ4a
voidaan toteuttaa: luottoien
maksuohielmiavoidaan muu ttaaja korkoja h uojentaa. mutta lisdrahoitusta ei myonnete.
Selvitysulapakon alaisessayri tyksessziei rahoitu sjZirjeslely-i?i voida tehdA.
Mikeii yrityksen omistaj ataho tai muu Laho hoitaa yritvksen Daaomarakenteen kunt6on. vbidaan rahoitusta iatkaa, kun muut rahoitusedel-

l)'tykset teytryvat.

Selvittiimisintressi
Arsenalin toimitaan liittr,'v selvitrzimisintressi. Mikiili iuottosuhteeseen tai omistukseen
liittly epaselvlyksia, niiden
selvittiiminen saattaa taDauskohtaisesti ohittaa talor;delliset niikokohdat.
KonkurssiDesisse suoritei erikoistaan Dziaszientoisesl
tilintarkastus mahdollisten takaisinsaan tikanleiden selvittamiseksi tai matrdollisten eoZiselryyksien havail semiseksi .

Lisdluotonanto
Omaisuudenhoitovhtid noudattaa eritvistd'harkintaa
my6ntiiessahn hsaluottoa. Lisdluoton myonl :i miselki pyritiiZin liiht6kohtaisesti Darempaal tulokseen kuin pehnnAlla.

Koska omaisuudenhoitovhti6n looullisena tavoitteend on siirtda elinkelpoiset asiakkaat oankkisektorin hoidet.
taviksi.-se edelh4tii,i. ettaiomaisuudenhoitoyhtiovoi myon t ae
rahoitusta sekii kavttoDea
omatameisiin eita iivesioin.
teihin. Arsenalin asiakas voi
saada lisdluoton ia takauksen
edellvttiien. ettA iahoituksella
toteritettavan ia realistiseksi
arvioidun haikkeen tuoma
tulovirta yilapitaa vastuiden
hoitokylyn tai parantaa siteja

nain vamistaa ia nopeu ( taa
asiakkaan siircvrniste Dankkien asiakkaakii.

sen tai luottotappioiden taustoihin ei l.iitvepeisehwksiii. Vapaaehtoisissa iairiestelvisszi
i'hdoton edellvtirs 6n. etia arsenalin asemi 6i ole huonompi kuin asiaa sdetelevienlakien mukaisissa menettelvisse.
Edellytyksen:i on pzizisdd
ntoi sesti, etta muutkin velkoiat
osallisluvatmenetrelwn ia el le
velallisen kanssa idaditaan

Velkajtirjestelyt
Omaisuudenhoitoyhti6 ei
yleensd luom pziziomamuidrzijsista saamisistaan. Poikkeustapauksessa Arsenal voi osallist ua vapaaeh t oisiin i:it-iestelyihin..jo! velallisen triorotuI<-

sopimus, joka turvaa riittavet
ma lsuohjelman tarkistus- ja
purkamismahdollisuudet.
Arsenal ei luom vaoaaehtoisessa velkajzirl'estelyssei
lopullisesti alkuperdjsesld saatavista ennen kuin velallinen
on tzil'tttinr,t asianmukaisesti
sopimuksdn mukaiset velvoitteensa

Omaisuudenhoito-yhtiiin asiakaskriteerit
Suomen SziAstopankki - SSP
Oy:n terve liiketoiminta 1aosake-enemmistd siirtyivdt luol'utussopimukseksi kutsutulla sopimuksella 22.10.1993
Kans-allis- O s ake - Pankille,
Osuuspankeille, Poslipankki
Oy:lle ia Suomen YhdvSoankru Ov:tle. Luovr.rtuss6oimuksessi sovittiin omaisu u ilenhorloyhlion perustamisesta hoitamaan SSP:stA siirrettevia
kiinteistoje. jaiijestemzil I omizi
ja muila luotloia sekA muuta
omaisuutta. SoDimuksessa orr
yksityiskohtais-esti maaritelty
omaisuudenhoitovhtion asrakaskokonaisuudet.
OmaisuudenhoiloVhtionasiakaskokonaisuudella tarkoitetaan y'ritystoimintaa harioittavaa velallista ia seurahna
velalliseen liitty rie tahoja:
)ii velallisen merkittziv:it omrslajat ja kom mandi i ttiyhti6ssei
vasl uunalaiset vhlidmiehet
sekd avoimessa jrhLidssayhti6miehet
:i' vela-llisen kanssa samaarl
konserniin kuuluvat yhteisot

Omaisuudenhoitoyhtion hoidel tavara oval edellA mainitut SSP:n asiakkaat, ioilta

hintaainvksi milioonaamarkkaa 22.iO.l993la jotka tay'rteivzit yhden seuraavista kriteereista:

ti3vAhintzizin vhden milioonal
markan suuiuinen kolionaan
tai osiltain ja4esldmAton )'rit y s s a a m i n e n 2 2 . I O .1 9 9 3 ,
30.4.1994,31.8.1994 tai
31.t2.1994

;i! \'uoden I994 aikana paatryneen tilikauden tilinDeatdksen
perusteellalaskettu'kokonais
peAoman tuotto on negariivinen ja omavaraisuus on alie 5
prosenttia asiakkaan toimialana on kiinteistdsii oittaminen,
kiinteistosUoittamiseenverrattava kiinteist6toiminta, muu
sij oittaminen, rakentaminen,
vehi ttdiskauppa. hotelli- ja
ravintolatoiminta tai vaDaaaj antoirnintaj a asiakkaal saamiset viittevat viisi milioonaa
markkaa ja on todenndloista.
etta saaminen muuttuu 3l.3.
1995 mennesszijeiestemeltom:iksi tai 31. 12. 1995 mennessd luottotappioksi

)bt':lla

on olllrt:

)i:yhden miljoonan ma.rkarr tai
sitd. su uremmal ]'rityssaamiset. jos yksikin yri fyssaaminen on ollut koroton tai koroltaal alle 5 prosenttia 22. 1O.
1993
;i1yhden miuoonan markan tai
sitd suuremmal )'rityssaamiset, jos yhdenkin saamisen
korko on 1.5. f 993 tai sen iAlkeen lisAtty pAAomaan tai koron maksuun on tuona aikana
myonnetty uusi luotto
Vuoden 1995 aikana omaisuudenhoitoyhtion hoidettavaksi
siirrete€in ostaiapankeista liseiksi SSP:n aiialkaat, iotka
ovat ilmeisid riskiasiakkaita ja
joilta y'rityssaamiserolivat vh.

;ii asiakka al |a on vzihin triein viiden milioonan markan saaminen, joka erAturt5,ymaksettavaksi viimeisteijJ] 3I. 12 - 1997
ja
jonka viimeinen lvhenny-ser?
on vzihinldzin80 irroserittia saamisen alkuDelaiseste
maarasta

;ii velallisen sisaryritykset
* l,'ritykset, joista velallinen
joko suoraan tai vzilillisesti
omistaavdhintedn 20 Drosentt ia, kommandiittiyhriot, iosvelallinen on vastuu naliiser ra
yhtidmiehena ia avoimer vhii6t, ios velallinen on vhii6miehi:nA
ii'.muut velalliset. ioilla olevissa saamisissa on samavakuus
kuin velallisen taiylki todettujen tahojen saamisissa. Jos
sama vakuus on !'ritvstoimintaa harioittavan'luohnollisen
henkildh takaus, mv6s takaaja kuuluu asiakaskokonalsuuteen.

Ennuste elvytettevien ja perittevien asiakkaiden lukumdiirien kehittymisestii
1994 - 1996, kpl
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vhtevksiA ulkopuolisiin tiedosioihin, ia hakrimahdollisuuksia on monia. Lisaksi cd-romtuotteiden hinnat ovat useimmiten kiinteite, ke)'ttomaiires
ta riippumattomia \Losimaksuia, iolloin kertakustannus
arlkenlla lreoonKa]ntajI lla Jaa
huomattavan alhaiseksi. Niihtaveksi iaa minkAlainen tasapaino online ia cd-rom-luotiotietop alveluj 6n vAlille slntyy.

Yhteistyii on voimaa

Tiedonhankkimiskustannukset ovat eriiit?i merkittAvimmistA kustannuksista luottotietotoiminnassa. Kattavat tie
'.:
dostot oval ehdoton edelly4ys
luotettavan luottotietotoimiston toiminnalle. Koska hlwZit
tiedosloIoval yksi kilpailukeijen nimi on Online
Tekniikka kehitno
luottotietoalalla on yleista,
Exhihition. Vielii
tyy, yhteistyo on
elld
ja
vuosl
muutama
voimaa
kilpailu
)'ritykser haluavat hankja
kerZitA kaikki tietonsa
kia
o1i
nimitys
sitten
kaikkirisq/y ovat
itse. Toisaalta kaikki toimistot
erittAin osuva,
ki sanontoja, joilla
kayttAvAt kuitenkin pitkzilti samutta toissa\''uon
voisi kuvailla luotmoja pohjatietoja.jolen esiviinaja erityisesti
totietoalan tilanmerkjksi kau pparekisteritielome vuonna nimi
netta Euroopassa
ojenja ti
alkoi tuntua harien. maksuhZiiriotiel
trillei hetkellA. Tiihankkiminen
I
inpaa
tdslieroien
haanjohtavalta.
miil ki{oituksen
yhilessii kin s-aattaisiolla jzirOsuvampi nimi olitarkoituksena ei
kevae.
si ollut Cd-rom Exole antaa tyhjenViime alkoina onkin use
hibition. Lehes
triviiii kuvaa tilanmaissaloteulellujzi,r
ammissa
kaikilla osastoilla
teesta, vaan pyrjestelyj?i.
joissa
Uedonhanlcin
esiteltiin uusia
kimyksenA
on
on pienenkustannuksia
nan
jauseil
romppuja,
muutamien esinetlyyhdistaijnallevoimia.Tiu
la cd-rom-tuottamerkkien avuila
kassakin kilpailutilanteessa
jilla oll Lisaiksiosas
osoittaa kuinka
saattaa olla edullista minimoijoilla
tartoja,
ne
monimuotoisesta
da pii ii llek&Aisiii kuluja. Kiiyj
palveluiosivat
kysyaslasta on
on useitetMa loteutusmalleja
taan romppujen toleu ll ami
mys.
ta. Jbissakln maissa yksi yriSCSSA.
Tekniikka kehittyy
Cd-rom on lyony'l lyhyessA tys keriiA tiety'l liedot ja mly
Online-palvelut ovatviime VLlo- aiassa ilsensd ld pi maailmal- ne sillen muillekin. Nein tie
don kerAAjA saa osan kerAys
sina olleet ehkZi nopeimmin l;. LuotrotietoaldLllakinkeh ikasvava osa luottotletopalvelvs on nopeaa,vaikkakaan ei k u s r a n n u k s i s t a t a k a i s i n j a
muutkin saavat tiedon halvem
luita. Toimistot ovat laaj entadivan yhta nopeaa kuin joillamalJa.kuinjos ne itse hankkineet tiedostoja ja pyrkineet
kin muilla aloilla. Luot lotiesivat samat tiedot. Toinenvaihsamalla helpottamaan palvedoissa aj antasaisuusvaatimus
toehtoon tierystiyhteisen]'rilujen kziy'ttoii.Kilpailutilanteen - on korostetummassa asemasperustaminen tiedontlrksen
takla hinnatkin ovat kehitqrsa kuin monilla mui11aaloil1a
varten. Tema mehankintaa
neet monissa maissa asiakia siila swslzi cd-rom ei sovi
kaiden kanna-lta h)'vean suunKarKXeenluol lolleloKayTroon. n e t le l y o n k u i t e n k i n k i l p a i lusyisle hankalampiloleuttaa
taan. Online-palvelut ovatkin
Sehdn heikenlezi ajan lasai
kuin pelkkii tiedon ostaminen
nyklA2in kaikilta osin varsin suutta, johon online-palvelut
kilpailijalta.
hyvidluotonvalvonnanapuvdovat meid2it opettaneet.
Lu ottotietotoirnistot tekevtit
lineltA, sillzi toimitusajathan
Rompulla on kuitenkin
eivat online-paiveluissa ole
monta ylivoimaisuustekij tid. monissa maissa yhteistyotA
suh teessaviranomaisiin. Mah
myoskAAn ongelma.
joiden ansiosta se sopii erilj
dollisuudet yhteiseen tiedonr'moInntoossa on o uselna
lein h)'vin riedon lallentami
harkintaan ovat myos noussina j Arjestetff joulukuussa
seen. Ensinnakin cd rom leseet aikaisempaa selvemmin
messut, joi1la tiedontuottajat
r,1n tallennuskapasiteetti on
esille. Toisaalta kilpailukeinot
e s i t t e l e v d lu u t u u k s i a a n j a
valtava. Yhdelle 1er'yl1emahmuita palveluitaan. Mukana
ruu saloja luhansia A4-sir'uja m u i l t a o s i n l u n l u v a t v i i m e a i
noina muuttuneen entistA ko
on ollut my6s varsin h1'wAedustietoa. Toisaalta tiedon hake
tus luottotietoalalta. Messuminen on nopeaaeikd eclellynzi vemmiksl.
18

ErzizissdEurooDan maassa tapahtuiviime syksyna niin, ette
yritys otti yhteytte tietosuojaMarkkinoiden kasvu tekee
viranomaisiin ia kvseli viralmenest!'rnisen toimialalia haomaisten mielipiteita kilpaililuttavammaksi. TAmri pAtee ian uuden cd-rom- tuotteen
tietysti myos luottotietoalalla.
laillisuudesta. Sis:ilsihAn sc
yrifvst en lietoien lisziksi ioitaSuuret luottotietotoimistot
ovatkin viime \,1rosien aikana
klniietoia mvds v]-ifvste i'ohtaosl aj.leetusei la pienempie toivista lu5nnollisisr a-heni<iloism i s t o j a p o i s m a r k k i n o i l t a . tA. Viranomaiset kielsivzitkln
Usein tarkoituksena on marktuotteen markkinoinnin asian
kinaosuuden lisAdminen ia
selvittamisen aiaksl. vaikka
kilpailun vdhenteminen. mu I heitA oli tuotte"en kehittelyn
ta tarkoituksena voi myos o1la aikana sdiiLnn6llisesUirl [orm6iesimerkiksi Vhreisfvoketi
u ien tu edistjrmiseslai.eika milririn
haiol ra mineh. Suirrem"milla ongelmia ollut ilmennyt. Noin
y.ribksill.i on lisdksi keylospuolen moden paesta viran,
sZi?inmahdollisuus alenraa omaiset sitten totesivat, etta
vuiliaikaisestihintoiaan kilpai
luote ei ole ristiriidassa lain
liioiden aiamiseksi ahraille.
kanssa. Markkinointi DiLisiis
ttllpaililoiden kanna I l avi mpr
aloittaa uudeslaan hlusta.
en tuotteiden kallaisren tuotNain toinen ]'ritys oli saanut
teiden hintoien alentamlnen
mahdollisuuden ollaa kilDaivoi vaikuttaa varsin noDeastiliian kiinni ruotekehittelissa
kin. Kun kaupal on sitlin reh- ja pziAstA markkinoinnissa
ty tai kilpailutilanne muuten
samalle viivalle.
helpottaa, niin hinnoittelu on
Luottotietoalan kilpallua
taas vapaampaa.
lisdd myos muilla aloilla toimiToisaalla lisaenrw,i kiIDai- vien vritvsten laaientumlnen
lu luo esiin arvelutiavamfialuottotieioatalle. "Kilpailu on
ilUoita
kin otteita kilpa
kohtaan.
alna hwiL asia. mutta ioissa-

Kilpailu
kiristyy

kin maissa on voimassa luottotietotoimistoja koskevia Iakeja, joita pAAasiassa muilla
aloilla toimivien J,Titysten ei
taryitse noudattaa. Luottotietototoimistoille saattaa esimerkiksi olia kiellettvA iulkaista
cd-rom levljZi. joissd hakuia
vol tehdA mv6s toimitusiohtajarr nimella. Erikoinen tilanne
syntly silta, etta kielto ei sido
muiden alojen y'rityksiA, jotka
eivet kutsu tuotettaan luottotietopalveluksi.

Muutolrset pitdvdt
vlreana
Yh teenvetonaedelld kuvatuista ilmioist€ivoitodeta,ellj luot.
totietoalalla taoahtuu koko
ajan paljon. Teimiikka mahdollistaa uusia palvelumuotoja. lainsziedzintii
muu aa toimintalrnpAristo:i, kilpailutilanne keh ittyy kaiken aikaaja
asiakkalden tarpeetkaan eivAt
pysy muuttumattomina. Ainoa
pysywri asia luottotietoalallakin on muulos. Ndin el:imEi
sailw mielenkiintoisena.

VEIKKAUS
VAIREITTAUS?
Firmalla "Ilaikki H1'vin"; vakaa maine, isot omistajat, hywrit
tulevaisuudennahyinat, ei maksuhdiri6ita, vain oiimen"eviA
pikku ongelmja. iotkut antoivatkin sille hywzin reittauksen.
Firma kuitenkin kaatui "Ylkittzien" seuraavana tilikautena.
Puhtaasti tilinpriritosanalyysin pohia-lta tarkasteltuna vritvs
nAyttikin kriittiseltri, mutta eihen tilinpAd.tos kerro kaikked eihdn?
Falance Consulting tekee puhtaita tilinpziiitdsanaly5rseja koska olemme vankasli sita mielta, etta riskin mAiiritiel6minen
pitdd" perustua analysoituun tietoon - ei oletuksiin.
Ettei vaan jdlkeenpdin tarttis seliteila.

Bnlnrucr,Corlsu
lrit.rrq
Oy
P L1 1 8 , 0 0 1 8H1E L S I N K I
Puhelin:
90-6944711
Telefax:90-6933469
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FECMA - A
Future Strategy

Belge
a Association
deCredil
Repiesentativesof nine member
associationsattended the October
1994 meeting of the FECMA
Councii in Helsinki. The most
important item on the agenda
was the discussion about
FECMA's future strategy.It was
agreed that FECMA's aims
should be:
I

I

I

to raise the professional standards of people in credit rnanagement.

a Luottomiehet
Kreditma nenry
(Finla11d)
H, 1.i I.i. rpa upIot O' tobpr - I I t \r' 4 Count tl,'r rt it:4.

I to establishlinks wiih the European Union and its agencies

I to exchan8e information on
both long-standing and contemporary questions whiclr
face professional people in
credit management;and to discuss and seek to solve such
problems.
to initiate and undertake
researchinto problems; to find
solutions;and to publish the
resultsof research.

a

regular

ttor., titld

I the Common Body of Knowlto allow the views o{ pro{esedge.
sional credit managers to be
taken into accountby those I confercnces(and that the next
responsiblefor such legislacon{erence should be held in
tron.
Paris in October1996).

to uplift the status oJ the credit
profession.

I to develop progressive education and training programmes
in credit managementin all
member countries.

I development of
newsietter.

- to ensule awalenessamongst I the production of a FECMA
credit managersof relevant
directory in a more limited
pending or current legislaform than previously.

to contribute the knowledge
and skills of credit managersto
the common good of the people
of Europe by participating in
public affairs at Europeanlevel.

In addition, the meeting agreed
that FECMA s long-term objectives were:

I

a DanskKreditchef
Forening

I

to develop and seekto establish I initiatives between groups oJ
internationally, ethical stanmembers associations(eg the
dards for credit management.
Nordic countries).

I to encourage the establish- I seeking to influence credit serment of credit management
vice companieson the needsof
associationsin the European
credit managers.
countries where none now
extsts,
Haaing settleda future strategy,the
The Council also agreed that the Cotrncil now Iooks
forzoard with
following matters should be confilenceto a busyand constructiae
included in FECMlls future pro- schedule. In addition, the new
Prcsidet of FECMA, Anne Lejeune
Srammeof the Association Francaise des
I lobbying of the EuropeanCom- Directeurset Chefsde Credit, will
nlission.
discusswith the Council in March
1995thespecit'ic
tasksthat sher1ould
I seeking finance from the Euro- Iike FECMA to achieoeduring her
pean Commission.
periodasPresident.

a Assaciation
des
Franeaise
Directeurset Chefs
de Crddit
a lrisll Institute
of Credit
Malldgefie

t
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At I:ECMA'S ACM in May 1994,a
r1c\\'cateSoryof member \,\'ascre
atcd, in order to al1ow representa
tjon \,\,ithin FECMA of a coulltry
!\ here no national association yet
exists. As a result we are delighted
to report that Kreditschutzverband von 1870 of Austtia has no1\'
been admitted as a new nlenber of
FECMA,
Thc Council also considered an
application fron the Israeli Institute of Credit Management seek
ing membership of FECMA.
Provided that certain formalities
can be completed, it is hoped that
the Israeli Institute will be admitted as a mcmber of FECMA at the
next Annual General Meeting in
March l995.

Stntutorylnt
Thequestionof statutoryinterestis onewhichcnuses
much
debatenmongFECMA members.Therenre two sidesto
euerydebate.Thefollotuingarticles,onefrom Finlnnd,
the otherfrom the UK, summarisethe argumentst'or
fl
o/,
nrttlagainst.

Workine
in the oruffgtre
Bv, Petti

Cttrltitt Ctrdit' MntnEer, L Dttokloltn (Euracard,Vis7)
Tltanas FeodLtrot,Mr1l1t1gitlg
Di cctal, ItlttLtr lustitia Oll

verv time FECNIAhas a conference,for as long as I can
remembct one of the main
topics during the conferenceis
statutory interest.This year was no
The FECMA Council gave a sin- exception.During a nicelunch on
cerevote of ihanks to the ouigoing the Baltic ocean on a ferry going
Irresident, Frank Corbett of the from Helsinki to Tallin the debate
Irish Institute, and the outgoing continued.Mr Royaards,the PresiTreasurer,Colin Hingston of the dent of the WCM, tried to explain
to me why the Nederlandse
UK Institute.
Vereninging voor Credit Management u'as against the proposal
made b1, the EuropeanCommission on latc payment.One of the
nost importantpoints was that in
this proposal it was suggestedthat
eachmembercountry would prepare a legislationwhich included
statutory interest.Most often when
I hcar argumentsagainststatutory
interest,I believethey are basedon
feelings,not facts. Mr Royaards
erplainedto me that doing his job
t'ould not be as interesting in the
future as it is noq if thcre was legislation. Businessis negotiating
with your businesspartnersin an
environment like a jungle. Without
the jungle, the countries where
there is legislation for penalty
interest on days overdue, companies have the shortestoverdueand
totai payment periods.

Goodbye and
Thank You

Colin
Hingston

(2) Penalinteresican alsobe considcrcd as a compensationfor the
additionai actions(letters,phone
calls etc) r,r'hichneed to be taken
by the seller in chasingoverdue
payments.
(3) One of the leading principles
in businesslife is that promises
and agreementsshould be kept.
Overdueinterestcan be seenas a
penalty for breaking an agreement.
The level of penai interest should
be higher than the interest rate
which is paid for a comparable
loan taken from a financial institution.
In every FECMA country the seller
and the buyer can make an agree
ment regarding overdue inteiest.
In spite of the oppodunity to have
a voluntary procedurethe cred!
tors benefit greatly if there is legislation on the issue:
(1) When the penal interest is regulated by law there is no need to
netotiate about it every single
tirne when making an agreement.

There are severalmain reasonsfor
chargingpenal interestin caseof
late payment:

In counties with statutory interest
even small and mediurn-sized
enterpriseshave an opportunity
and a right to charge overdue
interest.

(1) If the buyerdoesnot pay on time
the sellerhasto financethe overdue
pedod.Penalinterestis a compensation for theseextn funding costs.

In countries which curently have
legislationpayment of interestis
acceptedalmost without excephon.

If there were common legal procedures in Europeit would savea lot
of credit managementtime in companiesall over the continent.

InterestingTimes:
Statutory Interest on Late
Payment - The UKVieut

(2) When overdue interest is
charged systematically it usually
does not make senseto pay late. If
the buyer is willing to pay penal
intelest it often indicates a weak
financial position. It could be wise
to look over and adjust the overall
credit policy with such a customer.
(3) According to international
studies the averagetime it takesto
get paid has proved to be much
shorter in counties where there is
legislation including penal interest
than in those without legislation.
That means more profit for the
creditors when the funding costs
are lower and no unnecessary
actionsneed to be taken.
A few years ago one member from
one national associationstatedthat
if the proposed legislation was to
be introduced, there would be no
need for credit managers. It is an
understatementof the importance
of credit management. A credit
managel,I am sorry to say,usually
works with the wrong tasks in a
company.He usually reports to the
finance manager in the company.
He is not consideredas important
as the marketing or production
managers. Why? Because he is
involved in the businesswhen the
deal is done. Granting credit or
not, to a customer that is ready to
buy the services or products that
have been offered. Or he is
involved to collect the bad debt
that has occurred becauseof bad
judgement. A real credit manager
should have the samestatus in the
company as the marketing manager. He should be involved with
focusing, preparing and investigating in advance which companies are worth being contactedby
sales.A credit manager is part of
sales, not finance. Of course his
tasksinclude follow up legislation
makes their task easier, giving
them a ftame to work within. Concentiate on new business,not bad
business.There is still a great deal
of jungle to work with.
S
How rlo you do
Somepay when they're due
Somepay when they're ozterdue
Someneaerdo
How do you do

By: lohn Phillips, Chairmanof the UK Institute's
Technical
AdoisoryCommittee

| ]hen the European ComI / I t mission issuedits DoliY Y
document atout
"y
terms ol payment
in 1990,it cannot have suspectedwhat a long
and difficult process it had
begun. What followed included
much activity from the proJegislation lobby - and equally strong
opposition from other European
Member States.Then the concept
of 'subsidiarity' intervened.
Could the Commission impose
such a rigid law acrossEurope or should Member Statesbe free
to interpret certain basic principles? The argument is not over
yet. But it has been postponed.
The Commission has recently
produced a 'Recommendation on
payment periods in commercial
transactions'.
f

I provision aheady exists under
UK law to charge interest on
late payment if the contract
so specifies.In practice, few
companiesmake use of this.
I

companies,particularly small
ones, will always be reluctant
to claim statutory interest from
their customers for fear of
"biting the hand that feeds
them".

I fighting for statutory interest
will involve court procedures
which can be lengthy, costly,
and will damagethe prospectof
future trade.

I the conceptof statutory interest
makes no distinction between
finance driven companies(usually larger, well-established
This iecommendation is nonconcerns)and salesdriven combinding (ie it is not legislation)
panies (often small businesses
and simply suggests to Member
seeking to establish a market
Statescertain ways in which the
share).In the latter case,powerproblem of late payment might
ful purchasersmight well insist
be dealt with. The Commission
on extended periods for payhas also promised to review the
ment.
situation in 3 years' time. If
mattershave not improved, then I for small companies there is a
the Commission 'may decide to
danger that statutory interest
propose further measures'. A
would be a double-edged
similar processhas taken place
sword. It is likely that dominant
within the UK and the UK Govfirms would set minimum periernment has agreed to a review in
ods of payment for small busi2 years.
nesseswhile insisting that they
themselves be granted longer
Throughout this period, the UK
periods.
Institute has strongly opposed the
introduction of legislation. We I late payment frequently occurs
have many reasons for doing so.
only because the period of
Theseinclude:
payment has not been aBreed
between buyer and seller
I without independent, detailed
(and if a written contract does
research, it is not possible to
not exist, then enforcing statujudge how widely used legislatory interest would be impostion is in the countries who
sible).
alreadyhave it; nor is it possible
to isolatewhether difJerencesin I companies might rely on
payment performance are due
their abiiity to charge interest
to the legislationor to other culand not press for collection
tural differences (eg a norm in
at the specified time, thus
Germany of 2% - 3% discount
increasing their exposure to
for prompt payment).
bad debts.

r>

I

statutoryinterestwould be of no es want from legislation?' What
advantage where late payment they seekis an instant,magicalsoluwas due to a dispute (eg goods tion to late payment. They hope
delivered late, in insufficient that, if legislationwere introduced,
quantity or of poor quality). If then all companieswould be bound
legislationwere introduced,how by it, would pay promptly and, if
could it preventcompaniesfrom they failed to do so, they would be
avoiding payment of interestby chargedinterest without recourseto
claiming a dispute, even when the courts.This simply will not hap
this was not tme?
pen. Therewould be an increasein
the number of spurious disputes,
f neither would it help wherc late companies with 'muscle' would
payment was due to a shortage retuseto pay interestand the courts
of funds. If a debtor cannot pay rvould be overburdened with
the capital sum, neither can it claims.Tiading relationshipswould
pay interest.
be damaged.Largecompanieswith
full time credit managerswould be
I the level of interest that would the onlv ones l{'ho would have the
need to be chargedwould have resourcesin terms of time, labour
to be punitive - say, 4 or 57. al1clfinancialsecuity, to invoke the
above base rate, if it were to be legislation. They would
do
so, not againsiother largecompaa sedousdeteirent.
nies who might be important to
There are other serious problems them, but at the expenseof smali
too. The EuropeanCommissionhas businesses.
aireadygiven an assurance
that ,anv
measuresshouldstartfrom the p n- In the UK thc Confederationof
ciplethat fleedomof contractshould tsitish Indusirl hasmadc 2 surr els
not be calledinto question'.The UK aboutlatepal ment- onein i991 and
Institute supportsthat vie\\' ivhole- onein 199-1.
Thelatesisun.evhighheartedly. If l'ili be verv difficult lighted t\a'ointerestingchanges:
indeed to make that principle com(i) that, between 1991and 199,1,
patiblewith effectivelegislation.
in the companiescoveredby
Tire crux of the matter in the
the survey, payment perforUK, however,is 'what do businessmance has improved.

(ii) that, over the same period,
the number of dedicated
credit
managers
has
increased.
There is surely a link between
thesetwo facts. And the UK Institute firmly believes that therein
lies the key.
Companies should be made
aware that the solution lies
with them, and that speed of
Payment is a very manageable
activity. And, unlike legislation,
efficient credit management
does not destroy business relationships. On the contrart it
can help build stronger ones,
as has been demonstrated by
many ailing companies whose
creditors have helped them to
survive difficult trading conditions.
The solution lies in the education of business people at the
earliest opportunity. When a
business is in embryo, before
bad habits have been formed,
education in the basics of
credit management would provide the knowledge and skills
required to help companiesget
paid on time.
S

FECMA Officers
C,tntributions
for
:18tlextedition
.'i fhCFECMA
'.:nsletter
shou[d
besentto
:::, Secretaiatst:
!;:t Wofer MiII,
Sl..tiollRoad,
.iLth
:
Luft'enham,
Osklnm,
L.icestershire
LE156NB
-tttitedKingdom
Q

President

Anne Lejeune

VicePresident

Knut-JohanOnarheim(Norsk
Kredittforum)

Treasuret

TedBrown

(Instituteof Credit
Management)

AdministrateurDelegue

Rogerjacquet

(Association
BelgedeCredit)

(Association
Franqnise
des
Directeurset
ChefsdeCrddit)

,,--4--*-:=

.;F

Kevytrakennejavakuudetomasta
liiketoiminnasta.
"Teollisuusyrityshiinon kehitysprosessissakaiken aikaa.Etenkin nyt, jos on
tai haluaaolla mukanaviennin vedossa.
Itse asiassamenestyvien
vientiyritysten
kevyt toimintamalli - Lean - ohjaa yhe
suuremman osan tuotannosta alihankkijoille, ja silloin esim. perinteistenvakuuksien puute ei saaolla tarvittavien
investointienesteenii.
Menestymisen edellytys onkin yhteistyd
sellaisenrahoittajankanssa,joka tuntee
toimialanja kykeneeltiytamaiin

Meilliionkykyldytiili
vokuudef
ilseolihonkinfoyrifyksen
liiketoiminnoslo
- koneisto
ioloitteisto
- myynlisoolovisto
-ilmon
piiiiomio
suurio
omio
Jouslovo
kosvu
mohdolliseksi

tarvittavatvakuudetitse alihankkijan
liiketoiminnasta.Ja tiissaasiassa
Kansallisrahoituson tuonut suurtalis?iarvoa yritykseemme.
Kansallisrahoituksentuotevalikoima
on ollut meiile hyvii. Jos valmista ratkaisuaei ole ollut, se on etsitty yhdessii.
Ja lciydetty, koska tunnemme ja tunnustamme toistemmetarpeet.
Niiin olemme molemmat voineet siiilyttiii rakenteemme kilpailukykyisenii ."

fleilliionkyky
ofloohuomioon
'honkintokeliut
-yhteistyti
joloite
kone
iohtovien
toimiltoiien
konsso
- t[AN+oimintomolli
teollisuudeso,
kouposo,
iulkishollinnosso,outa
olollo,
kulietuksesso
iomoonrokennukesso
l(onnolf
ovompoo
kouppoo

Meilliionkykysiiiisfiiii
rohoiluskustunnuksisso
- kilpoilukykyinen
korkotoso
-eileimoveroio
-eiluotonvorousorovisioto
- o$oehtoien
hyiidyntiiminen
mohdolliseksi
Rohoituskokonoisuus
edullisernnin

(90)1858425,Fox(90)601886
Otoyhteys:
Puh.

oY
ffi*salr-TsRAHoITUS
Etehesplanadi
20,PL650,00101HELSINKI,puhelin(90) 18581
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Jasenra
Yhdistyksemme jasenmaara
kelluu vuodesta toiseen 7OO
huj akoiua. Poistuma korvau
tuu uusilla jasenilla, mutta
kasvua ei tapahdu.
J e s e n k u n t a m m e l a a lu e i
korwaa mZiiir2ld. Tilanne on
kuin huippu-urheilussa. Jos
vaikkapa j zizikiekkoilij oita puuhastelisi harrasteensa par:issa
vain muutamia tuhansia, taitaisi kuffit jAzidei loytymAttei.
Mitzi laajempi harrastajapohja
on sen enemman saadaan
l^--:--^,.1-.1^;x

Miksi sitten LuottomiehetKreditmannen ry:n keskuudesta plteisl loytya huippuja?
Eiko riita, etta saadaan jasenmaksuja menojen katteeksi ja

Rekisteriiitgjen
toiminimien
gritgskiinnitgkset
mahdollistorso't
epiirehellisille
liikemiehille
scrman
omajsrluden
k iig tt iimi.s e n us ean eri
toiminimen uelkojen
uo,kuute'ro,
Ongelma on tiedostettu
kaupparekisterissci,
mutt(t toi.staiseksi
a.sialle ei ole juuri
mftiifln tuhtiiaissii.

toimielimet miehitetyiksi? Kasitteekseni yhdistys ei ole itsetarkoitus ja suunniteltu vain
tie$dle aktiiviselle sisApiirille
ajanviettoareenaksi. Luottoalan kehityksen ja siihen liitt]'van lainsaadennon seuraaminen ja tiedottaminen jasenkunnalle on ensiarvoisen merk ir ravii tehlevzi.joka vaalii lietoaja t annoa.Yhdisfyksentoi
nen terkee toimisarka on vaikuttamlnen luottoalaa koskevaan lainsAedentodn esimerkiksi antamalla lausuntojaja
ehkA joskus jopa lobbaamalla,
eike sellainenkaan taitamattomilta onnistu. Nama tehtevat oikeuttavat sekii yhdisgksen ette Luottoiinkin olemassaolon.
Paljon ruutia tuhlaantuu
harakoihin eli aktiivijasenten
tlrd menee osin hukkaan, kos
ka heidAn ponnistelulstaan
hyotyy vain 7OOjAsenen yhd isrys.Varma an ki n jdsen mddrd voisi kasvaa kaksinkertaiseksi, sillAyrityksissA karhuamista.perinldeja luotonmyon-

ft/ef i

Ficcnn4in

Samalla lehden levikki ka.-'
vaa ja iimolttajien kontaktih i n t a p i e n e n e ej o l l o i n i l m o i
tusmlynti helpottuu ja lehden
kustantaminen kevenee. EhkA
vZirejiikin olisi varaa keyl I zir'i.
Kirioittajia lo]'tJ,y varmaan lisAa vaihtelun lrroksi.
Voidaan ajatella, ettA vh
distys palveleeoikeastaan koko
luottoalaa elkayksistaenj asenistoEi, silki esimerkiksi lahi
ja koulutustoimikuntamne
ovatsangenaktiivisia.Tamdn
kin takia on suotavaa, etta
yhdisrys laajenisija siten kyke
nisi yllApitiimiian.julkisempaa
j a nekJ,'vampad rooliaan.
I

Toiminimija yrityskiinnitykset-

ONGELIT,IALLINEN
YTIDISTELITIA

mahdollisuuksia selvittee
onko samalla henkilollii rekisterissa muitakin toiminimia.
Tolsaalta volhan henkilollA o11a
useita erl tyyppisiA buslneksia. iolloin saattaisi tuntua
luonievaltaha rioiltaa niitd en
toiminimille. Koska rekisteLuonnollinen henkilo voi ha- roidville toimlnimilla on aina
l u t e s s a a np e r u s t a at o i mj n i - oma reKrstennumero, mrn Jm
menja ha{oiltaa sen nimissa tyskiinni lyksiZivoi hakea erik
elinkeinotoimintaa.Kauooare- seen eri toiminimie varten.
kisteriin merklttv tolminiiri vor
Luotonantai an kannalta ti
mv6s ke!'ttea luottoiensa va- lanne muodostuu ongelmallik i u t e n a v r i r v s k i i n ; i r v k s i e . seksi silloin. kun ioustavaila
ValtiovaltakiL kannust"aa ihmoraalillavarustetiu liikemres
misia ryhtJ,'maain
yTittajiksi ja
r e k i s l e r 6 iu s e i l a l o i m i n i m i e ,
ttimZion vksi hwzi vaihtoehto hakee !-ritvskiinnitvksie kailiiketoimilmal rivorittemiseen. kille roimiiimille eiikseen 1a
Luonnoltinen henkil6 vor silten erehdylleieiluotonantah a l u l e s s a a nD e r u s t a am v o s jan luulemaan. el lziyrifyskiinja rekis- niwksilla on vakuutena iotauseampiatoiminimizi
leroide ne kauooarekisteriin. kiri arvoa. Yrityskilnnitl;kset
Rekisterdintiviianomaisellaer ta.lletetaan kaupparekisterinuole velvollisuutta eikA tAllA meron mu kaisessa jii{eslykherkell?imyoskeenkaylzinnon sessd.iolloin viranomaisilla ei
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tiimistzi hoitavllle henkiloillc'
avautuisi oiva tietoliihde ja 1'hteydenpidon foorrmi.
Kun jEisenm?iArd.kasvaa.
yhdistyksen painoan .,
silloin
'Iiszianr)ry.
Suuresl a jdsenm;. r
rasta lol,tly varmasti enenl
man asiantuntemusta, mieli
piteiteja uusla toimeiiaita \-astuuhenkildit?i viemiizin kehi'

aa

todellakaan ole mahdollisuut
ta selvitellzi kenellA on mitZikin
toiminimia ja niiue ]rityskiinnityksiA. Luotonantajien kan
nattaa siis olla tarkkana, sl11A
vaikka lemdn vAarinke)'losmahdollisu uden hyody'nlemi nen tdJ,'l
taa varrnaslijoitakin
rikoslain tunnusmerkist oja.
niin ralroja tai lavaroita tuskjn
saa takaisin.
Jollakin aikataululla kaup parekisterin tietoj ArjestelmAt
antavat mahdollisuudenvdd
rlnkiytosmahdollisuuksien
havailsemiseen en nen k u in
vahinkoa on paasslt sy'ntym:iiin. VielZion kuilenkin epdselvriA, tuleeko jajos niin mil1oin, tAmAn etuketeistarkistuksen tekeminen mahdolli
seksi myos ka upparekislerin
asiakkaille.
Ari Iskanius. roimilusjohtaja
Suomen Luottotieto-osuuskunta

IruDETHUONEENvUOM
WO
NAKOKULITIASTA
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koko aial uusia soDimuksia
Tasavallan oresidentti vahvisteKemalla.
ti 3 f .3. f 99-5 uudet huoneenAsu i nh uoneistojenvuokrivuokralait ia muutoksia eriiien seentelyn purku ulotesiin niihin" liittvviin lakeihin.
taan nlt saentelyssA vielA o1eLakej a asuinhrioneiston j a liiviin soDimussuhteisiin. mika
kehuoneiston r'rrokrauksesta
purkanopeutlaa s*iltel]'n
sovelletaan mvos lakien voimaan [ullessa 1.5.1995 ole- mista. Tavoitteena on lisEiksi
ollut, ette samat seenniikset
massa oleviin huoneenvuokkoskisivat lakien voimaan turasuhteisiin. Asunto-osakevhlon jzilkeen saenlelystZivapaiti6lain muutoksia sovelletial
ta ja sadnte\yn n1t kuuluvia
vain lain voimaantulon i:ilkeen
taDahluviin vhtion huoneiston soDimussuhteita. Nvthan on
hdomaitavia eroia riiin v.uokhdllintaan oitamisiin ia indekral mAdrityksen kuin hallinsiehdon ka!.ton rai oittamises
nansuojankin osalta riippuen
ta annetun iain mriutoksia lain
siitZi.kuuluuko soDirnussaanvoimaan tulon jakeen tehb/itellJm vai ei. Asumiseen ja
hin sopimuksiin tai sopimusmu uhu n Iarkoi tukseen vr.rok
ehtoien muutoksiin.
r a t u i s l ah u o n e i s t o i s t a n n e t Uudet lait koskevat noin
tiin erilliset lait. Sovellamikahta milioonaa r''uokrasuhnen riippuu sttii, mikA on huoteen osaouolta ia heiltii oikeuneiston sovlttu Daaasiallinen
tensa iohtanritta. VuokrakAr,'ttotarkoitus. Lliketoimrnjoisasuntoja on noin 620.OOO,
tae harioitetaan vhii usearl
ta puolet vapaarahoitteisia ja
minl'uo-kratiloissi. ioista edelpuolet aravamokra-asuntoja.
leen on huomattavaa ylitarMuuhun tarkoitukseen kuin
asumiseen r'r;okratl uja riloja iontaa. Tarvetta moniouolisiaa sooimuskiivtrint^ori orr
on noin 8O.O00.
esiintyni]'t juuri liikehuoneisUudistuksen keskeisiA latoj en',rrokrauksessa j a silhen
voitteita ovat lainseadanndn
rakenteellinenja sisdllollinen uusi iaki antaa aikaisemDaa
s e l k e y t t a m i n e n . s A An t e l y n paremmat mahdollisuudei.
purun jatkaminen ja siihen
liilryweasuinhuoneiston v"uokAsuin- ja
rasu h teita koskeviensdAnnosliikehuoneiston
ten yh rendjsteminen.sopimisen vapauden liseeminen ja
vuokrausta koskevien
toirnivien r,uokra-asuntomarklakien keskeinen
kinoiden luominen ja ylliipito.
sisiiltii
Szitinlelyn purkaminen alkoi
I 9 9 I . j a s e n l o i n e n v a i h e o n j o Niinkuin nvkvinen huoneentoleutettu siten. ette saenle- vu okralaki irolkevat uudetkin
lyslA vapaila ovat kaikki
huoneenr,rrokralait vain sopiI .2.1992ja senjiilkeen lehdyt mussuhdetta, joka syntyy,
sopimukset koko maassa ja
kun rakennus tai sen osa
koko rakennus-ja asuntokanvuokrataan toiselle. Osaouolnassa. Tdllzi hetj<elld sZiante- ten ja heilla oikeutensa;ohtalyste vapaita \uokra-asuntoja
neiden oikeuksia ia velvollion noin puolet vapaarahoitteisuu ksia larkasteliaan teissri
sista asunnoisla eli noin
soDimussuhteessa. Molemmat
l70.0OO asuntoa: seenlelyn lait koskevat my6s niilS kiinpurkaminen jatkuu ja etenee teiston tai rakennuksen vhtei-

Varatoimitusjohtaja
Timo Miiki
PerimisLoimistoContant Ov
sia I ilojaja lail reita.joita \,'uokralainen saa ka)'ttoonsa sopimuksen nojalla.

Sopimisen vapautta
lisiitiidn
Kaikissa huoneemrokrasuhteissa voidaan vapaasti sopia
r'rrokrasuhteen kestosta. Nykvista vaDaammin voidaan
s o p i a h u o n e i s t o nk u nn o s l a .
kunnossaoidosta. vastuusta
huoneistoa ka\,tett2iessii sekA
sopimusehtoj t-in tayttamisen
tuwaavasta vakuudesta. Muulokset sopimussuhleessatapahtuvat ensisijaisestimyos
osapuolten kesken sopimalla.
Uusien lakien mukaan l'uokralantai an velvollisuutena on
selvittZid',.uokralaiselleen,
mihin hd.nen oma oikeutensa
peantaa huoneislor,'uokralle
rustuu seke tiedottaaldta oikeut ta vaaranLav.ista
muutoksisra lai korvata laiminlyon
nistaZin Vr.rokralaiselle aiheu
tunut vahinko.
Kumpikin osapuoli voi antaa toiselle vakuuden sitoumuksensa noudattamisesta.
Asuinhuonelstoien vuokrasuhteissakohtuuiiisena DidettAvAn vakuuden enimmAisraia on enintean kolmen kuukauden vuokraa vastaava
summa. Muiden kuin asuinhuoneistoj en l'uokrasuhteissa
vakuudesta voidaan sooia vaDaammin. Vakuudesta sovittaessa on molemmissa vuokrasuhteissa syytri mAAritellA,
kenelle korot kuuluvat ia milloin vakuus on annettava takaisin. ios vakuudeksi annetaan talletus. Vakuutta vastaan ei siis anneta ke]'ttooikeutta, vaar molempien osapuolten ensisiiainen tarkoitus vakuuden ahtamiselle on turvatavastaouolen oikeudet oman
suori I usk},1'1tomyyden varal
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ettii r,uokra muuttuu ensisikehityksesta vuokrasuhteen
aikana.
iaisesu osapuolten sopimuk-sesta.
Valtioneuvostolta poiskohAsuinhuonelstojen
tuu huoneenvuokralakiin petuulllnen vuokra maaraytyy
rustuva r.uokran alentamisoisamanveroisten alueella sakeus.
maan tarkoitukseen kiiy'tettyjen huoneistojen kiilpien vuokVuokraa voidaan perie ennakolta siten. ette sita makserien mukaan. Jos vuokra iltaan etuDainoisesti !'uokrallman hyviiksyttavea syyta yttn?ihden,
maksukuukausiin
tiiii tAmiin tason, voidaan
on
iolloin ennakkovuokralla
lrrokraa korottaa tai sita kosmyos vakuuden luonne. Liika
ehtoa
kevaa kohtuutonta
vuokra on palautettava, jos
muuttaa; Uill6in tarkastellaan
mokraa on vuokrasuhteen
aina koko sopimusta ja sen
paattyessa maksettu pidemLiiehtoien kohtuullisuutta.
m:iltri aialta kuin vuokralaikehironeiston vuokrasta ia
sen muuLoksista on jo nylqgi- nen on halinnut huoneistoa.
voidaan
Ennakkovuokraa
sen huoneenvuokra-lain muVuokran
edelh'ttiiii maksettavaksi vain
kaan ollut sovittava. Mikiili
mfliirdytyminen
vuolirasooim usta t ehteessa.
mokra tai sen mA?iriirrtrrynistd
purun keskeinen
Siiintelyn
Sen perimiseste on aina sovi tkoskeva ehto on iomrriai kumidea on koko ajan ollut, ette
tava-eika sita saa Derie kolmea
man sopijapu6len mielestS
vuokrasta voidaan vaDaasti
kuukautta pidemn{ilte aj alta.
kohtuuton, voi lAmii nostaa
sooia. Jos asuinhuon-eiston
Vuokran miitirristii i avuoktuomioistuimessa kanteen
vublaasuhteessa sovitaan, etta
ran tarkistamisesta 6n ollut
ehdon kohtuullistamiseksi.
vuokranantaj a saamokrasuhVaafimusta !'uokran kohtuultarpeen sopia vapaammin
teen aikana vksiouolisesti komv6s siksi. etla huoneiston
lisuuden tutkimiseksi ei kuirottaa vuokiaa, inutta samalkrinnosta Ja kunnossapidostenkaal saa vireille enddmokla ei sovita tarkistuksen aianrasuhteen paatlrftya.
ta voldaan niin asuln- kuin
kohtaa ia mazireZi,edelll'tekii{r
vuokrasuhliikehuoneiston
Indeksiehdon kdytiin rasamall-a sovittavaksi myos joittamisesta
annettu lainteissa sopla vapaammin kuln
lrrokrarr korotusperusteesta.
nyt ja myos niin. etta \.uokras:iediintii rajoittaa edelleen soLait koskevat mvds aravalainen huolehtii sovitusta tai
oirnuksia r,uokran kehittiimivuokran mii?irityks6ssA olevaa
lain edelll'tkimd.stZi kunnosta
sestii vuokrasuhteen aikana.
sopimussuhdetta. TAllaisen
lrrokrasuhteen alkaessa ia sen
Ensi vuoden loppuun voimasvuokran maerityksessa on
aikana sekd loppukunnosta
sa oleva uusin laki (1222 /54)
otettava huomioon myos viivuokrasuhteen Daattvessa.
ei rajoita vuokrasta sopimisme vuoden alusta voimaan
Molemmissa huorieenvirokrata, j os sopimus on tehty toistaitulleen aravalainsaedannon
seksi voimassa olevaksi tai vZi- laeissa on tiihiin liittyen my6s
mukainen omakustannuspetarkastettu vastulta koskehinuizin kolmen !,uoden maarlaatteeseen perustuva enimrtiajaksi. Jos sopimus on solvia stiiinniiksie ja oikeutta
mdlsvuokranor:rrl
niin kaumittu lyhyemmziksi ajaksi, on
sopla niistd.
an kuin tete veboitetta sovellrrokran muutoksista sovittaletaan sopimussuhteeseen.
va aina erikseen. IndeksiehHallinnan
Arava-asuntoia lukuun otdon kevtdn raioittamisesta
suoja
tamatta asuinhuoneiston
annettuun lakiin hyvakrytty
lrrokranantaialla
ei enriri ole
muutos poislaa eron nyt sii2in- Molemoien huoneenvuokralalakiin oeruituvaa
vuokran
kien mirkaan sopimukset ovat
telyyn kuuluvien ja saantelyskorotusbikeutta. Korotus- ja
kuten nvkviiiini<in voimassa
td vaoaiden asuinhuoneistotasoyleisohjeitakaan ei niiin
toistaisei{si tai maareajan. Elliohdalta.
Aravar,'uokran
ien
ollen enii2i anneta. Yksiouolilei sopimus ole ma?iraaikaimaaritys omakustannusperinen oikeus vuokran nos-tami- aatteineen raiaa kuitenkin
nen, se on aina toistaiseksi
seen voi perustua vain sopiktiytdnndssZi vriokran mii?ir?iy- voimassa oleva. Sopimukset
mukseen. Suosituksia vapaavoivat oiiiittvii irtisanorralla
tvrnistii koskevat sooimuslaurahoitteisten asuinhuoneistosopimus joms-ekkeet ndisl5 soo^imussuh- tai puriraurilla
ien lrrokrien tarkistamisesta
malta kummalta puolelta.
teista aravavuokrairelvoitteen
-voidaan
antaa. mutta niih in ei
miiiiriiajan umpeuduttua.
noudattamisen aiaksi.
liitv laissa mAiirettva toteuttalakkaamalla tai sopimalla.
Vuokran pakiutusta kos'
mi3oikeutta. Vuoliraa koskeTuomioisl"uin voi er:lissa takevat stirinn<ikset muuttuvat.
pauksissa julistaa tehottovia ia muitakin kohtuuttomia
Asuinhuoneiston mokran pasopimusehtoj a voidaan edelmaksi ir"cisanomisen, iohon
lautusta saa enAiiyhdeltiilrroleen vaatia tuomioistuimessa
ei ole 6wiikvuokranantaialla
delta ennen alentamisvaati, . f - .
soviteltaviksi. Kanteen voi nossyfta a s]ry'ra.vuoKlzruunen vol
muksen tiedoksiantoa, jos pataa l'uokralainen tai vuokramy6s vaatia vahingonkorvauslautukseen on erityinen sl,y.
nantaja. ei kuitenkaan endzi Muulloin Dalautusta saa aita vuokrasuhteen p:iettymisesmokrasuhteen peatjrftya. Peetii te aisesta syysui. Jos sopikaisintaai
tiedoksiannosta
s&i&intiisiis on, etta osapuomus sanotaan irti vuokran
lukien. Nain halutaan koroslet soplvat vuokrasta ja sen
tarkistamiseksi
ia \-Lokrana
taa vuokrasta sopimistaja siui,

ta. Lrihtokohtana on, ettii sooimus kivtetiidn eikd vakuuti-,atu|la tlrvitsemaan.
Uusissa huoneemrrokralaeissa on myds otettu huomioon ne muutostarpeet, jotka
soiohtuvat
kohtuuttomista
-pirrusehdolsta
kuluttajaso'
pimuksissa annetun direktiivin (93/ 13/EIY) voimaan
saattamisesta terndn !'r-roden
a-lusta. N:ima s#inn6kset koskevat kuluttaian
- ia elinkeinonhadoiLtajan vAiisia ennalta
miiiiriitt5{ ii vakiosopimusehtoja.

28

plydetaen maeraa tai esitete:ifl ehtoa. ionka tuomioistuin olisi liohtuuttomarra
muuttanut, eike ift isanomiselle ole hywAksyttevea slytA,
voidaan ftisanominen julistaa
tehottomaksi. Kanne irtisanomisen tehottomaksiiulisramisesta on molemnien lakien
mukaan mokralalsen nostettava Vuokrasuhteen aikala.
Kanneaika on asuinhuoneisloienosaltakolme kuukautta,
liikehuoneistoien osalta kuukausi. Vahinebnkorvausta ilman hyvdksyttziviiA syy'tzl taoahtuneesta irtlsanomisesta
voidaan vaatia kolmen r,rroden
a.ikaia mokrasuhteen nAdtqrymsesta.

Vuokrasopimuksen
irtisanominen
Toistaiseksi voimassa oleva
r,'uokrasopimus pAAt\y yleensa irtisanomisaian kuluttua.
Vuokranantai an irtisanoessa
r,rrokrasooimuksen on irtisanomisaika kuusi kuukautta.
ios huoneiston r'rrokrasuhde
bn kestiiny't v:ihintA:in yhden
l'uoden. muissa taDauksissa
Kolme KuuKaurta. v uoKralalsen irtisanomisaika on vksi
Klllll(aLlsl.

Kun ouolisot asuvat vhdessA mokiaamassaan taitoisen
heistA vuokraamassa vhteisenzikotina keyleltavassaasuinhuoneistossa. ei Duoliso saa
irtisanoa ruokras6oimusta ilman toisen puolison suostumusta. Jos puoliso ilman hyvAksyttrivriii syy'ta kieltAytyy
antamasta suostumustaan.
voi tuomioistuin antaa luvan
lltlsanomiseen.
Irtisanomisen on tapahduttava todisteellisesti. Vuokranantai an irtisanoessa mokrasooimuksen on r''uokralaiselle
annettava kirj allinen irtisanomisilmoitus. iossa mainitaan
rvnoKrasunleen paaIryrrusajankohta ja irtlsa nomlsen peruste. Myos rrrokralaisen tulee
irtisanoutua kiriallisesti.
Midrdaikainen luokrasopimus sitoo paasaantoisesti
osapuolia sovitun ajan. Sopimuksen piteminen voimassa
voij ossain tilanteessa olla j omman kumman sopijapuolen
kannalta kohtuutonta. Tdlloin
tuomioistuinvoi oikeuttaa osapuolen irtisanomaan sopimuksen.

Jos esimerkiksi l'uokra lainen ioutuu tvotd saadakseen
pysywAstimuuttamaarl toiselle o aikkakunnalle tai sairastuu ia.ioutuu pysyvesli hoidelt avaksi muualle, eika','uokral ulle huoneislolle ole enae
ke\,1tde. voi tuomioistuin antai luvan irtisanomiseen.
Vuokrasopim uksen piiiil t1.rnisestA voidaan aina myos soDia. Ennenaikainen qrokrasooimuksen katkeaminen vor
oikeuttaa toisen osaouolen
j otka
vahingonkorvauksiin,i uontavat saamatta iaZineislai
-r,r,rokrista
tai huoneiSton kurrnostuskustannuksista.
Vuokralainen voi ioutua
korvaamaan vrrokralalta.l alle huoneiston uudelleen vuokraamisesta iohtuvat kulut kuten huoneision kunnostuskusiannukset.ilmoituskulut ia viilitvsoalkkiot.
Vuokralaisella on oikeus
vahingonkorva ukseen.j os tois
taiseksi voimassa oleva mokrasoDimus on irtisanottu ilmanhywiiksyttevAa sy]'ta. Korvaus voidaan tuomita muuttokustannuksista ia uuden huoneiston hankkimisesta aiheutuneista kustannuksista seka
huoneiston arvoa nostavista
korjaus- ja muutostoista. Hyvitvksenai huoneiston vaihtamisen aiheuttamasta haitasta
Vuok-ralai
nen voisi saadaenintAdn kolmen kuukauden vuok
raa vastaavan summan.

Vuokrasopimuksen
purkaminen
Sooimusrikkomuksen oerusteella voi toinen osaouoii vksiouolisesti saada sobimuksen
baattvrnaan irtisanomisaikaa
h o u d - a t t a m a t t aj o p a v a l i t t d
masti.
Vuokranantaialla on oikeu s purKaa \.uoKrasoprmus.-los
vuokralainen
laiminlyii
vuokran maksamisen tai
kavttaa huoneistoa muuhun
taikoitukseen tai muulla tavalla kuln r'rrokrasonimusta
tehtZlessEion edellvtettv. Purkamisoikeus syrrdy myos silloin, kun r'rrokralainen hoitaa
huoneistoa huonosti tai rikkoo, mite teweyden tai j:irl'estyksen sziilytt,ifniseksi on mee ratty. Myos naapureita h:iiritseve elemeniapaja huoneislon hallinnan siirlo iollekin
toiselle voivat olla prirkupe-

rusteina. Purkaminen edel$tAd vleensA varoitusta, ionka
ta-rlioituksenaon saada rr-rokralainen koq'aamaar menettelvnsfi.
-Vuokralaisella
on oikeus
purkaa sopimus, jos huoneiston ke\,l lamisesta sopimuksessa edelh,4etmm t arkoitukseenaiheuiuu riaaraa'uuokraIaiselle,hainenkotivaelleenlai
Vaaoalveluksessaan o1eva11e.
iantaminen voi aiheul ua
"'uoktai
ranantaj arr toimenpiteiste
ulkopuolisista tekij6iste.
Vuokralainen on oikeutettu
pu rkamaan sopimuksen my6s
sllloin, kun hiin menettd.Aosan
tai koko huoneiston hallinnan.
Purkamiseen liittyi/ myos oikeus saada vahingonkorvausta.

Muuttopiivdd
voidaan siirtee
Vu okrasopimuksen pZieI $'rnisen jAlkeinen pdivA on muuttopeive, jolloinmlokralaisen on
j AtettZivZipuolet asuinhuoneistosta r,'uokranan t a ia n kedet
tiiviiLksi. Seuraava ia Daiiv,ina
huoneisto on kokona-an luovutettava vuokranantaialle.
Maaraaikaisessa r''uokrasuh teessamuuttoDdivdAei voi siirtaa. er myosKaan vapaa-ajan
asunnon l'uokrauksessa.
Toistaiseksi voimassa olevassar,uokrasuhteessamu u I LoD:iivdnsiirto on vleensd.mahdo'llista. ios r.'uoliralaisella on
hu omatt-avia vaikeuksia saad a r o i n e na s u n l o m u u l l o p a i vAen mennessA.Tuomioisl u imen piiAtoksellzimuut lopAi
vee voidaan siirtdd eninlii2in
r'r-rodella.Silfto ei ole mahdollinen. ios siitaiaiheuluu vuokranantaialle huomattavaa
haittaa tai vahinkoa.

Jtilleenvuokraus
Vuokra lainen saa kay'ttaa huoneistoa yhteisena asuntona
Duolisonsa ia lastensa kanssa
3amoin kuiir lAhisukulaistensa kanssa. Vuokralainen voi
ottaa mv6s alivuokralaisen tai
luomttaa enintAZin ouolet huoneistosta toisen k:iytettAvZiksi.
Jos lrrokralainen luor'rrttaa vli
ouolel huoneistosta. hAn
iarvitsee r,uokranantaian luvan. MikZili vuokranantaia ei
voi esittAii syytA vastustaa
r'uokrasuhteen siirloa, v'uokralainen saa rnyiis luovuttaa
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koko asunnon loisen ka)'leltAviiksi enintAZ[n kahdeksi
vuodeksi. ios vuokralainen
tyon, opintojen tai sairauden
r,r-roksioleskeleetoisella oaik
kakunnalla. Vuokralainenvastaa luomtusajalta mokrasta
ja mahdollisesta vahingosta.
Liikehuoneiston edelleenvuokrauksesta lakiin otetut
saennokset ovat kokonaan
uusia. Ne vaslaavat muutoin
asu i nhuoneist on i Alleenmokrausta. mutta llikehuoneistoa
hallinnassaan pirzivzle vuokralaisella ei ole vast.aavaasiiaantulo oikeutta kuin asuinhuoneis Ion j?illeen',r-rokrauksella pdiist ii viilittdmaen \,.uok
ra suhteeseen ensi!'uokrasoDimuksen mukaisin ehdoin.

Vuokralaisen
konkurssi
Vuokralaisen omaisuuden luo'"rrl taminen konkurssiin ei lakkauta r,'uokrasoDimusta. Jos
konku rssioesA lia(taa vuokraolKeulla.se on taman alan
vastuussa r,rrokrasooimuksesta aiheutuvien vefvoitteiden
ta\'l temisesre.vaikkei se erikse-enolisi ottanut vastatakseen
neiden taJ,ttamisesta.
Vuokrat ajalra. jonka pese
ke],ttee r'rrokraoikeutta, ovat
s i i s p e s a n m a s s a v e l k a aj a
maksetaar pAAltApriin ennen
varsinaisia konkurssisaamisia. Konkurssipeseon myds
vastuussajalleen- ja edelleenlrrokrasuhteessa ensir,rrokrasuhteen ehtoien tAvttrimisesIa s[nen astt, Kunnes enstmokrasopimuksen peatt]'miseste on ilmoitettu huoneistoa
hallitsevalle vuokralaiselie.
Pesdei ole vastuussa konkurssin alkamista edelt:ineeseenaikaan kohdlstuvista maksamat tomisla \.uokrista. Nema
\uokrat on konku rssissa valvottava. ios niista halutaan
saada mdksu konku rssi oesdn
varoista. VuokrasoDimusta ei
voida purkaa enneri konkurssia erdeinR'neidenmaksa ma l tomien -"'uokr:ienluoksi. Sen
siiaan muiden sopimuksen
purkamis- tai irtlsariomisoikeuKslen Kav'lI oa vuoKratarsen
konkurssi ei raioita.
Asuinhuondiston r,'uokralainen voi toriua r,'uokralan tajan oikeuden purkaa sopimus konkurssiin ioutumisen
l'uoksi antamalla'"rrokranan-
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taj al asettamassa mAiiriiajassa vakuuden sopimusehtojen
ta}1tamisesta. LiikehuoneisI on vuokrasuhteessatellaisla
oikeutta ei enee ole. Kummankaarr lain mukaan r.uokranantaia ei saa konkurssin alkamisen \,'uoksi purkaa sopimusta,
iosta konkurssiDese on ilmoitianut vastaavah-sa. V2ihimmaiismaaraaika vastata mokranantajan tiedusteluun on pi
dennetty 14 paivasta yhteen
kuukauteen.

Asunto-osakeyhtiiin

pakkokeinojen
ktiyttii

Osakkeenomistaian kanssa
tehtv r,.uokrasooimus ei lakkaa, mutta sen tiuottama oikeus hallita huoneistoa vaistw
yh Uon oikeuden tielt€i silidi
ajaksi.jonka huoneisloon oteltu yhtion hallintaan. Jollei
h a l l i n l a a n olto i o h d uh u o n e i s tossa asuvan r''uokralaisen lar
muun asukkaan tai kal,4i6oi
keuden saaneen menettelystii, onyhtion ensisijaisesti taihtave \uohasoDimus hallinnassaoloaiaksi teman kanssa.
Kummankaan lain mukaan
asunto-osakeyht i6n osakkaiden pakkohuutokauppaostaialla ei ole oikeutta ourkaa
y h t i d n h a l l i nl a an o l r a m a s l a
huoneistosta tekemAA serr
enemDea
asuinhuoneiston
-liikehuoneistonkaarr
kuin
vuokrasooimusta. Nain on
haluttu huolehtia siitA. ettri
asunto-osakevhtidllA ia muilla osakkeenornisLaiilla-LainZikin
aikana on tehokas keino mskoi t t elevaaosakkeenomistaiaa
vastaan.

Vaikutus nykyisiin
sopimuksiin
Tavoileon, el ld uurta lainseedAntoii sovelletaal myos olemassa oleviinsopimussuhteisiin. Si irry.rnaja sopeullamissAiinnosten mukaan ei olemassa olevissa sopimussuhteissalapahdu muutoksia.jolleivdt osapuolel itse raijompi
kumoi heistii site halua. Lakien voimaan tullessa I.5. 1995
olemassaolevia sooimuksia ei
siis Dureta eike iriisanota tai
muuloinkaan lakkauteta.
Vireillii olevat oikeudenkArmnit ratkaistaan nvkvisin
voimassa olevan hu-on'eerr-

r,uokralain mukaan. Toimenpiteen lai mzieraajanmerkitys
mAAriiy'tyy nykyisen lain mukaan, jos toimenpide on suoritettu tai meareaika on alkanut kulua ennen uuden Iain
voimaantuloa. Mvos asuirrtruoneistojen ruokrien siiiintelyyn
kuulunut irtisanomisDerusteen selvittAmista tark6ittava
oikeudenkAlmti voidaan nostaa vieki uuden lain aikana,
jos ttisanominen on tapahtunut ennen sen voimaantuloa.
SAiintehwn kuuluneiden
asuinhuoneistoienosalta merkittavin muutos koskee sita.
kumpi osapuoli on velvollinen nostamaan kanteen irtisanomisen hyvAksyttiiqryden
selvittdmiseksi. Seantelyssa
velvoite on kuulunut vuokranartaj alle, sAiintelyst?ivapaissa ia liikehuoneiston l'uokrasuirteissa velvoite on kuulunut r,uokralaiselle.jos hiin pitdd i rtisarlomisl a ei-h]'vaksyttAviha ja haluaa sen perusteelia korvausta sooimussuhteen oaettlTnisesta tai irtisanomisen irilistainista tehotromaksi.
Asuinhuoneiston vuokran
korottaminen jaA myos nyt
sririntelyssA olevissa r,'uokrasuhteissa osaouolten sovittavaksi. Jollei osaouolten kesken ole saatu muuta sovittua,
saa mokranantai a vuoden kuIuttua lain voimaantulosta
vuosittain korottaa r,rrokraa
kuluttai ahintaindeksin muutosta vastaavalla miiArAllA,
mitd. varten valtioneuvosto tulee kolmen vuoden aian antamaan suosituksia nAiden
Vuokrien tarkistamistavoista.
Ruotsissa asunto-oikeudet
on EU-j asenyyden mydta lakkautettu. Asunto-oikeuksien
lakkauttaminen tulee meillA
kysyrnykseen vasia, kun oikeudenkAr,nti kZiLrei
aoikeudes sa on nopearnpaala ratKarsukyvyl tZiAntehokkaampaa kuin
asunto-oikeuksissa. Huoneenvuokra-asioiden maksuvaDautta koskeva esifvs raukesi
iranhassa eduskunn-assa,mutta viimeista:i{r svksvll2i eduskuntaan tuotan-ee[ uusi esitys.jossa maksuvapausesitetdin ooistettavaksi. Samalla
oikeuflenkAvntikuluien kor
vaamista lioskevai yleiset
sezinnokset ulotettaneen koskemaan myos huoneemrokra-asioita.

Ensin
karhut ja
sitten
perinteiin
pesr nervofu

Tasaiseen tahtiin, kahden viikon viiliaioin lAhtevrit useat
huomautiskiri
eet eivdt vleensii tehoa velalliseen ainlkaan
kahden kirjeenjeilkeen. Velkojan kannal taa vielA liihettziii
toinen huomau tuskirie asiakassuhteen sdily.tteimisen takia, mutta sen on kihdettiivei
ajoissa ja tAsmrillisesti. Kolmas karhukirie ei tuone merkittiiviA sumniia velkoiar kassaarl. Pieni saatava trihsl siirtee perintaan varsin pian toisen karhun idlkeen. Perint#insiirrosta ei vrilttlimeittri kannata ilmoittaa velalliselle.
TzimzivllAtteieivelallisen ia antaa hdnelle selkedn kuvin siitA, ettii velan perimisen kanssa ollaan tosi-ssaan.
Karhu ki rieiden lfi ettriminen voidaan- delegoida perintatoimistolle.'iolloin
toimeksiantaian resurssit vapauruvat seivi ttelvilte ia vlimerifziisiltii ouhelinsoit6ilth.

Puhelinperintiikin
kannattaa
Pienien saatavien perinneissi
on tyydyttyyleense ki{eperintAiin. ioka on vaivaton ia suhteellis-enedullinen perihtaikeino. Se, etta velallisale lzihetetaiiLnvain perinttikirieiki ei riitA: kirieidi:n liitrettdminen on
ajoitta:va oikeaan aikaan mm.
palkka -.ekike- ja lapsilisApiijviin. Kirieen on osu ttava mvos
oikeaan" osoitteeseen. Kiri6..t
tulee houkutella tAysin riraksuhaluton tai kvwton velatlinen ainakin s<iitiamaan oerin tetoimistoon. ioloin kasittelije paesee kalidensuun taiseen viestien vaihtoon velallisen kanssa. Ttilldin voidaan
sitkeekin sissi saada taimteltua maksamaan ainakin osan
saatavasta. Samalla saadaan
tietoavelallisen todellisesta ti-
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lanteesta tai ainakin mielialasPuhelinDerinnast?i voidaan
puhua silloin kun saajapuoli
ottaa suoraan vhtevtte velalliseen. Kun veldllisia on paljon
ia
-setaikaisemmat huomautukeiviit ole tehonneet kannattaa puhelinperintiid hoitamaan varveta ulkopuolinen
toimisto, sillti puheliirperintii
sitoo resursseia ia aiheuttaa
kustannuksial PuhelinperintA on tehokkainta silloin kun
saajapuolen edustaja on kohtelias ia vetoaa velallisen vilpittdniaan haluun toimia oikeudenmukaisesti. Puhelinkeskustelussa voidaan heloosti peatya maksusuunnitelmaan ja jos se ei pide. voi kesittehja jiilleen palata asiaan
ia vedota keskindiseen luottamukseen. Velalliseen siis solmitaan henkilokohtainen suhde. Monta kertaa saattaa soittaj a vain parilla sanakiiiinteellii nvkiiistii oikeasta narusta
ja saada raha t virtaamaan kassazrn.

Vain kolmensadan
markan takia
kiiriijille?
Pienissdkin saatavissa kannattaa vAlillai hakea Deatdksie.
Sellaisissa Lapauksi-ssa,ioissa
velallinen ori toistuvasii hvviiksikafl tiinvt tehtivhtididen
luottam"u sta vaairin, kannattaa tri-llainen luottotiedoiltaan
puhtaaksi todettu henkil6
haastaa oikeuteen. Mvds moraalin yllApitiimiselisi
olisi
hyva. etta pienien perittavien
toimeksiantaiat arrtaisivat luvan haastees-een.Trilki tavoin
saataisiin viidakkorummut
soimaan, sana kieruimadn kyhlle. Tosin pienien summien
perinnassa saattaa perintatoimisto piieityuivaltakunnallisiin
televisio-ohielmiin tai paasta
iltapeijvzilehfuenpalstoill-e.Saatavan luonne saattaa tietysti
medratzi. kannattaako oikeustoimiin ryhrya. Esimerkiksi
maksukvkvisten
velallisten
Hakerin;aikkiot
kannattanee
hoitaa viiallista deta.

Varattomuus ei
tarkoita perinnen
piiiittymistii
Perintiitoimistot tarioavat
i?il-isomp"ien
kiperin tepalveluja

mutta my6s pienempien saatavien kohdalla. Kun kys5.'rnyksessd.on suoraan ulosottokelDoinen saatava. kannattaa velkojan liihettAA se ulkopuoliselle perijiille, sillii monta kertaa viranomaisten toimenDiteet eivet ole riittiiviin tehokkaita. Vaikka varattomuus tai
muu este todetaan. ei pyyhetta kannatta heittae kehaiin.
Perin tdii voidaan jatkaa pienienkin saatavien kohdalla oitlftien ia pidemmrillA tiihtiijrirellii voidaan tehdti mvonnvtvksiri esimerkiksi koro-n iuo"kdun
katkaisemisella, jolloin valon
annetaan vdLhanpaistaa risukasaankin.

Asiakassuhteetja
imagiosiiilytettiivii
Pienien saatavien kohdalla
kulut ovat yleensri priiiomaan
nahden tuntuvat. Kulut toimivat rangaistusluonteisena seuraamuksena ja opettavat vela-llisen maksamaan seuraavalla kerralla aioissa. Perintetoimiston ia t6imeksianta ian
yhteisen p-erintapoliUikan iulee olla oikeudenmukaista velallista ja toisiaan kohtaan.
Mikeili ote kuluvaatimuksissa
lipsuu loimeksiantajan puolella, tullaan tilanteeseen. iossa velallinen saa venvtettva itselleen 2-3 kuukautth mdksuaikaa ilman lisdkuluja ja perintakirieiden teho vahenee
velallist-en silmisse. Lopulta
toimeksiantaiakin saattaaiAe-kun
dii nuolemaair nAppejAiiLr-r
velallinen iiittaii tulevaisuudessa piendt laskut maksamatToisaalta toimeksiantai arl
on saih,.tetteve tietMa a;iaKassu nrerraja plraa y a nJrvaa
mielikuvaa witvksesta esimerkiksi vanhuste; iavaikeita elAmantilanteita
Eohdanneiden
asiakkaiden kohdalla. Asiakkaan palvelerninen j a asiakassuhteiden sAilvttaiminen vhdessA tehokkdan. asiali6en
sekii loogisen perinniin kanssa tuo parhaan lopputuloksen
toimeksianLajalle, perintatoimistolle ja etenkin velalliselle.

Pienid saatavia voi ja
kannattaa perie!
Useissa yri lyksissa on ollutja
on vielakin Lapanakirjata luottotappioihin pienia saatavia.

el ole maksettu edes useihuomautuksien iSlkeen.
summista kasvaa pieien tapaan vuolaita
len iotain on tehtatuloiksettomal ulosjtilkeenkin.
Plenta saatavaa voidaan

maarittelemeen velkovelallisen sekri penAkokulmasta.
laskuien kohdalla t6ruseiniahattomaan tai
en maksuhaluttoEdellinen

voidaan

uomautuskiri eelleitai

nesti pienet saatavat,jotka eivat perintatoirniston huomautu kiistakaan huolimatta kilahda kassaan, kiriataan tuottotappioihin j a j atdta:in sillens,i. HitaasU toi miva velkoiavritys helpottaa usein velailiSen
ratkaisua olla maksamatta
pienta laskua. Saattaa kdvdti
jopa niin, ettei saatavaa vaivota pidempaen tai anneta perimistoimiston peritteiv:iksi.

Mitti tehdii ennen
kaupantekoa?

suosituksen i a tiedon onko asiakkaalla maksuhdirioitzl. Vaikka maksuhiiirioite esiintvv tai
yrityksen taloudellinen tiia ei
ole paras mahdollinen, voivat
kuitenkin takuut tai rahoitusjerjestelyt saada aikaan onnistuneen kaupan: luottotietojen tarkistaminen on astakaspalvelua.
YritvksissZi. esimerkiksi
lehu- jd postmyy.ntia haioittavissa wi tvksissA asiakkaal
Uedot trilisiluonnollisesti tarkistaa. Mikrili kyseesse onvaikka sariakuvalehden tilaus. tulisi aiiakin tarkistaa, ettei samassa osoitteessaole rzistissd
olevia lehtilaskui a. Vafioivilla
nim la on saateitu tilata samaan osoitteeseenkymmenie
tuot teita jopa samasla postimwntiwitvkseste.
OnDa Lied<is-saHels-inein lahisto a olevan asuntoalueen yksi6, iossa
asuu 81 tekaistua henkiloa.
Tarkaslukset vaa tivat vain vehdn vaivaa ja tietysti kehil fyneen atk-jfi estelin:in.

Yfitysl uototuksessa kuten yksityishenkil6iden luototukseshmaisesse on kvst'rrrvsve- sa on te.rkeaa selvittiiii luottohllisen Uetoisesta- k-dyt"triyty- kelpoisuus. Asiakkaan luottordsest6.ja tietoisuudesta, et- kelpoisuuden tarkistaminen
E pienie saatavia perita tai jatetaan harmittavan monta
alnakaan haeta haasteella. kertaa tekemdtte varsinkin
Velalliselle kannattaa tehdii
kun saatava ei ole suuri. Moclvdksi heti alussa, etta 'ionissa tavaraluottokauppaa
bainen markka on t?irkeii.
ha4 o ittavissa yrityksissii ibpa
Velkoia, riippuen tietvsti
kaliden tu haruien in arkarr"luoyritykses-tii. mdArittelee pieiren
tot saatetaan mvdntAii ilman
Saatavan yleense alle 5O0 miteiin tarkistuksia. Luottonk:ksi. Ala 5OOmk:n saatatietoyri tvkset tan'oavat monivia ei priziszirintdisesti vieda oipuolisia Uetoia l"uottopAeitdk- Tietolehteet:
keuteen, vaikka velallisen luotsen tueksi. Jo kahdeilakvrnKreditstlrning
Ov
totiedot olisivat puhtaat. Momenelki markalla saa luo-ttolntrum iusUti"a 6v
kirjeefla. Jd]-

Osoitus
luottamu
ksesta
-

VISA

I

Tietoperintii

Oy

Lakiasiaintoimisto

Lainvoima Oy

(ent. Lakitoimisto Ydd Lehtonen Oy)

Yhtidn toimitusjohtajaksi
on nimitetty Tietoperinui Oy:n toimitusjohtaja Kari Kylliinen ja toimistopiizillikdksi oik. kand. Salla
Tulkki . Asiakasvastuullisiksi
lakimiehiksi on nimitetty varatuomari Else-Maj Laurila, varatuomari Uua-Maija Moisio, varatuomari Teppo Miintyli, oik.kand. Jari Pohjola ja oik.kand. Salla
Tulkki.

Arvonhseveroj en takaisinhakuun eri
koistuneen Tax Return -palvelun
asiantuntija- ja asiakaspalvelutehtaviin on nimitertv kaupDat. vo Soile
KankaanpdA.

Tax ReLurn- palvelustaseke Tietope
rinta-konsemin kalsainviilisen ucrinnd n markkinoirutisl a vastaavaksi markkinointipae[ikoksi
on nimi
let fv L l 1995alkaen ka uDDat.voPia
skdgberg.

SUOMEN PERIMISTOIMISTOJEN LIITTO RY
Suomen
Liitto r.y:n
Lrrtto
r.v: pul
on valittu

vara

Justitia Oy:sla. Hallituksen
muut jasenet ovat Kari KylItilen Tietoperinta Oy:stzi, Irssi Karppinen Contant Oy:st i,
Eero Sundqvist Cash-In Consulting Oy:sta ja Ritva-Liisa
Paananen Luottorekisteri
Oy:sta.
Liitto on Suomenj ohtavien perimistoimistoien vhteenliittvma, joka on"toiriinut kohia
viisitoista',notta. Jasenritvkset vastaarottivat \,1-roruialtjg+
n. 680.000 toimeksiantoa ia
tekivat n. 95.0OOoikeudellista hakemusta. Y1i 80 o/okaikista Derimistoimeksiannoista arvioidaan ohiautuvan liiton iasenille.
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CreditRating suomalaiset
olosuhteet trmteva
luottoluokitus
Suomen Luottotieto-osuuskunnan
uusi reittaukseen perustuvaJ,'ritysluokitusmenetelme CreditRating on
suomafaiset olosuhteet huomioonottava rating-tuote.
CreditRatingin kehitt irninen bhti
liikkeelle kaksi vuotta sitten, jolloin
kiinnostus automatisoituja luottoraporlleja koh Iaan alkoi kasvaa.Varsinaisen mallin rakentaminen
alkoi
Vuotta myiihemmin. Tavoitteena oli
kehittae malli, joka perustuu tutkijan tekemaen tutkimustyohon, on
asiakkaan saatavilla valittiimasti ja
ottaa huomioon suomalaisen J,.ritt,aja]-mpariston erityispiirteet.
Kehittamistyttn lahtokohtana oli
SLOK:n tiedosto, joka sis.iltaa lg/mmenie tuhansia tutkittuja luottotietoja ja valtavan maZi-ran yksittabta
tietoa ]rityksista. Tyon tavoittena oli
loltaa tapa, j olla ]'I.ityksen luottokelpoisuutta voitaisiin arvioida tutkimus ja rekisteritietoj a h]-vdtsikalttaen yhl.i Iuotettavasu kuin rutkijan
laatimassa luottotietotutkimuksessa.
Asiakkaan iiAnt kuului
tuotekehityksessd
"CreditRating on ma]li, jonka kehittemisessa on otettu huomioon erityisesti suomalainen yritysymparisto.
Kehitystyossa bhdettiin liikkeelle uusimmasta Uedosta, SLOK:n tietokan
nastaja vallitsevasta tilanteesta, jossa vanhat 1980luvun kansainvaliset mallit eivet enaa toimineen riittavain luotettavasti" .
CreditRatingin vahr,rruksiin kuuluu suomalaisen yritysympariston
tuntemus. Mallin kehitystj./dssa vertailtiin tutkittuja luottotietoja seka
taustatietoja ja ratennettiin monimuuttuj amenetelmien a\rrlla mallia,
joka antaisi luottokelpoisuudesta oikean arvion. Ttrtkimuksessa selvitettiin myos rajallisen lfitotiedon
aiheuttamaa problematiikkaa, s la perinteisten tilinpiiatospainoitteisten ar-

viointimenetelmien arvo on Suomessa rajallinen Johtuen tilinpaetiistietojen heikohkosta saatavuudesta,
Samanaikaisesti alettiin jerjestelmalisesti selvittae asiakkaiden
reittaustuotteille asettanf a toivomuksia. Myds laajassa a si atastlrytyvai syysmittauksessa kaydin Idpi rei t r.aukseen liitbrvie toivomuksia. Asiak
kaiden mielipiteiden kuuleminen oli
tarkea osa CreditRatingin kehitystyitte. Potenttaalisista asiakkaista
koottiin ns, focus-ryhmat, joilta saatiin arvokkaita nakemyksia, ehdotuksia ja hitiikkia.
Asiakaspalautteen merkitys oli suuri CreditRatngin kehittemisessa.
Monimuotolnen prosessi
CreditRatingin
mallin rakenne on
portaittainen. Noin 25-30 muuttujaan kiteytetty informaatio jalostetaan laajasta tietokannastaja analysoidaan kaytlaen sananaikaisesti
useita tilastollisia malleia.
Mallin etenemiste voidaan kuvata kompleksiseksi, mutta samalla
Iuotettavaksi. Ensimmaisessa vaiheessa malli etsii kaiken kalrtettavisse olevan taustatiedon rekistereista
ja muokkaa tutkijan hankkimaa tieloa kaisiteltavaen muotoon. Seuraavaksi CreditRating etsiija laskee emoja qderyhtioiden tiedot ja kohdistaa
niiden vaikutuksen kys)-ttavaAn ]'ritykseen. Saatuaan arviot malli ver
tailee niiki, paettee tihntessa kailrtettavasta sovellettavasta mallista ia
muodostaa reittauksen. TiltnpA?i6!
tietojen perusteella malli md?irittelee
,Tityksen taloudellisen aseman. Seuraavassa vaiheessa etsitaan kaikki
saman toimialan yritykset ja lasketaan nilden tiedoista vertailupohjia
taloudelliselle asemalle. Lopu ksi CreditRating kokoaa keraamensa informaation rcittausraportlksi.
T\rloksena on reittausohjelmisto, joka antaa tutkimustietoon pohjautuvan luottotietoraportin
nopeast. CreditRatingin vahluuksia ovat
luotettaauus, joka perustuu tutkijoiden tekemii6r| tu tkimustydhdn ja
Suomen laajimman Jrritystiedoston
kalttoon.
Lisetierora:
SuomenLuottotieto-osuuskunta
Puh.I90)6137l I

ASIAIGSTIEDOLTA
EDTILLNIEN
RISKIMITTARI
Uusikin yritys voi olla
luottokelpoinen
Ika ei ensimmeisen toimintavuoden
jzilkeen juurikaan vaikuta yrityksen
luottokelpoisuuteen- toisinkuinyleisesti luullaan.
Tama paljastui kun Suomen Asia
kastieto Oy testasija tutki
muuttujia uuteen riskiluokitusmalliinsa, Riskimittariin.
Luotonantaj at ovat tottuneet pitamadn pitkaan toiminutta
yribrsta
luottokelpoisempana kuin nuorta
]Titysta. 90- Iu\,'un puoliv.iliin tultaessa tilanne on kuitenkin muuttunul. jolen ikaa ei oteltu Asiakastiedon Riskimittarin luokitukseen vaikuttavaksi tekijAksi.Ien vaikutus
luottokelpoisuuteen oli niin pieni, ettzi
se sisziltyijo mallin muihin tekij6inln.

Riskimittari antaa )Tityksille pisteita nouasta sataan sen mukaal,
kuinka todenniikdista on yrityksen
joutuminen rahoituskriisiin seuraavarr r,'uoden aikana. Mite korkeammat riskipisteet yritys saa, sita suu
rempi riski siihen liittly. Pisteet jakautuvatviiteen riskiluokkaan. Korkeimmassa riskiluokassa ]rityks H
on 60- kertainen riski joutua konkurssiin pienirnmen ri s ki lu o k an ],.rityksiin verrattuna.
Ristiluokltus
reaaliajassa
Riskipisteet pemstuvat Asiakastie
don luottotietokannassa oleviin luot
to- ja tilinpeatdstietoihin 115 OOO
lirityksesta seka tietoihin niiden taustoista. Ohjelman muuttujilla voi olla
50 OOOerilaista arvoa. RiskiDisteet
laskee tilastotieteeseen perirstuva
ma1li. Kun pelkitlzi tilinpdiitbstiedoilla
voidaan ennustaa kriisi noin 80
prosentin todennAkitis$/deue, Riskimittarissa paastadn noin 90 prosentin tarkkuuteen.
Riskimittari
on reaaliaikainen,
sille I ietokoneohjelma laskee riskipisteei uudelleenjoka kerta. kurl nij
Ui kysltaen, Yrityksen pisteet voivat
muuttua sekunnissa, jos yritykselle

tallennetaan tietokantaan esimerkiksi maksuheirio.
Tilastollisiin menetelmiin perustuva automaattinen riskiluokitus tukee luotonantajan paatoksentekoa.
Tietokone pysOT ottamaan huomioon kaikki luottodskiin vaikuttavat
tekijat yhuiaikaa ja samalla tavoin.
jolloin luokittelusta tulee kokonaisvaltaisempaa j a oikeudenmukaisempaa.
Riski vaihtelee
tolmlalolttaln
Riskimittari kertoo myiis toimialan
ja kaikkien toimivien yritysten keskimadraiiset pisteet. TZiIe hetkela kes
kimaerrinsesti v.ihiten riskipisteita on
mm. sahkiin siirron jajakelun toimialalla, jossa pistemaera on 16. Suurimpia keski ma:i rzids i d pislemaAria
ovat saaneet mm. hotelliala, ravitsemustoiminta ja puutalojen valmistus. Nriiua a-loilla pistemedtat ytttavat 40.

Lisatietoj a:
Suomen Asiatastieto Oy
Puh. (9O) I48 86I

KREDITSTYRNING OY on osa pohjoismaista perint?ikonsernia. Tulemme kiisittelemAzin kuluvalla tilikaudella liki 2O0.OO0vapaaehtoisen ia oikeudellisen
perinnan tapausta. Yksi toimintamme perusteitabn erittd.in ko'rkealuokkainen
asiakaspalvelu. Johtuen jatkuvasti kasvavasta asiakaskunnastamme tarvitsemme iisiiti perinnAn arimattilaisia.

PERINTAI(ASITTELIJOITA
Perintrikd.sittelijri vastaa yhdessa my\mtiorganisaatiomme kanssa siita, ettA
asiakkaamme daavat parhaimman ja iehokklaimman palvelun. PerintzikAsitteIiioiltd. odotamme seuiaavia ominai:uuksia:
-

aikaisempaa kokemusta saatavaperinnasta
englannin- ja ruotsinkielen taitoa
ATK:n tuntemusta
asiakaspalveluhenkislyfta
yli25 vuoden ikaa

Mikzili mielestzisi teytrit yllA mainitut vaatimukset ja olet halukas olemaan osa
nuorekasta ioukkoamme, liihetri hakemuksesi liitt-eineen alla olevaan osoitteeseen 30.04. mennessa. Kaikki hakemukset kd.sitellA2inluottamuksellisesti.

KREDITSTYRNING
PL 53

OY

OO5OT HELSINKI
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LUOTTOMIEHET KREDITIT,IANNEN Ty

trtr

U U D E TJ A S E N E T
IIIIIIIIIIIIIITIIIIITIIII

Pasilanraitio 5
OO24OHEI^SINKI
LUOTTOMIEHE"I -

xnoomvIAt{lol ry

Hallituksen kokouksessa
f 1.O1.1995 hyviiksyt5rt uudet
jasenet
Kalskola-Koskelainen
Anne Irene
ryhmiin esimies/LTS
Perimistoimisto Contant Oy
PL20
2O1OTTURKU
Laaksonen Vlrpi
sihteeri
Intrum Justitia Oy
Pasilarraitio 5
OO24O HEI.SINKI
Mtiki-Ventelii
Timo
pc-tukihenkilo
Intrum Justitia Oy
Pasilanraitio 5
OO24OHEI,SINKI
Narvo PirJo Hannele
luottopririllikkd / KTM
Oy Esso Ab
PL 37
02211 ESPOO
Nlva Terhi Saija Tuulevi
apul. luottoprizillikkd /\ZI
Oy Esso Ab
PL 37
O22I I ESPOO
Sadlk Saynor
perinttikonsultti
Intrum Justitia Oy
Pasilanraitio 5
OO24OHELSINKI
Tiirnqvist Katrilna
ryhmdn esimies
Perimistoimisto Contant Oy
PL20
2OIOI TURKU
Vepsii Ke[o
system-maneger
Intrum Justitia Ov
Pasilanraitio 5
OO24OHEISINKI
Virtanen Lea Marjut
perintasihteeri
Intrum Justtia Oy
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LUOTTOMIEHST KREDN]\4ANNEN ry
Hallituksen kokouksessa
f 5.O2. f 995 hywiiksyty't uudet
jasenet
Kiilunen lrma Maria
rahoituspAiillikkd

rso

Kaivokatu 18
2O52OTURKU

Puusaari-Kiliander
Lea Maarlt
luottotietotutkij a
Suomen Luottotieto
Osuuskunta
LiikkisepZinkuja 2 A
02600 ESPOO
Raiskio Hannu
hallintojohtaja
Berner Osakeyhti<i
Etelaranta 4 B
OO13OHELSINKI
Riiyskii Hannele Marla
toimitussihteeri
Suomen Asiakastieto Oy
fydpaj ankatu 10
OO58OHEI.SINKI

Kojola Anna
luotonvalvoja
Berner Osakeyhtio
Eteliiranta 4 B
OOTSOHEISINKI
Korkalainen Timo Heikki
luottopiidllikko
Kesko Oy
Ilmarisentie 3
15200 I-AHTI
Kuutti Eeva Annikki
luotonvalvoja
Asva Oy
Suolakivenkatu lO
OOSIOHELSINKI
Lajunen Katri Helena
tuotantosihteeri
Suomen Asiakastieto Oy
T!6paj arkatu l0
OO58OHELSINKI

Soininen Mikko Anttt
Juhani
oerintdkonsultti
Intrum Justitia Oy
Pasilarlraiuo 5
OO24OHET,SINKI
Tolppanen Sari
luotonvalvoia
AIIB Asea Scandia Oy
Varastokatu 9
O58OTFTYVINI{I\A
Viihii-Karvia Heidi Kristina
luotonvalvoj a
Kiitolinja Oy
PL92
OT5Tl VANTAA

Lustig Jaana Riitta
palveluneuvoja
Suomen Asiakastieto Oy
T!6paj ankatu lO
OO58OHELSINKI

LUOTTOMIEHE"T KREDTTMANNEN ry
Hallituksen kokouksessa
08. 03. I 995 hyviiksytl't uudet
jasenet

Oksala .Iaana
hakemuskasittelUe
Luottokunta
OOO5OHEISINKI

Jantunen Marja Kyllikkt
luotonvalvoia
Robert Bos-h Oy
PL 44
02r5l ESPOO

Olllla Timo
luottopa: hkko
Yrittrij tiin Fennia
Asemamiehenkatu
OO52OPASII.A

Laltlnen Ilkka Olavi
asiakasneuvoj a
Luottokunta
OOOSOHEI^SINKI

3

Partanen Maritta Sari
luotonvalvoj a
Wihuri Oy Witraktor
PL 30
OI5I I VANTAA

Salonen Tuukka Antti
oerintiikonsultti
intrum Justitia Oy
Pasilanraitio 5
OO241 HELSINKI

LUOTTOMTEHET- KREDITMTINNENr.y.
TOIMINTAITERTOMUS VUODELTA I 994
Vuosi 1994 oli yhdistyksen kolmas\rmmeneskolmas toimintavuosi-

.rjisENrsrd
Uusia jesenia hyvaikslrttiin vuoden Igg4 aikana 57. JesenmiirirA oli vuoden lopussa 702.
IIALLITUS
Yhdistyksen hallitus
Koonpanossa:

toimi seuraavassa ko-

* Puheeniohtaia, osastopAiillikko
Anna-Maiia ijmelainen
Ov Teboil-Ab
- y,qapuleg1johtaja, markkinoinUpiirillikko
Helena Panlman
Suomen Asiakastieto Oy
* Silrteeri,, markkinointij<ihtaja
Olli Kivelei
TietoDerinta Ov
* Rahaistonhoitaja, luotonvalvoja
Anne Bi6rk
Oy Koritino Ab
* Kerhomestari, mvvnupaiillikkd
Jouni Suominen'Dun & Bradstreet Soliditet Oy
Varslnaisla

hallltuksen

jtisenle

oHvat:

* Luottoprizillikk6 Taavi Kallankari
ABB Asea Skandia Ov

*

latgggqaa*+6Y46Srenberg

Ov Hobbv Hall Ab
_P_erintesiirteef Ggn Stjernberg
Vakuutusosakevhti6
Garantii
* Osastopiirillikkii Jaana Uponen
Suomen Luottotieto-osuuskunta
*

Jdsenet:
* LuottopAiillikkd Tom-G. Ahlroos
SLO Oy
* Pankinj ohtaj a Lassi Kantola
Suomen Yhdyspankki Oy
* LuottopAzillikk6 PertU Larva
Sanomla Osakevhtio
* Talousiohlaia Seiia t ehtonen
Perheauto 6v
* LuottopAii-llikkd Kari Makikzirh
Kaukomarkkinat Ov
* Toimitusjohtaja Mikko par]'anne
-Asialiastieto
Suomen
Oy
* Luottopiiiillikkd
Veikko Semi
Oy Sto-ckmann Ab
* Toimitusiohtaia Risto Suviala
Erapaive Oy
Lakltoimikunta:
* Puheenjohtaja, varatoimitusjohtaja
Timo MAki
Perimistoimisto Contant Oy
Jesenet:
* Ha-llintoprieillikkd Reiio Aamio
Suomen Asiakastieto" Ov
* Luottopririltkkd
Kari Htiiskanen
Kesko Ov
* Luottopdiillikko Visa Koskiahde
Kansa-llisrahoitus Oy
* Johtaia Jwki Lindstrdm
Tietoieririta Oy
* Lakimies Juha PerilA
Postipankki Ov
* Lu ottopAeidlikk-d Antero Tei ftinen
Eka-vhtvm2i Osuuskunta

TILINTARXASTA.IAT
LuottopAzillikk6
Onninen Oy
Kassapiitillikk6
Lemminkriinen

Pekka Laurila
Olli Ruotsalainen
Oy

VARATILINTARI{ASTA.IAT
Luo to_nvalvoja Harriet Ahrenberg
AIiB Service Ov
LuottopArillikkd
Valtameri Oy

Pekka Tiilikainen

TOIMIKUNNAT
Luottoalan neuvottelukunta:

Koulutustoimlkunta:
x Puheeniohtaia, perintisihteeri
Gun Stiernb-erg
Vakuu fusosakEvhti6 Garantia
.I6senet:
* HallintopiiiiLllikko Reiio Aamio
SuomeriAsiakastietd Ov
* Osastopiirillikkd Satu Henttonen
Tietoperintii Oy
* Apulaisluottopririllikkd Veijo Laakso
LUOIIOKUnta

* LrrottopeiAllikk6 Eero Seppd
Asva Ov
*
Toimr..tu:jqhtaja Risto Suviala
EraDanva uv

Puheeniohtaia, osast oDaAlikkd
Anna-Maiia [Jmelainen
^
Ov Teboil-Ab
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x Puheenjohtaja, toimitusjohtaja
Thomas Feodoroff
Intrum Justitia Oy

tus talousarvioksi vuodelle 1994 sekti vahvistettiin varsinaisen seka kannattajajasenmaksun suuruus. Yhdistyksen hallitukseen kolmevuotiskaudeksi valittiin ero!'lloroisten tilalle seuraavat henkildt:

Jdsenet:

Apulaisluottopeailhkko VeUo t aakso, Luotto-

Ulkomaantoimikunta:

* Luol topeellikko Petri Carpen
Luottokunta
* YtrtevsoAiillikk6 Raimo Jilrvisalo
Suomeir Luottotieto-osuuskunta
* Toimitusjohtaja Mats Nybondas
Dun & Bradstreet Soliditet Oy
* Talouspaaillik-kOY{6 Stenber}
Oy Hobby Hall Ab
Luottolinkin

toimitusneuvosto

:

* Paatoimittaja, luottotietotutkija
Mikko Kallankari
Suomen Luottotieto-osuuskunta
Jiisenet:
* Yhteyspd.Allikko Raimo JArwisalo
Suomen Luottotieto-osuuskunta
* LuottopAAllikko Jukka Marttila
Enso-Gutzeit Oy
* Toimitussihteeri, osastopeenikko
Siru Sv,fiz a
Oy Vaiitirt Palat-Reader's Digest Ab
* Lehden taittaja, toimitusjohtaja AD
Jorma Tiihtinen
Mainosatelj ee Tiihtinen Ky
IIALLITUKSEN

KOKOUKSET

KLlnta

Asianajaja Jy'rki Pekkala, Asianajotoimisto
Jyrki Pekkala
Luottopaiillikkd Kai Palmen, Scansped Oy
Hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 1995
valittiin markkinointijohtaja Olli KivelA Tietoperinte Oy: staja varapuheenjohtajaksi markkinointiozi:illikk6 Helena Pahlman Suomen
Asiakaslieto Oy:sta.
Tilintarkastaiiksi modelle 1995 valittiin luottop azillikko Pekka Tiilikainen Valtameri Oy: ste
ja luotonvalvoj a H arriet Ahrenberg ABB Service Oy:sta.
Varatilintarkastajiksl
valittiin talousjohtaja
Hannu Markkanen, Helsingin KTK Oyja luottopeallikko Ma4a Viinikka, Neste Oy.
Kokousesitelm2it pitivAt Vuoden luottomies,
luottopazi-llikko Petri Carp6n Luottokunnasta
aiheenaan scoring-j,q estelmat j a lainsEitidiintoneuvos Mikko K6nkk6lA oikeusministerioste aiheenaan konkurssilainsaedentoon liitryvat uudistushankkeet.
MI,ruT KOKOUKSET JA TAPAHTUMAT

Hallitus kokoontui r,rroden 1994 aikana 10
kertaa.

Jdscnkokoukset

VARSINAISET

27.1.1994 pidettiin jiisenkokous. Kokousesitelm:in piti asianajaja Ari Huhtamaiki aiheenaan luotonantajan vastuu.

KOKOUKSPT

Varsinainen keviitkokous
Yhdistyksen varsinainen kevatkokous pidettiin I 9. 5. I 994. Kokouksessa hl'veksvttiin vhdisfyksen tilinpaelos .1a loiminralienonlus
r'rrodelta 1993, esitettiin tilintarkastaiien kertomus sekdmydnnelliin vastuuvapaustilivelvollisille.
OsastopArillikko Erkki Kontkanen Suomen
Pankkiyhdistyksesta piti kokousesitelmrin
Euroopan Unionista j a sen vaikutuksista luotfoalaan.

15.9.1994 pidettiin mydsjasenkokous. Kokousesitelmdl piti velkaleuvoja Henri Jantunen Helsingin kaupungin velkaneuvontayksikostii aiheenaan yksityishenkilon velkajArjestely velkaneuvonnan nek6kulmasta.
Vuoden luottomies

va"sinainJn syyskokous

Luottopziivilla 3-4. I O.I 994 m/ s Silja Festivalilla iulkistettiin Vuoden Luottomies -valinta.
Vuoilen luottomies valittiin nyt kahdeksannen kerran. Valituksi tuli luottoDau hkko Petri
Carndn Luottokunnasta. Hiineh ansioikseen
katsottiin menestyksellinen ura luottoalalla,
hdnen aktiivinen oanoksensa Luottomiesten
toimikunnissa ja iallituksessa sekA syvent5rminen myds luottoalan kansainvEilisiin kysymvksiin eritvisesti Fecmassa. Liseksi Petri
tunnetaal avuliaana, s1'rnpaattisena sekiiyhteistyokykyisenZi ja -haluisena persoonana.

Varsinainen syyskokous pidel tjin 3. I 1. 1994.
Kokouksessa hwii-ksvttiin hallituksen ehdo-

Vuoden luottomies
talde-esineella.

Varsinaisen kevAtkokouksen vhtevdesszi iEirjestettiin kevAtretki Hankoon. netki slszilsi
y'rityskalrrnin Helkama Bica Oy:n py6rZitehtaalla. kierroajelun Harrgossaja vesibussiristeilyn Hangosla TammiJaareen.
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palkittiin

diplomilla ja

Iltamat

Lakitoimikunta

Perinteisetiltamatjiirjestettiin 1O.3.1994 Aspo
Oy:n tiloissa. Iltamien teema oli sexistinen ja
tilaisuudessa ja4estettiin myds Jounin ja
Annen Spelit-kilpailu. Samalla juhlistettiin
luottotutkintokurssin
numero 4 paiittAjiiisia.
LTS-diolomit lu ol'utettiin 4O:lle tutkinnon
suorittaneelle. Luottomiesten stipendit saivat
kurssin priimus Kari Kaurala Suilmen Yhdysoankki Ov: stti sekii Priivi Kostia-Kokkonen
Suomen Asiakasrahoitus Ov: stii. Jarmo Takkunen Kansalliskortti Oy:sia ja Anna-Maija
Tampio MK-Perintii Oy: stii.

Toimikunta valmisteli yhdistyksen lausunnot
korkolain muutoshankkeista seka ulosottomaksutvOrvhmri 1994:n mietinn6stii. KesiillA
mietinnosasetetuir viiviistyskorkoty6ryhmdn
tA alnettiin viela erikseen lausunto, samoin
pakkohuutokaupan
kuuluttamista tarkoittavasta pysyvZiisohjeesta sekii konkurssi- j a yrit5rssaneerausrekisterista.

JASENLEHTI
Yhdistvksen iulkaisema Luottolinkkilehti
mestJri vuoddn aikana nelja kertaa.

il-

YHDISTYKSEN TALOUS
Yhdistyksen taloudellinen asema on edelleen
seilynyt hyverui toimintavuoden aikana. Jasenmaksuja oli budjetoitu f 40.000 mk, josta
toteutui f36.175 mk. Yhdistvksen lehdestd
saadut ilmoitustuotot olivat siuremmat kuin
aJun perin oli budj etoitu. Kulupu olella budj etoidusta poikkesivat jaisenluettelon kustannukset sek?i luennoitsuoita ja vierailukohteita
varten hanldttujen lahj aesineiden hankintamenot.

Eduskunnan lakiva-liokunta kuuli toimikunnan puheenjohl ajaa ulosol"tomaksujakoskevasta lakiesitvksestii 14. 1O.1994. Korkolain
muuttamista iarkoittavasta
hankkeesta iAriestettiin oikeusministeriossa kuulemisdlaisuudet 6.4. ja 27.9. 1994, joihin osallistuttiin.
Liseksi osallistuttiin oikeusDoliittisen tutkimuslaitoksen toimeenpanedlaan tutkimukseen oikeudenkAl.ntikuluista uudessa alioikeusmenettelyssa samoin kuin velkajZi4estelyyn liittyvien neuvontaj ihj estelmien toirnintaan.
Koulutustolmikunta
Kokoukset
Toirnikunta piti vuoden aikana viisi kokousta.
LTS-tutkinto

Muutoin toiminla pysyi varsin hyvin vahvistetun talousaryion puitteissa. Tilinpiiiitdkseen
liittyvat iledot ilmenevat oheisesta tuloslaskelmasta ja taseesta. Yhdistyksen ki4'anpidon ja jiisenrekisterin ylliipidon sekd juoksevat asiat on hoitanut lte-Helsingin Toimistopalvelu Oy.

Kurssilta 4 jaettiin 4O opiskelijalle diplomit
yhdistyksenja{estzimissA iltamissa 10.3. 1994.
Kurssin 5 lopputentit pidettiin vuoden lopussa ja kurssin 6 avausp:iiva oh 3.11.1994.
Toimikunnan puheenjohtaja kavi esittemass?ivhdistvksen terveiset em. kahden kurssin
opi!teUloUte. LTS-tutkinnon suorittaneita oli
vuoden lopussa kaiken kaikkiaa:t 24O.

TOIMIKUNTIEN TOIMINTAKERTOMTIKSET
VUODELTA 1994

Toimikunta
sai vuoden looussa Markkinoint-insutuutilta tehtiiviiksi uusia vakuuksia kiisittelevrin oppimateriaalin. Monisteen
kirjoittajiksi on koottu viisi asiantuntijaa yhdistyksenjesenista, joistayksi toimii ko. oppiaineen opettajana.

Luottoalan

neuvottelukunta

Luottoalan neuvottelukunta
kokoontui kerran toimintavuoden aikana. Kokouksessa kAsiteltiin henkildtunnuksen kAvt6stii iulkisuudessa kavtvii varsin tunteeno-maisti keskustelua. Keisittelyn pohjalta paatettiin ldhettriA
neuvottelukunnan
kannanotto asiaan tietosuojavaltuutetuue ja pyrkie saattamaan em.
lausunto myds julkisuuleen.
Tilaisuudessa oli rnyos liisnii oikeusmirfsteri<in edustajana lainseiAddntoneuvos Risto Telaranta. ioka alusti keskustelua tratan viranomaispriltestoinnista luopumisesta. Keskustelun yhteydesse voitiin huojentuneena todeta, ettei trattaa sintilkidn tultaisi kielteirniiSn.
Tratan maksamatta iatuimisen rekister6inti
ja julkist aminen tullaan jAttil'nZi2in elinkeinoeliim:in raken tamien jai-ql'estelmienvaraan.

Luottopiiiviit
Luottopiiiviit jiirJ'estettiin 3.-4. lO. 1994 m/s
Silja Festivalin Tallinnaan suuntautuneella
24 tunnin risteilyllii. Jd{estell't toteutettiin
hyvasse yhteistydssa ulkomaantoimikunnar
kanssa. Ulkomaantoimikunta
huolehti Tallinnassa tapahtuneesta ohjelmasta, yleiset
jii4'estelyt ja muu ohjelma olivat koulutustoimikunnan vastuulla. Luottopeivaristeily!'rr
osallistui 52 yhdistyksen jasente. Lisdksi risteilSyn osallistui 16 FECMA:n jAsenyhdistysten edustajaa eri Euroopan maista FECMA
Council Meetingin puitteissa. Luottopaivien
luennoilla kAsiteltiin vastuukvsrrmvksiii luotonannossa, vakuusaihetta s6t<5aSiakaspalvelussa tarvittavia kanssakeir.rnistaitoia. Tallinnassa tutustuttiin Krediidiinfo AS -riirnisen
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luottotietovhti6n toimintaan. LuottoDaivien
ohjelmaan-kuului perinteen mukaisesit myds
Vuoden Luottomiehen iulkistaminen.
lllkomaantolmikunta
FECMA:n kansainviilinen konfrenssi Irlannin
Limerickisse heinAkuussa 1994 iouduttiin
valitettavasti peruuttamaan, eikA rilkomaantoimikuntakaan naiin ollen jziiesuin)rt rnatkaa
Irlantiin.
Lokakuussa Luottomiehet r.v. isann6i
FECMA:n kokousta (council me-eting), ioka
pidettiin laivaristeilyllii yhtAaikaa ynais"tyt-

semme Luottop€iivien kanssa. Ulkomaantoimikunta vastasi kokouksen j iirj estelyistii sekzi
Tallinnassa toteutetusta ohielmasta, ioka sisAlsi mm. tutustumisen paikalliseen- luottotietotoimintaan. Yhdistyksemme edustaiina
FECMA: n kokoukseen irsallistuivat Thoinas
Feodoroff ja Petri Carp6n. Kokouksen avasi
Luottomiesten puheeniohtaiaAnna-Maiia Urpelainen. Kokoiksessd kasileltiin laajalti mm.
FECMA:n tulevaisuuden tavoitteita. Jariestdn
toiminta neyttaiikin
muodostuvan vrionna
1995 varsin vilkkaaksi. FECMA:n historian
ensimrneinen iasenvhdistvksille suunnattu tiedotus- ia keskusteiulehti ilmestynee maaliskuussd I gg5.

LUOTTOMIEHET - KREDITMANNEN ry
TULOSLI\SKELMA
Tilikausi

oror94-3rr294
VARSINAINEN TOIMINTA
TUOTOT
Luottolinkki
Jiisenluettelo
Kou Iutus ja jiisentilaisuudet
FECMA:n matkatuotot
Yhteensti
KULIJT
Luottolinkki
Jrisenluettelo
Koulu tus ja jiisentilaisuudet
FECMAN:n kulut
Thtkimus ia tutkinnot
Palkat ia dalkkiot
Hallint6kulut
Yhteensa
TUOTTO/KULUJAAMA
SIJOITUKSE"T
Korkotuotot
VARAINHANKINTA
TUOTOT
Jdsenmaksut
JAsenrekisterin mvrmti
YhteensA

KORKOKULUT
TILIKAUDENTULOS
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65r00.00
14000.00
t44487.OO
0.00
2235a7.OO
-t27807.69
-31391.31
-106203.32
-8321.80
-79r8.50

Ed. tilikausi
o10193-311293

61500.OO
o.00
r49099.O0

o.oo

2ro599.O0

-6832r.86
-349964.4a

- I r 1869.80
0.00
-r2aI67.r3
-2r803.90
- 12068.OO
-1038.00
-55509.20
-330456.03

-t26377.4a

,r r9857.03

6121.70
-120255.7A

8038.11
-r I r818.92

148175.O0
6000.00
r54175.O0

r35825.O0

33919 22

24006.08

0.00
339t9.22

-34a.57
23657.51

o.oo

o.oo

135825.00

LUOTTOMIEHET - KREDITMANNEN Ty
TASE
311293

3r1294
VASTAAVAA
VAIHTO- JA RA]IOITUSOMAISUUS
Saamiset
My5mtisaamiset
Siirtosaamiset
Muut saamiset
Rahat ja pankkisaamiset
Yhteense
VASTATTAVAA
OMAPAAOMA
Edellisten illikausien
Tilikauden tulos
Yhteensa

tulos

VIERAS PAAOMA
Lyhytaikainen vieras peaoma
Ostovelat
Siirtovelat
Yhteensii
Yhteensd

o.oo

2745.OO
120000.oo
70552.76
193297.76

2500.oo
10904.OO
0.00
t73024.79
t46432.79

152962.44
33919.22
r8688r.66

r29304.93
23657.5r
152962.44

6416.1O

0.oo

6416.lO
t93297.76

L8770.35
r4700.00
33470.35
186432.79

Tilintarkastuskertomus
Olemme tarkastaneet Luottomiehet - Kreditmrinnen ry:n kirjanpidon, tilinpaatoksen ja hallinnon
seka toimintakertomuksen tilikaudelta 1994. Hat'litulisen ldatirira tilinpaafds sisiiltee-tuloslaskelman. taseen ia liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen oerusteella annamme lausunnon
tilinptiait6kseslzi j a hallinnosta.
Tilintarkastus on suoritettu h)'v:in tilintarkastustavan
mukaisesti. Kirjanpitoa sekii tilinpriritdksen laatimisperiaatteita, siseilida ja esitteimistapaa on tiill6in tarkastetlu dittavassa hajriudessa
sen toteamiseksi, ettei tilinpaetds sisiille olennaisia vtrheitii tai puutteita.
Hallinnon tarkastuksessa on selvitettv hallituksen
tyslain seenn6sten perusteella.

iesenten toiminnan

lainmukaisuutta

vhdis-

Lausuntonamme esiuimme, ettA tilinpdiitos, ioka osoittaa voittoa 33.919,22 mk, on laadittu
kirjanpitolain sekri tilinpiiiitdksen
lahtimista- koskevien muiden saannosten -rtttavat
'antaa
ia maiiraysten
mrikailsesti. TilinpAiit6s
kirianDitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ia
fiedot
yhdistyksgn -toimihnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpddt6s voidaan vahvistaa Ja
myonkiri hallitukselle vastuuvapaus.

Helsingisse9.3. 1995
Pekka Tiilikainen

Pekka Laurila

4I

