| 80.000yrityksenperustiedot.
Yli 20.000yrityksen tilinpiiiitiistiedot.
Yhdellii rompulla.
Nyt ldytyvit luotto-osastojenja yritystutkijoiden
tarvitsematyritysten perustiedotja tilinpiiiitdkset
yhdeltii CD-ROM Jevylti. Nopeasti ja luotettavasti.
AsiakastiedonVOITTO CD -levyltii voit
tutkia yritystentaustatja taloudellisenaseman
yhdelll istumalla,omalla mikrollasi. Yhi uudelleen ja uudelleen.
Voit vertailla yritystentunnuslukuja sekl
numeraalisestiettd graafisina esityksinii.
Voit tarkastellakokonaistentoimialojen
kehitystdia verrata niiti yksittlisen yrityksen
tilanteeseen.
Voit myds poimia tietyt kriteerit tdyttdviA
yrityksiiiyli kymmenen hakutekijin perusteella,ja
keyttdd useita hakutekijditi samanaikaisesti: nimi,
toimiala,kotipaikka,liikevaihto,kannattavuus.. .

@

Tiismiityrikalu mytis
markl(inoinn in kiiyttiiiin!
VOITTO on lycimdtiintydkalu mycisSinulle,
joka haluat keskittdamyyntiponnistelutmaksukykyisiin asiakkaisiinja viilttiid luottoriskejd
tai vaikka tarkkailla kilpailijoidesi menestystd.
Voit poimia VOITTO-CD:ltii kiinnostavimmat asiakkaatesimerkiksimyyntialueittainja
tulostaane suoraanlistaksiseuraavallemyyntikierrokselletai hycidyntddvaikka suorakampanioiden suunnittelussa.
Tilaa VOITTO CD-ROM nyt.
fa kun tarvitset reaaliaikaista tietoa yrityksisti,
muista Asiakastiedon luottotietooalvelut!

Asiakastieto

SuomenAsiakastieto
Oy,Tydpajankatu10,PL 16,00581
Helsinki,puhelin(09)148861,fax (09)735338.
Internet:www.asiakastieto.fi
. SdhkiiDosti:
oalvelut@asiakastieto.fi
.
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Kai Palmen

Puh. 010 52000
Fax.010-5202716

HelenaLajunen,
Puh. 09-5272361
Mikko Kallankari.
Puh.09-148861
Jukka Marttila,
Pjh. 02046212t2

EUa Majuri
09-502941
Arl Rajala.
Puh.09-685031
Jorma Taihtinen
Puh. 09 669 848

Jorma Tabtrnen

Fa-x.09-669 848

Luottomiehetry
PL 891, 0010r Helsinki
Luottomiehetry
Tilitoimisto TreassoOy
Sinikalliontie l, 02630 Dspoo
Puh.09- 420 8010 Fa-x09- 420 8030
Luottomiehet ry
Merita Pankki
Hki-Rautatientori, 208918 73866
PainoekspertOy. Helsinki
Kirjoittajien lehdesse esittamzit mieli
piteet ovat heidan omiaan eivatka siten
valttamatta edusta yhdistyksen kantaa.

isot haasteet edesse, mutta vastapainoisesti myais paljon
annettavaa tietosuojakysymyksiin 10 Vuoden aikana karttuneiden kokemusten ansiosta. Virka on varsin tuulinen.
niinkuin sanomalehden tekstikin antoi ymmertaa. Seke
Anna-Riitta Wallinin, ettZi Jorma Kuopuksen toiminta rajoittui vain yhteen viisi\.uotiskauteen. Ainakin Kuopus olisi
kuulemma halunnut iatkaa. Toivokaamme, etta tiiman lehden ilmestyessii valinta olisi ratkennut Aarnion ja nain mytis
koko luottoalan eduksi.
Sitten haluan tassa kirjoituksessani puuttua aivan toisenlaiseen asiaan, mika on lZlhitulevaisuudessa varsin ajankohtainen. Luottomiehet ry:n hallitus on piiiitt?inyt uuden
ja saannollisesti julkaistavan jasenluettelon toteuttamisen
viele teman r..uodenpuolella. Ongelmana on se. ettei itse jasenrekisteri nykyis6leen ole lai"heskauinajan tasalla. En
ymmarre, mikseivZit yrityksien luottotolminnoista vastuulliset tai perinte-, luottotietotoimistotkaan ota asiakseen hoitaa kuntoon naita pienia asioita. Ehdotan, etta yrityksetja
toisaalta iasenet henkilokohtaisesti miettisivait, tuleeko
Luottolinliki nyt oikeilla yhteystiedoilla ja onko paivitys hoidettu kuntoon viimeisen tyaipaikanvaihdoksen jalkeen. Jos
on vahankin epailysta, ettei nain ole - ota, ennen kuin
kziennait sivua - yhteys jesenrekisterinhoitajaan:
Treasso OylSatu Sunikka
Sinikalliontie 1, 02630 ESPOO
Puh. 09 - 42O 8010, Fax 09 - 420 8O3O
Ei ole mitiizin slTte painattaa jasenluetteloa "tyoviilineeksi",
jos siina oleva tieto on virheelliste. Olaartran me Luottomiehet taissakin asiassa luotettavia !!!!
Iloista pikkujoulujen

aikaa kaikille !!!!

Kai Palm6n
paatoimittaja

PALSTA

Ulkomaantoimikunnasta
Pti2iasiallisestiulkomaantoimikunnan toiminta on jo \,uosia ollut osallistumista
FECMAn (Federation of European Credit
Management Association) kokouksiin.
FECMA perustettiin ajamaan yhteisia
luottoalan etuja Euroopassa, vaihtamaan
tietoja eri yhdistysten hyvista toimintatavoista ja viime \,'uosina vahvasti vaikuttamaan ja lobbaamaan Brysselistii tulevien direktiivien sisellosIe.
Kun aikoinaan meikdldinen yhden
ulkomaantoimikunnan
matkan jiilkeen
esitti rakentavaa kritiikkiti matkan jtirjestelyistZi, ei kestiinyt kauaakaan niin sain
itse olla vaikuttamassa ulkomaan matkojen sisaltddn ja toimikunnan toimintaan.
Luottomiesten ulkomaantoimikunta on
aktiivisesti FECMAn perustamisesta liihtien liputtanut myrihiistymiskorkojen
puolesta ja helpon summaarisen oikeusprosessin kayttamisesta saatavien perinniissti. Uskon etta Luottomiesten aktiivinen vaikuttaminen n:iiden asioiden puolesta on avannut monta silmZiii Euroopassa niikemiitin, ettti perinttiti on helpompi
hoitaa kun on tarvittavat tyokalut kiiytossti.
Ulkomaantoimikunta on ollut myds
mukana dokumentoimassa suomalaista
luottohallinnon kaytantda sekei jakanut
luotto- ja perintiihallinnon tietoutta Euroopassa. Olemme olleet mukana jarjestdmdssd tutkimuksia, joilla olemme pystyneet vaikuttamaan mielipiteisiin ja jotka varmasti johtavat parannuksiin Eurooppalaisessa luottoalan lainsEidddnnds-

sZi.Emme ole ainoastaan olleet vaikuttamassa vaan olemme r,rrosien varrella saaneet myos hyviii kehityskelpoisia ajatuksia muiden maiden vastaavista jerjestdista. Ei tietenkaein pidii unohtaa niite hetkia, jolloin olemme jtirjest?ineet ikimuistettavia seminaarimatkoj a eri puolille
Eurooppaa ja nein saaneet tutustua kuinka ntlissil maissa yritykset hoitavat luotto- ja perintaasioitaan.
Viime !'r-rosinamatkoja on ollut vZihemmiin. Kiinnostus ulkomaantoimikunnan
jerjestamia pienseminaareja kohtaan on
ollut viihiiisempdii niiden kalliiden hintojen moksi ja koska koulutustoimikunta
on motuisilla meriseminaareillaan saanut
sankan joukon jaseniadn hikkeelle. Ulkomaantoimikunta onkin aktiivisesti pyrkinyt auttamaan matkan j2irjestelyissii ja
ohjelman suunnittelussa sekti toteutuksessa ndill2i meriseminaareilla Ruotsin
piiiissii. Uskon ettii ulkomaantoimikunnalla on tdrketi rooli my<is tulevaisuudessa Luottomiesten iiiinitorvena Eurooppaan ja Brysseliin. Toimikunta tulee myds
tulevaisuudessa jarjestamddn matkoja
Eurooppalaisille luottoalan messuille ja
seminaareille. Otamme myos mielelldmme vastaan ehdotuksia matkakohteista ja
teemoista,jotka voisimme jalostaa toimiviksi seminaarimat koiksi.

Thomas Feodoroff
toimitusjohtaja
Intrum Justitia Ov

Oikeudenkiyntikulusflflnntiksid
ollaantaasmuuttamassa

Teksti:
Timo Mdki

Julkisuudessa on arvosteltu
sita, etta joulukuussa 1993
tapahtuneen tuomioistuinuudistuksen vuoksi oikeudenkayntikulut ovat kivunneet
niin korkealle, ettei tavallisell a i h m i s e l l eo l e e n e e v a r a ao i keudessa periita taysin oikeutettuja vaateitaan.
On vaitetty, ettei tuomioistuimeen ole enaa asiaa muil
la kuin rikkailla ja kdyhiila,
jotka saavatmaksut loman oikeudenkiiynnin. Yrityksille
oikeudenke).nti ku lu I arvonlisaveroineen ovat verotuksessa vdhe nnys ke lp ols la, kun
taas yksityishenkildn viihennysmahdollisuudet ovat varsin rajoitetut.
Pelkastaan alioikeusuu
distuksen yhteydessAmuutetut oikeudenkiiyntikuluj en
korvaamista koskevat siiiinn o k s e r e i v aI s e l i i e k u l u j e n
kasl.ua. Aiemminkin voimass a o l l e e s s al a i s s a o l i p e a seentbna tiiyden korvauksen
periaate. Sekavassaja epatleloisessat apauksessaoli mahdollisuus panna kulut kuittiin
ell maerata, etta kumpikin
osapuoli vastaa omista oikeud e n k d y n t i k u l u i s t a a n .T a t A
m a h d o l l i s u tut a l u o m i o i s l ui met kalttivatkin niin ahkerasti, etta siita tuli melkein maan
tapa.
Kaytanndn sekavuutta 1isasi edelleense, etta hovioikeus saattoi valituksen johdosta korottaa voittopuolelle kuuluvan kulukorvauksen teysimiiiiriiiseksi, mutta hovioikeudessa aiheutuneita kuluja maerattiin korvattavaksi
vain nimellisesti.
Kul ukorva uss aanndksia
uudistettaessa koettiln edella
8

kerrottu kaytanto epZikohdaks i j a h a l l i r u k s e ne s i r y k s e s s e
oikeudenkiiymiskaaren 2 1 luvun muuttamiseksi p?iiisiiiinnoksi otettiin se, etta havinneen asianosaisen tulee korvata vastapuolensa oikeudenkayntikulut taysimaareisesti.
Kaytannon kokemus on
osoittanut, etteivzit hallituksen esityksessa mainitut tavoitteet toteudu kaikissa tuomioistuimissa. Voittaneen
osapuolen oikeudenkayntikulujen taysimaarainen korvaaminen jaa usein haaveeksi, koska kulukorvauksia
miieirAtiiin joissakin tuomioistuimissa alvan sattumanvaraisesti. Valille vaikuttaa silte, ette edeskaikki hovioikeu
del eival ole huomanneet oik eu den k iiyn t ik u lujen miiiir e d m i s t ek o s k e v i e ns d dn n i i s ten muuttumlsta I . I2. I993.
Voittajapuolen oikeus saada taysimaarainen korvaus
heviaj an aiheuttamista kuluisra on nykyiiiin yhra terkee
osa ratkaisua kuin oikeuden
saaminen riidan varsinaisessa kohteessa.Tuskin kenellakZiiin on halua vieda oikeutettuj a vaateita tuomiolstuimeen,
jos loppululos on yhta lyhjan
kanssa siita sn/sta, etta mahdollinen voitto hupenee oikeudenkayntikuluihin.
Korkeimman halllnto-oike uden presidentti Pekka Hallberg esitti askettiiin julkisuudessa ajatuksen oikeudenkiiyntikuluj en kohtuullistamisesta yleisissa tuomioistuimissa samaan tapaan kuin
hallintotuomioistuimissa. Tama uuden hallintolainkayttolain tuntema ratkalsu ei laheskEiiin aina olisi oikeuden-

mukainen, koska se merkitsisi
a i n a t i n k i m i s L aj u t u n v o i t t aneen osapuolen esittemasta
laskusta.
Oikeusministeri on I O.9.
1997 asettanut toimikunnan
valmistelemaan hallltuksen
esityksen muotoon laadittu
ehdotus oikeudenkaymiskaaren 2 | lu\'un oikeudenkdlmtiku lujen korvaamistakoskevien siiannostentark istamisek
si. Toimikunnan on erityisest i k i i n ni l e l r a v ah u o m i o t a n i i hin tilanteisiin, joissa asianosalsella asian epiiseh'1yden
v u o k s io n o l l u t p e r u s t e l l u aa i hetta oikeudenkayntiin, seke
ns. summaarisessamenetteIyssii k?isiieliiivienvelkomis
asioiden oikeudenk€iyntikuluihin. Lisiiksi toimikunnassa
on selvitettAvA, onko aihetta
erityissaantelyyn niissa tapaukslssa, joissa yksityinen
kansalainen on riita-asiassa
julkisyhteison vastapuolena.
Toimikunnan tulee saada
tyonsii valmiiksi 31.12. 1997
mennessa.
Toisena tehtevana toimikunnalla on selvittaa 31.5.
1998 mennessa, mitka eri tekijat vaikuttavat oikeudenk A y n l i k u l u j e n m e a r a an . j a
ehdot taa la insEiZldZinnollisiei
t a i m u i t a k e i n o j a .j o i l l a v o i
daan alentaa oikeudenkAynneista asianosaisille aiheutuvia kustannuksia.
Toimikunnan puheenjohtajana toimii Helsingin kiira
jaoikeuden laamanni Kauko
Huttunen. Asiantuntijaksi on
n i m i t e t t y m m . v a r al u o m a r i
Timo Mdki Contant Oy:stai.

I

Luottomiehet-Kreditmflnnen
ry:n
aa aa

aa

YLII'IAARAINEN
KOKOUS
18.9.1997
Kokon s pidettiin luottomiehille jo tutuksi
kiigneessii Hotelli
Rcrdisson SAS:in kokoustiloisscr. Kauniin kesiin
jdlkeen kelpo joukko
ammattisis ar i a j a -uelj iii
oli saapunut kokoukseen kuulemao,n a'lo:n
uiimeisiii uutisia - sekii
tietgsti tc:pa.o,mo.o;n
kolleegoito,an,

Yhdistyksen puheenjohtaja
avasi kokouksen seke totesi
sen lailliseksija peetbsvallaiseksi.Esi lyslista hj,.vaksyLriin
kokouksen Lydjzirjesly k seksi.
Kokouksen puheenjohtajaksi
valittiin yhdistyksen puheenjohtaja Jyrki Pekkala ja sihteeriksi Elina Vihinen. Poytiik i r j a n I a r k a s r a j i k s i v a l i lt i i n
Asko Ojanenja Jouni Suominen.
Aluksi vietettiin hetken hi1jaisuus pois nukkuneen kunniajasenen Sylvester Perretin muistoksi. Hanet muistetaan henkilonzi, joka oli alus
ta asti kehil temassa Luotlomiehet-K-reditmannen ry: n toimintaa ja samalla kasvattamassa koko ammattikunnan
arvostusta.
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Risto Suui..lan

u..Idiseva

esitelmii

uwd.esta osakeuhtiailoisto.

Os ak eghtiiilo;in muutoks illa

TALOUSRIKOLLISUUTTA
\TASTAAT{

Os akeghtiblatn muutoks et tuliu at
uoimqqn O1.O9.1997. Muutoksiin
sisciltgg gksis tcicin 4 7 siirtgmciscianniistri. mikci kertoo uudistuksen
Iaaj akantois uude s ta..
Tcissci artikkelis s a ke skitutcicin
asiothin, joilla on uaikutusta
IuotonantQ an j a uelkoj an d s emaqn.
J oillakin scicinniiksilki tcittdcitcicin liscikst
tqlo us rikollis uude n ehkqis emiseen.
Artikkeli p e rus tuu uar atuomqrt
Ris to Suuial an ctlustuks een
ghdis tgk s emme koko uk s es s a
18.O9.1997Radisson
SAS Hotellissa.

Jos osakeyhtitin arvopaperi on ollut julkisen kaupank i i y n n i n k o h t e e n a O1 . O 9 .
1997, sovelletaan yhti66n heti
julkista osakeyhtidta koskevia
seenndksia. Yhtiokokouksen
piiiitiis muuttumisesta oyj :ksi
ja ilmoitus kaupparekisteriin
on tehtave 31.O8.1998 mennessa.

VAIIIMMAISOSAKEPAAOITIA

Risto Suviala
Erdpiiivd Oy

YKSITYINENJA
JULKINEN
OSAKDYHTIO
Osakeyhtirit jaetaan yksityisiin [oylab) ja julkisiin (oyj/
abp) osakeyhtioihin. Yksityisen osakeyhtidn arvopapereilla ei saa kiiydii kauppaa
arvopaperimarkkinoilla.
t4

Yksityisen osakeyhtidn osakepaaoman on oltava vehinHen
5O.O00markkaa. Jos yhtidn
osakepaaoma on 01.O9.1997
ollut alle 50.0O0 markkaa, on
osakepaaoma korotettava vahintaen 50.OOO markkaan
O1.O9.2O04mennessii.Osakep2iAomaaei kannattane muuttaa ennen kuin tiedeteen. pa-ljonko vahimmeis o s akepa e oma tulee olemaan euroissa.
Yhti6 ei mydskaan saa alentaa osakepddomaansa alle
5O.OOO
markan.
Jos yhtiii ei halua korottaa
osakepaaomaansa 5 0. OOO
markkaan. se voidaan muut-

taa avoimeksi yhtidksi, kommandiittiyhtioksi
tai yksityiseksi elinkeinonharj oittajaksi.
Jos yhti6 ei korota osakepaaomaansa tai muutu henkil6yhti6ksi, se asetetaan
selvitystilaan ja poistetaan
kaupparekisterista.
Julkisen osakeyhtidn osakepiiiioman on oltava vAhintiiAn 5O0.0O0 markkaa.

OSAKEPIIAOMAN
MAKSU
Osakeptizioma, samoin kuin
osakepddoman korotus on
maksettava kokonaan yhtidn
Suomessa olevalle pankkitilille ennen yhti<in (korotuksen) ilmoittamista kaupparekisteriin. Osakkeista maksettua mearaa ei saa kayttae
ennen kuin hallitus on valittu.
Apporttina yhtiodn tulevan
omaisuuden arvioinnin tekee
riippumattomana asiantuntijana toimiva h]'vaksytty tilintarkastaja, joka voi olla yhtidn oma tilintarkastaia.

KONSERNI
Konsernisuhde on olemassa,
kun yhtiolla on meareysvalta
toisessa yhteisdss2i. Osakeyhtidlle on maeraysvalta toisessa yhtidssa. kun silla on aenivallasta yli puolet tai oikeus
nimittaa enemmisto hallituksesta. Nimitysoikeus voi perustua esimerkiksi osakas- tai
rahoitussopimukseen.
Konsernijn kuuluvat myds
avoimet yhti6t, kommandiitiiyhudt. osuuskunnaI seke taloudellisetja aatteellisetyhdistykset. Saetidt eivat voi
kuulua konserniin.

YHTION JOHTO
Yhtidn johtoon valittavan on
annettava kirjallinen - paivetty ja allekirjoitettu - suostumus tehtavaen ennen valintaa. Suostumus vaaditaan
hallituksen jesenelta ja varajese nelte. to im itu sjohtajaIta ja
hdnen sijaiseltaan sekii hallintoneuvoston j esenelte ja varajasenelta. Suostumus vaaditaan myris kun henkilti valitaan uudelleen tehtAviiiin.
Vastaavastihallituksen jesenen ja varajasenen seka
hallintoneuvoston jesenen ja
varajasenen on annettava eroilmoitus kirjallisesti paivattynii ja allekirjoitettuna.
Eroava hallituksen jiisen
on velvollinen huolehtimaan
siite. ettii yhtioon jea vahintiiiin yksi hallituksen jiisen.
Viimeiseksi eroavan hallituksen jesenen on kutsuttava
yhtidkokous koolle valitsemaan uutta jiisent2i.

TILINTARKAST,{TA
Myiis tilin t arkastajan ja varatilintarkastajan on annettava
kiriallinen suostumus tehta-

vaan ennen valintaa. Kaupparekisteriin on ilmoitettava tilintarkastaj an, peavastuullisen tilintarkastajan ja varatilintarkas taj an henkil6tiedot,
mm. henkilotunnus.
Olemassa olevien yhtittiden
tilintarkastaja on ilmoitettava
kaupparekisteriin muun ilmoitusvelvollisuuden yhteydesse.

TILINP,IIAT6TSNN
JULKISTAMINEN
Kaikkien osakeyhtididen on
toimitettava tilinpeatdksensa
kaupparekisteriin. Avoimien
yhtididen ja kommandiittiyhtididen osalta julkistamisvelvollisuus sailyy rajoitettuna.
Julkis ta mi sve Ivo Ilis u u s
koskee niita tilikausia, jotka
alkavat O1.09.1997tai senjelkeen. Niiin ollen valtaosa tilinpaatoksista saadaan vasta
keviiiillii 1999.
Tilinpaat6sasiakirjat liitteineen on liihetett2ivii kaupparekisteriin kahdessa kuukaudessa tilinpeetoksen vahvistamisesta. Samat asiakirjat
on pidettava yhtion paekonttorissa nahtavillii jo kahden
yiikon kuluttua illinpeetdksen
vahvistamisesta. Jalj ennokset
saa maksua vastaan kahden
viikon kuluessa pyynntjste.
Velvollisuutta piteii tilinpaattisasiakirjoja nehtavilla ei
enea ole kun tilinpaat6s on
rekisterdity. Jos yhtio ei talta
nehtev lapito- ja jalj enndksen
antamisvelvollisuuttaan,
on
mahdollisuus saada virkaapua (poliisilta?).
Kaupparekisteriin on ilmoitettava tilikausi. Olemassa olevien yhtididen on ilmoitettava tilikausi kaupparekisteriin muun ilmoitusvelvolllsuuden yhteydessii.
Kaupparekisterin on tar-

koitus automatisoida tilinpaetosten seurantaa. Kyselyruuhkat tullevat vaikuttamaan kaupparekisterin suorittamaan tilinpeetdsten karhuntaan. Ainakin niita tilinpiiiit<iksiii tullaan karhuamaan, joita on kysytty.
Jos rilinpeetosasiakirjoja ei
kaupparekisterin kehotuksesta huolimatta ole toimitettu rekisteriin vuoden kuluessa tilikauden peettymisesta, tuomioistuin maeraa yhtitin selvitystilaan.

PAKKOSDLVITYSTILA
Osakeyhtion hallituksen on
reagoitava.jos se havaitsee tilinpaatosta laadittaessa tai
silld on muulloin syyta olettaa,
etta oma paeoma on alle puoHall ituklet osakeptiEiomasta.
sella on siis aktiivinen oman
peAoman s eurantavelvo I I i suus.
Hallituksen on viipyrnetta
laadittava selvitystilatase ja
annettava se tilin tarka staj ien
tarkastettavaksi.
Dnsimmainen yhtidkokous
on pidettava kahdessa kuukaudessa taseen laatimisesta.
Kokouksessa voidaan peettea
joko viilitt<imiistii selvitystilasta tai yhtion saneeraamisesta.
Yhtio on asetettava selvitystilaan, jos 12 kuukauden
kuluessa ensimmeisesta yhtitrkokouksessa pidettavasse
toisessa yhtidkokouksessa todetaan, ette oma padoma on
edelleenalle puolet osakep2iiiomasta.
Hallituksen jesenelle voi
tulla henkildkohtainen korvausvastuu velkojaa kohtaan
niiste velvoitteista, jotka ovat
s]'ntj.neet edella mainittujen
siidnn6sten laiminlydnnin j alkeen.

lc
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Jos yhtidn oma paaoma on
O1.O9.1997 ollut alle puolet,
mutta vehintadn kolmasosa
osakepiiiiomasta, sovelletaan
naita uusia selvitystilasaannriksiii julkiseen osakeyhtio6n
01.O9.1998alkaen ja yksityiseenosakeyhtictdnOr.O9.r999
alkaen. Jos oma paeoma on
OI.09. 1997 ollut viihintiitin
puolet osakepaaomasta, sovelletaan selvitystilasaiirnoksie heti!

SULAUTUMINEN
Osakeyhti<iiden sulautumiseen on aina hankittava tilintarkastajan lausunto siita,
vaarantaako suiautuminen

velkojen maksun vastaanottavassa yhtiossd. Jos velkojen maksu lausunnon mukaan vaarantuu, on kuulutus
su.lautumisesta lehetettava
myds vastaanottavan yhtidn
velkojllle.
Myds vastaanottavan yhtiiin velkojilla on kuulutuksen
vastaanotettuaan oikeus saada saatavilleen maksu tai vakuus.

JAKAUTUMINEN
Osakeyhtid voi jakautua kahdella tavalla:
l) jakautuvan yhticin kaikki
varatjavelatsiirtyvatkahdel-

le tai useammalle perustettavalle vastaanottavalle yhtidlle
tai
2) osa jakautuvan yhticin varoistaja veloista siirtyy yhdelle
tai useammalle perustettavalle vastaanottavalle yhtidlle.
Jakautumissuunnitelmassa
on oltava ehdotus jakautuvan
yhtidn varojen ja velkojen jakamisesta kullekin jakautumiseen osallistuvalle yhtiolle.
Lisaksi on hankittava lausunto siita. etta vaarantaako jakautumlnen velkojen maksun
jossain jakautumiseen osallistuvassa yhtidssa. Kuulutus
iakautumisesta on liihetettii-

Projektityiiskentelyii yhdesse
vendlflistenkanssa
Teksti: Eija MaJud

Qualitron Og onTV-, uideo-ja audiotuotantoLaitteisiin j a j cirjes telmitn ke skittyngt kctnsainu cili-

sesti toimtua suoma,lninengrttgs. Yhtic.maahantuo ja markkinoi tuotctntolctitteita. sekq suunnitteIeeja toteuttqq toimivi.qj cirjestelmiri quqimetkciteen -0eriaatte ella".
Vuonna 1982 Helectronin Systeemielektroniikkaosasto
aloltti audiovisuaalisten j iirj estelmien avaimet-keteen -toimitukset. Kahdeksan vuotta
mydhemmin perustettiin itseneinen ]'ritys Oy Qualitron Ab,
joka on osa Helvar Merca
Groupia. Kasvavan Venajan
kaupan myote perustettiin
vuonna 1993 gualitronin
Moskovan edustusto.
Sualitronin tuotanto- ja
hallintotoimet hoidetaan Suomessa. Venajen edustusto toimii ensisijaisesti markkinointiyksikkdnii. Moskovasta
lo

on my6s usein helpompi olla
yhteydessii tytin alla olevaan
v e n d l d i s e e n p r o je kI i a s i a k kaaseen. jolloin nopean yhteydenoton ja saman kulttuuritaustan tarkeys korostuu.
gualitronilla tyoskentelee
tiillii hetkellii Suomessa 2O
henkilda ja Moskovassa 1O
henkiloa. Yhteistyo Espoon ja
Moskovan valila on tiivista;
jokainen tydntekue on paivittAin yhteydessa toiseen konttoriin. Kommunikointikieli on
ensisijaisesti englanti, mutta
asioita hoidetaan myds venejiiksi ja tavanomaiset kuulu-

Hei ! Me tehdiiiin

tulostd.

miset saatetaan vaihtaa vaikka suomeksi.
Henkildkunnan palkkaaminen VenAjiilla ei gualitronin
tapauksessa ole ollut vaikeata. Mielenkiintoinen viestintiiiin ja korkeaan teknologiaan
liitt,'va a1aon vetiin)'t puoleensa nuoria djmaamisia ihmisie,

va kaikille jakautumiseen
osallistuvien yhtioiden velkojille. Velkojilla on oikeus saada saatavilleen maksu tai vakuus.
Jakautumiseen osallistuvat yhtitjt vastaavat yh teisvastuullisestijakautuvan yhtion sellaisesta velasta, joka
on syntynyt ennen kuin jakautumisen taytantodnpano
on merkitty kauppa rekisteriin. Jakautumissuunnitelmassa mainitusta velasta velk o j a v o i v a a t i a s u o r i L u st a
yhteisvastuun perusteella vasta kun on todertu, ettei han
saa suoritusta velalliselta tai
vakuudesta.

-

jotka on palkattu yleensa suosittelijolden perusteella. Yhteisena nimittejana venaleisil1a
tyontekijoillii on ollut valtavan
kova oppimishalu.
Tydtahti Qualitronilla on
kova. Vendliiinen asiakas orr
vaativa ja haluaa hlwrizi palvelua. Teman vuoksi yhteistyon tulee olla saumatonta Espoon ja Moskovan konttorin
viilillA. Asiakkaan haluama
tuote rakennetaan juuri taman toiveiden mukaiseksi, se
toimitetaan asiakkaalle pyydettynii ajankohtana paikalleen asennettuna ja asiakas
koulutetaan kiyttiimeizin sitii.
Kokonaan ilman kommelluksia ei s uomalais-vene lainen yhteistyd ole kovasta yrittemisestahuolimatta aina sujunut. Toisen osapuolen ymmartemiste on joskus haitannut se, ettd kumpikin puhuu
itselleen vierasta kieltii - engla n tia -jolloinajarustenilmaiseminen on ollut epzitarkkaa.
Myos vastapuoli on saattanut
ymmartae toisen puheen
oman kielitaidon puutteelli-

suuden \,'uoksi vaerin. Seisomalla vastaanottokomitean
kanssa ra u tatieasemalla vddrena paivane on eslmerkiksi
opittu, ettii kaikki tarkeat asiat, kuten piiivAmii:irzit ja ajat
on slf/ta toistaa ja tarkistaa
moneen kertaan. jolta varmasti on ymmertenyt asian
oikein.
Toisinaan hiimmennystii
aiheuttaa suomalaisen ja venelziisen erilainen temperamentti. Venalainen saattaa sanoa mielipiteensa jostakin asiasta suomalaisittain ajatellen
hyvinkin suorasti, vaikka ei
haluakaan loukata vastapuolta. Vastaavasti venalaiset
pirevdt suomalaisia kylmina ja
tunteettomina, kun sailytamme joka tilanteessa rauhallisen ulkokuoremme emmekii
juuri nayte tunteitamme ulospain.
J o l t a k i e l e l r a z i nj a k u l t tuuritaustaltaan erilaiset ihmiset pyst]'vat tekemean Iah e i st a y h t e i s r y o t a p i t k a s r e
viilimatkasta huolimatta, vaatii se )Titykselte aktiivista otet-

KIRJEET JA
LOMAKKEDT
Osakeyhtiiin kirj eissii ja lomakkeissa on mainittava yhti6n rekisteriin merkitry toiminimi. kotipaikka. osoiteja
kaupparekisterinumero sekd
mahdollinen selvitystila. Niima tiedot on oltava ainakin
seuraavissa Iomakkeissa:
kirjelomakkeet
laskulomakkeet
perintakirjeet
tarjoukset
tilaukset
tilausvahvistukset
muul vastaavat lomakkeet.

Yhtion hallituksen ja toimitusjohtajan on huolehdittava
saennoksen noudattamisesta.
Vaatimusta sovelletaan O1.
09. 1998 alkaen.
Lomakkeisiin suositellaan
painattamaan lisaksi ly-tunnus. koska kaupparekisterinumero ja ly-tunnus tultaneen yhdisttimiiiin yhdeksi
yhtenaiseksi, ly-tunnukseen
perustuvaksi yritystunnukseksi.

I

ta tilanteen helpottamiseksi.
Qualitronin toimitusjohtaja
Tapani Karjalainen tyoskenteleejoka toisen viikon Moskovassa ja joka toisen Espoossa. Projekti-insinotjrit, asentajat ja kouluttajat tekev?it
myos usein toita "ristiin", venalaiset Suomessaja suomalaiset Venejella. Koko henkilijkunta tapaa toisensa muutaman kerran lrrodessa jarjestettiivissii yhteisissa tapahtumissa, joiden tarkoituksena
on yhteishengen luominen ja
hauskanpito. Lisiiksi yrityksesse mietitaan koko ajan keinoja, joilla ongelmatilanteita
voitaisiin valttaiaja mi len yhteistyo saataisiin sujumaan
vielakin paremmin .
Suomen Qualitronin henkilokunnan kesken kuulee
usein sanottavan: "Olemme
kuin yhtii suurta perhetta...".
Venelaisia tyiikavereita voidaan kutsua vai k ka "serkuiksi". jotka myos ovat hyvin laheisia.mutta jotka asuvat vehtin kauempana.
I
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Luottomiehe

Itilmerellf,
Lokakuun crlussa 7997 ghdistgksen jii.senet
kokoontuiaat
sankoin joukoin kuulemao:n
esitelmiii ia
kiinnostantia alaan liittgaiii
trrpc,rrmc,rrn kolleegoja.
Tekstija kuvat:
Mikko Kallankari

Meriseminaarin paikaksi oli
tanakin vuonna valittu jo perinteeksi muodostunut Ruotsinristeily m/s Silja Serenade1la. Luottomiesten ja -naisten kapteenina toimi seminaarinvetejana koulul usloimikunnan puheenjohtaja
Kari Miikikiirki. joka avasi tapahtuman ja toivotti Meriseminaarin osallistujattervetulleeksi.

LUOTONOHJAUS
2000
Seminaariohjelman mukaan
kuulimme ensimmaisene esitelman luotonohjaukseen
kohdistu vista odotuksista
vuositutrannen vaihtuessa.
Aiheesta oli kutsuttu kertomaan kuuluoille kenttiipiiZillikk<j Pekka Niva Kesko Oy:sTulevaisuudenennustaminen on aina vaikeaa. Nyt mie[itaanja keskustellaanasioista jotka tuievat tapahtumaan
3-5 moden sis:ilki.
Tulevaisuutta voidaan ldhestyii esimerkiksi kahta
kautta: Mitd- tai Miten-kysymyksena. Mita-kysymyksilla
ydtetaan ymmiirtiiii asia asiana ja Miten -kysymiillii asiaa
liihestytZiiin menetelmene.
20

Laatuj ohtaminen on h5,win
menetelmiisidonnaista. Menetelmien keskeisiA nAkiikulmia
ovat: asiakaslahtciislys ja prosessimaisuus.
Menetelmista voi keskustella kuka tahansa, koska
kaikki voivat vertailla mita tahansa menetelmae.
Hlwii menetelmd on kustannustehokas, "kerralla kun[oon". Yrityksen huono toiminta ei johdu ihmisten huonoudesta, vaan menetelmien
huonoudesta. )aleensavirheisA 96 % johtuu prosessistaja
vairt 4 o/oihmislste.
PitkZin tZihtiiyksen suunnittelun tarkoituksena on luoda tulevaisuuden varalta jokin taijoitakin suunnitelmia.
Suunnittelussa tulee ottaa
huomioon mm. toimintaymp a r i st i j . k i l p a i l u m u u t o k s et .
henkilijston oppimiskyky, j oka
on tene peivana erittdin tarkeii kilpailuetu.
Asiakkaan huomioonottaminen on erittein tiirkeiiii.
Laatu luodaan asiakaan silmisse.
Asiakasta ajateltaessa joutuu miettlm2iiin miten asiakas
muuttuu jatkuvasti. Markkinoinnissa on myos tiirke?i
muistaa se ette luotto on
myynnin tukiyksikkd. joka

palvelee kaupallista toimintaa.
Laadun kehitteminen on
laajasti ymmartaen asiakaspalvelusysteemien kehittamis-

ta.
Mitii-kysl.rnyksia ovat mm.
luottokaupan seilyminen,
suuremmat yksikkokoot, valuutta-asiat, internet/verkkoraha. kansainvaliset laatujerjestelmal ja se kuinka ihmiset omivat kaiken uuden
mm. atk:n hywiiksikiiytdn eliimassaan.

VERKKOKAUPPAA
LUOTOLLAKO?
Johtaja Bo Harald Merita
Pankki Oy:stii oli saapunut
Iaivalle kertomaan kokemuksiaan ja niikemyksiii2in atk:n
vAlityksellii kaytavaste kaupanteosta.
Verkoitse ka''tevii kaupanteko on tane paivana viela
harvinaista siihen nahden
miten laitteet ja tekniikka antavat jo nyt siihen mahdollisuuden. Sehkoinen kaupankaynti on nopeaa ja halpaa,
joten voisi kuvitella ettd kasvu olisi nopeaa. mutta markkinat eivat toimi loogisesti.
Keytettavissa oleva tekn i i k k a m u u t t u u n o p e a s ti .
mutta ihmisten tottumukset

hoitaa asioita muuttuvat hi
taasti. Suomessajo olevatva1miit yhteydet antavat meille
mahdollisuuden kehittye todelliseksiI ietoyhieiskunnaksi.
Tiimzin hlwiin pohjan ovat
luoneet elektroninen pankkitoiminta, joka on luonut suuren tottuneen valmiin asiakaskunnan verkkokaupan kiiyttejiksi.
Verkkokaupan valtatielta
puuttuu tana paivana lahes
t W S t i nv i e l an i i n s a n o l l u h y o
tykiiytto.
Verkkokauppaaon liszit rdva liike-elamassa ja valtiollisella tasolla.
Uusi toimintamalli antaa
mahdollisuuden myynnin

kasvulle samaan aikaan kun
kustannukset laskevat. YhtiOidenkassavirrat nopeutuvat,
laskutuksesta, luotonvalvonnasta, perinnastii ja tappioista voldaan luopua, samalla
kun asiakasalennuksilla voidaan luoda lisdvauhtia mpntiin.

TUNNDTKO
LUOTTOVAKWTUKSEN
Johtaja Kenneth Ahlqvist
Aon Finland Oy:sta kertoi
meille esitelmassaanluotiovakuutuksista.
Luottovakuutuksella pyriI aAn siirt€imadn luoiroriski
myyntisaamisista myyj alta

vakuutusyhtirille.
Yrityksissa usein unohdetaan se, etta mlyntisaamiset
eduslavat usein su urin la yksittaista tase-eraa.
Luottoriskien ennustami
nen on hJ,'vinvaikeaa.Vientikauppa kasvaa koko aj an,
mahdollisuudet saada turv a a v i av a k u u k s i a v e h e n e v e t ,
mm. pankkitakaukset.
Luottoriskivakuutuksella
korvataan mm. kaupallisista
ja poliittisista riskeista johtuvia luottorappioita. Vakuutuksen ottaja voi vakuuttaa eri
a s i o i l a .e s i m . k o k o m l T n n i n .
osan mj0/nnisla.jonkin maarilr/n

nrnick+in

Korwauskate vaihtelee 5O%

TonySvensson
Ann-MariRasiiarvi

.':
a:*

E(ikBudon

PekkaNiva
Kenneth
Ahlqvist

2l

Mieleftkiintoiset
esitelmiit
saiuat kokousoiiieft huomiofl osdksee'.

-95 % valilla siite riippuen mihin tarkoitukseen luottovakuutus on otettu.
Vakuutuksen hintaan vaikuttavat mm. toimiala.yrityksen koko. luottokelpoisuus.
poliittinen riski ja maksukiiyttiiytyminen, saatavien rakenne ja perintekafantd.
Luottoriskivakuutuksen
etuja oval mm. riskien siirreminen kolmannelle osapuol e l l e . k e s k i m i i a r a i ser n p e r i misaikojen lyhentyminen, vakuutusyhtidilta saatava tietopalvelu, asiakasselvilykset.
asiakaan oma luotto / rahoitusasema paranee usein oleellisesti ja rahoitus halpenee.
Vaku utusmeklarin ka}1toai
luottovakuutusasioissa puoltaa mm. seuraavat seikat.
Meklari on aina riippumaton.
Han tarjoaa kaikkien vakuutusyhtididen tuotteita. toimii
asiakkaan parhaaksi, ndkee
asiat asiakaan silmin ja a!'ustaa asiakasta eri ongelmatilanteissa.
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MYYNNIN
PDRINTAVASTIru
Aluepzizillikkd Taavi Kallankari Asea Skandialta kertoi
nakdkantojaan m]rjmnin vastuusta.
Tena paivena mlynnin taytyy ymmartaa se, etta mlT/tavasta tuotteesta on saatava
mytis maksu ennen kuin voidaan puhua onnistuneesta
kaupasta.
Mlyja on kAyttinnrissii se
henkilo. joka parhaiten tunteen asiakaan. Han on mytis
henkilo, joka on henkiltjkohtaisesti tekemisisse asiakaan
kanssa. Myyjan kannattaa
tutuslua jo ennakolta asiakkaaseen onnistuneen kaupan
syntymiseksi.Olisikin suotavaa etta mlyja on se henkild,
joka on yhteydessa asiakkaaseen niin hyvassa kuin pahassakin.
Luotonvalvonta voi [o.im.ia
taustalla, joka hoitaa luotonvalmistelun valmiiksi m5,f/nnille ja joka ongelmatapauksissa pyydetaan apuun kun
todella tarvitaan jareita ot tei-

Luotonvalvonnan henkilokunnan ei olekaan suotavaa
tutustua lilan hyvin velallisyrityksen henkiloihin, ettei
perintatoimiin ym. Iuottopolitiikkaan tule liikaa inhimillisia tekijtiite, jotka sumentavat jerkevan toiminnan.
Luotonvalvojan tulisikin
toimia mjD/nnin yhteydessa.
eika kellarissa eri rakennuksessa.
Kuvaavaa on my<is se ettA
tane paivena myyjet ujostelevat puhua asiakkaiden
kanssa heidan ongelmistaan,
ongelmat siirretaan usein
luotto-osastolle hoidettavaksi.

LUOTTOMIESJA
TEHTAVAKIERTO
Luottopaallikkd Ann-Mari
Ras{drvl Oy Shell Ab:ta kertoi kokemuksiaan ja niikemyksiaan luotonvalvonnan
ty6sta ja tehtavakierrosta.
Luottomies on aina talousmies. Han toimii aina terkeane m)rynnin tukihenkildna.
H}^/air luottomiehen tunnistaa
mm. seuraavista piirteista.
Heinellai tulee olla vankka ta-

loustuntemus, kyky analysoida tilinpa€itdksiA, alaa koskeva lainseedantd on myos slyta tuntea, puhumattakaan vakuusasioista.
Luotomiehen tulee osata
neuvotella,asennoitua asioihin oikealla tavalla, sekd ottaa harkittuja riskeja.
Asiakas- ja alan tuntemus
on kova sana.
Tehtavakierto tyossa tuo
eteen uusia haasteita, se kyseenalaistaa myos vanhoja
tyotapoja.
lyontekua saa kokemusta
eri tehtavista. Hiinelle hahmottuu paremmin kokonaiskuva yhtion toiminnasta.
Kierrossa on huolehdittava
vain siita ett:i kierrokset eivzit
kasva liian suuriksi, taijatkur,'uuslakkaa joslakin sjO/sta.

LISAA POTKUA

LUOTTOMIEHEN
TYOH6N
YM, kehityspsykologi Seija
Myyry Stoa Partners Oy:std
kertoi meille ihmisten asenteista ja ajatuksista.
Ihmisen pitaa uskoa itseensd ja tehda. Asenne on
aina tdrked asia. On hyvzi
muistaa se, etta kaikissa asioissa on negatiivisiepiirteita.
eli se siite ainaisestavalittamisesta. Hankalat hommat
kannattaa aina hoitaa heti
pois paivaj arj estyks esta.
Useinhan thmiset siirtelevat
ongelmia eteenpain.
lhmisen ei tarvitse hl,'vaksye itselleentoistenongelmia.
jotka eivet kuulu heinelle.
Usein niille ihmisille.jot ka
h o i t e l e v a r m u i d e n t i j i t a ij a e

omat tyot tekematte.
Meiden kaikkien on mycis
hjrva muistaa: ihminen, joka
ei teevirheitai.ei yleensemyoskaan tee mitaan muutakaan.

VIERAITA RUOTSIN
INTRUM JUSTITIA
AB:STA
Torstaiaamuna saimme la.ivalle vieraaksemme ruotsin Intrum Justitiasta herrat Tony
Svenssonin ja Erik Burtonin.
Intrum Justitia konserni
toimii tailla hetkellii 18 maassa. Sen toiminta on laajenem a s s a v o i m a k k a a s l i i t i i i in
pain. Ruotsissa konsernin
palveluksessa on n. 250 henkiloe sen n. l4OO tyijntekijes-

ta.

.o
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Vieraat kertoivat meille
mm. Ruotsin teman paiviin taIousuutisia. Ruotsissa on tavaraluotLojen keskimriziriiinen maksuaika n. 3O piiiviiii
ja keskimii?iriiinen maksuviive erapaivasta n. 7 paivae.
Pahin
konkurssiaalto
Ruotsissa koettiin vuosina
1991-1993. Huippuvuosi oli
1992, jolloin Ruotsissa asetettiin konkurssiin n. l9.OOOyhti6ta. Yritysten maksuhairiot
ovat olleet viime vuosina kasvussa. Vuonna 1989 yhtiditri
joilla oli julkisia hairidita oli
Ruotsissa noin 4,8 o/o.TAne
vuonna a rvioidaa n julkisia
hairi6ita olevan n. 7,5 % yhti6ista.
Saimme kuulla my<is herroill.a tietoiskun lntrumin tarjoamista maksuvakuutuksista (Betalninsgaranti), sekd
hienosti laadituista vertailutaulukoista, joista selvisi mm.
kuinka vaihteleva eri maiden
maksu keyI tiiytyminen on Euroopassa eri valtioiden veilill:i
ja kuinka loimialal. maantieteellinen asema ym. tekijiit
vaikuttavat maksukayttaytymiseen. Ero nopeimman ja
hitaimman maksajan valilla
on 27 - 94 paivaan. Kaikki
neua pohjoismaata ovat listan
krirjesszi. Hitaimmat maksajat
Itjyry'vatEtele-Euroopan maista.
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MENU
Toast Skagen
katkardpqjo, majoneesia, punnstpulto, ja
muikunmcitiri leiucilki
r a * * * *

Kokonaisena paistettua hdrcin sisttsekikettri
portuilnt-tqtfelikastiketto,
haudutettuja juureksia ja
perurngratiiniq"

Scfieenkaaruiidteldri Serenade
mansikkakastiketta ja kehrcLttAai sokerid

Kalwia

wNs
Koskenkorua, olut / kiuenntiisuesi
Larchago Reserua 199l,Bodegas Larchago, Riojrr
RemUMartin VS.O.P / Mesimarjalik^dri

Antoisan esitelman jelkeen
ohjelmassa oli vapaamuotoista ohjelmaa Tukholmassa.
Risteilyn kruunasi upea A la
carte illallinen laivalla. Katso
menu.

H)'vaa oh.

Harrastukseni sopii
hg uin s iiiis t iiu iii sill e,
j op a k its aille henk ilii ille
ja on tanso,llaan
tuottoisakin.
Kuten
Iuottomiehelle
sopii,
tiimti torina on tosi.

Tuottoisa
harrastus

Kotona hoivaan Huppu ja
Niisku nimisi€irotlaveljeksid.
Niista on mukava paastii jaloittelemaan hiikisteirin ja on
soma seurata kuinka ne vilisrevat pitkin seinanvieruslaaja
kiipeileviit hyllyille ja poydille. Keksinmurusia ja muita
herkkupaloja tarjoan niille
huulten vdlistzi. Oransseilla
neulanteravilla pikku hampaillaan ne poimivat makup a l at . r o i s i n a a n k e i t o s i l l z i z i n
avustaen. Muutamat koiranomistajat tunnustavat suuk o tt.e l e v a n s at : l l e m m i k k i a a n
kuononpzizih:ln. Sellaisesta voi
saada kammottavia bakteereja elukat kun koluavat ulkona kaikenlaisia paikkoja. Rottamme sen sUaan ovat aivan
puhtoisia.
Eraat aikaisemmat rotat
leikkiessaan raatelivat pealldni olleen ohuen pyjamapuseron riekaleiksi ilman etta
ihoon tuli naarmuakaan. Se
oli ainutlaatuinen kokemus.
Suosittelen Benji-hWJ,'n sUas- Kirj o i t t aj a p ikk u g s t dv ill.e en.
ta. Pyjaman hinta oli 49 mk
ja housut jiiiviit ehjiksi, eli vahaisevan. Ei muuten pida
hinko o1ivain 24,50 mk.
paikkaansa, jotakin vienoa
Rotat ovar helppohoitoisia. tuoksua voi ilmassa olla mutalykkeita seka ystavellisia ja
ta tupakkaihmisistii liihiee
yllzipito on tuottoisaa. Olemenemman.
me seestaneetjo yli 5.00Omk,
Perin hauskaa on small
kun ei kannata hankkia uuttalkina saan sijasta kertoilla
ta sohvaa nykyisen nakerrerottatarinoita ja seurata ihtun tilalle. Vieraita ei vairno mlsten ilmelta. Joukossa on
kehtaa meille kutsua (pullat
aina muutama vilpittomasti
saAst,'vet), v:iittAA elukoiden
poyristynyt. Eraskin poliitti-

sen historlan tohtorismies
tunnusti ette hanella oli 1ap
sena hamsteri. Mutta silla trl
OLLUT HANTAA,han Iiszisi.
Joka pitae tdtd harrastusta omitulsena on vain kateellinen. Ottakoon vasaran kdteensa ja tulostakoon seasto
lippaastaan 8O mk rottahankintaa varten, ndin edullisesti tzihiin iloon pddsee mukaan.
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FEBIS-

WOSIKOKOUS
Euro op an Yritg stietotoimistojen
Liiton
(Federation oj Business InJormation Seruices)
uuosikokotts pidettiin 7O-72 sggskuuta Hollo:nnisso,.
Tap ahtumien keskipisteenii
oli merenrantaka;upunki Noorduijk.
Kokouspaikan
urrlinta antoi kokouksen osanottajille
hguiin mo,hdollisuuden
tutustua
krrikessa ra:uhrrsso. Hollantiin,
sillii siirtgmiset
te htiin tiip ii t iig s ill ii mo o ttor iteill ii.
Esimerkiksi
matkq 4O kilometrin
piiiihiin
Am.ste r damiin k es ti tinj anutotl a
ko,ksi tuntia.

KOKOUS

INTERNET

Varsinaisen mosikokouksen
merkittiivimpid tapahtumia
olivat aanestykset, joissa mm.
valittiin jiirjestcille uusi puheenjohtaja. Kokouksessa oli
paikalla edustus 43 jasenyrityksestii. Vuonna 1973 perustetussa liitossa on jasenia
yhteensi noin 60. Viime \,'uodet j arj estdn puheenjohtajana
toimlnut hollantilainen Jan
Barnhoorn oli ilmoittanut ennen kokousta, ettii hAn ei ole
enaa kaytettevissa puheenjohtajan tehteivaii tiiytettaessii. Uudeksi puheenjohrajaksi aanestettiin yksimielisesti
sveltsilainen, Italiassa ja Hong
Kongissa )'rityksiii pydritteve
Edwin Zingg. joka on roimin u t h a l l i l u k s e s s a v u o d e s[ a
1991. Hallituksessa tapahtui
muitakin tehtdv2imuutoksia,
mutta kokoonpanoltaan hallitus siiilyi ennallaan.

Vuosikokoukseen liittyvien
seminaarien teemana oli tiinii
\,ruonna lnternet. Asiasta keskusteltiin valmisteltujen puheenr,rrorojen lisaksi vilkkaasti mytis yritysten velisissdepevirallisissa tapaamisissa.
Internet antaa luottotietotoimistoille, ja niiden asiakkaille
paljon uusia mahdollisuuksia.
mutta toisaalta se voidaan
nzihdii myds uhkana. Joka tapauksessa kysymyksess2i on
asia, joka kannattaa ottaa
huomioon tulevaisuudensuunnitelmia tehteessa.

zo

MUUTOS
Englantilainen Gehan Talwette keskittyi esityksessaan
muutoksiin, joita internet on
tuonut ja on tuomassa informaatiopalveluj en alueella.
Hen totesi, etta internet on
merkittAvd media - esimerkiksi Yhdysvalloissa mainostetaan jo nlrt noin 5OO miljoonalla dollarilla vuodessa.Toisaalta mainonnan maara ja
kaupankaynnin meara eivat

Teksti: Ari Iskanius
Varatoimitusjohtaja
Suomen Asiakastieto Oy

hdnen mukaansa ole kasvaneet odotetulla tavalla, vaikka internetin kayttajamaarat
ovatkin hurjassa kasvussa.
Neiste syista suurin osa internet-palveluihin keskittyneista )'rityksistd kasvaa nopeasti, mutta tekee tappiota.
Talwette jakoi syyt internetin kaupallisen hytidyntiimisen hitaaseen edistlnniseen
viiteen osaan. Internetisse on
valtavasti tietoa, mutta olkeaa tietoa on vaikea ldytaa
(discovery). Palveluntarjoajan
varma tunnistaminen netissa
on hankalaa (authentication).
Ajoittaiset ruuhkat netissa
seka liian hitaasti latautuvat
sivut heikentavet internetin
asemaa tietolzihteend(reliability). Aineettomien oikeuksien suoja netissa vielii heikko
(protection of intellectual property). Maksutavat ovat vasta
kehittymasse vastaamaan
netin asettamiin haasteisiin
(payment options).
Vaikka internetin kaupalli nen hyodynteminen onkin
vasta alussa, niin jotkut yritvkset ovat io tehneet siita

merkittaven markkinointikanavan tai toisaalta pystyneet sen avulla saastamaen
merkittavia summia. Esimerkkina oli mm. Dell Computers.
joka Talwetten mukaan myy
internetin vettyksellii tietokoneila miljoonalla dollarilla peivdssii - ideana on mahdollisuus suunnitella oma tietokone ruudulla siten, etta valitun
kokoonpanon hinta on koko
ajan nak]'vissa. Toisenlainen
esimerkki oli Federal Express,
joka saesteevaltaviasummia
tydajassa. kun asiakkaat ndkevat internetista, missa heidan pakettinsa on, eika heidan tarvitse soittaa FedExille
kysyiikseen paketin sijaintia.

KILPAILUA
Talwette pohti lopuksi viela
luottotietotoimistojen kilpailutekUdita. Han arvioi. etta toimistoja tarvitaan, koska tietokantojen luonti maksaa. [iedon jakelu maksaa, toimistot
tuovat lisearvoa fesimerkiksi
rating) ja toimistojen palvelut
ovat nopeasti ja varsin edulllsesti saatavissa. Han arveli,
etta lisaarvon merkitys tulee
jatkossakin korostumaan,
koska tietoa tulee koko ajan
enemmen ilmaiseksi saataville. Esimerkiksi ilmainen,
yhdysvaltalainen Edgar -tietokanta, joka sisaltae jatkuvasti paivit t)'vat taloudelliset tiedot kaikista liittovaltion julkisista osakeyhtioista, vei joidenkin informaatioalan ]ritysten toiminnalta pohjan pois.
Kilpailu luotto- ja yritystietomarkkinoilla kiristyy koko
ajan, ja on mahdollista, ettii
ala tulee jatkossa keskittymaen nykyistekin enemmen.
Alan suuret yritykset ostavat
toisiaan ja pienempie ]Tityksia, mutta toisaalta pienille
erikoistuneille ]'rityksille saattaa tate kautta jeade omia
markkina-alueitaan.
Lisaksi
toimialojen erot saattavat joil-

takin osilta hamartya. Julkaisuala, kommunlkaatioala
ja ohjelmistojen valmistajat
saattavat joiltakin osin tulla
alueelle, jota aikaisemmin on
pidetty yritystietotoimintaan
kuuluvana. Luottotietoala on
uusien haasteiden edessd.

TURVALLIStruS
J G Bitoun Ranskasta kAsitteli omassa esityksessaen
internetin turvallisuutta. Bitoun toimii asianajajana, Han
on keskitty'nyt tekij ?inoikeusja tietoturvallisuusasioihin,
joten hAnen puheemroronsa
koostui lahinna useista oikeustapauksista, joita han on
hoitanut. Jutut painottuivat
aineettomien oikeuksien suojaan ja toisen osapuolen tunnistamisen vaikeuteen. H<iysteeksi h2in kertoi mm. jutun
siite. kuinka koira oli yllyttanyt kaveriaan kokeilemaan
internetin mahdollisuuksia.
Terkein yllyke kokeilemiselle
oli se, etta internetin viilitykselle toimittaessa kukaan ei
tieda, etta olet koira.
Bitoun toi esityksessaen
esille myds sen, ette internet
tulee aiheuttamaan suuria
paineita lainsiidddnndn harmonisoimiseksi ympari maailman. Teman aiheuttaa se,
etta internet-slvut ovat verkossa kenen tahansa katseltavissa, ja sivujen piteja[e saattaa ainakin teoriassa tulla
haasteita mistapain maailmaa
tahansa. Syyne voivat olla
vaikka erilaiset moraalikesirykset. eri.lainen lainsead:intO tai tekijanoikeuskysymykset. Internetissa lainaillaan
paljon toisten materiaalla. ja
usein slta viela muutetaan ilman lupaa.

k6ille tarjoamia mahdollisuuksia. Han toimli itse
mutta on
luottopiiiillikkona,
sen ohessa yhden ohjelmoUan
kanssa luonut internetiin credit management-sivut. Vaatimattomaan tapaansa han totesi sivujensa olevan The Credit Manager's Best Friend on
the Internet! Monelle suomalaisellekin luottopiiiillik<iIle
tutut si\,'ut ldytyvat osoitteesta
www.creditworthy.com. Kaksi
vuotta toimineilla sivuilla on
Hillin mukaan I4.OOOrekisterditya kayttajea.
Hill totesi esityksessaan,
ette luottopaallikkti tekee itse
asiassa investointipiiiitdksiii.
Han kertoi jatkoksi, etta internetissa on investoijien kiiy'ttotin paljon tietoa ilmaiseksi.
Esimerkkeinii tulivat esille tihnpeatdkset ja uutiset. Viranomaiset, pdrssit, kirjastot, lehdet ja yhdistykset j akavat
sivuillaan enemmen ja enemman myds luottopaallikdite
kiinnostavaa Uetoa. Eike pide
unohtaa myriskiiiin''ritysten
omia sivuja. Hill pitikin muuttuvassa tilanteessa luottotietotoimistojen vahlrrutena lisaarvoa sisaltavia palveluja.
maksutapaa kuvaa!'ia tietoja
seke tietoja pienistii ja keskl
suurista )'rityksista joista on
vaikea saada tietoa muualta.

CREDITWORTHY
Rich Hill Yhdysvalloistakeskittyi esityksesseiinkasittelemaan internetin luottopaa i-
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LuottomiehetKreditmannen ry:n
hallituksen kokouksessa
22.07 . l9S7 h)'vaksytyt
uudet jasenet.
Ansarnaa Eija
luotonvalvoja
Starckjohann Oy Suomen
LVI-Tukku
Virkatie I
O1510 Vantaa

Pasanen Seija
Iuotonvalvoja
Oy Stockmann Ab
Aleksanterinkatu 52
OOIOOHelsinki
Rantanen Jukka
l,,

^+^h-,^1.,^i

ruururrv4rvuJa

^

Neste Oy
PL 20
02151 Espoo
Rouhiainen Minna-Liisa
pankkitoimihenkilo
RantasalmenOsuuspankki
pL I
589O1 Rantasalmi

Ekstriim Jarl
permtapaallikkd
Eliike-Varma
Annankatu 18
OOI2O Helsinki

Tiirikainen Marianne
luotonvalvoja
Neste Markkinoinu Oy
Keilaranta g
O215OEspoo

Koskinen Nina
perinteneuvottelUa
Intrum Justitia Oy
PL 47
OO241Helsinki

Ukkola Sari
Kovaniemi Mailt (Maiju)
Iuotonvalvoj a
A-Rakennusmies Oy
Viuatie 4 A
O07OOHelsinki
Kiihkiinen Maija
luotonvalvoja
Neste Markkinointi
PL 77
O215t Espoo

Oy

Laaksonen Tuula
luotonvalvoja
Starckjohann Oy
Suomen LM-Tukku
PL TOO
OOTO
I Helsinki

Suoninen Timo
luottotietokonsultti
Dun & Bradstreet
Finland Oy
Sinimaentie 14 C
02630 Espoo

Helsinki
LuottomiehetKreditmannen ry:n
hallituksen kokouksessa
21.Oa.I997 hyvaksytyt
uudet jasenet.
Larva:a Antti
yhteyskonsultti
Dun & Bradsteet
Finland Oy
Sinimaentie 14 B
O2630 Espoo
Ojanen Asko

LuottomiehetKreditmannen ry:n
hallituksen kokouksessa
r8.9.1997 hy'vaksytyt
uudet jasenet
Nederstriim Susatrra
perintakasittelUa
LPT Lakimiesten
perintatoimisto Oy
PL 65
02601 EsPoo
Raunio Marja-Liisa
reskontranhoitaja
Wilson Finland OY
PL 4I
02921 Espoo
Silvenius-Koskinen
perintakasittelija
LPI Lakimiesten
perintatoimisto Oy
PL 65
o2601

Pirjo

Vahvelainen Sirpa
controller
Dun&Bradstreet Finland Oy
Sinimeentie 14 B
02630 Espoo
LuottomiehetKreditm?innen ry:n
hallituksen kokouksessa
6.10.1997 hyvaksytyt
rrrrdct iAqenct

Lahinen Sirpa
varatuomari, osastopaallikkd
Perimistoimisto Contant Oy
PL 20
2Ol0l Turku

--^,-+ri^t-+-

Dun & Bradstreet
Finland Oy
Sinimaentie 14 B
O263OEspoo

Halme Ulla
luottotarkastaja
Luottokunta
OOO5OLuottokunta

Leino Kati
luotonvalvoja
Neste Markkinointi Oy
Miestentie 1
O2l5O Espoo

Puusa Mika
partner / )'ritystutkij a
Balance-Consulting Oy
PL 118
00181 Helsinki

Lamminmdki Tarja
velkajiirj estelyiste vastaava
Eliikevakuutusyhtid
Ilmarinen
Eerikinkatu 41
OOO18Iimarinen
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Llllqvlst Roland
toimitusj ohtaj a
Kreditstyrning Oy
PL 53
OO5O1Helsinki
Nurmlnen Harrl
underwriter / yhteyspiiiillikkd
Pohjola / Luottovakuutus
Lapinmaentie I
OOOI3Pokrjola
Repo Tea-Leena
reskontranhoitaj a, LTS
Oy BeweshipAb
Malmin kauppatie 26
OOTOOHelsinki
Pohjoismaissa toimivan Kreditstyring perintatoimistokonsernin Suomen toimiplsteen Perintetoimlsto Kreditstyrning Oy:n toimitusj ohtajaksi on I . I O.I 997 alkaen nimitetty KTM Roland Llllqvlst.
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Luottomiesten hallituksen j iisen Kari Miikikiirki on saanut lisaa tehtavie tyiinantajaltaan. Titteli ja puhelinnumero ovat valhtuneet. Kari on
nyt rahoituspiiiillikkci.
Puh.
(Og)52r 63OO.Muut tledot pyslviit ennallaan.

I

K

K

O

Oheisen lukuaristikon tarkoituksena on vainja ainoastaan ars]'ttee a lmys-tyritita, tuottaa tuskaa, aiheuttaa ajanhukkaa, kasvattaa kanttla, suurentaa slvistysta sekai poistaa puutuneisuutta. Toisaalta rlstikolla saatetaan myos testata
jesentstdn slsalukutaitoa seka lehden toimituksen kyvykkw'tta tuottaa mielekaste luettavaa. Ke].maIH Hpt lehden
viime vuosien numerot ldydat varmasti oikeat vastaukset. Onnea arkistoien penkoDiselle.
Elokuvanelttelij,Lr
kaima, edesmennjrt "kunnlaluottomles"
Ldjrty}r tulevaisuud€ssa
"Tehokas" perintatapa,
valkkel tehoakaan Uffeen
Luotonvalvoj an
palnajainenja
perinnzin paholainen
Krttsiyrityksen
viimeinen ouenkorsi
arvostetuin

opinneJrte
Luottomtesten klrstunvarttja,
ei kuitenkaan Suomalalnen
Syks]m svengaavir
luottokoulutushappenlng
Pankkl val futisjengt ?
Luottomtes ja nokkamles

"Huono" kurssl

Luottoluoldtus
9Ntw

FsuolNolt \,"IglDIsd 'IVNssw 'NwNMxw

MI NsNf[csloou

qtsmJo[on

l 'snvusoNvss,L[ul 'old<tvlol,to
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Luottomies

Teksti: Tlmo Suoninen,
Dun & Bradstreet Finland Ov.

venejeile

(votkaturisti Moskovassa)

- "puolifik

tiia inen matkamuistelo

" (kohmelo)

Oi niitii aikoja !
Nciin toteqa moni uanha vencijcinkciuljcisiitti
ajasta, kun isouejeci uieki kutsuttiin nimellci
Neuuo stoliitto. J a matkqryj cirjestdj rinci oli
itseoikeutetusti uanha kunnon lntourist.
Tcimci muistelo perustuu ucijcisti erariltci
luottoqktn konkarilta kuulemaant seprrctukseen,

eli ns. puol!f,aktaan, ts. huhupuheeseen.
Ke rtomuks en minri on luonnollis e sti hcin,
elilttottomies Y.

Liihtii
Se oli ensimmainen kerta kun
minut oli plydetty mukaan
edustamani firman ja Neuvosto-osapuolen kahdenvdliseen
Syrnposiumiin. Tuntui hienolta etta luotto-organisaatiostakin oli pyydetty joku mukaan.
Kaupat kuuluivat nimittain
perustuvan meidAn vuorineu30

voksen ja heiden peejohtajansa kiidenpuristuksiin.
mutta ainahan niita juttuja on
liikkeelle. Olin hyvissii ajoin
asemalla, ja hiukan ihmettelin kun muita ei kuulunut paikalle. Lopulta katsoin paremmaksi siiftya junaan, ettii edes
yksi mies p2i2iseeajoissa pe-

rille. Avasin vaununoven, ja
ldysin oikean hytin. Tolstouunassa oli neljiin hengen hytit,
ja design oli t)Tpilllste neuvostomallia, ei miteiin ylimaeraista. Huomasln kuitenkin
ihmeekseni etta tydtovereideni tavaroita oli hytti taynna.
Niinpe ei kun etsimaan heite.
Kuulin laulunremakan jo kaukaa astuessani viereiseen hlttiln. Vaunun nurkassa oli samovaari jota hoiti yrmeailmeinen "hyttipalvelija", todellinen neuvostoajan s5.'rnboli.
HZin viittoili minulle etta menehan sinne Olegin hyttiin
piiin. siellii ne muutkin jo
ovat. Saapuessani paikalle oli
kavereilla jo taysi meno paella, ja ennen kuin huomasinkaan oli kiidessiini vodkalasillinen. Olegilla oli kaytds-

saiin ainakin tuplasti normaalia isompi edustushytti, olihan
hanen tehtevanse seurustella Suomalaisosapuolen kanssa mal.kan ajan. Ja kylla han
todella seurustelikin.

Matkalla
Jossain vaiheessa oli varmaan
passintarkastus ja kaikki
muu asiaankuuluva, ei vain
nlt tahdo tuo muisti oikein pelata. Havahduin siihen etta
olimme ravinl.olavaunussa ja
ruokalistalta tilattiin vain
paahtoleipaeja kaviaaria.ja
juomalistalta vodkaa. Oli
muuten aika hassua ettd vodkaa myytiin vain yhdessa
koossa ja yhdessii muodossa,
eli sadan gramman moukuissa! Juhlaa jatkettiin jelleen
Olegin hytissa, mutta jossain
vaiheessa huomasin olevani
jossain toisessa hytissa, makuuvaunussa kahden erddn
veneleisen kenktiinsinriorin,
Irinan, kanssa. Irinan h]'tista
sitten heresinkin verestavin
silmin ja suussa tuttu maku.
No, olimmehan taas edistaneet kahdenvalista ystaqytta
ja lujittaneet henkiliitasolla
maidemme vehsia hyvia suhteita.

Perilli
Saavuttuamme Moskovaan
meita oltiin vastassa ihan
Paajohtajatasolla. Vuorineuvos j a j ohtaja vaihtoivat perinteiset poskisuudelmat ja alkumuodollisuuksien jailkeen
jatkolmme ohjelman mukaan.
Siirryimme jo ai]{aa sitten parhaat paivanse nzihneelld bussilla (silti uskon ette meile ot
kiiytdssiimme parasta mita
l6ytyi) ekskursiolle heiden
tehtaalleen. Tutustuttuamme
mite alkeellisimpaan ja epdviihtyisimpaein kombinaattiin
mite voi kuvitella, siirryimme
tietenkin kokouspaikkana pidettavean hotelliin.

Itse myin pari Coca-Colapipoa ja vanhan laskimen. ja
ruplia oli kiiytossiini 85O kappaletta. Ruplan virallinen
kurssi oli yli 6 markkaa, eli
kaytiinndss a minulla o1irahaa
vdhdn turkasen paljon. Varmastijossakln olisi saanut vield paremman kurssin, mutta
kerrossiivoojat olivat ystiiviillisie eika larvinnut menna
kadulle vaihtamaan. Niinpa ei
kun ostoksille, symposiumin
alkuun oli vielii yli 3 tuntia
aikaa. Suuntasimme Gumin
tavaratalolle, eli koko suurvallan suurimpaan tavarataloon.
Tunnin kierreltyamme ja yhden Lenin-pystin hankittuani
emme voineet kuin todeta etta
Gum oli tyhjiiii tiilmnii. Mutta
ei hetae! Ysteveuinen jobbari
oli heti valmis auttamaan meita. Hen neuvoi meita ostamaan kaviaarit sielta, maatuskat taalta j a ennenkaikkea;
upeita meripihkakoruja sai
salaisesta kaupasta sopuhintaan. Tuliaisista ei siis tarvinnut enaa huolehtia.
Se oli kuin suurta naytelmaa. Mies toisensa jalkeen piti
mita pateettisempia puheita
ystiivyydestii, avunannosta,
yhteistydste ja keskineisesta
kunnioi tuksesta. Lopuksi lyotiin vuorineuvostasolla nimet
alle kauppasopimukseen. Mitiiiin riskiii ei ollut, kaikki
kuului Clearing-sopimukseen.
Veimme Neuvostoliittoon vanhoja mallistojamme ja tos i
kovaan hintaan. Viilill2i melkein omatunto kolkutti, mutta kun Olga alkoi kadesta pitaen viedd saunaan, muu
unohtui.

kun ei rahaakaan ole vaihdettu. Kun selitin ette ne olivat
henkilokohtainen lahja entiseltii kiekkosankarilta joka
vastasi nykyaan myynnista
neuvostofirmassa, muuttui
kaikki hetkessii. Tarkastus
lopetettiin ja kalkki tullimiehet
halusivat halata minua.

Jiilkipuhe
Jouduin mydhemmin antamaan raportin matkasta. ja
siine totesin vain ette neuvosto-osapuoli on edelleen erittein luotettava ja turvallinen
yhteistydkumppani, ja etta
ystiiqys valtioittemme velila
takaa yksitteisten yritysten
saatavat. En nahn)'t nakdpiirissa mitean seikkaa mike olisi voinut vaarantaa saatavamme.
Onnekseni Neuvostoliitto romahti vasta paljon my,bhernmin.

Paluu
Jos totta puhutaan, en muista paluumatkasta juuri mitaan. Jossain vaiheessa Neuvostoliittolainen tullimies piti
kovaa metelia meripihkakoruista. Hen tivasi etta mista
arvokkaat korut ovat tulleet
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SCORINGTEKNIIKKA
(
pist eytysjlrj est elmi )

ja
riskienhallinnassa
markkinoinnissa
Kenneth Halin, kehitysjohtaja, CCN Marknadsanalys Oy
Suuret asiakasrekisteril. olipa Jo ristiintaulukoimalla ja anasitten kyseessa kuluttaja- tai
l y s o i ma l l a y l l am a i n i t t u j a
yritysrekisterit, pitavat sisalmuuttujia saadaan esiin mielAzin paljon hyodyntamatdnta
Ienkiinroisia asiakasprofiileja.
tietoa. Valitelravanusein yri- jotka aur tavat ymmertamaan
tyksen tarkein paaoma - tie
paremmin asiakaskunnan radot omasla asiakaskunnasta kennelraja sen keyrteytymis- on vain valtava nippu atktti, kuten:
tulosteita, jotka paaosin kasittelevdt kuluneen kuukauden
I tarjouksiin vastanneiden
j a vuoden kumulatiivista
asiakkaiden erot "normaalimy'grtiii. Oikealla tavalla ryhasiakkaisiln"
mitelty ja analysoitu tieto pysI huonojen maksajien yht1ry tuomaan paljon arvokasteiset piirteet
ta tietoa yrityksen eri ryhmilI irtisanoneiden asiakkaile riskienhallinnasta markkiden erot lojaalejhin asiaknointiin ja tuotekehityksesta
kaisiin
strategiseen suunnitteluun.

RYHMITTELE JA
PROFILOI OMAA
ASIAKASKANTAASI
Asiakasrekis [erien riedoI voidaan jakaa karkeasti kahteen
eri tasoon:

Korkeariski

JALOSTA UUSIA
ASIAI(ASKOHTAISIA
OMINAISUUKSIA
Yllamainittuja asiakaskohtaisia ominaisuuksia voidaan
edelleenjalostaa tutkimalla
tarkemmin esimerkiksi asia-

1) Perustiedot asiakkaista
Kuluttajista nimi, osoitetiedot, hetu, sukupuoli, asiakassuhteen aikamisaika jne. Yrityksista 16yt1y vaihtelevasti
vastaavia tietoja, joskus erittain syvallisia taustatietoja joskus pelkat nimi- ja kontaktitiedot.
2) Ostokiiytteiytymiseen liittyvet tiedot
Ostot tuotteittain, ostopaikka, kampanjoihin vastanneet,
hinnat, alennusluokat, maksuehdot, maksukiivtt2ir,'tvminen

32

kaskohtaista riskiii ja kannatta!,uutta. Kaikille on selvdd,
ette nema "jalostetut" profiilit
ldyt]'vetomasta asiakasrekislerista, mutl.a niiden maairiltely on usein kAyejrnosse varsin vaikeaa. Tutkimusta voidaan viela sy'ventiieesimerkiksi potentiaaliseenkannattavuuteen tai riskiin. El1en
sisiiiintullut asiakas ei varmasti voi viela olla kannattava, mutta asiakkaan profiilista saaltaa loylya tekUdire.
joilla hitnet voidaan nostaa
suoraan parhaaseen "A-ryhmden". Yrityksistal0ytly niin
monra eri nekdkulmaa riskiin
ja kannattawruteen, etta harvasta paikasta loltn/ yksiselilr einenkaava.jora keytetaain
as iakas kohtaisis s a analyyseissa.
Yksi mielenkiinto.inen nakokulma on tutkia asiakaskohtalsta riskia ja kannattan;utta allaolevannelikentdn
suhteen.

Korkeakannattavuus

Olennainen seikka tiissii mallissaon oppia ryhmittelemiiiin
asiakaskunnan erilaisia riskiluokkia, osa voi olla risklsta
huollmatta kannattava, mut[a osa ei. Esimerkisse nykyinen asiakaskunta oli jaettu
neljaan eri segmenttiin jalostettujen tunnuslukujen ja tilastollisen analyysin pohjalta:
1) Vasen yliinurkka (korkea
riski - matala kannattavuus)
I Toimenpide:miten paastri eroon !!

2) Oikea yliinurkka (korkea
kannattavuus - korkea riski)
I Toimenpide: asiakkaan
maksukalttaymisen tarkka
seuranta ja mittarit, joilla
riski pidetaan hallinnassa
3) Vasen alanurkka (matala
riski - matala kannattar,rrus)
I Toimenpide; lisamw'rrti,
mikeli sopivia palveluita
lO)'tYY
I Toimenpide; tarkempi
hinnoittelupolitilkka
4) Oikea alanurkka (matala
riski - korkea kannattar,rrus)
I Toimenpide: lojaliteettiotrjelma, asiakkaiden pitaminen talossa. j atkuvat
kontaktit
I Toimenpide: "kaksosten
etsinta", eli mista loytyy lisaa vastaavia asiakkail.a

SCORING-TEI{NIIKKA
ASIAKASSUHTEEN
ERI VAIHEESSA
Scoring-tekniikka on noussut
viime vuosina yhii terkeammiiksi tilastolliseksi tydkaluksi erityyppisten asiakassuhteiden ja toimenpiteiden
suunnittelussa.
Perinteisesti sita on kaytetty asiakassuhteen ja eri asiak a s t y y p p i e n a n a l y s o in t i i n .
mutta sen avulla voidaan
myos mearitelle seuraavia toimenDiteita:

=4,
(AA)

Perinta
I milla pohtiikalla erit)'yppisie asiakasryhmie periteen

2) Meerittele muuttujien painoarvot
3) Meerittele hylkaemisrajzr

Kanta-asiakasohj elmat
I miten loydetiien ne asiakasryhmiit, joille kanta-asiakasohj elmat kannattaa rakentaa

Plsteet Korkea riski H]'vat I Huonot

Ke]'ttayt]'rninen
I eri asiakasryhmien kiiyt tiiyt],rnisenseuranta ja johtopaatdsten tekeminen
Markkinoinnin kohdistaminen
I markkinoinnin segmentointimallit. jotka huomioivat
my6s riskinakdkulman
Tarjousten kasittely
I tarjousten ree leloinnit eri
kohderyhmille

SCORING-ITIALLIN
RAKENTAMINEN
Scoring-malli perustuu eri
muuttujien pisteytykseen.
Asiakastietojen analysoinnin
kautta voidaan tutkia ja pisteyttee kaikki ne tekUat, jotka ovat tunnusomaisiaesimerkiksi riskiasiakkaalle. Tamiin jiilkeen yrityksen riskinottokyky ja -halukkuus ohjaa
mallia.
I ) Ma?irittele otos asiakaskannasta (hj,'vet, huonot, ei kasitellyt, hyliityt)
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SCORINGIN
RAKENTAIVIINEN
1) Selvitii operatiivinen
)'mparist6
2) Meerittele tietolehteet
3) Tee monimuuttujaanallTsi
4) Rakenna sovellus
5) Maarittele tarpeet
6) Seuraa scoringin tehoa

SCORINGINON
JATKWA PROSESSI
Oikein rakennetulla ja hy6dynnetyllii Scoring-mallilla
voidaan johdonmukaistaa'.rityksen markkinointi- ja luottopolitiikkaa seka automatisoida ja nopeuttaa paatoksentekoa.Tiedemmehiin jo markkinointivaiheessa ketii liihestymme ja voimme reataldida
tarjouksen asiakasryhman
mukaan. Yritysjohdon on helpompi maaritelle raja-arvot,
jos kaytettavissd on helppokeyttoinen "mitas -jos" -simulointimalli.
Scoringmallia voidaan mitata ja muokata markkinatilanteen mukaan, sillA asiakaskunrran rakenne muuttuu jatkuvasti. Tana paivana ei voi
tehdii kilpailukykyiste riskienhallintaa ja markkinointia syvimpien lamavuosien politiikalla.
aa

