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uutta oppien.
maani omalla tavallani, haasteita voittaen
Perheen perustaminen sekii toisen yrittajan palveluksessa
tyijskenteleminen olivat aikaa, jotka antoivat tarvittavia
rakennustarpeita tulevaa yrittajatoimintaa varten. Ajatus
]'rityksen perustamisesta s)'ntyikin olemassaolevista mahdollisuuksista, halusta td)4taa unelmatja toiveet seka asettamani
haasteet. Olen n]'t toiminut itsenaisend yrittAjene kolme l'uotta ja viimeisen vuoden aikana myijs kouluttajana erilaisilla
yrittajlyskursseilla. Mielesteni henkilokohtainen kokemukseni )'rittejyydestii ja palkkatyriste on antanut koulutuksessa oleville mahdollisuuden saada erilaista tietoa ja nd.kdkur
maa yrittejy)'teen.
Pienlrityksia jotka tydllistavzit alle 10 henkilijii on Suomessa n. 18O OOO.Tame on hyvin mittava osuus kaiklsta
yrityksistA. Jokaisen pienyrityksen kantavana voimana onkin omistajan ]'rittajehenkisyys, uskallus ja luottamus omiln
voimavaroihinsa. Yrittejn/s on elamantapa, joka antaa matrdollisuuden omalta osaltaan vaikuttaa olemassaoleviin asioihin ja asenteisiin. Menneina \.uosina useat yrittejat perustivat )'rityksen ammattitaitoonsa perustuen, ilman varsinaista
koulutusta. Toki heilli{ o1i tietopohjaista- tai ammatillista
koulutusta, mutta varsinainen ]'rittejakoulutus jai vahemmdlle.
Yrittejekoulutus kuitenkin merkitsee tana pdivanzi
aloittavalle yritykselle pauon. Ilma-n koulutusta yritystoiminnan kokonalsuuden hahmottaminen voi olla vaikeaa, koska
on ensin ymmarrettave mista kaikki saa alkunsa ja sen jdlkeen voi ryhtyd suunnittelemaan omaa yrittajena toimrmistaan. Koska )'ritysmaailma on kehittynyt ajan kuluessa
ja menetelmat muuttuneet, vaaditaan yrittajelte kokonaisvaltaista tietotaitoa. Jopa yrityksen rahoituksen saanti on
sidottu pohdittuihin ja kirjallisessa muodossa olevien
liiketoimintasuunnitelmien
esittemiseen. Yrittejiikoulutus
kehittlT muun maailman mukana ja nein luodaan edellyiykset terveelLewitvstoiminnalle.
Menestystd kaikille lukuoille toivoen,
Margit Ansemee
Peatoimittaia

Ki.jorttajre! lehdessiiesltiii"ret mtllplteet o@t heldiin omlaanelvAtkesltenvelttrmitte edustayhdhtykr@ kdtaa.
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Brysselissii pidettiin lokakuun
sziridAntdii
yhtenais- kittavane ongelmana niihtiin
7. peivane EU-komission jartiiii sekai
nykyises- p e r i n r a r o i m i e n h i t a u s j a
jestamane kuulemistilaisuus,
tdiin, varsinkin Etela-Eurooperinnan etenemisestii kertojonka aiheena oli kaupallisten
pan maiden kohdalla. Putreenvan informaation vahlf/s joismaksujen viivastymisesta syavuoroissa esitettiin vaatimuksain Keski- ja Etela-Euroopan
tyvat ongelmat Euroopan Yhsia direktiivin luomiseksi
maissa.
teis<inalueella. Tilaisuudessa,
maksuviivestysten estemisekEri hallitusten puheenvuojonka puheenjohtajana toimi
si. Maksuviivastykset todettiin
roissa ilmeni, ettii lainseadanDirector General Mlchel Vanongelmaksi myds julkisella
toii on jo nyt olemassa tiillii
den Abeele, oli alustajina yrisektorilla. Italian edustaja toalueella ja site ollaan kehittiitysten ja ministerioiden edustesi esimerkkine. etta tervey- maissa koko ajan. Viivestyneitajia EU:n eri maista. Suomesdenhuoltosektorilla keskimiiiiden maksujen synnyttame
ta oli kuultavana L-Fashion
riiinen maksuaika viimeisen
ongelma tunnistettiin kaikilla
Group Oy:stii ( Luhta) Pekka
k1'rnmenen vuoden aikana ei
tahoilla ja sen kielteiste vaikuSiv6n. Yleisdnii ja kysyrnysten
kertaakaan ole ollut alle 28O tusta erityisesti pienten ja kesesittejina oli yhteensii yli 2OO paivaa, vaikka laki mAairitte- kisuurten yritysten kohdalla
asiasta kiinnostunutta viranlee pislmmaksi maksuajaksl
pidettiin suurena. Kansallisen
omaisten. etuje4estdjenja )TipeiivA?i.
9O
lainsiiedenndn kehittamiselle
tysten edustajaa.
Suomen puheenvuorossa ja direktiivin laadinnalla voiPuheen!'uoroissahaluttiin
korostettiin maksukayttey'tydaan saada parannusta viierottaa maa ja toimialakohmisen suuria eroja eri Euroovastyneidenmaksujen aiheuttaiset erot sovituista, pitkista
pan maiden val lii sekii Skantamaan rahoitus- ja kannatm a k s u a j o i s t a t o d e l l i s i s t a , dinaavisen lainsii?idiinnrin antavuusongelmaan, kun se yhmaksuajan ylityksisra slmtytamia etuja mm. korkojen pedistetiiiin yrityksen itsensa
neiste viivestymistai. Nitihin
rinnessa. Lainseadennon yhharjoittamaan johdonmukaitodellisiin maksuvi iviistyk tenaisyytte korostettiin ko-ko
seen ja tiukkaan luotto- ja
siin haluttiin yleisesti paranEU:n alueella ja velkojalle toiperintapofitiikkaan.
nusta ja tehokkaampaa pevottiin mahdollisuus peria
rintea maasta ja toimialasta
saatavansamyds muuta kautriippumatta. Todettiin myos. ta. kuin pelkzisteiiin asianajaTilaisuu leen liittywiiii lisiiettd Suomessa ja Ruotsissa on jan vAlityksellii koko Euroolnformaatiota lciy'tyy Internetin
Euroopan parhaimpiin kuulupan Yhteisdssd. Puheenvuosivulta:
va lainsaadent6 seke keytiinrossa korostettiin myds viitd perinnan ja viivdstyskoron
vdstyskoron merkitysta sankhttp: / / europa.eu.int/ en /
suhteen. Yleinen mielipide oli,
tiona luottoajan pidentyesss2i comm/ dg23 / guide enlpayette perimiska]'tentda ja lainia luottoriskin kasvaessa. Mcrments.htm

PALSTA

KOULUTUSTOIMIKUNNASTA
Luottomiehet - Kreditmannen r.y:n sdantdjen toisessa pykelassii todetaan, etta "Yhdistyksen tarkoituksena on edistdd luottoalan
tuntemusta ja kehitysta jerjestemella jasenilleen esitelmd-, keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia yhdistyksen toimialaan kuuluvista kysymyksistii, seuraamalla luottoalan kehitysta myiis ulkomailla, harjoittamalla kustannus-, julkaisu-, kurssi- ja koulutustoimintaa sekii antamalla lausuntoja ja tekemiillii alaa koskevia aloitteita". Yhdistyksemme tavoitteita mearitelteessd. koulutukselliset nakdkohdat ovat olleet varsin keskeiselle sijalla ja niiden toteuttamista varten toimii yhdistyksessa koulutustoimikunta.
Viimeksi kuluneina vuosina koulutustoimikunnassa tehtiivii tyo on kohdistunut erityisesti jo perinteeksi muodostuneen laivaseminaarin jerjestemiseen, yhteistyohcin
Markkkinointi-instituutin
kanssa luottotutkinnon osalta, kerhomestarin a\,'ustamiseen yhdistyksen kokousesitelmien jarjestemisessa seke muiden mahdollisten koulutustapahtumien suunnitteluun mm ulkomaantoimikunnan kanssa.
Erityisesti toimikunta on panostanut joka
syksyisen laivaseminaarin jarjestelyihin, jotta taste yhdistyksen koulutustoiminnan ykkdstapahtumasta muodostuisi laajasti jasenistde kiinnostava, ajankohtaisiin ja monipuolisiin aiheisiin, huolella valittuihin esitelmenpitajiin seka osaliistujien vapaamuotoiseen kanssakii5rmiseen rakentuva tilaisuus.
Lokakuisen laivaseminaarin palautteesta
peetellen onnistuttiin tavoitteessa aika mukavasti: 36 palautelomakkeen palauttaneesta
katsoi seminaarin vastanneen odotuksiaan,
kolme ei kommentoinut ja vain kaksi paatyi
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kielteiselle kannalle ! Luennoitsijat saivat esityksistean skaalalla I [=erittiiin huono) - 5
(=erittein hyvii) keskiarvon 3,8 ja hajonta oli
viilillii 4,3 ja 2,9 ! Muut kommentit luennoista olivat paiaosin kiittiiviii ("upea paatds",
"inspiroiva", "erittejn mielenkiintoinen"), mutta sisiill<istA tuli myos joiltain osin risuja
("itsestii2in sehyyksia", "lattea"), samoin esitelmatekniikasta: "kalvohelvetti" ! Muilta osin
seminaarin jerjestelyihin oltiin yleisesti ottaen ty]'tyvaisie - palautelomakkeissa ei ollut
ainoatakaan negatiivista kommenttia !
Alkavana vuonna on jelleen syys/lokakuun vaihteessa luvassa laivaseminaari, johon pyrimme loltemaen uusia ja kiinnostavia luentoaiheita seka asiantuntevia luennoitsuoita - unohtamatta mydskaan vapaamuotoista seurustelua hyvan ruoan ja muiden
harrasteiden merkeissa ! Koulutustoimikunnan suunnitelmissa on myds kaksi tietoiskutlyppista koulutustilaisuutta kevdin kuluessa. Tulemme edelleen myos panostamaan
yhteistyohomme Markkinointi-instituutin
kanssa Luottotutkinnon tiimoilta seke tutkailemme uusien yhteyksien luomista mytis
muihin alan oppilaitoksiin.
Toivotamme yhdistyksen jAsenistolle antoisaa koulutusvuotta 1998 !
Kari Miikikiirki
Koulutustoimikunnan

puheenjohtaja

PS. Koulutustoimikunta ottaa mielellii2in vastaan ehdotuksia koulutustilaisuuksissa kasiteltaveksi toivottavista aiheista, mahdollisista esitelmanpitejiste seke muistakin koulutustoimintaan liitt]'vista jeseniston toivomuksista.

2. Jeseneksi olen liittynyt vasta v. 1995. Olen ollut aktiivinen
rivijasen ja seurannut sekd
ottanut osaa erilaisiln tapahtumiin.

HALLITUKSEN
UUSIEN
JASENIENESITTELY

3. Kehittaa yhdistyksen tunnettuisuutta edelleen ja pyrkia asemansa mukaisesti
edell?ikiivijiiksl luottoalalla.
Tiedottamaan jesenilleen luotto- seka talousalaa yleisesti
koskevista asioista. Jasenmearan liseeminen ja uusien
jesenten toimintaan mukaan
tuleminen sekd uusien toimintamuotojen etsiminen.

l. Missd yrityksessd
tyiiskentelet, tehtdvdsi ja taustasi?

2. Toimintasi yhdistyksessi; koska olet
tullut jiiseneksi jne?

4. On, jossain mAerin. Eri
sidosryhmien vahsta "asenteiden" muuttamista tarvitaan
kuitenkin hsaa.

3. Mite asioita yhdistyksen tulisi kehittid
toiminnassaan ja mitkd ovat alan yleiset
kehitystarpeet?
4. Onko luottoalan arvostus riittiivii? Ellei,
mitkii olisivat keinot
sen kohentamiseen?
5. Mtte ongelmia ndet
luottoalalla olevan tdlIti hetkellii?

lo

Margit Ansamaa
l. OIen tyijsse omassa yrityksessani Yrityspalvelu Ansamaa Tmi. joka on perinte-.
luotto- ja talousalanyrirys ja
jonka osaamiseen kuuluvat
myds koulutus- ja konsultointipalvelut ao. toimialoilta.
Hankin kaikki toimeksiannot
ja teen tydt itse seka hoidan
oman kirjanpidon.
Koulutukseltani olen LTS
ja Kauppateknikko. OIen \,'uoteen 1994 saakka ollut vieraan
p a l v e l u k s e s s am m . H e l - v a r
Oy. Helectron Oy ja "keikkatyoliiisenii" Toimialapalvelu
EilaKaisla Oy:sse, jalkimmaisessii kolme vuotta. OIen toiminut luotto- ja taloushallinnossa sekii myryntitehtiivisse yhteensa n. 2O l'uotta
pienien ja suurien )Tityksien
palveiuksessa. Tdtii ennen
osan aktiivisesta lydajastani
olin kunnallisena perhepaivehoitajana hoitaen samalla
omat lapseni.

5. Lainsaedanto (EU) ja tekniikka kehitt]'vat niin nopeassa tahdissa, ettei yrityksillA ole
mahdollisuutta vastata riitteven nopeasti muut luviin tarpeisiin. Riittevan yhtenainen
keytanl6 pienten ja su urien
yrityksien valilla puuttuu. joka osaltaan vaikeuttaa alan
seuranta- ja vertailumenetelmiA.

Lassi Karppinen
1. Toimin Perimistoimisto
Contant Oy:n toim itu sjohraja-

na. Olen ollut nykyisessa tehtavessad vuoden 1993 lopusta alkaen. Tata ennen toimin
aluejohtajana, asiakaspalvelupaallikkdna ja lakimiehend.
Contantiin ja samalla luottoalalle tulin opintojen ohessa
iuonna 1986, jolloin aioitin
puhelinperijiind. Koulutukseltani olen varatuomari ja kauppatieteiden maisteri.
2. Liityin yhdistyksen j iiseneksi vuonna 1987. Olen osallistunut rivuasenena yhdistyksen jarjestemiin tilaisuuksiin
mahdollisu uksien mukaan ja
kokenut yhdistyksen tilaisuudet terkeena tiedonsaanti- ia
ajatustenvaihtokanavana.
3. Yhdistyksen toiminnan keskeisimmat tehtevat ovat kdsitykseni mukaan luottoalan
etujerjestdne toimiminen siihen liittyvine edunvalvontatehtevineen, jiisenisttin ammatillisen kehitt).'rnisen edistaminen seka mielenkiintoisen
ja miellyttrivzin keskustelu - ja
tiedotusl'rnpairiston luominen.
Naisse tehtavisszi yhdistys on
onnistunut paasaantoisesti
hlrvin. Luonnollisesti on aina
parantamisen varaa. Mieleeni
tule ensimmaiseksi j Asenkuntaan kohdistuvan riedottamisen seka ajankohtaisten
kou Iutustilaisuu ksien liseemlnen.
4. Kasitykseni mukaan luottoalan aryostus on lisaentynyt
sitti mukaa, kun luotonhallinta on ymmiirretty terkeeksi
osaksi yhtiiin toimintaa:
mlynrie. asiakaspalveluaja
tietysti taloushallintoa. Arvostus vaihtelee kuitenkin melkoisesti eri yhtioissa ja siksi
yksiselitteinen vastaus on
mahdoton.
Arvostukseen vaikuttaa
mm. yhtiiiiden toimintapolitiikat ja luotolla tapahtuvan
kaupan laajuus. \aleisesriottaen luottoala on kuitenkin
paessyt aikaisempaa vaikutusvaltaisemDaan roolirn.

Luottoalan edustaja on usein
mukana jo priritriksentekovaiheessaaikaisemman perepddn valvojan roolin sijasta.
Arvostuksen osalta on kuitenkin muistettava, ettii oman
tyon arvostaminen on usein
lahtdkohtana muiden osoittamalle arvostukselle. Itsensa
kehittiiminen, osaamisalueen
laajentaminen ja sita kautta
tapahtuva ammatillinen patevoityminen on avainasemassa.
Tama tulisi myds ottaa huomioon yhdistyksen koulutustoiminnassa.
5. Luottoalan ongelmat ovat
yleisesti ottaen samat kuin
muillakin liike-elaman osaalueilla. Yritysmaailman nopeat muutokset edellyttAviit
joustavuut ta. tilanneherkky1'ttei,jatkuvaa itsense kehittamista seke aktiivista toimintaymparisttin seuraamista. Myos luottoalan kokonaisuudessaan on jatkuvasti haettava paikkaansa muuttuvassa maailmassa ja samalla mukauduttava sopeuttamaan toimintansa suhdanteiden mukalseksi.

piiiillikkdnii Sampo -ryhmii2in
kuuluvassa Suomen Vakuutus Osakeyhtitissa.'Iyiitehteveni sisaltevet oikeastaan
kaikkea, mitd myyntisaamisten vakuuttamiseen liitt].ry.
Suurin osa tyoajastani kuitenkin kuluu yrityskohtaisen taIoudellisen riskin arvioimiseen
ja luottorajojen maarittamiseen. Koulutukseltani olen
ekonomi.
2. Jeseneksi olen tullut vasta
vuonna I 996. Lyhyessa jesenhistoriassani olen ehtinyt olla
toiminnassa mukana ainoastaan uteliaana rivijasenene.
3. Yhdistyksen asioita on viime aikoina mielesteni hoidettu mallikkaasti. Yhdistys sinansa saisi olla tunnetumpi
etenkin luottoalalla toimivien
henkiloiden keskuudessa. Itse
olen kokenut Luottomiehet
erittain hyvaksi alan ihmisten
keskustelufoorumiksi. NAkisin
jatkossa tarkeane, etta yhdistyksen tilaisuuksissa keskityt:iiin alaa koskeviin lainseediinnossA ym. tapahtuviin
muutoksiin ja niiden vaikutuksiin alalla.
4. Omien kokemusteni mukaan luottoaian arvostus on
riitteve. Ongelmaksi olen kokenut ehka enemmenkin alan
tunnettuuden. Tzimii tietysti
saattaa olla enemmankin
oman tydkenttAni kuin koko
alan ongelma.

Jussi Kattelus
1, Olen modesta 1994 tydskennellyt luottovakuutus-

5. Yleisen taloudellisen tilanteen parantuessa on havaittavissa selvaa vauhtisokeutta.
Lamavuosien opetukset ovat
unohtumassa ja luottoalan ihmisten on viilillei vaikea saada
iiiintAnsA kuuluviin. Uhkana
naen myos tietosuojassa mahdollisesti tapahtuvat muutokset ja niiden vaikutukset
luottoalalle.
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Varsinainensyyskokous20.1I.1997
Kuulaana alkutalu en tltana kokoontui j cisenisto
Rauintola Tekniskaan pciattamcidn tuleuasta
to iminnas ta. llo is te n j ciLleenncike mi s te n
siiuittciminci olimmekin ualmiita aloittamqan.
Yhdistgksen puheenjohtaj a Jgrki Pekko,lo;
auast kokouks en toiuottaen kaikki Lcimpimcistl
teruetulleiksi.. Kokoustct i ohtctmaan ualttttin
TomG, Ahlroos ia asioita ktriactmaan
Kokouksen
Veijo Laakso.
Puheenjohrajana

Uunituore Tietosuojilalt utettu Reijo
Aanio kAvi rcrrehtin iss' fuottotnieltiii.

toimi Tom-G
4hboo\ia
sihteei aveto
Iaakso.

Sdinttiasiaa.
Yksimielisesti hyvaksyttiin
sEi€intomuutokset: 3 S 5 momentlksi
- Luottotutkinnon suorittaneella ei ole liittymis\,notenaan jd senma ksu velvollisuutta
- Eltikkeelle siirtyneellii jiisene11eei ole jasenmaksuvelvollisuutta
- Kunnia- ja kirjeenvaihtaja
jasenet eivat suorita jdsenmaksuja
- Saa\''utetut jesenolkeudet
seil]'vet.
Saiintdjen 14 S :ksi
- Yhdistyksen tillt laaditaan
ja paatetaiin kaienteri\,-uosittain.
- \hdistyksen tilit ja muut
h a l l i n io a k o s k e v a a
r si ak i r jat on ennen huhtikuun 15
peivae luo\'nte[[avatilintarkastajille, joiden tulee
antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle ennen
huhtikuun 30 paivea.

Hallitus voi paattae rahastojen perustamisesta koulutus-, julkaisu- ja jasentoimintaa varten. Rahaston enlmmarkmaismziaraon IOO.OOO
kaa. Rahastonvarojenkerddm i s i av a s r a j a k i i y t t a m i s e s l i i
Pa4rLaa

Uusia kasvoja
Budjettikatselmuksen jiilkeen
olikin Vuorossa uusien hallituksen j?isenien valinta erovuoroisten tilalle. Uudelle kolmivuotistaipaleelle valittiin:
Margit Ansamaa, Yrltys palvelu Ansamaasta, Lassi
Karppinen, Contant Oy:st?i
sekii Jussi Kattelus, Suomen
Vakuutus Oy:stii. \?rdistyksen
puheenjohtajaksi vuodelle
1998 valittiin Marja-Leena
Virtanen, intrum Justitia
Oy:stii. Varapuheenjohtaj aksi
valittiin Mats Nybondas. Dun
& B r a d s t r e e tF i nl a n d O y : s t d .
Tilintarkastajiksl valittiin Ritva Kahila, Tamro Oy:sta seka
Mauno Lehtonen, LPT Lakimiesten
Perintatoimisto
Oy:sta. Varatillntarkastajiksi

valittiin Taavi Kallankari ia
Paula Nysten.
Luottoalan neuvottelukuntaan valittiin: Tom-G. Ahlroos,
Lassi Kantola. Timo Korkalainen, Pertti Larva, Kari
Miikiknrki, Mats Nybondas,
Mikko Parjanne, Jyrki Pekkala. Risto Suviala sekii Marja-Leena Virtanen.

Tietosuojavaltuutettu.
Y h d i 5 t y k s e m m ep i t k a a i k a i
nen jAsen Reijo Aarnio Suomen Asiakastieto Oy:stA on va
llttu uudeksl Tietosuojavaltuutetuksi l.- 1 1.1997 alkaen.
Hiin kiivi kertomassa tunnelmistaan ja samalla ilmoitti
eroavansa yhdistyksestamme
sekii yhdistykseemmeliit [J,\.i5
ta luottamustoimistaan. Toivotamme Reijolle onnea uu
dessa vaativassa tehtavas -

saan.

EMU-Euro
Illan esitelman mellle piti
markkina-anah'vtikko Mikko

Auyb, Merita Investointipankista. Alheenaan "Siirtyminen
rhteisvaluuttaan. " Saimme
selkeen tiivistelman EMU:n
(Economic and Monetary Union) kolmesta eri vaiheesta.
I vaihe oli 7/9O-I2/93 ia
paettyi valuuttakriisiin.
El?imme nyt II :s vaihetta
ajalla 1/ 1994-12/ r998, joka
pitiiti sisiilldltiian seuraavaa:
Euroopan rahapoliittisen
instituutin (EMI) perustamisen
Talous- ja rahapoliittisen
yhteistyon tiivistamisen
EU-neuvoston talouspolitiikan yleislinjat
Keskuspankkien julkisen
sektorin rahoitukiellon
Viimeistean 1.7. 1998 paetetean ensimmeisiste euromaista
EMIn lakkauttaminen ja
Euroopan Keskuspankin
perustamisen.

Kokousesiteh ii oli mielenkiintoine

.

III vaihe alkaa 1/ 1999.

..ja soitto soi...
Tdmiin rautaisannoksen iAlkeen olimmekinjo valmiit ;irtymeen hy'vin ansaitulle iitapalalle. Sinne meidat siivitti
Finnairin Pilots Big Band.
Bandi koostuu Finnairin lcntAjistii, vastaavaa lentejista
koostuvaa kokoonpanoa ei
tiettavasti ldydy muualta maailmasta. Kapellimestarina toimi Porvoon kaupungin musiikkUohtaja Olli Pitkdnen.
Korvia hiveleveI ikivihre€it saveleI saivar liike{t€imyds riukasti asialinjalla pysyviin
luottomiehiin. Ja kuten aina
ilta piirittyi liian varhain...
Rentouttavan illan jiilkeen
oli eronhetki ja yhdymme
ereeseen tunnelmoijaan Mikko Alatalon laulun sanoin:
"Viiry vieleihetki, yksi laulu on
laulamatta, pari sanaa sanomalta...

Keskustclaaalan asioistaiitti samallnku nautittiin kalai allista.

Lop ksi Finna

PilotsBig Banil piti rerenkiertoaJlki.

tc
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TILINPAATOSAT{ALWSI
TERVEYSTARKASTUSVAI
SAIRASKERTOMUS?
Tilinpaat6sanal)ysi ei ole saavuttanut arvoistaan asemaa
luottoriskienarvioinnissa,
vaikka useat konkurssitutk i m u k s e r o v a t t o di s l a n e e| ,
etta sairauden oireet ovat olleet luettavissatilinpeetdksista jo muutamaa 'vnotta ennen
poismenoa. Tilinpaatosanalyysien kiiyttoe ovat varjostaneet voimakkaat asenteet,
joiden mukaan lilinpaalostiedot ovat aina vanhoja, ne
eivet kerro mitaen yrityksestd
tai antavat jopa erheellisen
kuvan sen taloudesta. KielteisiA asenteita ovat ruokkineet
tilinpaetostietojen heikko saalar,'uussekd tilinpaetdsten lukuisat joustomahdollisuudet,
joilla yritykset ovat pystlmeet
naamioimaan sairauttaan.
U s k a l l an k u i l e n k i n v e i rt a i e ,
erte suurin syy tilinpiiardsanalyysien kayttamattomlyteen on ollut se, etta vain harva meisldpystly diagnosti-soim a a n s e n t u l o k s i a .S e o n k u i tenkin luonnollista, siua harva meista pystlT/ tuikitsemaan
laaketieteellisiakaAn tutkimustuloksia.
Tilinpiiiitosanalyysia
on
onnistuneesti ver.rat t u lerveystarkastukseen. Anallysi
on yrityksen\.Lloluinenkuntoresti. jonka avulla diagnostisoidaan yrityksen nykytila,
sen kehitys seke arvioidaan
tulevaisuuden edellyrykset.
Testi tehdaan suorittamalla
erilais ia kokeita.joiden t u lokset paljastavat yrilyksen toimintojen kunnon. Testimittareina toimivat tunnuslukujen
arvot, aivan kuten "oikeissakin" terveystarkistuksissa.
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Kuolemansyyt
liiytyviit
reaaliprosessista

ka varassa yrityksen toiminta
lepaa. Jos kannattavuus on
pidemmalla aikavalilla heikko
ei yrityksellii o1eeliimisen edelYrityskuoleman varsinaiset
lytyksiii. Hlwii kannattavuus
s}lrt lciytlwiit yleensa flysisesei kuitenkaan aina yksin riita
ta toiminnasta eli reaalipro- jos vakavaraisuus ja maksusessista ja talous- ell rahavalmius eivat o1ekunnossa.
prosessiainoastaanheUastaa
Yritystoiminnan sydiin on
syiden vaikutukset oireina tlkannattavuus. Se pumppaa
linpAetoksiin. Esim. puutteet
yritykseen rahoitusta, jolla
hen ki lostohallinnossa saallahoidetaan mm. aineostot, palvat johtaa henkilcikun na n re- kat, vuokrat ja muut toiminhottomaan ohjaukseenja molaan liittyvat kulut. Yleisin
tivaation romahtamiseen, jonyritysten kuolinsl,y onkin syka oireena tilinpaatosanadamen vajaatoiminta.jolloin
llysin tuloksiinheuasluuluot- sydan ei kykene hoitamaan
tavuuden lasku, helkko kantehtiiviaiin ja puutteellisen
nattavuus sekEi velkaanturahoituksen seurauksena vrineisuuden kas'"r.r.Tunnuslutystoiminta alkaa yskAhdellii.
vut oirehtivat usein kuin
Vajaatoiminnan oireet ilmenekuumemjrtari kertoen yri tyk- vet anal]yseissa mm. tuloksen
sen vaikeuksista.
painumjsenanegatiiviseksi.
Hy'v2ija aikainen halytyspeeomanruolonjatkuva heikjerjestelmaiedellyLtaisiyri tyk kous sekZi velanhoitokyvyn
sen reaallprosessin ja siella
ehtyminen.
ilmenevien riskitekljoiden tutSydemen vajaatoimintaa
kimista ja seurantaa. KiiyL2in- leakitaan tavallisesti alkuvainosse se olisi kuitenkin aikaaheessa velkaruiskuilla, joka
vievaeja kallista puuhaa. joa n l a a k y l l i i l y h y t a i k ai s t a
ten tavallisestl luot Loriskien apua, mutta pitkaan kaltettyollessahiukan pienemmat, on
na aiheuttaa lahes aina sytyydyttiivti oireiden seurandaninfarktin.Velkaanliittyvan
t a a n v u ot u i s e n l i l i n p a a t d s
koron kasvaessa aiheutuu
analyysin perusteella.
tukos. joka pysiiyltZititehok
kaastl sydamen toiminnan.
parempi laiike
Velkaruiskua
Kannattavuus
onkin sydiinlihasta vahvistayritystoiminnan
va oman peeoman rokote.josydemene
hon ei liity tukosta aikaansaTerveystarkastus kohdisteavaa korkoa. Viime aikoina on
yrityksiil myos pelastettu antaan tavallisesti yrityksen ns.
tamalla sydanhierontaa yriterveyskolmioon, jonka muodostavat kannattavuus, vakatyssaneerauksen muodossa,
jolloin
ja
ylimeeraiste velkaa on
varaisuus
maksuvalmius.
imetty yrityksesta ja korkoKeskeisin toiminnan edellyrappeumaa on poistettu. Setykslstii on kannatta\,'l-1us,jon-

kAiin ei ole aina auttanut mikali saneeraus on kohdistunut oelkkiiiin velkaan.

Tase
yrityksen keho
Tase on kuin ruumis, jossa
yritys elaa. Omaisuus muodostaa luurangon. oma piiAoma lihakset ja velat liiskin.
Mitii sopusuhtaisempi on olemus. sita helpompi on myos
markkinoilla liikkua. Suuresta koosta on toki etua, kun
kilpailijoiden tuuppimiset ja
markkinoiden suhdannekuopat eivat kulkua haittaa.
Reipas kulku edellyttaiii kuitenkin riittavesti lihaksia, silla mikali tase on pelkkaa laskia, niin taivallus kiiy ennemmin tai mydhemmin raskaaksi. Erityisen vaarallista on vaikeasti sulava korollinen laski,
joka hsaa korkokolestrolia. Ylimearainen laski lisaa tutkimusten mukaan mytis sydiininfarktin vaaraa korkokoIesteroolin tukkiessa sydemen
rahasuonia.
Taseen rasvaprosenttla voi
mltata esim. omavaraisuusasteella. Mikat omavaraisuusaste jea alle 35 %:in, niin lihaksia tulisi vahvistaa tai rasvaa polttaa. Terveimmin rasva palaa kannattavan toiminnan kautta, mutta palaminen
vaatii tavallisesti aikaa useita
vuosia. Yhtena keinona on Uetenkin rasvaimu, jolloin ylimaareista leskia poistetaan
omaisuutta realisoimalla.
Kun rasvaprosentti on
noussut riittzivAn korkeaksi,
niin velkaruiskeen saanti al-

kaa kiiyd?i hankalaksi. Riski
potilaan kuolemasta nouseekin selvesti. Mikeili sydiint?i
ei saada ta din nopeasti vahvistettua, niin seurauksena on
yleiskunnon heikkeneminen
ja hengitysvaikeudet.
Maksuvalmius mittaa yrityksen keuhkojen toimintaa.
Kun maksuvalmius on kunnossa on helppo hengittaa.
mutta sydamen vaj aatoiminta
ja rankka ylipaino pistae yrityksen kuin ]'rityksen puuskuttamaan. Joskus maksuvalmiuden arvot saattavat olla
heikkoja. vaikka kan natta vuus ja vakavaraisuus ovatkin
kunnossa. Trilliiin kasvuvauhti on ollut tavallisesti kova,
joka aiheuttaa tilapaisia hengitysvaikeuksia. Mita heikompi kunto ja isommat laskit sita
todennakdisempia ovat myds
hengitysvaikeudet.

Oireiden peittely
tavallista
Valttaekseen heikon terveydentilansa havaitsemista yritys voi pakoilla vuotuista terveystarkas tus taan. Se voi
myds pidentiiii tilikautta. lykiitii tietojen julkaisemista tai
j:ittAzi ne jopa kokonaan julkaisematta. Mikali nain on tapahtunut. tulee sita pitee aina
vakavana oireena sairaudesta.
Suurimmassa osassa yrityskuolemia ei vuotuista terveystarkastusta ole voitu suorittaa
tietojen puutteesta johtuen.
Yritys voi yrittea myos peittiiii sairautensa oireita manipuloimalla tllinpaetosUetojaan
tai iuikaisemalla niitii vain

osittain. Tarkan mittauksen ja
luotettavien diagnoosien aikaansaamiseksi onkin tilinpiizitostiedot aina oikaistava
ennen mittauksen suorittamista. Tllinpeetoksista poistetaan kaikki harkinnanvaraisuudet, jotka ovat omiaan
vaaristamaan mittaustuloksia.

Kuolinsyytutkimuksia
ja ruumiinavauksia
Tutkittaessa suomalaisia yrityskuolemia on havaittu, etta
yritysten kuolinsylt ovat olleet
h]'vin moninaisia, mutta oireet
testeissa ja niiden ajallinen
jiirjestys ovat olleet usein samankaltaisia. Taman perusteella onkin johdettu prosessia, jonka mukaan yritykset
tavallisesti aj autuvat vaikeuksiin. Lahes kaikkien kuolleiden testitulokset heikkenevait
systemaattisesti vuosittain,
kunnes kaikki mittarit ovat
niin heikkoja, ettii tulee aika
siirtya tuonpuoleiseen. Sairauden oireet esiinr}'vat yrityksissa eri vah!'uisina ja pituisina, joka hankaloittaa osaltaan diagnoosia. Vain harvoissa poikkeus tapauksissa yritys kuitenkin kuoli niin nopeasti, ettei oireita esiintynF
lainkaan Iilinpaatdksisse.
Myds elossa olevilla yrityksilla havaittiin sairauden oireita.
mutta ne eivat tavallisesti 01leet yhtii vakavia tai ne olivat
vain valiaikaisia.

ilr+
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Yleisimmiit

sairauden oireet tilinpddtiisanalyysissa:
Testimittari

Oire
I a. Kasvu liian nopeaa
-> kasvu ylittaa yrityksen

resurssit

(rahoitukselliset

Liikevaihdon
ja henkiset)

kasvu-7o

I b. Voimakas supistuminen
-> kuluja ei pystyta sopeuttamaan volyymln laskuun

Liikevaihdon kasr,rr- %

I c. Heikko kannattavuus
2. Tulorahoitusheikkenee

Nettotulos , Sipo-%
Rahoitustulos,
Vpo tak.maksuaika

6.
7.
8.

Rahoitusalljeamaa katetaan kassavaroistaja
likviditeetti heikkenee
Velkarahoitustarve kasvaa,
lyhyt- ja pitkaaikaiset velat kasvavat ja
yritys velkaantuu
Tappiot kuluttaval oma paaomaaja
tappiopuskurit supistuvat
Vakavaraisuus heikkenee edelieen
Lisarahoitusmahdollisuudetloppuvat
Velanhoitokykyeht5,y

9.

Maksuvelvoitteista ei eniiil selvitEi

3.
4-

5.

Kulen listasta voidaan havaita. niin maksu hairiot/ hengitysvaikeudetilmenevdt usein
yrityksen kuolinkamppailun
viimeisimpina oireina. Mikah
seuraamme pelktis liiiin polilaan hengitysta. niin signaali
mahdollisestahengenvaarasta
saattaa jiiSdii viime tippaan.
T i l l o i n e i u s e i n k a a no l e e n e d
mitaan tehtavissa.
Mikali haluamme havaita
aikaisessa vaiheessa orastavat
sairauden oireet ja kohdistaa
velkaruiskumme terveisi.in
kankkuihin oikeassa mittasuhteessa, tulee meiden seurata yrityksen terveydentllaa
\.uotuisten terveystarkastusten avulla. Tilinpaetosanal]f/sin mittaustulokset muodostavat vankan pohjan talle
diagnoosille,joten kaikki joukolla perehtl'rnaan anallysin
saloihin. TilinpAatijstietoj en
merkitys tu lee joka tapauksessajatkossa kasvamaan seke tietojen saatavuuden parantumisen etta joustomahdollisuuksien vahenemisen
seurauksena.
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Tdssd muutama vinkki

Likvidit rahavarat, quick ratio
Omavaraisuusaste- % Gearing- %
Suhteeilinen velkaantuneisuus %
Oma varat
Omavaraisuusaste- %
Gearing %
Vieraanpdeoman takaisinmaksuaika

tohtorintutkintoa

varten:

rc Ale keyte yksittiiisi2i mittareita vaan tutki yleiskuntoa.
tc Kayta tunnuslukupareja varmistamaan oikea diagnoosi
.- Tarkastele eritylsestl kehityksen suuntaa
c Selvita huomattavat muutokset ja sJ,Ttniihin
a'Vertaa mittareiden arvoja myos muihin samalla toimialalla
c Kayte tulkinnan apuna my6s muuta tietoa kuin tilinpaatdstietoa

Kuumemittareita:
a Rahoitustulos < O = tulorahoitus heikko
c SUoitetun paaoman tuotto-% < O = kannattavuus heikko
r- Vieraan paaoman takaisinmaksuaika > 15 vuotta = velan
hoitokyky heikko
r- Omavaraisuusaste-% < 10 = tappiopuskurit vahaiset
tr- Gearing-% > 5OO= lisiiraholtusmahdollisuudet heikot
tc Quick ratio < 0.3 = maksuvalmius heikko

Yrityslaaketieteen ikuinen opiskelUa
Ari Rajala
Prizianalyytikko
Balance Consulting Oy

FECM
-kokous

T iillii ke r to,a Eur o op an
luo tt o mie sgh dis tg s ten
e dus t aj at k ok o ontulu at
Tel Au iais s a, Isrcrelissa.

Tel Avivissa
7. I 1 . 1 9 9 7

Mats Nybondas

l8

Joku teiste varmaan ihmettelee, miksi eurooppalaisten
luottomiesten pitiiisi liihteii ns.
merta edemmas kalaan. Selitys on kuitenkin se, etta Israel on Iaysmittaisenajasenend
mukana FECMA:ssaja on tapana jarjestee neite Council
(neuvosto) kokouksia vaihtelevasti jonkun jasenen kotikentella. Sl,y siihen laas. miksi
Israel on mukana ylipeeteen
on se, etta Israel tekee hyvin
paljon kauppaa Euroopan
kanssa ja haluaa laajentaa
sitii edelleen sekii muutenkin
haluaa seurata eurooppalaista luottokay-tantoa.
Useammassakokouksessa
ka]'neena minun taytyy todeta taman kokouksen olleen
harvinaisen antoisan. Selvena
piristysruiskeena on toiminut
Ruotsin luottomiesyhdistysten uudelleenliittyminen FECMA:an. Tiimii korostuu myos
siten, etta ruotsalainen BJiirn
Becknan on valittu FECMA:n
varapuheenj ohtaj aksi.

Kuten on aina ol1ut tapana
ohjelmaan kuuiui tyhyt tilannekatsaus kustakin maasta. SeuraavatkommentiI sain
mukaani:
Tanska, joka ei osallistunut kokoukseen, ilmoitti jesenmeerense laskeneen sadasta seitsemadnkFnmeneen,
mike merkitsee tulojen pienenemiste. Vahva mies Preben
Ho ei enee ole hallituksen iiisenenii. jol-en Lilanne nayttea
huolestuttavalta.
Ruotsi ilmoitti jasenmearense olevan nyt 133 plus 95
yrir-yste.jotka saavat lehettee
kolme osanottajaa edustamaan tyonantajaansa. Ruotsalaiset luottomiehet ovat pysMtaneel. hj,'vinkunnia nhimoisen tutkinnon yhdessii Tukholman Kauppakorkeakoulun
kanssa. Tutkinto, joka kesittaa kaksi lukukautta. on tarkoitettu ekonomeille, jotka
ovat neuan r,'uoden opiskelun
jiilkeen valmistuneet ja nain
voivat jatkaa erikoistuen luottohallintaan.

hon on myos aiottu kutsua
muita maita mukaan.
Espanjassa on vr.roden ai.
kana jarjestetty kymmenkunta seminaaria Madridlssa ja
Barcelonassa, missA on omat
luottomiesyhdistykset. Uutta
sielta on negatiivisen tietokannan perustaminen, jonka
pydrittAii ulkopuolinen taho.
Kanta toimii yrirysrenmustana listana yritysten yhteisymmarryksella, eika silla ole virallista statusta.
I r l a n t i p y o r i t T ?ei m y d s
omaa neljan luoden luottotutkintoa ja tuloksena tiina \,'uonna on 33 opiskelijaa.
Belgia toimii luottopiireissa aktiivisestija heillii on 186
jasenta, lahinna yrityksia. He
julkaisevat jasenlehden kerran
kuukaudessa seke jarjestavet
lukuisia lounaita, joilla kiiytteivei.t(hywaksl) ilmaisia puhujia.
Ranska jiirjestiiii oman
Hanke ei olisi ollut mahdolSalon de Credit Manager, jolinen ilman 3O yrityksen sponhon saavat yleens:i kokoon
sorolntia, niiden j oukossa
noin tuhat ihmiste. Lisaksi
kourallinenpan kkeja.Ahlsell, heiliiikin on aihelounaita joka
Intrum, Dun & Bradstreet
kuukausi, joilla yleensA kiiy n.
y m . , j o t k a o v a t n . 5 O . O O O l2O henkeii. Ranskassa on olkruunun panoksellaan tehlut ongelmia saada kokoon
neet koulutuksen mahdollitarvittava meara opiskelijoita
seksi. Kiinnoslavaa on myijs luottotutkintoa varten. Kursse. ette on saatu aikaan yhsiosallistuminen on pudonnut
teistyo kolmen eri tiedekun40 prosenttia, johtuen kovasnan valilla. Talous-, laki- sek:i
ta kilpailusta muiden kurssljiirjestejien kanssa. Tame aipsykologian tiedekunnat vas,
taavat koulurusohjelmasta.
heuttaa taloudellisiaongelmia.
Uskotaan opiskelij otden nopekoska heillei puolet tuotoista
ammin saavan tyopaikan t?itulee koulutuksesta.
man lisekoulutuksen ansiosRanskassa 7O 7ojiisenistA
ta. ErAs FECMA:n jasen iste on luo ttop Aalliko ite ja on
kuitenkin ilmaisi huolensa siiosoittautunut vaikeaksi saada
ld. etta on riskj pankkien intpienempia yrityksie mukaan
ressien saavan liikaa painotoimintaan.
arvoa rasse kouiu luksessaniiIso-Britannia on hyvin
den luotottamisen ollessa hyhallitsevasti esillziFECMA:ssa.
vin erilainen verrattuna muiTesta asiasta Ranskan edusden iiikeyrityksien vastaataja olikin esittdnj,.lyhdisrykvaan.
sensa puolesta kirjelman, josRuotsissa on liseksl kaasa plydettiin jokaisen edustajan ottamaan kantaa miten
vailtu kevdiiksi 1999 mittava
riskiseminaari yhdessA Tukmm. FECMA:n jiisenmaksu
holman Yliopiston kanssa, jopitaisi maeritelki. Nythzin se

maiareyryy ku n kin jEisenyhdistyksen jiisenmAiiriin mukaan, mikii kyll?ikin merkitsee
s i t e , e l t a I s o - B r i t a n n i am a k saa huomattavasti enemman
kuin muut, hellla ollessa
8 . 6 3 3 j e si e nt Z i . N i i i s t a n o i n
3.000 on opiskelijoita.
Maassa on 26 paikallisyhdistyste joilla on omat sosiaaliset tapahtumansa, joissa
myos yritetaan paaasiassa
kayttaa puhujia kulukorvaus ta vastaan.
Suomellakin on suhteessa
paljon jasenie ja siten verrartain korkeajasenmaksu. murta keivi kuitenkin ilmi, ettii
ongelman ydin ranskalaisten
mielesta on englantilaisten
suurempi osanotto mm. sihteeriston kautta FECMA:n kokouksissa, mike tietenkrn
maksaa yhdistykselle. Paetos
tahan oli etta seuraavassa kokouksessa kaikkien on oltava
valmiina aenestAmiiiin sihteeriston olemassaolostaja jetsenmaksun perusteista. Meidiin
puolesta eri maiden kerettren
jasenmaksujen summa olisi
jarkevampi perustekuin jesenten maara. koska jasenie
voi olla seka henkiloita ette
yrityksia ja maksun koko vaihleleesuuresli maiden vzilill?i.
Vaihtoehtoisesti voisi maat
jakaa muutamaan eri kokoluokkaan vaikkapa kerertyjen
jiisenmaksujen perusteella,
jol 1a valtFlaisiin Tso-Brirannian'ylisubventoinniltaH
'. Win
helppo ratkaisu olisi mycts
pii a tt aa sama n su u ru isesta
jasenmaksusta, riippumatta
maan yhdistyksen koosta tai
sen ruloista,mutra tAmeasettaisi uusien yhdistysten liirtymisille korkean kynnyksen.

Englantilaisten presentaation yhteydesse puhuttiin
myos vi i vestyskorkolains2i2idannoste, joka kuluneena
!'uonna on olluI kuuma peruna, siten etta seke britit etta
hollantilaiset uskovat maksukayttaytymisen olevan kiinni
koulutuksesta ja luottopaallikoiden taitavuudesta. Tellaista olivat EU:lle esittdneet.
Mutta nayttaa kuitenkin silte,
ettii korkolainsaadanto olisi
tulossa,sillZisekii EU etta Britannian hallitus ovat sellaista
esitteneet. Sitten, misse muodossa tdllainen toteutuu on eri
asia, silla ainakin brittien hallituksen esitys on taynna ihmeellisiA siirtymesiiantoje.
mitke sellaisinaan tulevat
veslttiimddn lain tehokkuuden.
ViimeiseksiEnglarlnista voi
mainita sen, etta monien tuttu ja tiillii hetkell?i FECMA:n

puheenjohtajana toimiva Ted
Brown on luopumassa ICM:n
(Institute for Credit Management) puheenjohtajuudesta j a
hiinen tilalleen tulee John
Brown. (En tiedd mahdollisesta sukulaisuudesta. )
Isentamaa Israel on nopeasri kasvattanut jasenmaaranse.joka nyt on 2O0.Useimmat heista ovat, kuten Suomessa, muissa asemissa kuin
luottopii2illikdn, tarkoittaen
esim. Iuotonvalvoj ia yms.
lsraelin yhdistys tekeeyhteistyota Tel Avivin yliopiston
kanssa ja ovat saaneetaikaiseksi kolme vakituista sponsoria, tukemaan luottotutkinnon koulutusta.
Yhdistys pitAii 4-5 kokousta vuodessa seke julkaisee
omaa lehteii, joka ilmestyy
neljd nnes!'uositta in. He myos
tutkivat maksukayt leytymista, joka osoittaa mm. noin 7 %

yrityksistii olevan joutumassa
ongelmiin.
Lopuksi puhuttiin mahdollisuuksista vEirvzitiiuusia jasenia ja todettiin, etta jotta
FECMS:11aolisi todellista arvovaltaa esim. lobbauksessa
EU:hun pAin, olisi suotavaa,
erta Saksa olisi mukana. Tama
vain edellyttiiisi ensin etta
Saksaan perusreltaisiinluottomiesyhdistys. mikai siis ei
viela edes ole olemassa.Tiimd
taas johtuu siitd, ettei Saksassa varsinaisessa mielessa ole
luottopiiiillikoitZi ylipiiiitAiin,
vaan heidan tehtiiviinsd on
delegoitutai jaeltu eri tavoin
yritysten talousosastoilla.
Seuraavat kokoukset ovat
ja sykI5.5. 1998 BrysselissA
23. IO. 1997 Dublinissa.
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Gdteborgin yhdistys j arj estl
eteenpainhitaasti.mutta var1 2 . -l 3 . l L 1 9 9 7 V d r m l a n n i n mastr.
isen luot loRuotsissa on haliitus touSu nnessaVLlosirta
kongressin. Kokouspaikkana
kokuussa 1997 antanut edusoli Selma Lagerlof Hotel & Spa,
kunnalle esityksen yritysten
johon meita osanottajia oli
ymparistdvaikutuksista "Milsaapunut v?ihiin yli sata. Itse joredovisning och miljoinforolin ainoa edustaja Suomesta.
mation i neringslivet". RuorK u t e n o m i s s a m e r i s e mi sissa ehdotetaan yritysten
naareissamme, oli tiiiilliikin
luot lotietoihin seuraaviaymparistofaktoja:
noin kolmasosa osanottajista
luottotieto- ja perimistoimis(.- myonnetyt luvat
toista.
r- peruutetutluvat
to
MIIJOON MERKITYS a saadutpoikkeusluvat
miiiiraykset
KASVUSSA
a syytteet
Miljddn eli ymperiston merkirc annetutilmoitukset
tys myos luottotydssa on saa(- uhkasakot
massa Ruotsissa jalansijaa.
Asianajaja Hans L. BergqvisTarkoitus on miiiiritellil yrityktin mukaan seka asiakkaat,
sen ymperistdprofiili, jotta voisUoittajat ja viranomaiset asetdaan niihdii missa suhteessa
t a v a t k a s v a v i a v a a l i m u k s i a se on toimialan muihin yritykyrityksen ymparist6vas-tuiden
siin. Ymparisldprofiili on myds
hoitamiselle.
Vastuiden
yksi peruste kun arvioidaan
laiminlydnti tai rikkominen voi
mahdollisen luotonsaajan toijohtaa )"rityksenosakkeidenja
mintakykya ja -halua. Ruotsin
vakuuksien arvon alenemiLuottomiesyhdistykset ovat
seen.
kannattaneet ehdotusta.
Vlelii puuttuvat mittarit,
Ymparistij tilintarkastaja
joilla yritysten ymperistdasioiLars-Olle Larsson esitti vaira voidaan arvioida. Samoin kuttavan kuvauksen maailluottotietotoimistoista puutman vaestoraj eihdyksestii.
tuu ymparis tdkysymys ten
Maailman vakiluku kaksinasiantuntemus. Kaikilla alukertaistuu eli nousee 10 mile i l l a m e nn a an k u i t e nk i n jardiin 40 r'trodessa. Samassa
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SelmaLagerltif
HOTEL& SPA
ajassa paastot kasvavat
kuusinkertaislksi. Jos piiiistojen halutaan pyslwiin ennal1aan, taytly tuotannon pudota 8O-9O%.
Hinnan, laadun ja palvelun
lisaksi ymperistijnakdkohdasta tulee yritysten kiipailutekijii. Jos kahdella kilpailevalla tuotteellaon sama hin[a, ratkaisevaksi tulee kummassa on huomioitu paremmin ymparistotekijat.

AJANKOHTAISTA
Ruotslssa arvioidaan suuren
mearan osakeyhtioitii poist e rt a v a n o s a k e y h t i o r e k i s terista. Poistaminen koskee
niita osakeyhtioitii, jotka elvet
ole rekisteroineet minimiosakep66oman korotusta 1OO.
OOOkruunuun (aikaisemmin
5O.000 kruunua) 3\.12.1997
mennessa.
Liiketoimintakieltoa ollaan
kiristamasse. Jos vastuuhenkilo on mukana kolmannessa konkurssissa 1Ovuoden
aikana, liike toim in takielto
mtiiiriitiiiin auromaat Iisesti.
Ruotsissa ammattimainen
perimistoiminta on luvanvaraista. Toimisto, jolla on alle
12 toimeksiantoa !'uodessa,ei
tarvitse lupaa. N)'t ollaan aset-

tamassa lupavaatimusta jo
t'hden jutun hoitamisellc. Tal
l d I r a l ur a an e l t k J i > t A
m o o lt o
ripyoraj engien osallistul.ltista
perintaan.
Kuten Suomessakin ollaan
Ruotsissa slsallyttam.issa
ki!anpitolakiin Euroopan vh
l c i s [j s 1 1l i ]i n p a aI o s t a k o s k e \i
r n d i r e k t i i \ ' i e pn J k o a \ i a
sdannoksia.

APLODIT MENNEN
TULLEN
Arvosanaksi Ruotsin Luotto
miesten kokousj drj cstelyistzi
rroi antaa kiitcttiivan- trrikoista huomiota kiinnitti tapa ta

p u u r a i u e | n o i t > i i a l l en t u r i i k
kimaailman twliin h:inen saa,
puessaan lavalle. Kapcllimestari Okko Kamun stnuill Dn
p i d c t t d v dh u o l i . e l r J - i \ a d n tuloaplodit 0\iit pienemnlal
kuin Ioppuaplodit".
T . u e n r o j e nl i s i k > i o l i r | h
mdtoita. joissa keskusteltiin
r ilkkaa.ri.Enrimmi i\en pdiven peatteeksi mentiin k\'lpy
ldn uima altaaile, jossa n h
mAt kisailivat \riestiuinniss:1.
Sen j:ilkeen oli Viele ohjartua
\ . e \ i ju m p p a a . P a d r t c e k s i < i i r
ryttiin illalliselle ja siita paastl'ai pantiin jalalla koreasti
tanssin merkeissA pitkalle !'ohon.

LPT LAKIMIESTDN PDRINTATOIMISTOOY

Nlarkkinointipaallikcjksion kutsuttu MtsA Arto Karhu. Hen on aikai
semmirl toiminut Tietoperinte Or.:n markkinointip.i.illikkona.
\{arkkinointip.i.illikciksi on kutsuttu Yo-nlcrkononi Kaj Randen. Hrin
on aikaisemmin toiminut perintakonsulttina IntrLtm JLrstitia O\.:ssa.
PerintencuVottelijakslon nimitetty Sari Wahlroos. Han on aikaisemmin tydskennellvt Kreditstvrning Oyrssaja intrum Justitia O\.:ssa.
Perintakasittelloiksi on nimitettv Ilkka Lahti ja Anne Laukkanen.

Dun & Bradstreet
Finland Oy
Maritta Koskinen
aloitti tcle sales
osastolla
t7 .I1.1997
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nisteri asetti syksyla toimiVelkaongelmat olivat yksi vuod e n 1 9 9 7 p i n t a p u h e e n a i - kunnan laamanni Kauko Huthelsta. Hallitus pyrki rajoil.ta- tusen puheenjohdolla valmismaan harmaata taloutta ja
telemaan oi keuden ke]'nti ku kitkemiiiin talousrikollisuutta.
luja koskevien siiiinn6sten
muurosfa.
Maaliskuussa lisattiin ulosj
a
Mytis Ulosotto 2OOO-toimiottomiesten valtuuksia
kunnassa kAsiteltiin laajasti
tiedonsaantioikeutta. Sita ennen oli jo useilla tavoin tiuerilaisia vaihtoehtoja velan
perinnen kehittamiseksi. Toikennettu velkajarjestelymemikunta on tehnyt tutustunettelya, ja kerajeoikeuksiin
mismatkoja Euroopan maihin
saapuneet velkaj arj estelyasiat
jaavatkin alle puoleen verratja hankkinut muutoinkin vartuna edellisen vuoden lukesin runsaasti selvityksia eri
puolilla maailmaa keytettevis miin.
Ulf Sundqvistin saama velte perinnein. oikeudenkiiynnin
ja
kajarjestely aiheutti monentiiytiintdtinpanon keinoista.
laista aaltoilua ja mainingit
O ik e us p o l i i t t i n e n t u t k i muslaitos on kerennlt ja seukayvat vielekin korkeina. Velallisen asemaa on kohennettu
lonut aineistoa alioikeusuumuun muassa selkeFtamale
distuksen siseanajovaiheeserottamisetua ulosmittaukta. Runsaasta lOO.O00mositja
sessa koskevia saanndksie
taisesta riita-asiasta on piiiiluomalla ns. vapaakuukausikasittelysse ratkaistu noin
malli Suomeen Ruotsin ta4.000 juttua. joista erillisessa
paan.
kolmen tuomarin kokoonpanossa 1OO- 2OO. Nziiden asiVelallisen asema on ollut
keskeisenii pohdinnan aiheeoiden kohdalla oikeudenkiiynjoka
na eduskunnassakin,
tikulut ovat nousseet vanhaan
on
jii4 estelmaiin verrattuna olenkoko viime vuoden puinut hallltuksen esityste saatavien penaisesti. Suurin osa asioistaja
rint2i2ikoskevaksi laiksi. Erikaytenniiss e velkajutut kokotyisesti oikeudellisen perinnaan ratkaistiin valmistelusnan kustannusten pelAtAAn sa, melkein aina yksipuoliselkaranneen kiisista. Oikeusmila tuomiolla. Useimmiten kv-

seessa on ns. massavelkomus, sahk6- tai puhelinlasku
taikka postlmyynnin ostos.
Kolmanneksessa tapauksista
jopa valmistelun oikeudenkiiyntikulut 1.20O - 1.5O0
markkaa yiittiviit vaaditun
paeoman.
Aiheellisesti on kysytty,
eikii meille voida liiytdd menettelytapaa, jossa selvii ja
riidaton ereentynyt laskusaatava voitaisiin vahvistaa
maksettavaksi ja toimittaa
ulosottoon lisiiAmdttd olennaisesti velallisen maksettavaksi tulevia kokonaiskustannuksia.
Kokonaan toiset mittasuhteet ongelma saa lAhitulevaisuudessa,kun Suomessajoudutaan rajoittamaan kovalla
kzidellzi suoraan ulosottokelpoisten maksujen piiri e
ja myos
EU-yh teensopir,ruuden
Brysselin sopimuksen \,"uoksi.
Vuosittain ulosottoon saapu\ista 2.5 miljoonastaperirtevasldvajaa 2O0.0OO
on tavanomaisia laskusaatavia, joissa
on maksuun velvoittava oi-Kcuden paAtds. Muut yli 2 miljoonaa asiaa jakautuvat l2O
eri nimikkeeseen. Suurimpia
ryhmia ovat verot, vakuutusmaksut. relevisioluval.pysdkoin rivirhe-ja tarkaslusmaksut. lelveyskeskusmaksutja
hoitopAivamaksut. Joukossa
on hJ,'vinkin eksoottisia nimikkeita kuten Mikkelin Maakunta-arkiston virkatodistuksen
lunastus. ereet lie- ja jalemaksut seke satamien ja lentokenttien liikennointimaksut
tai jonkin erlkoisoppilaitoksen
ruokailumaksut. Neitten rls.
veronulosottoasioiden kokonaisuutta el hallitse eike kontrolloi kukaan. On siis valttiimaitonta rajoittaa oikeus 12ihettiizi saatavansa ulosottoon
ilman tuomiota hJ,'vinpieneen
piiriin, jossa selvdsti on kysymys julkisen vallan miizirzidmasta laklin perustuvasta
maksusta. KyseessAovat mas-

saperittavat, eika voida kuvitella kziriijeioikeuksien kykenevan selviytymiiiin niiin suuresta juttumiiarasta, vaikka
atk:ta kehj tettuiisijnja linjayhteyksia myds ulosoton
suuntaan lisattaisiin.
Onko riida r tomien saatavien vahvistamisen tapahduttava karejeoikeudessavai voilaisiinko tAllainen lalnkayttdtehtava siirtdd ulosottovirarro m ai s e l l e ? O n k o s a a t a v i e n
vahvistaminen viranomaisessa ylipziiitiirin tarpeen val voitaisiinko saaravateytantddnpanna yksityisesti s]'ntFreen
ulosottoperusteen nojalla?
Nykyinen summaarinen
menett€ly ktiriijiioikeudessa
on kansainvahsessa vertailussa sangen ajanmukainen ja
toimiva. Menettelyii voidaan
kehi t lzia luomalla lisaa atkyhteyksiii ja slirtymAil2i paperittomaan asiointiin. Kulut
perintemenettelyssd voidaan
vakioida ja myos summaat-iseen oikeuskasittelyyn voidaan seizitiiAkulutaulukot. On
selvaA,el ta velkomus ruomioi s t u i m e s s a t u l e e s e il y m a i e n
yhtend vaihtoehtona.
Ruotsissa on kay tosse
kruununvoutien
maksamismdirdys, joka muistuttaa
meidan vanhaa lainhakuntcnettelyamme. Erityisesti ulosottomiestenjerjesldt kannartavat taman mallln mukaista
summaarista menettelya. Velkojan tulisi t€issrivaihtoehdossa tehdii hakemus saatavan
v a h v i st a m i s e s t a u l o s o t t o v i ranomaiselle,joka antaisi sen
velalliselletiedoksi. Vastaaja
voisi vastustaa maksamismeerayksen antamisla mea
rziajassa, eikA h:inellzi olisi velvollisuut(ailmoittaa vastuslamisensa perusteila. Hakija
voisi hakemuksessaan tai vastustamlsesta tiedon saatuaart
pyytae asian siirtamista
kuirajeoikeudenkasiIelrziveksi.
Ellei vastaaja vastusta.isi.
paettziisi ulosottoviranomai-

nen asian hakemuksen mukaisesLija vahvistaisihakijan
saatavan. Ulosottomies voisi
lait Laa piiiitriksen teytanloon
valittomesti, jos hakija olisi
sitii hakemuksessaan p1,yrenyt. Hakijan kulut ja niiden
meizirzitolisi stirinnelty. Velallisel1a olisi takaisinsaantimahdollisuus ulosottovirarro m a i s e n s a a t a v a nv a h v i s t a mista koskevasta paatdksesia.
Itse nden monla myijnteisia piirteita kolmannessa vaihl o e h d o s s a .j o k a m u i s t u t t a a
Norjassa keytdssa olevaa menettelya ja erityisesti sen kehittemiseste helmikuussa
1997 laadittua ehdotusta: saatavan perinta ulosotossa yksityisesse p€rinnissd syntyneen ulosottoperusteen nojalla. Velkojan tulisi ereantymisen jalkeen lahetteA velalliselle maksukehotus, jossa
ollsi mainittava vaatimuksen
peruste ja laajuus ja lis:iksi
annettava velallisellemedrzitt y v e h i m m a i s a i k as u o r i t r a a
saatava tai esitteieisitd vastaal
veitteite. Tama maksukehotus
voisi olla myiis mdaramuotoinen. Jos velallinen ei maksaisi saatavaa maaraajassa eika
tunnustaisi sit€i, velkojan tulisi seuraavaksi antaa velalllselle erityinen varoitus, jossa
muistutetaan maksamattomasta saatavasta ja kerrotaan
velkojan tulevan hakemaan
ulosottoa,elleisaatavaamakseta saadetyn ajan kuluessa.
Jos velallinenei reagoirehankziAn, velkoja voisi tehdA ulosottoviranomaiselle ulosottohakemuksen.
trdellytyksenZi sille, ette
velkoja voisi keiiintyii suoraan
uIo s o ttovirano mais en puoleen, olisi nain ollen saatavan
periminen erikseen s?iiidetyl1A tavalla yksityisessa perinnasse joko velkojan tai hanen
asiamiehensa toimenpitein

-t-t+
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Miiiiriityllii tavalla yksitYisesti peritty lasku- tai muu
saatava olisi itsessaan ulosottoperuste myds koroille ia
yksityisen perinnan Perintakuluille.
Ulosottomies antaisi velalliselle tiedoksi hakijan ulosVeIallinen
mittauspyynniin.
voisi riitauttaa velkojan vaatimuksen viela ulosottomenettelyssa ja saada asian kasiteltiiviiksi karaj aoikeudessa.
Tiedoksiannossa kerrottaisiin
velallisen mahdollisuudesta
esittee vaitteensa vaatimusta
vastaan maiiiraajassa. Ellei velallinen reagoi, jatkuisi asian
kasittely ulosotossa ilman viranomaisen erityista vahvistustointa.
Jos velallinen annetussa
maaraajassa vastustaisi vaatimusta. asian kasittely lakkaisi ulosottoviranomaisessa.
Vaikkei vela-llinen olisi vastus-

tanut vaatimusta maaraaiassa ja ulosottomenettelyii siksi
jatkettaisiin, olisi velallisella
mahdollisuus riitauttaa velkojan vaatimus taman jalkeenkin, kuitenkin ennen
ulosmittauksen toimittamista,
Velallisen riitauttaessa vaatimuksen ulosottoviranomainen voisi keskelttiiii ulosoton
ja siirtiiii asian kiiriijiioikeuteen, jos velkoja sitii py)44e.
Velkoja voi myds nostaa kdrzijaoikeudessa erikseen kanteen.
Maksukehotuksen ia maksuvaatimuksen tekeminen
taksoitettaislin. Ulosottohakemuksen vireille panemisesta perittaisiin sii2idetty ulosottomaksu. joita peritteisiin
enemman ulosottoasian etenemisen mukaan. Estetapauksessa velkoja voisi pyltaa
myohemmin uutta ulosottoa
entisen hakemuksen perus-

teella, joka ulosoton kestaesse muuttuisi vahvaksi ulosottoperusteeksi.
Mielestiini tiima ns. No{an
malli vaikuttaa yksityisen Perinnan, tuomioistuinten ja
ulosotto!'lranomalsten tehtdvienjaon kannalta jiirkeviiltii ja
selke2iltii.Perintaalalle riitteisi tyiisarkaa, koska yksitYinen
perinH olisi ulosoton edellytys. Menettelyssii ei mydskfiiin
yksltyisen- ja ulosottoperinnan raja hamartyisi, koska
ulosottoviranomainen toimisi
vain tiiyt?int6onpanoperus teen nojalla. Suhteessa tuomioistuimeen ulosottoviranomaisen asema ja tehtiiviit
sa yisivat
tafiintddnpanijana
ennallaan. Tuomioistuimet
puolestaan voisivat keskittyii
riitaisten asioiden kesittelyyn.
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19 r,texorunMuIA osAAlvttsrA
Tarjoammeyrityksellenne
kehittiijriiij a tekijiiii
Toimintatapamme:
Konsulttipalaelunn
ena
Prajektiaastuullis
Kouluttajina
Lumnoitaijoina
j
Vuokra- aosa-aikap
iiiillikkyytenii
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Vahvuutemmeon:
Luotto-ja riskienhallinta
Perintiijiirjestelmdt
Asiakaspalvelun
laafu
osanayrityssuunnittelua
Laatujdrjestelmdt
Toirnintolaskenta

Ota yhteysyrityksesiparheakei

05Q-527 9046
Puhelin
Fakei/puhelin 09- 2721429_

TAPAHTUMAI(ALENTERI 1998
o
a
o
o

Iltamat
Kevritkokous / -retki
Laivaseminaari
Syyskokous

Luottolinkki

19.03.1998
14.05.1998
3 0 . 0 9 0 2 .r 0 . 1 9 9 8
0 3 . 1 2 .r 9 9 8

ilmestlT/ ensi vuonna seuraavasti:

No

Ilmestyy

t/94
2/98
3/98
4/9a

r o . o 1 . 1 9 9 8 0 5 .r 2 . 1 9 9 8
30.04.r99B
27.O3.1998

Dead line

28.08.1998
20.11.r998

24.07.t998
1 6 .1 0 . 1 9 9 8
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Luottomiehet - Kreditminnen
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TALOUSARVIO VUODELLE 1998

Laadittu 2OOmk:n jisenmaksulle.
Oletus: jesenmaksu siiilyy ennallaan 200,-/vuosi,
kannatusjeisen I 2OO,- /vuosi

a

Jasenten lukumiiiirii

o

Suurin osa kuluista katetaan ilmoitustuotoilla.
osallistumismaksuilla jne.

n. 700, kannatusjeisenet l3

TUOTOT
Ilmoitustuotot/ Luottolinkki

Budj.1998 Toteutunut lO/97

120000,oo

98 550

KULUT
Luottolinkki
Jasentilaisuudet
Luottotutkinto
Fecma
Kokouskulut
Toimistopalvelut
Hallinto
Vakuutukset
La\at
Kulut yhteensri

160000,oo
r5 000,oo
4 000,oo
20 000,oo
25 000,oo
28 000,oo
12000,oo
2 000,00
5 000,oo
271000,oo

146 033

202 800

Tuotto/Kulujaame

-r5l ooo,00

-ro4 250

Varainhankinta

150000,oo

152 600

Rahoitustuotot

2 000,oo

880

Tilikauden tulos

r o00,oo

49 230

-i)D6D

3 801
lu

bStt

14 947
20 4o3
lo 546
2 000

o

aa

TY
LUOTTOMIEHETKREDITMANNEN

IIALLITUS v. 1998
Puheenjohtaja

Varsinaiset jasenet:

Marja-L€era Virtanen
osastopiiiillikkti
Intrum International Oy
PL 49
OO24l Helsinki
Puh. (O9)229 rLr
Fax (O9)229 1rg13

Margit Ansamaa
toimitusjohtaja
Yrityspalvelu Ansamaa
PL 8T6
l35O I Hameenlinna
Puh. (O3)642 2642
Fax (O3) 682 2642

Varapuheenjohtaja

Kari Miiklkiirki
luottopea ikkd
Kaukomarkkinat Oy
Kutojantie 4
O263OEspoo
Puh. (Og)52rr
Fax (O9) 52r 6354

Mats Nybondas
toimitusjohtaja
Dun & Bradstreet
Finland Oy
Shimaentie 14 C
O263OEspoo
Puh. (O9)527 2361
Fax (Og) 5O2 2940
Sihteeri
Elina Vihlnen
perint?ipiiiillikk<i
Yrittejain Fennnia
OOO17Helsinki
Puh. (O9)503 5385
Fax (O9)503 5529
Rahastonhoitaj a
Minna Ruotsalainen
proj ektipii2illikko
SOK/Rahoitus
PL I7L
OO51I Helsinki
Puh. [O9) r88 2633
Fax [O9) 188 2395
Kerhomesteri
Karl Riisiiaen
mlyntipeailikkd
Suomen Asiakastieto Oy
lytipaj akatu l0
OO58OHelsinki
Puh. t0g) r48 86r
Fax (O9)735 338
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Lassi Karppinen
toimitusjohtaja
PerimisLoimistoContant Oy
Aurakatu 8
20lO0 Turku
Puh. (O2)27O OlOl
Fax [02) 27O OIOO
Jussi Kattelus
MSC (ekon)
Suomen Vakuutus Oy
PL 12
00211 Helsinki
Puh. (o9) ro51 45585
Fax (O9)105 r 45833

LUOTTOAI"AN
NEIIVOTTELUKT'NTA
Puheenjohtaja
Marja-Leena virtanen
osastopAiillikk<i
Intrum International Oy
PL 49
00241 Helsinki
Puh. (O9)229 Irr
Fax [09) 229 ll9l3
Jesenet:
Tom-G Ahlroos
osastopaalhkk6
SLO Oy
Lassi Kantola
pankinjohtaja
Merita Pankki Oy
Timo Korkalainen
luottopiiiillikkii
Kesko Oy
Pertti Larva
luottopae ikkd
Sanoma Osakeyhti6
Kari Mdkikdrki
luottopae ikkd
Kaukomarkkinmat

Oy

TILINTARKASTAJAT
Ritva Kahila
Tamro Oy
Mauno Lehtonen
LPT Oy
VARATILINTARKASTA.IAT
Taavi Kallankari
aluepeallikko
Elektroskandia Oy
Paula Nysten
luottopaiillikkd
Onninen Oy

Mats Nybondas
toimitusjohtaja
Dun & Bradstreet
Finland
Jyrkl Pekkala
asianajaja
Asianajotoimisto
Jyrki Pekkala
Mikko Parjanne
toimitusj ohtaj a
Suomen Asiakastieto Oy

Risto Suviala
tolmitusjohtaja
Erapaiva Oy
TiOIMIKIJNNAT
lrlitoimikunta:
h:heenjohtaja
flmo Mdki
raratoimitusj ohtaja
Ferimistoimisto Contant Oy
Aurakatu 8
2OIOO Turku

Puh. to2)27o ooo
Fax (02) 27O OIOO

Jasenet:
Eero Ahlajoki
luottop2iiillikk<i
Tekmanni Oy
Tom Fagerstraim
vastaava lakimies
Kesko Oy/Luotto-osasto
VeiJo Laakso
apulaisluottopaailikkit
Luottokunta

Luottolinkin
toimitusneuvosto:
Paetoimittaja
Margit Ansamaa
toimitusjohtaja
Yrityspalvelu Ansamaa
PL 8T6
l35Ol Hameenlinna
Puh. (O3) 682 2642
Fax (O3) 642 2642
Jasenet:

Gun StJernberg
perintasihteeri
Vakuutusosakeyhtid
Garantia

Mikko Kallankari
luottotietotutkija
Suomen Asiakastieto Oy

Risto Suviala
toimitusjohtaja
EriipAivA Oy

Helena Lajunen
luottotietokonsultti
D&BFinlandOy

Ulkomaantoimlkunta:

Eija MaJuri
luotonvalvoja
United Parcel Service
Finland Oy

Jisenet:
PlrJo Aalto
lakimies
Telecom Flnland Oy
&ri Aspla
lakimies
lf,erita Rahoitus Oy
Ari Iskanius
Varatoimitusj ohtaj a
Suomen Asiakastieto Oy
Dllaa Koponen
hrottopeelikkd
TNT Suomi Oy

Puheenjohtaja
Thomas Feodoroff
toimitusjohtaja
Intrum Justitia Oy
Pasilanraitio 5
OO24OHelsinki
Puh. (O9)229 lll
Fax (Og)229 I rg13

Jukka Marttlla
luottopiiiillikkt)
Enso Oy j
Kai Palm6n
luottopAiillikkii
Scansped Oy

Jasenet:
Xinna Kurunsaari
tolrnistopaallikkd
VZihittaiskaupan Takaus Oy
Juha Periilii
pankkilakimies
Postipankki Oy

Petri Carp6n
luottopeelikkii
Luottokunta
Tiina Naamanka
perintakonsultti
Intrum Justitia Oy

Ari Rajala
toimitusjohtaja
Balance Consulting Oy
Jorna Tiihtinen
lehden taittaja
AD, toimitusjohtaja
Mainosateljee Tiihtinen ky

Eoulutustoimikunta:
Puheenjohtaja
Xari Mekikiirkt
luottopaa ikkd
Kaukomarkkinat Oy
Kutojantie 4
O2630 Espoo
Puh. (Og)52r1
Fax (O9) 521 6354

Mika Llnna
lakimies
Perimistoimista Contant Oy
Mats Nybondas
toimitusjohtaja
Dun & Bradstreet
Finland Oy
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LuottomiehetKreditmiinnen ry:n
hallituksen kokouksessa
20.I I .7997 h]'vaksytyt
r rr rrlet

iiccnet

Eteliimiiki Madatta
luotonvalvoja
Lohja Rudus Oy Ab
Ohikulkutie 577
2066O Littoinen
Halonen Mari
perinteneuvottelija
Kreditstyrning Oy
Vilhonr''uorenkatu 12 B
OO5OO
Helsinki
Karhu Arto
markkinointipiiiillikko
LPT Lakimiesten
Perintatolmlsto Oy
PL 65
O26OI Espoo
Kauppi Mika
L,

^+^h-,61--^i

^

Oy Kontino Ab

,!I

f

IIII

I IIIr

Pirckl6n Leena
luotonvalvoja
Scansped Oy
PL 498
OOlO I Helsinki

PL 27
Ol3O I Vantaa
Korhonen Juha
alueml,f/ntipaallikko
Perimistoimisto Contant OV
Kauppurienkatu 1l B 32
90100 Oulu

Ranta Pasi
aluemlyntipae ikko
Perimistolmisto Contant Oy
Kuninkaankatu 21
33210 Tampere

Laaksonen Tuula
luotonvalvoj a
Starckjohann Oy
Suomen LVI-Tukku
PL lOO
OOTOIHelsinki

Raudanpiiii Jari
aluemlfrntipaallikko
Perlmistoimisto Contant Oy
Kunlnkaankatu 21
3321OTampere

Koskinen Maritta
telesales myljii
Dun & Bradstreet
Finland Oy
Sinimaentie 14 B
02630 Espoo

Siukola Birgitta
Oy Lindell Ab
Melkonkatu 26
00210 Helsinki

Palojoki Paula
palveluneuvoja
Perimistoimisto Contant Oy
Kuninkaankatu 21
33210 Tampere
rrrr

r rrr

r lrrr

Willman Petri
VT/ aluepaalhkkij
Intrum Justitia Oy
PL 118
4O1OI Jyw2iskyl2i
rrrr

r rrr

I Irrrl

j erjestee
Ulkomaantoimikunta
matkan Pietariin

t

t o 2 3 . - l a 2 5 . O 4 . 9 8k l o r 5 . 3 4 - 2 2 . 5 O( m e n o )
Hki - Pietari - Hki klo 16.15 - 21.34 (paluu)
*' Hotelli Astoria ****
sis. 2 yota.

l

Matkan kokonaishinta tulee olemaan noin 3.300 mk,
sisti.lttienyopymiset (1 hlo huoneissa / 2hloil. Bussikutl-etukset, ruokailut (Arviohinta). Ohjelmassa mm. yrityskiiynti + paikallisia puhujia. HUOM ! Matka toteutuu
vain silla ehdolla, ettd ilmoittautuneita on riittdvdsti.
Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset:
Tiina Naamanka/Intrum Justitia Oy
P u h . ( O 9 )2 2 9 1 1 6 0 5 , F a x ( O 9 )2 2 9 1 1 9 1 1 .
2 7 . O 2 . 9 8m e n n e s s e .

af - ----
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OPAS:

A (TAI VANIIAA) PANKKITEKNIIKI(AA:

ihmeen sulkutili. ia misse on pankkitekniikkaan

sulkutill

tulee
ESCROW

to escrout

sgnokiiflnnettgnii
"Uskoo;

jonkunhaltuun
jollekin
ehd,ollla".
sanottuna tehen tietamen artikkelin voisi jo
siIIa tuossahan oli
koko kysymykseen.
tenkin lienee paikallaan
aihetta viihiin laajemja erityisesti siitri niikcita, mihin kaikkeen

ns. sulkukeytZinndssesovelletaan.

Miki sulkutili on?
Sulkutili on lyhyesti sanottuna Uettye tai tiettyja kauppoJa varten riiiitiiliiity, erityisehtoinen pankkitili. Sen sopimusehdot laadltaan kauppaaopimuksen tai kauppasoplmuksen luonnoksen pohjalta Mlkeli kauppasopimuksen
osapuolet ovat puhtaastt kotimaisia yrityksie, tilin ehdot
laaditaan suomeksi. Mlkali
taas jompikumpi tai jokin kaupan osapuoli on ulkomaalainen yritys, tilin sopimusehdot laaditaan pankin totmesta suoraan englanniksl.

koska kansainvailinen pankkikieli on englanti. Sulkutilisopimukseen vaaditaan aina tai
lahes aina kaikkien osapuolten, siis ostajan, my$iin, mahdollisen viillttiij2in ja panktn aIkuperelset allekirjoitukset.
Niiinollen tilisoplmuksia kirjoitetaan yhtii monta alkuperaista kappaletta, kuin osapuoltakin on. Alna ei ulkomailla olevan osapuolen kuitenkaan tarvitse matkustaa Helsinkiin site tekemean, vaan allekirJ'oitus voidaan hoitaa joko
pankin omassa edustustossa
tai sivukonttorissa ulkomailla. Vaihtoehtoisestl nimikirioitukset voi todistut-taa oike-aksi suomalaisen pankln ulkomaisen ki{eenvaihtajapankin
tiloissa lai julkisen notaarin
luona.

Miti papereitalisiksi
vaaditaan?
Kun kysymyksessa on pankkitili, jossa on yrityksia mukana, vaaditaan jokaiselta yritykseltii tiismiilleen samat paperit, mite yksittaisen yrityksenkin pankkitilin avaamiseen
tarvitaan, eli seuraavat:
- voimassaoleva ja oikeaksi
todistettu kaupparekisterinote,
- voimassaoleva yhtidjztjestys,
- yrityksen hallituksen kokouksen pdytiikirjanote, mike
osoittaa, ette sulkutilin
avaamlsesta kysl'rnyksessii
olevaa kauppaa varten on
tehty peatds. Piiiitriksestii

tulee selvitzi my<is, ketkii
yhtidn puolesta alleki{ olttavat sulkutilisopimuksen.
Yhtldn edustajien nimikirJoitusneytteet oikeiksi todistettuina on oltava pAiitttksen liitteene.
Edellemainittuja asiapapereita ei aina valttamette tarvitse keannattaa suomeksi tai
englanniksi. Esimerkiksi Venejelte riittee se, etta paperit
ovat venejeksi, mutta silloinkin ne tiil't1y olla julkisen notaarin oikeiksi todistamia.
Asia seh'lnnee parhaiten tiedustelemalla sitii etukiiteen
pankilta. Luonnollisestl pankki tarvitsee lis?iksi kopion
kauppasopimuksesta tai sen
luonnoksesta, koska sen pohjaltahan koko sulkutilisopimus laaditaan.
Paperisota saattaa kuullostaa hurjalta, mutta ei se
site viilttamettii ole. Rekisterdinupaperithan ovat yhtidllii
ennestddn olemassa, samoin
yhtidja4estys. Tiiten oikeastaan ainoaksi hankittavaksi
paperiksi jiiii hallituksen Ulinavauspaetds. Mainittakoon
vielii ett?i ns. veroparatliseihtn
rekisterditylhin
yhti6ihin
pankki suhtautuu yleensa
aina tiety[e ennakkoluulolla,
eikti aina suostu sulkutilisopimusta laatimaan, miltili
sellainen yhttti on sulku lissd
osapuolena. Taitiikin asiaa on
siis syyte pankilta etukiiteen
tiedustella.

co
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Paljonko aikaa
tarvitaan ennenkuin
sopimusta voidaan
ryhtyd soveltamaan?
Kun kysymyksessdon rddtAlinlydna tehtava tyo. ei sopimusta kiiyt2innosse oteta kuin
kaupan hyllystei., vaan asioitten valmisteluun on varattava aikaa riittavasti. Tiimii oitii2i paikkansa varsinkin nyt,
kun kaikkien pankkien resurssit ovat aika rajalllset.
Paperisotaan hukkuu helposti vahintaan pari viikkoa, joskus enemmiinkin. Toisaalta
rekisterointi- ym. papereitten
toimitlamisenpankille voi hoitaa sopimuksenteon jelkeenkin, mutta se ei o1eoikein suositeltavaa.sillii pankki ei voi
tilllle maksettuja varoja luovuttaa kenellekaan, ennenkuin paperit ovat kaikinpuolin kunnossa. Kaikenkaikkiaan tarvittava aika on etukat e e n n e u v o l e l ta v a p a n k i n
kanssa.

Paljonko tilin hoito
ja sopimuksen
laatiminen maksaa,
ja kuka maksaa?

Palkkion ja kulujen maksajasta voidaan sopia ja tuleekin sopia etukateen. Tavaran
mlf/ja voi sistillyt tija pankin
palkkion jo hinnoitteluunsa,
jolloin myyj ?i n j.insanotusti
hoitaa palkkion maksamisen.
Toisaalta on otettava huomioon, etta jos tilille maksettava summa on huomattavan
suuri, pankki saattaa maksaa
varoille korkoa, jonka tuotto
I o i s e s la p e e s r e v a h e n t a a
maksettua hoitopalkkiota.
Onpa joskus kiiynyt niinkin,
etta saatu korkotuotto on 01l u t n . k o l m i nk e r l a i n e n m a k settuun palkkioon niihden.
Tilille siis maksetaan toisinaan korkoa.

Kuinka suuri on
varoille maksettava
korko ja miten se
miiiiriiytyy?
Sulkutilille talletetuille varoille
maksettavan koron suuruus
riippuu seuraavista seikoista:
talletettujenvarojen m[iirii,
arvioitu talletusaika,
tilin valuuttalajista, mika
voi olla mika tahansa ns.
vapaasti vaihdettava valuutta,
koron saajan asiakkuussuhde pankkiin

Valitetlavastimikiien tyo lasse maailmassa ei ole ilmaista
pairsi ehka ralkootyo.Taman
johdosta pankki veloittaa
Koron suuruus ja maksupemyos sulkutilin sopimuksen
rusteet kirjoitetaan sulkutililaatimisesta ja hoitamisesta
soplmukseen, jolloin siita ei
palkkion. Palkkion suuruus
jiiii
kenellekiizin osapuolelle
vaihteleejonkin verran arviepaselvyltta. Tietysti korko voi
oltavan tyomiiiiriin mukaan.
olla myos sen saajan ja panTietysti eri pankit myos sov e l t a v a r o m i a k e y t e n t o j a A n kin valinen keskeinen asia,
jolloin siitakin on silloin toteapalkkiotten perimisen suhmus sulkutilisopimuksessa.
teen. Nyrkkisaantona voidaan
pankki tekee koronTiilloin
pitaa sita, etta ainakin Merita
saajan kanssa asiasta erilllsen
Pankissa, jota taman artikkelin k irjoitlaja edustaa.palkkio kahdenkeskisen sopimuksen.
on yleensa I % tilillepanolta
minimi mk 1 OOO,-tilillepanolta. Lisaksi tulevat normaalit pankin hinnaston mukaiset
Dankkikulut.
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Voiko
sulkutilisopimusta
soveltaa osapuolten
vali[e tehtiiviin
mahdollisiin uusiin
kauppoihin ?
Sulkutilisopimuksiin voidaan
kirjoittaa pykAla, joka antaa
mahdollisuuden soveltaa samaa rilid entisin ehdoin myos
mahdollisiin uusiin kauppoihin. Nain on myos joskus menetelty hl,'va[A menestyksellA.
Telloin alussa mainittu paperisota on huomattavasti yksinkertaisempi, koska paperit
ovat paaosin jo pankilla.

Kuinka tili
lopetetaan?
Till lopetetaan sopimuksella
s o v i t t a v a l l at a v a l l a . Y l e e n s A
s u o s i I eI l aa n . e t t a l i l i s o p i mukseenmearilelliian ta karaja. mihin mennessasopimuksen ehdot tulee olla teytetty.
Ellei nein ole tehty, tililla olevat varat palautetaan niltten
maksajalle ja tili lopetetaan.
TzimzipykzilA sopimuksessa on
tarkea sen\,'uoksi, etteivet varat jaisi tl1l1le roikkumaan
epamaarAiseksi ajaksi. vaikkei sopimuksen ehtoja olekaan taytetty, tai kauppa on
mahdoilisesti jopa purkautunut.

MIHIN
S

oN

SOVELLETTU JA
MITEN SITA NYT
e)

Sulkutili kehitettlin alkanaan
Keski-Euroopassa isoja tehtaitten rakennusproj ektej a
varten. Naissa projektelssa
vientiin tarkoitettu tehdas rakennettiin ns. "avaimet kateen"-periaatteella. Ennen-

kuin vientituotteita valmistamaan rakennettava tehdas oli
valmis, sen rakentamiseen
tarvittiin lainapaaomia. Koska
projektit olivat yleenszi kooltaan melko suuria, lainajarJestelyihin saattoi osallistua
useita rahalaitoksia yhdesse.
Ongelmiksi muodostuivat tarvlttavat riittevet vakuudet.
Koska tuotanto lzihtisi
kayntiin vasta tehtaan valmistuttua, mutta rahaa tarvlttin jo ennen sita, otettiin
lainojen lisiivakuudeksi koko
rakennettavan tehtaan vientikassavirta, mikri pantiin kulkemaan ns. sulkutilin kaurm
T ta otettiin sitten ensi sijassa nostettujen lainojen korot
Ja lyhennykset. Vasta loppuosa annettiin tehtaan muuhun omaan kziyttotin. TAstzi
todenndk<iisesti syntyivat ns.
sulkutilit.

Vientikaupassa
Veniijiille

Mihin muuhuun
sopimusta
kiiytetiiiin?
AJkuvaiheenjAlkeen sulkutilisopimuksia on sovellettu mitti
moninaisimpiin tarkoituksii n.
Esimerkkeine mainittakoon
mm.:
- velityskaupat, joissa on
mukana agentti
- laivakaupat
- kiinteistijkaupat sekii kotimaassa, ette ulkomailla
- ]Tityskaupat seke kotimaassa, ettA ulkomailla
- rahdinkuljetussopimu k set, mukana huolintaliike
- takuuajan vakuus
- ns. peivitteistavarakaupan
vakuus, jossa sovittu maksuaika esim 7 peivea, jolloin sulkutilillzi olevat varat
ovat mahdollisen maksamattoman vientilaskun
vakuutena
- agentin ns. delcredere-vastuun kattaminen
- agenttiprovisioitten saamisen turvaaminen
- vuokratakuu

Merita Pankissa Suomessa tiIe ryhdyttiin kayttamaan ensimmeiseksi vientikaupassa
Veniij zille clearingin loputtua.
Luonnollisesti alussa suurien
riskien takia tileiste oli luottoNeita sovelletaan tellekin hetaspekti pudotertu pois. Sensi- kellii normaalien
vientikauuJaan vendkiisen ostajan tuli
pojen lisaksi.
ta-llettaa kauppaan tarvittavat
Koska silloin, kun kaupan
rahat etukateen Helsingisse jokin
osapuoli on ulkomailla,
avattaval le raateldidylle panksopimukset laaditaan englankitilille. Viejan esittaesse panniksi, niin niite voidaan tehde
kille alkuperiiiset vientiasiamihin pein maailmaa tahanpaperit ja ostajalle osoitetun
sa. Sopimuksia on tehty Veniilaskun, pankki maksoi sopi- jan
liseksi Viroon, Ruotsiin,
musehtojen mukaan rahat
Norjaan, Saksaan, Puolaan,
viejelle heti kun vienti oli raUnkariin, Belgiaan, USA:han,
pahtunut. Ensimmaisen talArgentiinaan jne. Uskon, elld
laisen sopimuksen td.men arluettelo tulee jatkumaan viele
tikkelin kirjoittaja teki lokamoneen muuhunkin maahan.
kuussa 1992. jolloin vietiin
suomalaisen Jrrityksen toimesta naisten asusteita Pietariin.
Jarjestelme toimi loistavasti,
ia siita kaikki alkoi.

Mitii hyiityii
sopimuksestaon
Suomen
ulkomaankaupalle?
Sopimuksella saal'utetaan ainakin yksi varteenotettava
hydty. Se on tietysti varmuus
rahojen saannista. Jopa tavaroitten valmistusaikainen riski voidaan jtirjestelmella jokseenkin tlT/stin poistaa jne.
Positiivisia tekUdite on paljon,
eike nilste vzihaisin suinkaan
ole edes jerjestelmen hinta.
Mentikauppaa kayvet voisivat
esim. joskus tiedustella venelaisestapankista. kuinka suuri on heidan tuontlremburssin
avauspalkkionsa. Siihen nAhden su lku tilisopimuksen hinta on v?ihintiiiin kohtuullinen.
ellei suorastaan haloa.

Mistti jiirj estelyistii
saa lisitietoja?
Merita Pankki on viime lrrodcn
puolella julkaissut kirjasen
"Venzijiin kaupan maksuliikeopas", jossa jerjestelmiistii on
tdmenkin selvityksen mukainen artikkeli. Ki{asta voi tiedustella Merita Pankin kontioreista. Se on painettu myds
englan nin- ja ven?ijeinkielillA.
Liseksi tietoja saa taman artikkelin kirjoittajalta, puh. O97655 2230, fax 09-1655 4303.
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LUOTTOTIEDOT
\IENAJALLAJA
BALTIANMAISSA
a a

Jatkuvasti kasvavassa ja kehittyvassa Venajan ja Baltian
kaupassa tormetaan yha useammin siihen. ettii asiakas
haluaa maksaa kauppasumman tai ainakin osan siita laskua vastaan. Vaikka kauppasuhde olisikin kestenltjo jonkin aikaa ja kaikki neytteisi
olevan paalisin puolin kunnossa, on silti slyta tarkistaa
asiakkaan luottotiedot. Mutta
saako Veniij iiltii ja Baltian
maista luotettavia luottotietoja? Tate kysymysta pohditiin Dun & Bradstreet Finland Oy:n Venajiin ja Baltian
l u o t t o sem i n a a r i s sa 2 1 . 1 O . r997.

LUOTTOTIEDOT
VENAJALTA
Dun & Bradstreetin Moskovan
toimiston operationaalinen
johtaja Andrel Krasnopoyas
kertoi suurimpien ongelmien
Veniijiin ja I\Y-maiden luottotietotilanteessa aiheutuvan
korkealaatuisen yritysi nformaation puutteesta seka tietorakenteen alikehittyneisyydesta. Kirjanpito ja Ulastollinen rekisterdinti on eperarkkaa ja keratty tieto vanhenee
nopeasti. Lisiiksi virallisista
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tietolahteista saatava tieto on
epeluotettavaa.
Toimivia tietolehteita ovat
Valtion tilastokeskus ja veroviranomaiset, joista jalkimmeinen keree Uetoa lehinna
omiin tarpeisiinsa.
Tarkkaa tietoa ]'rityksista
voi saada ainoastaan kysyrnall2i niiltii itseltaan - mikali ne
haluavat antaa sita.
Merkittiiviin ongelman
luottotietojen keraemiselle Ven:ij zillei muodostaa yritysten
luottamuspula tietoyrityksia
kohtaan. Tietoa on totuttu salaamaan. ettei se joudu vaeriin kesiin. Myoskean sekavat
lakipykalat eivat tue luottamuksellisen tiedon luo!.uttamista.
Yrityksiste ku itenkin tarvitaan tiinii peivana tietoa Venejellakin. Pankit tarvitsevat
tietoa asiakaskuntansa laajentamiseksi ja luottopaetiis-ten
tueksi, kauppayritykset taas
laajentaessaan jakeluverkostoaan. Myds ulkomaiset
vritvkset haluavat tutkittua

tietoa hankkiessaan Venajallii paikallisia yhteistydkumppaneita. Varsinaisten yritystietojen hsaksi halutaan tietea
yritysjohdon mahdollisista
liiLoksista esim. jeirjestiiytyneeseen rikollisuuteen.
Luottotietojen keriiemista
vaikeuttaa ammattitaitoisen
henkilokunnan puute. Jotta
tietoa saadaan kerattya eri
liihteista, tarvitaan vahva alueellinen verkosto. Henkildstdn
pitaa olla tiedon kerddmisenja
analysoinnin ammattilaisia,
jotka ymmarteviit paikallista
]'rityskulttuuria.

YRITYSILMAPIIRI JA
LUOTTOTIEDOT
BALTIAN MAISSA
Luottotietojen keraeminen
Baltan maissa on helpompaa
kuin Venaj iilla, kertoi Connectus Ll.d:n toimitusjohtaja
Ally Renter. Osakeyhtididen
tulee lain mukaan toimittaa
Ulinpeetoksensd viranomaisilIe, joskaan neiden tietojen luettavuus ja Jrmmerrettavjrys ei
aina ole paras mahdollinen.
Viranomaisilla ei mydskiiiin
ole mahdollisuutta valvoa,
toimittavatko kaikki yritykset
tilinpaatdksense. Virossa ja

Latviassa yritysten rekisterointltledot ovat julkisia, Lietruassa ne eivat ole sita.
Baliian maissa rekisreroitiin uudelleen kaikki yritykset
I u o n n a 1 9 9 5 . N z i i np y r i i t i i n
poistamaan rekisteristii passiir.iset yritykset seka nostamaan osakeyhtioiden vahimmziispaaomaa. Monet yrittajat
dloitlivat ruolloin uuden yritlksen sen sUaan,etta olisivat
rekisterijineet vanhan yrityksensa. Uselssa tapauksissa
reme on johtunut siitii, etta
aiemmalla Fitykselki on ollut
ongelmia menneislydessa.
Baltian maissa yritykset
suhtautuvat tietojen luovuttamiseen Venejaa suopeammin, minkA vuoksi tietoj en
mziara ja luotetta\,'uus kasva-

vat koko ajan. Virossa on o1e- jatkuvastl. Konkurssilainseamassa laki, jonka mukaan yridanto on lisaksi riittamaton ja
tysjohto on vastuussa yrityskilpailulain puuttuessa yritys
tietoj en oikeellisuudesta.
voi myos mlfrda tuotteitaan
Virallisten tietojen laatu ja
polkuhintaan. Tdmdn !.uoksi
maera ei ole pelkastean riittaluottotietojen tarklstaminen
va luottotietojen pohjaksi.
on ehdottoman t2irkeiiii, kun
Maksuhairiotietoja on saataasioidaan baltialaisten yritysvilla niukasti ja esim. konten kanssa.
kurssia koskeva lainsaadanto
Connectus Ltd. on Viron
on puutteellinen. Sen \,'uoksi
ainoa riippumaton luoI totieConnectuskeraa I ietojauseis- totoimisto. Yrityksen toiminta
ta eri tietolahteista, esim. taalkoi Ballian maiden ir seneislousmedioista ja kysymalla
tyttyii r,'uonna 1991 .
yritysj ohdolta itseltiiiin.
Ally Renter kertoi, ett,i ongelmia Virossa kauppaa kziy\dlle yrityksille saattaa aiheuttaa se, etta pankkitalletuksille
ei ole lainkaan valtion takauksia. Lainsaadantd on monelta
osin vaillinaista ja se muuttuu
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*** SARJASSAMME
HARRASTUKSET
LUOTTOIHMISTEN

Vauvauinti kastelee
myiis flidin ja isfln
Joka torstai meiden perhe
pakkaa hu{alla tohinalla uikkarit, pyyhkeet ja korvatulpat
kassiin. Varmistetaan viela,
etta mukaan on muistettu laittaa mehupullo, koska sille
on kysyntiiii uintirupeaman
jelkeen. Kenget jalkaan, nuttu niskaan ja menoksi.
Ihanteellisin vauvauinnin
aloittamisika on 3-4 kuukautta. Painoa tulee olla vehintaan
5 kg, jotta vauva pysyisi lampimane 32 asteisessa vedessa. Synnynneinen sukellusrefleksi on voimakkain alle 2
kuukauden id"ssaja heikkenee
puolen vuoden iasse. Sukellusrefleksin laukaisee kasvoille ja takanieluun tuleva neste.
Mydhemminkin toki voi
aloittaa, mutta Luolloin saattaa tulla ongelmaksi vierastaminen. esim. 6 - 8 kuukauden ikainen kokee tutut henkikit turvallisiksi ja muita paeasiassa vierastaa. Tuoreessa
muistissa ovat ne kiusalliset
uintikerrat. jolloin pelkastaan
ohjaajan katse riitti aiheuttamaan vauvalla surkean itkun
ja nyyhkytyksen. Kun vierastamisike sattui usealle uimarille viela samoihin aikoihin,
meteli oli vtilillii jopa korvia
hivelevii.
Parhaimmillaan vauvauint
tarjoaa mahdollisuuden vauvan aktiiviseen liikkumiseen ja
perheen yhteiseen toimintaan
sekd samassa elamantilanteessa olevien perheiden vahseen sosiaaliseen kanssakaymiseen. Uintia voi ja kannattaa jatkaa viele leikki-ikasenkin, sila varsinaisen uimataidon oppii vasta noin 3 vuotiaana.
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Vesi on vauvalle luonnollinen ja tuttu elementti. Vanhempien suhtautuminen veteen heijastuu lapsen ka)'tteytymiseen vedessii. Nain esimerkiksi vanhempien kautta
viilittyy lapseen myds jiinnitysja pelkotilat vettA kohtaan.
Lapsi vaistoaa hyvin paljon
ihokosketuksen kautta ja tietenkin siite, miten lasta kesitelliiiin.
Vauvan perustarpeet on
tyydytettava ennen uintihetkea. Nelkainen ja vasynyt ei
nauti uimisesta. Huolellisesta
peseytymiseste ei saa tinkia.
sille vanhempien epahuomiosta johtuen uimarit saattavat
h6rppia uintivett?i. Vauvalla
kiiytetiiAn tiukkalahkeista uima-asua ja slT/kin slihen on
hwin luonnollinen. Nuhaise-

na, ysktiisenii tai korvatulehduksessa tuskin kukaan taysijarkinen vauvaansa uittaa.
Vaikka toisaalta korviin asennetut putket eivat esta uintiharrastuksesta nauttimisesta.
onhan korvatulpat ja muut
silikonimassat keksitty.
Vauvat eiviit kroolaile viele
viidennenkeain uintikerran jalkeen itsekseen vaan aluksi
lasta totutetaan touhuun frellesti sylisse piteen. Vatsaasennossa vauva saa liikkumavapautta, kun hiintii tuetaan peukalonhankaimilla oIkavarsista. Tdssd asennossa
tehdiiiin ensimmaiset uintiretketkin. kun aikuinen liikkuu taaksepein vetiien lasta
mukanaan. Vauva tottuu
eteenpain menoon ja liikuttelee itsekin raajojaan aktiivisemmin kuin paikalla ollessaan. Mydhemmin laajennetaan kokemuksia yhdellii kiidelld tukemiseen sekd selkiiuintiin.
Uinti on lapselle (ja etenkin
aidille) kovaa tyotzi.joten veIilla on pysahdyttava lepeamaan. Pystyasennossa vauva
pystyy parhaiten hengit tamaen. Leikkihetket ja erilaisten vesilelujen jahtaamiset
ovat my6s tarpeellisia, sillii
hauskuudesta kaikki liihtee.
Ja hyviin uintirupeaman
jiilkeen juoma maistuu seka
uimarille e t t,i assistenLeille.
Jutussani olen haastatellut
vauvauintiin koulutuksen
saanutta asiantuntUaa, Risto
Nissildii.

Kunmetka.Lqinen25
uuotta sitten Lipsui
Iuott oalctlle rg htg mcillci
ercicinpanktn
Iaadukqs Luotonualu o nta merkit s i s itci,
ettci Luottotappiaita ei
sgntgngt. Piste !
TrillciJilosoJialla
j atketttin uielci pitkcille
L98O-IuuuIIe, kunnes
jossa'in sen uuosikgmmenenkesktuaiheessct muutqma
radtkaali luottomies,
min ci h eirlcinjoukos s a,
alkoiuat kgseenalaistaa Luottopcicillikdn
paikkaa grttgksen
organisqatlossct.
Pohdittiin monessa seminaarissa myynnin ja luotonvalvonnan yhteistydmuotoja. Pitaisikd luottopri:illikko olla
mlyntUohtajan tai talousjohtajan vai pereti suoraan toimitusjohtajan alaisuudessa ? Piteisiko luotonvalvonnan tavoite Losiaanolla O mk tai jorakin muuta? Rohkeimmat puhuivat luottotappioiden optimoimisesta ja ette luottotappiot budjetoitaisiin kuluina, kuten markkinointikulut konsanaan. Emenkuulumatonta
!
Kuten rakentavasta keskustelusta yleensa syntyy,
syntyi tastakin pohdinnasta
hedelmA: luottopolitiikka,
Haluttiin kerta kaikkiaan
selvzit pelistiAnndt luotonvalvonnan ja mylmnin velisista velvollisuuksis ta, vastuista
ja tyonjaosta. Luottopolitiikan
laatimisesta tuli ajan sana
luottoalalla ja tuotti mukavasti
luentotdita meikalaisille.
Kun allekirj oittanut 15
vuoden Luottokunnan luottopeiiliikkyyden jzilkeen, joulun
a-Ua1988 siirtyi Asea Skandia
Oy:n luottopii?illikdksi, suljettiin minut kahdeksi viikoksi
ikkunattomaan neuvottelu-

ONKO
LAATUA.IATTE
SOVELLETTAVI
LUOTON.
OHJAUKSEEN
Tom-G, Ahlroos
Luotto- ia laatualan konsultti

huoneeseen. EvAiksi annettiin organisaatiokaavio, edellisen vuoden tilinpeatds, kuluvan l'uoden alustava tllinpiiAtcis, karhukirjemallit seke
epameereinen nippu papereita sisaltaen selityksie jo
sy.ntyneista luottotappioista.
TehtdvA: Synnyttae Asea
Skandialle kirjallinen luottopolitiikka. Siina ne joulupyhiit
rattoisesti kuluivatkin.
Nein tapahtui niihtiiviisti
noina aikoina jokaisessa luotonantomielessd itsensri kunnioittaneessa yrityksessii. Dokumentoitiin sisainen menette\tapaohje myf ille ja luotonvalvojille.
Tana paivane tallainen ylheelte alaspein suunnattu
menettelytapaohje ei kuitenkaan tayta ajan hengen vaatimuksia. Perinteinen luottopolitiikkahan oli laadittu yrityksen siseisen toiminnan ja
tuloksen varmistamiseksi, ottamatta olleenkaan huomioon
ulkoisia iaatun:ikokulmia.
Koventunut kansainvalinen kilpailu on johtanut yha
tiu kempiin asiakasvaatimukslin toiminnan laadun suhteen. Siihen tarvitaan laatuj{i4estelme. Laatujarjesrelmen
tavoitteena on aikaansaada
tuotteita ja palveluita, jotka
vastaavat asiakkaiden ta rpeita ja vaatlmuksia. Te aisen
jarjestelman rulee johtaa jat-

kuvaan laadunparannukseen
ja yhe kasvavaan asiakkaiden,
henkildstdn. omistajien. toimittajien ja yhteiskunnan tlf/tyvAisyyteen. Puhutaan asiakaskeskeisyydeste.
Luotonohjaushan on palvelutuote siina misse mjryntikin. Tallaisen palvelu tuotteen laadun maaritteleminen
on usein vaikeaa sen lrroksi,
ettd on olemassa monia erilaisia kesityksie siitii ketkA esimerkiksi ovat luotonvalvonnan sisaisetja ulkoiset asiakkaat, mita arvokeskeinen tai
kilpailukeskei nen laatu rellaisessa toiminnassa merkitsee,
etc. Kun puhuin kolleegalle
asiakaslaihtoisestd Iuotonvalvonnasta, naurol han minulle
ja heitti: "Et kai sii tosissasi
v€iita, etta nyt pit:iei kysyii velalliselta haluaako hzin yleensiikiiiin maksaa, koska ja miten paljon, jotta hain olisi tlytyvainen asiakas ?" En todellakaan tarkoittanut sitA !!
Nayttee siis siltri, rakkaat
kolleegat, ettii n1t on jiilleen
uusajattelun aikaa mita tulee
luottopolitiikan nAkcikulmien
tarkasteluun.
Ryhtykiiiimme siis uudistamaan perinteista luottopolitik kaamme nivelrymaen
koko yrityksemme laatupolitiikkaan.
Ollaan vhtevdesse !
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