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Pddikiryoitus

Bussissa
kuultua!

Matkustaminen bussilla pienessti kaupungissa on
erilainen tapa saada tietoa kanssaihmisten ajatuk-
sista ja tapahtuneista asioista. Yhtend. pd.iviinii tuli
bussiin naismatkustaja, joka aloitti jo ensimmai-
selld askelmalla kertomuksensa siita, mita sina pai-
vdnii oli tapahtunut. Seikkaperdisesti htln kertoi
Itihikaupan murrosta- unohtamatta pienintdkziein
yksityiskohtaa. Samalla saimme tietii?i hiinen kaik-
kien ldhistcillii asuvien sukulaistensa asiat. Kui
jettajaparka sai luvan olla ldhin kuuntelija, jolta
odotettiin kommenttia asiaan henkee vedettdesse.
Seuraava bussiin astuva vanhempi mieshenkild sai
kuulla saman aloituksella: Oletteko jo kuulleet...
No, miesh2in olikin sukulaissielu ja aloitti oman ker -
tomuksensa tapahtuneesta onnettomuudesta! Sii-
niipd nzimzi kaksi keskustelivat samaan aikaan ihan
eri asiasta, kuuntelematta lainkaan toista. Kanssa-
matkustajat yrittiv?it pysyii kuka tilanteen tasalla
ja kuka taas mahdollisimman ilmeettrimzinA, ettei
tulisi huomatuksi ja vedetyksi keskusteluun mu-
kaan.

Ajattelin itsekseni, ettti olemmeko tyoyhteis6s-
sii yhtii "aktiivisia" rasittaen tydtovereitamme hen-
kil<ikohtaisilla tai muilla asioilla jotka eivet heita
kiinnosta tai eivat kuulu tyopaikalle? Ttrlemmeko
ajatelleeksi, ettii osallistuminen ja kantaa ottami-
sen tarve on ihmisilld erilainen? Varmaankin itse
kukin meista voi ajatella omaa puhekziyttaytymis-
tiiiin ja muuttaa tapojaan pienen pohtimisen jti.l-
keen, sillii puhumisen ja kuuntelemisen taito on
tavoittelemisen arvoinen asia.

Margit Ansamaa
Paatoimittaia
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Helena Lajunen
Puh. 09 527 2361
Kai Palmen
Puh. 01O 52O 3555
Mikko Kallankad
Puh. 09-148 86I
Jukka Marttila
P]uh-, 020+6 21212

Luottomiehet - Nredlthdnnen rvtrr
Jesenlehti Ilmesiyy nelja kertaa wod;ssa

Margit Ansamaa P1]h. 03 682 2642
-n"i l-1an..r"" ineru.rnj. .n F ax. O3-6a2 2642
H

Sa Wahlroos
09-5 r2 3880
Ari Rajala
Puh.09-6a5 03r0
Jorma Tehtinen
Puh. Og 669 848

Luottomiehet ry
PL 891, 0O1O1 Helsinki

Luottomiehet ry
Tilitoimlsto Treasso Oy
Sinikauiontie l. 02630 EsDoo
Puh. 09- 420 8O1O Fax o0- 420 8O3O

Luottomiehet ry Medta Pankki
Hki-wTc. 208918-73866

K q o .  r a t . p n  j . l  d r , . ,  r ,  . . a m a  m . e  i p  F r  o , . r  n e d a n  o o  d d l
eNijtk:r slren !dlttamatra edusra yhdtarvksen khtaa.

Jorma Tahtinen Fa-x. 09 669 84a

Suomen Painotuote Oy, Vantaa



LUOTONHALLINNAI{ WWW-OSOITTEET

* Dun & Bradslree r Finland Oyx Suomen Asiakastieto Oy
www.dnb.fi
wwv/.asiakastieto.fi

* Kompass Finland Oy
* Oy Telia InfoMedia Ab

www.kompass.com
www.yritystele.fi

* puhelinnumerot
* keltaiset si\,ut
* Vaestiirekisterikeskus

wwv/.numeronetti.fi
www.keltaisetsivut.fi
www.vaestorekisterikeskus.fi.

* Aamulehti
* Esmerk Oy
* Helsingin Sanomat
* Kaleva
* Kauppalehti
* MTV Oy
* Suomen Tietotoimisto Oy* Talouseleme
x Taloussanomat
* Turun Sanomat
x Yleisradio Oy

wwwaamulehti.fl
www,esmerk.fi
www.helsinginsanomat. fi
www.kaleva.fi
kauppalehti.fi
www.mtv3.fi
www.stt.fi
www.talouselama.com
www.taloussanomat.fi
www.turunsanomat.fi
www.yle.fi

x Kauppakaari Oyi
Lakimiesliiton Kirstannus www.kauppakaari.fi

* Luottotutkinto www.markinst.fi

* The Institute of Credit
Management (Iso-Britannia)

* National Assoclation of Credit
Management (USA)

www.icm.org.uk

www.nacm.org

* Eduskunta
* FINLEX
* Valtion saaddstietopankki

www.eduskunta.fi
www. tt-tietopalvelut.fll minttu /mkfinlex.htm
finlex.edita.fi

* asianaiaiat
* Patentii-" ia rekisterihallitus
x Tieto Corporation Ovi

Tietopalvelut

www.asianajajat.fi
www.prh.fi

yritys.tieto.net

* Erapeive OV ia
Erripaive KoJlutus Oy www. erapaiva. fi



Syksyinen tervehdys Teille kaikille!
Vuoden viimeinen vuosineljzinnes on alkanut. Niiyttiiti siltii'

ettii me luottomiehet eliimme nyt tyovuoden vilkkainta ja

kiireisintd aikaa.
Kuluneen vuoden aikana on laitettu vireille merkittdvi?i

luottoalaa koskevia tainsdiidiintcialoitteita: Ulosottouudistus,
takausta ja vierasvelkapanttausta koskevat siiiinnokset, oikeu-
denkdyntikuluja koskevat siid"ddkset. Ndiden lisiiksi on jatkettu
jo pitkzitin vireilld ollutta perintdlain valmistelua. Nziistii asioista
olemme saaneet tietoa td.md.n lehden villityksellii sekd lokakuun
alussa pidetyssii Laivaseminaarissa. Siihen osallistuikin ennti-
tysmdiirii opinhaluisia luottomiehiA ja -naisia' Niiin meillii Suo-
messa.

EU:ssa lobbaillaan kuumeisesti kaupallisten toimien
viiviistyneitd maksuja koskevan direktiivin puolesta. Oman
panoksemme tiihd.n lobbailuun annoimme 28. 8. 1 998
lausunnollamme direktiivin puolesta.

Direktiiviehdotuksen piid.kohdat ovat:

1) oikeus periii viivdstyskorkoa
2) oikeus saada korvaus perintdkuluista
3) omistuksenpiddtyksen k?iyttiiminen vakuutena
4) yksinkertainen piiiitdksenhakumenettely selviii ja

riidattomia saatavia koskien
5) selkeeit siiiinnot julkisyhteisdjen maksuvelvollisuudelle.

Kiitiimme Teitii kaikkia hywzistii yhteistycistii ja
toivotamme hyvziii loppuvuotta!

Hallitus
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LUOTTOMIEHET -KREDITMANNEN ry : N

Nimltiedot

Sukunimi

Syntymaaika

Arvo/ammatti

Puhellnnumero

Osoitetiedot
Yritys

Lehiosoite

Postinro ja toimipaikka

HAEN LUOTTOMIEHET - KREDITMANNEN RY:N JASENEKSI \T.LA OLEVIN
PERUSTEIN SEKA, SITOUD U N NOUDATTAMAAN YH DISTYKSEN SAANTOJA.

Patkka ja piiiveys Hakijan allekirjoitus

HALLITUKSEN PAATOS

tr
tr

Hyvaksltty

Hylatty Pailveys
Puheenjohtajan alleki{oitus

Jdsenhakemukset toimitetaan
vhdistvksen sihteerille osoitteella:

Dlina Vihinen
OOOIT Yritteiein Fennia

Ote yhdtstyksen sAanntnsta:
2 s !'trdtsttksen tarkoltuksena on edis6a luottoalan tuntemu6ta ja kehltystai

j?irj€stamala Jasenllleen esitelma-, keskusteiu- Ja tledotusttlatsuuksta
yhdistyksen to,mialaan kuuluvlsta kysymyksista,

- seurmmalla luottoalan kehttysh myds ulkomailia.
- harjotttamalla kustannus .julkalsu-, kurssi ja koulutustotmtntaa sekA
- dtamalla lausuntoja Ja tekemella alaa koskevia alolttelta



F.Jl', LUOTTO-
MIESTEN

Luottomiesten perinteinen lo'iuasemino.ari seilattiin
tiiniikin sgksgnci suotuisisscr tuulisscr. La:iuao:n oli
lastattu enniitgsgleisd gli 80 luottoo'lan jrrnoista
a,mmattilaistr1 joiden tiedonjanorr sa,rlrm'utto,mo,c:rr
oli hlrnkittu tukku alan luennoitsijoita. Edellisiin
uuosiin u err attuna Jaktaa oli tarj olta entistii
enemmiin, fiktiota kuitenko,an unohto,matta.
Hrruskao,kin siis riitti ao,nhao,n to:po,o,n,

Luottomiesten per inteinen
laivaseminaari risteiltiin tana
l'uonna syys-lokakuun vaih-
teessa M/S Silja Serenadella.
Mukana oli enn6tysjoukko
luottomlehie ja -naisia, naut-
timassa h)'veste ruuasta, juo-
masta ja seurasra sekd t ieten-
k in  a rvokkaas ta  t i  ed  os ta .
Luottoalalle jamptiin tapaan
koko joukko oli kokoontunee-
na jo h]'vissa ajoin Etelesa-
taman Olympiaterminaaliin
hytt ipaikkoja ja ruokaku-
ponkeja jonottamaan. Sere-
moniamestarina toimi koko
reissun ansiokkaasti vetanyt
k o u l u t u s l . o i m i k u n n a n  p u -
heenjohtaja Kari Miiklkdrki,
joka hoiri lippujenjaon ripeas-
t i  ka ukomarkkinoi jan pi tkel-
lii kokemukselia.

EURO TULEE
OLETKO VALMIS ?

Paivan luentosarjan avasi Kes-
kon jar jestdjohtaja Jouko
Kuisma, joka kertoi Euron tu-
losta lehinna kaupan nt iko-
kulmasta. Euroonhan siirry-
taen kolmessa eri vaiheessa,
josta ensimmeinen koetaan jo
moden 1999 vaihteessa. Tiil-
loin valuuttojen vaihtokurssit
kiinnitetiiiin ja eurosta tulee
Suomen viral l inen valuutta.
Varsinainen euroraha laske-
taan  l i i k kee l l e  vas ta  l . l .
30.6.2OO2, jolloin euro kiiyte-
tiiAn markkojen rinnalla. Jak-
son aikana markal  keretaan
talteen ja vaihdetaan euroiksi.
Tiilldin kaupat antavat vaihto-
rahat euroissa ja pankkiauto-
maatit sylkevat pelkkiiii euroa.
Heinakuun alusta 2OO2 on
euro ainoa virallinen valuut-
tamme ja markka vain kerei-
lij diden harvinaisuus.

Yhteisestii valuutasta ja
koko valuut to jen ve ksla uk-
sessa nekee Kuisma runsaasti
seka  hyd ty j? i  e t t e  ha i t t o ja .
Hydtyinii han listaa mm. de-
valvaatioriskin poistumisen

JdUestiijohtaja Jouko Kuismo, Kesko OA .

Teksti:
Ari Rajala

Kuvat:
Kai Palm6n

Mielet tiedonjanoa ja odotuksio- taVftfta
Dalmiina uLcLpaIIe.

EMU maiden valilta, valuu-
lanvaihto- ja suojausku lujen
vahenemisen, kurssir iskien
supistumisen, hintavertailu-
jen helpottumisen seka va-
kaan talouspolitiikan ja alhai-
sen inf laat ion sei lymisen.
Haittoina Kuisma mainitsee
runsaat tietojerjestelmemuu-
tokset, kaksien hintamerkin-
tojen kayton, koko hinnoitte-
lun uusimisen seke eperat io-
naaliset setelit ja kolikot.

Eri kokoisista euroseteleis-
ta saamme Kuisman mukaan
kiittee Euroopan Sokeiden
keskusjiirjestda, joka selatti
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neuvotteluissa kaupan vahvat
edustajat ja heidan pikku ra-
hankasittelyongelmansa. Vai-
keahan se toki on maksaa,
kun ei tieda mika on satanen
ja mike tonni.

My6s kaupan hinnoittelijat
tulevat Kuisman mukaan saa-
maan eurosta harmaita hiuk-
sia. Miltii kuulostaisi ostaa
I l ta-sanomat O.83 euroa (5
mk), bussilippu 1.33 euroa (8
mk) tai  kaupan tar jou svi l -
lapai ta 33.09 euroa (  199 mk).
Hintojen muuttamisesta tu-
lee tarkkaa tyote,  koska ni i -
den tulee olla my<is "kaupalli-
sia". Kuka onkaan sltten tule-
va hintavoittaja? Kuluttajat
pelkiiiiviit ette kauppiaat pyo-
ristavat hintoja yliispein ja
kauppiaat et t i i  k i lpai lu vetae
niite alaspein. Tulevaisuus
neytt i ia kumman pussi in jea
enemman euroia.

RISKIENHALLINAN
IIAASTEET

Seuraavaksi saimme kuulla
m ie lenk i i n to i s ia  a ja tuks ia
r i sk ienha l l i nnan  Iu lev i s ta
haasteista OP-Rahoituksen
johtaja Reijo Griinholmln sa-
noin. ReUo on alan pioneereja
ja joutunut nopeatempoisessa
rah o i tu syht i  dma al lm as s a
miettimaan paljon riskien-
hallinnan keinoja, kustan-
nuksia ja menetelmid tehok-
kaan riskienhallinnan aikaarl-
saamiseksi. Visionsa Reijo ki-
teytti havalnnollisessa kuvas-

sa, jostajokalnen kuuiua pys-
tyi tekemaan oman aryionsa
missa tana peivana mennaan.
Kaikki ovat varmaan omakoh-
taisesl i  havainneet.  el  ta post i -
laatikot suoltavat taas mite
erilaisimpia lainatarjouksia ja
yritykset antavat yha pidem-
pia maksuaikoja ja suurempia
limiitteja. Mielessa on kaynyt
onko lamavuosista sittenkaen
opittu mitaan?

Tietoa luot topai i  [6s ten ja
riskienhallinnan tueksi saal,-
taa olla runsaasti, mutta ml-
ten kesitelle tieto tehokkaas-
ti? Peatdksenteolta edellyte-
taen jatkossa ReUon mielesta
ainakin nopeutta. tuottavuut-
ta. paetosten optimaalisuut ta.
tasalaatuisuutta, reagointi-
herkkyytte muutoksiin sekti
valvonnan helppoutta. Teho-
kas  to im in la  ede l l y t t i i i i k i n
epai lemetta valmistelun ja
pea  t i i kse  n teo  n  sys temat i  -
sointia. Henkil6resursseja tu-
lee saastaa vain todellisten on-
gelmien ratkaisemiseen tote-
aa Reijo kokemuksen slviillii
rintaaane1]a.

PAi i tdksenteon systema-
tisointiin on kaytossa run-
saasti eri menetelmia. Ndistai
tilastollinen scoring soveltuu
lAhinnri yksltyishenkiloiden
analysointiin edellyttiien mm.
suuria massoja. Anallyttisia
vahneite edustavilla asiantun-
tUajarjestelmilla pyritean jal-
j i t te iemi i i in ohjelmal l isest i
paattajien ratkaisuja. Niita on
keytetty menestyksellA yritys-
ten analysoinnissa. Uusim-
pina sovellutuksina ovat tul-
leet matemaatt is ia menetel-
mia edustavat neuroverkot,
joilla ohjelma opetetaan teke-
maen oikeita ratkaisuja. Myds
neuroverkoilla analysoidaan
)'rityksia. Tulevaisuuden kes-
keis ina haasteina r isklen-
hallinnasta vastaaville ReUo
heitti vision luomlsen, integ-
roimisen seka eri menetelmi-
en hallinnan. Siina onkin mo-
nella purtavaa pitkaksl aikaa.

EritA is e'star.tu.ntij a Marj a Tuo kilo,
OikeL!.smifti.steri6.

LUOTTOAI,AN UUTTA
LAINSAADANTOA

Seuraavaksl estraadin valtasi-
vat v i ranomaiset.  Oikeusmi-
nister idn er i  ly isasian tun t i ja
Marja Tuokila, kertoi uusis-
ta luottoalaa koskevista laina-
saadantohankkeista. Pddosa
esityksesta koski uutta uios-
ottolakia, josta Tlmo Miiki on
pitanyt luottolinkin lukijat
e r i noma ises t i  a jan  ta  sa l l a .
Niinpe esityste ei tarvinne tes-
sa sen enempaa kommentoi-
da.

Luottojohtajd ll.kk(/ Nisofteft .

SOPIMUSVAKUUDET
ELI KOVENANTIT

Paivan vi imeisenA luennoit-
sUana oli nykyisin jo ex-luotto-
johtaja Ilkka Nisonen Merita
pankista. Han osallistui l'uon-
na 1996 KTM:n kovenantti-
t y t i r yhmaan  m ie t t imaan
"sopimusvakuuksien" kaytrde
suomalaisten yritysten rahoi-
tuksessa. Sopimusvakuus oli-
si sinansa ollut hyvin myyvri

Johtajd ReUo Graiftholm, OP-Rrrhoitus OA
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termi, mutta I(TM Peatyi suo-
sittelemaan aiheesta kansain-
vaiisestikin tunnettua kove-
nantti termie. Kovenantti on
rahoitussoPimu ksen er i ty is-
ehto, jossa rahoittaja ja YritYS
sopivat siita, ette ]'ritys sitou-
tuu pitiimiiiin ylla tiet]'t talou-
delllset tai toiminnalliset edel-
lytykset koko luottosuhteen
ajan. Ongelmana termissa so-
pimusvakuus oli sana vakuus,
silld kovenantti ei sisalle mi-

taan konkreettista vakuutta,
vaan ainoastaan luotonanta-
ian mahdollisuuden rea$oida
vritvksen toimintaan luotto-
suhieen aikana. Keytenndsse
yritys ja rahoittaja sopivat sii-

te, m la tasolla YritYksen lii-

ketoimintaa voidaan harjoit-
taa niin, ettei rahoittajan ris-

ki yrityksessii nousisi luotto-
aikana sovil.tua suuremmak-
si. Yleensii kovenanttei a seu-
rataan mm. tilinPiiiitdstun-
nuslukujen kautta '  joten ni i -

hin liittlry tavanomaista laa -

jempi yritysten tiedonanto-
velvollisuus rahoittajaansa
kohtaan.

Ilkan mukaan kovenant-
teia ei liene kiiYtettY Paljon
tivaraluotottajien piirissa, sil-
lii tavaraluotottajalla on har-
voin muutoinkaan vakuuksia
luotoilleen. Niinpa kovenant-
tien kayttajet lijytyvet lehinna
pitkeaikaisista luotottaiista'
kuten Pankeista ja vakuutus-
yhtidista. Yleisimmin niita
ovat kiiyttiine et riskisij oittajat
oman Pi i t ioman ehtois issa
sijoituksissaan. Tavallisimpia
kovenanttej a ovat tunnuslu-
kukovenantit, jolloin sovitaan
milla tasolla mikakin tunnus-
luku tulee viihintaan olla. Ta-
vallisimmin kiiYtettYj ii tun-
nuslukukovenan tteja ovat vel-
kaan  tu  m isas te ,  omavara i -
suusaste, keyttokate, rahoi-
tustulos, kokonaisPZitioman
tuottoaste seka vieraan Paa-
oman takaisinmaksuaika.
Mui l -akin kovenan[teja voi-
daan toki asettaa, joista esi-
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merkkinii Ilkka mainitsi osin-
gonjako- ja konserniavustus-
ten jakorajoi t teet.  vakuuden-
asettamiskiellot, rahoittajien
tasapuolisen kohtelun. lisd-
luotonoton rajoitteet seka Yri-
tyksen identiteetin se Ymisen'

Luotonantajan tavoittelee
kovenanteilla ParemPaa luot-
toriskin hallintaa. Niiden avul-
la rahoittaja PYrkii luomaa
nykyista paremmat edellYtYk-
set asiantuntemukselle, asi-
akkaan taloudellisen tilan
seu raamisel le seka tulevai-
suuden ennakoimiselle. Ta-

voitteena onkin luottosuhde,
jossa yrityksen toiminnallinen
riski ei kasva luottosuhteen
aikana ilman rahoittajan tie-
tolsuutta. Kovenanttien aVLll-
la rahoittajalle annetaankin
oikeus vaikuttaa tilanteeseen'
ios sovituista suunnitelmista
bn poikettu.  SuurimPana
haasl.eena kovenanttien key-
tdssa Nisonen neki ,  miten
m1rydii aj atus tavaraluoton-
annon yhteYdessii ? Lisiiksi on
huomioitava niiden seuran-
nasta aiheul.uvat kustannuk-
set, sille kovenanteillahan ei
tee mitaan mikali niita ei myos
ioku seuraa. Kovenantt ien
mearitteleminenkaan ei ole
kovin yksinkertainen asia, sil-
l?i viiiirin asetetut kovenantit
saattavat joPa lisata rahoitta-
jan riskia. Ongelmia tuottaa
myds miten reagoida. jos asi-

akas ei noudata soplmusta'
Mita teemme, jos kovenantti
rikkoutuu?

Kovenanttien kayttb ei var-
maankaan YleistY noPeastr
tavaraluotot taj ien Pi i r issa.
vaikka l isat iedot asiakas-
yrityksen jatkuvasta toimin-
nasta ia sen riskien kasvusta
otettaisiinkin ilolla vastaan.
Omassa luotonannossa voi-
daan toki yksipuolisesti sovel-
taa ja kokeilla eri "tunnus-
lukukovenantteja", vaikka ne
eiviit olekaan asiakasta sito-
via. Onhan tavaraluototus
kui tenkin noPeakiertoista

hommaa, jolloin mYds luot-

toehtoihin voidaan Puuttua
selvasti Pankkej a nopeammin'

Yhdls tuk semme Pllhee niohtaia
Maria-kefla Vlrtanen.

HAPPY HOUR
Ensimmaisen Peivan viralli-
nen puoli oli kunnialla hoidet-
tu, kun laivan lahttion oli lne-

ld puolisen tuntia. Oli siis
Happy Hourin aika' jolle jer-

jestelytoimikunta oli onnistu-
neesti hankkinut Pienta Pur-
tavaa ja Palan Painikkeeksi
myijs hieman kostuketta. Ilo-

tunnin lomassa YhdistYksem-
me puheenjohtaja MarJa-Lee-
na Virtanen valotti luotto-
mieskyselyn tuloksia, ioista
voit tarkemmin lukea laman
lehden sivuilta'

Vuoden 1998 luottomtes
konkurssi4siamies Ee ro LA At ikdinen

Vuoden 1998 luottomieheksi
hallitus oli valinnut konkurs-
siasiamies Eero LYYtlk&iisen.
Valintaperusteita oli. etra hiin
on vien)'t luottoalan kehityste
eteenpain ja luottoalan etuja
yhteiskunnan suunnittelussa.
Liseksi hen on toiminut an-

siokkaasti nimenomaan lain



hengessa ja saanut tolmillaan
m\ .os  konk ree f i  i ses t j  pes ien
hoidon tutkinnan alkuun. Tii-
ma on tuonut mukanaan mm.
luo r  e i t a  vuu  t  La  kon  k  u  r ss ipe
sien hoi toon. Ki i tospuhees-
saan Lyytikainen totesi an-
s a i n n e e n s a  I  u n n u s t u k s e n ,
vaikka moni muukin olisi sen
\.oinut hanen mielestaan an-
saita. Saamaansa tunnustus-
ta Ll,f/tikainen piti suuressa
arvossa ja hen kunnioi l  l i  la is-
ndolol laan seminaaria koko
risteilyn ajan.

Virallisen osuuden pAeityt-
tyzi hajaantui luottomiesten
joukko er i  puol i l le la ivaa.
Luottonaiset verayryivdt pazi-
osin hyr reihinsei  tz i l le iyrymzi ein
iltaa varten, kun useimmat
luo l l om iehe l  vo i l  i i n  bonga  la
promenaadia reunustavista
kupp i l o i s ta .  K i i r e i s immt i t
poukkoilivat laivan lukuisten
hajuvesi- ja lelumyymAloiden
v?ilillzi etsien kuumeisesti tu-
liaisia kotiin vietaveksi, ettel
va  i n  t e l l a  ke r taa  unoh tu i s i

Buffetillalliselle kokool-
nutt i in naul  I  imaan herkkuja
laivan seisovasta poydiistii.
Pian n]?pylaulur"  kaikuivaL
komeast i ,  kun luottomiehet
paaslvat ruokailun makuun.
Ruoka olikin varsin h5,vziei ja
s i tA  o l i  myos  r i i t t eves r i .  v i i -
neiste puhumattakaan. Illan
tanssit pyorehdeltiin Irlanti-
laisen Riverdancen tahdissa.
Joukko irlantilaistanssijoita
naytt i  mal l ia,  miten ja lal la
pannaan koreasti. Kovakun-
tois immat luottomiehet ja -
na i se t  s i i r t y i ve r  v ie l , i  v i e t  ra -
maen yon vi imeisia hetkie la i
van teht isumuiseen yi iker -
hoon.

KANTA.ASIAKAS-
MARKKINOINNIN

SALAT
L u e n n o i  t b i j o i s t a  a j a l l i s e 5 r i
vaativimman tehtdven eteen
jou  tu i  aamu l  u imaan  i k i p ined
SOK:n projektipziallikko Min-

T oimitusj ohtaj a Minna Ruotsalainen.
S Etuluotto Og.

na Ruotsalainen. Minnan
urakkana ol i  raottaa kanta-
asiakasmarkkinoinnin saloja.
Kanta-asiakkuuden luvattuna
aikana ei meistd varmaan ku-
kaan  o le  vo inu t  ve l i i ye  Iu -
I  ustumasla er i la ls i in kanra-
as iakaskon  l e ih in  j a  -e lu ih  i n .
Mutta missei idea oikein piilee?
Kaupan tavoitteena on tieten-
kin saada asiakas si toutu-
maan vahvemmin kauppaan.
Tema rekee asiakkaasta osto.
uskollisen, halukkaan osalirs-
tumaan  to im in  l aan .  reago i -
maan herkdsl i  markkinoint i in
sekd tuomaan mukanaan
myos uusia asiakkaita. Toimi-
va kanta-asiakassuhde edel-
lytt2izi, ettzi asiakkaan tarpeet
seke  y r i t yksen  odo rukse l  j a
{avoi l leer yhdisl} 'vEi  r .  Toki  asi-
akkaan pitae myds saada kan-
ta-asiakkuudestaan tuntuvaa
lisaarvoa.

Tiirkeintii kanta-asiakas-
hommassa on kuitenkin se,
e t l a  pe rus tuo le  on  kunnossa ,
Minna toteaa. Ket€iain ei  k i in-
nosta olla kanta-aslakkaala
kaupassa, jossa tavarat ovat
sik in sokin tai  t iskir  epdsi is-
tejii. Kaupalla kanta-asiakas-
hommassa on myos kaikki
pelissa. Hommaa ei voi rah-
mie, silla kysymyksesszi on
kaupan keskeisin asiakas-
kunta. Mit?iein sellaista ei saa
mennd  lupaamaan .  m i [a  e i
pys ty ta  p i t emz idn .  e r te i  as ia -
kas vaan per iy is i .  Kaikki  pira€i
olla hlwin ennalta suunnitel-
tua ja kanta-asiakasohjelma

ta rkkaan laadi l lu ja s isaisret-
ty.

Kanta-asiakastietojen ke-
ruu ja hyddyntaminen puhutti
pa l j on  l uo i  l om ieh  i i i .  Kan la -
asiakaskorl l ien an-rllahan voi
daan kerata pal jon yksi ty is-
kohtaista tietoa asiakkaasta ja
hanen ostotottumuksistaan.
Kuka haluaisi paljastua os-
tostensa perusteella ja leimau-
tua kaljaveikoksi, tohvelisan-
kariksi tai ketj upolttaj aksi.
Koh laha n elemantavat saatta-
vat jo alkaa vaikuttaa i tse
kunkin luottotietoihln tai ura-
kehitykseen hateisimmet ar-
vioivat ? Vaikka tietoa kertj,f/-
kin paljon. niin sita kiiytetaiain
vain asiakassegmen toin r  i in ja
ma  rk  k  i  no inn in  kohd is tam i -
seen Minna rauholtteli. Kor-
keintaan voi  t  te saada mainok-
sen kotiinne, etta koppa kal-
jaa maksaa tanean vain 15
euroa ja kartsa rbdkia vehen
enemman. Kaukana ei var-
m a a n  o l e  k u i r e n k a a n  a i k a ,
kun ostoskdrryn mikropro-
sessor i  kertoo sinul le,  et tz i
huomasltko lempioiuesi ole-
van erikoistarjouksessa ja si-
n  i nen  l enkk imakka ra  sop is i
varmaan kdrrylrsi naln sauna-
pdivAnei.  etkd saa myoskeen
unohtaa uutta tiskiharjaa,
kun edel l isen ost i t  jo puol i
vuo t l a  s i l t en .  No  s i  enhdn  e i
ta rv i  Ise enaa ihmetel la mite
kaupasta piti ostaa.

KreditcheJ RoA T ennande r,
IBM Finansiering .

DATAMALL
Nasta tur har vuoden 1997
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luottomies Ruotsista luotto-
paallikko Rolf Tennander,
joka piti mielenkiintoisen esi-
tyksen tyijnantajansa IBM Ra-
hoituksen luottohallinnosta.
Arvon luottomiehet osoittivat
olevansa mybs kielitaitosta po-
rukkaa, s i l lA seminaaripa-
lau ILe i ssa  Ro l f i n  es i t ys  sa i
parhaat pisteet. Seuraavan ju-
tun suomennoksen on tehnyt
Kai Palm6n.

DATAI\,IALL
Kreditchef

Rolf Tennander
Seminaaripalautteissa esityk-
sestiiiin parhaan arvion saa-
nut moden 1997 luottomies
Ruotsista, IBM Rahoituksen
luottopealhkkd Rolf Tennan-
der antoi  er iTtain mielenki in-
toisen kuvan yhtidstaanja sen
luottohallinnosta. IBM on mo-
nikansallinen maailman laa-
juinen yhti6, joka on edustet-
tuna 155 maassa. Sillii on teh-
tai ta ymperi  maai lman. jo is-
sa valmistetaan yl i  I  O.OOO er i-
l a i s ta  tuo te t ta .  Tuo t te i t a
markkinoidaan yli 5 miljoo-
nalle asiakkaalle.'Ilontekijoi-
ta on yli 2OO.OOOja lisAksi yh-
t io l la on n.  20.000 yhteistyo-
kumppania. Liikevaihto koko
konsernissa oli v. 1997 USD
n. 78 miljardia. Tutkimukseen
ja kehi tystyoh6n keyteteen
!.uosi t ta in USD n. 4.6 mi l jar-
dia. Pohjoismaisen konsernin
osuus oli v. 1997 liikevaihdolla
mitat  tuna USD n. 2.2 mi l jar-
dia ja tydntekijoitii tiilii alu-
eella on hiukan yli 6OOO.

Luottohallinnon esittely
alkoi kysymyksellii "Kuinka
monta uutta kauppaa pitAii
saada yhden luottotappion
kattamiseksi"? Vuonna l99l
heilla aloitettu ensimmainen
syvallisempi luottohallinnon
kartoitus "Credit Study" liihti
niiktikohdista olla "askel edel-
lii", selvittiiii strategia, kartoit-
taa havainnot ja tyokalut, se-
kii kehitta2i tietoja/ taitoja. Te-

t 4

mAn seurauksena analysoin-
tiin mika ot si112i hetkellzi huo-
noa ja mike hyv?iti, sekA kdy-
tiin lepi luottoprosessi ja ole-
massaolevat sopimukset.

Kartoituksen perusteella
piiiidyttiin toimenpiteisiin, jos-
sa ensin valittiin yhtidlle oma
luottopaallikkij. joka alkuvai-
heessa keskittyi aktiiviseen
mlynnin tukemiseen ja val-
vontaan. Hanen strategiaansa
kuului mm. kaikkien ehdotus-
ten tutkinta, sopimusluoton-
valvonnan kartoitus, tiettyjen
luottopaatdsoikeuksien dele-
kointi, paatosten keskittaimi-
nen 'Joko / tai"-tapauksissa ja
pyrkiminen toimimaan mah-
dol l is imman kapeal la organi-
saatiolla.

Tycikaluiksi  kehi tet t i in
mm. selkeii luottopolitiikka ja
tydohjeer.  seki i  hy 'vaksymis-
valtuudet eritasoisten luotto-
paatdsten tekemiseen tietyn
rating-malli mukaan.

Luottopoiitiikkaan maari-
teltiin mm. kohderyhmZit luo-
tonannolle, perustelut luotto-
arviointiin, luottopeatosten
voimassaoloaika ja raportoin-
tivaatimukset. Tiillii kaikella
on pyritty tehostamaan luo-
tonvalvontaa vi i l t ty i ikseen
luo I  r . o iapp io i l t a  j a  keh i t t e -
maen myynnin ammattitai-
toja, seka luomaan selvd vas-
tuunjako yhtidssii siiZinnol-
lisellii valvonnalla ja virheel-
l is lTksi in.  Systeemi on toimi-
nut varsin h)'vin ja paaosin
siita syysta on R. Tennande-
rille myonnetty vuoden 1997
luottomiehen titteli.

LUOTONVALVONNAN
KUSTANNUS-
TEHOKI(AAT

MENETELITIAT JA
PROSESSIT

Lounaan jalkeen peasi irti toi-
mitusjohtaja Tom-G Ahlroos
Ritom Ky:stii. Vitseillii hoys-
tetyss2i esityksessiiiin Tom piti

ToimittEjohtajaTom-G Ahlroos , Ritom K! .

kuulijat hereillii puhumalla
asiaa luotonvalvonnan kus-
tannustehokkaista menetel-
mista ja prosesseista.

Luor. tomlTnt ihen sis, i l l  ae
aina merkittavet riski- ja kus-
tannustekij iit. Vain tehokkaan
luotonohjauksen avul la voi  -

daan luoda edellytykset tur-
valliselle luottomyrynnille. Luo-
lonohjaus onkin el in la rkeea
jokaiselle luotolla myyvZiile

]'ritykselle. Kustannustehokas
luotonohjaus lisaa yrityksen
kannattavuutta, samalla kun
puutteellisen luotonohjauk-
sen seuraukset voivat ol la
kohtalokkaita. Kun kilpailu
yritysmaallmassa yhd kovenee
ja marginaalit kaventuvat, voi-
daan luotonohjausta tehosta-
malla saalrrttaa myijs merkit-
tava kilpailuetu. Yritys, joka
vahentee luottotappioitaan ja
sidottua paaomaansa, voi saa-
da palkkioksl kilpailUoita ke-
vyemmzin kustannusraken-
teen toteaa Tom.

Oletteko muuten tulleet
koskaan miettineeksi paljon-
ko luotonanto yrityksellenne
maksaa? Kustannuksiahan
luotonanto alkaa slmnyttee jo
siina vaiheessa kun arvioi-
daan  po ten t i aa l i sen  as ia  k -
kaan luottokelpoisuutta - siis
jo ennen ml,f/ntie. Lisaa kus-
tannuksia syntly viela koko
luo t toa jan :  ko rkokus tan -
nukset, valvon takus tan n uk-
set, perimiskustannukset jne.
Konkreettisiksi luotonannon
kustannukset tulivat kaikille,



kun  ne  su  h teu  l e r  t i i n  es imerk -
kivritykseen, jonka liikevaih-
to oli I 1O mmk, tulos 5.5 mmk
ja  l asken tako rko  l 2  oo .  Kun
lasketaan kaikki luottokulut
vhteen: korkokulut .  erepaivAn
jZ i l ke i se l  ko rkoku lu t .  l uo r  ro -
tappiot ,  hal l intokulut  yms.
voidaan todeta, ettei luotto-
ku lu t  vas tas i va i  j opa  3  co : i a
esimerkkiyrityksen liikevaih-
dosta ja 60 ./o:ia tuloksesta,
joten merkittavasta asiasta on
todella kysymys. Luotonanto
tehokkaasti hoitamalla ja or-
ganisoimalla voidaan saada
aikaan merkittiiviei kustan-
nussaestoje.

Luotonannon peruskivi on
luottopolitiikka, joka jokaisel-
la luotolla mn'vAllet yrltyksel-
l a  I u ]ee  o l l a .  Luo l ropo l i t i i  kka
tulee muotoilla aina yrityksen
r  i l a  n teen  muka ises t i .  Sen  s i
saltoOn vaikuttavat mm. onko
asiakasyritys pieni vai suuri,
onko  as iakka i ta  pa l j on  va i  ve -
han, mitke ovat maksuehdot
jne. Luottopolitiikan teirkein
tavoite on luoda edellytykset
yrityksen kannattavalle ja tur-
valliselle iuottomylmnille. K:iy-
tannossa siina sovitaan peli-
s a a n n o i s t e  m i l e n  m l J n l i  j a
l uo t to -osas to  pa rha  i t en  l o im i -
val  yhteistyossa t  ie lojenva ih-
don ja neuvottelujen muodos-
sa. \?rteisen sopimuksen mer-
k i lys on si ina. et te kaikki  I  ie-
tzivzit ja sitoutuvat "pe1in hen-
keen" yhteisten tavoitteiden
saavuttamiseksi. Kaikkien tu-
Iee si lou l  ua ja s isai istae luo o-
po l i t i i k ka  a ina  j  ohdos  ta ,
mJ,ynnln kautta reskontraan.
Se on ankkuroitava kaikkien
se lkay t imeen  ja  s i t a  t u lee
myos jatkuvasti paivittaii.

UUSI
KIRJANPITOLAKI JA

TILINPIIATOS-
ANALYYSIT

Viimeisen esitysl.uoron sai Ba-
Ia  nce  Consu l t i ng  Oy :n  pad -

Toimitusj ohtaj a An Roj ala.
Bald\ce Consulting OU.

anallytikko Ari Rajala, joka
ke r to i  uuden  k  i r j anp i  t o la  i n
valkutuksista tilinpaatosten
analysoinl i in.  Uusi  k i r janpi-
I o l a k i h a n  a s r u i  v o i m a a n  j o
3  1 .  1  2 .  1997 .  j o ren  uuden la i s ia
l i l i npe€ i  Ldks ia  vo i  t upsahraa
eleemme koska h1'vzinszi. Keiy-
tannosse niita on kuitenkin
niik]'nyt vasta muutamia, joka
joh tuu  p i t ka  l r  i  l a i n  s i i r t yma-
saannoks i s ra .  Uu l  l a  k i r j anp i -
tolakia on pakko soveltaa vas-
ta  i i l i npa ia toks i i n .  j o r ka  pee r -
t) 'vat  I .7. I999 jelkeen, joten
uudet tilinpaatokset tulevat
kunnolla kaikille tutuiksi vas-
ta 2OOO luvun puolella.

Ti l inpi i i i tost i i  koskevat
muutokset eivat rajoitu pel-
kastean kirjanpitolakiin, vaan
jo voimassa oleva uusi osa-
keyhtiolaki seka tuleva yhtei-
sen  va lu  u  l an  eu ron  kdy l l odn -
ol to lu levat osal taa n vaikurta-
maan i i  l inpae tok s i imme. Kai-
ken kaikkiaan muutokset ovat
luottomlesten kannalta varsin
posi t i iv is ia.  s i l le l  i l inp€iatds-
kiiytiinndn yhteniiistyminen
EU-a1uee1la mahdollistaa pa-
remmin ulkomaisten yritysten
analysoinnin ja varovalsuu-
den periaatteen korostumlnen
oman paaoman turvaamisek-
si  ja velkoj ien edun suojaami-
seksi parantaa tilhpaetosten
luotettavuutta.

Kirj anpitolain uudistuksen
nekyvin vaikutus tulee ole-
maan tuloslaskelma ja tase-
k a a v o j e n  m u u t o k s e t .  M y o s
j u l k i s t e t l a v a n  r  i e d o n  m a d r e

tulee entisestadn kasvamaan.
Suurimmat muutokset koe-
taan tuloslaskelmassa. Tulos-
laskelman esitysmuoto tulee
supistumaan ja esim. mlynti-
katet ta ja kayttdkatetta ei
endd r  uloslaskelmasta loydy.
Key l  l dka re  tos in  pys ry teen
edelleen laskemaan, kun liike
voittoon lisataan suunnitel-
mapoistot. Kaupan puolella
jopa  m lyn r  i ka rek  i n  on  l aske r -
l av i ssa .  kun  paaosa  muu l t . u
vista kuluista on lavaraostoja.
jotka edelleen esitetazin oma-
na eranaen tulosiaskelmassa.
Ulkomuotoseikkojen l isziksi
l ak iu  ud i s tus  s i sa l rae  myos
use i i a  s i sa l l o l l i s i e  muu toks ia ,
j o l ka  va i ku t tava t  I  i l i npa , i t dk -
sen lasken ra per iaar I  e is i in ja
siten myds anallrysien loppu-
tuloksiln. Oikaisujakin edel-
leen tarvitaan oikean tuloksen
s elv l t tamis eksi ,  jo ista esi-
merkke ina  mm.  l i i keLo im in -
nan muihin Luor toihin k ir jat-
tujen mn'ntivoi r lojen. a k rivoi
t u j e n  k u r s s i t a p p i o i d e n  j a
omistajien palkkojen korwaa-
minen yksiry isol toina tai  osin-
koina vaatimat oikaisut.

Taseen puolella muutokset
ovat tulosta pienempia. Vuo-
den  1993  uud is luksessa  to -
teutettiin jo taseen "keento"
EU-muotoon. Taseen perus-
kaava tulee pitenemiian huo-
mattavast i ,  joka johtuu le i-
heisyritysten velka- ja saata-
vasuhteiden yksi  ty iskoh -ra i -
semmasta esi t  lamisesta.  Myds
rahoitusomaisu uden jako ly-
hyt- ja pitkaaikaiseen osaan
pidentea tasekaavaa. Tase-
erien sisellOn osalta on huo-
mioitava tiukentuneet arvos-
tusperiaatteet ja nopeammat
poisloajat  aineettomi l le hyo-
dykkei l le.  Arvonkorotusten
tekoa on myos rajoi tet lu.  jo-
l en  oma n  paaoman  pa ink i i -
taminen arvonkorotuksilla on
nyt entista hankalampaa. Vel-
kapuolelta loytly uutta mm.
paaomalainojen esittaminen
omana tase-erAnddn.
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Erddksi tulevaisuuden on-
gelmaksi tilinpeet6sten ana-
Iysoinnin kannalta saattavat
muodostua pienten yritysten
suppeat tilinpeetosesitykset.
TZiII<iin tuloslaskelma ja tase
on minimimuodossaan, eika
paaosaa tilinpaat6sanallysin
tunnusluvuista voida luotet-
tavast i  laskea. Kun pieni  yr i -
tys on alle 2O mmk, niin uu-
distus koskee paaosaa suoma-
laisista yrityksiste. Myds kon-
sernitiiinpaatoksen mahdolli-
nen puuttumlnen saattaa vai-
keuttaa yritysten analysointia.
silla konsernitilinpaatds on
pakol l ista laat ia vain yht id-

ryppiiiissA, joissa kaksi seu-
raavista saanndista tayttyy;
liikevaihto yli IOO mmk. ta-
seen loppusumma yli 50 mmk
tai henkilostd keskimaarin yli
25O henkiloa. Useimmille kon-
serneille laatlmisvelvollisuus
s1mt1ry kuitenkin osakeyhtio-
lain perusteella, joten tasta
ongelmasta taidamme selviy-
tya pelkella sii ik?ihdyksellii.

Summa summarum tieto-
jen yhteneist)'rninen ja lisii2in-
tyminen yhdesse julkistamis-
velvollisuuden laajentumisen
myote tulevat selvesti lisaa-
maan t i l inpaatosanalyysien
kayttda yritysten luottoriskien
arvioinnissa, toteaa Ari esityk-
sensa lopuksi.

POREILUA SEKA
SATJNATI IAUPOA

Tyont€iyteisten luentojen j iil-
keen siirtyiv2it luottomiehet
ansaitusti rentoutumaan sau-
nan  l emp i j on .  Po rea l taan
pyorteissa nautittujen virvok-
keiden jiilkeen kurssituksen
pahimmat rasitukset oli pian
pn/hitty pois mielista. Kris-
tallin kirkkain ajatuksin oltiin
pian jo valmistautumassa se-
minaarin pAiittAvAiin juhla-
illalliseen. Mattimyiihaiset eh-
tivat viela taydentemaan tax-
free varastojaan ennen illallis-
Lit.

Illallinen nautittiin laivan
viihtyisAssii Maxim A la carte
ravintolassa. Paikat oli jo en-
nalta arvotut, joten "kuppi-
kuntia" ei paassyt slmtymaan.

Se ei kuitenkaan estenlt reip-
paita luottomiehie j ouhevasta
jutustelusta ja hilpeeistai haus-
kanpidosta uusi in ihmisi in
tutustuen. Illallisen jiilkeen
monen ilta jatkui edellisen il-
lan uusintana. Ensin oli l'uo-
rossa Riverdance ja sen jel-
keen Stardust, josta viimeiset
luottomiehet saatiin hatistella
aamuhiimiirissA yopuulle.

"Nukutun" ydn ja erino-
maisen shamppanja-aamiai-
sen jalkeen oli laiva jo kiinnit-
tlneena Helsingin satamaan.
Koulutustoimikunta Kari Md-
kikerjen johdolla oli onnistu-
nut je l leen loistavast i .  Semi-
naari  o l i  korkeatasoinen ja
jiirjestelyt toimivat moitteitta.
Seminaaripalautteissa luotto-
miehet kiittelivet aiheita seka
luennoitsij oita. Yhtei palautet-
ta lukuunottamatta seminaa-
ri vastasi odotuksia. Esitel-
mtiitsijdiden arvostelu l-5 as-
teikolla vaihteli viilillii

3.3 - 4.2, ollen keskiarvol-
taan h1'vii 3.8. Parhaan luen-
noitsUan kunnian vei muka-
naan Ruotsiin kreditchef Rolf
Tennander. Tapahtuma todisti
jiilleen kerran, etta laivasemi-
naari on lunastanut paikkan-
sa yhtena yhdistyksen merkit-
tevimmista tapahtumista, ei-
ka suotta.

Etteikd moftLDuolLnen luottomres muds refttoutuaktn osalsiT

AktTluis ta s emlnadrto dke ii".
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thdLstA Ls en puhee i ofLtaja
Matd lEend Virtanen jo
konkurssiasiamies
Ee ro LLt a tikdinen seurueineen
j uhIoiIIaIItseLIa.

Y o le rll.o n luo LLo haUInLo a s ke Liirl
osallistuneit'a.

Juhlaillalla-en tiiuis tci mie Iip ite ide n
Daihtoa j a h(]us kcLnpitocL
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JASENKYSELYl99S
Lassi Karppinen
Luottomiehet ry:n hallituksen jasen

Luottomiehet ry:n hallitus piiiitti aiime keaiiiinii
toteuttaa j dsenistiin keskuudess a nielipidekgs elgn,

jonka tarkoituksenrr oli sehsittiiii jdsenkunnan
rakennettrr sekii kortoittoc jttsenten mielipiteitii ja
odotuksia. Tuloksen auulla on tarkoittrs kehittiiii
ghdistgksen toiminto,a j ttsenistiin halurrma,an
suunto,o,n.

la inen. Tehtav?i l  l i i r tyvar pi ia-
as iassa  ta lousha l l i n toon .
Asuinpaikkana on Etelii-Suo-
men laani (vastaajista 8O pro-
sentt ia) .  Vajaal la puolel la
luottomiehista on esimies-
tehtavia.  Toimihenki  lotehte -

visse on kolmannes ja asian-
tuntijana viidennes.
(Kaaviot 1-4)

Inssi Kc|rppiften

Kgselglomo,kkeita
liihetettiin kescikuussa
noin 7OO kappaletta ja
ua.stauksia saatiin
runsaasti - ko:ikkiqan
298 krrppaletto,. Tiissii
ghtegdessii on
prrikallaan kiittiiii
kaikkia kgselggn
uasto,nneita.
Vasta'usp ros entti (4 2o/4
glitti s elu ii.s ti o do tuks e t.
Niiin kattauan
palautteen perusteella
ooi jo tehd.ii
johtopiiiitiiksici.

Millainen on
Luottomiehet ry:n

jisen?
Keskiverto luottomies on toi-
minut luottoalaan l i i t  l ) .v issa
tehtavissa yh 10 \,.uotta ja yh-
distyksen jiisenena yli 5 \.uot-
ta. Han on siis alan ammatti-
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Toiminnan
arviointi

Yhdistyksen toiminnasta an-
netut arvosanat vaihtelivat
melkoisesti. Arvosanoja an-
nettiin koko skaalalla 4- 10.

Parhaan arvosanan yhdis-
tys sai roolistaan kon takti fo-
rumina. T2imii on siniins2i tiir-
keaa, s i l la Luottomiehet ry
perustettiin aikolnaan kes-
kusteluforumiksi, jossa luot-
toalan vaikuttajat voivat kes-
kustella alaan liittyviste ajan-
kohtaisista asiolsta. Samalla
yhdistys toimi t ietojenvaihro-
kanavana.

Myos yhdistyksen jiirjes-
tiimiit tilaisuudet sekii Luotto-
linkki ylsivet yli kahdeksan
keskiarvoon.

Saadut keskiaruot paljas-
tavat, etta vielakin on paran-
tamisen varaa. On kuitenkin
pidettava mielesse. et te aat-
teellisen yhdistyksen pitkalti
va pa aehtoistydhon pohjautu-
va lo iminta aseTtaa keytdnni jn
rajat toiminnan laajentami-
selle. Erityisesti voimakas pa-

nostaminen edunvalvontaan
ja koulutukseen edellyttaisl
kaytanndsse ainakin osa-ai-
kaisen Ioimihenki lon /  roimin-
nanjohtajan palkkaamista.
(Kaavio 5)

Toiminnan
kehittdminen

Mielipidekyselyn vapaamuo-
toisessa osassa kysyttih jase-
nistdn odotuksia yhdistyksen
toiminnasta. Lisaksi pl,ydet-
t i in jeseniston miel ip i te i ta
koulutusaiheista sekii pgrdet-
t i i n  kom me nT te j  a  se i ko i s la .
jo ihin hal l i tuksen tul is i  er i  r ] ' i -
sest i  k i inni t taa huomiota.
Kommentteja ja parannuseh-
dotuksla saatiin runsaasti.

Val taosa jesenistosta on
kokenut hyotyneensa j asenly-
destiiiin. Tete mielte oli 83
prosentt ia vastanneista.  17
prosenttia vastanneista ei kat-
sonut tehe n mennessd hyr i -
tyneensa jiisenlydestii. Osan
kokemukset yhdistyksestii o1i-
vat v iele ni in lyhylaikais ia.  el-
teivat he katsoneet voivansa
vastata esi  te I  tyryn kysymyk-
seen.

Kehitramiskohteisra nousi
selv i ist i  ykkoseksi  koulutu k-
sen lisaaminen sekii ajankoh-
ta. is. is [a asioista t iedottami-
nen. Koulu Lus toiveiden k:ir
jessa ol ivat  luottoalan laki-
uudistukset. Taman liseksi
toivott i in koulutusta mm.
l u o t t o t i e t o j e n  t u l k i n n a s t a .
luottopolitiikan laatimisesta.
.euron vaikutuksista luottoa-
laan, tlllnpiiAtostietojen ana-
l yso inn i s ta ,  vakuuks i s ta ,
luottovakuuksista yms.

Muita usei ta kommenl le ja
saaneita kehittiimiskohteita
olivat:

-Yhdistyksen roimintaan
lisaa nakyvylttA julkisuudes-
sa er i ty isest i  luoTtoalaan I i i t -
tyvien hankkeiden yhteydes-
sa.

-Lisea yhteis iS t i la isuuk-
sia /  kontakr imahdol l isu uksia



(mm. asiapi tois ia kuukau-
sikokouksia).

Nykyisia tilaisuuksia pidet-
tiin "sisaanlampiavina". Uusi-
en henki lo iden tutusl"ut tami-
seen tulisi kiinnittee nykyista
enemman huomiota.

-Helsinki  -keskeisyyden
vastapainoksi my6s paikallis-
ta toimintaa (eslmerkiksi pe-
rustamai la alueel l is ia ala-
!'hdistyksia). Liseksi r oivol 1 iin
kokouks ien  p i l dm is t2 j  my t j s
Helsingin ulkopuolella.

Luottotutkinto
Vastaaj ista oli luottotutkinnon
suori tLaneita 75 henki lde ja
2l  henki loa aikoi  suor i t taa
luottotutkinnon. 17 2 vastaa-
jaa ei ole suorittanut eike alo
suorittaa luottotutkintoa. Tu-
los olisi todenndkoisesti hie-
man muut tunut,  mikal i  o l is i
kysytty: "Harkitsetteko luotto-
tutkinnon suorittamista."

Nyt kahdeksan vastaajaa
ilmoitti spontaanisti harkitse-
vansa luottotutkinnon suorit-
tamista.

Luottotutkintoa toivottiin
kehitettavaksi siten, etta tut-
kinnon aikaisemmin suorit-
taneille tarjottaisiin mahdolli-
suus luottotu tk innon paivi-
t y> t \ t l l  >b l l l l .

Tule mukaan
kehittdmddn
yhdistystii!

Lopuksi haluaisin muistuttaa
jiiseniii, etta Luottomiehet ry:n
toiminta perustuu vapaaeh-
toistyohdn ja siksi toimintam-
me kehittamisen perusedelly-
tyksena on jaseniston oma
aktiivisuus. Mik:ili haluat olla
mukana jatkamassa yhdistyk-
semme menes lyksekaista ja
37 l'uotta jatkunutta perintei-
kastd toimintaa sekii kehittii-
miisszi sitti vastaamaan tule-
valsuuden haasteis i in,  ota
yhteys hal l i tuksen jeseni in.

Kaavio l.

Kysel][m vastanneiden
asuinpaikkajakauma

Vastaajia: 297 / 294

I Et"la-Suo."n leani 80%
ffi Lansi-Suome n Hldni 17"/"

I tta-Suor"n |iieni 1%

I Ortun lAdni 2"/"

ffi lapin laani O%

Yriftile4% Kaavio 2.

Toimihenkil6 32%

Kysymys:
Tehtaven luonne

Vastaajia:
294 / 298

Asiantuntiia 20%

Asian-
tuntiia/

estmres
210/o

Esimies 23%

Toimin luottoa
palvelevassa
yrityksessa
27"/"

Tieto-
hal l into 1%

Markkinointi
70/o

Kaavio 3.

loushallinto 39%

Kysymys:
Liitt)'vaikd
tehtavanne

peaasiallisesti
yritykseen?

Vastaajia:
294 / 294

Yleishallinto 18% Rahoitus 8%

Kysymys: Kuinka Kysymys: Kulnka
kauan olette kauan olette
toiminutluottoalaan ollutjasenena
liittFrissa tehtavissii? Luottomiehet ry:ssa?
Vastaajia:
294 / 298

fJ Vastaajia:
t_) 29A/29A I

Kys!'mys: Arvioi yhdistyksen toimintaa
kouluaryosanoilla (4- 101

l. Yhdistyksen edunvalvontatehtavisszi
2. Luottolinkki -jasenlehden siseltii
3. 1'hdistyksen koulutustoiminta
4. lhdistyksen jerjestiim?it tilaisuudet/retket
5. l'lldisryksen merkitys kontaktifoorumina

vsni. .rdl

Kaavio 5.

0r vuotra t- tvuorta 5J0 vuoltr ylil0 vu.tta

Kaavio 4.
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Onnittelut

Rlsto Suviaia
varatuomari.

Aurinkoisena slryskuun
pAivana vietti 5O-vuotis-
juhliaan turkulainen
Risto Suviala.
Kirjailijakoti Villa Kivi
Totilonlahden rannalla
Helsingissa sai vieraik-
seen paivansankarin,
henen ystevAnsa ja
liiketuttavansa.
Tiiaisuus kirpeaste syys-
peivasta huolimatta oli
lemminhenkinen.
Varatuomari Risto Suviala
on toiminut aikaisemmin
Luottolinkin paatoimltta-
jana ja yhdistyksen pu-
heenjohtajana. Hdnet on
valittu myos vuoden
luottomieheksi.

Ldmpimd.t onnittelut 5O-vuotiaalle!

Luottomiehet - Kreditmiinnen ry
Luottolinkki-lehti

?
ri

Jo

Luotonvalvoj an Kalakeitto
2 litraan luotonvalvojan hikea lisataen n \ / 2 kg ruodittua asi-
akasta. Keitetadn se kypsriksl. Ota sivuun odottamaan jiilki-
kasittelya. Paloittele 4-5 kp1 reklamaatioita. Lisaa lohkottu
mlyntimies seka muutamia pippurisia huomautuksia. Vaanne
keittolely tulikiven kuumaksi. Nesteen kiehahtaessa voit siir-
tya lempeammAlle leimmtjlle. Keitoksen kypsytty€i lisee liemeen
ruodittu asiakas. Pala rasvaisinta lupausta, v?iriksi kilpailevan
yrityksen myf/ntitykki. Lopuksi lorautetaan maitohappoa.
Tarkistellaan maku... ja siirrytean nauttimaan rukihisen huu-

:::":":Tl:
Etfltyii siihen, hy'vat puolet, huonot

puolet (jos on). Mitii ongelmia
olet te kohdanneet ja miten
olette ne ratkaisseet.

O len  k i i nnos tunu I  e  ta t y6s -
kentelystii luotonvalvojana.
Kertokaa miel ip i te i tanne ete-
tyoste, miksi olette pAiityneet

20

Nimimerkilki:
Di aamuruuhkissa.

Pie net j a s uur et aj atuks et,
hauskat hetketja
kommellukset.
Tulua isujen ja ruusujen,
siinrihrin on jo siementri
qjatuksen.

Kun uiela uhdessii teemme
palstantddn, sqamnle
uaikeatkin astat
jtirjestymiiiin.

Lzihetei ajatuksesi kirjekyyh-
kyn tai pullopostin valityk-
se[a, niin koitan saada sen
kiinni radioaalloilta.

Margit Ansamaa

P44rurrrurraJa

Yrityspalvelu Ansamaa Tmi
PL  816
1350I Hameenlinna
e-mail:
mansamaa@nettilinj a. fi

"Maksoi vaikka lupasi"

Turun kdupungtnoutt

"Kokemus on nimi, jonka lt-
se kukin antaa omille ereh-
dyksilleen"

Oscar Wtlde



FECMA-
EJMSUElfiEEFederation of European ,

Credit Management
Associations

tll
I

3.f.j
! .  { a
- l  ' r

1 , i l
ril !

t
; " r l

'}

Historyof ACMI

Founded in 1974, ACMI'S main
objective is to help companies
\\'ith credit management related
problems.

In fact, the figure of the Credit
\lanager did not appear in Italy
unhl the seventies, when it tended
to be seen in multinational compa-
nies who adapted the original
Anglo-Saxon model to the charac-
teristics of ltalian business. For
these companies, the creation of a
department under the responsibil-
itt of the credit manager has been
*en as a critical factor of their
!uccess.

From the first pioneers who creat-
ed the credit management profes-
iion in Italt and who facilitated
its rapid development, ACMI has
come a long way. In this context,
-{CMI is an essential organisation
which provides, updates and

widens the technical qualification
nf  the  r rpd  m:n :opr

ACMI has individual, rather than
corporate, membership and is
financed principally by members'
subscriptions. Members contrib-
ute far more than money, how-
ever. Today, ACMI has about 480
members, a figure that has almost
doubled in the last five years.

ACMI became a member of
FECMA in 1989.

Meetings

ACMI's members have many
opportunities to meet. First, there
is a two-day Annual Congless
which is traditionally held in a
famous toudst rcsort. Most recent-
ly this has been held in Rome,
Venice, and Rapallo. The next will
take place in Rimini. This enables
credit managers to meet those in
service companies, eg those in

credit informatioru credit insur-
ance and the banks. The subjects
of the next Congress will be the
Euro and the Privacy Law

Every year in April ACMI cele-
brates its Annual Assembly, in
which the annual accounts are
presented and debates are held
about the work done and the
association's future programme.
In addition, the Association
organises three seminars every
year on subjects of specific inter-
est. This yea4 the chosen topics are
factoring, credit insurance and
agency conuacrs.

ACMI is organised into different
groups according to trade sectols.
These include: large consumer
goods, public bodies, domestic
appliances, air-conditionin& ind-
ustrial goods, agriculture and
foreign trade. Each group meets
once a month or every two months
to discuss sectoral trends, to meet

,tr.}
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relevant experts and to strengthen
professional relationships through
the exchange of data and opinions.
All the meetings take place in the
prestigious home of the Unione
del Commercio, del Turismo e dei
Servizi della Provincia di Milano,
in which ACMI has offices and
enjoys the use of common services
i h d  m a p f i n o  r ^ ^ m <

ACMINews

,ACMI Nezus is the quarterly maga-
zine of the Association. With a cir-
culation of more than 4,000, it
reaches over 10,000 readers, as it is
read not only by credit managers
but also by their colleagues, finance
and administration managerc, trea-
surers and general managers.
ACMI Neus covers news not only
about the life of the Associatiory
but also about matters of profes-
sional interest and up-to-date infor-
mation for today's credit manager
It is also an excellent showcase for
high quality advertisers.

Internet

ACMI also has a website
(www.acmi.it) and an e-mail
address (acmisegr@iol.it). The
website includes the Association's
statutes, dates of meetings, and
details of how to register for train-
ing courses. The Association is
working hard to develop its
services through the Internet.

Training

For several years, ACMI has
successfully organised training
courses for credit managers and
thefu staff. Each year, the Association
runs mole than 20 courses which
reach over 250 delegates in total.

Board of directors

The Executive Committee oI the
Association is its Board of Directors,
one of whom is the President. The
Board of Directors, with the
Secretary Generai, decide on the
Association's policy. The term of
office of the Board is 3 years, and it
meets monthly. The Board delegates
to the Secretary General, and a small
team of secretarial staff, the day-
to-day running of the Association.

A

EuropefrnBusiness
Register

The European Business Reg-
lster (u,LrK) rs a servlce wntcn
provides access to at least 13
national registers of officially
recorded company inf ormation.
A key element of the European
Union is the development oI a sin-
gle market. To suppod cross bor-
der trade, and to make the single
market a reality, the European
Commission has actively support-
ed the development of this ser-
vice. The EBR is not a new
database but a means of establish-
ing access to official registers
across Europe on-line without the
obstacles of language, culture or
technology. It is hoped that the
senice will become available by
the end of 1998.

The information

Users of the service will be able
to cally out name searches in
the member registries to identify
companies. They can then obtain
a standard package of official
inforrnation called a Company
Profile. This will consist of most
of the information listed below:

Some countdes will have addi-
tional information such as boards
of directors, personal profiles and
lists of shareholders. There will
also be an ordering facility for fax
delivery of annual reports. The
information provided will depend
on the underlying legislation in
each country and the way in
which the national register author
ities and their subcontractors have
organised it. The fee for informa-
tion will also depend largely on
the participating register and so
will vary across Europe. Ger-
many's federal structure of com-
pany registration limits its
participation in the first wave
of the project, but some German
information will be available
whelr the service is launched.

O Company name

O Address

O Telephone number

O Registration authority

O Company description

O Acfivity code

O Currency code

O Last annual account date

O Country of registration

O Registration date

O Legal shucture of company

O Stafus (ie dissolved, etc)

a Activity descriptjon



International Seminar on
Risk Behaviour and
Risk Management
Stockholm
This mpoftant conference for professionals in r sk behaviour and risk management w ll be run n assoc ation
with FECMA and will be held at Stockholm University from 1G19 June 1999.

l.ganiser of the conference, Bo Green, wrtes:

"R sk behaviour and risk management have an enormous impact on many bus ness areas,
padiculary credlt management. lt s surprising, therefore, that only a l if.t i ted amount of research
has been conducted on the subject.

"The purpose af tns conference )s to create a forum for an internationa) exchange af bus/ness
risk rnformation, encompassing credt, aw, statstics, economics, business adrnif strat on and
psycho ogy. Topics w I incude, among others:

I Risk assessment and credit manaElement
I PsycholoEiy and business life
I Risk management in higlh Eirowth companies and start.up businesses
The I st of conference sessions, together w th dela ls ol keynote speakers, wi I be finalised shorfly. "

lf you would like to attend or take an exhibition stand at this important event, please
tefephone lindsey Burke at the UK Institute of Credit Management on +M(011780 722912,
A programme will then be forwarded to you as soon as it becomes available,

"One of the great features of this
service," says PRV spokespersolr
Roine Amonssory "is that the
information will be very largely
language independent, being made
up of names, addresses, dates
and numbers. The screens will be
presented in the language of the
searcher togeiher n'ith the data. It is
otten medium-sized companies
$ho tend to find international
information enquiies difficult and
time consurning. The EBR project is
a good example of what Euope can
achieve lvhen it looks for a prag-
mniic solution to a problem. The
resulting product will be highly

Anew
IVlnster's
Degree

The ICM has secured a new
five year sponsorship of the ICM
Professor of Credit Management,
Prolessor Nick Wilson, for the
pedod 1998-2003 with a substar.rtial

increase in funding. Professor Wil-
son and his Credit Management
Research Group have now moved
to Leeds University Business
School where a new 'Credit Man-
agement Research Centre' has been
established, marking an exciting
new phase in the life of thc ICM
Chair. In addition to the ICM,
the Research Centre is sponsored
by Barclays Bank Plc, Dun &
Bradstreet Ltd, Equifax Europe
(UK) Ltd, EULER Trade Indemnity,
GE Capital Global Consumer
Finance Ltd, Griffin Credit Seryices
Ltd, Moore Stephens Booth White,
NCM Credit Insurance Ltd,
ar-rd Toshiba Infolmation Systems
(uK) Ltd.

The strategy of the Credit Manage-
ment Research Centre is to continue

!setuJ and, I'm sure, widely used."

Infotmation
ztnnu.ebr,orgJ



to develop a distinctive Profjle
through links with the industrial and

commeicial sectol and a strong aca-
demic publication record. The Cen-
tre's mission for the new nrillennium
is "... to establish a leading and inter-
nationally recognised centre for
research, education and exPertise in

the management of trade and con-

sumer credit ..." which will involve
both building upon existing areas of
research and exPertise, and adding
further dimensions.

In partnership u'ith the Universi-
ty's International Institute of Bank-

ing and Financial Services, the

CMRC will launch a new MSc in

Credit Management during the

1998-1999 academic year and

embark on an ambitious Pro-
gramme of research in credit and

financial services.

The MSc will be a {lexible Pro-
gramme that can meet the r1eeds of

students working in industry lt is

both practical and careel odentat-
ed, while maintaining the high

standards of rigour and scholar-
ship expected at this level of study.
Students will take a number of

modules which together earn the

120 credits necessary {or a Mas-

ter's degree. The oPtion is there,
however, to take certificates and

diplomas based on sub-sets of the

Master's programme. This allows
both conpanies and individuals to

use the MSc in Credit Manage-
ment in a tailored way to meet

their educational needs. The pro-
gramme n'ill make use oI a vaiety

of approaches, including L-rternet
technologies, to make the coursc
accessible to students outside the
immediate geographic area of the

(covering financial services, trade
and consumer credit), Credit Scor-
ing & Risk Modell ing, Financial
Markets and Financial Analysis,
Marketing and Stfabetic Manage-
ment, Prolessional Skills, and
Research Methods. Students will

also complete a rcsearch-based
dissertatioil which will usually be
a projcct linked to their working
environment.

University. Atiendance require

ments are consolidatecl into an Fot fulther infotmation
intensive 2 to 3 clay workshop for pleise contait Balbar! , -
each module. The main ranght 

'Summets 
on +44(0)11'3 233

areas of study in the degree mod 4473, ot email het on
ules are Foundations of Credit bs@lubs,leeds.ac'uk 0

Contributiotts for
the next editiorL

of the FECMA

Nerosletter should

be sent to

the Secretqriat at:

Ttu Water MiIl,

Station Road,

South Luffenlum,

Oakhan,

Leicester shire

LE15 8NB

FECMA Officers
President: Ted Brown lnstitute of
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Saenska
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LUOTON-
VALVONNASSA

ihme etta saadaan toimitettua
tavara oikeaan osoitteeseen.

Kalkkein mukavinta onkin
lamdn  l yon  mon ipuo l i su  us  j a
er i la isten ihmisten kanssa
asiointi. Asiakkaat ovat mu-
kaviakin ja liikente enhoita-
j amme iha  n  i a  kansa inve l i s i a
ihm is ia .  Ha  r vo in  j ou  tu  u  enad
todellisen haukkumisryopyn
kohteeksi  mika on h1,vd asia.
Minulla ainakin on piiivd ko-
konaan pilalla kun joku huu
taa. Asiat asioina vaikka on-
han se toki omastakin mieli
alasta kiinni.

Kuitenkin kun kvsytii:in
minultakin, mita teet tyokse-
si, koetan kierell.i ja ydtan ol-
la kertomatta ettd olen luoton-
va l vo ja .  He r i  ky5 -v raan :  o le l sa
joku ulosottomies vai? Perin-
tehommissahan on perintei
sesti aika tiukkaa vztketi kun
p i tez i  ku  i t enk in  o l l a  j o tenk in
kovana ettei jalsi saatavat saa-
matta.

T a l l a i s i a  a j a  r u  k s i a  t a i n A a n
19 .  rO .  t  998

a a a a  a a

Fecman vuosikokous

Edellisessii numerossa olleen
artikkelin kirjoittaja on Dun &
Brads t ree r  F in land  Oy :n  to im i -
tusjohtaja Mats Nybondas.
Hdn osal l istuu yhdistyksen
edustajana Fecman kokouk-
siin ja toimii asiantuntijana
aslassa.

Pahoittelemme
kirjoittajan ni-
men  puu t tu -
mista artikke
lin yhteydestii.

Paatoimittaja

- Tulee yleensa ekana toihin
ja lahtee vikana

- Puhelin on aina varattu ja
jonossa viisi

- Ml,f/ntimiesten jarru
-  As iakkaa  I  haukkuu ;  va r5 in -

k in  j os  l asku r  ova l  vaAr in .
lzihetykset hevinneet, las-
kukin hdvinnyt tai ei ole tul-
lut, osoite vddrin ja vield pe-
rintetoimistoonkin saatava
laitettu ym mukavaa.
Ennustajaeukko

- Neuvottelija, sovittelija, sel-
vittiijii, lepyttajii, uhkaaja,
kerj?i?ijii, korjaaja, tutkija

- No sehdn on tietysti
I u o t o n v a I v o j a !

- Siltlkin... tyd on mukavaa,
antoisaa, p:tiva kuluu ripe-
asti.

-  Asiakkaamme ovat paai-
saantdisesti tietenkin rating
AAA ja maksavat laskunsa
erape ivana ! ! ! !  S i t a  pa i t s i
mukavia.

- Tyokaverit antavat voimaa
ja lloa arkeen. ..
Tiimimme on tosi mahtava

H1wel:i kaamosaikaa, mutta
valoisaa mielt€i kuiteskii ja
eleikziii t:iysillzl!
20 . I0 . I998  SCH LA INEN

JA PAIVAA

Se on sitten maanantai taas
j a  u u s i  a j a n j a k s o  u u d e l l a  n i -
m e l l d  a l k a  m a  s \ a .  M i l e n h d n
5  i r a  o p p i i  s u h i s e m a a n  t d m d  n -
kin nimen. Oli mika nimi hy-
vanse kaippa tama perinta on
samanlaista.

En5 imma inen  puhe l i nso i t  -
to liikenteeste lAhetys nimel
l a  - K A K K A -  I n  i m i  k e k s i r t y
mu t ta  muu ten  tode l l i nen )
a  \us  taa  j ossa in  pa in  He ls in -
kia.  Li ikenteenhoi ia ja pl . f /  taa
katsomaan k r i  s ta l l ip al l  o s ta
mistahen yrityksesta on kyse.

Koska lAhetys on Italiasta
epiiilen vahvasti etta aat on
muutettu aaksi ja todellinen
nimi olisi KAKKA OY ja sitten
tuleekin jo jotain selv:ia. Yri-
t y s  I o y t y y  j a  l u o r r o r i e d o t k i n
loytlw:it. Saadaan sekin lahe-
t ys  e teenpa in .  L i i ken teen -
hoitajat ovat jo oppineet keyt
tamaan  me i ta  muu tenk in
kuin luottoasloissa, ol laan
o :o i t e .  puhe l i n  j a  f ax  pa l ve lu i -
ta. Suomalaiset yritykset kun
r i l aava t  v ie ldk in  puu  l (ee l l i s i n
tiedoin tavaraa, toisinaan on

I
I
I
I

Luottolinkin Mainoshinnat lggg I
Mainos keskiaukeama 6.OOO mk.
Mainos takakansi + sivll 2. 1 ,/ 1 sivun hinta 3.5OO mk
M a i n o s  l / l s i v u 2 . 5 O O m k
Ma inos  |  / 2  s i vu  I  . 5OO mk .
Malnos 1/4 sivu l .OOO mk
Mainosten varillsa 5OO mk. /viiri, eli esim.
nelivarimainoksen varit maksavat
4 x 5OO mk. = 2.O00 mk. /mainos.
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Sosiaalinen
luototus
Kuudentoista miljoonan qsukkac"n Hollctnnis sa
sosiaalipankkitoiminnalLaonpitkcitpertnteet.
Jcirjestelmci sqi alkunsajo 325 uuotta sitten,

utranomqts et ryhtgiucit uctstustamaan silloisten
rahanlainauslqilosten kdghimpiin qsukkaisiin
kohdistamqa. kororlkiskontaq. Kiiuhien turua.kst
penstettiin paikallishallinnon omistamia i a
rahoittamin kaupunkien pankkeja. Nciitci on kipi
utasisatojen ollut kuitenkin uain muutamcl
Hollannissct on tcillci hetkellci 48 ns.
s o siaalip ankkia eikci toimtnta ole uielcikcicin
mqankattauaa, stLlq Hollannissa on 6OO kuntaa.

1 6OO -Iuuulla, j olloin paikallishc.llinnon

Sosiaalipankit, joiden viralli-
nen nimi on kaupungin pank-
ki (Stadsbank, josta englantia
puhuttaessa keyteteen ilmai-
suja "municipal credit bank"
tai  "social  bank") ovat osa
kunnallishallintoa. Pankit si-
joittuvat hallinnollisesti kun-
tien sosiaalivirastojen yhtey-
teen ja siela h)'vinvointiteh-
tiivien alueelle. Sosiaalipank-
kitoiminnan suurista linj auk-
sista paettae kaupunginval-
r.uusto. Peatoksenteko on si-
ten paikal l ista ja sosiaal ipan-
keilla on toisistaan erottuvia
paikallisia kaytantijj e.

Sosiaalipankkien toiminta
suuntautuu kahtaalle: ne hoi-
tavat seka vapaaehtoisia vel-
kajiirjestelyjii. etta jerjestevet
sos iaa l i s i a  ku lu  t  us luo l . l . o ja
pienituloisille kuntalaisille.
Asiakkaansa sosiaalipankit
saavat paasdant6isesti kunti-
en sosiaalivirastoj en kautta.

Luototuksessa korostetaan
pienituloisten auttamista, vel-
kakierteen katkaisemista ja
sosiaalista integraatiota. Toi-
minnan piiriin paasee myds
sel la inen henki ld,  jo l la on
maksuh e i r i t imerkinta,  kun-
han vain hiinen ansiokehitys-
ennusteensa viittaa siihen,
ettii hiin kykenee suoriutu-
maan velasta. Talleisissa yh-
teyksissa korostetaan sosiaa-
l ista la inaa ns. " lo isen mah-
dollisuuden luottona"; mak-
settuaan sosiaalisen lainan
henkild palautuu luottotieto-
rekisteriin luottokelpoisena.

Suomen sosiaalisen
luototuksen taustaa

Suomessa sosiaalisen luoto-
tuksen kayttoonotto on nous-
sut esiin lehinna ulkomaisten
esimerkkien pohjalta. Suo-
messa tarvetta luototukseen

t t

on arveltu olevan monistakin
syista: osa kansalaisista on
menettAny't laman olosutrteis-
sa luot tokelpoisu u t ensa (mak-
suhairiomerkinnat). useat va-
hevaraiset eivat omaa riittavia
vakuuks ia  ta i  he  ova t  n i i n
pienituloisia, etta eiviit pysty
suoriutumaan vai l t  tematio-
mist i i  ha n kinnoista tai  muis-
ta maksuistaan. Myiis vuok-
raennakol.  voivat ol la y l ivoi-
maisia Dienitulosille.

Velkaongelma-
tyiiryhmi

Teman vuoksi Sosiaali- ja ter-
veysministeri6 perusti tyoryh-
miin, jonka tehtiiviina oli teh-
de  es i t yks ia  ko t i t a louks ien
velkaantumisesta slmtyneiden
toimeentulo-ongelmien lievit-
tamiseksi ja s}'rj eytymisen es-
tamiseksl. Puheenjohtajana
toimii apulaisosastopaallikko
Rei jo Vi i i i r i i l i i  Sosiaal i -  ja
terveysministeridsta. lyoryh-
mdn jasenet ovat Oikeusmi-
nisteridstii, Valtiovarainminis-
teriosta, Maa- ja metsatalous-
ministeriosta, Kauppa- ja teol-
Usuu sministeriiista. Ymparis-
toministeriostii, Kuluttaj avi-
rastosta. Takuu-Sii2itiostii ja
Helsingin velkaneuvontayk-
sik6sta. LisAksi kuultiin lu-
kuisia asiantuntij oita. 1y6ryh-
ma antoi 31.3.1998 kannan-
ottonsa ministerl Terttu Hut-
tu-Juntuselle.



Luoton toteuttajat
ja saajat

Sosiaal ista luototusta kokei l -
laan kahdella eri tavalla: Ta-
kuu-Saatidn toteuttamana ja
kuntien toteuttamana. Kun-
nissa sosiaalinen luototus liit-
t1y l?iheisesti kunnan koko-
naisvaltaiseen sosiaalitoimen
kehitt2imiseen. Lainan saajina
tulevat olemaan paasaentoi-
sesti kunnan sosiaalitoimen
asiakkaat tai sosiaalitoimen
ulkopuolelta valitut asiakkaat.
Lahtokohta on kuitenkin, ette
saajan l i iy tyy ol la maksuky-
kyinen. Erillistri lakia sosiaa-
lisesta luototuksesta ei ole, ja
sen tarve arvioidaan kokeilun
yhteydessei. Jokainen kokei-
luun laihtevzi kunta tulee te-
kemddn ratkaisut luototuksen
maarista ja asiakkaista itse-
naisesti, totesi ReUo Vaerele.
-Sosiaalinen luototus tulta-
neen toteuttamaan 3-4 vuo-
den kokeiluna. Mukaan l:ih-
tevia kuntia ei ole vield valit-
tu,  mutta ni i tA on maksimis-
saan IO. Kokeilun on tarkoi-
tus keynnistya vuoden 1999
alkuouolella".

Takuu-S[dtiii
Takuu-Seetion toteuttaman
sosiaalisen luototuksen taka-
us to im inna  n  ma l l i  s i se l t ez i
hakemusmenettelyn, luottoa
ja takausta koskevar edelly-
tykset seka luottojen ehdot
jne. Tiiss2i mallissa pankit
myontavat lainan, jonka Ta-
ku u -Sziziti6 takaa. Takuu-Siiii-
ti6n takaama luotto on tarkoi-
tettu pienituloisille, vahdva-
ra is i l le henki ld i l le.  jorka eivat
voi  saada no rmaal ieh tois ta
pankk i raho i tus ta  e lamenr i -
l an tees taan  (es im .  l uo t to -
hriiridmerkintii, vakuuksien
puu t tum inen)  j oh tuvas ta
syysta ja jo iden maksuvara
kuitenkin mahdollistaa hac-
tun suuruisen luoton takai-
sinmaksun. Sosiaalisella luo-
lotuksella on tavoitteena eh-

kaiste ylivelkaantumista ja li-
sdtA luoton saajan talouden-
hallintaa. Se on tarkoitettu ti-
lanteisiin, joissa perheen itse-
naiseen selviytymiseen tarvit-
tavi in hankinroihin ei  ole kay-
tettiivissd muuta kohtuuhin-
taista rahoitusmahdollisuut-
ta .  Taku  u  -Sde t i d  myon taa
vain takauksia; sielta ei saa
rahaa tai luottoa. Tekstin kir-
joittaja ei esita tarkempaa sel-
vityst?i koron meerasta, laina-
ajasta tms. Lisetietoja takaus-
toiminnasta saa Takuu-Srizitl-
6n maksuttomasta velkalin-
jasta puh. 08OO-9-8009.

Sosiaalipankki,
mikd se on?

Sosiaali- ja Terveysministeri-
c in apulaisos as topAal l ikkd
Reijo Vaarela luonnehti asiaa
seuraavasti: "Soslaalinen luo-
totus on normaal ia luottotoi-
m in taa .  j oka  to teu  te t  t a i s i i n
kunna l l i sen  sos iaa l i pankk i -
jiirjestelmiin kautta. Toiminta
mahdollistaa lainan hakemi-
sen kansalaisille, jotka ovat
yhteiskunnan muun laina-
tar jonnan ulkopuolel la el i  e i -
vet ole ns. markkinakelpoisia.
Kyse on nimenomaan lainas-
la .  j oka  makse taan  taka i s in
ennalta sovi t tu jen ehtojen
mukaisesti. Markkinoilla on-
kin selkeasti tilaa ja tarvetta
uudelle lainamuodolle eikti se
tule kilpailemaan jo olemassa-
olevien lainamuotojen kanssa.
Valt io ei  kui tenkaan perusta
sosiaalipankkia, vaan sen roo-
li on toimia Iiihinnii avustaja-
na. Lzihtdkohtana on, ettii
kunnat itse rahoittavat luotto-
tolminnan erllaisin kuntaan
sopivin jArjestelyin. Kunnat
ovat kuitenkin tulleet varovai-
siksi, jokajohtuu yleisesta ta-
loustilanteen epdvarmuudes-
ta. Tama on ymmdrrertavda.
mutta on huomioitava sosiaa-
Iisen luottotoiminnan poista-
van mahdolllsesti perusturval
maarerahojen tarvetta jne. ".

ReUo Vaarele kertoi myos,
etta sosiaalinen luotto on ni-
menomaan henkilci- ja perhe-
luotto. "Yhteiskunnan epdva-
kaisuus ja toimeentulon en-
nustamattomuus luovat yksi-
t y i s i l l e  henk i l o i l l e  epe  va r  -
muutta toimeentulon hankki-
miseen, Lisaksi elaman nor-
maalit riskit toteutuessaan
hor ju  t  t ava t  t a lou t ta .  P ien i -
tuloiselle saattaa olla talouden
tasapainottomuuteen joutu-
misen syyna esim. pesuko-
neen rikkoutuminen ja jopa
vaheisetkin sairaskulumenot.
Lisaksi lasten harrastustoi-
minnan ylliipitomenot saatta-
vat horjuttaa taloutta. Lahtd-
kohtahan on, ettii jokaisen
lapsen tulisi saada jonkinas-
teinen normaali harrastustoi-
minta r i ippumatta perheen ta-
loudellisesta tilanteesta. Suuri
osa ihmisista ei  halua myos-
kii2in tukeutua toimeentulo-
tukeen missadn elamansa vai-
heessa. Kaikki eivel edes ray-
ta toimeentulotuen normeja.
mutta eivet pysty kuitenkaan
hankk imaan  r i i t t avea  to i -
meentuloa. Useat helsta jou-
tuvat turvautumaan korkea-
korkoisiin kulutusluottoihin
ja pienikin muutos perheen
tu lo i ssa  ta i  ku lu tuksessa
saattaa johtaa maksuvaike-
ukslin. Nrimzi ovat mm. syita,
joiden lr.roksi tarvitaan uusia.
joustavia ja ehdoiltaan edulli-
sia lainamuotoja, jotka tasa-
painottavat taloutta".

Lama ja paineet y l ivel-
kaantumisen estamiseksi loi-
vat tarpeen sosiaaliselle luo-
lotuksel le.  kertoi  ReUo Vaar, i  -
ld. "Lainalla ei voi lunastaa it-
sei i i in y l  ivelkaan tu misesta
pois, sil1a sitA varten on ole-
massa velkaje{estelylaki. On
kuitenkin mahdollista. ettii
lainaa voidaan ka]'ttee joiden-
kin velvoitteiden maksuun. jos
sila saadaan perheen talous
tasapainoon yhden hallittavis-
sa olevan lainan avulla. Vel-
kaj  ar j  estely t i lan reissa rame
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edellyttaisi sopimusta velkoji-
en kanssa".

Kotitalouksien
velkaantumiskehityksen
taustaa 1990-luvulla

Kotitalouksien nykylsen vel-
kaantumisen juuret Suomes-
sa juontaval 1980-lul'un lop-
pupuoliskolle. Tuolloin luotto-
markkinat vapautuivat, min-
ke seurauksena talous ylikuu-
meni ja asuntojen hinnat nou-
sivat nopeasti. Kuluvan mo-
s i kymmenen  a lussa  kaup-
pavaihto aleni enndtykselli-
sesti ja kotimarkkina)'ritysten
konkurssiaal to joht i  tyt t t t t i -
myysongelmiin ja pankkien
rahoituskriiseihin. Samaan
aikaan korkotaso nousi, asun-
tojen reaalihinnat laskivat ja
tytittdmyys kasvoi enndtys-
lukuihin.  Velkaantu neet kot i -
Laloudet ajautuivat kr i is i in.
Muihin Euroopan maihin ver-
rattuna Suomen ehkii poikke-
uksellisen rajuksi muodostu-
nut kot i ta louksien yl ivel-
kaantuminen selittyy pitkalti
siita tosiseikasta, etta Suomi
koki OECD maista kaikkein
s]'vimman talouskriisin I 990-
luvun alussa. Uusi velkaon-
gelmaan vaikuttava 199olu-
vun kehityspiirre puolestaan
on ol lut  se. et ta tyoelemasse
on tapahtunut laatuvaatimus-
ja rakennemuutoksia, joiden
seurauksena tyiittiimnrs on
liseantynyt ja tydsuhteet ovat
muuttuneet tilapeisemmiksi
ja lyhytkestoisiksi. TiimA ke-
hitys osaltaan on johtanut
kotitalouksia maksu- ja velka-
vaikeuksiin. Sosiaalisista krii-
seista taas erityisesti avioero
ja sairastuminen liitt]'vat yha
selvemmin kot i ta louksien
velkaantumiskehitykseen.

Ylivelkaisuuden
luonteesta ja miiristi
Yivelkaantuneet kotitaloudet
voidaan ryhmitella asunto-

Delkotisiin, j otka taloudellisen
laman syventyesse joutuivat
tyottdmiksi, A rLtA su elkois ttn j a
niiiden )rityksista tydl.l.6miksi-
jeaneisiin sekii lckausuelkai-
siin, jotka joutuivat vastuu-
seen lahinna perheenjasen-
ten ja muiden liihiomaisten
veloista.

Pyr i t teessa arvioimaan
varsinaisten yl ivelkaisten
maaran kehityst?i maassam-
me.  j oudu taan  m i i i i r i  t  t e l y -
ongelmiin. Tilastokeskuksen
lamaloukkuaineistossa I 990-
1992 perhe poimittiin lama-
vaesto6n ylivelkaisuuden pe-
rusteella, mikeh se ei kyennyt
maksuvarallaan hoitamaan
viidessa vuodessa velkojaan.
Temii laskentatapa osoittau-
tui kuitenkin monella tavalla
ongelmalliseksi. sillii se miiii-
ritteli ylivelkaiseksi kotitalo-
uksia, jotka eivet sita toden-
nakoisesti olleet ja jatti puo-
lestaan maaritelmiin ulkopuo-
lelle todenniikoisesti ylivel-
kaisia kotitalouksia.

Juuri tiim?i kvantitatiivis en
mAiirittelytavan vaikeus j ohti
s i ihen yleiseen kaytantddn.
etta ylivelkaantuminen mae-
ritellaiin kyselytutkimuksessa
subjektiivisen kokemuksen
asiaksl. Mikiili perhe ei koe
selviytl,'vensa veloistaan key-
tettavissa olevilla tuloillaan,
perhe mearittyy yllvelkaiseksi.
Esimerkiksi Tilastokeskuksen
tulonjakotilaston laadinnassa
on huomattu, miten maaritel-
mat muuttuvat aj an myotii:
kotitaloudet katsovat itsensii
ylivelkaisiksi yha pienemmil-
lii veloilla. Samalla tiim2i tu-
los saattaa h]'vinkin kertoa
ylivelkaongelman todellisesta
muuttumisesta: plenivelkai-
suus ylivelkaisuuden muoto-
na alkaa korostua.

Kun velkaongelman kehi-
tyste tarkastellaan samaan
aikaan muilla mittareilla, ku-
ten kotitaloukslen jarjeste-
mettomilla luotoilla, uloso-
tossa olevien henki l i i iden

m2i i i r i i l l i i ,  maksuheir iomer-
kinnan saaneiden henkilolden
mIiiriil1isellii kehityksellii,
uusien velkajZirj estelyhake-
musten tapauskehityksellii ja
vapaaehro i s ia  j  a r j  es te l y j  a
pankkien kanssa tehneiden
miiiirillii, havaitaan ongelmi-
en selvd laskusuunta.

Velkaong elmatg iiryhmA or -

utoi, ettd Aliu elkaonhrmis en an-
ko"rin uathe. jossd ueldt muos
ke skimriririn oliudt hguin suu-
ret, on Ddhitellen ohittumassa,
mutta gtiuelkaong elmo its e s -

sdan ei ole poistumossa. Pi-
kemminkin se on muuttamas-
sd muotoaan nitn. eftai alempi-
en tulon sanjaryhmien pientuel-
kais uus glb elkaisuuden muo -

tono liscLrintyg.

Ylivelkaantuneiden
auttamisjdrjestelmdt

Suomessa reagoitiin kansain-
viilisestikin vertaillen nopeasti
kasvaviin velka- ja ylivelkai-
suusongelmiin. Maassa selvi-
tettiin jo 198O. luvun jiilkim-
maisella puoliskolla eri t)?p-
pisiii velka- ja talousneuvon-
nan tarpeita. Ensin kirkon
diakoniatyon aloitteesta l'uon-
na 1986, sitten kunnallisen
sos iaa l i  t o imen  yh teydess i i
\ , 'uosina 1989 ja 199O. jo l lo in
kysymys talousneuvonnasta
nousi esiin sosiaali- ja terveys-
ministeridssa. Kunnallisten
kuluttajaneuvojien toiminnas-
sa maini taan ensimmaiset
budj ettineuvontaplfmndt vuo-
den 1990 t oimintakertom uk-
sessa. Kirkon diakoniatyt in
aktiivisuus johti tulokseen
saman vuoden lokakuussa,
jol lo in maahan peru stet t i  i  n
Takuu-SAiititi.

Asuntoylivelkaisten talou-
dellisen tilanteen Darantami-
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seksi otettiin kayttoiin ensl-
avuksi korkot ukij iirjes telmii.
Samanaikaisest i  luot i in er i -
tyishankintaiainoitus, jo1la
pyr i t t i in s i ihen. et te kunnat ja
muut yleishyddylliset yhtelsOt
ostaisivat ylivelkaantuneitten
asuntoj a vuokra-asunnoiksi.
Lainojen ja siihen liitt]'vien
a\,'ustus ten kyslnte juii kuiten-
kin veheiseksi.

Samoihin aikoihin valmis-
tel t i in velkaj  ar j  estely la i  nsee -
dantda, jonka voimaan saat-
tamiselle oli syrrtyneen taiou-
del l isen t i lanteen n-roksi  voi-
makkaita yh le isku nnal l is ia ja
poliittisia paineita. Eduskun'
ta h,'veksyi syksyll2i 1992 yk-
simielisesti lain yksityishenki-
ldn velkaja{estelysta. Laki tuli
voimaan 8.2. ' |  993. Laissa saa-
detiiiln menettelysta, jonka
avul1a yl ivoimaisi in velka-
ongelmi in jou tuneen yksiry is-
henkilon taloudellinen tilanne
voidaan korjata. Yrityksille on
puolestaan laki yrityksen sa-
neerauksesta, jossa sAede-
tiian taloudellisissa vaikeuk-
sissa olevan velallisen jatka-
miskelpoisen yritystoiminnan
tervehdyttamisesta.

Lopuksi
Apulaisosastopaallikko Reijo
Vaer€ila aruioi, etta sosiaalinen
luototus jo kokeilunakin on
iso asia yhteiskunnalle. "So-
siaalisen luototuksen kokeilu
on kuitenkin tarpeen. saadak-
semme selville luototuksen so-
pi\,uus yhteiskuntamme osa-
alueeksi seka sopiiko se yli-
priansA kunnan sosiaalitoi-
men yhteyteen, missa laajuu-
dessa ja missd muodossa to-
teutel  luna. Mei l l i i  on vain hy-
poteesi asiasta. Uskomme kui-
tenkin, ette sosiaalisen luoton
keyl tejet  palaavat ns.  mark-
klnakelpoisiksi kansalaisiksi
saatuaan talouden tasapai-
noon kohtu u l l is i l la la inajair-
jestelyillii".

I

@ Harras-
tuksenani

Ei taida kovin moni tuntea ot-
s ikkona olevaa h a rra stusta -
n i . . .

Kyseess6 on muodostelma-
lulstelu, jota harrastan Etele-
Vantaan TaitoluistelUoissa, 3O
muun paaasiassa naispuoll-
sen ja muutaman rohkean
miehen kanssa. Ryhmiimme
nimi on kuvaavasti Last Steps!
Itse olemme vitsailleet, etta
Final  Steps ol is i  o l lut  myos
oiva nimi meille, onhan ky-
seessa ryhma, jonka keski-ikii
l ? i  hen te lee  4O vuo r ta .  Ryh -
memme on kuitenkin nuori
ajallisesti, aloitimme luistele-
misen yhdessei vasta tammi-
kuussa 1998.

Jiiiiaj at ovat luistelijoilla
tunnetusti huonot ja olimme
viime talvena jaalla sunnun-
tai aamuisin klo. 9 - I 1. Nyt
syksyksi saimme jo sellaisen
ajan, jolla karsittiin kaikki ne
pois, jotka eiviit todella halua
harrastaa lu isrelua Lasl  Step'-
issa.. . .  o lemme nimit tain jAai-
hallilla lauantai-iltaisin klo.
2 t -22 . . .

Valmentajanamme toimi-
vat r,'uorotellen Morna Arvi-
nen ja Nina 6stman, jotka
karsiva isestl pyrkivat ohjaa-
maan meita muodostelma-
luistelun vaaTivi in askelsar-
joihin, kaariin ja kuvioihin. Di
ole niinkeen helppoa luistella
suorassa rivissd samaan tah-
Li in v i iden muun lu istelel i ja n
kanssa, saati sitten pydria ns.
myllyssii, niin ette esim. neua
luistelijaa ottaa keskell2i tois-

tensa kAsista kiinni ja muut
kiertevat keh2iii rivissA, reu-
noilla olevien saadessa pitee
itse2iAn pystyssa jo hurjas-
sakin vauhdissa. Valmenta-
jamme kehuvat meita useas-
t ik in sanomal la,  "hei ,  sehdn
meni paremmin kuin mino-
rei l la ' ,  vertaamal la meira si is
kymmen vuotiaisiin muodos-
telmaluistelUoihin, joilla tosin
saattaa harrastusvuosia olla
jo useita.

Ta aistakin oppimisen iloa
voi siis kokea viel?i tiissiikin
iassa, meista ei monikaan o1e
entisia eika nykyisiA luistelun
ammatt i la is ia.  Ki lpai lu ihin
valmentajamme eiv€lt meitii
v ie la v i ime kevAdni i  peaste-
neet..., mutta tulevana kaute-
na paasemme myos ki lpai lu-
tunnelmaan mukaan.

Olemme olleet erittain tyy-
ty'vaisia koviin. hikisiin ha rjoi-
I  uksi in ja s i ihen hyvaian f i i l ik-
seen, minka jiizill2i saamme
luotua vield lauantaiyonekinl

Last Step'pari
Tarja Kinnunen
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Opiskelijo;n silmin:

Nykypflivin
luottohallinto- Hanna Nurmi

kdsitteiti
Luottohallinto on kiisitteend laaja ja siihen sisciltgg
useita osanlueita. Kun asiat la'itetaan gksien
krrnsien oiiliin so,o,do'an o:ikqrrn opus, jonka
lukemiseen so,attarr joiltakin mennii ikii ja teroegs.
Jo tiistii ooi piiiitellii millaisen horrsteen edessii on
ollut Helsingin lf.auppakorkeakoulun oppilas J ani
Naukkrrrinen, jonka seminaaritgiin aiheena on
Iuottomggnti sen kaikkine kommentenkkeine en.

Jani Naukkarinen on Helsin-
gin Kaupp akorke akoulu n
kansainvAl isen keskuksen
alemman (kaupp atiete iden )
kandidaatin tittelin tavoitteli-
jo i ta.  Bachelor of  Business
Administration (BBA) tutkin-
to on intensiivinen n. 2,5 urot-
ta kestiivii koulutus englannin
kie1e11A. Valmistumiskritee-
reinii tenttien suorittamisen
ohe l l a  ova t  op i ske lu  u l koma i -
sessa yliopistossa yhden luku-
kauden ajan seka seminaari-
tyo, mika on ainut suomen
kielellii suoritettava opinto-
kokonaisuus. Seminaaritydn
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Jani on jo saanul valmi iksi  ja
tiillA hetkellii hen on vaihto-
oppilaana Hollannissa Rotter-
damin yl iopistossa. Janin Ta r-
koi tu ksena on palata takaisin
kotimaahan moden vaihtees-
sa, jolloin BBA-tutklntotodis-
tuksen voi  la i t taa takatas-
kuun.

Jan in  semi  n  aa  r i t ydn  a i -
heena on luo( tohal l into ja s i i -
hen l i i t t ] 'vet  er i  osa -a lueet.
Tarkoituksena on tarkastella
mm. alalla toimivien ammat-
tilaisten nakemyksia omasta
alastaan ulkopuolisen silmin
seke kar loi  t laa ni i ia lekUoita.
jotka vaikur.(aval  luottopee-
tdsten syntlf/n. Jani on pyr-
kinyt keskittymiiiin oleelli-
s impi in luottohal l innon pee-
kohtiin ja alalla toimivien hen-
kildiden omakohtaisiin nake-
myksiin alasta kokonaisuute-
na. Seminaaritydn alkuun Ja-
ni pohtii miksi on luottom]Om-
t i d  j a  m i ten  l uo l l oha l l i n to -  j a
politiikka yrityksissii mAAritel-
laan. Kun luottopaetijsten pe-
rusteet ja varoittavat esimer-
kit on kiiyty lapi Jani siirtlTT
miettimaan erilaisten sopi-
muskumppaneiden merkiiys-
te seke saatavan perustei ta ja
syntymiste. Hiin on ottanut

myils huomioon vakuuksien
merkityksen ja kaytdn luotto-
kauppaa har joi t taessa seka
miettinyt laskutuksen ja luo-
tonvalvonnan merkitysta kus-
tannustehokkaassa ja ratio-
naalisessa luottohallinnossa.
Jani tarkastelee myos vapaa-
ehtoisen ja oikeudellisen pe-
rinnzin kdsitteite seka kertoo
asian om istaj  avaa t im ukses ta
r i koso j keudenkaynn issa  j a
konkurssis Ia saata va n vahvis-
tamiskeinona.

Ty6nse tietojen analysoin-
nin loppusuoralla Jani tulee
si ihen tulokseen, et td luotto-
hallinto on kasitteena laaja ja
alati muuttuva kokonaisuus.
Sisallon tarkka meerittely ja
yksil6inti voi olla hankalaa ja
r i lppuu pal jo l t i  maari t te l i -
jdiste. Kuitenkin hiin ldysi pu-
naisen langan alan ammatt i -
laisten ajatusten keskuudes-
ta ja toteaa, etta luottohallin-
non parissa tyoskentelevet
kokevat alansa haasteellisena
ja alatl uutta tarjoavana a1a-
na.

Jania tyossaen auttaneet
ammat t i l a i se t  suh lau tu i va I
Janin mukaan utel iaaseen
opiskelijaan myijnteisesti ja
yhteistyo sujui  kaik i l ta osin
hienosti. Han haluaakin valit-
taa erikoiskiitoksensa seuraa-
ville henkiloille: Margit Ansa-
maa (Yrityspalvelu Ansamaa
Tmi, yrittAjii), Kari Miikikiirki
(Kaukomarkkinat Oy, rahoi-
tuspaiillikkd), Mats Nybondas
lDun & Bradstreet Finland Oy.
toimitusjohtaja), Kai Palm6n
(Scansped Oy, luottopiiiillikkd)
sek?i Sirkka Wallas (Neste
Markkinoint i  Oy. luot topi i i i l -
likk6).

Janl on itse sensuroinut
ty6nsA arat kohdat allekirjoit-
taneelle ja niinhAn se on, ettii
lyhyesla virsi kaunis. Siispii
J a n i n  s a n o i n : ' K i i t e n ,  k u i t -
taan ja poistun takavasem-
mal le" ja l i ihden e tuoves ta
ulos kirpeaan aurinkoiseen
syyspaivaan.



Luottomiehet -
Kreditmiinnen ry:n
hallituksen kokouksessa
2O.8. r998 h)'vaksltyt
uudet jasenet

Arina Riitta
luotonvalvoja
Toyota Finance Finland Oy
Korpivaarantie I
O1450 VANTAA

Ilkka Ari
luottopri:illikk<i
Sonera Oy
PL T06
OOOST SONERA

Linnoaho Tanja
yo-merkonomi
Starkjohann Oyj
Suomen LVI.Tukku
Virkatie I
O1510 VANTAA

Muhonen Jouni
lakimies
Suomen Asiakastleto Oy
Tydpajankatu lO A
OO58O HELSINKI

PirttiJdrvl Mari
asiakaspalvelupaelhkko
Contant Oy
Kuninkaankatu 2l
33TOO TAMPERE

Rantala Inga
luotonvalvoj a
Valtra Oy
PL 2OO
40101 .m/AsK\aLA

Tunnela Liisa
perintaneuvoja
Erzipriivii Oy
Yliopistonkatu 3l
2OTOO TURKU

Vahtera Kati
yo-merkonomi
TS-Yhtymii Oy
PL 95
2OIOT TURKU

Luottomiehet - Salmivuori Pekka
Kreditmeinnen ry:n osastopaaltkkd
hallituksenkokouksessa SuomenAsiakastietoOy
rO.9. 1998 hyveiksytyt PL 16
uudetjasenet OO58r HELSINKI

Bjiirklund Nlna Sarkia Ilkka
toimistosihteeri osastopeallikkti
LakimiestenPerintatoimisto SLOOy
Liikkisepiinkuja 2A PL 88
02600 ESPOO 01741 VANTAA

Freudenthal BJiitn Tukonen Vesa
perintekonsultti tradenomi
Intrum Justitla Oy Luottokunta
PL 47 Heikkiliintie 2
OO24T HELSINKI OO21O HELSINKI

Jdrvinen Leena Luottomiehet -

luotonvalvoja Kreditmannen ry:n
Oy Philips Ab hallituksen kokouksessa
Sinikalliontie 3 15.10.1998 hyviiksytyt
02630 ESPOO uudet jasenet

Laakkonen ArJa Keso Hillevi
perintakasittehja luotonvalovoja
Kreditstyrning Oy A-Rakennusmies Oy
PL 53 PL 118
OO5O1 HELSINKI OOTOT HELSINKI

Lehikoinen Maarit Ulno Piiivi
talouspii2illikko lakimies
Luottokunta Justltia Jeilkiperintii Oy
OOOSO LUOTTOKUNTA Hemeenkatu 24 B

332OO TAMPERE
Leskiaen Mirja
luotonvalvoja
Diners Ciub Finland Oy tu@Lintulahdenkatu 2 d6.".- ;ffi#
00036 DINERS CLUB ;%,s trry
Mavroudis Tarja i "%trg
luotonvalvoja ..,,," -^f ^W .-rffig
Diners Club Finland Oy ,"t:5ffi;ffi ffi^
Lintulahdenkatu 2 -"imffi
Llntu lalldenKatu Z 't+ffi -e? *ru

00036 DINERS CLUB jf'jr_iM.'"*1. ffi g, -l
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ErltYiSrYhMaT

Uusyrittaija | /98 lehdessii
oli artikkeli:
Yrittiijlysneuvontaa naiselta
gaiselle, jossa Kauppa- ja
teollisuusministerion ylitar -
kastaja Olll Aullo kertoi
"Mielenkiintomme rahoittaa
Naisyrittajakeskusta ei lehde
sukupuolten tasa-arvosta,
vaan markkina-ajattelusta.
Haluamme edistaa uusien
].ritysten perustamista. ja jos
naisyrittejllyden edistaminen
auttaa luomaan uusia J,'ri-
tyksia, miksi emme tekisi
site".

kuluttajina
Iso- ja Pienikenkiiisten yhdis-
tyksen jasenia, kaupan ja teol-
l isuuden ed ustaj  ia.  kulut taja-
viranomaisia sekii kuluttaia-
lehti.

Ylitarkastaja Eeva-Lilsa
Koltta-Sarkanen Kauppa- ja
teollisuusministeri6sta luon-
nehti heidan rooliaan seuraa-
vasti . "Halusimme antaa eri
tahoille mahdollisuuden kes-
kustella aiheesta ja sen ongel-
mien ratkaisuista. Olemme
tesse enemmankin viili ttiij?in
roolissa kuin antamassa val-
miita ratkaisuja. Vaatetuk-
seen, asumlseen seke muihin
velineisiin liittlw?it ongelmat
ovat aina ol leet olemassa,
mutta vasta nyt niista on jul-
kisuudessa enemmdn keskus-
teltu. Eri asia on, mita keino-
ja viranomaisilla on selvittaa
erityisryhmiin kuuluvien to-
dellinen lukumiiAr2i. Lisaksi
v iele se. mi l ld perusteel la ku-
luttajan katsotaan kuuluvan
tai han kokee kuuiuvansa
erityisryhmeen. Ihminen voi
kokea kuuluvansa erityisryh-
meen h)'vinkin erilaisiin seik-
koihin perustuen".

Keskustelimme erilaisista
lainseedenn6llisiste mahdol-
lisuuksista vaikuttaa kulut-
taja-tuotteiden saatalrruteen
tai hintaan. Lainsaadantoteit-
se ei erikokoisten kuluttajien
ongelmia kuitenkaan voida
ratkaista,  kertoi  Eeva-Li isa
Koltta-Sarkanen. "OngelEan
laajuutta voitaisiin selvittiiii
tutkimuksella. Tutkimuksen
tekemiseen piteisi kuitenkin
ldvtaa iostakin rahaa. Luon-

nollisesti kartoitamme kaikki
keinol  ja mahdol l isuudet vai-
kuttaa asiaan".

Pieni nainen -
kansanedustaja
Arja Ojala -

Kansanedustaja Arja Ojala on
yksi "erityisryhmeleinen". Ko-
kemuksensa  mukaan  hdn
kohtaa paivi t ta in asioi ta.  jo is-
sa ei ldydii sopivia kenkia ja
vaatteita, kuin myds huoneka-
lujen ja muiden velineiden
keytto aiheuttaa ongelmia.
Niinhan se on, ettei missAiin
asiassa ole vain yhta puolta
kuten esimerkista ilmenee.
Arja Ojala kertoikin "esimer-

kiksi poistuessani junasta
saan usein turvautua itse-
ani pidempien henkildiden
apuun. Junan askelman ja
aseman korokkeen val i  on
usein suunnitel tu 'pi tkejalkai-
sille' enkii ilman vastaanotta-

Ylitarkastaj a EeD cr -Liis q KoLtta S 4r kdne n,
Kauppa- ja teotisuusministerid.

Kauppa- ja Teollisuusministe-
rid jerjesti elokuussa keskus-
telutilaisuuden, jossa aiheena
oli erikokoisten kuluttajien jo-
kapaivaiseen vaatetukseen ja
elamiseen liitt)'vet ongelmat ja
niiden ratkaisumahdollisuu-
det kaupan- ja teollisuuden
toimialoilla. Osallistujina mm.
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mista pysty turvallisesti las-
keutumaan alas. Olenkin ko-
kenut monia humoristisia het-
kia kollegoideni ottaessa mi-
nut syleilllrnsd".

Vakavammin puhuen, il-
man 'standardimittoja' 

on on-
gelma vAhemman humoristi-
nen. Arja Ojala pohtiikin mis-
ta ldyryis i  r i i r tava val ikoima
mm. sopivia kenkie, jotka oli-
si suunniteltu aikuiselle nar-
selle. Puhumattakaan huone-
kaluista, jotka olisivat seedet-
t€ivie ja siten rurvallisia myds
pienemmdlie ihmiselle!,,$os-
seni osallistun mm. tilaisuuk-
siin, joissa istuimet ovat liian
korkeaila eivatke jalkani yle-
ly lat t ia l le.  Tama rasi t taa ia
aiheuttaa ylim?iziriiistii viisy-
mysta ja vaikeuttaa keskitty-
mista moni in tarkeis i in asioi-
hin. Monet tuolithan on suun-
niteltu nel,ttaviks i ja isommil-
le kuluttajille. Suunnittelussa
tul is i  ortaa ent istd enemmen
huomioon seedettatTys ja eri-
laisten kuluttajien tarpeet.
Vammaisi l le on kehi tet ty tel-
laisia huonekaluja ja v€ilinei-
ta, mutta saata\,'uus ja hinta
on vielii esteena niiden han-
kinnal1e. Jos ne olisivat laa-
jemmin saatavissa, ni in ky-
slrrte seka tarjonta kohtaisi-
vat ja siten myos hinta puto-
aisi. Normaalisti myds keittio-
k a l u s t e e t  o v a t  k i i n r e i t e  i a
I iedet ym. ovat valmi ina, mui-
ta niisse korkeuksissa palaa
usein hihat valmistettaessa
ruokaa eikii astiakaapin ylem-
mille hyllyille ylety ilman tuo-
lia".

"Asenteiden muuttamisra
ja erilaisuuden hyveksymista
tarvi taan l isea. peetrAjet  ja
jopa ministerididen virkamie-
het eivet aina tiedosta ja ym-
marre ongelman laajuutta.
Mon i l l a  saa t taa  o l l a  kyse
omasta ident i teet iste,  joka
saattaisi horjua huomattuaan
myos itse kuuluvansa erityis-
ryhmiiAn. Kyse onkin koko-
naisvaltaisesta itsetunnon.

lasten kasmn sekd terveyden
ja turvallisuuden asiasta. On-
gelma ei ole pelkzisteiAn kziy-
tenndllinen, vaan liittly vah-
vasti ihmisen pslf/kkiseen ia
flysiseen hyvinvointiin".

Keskustelumme jatkuessa
mietimme, mille tavoin kysyn_
ta ja tar jonta si t ten kohtais i-
vat toisensa. Ldytyisikd lain-
seiiid:innollisiii tai muita kei-
noja ongelman ratkaisemisek-
si. Yksl voisi olla pienyritte-
jlyden tukeminen vield. enem-
mdn seka erilaisten helpotus-
ten ja a!'ustusten antaminen
l,Tityksille, jotka valmistaisivat
tuotteita erityisryhmille. Voisi-
ko se ruoda ratkaisun ongel-
maan? Arja Ojala kertor,
"nayttaisi silta. etta KTM:ssZi
on ymmarretty pienyr i t reja-
la i  nojen mydntemisen merki-
tys.  Ni ista nais lainan maere-
rahoja on liszitty kerta kerral-
ta ja siten annettu nimeno-
maan osaamiselle mahdolli-
suus. Naisyrittiijat toimivat
use in  a lo i l l a  j ossa  kone-  i a
laitekanra on vziheiisempiiii Ja
vakuuksien puute estae yrit-
t:ijyyden. Naisyrittaj elaina on-

kin yhteiskunnan tuki naisy-
rittejille. Ongelmana on kui-
t enkin kokonaismaarerahoien
ra ja l  l i suus .  P ieny r i t t z i j yys
suuntautuu myos aloille, jot-
ka palvelevat ja tarjoavat yk-
sildllisie ratkaisuja. Niiden
yritysten md:ird on koko aian
kasvava. s i l l : i  su uryr i tykiet
elviit pysty lisaamaen henki-
l okun taa .  p i kemmink in  ve -
hentavet sita mm. automati-
soinnin vuoksi. Tulevaisuu-
dessa korostuu nimenomaan
kAsitydleiis-yrittajyys ja se tu-
lee omalta osaltaan lisaemeen
tydliislytta seke valikoimlen
monipuolisuutta".

Lopuksi Arja Ojala tuo esil-
le ilonaiheena sen, ettd. kan-
sanedustajan lii hettiimii kir_
jelmA kauppa- ja teollisuus-
ministerioOn otettiin vakavas-
ti, ja se tuotti tuloksia jo n),t.
Jarjestetty ke s ku s te lu til ar -
suus ja myohemmin mahdol-
lisesti perustettava toimikun-
ta toisivat mahdollisuuden
poistaa ongelmia, jotka koh-
taavat erityisryhmia jokapei-
veisessa eldmdssii.

Kuluttajaviraston keinot

Kuluttajaviraston ylij ohtaj a
Marita Wilska kertoi, ettd her-
ddn keinonsa vaikurtaa ongel-
man ratkaisuun ovat enem-
meinkin ns. pehmeita keinoja.
"Monet asiat .  jo iden kansia

tyoskentelemme ovat seliaisia
joista on lainsdiidaintd olemas-
sa. Vir a]]omais et ovat toltu-
neet [oimimaan asioissa. jo is-
sa nimenomaan lainsaadantd
antaa mahdollisuuden vaikut-
taa ja puuttua asioihin kuten
esim. tuotteen turvallisuuteen
terveellisyyteen, kuluttajille
sopivuuteen jne. Pehmeempi
vaihioehto on valistus- ia in-
formaat iotoiminta.  Toimtn-
nassamme korostuukin ku-
luttajaniikokulman esllle tuo-
minen. Se voi  ol la vaikutta-
mista asenteisiin ja tottumuk-
siin taijonkun toisen viraston
toimintaan. Samoin se voi olla
vaikuttamista elinkeinoela-
man toimintaan ja usein myds
julk isen keskustelun heretta-
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miste. Taman tehtavealueen
olemme ottaneet itsellemme.
Yksi paatehteviimme on ku-
lut taj  a - informaat io,  jonka
amlla parannamme kulutta-
j ien hinta- laatu- ja ymperis-
tdtietoisuutta.

Eritysryhmien ongelmassa
kuluttaj aviras ton keinot eivet
riitii kovin pitka[e, ainakaan
viela tasse vaiheessa. "Kun
teemme kuluI  ta jalu tk im usta.
niin ne tehdii:in yleensatuot-
teista ja palveluista, joita on
saatavilla. Eritysryhmien koh-
dalla kohtaamme ongelman,
ettei tuotteita ole saatavilla.
Mielenkiintoista jai rjesretysse
keskustelutilaisuudessa oli
edustettuna olevien yhdistys-
ten toivomus, etta viranomais-
ten piteisi puuttua saatavuu-
teen enemman. Siten se ei jaiisi
vapaaehtoisjiirj estdjen varaan.
Mikali markkinamekanismit
eiviit pystylsi sita ratkaise-
maan. Kysymys on vaikea ja
sen takia tasta tulee ehkA suh-
tautumiskysymys siite, onko
virastolla mit2iAn muuta mah-
dollisuutta kuin informaation
lisaaminen, jos lainsaedantoa
ei ole olemassa. Keydyssa kes-
kustelutilaisuudessa tuli sel-
keasti esllle kattavien selvitys-
ten tekeminen. Pohtia tulee
kui tenkin myds kysymyste,
onko viranomaisten turvatta-
va erityisryhmien tuotteiden
saatavuus. Rajanveto asiassa
on vaikeaa" sanoo Marita Wils-
ka.

Han jatkaa "Mielesteni jar-
jestetty keskustelu oli hycidyl-
l inen, s i l la se avasi  uuden na-
ktikulman asioihin. Monesti
ongelmaa ei tiedosta, ellei asi-
asta ole kiiyty keskustelua
laajemmin tai siite ei ole muu-
ten riittevesti tietoa. Kulutta-
ja-asiainneuvottelukunnassa
on asiasta kyllii keskusteltu,
mutta ongelman laajuutta ei
pystytty vielii hahmottamaan
pelkiin kirjallisen aineiston
perusteel la.  Keskustelussa
tuli esille eri tahojen kertomat
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kokemukset ongelmista, jotka
konkretisoivat llsaa ongelma-
kenttAii. Viranomaisilla ei ole
kuitenkaan resursseja palvel-
la yksittaisia ryhmia. Tulem-
me kartoittamaan mahdolli-
suurta tehde kulut tajatutki-
mus asiasta, jolloin ongelman
laajuus selviaisi ja se antaisi
mahdo l l i su  uden  ana iyy t  t i  -

sempean asian tarkasteluun
jatkossa. Tarkoituksena olisi
selvittaa, misse ovat keskei-
semmet ongelmat. Sita kaut-
ta tietaisimme, missa riitteisi-
vet pehmeemmAt keinot ja
misse laas tarvittaisiin vaikut-
tamista toisiin viranomaisiin".

Paneelikeskus Ielussa esil -

le tullut toimikunnan perus-
taminen selvittamaan asiaa, ei
ole Mari ta Wilskan mielest?i
ollenkaan huono ajatus. Toi-
mikunnassa tulisi olla eri vi-
ranomaisia,  jo iden tehtave-
kentat maariteltaisiin kuten
kulut tajaviranomaisen. Ter-
veydenhuo l l on .  kaupunk i -
suunnittelun jne. Vapaaeh-
toisjarjestdjen nakokulman
esilletuominen olisi olennais-
ta, koska sielta tulisi oikea
kysymyksenasettelu ja ongel-
ma esille. Marita Wilskan ne-
kemys oli myds, ettii KTM suh-
tautuu mydtamiel isest i  lutk i -
muksen teettemiseen ja tulee
jatkossa mahdollisesti luo-
maan yhteyksia tutkimus-
keskukseen. Kuluttajavirasto
tulee silloin olemaan mukana
tutkimuksessa.

"Standardoinnin osalla nA-
kis in asioiden olevan viele
avoimia ja niiden kehlttely on
kesken. Keskustelussa tuli
esille myos suomen markki-
noiden pienuus. Elinkeinoele-
me ei nae ehka riittavaa kan-
nattavuutta l2ihteii palvele-
maan erityisryhmlii". Toisaal-
ta tama antaa mahdollisuu-
den erikoistumiseen. Tiilldin
ve rko t  t um inen  suu r ien  j a
pienten yrityksien kesken tu-
lee korostumaan. Pienyrittejil-
ld.  on usein vastassa mvt ls

paaomien puute seka toimin-
taan kohdistuvat" )Tnparistdn
asenteet ja ennakkoluulot to-
teaa lopuksi kuluttajaviraston
ylijohtaja Marita Wilska.

Pieni- ja Isokenkaiset ry on
\,'nonna 1995 perustettu val-
takunnallinen jerjest6, jonka
jesenet ovat erityisen lyhyita
tai pirkie. pieni- tai isojalkaisia
omaan ikaryhmeensa verrat-
tuna.

-Kuluttajaryhmiimme koh-
taa monenlais ia ongelmia jo-
kapaiveisessa eldmdssAAn.
Kaiken toiminnan tarkoituk-
sena onkin ollut alusta alka-
en helpottaa erikoiskokoisten
henk i  l 6 iden  e lAmi i i i  t t i ss i i
standardoidussa maailmassa,
sanoo yhdistyste alusta asti
l uo tsannu I  puheen joh ta ja
Maiju Havlnen.

- Toimimme ddrikokoisten
henkiloiden, tuottajien, kaup-
piaiden ja viranomaisten vali-
sena linkkina ja verkonkuto-
jana. Keraamme aktiivisesti
tietoa kansainviilisesti ja pi-
diimme yhteytte muiden mai-
den vastaaviln yhdistyksiin.
Tarkeita tiedotuskanavia kai-
kille osapuolille ovat olleet
Kengdn Koputuksia-jesenleh-
temme sekA www.mpoli.fi / ko-
Dutuksia -kotisi\,'umme inter-



netissa. Lisaksi jesenrekis-
terimme j a yritysrekisterimme
tarjoavat tietoa mahdollisista
ostajista ja ostospaikoisra val-
takunnallisesti.

- Olemme jatkuvastl yhtey-
dess i i  myos  va l takunnan
paettajiin ja eri alojen aslan-
tuntijoihin, jotta erikoisko-
koiset henkilot saavuttaisivat
ihmisha ja kuluttajina tasa-
arvoisen aseman muihin kan-
salaisiin verrattuna, Nyt eriar-
voisuus ntikyy muun muassa
seka tuotteiden huonossa saa-
taluudessa ette niiden taval-
lista korkeampina hintoina.
Monet jiisenemme ovat kerto-
neet, ettei heilla ole ollut kos-
kaan mahdollisuutta oman
persoonal l isuutensa i lmenta-
miseen sopivi l la tuottei l la.
Rahallakaan ei saa kaikkea.
Esimerkiksi isojalkaisimmat
mieshenkilOt eiviit voi hakeu-
tua lyohon. jossa edel ly i  etaain
turvajalklneita. Niite ei Suo-
mesta saa edes r  i laustydna.

- Pituus ja jalan koko ovat
ominaisuuksia, joihin ei itse
voi  va ikuttaa. Jotkut meista
kokevat olevansa erikoiskoos-
taan johtuen vammaisia. Sa-
malla tavalla kuin liikuntara-
j o i t t e i s ten  ta rpee t  huomio i -
daan esimerkiksi  rakentami-
sessa ja julkisissa kulkuvrili-
neisse, myds erikoiskoon vaa-
timukset tulee mielestamme
huomioida yhdyskuntasuun-
nittelussa. Vammaislakien li-
sAksi tarvitaan uusla sii6n-
ndksla turvaamaan diirik<.r-
kolsten oikeuksia tasa-arvoi-
sena kuluttalana.

-Es i t imme eduskun ta -
kiiyntimme yhteydesszi kesAl-
1e ' l997 perusrettavaksi  ry6-
ryhmee. joka kartoil laisi eri-
koiskokoista kuluttajaa kos-
kevat ongelmat seka suunnit-
telisi niihin ratkaisut. Toi-
veemme ei ole toteutunut ai-
nakaan vield. Ilmassa on mo-
nia ratkaisemattomia ongel-
mia, joihin olemme esitteneet
ratkaisua, esimerkiksi:

Ongelma: Kaupan ja teol-
lisuuden kayttodn tarvitaan
pikaisesti tietoa kansalaisten
pituudesta ja jalan koosta. Il-
man tilastoituja tietoja neilla
ei ole taloudellisia mahdolli-
suuksia palvella nykyisten
mit tatauluko id en ulkopuo-
lelle j 2iiiviii marginaaliryh-
maamme.

Ratkaisuehdotus: Neuvo-
latoiminta, kouluterveyden-
huolto sekzi ikekausittaiset
terveystarkastukset tarjoavat
mahdollisuuden kansalaisten
mlttaamiseen, tietojen tilas-
toimiseen ja seurantaan. Ndi-
ta  l i e l o ja  vo i va t  hy i j dyn taa
useat eri teollisuuden alat, ku-
ten esim. rakennus-. kalus-
te-,auto-, vaatetus- ja jalkine-
teollisuus. Hanke voidaan to-
teuttaa yhteistyosszi jonkun
muun Euroopan maan kans-
saja hakea sil1e osarahoitusta
Euroopan Sosiaalirahastosra.

Onge lma :  Tuo t tee t  ova  I
erikoisvalmisteisia ja erikois-
hintaisia silloin, kun niita on
yleense saatavana. Jo tuotan-
tovaiheessa erikoiskokoiseen
tuotteeseen on l iserteve hin-
taa, koska tuotantosarjat ovat
niin pienet. LisAmaksu ker-
tautuu lopulllseen kuluttaja-
hintaan. Kuluttajalla ei ole
varaa ostaa, kauppiaalla ei ole
varaa myydA edullisemmin ja
luotolla, eikri teollisuudella ole
varaa tuottaa halvemmalla

Ratkaisuehdotus: Et s i -
taan aktiivisesti rahoituska-
navia, jotka ovat kiinnostunei-
ta luotekehi{ telysre. Tehdiian
aina kun voidaan sel la is ia
tuottei ta.  jotka sopivat kaik i l -
le koosta r i ippumatra.  Arki-
paivaistetaen siiiidettiivyys.
Ne, jotka ensimmaisena osaa-
vat hyddyntaa tamdn markki-
naraon. saavat selvdn ki lpai-
luedun muihin verratturra.
Tyypp ies imerkk i  hyodys re
Itiytyy vaikkapa keittiokalus-
teista, joiden seadettewys li-
saA asunnon myyntiarvoa.
Erikoiskokoisten vaatteiden.

j alkineiden urheiluvzilineiden
)'rns. valmistusta tai mw'ntie
tuetaan valtion varoin niin, et-
te tuotteet ovat samanhintai-
sia kuluttajalle hAnen koos-
taan huolimatta

-"TAni iAn minua i lahdut-
taa suuresti, etta olemme on-
nistuneet heriittiimiizin tiedo-
tusvelineissA keskustelua ih-
misen "oikeasta" mitasta ja
oikeudesta omaan persoo-
naan. Suurin osa kansala.isis-
ta ei ole aikaisemmin tiedos-
tanut erikoiskoon mukanaan
tuomia ongelmia, emmekd me
ole ni i te j  u lk isuuteen saatra-
neetkaan. Olemme pitiineet
taman "hepeallisen" koon ai-
heuttamat kipeat asiat sisel-
lamme ja nauraneet muiden
mukana kanoottivitseille. Nyt
ilon aiheet loytyvat mm. rie-
mukkaista j asentapaamisis-
tamme, joissa jokainen pie-
nine tai suurine jalkoineen on
ihan sopivan kokoinen ihmi-
nen", sanoo Maiju Havinen.

LYHYT.
KASVUISET
KULUTTAJINA
Lghgtkasuuisten
eritgistarpeita ei
tutute ta. riittiiu iin hg u in

ja lghgtkasuuisten
mfiiirii kuluttajina
koetc,an liian pieneksi,

jotta heidiin
t ara its emien tuo tteiden
k ehittelg ii tue ttais iin,
aalmistukseen
po:nostetto'isii/r ja.
hankinta'tilanteisso.
ilmeneoiii epflkohticr
korj attaisiin, Yritgkset
eiu iit pgstg tarj oamaan
tuotteitaan ja
po,tuelu,ja;o,n
tasa:u ertaisesti kaikille
kuluttajoryhmille.
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Puhe e4johtqj a Sirkka Paaftanetu

Lyhytkasvuiset -
Kortviixta ry
on v. 1984 perustettu jarjes-
td, jonka jasenmaara on talla
hetkellii 690. Toimialueena on
koko maa. Yhdistyksellii on
runsaastl erilaisia toiminta-
muotoja;  kokouksia,  alue-,
tukihenkild-, perhe- ja nuori-
sotoimintaa seke kansainvd.-
l ista-.  koulutus- ja t iedoIustoi-
mintaa. Jiisenlehti ilmestyy
nelja kertaa vuodessa.

Yhdistyksen tarkoituksena
on toimia jaseniston yhdyssi-
teenii, valvoa heidan etujaan
ja tyoskennellii kasvuheiridi-
den aiheuttamien vammojen
j a  h a i t l a v a i k u r u s t e n  l u t k i -
muksen, ehkeisyn, hoidon ja
kuntoutuksen edistamiseksi .
TaDoitteena on velittae tietoa
lyhytkasvuisuudesta ja siihen
liltty'vista asioista, antaa tie-
toa er i  v i ranomaisi l le ja pEi2i t -
te j i l ie.  jotka rekevat tyote ly-
hytkasvuisten parissa, tukea
samanlaisessa elAm2intilan-
teessa olevaa lyhytkasmista
jal ta i  hanen perhettaan ja la i-
he i s iaen ,  k  e ra  t : i  t i e toa  e r i
diagnoosiryhmien hoitomuo-
doista ja tutkimuksista seka
vaikul taa asenteis i in ja pois-
taa ennakkoluuloja.

Lyhytkasvuisuudesta
aiheutuvat haitat

Uottuuuuden hattai. Kaikki on
liian korkealla ja liian kauka-

na. Standardimitoi tetus s a
ymparistosse ei ole larpeeksi
huomioitu erityismitoitusta
tarvi tsevia (esim. portaat.  h is-
si t .  ovet.  puhel in-.  pankki-  ja
b ens a- auto maatit, asiakas-
t iski t  l .  Lyhytka sv uisel l  a voi
o l l a  l i i k kumisessa .  j aksa  m i -
sessa ja toimintaky\'yssa hy-
vinkin suuria rajoitteita, jo1-
loin ulottuvuushaittoj en tsek-
si  tavanomaiset to iminnot
esim. asunnoissa, kouluissa,
asioinnit virastoissa ja kau-
poissa sekii yleisten kulku-
vi i l ineiden kayttd on huomat-
tavas t i  hanka lampaa .  use in
jopa mahdotonta.

U skottauuuden haitat. Ly-
hy'tkasr,uisen on aina todistet-
tava olevansa ikaistensa ver-
tainen eli hiintii kohdellaan
pituuden eikii iiin mukaan.
KZiytiinnossii tama koetaan
esimerkiksi "ylipuhumisena" ;
hdnelle itselle ei puhuta, vaan
puhutaan seurassa olevalle
ns. normaalimittaiselle lyhyt-
kasvuista koskevistakin asi-
o i s ta .  Td ta  rapah tuu  myos
asiakaspalvelutilanteissa.

Jokapdiv[isii
asioita

Standardimitoituksella val-
mistetut  ruol teel :  vaatteet,  ja l -
k ineet,  huonekalut ,  l i i  ku nta-
ja harrastusviilineet jne ovat
liian suuria lyhytkasvuisille.
Epekeylanndl l is ie oval  myos
lasten cm- kokoina valmiste-
tut tuotteet. Lyhytkasvuista
aikuis la ne eivat palvele mi-
toitukseltaan, eiviitkii mallit
vaa leanpuna is ine  m i  kk ih i i -
ripaitoineen tai smurffitenna-
reineen vastaa aikuisen kulut-
taj an makua. Lyhytkasr,r-risen
lapsen ja nuoren kehltyksen
kannalta on tarkeaa, et te
myos hzinel le ol is i  tar jo l la oi-
kean kokoisia ik.ikauttaan
vastaavia tuotteita.

Harvassa oval ne ammat-
r i la iset.  jotka hal l i tsevat lyhyt-
kas\,'uisten vaatetuksen edel-

lyt tamee e r i  ty i  s mito i tu s t  a,
kaavoitusta ja valmistusta.
Lisamuutosten tarve, yksityis-
kohtien koko ja sUoittelu, kiin-
nittimien ja materiaalien va-
l inna l .  puet[avuus ym lukui-
sat asiat tulisi tiedostaa niin,
etta vaatteissa olisi mahdolli-
simman kattavasti huomioitu
lyhl'1 kasvuisen vartalon mi tta-
suhteet, liike- ja toimintara-
joi  t  t  eet seka t ietenkin toimin-
taan ja i lmaisuun l i i l  l ] 'vel  er i -
tyispiirteet.

Samaa tietotaitoa tarvitaan
k a l u s t e v a l m i s t  u k s e s s a k i n .
Lyhytkas\. 'u isen on esim. vai-
kea kayttea tavallista nojatuo-
1ia, koska raajat ovat lyhyet tai
ni iden mit tasuhteet ovaI poik-
keavat. Tukiryl,'n$en ja korok-
keiden asettelu ei takaa ergon-
omista ja rentouttavaa istu-
ma-asentoa.

Lyhytkasvuiselle sopivan
kokoisen valmiin tuotteen lijy-
taminen on tyolasta, monesti
sita ei loydy lainkaan. Tuot-
teen hankintapaikasta ei ole
saa tav i ssa  as ian tun tevaa
muutos- ja korjauspalvelua.
Naihin erikoistuneita )'rilyksiA
ei  ole r i i t lavast i .  e i  mydskeen
sel la is ia,  jonka toimialaan
kuuluu tuotteen valmistus
asiakkaan haluamin mitoin.
Tieto jo olemassaolevista alan
yrittajista ei tavoita tarvitsijoi-

Suunta parempaanr
mutta ratkaisut

toteutuvat hitaasti
Viime aikoina on tiedostettu
taka\,,r-losia paremmin pieniin
ja harvinaisiin vammaryhmiin
kuuluvien lyhytkasvuisten
tarpeita kuluttajina. Edelleen
eslintyy tiiydellista tietamatto-
mlyt ta ja myos vel inpi temat-
tomyltta asioitamme kohtaan.
Seka asenteissa et ta kayten-
ndn ratkaisuissa on kuitenkin
pikkuhilj aa nakyvissa muu-
toksia parempaan.

Muutamien oppilaitosten



opetuksessa on jonkin verran
jo huomioitu lyhytkasvuiset
siten, ettA esim. vaatetukseen,
ravitsemusliikkeiden ja sosi-
aali-ja terveyspalvelujen kayt-
toon liitt)'viste asioista on teh-
ty oppilastoita ja -tutkielmia.
Lyhytkasvuisten ongelmia jo-
kapi i ivaisen elamen toimin-
noissa seka asunnon muutos-
loihin l i i t tyvia seikkoja on tar-
kasteltu. Kuopion Yliopiston
erityisvaatetutkimuksessa on
huomioitu lyhytkas\,'uiset, sa-
moin \i"m:n Eas)'tex-projek lis-
sa. Toivottavaa onkin, etta
saatua tietoa pystyttaisiin ny-
kyistii tehokkaammin ja nope-
ammin hycidl'ntiimiiiin mah-
dol l is imman laaja-alaisest i
suoraan ao. kohderyhmelle.

Lyhytkasruisille aiheutuu
runsaasti ylimearaisia kus-
tarlnuksia tuotteiden muutos-
ja korjaustdistii sekei teettzi-
misesta. Kulujen sAastami-
seksi olisikin jarkevee satsa-
ta tuot ekeh ittelyyn ja huomi-
oida yksil6llisen muutostar-
peen edellyttamrit mahdolli-
suudet valmistuksessa. Toi-
mivien kalusteiden, apuviili-

neiden seke oikealla tavalla
tehtyjen ratkaisujen myote
useimmat lyhytkasvuiset sel-
viyt]'vet hy'vin arkipAivan ti-
lanteista pienesta koostaan
huolimatta.

Tiedostamal la olemassa-
olevar hai tal  ja haasteet.  er i
tahojen avoimella ja kaikkia
osapuolia arvostavaila yhteis-
tyolla on mahdollisuus saa-
l ' l i t laa laadukkaita.  roimivia ja
kohtuuhintaisia ratkaisuja.
Niiin lyhytkasvuiset ihmiset
voisivat olla tasavertaisia ku-
luttajia muiden ryhmien kans-
sa.

Miksi ihminen on
lyhytkasvuinen?

L yhytkasvu is e ks i sanotaan
ihmistA, jonka pituus kast'u-
idssd eroaa merkir tdvast i  ika-
tovereiden pituudesta ja on
aikuisena alle 14O - l5O cm.
Lyhytkasvuisuudelle on ole-
massa  sa to ja  l eeke l i e lee l l i s i e
syitai esim. luuston muodos-
tumisen ja luissa olevien kas-
mlyrihykkeiden heiriot, kro-
mosomimuulos, hormonihai-

rio, siszielimien sairaus. Diag-
noosista riippuen mm. nivel-
ten liikerajoitukset, selkAran-
gan jziykkyys, naon tai kuu-
lon heikkous vammauttavat
henkiloa. Jos lyhltkasvuisuus
on ainoa oire, ei viiltt:imiittii
ole slT/te Puhua sairaudesta
tai vammaisuudesta, vaan sita
voitaneen pitea ihmiseen liit-
tlrvana ominaisuutena kuten
esim. vasenkatislytta.

Lezi  ket ieteel l is in perusrein
mziririteltynei Suomessa on
noin l0OO (+-3OO) lyhytkas-
vuista henki ldai .  Pienikokois-
ten henkiliiiden kokonaismdii-
ra on kuitenkln huomattavasti
suurempi, kun tiedossa on,
etta ns. normaalimittalstenk-
injoukossa on pienikoisia erlt-
tain paljon.

Lisatietoja:
ap. Lyhytkasvuiset -
l\ Kortudxta ry- -
puh. joht. Sirkka Paananen
puh/fax (Ot4) 283 566
Puolukkakuja 2 A I
4034O Jywaskylzi

LFT II\KIMIESTEN
PERINTATOIMISTO OY

NINA KOSKINEN on nimitet-
ty 1 .7. 1998 alkaen perintii-
neuvottelUaksi. Nina on aikai-
semmin toiminut Tietoperhta
Oy:ssZi ja Intrum Just i t ia Oy:-
ssa.

HELI TALJA on nimitet ty
1 7 . 8 .  |  9 9 8  a l k a e n  p e r i n t i i -
neuvotteluaksi .  Hel i  on aikai-
semmin toiminut Kreditstyr-
nig Oy:ssa

AI\IMKA KfVIAHO on nimltet-
ty I  9.  I  O. 1998 a lk aen per inl  S-
kasitteryeksi. Annika on aikai-
semmin toiminut Intrum Jus-
titia Ov:ssa

ASIANAJOTALO
Lehtonen Malinen Moisio 0y

Asianaj aja Marja-Riitta Seulu
on iiittynyt yhtion osakkaak-
si. Seulun vastuualueena on
yhtiiin kansainvAlinen toimrn-
ta.

Fil.yo Sari Paloposki on nimi-
tetty kansainvdlisen osaston
assistentiksi 18.51998 alka-
en.

Minna Rissanen on nimitet ty
toimiston sihteeriksi 1.6. 1998
alkaen.

a a



Ha l l i t us  an to i  16 .  10 .  1998
eduskunnalle esityksen laiksi
perintatoimlnnan luvanva-
ra i suudes ta .  Va lm is te lus ta
vastaava kauppa- ja teolli-
suusministerion tyoryhme ar-
vioi toimiluvan hakijoita ole-
van noin 5O0, joista ammatti-
maista peri ntea harjoittavia
perintetoimistoja llenee enin-
tiiiin 200.

PerintAlakiesityksen edus-
ku  n ta  ke  s i t t e l yn  yh teydessa
lakivallokunta on 24.2.1998
todennut, etta esityksen hy-
vaksyminen edellyiteii perin-
tatoimistojen valvontaa, ja on
pyytiinyt taydentamaan esi-
tysta si ten. et te luvanvarai-
suus toteutetaan. Ulosotto
2OOO -toimikunta katsoo mie-
t i nnosseen ,  e t td  suo raan
ulosottokelpoiset saatavat voi-
daan antaa yksityisen perinta-
alan perittaviksi, jos sen elin-
keino-oikeudellinen sddntely
jerjestetean asianmukaisesti.
Toimikunnan miet intdon si-
siiltyy myOs ehdotus riidatto-
mien velkomusasioiden ete-
nemiseste mearemuotoisen
yksityisen perinnan kautta
ulosottoon ilman kalteen nos-
tamista tuomioistuimessa.
Uudistus edellytteiui toimikun-
nan mielestiir perintaalan suh-
teellisen Iiukkaa siiiin telyzi.

A A

Perintitoiminnassa ei
ole ilmennyt ongelmia
Per im is  to im is  to  t yo ryhmen
mie les te  l aa jam i t ta i s ia  epa  -
koht ia ei  o le i lmennyt.  On
huomattava, etta velkoja tai
jarjestaytymaton perintiiliike
ei ole nykyisin velvollinen nou-
da t tamaan  hyvee  pe r i  n  t e -
tapaa. Tasta johtuu, etta siite
ei myoskaen veliteta, vaikka
se tunnettaisiinkin. Kaikki
tuomioistuimet tai kuluttaja-
val i tuslau takunta eivat rat-
kaisukaytannossaen edellyta
H).van perintatavan noudatta-
mrsta.

Kun  koh tuu t tomat  ve  l a  l -
Iiskulut tai esimerkiksi toi-
meksiantojen ostaminen vei-
kojilta ei ole kiellettya, ei niita
myoskaen miel lete ongelmik-
si. Suomen Perimistoimistojen
Liiton jesenyritykset pitevat
tiukasti kiinni vuonna 1992
yhdessii kuluttaja-asiamiehen
ja oikeusministerion kanssa
laat imastaan ohjeistu ksesta.
Sii2intoja seurataan partio-
poikamaisen tarkasti. Ne pe-
rintatoimistot, jotka vuosien
mit taan on erotet tu l i i losta,
ovat olleeI joko taloudellisis-
sa vaikeuksissa taikka kieltey-
tyneet noudattamasta menet-
telvohieita.

Jerjestaytymettdmien pe-
rintayhtioitten joukossa on
paljon. todenniikdisesti selkee
enemmistd perimisliikkeite,
jotka toimivat asianmukaises-
ti ja noudattavat hyvaa hike-
ja per in tatapaa. Neme yr i tyk-
set eivat ole j iirj estiiytyneet
alan liittoon periaattellisista
syista tai ne haluavat velttae
jiisenmaksuja. Liitto on edun-
valvonnassaan ajanu t mytis
vapaamatkustajien asiaa seka
kansallisesti etta lobbailles-
saan EU:n ympyroisse. Var-
sinkin ju lk isen sektor in pi i r is-
sa  va l l i t see  y le inen  kes i t ys .
etta vain jarjestaytyneita toi-
mistoja voidaan pitiiii sillii ta-
vo in  l uo te t tav ina .  ammat t i -
taitoisina ja vakavaraisina
seka riittavalla tavalia velalli-
sen intressit huomioon ottavi-
na kuin valmistei l la oleva
perintalain I S toimeksisaa-
jalta tulee edellyttiimiiiin.

Ovatko liiton jisenet
hyviii ja muut pahoja?
Kun ilman tuomiota tai paa-
tiista ulosottokelpoisten saa-
tavien vapaaehtoinen perinta
on laajalla rintamalla siirty-
masse perintatoimistojen hoi-
toon, korostuu vapaaehtoisen
perinnan maaramuotojen tar-
kan noudattamisen vaatimus.
Esimerkiksi kunnallisen jete-
maksun, terveyskeskusmak-
sun tai  pyse ki j i  nt iv i rh ema k-
sun maksuunpano ja muu-
toksenhakukeinot poikkeavat
normaalista laskusaatavasta
ja ovat myos keskenddn erilai-
s ia .  Ve la l l i sen  o i keu  s tu rva
edellyttiiii. etta tallaisia mak-
suja periva ammattitoimisto
tarkoin tuntee perinnan muo-
tosii2inndkset ja my6s noudat-
taa niita.
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Perint i i la issa asetetaan
ammattiperUelle ankarammat
vaatimukset kuin velkojalle
itselleen. Tasse kohdin on aja-
tel tu pikkukauppiasta tai
verstaan omistajaa, jolle olisi
ylivoimaista hankkia ark-lait-
teet ja -ohjelmat, joita esimer-
kiksi perintalain 5 S:n maksu-
kehotuksen korkolaskenta
edellyttea. Myos vahingonkor-
vausvastuu on ammattitoi-
mistol la ankarampaa kuin
muilla.

H]'van perintetavan vasta i-
sen menettelyn estaminen on
perintalain ensisUainen tavoi-
te. Juuri t:ihan perinreroimin-
nan toteuttamisen sisal toi in
kulminoituu vaatimus lupa-
menettelysta ja valvonnasta.
Liiton jtisenten toimintaa val-
votaan tarkasti, mika on ta-
keena laadusta. Jiirjestiiyty-
mattomet eivtit ole sen keh-
nompia, mutta niiden taytyy
yksi t te is issa asiakassuhteis-
saan erikseen todistaa tiiytta-
vense odotukset.

Lupamenettely karsii
kelvottomat

Ehdotuksen mukaan saatavi-
en perinta toisen lukuun olisi
luvanvaraista taloroimistoja ja
eraita muita poikkeuksia lu-
kuunottamatta.  Omat saata-
vansa velkoja voisi jatkossa-
kin peria ilman toimilupaa.
Toimiluvan hakijan on oltava
luotettava ja vakavarainen.
Haki ja l la tulee ol la palveluk-
sessaan saatavien perintii2in
perehtynyt perintetoiminnas-
ta vastaava henkil6, joka huo-
leh t i i  s i i t e .  e t ta  pe r in td to i -
minnassa noudatetaan hyvziii
perintatapaa, ja etta sita muu-
toinkin harjoitetaan lainmu-
kaisest i .  Haki jan ol is i  myos
kyettava huolehtimaan toi-
meksian rajan lukuun per i t ta-
vista varoista seka toimeksi-
antajaa ja velallista koskevien
tietojen suojaamisesta. Etela-
Suomen laaninhallitus roimi-

si lupaviranomaisena ja sen
tehtAviinii olisi my6s valvoa
lupaa edellyttavan perinta-
toiminnan harjoittamista.

Vakavaraisuuden j a luotet-
tavuuden etukateiskontrolli
lienee vaikeata miiaritella tar-
kemmin kuin lakiesi lyksessa.
Moottoripyorajengi esimerk ik-
si  on luotetTava. jos se onjer-
jestiiytynyt ja oikeuskelpoi-
nen. Enemmdn huomiota tu-
lisi kuitenkin kiinnittaa vas-
taavan henkilon pateqyteen.
Keytennon kokemus per inra-
toiminnasta pireis i  o l la r i i t te -
vzi laadullisesti ja miiAriillises-
ti, minke lisdksi tulisi vaatia
perintatoimintaan soveltuva
koulutus.

Hyvin perintetavan
noudattamista

valvottava
Vaikka luvan saamisen en-
nakkoehtoja tiukennetaan eh-
dotetusta, tulee koko lupame-
nettely mielekkaaksi vasra sit-
ten, kun toiminnan todellinen
valvonta jarjestetaan.

Lakiesitys perustuu muo-
dollisten vaatimusten selvitte-
11,1'n ja niiden tayttemisen jon-
kinasteiseen valvontaan. Pe-
rintetoiminnan sistilltin val-
vonta on esi l l i i  vain 5 S:sszi .
jossa vastaavan henkilon teh-
tavaksi annetaan huolehtia
siita, etta perintatoiminnassa
noudatetaan Hyvea per inra-
tapaa. Valvontaviranomaisen
tehtiivAn:i on valvoa, etta tihn-
peet i jkset tarkaste(aan ja roi-
mitetaan mearaajassa yiran-
omaisille. Naiden seikkojen
varmistamiseksi  voi tais i in
kaytt€ia uhkasakkoa. Itse pe-
r intatoiminnan substanssia
l2iiininhallitus valvoisi vain va-
lillisesti; toimilupa on peruu-
tettava, jos vastaava henkild
on laiminlydnyt velvollisuuk-
sistaan huolehtimisen. Kay-
tannosse riittaisi kirjallinen
varortus.

On selviiii, etta perintalain
sanktio kulujen menetykses-
ta yksitteistapauksissa ei ole
riitteve keino asianmukaisen
toiminnan varmistamiseksi..
Kirjallinen varoitus tai toimi-
luvan peruuttaminen muuta-
maksi peivaksi ei myoskaan
tepsi. Olen vakuuttunut, ette
riittevan suuri uhkasakko
seka toimiluvan peruuttami-
nen on ol tava kaytel  levissa
niiden ammatinharjoittajien
varalta, jotka taloudellisen
hyddyn tavoittelussa rikkovat
Hl,'vea perintetapaa tai laimin-
lyovat muutoin asianmukai-
sen liiketoiminnan vaatimuk-
set.

Per intalaissa on rangais-
tussAdnnos. joka loytly myos
kaikkien Pohjoismaiden perin -
tatoimintaa koskevista erityis-
laeista. Vastaavan henkiltin
tehtavat la iminlydval le tai
velvollisuuksiaan rikkoneelle
tulisi maeritella rikosoikeu-
dellinen sanktio myds Suomen
ammat tiperintaia saatelevaan
lakiin.

Hallituksen lakiesitykseen
ei s isel ly hakUalta edel lytet t i i -
viiii vakuutta, joka vaaditaan
muissa Pohjoisinaissa. Mytis
Euroopan parlamentin ja neu-
voston maksuvi ived i rekt i iv i -
ehdotukseen on syyskuussa
lisiitty parlamen t tikaisittelyssa
p erinteto iminnan luvanva-
raisuutta koskeva luku, jossa
edellyteteen vakuutta. Peri-
misl i ikkei te on vi ime Vuosina
mennyt konkurssiin ja joiden-
kin toiminta loppuu yhtiikkiii
muuten. Velkojien lukuun pe-
rittyje varoja jea neissa yhte-
yksisse tietymattomiin. Teki-
joiden rikosoikeudellinen vas-
ruu ei  pal jon lohduta. Ri i r tA-



va vakuus olisi tarpeen myds
slvulliselle tuomittavan vahin-
gonkorvauksen kattamiseksi.
kun perintiilain l5 S kerran
maaraa perimisliikkeelle an-
karan vahingonvastuun.

Lupamenettelyd
tarvitaan

Ereisse lausunnoissa on lu-
vanvaraistamista pidetty tar-
peettomana sen vuoksi. ette se
rajoi t taa ki lpai lua per inra-
alal la.  Myos kulut taja-asia-
mies on julkisuudessa esitte-
nyt veitteen, etteivat perinta-
toimistot kilpaile esimerkiksl
velallisilta perittail'ilki kuluilla.

Tiediin, ette kilpailu on to-
dellista tana paivane. Sen tu-
lisi kuitenkin tapahtua Hyven
perintatavan puitteissa. Te-
men vuoksi perintalaki tulisi
saada  m i te  p i k immin  vo i -
maan. Mikiili ammattiperln-
niin luvanvaraisuus on edel-
lltyksena perintelain etenemi-
selle eduskunnassa, tulisi sii-
ta peettee nopeasti.

Laklesitysta tulee kuiten-
kin muokata kelpoisuusehto-
jen tiukemmalla mriiirittelyllei
seka erityisesti toiminnan val-
vonnan yksityiskohtaisella
jarjestamisella, jota tukemaan
on maairiteltiivii riittevet sank-
tiot ja myds rikosoikeudelliset
seuraamukset.

Jos I akiesitys hyviiksy'tiiiin
tiillaisenaan, on edesse otsi-
kossa vlitattu maisema: kel-
vottomat, joille lupaa ei myon-
netii, ja luvan saaneet, joiden
joukosta teyby muilla keinoil-
la seuloa Hyvaa perintatapaa
todella noudattavat.

Markku Hurmeranta,
Talous satTomieft uutistoimittaj @.

I

I Yritvsreittaukset
! tatoussanomista

Vajaan lrroden verran toimi-
nut Taloussanomat lehti aloit-
ti kes?ikuun alussa julkaista
paivittain Jrri tysreittaus-pals-
taa. Palstalla seurataan suo-
malaisyritysten luottokelpoi-
suuden kehitystai. Lehden si-
lrrilta on paivittain luettavis-
sa yritykset, jotka ovat nous-
seet parhaaseen AAA-luok-
kaan seka yritykset, jotka ovat
vajonneet heikoimpaan C-
luokkaan. Tiedon tuottajana
Taloussanomille toimii Dun &
Bradstreet Finland Oy.

Taloussanomat
ilmestyy myiis

lauantaina
Taloussanomat on viisi kertaa
viikossa ilmest]'va taloussa-
nomalehti. Lehtee kustantaa
Sanoma-WSOY konse rn i i n
kuuluva Startel Oy, joka ki-
sailee nyt tosissaan talous-
uutisista Alma Mediaan kuu-
luvan Kauppalehden kanssa.
Lehden arkilevikki on talle
hetkellii yli IOOOO Kauppa-
lehden levikin ollessa reilu
8OOOO. Lehden ilmestymisai-
kataulu on "erikoinen", silla
lehti ilmestyy tiistaista lau-
antaihin. Ilmestymisaikatau-
luun on vaikuttanut se, ette
viikonloppuna ei tavallisesti
tapahdu paljokaan talousrin-
tamalla. Taloussanomien uu-
tispaatoimittaja Markku Hur-
merannan mukaan juuri leh-
den lauantainnumerot ovat
saaneet paljon posltlivista pa-
lautetta. Erityisesti Oma ta-
lous-osasto kiinnostaa lukijoi-
ta, joilla on lauantalna aikaa
paneutua tuhtiin talouspa-
kettiin. Lehden lauantainu-

meron voi jokainen tilata koti-
osoitteeseensa.

Reittaus ennakoi
tulevaa

Yritysreittaukset ovat Hurme-
rannan mieleste hy'va lise leh-
den hydtytietovalikoimaan.
Talouslehden tehtAv2ind on ta-
lousasioiden uutisolnnin 1i-
siiksi tarjota mytis lukijoilleen
erilaista yritysten toiminta-
ympiirislcicin liittyvia hydty-
tietoa seka konkreettisia tyd-
kaluja. Protestilistan ongelma-
nahan on se, ettejos 'Titys on
sinne peatj,nlt, niin huono ke-
hitys on jo ollut melko pitkZil-
lii. eikii paljoakaan ole en?iei
tehtevissa. Sen sijaan yritys-
reittaus katsoo tulevaisuu-
teen, Hurmeranta sanoo.

Yri tysrei t taus-palstasta
saatu palaute on Hurmeran-
nan mukaan ol lut  yksin-
omaan mydnteista. Sita on pi-
detty hycidyllisenii. ja mytis
uutuudenviehatys on kiehto-
nut lukijoita. Eihiin vastaavaa
palstaa ole Suomessa aiem-
min julkaistu. Yhtena tArkea-
nd seikkana Hurmeranta pi-
taa myds tietojen reaaliaikai-
suutta. Edellisen paivdn reit-
taustiedot ovat luettavissa
seuraavan peivan lehdesta.
Juuri tauaisessa aineistossa
nopeus korostuu, sina ei ole
mukavaa. jos joudut vasta yli-
huomenna lukemaan lehdes-
ta, ette firma, jonka kanssa
olet tehnyt diilin taneen, on
aivan rapakunnossa. Reit-
taustiedot lolt]'viit myds Talo-
ussanomien verkkoversiosta
{www. taloussanomat. fi).

I
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"Konkurssiprofessori" Erkki K. Laitisen kehittiimiin analyysin avulla ehdit reagoida
orastaviin ongelmiin jo hyvissd ajoin ennen maksuvaikeuksia. Samalla viiltyt kalliilta

yilaryksilta.

Haluatko tunnistaa riskiasiakkaan io muutamia vuosia ennen maksuongelmia ?

Tuoreet F-riskianalyysit noin 5000 yrityksesta ldydiit nyt suoraan verkosta !

Laajat tilinpiiiitiisanalyysit, toimialavertailuin ja

Tee terveystarkastus asiakasyrityksillesi F-riskianalyysin awlla.

riskiluokituksin nyt suoraan internetistii !

www.balanceconsulting.net
Tekniset tiedot
Lehden koko:
Painopinta-ala:
Palstojen maara:
Palstan leveys:
Rasteritiheys:
Aineistovalmius:

T
jlg'F!

Julkaisija

Osoite:

Luottomiehet
Kreditmannen ry
PL 891, OOIOI Helsinki

2 lO x  297 mm
3 kpl
1 p 5 5 m m , 3 p 1 8 O m m
54 linjaa/cm
Paste-up tai negatiivifilmi

Toimitus
Paatoimittaja:
Puhelin:
Telefax:
e.mail:

Margit Ansamaa
o3) 6A2 2642
@3) 642 2642
mansamaa@nettilinja.fi

Painopaikka
Painopaikkal
Osoite:
Puhelin:
Tel€fax:
\trteyshenkilii :

Suomen Painotuote Oy
Makituvantie 3 G, O 15lO Vantaa
(09) 827 5055
(o9) 870 2066
Terttu Lindgren

Ilmoitustila!
myyjiit

Kai Palmen OIO 52O 3555
Helena Lajunen, (Og) 527 236I
Mikko Kallankari, (O9) 148 861

Maksuosoite
Maksun saaja:
Pankkiyhteys:

Luottomiehet ry
Merita Pankki 208918-73866

Jesenrekisterin
ylliipito
Puhelin:

Treasso Oy, Satu Sunikka
(o9) 42O SOrO

Reklamaatiot
Reklamaatiot:

Ilmoitusten painoasua kos
kevat r€klamaatiot 7 vrk:n
kuluessa lehden ilmestymisestai
ki{allisena.

Ilmoitukset
Yhteyshenkilii:
Osoite:

Puhelin:
Telefax:

Jorma TSirtinen
Mainosatelj€e Tahtinen ky
Vuorimiehenkatu 14 A 13
OO140 Helsinki
(o9) 669 848
(o9) 669 848

Peruutukset
Ilmoitusten
peruuttaminen:

Viimeistaan 14 vrk enn€n
aineiston toimituspaivaa.
Myithemmin peruutetuista
laskutetaan 50% hinnasta.

Ilmoitushinnat
Ilmoituskoko
Keskiaukeama
Takakansi + s.2. a
l/ l muut sivut
I / 2 si\,rr
1/4 si\,r r
varilise

Ilmestymispiiivet
Nro

I  /99

Aineisto

8 .  r .  r999

Ilmestlfr

5 .2 .  r999

Mustavalkoinen
6.000 mk
3.500 mk
2.500 mk
1.5O0 mk
1.0O0 mk

5OO mk/v€iri.

Painos
Painos: 9OO kpl
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