
| 80.000 yrityksen perustiedot.
Yli 20.000 yrityksen tilinpiiiitiistiedot.

Yhdell i i  rompulla.

Nyt ldytyvit luotto-osastojen ja yritystutkijoiden
tarvitsemat yritysten perustiedot ja tilinpiiiitdkset
yhdeltii CD-ROM Jevylti. Nopeasti ja luotettavasti.

Asiakastiedon VOITTO CD -levyltii voit
tutkia yritysten taustat ja taloudellisen aseman
yhdelll istumalla, omalla mikrollasi. Yhi uudel-
leen ja uudelleen.

Voit vertailla yritysten tunnuslukuja sekl
numeraalisesti ettd graafi sina esityksinii.

Voit tarkastella kokonaisten toimialo jen

kehitystd ia verrata niiti yksittlisen yrityksen
tilanteeseen.

Voit myds poimia tietyt kriteerit tdyttdviA
yrityksiii yli kymmenen hakutekijin pe rusteella, ja

keyttdd useita hakutekijditi samanaikaise sti: nimi,
toimiala, kotipaikka, li ikevaihto, kannattavuus. . .

Tiismiityrikalu mytis
markl(inoin n in kiiyttiiiin!

VOITTO on lycimdtiin tydkalu mycis Sinulle,
joka haluat ke skittda myyntiponnistelut maksu-
kykyisiin asiakkaisiin ja viiltti id luottoriske jd

tai vaikka tarkkailla kilpaili joidesi menestystd.
Voit poimia VOITTO-CD:ltii kiinnosta-

vimmat asiakkaat esimerkiksi myyntialueittain ja

tulostaa ne suoraan listaksi seuraavalle myynti-

kierrokselle tai hycidyntdd vaikka suorakampan-

ioiden suunnittelussa.

Tilaa VOITTO CD-ROM nyt.

fa kun tarvitset reaaliaikaista tietoa yrityksisti,

muista Asiakastiedon luottotietooalvelut!

Suomen Asiakastieto Oy, Tydpajankatu 10, PL 16,00581 Helsinki, puhelin (09) 148 861, fax (09) 735 338.
Internet: www.asiakastieto.fi . SdhkiiDosti: oalvelut@asiakastieto.fi .

@ Asiakastieto
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Pddkirloitus

LUOTTO-
MIEHET
NOSTAA

PROFIILIA!
TZisse Daiv:ina muutamana lueskelin erasta valtakunnallis-
ta arvostettua sanomalehtea. Olin hiimmiistykseste huulet
vmmvrkalsha. kun silmiini osui artikkeli otsikolla "Heke-
;nies aikoo vaihtaa tietosuojavaltuutetun". Nimittein oikeus-
ministed tai Dikemminkin valtioneuvosto aikoo esittaa uu-
deksi valtakunnan tietosuojavaltuutetuksi ereen suomalai-
sen luottotietoyhtion osastopaellikkdn, oikeustieteen kan-
didaatin, vuoden 1995 Luottomiehen Reijo Aarnion, seu-
raavaksi viisimotiskaudeksi. Tasavallan presidentin nimit-
taman viran toimikausi alkaa marraskuun alussa 1997.
Artikkelin mukaan Aarnio ei hakenut varsinaisesti virka:.
kesekuun 1997 loppuun mennessa, niinkuin seitsemain
muuta, varsin p2itevti2i henkilciEi, vaan hanet tavallaan pgr-
dettiin ehdokkaaksi. Mikeli Aarnio valitaan, olisi Luotto-
miehelle/ -miehilla nyt mahdollisuus vaikuttaa alan lainsae-
dantd yms. kysymyksiin. Alan asiantuntijoista on ollut ai-
nakin nain maallikon nakokulmasta hiukan pulaa vaiku-
tusvaltaisissa valtion hallintoelimissii. Reiiolla olisi varmasti
isot haasteet edesse, mutta vastapainoisesti myais paljon
annettavaa tietosuojakysymyksiin 10 Vuoden aikana kart-
tuneiden kokemusten ansiosta. Virka on varsin tuulinen.
niinkuin sanomalehden tekstikin antoi ymmertaa. Seke
Anna-Riitta Wallinin, ettZi Jorma Kuopuksen toiminta ra-
joittui vain yhteen viisi\.uotiskauteen. Ainakin Kuopus olisi
kuulemma halunnut iatkaa. Toivokaamme, etta tiiman leh-
den ilmestyessii valinta olisi ratkennut Aarnion ja nain mytis
koko luottoalan eduksi.

Sitten haluan tassa kirjoituksessani puuttua aivan toi-
senlaiseen asiaan, mika on lZlhitulevaisuudessa varsin ajan-
kohtainen. Luottomiehet ry:n hallitus on piiiitt?inyt uuden
ja saannollisesti julkaistavan jasenluettelon toteuttamisen
viele teman r..uoden puolella. Ongelmana on se. ettei itse ja-
senrekisteri nykyis6leen ole lai"heskauin ajan tasalla. En
ymmarre, mikseivZit yrityksien luottotolminnoista vastuul-
liset tai perinte-, luottotietotoimistotkaan ota asiakseen hoi-
taa kuntoon naita pienia asioita. Ehdotan, etta yrityksetja
toisaalta iasenet henkilokohtaisesti miettisivait, tuleeko
Luottolinliki nyt oikeilla yhteystiedoilla ja onko paivitys hoi-
dettu 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 Luotto-
miehet taissakin asiassa luotettavia !!!!

Iloista pikkujoulujen aikaa kaikille !!!!

Kai Palm6n
paatoimittaja

Luottomiehet - Kreditmennen ry:n
jdsenlehti llmestrT neua kertaa ruod€ssa

Puh. 010 52000
Fax .010 -5202716

Helena Lajunen, EUa Majuri
Puh. 09-527 2361 09-502 941
Mikko Kallankari. Arl Rajala.
Puh .09 -148861  Puh .09 -685031
Jukka Marttila, Jorma Taihtinen
Pjh. 02046 212t2 Puh. 09 669 848

Kai Palmen

Jorma Tabtrnen Fa-x. 09-669 848

Luottomiehet ry
PL 891, 0010r Helsinki

Luottomiehet ry
Tilitoimisto Treasso Oy
Sinikalliontie l, 02630 Dspoo
Puh.09- 420 8010 Fa-x 09- 420 8030

Luottomiehet ry Merita Pankki
Hki-Rautatientori, 208918 73866

Kirjoittajien lehdesse esittamzit mieli
piteet ovat heidan omiaan eivatka siten
valttamatta edusta yhdistyksen kantaa.

Painoekspert Oy. Helsinki



P A L S T A

Ulkomaan-
toimikunnasta

Pti2iasiallisesti ulkomaantoimikunnan toi-
minta 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 toiminta-
tavoista ja viime \,'uosina vahvasti vaikut-
tamaan ja lobbaamaan Brysselistii tule-
vien direktiivien sisellos Ie.

Kun aikoinaan meikdldinen yhden
ulkomaantoimikunnan matkan jiilkeen
esitti rakentavaa kritiikkiti matkan jtirjes-
telyistZi, ei kestiinyt kauaakaan niin sain
itse olla vaikuttamassa ulkomaan matko-
jen sisaltddn ja toimikunnan toimintaan.
Luottomiesten ulkomaantoimikunta on
aktiivisesti FECMAn perustamisesta liih-
tien liputtanut myrihiistymiskorkojen
puolesta ja helpon summaarisen oikeus-
prosessin kayttamisesta saatavien perin-
niissti. Uskon etta Luottomiesten aktiivi-
nen vaikuttaminen n:iiden asioiden puo-
lesta on avannut monta silmZiii Euroopas-
sa niikemiitin, ettti perinttiti on helpompi
hoitaa kun on tarvittavat tyokalut kiiy-
tossti.

Ulkomaantoimikunta on ollut myds
mukana dokumentoimassa suomalaista
luottohallinnon kaytantda sekei jakanut
luotto- ja perintiihallinnon tietoutta Eu-
roopassa. Olemme olleet mukana jarjes-
tdmdssd tutkimuksia, joilla olemme pys-
tyneet vaikuttamaan mielipiteisiin ja jot-
ka varmasti johtavat parannuksiin Eu-
rooppalaisessa luottoalan lainsEidddnnds-

sZi. Emme ole ainoastaan olleet vaikutta-
massa vaan olemme r,rrosien varrella saa-
neet myos hyviii kehityskelpoisia ajatuk-
sia muiden maiden vastaavista jerjestdis-
ta. Ei tietenkaein pidii unohtaa niite het-
kia, jolloin olemme jtirjest?ineet ikimuis-
tettavia seminaarimatkoj a eri puolille
Eurooppaa ja nein saaneet tutustua kuin-
ka ntlissil maissa yritykset hoitavat luot-
to- ja perintaasioitaan.

Viime !'r-rosina matkoja on ollut vZihem-
miin. Kiinnostus ulkomaantoimikunnan
jerjestamia pienseminaareja kohtaan on
ollut viihiiisempdii niiden kalliiden hinto-
jen moksi ja koska koulutustoimikunta
on motuisilla meriseminaareillaan saanut
sankan joukon jaseniadn hikkeelle. Ulko-
maantoimikunta onkin aktiivisesti pyrki-
nyt auttamaan matkan j2irjestelyissii ja
ohjelman suunnittelussa sekti toteutuk-
sessa ndill2i meriseminaareilla Ruotsin
piiiissii. Uskon ettii ulkomaantoimikun-
nalla on tdrketi rooli my<is tulevaisuudes-
sa Luottomiesten iiiinitorvena Euroop-
paan ja Brysseliin. Toimikunta tulee myds
tulevaisuudessa jarjestamddn matkoja
Eurooppalaisille luottoalan messuille ja
seminaareille. Otamme myos mielelldm-
me vastaan ehdotuksia matkakohteista ja
teemoista, jotka voisimme jalostaa toimi-
viksi seminaa r ima t koi ksi.

Thomas Feodoroff
toimitusjohtaja
Intrum Justitia Ov



O ik eudenkiyn tikulus flfl n nti ks id
ollaan taas muuttamassa
Julkisuudessa on arvosteltu
sita, etta joulukuussa 1993
tapahtuneen tuomioistuinuu-
distuksen vuoksi oikeuden-
kayntikulut ovat kivunneet
niin korkealle, ettei tavallisel-
l a  i hm ise l l e  o le  enee  va raa  o i -
keudessa periita taysin oikeu-
tettuja vaateitaan.

On vaitetty, ettei tuomio-
istuimeen ole enaa asiaa muil
la kuin rikkailla ja kdyhiila,
jotka saavat maksut loman oi-
keudenkiiynnin. Yrityksille
oikeudenke).n t i  ku lu I  arvon l i -
saveroineen ovat verotukses-
sa vdhe nnys ke lp ols la, kun
taas yksityishenkildn viihen-
nysmahdollisuudet ovat var-
sin rajoitetut.

Pelkastaan al io ikeusuu
distuksen yhteydessA muute-
tut oikeudenkiiyntikuluj en
korvaamista koskevat s i i i in-
n o k s e r  e i v a  I  s e l i i e  k u l u j e n
kasl.ua. Aiemminkin voimas-
s a  o l l e e s s a  l a i s s a  o l i  p e a -
seentbna tiiyden korvauksen
periaate. Sekavassa ja epatle-
lo isessa t  apauksessa ol i  mah-
dollisuus panna kulut kuittiin
ell maerata, etta kumpikin
osapuoli vastaa omista oikeu-
d 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 u  t t  a  l u o m i o i s l u  i -
met kalttivatkin niin ahkeras-
ti, etta siita tuli melkein maan
tapa.

Kaytanndn sekavuutta 1i-
sasi edelleen se, etta hovioike-
us saattoi valituksen johdos-
ta korottaa voittopuolelle kuu-
luvan kulukorvauksen teysi-
miiiiriiiseksi, mutta hovioi-
keudessa aiheutuneita kulu-
ja maerattiin korvattavaksi
vain nimellisesti.

Kul  ukorva uss aanndksia
uudistettaessa koettiln edella

Teksti:
Timo Mdki

kerrottu kaytanto epZikohdak-
s i  j a  ha l l i r uksen  es i r yksesse
oikeudenkiiymiskaaren 2 1 lu-
vun muuttamiseksi p?iiisiiiin-
noksi otettiin se, etta havin-
neen asianosaisen tulee kor-
vata vastapuolensa oikeuden-
kayntikulut taysimaareisesti.

Kaytannon kokemus on
osoittanut, etteivzit hallituk-
sen esityksessa mainitut ta-
voitteet toteudu kaikissa tuo-
mioistuimissa. Voi t taneen
osapuolen oikeudenkaynt i -
kulujen taysimaarainen kor-
vaaminen jaa usein haaveek-
s i ,  k o s k a  k u l u k o r v a u  k s i a
miieirAtiiin joissakin tuomio-
istuimissa alvan sattumanva-
raisesti. Valille vaikuttaa sil-
te, ette edes kaikki hovioikeu
del eival  ole huomanneet oi-
k eu den k i iyn t  ik u lu jen mi i i i -
r edmis te  koskev ien  sdd  nn i i s -
ten muuttumlsta I . I2. I993.

Voittajapuolen oikeus saa-
da taysimaarainen korvaus
heviaj an aiheuttamista ku-
luisra on nykyi i i in yhra terkee
osa ratkaisua kuin oikeuden
saaminen riidan varsinaises-
sa kohteessa. Tuskin kenella-
kZiiin on halua vieda oikeutet-
tuj a vaateita tuomiolstuimeen,
jos loppululos on yhta lyhjan
kanssa siita sn/sta, etta mah-
dollinen voitto hupenee oikeu-
denkayntikuluihin.

Korkeimman halllnto-oike -
uden presidentti Pekka Hall-
berg esitti askettiiin julkisuu-
dessa ajatuksen oikeuden-
kiiyntikuluj en kohtuullista-
misesta yleisissa tuomioistui-
missa samaan tapaan kuin
hallintotuomioistuimissa. Ta-
ma uuden hallintolainkayt-
tolain tuntema ratkalsu ei la-
heskEiiin aina olisi oikeuden-

mukainen, koska se merkitsisi
a ina  t i nk im isLa  j u tun  vo i t t a  -

neen osapuolen esittemasta
laskusta.

Oikeusministeri on I O.9.
1997 asettanut toimikunnan
valmistelemaan hallltuksen
esityksen muotoon laadittu
ehdotus oikeudenkaymiskaa-
ren 2 |  lu\ 'un oikeudenkdlmti-
ku lu jen korvaamista koskevi-
en si iannosten ta rk ista misek
si. Toimikunnan on erityises-
t i  k i i nn  i l  e l rava  huomio ta  n i i -
hin tilanteisiin, joissa asian-
osalsella asian epiiseh'1yden
vuoks i  on  o l l u t  pe rus te l l ua  a i -
hetta oikeudenkayntiin, seke
ns. summaarisessa menette-
Iyssi i  k?is i ie l i i iv ien velkomis
asioiden oikeudenk€iyntiku-
luihin. Lisiiksi toimikunnassa
on selvitettAvA, onko aihetta
erityissaantelyyn niissa tapa-
uks l ssa ,  j o i ssa  yks i t y i nen
kansalainen on riita-asiassa
julkisyhteison vastapuolena.
Toimikunnan tulee saada
tyonsi i  valmi iksi  31.12. 1997
mennessa.

Toisena tehtevana toimi-
kunnal la on selv i t taa 31.5.
1998 mennessa, mitka eri te-
kijat vaikuttavat oikeuden-
k A y n l i k u l u j e n  m e a r a a  n .  j a
ehdot taa la insEiZldZinnol l is ie i
t a i  mu i ta  ke ino ja .  j o i l l a  vo i
daan alentaa oikeudenkAyn-
neista asianosaisille aiheutu-
via kustannuksia.

Toimikunnan puheenjoh-
tajana toimi i  Helsingin ki i ra
jaoikeuden laamanni Kauko
Huttunen. Asiantuntijaksi on
n im i te t t y  mm.  va ra  l uomar i
Timo Mdki Contant Oy:stai .

I
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Luottomiehet-Kreditmflnnen ry:n
a a  a a  a a

YLII'IAARAINEN KOKOUS
18.9.1997

Kokon s pidettiin luotto-
miehille jo tutuksi
kiigneessii Hotelli
Rcrdisson SAS:in kokous-
tiloisscr. Kauniin kesiin
jdlkeen kelpo joukko
ammattisis ar i a j a -u elj iii
oli saapunut kokouk-
seen kuulemao,n a'lo:n
uiimeisiii uutisia - sekii
tietgsti tc:pa.o,mo.o;n
kolleegoito,an,

Yhdistyksen puheenjohtaja
avasi  kokouksen seke totesi
sen lai l l iseksi  ja peetbsval la i -
seksi .  Esi  lysl  ista hj , .vaksyLr i in
kokouksen Lydj  z i r jesl  y k se ksi .
Kokouksen puheenjohtajaksi
valittiin yhdistyksen puheen-
johtaja Jyrki Pekkala ja sih-
teeriksi Elina Vihinen. Poytii-
k i r j an  Ia rkas ra j i ks i  va l i l  t i i n
Asko Ojanenja Jouni Suomi-
nen.

Aluksi vietettiin hetken hi1-
jaisuus pois nukkuneen kun-
niajasenen Sylvester Perre-
t in muistoksi .  Hanet muiste-
taan henkilonzi, joka oli alus
ta ast i  kehi l  temassa Luot lo-
miehet-K-reditmannen ry: n toi-
mintaa ja samalla kasvatta-
massa koko ammattikunnan
arvostusta.

1 0

Risto Suui..lan u..Idiseva esitelmii uwd.esta osakeuhtiailoisto.



O s akeghtiblatn muutoks et tuliu at
uoimqqn O 1.O9. 1 997. Muutoksiin

sis ciltgg gksis tcicin 4 7 siirtgmci-
scianniistri. mikci kertoo uudistuksen

Iaaj akantois uude s ta..
Tcissci artikkelis s a ke skitutcicin

asiothin, joilla on uaikutusta
Iuo to nantQ an j a u elkoj an d s emaqn.

J oillakin scicinniiksilki tcittdcitcicin liscikst
tqlo us rikollis uude n ehkqis emis e e n.

Artikkeli p e rus tuu u ar atuomqrt
Ris to Suuial an ctlus tuks e en

ghdis tgk s emme koko uk s e s s a
18.O9.1997 Radisson

SAS Hotellissa.

Risto Suviala
Erdpiiivd Oy

YKSITYINEN JA
JULKINEN

OSAKDYHTIO
Osakeyhtirit jaetaan yksityi-
siin [oylab) ja julkisiin (oyj/
abp) osakeyhtioihin. Yksityi-
sen osakeyhtidn arvopape-
reilla ei saa kiiydii kauppaa
arvopaperimarkkinoilla.

t 4

taa avoimeksi yhtidksi, kom-
mandiittiyhtioksi tai yksi-
tyiseksi elinkeinonharj oitta-
jaksi.

Jos yhti6 ei korota osake-
paaomaansa tai muutu hen-
ki l6yht i6ksi ,  se asetetaan
selvitystilaan ja poistetaan
kaupparekisterista.

Julkisen osakeyhtidn osa-
kepiiiioman on oltava vAhin-
tiiAn 5O0.0O0 markkaa.

OSAKEPIIAOMAN
MAKSU

Osakeptizioma, samoin kuin
osakepddoman korotus on
maksettava kokonaan yhtidn
Suomessa olevalle pankki-
tilille ennen yhti<in (korotuk-
sen) ilmoittamista kauppare-
kisteriin. Osakkeista mak-
settua mearaa ei saa kayttae
ennen kuin hallitus on valit-
tu.

Apporttina yhtiodn tulevan
omaisuuden arvioinnin tekee
riippumattomana asiantunti-
jana toimiva h]'vaksytty tilin-
tarkastaja, joka voi olla yhti-
dn oma tilintarkastaia.

O s ak eghtiiilo;in muutoks illa

TALOUS-
RIKOLLI-
SUUTTA
\TASTAAT{

Jos osakeyhtitin arvopa-
peri on ollut julkisen kaupan-
k i i ynn in  koh teena  O 1 .O9 .
1997, sovelletaan yhti66n heti
julkista osakeyhtidta koskevia
seenndksia. Yhtiokokouksen
piiiitiis muuttumisesta oyj : ksi
ja ilmoitus kaupparekisteriin
on tehtave 31.O8. 1998 men-
nessa.

VAIIIMMAIS-
OSAKEPAAOITIA

Yksityisen osakeyhtidn osake-
paaoman on oltava vehinHen
5O.O00 markkaa. Jos yht idn
osakepaaoma on 01.O9. 1997
ollut alle 50.0O0 markkaa, on
osakepaaoma korotettava va-
hintaen 50.OOO markkaan
O 1.O9.2O04 mennessii. Osake-
p2iAomaa ei kannattane muut-
taa ennen kuin tiedeteen. pa-l-
jonko va himmeis o s akep a e -

oma tulee olemaan euroissa.
Yhti6 ei mydskaan saa alen-
taa osakepddomaansa al le
5O.OOO markan.

Jos yhtiii ei halua korottaa
osakepaaomaansa 5 0.  OOO
markkaan. se voidaan muut-



KONSERNI
Konsernisuhde on olemassa,
kun yhtiolla on meareysvalta
toisessa yhteisdss2i. Osakeyh-
tidlle on maeraysvalta toises-
sa yht idssa. kun si l la on ae-
nivallasta yli puolet tai oikeus
nimittaa enemmisto hallituk-
sesta.  Nimitysoikeus voi  pe-
rustua esimerkiksi osakas- tai
rahoitussopimukseen.

Konsernijn kuuluvat myds
avoimet yhti6t, kommandiit-
iiyhudt. osuuskunnaI seke ta-
loudel l iset  ja aatteel l iset  yh-
distykset. Saetidt eivat voi
kuulua konserniin.

YHTION JOHTO
Yhtidn johtoon valittavan on
annettava kirjallinen - paivet-
ty ja allekirjoitettu - suostu-
mus tehtavaen ennen valin-
taa. Suostumus vaaditaan
hallituksen jesenelta ja vara-
jese nelte. to im itu sjoh taja I ta ja
hdnen sijaiseltaan sekii hallin-
toneuvoston j esenelte ja vara-
jasenelta. Suostumus vaadi-
taan myris kun henkilti vali-
taan uudelleen tehtAviiiin.

Vastaavasti hallituksen je-
senen ja varajasenen seka
hallintoneuvoston jesenen ja
varajasenen on annettava ero-
i lmoitus kir ja l l isest i  paivat-
tynii ja allekirjoitettuna.

Eroava hallituksen jiisen
on velvollinen huolehtimaan
si i te.  et t i i  yht ioon jea vahin-
tiiiin yksi hallituksen jiisen.
Viimeiseksi eroavan hallituk-
sen jesenen on kutsuttava
yhtidkokous koolle valitse-
maan uutta jiisent2i.

TILIN-
TARKAST,{TA

Myiis tilin t arkastajan ja vara-
tilintarkastajan on annettava
kiriallinen suostumus tehta-

vaan ennen valintaa. Kauppa-
rekisteriin on ilmoitettava ti-
lintarkastaj an, peavastuul-
lisen tilintarkastajan ja vara-
tilintarkas taj an henkil6tiedot,
mm. henkilotunnus.

Olemassa olevien yhtittiden
tilintarkastaja on ilmoitettava
kaupparekisteriin muun il-
moitusvelvollisuuden yhtey-
desse.

TILINP,IIAT6TSNN
JULKISTAMINEN

Kaikkien osakeyhtididen on
toimitettava tilinpeatdksensa
kaupparekisteriin. Avoimien
yhtididen ja kommandiittiyh-
tididen osalta julkistamisvel-
vollisuus sailyy rajoitettuna.

Julkis ta mi sve Ivo Ilis u u s
koskee niita tilikausia, jotka
alkavat O1.09.1997 tai senjel-
keen. Niiin ollen valtaosa tilin-
paatoksista saadaan vasta
keviiiillii 1999.

Tilinpaat6sasiakirjat liit-
teineen on liihetett2ivii kaup-
parekisteriin kahdessa kuu-
kaudessa tilinpeetoksen vah-
vistamisesta. Samat asiakirjat
on pidettava yhtion paekont-
torissa nahtavillii jo kahden
yiikon kuluttua illinpeetdksen
vahvistamisesta. Jalj ennokset
saa maksua vastaan kahden
viikon kuluessa pyynntjste.
Velvollisuutta piteii tilinpaa-
ttisasiakirjoja nehtavilla ei
enea ole kun tilinpaat6s on
rekisterdity. Jos yhtio ei talta
nehtev lapito- ja jalj enndksen
antamisvelvollisuuttaan, on
mahdollisuus saada virka-
apua (poliisilta?).

Kaupparekisteriin on il-
moitettava tilikausi. Olemas-
sa olevien yhtididen on ilmoi-
tettava tilikausi kaupparekis-
teriin muun ilmoitusvelvolll-
suuden yhteydessii.

Kaupparekisterin on tar-

koitus automatisoida tilin-
paetosten seurantaa. Kysely-
ruuhkat tullevat vaikutta-
maan kaupparekisterin suo-
rittamaan tilinpeetdsten kar-
huntaan. Ainakin niita tilin-
piiiit<iksiii tullaan karhua-
maan, joita on kysytty.

Jos rilinpeetosasiakirjoja ei
kaupparekisterin kehotukses-
ta huolimatta ole toimitettu re-
kisteriin vuoden kuluessa ti-
likauden peettymisesta, tuo-
mioistuin maeraa yhtitin sel-
vitystilaan.

PAKKOSDLVITYSTILA
Osakeyhtion hallituksen on
reagoitava. jos se havaitsee ti-
linpaatosta laadittaessa tai
silld on muulloin syyta olettaa,
etta oma paeoma on alle puo-
let osakeptiEiomasta. Hall ituk-
sella on siis aktiivinen oman
peAoman s e urantavelvo I  I  i  -

suus.
Hallituksen on viipyrnetta

laadittava selvitystilatase ja
annettava se tilin tarka staj ien
tarkastettavaksi.

Dnsimmainen yhtidkokous
on pidettava kahdessa kuu-
kaudessa taseen laatimisesta.
Kokouksessa voidaan peettea
joko viilitt<imiistii selvitys-
tilasta tai yhtion saneeraami-
sesta.

Yhtio on asetettava selvi-
tystilaan, jos 12 kuukauden
kuluessa ensimmeisesta yh-
titrkokouksessa pidettavasse
toisessa yhtidkokouksessa to-
detaan, ette oma padoma on
edelleen alle puolet osakep2iii-
omasta.

Hal l i tuksen jesenel le voi
tulla henkildkohtainen kor-
vausvastuu velkojaa kohtaan
niiste velvoitteista, jotka ovat
s]'ntj.neet edella mainittujen
siidnn6sten laiminlydnnin j al-
keen.
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Jos yhtidn oma paaoma on
O1.O9.1997 ollut alle puolet,
mutta vehintadn kolmasosa
osakepiiiiomasta, sovelletaan
naita uusia selvitystilasaan-
nriksiii julkiseen osakeyhtio6n
01.O9.1998 alkaen ja yksi ty i -
seen osakeyhtictdn Or.O9. r999
alkaen. Jos oma paeoma on
OI.09. 1997 ol lut  v i ih int i i t in
puolet osakepaaomasta, so-
velletaan selvitystilasaiirnok-
sie heti!

velkojen maksun vastaan-
ottavassa yhtiossd. Jos velko-
jen maksu lausunnon mu-
kaan vaarantuu, on kuulutus
su. lautumisesta lehetettava
myds vastaanottavan yhtidn
velkojllle.

Myds vastaanottavan yhti-
iin velkojilla on kuulutuksen
vastaanotettuaan oikeus saa-
da saatavilleen maksu tai va-
kuus.

le tai useammalle perustetta-
valle vastaanottavalle yhtidlle
tai

2) osa jakautuvan yhticin va-
roistaja veloista siirtyy yhdelle
tai useammalle perustetta-
valle vastaanottavalle yhtidlle.

Jakautumissuunnitelmassa
on oltava ehdotus jakautuvan
yhtidn varojen ja velkojen ja-
kamisesta kullekin jakautu-
miseen osallistuvalle yhtiolle.
Lisaksi on hankittava lausun-
to siita. etta vaarantaako ja-
kautumlnen velkojen maksun
jossain jakautumiseen osal-
listuvassa yhtidssa. Kuulutus
iakautumisesta on liihetettii-

SULAUTUMINEN JAKAUTUMINEN
Osakeyhti<iiden sulautumi- Osakeyhtid voi jakautua kah-

seen on aina hankittava tilin- della tavalla:

tarkastajan lausunto siita, l) jakautuvan yhticin kaikki
vaarantaako suiautuminen varatjavelatsiirtyvatkahdel-

on my6s usein helpompi olla
yhteydessii tytin alla olevaan
vend ld i seen  p ro j  ek  I i as iak -
kaaseen. jo l lo in nopean yh-
teydenoton ja saman kulttuu-
ritaustan tarkeys korostuu.

gualitronilla tyoskentelee
tiillii hetkellii Suomessa 2O
henkilda ja Moskovassa 1O
henkiloa. Yhteistyo Espoon ja
Moskovan valila on tiivista;
jokainen tydntekue on paivit-
tAin yhteydessa toiseen kont-
toriin. Kommunikointikieli on
ensisijaisesti englanti, mutta
asioita hoidetaan myds vene-
jiiksi ja tavanomaiset kuulu-

Hei ! Me tehdiiiin tulostd.

miset saatetaan vaihtaa vaik-
ka suomeksi.

Henkildkunnan palkkaa-
minen VenAjiilla ei gualitronin
tapauksessa ole ollut vaikea-
ta. Mielenkiintoinen viestin-
tiiiin ja korkeaan teknologiaan
liitt,'va a1a on vetiin)'t puoleen-
sa nuoria djmaamisia ihmisie,

Proj ektityiiskentelyii yhdesse
vendlflisten kanssa
Teksti: Eija MaJud

Qualitron Og onTV-, uideo- ja audiotuotanto-
Laitteisiin j a j cirj e s telmitn ke skittyngt kctns ainu cili-
s e s ti toimtu a suoma,lninen grttg s. Yhtic. maahan-
tuo ja markkinoi tuotctntolctitteita. sekq suunnitte-
Iee ja toteuttqq toimivi.q j cirjestelmiri quqimet-
kcite en -0 e riaatte ella".
Vuonna 1982 Helectronin Sys-
teemie lek t ron i i kkaosas to
aloltti audiovisuaalisten j iirj es-
telmien avaimet-keteen -toimi-
tukset.  Kahdeksan vuotta
mydhemmin perustettiin itse-
neinen ]'ritys Oy Qualitron Ab,
joka on osa Helvar Merca
Groupia. Kasvavan Venajan
kaupan myote perustet t i in
vuonna 1993 gual i t ronin
Moskovan edustusto.

Sua l i t r on in  tuo tan to -  j a
hallintotoimet hoidetaan Suo-
messa. Venajen edustusto toi-
mi i  ensis i ja isest i  markki-
nointiyksikkdnii. Moskovasta
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va kaik i l le jakautumiseen
osallistuvien yhtioiden velko-
jille. Velkojilla on oikeus saa-
da saatavilleen maksu tai va-
kuus.

Jakautumiseen osal l istu-
vat yht i t j t  vastaavat yh teis-
vastuul l isest i  jakautuvan yh-
tion sellaisesta velasta, joka
on syntynyt ennen kuin ja-
kautumisen taytantodnpano
on merki t ty kauppa rekiste-
riin. Jakautumissuunnitel-
massa mainitusta velasta vel-
ko ja  vo i  vaa t i a  su  o r i  Lus  ta
yhteisvastuun perusteella vas-
ta kun on todertu,  et tei  han
saa suoritusta velalliselta tai
vakuudesta.

KIRJEET JA
LOMAKKEDT

Osakeyhtiiin kirj eissii ja lo-
makkeissa on mainittava yh-
t i6n rekister i in merki t ry toi-
minimi.  kot ipaikka. osoi te ja
kaupparekisterinumero sekd
mahdollinen selvitystila. Nii-
ma t iedot on ol tava ainakin
seuraavissa Iomakkeissa:

- kirjelomakkeet
- laskulomakkeet
- perintakirjeet
- tarjoukset
- tilaukset
- tilausvahvistukset
- muul vastaavat lomakkeet.

Yhtion hallituksen ja toimitus-
johtajan on huolehdit tava
saennoksen noudattamisesta.
Vaatimusta sovelletaan O 1.
09. 1998 alkaen.

Lomakkeisiin suositellaan
painattamaan lisaksi ly-tun-
nus. koska kaupparekister i -
numero ja ly-tunnus tulta-
neen yhdisttimiiiin yhdeksi
yhtenaiseksi, ly-tunnukseen
perustuvaksi yritystunnuk-
seksi.

ta tilanteen helpottamiseksi.
Qual i t ronin toimitusjohtaja
Tapani Karjalainen tyosken-
teleejoka toisen viikon Mosko-
vassa ja joka toisen Espoos-
sa. Projekti-insinotjrit, asen-
tajat ja kouluttajat tekev?it
myos usein toita "ristiin", ve-
nalaiset Suomessa ja suoma-
laiset Venejella. Koko henki-
lijkunta tapaa toisensa muu-
taman kerran lrrodessa jarjes-
tettiivissii yhteisissa tapahtu-
missa, joiden tarkoituksena
on yhteishengen luominen ja
hauskanpito.  Lis i iksi  yr i tyk-
sesse mietitaan koko ajan kei-
noja, joilla ongelmatilanteita
voitaisiin valttaia ja mi len yh-
teistyo saataisiin sujumaan
vielakin paremmin .

Suomen Qualitronin hen-
kilokunnan kesken kuulee
usein sanottavan: "Olemme
kuin yhtii suurta perhetta... ".
Venelaisia tyiikavereita voi-
daan kutsua vai k ka "serkuik-
si" .  jotka myos ovat hyvin la-
heisia.  mutta jotka asuvat ve-
htin kauempana.

I

I

jotka on palkattu yleensa suo-
sittelijolden perusteella. Yhtei-
sena nimittejana venaleisil1a
tyontekijoillii on ollut valtavan
kova oppimishalu.

Tydtahti Qualitronilla on
kova. Vendliiinen asiakas orr
vaativa ja haluaa hlwrizi pal-
velua. Teman vuoksi  yhteis-
tyon tulee olla saumatonta Es-
poon ja Moskovan konttorin
viilillA. Asiakkaan haluama
tuote rakennetaan juuri ta-
man toiveiden mukaiseksi, se
toimitetaan asiakkaalle pyy-
dettynii ajankohtana paikal-
leen asennettuna ja asiakas
koulutetaan kiyttiimeizin sitii.

Kokonaan ilman kommel-
luksia ei  s uomalais-ven e la i-
nen yhteistyd ole kovasta yrit-
temisesta huol imatta aina su-
junut.  Toisen osapuolen ym-
martemiste on joskus haitan-
nut se, ettd kumpikin puhuu
itselleen vierasta kieltii - eng-
la n t ia - jo l lo in ajarusten i lmai-
seminen on ollut epzitarkkaa.
Myos vastapuoli on saattanut
ymmar tae  to i sen  puheen
oman kielitaidon puutteelli-

suuden \,'uoksi vaerin. Seiso-
malla vastaanottokomitean
kanssa ra u tatieasemalla vdd-
rena paivane on eslmerkiksi
opittu, ettii kaikki tarkeat asi-
at, kuten piiivAmii:irzit ja ajat
on slf/ta toistaa ja tarkistaa
moneen  ke r taan .  j o l t a  va r -
mast i  on ymmertenyt asian
oikein.

Toisinaan hiimmennystii
aiheuttaa suomalaisen ja ve-
nelzi  isen er i la inen tempera-
mentti. Venalainen saattaa sa-
noa mielipiteensa jostakin asi-
asta suomalaisittain ajatellen
hyvinkin suorasti, vaikka ei
h a l u a k a a n  l o u k a t a  v a s t a -
puolta. Vastaavasti venalaiset
pirevdt suomalaisia kylmina ja
tunteettomina, kun sailytam-
me joka tilanteessa rauhalli-
sen ulkokuoremme emmekii
juuri nayte tunteitamme ulos-
pain.

Jo  l t a  k ie le l raz in  j a  ku l t -
tuuritaustaltaan erilaiset ih-
miset pyst]'vat tekemean Ia-
he i s  ta  yh te i s ryo ta  p i t kas re
viilimatkasta huolimatta, vaa-
tii se )Titykselte aktiivista otet-
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Luottomiehet
Itilmerellf,
Lokakuun crlussa 7997 ghdistgksen jii.senet
kokoontuiaat sankoin joukoin kuulemao:n
kiinnostantia alaan liittgaiii esitelmiii ia
trrpc,rrmc,rrn kolleegoja.

Teksti ja kuvat:
Mikko Kallankari

Laatuj ohtaminen on h5,win
menetelmiisidonnaista. Mene-
telmien keskeisiA nAkiikulmia
ovat: asiakaslahtciislys ja pro-
sessimaisuus.

Menetelmista voi keskus-
tel la kuka tahansa, koska
kaikki voivat vertailla mita ta-
hansa menetelmae.

Hlwii menetelmd on kus-
tannustehokas, "kerralla kun-
[oon".  Yr i tyksen huono toi-
minta ei johdu ihmisten huo-
noudesta, vaan menetelmien
huonoudesta. )aleensa virheis-
A 96 % johtuu prosessista ja
vairt 4 o/o ihmislste.

PitkZin tZihtiiyksen suun-
nittelun tarkoituksena on luo-
da tulevaisuuden varal ta jo-
k in  ta i  j o i t ak in  suunn i te lm ia .
Suunnittelussa tulee ottaa
huomioon mm. toimintaym-
par i s  t i j .  k i l pa i l umuu  t  okse  t .
henkilijston oppimiskyky, j oka
on tene peivana er i t td in tar-
keii kilpailuetu.

Asiak kaan huomioonotta-
m inen  on  e r i t t e in  t i i r ke i i i i .
Laatu luodaan asiakaan sil-
misse.

Asiakasta ajateltaessa jou-
tuu miettlm2iiin miten asiakas
muuttuu jatkuvast i .  Markki-
noinnissa on myos t i i rke?i
muistaa se et te luotto on
myynnin tukiyksikkd. joka

palvelee kaupallista toimintaa.
Laadun kehitteminen on

laajasti ymmartaen asiakas-
palvelusysteemien kehittamis-
ta.

Mitii-kysl.rnyksia ovat mm.
luottokaupan sei lyminen,
suuremmat yksikkokoot, va-
luutta-asiat, internet/verkko-
raha. kansainvaliset laatu-
jer jestelmal ja se kuinka ih-
miset omivat kaiken uuden
mm. atk:n hywiiksikiiytdn elii-
massaan.

VERKKOKAUPPAA -
LUOTOLLAKO?

Johtaja Bo Harald Meri ta
Pankki Oy:stii oli saapunut
Iaivalle kertomaan kokemuk-
siaan ja niikemyksiii2in atk:n
vAlityksellii kaytavaste kau-
panteosta.

Verkoitse ka''tevii kaupan-
teko on tane paivana viela
harvinaista si ihen nahden
miten laitteet ja tekniikka an-
tavat jo nyt siihen mahdolli-
suuden. Sehkoinen kaupan-
kaynti on nopeaa ja halpaa,
joten voisi kuvitella ettd kas-
vu olisi nopeaa. mutta mark-
kinat eivat toimi loogisesti.

Keytettavissa oleva tek-
n  i i kka  muu t tuu  nopeas t  i .
mutta ihmisten tottumukset

Meriseminaarin paikaksi oli
tanakin vuonna valittu jo pe-
rinteeksi muodostunut Ruot-
sinristeily m/s Silja Serena-
de1la. Luottomiesten ja -nais-
ten kapteenina toimi semi-
naarinvetejana koulul  usloi-
m i k u n n a n  p u h e e n j o h t a j a
Kari Miikikiirki. joka avasi ta-
pahtuman ja toivotti Merise-
minaa r in osal l istujat  tervetul-
leeksi.

LUOTONOHJAUS
2000

Seminaariohjelman mukaan
kuulimme ensimmaisene esi-
t e lman  luo tonoh jaukseen
kohd is tu  v i s  t a  odo tuks i s  t a
vuositutrannen vaihtuessa.
Aiheesta oli kutsuttu kerto-
maan kuuluoille kenttiipiiZil-
likk<j Pekka Niva Kesko Oy:s-

Tulevaisuuden ennustami-
nen on aina vaikeaa. Nyt mie-
[ i taan ja keskustel laan asiois-
ta jotka tuievat tapahtumaan
3-5 moden sis:ilki.

Tulevaisuutta voidaan ld-
hestyi i  esimerkiksi  kahta
kautta: Mitd- tai Miten-kysy-
myksena. Mita-kysymyksilla
ydtetaan ymmiirtiiii asia asi-
ana ja Miten -kysymiillii asiaa
liihestytZiiin menetelmene.
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hoitaa asioita muuttuvat hi
taasti. Suomessa jo olevat va1-
miit yhteydet antavat meille
mahdollisuuden kehittye to-
del l iseksi  I  ietoyhi  eiskunnaksi .

Tiimzin hlwiin pohjan ovat
luoneet elektroninen pankki-
toiminta, joka on luonut suu-
ren tottuneen valmiin asiakas-
kunnan verkkokaupan kiiyt-
tejiksi.

Verkkokaupan valtatielta
puuttuu tana paivana lahes
tWSt in  v ie la  n i i n  sano l l u  hyo
tykiiytto.

Verkkokauppaa on l iszi  t  rd -
va liike-elamassa ja valtiolli-
sella tasolla.

Uusi toimintamalli antaa
mahdo l l i suuden  myynn in

kasvulle samaan aikaan kun
kustannukset laskevat. Yhti-
Oiden kassavirrat nopeutuvat,
laskutuksesta, luotonvalvon-
nasta, perinnastii ja tappiois-
ta voldaan luopua, samalla
kun asiakasalennuksilla voi-
daan luoda lisdvauhtia mpn-
tiin.

TUNNDTKO
LUOTTOVAKWTUKSEN
Johtaja Kenneth Ahlqvist
Aon Finland Oy:sta kertoi
mei l le esi telmassaan luot io-
vakuutuksista.

Luottovakuutuksella pyri-
I  aAn si i r t€ imadn luoiror iski
myynt isaamisista myyj  al ta

Tony Svensson

vakuutusyhtirille.
Yrityksissa usein unohde-

taan se, etta mlyntisaamiset
eduslavat usein su ur in la yk-
sittaista tase-eraa.

Luottoriskien ennustami
nen on hJ, 'v in vaikeaa. Vient i -
kauppa kasvaa koko aj  an,
mahdol l isuudet saada tur-
vaav ia  vakuuks ia  veheneve t ,
mm. pankkitakaukset.

Luottoriskivakuutuksella
korvataan mm. kaupal l is ista
ja poliittisista riskeista johtu-
via luot torappioi  ta.  Vakuutuk-
sen ottaja voi  vakuuttaa er i
as io i l a .  es im .  koko  m lTnn in .
osan mj0/nnisla.  jonkin maa-
r i l r / n  n rn i ck+ in

Korwauskate vaihtelee 5O %

Ann-Mari Rasiiarvi

E(ik Budon

. ' :
a:*

Kenneth
Ahlqvist

Pekka Niva
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Mieleftkiintoiset esitelmiit saiuat ko-
kousoiiieft huomiofl osdksee'.

-95 % valilla siite riippuen mi-
hin tarkoitukseen luottova-
kuutus on otettu.

Vakuutuksen hintaan vai-
kuttavat mm. toimiala.  yr i tyk-
sen koko. luottokelpoisuus.
pol i i t t inen r iski  ja maksu-
kiiyttiiytyminen, saatavien ra-
kenne ja perintekafantd.

Luottoriskivakuutuksen
etuja oval  mm. r iskien si i r re-
minen kolmannelle osapuo-
le l l e .  kesk im i i a ra i s r  en  pe r i -
misaikojen lyhentyminen, va-
kuutusyhtidilta saatava tie-
topalvelu, asiakasselvilykset.
asiakaan oma luotto / rahoi-
tusasema paranee usein oleel-
lisesti ja rahoitus halpenee.

Vaku utusmeklarin ka}1 toai
luottovakuutusasioissa puol-
taa  mm.  seu raava t  se i ka t .
Meklari on aina riippumaton.
Han tarjoaa kaikkien vakuu-
tusyhtididen tuotteita. toimii
asiakkaan parhaaksi, ndkee
asiat asiakaan silmin ja a!'us-
taa asiakasta eri ongelmati-
lanteissa.
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MYYNNIN
PDRINTAVASTIru

Aluepzizillikkd Taavi Kallan-
kari Asea Skandialta kertoi
nakdkantojaan m]rjmnin vas-
tuusta.

Tena paivena mlynnin tay-
tyy ymmartaa se, etta mlT/ta-
vasta tuotteesta on saatava
mytis maksu ennen kuin voi-
daan puhua onnistuneesta
kaupasta.

Mlyja on kAyttinnrissii se
henki lo.  joka parhai ten tun-
teen asiakaan. Han on mytis
henkilo, joka on henkiltjkoh-
taisesti tekemisisse asiakaan
kanssa. Myyjan kannattaa
tutuslua jo ennakolta asiak-
kaaseen onnistuneen kaupan
syntymiseksi .  Ol is ik in suota-
vaa etta mlyja on se henkild,
joka on yhteydessa asiakkaa-
seen niin hyvassa kuin pa-
hassakin.

Luotonvalvonta voi [o.im.ia
taustalla, joka hoitaa luoton-
valmistelun valmiiksi m5,f/n-
nille ja joka ongelmatapauk-
sissa pyydetaan apuun kun
todella tarvitaan jareita ot tei-

Luotonvalvonnan henkilo-
kunnan ei olekaan suotavaa
tutustua lilan hyvin velal-
lisyrityksen henkiloihin, ettei
per intatoimi in ym. Iuotto-
politiikkaan tule liikaa inhi-
millisia tekijtiite, jotka su-
mentavat jerkevan toiminnan.

Luotonvalvojan tulisikin
toimia mjD/nnin yhteydessa.
eika kellarissa eri rakennuk-
sessa.

Kuvaavaa on my<is se ettA
tane paivena myyjet ujoste-
levat puhua asiakkaiden
kanssa heidan ongelmistaan,
ongelmat s i i r retaan usein
luotto-osast olle hoidettavaksi.

LUOTTOMIES JA
TEHTAVAKIERTO

Luottopaal l ikkd Ann-Mari
Ras{drvl Oy Shell Ab:ta ker-
toi kokemuksiaan ja niike-
myksiaan luotonvalvonnan
ty6sta ja tehtavakierrosta.

Luottomies on aina talous-
mies. Han toimi i  a ina terkea-
ne m)rynnin tukihenki ldna.
H}^/air luottomiehen tunnistaa
mm. seuraavista piirteista.
Heinellai tulee olla vankka ta-



loustuntemus, kyky analysoi-
da tilinpa€itdksiA, alaa koske-
va lainseedantd on myos sly-
ta tuntea, puhumattakaan va-
kuusasioista.

Luotomiehen tulee osata
neuvotel la,  asennoitua asioi-
hin oikealla tavalla, sekd ot-
taa harkittuja riskeja.

Asiakas- ja alan tuntemus
on kova sana.

Tehtavakierto tyossa tuo
eteen uusia haasteita, se ky-
seenalaistaa myos vanhoja
tyotapoja.

lyontekua saa kokemusta
eri tehtavista. Hiinelle hah-
mottuu paremmin kokonais-
kuva yht ion toiminnasta.
Kierrossa on huolehdittava
vain siita ett:i kierrokset eivzit
kasva liian suuriksi, taijatku-
r,'uus lakkaa joslakin sjO/sta.

LISAA POTKUA
LUOTTOMIEHEN

TYOH6N
YM, kehityspsykologi Seija
Myyry Stoa Partners Oy:std
kertoi meille ihmisten asen-
teista ja ajatuksista.

Ihmisen pi taa uskoa i t -
seensd ja tehda. Asenne on
a ina  td rked  as ia .  On  hyvz i
muistaa se, etta kaikissa asi-
oissa on negat i iv is ie pi i r te i ta.
el i  se si i te ainaisesta val i t ta-
misesta. Hankalat hommat
kannattaa aina hoitaa heti
pois paivaj  ar j  estyks esta.
Useinhan thmiset siirtelevat
ongelmia eteenpain.

lhmisen ei tarvitse hl,'vak-
sye i tsel leen toisten ongelmia.
jotka eivet kuulu heinel le.
Use in  n i i l l e  i hm is i l l e .  j o t  ka
ho i te leva r  mu iden  t i j i t a i  j ae

omat tyot tekematte.
Meiden kaikkien on mycis

hjrva muistaa: ihminen, joka
ei tee virheitai. ei yleense myos-
kaan tee mitaan muutakaan.

VIERAITA RUOTSIN
INTRUM JUSTITIA

AB:STA
Torsta iaamu na saimme la.ival-
le vieraaksemme ruotsin Int-
rum Justitiasta herrat Tony
Svensson in  j a  E r i k  Bu r -
tonin.

Intrum Justitia konserni
toimii tailla hetkellii 18 maas-
sa. Sen toiminta on laajene-
massa  vo imakkaas l  i  i t i i i i  n
pa in .  Ru  o ts i ssa  konse rn in
palveluksessa on n. 250 hen-
kiloe sen n. l4OO tyijntekijes-
ta. .o
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Vieraat kertoivat meille
mm. Ruotsin teman paiviin ta-
Iousuutisia. Ruotsissa on ta-
varaluotLojen keskimriz ir i i i -
nen maksuaika n. 3O piiiviiii
ja keskimii?iriiinen maksuvii-
ve erapaivasta n. 7 paivae.

Pahin konkurssiaal to
Ruotsissa koettiin vuosina
1991-1993. Huippuvuosi  ol i
1992, jolloin Ruotsissa asetet-
tiin konkurssiin n. l9.OOO yh-
ti6ta. Yritysten maksuhairiot
ovat olleet viime vuosina kas-
vussa. Vuonna 1989 yhtiditri
joilla oli julkisia hairidita oli
Ruotsissa noin 4,8 o/o. TAne
vuonna a rv ioidaa n ju lk is ia
hairi6ita olevan n. 7,5 % yhti-
6ista.

Saimme kuulla my<is her-
roill.a tietoiskun lntrumin tar-
joamista maksuvakuutuk-
sista (Betalninsgaranti), sekd
hienosti laadituista vertailu-
taulukoista, joista selvisi mm.
kuinka vaihteleva eri maiden
maksu keyI tiiytyminen on Eu-
roopassa eri valtioiden veilill:i
ja kuinka loimialal .  maant ie-
teellinen asema ym. tekijiit
vaikuttavat maksukayttay-
tymiseen. Ero nopeimman ja
hitaimman maksajan valilla
on 27 - 94 paivaan. Kaikki
neua pohjoismaata ovat listan
krirjesszi. Hitaimmat maksajat
Itjyry'vat Etele-Euroopan mais-
ta.

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

H)'vaa oh.

MENU

Toast Skagen
katkardpqjo, majoneesia, punnstpulto, ja

muikunmcitiri leiucilki

r a * * * *

Kokonaisena paistettua hdrcin sisttsekikettri
portuilnt-tqtfelikastiketto, haudutettuja juureksia ja

perurngratiiniq"

Scfieenkaaruiidteldri S erenade
mansikkakastiketta ja kehrcLttAai sokerid

Kalwia

wNs

Koskenkorua, olut / kiuenntiisuesi
Larchago Reserua 199l,Bodegas Larchago, Riojrr

RemU Martin VS.O.P / Mesimarjalik^dri
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Harrastukseni sopii
hg u in s iiiis t iiu iii sill e,
j o p a k its aille henk ilii ille
ja on tanso,llaan
tuottoisakin. Kuten
Iuottomiehelle sopii,
tiimti torina on tosi.

Kotona hoivaan Huppu ja
Ni isku nimisi€i  rot lavel jeksid.
Ni ista on mukava paast i i  ja-
loittelemaan hiikisteirin ja on
soma seurata kuinka ne vilis-
r  evat pi tk in seina nvieru slaa ja
kiipeileviit hyllyille ja poydil-
le. Keksinmurusia ja muita
herkkupaloja tar joan ni i l le
huulten vdlistzi. Oransseilla
neulanteravilla pikku ham-
paillaan ne poimivat maku-
pa  l a  t .  r o i s inaan  ke i tos i l l z i z i n
avustaen. Muutamat koiran-
omistajat tunnustavat suu-
ko t .  t e levansa  t : l  l emmikk iaan
kuononpzizih:ln. Sellaisesta voi
saada kammottavia bakteere-
ja elukat kun koluavat ulko-
na kaikenlaisia paikkoja. Rot-
tamme sen sUaan ovat aivan
puhtoisia.

Eraat aikaisemmat rotat
leikkiessaan raatelivat peal-
ldni olleen ohuen pyjamapu-
seron riekaleiksi ilman etta
ihoon tuli naarmuakaan. Se
oli ainutlaatuinen kokemus.
Suosittelen Benji-hWJ,'n sUas-
ta. Pyjaman hinta oli 49 mk
ja housut jiiiviit ehjiksi, eli va-
hinko o1i vain 24,50 mk.

Rotat ovar helppohoi to is ia.
alykkeita seka ystavellisia ja
yllzipito on tuottoisaa. Olem-
me seestaneet jo yli 5.00O mk,
kun ei kannata hankkia uut-
ta sohvaa nykyisen nakerre-
tun tilalle. Vieraita ei vairno
kehtaa meille kutsua (pullat
saAst,'vet), v:iittAA elukoiden

Kirj o i t t aj a p ikk u g s t dv ill.e e n.

haisevan. Ei  muuten pida
paikkaansa, jotakin vienoa
tuoksua voi ilmassa olla mut-
ta tupakkaihmisistii liihiee
enemman.

Perin hauskaa on smal l
talkina saan sijasta kertoilla
rottatarinoita ja seurata ih-
mlsten ilmelta. Joukossa on
aina muutama vilpittomasti
poyristynyt. Eraskin poliitti-

sen histor lan tohtor ismies
tunnusti ette hanella oli 1ap
sena hamsteri. Mutta silla trl
OLLUT HANTAA, han I iszis i .

Joka pitae tdtd harrastus-
ta omitulsena on vain kateel-
l inen. Ottakoon vasaran kd-
teensa ja tulostakoon seasto
lippaastaan 8O mk rottahan-
kintaa varten, ndin edullises-
ti tzihiin iloon pddsee mukaan.

Tuottoisa
harrastus
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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;upun-
ki Noorduijk. Kokouspaikan urrlinta antoi kokouk-
sen 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.s te r damiin k es ti tinj anutotl a
ko,ksi tuntia.

Teksti: Ari Iskanius
Varatoimitusjohtaja
Suomen Asiakastieto Oy

KOKOUS
Varsinaisen mosikokouksen
merk i t t i i v imp id  tapah tumia
olivat aanestykset, joissa mm.
valittiin jiirjestcille uusi pu-
heenjohtaja. Kokouksessa oli
paikal la edustus 43 jasen-
yrityksestii. Vuonna 1973 pe-
rustetussa liitossa on jasenia
yhteensi noin 60. Viime \,'uo-
det j arj estdn puheenjohtajana
toimlnut hollantilainen Jan
Barnhoorn oli ilmoittanut en-
nen kokousta, ettii hAn ei ole
enaa kaytettevissa puheen-
johtajan tehteivaii tiiytettaes-
sii. Uudeksi puheenjohrajak-
si aanestettiin yksimielisesti
sveltsilainen, Italiassa ja Hong
Kongissa )'rityksiii pydritteve
Edwin Zingg. joka on roimi-
nu t  ha l l i l uksessa  vuodes  [a
1991. Hallituksessa tapahtui
muitakin tehtdv2imuutoksia,
mutta kokoonpanoltaan hal-
litus siiilyi ennallaan.

INTERNET
Vuosikokoukseen liittyvien
seminaarien teemana oli tiinii
\,ruonna lnternet. Asiasta kes-
kusteltiin valmisteltujen pu-
heenr,rroroj en lisaksi vilkkaas-
ti mytis yritysten velisissd epe-
v i ra l l i s i ssa  tapaamis i ssa .
Internet antaa luottotietotoi-
mistoille, ja niiden asiakkaille
paljon uusia mahdollisuuksia.
mutta toisaal ta se voidaan
nzihdii myds uhkana. Joka ta-
pauksessa kysymyksess2i on
asia,  joka kannattaa ot taa
huomioon tulevaisuuden-
suunnitelmia tehteessa.

MUUTOS
Englantilainen Gehan Tal-
wette keskittyi esityksessaan
muutoksiin, joita internet on
tuonut ja on tuomassa infor-
maat iopalveluj  en alueel la.
Hen totesi, etta internet on
merkittAvd media - esimerkik-
si Yhdysvalloissa mainoste-
taan jo nlrt noin 5OO miljoo-
nalla dollarilla vuodessa. Toi-
saalta mainonnan maara ja
kaupankaynnin meara eivat

hdnen mukaansa ole kasva-
neet odotetulla tavalla, vaik-
ka internetin kayttajamaarat
ovatkin hurjassa kasvussa.
Neiste syista suur in osa in-
ternet-palveluihin keskitty-
neista )'rityksistd kasvaa no-
peasti, mutta tekee tappiota.

Talwette jakoi syyt inter-
netin kaupallisen hytidyntii-
misen hitaaseen edistlnniseen
viiteen osaan. Internetisse on
valtavasti tietoa, mutta olke-
aa  t i e toa  on  va i kea  l dy taa
(discovery). Palveluntarjoajan
varma tunnistaminen netissa
on hankalaa (authentication).
A jo i t t a i se t  ruuhka t  ne t i ssa
seka liian hitaasti latautuvat
sivut heikentavet internetin
asemaa t ietolz ihteend (rel ia-
bility). Aineettomien oikeuksi-
en suoja netissa vielii heikko
(protection of intellectual pro-
perty). Maksutavat ovat vasta
kehit tymasse vastaamaan
net in asettami in haasteis i in
(payment options).

Vaikka internetin kaupal-
l i  nen hyodynteminen onkin
vasta alussa, niin jotkut yri-
tvkset ovat io tehneet siita
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merkittaven markkinointi-
kanavan tai toisaalta pysty-
neet sen avulla saastamaen
merkittavia summia. Esimerk-
kina oli mm. Dell Computers.
joka Talwetten mukaan myy
internetin vettyksellii tietoko-
neila miljoonalla dollarilla pei-
vdssii - ideana on mahdolli-
suus suunnitella oma tietoko-
ne ruudulla siten, etta valitun
kokoonpanon hinta on koko
ajan nak]'vissa. Toisenlainen
esimerkki oli Federal Express,
joka saestee val tavia summia
tydajassa. kun asiakkaat nd-
kevat internetista, missa hei-
dan pakettinsa on, eika hei-
dan tarvitse soittaa FedExille
kysyiikseen paketin sijaintia.

KILPAILUA
Talwette pohti lopuksi viela
luottotietotoimistojen kilpailu-
tekUdita. Han arvioi. etta toi-
mistoja tarvitaan, koska tieto-
kantojen luonti maksaa. [ie-
don jakelu maksaa, toimistot
tuovat lisearvoa fesimerkiksi
rating) ja toimistojen palvelut
ovat nopeasti ja varsin edulll-
sesti saatavissa. Han arveli,
etta lisaarvon merkitys tulee
jatkossakin korostumaan,
koska tietoa tulee koko ajan
enemmen ilmaiseksi saata-
ville. Esimerkiksi ilmainen,
yhdysvaltalainen Edgar -tieto-
kanta, joka sisaltae jatkuvas-
ti paivit t)'vat taloudelliset tie-
dot kaikista liittovaltion julki-
sista osakeyhtioista, vei joi-
denkin informaatioalan ]ritys-
ten toiminnalta pohjan pois.

Kilpailu luotto- ja yritys-
tietomarkkinoilla kiristyy koko
ajan, ja on mahdollista, ettii
ala tulee jatkossa keskitty-
maen nykyistekin enemmen.
Alan suuret yritykset ostavat
toisiaan ja pienempie ]Tityk-
sia, mutta toisaalta pienille
erikoistuneille ]'rityksille saat-
taa tate kautta jeade omia
markkina-alueitaan. Lisaksi
toimialojen erot saattavat joil-

takin osilta hamartya. Jul-
kaisuala, 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 kAsit-
t e l i  omassa  es i t yksessaen
internetin turvallisuutta. Bi-
toun toimii asianajajana, Han
on keskitty'nyt tekij ?inoikeus-
ja tietoturvallisuusasioihin,
joten hAnen puheemroronsa
koostui lahinna useista oi-
keustapauksista, joita han on
hoitanut. Jutut painottuivat
aineettomien oikeuksien suo-
jaan ja toisen osapuolen tun-
nistamisen vaikeuteen. H<iys-
teeksi h2in kertoi mm. jutun
siite. kuinka koira oli yllytta-
nyt kaveriaan kokeilemaan
internet in mahdol l isuuksia.
Terkein yllyke kokeilemiselle
oli se, etta internetin viilityk-
selle toimittaessa kukaan ei
tieda, etta olet koira.

Bi toun toi  esi tyksessaen
esille myds sen, ette internet
tulee aiheuttamaan suuria
painei ta la insi idddnndn har-
monisoimiseksi ympari maa-
ilman. Teman aiheuttaa se,
etta internet-slvut ovat ver-
kossa kenen tahansa katselta-
vissa, ja sivujen piteja[e saat-
taa ainakin teoriassa tulla
haasteita mistapain maailmaa
tahansa. Syyne voivat olla
vaikka er i la iset moraal ike-
sirykset. eri.lainen lainsead:in-
tO tai tekijanoikeuskysymyk-
set. Internetissa lainaillaan
paljon toisten materiaalla. ja
usein slta viela muutetaan il-
man lupaa.

CREDITWORTHY
Rich Hill Yhdysvalloista kes-
kittyi esityksesseiin kasittele-
maan internetin luottopaa i-

k6i l le tar joamia mahdol l i -
suuksia.  Han toiml i  i tse
luottopiiiillikkona, mutta on
sen ohessa yhden ohjelmoUan
kanssa luonut internetiin cre-
dit management-sivut. Vaati-
mattomaan tapaansa han to-
tesi sivujensa olevan The Cre-
dit Manager's Best Friend on
the Internet! Monelle suoma-
laisellekin luottopiiiillik<iIle
tutut si\,'ut ldytyvat osoitteesta
www.creditworthy. com. Kaksi
vuotta toimineilla sivuilla on
Hillin mukaan I4.OOO rekiste-
rditya kayttajea.

Hill totesi esityksessaan,
ette luottopaallikkti tekee itse
asiassa investointipiiiitdksiii.
Han kertoi jatkoksi, etta in-
ternetissa on investoijien kiiy't-
totin paljon tietoa ilmaiseksi.
Esimerkkeinii tulivat esille ti-
hnpeatdkset ja uutiset. Viran-
omaiset, pdrssit, kirjastot, leh-
det ja yhdistykset j  akavat
sivuillaan enemmen ja enem-
man myds luottopaallikdite
kiinnostavaa Uetoa. Eike pide
unohtaa myriskiiiin''ritysten
omia sivuja. Hill pitikin muut-
tuvassa tilanteessa luotto-
tietotoimistojen vahlrrutena li-
saarvoa sisaltavia palveluja.
maksutapaa kuvaa!'ia tietoja
seke tietoja pienistii ja keskl
suurista )'rityksista joista on
vaikea saada tietoa muualta.

T
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Luottomiehet-
Kreditmannen ry:n
hallituksen kokouksessa
22.07 . l9S7 h)'vaksytyt
uudet jasenet.

Ansarnaa Eija
luotonvalvoja
Starckjohann Oy Suomen
LVI-Tukku
Virkatie I
O 1510 Vantaa

Ekstriim Jarl
permtapaallikkd
Eliike-Varma
Annankatu 18
OO I2O Helsinki

Koskinen Nina
perinteneuvottelUa
Intrum Justitia Oy
PL 47
OO241 Helsinki

Kovaniemi Mailt (Maiju)
Iuotonvalvoj a
A-Rakennusmies Oy
Viuatie 4 A
O07OO Helsinki

Kiihkiinen Maija
luotonvalvoja
Neste Markkinointi Oy
PL 77
O215 t  Espoo

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

Lahinen Sirpa
varatuomari, osastopaallikkd
Perimistoimisto Contant Oy
PL 20
2O l0l Turku

Leino Kati
luotonvalvoja
Neste Markkinointi Oy
Miestentie 1
O2l5O Espoo

Pasanen Seija
Iuotonvalvoja
Oy Stockmann Ab
Aleksanterinkatu 52
OOIOO Helsinki

Rantanen Jukka
l , ,  ^ + ^ h - , ^ 1 . , ^ i  ^r u u r u r r v 4 r v u J a

Neste Oy
PL 20
02151 Espoo

Rouhiainen Minna-Liisa
pankkitoimihenkilo

Ukkola Sari

Helsinki

Luottomiehet-
Kreditmannen 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
- - ^ , - + r i ^ t - + -  r  ̂

Dun & Bradstreet
Finland Oy
Sinimaentie 14 B
O263O Espoo

Puusa Mika
partner / )'ritystutkij a
Balance-Consulting Oy
P L  1 1 8
00181 Helsinki

RantasalmenOsuuspankki perintakasittelUa
pL I LPT Lakimiesten
589O1 Rantasalmi perintatoimisto Oy

PL 65
Tiirikainen Marianne 02601 EsPoo
luotonvalvoja
Neste Markkinoinu Oy Raunio Marja-Liisa
Keilaranta g reskontranhoitaja
O215O Espoo Wilson Finland OY

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

Luottomiehet-
Kreditmannen ry:n
hallituksen kokouksessa
r8.9.1997 hy'vaksytyt
uudet jasenet

Nederstriim Susatrra

PL 4I
02921 Espoo

Silvenius-Koskinen Pirjo
perintakasittelija
LPI Lakimiesten
perintatoimisto Oy
PL 65
o2601

Vahvelainen Sirpa
controller
Dun&Bradstreet Finland Oy
Sinimeentie 14 B
02630 Espoo

Luottomiehet-
Kreditm?innen ry:n
hallituksen kokouksessa
6.10.1997 hyvaksytyt
r r r r d c t  i A q e n c t

Halme Ulla
luottotarkastaja
Luottokunta
OOO5O Luottokunta

Lamminmdki Tarja
velkajiirj estelyiste vastaava
Eliikevakuutusyhtid
Ilmarinen
Eerikinkatu 41
OOO18 Iimarinen
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Llllqvlst Roland
toimitusj ohtaj a
Kreditstyrning Oy
PL 53
OO5O1 Helsinki

Nurmlnen Harrl
underwriter / yhteyspiiiillikkd
Pohjola / Luottovakuutus
Lapinmaentie I
OOOI3 Pokrjola

Repo Tea-Leena
reskontranhoitaj a, LTS
Oy BeweshipAb
Malmin kauppatie 26
OOTOO Helsinki

Pohjoismaissa toimivan Kre-
ditstyring perintatoimisto-
konsernin Suomen toimipls-
teen Perintetoimlsto Kredit-
styrning Oy:n toimitusj ohta-
jaksi on I . I O. I 997 alkaen ni-
mitetty KTM Roland Llllqvlst.

Luottomiesten hallituksen j ii-
sen Kari Miikikiirki on saa-
nut lisaa tehtavie tyiinanta-
jaltaan. Titteli ja puhelinnu-
mero ovat valhtuneet. Kari on
nyt rahoituspiiiillikkci. Puh.
(Og) 52r 63OO. Muut tledot py-
slviit ennallaan.

S A N A R I S T I K K O
Oheisen lukuaristikon tarkoituksena on vainja ainoastaan ars]'ttee a lmys-tyritita, tuottaa tuskaa, aiheuttaa ajanhuk-
kaa, 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, edes-
mennjrt "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

29



- " puolifik tiia inen matkamuistelo " (kohmelo)

venejeile
(votkaturisti Moskovassa)

Oi niitii aikoja !
Nciin toteqa moni uanha vencijcinkciuljci siitti

Liihtii
Se oli ensimmainen kerta kun
minut oli plydetty mukaan
edustamani firman ja Neuvos-
to-osapuolen kahdenvdliseen
Syrnposiumiin. Tuntui hienol-
ta etta luotto-organisaatiosta-
kin oli pyydetty joku mukaan.
Kaupat kuuluivat nimittain
perustuvan meidAn vuorineu-

30

Luottomies

ajasta, kun isouejeci uieki kutsuttiin nimellci
N euuo stoliitto. J a matkqryj cirj e stdj rinci oli
itseoikeutetusti uanha kunnon lntourist.
Tcimci muistelo perustuu ucijcisti erariltci
luottoqktn konkarilta kuulemaant seprrctukseen,
eli ns. puol!f,aktaan, ts. huhupuhee s e en.
Ke rtomuks en minri on luonnollis e sti hcin,
elilttottomies Y.

Teksti: Tlmo Suoninen,
Dun & Bradstreet Finland Ov.

voksen ja heiden peejohta-
j a n s a  k i i d e n p u r i s t u k s i i n .
mutta ainahan niita juttuja on
liikkeelle. Olin hyvissii ajoin
asemalla, ja hiukan ihmette-
lin kun muita ei kuulunut pai-
kalle. Lopulta katsoin parem-
maksi siiftya junaan, ettii edes
yksi mies p2i2isee ajoissa pe-

rille. Avasin vaununoven, ja
ldysin oikean hytin. Tolstouu-
nassa oli neljiin hengen hytit,
ja design oli t)Tpilllste neu-
vostomallia, ei miteiin ylimae-
raista. Huomasln kuitenkin
ihmeekseni etta tydtovereide-
ni tavaroita oli hytti taynna.
Niinpe ei kun etsimaan heite.
Kuulin laulunremakan jo kau-
kaa astuessani viereiseen hlt-
tiln. Vaunun nurkassa oli sa-
movaari jota hoiti yrmeail-
meinen "hyttipalvelija", todel-
linen neuvostoajan s5.'rnboli.
HZin viittoili minulle etta me-
nehan sinne Olegin hyttiin
pi i in.  s iel l i i  ne muutkin jo
ovat. Saapuessani paikalle oli
kavereilla jo taysi meno pael-
la, ja ennen kuin huomasin-
kaan oli kiidessiini vodka-
lasillinen. Olegilla oli kaytds-



saiin ainakin tuplasti normaa-
lia isompi edustushytti, olihan
hanen tehtevanse seurustel-
la Suomalaisosapuolen kans-
sa 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 pe-
lata. Havahduin siihen etta
olimme ravinl.olavaunussa ja
ruokalistalta tilattiin vain
paahtoleipae ja kaviaar ia.  ja
juomal istal ta vodkaa. Ol i
muuten aika hassua ettd vod-
kaa  myy t i i n  va in  yhdessa
koossa ja yhdessii muodossa,
eli sadan gramman moukuis-
sa! Juhlaa jatkettiin jelleen
Olegin hytissa, mutta jossain
vaiheessa huomasin olevani
jossain toisessa hytissa, ma-
kuuvaunussa kahden erddn
veneleisen kenktiinsinriorin,
Irinan, kanssa. Irinan h]'tista
sitten heresinkin verestavin
silmin ja suussa tuttu maku.
No, olimmehan taas edista-
neet kahdenvalista ystaqytta
ja lujittaneet henkiliitasolla
maidemme vehsia hyvia suh-
teita.

Perilli
Saavuttuamme Moskovaan
meita ol t i in vastassa ihan
Paajohtajatasolla. Vuorineu-
vos j a j ohtaja vaihtoivat perin-
teiset poskisuudelmat ja al-
kumuodollisuuksien jailkeen
jatkolmme ohjelman mukaan.
Siirryimme jo ai]{aa sitten par-
haat paivanse nzihneelld bus-
silla (silti uskon ette meile ot
kiiytdssiimme parasta mita
l6ytyi)  ekskursiol le heiden
tehtaalleen. Tutustuttuamme
mite alkeellisimpaan ja epd-
viihtyisimpaein kombinaattiin
mite voi kuvitella, siirryimme
tietenkin kokouspaikkana pi-
dettavean hotelliin.

Itse myin pari Coca-Cola-
pipoa ja vanhan laskimen. ja
ruplia oli kiiytossiini 85O kap-
palet ta.  Ruplan viral l inen
kurssi oli yli 6 markkaa, eli
kaytiinndss a minulla o1i rahaa
vdhdn turkasen paljon. Var-
mastijossakln olisi saanut vie-
ld paremman kurssin, mutta
kerrossiivoojat olivat ystiiviil-
lisie eika larvinnut menna
kadulle vaihtamaan. Niinpa ei
kun ostoksille, symposiumin
alkuun oli vielii yli 3 tuntia
aikaa. Suuntasimme Gumin
tavaratalolle, eli koko suurval-
lan suurimpaan tavarataloon.
Tunnin kierreltyamme ja yh-
den Lenin-pystin hankittuani
emme voineet kuin todeta etta
Gum oli tyhjiiii tiilmnii. Mutta
ei hetae! Ysteveuinen jobbari
oli heti valmis auttamaan mei-
ta. Hen neuvoi meita osta-
maan kaviaarit sielta, maa-
tuskat taalta j a ennenkaikkea;
upeita meripihkakoruja sai
salaisesta kaupasta sopu-
hintaan. Tuliaisista ei siis tar-
vinnut enaa huolehtia.

Se oli kuin suurta naytel-
maa. Mies toisensa jalkeen piti
mita pateettisempia puheita
ystiivyydestii, avunannosta,
yhteistydste ja keskineisesta
kunnioi tuksesta. Lopuksi lyo-
tiin vuorineuvostasolla nimet
alle kauppasopimukseen. Mi-
tiiiin riskiii ei ollut, kaikki
kuului Clearing-sopimukseen.
Veimme Neuvostoliittoon van-
hoja mal l istojamme ja tos i
kovaan hintaan. Viilill2i mel-
kein omatunto kolkutti, mut-
ta kun Olga alkoi kadesta pi-
taen viedd saunaan, muu
unohtui.

Paluu
Jos totta puhutaan, en muis-
ta paluumatkasta juur i  mi-
taan. Jossain vaiheessa Neu-
vostoliittolainen tullimies piti
kovaa metelia meripihkako-
ruista. Hen tivasi etta mista
arvokkaat korut ovat tulleet

kun ei rahaakaan ole vaihdet-
tu. Kun selitin ette ne olivat
henkilokohtainen lahja en-
tiseltii kiekkosankarilta joka
vastasi nykyaan myynnista
neuvostof i rmassa, muuttui
kaikki hetkessii. Tarkastus
lopetettiin ja kalkki tullimiehet
halusivat halata minua.

Jiilkipuhe
Jouduin mydhemmin anta-
maan raportin matkasta. ja
siine totesin vain ette neuvos-
to-osapuoli on edelleen erit-
tein luotettava ja turvallinen
yhteistydkumppani, ja etta
ystiiqys valtioittemme velila
takaa yksitteisten yritysten
saatavat. En nahn)'t nakdpii-
rissa mitean seikkaa mike oli-
si voinut vaarantaa saata-
vamme.

Onnekseni Neuvostoliitto ro-
mahti vasta paljon my,bhern-
min.
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SCORING-
TEKNIIKKA
( p is t eytysj lrj e s t elm i )
riskienhallinnassa ja
markkinoinnissa
Kenneth Halin, kehitysjohtaja,

Suuret asiakasrekis ter i  l .  o l ipa
sitten kyseessa kuluttaja- tai
yritysrekisterit, pitavat sisal-
lAzin paljon hyodyntamatdnta
t ietoa. Val i te lravan usein yr i -
tyksen tarkein paaoma - tie
dot omasla asiakaskunnasta
- on vain valtava nippu atk-
tulosteita, jotka paaosin kasit-
televdt kuluneen kuukauden
j  a  vuoden  kumu la t i i v i s ta
my'grtiii. Oikealla tavalla ryh-
mitelty ja analysoitu tieto pys-
t1ry tuomaan paljon arvokas-
ta tietoa yrityksen eri ryhmil-
le riskienhallinnasta markki-
nointiin ja tuotekehityksesta
strategiseen suunnitteluun.

RYHMITTELE JA
PROFILOI OMAA

ASIAKASKANTAASI
Asiakasrek is [er ien r iedoI voi-
daan jakaa karkeasti kahteen
eri tasoon:

CCN Marknadsanalys Oy

Jo ristiintaulukoimalla ja ana-
l y s o i m  a l l a  y  l l a  m a i n i t  t  u j a
muuttujia saadaan esiin mie-
Ienkiinroisia asiakasprofiileja.
jotka aur tava t  ymmertamaan
paremmin asiakaskunnan ra-
kennelra ja sen keyrteytymis-
tti, kuten:

I tarjouksiin vastanneiden
asiakkaiden erot "normaali-
asiakkaisiln"
I  huonojen maksaj ien yh-
teiset piirteet
I irtisanoneiden asiakkai-
den erot lo jaalejhin asiak-
kaisiin

JALOSTA UUSIA
ASIAI(ASKOHTAISIA

OMINAISUUKSIA
Yllamaini t tu ja asiakaskoh-
taisia ominaisuuksia voidaan
edel leenjalostaa tutk imal la
tarkemmin esimerkiksi asia-

kaskohtaista riskiii ja kannat-
ta!,uutta. Kaikille on selvdd,
ette nema "jalostetut" profiilit
ldyt ] 'vet  omasta asia kasre kis-
lerista, mutl.a niiden maairil-
tely on usein kAyejrnosse var-
sin vaikeaa. Tutkimusta voi-
daa n viela sy'vent i ie esimer-
kiksi  potent iaal iseen kannat-
tavuuteen tai riskiin. El1en
sisiiiintullut asiakas ei var-
masti voi viela olla kannat-
tava, mutta asiakkaan profii-
l is ta saal taa loylya tekUdire.
joilla hitnet voidaan nostaa
suoraan parhaaseen "A-ryh-
mden".  Yr i tyksista l0yt ly ni in
monra eri nekdkulmaa riskiin
ja kannattawruteen, etta har-
vasta paikasta loltn/ yksise-
l i l r  e inen kaava. jora keytetaain
as iakas kohtaisis s a analyy-
seissa.

Yksi mielenkiinto.inen na-
kokulma on tutkia asiakas-
kohtalsta riskia ja kannatta-
n;ut ta al laolevan nel ikentdn
suhteen.
Korkea riski

Korkea kannattavuus

Olennainen seikka tiissii mal-
l issa on oppia ryhmit telemi i i in
asiakaskunnan erilaisia riski-
luokkia, osa voi olla risklsta
huollmatta kannattava, mut-
[a osa ei .  Esimerkisse nykyi-
nen asiakaskunta oli jaettu
neljaan eri segmenttiin jalos-
tettujen tunnuslukujen ja ti-
lastollisen analyysin pohjalta:

1) Vasen yliinurkka (korkea
riski - matala kannattavuus)

I  Toimenpide: miten paas-
tri eroon !!

1) Perustiedot asiakkaista

Kuluttajista nimi, osoitetiedot, hetu, sukupuoli, asiakas-
suhteen 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,'tvmi-
nen
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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: lojaliteetti-
otrjelma, asiakkaiden pita-
m inen  ta lossa .  j  a t kuva  t
kontaktit
I Toimenpide: "kaksosten
etsinta", eli mista loytyy li-
saa vastaavia asiakkail.a

SCORING-TEI{NIIKKA
ASIAKASSUHTEEN

ERI VAIHEESSA
Scoring-tekniikka on noussut
viime vuosina yhii terkeam-
miiksi tilastolliseksi tydka-
luksi erityyppisten asiakas-
suhteiden ja toimenpiteiden
suunnittelussa.

Perinteisesti sita on kaytet-
ty asiakassuhteen ja eri asia-
kas tyypp ien  a  na l yso i  n t i  i  n .
mutta sen avul la voidaan
myos mearitelle seuraavia toi-
menDiteita:

Perinta
I milla pohtiikalla erit)'yppi-
sie asiakasryhmie periteen

Kanta-asiakasohj elmat
I miten loydetiien ne asiakas-
ryhmiit, joille kanta-asiakas-
ohj elmat kannattaa rakentaa

Ke]'ttayt]'rninen
I eri asiakasryhmien kiiyt tiiy-
t],rnisen seuranta ja johtopaa-
tdsten tekeminen

Markkinoinnin kohdistami-
nen
I  markk ino inn in  segmen-
tointimallit. jotka huomioivat
my6s riskinakdkulman

Tarjousten kasittely
I tarjousten ree leloinnit eri
kohderyhmille

SCORING-ITIALLIN
RAKENTAMINEN

Scor ing -ma l l i  pe rus tuu  e r i
muuttuj ien pisteytykseen.
Asiakastietojen analysoinnin
kautta voidaan tutkia ja pis-
teyttee kaikki ne tekUat, jot-
ka  ova t  t unnusoma is ia  es i -
merkiksi riskiasiakkaalle. Ta-
miin jiilkeen yrityksen riskin-
ottokyky ja -halukkuus ohjaa
mallia.

I ) Ma?irittele otos asiakaskan-
nasta (hj,'vet, huonot, ei kasi-
tellyt, hyliityt)

2) Meerittele muuttujien pai-
noarvot
3) Meerittele hylkaemisrajzr

Plsteet Korkea riski H]'vat I Huonot

SCORINGIN
RAKENTAIVIINEN

1) Selvitii operatiivinen
)'mparist6

2) Meerittele tietolehteet
3) Tee monimuuttujaanallTsi
4) Rakenna sovellus
5) Maarittele tarpeet
6) Seuraa scoringin tehoa

SCORINGIN ON
JATKWA PROSESSI

Oikein rakennetul la ja hy6-
dynnetyllii Scoring-mallilla
voidaan johdonmukaistaa'.ri-
tyksen markkinointi- ja luot-
topolitiikkaa seka automati-
soida ja nopeuttaa paatoksen-
tekoa. Tiedemmehiin jo mark-
kinointivaiheessa ketii liihes-
tymme ja voimme reataldida
tar jouksen asiakasryhman
mukaan. Yritysjohdon on hel-
pompi maaritelle raja-arvot,
jos kaytettavissd on helppo-
keyttoinen "mitas -jos" -simu-
lointimalli.

Scoringmallia voidaan mi-
tata ja muokata markkinati-
lanteen mukaan, sillA asiakas-
kunrran rakenne muuttuu jat-
kuvasti. Tana paivana ei voi
tehdii kilpailukykyiste riskien-
hallintaa ja markkinointia sy-
vimpien lamavuosien politii-
kalla.
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