
Reaaliaikainen yhteys luottotietotoimistoihin on
jo arkipaivaa useimmille luottokaupan
ammattilaisille. Ensimmaisena perintatoimistona
suomessa tarjoamme nyt asiakkaillemme
mahdollisuuden seurata toimeksiantojensa
etenemiste omalta paatteeltaan.

@ONNECT
ASIAKASPMTE

- tehostaa asiakaspalvelua- antaa mahdollisuuden saada tietoa perinnesse
ja luotonhallinnassa olevista toimeksiannoista
tasmallisestija juuri silloin, kun tietoa tarvitaan.

contantin uusi asiakaspaateyhteys luo
yriWksellesi nopean, vaivattoman ja turvallisen
tavan Iehettaa toimenpideohjeita, viesteje tai
muuta tietoa toimeksiantojanne hoitaville
henldl0ille.

@oNrAI\r
30 vuotta luotettavaa perintapalvelua

Kysy lisaa asiakaslaht6isesta palvelukonseptistamme
lurku, Aurakatu I, Pt 20, 201fl Turku, puh. (921) 270 000, faksi (921) 270 O1OO, Helsinki, Uudenmaankatu24 A, O0,!.zO
Helsinki, puh. (90) 602 966, faksi (90) 603 1106, Tampere, Kuninkaankatu 21,33z19rampere, puh. t931) 255 7900, faksi
(931) 253 7930, Oulu, Kauppurienkatu 11 B 32, 90100 Oulu, puh. (981) 311 7587, faksi |.981) 311 7582.
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Luottomlehet - KreditEanEeE ry:n
lesenleht i  l lmes. lnel i : : renaaruodessa

Pdidkkloftus

Viestintii ja
osallistut-

taminen
Toimitusneuvoston ahkerasta, uhrautuvasta ja ydtteliaasta
tydsta huolimatta harrastepohjalta tehdyssii lehdesse loytl.T
aina vaihain huomauttamisen varaa ia nziin kavi linkin nume
rossa I /96 ia  uusi  "v ihreai"  padio imi l la ja .  johon kr i l i ikk i
luonnol l ises[ i  kohdis iuu.  odoi t i  kadet  h i l i is ind i .ku1a suo
raan kasvoihin". Kuitenkin hirvittavAn pelon jalkeen oli
ihmetvksen vaihe ia sen iAlkeen lieva masennus. Kukaan ei
"tuuplnnut minuia kadun rakoon", siis kukaan ei ollut
lukenut huolellisesti meidan kieltaimattii ainakin ulkoasul-
taan ia Duitteiltaan laadukasta lehtea. Silla alan ammattileh-
della, lirhon olimme ainakin yrittaneet sijoittaa kaikki )rli-
maaraiset henkiset voimavaramme, ei nel,ttanytkaAn olevan
ns. "sosiaalista tilausta".

Masennukseni Delastukseksi tuli kuin tilauksesta sisai
nen koulutus tulevaisuuden tehokkaasta organisaatiosta ja
sen johtamisesta, jonka ehdottomasti yksi ydinalu€ista on
riittiiven tehokas viestinta ja sitd kautta osallistuttaminen.

Olin seminaarin jalkeen myds itse vakuuttunut asiasta ja
heti mieleeni tuli Luottolinkki-lehti, joka ulkoiselta olemuk
seltaan on jo varsin laadukas, mutta jonka sivuille mahtuu
viela runsaasti alan "viestintZie".

Nvt luottomiehet kun on kevet eli muutenkin viriilia
aikad ja luonto nayttaia parhaat ja kauniimmat puolensa -
katsoliaa tiissii ini-rostaiassa ilrirapiiriss.i ympiirillenne ja
kirioittakaa vlos mika askaruttaa mieltainne alan asioissa. Ne
voilvat olla isoja tai pienie, lyhyita tai pitkia. Lehettakazj
aikaansaannoksenne allekirjoittaneelle. Me toimitusneuvos
tossa yritemme sitten harrastelijapohjalta, mutta asiaal
innokkaasti paneutuen saada viestinne periue ja keskuste-
Iua aikaan.

Kirjoittamisen pelosta voin todeta, etta jokainen meista
jossain elAmzinvaiheessaan on kysymiissii itseltaan onko
tamZi liian tlperii. kysymys tassa seurassa tai tilaisuudessa,
Ilahduttavaa on se, etta jos jostain saa rohkeutta kysya
mielestaan maailman typerinta kysymyste, huomaakin mo
nien muidenkin miettineen samoja ongelmia. Huonoin tapa
saada asioita eteenpein, on olla hiuaa !!!

Olkaa aenekkaitaja osallistukaa, vain sita kautta saam'
me ammattitaitoamme ia alan arvostusta kohotettua.

Niille, joita alussa mainitut virheet jaivait kalvamaan,
todettakoon, ettZi toimitusneuvosto plT/taa pienten kirjoitus-
virheiden lisaksi anteeksi suhteellisen pahaa asiavirhetta
edellisen numeron laivaseminaariiutussa, iossa kerrottiin
oikeusministeriajn asettaneen tydiyhmiin laatimaan ehdo-
tuksen muutoksista, jolla nykyistd voimassa olevaa perinta-
lakia voitaisiin muuttaa entista keytenndllisemmziksi. Suo-
messahan ei perintiilaki ole edes viela voimassa.

Yhtevdenottoanne odottaa ia ldmminta kesaa toivottaa

Kai Palmel Puh. 90 777 51
t a \ .  v t J  / / / J  J c b b

Helena Lajunen. A.i RajaLa.
P u h .  9 0  5 2 7  2 3 6 1  P u h .  9 0  6 9 { . 1 7 1 1
Mikko Kallankari. Jorma Tahtinen
Puh. 90-148861 Prrh.  90'669 8,18
Jukka Maritila.
P u h , 9 0 - 1 6 2  9 l

Jorma T;ihtinen Fa\. 90 669 848

Luottomiehet ry

Luottomlehet ry Me ta Pankki
Hki-Rautatientori, 2089 18-73866

Kirjoittajlen lehdessa esittzimat mieli
piteet ovat heidan omiaan eivatka siten
valttemetta edusta yhdistyksen kantaa.

Kai Palm6n
Piietoimittaja
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PL 891, 00101 Helsinki

Palnoekspert Oy, Helsinki



TEHO KAS LUOTONVATVONTA
''ULKOPUOLISEN SILMIN''

Antero Sundberg, HK-Air Oy

Miksi ?

l. Jokainen tietiiii kuinka
toimia tuntemattoman
asiakkaan kanssa

2. Jokainen tietiiii kuinka
toimia, kun limiitti on
tiiynnd

3. Jokainen tietiiii kuinka
toimia, kun kyseessA on
kdteisasiakas

4. Jokainen tictee. ette toi-
meksianto on ohi vasta.
kun rahat on kirstussa

Jokaisessa Iar inassa pi teis i
olla opetus, niin tAsszikin:

I .  Kun  muu ta t te  l uo r tooo l i -
tiikkaanne, informoikaa siita.
Aika, jonka luottopeallikko tai
luotonvalvoia viettae "saama-

Huolinta-alalla toimii nake-
mykseni mukaan erittain te-
hokas luottojiirjestelma; 1uo-
tonanto. -valvonta ja per inte.
Alalla sen merkitys on koros-
tunu t  j oh tuen  suu r i s ra  l ap i -
kulkuer ista,  kulen tul l imak-
sut.

Olen seurannut em. osaston
toimintaa ulkopuolisena nyt
rei lu l  kaksi  1, 'uotta.  Ensimmai-
sia ajatuksiani oii, kuinkahan
usein tormaan keskusteluun
kaupankdynnin j arruosastos -
ta tai huonosta asiakaspalve-
lusta.  Mutta yl le i tys.  y l lz i rys:
eihen r i lanne ol lutkaa n sel la i-
nen. Toki vdlillai kuuluu "mu-
rinaa" luotto-osaston tiukku u-
desta, mutta peasaantoisesti
systeemiin on totuttu.

matkoilla" ei taa tusti kulu huk-
kaan.
2.Jar jestelmen tulee ol la yk-
sinkertainen ja looginen, mita
vdhemmdn poikkeuksia, sita
parempi lopputulos.
3. Tolmiva luotonvalvonta on
yksl osa hlwii2i asiakaspah'e
lua.
4. Keskusteiu operatii\.isen
myynt ihenki lostOn kans s a
kannattaa aina, kaikki','iisau s
ei ole pakkaantunut luoron
valvontaan, muuallakin aj a-
te11aan.

Luotonvalvonta on todellzr
vaikea ja tarkea osa yrityksen
toimintoja. Miksl siis kaikk j
raskas tyo piteisi tehda sieile .,
Jakakaa tyotaja vastuuta kokc'
organisaatioon, tulos on \'ar
rnaqti  narcrnni I

LUOTTOPAMT 2. - 4. 10. 1996
M/S SITJA SERENADE

HKI . TUKHOLMA. UPPSALA

KATSO LUOTTOLINKKI NRO 3/96

Luottomiehet - Kreditmdnnen r.y.
Koulutustoimikunta & ulkomaantoimikunta
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rryvtEly trEI,votEN Er rARtrrrsE vAr.rrfiItlATTf, KorruE Kf,trtrKsr!

Intrum Juslit ian "Kansain
vallnen lvlaksu- ja perintliopas'
-esite on uudistunut. 0lemme
koonneet tiihiin tiivistelmiin
Euroopassa kayteftavista
maksu- ja luottoehdoisia.
vientito im in nan varoto im ista.
mitii tehdii maksujen
ereantyessa seka tietoja eri
maiden rahalrikenteen
nopeudesta jne.

Fe i i t oo ( t i  l hvd i t  mv r i c

kziytzinndn esimerkin siitd kuin-
ka kalliiksi maksunsa viiviistyt-
taneet asiakkat tulevat la mihin
toimenpiteisiin on syyta ryhtya
Euroopan maissa maksamatto-
mien saatavien per miseksi.

flil'ff

''**'xl.rlj:
I

I

Kansainviilinen Maksu. ia perintflopas

intrum ustitia
I N  T  E  R  N  A T  I O  N  A  L

E L t r e o p d  . l o b t ( r u a  P e r i n t . i  j a  l u o t o n b a l l i n n a n  / ? o n s e  r n i

rDi

Euroopan kaupankliynti perustuu
paljolti avoimeen lu0lt00r. mika v0i
aiheuttaa h uomattavan riskin.'Kansainv6linen Maksu- ja perin-
taopas" -esite tarjoaa tehokkaan
kein0n tarnan riskin pienentiimiseksi.
Intrum Justitia, joka on Euroopan
suurin luotto- ja perintAaLan yhtymri,
jakaa mielelliiin tietojaan teidiin
avuksenne.

Toimitamme te ii le muutamassa
paivassa maksuttoman esitteemme'Kansainvalinen Maksu- ja perin-
taopas', minka saatte faksaamalla
kupongin numeroon 90 - 2291 1913
tai soittamalla Intrum International 0y
numero 90 - 229 111.

Pyydaf aheftamAAn viil lt l| jmasi i ma sen ' Kansainvalisen l\i laksu- ja perinlaopas -esitteen

Nimi Yit!/?sejt tnni

Puhelinlutnerc

Ldhelys0s0ite: Inlrum Inlernati0nal, Pasilanrail i0 5, 00240 Helsinki



Iobbailu kannattaa

P A L S T A

En muista tarkalleen milloin ensimmiiistii
kertaa olin yhteydessii Kauppa- ja teollisuus-
ministeriddn selvittaakseni vritvsten reitta-
uksen vaikeu ksia tiLinpaatdstietojen niin usein
puuttuessa. Luottotetotoimiston rationaali-
nen reittaushan perustuu siihen, ettd mah-
dollisimman paljon Uetoa voidaan automaat-
tisesti peivittea etuketeen, tawitsematta ta-
pauskohtaisesti pyfaa tietoja manuaalisesti.
Taima on my<is edellytys, jotta luottotietotoi-
misto pysqrisi palvelemaan koko luottoalaa
toivomallaan nopealla ja johdonmukaisella
tavalla,

KTM kuunteli kohteliaast nvdkaten ia aset-
ti 2.6. 1995 tydryhmein selvittiiiniian reittaus-
edcllytysten kehittdmismahdolllsuuksla.
Tet?i tyiiryhmiie ei plda sekoittaa sen komite-
an kanssa, joka taannoin selvittl !'irallisen
reittausinstituutin 1)erustamisedellvtvksie
Suomeen. Lokakuun 1995 vitmetsend triiiivii-
ne raportti oli valmiina. Asiantuntijoina kuul-
tiin seka a ekirioittanutta ette muita luotto-
tietoihin seka tiddonsiirtoonDerehtrmeitii hen-
kiloita. Tvdrvhme totesi alu3sa tilihoiiiitosin-
formaation 6uu ttuvan valtaosasta viitvksista
ia tiimiin vaikeuttavan taloudellisen suorltus--kyvyn 

seka riskien arviointia. Lisaiksi olisi
tehtZivii jotain, jotta informaatio saataisiin
teknisesti helpommassa muodossa krrin ny-
kyistn mikrofilmi- tai paperimuodossa.

Ongelma tiinaan on mm. se, etta on kaksi
viranomaista, jotka kesittelevat kyseista tie-
toa, mutta vain toinen, eli veroviranomainen,
tallentaa sitii konekteltsessa muodossa. Toi-
saalta vain Patentti- ia rekisterihallituksessa
name tiedot ovat vleiscille iulklsia ia kaikille
saatavilla.

Tloryhmiin ehdotusten liihtdkohtana on
se, €tte Patentu- ja rekisterihallitus (kauppa-
rekisteri) toimisi jatkossakin )Titysten tilin-
paatdstietoja vastaanottavana viranomaise-
na. On ehdotettu, ette kauDDarekisterllle luo-
taisiin tekniset edellvtvksli vastaanottaa tl-
tnpeatdsasiakirlat ktinekieltsessii muodossa.

Koska vain verovlranomainen tallentaa kysei-
sia dokumenttejii tietokantaan, tulee sen rooli
olemaan keskeinen kehitetteessa tihnpaat6s-
tietoien konekielista saatavuutta.

S-amalla on myds noussut esille kysFnys
ly-tunnuksen ja kaupparekisterinumeron yh-
denmukaistamisesta. iotta se vastaisi molem-
pien viranomaisten tairpeita. Tema tarkoittaa
kavt:inntisse.ettii olisi vain vksi tunniste kiv-
tddsii. Toinen tydryhmii on t-iite aslaa pohtinut
ja heilla pitiiisl olla mietintd valmiina maalis-
kuun loppuun mennessa.

Reittausedell)'tysten kehittamistydryhmiin
raDortti ehdottaa kahta ratkaisuvaihtoehtoa:
l.-Verohallinto luol'uttaa kaikkien toimitta-
misvelvollisten yritysten tilinpeetdstiedot ko-
nekielisesti kaupparekisteriin. 2. Tilinpaatds-
tiedot ovat julkisia verohalllnnossa, jolloin ne
olisivat sielta kaikkien kiivttiiiien saatavilla.
Molemmat vaihtoehdot toisivit toimiessaan
tehokkaasti toivotun parannuksen tietojen
niukkuuteen. Toinen asia on sitten miten tie-
donsiirto eri viranomalsilta tapahtuisi kaytte-
jille. Tasta ilmeisesti kaupparekisterillA on
enemman kokemusta.

Kuten tydryhme myds toteaa, olisi pitkallA
aikavel la tavoitteena se, etta yritykset lehet-
tavet tilinpeetdksensii konekielisessa muo-
dossa vain yhdelle viranomaiselle. Tdmd voisi
olla mahdollista siina valheessa, kun keratta-
vat tiedot ovat sisaltdvaatimuksiltaan ja toi-
mittamtsajoiltaan yhtenaiset eri viranomais-
ten viilillii. TiinZi2in esimerkiksi veroviranomai-
set tallentavat tiedot suppeammassa muodos-
sa kuln kaupparekisteriin toimitettavat tilin-
paatdstiedot.

Lopuksi voi todeta, etta tama kehitys uu-
den osakeyhtirilain vahvistamana on merklt-
teva edistvsaskel ia ettii lobbaus on kiirsiviilli-
syytta ko;tteleva6, mutta my<is palkitsevaa.

Kevetterveisin,
Mats Nybondas



Luottomiehet
kohti rnrotta
2()0() Tekstit:

Luottomiehet -Kreditmiinnen ry : n glimiiiirciinen
jiisenkokous pid.ettiin Za, O l. ISS 6.tlelsinqissci
Radisson SAS hofetlisso,. Tupa oli iiilleei
tiignnii rrktiioisia luotomiehlii kuluilemass a
ghd.istgksen uarapuheeni ohtai an Jurki
Pekkalan tiiuistelmiici "Strat6gia u-uoteen 2OOO,- seminrrrrrin tuloksista. Vrrstirt.iiAr. ioulukuusscr
7 99 5 pi.:l.etppsci seminca' rissa oliuai ghd.istgk-
semme hallituksen i(tsenet uahuistetluna
toimikuntien oetajillii seilanneet Helsinki-
Ta,llinna uiiliii ed.estakaisin ja ideoineet
Luottomiehet- Kreditmiinnen ry:lle toirlrinta - ja
strategiasuunnitelman uuoteei 2OOO.

Aiheesta virisi alustuksen ai-
kana ia sen i2ilkeen varsin vil-
kas keskui telu.  varsinkin
kenttiivden aktivointikeinor
nousivat pddosaan. Asiaa sel-
v i tet t i in myos i  lse Straregia
seminaasissa pal ion ia kaikki
ol ivat  s iel lakir I  l i ikur iavan yk.
simiel is iz i  s i i la,  e z i  se tois i
kaivattua raikkautta Ja uutta
verta toimintaamme, mutta
sita viisastenkived jonka avul-
la saisimme sen aikaiseksi on
h,'vin vaikeaa konkretisoida.
On ehdotettu,  elr5 sw miksei
ihmiset keiy kokouks-ilsa voisi
olla se, ettd useimmille ruo-
kailumenot iaisivet kunkin irse
maksettaviksi, eikd sitd koeta
mielekkzieksi .  Rarkaisuna tA-
han  vo i s i  o l l a  se ,  e l t a  Luo t to -
miehet tar ioais i  ioskus arenar
kaikille osanor i ajille. Vasra lau-
seena tata vastaan taas on
mi ten  muua l l a  ku in  pad  kau -
punkiseudul la suhtai-rdu t  tar-
siin siihen, eli stntyisiko er
toivottua polarisoifunitsta? Va-
limuotoratkaisu olisi "pehmen-
laai"  kulur tydnantalal le.  el i
luoki  te l la ne kou lu tu ksekst.
Useimmille luottoihmisille kul
ei ole suotu suurta edustus-
budjettia!
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Mats Nybondas, Kai Palm6n
Kuvat:
Mikko Kallankari

Kolmas toimenplde mike
voisi saada kenttavaki liikkeel-
l e  suu remmassa  maar in  o l i s i
tehdzi ohjelma mielenkiintois-
ammaksi, esimerkiksi enern-
mdn case-luentoja, ns. asian-
tuntijoiden kustannuksella.
Usko taan  myds  mvvn  r  i -  j a
markkinointihenkisten esirn-
tyjien voivan tuoda haluttua
vaihtelua kokouksiin.

Koulutus
Kuten kaikessa kehitvksessa
koulutuksella on keskeinen

Ko k o uk s en p uh e e nj o h t aj o, as i dft dj aj a
Jgrki Pekkala esitielem-tissd S1.R ifE.
GlAsuunnitel'rto'(t.

roo l i .  Pe r in te i se l l e  l uo t to l  u1 -
kinnol la,  joka suor i tetaan
Markkinointi- instituutilla on
o l l u t  suh tee l l i sen  vakaa  opp i -
iasmaare vi ime ! 'uosina, mut-
ta olisiko jotain tehtavissa sen
arvostuksen kohottamiseksi?
O l i s i k o  t i e l  r y  l u e n i  o m a a r d
esim. Kauppakorkeakoulussa
omiaan saamaan sen aikai-
seksi? Esimerkiksi Irlannissa
Iuottotutkinto on korkeakou-
lupohjainen. On myos mah
dollista saada EU:n kautta
a\'.ustusta koulutusta vartcrr.
Tate on slyt€i tutkia.

" ID EARIIHI" j outtakuuss@ I995.



TOIMINTA- JA STRATEGIASUUNNITELMA
VUOTEEN 2OOO

TALOUS
Talous ei edellyta valttamattomla saastdtarpeita. Tulo-
menorakenne pidetean peepiirteittain entisellaen.

KOULUTUS
Luottotutkintoa ja luottopaivie jatketaan entiseen ta-
paan. Akateemiseksi oppiaineeksi korkeakouluissa/yli-
opistoissa. Luotonvalvojien koulutuspaivien jatkamista
harkitaan. Odotettavissa kifl allinen kysely osanottoha-
lukkuudesta.

LAKIASIAT
Lakitoimikuntaa ei yhdistetii luottoalan neuvottelukun-
taan. Lakialoitteiden tekemisesse ei odotettavissa olen-
naisia muutoksia. Hankkludutaan keskeisten lakiuudis-
tusten lainvalmistelutyoryhmiin.

FECMA
FECMA-koulutushankkeeseen osallistutaan ainakin kar-
toitusvaiheessa.

LUOTTOLINKKI
Hallituksen palsta / tiedotteet toiminnasta ja ajankohtai-
sista hankkeista. Parannetaan vaikeaselkoisten artikke-
Iien kuten lakiartikkelien omaksumista.

JASENHANKINTA
JtisenmiiArtiii ei pyrita olennaisesti kasvattamaan.

KOKOUSAKTITVISUUDEN LISI|J|MINEN
Kokousaktiivisuutta parannettaisiin tarjoamalla osallis-
tujille illallinen. Illalliskustannukset katettaisiin jesen-
maksun korotuksella eninteen lOO markalla. Kokous-
kutsu lAhetet{ian jasenille kirjeitse. Lisataan kaytanndn-
laiheisia kokousesitelmie - omien iasenten esitelmat. Pl-
detaan kaksi esitelmaa yhden sUesta mahdollisuuksien
mukaan. Kokeillaan ns. pydreen pdydiin paneeleita -
kysymyksetjasenilta etukateen. Case-tlyppiset esitelmat
esim. viirikkiiista konkurssi- ja velkasaneeraustapauk-
sista.Liszittidn asiapitoisia yrityska]'nteja ilman lystinjar-
jestamisvelvollisuutta.

LYSTINPITO
Juhlien mtiarde ei lisat€i eika muuteta olennaisesti. Koko-
usaktiivisuutta lisataen kokousten tasoa parantamalla.

TULEVAISUUS
Julkista Drofiilia nostetaan
- lobbailulla (korkeakoulut,viranomaiset)
- osallistutaan enemman iulkiseen keskusteluun alan

lehdistossii.
Projekteille asetetaan selkedt vastuuhenkiliit.
JAsenkokoukselta pllzdetiizin kannanottoa
- d.glegolnti lisaa muiden kuin puheenjohtajan tydm€la-

faa.
- ovatko jasenet halukkaita luottamustoimiin tyomaa-

ran kasl'u huomioiden.

Puheenjohtajaft nuij a vaihtuu.

Lakiasiat/Julkisuus
Luottomiehilla on ollut vaikea
saada di inensd ku u luvi in j  u l -
k isuuteen ja pa| jo lr i  ramzi joh-
r .uu si i re,  et tei  o l la edunval-
vontajerjesto, kuten esim. Pe-
rimistoimistoj en liitto yms.,
vaan Luottomiehet koostuvat
eri leireihin kuuluvista yksi-
lijistA ia siten meita ei koeta
ulkoisestikaan kovin homogee-
nisena yhteisone. Eri jasenten
intresslt saattavat joskus men-
na pahastikin ristiin. Strategi-
sesti tarkeata olisi kuitenkin
saada kollektiivista iulkisuut-
ta, tai ainakin Luoftomiesten
nimissa.

Niiln yhdistyksen vaikutus-
mahdollisuudet myos lakialoit-
teisiin paranisivat.

FECMA
Ulkomaantoimikunnan osalta
toderr i in,  et ta FECMAN loimin-
ta on viime aikoina piristynyt.
Liseentyneen taloudellisen
yhteistytin muun Euroopan
kanssa tuomat uudet haas-
teet lisiiavat entisestiiiin FEC-
MAN painoarvoa.

Luottolinkki
Todettiin Luottolinkin olevan
hyvin tiirkeA yhteishengen luo-
jana ja sen kehittlmeen mer-
kittiiviisti. On vain samalla
huomioitava sen kustannus-
tehokkuus.

Lehdesta voltalsiln ottaa yli-
maaraisie numeroita "lobba-
usta" varten. Lehtia voitalsiin
lahettaa korkeakouluihin ia
viranomaisille.

Hallitus voisi lehdessd ker-
toa lo im innastaa n ia aia nkoh-
taisista hankkeisti. 

-

Vaikeasti ymmarrettavien
ar l ikkeleiden, esim. lakiasioi-
ta kesittelevien juttujen vie-
reen voisi toimltus liittaa Die-
nen "selkokielisen" laatikon.



Vilittdminen uusista
jdsenisti

Ei ole kovin tavatonta. etta
vanhassa jdr jeslossa svn tJO/
k l ikki in lydis ie.  ioka on ha-
vai l tavissa er i  kokousten ia
muiden tapahr umien yhtey-
dessA Tzitei on luonnoilisesu
hy.vin vaikea estaa. mutta ai-
nakin askel  avarampaan suh-
tautumiseen ol is i  vahintain
esittelykierros seuraavan ko-
kouksen yhteydessii. Emme
varmaan ole ainoi  ta jotka oval
KoKeneel tapaavansa samoja
ihmisia kerta toisensa i i l lkeen.
mutta koskaan ei  ole ru. l lut
esi tel lvksi  ia kun rarpeeksi  ar-
kaa  on  ku iunu l  e i  enaa  edes
kehtaa kysyA nimea, eika se
si l  le n selv id kuin ehkd "vahin-
gossa', sattumalta. Pitziisiko

Luottomiehet matk aa'at ouoteen
2OOO luotta odisiF. mtelirl..

uusille jesenille nimeta oma
kummi, joka toimisi perehdyt-
tajdnii?

Kommunikointi,
aktivointi

Hlwin moneen vaivaan kom-
munikoinnin lisaaminen aut-
taaja uskomme saman koske-
van myos Iuottomieslen passi-
voitumista. Henkilokohtaiset
yhteydenotot kenttevakeen ei
varmasti ollsi pahitteeksi, et-
t e i  v a  i n  k o m m u n i k o i t a i s i
Luottolinkin valityksella.

Lopu ksi  voidaan todeta ide-
oiden kyl lakin r i i l  revan. mur-
ta kun me kaikki erinoimaiset
ihmiset poistumme yhtelsOm-
me keskuudesta fviele hengis-
sa) meita kaikkia vaivaa nyky-
a jan  v i l saus .  e l i  a ian  puu le .
I lman ajan uhrausfa on-vaike-
aa  l o teu l taa  edes  p ien la i  mad-
riizi hywiri aloitteita.

Tietoperintd
Intrunr
Justitialle
Suomen vaikea taloudellirrerr
tilanne, kiristwe k Dailu seka
pankkisektorilla tapahtuneet
muutokset heiiastelivat muu-
Loksen ruul ia mvi is per in ta
ala l la.  Intrum Juir i t ia i r  hank-
keen ndkiveit jo kaukokatsei-
simmat asiantuntiiat. Intrum
Justitian toimitusjohtaj a Tho-
mas Feodoroff in mukaan
tema va ih toeh to  o l i  pa ras  j a
sita oltiin uumoiltu iobitkaan.

Yritysosto
suunniteltu

Lama!"uosista huol imatta lnt-
rum Justitiassa saatiin aikaarl
mass i i v i s i a  p ro jek  I  e ja  n i i n
m a a i l m a n l a a i u i s e s t i  k u i n
myos kotimaassa. Whitbread-
purjehduskilpailu oli suuri
hanke mv6s Suomelle ia mer-
kitsi markkinoinnilliseiti oal-
ion koko konsernille.- 

Kotimaassa In|l-um tekihis-
toriaa myds rajojen ulkopuo-
le l l a  ka i so t tuna :  ens imme ise -
nd perintdtoimistona maail-
massa Suomen lnlrum Just i -
tia sai ISO 9OOO- l aatusertifi-
kaatin. Toinen suuri askel oli
uuden ATK-ieiriestelmen kc-
hittAminen iA kavttoonotto.

Haastattelut: Pasi Rand6n



Toimitusjohtaja Thomas
Feodoroff kertoo. ette muiden
pienempien edistysaskeleiden
joukossa nama mittavat uu-
distukset raivasivat tilaa laa-
jentumiselle. Intrumin strate-
qisessa suunnitelmassa mie-
littiin iuuri. miten neite mas-
slivisia toimenpiteita voitaisiin
kAyrtee tulevaisu udessa hyo-
dyksi .  Meidzin pi tkAnrehl  €i i -
men suunnltelmassa luki, ettd
yrityksen tavoitteena on kas-
vattaa noDeasti markkina-
osuuttaja thten?i kohtana oli-
vat mahdolliset vritvsostot.
Kauppa on nyt tehly ja kaikki
osapuolet ovat tyy t)'vii is ia, j a t -
kaa Thomas Feodoroff.

Tietoperinti-nimi
siiilyy

Tietoperinnan liiketoiminnan
omistaa nyt Intrum Just i i ia.
mutta Tietoperinta- nimi tulee
sailymaan. Tietoperinta nakly
viele pirkaan mm. per in lak i r -
je issa. jo issa tul lee nA kymaan
myds Intrumin logo. Toimitus-
johtaja Thomas Feodoroff ker-
too. etta TietoDerinte nimi saa-
tetaan sa yttee viihintddn tuo-
teliniana. Intrum toimi Suo-
messa aikaisemmin nimelle
Credi l  Just i t ia ia s i l l i  Credi t-
nimi on viele ka].t6ssa. Tieto-
perinta nimi on mainio kai-
kessa vksinkertalsuudessaart :
siihenliittly kaksi tarkeaa ele-
menttia - tieto ja perinte. Pe-
rinta liittn/ tietysti olennaises -
ti alaan ja tieto kasitteena tu-
lee korostumaan ent isestaen.

Tietoperinnan kannalta
kauppa ol i  varmast i  paras
vaihteoehto. Vaikeisra \.uosis-
ta huolimatta Intrum ei ole
ir l  isanonut vakeaan. Tehok-
kuus ja uudet haasteet ja tie-
tysti yrityksen hyva tilanne
takaavat tycitzi mahdollisim-
man monille. TeIa hetkene
ka]'tavet yt-neuvottelut Tieto-
perinnesse kasittelevat nimen-
omaan henkilosttin uusia teh-
tAvie. koulurusta ia orga nisaa-
tion uudelleen jii rjestelylm liii-
t]'via asioita. Tie(operinnassA
on jo aikaisemmin karsittu
vekea, kertoo Feodoroff. Tiir-
keiiii on se, elta TieroDerinnan
asiakkaat saavat asioida ni i -
den henki ld iden kanssa. io i -
den kanssa ovat aikaisemmin-
kin asioineet ja ettei muutok-
set lapahtuvat yh teistydsse
kaikkien osapuolien kanssa.

Enemmiin tietoa ja
palvelua

Intrum Justitia saa kauoan
johdosla markkinajohtajuu-
den per intaalal la.  Lis i iksi  Tie-
toperinte tuo konserniin mm.
Lainvoima Oy:n eli lakiasian-
toimiston palveluja, joita Tho-
mas Feodoroffin mukaan tu1-
laan markkinoimaan ja kaiyl -
temaan paremmin hyodyksi.
Intrum saa hlwiin alueellisen
kattan.ruden, mm. aluekont-
toreita ia talla tavoin saadaan
entistzl paremmin palveltua
asiakkaita vmDari Suomea.
[aupassa srrr t ] ,y lnt  rum-Kon-
serniin mvos tax-return oalve-
luJa narjorttava yntro.

Omistajan vaihdos n?ikyy
myos markkinoinnissa, mai-
nonnassa ia tehokkaamoana
palveluiden tariontana. Tehok-
kaampi palvelu tulee ndky-
maan seka asiakkaille ettii ve-
lallisille. TyijntekUat, jotka ovat
alan todellisia ammattilaisia,
pystyvat lakaamaan uusien ia
kehir twien iAr iestelmien ioh
dosta 

- 
enrisiii "rehokkaarrioaa

palvelua. Trim:i tulee jatlios-
sakin takaamaan ioustavan,
luo{ettavan ia murtavan asi-
oinnin. Intrum Justitian laa-
tuj2irjestelmei auttanee sopeu-
tumisessa merkittavella taval-
la, koska Tapa Tolmia on kir-
iattu kansiin: site seurataan
ja valvotaan jatkuvasti, kertoo
yhteyspeieillikko Juha Iskala.
In tru min markkinoin tiDziallik-
kd Ari Kdmdrin muk-aan io-
kainen paiva on test ipeiva: jo-
kaisena DdivAn?i testataan asi-
akkaan iuottamus.

Tulevaisuus
Liihitulevaisuudessa yritys-
kauppa saa t taa herettaa l isa-
kysymyksia ja ereen rulee t i -
lantei ta,  iot-ka saar laval  aihe-
uttaa hiiinminkizi niin asiak-
kaissa kuin velallisissakin.
Kaiken kaikkiaan palveluja
tullaal parantamaan ja tehos-
tamaan. Uusia I  uotel i  n joja
syntyy ja niite kehitetaan.
My]'n r iin ja mlyjien koulu tuk-
seen tul laan satsaamaan: lnt-
rumin mwial la on iatkossa
rly'vi n laaja tuotepalelti kay-
tossaen, kertoo markkinointi-
peiiilikko Ari KemAri.

Pitkellai lahtzivkselle Derin-
t?ialalla tilanne on rauhbittu-
nut. Alalla tullee vallitsemaan

noin 1O% kas\,n, jos puhutaan
esimerkiksi  Deri t tavien maa-
ristii. Suurin miidrdllinen kas-
nj nti ky'nee pienissii saa{avis-
sa.

Thomas Feodoroffin mu-
kaan kasma voidaaan saada
mm. val l ion ia kunt ien saata-
vien perinndste. Suuria yri-
lysosloja ei  lu l la tekemean.
Nyt noin 40% markkinaosuu-
den saav'rittamisen iZilkeen tul-
laan keskittymiiiin uuden suu-
remman toimisLon kehittami-
seen. MuuI alat .  jotka ' l i ip-
paavat" lahelta perintaa, kiin-
nostavat kylle. Plrkimyksene
on teillei hetkellii Daaste todel-
l iseen Credi t  Manigmenr-aiat-
teluun ja tapaan toimia koko-
naisvaltaisesti, vmmiirtd.en
asiakkaiden ia veiallisten on-
gelmat, joihin etsiteen parhaat
mahdolliset ratkaisut.

Tietoa, perintii ja
palvelua

Kaytenndsse velallispuolella
Intrum Justitia hallitsee mit-
tavan suuren velallistietokan-
nan. iolloin saadaan tietoa ve-
lal l is ien maksukavttavtvmi-
sestii. Teilltiin perhiakeSiiteli-
jat pystyvat helpommin totea-
maan esimerkiksi vaikeat ta-
paukset ja mahdolliset huija-
ukset. Perintatoimisto pystyy
nykyiste paremmin vaiitse-
maan tehokkaammat toimen-
piteet saatavien perinndsse ja
asiakas seestea rahaaja mui-
ta resursseta.

Aslakas!uoiella uudistuva
Intrum Justitia pystlT/ tarjoa-
maan alueellisesti yha lehok-
kaampaa ja parempaa palve-
lua. LakiasianDalvelut. kehit-
t)'ve trattaperinta, tax-return,
mittavat tietojiirjestelmdt, ko-
timaan, pienten saatavien pe-
rinta ja kansainvalinen perin-
tA yhdistyneenii pitkiiiin osaa-
miseen ia luotettavaan toimin-
taan takaavat asiakkaalle ko-
konaisvaltaisen Credit Mana-
gemen  t  -pa l ve  l u  n .  l n t rum in
rellu ja myonteinen henkr -
Inlrumin spir i t -  [u lee sei ly-
mziein, kertoo Intrum Justiti-
an toimitusjohtaja Thomas
Feodorofi varmaa on, ette me
kaikki  opimme lois i l tamme ja
se jos mika tu lee liseamaan
innovatiivisuutta.

T
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Luotonvalvoj an nflkiikulma
Johdanto

Artikkeltsarja perustuu kirjoittajan omakohtqisiin
koke muksi{n i a uahuaan tietotditoon. Tarkoitus on
sguentcia lukij an kdsitg stci luotonualuojan
u as tuualue e s ta j a tg 6 p ciiu ris tci, hto da j ulkt tg on
monimtntoisurts, uastuullisuus3'a mielenkiintoisuus.

Tciman uuoksi kaikki asiat pohditaan nimenomo;o;n
Iuotonualuojan ncikdkulmasta. TVdn tulokselliseen
suorittamiseenhan uaadttaan erilaisis ominaisuuksia
kute n joustauuutta, hgucici paineenstelokgkgci ja
naLua seuraLa ammattialan kehitg stci.

Luotonualuojan tulee mgos olla ehdoton
ammattilainen, hrinen on sisciistettriuci gritgksen
toimintaperi.aatteet j a toimtnndn tarkoittts, hallittau a
mggnnillistci ja kirjanpidollista ajattelua, omattaua
kAfA- loogisesti Ahdiste\ci hanktttua tietoa ja ennen
kaikkea hcinen on tehtciuci ratkaisr4ja, jotka ouat
kannattaula omalle gritgks elle.

Kirjoittaja Margit Ansamaa
toimii luotonvalvoiana
Fenet Oy:ssa, Hyvinkaella.

Ensimmdisesse osassa kesi-
telaen yrityksen eri osasrojen
toimintoien yhteensovittamis-
ta luotonvalvoian kannalta
seka siia. onko luotonvalvoia
osa yrityksense asiakaspalv-e-
lua.

Toisessa osassa tehdaan kat-
saus luotonvalvoian tv6Dai-
veen. sen moniii tehia';iin,
tydn suunnitteluun sekd si-
saisiin etta ulkoisiin muutos-
tekijdihin.

Kolmannessa osassa kesitel-
liiiin yrityksen rahoitustekiidi-
te. Varmasti lukiia tAssei iai-
heessa ajattelee.- ette sehan
kugluu yritysjohdolle. Olen
ehcloltomasu samaa mielta. On
kuitenkin ensiarvoisen terke-
ifif myds luotonvalvoialle halli-
ta j a osata rahoitusinstrumen-
tit. niiden kayrtti ia merkitys.
fTiissri vaihetissa iwdln vain
lyhyesti kommenttiin, 

-ettii 
el-

lei luotonvalvoia kVkene .rm-
mertamean rafr oi ttikseen vai
kuttavia iekUoita, kuinka hiin
voi petevesti analysoida oman,
mutta ennen kaikkea asiakas-
)Tityksen tilaa tarjolla olevas-
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ta tiedosta?) Joutuuhan luo-
tonvalvoja tekemaan luotto-
paatdksen ja maerittelemean
luottolimiitin. ja ellei saatuja
tietoia osata oikein analvsoi-
da, vbi tuloksena pahimm"assa
tapauksessa olla^ toteutunut
luottotappio!

Yrityksen koko toi-
minta tehtee yri-
tyksen kannatta-
vaan ja vakavarai-
seen toimintaan ia
valitulla henkilois-

tii]Ia on ratkaiseva osuus ro1,
minnan onnistumisessa. Eri
osastojen ammattilaisten yh-
teistoiminta ei o1e kuitenkaan
itsestaanselvJrys. Koska raha
ratkaisee toiminnan suunta-
viivatja vaikuttaa kaikkiin teh-
taviin paat6ksun, ei yhteishen-
gen tuominen eri osastojen
iafille ole aivan helppoa. Am-
mattitaitoinen henki.lijstd kvl-
lii 1'rnmiirtiiA ratkaisut rahan
jaosta mm. osastoien kesken,
mikali yritysjohdolla on kykya
ia halua perusrella tehdvt oiiii-
ldkset. Silla nama tehdw'paii-
t6kset vaikuttavar sisaise6n -
mapiiriin ja siten asiakaspal-

veluun. Tame taas heiiastuu
yrityksesta ulospain vaikutta-
en osaltaan kysynteenja siten
Kannattavuuteen.

Miten eri osastot sitten voi-
sivat toimia toistensa hwak-
si? Mlynnin tulisi osata asia-
kassuhdetta luotaessa- ia sen
aikana kliytteiii luotonvaivoj an
osaamista suunnitellessaan,
mille asiakkaalle / kohderyh-
miille mllneti kannattaa suirn-
nata. Uuden asiakkaan koh-
dalla myy'ein tulisi kerata kaik-
ki mahdollinen perustieto asi-
akkaasta ja pyyiee luotonval-
vonnan an'lo. Luotonvalvoial-
la saattaa olla asiakkaasta



? *valmiina luottotietoja ja muu-
ta ohelstietoa. ionka hdn on
l'oinut saada lukiessaan alan-
sa ammattilehtiii. maksuhiii-
rioilmoituksia ]'rns . Tietysti ]'ri-
tyksen noudattama luottopo-
Iitiikka maeraa suuntaviivat
toiminnalle ja antaa ohjeet,
milloin on slTta ottaa laajempi
taustaselvitys asiakkaasta.
Mlynnin ja luotonvalvonnan
tu lee myos jatkossa pyrkia
oalvelemaan toisiaan. aina
3aadessaan tietoa olemassa-
olevista asiakkaista. Luotorr-
valvojan tarkoitus on olla
mlTnnin tukena kaikissa asia-
kassuhteen perustamista ja
sailyttamista koskevissa asi-
oissa. Vanhakantainen kasi-
tys, ette mlT/nti myy ja luoton-
valvonta jarruttaa seka perii,
olisikin aika romuttaa joka
yrityksessa!

Tuotannon ia varaston tu-
lee olla yhteyd6ssii luotonval-
voiaan aina tarvitessaan tai
saadessaan tietoia asiakkaas-
ta. Tuotanto liitt!-v luotonval-
vontaan lehinna v;itvksen tu-
levan toiminnan iuuhnittelul
yhteydessa, jos esim. yritys
valmistaa asiakkaalle mittati-
laustuotteita vhteistoiminnan
tulee olla kiiriteea. Sovittuicrr
tllausmearien i a toimitusaiko-
ien muutoksef ohsi ilmoitetta-
va luotonvalvoialle. koska ne
saattavat muuttaa mm. arvr-
oitua luottoriskiii. Varasto oal-
velee luotonvalvontaa lahelta-
me e asiakkaan tilaamat tuot-
teei tilauksen mukaisina ia
aial laan. Si ten reklamaat ibt
viihenevAt, eikd luotonvalvo-
jan tarvitse ottaa "paineita"
epaselvista 1;ihetyksiste, j otka
rasittavat luottolimittia. Luon-
nollisesti varasto valvoo, ettei
luottokiellossa olevalle asiak-
kaalle toimiteta tavaraa.

Reskontrat ovat avainase-
massa luotonvalvoian tvdlle.
Ajantasalla oleva.ja oikein hoi-
dettu mlyntireskontra on 1uo-
tonvalvojan paiivitlainen tyij-
kalu. Maksukaytteytyminen,
viivepaivat yms. ovat reskont-
rasta saatavaa oheistietoa luo-
tonvalvoj alle. Tilanteessa, jos-
sa reskontra on virheellinen,
menee huomattava meera tyd-
aiasta oikean saldon selvitte-
miseen. Selvi tys on kal l ista ja
turhauttavaa seka taysin tar-
peetonta, koska jos reskontra
on oikein ja ajantasalla, va-
pautuu selvittamiseen mennj,l

aika muuhun kiil'ttddn. My1'n-
tireskontranhoitaia voi liseksi
kertoa arvioitaan- asiakkaas-
ta, mikeh han on henkilo, joka
lahettae maksuhuomautus-
kir jeet ta i  hoi taa per innan.
Ostoreskontra on myos tiirke?i
luotonvalvoj alle. Reskontrissa
tehtavat vastakui t taukset,
mahdoilisesti asiakas/toimit-
tai an lnformaatio ostoreskont-
rah kautta ia muut tiedot ovat
luotonvalvojan tukena. Kas-
sanhoitaja ./rahoitussuunnit-
telija voivat osaltaan hy6dlm-
ttiii luotonvalvonnan ia res-
konrr ien osaamista/  t ietoa. ja
tietvsti Deinvastoin. Ei saa
myoskAdn unohtaa johdon
merkitvste. Ovathan he iatku-
vasti aian hermolla ia Saavat
tietoonia asioita. iofka tulisi
valittaa luotonvalvontaan.
Usein onkin haittana se, ettei-
vat ihmiset osaa arvioida saa-
miensa tietoien tarkeltta. Sik-
si  tu l is i  k in jer jes la ia seanndl l i -
sesti palavereja, joissa saatuja
tietoia kesiteltaisiin. Miten
usern srTTen nar la paravereJa
lul is i  ja i  r jesra i i .  r i ippuu taysin
J,.rityksen koosta ja organisaa-
tiosta. Lahtdkohta kuitenkin
on. et ta saAnnol l is in vel ia ioin.

Asiakaspalvelu on kesiltee-
nA laaja ja luotonvalvoja jou-
tuukin j oskus kysym2i2in itsel-
taan, olenko yritykseni asia-
kaspalvelua ? Yrityksessd voi-
daan puhua vain yhdesta yh-
teisesta tvdste eli siite. miten
J,'Iitys.la sen nenKiloSto toteut-
tavat yrityksen toiminta-aja-
tuksen. Kaikki toiminta on
palvelua, joko siseisesti tai
ulkoisesti, joten luotonvalvoja
on myos asiakaspalvelija. Eri-
koista luotonvalvoian tvossa
on. ette Dalvelu siruntdutuu
tasapuolisesti oman yrityksen
muille henkiltiille kuten myos
yrityksen asiakkaille ja sidos-
ryhmille. Sisaisesti tarkastel-
tuna luotonvalvoia tukee mui-

ta osastoia antamallaan infor-
maatiolla ia ulkoisesti tarkas-
teltuna lub toimintaedellytyk-
set asiakassuhteelle ia kaksi-
suuntarsen yntersTyon JaTKU -
vuudelle.

Miten meiste sitten
voi tulla onnistuneita
asiakaspalvelijoita?

Liihtiikohtana on aina yksilii
itse. Mydnteinen asenne ja
kiinnostus asiakkaan tarDei-
siin luovat edellytykset tulok-
sille. Oman aseman merkityk-
sen )..rnmdrldminen tyoyhtei-
sossti, halu vaikuttaa olemas-
saole\riin asioihin ia ratkaisun
etsiminen ongelmiin, ovat va-
hneita, joita vii opetella ja to-
teu ttaa jatkuvasti. Kuitenkin
edellytyksenii tehokkaalle yh-
teistydlle on ammattitaitoisuus
ia halu tulla toimeen erilaisten
ihmisten kanssa. Ammattitai-
toa on mm. se, ettii pystyy
toimimaan tehokkaasti ia tu-
lokselllsesti, riippumatta slita
pitaakd vastapuolen ominai-
suuksista ja persoonasta vai
ei. Mikali yh reis tydkumppania
arvostaa vastaDuolena. anta-
matLa tunTeloen.lamlerryrnys-
ten" liiaksi vaikuttaa, on tu-
Ioksena onnistunut yhl  eisty i j .
Luotonvalvoj a voikin toimin-
nallaan ja omalla persoonal-
laan tukea oman yrityksen
muita osastoia onnistuneeseen
lopputuloksi:en. Kuten huo-
maamme, on luotonva lvoia
yrityksessA "paljon haltijd".
ioka tarvitsee kaiken mahdol-
lisen tuen tvosseen. Motto:
KyKy alatella tanaan tolsin Kuin
eilen. erottaa viisaat jaerapai-
sistii, pitaii hy'vin paikkansa.

>euraavassa numerossa
luodaan katsaus luotonvalvo-
jan tyopaivaan ja kasitteeseen
luotonvalvon l a sekd perinniin
merkitvkseen luotonvalvoian
tvosse-- tervetuloa mukaa"n!
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EU:NSUOSITUS
a a

VIIVASTYTIEISTA
ITIAKSTIISTA *

* *  

* *

Varatuomari Risto Suviala
Er&ipiiivii Oy

Kaikki maksut
uiiuiistguiit
Euroopassa
keskimiiiirin 73
uuoroko,udella
kotimrrc,nkaupassa ja
7 6 p iiio iiii uiennissci.
Keskiqrr'sorr
laskettacsstr on otettu
huomioon mgiis
ajallaan to,i etukiiteen
maksetut laskut.

Maksuvi iveet vaarant avat er i -
tyisesti pienten ja keskisuur-
ten yritysten taloudellisen ta-
sapainon ja jopa yrltysten oie-
massaolon. Maksamiseen l i i t -
t]'vien saanldjen ja kayrAnro-
jen er i la isuus Eu roopan Unio-
nin jesenmaissa muodostaa
esteen sisemarkk inoiden ki t -
kattomalle tolmlnnalle.

Luottolinkki kirj oitti aihees-
ta ju lun numerossa 4/94 si i -
nd vaiheessa kun trU:n komis-
sio valmisteli kannanottoa
maksuviiveongelmaan.

JASENIT,IAILLA AII(AA
TOIMIA WODEN
1997 LOPPUUN

EU:n komissio on antanut
12.05. f 995 maksuaikoia kos-
kevan suosi tuksen. Suosi tuk-
sessaj asenvaltioita kehotetaan
mm.:

t 4

* tunnustamaan velkoian oi-
keus viivastyskorkoon valittij-
mest i  sen jei lkeen kun sopi-
muksen tai  la inmukainen
maksuaika on kulunut um-
peen

EU:N SUOSITUS:

* VINASTYSKoRKO

*

*

PERIMISKULUT

\.KSINKERTAINEN
OIKEUSPROSESSi
PIENTEN
SAATAVIDN
PERINTAAN

)k asettamaan viivdstyskorko-
prosentti, jota noudatetaan
mftali erillista sopimusta ko-
rosta ei ole; korkotason tulee
olla riittavan varoittava huO-
noilie maksajille

* tunnustamaan velkoian oi-
keus viivastyskoron ilsaksi
muuhun korvaukseen vi ives-
tyneen maksun velkoial le ai
heuttamasta vahingosta. Ta-
mdn korvauksen tulisi katraa
erityisesti perinniistZi aiheutu -
neet oikeudelliset ia hallinnol-
liset kulut sekA 

-

)k parantamaan pienten saa-
tavien per inr i ia n tarkoi let tu-
jen yksinkertaisten oikeuspro-
sessien tehokkuutta.

Jotra EU:n komissio kykenisi
arvioimaan tapahtunutta edis-
tymistai .  jesenvalt io i  ta kehore-
taan toimittamaan komissiol-
le raporttl tehdyistii toimenpi-
teista tamen suosituksen osal-
ta 31.12.1997 mennessd.. Jos
jasenvaltiot eivAt noudata suo-
situksessa olevia ehdotuksta,
komissio voi  tehdd naisld iar-
jestely ista pakol l is ia (direl i t i t -
vi).

SUOMI ON EU:N
IVIALLIMAA

LUOTTOASIOISSA
Suomessa trU:n suositukses-
sa mainitut asiat ovat kun-
nossa. Korkolaki  see telee vi i -
vdstyskoron maksuvelvolli-
suudesta ja korkoprosentista.
Tulossa oleva per inl i i laki  vah-
vistaa velallisen velvollisuuden
maksaa perimiskulut. Vuooerr
1993 lobussa voimaantullut
alioikeu5uudistus on tuonut
kayttddn nopean ja edullisen
summaa risen haastemenette-
lyn riidattomien saatavien pe-
nntaan.

Jos EU:n muut iiisenmaat
noudattavaI EU:n suosi tusta,
paranee suomalaisen vienti-
yrityksen asema yrityksen pe-
riessa saataviaan ulkomaisil-
ta asiakkaiitaan.

Koska ei ole mennyt vield
\'.uottakaan suosituksen anta-



r r l1>e> La on |iela ennenaikais-
ta sanoa mita EU:n jdsenmaat
a rko ra t  t ehdd  as ian  hyvdks i .
Vastuullinen EU:n komlssaa-
ri kreikkalainen Christos Pa-
poutsis toteaa kuitenkin, etta
monet jasenmaat ovat ottaneet
ongelman vakavasti.

Kokemus on osoittanut,
etta esimerkiksi riittavan kor-
kean viivastyskoron ottaminen
lainse€identoon tuottaa useil-
le maille ylivoimaisia vaikeuk-
sia. Mm. trnglantiin ei ole tu-
lossa lakia viivastyskorosta.
Sen sijaan on suunnitteilla,
ett€i hallitus julkaisisi listan
hitaista maksajista.

POHJOLASSA
LYHIMIT{AT JA

ETDLASSA PISIMMAT
MAKSUAJAT

Myyj ii saa odottaa maksua ita-
lialaiselta asiakkaaltaan 84
Daivaa. Suomalainen asiakas
inaksaa laskunsa 24 peivais
se. Tessakin vertailussa Suo-
mi on Euroopan vkkonen. "Ra-
kas" ldnsindaouiimme Ruorsr
suoi  t  tuu kolnianneksi  37 pzi i -

van maksuajalla. Tiedot ilme-
nevat tana kevii2inii iulkiste-
tusta ruotsalaisesta Lindeber-
graportista.

Tutkimus osoi t taa. et ta
mlT/j a saa odottaa maksua Eu-
rooDassa keskimaarin vli 60
palvaa. Hroas maKsutapa on
suurl ongelma. Vain 14 pro-
senttia yrityksista maksaa las-
kunsa kuukauden sisal la.
Suomalaisista kuukaudessa
maksaa perati 55 prosenttia.

Hitaimmat maksaj at lolty-
vet etelastael i  I la l iasra, Krei-
kasta, Maltalta, Espanjasta,
Ranskastaja Porl  ugal ista.  Vai-
kuttaa silta, ette katolinen
etiikka on ven]'vempi kuin pro-
testanttinen.

RANSKALAINEN
NAKEMYS

EtelZi-Euroopan maat ovat siis
luokan huonoja oppilaita. Seka
maksuaiat etta maksuviiveet
oval  pidempiai  kuin Pohjois
Euroopassa. Ranskalaiset ovat
kuitenkin loyteneet kysymyk-
seen uuden, mielenkiintoisen
nakokulman.

FECMAN (Federation of Eu-
ropean Credit ManagementAs-
sociat ions) puheenjohtaja
ranskalainen Anne Lejeune
on si te miel ia.  erta maksuvi i -
veet ovat etelass.i suhteellisesti
ottaen vahemmiin merkityk-
sel l is i i i  kuin Dohioisessa. Jos
esimerkiksi Espdni assa mak-
suehto on 70 odivAl ia maksu-
viive 40 oaivhd. on 

-viive 
varn

57 % sotitusta maksuajasta.
Vastaavasti jos Hollannissa
maksuehto on 30 paiviiii ja
maksuviive 3O Daivaai. niin vii-
ve on lOO % sovittua maksuar-
kaa pidempi! Lejeune esitraa
kysymyksen: kumpi on mo-
raalittomampaa - ylittaia sovit-
tu maksuehto IOO o/o:llavai 57
%:l la? Omalta osal tani  vastai-
sin teher suoralta kadelta, ette
tarkempae kuin suhteetja pro-
sentit ovat markat ja pennit.

Ja lopuksi .  Maksuajan pi-
tuus eri maissa oerustuu kun-
kin maan kans-alliseen mak-
su- ja kauppatapaan. Maksu-
viiveissa on liseksi kysymys
ldyhasta moraalista ja huo-
noista tavoista.

Maksuajat Euroopassa

Maa

Suomi
Tanska
Ruotsi
Saksa
ItAvaita
Hollanti
Sveitsi
Iso-Britannia
Belgia
Luxemburg
Irlanti
Portugali
Ranska
Espanja
Malta
Kreikka
Italla

Keskimiiii-
riilen
maksuaikr Proseotteja
(pv) 7-14 pv 15-29 pv 30-59 pv 60-89 pv 90-119 pv 120 pv -

24
J D

38
A A

46
50
50
( t

5r,
c:,
6 1
64
73
76
77
84

33
8
4

1 3
7
,

A

7
9
A

2

I
I
I

ao

1 8
2 l
L 7
1 6
8
8
(f

1 4

5

I

29
J 6

69
48
D5
55
60
55
44
27
39
o l

29
20

1 9
7 4

o
A

l l
9

2 l
o l

26
39
35
36
1 6

34
a a

38

0
I
0

I
4
2
4
6

1 0

1 4
22
27
Q I

24

o
I
o
t
2
o
I
o
o
o
I

1 1
2
6

1 l
13
2 l

Keskimaarin 6 l

Lzihde: Lindebergra portri 1996

q1 32936I5
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FECIT'IA 96
BRYSSEL
Teksti: Mats Nybondas
Kuvat: Kari Resanen

Me 15 suomalaista luottomies-
tii ia 2 -luottonaista saa\,.uim-
me Brysseliin 13.3.96 aamul-
la.  Joukossamme ol i  mvds
FECMA:n veteraaneihin luk-eu-
tuva, Intrum Justitian t.i. Tho-
rnas Feodoroff, ioka 

- 
koke,

muksesta tiesi k"ertoa, ettri
Brysselin lentoasemalta kan-
nattaa siirtva iunalla. Siite sit-
ten alkoi hilp'ed suomalaisen
edustuston marssi junalle ja
junan piiiitepysakilta sitten
noin kilometrin piiShiin hotel-
liin.

Terdvd huomio meidein ul-
koisesta kollektiivisestA il-
meestemme olisi alussa ollut
venalainen delegaatio tutus-
tu massa Loviisair ydinvoima-
laan ia liihestvessemme hotel-
liamire, kdsivarsien venftya
matkalaukkujen painon ar,rrl-

StIotrnolq"i5e al.elegaq"tion mo'jrl,pdikko,.

la, Korkeasaaren serkkuia.
Alku hyr,'in. kaikki hyvin. Joku
kapinal l inen mumisi  jotain.
et ta " taksi  tk in on keksi t tv".
mutta tehen hra Feodorbff
isellisesti paljasti eraen tehan
asti tarkoin variellun iiikesa-
laisuuden "ei n6 suuret tulot
vaan ne pienet menot".

Mvds Luottomiesten Du-
neenJontala oll anLelraalla tuu-
lella ja lunasti vaalilupauksen-
sa johtaa laumaansa kohti au-
tuaampia laitumia. Hotellim-
me yhteydessd oli iariesterty
Expirsition de I' Eroiisine. To-
tuuden nimessa Matkatoimis-
to oli kyllii kysyny't haittaisiko
tAmii deqeneroitumisen ilmio
meite yhfeiskunnan tukipila-
reita, mutta vastasimme kes-
tdviimme sen kuin (Luotto)-
mies.. .?

i

Tildisuudetsa sali.r tagsi glelsii ku'J;/i-
teli Suotuetr edl,.sto'jien esitelmiA.
Luottopiiiillikkd Ko'fi Maikikiirki suo-
ritt@mdss d, omd.d osrJtrtt o.o'fl .



Sitten alkoi tositapahtu-
mat. FECMA:n konferenssi ia
nayttely oli jarjestetty maan
alle Caves de Cureghemiin.
missa muinoin maioitettiin
markkinaihmisie ia niiden elai-
mia. Ihmisia oh iaikalla iharl
kiitettavesti, muutama sata.
Suomen Luottomiehilakin oli
oma pieni standi. joslajaettiin
propagandaa omasta Credit
Managementlstdmme. Menek-
ki oli 

-yllattavan 
hyvaa. Nalt-

teilleasettaiina oli lahinne brit-
tilAisiii ja riannermaisia luot-
totieto- ja perimistoimistoja.

Kaukomarkkinat Ov:n Kari
Mdkikiirki seke Dun & Brad-
streetin alleki4 oittanut pidim-
me esitelmat koskien luotto-
politiikkaa Ven?ijiillii sekii Bal-
tiassa. Vastaanotto olijopa in-
nostunutta.

Lttottomiehet - Kreditmaintrf t't!,n oma
osasao j.r ghdLs&ksen puhee;johtaja.
Md.ts Nybond.os,

Kari kesitteli esityksessaain
Venejan ja Balt ian maiden te-
manhetkiseen taloudelliseen ia
Doliil.tiseen I ilan teeseen. Iah-i-
iulevaisuuden skenaarioihrn,
pankkijzirj estelman ongelmiin
sek2i maakaupallisten ja sopi-
musriskien arviointiin ia niilte
suoj a u tumiseen lii t tyvi-ii niikii-
kohtia. Esityksen viesti oli sel-
vii: Veniijii ja Baltia tarjoavat
runsaast i  mah dol l isu uksia,
mutta menestykselllnen toi-
m inta edellyttaa maeretietois-
ta riskien hallintaa. Oma esi-
telmani keskittyi luottotieto-
ien lZihteisiin. mahdollisuuk--siin 

seka luotettar,rruteen ky-
seisilta markkinoilta. Joskin
ongelmiakin on edelleen run-
satsfl, myds hl,'vatasoista luot-
totietoa on saatavilla, mutta
sen hankinta voi  vaat ia er i -
tvistoimenDiteitii sekA mahdol-
l isuuksien er i  tv istuntemus{ a.

Kahden Daivan aikana oli
mahdol l isut is kuul la monta-
kin esi telmae, mutta kel lar i t i -
Iat eivat varsinaisestl houku-
tel leet y leisoa. Seka akust i ik-
ka elte nakyvlys olivat nimit-
tAin huonoja, sen liseksi ette
ilma oli ves]'ttavan raskasta.
Tassa Daikan suurin varioDuo-
11.
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Fecma Counsil kokoontui
kolmanlena peivan€i ia ol lak-
seni  rehel l in in,  se ol i  rankka
paiva. Tosin saat i in t ieroa
muista maista, iota sopii ver-
tai l la meid€in omiin olo!uhtei-
s i imme.  E res  ka i kk ien  i asen
maiden keskeisimpie'kysy-
myksiai on jeisenmei?iriin kas-
vattaminen seka erosyiden
seuranta.

Kuten meilla, koulutus orr
luottoihmisille tzirkezizi, mm.
Englannin Bradford U niversi-
tyssa toimii Credit Managers
Masters Degree koulutus. ioka
kestziei 2-f r,rrotta. Mon-essa
maassa on myos vllkas koke
mustenvaihto mm. maksueh-
do is l  a .  konku rss ien  va i ku ruk -
ses la .  e raan fyne jden  saa  I  av i
en keskiarvosta ine. Englanu
va iku r  I  aa  j e i r i es id raso l l i  o le
van edellakavijzimaa yli SOOO
ji isenmii  i i r i i l le i  d n ia er i r rdin
vakava ra i se l l a  t a loude l l aa l

Mitzi jiisenmaksuihin ru-
l ee ,  vo imme lode ta  me idan
omamme erittain huokeaksi.
Useimmissa maissa se on rr.
5OO mk :n  pa i kke i l l a .  AJ { r i i v i -
nen  j dsenhank in ra  mm.  k i r -
ie i tse esi inL\ry esim. EsDa nias
5a .  Nor iassa  l aas  houk  u  te l -
laan luottotutkinnon suoritra-
ne i l a  t a r j oama l la  j esen j , y l lA
,u'uodekSi ilmaiseksi.

Mikaan referaatti ei kuiten-
kaan korwaa omia kokemuk-
siaja sen takia haluankin pon-
nekkaasti yllyttii?i enemman-
kin osanottajla Suomesta mu-
kaan seuraavaan Fecman kon-
fe renss i i n .  Se  on  s i l apa i l s i  o i -
vallinen tilaisuus tutustua
kollegoihin!

FECMAN Puhee johtaja
Afttue Lejeune.

Vhteislgaitii gli rajojen. IJlkomaa^toi-
mik,rnlia'i puheenjohtdia ia Esp(Inj<rn
"Lttottomie-het". 

- ' '
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Usei rnmat  konkurss ipesdt  ovat  o l leet
j onkun parhaita asiakkaita. . .

1 .  k ,  r . . i  l u l ep  hd f va i -  kL r i n  . 2  r . l r n  ( ' r kk "a l  
"

:i:\ :lalta. Kuitenkin vanhat tutut asiald(aat aiheuuvar
ri.imJnille ydlyksille 80 % kaikista luottotappioistal
I  arkistetaanko tei l l i i  vain uusien l i ikckotraKuen
tl.dot? KLrinka usein nostat tai lasket asiakkaittesi
lLrou0limiittejii?

I)&B Finland tlro kaFtdiisi tyiikalun, iolla vahennat
nrefkit t : iv: ist i  yr i tyksesi r iskcja. Varmuuden
r)raksimoint i  vie t i  MB t ietokoneesi kovalevyltel

D&B Monitor Ratinganalyysi ja valvonta.

Saat helppokAytiijisen ohjelman, jolla iarkistat tai
paivitat sA:innijlliscsti luottorisldt ja -limiitit. Saat tuo
tetuks; tarke:i:i tietoa. -l'eet 

menestyksckasu kauppaa.
Asiakas eskontraan yhdistetbTne D&B Monitor antaa
selkei in t i lannckatsauksen r iskin jakaulnasta

laskutettuun ja er: iAntyneeseen satdoon. Kaikki
valvontaticdot p:iivibtean viikon tai kahdcn vatein.

\'li 150 vuoden kokenus valvonnasta.

Dun & Bfadstrcct seur:la 125 000 su omalaisen ja yli

40 mil joonen ulhomaisen yri tyksen taloudell ista

kehityst;i p:iivift:iin. D&B Finland tarjoaa Sinulle yh,

rFv lcr 111 ,: l  |a lp o| l- l .  c: Sina rper D;Alct(ccci nope
asti ja varmasti. 'larvitsetko 

oikeaa lieloa pe:itijk-

sentekoa vartcn? Soita asiakaspalvcluumme ja kerro
pulnasi, mc kerromne Situlle, kuinka ratkaiset ne-

IIB
Dun & Bmdstreet

Finland
Ka ikk i ,  n i . t e  S inu t r  ! i t i i e  t i e tee  nyk i / i s i s t ! i  jE  t uLev l s ta  as j . a ] l ka l s t s . . .

Dur  & ts r rds t ree t  F in land o : i .  PL  70 ,  02611 ESPOO.  puh.  (90)  527 236r ,  tax  (90)  502 2940.  Maksuton  Da lve l rnuNronrDre  9E0 l ]  1 ,1  5 t j6 .



Toimikunta
ehdottaa uuden
takauslain
sflfltflmistfl

Trrkantsta koskeorr lainsiiiid.iintii on p iiiiosin
u anhentunutta j o puutteellista. Runsccsti
oikeudenkiigntejii on aiheutunut muun mutrssa
trrk auk sen eritg isiii o anhentumisaikoi a
koskeuista scicinnciksis td.. Tuomioistuimilla
onkin ollut merkittiiuii asema takau.sta
koskeuien oikeusperiaqtteiden kehittdmisessii.
Peru.sratksisut ho,luto,an ngt kirjata lakiin.

Takaajan asemaa koskevat
ongelmatjohtuvat peaosin ylei-
sen  ta loude l l i sen  l i l an leen  a i -
heuttamista velallisen maksu
vaikeuksista. Takaaja ei ole
va rau lunu l  maksamaan  ta
kaamaansa velkaa, koska ta-
kausta on usein pidetty luo-
lonsaanl i in l i i r t j , .vana merki
t ykse l toma ne  muodo l l i suu  l e .
na. Takaajat ovat alkaisem-
paa  useammin  j ou  l unee t  mak
samaan velan myos siksi, etta
sen vakuudeksi annettujen
esinevakuuksien arvot ovat
laskeneet.

Kauppakaaren lO lukuun
lisattiin mlonna 1994 luoton-
antajan tiedonantovelvolli-
suutta koskevat seenndkset,
jotka ovat luonnollisten hen-
ki lo iden hyweiksi  pako avia.
Luo lonan la jan  on  ennen  la -
ka  uksen  an tamisLa  se l v i l  e t  t a
vii takaajalle sitoumuksen si-
salto ja merkitys. Takauksen
voimassaollessa luotonanta j an
on  p ide l tevd  takaa ia  a ian  

- ra -

sal lb vasluun kokbnaismi iei-
riin kehityksestd. Samalla ra-
joitettiin yleistakausten kiiyt-
tiia niin, etta luonnollisilta
henkiltiiltzi ei voida ottaa ra-
j olttamattomia yleistakauksia.

20

1.9.1994 voimaan tul leet
muutokset pohiautuivat ku-
lutusluottolains"iitidiinnon tar-
kistamistoimikunnan loppu-
mietintoon (komiteamietinto
1993:7).  Helmikuussa 1994
asetettu takaustoimikunta
jatti mietint0nsa oikeusminis
teri Hzikamiehelle 6.3 . 1996.
To im ikunnan  mukaan  keske i
s immat  ta  kaa jan  a5emaa  n  l i i t -
tlreet oikeudelliset ongelmat
poistettiin ndill2i kaksi l,rrotta
s i l t en  vo imaan  I  u l l e i l l a  sean
nOksille. Toimikunnan mieles-
ta olennaisia lisamuutoksia ei
voida tehda ilman. etta taka-
uksen kavttokeloolsuus va-
ku u tena t ie ikkenee. Takauk-
sella on merkitysta erltyisesti
niille luottoa tarvitseville. ioil-
1a ei ole tariota omaisu;tta
luottonsa vakuudeksi. kuten
nuorille ia vasta toimintansa
aLorttane1lle plenyrltta]111e.

Voimassa olevia
sidnniiksid

tdsmennetiiiin
Esi lyksesse ehdoielaan saa-
detrevaksi  takauslaki .  ioka
korvaisi  kauppakaaren lO lu.
vussa ja takausasetuksessa

olevat takausta koskevat sddn
nokset. Lisaksi lakiin sisAlh'-
I  e t  t a i s i i n  o i keuskay lAnnos ia
muotoutuneita oikeusperiaar
teita.

Taka  u  s  o l i s i  ede l l een  k in  o i -
k e u s t o i m e n a  v a p a a m u o r  o  i
n e n .  S u  u  l l i n e n k  i n  t a k a u s > r
toumus olisi pateva ja sitoisi
antajaansa samal la taval la
kuin kirjallinen takaussitou-
mus. Todlstelusyista valtaosa
takauksista annettaisiin kir-
j a l l i s i na  ku  ren  nyk . ' : 5 ink in .

Takauslaki olisi yigisla6i,
jota sovellettaisiin takaukseen
sikAli kuin muualla ei toisin
sazidet ai .  Kys) myksessa vois i
olla pankkitakaus tai yksityis-
henkilon antama takaus. Taat-
i ava  ve l vo i l e  t aa5  vo i s i  va ih
della urakkasopimuksen tdyt-
t am isve l vo i t t ee5 ta  tavanoma i -
seen rahavelkaan.

Vaikka lain saannoksiste
lahtOkohtaisestl voitaisiin poi-
keta takauksen ehdoissa, oli
sivat eraat lain saann{ikset
takaaj an aseman turvaamisek-
si pakottavia. Kaikkien takaa-
j  i en  hyvaks i  pako  av ia  o l i s i -
vat yleistakaajan vastuun li-
saamisen  ka l  ka i semis ta  j a  t a -
kaukseen  pe rus tuv ien  vaa l  i -
mus ten  e5 i l t dm ise l l e  saade t -
tyA mdzirziaikaa koskevat py
kEil€it. Muutoin takauslain pa-
kottavuus rajataan suojaa-
maan vain yksityistakaajia eli
l uonno l l i s i a  henk i l 6 i l  S .  j o rka
antavat takauksen olematta
ve la l l i syh re i sc in  ta i  sen  l y l a r -
yhtion omistajia tai kuulumat-
ta sen johtoon.

Sivulle 25



Ni FECtr,ulew

We all know that the aim
of every credit manager is

to maximise profitable sales.
These days, that requires mote
creativity than ever. As
recessions come and go round
the world, companies look for
the most lucrative market place
and credit managers find
themselves dealing more
frequently with companies in
other countries. Life gets more
complicated.

V V V

Does your company trade with
Europe? Might it? Are you quite
confident that you know all
there is to know about, say the
laws governing trade credit in
Denmark, or the idiosyncrasies
of granting credit in Spain?
Are you expert in all aspects
of retention of title in Europe?
Moving further afield, what do
you know about credit policy in
Russia and the Baltic States?
These are only four of the 16
different conference sessions
that will be held at FECM,{'96,
each oI them dedicated spec-
ifically to an aspect of trading -
in Europe and beyond - that will
help yoa do your job better

V V V

i. addii ion, there wil l be
industr\ ' groups, covering 11
indLr5tries, l 'here you can share
e\periences and discuss matters

of mutual interest with your
European counterparts. The
industries to be covered will be:

- pharmaceutical;

- metallurgical;

- suppiiers to the
automobile industry;

- information;

- textiles;

- manulacturing/selling
capital goods;

- building and public works;

- constructionmatedals;

- service industries;

- suppliers to supermarkets.

We confidently expect the
exhibit ion to be the largest
ol its kind in Europe, with
all European countties re-
presented. Stands are selling fast
(shotld your company be
there?).

V V V

If you extend your stay to
include the full weekend in
Brussels, there will be optional
cultural events, such as a visit
to Bruges; an evening at the
ballet for the premidre of
Catmen; or a gala dinner at
the Museum of the Bande
Dessinde.

Anne Lejeure

There is not room in this
newsletter to tell you about
everything included in ihis
unique event. If you want to
receive full details, contact the
organiser Mel Andrews at
Clubexpo (Tel:00 322 675 7395
Fax: 00 322 675 8514).

V V V

Finally, I will tell you something
that you know already. That,
when you come across a
problem while trading with a
company in another country,
the best thing is to be able to
share your problem and seek
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sound advice from a personal
contact fu that country. What
better place than TECMA'96
to meet and make
fdends with colleagues
across Europe? So - if
you haven't already
booked for FECMA96 -
do it now! Can you
afford not to?f V



CreditNlnnngement
TheNetherlfuds

a

ffi

ast June, on the occasion of
its fifth anniveBary, the
Dutch Society for Credit

Management (WCM) conducted
a survey on credit management in
The Netherlands. The survey was
financially supported by NCM
(Nederlandsche Credietverzeker-
ing Maatschappij) and Graydon
Credit Management Services.

A total of 486 shopkeepers and
small entrepreneurs (SSE), all
mainly active in the 'business to
business' market, participated in
the study. Part of the results of the
study were presented during a
WCM conference in The Hague.
By means of an'interactive voting'
system, members of the WCM
were also invited to give their
opinions on certain aspects of
credit management. These views
were then compared with the
opinions of the respondents to the
survey.

Some general
findings of the survey

O For the SSEs, credit manage-
ment is vital. Based on the
response it was estimated that
these companies lose over NLG
2.5bn a year because of non-pav-
ments and incur extra capital costs
(assuming 4% interest) of NLG
62m, by financing debtors. More-
over, two out of three respondents
had suffered losses in the last three
years through bad debts. Based on
these figures, there is ample
motive for companies to pay more
attention to credit management.
Larger companies already seem
clearly aware of this. Within the
Iramework of decentralisation,
subsidiary companies ate increas-
ingly held accountable for and
judged on their working capital
management. Money costs money.

O The companies in the survey
felt fairly content with their
own credit management policy
and practice. The commitment to

credit management by top man-
agers was satisfactory arrd the
opportunities for credit manage-
ment to enhance returns were suf-
ficiently utilised. Fudhermore,
companies considered that ade-
quate information was available to
direct the credit management
process correctly. The demand for
independent consultancy services
appeared to be only moderate. In
the opinion of the researchers,
these results demonstrate that
SSEs have an insufficiendy anallt-
ical, cdtical approach to credit
management.

a For oedit matagement seryices
rendered by a third party, the sur-
vey showed that:

- in general companies have
reservations about using third
parties. Larger companies with
professional credit manage-
ment, however, showed some
willingness. An important
exception was the purchase of
inJormation to determine the
creditworthiness of a client. This
was purchased on a regular
basis by all fums, irrespective of
their size.

- the (assumed) costs constitute a
barrier for many companies. In
the case of credit insurance, col-
lection and factoring, respon-
dents felt that the costs were too
high. For credit information (one
of the most popular services) this
argument did not apply.

- the most important obiection to
the use of credit inlormation ser-
vices was the fact that the inlor-
mation was not always up to
date and the advice only indica-
tive.

- the most important reasons for
using credit information were
establishing the creditworthi-
ness of potential clients and pre-
vention of loss. For collecting
and factoring, respondents felt
that these might have a bad
inJluence on the direct relation-
ship with the client. For both

services it was undemtood that
the most impotant argument in
favour was improvement in the
liquidity of the company.
Respondents opted for cledit
insurance because of the rigk
coverage and the diminishing
losses through bad debts. How-
eve1, including the good debtors
in the insurance poliry (and of
course paying for them as well)
was seen as a disadvantage. The
actual clients of the services
stressed the importance of the
positive arguments.

O The evaluation of the services of
the various suppliers was charac-
terised by:

- relatively low ratings. As this
was the first time that services
had been rated by the users, this
might have induced a down-
ward bias in the scores.

- strong divergent opihions. The
standard deviations for the vari-
ous suppliers of credit manage-
ment services were relatively
high. This means that there was a
great vadety in experience
and/ or perception of the quality
oJ the services rendered. The
first-time ratint could have
induced a positive bias in the
variety of opinions as well.

In view of the savings to be made,
the expectations of the companies
and general business develop-
ments in Holland, it is to be expect-
ed that credit management will
increase in importance in the medi-
um ter-m. Larger companies will
surely take the lead in this. New
communication opportunities, and
their increased acceptance, form a
real challenge. The consequences
of the relationships within and
between companies are enotmous.
In the field oI credit management,
many processes will undergo far-
reaching changes. Whilst it is to be
expected that discussions about
credit maragement will not lead to
identical points of view in the
short-term, such discussions could
well help to refine the discipline of
credit management.

For more ixformation please contact
Ms Erica Licht (VVCM) telephote
00 31,4024 82773. S

I
t



Israeli
fute of Credit Management

Islaeli Institute of Credit
l{anagement can certainly be
regarded as the youagest

in FECMA. As ,yourg-

we have high ambitions and
hopes for the rapid develop-
of the activities of our Insti-

In this kind of environment, we
noted that the attitude towards
cr. edit management was gradually
changing. Our first nission was to
take an active part in this change.

The llrstitute recognised that it had
to collaborate with top local deci_
sion-makeis and so began co_oper_
ating with the Manufacturers,
Association of Israel, a body which
has most of Israel,s t000 leading
matufacturets as members. Some
of our activities are conducted joint_
ly with that Association.

Our second important initiative was
to publish a book on qedit manage_
ment - the only book on this soqlct
in Israel. The book outlines the prin_
ciples of credit management how to
evaluate customels, dsk, how to
deal with crisis situations, how to
decide on the amount of qedit etc.
It also gives case studies &om Israeli
experience.

nai:r problem we faced when
larted was the low awateness

oFdit management as a profes-
in Israel. This was quite sur-

bearing in mind that irr the
b.rsiness sector over 80% of

business transactions are on
t€rms (almost all sales are on
) and that on average over

of invoices are paid late. A
survey we conducted also

that finance manageG rank
and the knock-on effect of

failures as some of the
reasoru for companies, prob-

(20% of business failues are
b be caused by the above).

Other Institute activities (present
and planned) indude:

O Publishing a quarterly informa_
tion bulletin.

a Organising industry group
meethgs for the exchange of
information.

O Publishing monthly statistics of
palurcnt perlormance and busi_
ness failue.

O Offering to members padicipa-
tion in the activities of FECMA
and its members, including
the exhibition in Brussels, anJ
seminars given by the LT(
Institute.

O Publishing monthly articles in
the Israel econornic newspaper
'Globes'.

Some of the responses from our
members have made us consider
another topic: the possible
exchange of ideas and informa_
tion across Europe.

Many of our members expressed
the wish to visit credit depart_
ments and meet members of the
credit management Institutes in
other countries. In rctufiL they
will be happy to host meetings
and receive guests from other
courltries to show their activities,
operations, systems arld philoso-
phy of qedit management.

The Israeli Institute of Credit Man_
agement will be delighted to
organise such meetings. Anyone
irterested should, in the first
rnstance, contact Kate Beddington_
Brown at the FECMA Secretariat
(Tel +44 (0)1780 72188& or Fax +44
(0)7780 721333).

This article roas rotitten close to
the assassination of Israel's prime
Minister ltzhak Rabin. The Israeli
communiU ss a whole zoas shocked,
a d it will take the business commu_
ntty sotne time to get ooer it, On a
morc personal leoel, the late prine
Minister TDas the uncle of the Secre_
tary of the Isrueli Institute of Credit
Mqnagemeftt, Mr lftach yaacoo,
and. we send him our deepest
condolences. O

ate last yeat
t w e n t y - s i x
members of the

East Midlands Branch
oi the l-IK Institute vis-
hl Amsterdam to meet members
of the Dutch Association, Neder_
lrndse Vereniging voor Credit
Management (WCM).

fhe visit was an excellent balance
of business and pleasure, the formal
content taking place at the head_
quarters of NCM Gedit Insurance.
PEs€ntations were given by NCM

demonstuation (usiag models he
designed himse$ of how he teach_
es non-accounting people to inter_
pret accounts. Other aspects of the
visit included a boat-trip through
the main canal systems of Amster_
danr, and visits to local places of
intercst sudl as Rijksmuseum.

The visit was a resounding suc_
cess - setting a pattern that we
confidently expect will be fol-
lowed by other member Associa_
tions. 0

staff, artd Oswald Royaardg the
Chairman of WC\d outlined his
Fleption of qedit maragement in
Holland with an innovative

fftlill*



FECMA in Barcelona
Survev of Tradinq

Relaiionships, 
-

Credit Manaqement and
Corporate P6rformance

The above report, based on a sur.. ,
of commercial practices in the L ..
was recentlv completed b\' lLl.
Professor, Nick Wilson. Thc rep. -

contains chapters on:

O the role and importance of haJ.
credit.
credit policy and o entation.
organisation of the credit
maragement Process.
credit insurance and factorin!1.
financint iiveshnent ;Lnd
h.orking capital management.
the impact of the reccssioq late
payment and statutory rnterest
ciedit management and
corporate pertomance.

Copies of the sur|ey report (pti.c L:a
are aaaildble Jior the Bookshop af:

L-Istitute of Credit Maiagement.
The Water Mill, Station Road, South
Luftenham, Oakham, Leciestershirr'

LElr 8NB Engiard. a
Tet: +00U /51

(0)1784721888. 
tyrl I

Aeques should be made ll
pauLble to ICM. ,-

o u n c r l
m e m b e r s
from nine

Euiopean Mem-
ber States attended the FECMA
Council Meeting in Barcelona in
October The meeting coincidcd with
a major confcrence arranged by the
Asociaci6n de Gerentes de Crddito
(AGC). This meant that FECMA
Members u'ere privileged later in the
day to be able to meet AGC Members
and to hear an excellent Iectute on
'The Deveiopmeni of Credit since
Spain joined the Euiopean Commu-
nitv' by leading economist Professor
Eliseo Santandreu. The AGC had
u'orkecl hard to gcnerate media inter-
est and obtajnecl considerable public
itli most notably in the 'Graceta de
los Negocios'. S

a
a

a
a

a

a

Fants Llu itloscs .ie
Montjui Barcelun's
.Wctac lar  Jauntains
b.loilr thc Pnlau

Corttributions for
llrc tlext editiotl

of the FECMA

Newsletter shottld

be sent by

31 JuIy 1996 to
the FECMA

Secretariat nt:

The Water MilI,

Stqtion Rold,

South LuJfenhan,

Oakhan,

Leicestershire

LE75 8NB

The FECMA Carorcil
tneelitlg il BarcclDln

Anyone
requiring fltttlter
irtfofifiatiol or

wisl1i11g to .tttctltl

FECMA'96 as a
tlelegate shotli

contnct
MeI Atilrcus
at Clubetpo
(Tel: 00 322
67s 7395

Fox:00 322
675 8514)

los Negocios'.

FECMA'96Brussels,
13 & 14March 1996

A European Conference €t Exhibition lor Credit Managers

l l L l V l A  Y 0  i -  r l n  i r - t  - \ ,  l  o r  i . -  k r n o  r , r , . L
l r . r ' \  l . r r J p r . r n  - c " ,  r  r "  i .  d t , l , . r . * , 1
erclusiYelv to credit management.

Organise.l  under the auspices of FEC\lA
(The llederatt0u o.f E tttytenn Crctlif \4nntge
t. f A.satiRtiotls), the cvent will lcature a

series of instruct ive workshops as vrel l  as
. r n  p r h  h i r , ' n  h r i r r q i r t  L o ; r  t h * -  - c r ' , c r
companies across Europe.

The Conference
No less than 16 topics have been ple
p . r r e , l  . . r c l r B ( . l r e d  l o  u n o e r - l , l  r d i n E  I t e
local code of practice in credit manaEie-
m P n l  i n  \ . l r i o u -  |  u r o p * . r r r  e n u n l r i . - .
Eleven sessions ra,'ill be led by the elevcn
FECMA member associat ions, rt ' i tn a
further thrce preseniccl by FECMA itseli.
Therc rvi l l  also be speakers from DG
XXIII of the European Commission and
the FCIB.

The Exhibit ion wil l  includc crver
n r e  I  u  n r l r e d  r c e \ a n t  . e r \ i c e  \ o m p a -
nies and associat iorts. The EuroTtean Hub

il l  accommoclate those associat ions,
inst i iut ions and service companies that
provir le information on a truly pan
Europcan basis. The remaining area will
be taken up by thc ,Tdfiordl associatrons
ancl service companies.

The Con ference and Exhib i t ion
Location has been carefullv chosen.
A r  l l  -  L , , r ' l  o r  t h e  f  u r . r p c r n  L  n i o r r ,
lJrussels is readi ly accessible from
all  corners of Europe. The event
rlill be held in the Cates dc Ctoeghen - a
spacious historic si te \ \ 'hose imposing
vaulted arches echo Brussels'past. The
vcnue is close to the recently construct
ect TGV (high speed train) terminal - a
con\-cnient rail link r,,'ith London ancl
othcr European ciiics.

The FECMA European Difectory 7996-97 wiII be pubtished eryecially flr the eoent. This A4
forndt.aa[ ne - an indispensable rct'ercncl xuorkt'or credit marcgers - is includedfree with the detegate
pnc|. Afrer thc <)enl, th( Dircclary u'ilt be on sale to,redit nanag'er".United Kingclon @



Yr l t yksen  j oh toon  j a
rlstaliin kuulumattomalta

elsaisijat-
ottaa rajoittamat-

yleistakauksla. Taka-
pitaisi aina meairete
markkamaereinen

a takauksen voimas-
tai aika, jonka kulu-

syntj'viste tal eraentyvis-
veloista takaaia vastaa. Nv-

raioittamattomat vlels-
on kiellettv mvds

omistajilta ja johtoon
ta silloin. kun he ta-

t witvksen velkaa.
Toimikunnan mieleste eri-

$rlsesti takauksen antamista
harkitsevan vksitvishenkilon
m tiAkeaii sa-ada dikeat tiedot
takauksen merkitykseste ja
valkutuksista seka taattavas-
ta velasta, jotta hiin kykenee
arvioimaan takauksen anta-
misen tarkoituksenmukai-
auutta ia takaukseen liittwie
rlskeiai.

Liotonantajan tledoaan-
tovelvollisuutta tesmennet-
tilslin siten, ettd yrityksen
omistajat Ja johtoon kuulu-
vat rajattalslin ulkopuolelle,
koska he ovat muutenkin pe-
r a yrityksen puolesta anne-
tun takauksen laajuudesta.

Nykyisin luotonantajan on
annettava takaaj alle suuuisesti
selvitys takauksen siszillt sta
ja merkityksesta. Pankit ovat
laskeneet, ettii tiistii tiedonan-
tovelvollisuudesta on aiheutu-
nut tydajan lisiiyksend noin
8O milioonan markan vuotui-
set kistannukset, minkii 11-
sdksi tulevat viele huomatta-
vat suunnittelu-, koulutus- ia
atkjeirj estelmien muutosku-s-
tannukset. Toimikunta ehdot-
taa. etta selvifvs voisi ollam\/iis
tirjatllnen. dunhan se anhe-
taan viimeistddn takausta
edeltaviina peiviine.

Tiedonantovelvollisuutta
sovelletaan nykyisin kaikkiin
velkoiiin. Uudessa laissa vel-
voite koskisi valn niita luoton-
antajia, jotka elinkeinotoimtn-
nassaan mydntavat luottoa tai
vakuuksia takausta vastaan.
Keltenndsse yksityishenkildt
jiilsiviit velvollisuuden ulko-
puolelle.

Omavelkainen takaus
sflilytetddn

Takaajan vastuu olisl velalli-
sen vastuuseen nzihden edel-

leen toissliainen. ellei muuta
sovita. Talaaja joutuisi mak-
samaan velan vain, mikah ve-
lallinen ei itse sitei kykene suo-
rittamaan.

Jos sitoumuksessa erik-
seen mainitaan, voisi takaus
edelleen olla my<is omavelkal-
nen. Valtaosa takauksista an-
nettaneenkin omavelkaisina,
jolloin takaajan vastuu on en-
sisuaista. Velkoja voi heti ve-
lan ereennyttyii hakea mak-
sua suoraan takaajalta, jol-
loin hiinen ei myiiskean tarvit-
se esittae selvityste velallisen
maksukyvyttdmyydeste tai -
haluttomuudesta.

Toimikunta raiaisi kuiten-
kin omavelkaiseri takauksen
antaneen yksityishenkilcin vas-
tuuta tilanteissa, ioissa velan
vakuutena on asu-nto ia velka
on otettu asunnon hankkimi-
seksi. Ehdotuksen mukaan
yksityistakaaja vastaisi asun-
tovelasta vain silte os.in kuin
asunnon arvo ei riita katta-
maan velkaa. Tiiytetakaus-
olettama voitaisiin kumota si-
sallytteimiillii takaukseen ni-
menomainen ehto takauksen
ensisiiaisuudesta muihin va-
kuuk;iin niihden. Nvkvisinh?in
taKaaJa vor Joutua maKsamaan
velan, vaikka sen vakuutena
olevaa asuntoa ei panna my]m-
tiin.

Yleistakauksen antanut ta-
kaaja voi rajoittaa uusien ta-
kausvastuiden kertymiste -
moittamalla milloin tahansa
takauksen voimassaoloaikana
velkojalle ajankohdan. jonka
jeilkeen slrnty!'iste uusista ve-
loista han ei vastaa. Uudessa
laissa tame seannds olisi kaik-
kien takaajien hywiiksi pakot-
tava.

Takauksen
vanhentumisajat

pitenevit
Laissa seadetty yhden vuoden
erityinen vanhentumis aika on
kiiyteinntin kannalta usein lii-
an lyhy't varsinkin, kun van-
hentumlsen katkaiseminen
edel$taiai takaussaatavan vaa-
timista takaajalta oikeusteit-
se. Suhteellisen lvhven mAii-
raaJan taKra taKaaJa saattaa
joutua maksamaan piiAvelan,
koska velkoja ei voijaada odot-
tamaan, ette paevelallinen
teytteisi maksuvelvollisuuten-
sa. Vantrentumisajan katkai-

semiseksi takaaiaa vastaan
nostettu kanne voi mycis aihe-
uttaa maksuhairidmerkinnan
takaaian luottotietoihin. Mer-
kinta- seilyy oman aikansa,
vaikka takaaja maksaisi ve-
lan.

Epiikohtien poistamiseksi
ehdotetaankin, et tii vaatimuk-
sen esittemiselle saadel ry maa-
raaika Didennetiiiin kolmeksi
vuode[si. My6s vapaamuotoi-
nen vaatimus katkaisisi maa-
raaian kulumisen. Nain velko-
-la er neu -loutursr rynlymaan
toimiin takaai aa vastaan. vaan
hiinelle jaisi aikaa pyrkia saa-
maan suoritus velalliselta.
Mvds takaaia saisi listiaikaa
takausvastuu nsa edellfl tami-
en maksujarjestelyjer hoita-
miseen. Velkoian tulisi viivds-
Lyskoron tai muun aikaan si-
dotun hyvityksen menettami-
sen velttamiseksi ilmoittaa
velalllsen maksuviivestykses-
tii kuukauden kuluessa takaa-
i alle. Ilmoitusvelvollisuus kos--kisi 

kaikkia velkoiia.
Kolmen moden vanhentu-

misaikaa sovellettaisiin myos
takaajan takautumisoikeu-
teen Derustuviin vaatimuk-
siin. Vbimassa olevassa laissa
ei ole nimenomaisia saainndk-
sia takautumisoikeuden syn-
tyrniseste, mikii puute ehdo-
tetaan uudessa laissa koriat-
tavaksi.

Tydryhmiin ehdottamat
seiinniikset koskisivat vain uu-
distuksen voimaan tultua an-
nettuja takauksia eike niilla
olisi taannehtivaa vaikutust-a.
Lain odotetaan tulevan voi-
maanvuoden 1997 alusta. Eh-
dotuksessa ei Duututa takaa-
jan asemaan v?lkajarjestelys-
sa.

25



Luottomiehet-
Ikeditmflnnen ry:n
kevfltiltamat 28.3. 1996
Teksti: Kari Rdsdnen
Kuvat: Raimo AikAs

Riintiisoteestrr
huolimo'tto keoiittii
rinncssccrn tuntenat
enniitgkselliset gli 7 50
seksikcistri
luottonaista j a -miestii
suuntasiuo,t
askeleensaYlT:n
tiloihin Liinsi-P asilo,an
perinteisiin
Luottomiehet-
Kreditmiinnen ry:n
iltamiin.

Yhdistyksen puheenjohtaja
Mats Nybondas toivotti terve-
tulleeksi luottotutkinnon suo-
rittaneet seke muut iasenet.
Hen  a lo i t t i  t i l a i suuden  jaka -
malla LTS-todistukset yhdes-
sii yhdistyksen koulutustoimi-
kunnan puheenjohtaja Gun
Stjernbergin kanssa. Luorto-
mieheI rv:n ia Markkinointi-
instltuutin liehittiimzi luotto-
lutk into ol i  je r jes tyksesbaan
jo kuudes. Tiind monna tut-
kinnon suorittaneita oll 34
henkiloe, joista paikalle oli
saapunut noin puolet. Kaiken
kaikkiaan luottotutkinnon on
tdhd.n mennessa suorittanut
279 henkiloii.

Yhdistyksen hallitus oli ta-
nekin vuonna paArtenyt jakaa
st ipendit  parhai len menesty-
neille opiskelijoille. Stipendin

26

A_nsa_i t fujen todis lus ten jako, ja sitten

saivat Heli Peltola Suomen
V a k u u t u s  O s a k e y h t  i c i s r i i .
Anna Taskinen Intrum Justi-
tia Ov / TietoDerinnastA seka
priirnuksena 

^Sirpa 
Virtanen

Ov Philios Ab:sta.- 
Yksi inenestynelsta tutkin-

nonsuorittaneista, Heli Pelto-
la kiinnostui luottotutkinnos-
ta nzihtyii2in ilmoltuksen va-
kuutusalan lehdessii. Eikti ole
katunut hetkezikaan, etta lah-
ti suorittamaan luottotutkin-
loa. Koulutusohjelma ol i  hei-
nen mielestiiiin tarDeeksi haas-
leel l inen ja sopivah rankka ja
opittua tietoa on ollut helppo
sovellaa ke)'lannon tyoelames-
se. ODettaiat olivat ammatti-
taitoisia i6 opetusmateriaali
nun nyvaa. et ta opplKlr lat  ovat
olleet kierrossa tvrioaikalla.
neI vor suosrtei ta lampimasl i



-{lan @jankohtaisista oiheistq laihdettiin uilkkaasti mielipiteitii.

=

Tutkintotodistirs sai tiisa Saukkosen
ilmeeft Dcrlobaksi,

luottotutkintoa kaikille asias
ta kiinnostulleille.

Seuraavaksl  s i i r ry imme
pastapatojen aareen ja nau-
r  imme i l a l i a la i s i s ta  v i i n  e i s  t e  j a
kotimaisesta oluesta. Ruoka
oli oikein hyv?iii ja sit:i oli riit-
tavasti. Kerhomestari Juha
Iskalalle kiitos siit:i, etta ei
kiusannut seksikkaite lLrotto-
naisia ja -miehia kiusallisilla
seuraleikeilla, vaan j asenet
saivat seurustella keskenii:in
hiiiriottii. Elav€ista musiikista
vastannut Coconuts Teasers -
yhtye sai kiitosta sekd soitan
nastaan, etta ennen kaikkea
nostalgisten kappalevalintoj en
s u h t e e n .  L o p p u i l l a  s u j  u  i k  i n
keskusteluj en j a tanssin pydr-
teissai.

Rantasade oli vietetyn illan
a i k a n a  m u u l l u n u t  s a k e a k s i
lumisateeksi. TamZi el kuiten-
kaan estanyt luottoalan am-
mattilaisia suuntaamasta mat-
kaansajatkoille kantakaupun-
gin rientoihin. Aamr-lydn tun-
tien aikana pohdittiin monia
terkeitii asioita, yhtA kysymys-
ta hyvinkin ahkerasti: " Onko
entisessd. kirkossa rietastajuo
da olutta ja tanssia?"

l!,
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Neste Markkinointi Oy
Talous- ja resurssipalvelut.
luottopa'ellikko Siri<ka Valias

Luotto-
hallinto
Neste
Markki-
nointi
Oy:ssfl
Neste Og ghtiiiitti
vuoden alustcr
markk ino intightiiitts ii,

joka merkittiin
kaupporekisteriin
nimellii Neste
Itrorkkinointi Og.
Tiimiin ghtiiin
mggntireskontrrrsto
liigtguiit uuosien
mittrro;n teiden
uarsilta poistuneiden
monien tuttujen
liikemerkkien ja
ngkgisten kotimaisten
iiljg-ghtiiiiden
qsiakkaat,



&ukossa ovat Suomen BP:n,
Oy Union-OljyAb:n, Aspo Oy:n,
Flnnoil Oy:n ja nykpsten Ke-
soil- ia Neste-merkkien asiak-
kaat.'Iydntekijiijoukollamme
on myds takanaan monenkir-
Java yrityskulttuuri eri organi-
saatioista. Paikoillemme emme
ole milloinkaan ehtineet ie-
mahtaa. siita ovat pitenaet
huolen uuden asiakaskunnan
mydta yrityskaupoissa tulleet
lhmiset omine vahvuuksineen,
ldeoineen ia heikkouksineen-
kin. Omadsa luotonvalvonta-
Ja korttiryhmessani on iiljy-
alan ammattilaisia kuudesta
eri yhtidsta. Harvoin silti kuu-
lee kaytavelie lausuttavan:
ennen vanhaan meilla tehuin
niin tai nain.

Meillzt luotonohjaus perus-
tuu tiimitydskentelyl'n ja pro-
sessiaiatteluun. Esimiestasol-
la itsebhj autuvaa tiimikoulu-
tusta on ooiskeltu noin kol-
men vuodei ajan. Ny't kehittii-
minen kattaa kaikki organi-
saatiotasot tavoitteena Euio-
putiimit ja tiimitydskentelyn'elamdntavaksi" muuttumi-
nen. Oma asemani ty6tiimeis-
sd on ldhinnd valmentaian roo-
li.

Asiakaskunta kattaa suo-
malaisen yhteiskunnan kaik-
ki alueet pientaloasukkaasta,
maatalousyrittej Astd suurteol-
lisuuteen seke eksoottisten
kaukomaiden lentoyhtiOt ette
Karibianmeren loistoristeilU at.
Neste- ja Kesoil-kauppiaiden
hallinnointi on vuoden alusta
keskitetry Tampereelle ja Yri-
tyspalvelu Espoon Keilanie-
men alueelle.

Yrityspalvelun liiketoimin-
ta muodostuu kolmesta eri
pddprosessista: ammattilii-
kenne, yritys- ja D-palvelu,
kiinteistd- j a maatalouspalve-
lu sekii teollisuus- ia suura-
siakasoalvelu. Asialikaan res-
kontrdnumero meerasi aikai-
semmin sijoittumisen luoton-
valvojien tyolistoille. Nykyisen
asiakaslehtdisen oalvelukult-
tuurin mydte mirodostettiin
tydparit aluepae[ikkd / luoton-
valvoja / tilinhoitaj a. Tama ket-
ju muine siihen liittyvine osi-
neen oppii tuntemaan oman
prosessinsa toimintatavat ja
ennen kaikkea asiakkaansa ia
heiden erityistarpeensa. Nain

on varmistettu, ette toiminta-
ketiun sulkeuduttua meiua on
tyyilviiinen, uudelleen ostava
asiakas.

Myyntireskontrassamme
on Ditkalti vli IOO.OOO aktiivi-
asiikasta. 

- 
Tailldisen ioukon

hoitaminen niukoilla henkild-
resursseilla on vauhdittanut
hiomaan ATK-jiirjestelmiit
huippukuntoon. Loppukeviiiil-
Id otamme kayttddn uuden, jo
2Ooo-lukua entellevan ja tar-
peisiimme raateldidyn myyn-
tireskontra- ia luotonvalvon-
taj ii4'estelmiin vanhan merk-
kipohjaisen tilalle.'Iydryhmessani on l5 vaki-
naista ia muutama meereai-
kainen- tyiintekije hoitamas-
saluotonvalvoian, tilinholta-
jan, yrityskoritikesittelyn ja
luottotietoDalvelun tdi tii. Mii2i-
ra on viriietty tiukalle kuin
viulun kieli, sairastua voi vain
lomalla!

Parhaita ysteviamme ovat
luottotieto- ja perinta / lakiasi-
aintoimistot. Asiakkaan eduksi
viime vuosina on taDahtunut
neilla aloilla kauan kaivattua
kehitysta.  k i lpai lua. uusia
tuotteita. tutkimusta ia mo-
dernla aiattelua. Kaviamme
kummanikin luottotoimiston
tuotteita taysipainoisesti hy-
vAksemme uusien luottohake-
musten kesittelyssii ja olemas-
sa olevien riskien optimoin-
nissa. Hyvat ja toimivat linja-
yhteydet, rating-luokitukset j a
riskimittarit ovat mahdollista-
neet lyhyet lApimenoajat luot-
tohakemuksille - Daatdkset
tehdaen tesse ja ny't:ajattelul-
la. Perhtatoimistoista kevtem-
me eresta suurimmlsta ia sen
rinnalla pienempiiii. jonfta toi-
mintatapa on mielestemme
sopinut suurehkojen saatavi-
en kasittelyyn. Asianajotoimis-
tokaltenndn juridiikan asian-
tuntiiana on ollut monissa ki-
perisbii tilanteissa pelastava-
na enkelind.

Tunnuslukuien laskemi-
nen ja raportointl muille pro-
sessissa mukana oleville on
olennainen osa luotonohjaus-
ta ja hyviiii yhteistydta myln-
nin kanssa.

Seuraamme kuukausittain
mm naita asioita:

* m]1,'ntisaamisten kier -
tonopeus prosesseittain
- my6nnetJrt maksuajat
vaikuttavat t?ihan

* ylipitkien > 14 pv mak-
suaikojen osuus kaikis-
ta mydnnetyista

;Ne ereant''neidensaatavien
kiertopaivet - kertoo pe-
rinnain tehokkuudesta

t<. ereent)'neiden saatavien
osuus %:na kokonais-
saatavista - kertoo siita,
ovatko riskit hallinnassa

* nettoluottotappiot %:na
liikevaihdosta - tarkea
luku Iuottopolitiikasta
pAiitettiiessii

)Ne aktiiviasiakkaidenosuus
koko kannasta

t( tratan teho %:na asete-
tuista

i( suuret saatavat ra-
portoidaan viikottain

* perintaprosentti aktiivi-
asiakkaista

;fr' perlntatoimistoihin siir-
ret)'t

* j alkiperittavien summa

* vakuuksien mazireja uu-
siminen

* yrityskorttihakemuksen
kiisittell'noPeus ja kau-
sivaihtelut

* hyliitt5{en /vakuutta p}y-
dettyjen osuus saapu-
neista hakemuksista

Luvut ovat vuodesta toiseen
vertai lukelpo is ia,  koska
useimmat lasketaan paivina
ja prosentteina, j olloin hinnan-
muutokset eivat vaariste tie-
toja...

Oljyala on mielenkiintoises-
sa murrosvaiheessa, joka to-
sin heittea varJ'onsa kollegojen
keskinaiseen kanssakeymi-
seen.

Lempimin kevatterveisin uut-
ta purj ehduskautta odotellen!
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Viime numerossa kerrottiin aloitteesta, jonka yhdistys
L4.12.1995 jatti oikeusministeridlle Rudtsin kiuunun-
voutien antamien maksamismeeraysten taytentddnpano-
kelpoisuudesta Suomessa.
_ 6.2.1996 saapui kansliapaalhkkd Kirstl Rissasen ja
lainsaedzintdneuvos Matti Sivolalsen allekirioittama vas-
taus:

\Frt*Re

ANTAMIEN MAKSAMISMIIARAYSTEN
rAyrrinrd6wpnxo suoMEssA
Vastauksena kirieeseenne oi-
keusministerid kinnioittavasti
saattaa tiedoksenne seuraa-
van.

Ruotsin luomioistuinten ia
muiden toimivaltaisten viran-
omaisten antamien vksiwisoi-
keuden alaan kuuluvien paZi-
tosten tunnustamiseen ja tay-
tintridnpanoon Suomesisa so-
velletaan Luganossa | 6 paive-
nii syyskuuta 1988 tuoiniois-
tuinten toimivallasta sekZi tuo-
mioiden tevrentddnDanosta
yksityisoikeirden alallra tehtya
yleissopimusta (A 613 /  93;
SopS 44 / 93). Yleissopimus on
Submen ia Ruotsin valisessa
suhteess-a tullut voimaan I
paivena heinAkuuta 1993.
Tzimain liseiksi tunnustamlseen
ja tiiytentcidnpanoon sovelle-
taan Kdcipenhaminassa I I
puiiviinii lokakuuta 1977 yksi-
ty isoikeudel l ista vaat imusta
koskevien tuomioiden tunnus-
tamisesta ia tettentdonpanos-
ta tehtyii 

-sopimusta 
(A 882I

77; SopS 56/77\ ja sanotun
sopimuksen edelly'ttZimeiri yk-
sityisoikeudelllsta vaatimusta
koskevien pohjoismaisten tuo-
mioiden tunnustamisesta ia
taytiint66npanosta annettia
lakia (58a / 77\, silta osin kuin
sopimukseen tai lakiin [fuomi-
olaki) siseltlT mearayksia tai
seanndksie kysymvksiste. iol-
ta ei ole seehnelty Luqarion
vleissooimuksessa-

KRT'UNUNTVOUDIN RUOTSISSA

Luganon ylelssopimuksen
mukaan sopimusvaltiossa an-
nettu tuomio tunnustetaan ia
pannaan teytentdtin toisesia
sopimusvaltiossa (26 artiklan
I kappaleja 3l artiklan I kap-
pale). Piiiisiiiinnrin mukaan
tuomiolla tarkoitetaan tuomio-
istuimen antamaa ratkaisua,
riippumatta siite, mita nimi-
kettti ratkaisusta kiil'tetlien ( 25
artikla). Tiitii p:iriszizintdii on
kuitenkin vzilj tienetty yleisso-
pimuksen ponekir ian N:o I
Va artiklasba- siten: etta ela-
t u s a p u a s i o i s s a  t u o m i o i s -
tuimel la tarkoi tetaan mvds
Tanskan, Islannin ja NorJar
hallintoviranomaisiA seke 

-vk-

sityisoikeudellisissa asioiisa
my6s Suomen ulosotonhalti-
iaa.- 

Tuomiolain mukaan Suo-
messa pannaan tiiltiin t<itin toi-
sessa pohjoismaassa annetut
tuomiot, joilla tarkoitetaan
tuomioistuimen paatdste, iol-
la paaasia on lopullisesti iat-
kaistu [3 S). Tuomion veroi-
seksi katsotaan mvds mm.
Ruotsin tuomioistuimen an-
tama piiAtos, iolla ioku on lain-
hakuasiassa intiiiiatW maksu-
velvolliseksi sekii Ruotsin tuo-
mioistu imen maksamismaare-
ysasiassa antama todistus sii-
tii, ettii ulosmittaus saadaan
toimittaa (4 S:n I ia 2 kohta).

Luganon yleisSopimuksen
( 1 988) ja tuomiolain (  1977)
jeilkeen on Ruotsissa siiiidetty

30

laki maksamismearevs- ia vir-
ka-apuasiolden kes-ittelysta
kruununvoutiviranomaisessa
( I 99O:746), ionka mukaan ra-
hamiiiir?iisti saatavaa koske-
va maksamismaereysasia ja
muuta yksityisoikeudellista
vaatirnusta koskeva virka-apu-
asia kesitelleen yksinkeriai-
sessa summaarisessa jerjes-
tvksesse ia ratkaistaan kruu-
riunvoutiviranomalsen anta-
malla prizitdkselki. Kruunun-
voutiviranomaisen antama
p?iiitds ei ole sellainen tuomio,
joka Suomen olisi tunnustet-
tava ja pantava taytentdon
enempaa Luganon yleissopi-
muksen kuin luomiolainkaan
mukaisesti, koska tiillaista
peatoste ei ole rinnastettu rey-
tAntorinpanokelpoiseen tuo-
mioistuimen Ddiittikseen ndis-
se saadoksisse. Ruotsin sisai-
seen lains€ieddrltdon ei mytis-
keiAn ole otettu saanndksie,
joiden nojalla kruununvouti-
viranomaisen paetos voitaisiin
muuttaa sellaiseksi tuomiok-
si. joka olisi esimerkiksi Luga-
non yleissopimuksen mukaan
tAytiintcicinpanokelpoinen.

Myoskaan Luganon yleis-
sopimuksen pohjana olevaan
Brysselisse 27 paivana slys-
kuuta 1968 tuomioistuinten
toimivallasta ia tuomioiden
tunnustamise6ta ia tavtan-
tddnpanosta yksityisoikeuden
alalla tehtylrr yleissopimuk-
seen, siihen mydhemmin teh-
tyine tarkistuksineen ia muu-
tirksineen. ei sisdlly " mitiiiin
sellaisia meeriiyksie, joiden
noialla ede e tarkoitetun Ruot-
siri kruununvoutiviranomal-
sen tapaisen hallinnollisen vi-
ranomaisen summaarisessa
prosesslssa antamat ratkaisut
tunnustettaisiin ja pant aisiin
tiilt:intoon samoin kuin tuo-
mioistuimen piiiitcikset.

Suomen, Ruotsin ia l teval-
lan tultua Euroooan- unionin
jaseniksi niimii uudet valtiot
tulevat myds liittlrnaan edela
tarkoitettuun Brvsselin vleis-
sopimukseen ( t 9OS). i|ath tar-
koittavat liittymisneuvottelut
on tarkoitus aloittaa leihlaikoi-
na neuvotteluia varten asetet,
tavassa ty<iryEmissii. Veisso-
pimukseen liittymisen yhtey--dessai 

voidaan s-opimu srial tior-
oen Ja uusren -lasenvaltioiden
valiselle eritvisellai soDimuk-
sella tehdei ileissopim'uksecn
tarpeellisia 

- 
tarkistuksia (63



utlklan 2 kappale). Teman
Eukaisesti Ruotsi onkin Eu-
nDpan unionin neuvostolle toi-
Dlttamassaan muistiossa eh-
dottanut, etta Brysselin yleis-
ropimuksen pdytakirja V2 ar-
tlklaan otettaisiin nimenomai-
D€n maarays siita, ettei sopi-
muksen mukaisesti tunnus-
tettaviin ja teytantddnpanta-
Y|ln tuomioistuimen peatdk-
glln rinnastettaisiin kruunun-
voutiviranomaisen antamat
pditdkset maksamismiiiiriiys-
Ja virka-apuasioissa. Ei ole
rlitaiin syyte epeilla. etteikd
teta teknisluonteista lisaysta
tultaisi liittymissopimusneu-
votteluissa h]'viiksymiiiin. Sen
Jdlkeen, kun liittymissopimus
on tul lut  voimaan Suomen ia

Lli 20 vuotta suhteellisen ak-
Uivisesti kokouksisamme kiiy-
neenii olen havainnut puheen-
vuoroissa entista useammin
kritiikkia yhdistyksemme ni-
mesta. Nimi koetaan kovin
maskuliiniseksi. koska iesen-
kunnan naisten maeri on li-
saiintlm]'t suhteellisesti enem-
man kuin miesten. Viimeksi
nimiasia oli esiua puheenjoh-
tajan puhuessa uusille luotto-
tutkinnon suorittaneille hen-
kil<iille 28.3.

Vanha, perinteinen. h)'ve
Luottomiehet -sana on vhdis-
tyksen nimend erisninii, sa-
maa sanaa on keytetty myos
iesenista ammattilaisina. Ni-
men kiiy'tt6ii voidaan verrata
lakimies -sanaan ia Lakimies-
liittoon. iolla te[{ hetkele on
vaiaan l0.OO0 henkildn iasen-
krinnassaan n. 38% naisia. La-
kinainen -sanaa ei kuitenkaan
misaiin keytete. Luottonainen-
kaan ei tunnu h]'velta.

Suomen kielesse on muita-
kin yhdyssanoja, joissa mies=
henkilo. Esimerkiksi tutut vir-
kamies I t iansteman t .  embets-
man), puhemies (talman), luot-
tamusmies (fdrtroendeman),
talonmies (gArdskarl), ei talon-
nainen! EdElliimainittui en va-
kansseia ovat usein miehittti-
neet niiset. Tehtevanimike ei
ole siis sidottu sukupuoleen
mydskaen toisella kotimaisel-
la kielellii.

Ruotsin viilill2i, on tdstd seu-
rauksena. ettd Ruotsin kruu-
nunvoutiviranomaisen anta-
mat edellii tarkoitetut paatok-
set tunnustetaan ja pannaan
t{iytzint66n Suomessa nain tar-
kistetun Brvsselin sopimuk-
sen mukais6sti. Tarkoituksc -
na onkin, ette Suomi ja luon-
nollisesti myds Ruotsi pyrki-
vet saattamaan tarkistetun
Brvsselin soDimuksen voi-
rndan mahdoilisimman pian
sen jalkeen, kun liittymissopi-
mus on allekirioitettu.'Koska 

Ruoisin kruunun-
voutiviranomaisen paettjsten
tunnustaminen ia tevtiintddn-
Dantavuus voidian iekii Suo-
men ettii mytis muiden EU:n
iasenvaltioiden osalta katta-

vasti ja teknisesti yksinkertai-
sella tavalla turvata Brysselin
sopimukseen lilttvmisen vh-
teydessa. ei voida iitaie tarlioi-
tuksenmukaisena ette nalden
peatosten tunnustaminen ja
teyt:in toonpano j a4 estettaisijn
tata ennen erilliselia lailla,
kuten Norjassa on menetelty.
Liseksi on huomattava, etti
No{a ei ole Euroopan unlonin
iasenvaltio eika laman !'uoksi
voi llittyii Brysselin yleissopi-
muKseen.

Kansliapiiiillikkti
Klrsti Rissanen

Lainsaadantoneuvos
Mattl Savolainen

Mies -sanan ka)losta ur-
heilussa tuiee mieleen erds I I
-vuotiaitten tyttdjunioreiden
koripallo-ottelu. josa tAmiin
tasta valmentaja komensi pe-
laajia: pidii miestii! tai: kenen
mies? Se kuulosti kylla todella
hauskalta, mutta p-elaajat oli-
vat tosissaan. Joku tltoista on
varmaan ollut ottelussa val-
mentaiansa luottomies! Sanal-
lahan-on positiivinen merki-
tys, vaikka se ei koskekaan
aina luotonvalvontaa.

Aikoinaan nimestamme oli
tiiinestyskin yhdistyksen nai-
sistuessa. Nykyinen nimi voit-
ti. koska hwaa vaihtoehtoa er
ollut. Luottomiehet on edel-
leen hl'vd nimi ia sille on vai-
kea lovtiiii vaiitoehtoia. Jos
nlmiasia otetaan iellee-n kasr-
teltavaksi, niin ehilotukseni on
Luottokilta - Kreditgillet ry (Fin-
nish Credit Guild). Kilta on
vanha ammattikuntaa ja yh-
distysta merkitseva sana, jota
on helppo kayltaa myds kan-
sainvehsesti. Olen tarkistanut
Kielitoimiston kannan sanan
merkityksesta ja sen, ettei sil-
la ole mitaan sukupuoleen liit-
tyvee, poliittista tms painotus-
ta. Sana on perinteikas, mutta
niin on yli 34 -lrrotias yhdis-
tvksemmekin.

d ii
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Luottomiehet-Kreditmenneo rv

UUDET JASENET

Luottomiehet ry: n hallituksen
kokouksessa f3.12.95
hyvriksytyt uudet jasenet.

A[samaa Margit
luotonvalvoja
Fenet Oy
Kerkkolankatu 17
O58OO H1'vinkii?i

Aspia Sari
lakimies
Merita Rahoitus oy
OOO2O Merita

Kuikka Sylvi
talouspziSllikkri
Oy Qualitron Ab
Viukka 4
O2630 Espoo

Refonen Eva
luotonvalvoia
Oy Elektrollx Ab
PL I85
OO51 I Helsinki

Luottomiehet ry:n hallituksen
kokouksessa 06.O2.96
hyweksytyt uudet jasenet.

Erkkola Vllle
laatupaiiillikkri
Oy Telemedia Finland Ab
Apilakatu 13
2074O Turku

Fagerstrtim Tom
varatuomari
Kesko Oy
Satamakatu 3
OO160 Helsinki

.Iauhlalnen Slrkka
luotonvalvoja
TNT Suomi Oy
Tullimiehentie 2
0153O Vantaa

Heino Sirpa-Liisa
ryhmapeallikkd
American Express
Kanavaranta I
O016O Helsinki

Hemiileil en Kirsl-Marj a
ruolonvalvola
Oy Kontino-Ali
PL 27
O lSOl Vantaa

34

Hiitiinen Ulla
varatuomari
Perimistoimisto Contant Oy
Uudenmaankatu 24 A
OOl2O Helsinki

Kaivo-oja Heli
luotonvalvoja
LVI-Dahl Oy
Robert Huberintie 3
O l5lO Vantaa

Salonen Tommi
perintakonsultti
Intrum Justitia
Pasilanraitio 5
0O241 Helsinki

Luottomiehet ry:n hallituksen
kokouksessa 04.03. 1996
hlwaksy'tfl uudet j asenet.

Ruotsalaiaen Miaaa
luottopaa[ikkd
Oy Huolintakeskus Ab
PL 4O5
OOIOI Helsinki

Kauhanen Marjatta
luotonvalvoia
Oy Huolintikeskus Ab
PL 4O5
OOIOI Helsinki

Kiiski Margit
luotonvalvoja
Oy Huolintakeskus Ab
PL 4O5
O010 I Helsinki

Koivisto Kari
luotonvalvoj a
Oy Huolintakeskus Ab
PL 4O5
OO 101 Helsinki

Suhonen Jukka
luotonvalvoja
Oy Huolintakeskus Ab
PL 4O5
OOIOI Helsinki

Takala Slnikka
luotonvalvoja
Oy Huolintakeskus Ab
PL 4O5
00620 Helsinki

Serkamo Thea
reskontran esimies
Matkatoimisto Oy Area
Paiverinnankatu I
OO25O Helsinki

Spaak Minna
perintekonsultti
Intrum Justitia oy
PL 47
OO241 Helsinki

Toivonen Maaret
luottopealikkd
Keskometalli Oy
PL 43I
2OlOl Turku

Viermaa Riitta
luotonvalvoja
Amerpap Oy
PL24
OO39l Helsinki

DUN & BMDSTREET FINIIIND OY

Taloushallintoassistentiksi on nimitetty 26.2. 1996 alkaen Sirpa Vahve-
lainen. Hiin on aikaisemmin toiminui talouspei hkkitna Savonlinnan
Matkailupalvelussa.
Luottotietokonsultiksi on nimitetty 1.4. 1996 alkaen Tiina lmnonen. Hiin
on aikaisemmin toiminut myyn neirvottelijana Suomen Asiakastieto Oy:ssa.
Asiakaspalveluun on nimitetty 18.4.1996 alkaen Hanna piipponen.

Sirpd VahDelalnen Tiila Immoften Hc'nna Ptipponeft



MIEHET - KREDITM,IINNEN r.y.
IMINTAKERTOMUS WODELTA T995

l_995 oli yhdistyksen kolmaskJrmme-
es toimlntavuosi.

]ia jesenie hweksyttiin vuoden lggb aika-
89. Jiisenmiieire oli vuoden lopussa 70l.
:n eronneita on liihes yhtii paljon kuin

hallitus toimi seuraavassa ko-
loonpanossa:

. Puheenjohtaja. markkinointijohtaja
OIi Kivele 

-

Tletoperinte Ov
. V-arafiuheenjohta.la, markkinointipiiaillikki;

Helena Pahlman 
-

Suomen Asiakastieto Ov. Sihteeri, apulaisluottopaalukktt
Veiio Laakso
Luottokunta

' Rahastonhoitaja, luotonvalvoj a
Anne Bicirk
Oy Koniino Ab

' Kerhomestari, myyntiDaalhkkd
Jouni Suominen- 

-

Dun & Bradstreet Soliditet Ov

. Varsiaalsia hallltuksen jdsenld ollvat:

' Luottopzizillikkd Kai Palmdn
Scansoed Ov

. Asianijaja jyrki pekkala
Asianajotoimlsto Jyrki Pekkala

' TalouspeelikBd Y{6 Stenberg
Oy Hobby Hall Ab 

-
. Perintdsihteeri Gun Stjemberg

VakuutusosakevhUci daran i

TILINTARKASTAJAT

Luoto^nvalvoj a Harriet Ahrenberg
ABB Servtce Ov

Talouspiiiillikkd Pekka Tiillkainen
Valtameri Oy

VARATILINTARKASTA.JAT

Talousjohtaja annu Markkanen
Helsingin KTK Oy

LuottopeEillikk<i Maria Viinikka
Neste Ov

TOIMIKIJNNAT

Luotoalan neuvottelukurta:

Puheenjohtaja, markkinointljohtja
Olli KivAle 

-

Tietoperinta Oy

tlAsenet:

* Osastopeelikkci Tom-G. Ahlroos
SLO Ov

* Pankirijohtaja Lassi Kantola
Suomen Yhdyspankki Oy

* LuottopiiZilll(kd Pertti Larva
Sanoma Osakeyhtid

* Talousiohtaia Seiia Lehtonen
Perheauto dv

* Luottopiieillilik<i Xari Makikrirki
Kaukomarkkinat Oy

* Toimitusjohtaja Mikko Parjanne
Suomen 

-Asialiastieto 
Ov

Veikko Semi
* Toimitusiohtaia Risto Suviala

Eriioeiivii Ov 
-

f,atttoi-ttunta'

* Puheenjohtaja, varatoimitusjohtaja
Timo Meki
Perimistolmisto Contant Oy

Jflseaet:

* HallintopiiZilliklci Reijo Aamio
Suomen Aslakastieto Ov

* Varatuomari Pirio Ahola
Intrum Justitia 

-Ov
* Luottopee[ikkci Kari Heiskanen

Kesko Oy
* Toimitusiohtaia Visa Koskiahde

ID-Luott6tutkimus Ov
* Johtaja Jyrki Lindstr-<ln

Tietoperinta Oy
* Lakimies Juha Perela

Postipankki Oy
* 

Qsqgtgpzlriltikkti Anna-MarJa Urpelainen
Oy Teboil Ab

Koulutustolmlkunta:

* Puheenjohtaja, pertnesihteeri
Gun Stiemberq
Vakuuiusosakiyhtid Garantia

Jdsenet:

* Osastopiiiillikk<i Satu Henttonen
Tietoperintii Oy

+ Apulaisluottopaallikkd VeiJo Laakso
LUOttoKrrnta

* Luottopiiiillikkd Eero Seppa
Asva Ov

* Toimittisjohtaja Risto Suvlala
Erdodivii Ov
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lJlkomaantoimikunta:

* Puheenjohraja. toimitusjohtaj a
Thoma5 Feodoroff
Intrum Justita Oy

Jasenet:

+ Luottopiiiillikk<i Petri Carpen
Luottokunta

* Yhteyspii?illikkii Raimo Jarvisalo
Suomen Luottotieto-osuuskunta

* Sihteeri VirDi Laaksonen
Intrum Jusiitia oy

* Lakimies Mika Linna
Perimistoimisto Contant Ov

* Toimitusiohtaia Mats Nvbondas
Dun & Biadstieet Soliditet Ov

* Talouspiiiillikkd Yrjd Stenber!
Oy Hobby Hall Ab

Luottolinkin toimltusneuvosto :

+ Peatoimittaja, luottotietotutkija
Mikko Kalldnkari
Suomen Luottotieto-osuuskunta

Jisenet:

* Luottotietokonsultti HelenaLaiunen
Dun & Bradstreet Soliditet Ov-

+ Luottopaellikkd Ju kka Marttila
Enso-Gutzeit Oy

* Toimitusiohtaia Ari Raiala
Balance-Cons'ulttnS Oi

* Perintdsihteeri PaslRdnden
Intrum Justitia Oy

* Osastopeellikkd Siru Syrjeila
Oy Valitut Palat-Readei's- Digest Ab

* Lehden taittaja, toimitusjohtija, AD
Jorma Tiihtirien,
Mainosatelj ee Tehtinen Ky

I{ALLITUKSEN KOKOUKSET

Hallitus kokoontui vuoden 1995 aikana vh-
deksrin kertaa.

VARSINAISET KOKOUKSET

Varsinainen keviitkokous

Yhdistyksen varsinainen kevetkokous pidet-
tiin Kevatretken yhteydessii Tampeieella
17.5. 1995. Kokoulisesia hweksvttiin fllin-
paatds ja toimintakerromus vuodtilta 1994 ia
mydnnettiin vastuuvapaus hallitukselle.

Kokouksen yhteydessii Tampereen kririiitioi-
keuden tuomarl Petteri Palomaki Diti e6itel-
men alioikeusu udistuksesta.

Itse retkellii tehtiin vierailu Aamulehti-yhty-
mean, missa isiinniit selostivat hwiiri kehitvb-
tiiiin pienine luottotappioineen. 

-
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Varslaainen syyskokous

Varsinainenjesenkokous pidettiinO l. I 1. f 995
SAS Radlsson hotellissa. Kokouksessa hwdk-
s1'ttiin hallituksen ehdotus Lalousarvioksi r,'lro-
delle 1996 sekii peatettiin sa yttiiii jiisenmak-
su entisen 2OO mk:n suuruisena. Kannatus-
jAsenmaksu siiilyi 1.2OO mk:n suuruisena.
Hallituksen erot'uorossa olevien iasenten ti-
Ialle valittiin seuraavat henkilot: 

-

Luottopaalikkd Kari Miikikiirki, Kaukomark-
klnat Oy, toimitusjohtaja Mats Nybondas, Dun
& Bradstreet Soliditet Oy, my1'ntipaiiillikkci
Kari Riisainen, Suomen Asiakastieto Oy sekii
yhteyspai hkk<i Juha Iskala, Intrum Justitia
Oy. Viimemainittu valittiin hallituksen izise-
nJrydesta kesken toimikauden luopuneenJou-
ni Suomisen tilalle.

Uudeksi puheenjohraiaksi vallttiin eiiinestyk-
sellii toimitusjotita;a lvtats Nybondas. D & B
Soliditet Oy:stii.

Tilintarkastaiiksi vuodelle 1996 valittiin ta-
lousjohtaja Hinnu Markkanen. Helsingin KTK
Oy:stii ja luottopiieillikkii Maria Viinikkh. Nes-
te Liikennepalvelu Oy:stii. Varatilintarkasta-
jiksi valittiin osastopAiillikk<i Tom G. Ahlroos,
SLO Oy:stii ia luottopellikkd Helena Fjader,
Machirierv dv:stZi.

Varsi.r.i""n syyskoko.rk"".r .liilkeen Vuoden
Luottomies Reijo Aamio piti eSitelmen aihees-
ta Tietosuoja kafanndsse.

MIruT KOKOUKSET JA TAPAIITUMAT

Jesenkokoukset

Yllmaarainenjesenkokous pidettiin 25. l. I 995.
Kokousesitelmiin piti hallintojohtaja Hannu
Raiskio, Berner Osakeyhtid, aiheena Luotto-
politiikka osana onnistunutta mlyntia.

Syksylla r3.9. 1995 pidettiin tolnen yhmaerai-
nen jasenkokous. jossa esitelmtjitsUiina toimi
pankinlotrtaia ei{o Repo. loka kertoi Handels-
bankenin toiminnasta Suomessa.

Vuoden luottomies

Luottopeivat jerjestettiin 2. - 4.lO.l995 m/s
Silja Serenadella. Sielle julkistettLiin Vuoden
Luottomies. joka on Reijo Aarnio. Suomen
Asiakastieto Oy. Reijo Aarnion ansioiksi kat-
sottiin menestyksellinen ura perinta- ia en-
nenkaikkea luottotietoalalla sei{a haneri akl ii-
vinen panoksensa Luottomiesten toimikun-
nissa ia hallituksessa. Reiio on toiminut kou-
lutustbimikunnan liisenehii neli€i yuotta ia
hall itu ksen i 2isenen? ollessaan k-o. toimik u i -
nan puheenJohtajana kolme vuotra, vastaten
tuolloin mm. luottopaivien jarjestamiseste ja
niiden kehittemisesta. Reiio ori toiminut my6s
lakitoimikunnan aktiivisena ja ahkerana jiise-
nena toimikunnan perustamisesta, vuoClesta
I 989 alkaen. Erityisen ajankohtaiseksi Reiion



Aamlon valinnan Vuoden Luottomieheksi te-
Lee hiinen keskeinen roolinsa yksityisoikeu-
dellisen trattaprosessin kehittemisessa.

trtanat

trtamat je4estettiin tuttuun h peazin tapaan
15.3. r995, ny't Vakuutusyhti<i Pohjolan tilois-
8a lrinnrotinkadulla. Perinteiseen ohielmaan
kuului Luottotutkinnon suorittaineiden pal-
htseminen. T:inii vuonna 34 henkiloe suoritti
Itarkkinointi-instituutin puitteissa toimivan
trtkinnon ja kaikkiaan heite on nyt 242 Suo-
m€ssa.

J&SENLEHTI

Yhdistvksen iulkaisema Luottolinkkllehti iI-
mest5rt r,rrode.-n aikana neljd kertaa.

IEDISTYKSEN TALOUS

Yhdistyksen taloudellinen asema on edelleen
eailynyt hyviinii toimintavuoden aikana. J2i-
senmaksuja kertF budjetoitua 16.OOO mk
enemmiin. Luottolinkin kokonaiskulut pysyi-
vet budietin mukaisina. Korkokulut vlittvivat
vuonna"g5. muttaje:inevet kuluvalta-moilelta
alle budjetoidun.

Muuten yhdistyksen toiminta on pys]'nyt aika
hwin vahvistetun talousan/ion Duitteissa. Ti-
llirpiiiittikseen lijtt)'vat Liedot ilireneviit ohei -
sesta tuloslaskelmasta ja taseesta. Yhdistyk-
sen kirjanpidon ja jesenrekisterin yllapidon
sekejuoksevat asiat on holtanut Ita-Helsingin
Toimistopalvelu Oy.

TOIMIKIJNTIEN TOIMINTAKERTOMUKSET
VUODELTA 1995

Luottoalar Neuvottelukunta

Luottoalan neuvottelukunta kokoontui ker-
ran toimintavuoden aikana, 1O. I 1.95 Todet-
tiin koulutuksen olevan terkee osa vhdistvk-
sen toimintaa ja etta yhteistydte korlieakoulu-
jen kanssa tulisi kehittiiii. Yhdistyksen omat
resurssit elvat rilta takaamaan koulutuksen
tarpeellista tasoa. Tulisi myiis seurata Fec-
man puitteissa tapahtuvaa koulutuskehitys-
ta. Y-lelsesti todettiin toimikuntien toimivan
hyvin ja alan julkaisun, Luottolinkin kehitty-
neen positiivisesti.

Lakitoimikunta

Perintelakitoimikunnan mietintai luovutettiin
oikeusministerl Jaatteenmaele 18. 1.1995;
tyiihiin osallistui nelja yhdistyksemme jasen-
te. Lakitoimikunta valmisteli vhdistvksen lau-
sunnon, joka jatettiin 31.3.i995. Lausunto-
yhteenvedon jiilkeen j atkuneeseen virkamies-
valmisteluun on osallistuttu svksvn -95 alka-
na useaan otteeseen.

Korkolain muutos tuli voimaan 1.5.1995. Vii-
vastyskoron tulkintaongelmista ja4estettiin

f 5.6. f995 keskustelutilaisuus Keskuskaup-
pakamarissa. Hyva perintetapa kuluttaj ape-
rinnassa -ohjeistus uudistettiin yhteistyiisse
kuluttaja-asiamiehen kanssa syyskuussa.

Yhdistvs ietti I2.5. f 995 oikeusministeridlle
aloitteen rielkojan kulujen korvaamisesta osa-
maksutilityksen yhteydesse koskevien saan-
ndsten muuttamiseksi vastaamaan oikeuden-
keymiskaaren 2l . luvusta ilmenevae paeseiin-
tda, jonka mukaan havidpuoli vastaa kaikista
oikeudenkal.nnin kuluista. Asiasta jerjestet-
tiin kuulemistilaisuus oikeusministeriossa
lO.1f .f 995. Joulukuussa saatiin ministerifin
vastaus, jossa kulukiil't:intda maassa ilmoi-
tettiin seurattavan, mutta lainsaadantotoi-
miin ei ryhdyt5. Pyrkimykset velkojan kannal-
ta oikeudenmukaisemman lopputuloksen saa-
vuttamiseksi jatkuvat.

Tuomioistuinmaksui en korotusta koskevasta
asiasta kuultiin toirriikunnan puheenjohtajaa
eduskunnan lakivaliokunnassa.

Paikallishallintouudistus ny'tkiihti eteenpain
kesiikuussa 1995. Yhdistyksen lausunnot
ulosoton hallin to- ja lainkayttdorganisaatiota
seke muutoksenhaun uudistamista koske-
vista lakiesityksista sekii sy]'ttiij iilaitoksen uu-
distamista koskevasta esityksesta annettiin
eduskunnan lakivaliokunnalle. iossa toimi-
kunnan puheenjohtaja oli kuultdvana 22.1 l.
r995.

"Velkajii4'estell't luotonantajan kannalta" -
proiekti iatkui oikeuspoliittisen tutkimuslai-
toklen t-oimesta ia toimikunnan edustus on
ollut ty<issii muk-ana.

Toimikunnassa valmisteltiin Ruotsin kruu-
nunvoutien maksamismearaysten taytiint66n-
panokelpoisuutta Suomessa koskeva esitys,
joka jetettiin oikeusministeridlle 14. 12. 1995.
Ministeridn vastaus on toisaalla tAssii lehdes-
sa.

KOULUTUSTOIMIKIJNTA

Kokoukset

Toimikunta piu vuoden aikana viisi kokousta.

LTS-tutkinto

Kurssllta O5 valmistui 35 opiskelUaa. Diplo-
mit jaettiin yhdistyksen jiirjestemisse iltamis-
sa 15.3. Kurssin 07 avausDaiva oli LII. Toi-
mikunnan puheenjohtaja esitti avauspeive e
yhdistyksen terveiset uusille opiskelijoille.
Vuoden lopussa oli opiskelijoita kursseilla 06
ja O7 yhteensZi noin 75.

Toimikunta sai vuoden 1994 lopussa Markkl-
nointi-instituutilta tehtiiviiksi uusia vakuuk-
sia kasittelevan oppimonisteen. Monisteen kir-
joittajiksi koottiin viisi asiantuntijaa yhdis-
tyksen jasenista, joista yksi toimii ko oppiai-
neen opettajana. Noin I 5o-si\,'l-rinen oppimo-
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nisle."Luottoriskin pienentaminen" valmistui
nunrlKuussa_

Luottopaivat

Luortopaivat jer j€stetr i in 2.  -  4. lo m/s si l ja
Serenadella Tukholmaan suuntautuvan ri-s-
teilJm merkeissii. Jiirjestellt toteutettiin, ku-
ten aikalsempina luosinakin, hlwiissii yhteis-
tydsse ulkomaantoimikunnan kanssa. Ulko-
maantoimikunta huolehti Tukholmassa ta-
pahtuneesta ohjelmasta. yleiset jairjesrelyr ja
muu ohielma olivat koulutust-oiririkunndn
vastuul la. LuotropaivaristeillT'n osallistui 64
yhdisryksen jasente. Luenn6i l la kasi le l t i in
tulossa olevaa perintalakia, uudistettua trat-
taperintea seka tutustuttiin konkurssiasia-
mieheen. Lisziksi ohjelmassa oli paneelikes-
kustelu aiheesra "Kuka suoiel is i 'velkoiaa?".
Luottopdivien ohjelmaan kuuiui perintee-n mu-
kaisesti mycis vuoden luottomiehen iulkista -
minen.

I'LKOMAANTOIMIKT]NTA

Suomen EU-jeisenyyden myOta ulkomaantoi-
m iKun ta  panos t i  vo imavaransa  l ah inne
FECMA:n toimintaan, ioka olikin l.uonna -9b
pirteampaa kuin aikoihin. FECMA oli mm.
vaikuttamassa EU-parlamentin heinekuussa

hyviiksymein tietosuojadirektiivin sisiiltdon.
Lisaksi jarjestijn asiantuntUa on mukana eu-
rooppalaisen tilinpiiiitdskiiytdnnijn harmoni-
sointia kAsittelevdssti EU:n tvijryhmiissii.
FECMA: n jAsenyhdistyksille jaettlvalnformaa-
tio- ia keskustelulehtinen. FECMA Newslet-
ter, saatiin vihdoin aikaiseksi \,Losien valmis-
telun jelkeen. Lehdykkri ilmestyy kaksi kertaa
r,rrodessa ja jaetaan Luottomiehet r.y:n jAse-
nille Luottolinkin mukana.

FECMA:n jasenyhdistysten toiminta nayt-
tii2i varsin useassa maassa keskittl'viin izise-
niston kouluttamiseen. FEC-MA:h oiiiissri
kaynnistetr i in selv i tys.  jo l la p) ' r i raan kartoi l -
tamaan mahdollisuudet monikansalliseen
luottoalan koulutushankkeeseen sekii siihen
mahdollisesti saatavaan EU:n taloudeliseen
tukeen. FECMApiti \,'uonna -95 kaksi kokous-
ta (cou nci l  meet ingia),  jo i  h in osal l isruivat Tho-
mas Feodorof l ja Petr i  Carpdn (kevarkokous)
sekii Olli Kivela ja Petri Carp6n (slyskokous).
Vuoden aikana aloitettiin myos jArjestcin his-
torian suurimman konferenssin, FECMA '96:n
valmistelut.

Uikomaantoimikunta osallistui liseksi kou-
lutustoimikunnan lokakuussa jarjestamiin
luottopziivien valmisteluun koordinoimalla se-
minaariin kuuluneet ]Titysvierailut sekzi lu-
ennot Ruotsissa.

Ed. tilikausi
o  10194-3  r  1294

114800.OO
0.00

742415.20
297615.20

- \ 4 3 2 9 7 . r r
o.oo

-757769.70
-20436.50
-6552.OO

o.oo
-60986.69

-429041.40

-  13 t426 .20

7577.30
-r23848.90

65100.0O
14000.oo

1.44447.OO
223547.OO

-r27AO7 .69
- 3 1 3 9 1 . 3 1

-106203.32
-8321 .80
-7918 .50

0 .00
-68321 .86

-349964.4A

-126377 .48

6 1 2 L . 7 0
- 120255.78

LUOTTOMIEHET - KREDITIVTAruruEru IV
TULOSLASKELMA

Tilikausi
010195-3  r  r  295

VARSINAINEN TOIMINTA
TUOTOT
Luottolinkki
Jdsenluettelo
Koulutus ja jiisentilaisuudet
Yhteensd

KULUT
Luottolinkki
Jiisenluettelo
Koulutus ja jasentilaisuudet
FECMAN:n kulut
Tutkimus ia tutkinnot
Palkat ja falkkiot
Hallintokulut
Yhteensd

TUOTTO / KULUJAAMA

SIJOITUKSET
Korkotuotot
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myJmti

UDENTULOS

r52000.oo
6000.oo

158000.oo

3 4 1 5 1 . l O

o.oo
3 4 1 5 1 . 1 O

3r 1295

18283 .10
r60000.00
56409.66

234692.76

186881.66
3415 r .  rO

227032.76

r3660.OO
o.oo

13660.OO

234692.76

l48l75.OO
6000.oo

154r75.OO

33919 22

o.oo
33919.22

31t294

2745.OO
120000.oo
70552.76

193297.76

152962.44
33919.22

186881.66

64 l6 . lO
o.oo

6416.  rO

193297.76

VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS
Saamiset

Siirtosaamiset
Muut saamiset
Rahat ia pankkisaamiset

Yhteensei- 
-

:ASTATTAVAA
OMA PI|AOMA

Edellisten tilikausien tulos
Tilikauden tulos

Yhteensd

VIERAS PMOMA
Lyhytaikainen vieras paaoma

Ostovelat
Siirtovelat

Yhteensa

Yhteensii

yhdistyksen
myontee ha itukselle vastuuvapaus.

Helsingissa 3.4.1996

Pekka Tiilikainen

TASE

AAVAA

Tilintarkas tuskertomus
Olemme tarkastaneet Luottomiehef - Ifteditmeinnen ry:n klrjanpidon. titinpaetdksen ja hallinnonseka toimintakertomuksen tilikaudelta 1995. Hallltu(sen la"atirira tilinpAzitbs sisiiltiizi tuloslaskel-man' taseen ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen peruste6lla a"r.rim-e lausunnonttllnpiiiitdkseste ja hallinnosta.

Tilintarkastus on suoritettu.hyv,zin tilintarkastustavan m,ukaisesti. Kirjanpitoa seka tilinpeatdk-sen laatlmisperiaatteita, sisiil[oa ja esittemistapaa 
"" 

tatltiitr tii[i"i;iili;i;;;"a halJudejsasen toteamiseksi, ettei tilinpii€itds sisiillii olennlaisia virheita tai puutieiii. 
---'--

Halllnnon tarkastuksessa o^n 
_selvitetty hallituksen jesenten toiminnan lainmukaisuutta yhdis-tyslain seainndsten perusteella.

Lausuntonamme esitemme,, ette tirinpeatds, joka osoittaa voittoa g4.ls l, ro mk, on laadittukt{anpitolain seka tilinpeatdksen laitimista" tostevien muiaen saannd;t;rr-1. maaraysten
415$,9!ti: Tilinp?iiitds 

-antaa 
kirjanpitolaissa iiitoiteturri ta"ila dtiJ-iu iiittarrat u"aotmukaisesti. Tilinpeatiis 

^anraa 
kirjanpitotaisia 

-ia-iloitit"iil*1.raill-;ii;;; 
fiiuarratyhdisty-ks.en toiminnan tuloksesta ja titouailisesii-i-semasta. ririnpaattis vtiaaan vahvj

.avalla oikeat ia riittavet tiedot
Tihnpaatds voidaan vah!'tstaa ia

Harrlet Ahrenberg
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---\a\
Luottomiehet - Kreditmd.nnen ry:n
varsinainen kevdtkokous pide ti iein
t i is ta ina 14.5.1996 k lo 11.30
Turun Linnassa,
Bryckman Salissa, Turussa.

Kokouksessa kd sitelld.dn
sddnldjen 9. pykrikissri
mainitut asiat.

Ilmoittaudu heti,
vain 80 mahtuu mukaan !
Sitovat ilmoittautumiset
Lisbeth Taunulalle

I

I l-zi-Helsingin Toimistopalveluu n 4
puh. (9O) 323 32O tai
fax (9O) 323 546
6.5.1996 mennessd.
Retken hinta on 390

TERVETULOA !

LUOTTOMIEHET -
KREDITMANNEN RY
HALLITUS

6

@ t u @
n
t0
a

mk.

AII{ATAULU

09.06 Pendolino ldhtee Turkuun

11.00 Pendolino saapuu Turkuun, siirtyminen
bussilla Turun Linnaan

11.3O Kevdtkokous Turun Linnassa, Bryckman
Salissa, kokousesitelmd.

13.OO Lounas Turun Linnassa. Eteldinen Sali

14.30 Siirtyminenbusseilla Kvaerner Masa-Yardsin
Pernoon Telakalle ja tutustuminen telakkaan

16.45 Bussikuljetus juna-asemalle

17.16 Juna liihtee Helsinkiin

19.34 Saapuminen Helsinkiin

1.  G'

LE. lfi
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erpidii sahata
Omaa oksaa

Tammikuussa Didetvssa kuu-
kausikokoukse^ssa 6li teema-
na luotromiesten strategia-
suunnitelma vuoteen 20OO
tahdaten. Se heriitti allekir-
joiltaneessa seuraavia ajatuk-

Maamme ammatl.ikuntien
ioukossa on luottomiesten
inaare, huolimatta siita ette se
fiimeisen kahdenkymmenen
rrroden kuluessa on monin-
kertaistunut.  varsin Dieni .
\-ahmutenamme ovat kuiten-
kin h]'vin toimivat siseiset yh-
tevdet. HenkildjesenJMeen pe-
rustuvan yhdistyksemme yk-
si t ta isel la j i isenel l i i  on leysi
mahdollisuus vaikuttaa. ioko
suoraan tai edustaiien kautta
Luottoalan neuvott6lukunnas-
sa. hallituksessa tai eri toimi-
kunnissa. jo issa on edusretru-
na koko luottoalan kirio.

Yhdistvksemme on mvtis
alansa e<ielliikaviia. ainai{in
Pohjoismaissa. Yhl eispohjois-
maista kanssakaymiste pitaie
edelleen kehitteA ia laaientaa.
Kirjeenvaihtajajti6enizi 

-on 
ol-

lut 1983 liihtien. Ny't kun Suo-
mi on EU:n iesen. halusimme
sitd tai emme. meilla on h]'va
mahdollisuus lisata kanssa-
kaymista myds Eu-maiden
kanssa. Luottotavat, jopa ta-
loudelliset olot vieraissa mais-
sa tulevat tutummiksi kirieen-
vaihtaj aj iisenien kauttd. Ja
mika on tuttua, sita on hel-
pompi ymmartee.

Viime !'uosien aikana ovat
yhdistyksen hallitukset loytzi-
neet toimintaan hwiin vhdis-
Telman. lonon Kuuluu soplva
maere hauskanDitoa seke
ajankohtaista tietoa ja koulu-
tusta, tietojen ja taitojen ajan
tasalla pitamiseksi.

Jasenten al t t ius k, iyda ko-
kouksissa ei ole kasvanut sa-
massa suhteessa kuin idsen-
kunta. Toimista aktiivisirudeII

r
liseemiseksi kes tiin vii-

i.:J
T

me kokouksessa monipuoli-
sesti. Yhtene aiatuksena halli-
tus esitti. etta iasenmaksutuo-
toilla katettaisiin kokoukseen
osallistuvien iesenten ruokai-
lukulut. TAtii sekii kannatet-
tiin etta vastustettiin. ia tie-
den ette seuraava niik-emyk-
seni ei ole yksin minun. Uusi
kiiltzintd lisriisi ennestaan yh-
distyks'en peiiikaupunkikeskei-
sy)'tte ja vdhentiiisi tasaver-
taisuuden Deriaatetta. Osaa-
misesta ja jatkuvasta tietojen
ajan tasaiia pltamisesta huo-
lehtiminen on )Ti r"ysten tehta-
ve, varsinkin kun Suomen ta-
Iouskasvu on laman idlkeen
kddntvnvt nousuun.-  Tessa
suhtedssa on ruotsalainen ioh-
tamlsKult tuun melta narppa-
uksen edellA. Hwa ia motivoi-
tu luotto-osasLd on-elintarkea
tyokalu hyvAile ja motivoidulle
johdolle. Teim?in ajan henki on
selva. Komission suositukses-
ta kuluva !'uosi on iulistettu
ElinikAisen oppimisen vuodek-
si .  Ajatuksena on se. et ta el in-
keinoelaman tarDeiden kasvat-
tami in haasteis i in vastaami-
nen, iatkuvat lains:i:idiinncis-
sii tapahtuvat muutokset ja
talouden rakenteellinen kehit-
tvminen vaativat iatkuvaa uu-
del lee nkoulu L tair t  umista ia
verkottumista. Mikii onkadn
parempi tilaisuus paivittae it-
sensa aiankohtalstiedon suh-
teen kuin vhdistvksemme ko-
koukset! 

- Teksti:
Perttl Pennanen
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