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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! SiiLuottomiehet - Nredlthdnnen rvtrr
niipd
nzimzikaksi keskustelivat samaan aikaan ihan
Ilmesiyy
neljakertaawod;ssa
Jesenlehti
eri asiasta, kuuntelematta lainkaan toista. Kanssamatkustajat yrittiv?it pysyii kuka tilanteen tasalla
Margit Ansamaa
P1]h. 03 682 2642
-n"il-1an..r""ineru.rnj..n
F ax. O3-6a2 2642
ja kuka taas mahdollisimman ilmeettrimzinA, ettei
H
tulisi huomatuksi ja vedetyksi keskusteluun muHelena Lajunen
Sa Wahlroos
kaan.
Puh. 09 527 2361
09-5 r2 3880
Kai Palmen
Ari Rajala
Ajattelin itsekseni, ettti olemmeko tyoyhteis6sPuh. 01O 52O 3555 Puh.09-6a5 03r0
Mikko Kallankad
Jorma Tehtinen
"aktiivisia" rasittaen tydtovereitamme henyhtii
sii
Puh. 09-148 86I
Puh. Og 669 848
Jukka Marttila
kil<ikohtaisilla tai muilla asioilla jotka eivet heita
P]uh-,020+6 21212
kiinnosta tai eivat kuulu tyopaikalle? Ttrlemmeko
ajatelleeksi, ettii osallistuminen ja kantaa ottamiJorma Tahtinen
Fa-x.09 669 84a
sen tarve on ihmisilld erilainen? Varmaankin itse
Luottomiehet ry
kukin meista voi ajatella omaa puhekziyttaytymisPL 891, 0O1O1Helsinki
tiiiin ja muuttaa tapojaan pienen pohtimisen jti.lLuottomiehet ry
keen, sillii puhumisen ja kuuntelemisen taito on
Tilitoimlsto Treasso Oy
Sinikauiontie l. 02630 EsDoo
tavoittelemisen arvoinen asia.

Bussissa
kuultua!

Puh. 09- 420 8O1O Fax o0- 420 8O3O

Luottomiehet ry
Hki-wTc.

Medta Pankki
208918-73866

Suomen Painotuote Oy, Vantaa
K q o . r a t . p nj . 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.

Margit Ansamaa
Paatoimittaia

LUOTONHALLINNAI{ WWW-OSOITTEET
* Dun & Bradslreer Finland Oy
x 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

* Eduskunta
* FINLEX
* Valtion saaddstietopankki

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

www.nacm.org

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

yritys.tieto.net

* Erapeive OV ia
Erripaive KoJlutus Oy

www. erapaiva.fi

www.asianajajat.fi
www.prh.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, oikeudenkdyntikuluja koskevat siid"ddkset.Ndiden lisiiksi on jatkettu
jo pitkzitin vireilld ollutta perintdlain valmistelua. Nziistii asioista
olemme saaneet tietoa td.md.nlehden villityksellii sekd lokakuun
alussa pidetyssii Laivaseminaarissa. Siihen osallistuikin enntitysmdiirii opinhaluisia luottomiehiA ja -naisia' Niiin meillii Suomessa.
EU:ssa lobbaillaan kuumeisesti kaupallisten toimien
viiviistyneitd maksuja koskevan direktiivin puolesta. Oman
panoksemme tiihd.n lobbailuun annoimme 28. 8. 1998
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) selkeeitsiiiinnot 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 UN NOUDATTAMAAN YH DISTYKSEN SAANTOJA.

Hakijan allekirjoitus

Patkka ja piiiveys

HALLITUKSEN PAATOS

tr
tr

Hyvaksltty
Hylatty

Pailveys

Jdsenhakemukset toimitetaan
vhdistvksen sihteerille osoitteella:

Dlina Vihinen
OOOITYritteiein Fennia

Puheenjohtajan alleki{oitus

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',

Teksti:
Ari Rajala
Kuvat:
Kai Palm6n

LUOTTOMIESTEN

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

Luottomiesten perinteinen
laivaseminaari risteiltiin tana
l'uonna syys-lokakuun vaihteessa M/S Silja Serenadella.
Mukana oli enn6tysjoukko
luottomlehie ja -naisia, nauttimassa h)'veste ruuasta, juomastaja seurasrasekd tietenk i n a r v o k k a a s t a t i e do s t a .
Luottoalalle jamptiin tapaan
koko joukko oli kokoontuneena jo h]'vissa ajoin Etelesataman Olympiaterminaaliin
hyttipaikkoja ja ruokakuponkeja jonottamaan. Seremoniamestarina toimi koko
reissun ansiokkaasti vetanyt
k o u l u t u s l . o i m i k u n n a np u heenjohtaja Kari Miiklkdrki,
joka hoiri lippujenjaon ripeasti ka ukomarkkinoijan pitkellii kokemukselia.

taVftfta

EURO TULEE
OLETKO VALMIS ?
Paivan luentosarjan avasi Keskon jarjestdjohtaja Jouko
Kuisma, joka kertoi Euron tulosta lehinna kaupan ntikokulmasta. Euroonhan siirrytaen kolmessa eri vaiheessa,
josta ensimmeinenkoetaanjo
moden 1999 vaihteessa. Tiilloin valuuttojen vaihtokurssit
kiinnitetiiiin ja eurosta tulee
Suomen virallinen valuutta.
Varsinainen euroraha lasketaan liikkeelle vasta l.l.
30.6.2OO2,jolloin euro kiiytetiiAn markkojen rinnalla. Jakson aikana markal keretaan
talteen ja vaihdetaan euroiksi.
Tiilldin kaupat antavat vaihtorahat euroissa ja pankkiautomaatit sylkevat pelkkiiii euroa.
Heinakuun alusta 2OO2 on
euro ainoa virallinen valuuttamme ja markka vain kereilij diden harvinaisuus.
Yhteisestii valuutasta ja
koko valuut tojen veksla uksessa nekee Kuisma runsaasti
seka hydtyj?iette haittoja.
Hydtyinii han listaa mm. devalvaatioriskin poistumisen
JdUestiijohtaja
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odotuksio-

Jouko Kuismo, Kesko OA.

EMU maiden valilta, valuulanvaihto- ja suojauskulujen
vahenemisen, kurssiriskien
supistumisen, hintavertailujen helpottumisen seka vakaan talouspolitiikan ja alhaisen inflaation seilymisen.
Haittoina Kuisma mainitsee
runsaat tietojerjestelmemuutokset, kaksien hintamerkintojen kayton, koko hinnoittelun uusimisen seke eperationaaliset setelit ja kolikot.
Eri kokoisista euroseteleista saamme Kuisman mukaan
kiittee Euroopan Sokeiden
keskusjiirjestda, joka selatti

neuvotteluissa kaupan vahvat
edustajat ja heidan pikku rahankasittelyongelmansa. Vaikeahan se toki on maksaa,
kun ei tieda mika on satanen
ja mike tonni.
My6s kaupan hinnoittelijat
tulevat Kuisman mukaan saamaan eurostaharmaita hiuksia. Miltii kuulostaisi ostaa
Ilta-sanomat O.83 euroa (5
mk), bussilippu 1.33 euroa (8
mk) tai kaupan tarjou svillapaita 33.09 euroa ( 199 mk).
Hintojen muuttamisesta tulee tarkkaa tyote, koska niiden tulee olla my<is "kaupallisia". Kuka onkaan sltten tuleva hintavoittaja? Kuluttajat
pelkiiiiviit ette kauppiaat pyoristavat hintoja yliispein ja
kauppiaat ettii kilpailu vetae
niite alaspein. Tulevaisuus
neyttiia kumman pussiin jea
enemman euroia.

Johtajd ReUo Graiftholm, OP-Rrrhoitus OA

RISKIENHALLINAN
IIAASTEET
Seuraavaksi saimme kuulla
mielenkiintoisia ajatuksia
riskienhallinnan Iulevista
haasteista OP-Rahoituksen
johtaja Reijo Griinholmln sanoin. ReUoon alan pioneereja
ja joutunut nopeatempoisessa
rah o itu syhti dma allm as s a
miettimaan paljon riskienhallinnan keinoja, kustannuksia ja menetelmid tehokkaan riskienhallinnan aikaarlsaamiseksi. Visionsa Reijo kiteytti havalnnollisessa kuvas-

sa, jostajokalnen kuuiua pystyi tekemaan oman aryionsa
missa tana peivana mennaan.
Kaikki ovat varmaan omakohtaiseslihavainneet.el ta postilaatikot suoltavat taas mite
erilaisimpia lainatarjouksia ja
yritykset antavat yha pidempia maksuaikoja ja suurempia
limiitteja. Mielessa on kaynyt
onko lamavuosista sittenkaen
opittu mitaan?
Tietoa luot topaii[6sten ja
riskienhallinnan tueksi saal,taa olla runsaasti, mutta mlten kesitelle tieto tehokkaasti? Peatdksenteolta edellytetaen jatkossa ReUonmielesta
ainakin nopeutta. tuottavuutta. paetostenoptimaalisuut ta.
tasalaatuisuutta, reagointiherkkyytte muutoksiin sekti
valvonnan helppoutta. Tehokas toiminla edellyttiiiikin
epailemetta valmistelun ja
p e a t i i k s en t e o n s y s t e m a t i sointia. Henkil6resursseja tulee saastaa vain todellisten ongelmien ratkaisemiseen toteaa Reijo kokemuksen slviillii
rintaaane1]a.
PAiitdksenteon systematisointiin on kaytossa runsaasti eri menetelmia. Ndistai
tilastollinen scoring soveltuu
lAhinnri yksltyishenkiloiden
analysointiin edellyttiien mm.
suuria massoja. Anallyttisia
vahneite edustavilla asiantuntUajarjestelmilla pyritean jaljitteiemiiiin ohjelmallisesti
paattajien ratkaisuja. Niita on
keytetty menestyksellA yritysten analysoinnissa. Uusimpina sovellutuksina ovat tulleet matemaattisia menetelmia edustavat neuroverkot,
joilla ohjelma opetetaan tekemaen oikeita ratkaisuja. Myds
neuroverkoilla analysoidaan
)'rityksia. Tulevaisuuden keskeisina haasteina risklenhallinnasta vastaaville ReUo
heitti vision luomlsen, integroimisen seka eri menetelmien hallinnan. Siina onkin monella purtavaa pitkaksl aikaa.

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

LUOTTOAI,AN UUTTA
LAINSAADANTOA
Seuraavaksl estraadin valtasivat viranomaiset. Oikeusministeridn eri lyisasiantun tija
Marja Tuokila, kertoi uusista luottoalaa koskevista lainasaadantohankkeista. Pddosa
esityksesta koski uutta uiosottolakia, josta Tlmo Miiki on
pitanyt luottolinkin lukijat
erinomaisesti ajan tasalla.
Niinpe esityste ei tarvinne tessa sen enempaa kommentoida.

Luottojohtajd

ll.kk(/ Nisofteft .

SOPIMUSVAKUUDET
ELI KOVENANTIT
Paivan viimeisenA luennoitsUana oli nykyisin jo ex-luottojohtaja Ilkka Nisonen Merita
pankista. Han osallistui l'uonna 1996 KTM:n kovenanttitytiryhmaan
miettimaan
"sopimusvakuuksien" kaytrde
suomalaisten yritysten rahoituksessa. Sopimusvakuus olisi sinansa ollut hyvin myyvri
II

hommaa, jolloin mYds luotmerkkinii Ilkka mainitsi osintermi, mutta I(TM Peatyi suotoehtoihin voidaan Puuttua
gonjako- ja konserniavustussittelemaan aiheesta kansainnopeammin'
ten jakorajoitteet.vakuuden- selvasti Pankkej a
vaiisestikin tunnettua koveasettamiskiellot, rahoittajien
nantti termie. Kovenantti on
lisdrahoitussoPimuksen erityis- tasapuolisen kohtelun.
seka
Yriehto, jossa rahoittaja ja YritYS luotonoton rajoitteet
se
identiteetin
tyksen
Ymisen'
sitousopivat siita, ette ]'ritys
Luotonantajan tavoittelee
tuu pitiimiiiin ylla tiet]'t talouluotdelllset tai toiminnalliset edel- kovenanteilla ParemPaa
toriskin hallintaa. Niiden avullytykset koko luottosuhteen
la rahoittaja PYrkii luomaa
ajan. Ongelmana termissa sonykyista paremmat edellYtYkpimusvakuus oli sana vakuus,
set asiantuntemukselle, asisilld kovenantti ei sisalle miakkaan taloudellisen tilan
taan konkreettista vakuutta,
seuraamiselle seka tulevaivaan ainoastaan luotonantasuuden ennakoimiselle. Taian mahdollisuuden rea$oida
Yhdls tuk semme Pllhee niohtaia
voitteena onkin luottosuhde,
Maria-kefla Vlrtanen.
vritvksen toimintaan luottosuhieen aikana. Keytenndsse jossa yrityksen toiminnallinen
HAPPYHOUR
riski ei kasva luottosuhteen
yritys ja rahoittaja sopivat siiEnsimmaisen Peivan viralliaikana ilman rahoittajan tiete, m la tasolla YritYksen liitolsuutta. Kovenanttien aVLll- nen puoli oli kunnialla hoidetketoimintaa voidaan harjoittu, kun laivan lahttion oli lnela rahoittajalle annetaankin
taa niin, ettei rahoittajan risld puolisen tuntia. Oli siis
oikeus vaikuttaa tilanteeseen'
ki yrityksessii nousisi luottoHappy Hourin aika' jolle jerios sovituista suunnitelmista
aikana sovil.tua suuremmakjestelytoimikunta oli onnistusi. Yleensii kovenanttei a seu- bn poikettu. SuurimPana
neesti hankkinut Pienta Purhaasl.eenakovenanttien keyrataan mm. tilinPiiiitdstuntavaa ja Palan Painikkeeksi
tdssa Nisonen neki, miten
nuslukujen kautta' joten niimyijs hieman kostuketta. Ilom1rydii aj atus tavaraluotonhin liittlry tavanomaista laa
tunnin lomassa YhdistYksemannon yhteYdessii ? Lisiiksi on
jempi yritysten tiedonantome puheenjohtaja MarJa-Leehuomioitava niiden seuranvelvollisuus rahoittajaansa
na Virtanen valotti luottonasta aiheul.uvat kustannukkohtaan.
mieskyselyn tuloksia, ioista
set, sille kovenanteillahan ei
Ilkan mukaan kovenantmyos
voit tarkemmin lukea laman
ei
tee mitaan mikali niita
teia ei liene kiiYtettY Paljon
lehden sivuilta'
ioku seuraa. Kovenanttien
tivaraluotottajien piirissa, silei
ole
mearitteleminenkaan
lii tavaraluotottajalla on harkovin yksinkertainen asia, silvakuuksia
voin muutoinkaan
l?i viiiirin asetetut kovenantit
luotoilleen. Niinpa kovenantsaattavat joPa lisata rahoittatien kayttajet lijytyvet lehinna
jan riskia. Ongelmia tuottaa
pitkeaikaisista luotottaiista'
myds miten reagoida.jos asikuten Pankeistaja vakuutusakas ei noudata soplmusta'
yhtidista. Yleisimmin niita
Mita teemme, jos kovenantti
ovat kiiyttiine et riskisij oittajat
rikkoutuu?
oman Piitioman ehtoisissa
Kovenanttien kayttb ei varsijoituksissaan. Tavallisimpia
maankaan YleistY noPeastr
kovenanttej a ovat tunnuslutavaraluotottajien Piirissa.
kukovenantit, jolloin sovitaan
lisatiedot asiakasVuoden 1998 luottomtes
vaikka
milla tasolla mikakin tunnuskonkurssi4siamies Ee ro LAAt ikdinen
toiminjatkuvasta
yrityksen
luku tulee viihintaan olla. TaVuoden 1998 luottomieheksi
nasta ia sen riskien kasvusta
vallisimmin kiiYtettYj ii tunhallitus oli valinnut konkursnuslukukovenan tteja ovat vel- otettaisiinkin ilolla vastaan.
voi- siasiamies Eero LYYtlk&iisen.
k a a n t u m i s a s t e , o m a v a r a i - Omassa luotonannossa
hiin
daan toki yksipuolisesti sovel- Valintaperusteita oli. etra
suusaste, keyttokate, rahoikehityste
luottoalan
vien)'t
on
"tunnustustulos, kokonaisPZitioman taa ja kokeilla eri
eteenpain ja luottoalan etuja
ne
vaikka
tuottoaste seka vieraan Paa- lukukovenantteja",
yhteiskunnan suunnittelussa.
eiviit olekaan asiakasta sitooman takaisinmaksuaika.
Liseksi hen on toiminut anvia. Onhan tavaraluototus
Muil-akin kovenan[teja voisiokkaasti nimenomaan lain
kuitenkin noPeakiertoista
daan toki asettaa, joista esil2

hengessaja saanut tolmillaan
m\.oskonkreefi sestj pesien
hoidon tutkinnan alkuun. Tiima on tuonut mukanaan mm.
l u o re i t av u u t L a k o n k u r s s i p e
sien hoitoon. Kiitospuheessaan Lyytikainen totesi ans a i n n e e n s aI u n n u s t u k s e n ,
vaikka moni muukin olisi sen
\.oinut hanen mielestaan ansaita. Saamaansa tunnustusta Ll,f/tikainen piti suuressa
arvossaja hen kunnioil li laisndolollaan seminaaria koko
risteilyn ajan.
Virallisen osuuden pAeityttyzi hajaantui luottomiesten
joukko eri puolille laivaa.
Luottonaisetverayryivdtpaziosin hyr reihinseitzilleiyrymzi
ein
iltaa varten, kun useimmat
l u o l l o m i e h e l v o i li i n b o n g al a
promenaadia reunustavista
kuppiloista. Kiireisimmtit
poukkoilivat laivan lukuisten
hajuvesi- ja lelumyymAloiden
v?ilillzi etsien kuumeisesti tuliaisia kotiin vietaveksi, ettel
v ai n t e l l a k e r t a a u n o h t u i s i
Buffetillalliselle kokoolnuttiin naul I imaan herkkuja
laivan seisovasta poydiistii.
Pian n]?pylaulur" kaikuivaL
komeasti, kun luottomiehet
paaslvat ruokailun makuun.
Ruoka olikin varsin h5,vzieija
s i t A o l i m y o s r i i t t e v e s r i .v i i neiste puhumattakaan. Illan
tanssit pyorehdeltiin Irlantilaisen Riverdancen tahdissa.
Joukko irlantilaistanssijoita
naytti mallia, miten jalalla
pannaan koreasti. Kovakuntoisimmat luottomiehet ja n a i s e t s i i r t y i v e r v i e l , i v i e tr a maen yon viimeisiahetkie lai
van tehtisumuiseen yiiker hoon.

ta rkkaan laadillu ja sisaisretty.
Kanta-asiakastietojen keruu ja hyddyntaminen puhutti
p a l j o n l u o i l o m i e hi i i . K a n l a asiakaskorll ien an-rllahanvoi
daan kerata paljon yksityiskohtaista tietoa asiakkaasta ja
hanen ostotottumuksistaan.
Kuka haluaisi paljastua ostostensa perusteella ja leimautua kaljaveikoksi, tohvelisankariksi tai ketj upolttaj aksi.
T oimitusj ohtaj a Minna Ruotsalainen.
S Etuluotto Og.
Kohlahan elemantavatsaattana Ruotsalainen. Minnan
vat jo alkaa vaikuttaa itse
urakkana oli raottaa kantakunkin luottotietoihln tai uraasiakasmarkkinoinnin saloja.
kehitykseen hateisimmet arKanta-asiakkuuden luvattuna
vioivat ? Vaikka tietoa kertj,f/aikana ei meistd varmaan kukin paljon. niin sita kiiytetaiain
kaan ole voinut veliiye Iuvain asiakassegmen
toinriin ja
I ustumasla erilalsiin kanram ar k k i n o i n n i n k o h d i s t a m i a s i a k a s k o nl e i h i nj a - e l u i hi n . seen Minna rauholtteli. KorMutta misseiidea oikein piilee? keintaan voit te saadamainokKaupan tavoitteena on tietensen kotiinne, etta koppa kalkin saada asiakas sitoutujaa maksaa tanean vain 15
maan vahvemmin kauppaan.
euroa ja kartsa rbdkia vehen
Tema rekeeasiakkaastaosto. enemman. Kaukana ei varuskollisen, halukkaan osalirs- m a a n o l e k u i r e n k a a n a i k a ,
t u m a a n t o i m i nl a a n . r e a g o i - kun ostoskdrryn mikropromaan herkdsli markkinointiin sessori kertoo sinulle, ettzi
sekd tuomaan mukanaan
huomasltko lempioiuesi olemyos uusia asiakkaita. Toimivan erikoistarjouksessa ja siva kanta-asiakassuhde edel- n i n e n l e n k k i m a k k a r a s o p i s i
lytt2izi, ettzi asiakkaan tarpeet
varmaan kdrrylrsi naln saunas e k e y r i t y k s e n o d o r u k s e lj a
pdivAnei.etkd saa myoskeen
{avoilleeryhdisl}'vEi
r. Toki asi- unohtaa uutta tiskiharjaa,
akkaan pitae myds saada kankun edellisen ostit jo puoli
ta-asiakkuudestaan tuntuvaa
v u o t l a s i l t e n .N o s i e n h d n e i
lisaarvoa.
ta rvi Ise enaa ihmetella mite
Tiirkeintii kanta-asiakaskaupasta piti ostaa.
hommassa on kuitenkin se,
e t l a p e r u s t u o l eo n k u n n o s s a ,
Minna toteaa.Ket€iainei kiinnosta olla kanta-aslakkaala
kaupassa, jossa tavarat ovat
sikin sokin tai tiskir epdsiistejii. Kaupalla kanta-asiakashommassa on myos kaikki
pelissa. Hommaa ei voi rahmie, silla kysymyksesszi on
KANTA.ASIAKASkaupan keskeisin asiakasMARKKINOINNIN
kunta. Mit?ieinsellaista ei saa
SALAT
mennd lupaamaan. mi[a ei
RoA Tennande r,
L u e n n o it b i j o i s t a a j a l l i s e 5 r i p y s t y t ap i t e m z i d n .e r t e i a s i a - KreditcheJ
IBM Finansiering .
vaativimman tehtdven eteen kas vaan periyisi.Kaikki pira€i
j o u t u i a a m u lu i m a a n i k i p i n e d olla hlwin ennalta suunnitelDATAMALL
SOK:n projektipziallikko Mintua ja kanta-asiakasohjelma
Nasta tur har vuoden 1997
l3

mAn seurauksena analysoinhetkellzi huotiin mika ot si112i
noa ja mike hyv?iti, sekA kdytiin lepi luottoprosessi ja olemassaolevat sopimukset.
Kartoituksen perusteella
piiiidyttiin toimenpiteisiin, jossa ensin valittiin yhtidlle oma
luottopaallikkij. joka alkuvaiheessa keskittyi aktiiviseen
mlynnin tukemiseen ja valvontaan. Hanen strategiaansa
kuului mm. kaikkien ehdotusten tutkinta, sopimusluotonDATAI\,IALL
valvonnan kartoitus, tiettyjen
Kreditchef
luottopaatdsoikeuksien deleRolf Tennander
kointi, paatosten keskittaiminen 'Joko/ tai"-tapauksissa ja
Seminaaripalautteissa esitykpyrkiminen toimimaan mahsestiiiin parhaan arvion saanut moden 1997 luottomies
dollisimman kapealla organisaatiolla.
Ruotsista, IBM Rahoituksen
Tycikaluiksi kehitettiin
luottopealhkkd Rolf Tennander antoi eriTtainmielenkiin- mm. selkeii luottopolitiikka ja
tydohjeer.sekii hy'vaksymistoisen kuvan yhtidstaanja sen
valtuudet eritasoisten luottoluottohallinnosta. IBM on mopaatdsten tekemiseen tietyn
nikansallinen maailman laajuinen yhti6, joka on edustetrating-malli mukaan.
Luottopoiitiikkaan maarituna 155 maassa. Sillii on tehteltiin mm. kohderyhmZit luotaita ymperi maailman. joiseri- tonannolle, perustelut luottosa valmistetaanyli I O.OOO
arviointiin, luottopeatosten
laista tuotetta. Tuotteita
voimassaoloaikaja raportoinmarkkinoidaan yli 5 miljootivaatimukset. Tiillii kaikella
nalle asiakkaalle.'IlontekijoilisAksi yhon pyritty tehostamaan luota on yli 2OO.OOOja
tiolla on n. 20.000 yhteistyo- tonvalvontaa viilttyiikseen
l u o I r . o i a p p i o i l t aj a k e h i t t e kumppania. Liikevaihto koko
maen myynnin ammattitaikonsernissa oli v. 1997 USD
toja, seka luomaan selvd vasn. 78 miljardia. Tutkimukseen
ja kehitystyoh6n keyteteen tuunjako yhtidssii siiZinnollisellii valvonnalla ja virheel!.uosittainUSD n. 4.6 miljarlislTksiin. Systeemion toimidia. Pohjoismaisen konsernin
nut varsin h)'vin ja paaosin
osuus oli v. 1997 liikevaihdolla
mitat tuna USD n. 2.2 miljarsiita syysta on R. Tennanderille myonnetty vuoden 1997
dia ja tydntekijoitii tiilii aluluottomiehen titteli.
eella on hiukan yli 6OOO.
Luottohallinnon esittely
alkoi kysymyksellii "Kuinka
LUOTONVALVONNAN
monta uutta kauppaa pitAii
KUSTANNUSsaada yhden luottotappion
kattamiseksi"? Vuonna l99l
TEHOKI(AAT
heilla aloitettu ensimmainen
MENETELITIATJA
syvallisempi luottohallinnon
PROSESSIT
kartoitus "Credit Study" liihti
niiktikohdista olla "askel edelLounaan jalkeen peasi irti toilii", selvittiiii strategia, kartoitmitusjohtaja Tom-G Ahlroos
ja
setaa havainnot
tyokalut,
Ritom Ky:stii. Vitseillii hoyskii kehitta2i tietoja/ taitoja. Tetetyss2iesityksessiiiin Tom piti

luottomies Ruotsista luottopaallikko Rolf Tennander,
joka piti mielenkiintoisen esityksen tyijnantajansa IBM Rahoituksen luottohallinnosta.
Arvon luottomiehet osoittivat
olevansa mybs kielitaitosta porukkaa, sillA seminaaripal a u I L e i s s aR o l f i n e s i t y s s a i
parhaat pisteet.Seuraavanjutun suomennoksen on tehnyt
Kai Palm6n.
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ToimittEjohtajaTom-G

Ahlroos , Ritom K! .

kuulijat hereillii puhumalla
asiaa luotonvalvonnan kustannustehokkaista menetelmista ja prosesseista.
Luor.tomlTntihen sis,illae
aina merkittavet riski- ja kustannustekij iit. Vain tehokkaan
luotonohjauksen avulla voidaan luoda edellytykset turvalliselle luottomyrynnille. Luolonohjaus onkin elinlarkeea
jokaiselle luotolla myyvZiile
]'ritykselle. Kustannustehokas
luotonohjaus lisaa yrityksen
kannattavuutta, samalla kun
puutteellisen luotonohjauksen seuraukset voivat olla
kohtalokkaita. Kun kilpailu
yritysmaallmassa yhd kovenee
ja marginaalit kaventuvat, voidaan luotonohjausta tehostamalla saalrrttaa myijs merkittava kilpailuetu. Yritys, joka
vahentee luottotappioitaan ja
sidottua paaomaansa, voi saada palkkioksl kilpailUoita kevyemmzin kustannusrakenteen toteaa Tom.
Oletteko muuten tulleet
koskaan miettineeksi paljonko luotonanto yrityksellenne
maksaa? Kustannuksiahan
luotonanto alkaa slmnyttee jo
siina vaiheessa kun arvioid a a n p o t e n t i a a l i s e n a s i ak kaan luottokelpoisuutta - siis
jo ennen ml,f/ntie. Lisaa kustannuksia syntly viela koko
luottoajan: korkokustannukset, valvon takus tan n ukset, perimiskustannukset jne.
Konkreettisiksi luotonannon
kustannukset tulivat kaikille,

k u n n e s u h t e ul e rt i i n e s i m e r k kivritykseen, jonka liikevaihto oli I 1Ommk, tulos 5.5 mmk
j a l a s k e n t a k o r k ol 2 o o .K u n
lasketaan kaikki luottokulut
vhteen:korkokulut. erepaivAn
j Z i l k e i s e kl o r k o k u l u t . l u o rr o tappiot, hallintokulut yms.
voidaan todeta, ettei luottok u l u t v a s t a s i v a ji o p a 3 c o : i a
esimerkkiyrityksen liikevaihdosta ja 60 ./o:ia tuloksesta,
joten merkittavasta asiasta on
todella kysymys. Luotonanto
tehokkaasti hoitamalla ja organisoimalla voidaan saada
aikaan merkittiiviei kustannussaestoje.
Luotonannon peruskivi on
luottopolitiikka, joka jokaisella luotolla mn'vAllet yrltyksell a I u ] e e o l l a . L u o l r o p o l i t ki ik a
tulee muotoilla aina yrityksen
r i l an t e e n m u k a i s e s t i .S e n s i
saltoOnvaikuttavat mm. onko
asiakasyritys pieni vai suuri,
o n k o a s i a k k a i t ap a l j o nv a i v e han, mitke ovat maksuehdot
jne. Luottopolitiikan teirkein
tavoite on luoda edellytykset
yrityksen kannattavalle ja turvalliselle iuottomylmnille. K:iytannossa siina sovitaan pelis a a n n o i s t em i l e n m l J n l i j a
l u o t t o - o s a s tpoa r h ai t e n l o i m i val yhteistyossat ielojenvaihdon ja neuvottelujen muodossa. \?rteisen sopimuksen merk ilys on siina. ette kaikki I ietzivzitja sitoutuvat "pe1inhenkeen" yhteisten tavoitteiden
saavuttamiseksi. Kaikkien tuIeesiloul ua ja sisaiistae
luo op o l i t i i k k a a i n a j o h d o st a ,
mJ,ynnln kautta reskontraan.
Se on ankkuroitava kaikkien
selkaytimeen ja sita tulee
myos jatkuvasti paivittaii.

UUSI
KIRJANPITOLAKIJA
TILINPIIATOSANALYYSIT
Viimeisen esitysl.uoron sai BaI an c e C o n s u l t i n g O y : n p a d -

Toimitusj ohtaj a An Rojala.
Bald\ce Consulting OU.

anallytikko Ari Rajala, joka
k e r t o i u u d e n k i r j a n p it o l ai n
valkutuksista tilinpaatosten
analysoinliin. Uusi kirjanpiI o l a k i h a n a s r u i v o i m a a nj o
3 1 .12 . 1 9 9 7 j. o r e n u u d e n l a i s i a
l i l i n p e €Li d k s i av o i t u p s a h r a a
eleemme koska h1'vzinszi.
Keiytannosse niita on kuitenkin
niik]'nyt vasta muutamia, joka
j o h t u u p i t k al r i l a i n s i i r t y m a s a a n n o k s i s r aU. u l l a k i r j a n p i tolakia on pakko soveltaavasj o. r k a p e e r ta iilinpaiatoksiin
t)'vat I.7.I999 jelkeen, joten
uudet tilinpaatokset tulevat
kunnolla kaikille tutuiksi vasta 2OOOluvun puolella.
Tilinpiiiitostii koskevat
muutokset eivat rajoitu pelkastean kirjanpitolakiin, vaan
jo voimassa oleva uusi osakeyhtiolaki seka tuleva yhteis e n v a l uu l a n e u r o n k d y l l o d n olto lulevatosaltaan vaikurtamaan ii linpaetok s iimme. Kaiken kaikkiaan muutokset ovat
luottomlesten kannalta varsin
positiivisia. sille l ilinp€iatdskiiytiinndn yhteniiistyminen
EU-a1uee1lamahdollistaa paremmin ulkomaisten yritysten
analysoinnin ja varovalsuuden periaatteen korostumlnen
oman paaoman turvaamiseksi ja velkojienedun suojaamiseksi parantaa tilhpaetosten
luotettavuutta.
Kirj anpitolain uudistuksen
nekyvin vaikutus tulee olemaan tuloslaskelma ja tasek a a v o j e nm 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 nr i e d o n m a d r e

tulee entisestadn kasvamaan.
Suurimmat muutokset koetaan tuloslaskelmassa.Tuloslaskelman esitysmuoto tulee
supistumaan ja esim. mlyntikatetta ja kayttdkatetta ei
endd r uloslaskelmastaloydy.
Keylldkare tosin pysryteen
edelleen laskemaan, kun liike
voittoon lisataan suunnitelmapoistot. Kaupan puolella
j o p a m l y n r i k a r e ki n o n l a s k e r l a v i s s a .k u n p a a o s am u u l t . u
vista kuluista on lavaraostoja.
jotka edelleen esitetazinomana eranaen tulosiaskelmassa.
Ulkomuotoseikkojen lisziksi
lakiuudistus sisalrae myos
u s e i i as i s a l l o l l i s im
e uutoksia,
j o l k a v a i k u t t a v a tI i l i n p a , i t d k sen laskenraperiaarI eisiin ja
siten myds anallrysien lopputuloksiln. Oikaisujakin edelleen tarvitaan oikean tuloksen
s elvlttamis eksi, joista esimerkkeina mm. liikeLoiminnan muihin Luortoihin kirjattujen mn'ntivoi r lojen. a k rivoi
tujen kurssitappioiden ja
omistajien palkkojen korwaaminen yksiryisoltoinatai osinkoina vaatimat oikaisut.
Taseenpuolella muutokset
ovat tulosta pienempia. Vuod e n 1 9 9 3 u u d i s l u k s e s s at o teutettiin jo taseen "keento"
EU-muotoon. Taseen peruskaava tulee pitenemiian huomattavasti, joka johtuu leiheisyritysten velka- ja saatavasuhteiden yksi tyiskoh-raisemmastaesitlamisesta.Myds
rahoitusomaisuuden jako lyhyt- ja pitkaaikaiseen osaan
pidentea tasekaavaa. Taseerien sisellOn osalta on huomioitava tiukentuneet arvostusperiaatteet ja nopeammat
poisloajat aineettomille hyodykkeille. Arvonkorotusten
tekoa on myos rajoitetlu. jol e n o m an p a a o m a n p a i n k i i taminen arvonkorotuksilla on
nyt entista hankalampaa. Velkapuolelta loytly uutta mm.
paaomalainojen esittaminen
omana tase-erAnddn.
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Erddksi tulevaisuuden ongelmaksi tilinpeet6sten anaIysoinnin kannalta saattavat
muodostua pienten yritysten
suppeat tilinpeetosesitykset.
TZiII<iintuloslaskelma ja tase
on minimimuodossaan, eika
paaosaa tilinpaat6sanallysin
tunnusluvuista voida luotettavasti laskea. Kun pieni yritys on alle 2O mmk, niin uudistus koskee paaosaa suomalaisista yrityksiste. Myds konsernitiiinpaatoksen mahdollinen puuttumlnen saattaa vaikeuttaa yritysten analysointia.
silla konsernitilinpaatds on
pakollista laatia vain yhtidryppiiiissA, joissa kaksi seuraavista saanndista tayttyy;
liikevaihto yli IOO mmk. taseen loppusumma yli 50 mmk
tai henkilostd keskimaarin yli
25O henkiloa. Useimmille konserneille laatlmisvelvollisuus
s1mt1rykuitenkin osakeyhtiolain perusteella, joten tasta
ongelmasta taidamme selviytya pelkella sii ik?ihdyksellii.
Summa summarum tietojen yhteneist)'rninen ja lisii2intyminen yhdesse julkistamisvelvollisuuden laajentumisen
myote tulevat selvesti lisaamaan tilinpaatosanalyysien
kayttda yritysten luottoriskien
arvioinnissa, toteaa Ari esityksensa lopuksi.

AktTluis ta s emlnadrto dke ii".
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Etteikd moftLDuolLnenluottomres muds refttoutuaktn osalsiT

POREILUASEKA

IAUPOA
SATJNATI
Tyont€iyteisten luentojen j iilkeen siirtyiv2it luottomiehet
ansaitusti rentoutumaan saunan lempijon. Porealtaan
pyorteissa nautittujen virvokkeiden jiilkeen kurssituksen
pahimmat rasitukset oli pian
pn/hitty pois mielista. Kristallin kirkkain ajatuksin oltiin
pian jo valmistautumassa seminaarin pAiittAvAiin juhlaillalliseen. Mattimyiihaiset ehtivat viela taydentemaan taxfree varastojaan ennen illallisLit.

Illallinen nautittiin laivan
viihtyisAssii Maxim A la carte
ravintolassa. Paikat oli jo ennalta arvotut, joten "kuppikuntia" ei paassyt slmtymaan.

Se ei kuitenkaan estenlt reippaita luottomiehie j ouhevasta
jutustelusta ja hilpeeistaihauskanpidosta uusiin ihmisiin
tutustuen. Illallisen jiilkeen
monen ilta jatkui edellisen illan uusintana. Ensin oli l'uorossa Riverdance ja sen jelkeen Stardust, josta viimeiset
luottomiehet saatiin hatistella
aamuhiimiirissA yopuulle.
"Nukutun" ydn ja erinomaisen shamppanja-aamiaisen jalkeen oli laiva jo kiinnittlneena Helsingin satamaan.
Koulutustoimikunta Kari Mdkikerjen johdolla oli onnistunut jelleen loistavasti.Seminaari oli korkeatasoinen ja
jiirjestelyt toimivat moitteitta.
Seminaaripalautteissa luottomiehet kiittelivet aiheita seka
luennoitsij oita. Yhtei palautetta lukuunottamatta seminaari vastasi odotuksia. Esitelmtiitsijdiden arvostelu l-5 asteikolla vaihteli viilillii
3.3 - 4.2, ollen keskiarvoltaan h1'vii 3.8. Parhaan luennoitsUan kunnian vei mukanaan Ruotsiin kreditchef Rolf
Tennander. Tapahtuma todisti
jiilleen kerran, etta laivaseminaari on lunastanut paikkansa yhtena yhdistyksen merkittevimmista tapahtumista, eika suotta.

thdLstA Lsen puhee i ofLtaja
Matd lEend Virtanen jo
konkurssiasiamies
Ee ro LLta tikdinen seurueineen
j uhIoiIIaIItseLIa.
haUInLoa s ke Liirl
Yole rll.on luo LLo
osallistuneit'a.

Juhlaillalla-en tiiuis tci mieIip iteide 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

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

nostaminen edunvalvontaan
ja koulutukseen edellyttaisl
kaytanndsse ainakin osa-aikaisen Ioimihenkilon/ roiminnanjohtajan palkkaamista.
(Kaavio 5)

Toiminnan
kehittdminen

Mielipidekyselyn vapaamuotoisessa osassa kysyttih jasenistdn odotuksia yhdistyksen
toiminnasta. Lisaksi pl,ydettiin jeseniston mielipiteita
lainen. Tehtav?illiirtyvarpiia- koulutusaiheista sekii pgrdett i i n k o m m en T t eaj s e i k o i s l a .
asiassa taloushallintoon.
joihin
hallituksen tulisi erir]'iAsuinpaikkana on Etelii-Suosesti kiinnittaa huomiota.
men laani (vastaajista8O proKommenttejaja parannusehsenttia). Vajaalla puolella
luottomiehista on esimies- dotuksla saatiin runsaasti.
Valtaosa jesenistosta on
tehtavia. Toimihenkilotehtekokenut
hyotyneensa j asenlyvisse on kolmannes ja asiandestiiiin. Tete mielte oli 83
tuntijana viidennes.
prosenttia vastanneista. 17
(Kaaviot 1-4)
prosenttia vastanneista ei katsonut tehen mennessd hyriToiminnan
tyneensa jiisenlydestii. Osan
arviointi
kokemukset yhdistyksestii o1iInssi Kc|rppiften
Yhdistyksen toiminnasta anvat viele niin lyhylaikaisia.elnetut arvosanat vaihtelivat
teivat he katsoneet voivansa
Kgselglomo,kkeita
melkoisesti.
Arvosanoja
anvastata esiteI tyryn kysymykliihetettiin
kescikuussa
nettiin
koko
410.
skaalalla
seen.
noin 7OO kappaletta ja
Parhaan arvosanan yhdisKehitramiskohteisra nousi
ua.stauksia saatiin
tys sai roolistaan kon takti fo- selviisti ykkoseksi koulutu krunsaasti - ko:ikkiqan
rumina. T2imii on siniins2i tiirsen lisaaminen sekii ajankoh298 krrppaletto,. Tiissii
keaa, silla Luottomiehet ry
ta.is.is
[a asioista tiedottamightegdessii on
perustettiin aikolnaan kesnen. Koulu Lustoiveiden k:ir
prrikallaan
kiittiiii
jessa olivat luottoalan lakikusteluforumiksi, jossa luotkaikkia kgselggn
toalan vaikuttajat voivat kesuudistukset. Taman liseksi
uasto,nneita.
kustella alaan liittyviste ajantoivottiin koulutusta mm.
Vasta'usp ros entti (4 2o/4
kohtaisista asiolsta. Samalla l u o t t o t i e t o j e nt u l k i n n a s t a .
glitti s elu ii.sti o do tuks e t.
yhdistys toimi tietojenvaihro- luottopolitiikan laatimisesta.
Niiin kattauan
.euron vaikutuksista luottoakanavana.
palautteen perusteella
Myos yhdistyksen jiirjeslaan, tlllnpiiAtostietojen anatiimiit tilaisuudet sekii Luottoooi jo tehd.ii
lysoinnista, vakuuksista,
johtopiiiitiiksici.
ylsivet
yli
linkki
kahdeksan
luottovakuuksista yms.
keskiarvoon.
Muita useita kommenl leja
paljasSaadut
keskiaruot
saaneita
kehittiimiskohteita
Millainen on
parantavat, etta vielakin on
olivat:
Luottomiehet ry:n
-Yhdistyksen roimintaan
tamisen varaa. On kuitenkin
jisen?
pidettava mielesse. ette aat- lisaa nakyvylttA julkisuudesKeskiverto luottomies on toiteellisen yhdistyksen pitkalti
sa erityisesti luoTtoalaanIiitminut luottoalaan liit l).vissa vapaaehtoistydhonpohjautu- tyvien hankkeiden yhteydestehtavissa yh 10 \,.uottaja yhva loiminta aseTtaa
keytdnnijn sa.
-Lisea yhteisiS tilaisuukdistyksen jiisenena yli 5 \.uotrajat toiminnan laajentamita. Han on siis alan ammattiselle. Erityisesti voimakas pasia / kontakrimahdollisuuksia
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(mm. asiapitoisia kuukausikokouksia).
Nykyisia tilaisuuksia pidettiin "sisaanlampiavina". Uusien henkiloiden tutusl"uttamiseen tulisi kiinnittee nykyista
enemman huomiota.
-Helsinki -keskeisyyden
vastapainoksi my6s paikallista toimintaa (eslmerkiksi perustamaila alueellisia ala!'hdistyksia). Liseksi roivol1iin
k o k o u k s i e n p i l d m i s t 2 jm y t j s
Helsingin ulkopuolella.

Luottotutkinto
Vastaajista oli luottotutkinnon
suoritLaneita75 henkilde ja
2l henkiloa aikoi suorittaa
luottotutkinnon. 172 vastaajaa ei ole suorittanut eike alo
suorittaa luottotutkintoa. Tulos olisi todenndkoisesti hieman muut tunut, mikali olisi
kysytty: "Harkitsetteko luottotutkinnon suorittamista."
Nyt kahdeksan vastaajaa
ilmoitti spontaanisti harkitsevansa luottotutkinnon suorittamista.
Luottotutkintoa toivottiin
kehitettavaksi siten, etta tutkinnon aikaisemmin suorittaneille tarjottaisiin mahdollisuus luottotu tkinnon paivity>t\tll

>bllll.

Tule mukaan
kehittdmddn

yhdistystii!
Lopuksi haluaisin muistuttaa
jiiseniii, etta Luottomiehet ry:n
toiminta perustuu vapaaehtoistyohdn ja siksi toimintamme kehittamisen perusedellytyksena on jaseniston oma
aktiivisuus. Mik:ili haluat olla
mukana jatkamassa yhdistyksemme meneslyksekaista ja
37 l'uotta jatkunutta perinteikastd toimintaa sekii kehittiimiisszi sitti vastaamaan tulevalsuuden haasteisiin, ota
yhteys hallituksen jeseniin.

Kaavio

l.

Kysel][m vastanneiden
asuinpaikkajakauma
Vastaajia: 297 / 294

I
ffi
I
I

Et"la-Suo."nleani80%
Lansi-Suome
n Hldni17"/"
tta-Suor"n |iieni1%
Ortun lAdni2"/"

ffi lapinlaaniO%
Yriftile4%

Kaavio 2.

Asiantuntiia/
estmres

Toimihenkil632%

210/o

Kysymys:
Tehtaven luonne
Vastaajia:
294 / 298

Esimies23%

Asiantuntiia20%

Kaavio 3.
Toiminluottoa
palvelevassa
yrityksessa
27"/"

loushallinto 39%

Kysymys:
Liitt)'vaikd
tehtavanne
peaasiallisesti
yritykseen?

Tietohallinto1%
Markkinointi

Vastaajia:
294 / 294

70/o

Rahoitus8%

Yleishallinto18%
Kysymys:Kuinka
kauan olette
toiminutluottoalaan
liittFrissa tehtavissii?
Vastaajia:
fJ
t_)
294 / 298

0r vuotra

t- tvuorta

Kysymys:Kulnka
kauan olette
ollutjasenena
Luottomiehetry:ssa?
Vastaajia:
29A/29A

I

5J0 vuoltr

Kys!'mys: Arvioi yhdistyksen toimintaa
kouluaryosanoilla(4-101
l. Yhdistyksenedunvalvontatehtavisszi
2. Luottolinkki -jasenlehdensiseltii
3. 1'hdistyksenkoulutustoiminta
4. lhdistyksen jerjestiim?ittilaisuudet/retket
5. l'lldisryksen merkitys kontaktifoorumina

ylil0 vu.tta
vsni.

Kaavio 4.

.rdl

Kaavio 5.
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Onnittelut

Rlsto Suviaia
varatuomari.

Aurinkoisena slryskuun
pAivana vietti 5O-vuotisjuhliaan turkulainen
Risto Suviala.
Kirjailijakoti Villa Kivi
Totilonlahden rannalla
Helsingissa sai vieraikseen paivansankarin,
henen ystevAnsaja
liiketuttavansa.
Tiiaisuus kirpeaste syyspeivasta huolimatta oli
lemminhenkinen.
Varatuomari Risto Suviala
on toiminut aikaisemmin
Luottolinkin paatoimlttajana ja yhdistyksen puheenjohtajana. Hdnet on
valittu myos vuoden
luottomieheksi.

Ldmpimd.t onnittelut 5O-vuotiaalle!
Luottomiehet - Kreditmiinnen ry
Luottolinkki-lehti

Luotonvalvojan Kalakeitto
2 litraan luotonvalvojan hikea lisataen n \ / 2 kg ruodittua asiakasta. Keitetadn se kypsriksl. Ota sivuun odottamaan jiilkikasittelya. Paloittele 4-5 kp1 reklamaatioita. Lisaa lohkottu
mlyntimies seka muutamia pippurisia huomautuksia. Vaanne
keittolely tulikiven kuumaksi. Nesteen kiehahtaessa voit siirtya 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
O l e n k i i n n o s t u n u I et a t y 6 s kentelystii luotonvalvojana.
Kertokaa mielipiteitanneetetyoste, miksi olette pAiityneet
20
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Pienetj a suuret ajatukset,
hauskathetketja
kommellukset.
Tuluaisujenja ruusujen,
siinrihrinonjo siementri
qjatuksen.
Kunuielauhdessiiteemme
palstantddn, sqamnle

uaikeatkinastat
jtirjestymiiiin.
Lziheteiajatuksesi kirjekyyhkyn tai pullopostin valitykse[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
siihen, hy'vat puolet, huonot
puolet (jos on). Mitii ongelmia
olette kohdanneet ja miten
olette ne ratkaisseet.
Nimimerkilki:
Di aamuruuhkissa.

"Kokemus on nimi, jonka ltse kukin antaa omille erehdyksilleen"
Oscar Wtlde
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HistoryofACMI

widens the technical qualification
nf the rrpd

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

m:n:opr

ACMI has individual, rather than
corporate, membership and is
financed principally by members'
subscriptions. Members contribIn fact, the figure of the Credit ute far more than money, how\lanager did not appear in Italy ever. Today,ACMI has about 480
unhl the seventies,when it tended members,a figure that has almost
to be seenin multinational compa- doubled in the last five years.
nies who adapted the original
Anglo-Saxonmodel to the charac- ACMI became a member of
teristics of ltalian business. For FECMA in 1989.
thesecompanies,the creation of a
departmentunder the responsibil- Meetings
itt of the credit managerhas been
*en as a critical factor of their ACMI's members have many
!uccess.
opportunities to meet. First, there
is a two-day Annual Congless
From the first pioneerswho creat- which is traditionally held in a
ed the credit managementprofes- famous toudst rcsort.Most recentiion in Italt and who facilitated ly this has been held in Rome,
its rapid development, ACMI has Venice,and Rapallo.The next will
come a long way. In this context, take place in Rimini. This enables
-{CMI is an essentialorganisation credit managers to meet those in
which provides, updates and service companies, eg those in

credit informatioru credit insurance and the banks. The subjects
of the next Congress will be the
Euro and the Privacy Law
Every year in April ACMI celebrates 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 subjectsof specific interest.This yea4 the chosentopicsare
factoring, credit insurance and
agencyconuacrs.
ACMI is organised into different
groups accordingto trade sectols.
These include: large consumer
goods, public bodies, domestic
appliances,air-conditionin& industrial goods, agriculture and
foreign trade. Each group meets
once a month or every two months
to discusssectoraltrends, to meet
,tr.}

a AssociuziolTe
CreditManagers
Italia
I Nederlandse
Vereniging
ztoorCredit
Management
l| Norsk
Ktedittforum
) Asociacion
GerentesCredito
(Spah)
a Instituteof Credit
(UK)
Management
Produced
by
theSecletariat
TheWaterMill,
StationRoad,
SouthLuffenham,
Oakham,
Leicestershirc
LE15BNB
UnitedKingtlom
Tel:A178A
72290A
Fni:01780
721333
E mail: info@icm.or
g.uk

relevant experts and to strengthen
professionalrelationshipsthrough
the exchangeof 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
enjoysthe use of common services
ihd

mapfino

r^^m<

ACMINews

EuropefrnB
Register

,ACMINezusis the quarterly maga- The European BusinessRegrs a servlcewntcn
zine of the Association.With a cir- lster (u,LrK)
to at least 13
it
provides
access
culation of more than 4,000,
reachesover 10,000readers,as it is national registers of officially
read not only by credit managers recorded company inf ormation.
but alsoby their colleagues,finance A key element of the European
and administrationmanagerc,trea- Union is the developmentoI a sinsurers and general managers. gle market. To suppod crossborder trade, and to make the single
ACMI Neus covers news not only
about the life of the Associatiory market a reality, the European
but also about matters of profes- Commissionhas actively supportsionalinterestand up-to-dateinfor- ed the development of this sermation for today's credit manager vice. The EBR is not a new
databasebut a means of establishIt is also an excellentshowcasefor
ing access to official registers
high quality advertisers.
acrossEurope on-line without the
obstaclesof language, culture or
Internet
technology. It is hoped that the
also has a website senice will become available by
ACMI
(www.acmi.it) and an e-mail the end of 1998.
address (acmisegr@iol.it). The
website includes the Association's The information
statutes, dates of meetings, and
details of how to registerfor train- Users of the service will be able
ing courses. The Association is to cally out name searches in
working hard to develop its the member registries to identify
companies. They can then obtain
services through the Internet.
a standard package of official
inforrnation called a Company
Training
Profile. This will consist of most
For several years, ACMI has of the information listed below:
successfully organised training
courses for credit managers and
O Companyname
thefustaff. Eachyear,the Association
runs mole than 20 courseswhich
O Address
reachover 250delegatesin total.

Boardof directors

O Telephone
number

The Executive Committee oI the
Associationis its Boardof Directors,
one of whom is the President.The
Board of Directors, with the
SecretaryGenerai, decide on the
Association's policy. The term of
office of the Board is 3 years,and it
meetsmonthly. The Board delegates
to the SecretaryGeneral,and a small
team of secretarialstaff, the dayto-day running of the Association.

O Registration
authority

A

O Companydescription
O Acfivity code
O Currencycode
O Lastannual
accountdate

Some countdes will have additional 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 registerauthor
ities and their subcontractorshave
organised it. The fee for information will also depend largely on
the participating register and so
will vary across Europe. Germany's federal structure of company registration limits its
participation in the first wave
of the project, but some German
information will be available
whelr the serviceis launched.

O Countryof
registration
O Registration
date
O Legalshucture
of company
O Stafus(ie
dissolved,etc)
a

Activity descriptjon

International
Seminar
on

RiskBehaviourand

RiskManagement
Stockholm
This mpoftantconferencefor professionalsin r sk behaviourand risk managementw ll be run n assocation
with FECMAand will be held at Stockholm University from 1G19 June 1999.
l.ganiserof the conference,
Bo Green,wrtes:
"R sk behaviour
and riskmanagement
havean enormousimpacton manybusnessareas,
padicularycredltmanagement.
lt s surprising,
therefore,
thatonlya lif.titedamountof research
hasbeenconductedon the subject.
"The purpose af tns conference )s to create a forum for an internationa)exchange af bus/ness
riskrnformation,
encompassing
credt, aw,statstics,economics,businessadrnifstraton and
psychoogy.Topicsw I incude,amongothers:

I Risk assessmentand credit manaElement
I PsycholoEiy
and businesslife
I Risk managementin higlhEirowthcompaniesand start.up businesses
The I st of conferencesessions,togetherw th dela ls ol keynotespeakers,wi I be finalisedshorfly."

lf you wouldlike to attendor take an exhibitionstandat this importantevent,please
tefephone
lindseyBurkeat the UKInstituteof CreditManagement
on+M(011780
722912,
A programme
will thenbeforwarded
to youassoonasit becomes
available,

Anew
IVlnster's
Degree

"One of the great featuresof this
service," says PRV spokespersolr
Roine Amonssory "is that the
information will be very largely
languageindependent,being made
up of names, addresses, dates
and numbers.The screenswill be
presentedin the language of the
searchertogeiher n'ith the data. It is
otten medium-sized companies
$ho tend to find international
informationenquiies difficult and
time consurning.The EBRprojectis
a goodexampleof what Euope can
achievelvhen it looks for a pragmniic solution to a problem. The
resulting product will be highly
The ICM has secured a new
!setuJand,I'm sure,widely used."
five year sponsorship of the ICM
Professorof Credit Management,
Infotmation
Prolessor Nick Wilson, for the
ztnnu.ebr,orgJ
pedod 1998-2003
with a substar.rtial

increasein funding. ProfessorWilson and his Credit Management
Research
Group have now moved
to Leeds University Business
Schoolwhere a new 'Credit ManagementResearchCentre'hasbeen
established,marking an exciting
new phase in the life of thc ICM
Chair. In addition to the ICM,
the ResearchCentre is sponsored
by Barclays Bank Plc, Dun &
Bradstreet Ltd, Equifax Europe
(UK) Ltd, EULERTradeIndemnity,
GE Capital Global Consumer
FinanceLtd, Griffin Credit Seryices
Ltd, Moore StephensBooth White,
NCM Credit Insurance Ltd,
ar-rdToshibaInfolmation Systems

(uK)Ltd.
The strategyof the Credit Management ResearchCentre is to continue

to develop a distinctive Profjle
through links with the industrial and
commeicialsectoland a strongacademic publication record.The Centre's mission for the new nrillennium
is "... to establisha leadingand internationally recognised centre for
research,educationand exPertisein
the managementof trade and consumer credit ..." which will involve
both building upon existingareasof
researchand exPertise,and adding
furtherdimensions.

CMRC will launch a new MSc in
Credit Management during the
1998-1999academic year and
embark on an ambitious Programme of researchin credit and
financial services.

The MSc will be a {lexible Programme that can meet the r1eedsof
students working in industry lt is
both practical and careel odentated, while maintaining the high
standards of rigour and scholarship expectedat this level of study.
In partnership u'ith the Universi- Students will take a number of
ty's InternationalInstitute of Bank- modules which together earn the
ing and Financial Services, the 120 credits necessary{or a Master's degree.The oPtion is there,
however, to take certificates and
diplomas based on sub-setsof the
Master'sprogramme.This allows
both conpanies and individuals to
use the MSc in Credit Management in a tailored way to meet
their educational needs. The programme n'ill make use oI a vaiety
of approaches,including L-rternet
technologies,to make the coursc
accessibleto students outside the
immediate geographic area of the

(covering financial services,trade
and consumercredit), Credit Scoring & Risk Modelling, Financial
Markets and Financial Analysis,
Marketing and StfabeticManagement, Prolessional Skills, and
ResearchMethods. Students will
also complete a rcsearch-based
dissertatioil which will usually be
a projcct linked to their working
environment.

University. Atiendance require

ments are consolidateclinto an
2 to 3 clayworkshopfor
intensive
each module. The main ranght
areasof study in the degreemod
ules are Foundationsof Credit

Fot fulther infotmation
contait Balbar! , pleise
'Summets
on +44(0)11'3233
4473, ot email het on
bs@lubs,leeds.ac'uk
0
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Se on sitten maanantai taas
ja uusi ajanjakso uudella nim e l l d a l k am a s \ a . M i l e n h d n
5i r a o p p i i s u h i s e m a a n t d m dn kin nimen. Oli mika nimi hy-

ihme etta saadaan toimitettua
tavara oikeaan osoitteeseen.
Kalkkein mukavinta onkin
lamdnlyon monipuolisu sja
erilaisten ihmisten kanssa
vansekaippatama perinta on asiointi. Asiakkaat ovat musamanlaista.
kaviakin ja liikente enhoitaE n 5 i m m a i n e np u h e l i n s o i-t j a m m e i h an i a k a n s a i n v e l i s i a
to liikenteeste lAhetys nimel
i h m i s i a .H ar v o i nj o u t u u e n a d
-KAKKAla
I n i m i k e k s i r t y todellisen haukkumisryopyn
m u t t a m u u t e n t o d e l l i n e n ) kohteeksimika on h1,vdasia.
a \ u s t a a j o s s a i n p a i n H e l s i n - Minulla ainakin on piiivd kokia. Liikenteenhoiiajapl.f/taa konaan pilalla kun joku huu
katsomaan k ri s tallip all o s ta
taa. Asiat asioina vaikka onmistahen yrityksesta on kyse. han se toki omastakin mieli
Koska lAhetys on Italiasta
alasta kiinni.
epiiilen vahvasti etta aat on
Kuitenkin kun kvsytii:in
muutettu aaksi ja todellinen
minultakin, mita teet tyoksenimi olisi KAKKA OY ja sitten
si, koetan kierell.i ja ydtan oltuleekin jo jotain selv:ia. Yrila kertomatta ettd olen luotont y s I o y t y yj a l u o r r o r i e d o t k i n v a l v o j a .H e r i k y 5 - v r a a no:l e l s a
loytlw:it. Saadaan sekin lahe- joku ulosottomies vai? Perint y s e t e e n p a i n . L i i k e n t e e n - tehommissahan on perintei
hoitajat ovat jo oppineet keyt
sesti aika tiukkaa vztketikun
tamaan meita muutenkin
p i t e z ik u i t e n k i n o l l a j o t e n k i n
kuin luottoasloissa, ollaan
kovana etteijalsi saatavatsaao : o i t e .p u h e l i nj a f a x p a l v e l u i - matta.
ta. Suomalaiset yritykset kun
r i l a a v a tv i e l d k i np u u l ( e e l l i s i n T a l l a i s i a a j ar u k s i a t a i n A a n
tiedoin tavaraa, toisinaan on
1 9 .r O .t 9 9 8
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Luottolinkin Mainoshinnat lggg I
Mainos keskiaukeama 6.OOOmk.
Mainos takakansi + sivll 2. 1 ,/1 sivun hinta 3.5OOmk
M a i n o sl / l s i v u 2 . 5 O O m k
M a i n o s | / 2 s i v u I . 5 O Om k .
Malnos 1/4 sivu l.OOOmk
Mainosten varillsa 5OOmk. /viiri, eli esim.
nelivarimainoksen varit maksavat
4 x 5OOmk. = 2.O00mk. /mainos.

Fecman vuosikokous
Brysselissii 15.5. 1998
Edellisessii numerossa olleen
artikkelin kirjoittaja on Dun &
B r a d s t r e eFr i n l a n dO y : n t o i m i tusjohtaja Mats Nybondas.
Hdn osallistuu yhdistyksen
edustajana Fecman kokouksiin ja toimii asiantuntijana
aslassa.
Pahoittelemme
kirjoittajan nimen puuttumista artikke
lin yhteydestii.
Paatoimittaja

- Tulee yleensa ekana toihin
ja lahtee vikana
- Puhelin on aina varattu ja
jonossa viisi
- Ml,f/ntimiesten jarru
- Asiakkaa
I h a u k k u u ;v a r 5 i n kin jos laskur oval vaArin.
lzihetykset hevinneet, laskukin hdvinnyt tai ei ole tullut, osoite vddrin ja vield perintetoimistoonkin saatava
laitettu ym mukavaa.
Ennustajaeukko
- Neuvottelija, sovittelija, selvittiijii, lepyttajii, uhkaaja,
kerj?i?ijii, korjaaja, tutkija
- No sehdn on tietysti
I u o t o n v a I v oj a !
- Siltlkin... tyd on mukavaa,
antoisaa, p:tiva kuluu ripeasti.
- Asiakkaamme ovat paaisaantdisestitietenkin rating
AAA ja maksavat laskunsa
e r a p e i v a n a ! ! ! !S i t a p a i t s i
mukavia.
- Tyokaverit antavat voimaa
ja lloa arkeen...
Tiimimme on tosi mahtava
H1wel:ikaamosaikaa, mutta
valoisaa mielt€i kuiteskii ja
eleikziiit:iysillzl!
20.I0.I998 SCH LAINEN
2l

Sosiaalinen
luototus
Kuudentoista miljoonan qsukkac"n Hollctnnis sa
sosiaalipankkitoiminnalLaonpitkcitpertnteet.
Jcirjestelmci sqi alkunsajo 325 uuotta sitten,
16OO-Iuuulla, j olloin paikallishc.llinnon
utranomqts et ryhtgiucit uctstustamaan silloisten
rahanlainauslqilosten kdghimpiin qsukkaisiin
kohdistamqa. kororlkiskontaq. Kiiuhien turua.kst
penstettiin paikallishallinnon omistamia i a
rahoittamin kaupunkien pankkeja. Nciitcion kipi
utasisatojen ollut kuitenkin uain muutamcl
Hollannissct on tcillci hetkellci 48 ns.
s o siaalip ankkia eikci toimtnta ole uielcikcicin
mqankattauaa, stLlqHollannissa on 6OOkuntaa.
Sosiaalipankit, joiden virallinen nimi on kaupungin pankki (Stadsbank, josta englantia
puhuttaessa keyteteen ilmaisuja "municipal credit bank"
tai "social bank") ovat osa
kunnallishallintoa. Pankit sijoittuvat hallinnollisesti kuntien sosiaalivirastojen yhteyteen ja siela h)'vinvointitehtiivien alueelle. Sosiaalipankkitoiminnan suurista linj auksista paettae kaupunginvalr.uusto. Peatoksenteko on siten paikallistaja sosiaalipankeilla on toisistaan erottuvia
paikallisia kaytantijj e.
Sosiaalipankkien toiminta
suuntautuu kahtaalle: ne hoitavat seka vapaaehtoisia velkajiirjestelyjii. etta jerjestevet
sosiaalisia kulu tusluol.l.oja
pienituloisille kuntalaisille.
Asiakkaansa sosiaalipankit
saavat paasdant6isesti kuntien sosiaalivirastoj en kautta.
tt

Luototuksessa korostetaan
pienituloisten auttamista, velkakierteen katkaisemista ja
sosiaalista integraatiota. Toiminnan piiriin paasee myds
sellainen henkild, jolla on
maksuh e iritimerkinta, kunhan vain hiinen ansiokehitysennusteensa viittaa siihen,
ettii hiin kykenee suoriutumaan velasta. Talleisissa yhteyksissa korostetaan sosiaalista lainaa ns. "loisen mahdollisuuden luottona"; maksettuaan sosiaalisen lainan
henkild palautuu luottotietorekisteriin luottokelpoisena.

Suomen sosiaalisen
luototuksen taustaa
Suomessa sosiaalisen luototuksen kayttoonotto on noussut esiin lehinna ulkomaisten
esimerkkien pohjalta. Suomessa tarvetta luototukseen

on arveltu olevan monistakin
syista: osa kansalaisista on
menettAny't laman olosutrteissa luot tokelpoisuu t ensa (maksuhairiomerkinnat). useat vahevaraiset eivat omaa riittavia
vakuuksia tai he ovat niin
pienituloisia, etta eiviit pysty
suoriutumaan vailttematiomistii ha n kinnoista tai muista maksuistaan. Myiis vuokraennakol. voivat olla ylivoimaisia Dienitulosille.

Velkaongelmatyiiryhmi
Teman vuoksi Sosiaali- ja terveysministeri6perusti tyoryhmiin, jonka tehtiiviina oli tehde esityksia kotitalouksien
velkaantumisesta slmtyneiden
toimeentulo-ongelmien lievittamiseksi ja s}'rj eytymisen estamiseksl. Puheenjohtajana
toimii apulaisosastopaallikko
Reijo Viiiiriilii Sosiaali- ja
terveysministeridsta. lyoryhmdn jasenet ovat Oikeusministeridstii, Valtiovarainministeriosta, Maa- ja metsatalousministeriosta, Kauppa- ja teolUsuusministeriiista. Ymparistoministeriostii, Kuluttaj avirastosta. Takuu-Sii2itiostii ja
Helsingin velkaneuvontayksik6sta. LisAksi kuultiin lukuisia asiantuntij oita. 1y6ryhma antoi 31.3.1998 kannanottonsa ministerl Terttu Huttu-Juntuselle.

Luoton toteuttajat

kaiste ylivelkaantumista ja lisdtA luoton saajan taloudenhallintaa. Se on tarkoitettu tilanteisiin, joissa perheen itsenaiseen selviytymiseen tarvittaviin hankinroihin ei ole kaytettiivissd muuta kohtuuhintaista rahoitusmahdollisuutta. Taku u-Sdetid myontaa
vain takauksia; sielta ei saa
rahaa tai luottoa. Tekstin kirjoittaja ei esita tarkempaa selvityst?i koron meerasta, lainaajasta tms. Lisetietoja takaustoiminnasta saa Takuu-Srizitl6n maksuttomasta velkalinjasta puh. 08OO-9-8009.

ReUo Vaarele kertoi myos,
etta
sosiaalinen luotto on nija saajat
menomaan henkilci- ja perheSosiaalistaluototusta kokeilluotto. "Yhteiskunnan epdvalaan kahdella eri tavalla: Takaisuus ja toimeentulon enkuu-Saatidn toteuttamana ja
nustamattomuus luovat yksikuntien toteuttamana. Kunt y i s i l l e h e n k i l o i l l e e p ev a r nissa sosiaalinen luototus liitmuutta toimeentulon hankkit1y l?iheisesti kunnan kokomiseen, Lisaksi elaman nornaisvaltaiseen sosiaalitoimen
maalit riskit toteutuessaan
kehitt2imiseen. Lainan saajina
horjuttavat taloutta. Pienitulevat olemaan paasaentoituloiselle saattaa olla talouden
sesti kunnan sosiaalitoimen
tasapainottomuuteen joutuasiakkaat tai sosiaalitoimen
misen syyna esim. pesukoulkopuolelta valitut asiakkaat.
neen rikkoutuminen ja jopa
Lahtokohta on kuitenkin, ette
vaheisetkin sairaskulumenot.
saajan liiytyy olla maksukyLisaksi lasten harrastustoikyinen. Erillistri lakia sosiaaminnan ylliipitomenot saattalisesta luototuksesta ei ole,ja
vat horjuttaa taloutta. LahtdSosiaalipankki,
sen tarve arvioidaan kokeilun
kohtahan on, ettii jokaisen
yhteydessei. Jokainen kokeimikd se on?
lapsen tulisi saada jonkinasluun laihtevzi kunta tulee teSosiaali- ja Terveysministeri- teinen normaali harrastustoikemddn ratkaisut luototuksen
cin apulaisos as topAallikkd
minta riippumattaperheentamaarista ja asiakkaista itseReijo Vaarela luonnehti asiaa
loudellisesta tilanteesta. Suuri
naisesti, totesi ReUo Vaerele.
seuraavasti: "Soslaalinenluoosa ihmisista ei halua myos-Sosiaalinen
luototus tultatotus on normaalia luottotoi- kii2in tukeutua toimeentuloneen toteuttamaan 3-4 vuom i n t a a . j o k a t o t e ut e tt a i s i i n tukeen missadn elamansa vaiden kokeiluna. Mukaan l:ihk u n n a l l i s e n s o s i a a l i p a n k k i - heessa. Kaikki eivel edes raytevia kuntia ei ole vield valitjiirjestelmiin kautta. Toiminta
ta toimeentulotuen normeja.
tu, mutta niitA on maksimis- mahdollistaa lainan hakemimutta eivet pysty kuitenkaan
saan IO. Kokeilun on tarkoisen kansalaisille, jotka ovat
hankkimaan riittavea toitus keynnistya vuoden 1999
yhteiskunnan muun lainameentuloa. Useat helsta joualkuouolella".
tarjonnan ulkopuolella eli ei- tuvat turvautumaan korkeavet ole ns. markkinakelpoisia.
korkoisiin kulutusluottoihin
Takuu-S[dtiii
Kyse on nimenomaan lainas- ja pienikin muutos perheen
l a . j o k a m a k s e t a a nt a k a i s i n t u l o i s s a t a i k u l u t u k s e s s a
Takuu-Seetion toteuttaman
ennalta
sovittujen ehtojen
saattaa johtaa maksuvaikesosiaalisen luototuksen takaukslin. Nrimzi ovat mm. syita,
u s t o i m i n n an m a l l i s i s e l t e z i mukaisesti. Markkinoilla onjoiden lr.roksi tarvitaan uusia.
kin selkeasti tilaa ja tarvetta
hakemusmenettelyn, luottoa
ja takausta koskevar edelly- uudelle lainamuodolle eikti se joustavia ja ehdoiltaan edullitule kilpailemaan jo olemassasia lainamuotoja, jotka tasatykset seka luottojen ehdot
jne. Tiiss2i mallissa pankit
olevien lainamuotojen kanssa.
painottavat taloutta".
Valtio ei kuitenkaan perusta
myontavat lainan, jonka TaLama ja paineet ylivel-Sziziti6
sosiaalipankkia, vaan sen rooku u
kaantumisen estamiseksi loitakaa.Takuu-Siiiili on toimia Iiihinnii avustaja- vat tarpeen sosiaaliselle luoti6n takaama luotto on tarkoina. Lzihtdkohtana on, ettii
tettu pienituloisille, vahdvalotukselle.kertoi ReUoVaar,ikunnat
itse rahoittavat luottoraisille henkildille.jorka eivat
ld. "Lainalla ei voi lunastaa ittolminnan erllaisin kuntaan
voi saada no rmaal ieh tois ta
seiiiin yl ivelkaan tu misesta
p a n k k i r a h o i t u s t a e l a m e n r i - sopivin jArjestelyin. Kunnat
pois, sil1a sitA varten on ole(
e
s
i
m
.
ovat kuitenkin tulleet varovai- massa velkaje{estelylaki. On
lanteestaan
luottosiksi, jokajohtuu yleisesta tahriiridmerkintii, vakuuksien
kuitenkin mahdollista. ettii
loustilanteen epdvarmuudespuuttuminen) johtuvasta
lainaa voidaan ka]'ttee joidenja
joiden
ta.
Tama
ymmdrrertavda.
syysta
on
kin velvoitteidenmaksuun. jos
maksuvara
mutta on huomioitava sosiaakuitenkin mahdollistaa hacsila saadaan perheen talous
tun suuruisen luoton takai- Iisen luottotoiminnan poistatasapainoon yhden hallittavisvan mahdolllsesti perusturval
sinmaksun. Sosiaalisella luosa olevan lainan avulla. Velmaarerahojen tarvetta jne. ".
lotuksella on tavoitteena ehkaj arj estelytilan reissa rame
o2

Delkotisiin, j otka taloudellisen
laman syventyesse joutuivat
tyottdmiksi, ArLtAsuelkois ttn j a
niiiden )rityksista tydl.l.6miksiKotitalouksien
jeaneisiin sekii lckausuelkaivelkaantumiskehityksen siin, jotka joutuivat vastuutaustaa 1990-luvulla seen lahinna perheenjasenten ja muiden liihiomaisten
Kotitalouksien nykylsen velveloista.
kaantumisen juuret SuomesPyritteessa arvioimaan
sa juontaval 1980-lul'un lopvarsinaisten ylivelkaisten
pupuoliskolle. Tuolloin luottomaaran kehityst?i maassammarkkinat vapautuivat, minm e . j o u d u t a a n m i i i i r it t e l y ke seurauksena talous ylikuuongelmiin. Tilastokeskuksen
meni ja asuntojen hinnat noulamaloukkuaineistossa I 990sivat nopeasti. Kuluvan mo1992 perhe poimittiin lamasikymmenen alussa kaupvaesto6n ylivelkaisuuden pepavaihto aleni enndtyksellirusteella, mikeh se ei kyennyt
sesti ja kotimarkkina)'ritysten
johti
tyttttti- maksuvarallaan hoitamaan
konkurssiaalto
viidessa vuodessa velkojaan.
myysongelmiin ja pankkien
Temii laskentatapa osoittaurahoituskriiseihin. Samaan
tui kuitenkin monella tavalla
aikaan korkotaso nousi, asunongelmalliseksi. sillii se miiiitojen reaalihinnat laskivat ja
ritteli ylivelkaiseksi kotitalotytittdmyys kasvoi enndtysuksia, jotka eivet sita todenlukuihin. Velkaantuneet kotinakoisesti olleet ja jatti puoLaloudet ajautuivat kriisiin.
lestaan maaritelmiin ulkopuoMuihin Euroopan maihin verlelle todenniikoisesti ylivelpoikkeehkii
rattuna Suomen
kaisia kotitalouksia.
uksellisen rajuksi muodostuJuuri tiim?i kvantitatiivis en
nut kotitalouksien ylivelmAiirittelytavan vaikeus j ohti
kaantuminen selittyy pitkalti
siihen yleiseen kaytantddn.
siita tosiseikasta, etta Suomi
etta ylivelkaantuminen maekoki OECD maista kaikkein
ritellaiin kyselytutkimuksessa
s]'vimman talouskriisin I 990subjektiivisen kokemuksen
luvun alussa. Uusi velkaonasiaksl. Mikiili perhe ei koe
gelmaan vaikuttava 199oluselviytl,'vensaveloistaan keyvun kehityspiirre puolestaan
on ollut se. etta tyoelemasse tettavissa olevilla tuloillaan,
perhe mearittyy yllvelkaiseksi.
on tapahtunut laatuvaatimusEsimerkiksi Tilastokeskuksen
ja rakennemuutoksia, joiden
tulonjakotilaston laadinnassa
tyiittiimnrs
on
seurauksena
on huomattu, miten maaritelliseantynyt ja tydsuhteet ovat
mat muuttuvat aj an myotii:
muuttuneet tilapeisemmiksi
kotitaloudet katsovat itsensii
ja lyhytkestoisiksi. TiimA keylivelkaisiksi
yha pienemmilhitys osaltaan on johtanut
kotitalouksia maksu- ja velka- lii veloilla. Samalla tiim2i tulos saattaa h]'vinkin kertoa
vaikeuksiin. Sosiaalisistakriiylivelkaongelman todellisesta
seista taas erityisesti avioero
muuttumisesta: plenivelkaija sairastuminen liitt]'vat yha
suus ylivelkaisuuden muotoselvemmin kotitalouksien
na alkaa korostua.
velkaantumiskehitykseen.
Kun velkaongelman kehityste tarkastellaan samaan
Ylivelkaisuuden
aikaan muilla mittareilla, kuluonteesta ja miiristi
ten kotitaloukslen jarjesteYivelkaantuneet kotitaloudet
mettomilla luotoilla, ulosovoidaan ryhmitella asuntotossa olevien henkiliiiden
edellyttaisi sopimusta velkojien kanssa".
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m2iiiriillii, maksuheiriomerkinnan saaneiden henkilolden
mIiiriil1isellii kehityksellii,
uusien velkajZirjestelyhakemusten tapauskehityksellii ja
v a p a a e h r o i s i a j a r j e s t e l y ja
pankkien kanssa tehneiden
miiiirillii, havaitaan ongelmien selvd laskusuunta.
Velkaongelmatg iiryhmA or utoi, ettd Aliuelkaonhrmis en anko"rin uathe. jossd ueldt muos
ke skimriririn oliudt hguin suuret, on Ddhitellen ohittumassa,
mutta gtiuelkaong elmo its es sdan ei ole poistumossa. Pikemminkin se on muuttamassd muotoaan nitn. eftai alempien tulon sanjaryhmien pientuelkais uus glb elkaisuuden muo tono liscLrintyg.

Ylivelkaantuneiden
auttamisjdrjestelmdt
Suomessa reagoitiin kansainviilisestikin vertaillen nopeasti
kasvaviin velka- ja ylivelkaisuusongelmiin. Maassa selvitettiin jo 198O. luvun jiilkimmaisella puoliskolla eri t)?ppisiii velka- ja talousneuvonnan tarpeita. Ensin kirkon
diakoniatyon aloitteesta l'uonna 1986, sitten kunnallisen
s o s i a a l it o i m e n y h t e y d e s s i i
\,'uosina1989 ja 199O.jolloin
kysymys talousneuvonnasta
nousi esiin sosiaali- ja terveysministeridssa. Kunnallisten
kuluttajaneuvojien toiminnassa mainitaan ensimmaiset
budj ettineuvontaplfmndt vuoden 1990 t oimintakertom uksessa. Kirkon diakoniatytin
aktiivisuus johti tulokseen
saman vuoden lokakuussa,
jolloin maahan peru stetti i n
Takuu-SAiititi.
Asuntoylivelkaisten taloudellisen tilanteen Darantami-

seksi otettiin kayttoiin enslavuksi korkot ukij iirjes telmii.
Samanaikaisesti luotiin erityishankintaiainoitus, jo1la
pyrittiin siihen.ette kunnat ja
muut yleishyddylliset yhtelsOt
ostaisivat ylivelkaantuneitten
asuntoj a vuokra-asunnoiksi.
Lainojen ja siihen liitt]'vien
a\,'ustusten kyslnte juii kuitenkin veheiseksi.
Samoihin aikoihin valmisteltiin velkajarj estelylai nseedantda, jonka voimaan saattamiselle oli syrrtyneen taioudellisen tilanteen n-roksi voimakkaita yh leiskunnallisiaja
poliittisia paineita. Eduskun'
ta h,'veksyi syksyll2i 1992 yksimielisesti lain yksityishenkildn velkaja{estelysta. Laki tuli
voimaan8.2.'|993. Laissasaadetiiiln menettelysta, jonka
avul1a ylivoimaisiin velkaongelmiinjou tuneen yksiryishenkilon taloudellinen tilanne
voidaan korjata. Yrityksille on
puolestaan laki yrityksen saneerauksesta, jossa sAedetiian taloudellisissa vaikeuksissa olevan velallisen jatkamiskelpoisen yritystoiminnan
tervehdyttamisesta.

Lopuksi
Apulaisosastopaallikko Reijo
Vaer€ila aruioi, etta sosiaalinen
luototus jo kokeilunakin on
iso asia yhteiskunnalle. "Sosiaalisen luototuksen kokeilu
on kuitenkin tarpeen. saadaksemme selville luototuksen sopi\,uus yhteiskuntamme osaalueeksi seka sopiiko se ylipriansA kunnan sosiaalitoimen yhteyteen, missa laajuudessaja missd muodossa toteutelluna. Meillii on vain hypoteesiasiasta.Uskomme kuitenkin, ette sosiaalisen luoton
keyltejet palaavat ns. markklnakelpoisiksi kansalaisiksi
saatuaan talouden tasapainoon kohtu u llisilla lainajairjestelyillii".

@

Harras-

tuksenani

Ei taida kovin moni tuntea otsikkona olevaa h a rra stustani...
Kyseess6on muodostelmalulstelu, jota harrastan EteleVantaan TaitoluistelUoissa, 3O
muun paaasiassa naispuollsen ja muutaman rohkean
miehen kanssa. Ryhmiimme
nimi on kuvaavasti Last Steps!
Itse olemme vitsailleet, etta
Final Steps olisi ollut myos
oiva nimi meille, onhan kyseessa ryhma, jonka keski-ikii
l ? hi e n t e l e e 4 O v u o r t a . R y h memme on kuitenkin nuori
ajallisesti, aloitimme luistelemisen yhdesseivasta tammikuussa 1998.
Jiiiiaj at ovat luistelijoilla
tunnetusti huonot ja olimme
viime talvena jaalla sunnuntai aamuisin klo. 9 - I 1. Nyt
syksyksi saimme jo sellaisen
ajan, jolla karsittiin kaikki ne
pois, jotka eiviit todella halua
harrastaaluisreluaLasl Step'issa....olemme nimittain jAaihallilla lauantai-iltaisin klo.
2t-22...
Valmentajanamme toimivat r,'uorotellen Morna Arvinen ja Nina 6stman, jotka
karsiva isestl pyrkivat ohjaamaan meita muodostelmaluistelun vaaTiviin askelsarjoihin, kaariin ja kuvioihin. Di
ole niinkeen helppoa luistella
suorassa rivissd samaan tahLiin viiden muun lu istelelijan
kanssa, saati sitten pydria ns.
myllyssii, niin ette esim. neua
luistelijaa ottaa keskell2i tois-

tensa kAsista kiinni ja muut
kiertevat keh2iii rivissA, reunoilla olevien saadessa pitee
itse2iAn pystyssa jo hurjassakin vauhdissa. Valmentajamme kehuvat meita useastikin sanomalla, "hei, sehdn
meni paremmin kuin mino',
reilla vertaamallameira siis
kymmen vuotiaisiin muodostelmaluistelUoihin, 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
ammattilaisia. Kilpailuihin
valmentajamme eiv€lt meitii
viela viime kevAdnii peasteneet..., mutta tulevana kautena paasemme myos kilpailutunnelmaan mukaan.
Olemme olleet erittain tyyty'vaisiakoviin. hikisiin ha rjoiI uksiin ja siihen hyvaianfiilikseen, minka jiizill2i saamme
luotua vield lauantaiyonekinl
Last Step'pari
Tarja Kinnunen
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Opiskelijo;n silmin:

myils huomioon vakuuksien
merkityksen ja kaytdn luottokauppaa harjoittaessa seka
miettinyt laskutuksen ja luotonvalvonnan merkitysta kustannustehokkaassa ja rationaalisessa luottohallinnossa.
Hanna Nurmi
Jani tarkastelee myos vapaaehtoisen ja oikeudellisen perinnzin kdsitteite seka kertoo
asianom istajavaatim uksesta
r i k o s o j k e u d e n k a y n n i s s aj a
Luottohallinto
on kiisitteend laaja ja siihen sisciltgg
konkurssis Ia saatavan vahvisKun asiat la'itetaan gksien
useita osanlueita.
tamiskeinona.
krrnsien oiiliin so,o,do'an o:ikqrrn opus, jonka
Ty6nse tietojen analysoinmennii ikii ja teroegs.
lukemiseen so,attarr joiltakin
nin loppusuoralla Jani tulee
siihen tulokseen,ettd luottomillaisen horrsteen edessii on
Jo tiistii ooi piiiitellii
hallinto on kasitteena laaja ja
oppilas J ani
ollut Helsingin lf.auppakorkeakoulun
alati muuttuva kokonaisuus.
jonka
Naukkrrrinen,
seminaaritgiin
aiheena on
Sisallon tarkka meerittely ja
en.
sen kaikkine
kommentenkkeine
Iuottomggnti
yksil6inti voi olla hankalaa ja
rilppuu paljolti maarittelijdiste.
ja
jo
Kuitenkin hiin ldysi puJani on saanul valmiiksi
naisen langan alan ammattitiillA hetkellii hen on vaihtooppilaana Hollannissa Rotter- laisten ajatusten keskuudesta ja toteaa, etta luottohallindamin yliopistossa.Janin Tarkoitu ksena on palata takaisin non parissa tyoskentelevet
kotimaahan moden vaihtees- kokevat alansa haasteellisena
ja alatl uutta tarjoavana a1asa, jolloin BBA-tutklntotodisna.
tuksen voi laittaa takatasJania tyossaen auttaneet
kuun.
ammattilaiset suhlautuivaI
J a n i n s e m in a a r i t y d n a i heena on luo( tohallintoja sii- Janin mukaan uteliaaseen
hen liitt]'vet eri osa-a lueet. opiskelijaan myijnteisesti ja
yhteistyo sujui kaikilta osin
Tarkoituksena on tarkastella
hienosti. Han haluaakin valitmm. alalla toimivien ammattaa erikoiskiitoksensa seuraatilaisten nakemyksia omasta
ville henkiloille: Margit Ansaalastaan ulkopuolisen silmin
seke karloitlaa niiia lekUoita. maa (Yrityspalvelu Ansamaa
jotka vaikur.(avalluottopee- Tmi, yrittAjii), Kari Miikikiirki
(Kaukomarkkinat Oy, rahoitdsten syntlf/n. Jani on pyrJani Naukkarinen on Helsintuspaiillikkd),
Mats Nybondas
kinyt
keskittymiiiin
oleelligin Kaupp akorke akoulu n
simpiin luottohallinnon pee- lDun & BradstreetFinlandOy.
kansainvAlisen keskuksen
toimitusjohtaja), Kai Palm6n
alemman (kaupp atiete iden ) kohtiin ja alalla toimivien hen(Scansped Oy, luottopiiiillikkd)
nakekildiden
omakohtaisiin
kandidaatin tittelin tavoittelijoita. Bachelor of Business myksiin alasta kokonaisuutesek?i Sirkka Wallas (Neste
Markkinointi Oy. luottopiiiilna. Seminaaritydn alkuun JaAdministration (BBA) tutkinpohtii
miksi
luottom]Omlikk6).
ni
on
intensiivinen
n.
2,5
urotto on
j
a
j
a
tid
miten luollohallintoJanl on itse sensuroinut
ta kestiivii koulutus englannin
politiikka yrityksissii mAAritelty6nsA arat kohdat allekirjoitkie1e11A.Valmistumiskriteetaneelle ja niinhAn se on, ettii
laan. Kun luottopaetijsten pereinii tenttien suorittamisen
ja
lyhyesla virsi kaunis. Siispii
varoittavat esimero h e l l ao v a t o p i s k e l uu l k o m a i - rusteet
kit on kiiyty lapi Jani siirtlTT J a n i n s a n o i n : ' K i i t e n , k u i t sessa yliopistossa yhden lukutaan ja poistun takavasemmiettimaan erilaisten sopikauden ajan seka seminaarimalle" ja liihden e tuovesta
muskumppaneiden
merkiiystyo, mika on ainut suomen
ulos kirpeaan aurinkoiseen
te seke saatavanperusteitaja
kielellii suoritettava opintosyyspaivaan.
syntymiste. Hiin on ottanut
kokonaisuus. Seminaaritydn

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

Luottomiehet Kreditmeinnen ry:n
hallituksenkokouksessa
rO.9.1998 hyveiksytyt
uudetjasenet

Salmivuori Pekka
osastopaaltkkd
SuomenAsiakastietoOy
PL 16
OO58r HELSINKI

Arina Riitta
luotonvalvoja
Toyota Finance Finland Oy
Korpivaarantie I
O1450 VANTAA

Bjiirklund Nlna
toimistosihteeri
LakimiestenPerintatoimisto
Liikkisepiinkuja 2A
02600 ESPOO

Sarkia Ilkka
osastopeallikkti
SLOOy
PL 88
01741 VANTAA

Ilkka Ari
luottopri:illikk<i
Sonera Oy
PL T06
OOOSTSONERA

Freudenthal BJiitn
perintekonsultti
Intrum Justitla Oy
PL 47
OO24THELSINKI

Tukonen Vesa
tradenomi
Luottokunta
Heikkiliintie 2
OO21OHELSINKI

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

Jdrvinen Leena
luotonvalvoja
Oy Philips Ab
Sinikalliontie 3
02630 ESPOO

Luottomiehet Kreditmannen ry:n
hallituksen kokouksessa
15.10.1998 hyviiksytyt
uudet jasenet

Laakkonen ArJa
perintakasittehja
Kreditstyrning Oy
PL 53
OO5O1HELSINKI

Keso Hillevi
luotonvalovoja
A-Rakennusmies Oy
PL 118
OOTOTHELSINKI

Lehikoinen Maarit
talouspii2illikko
Luottokunta
OOOSO
LUOTTOKUNTA

Ulno Piiivi
lakimies
Justltia Jeilkiperintii Oy
Hemeenkatu 24 B
332OOTAMPERE

Muhonen Jouni
lakimies
Suomen Asiakastleto Oy
Tydpajankatu lO A
OO58OHELSINKI
PirttiJdrvl Mari
asiakaspalvelupaelhkko
Contant Oy
Kuninkaankatu 2l
33TOOTAMPERE
Rantala Inga
luotonvalvoj a
Valtra Oy
PL 2OO

40101.m/AsK\aLA
Tunnela Liisa
perintaneuvoja
Erzipriivii Oy
Yliopistonkatu 3l
2OTOOTURKU
Vahtera Kati
yo-merkonomi
TS-Yhtymii Oy
PL 95
2OIOT TURKU

Leskiaen Mirja
luotonvalvoja
Diners Ciub Finland Oy

t;%,s
utrry
@

Lintulahdenkatu 2

d6.".-

00036 DINERS CLUB

MavroudisTarja
luotonvalvoja
DinersClub FinlandOy

Lintulahdenkatu
Llntu lalldenKatu Z
2

00036 DINERS CLUB
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ErltYiSrYhMaT
kuluttajina

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,'rityksia, miksi emme tekisi
site".

Ylitarkastaj a EeDcr-Liisq KoLtta S 4r kdne n,
Kauppa- ja teotisuusministerid.

Kauppa- ja Teollisuusministerid jerjesti elokuussa keskustelutilaisuuden, jossa aiheena
oli erikokoisten kuluttajien jokapaivaiseen vaatetukseen ja
elamiseen liitt)'vet ongelmat ja
niiden ratkaisumahdollisuudet kaupan- ja teollisuuden
toimialoilla. Osallistujina mm.

2a

Iso- ja Pienikenkiiisten yhdistyksen jasenia, kaupan ja teollisuuden edustajia. kuluttajaviranomaisia sekii kuluttaialehti.
Ylitarkastaja Eeva-Lilsa
Koltta-Sarkanen Kauppa- ja
teollisuusministeri6sta luonnehti heidan rooliaan seuraavasti . "Halusimme antaa eri
tahoille mahdollisuuden keskustella aiheestaja sen ongelmien ratkaisuista. Olemme
tesse enemmankin viili ttiij?in
roolissa kuin antamassa valmiita ratkaisuja. Vaatetukseen, asumlseen seke muihin
velineisiin liittlw?it ongelmat
ovat aina olleet olemassa,
mutta vasta nyt niista on julkisuudessa enemmdn keskusteltu. Eri asia on, mita keinoja viranomaisilla on selvittaa
erityisryhmiin kuuluvien todellinen lukumiiAr2i. Lisaksi
viele se. milld perusteellakuluttajan katsotaan kuuluvan
tai han kokee kuuiuvansa
erityisryhmeen. Ihminen voi
kokea kuuluvansa erityisryhmeen h)'vinkin erilaisiin seikkoihin perustuen".
Keskustelimme erilaisista
lainseedenn6llisiste mahdollisuuksista vaikuttaa kuluttaja-tuotteiden saatalrruteen
tai hintaan. Lainsaadantoteitse ei erikokoisten kuluttajien
ongelmia kuitenkaan voida
ratkaista, kertoi Eeva-Liisa
Koltta-Sarkanen. "OngelEan
laajuutta voitaisiin selvittiiii
tutkimuksella. Tutkimuksen
tekemiseen piteisi kuitenkin
ldvtaa iostakin rahaa. Luon-

nollisesti kartoitamme kaikki
keinol ja mahdollisuudetvaikuttaa asiaan".

Pieninainenkansanedustaja
Arja Ojala-

Kansanedustaja Arja Ojala on
yksi "erityisryhmeleinen". Kokemuksensa mukaan hdn
kohtaa paivittain asioita.joissa ei ldydii sopivia kenkia ja
vaatteita, kuin myds huonekalujen ja muiden velineiden
keytto aiheuttaa ongelmia.
Niinhan se on, ettei missAiin
asiassa ole vain yhta puolta
kuten esimerkista ilmenee.
Arja Ojala kertoikin "esimerkiksi poistuessani junasta
saan usein turvautua itseani pidempien henkildiden
apuun. Junan askelman ja
aseman korokkeen vali on
usein suunniteltu'pitkejalkaisille' enkii ilman vastaanotta-

mista pysty turvallisesti laskeutumaan alas. Olenkin kokenut monia humoristisia hetkia kollegoideni ottaessa minut syleilllrnsd".
Vakavammin puhuen, ilman 'standardimittoja' on ongelma vAhemman humoristinen. Arja Ojala pohtiikin mista ldyryisi riirtava valikoima
mm. sopivia kenkie, jotka olisi suunniteltu aikuiselle narselle. Puhumattakaan huonekaluista, jotka olisivat seedett€ivieja siten rurvallisia myds
pienemmdlie ihmiselle!,,$osseni osallistun mm. tilaisuuksiin, joissa istuimet ovat liian
korkeaila eivatke jalkani ylely lattialle. Tama rasittaa ia
aiheuttaa ylim?iziriiistii viisymysta ja vaikeuttaa keskittymista moniin tarkeisiin asioihin. Monet tuolithan on suunniteltu nel,ttaviks i ja isommille kuluttajille. Suunnittelussa
tulisi ortaa entistd enemmen
huomioon seedettatTys ja erilaisten kuluttajien tarpeet.
Vammaisilleon kehitetty tellaisia huonekaluja ja v€ilineita, mutta saata\,'uus ja hinta
on vielii esteena niiden hankinnal1e. Jos ne olisivat laajemmin saatavissa, niin kyslrrte seka tarjonta kohtaisivat ja siten myos hinta putoaisi. Normaalisti myds keittiokalusteetovat kiinreite ia
Iiedetym. ovat valmiina,muita niisse korkeuksissa palaa
usein hihat valmistettaessa
ruokaa eikii astiakaapin ylemmille hyllyille ylety ilman tuolia".
"Asenteiden muuttamisra
ja erilaisuuden hyveksymista
tarvitaan lisea. peetrAjet ja
jopa ministerididen virkamiehet eivet aina tiedosta ja ymmarre ongelman laajuutta.
Monilla saattaa olla kyse
omasta identiteetiste, joka
saattaisi horjua huomattuaan
myos itse kuuluvansa erityisryhmiiAn. Kyse onkin kokonaisvaltaisesta itsetunnon.

lasten kasmn sekd terveyden
ja turvallisuuden asiasta. Ongelma ei ole pelkzisteiAnkziytenndllinen, vaan liittly vahvasti ihmisen pslf/kkiseen ia
flysiseen hyvinvointiin".
Keskustelumme jatkuessa
mietimme, mille tavoin kysyn_
ta ja tarjonta sitten kohtaisivat toisensa. Ldytyisikd lainseiiid:innollisiii tai muita keinoja ongelman ratkaisemiseksi. Yksl voisi olla pienyrittejlyden tukeminen vield.enemmdn seka erilaisten helpotusten ja a!'ustusten antaminen
l,Tityksille, jotka valmistaisivat
tuotteita erityisryhmille. Voisiko se ruoda ratkaisun ongelmaan? Arja Ojala kertor,
"nayttaisi silta. etta
KTM:ssZi
on ymmarretty pienyritrejalai nojen mydntemisenmerkitys. Niista naislainan maererahoja on liszitty kerta kerralta ja siten annettu nimenomaan osaamiselle mahdollisuus. Naisyrittiijat toimivat
usein aloillajossa kone- ia
laitekanra on vziheiisempiiiiJa
vakuuksien puute estae yritt:ijyyden. Naisyrittaj elaina on-

kin yhteiskunnan tuki naisyrittejille. Ongelmana on kuit enkin kokonaismaarerahoien
rajallisuus. Pienyrittzijyys
suuntautuu myos aloille, jotka palvelevat ja tarjoavat yksildllisie ratkaisuja. Niiden
yritysten md:ird on koko aian
kasvava. sill:i su uryritykiet
elviit pysty lisaamaen henkilokuntaa. pikemminkin vehentavet sita mm. automatisoinnin vuoksi. Tulevaisuudessa korostuu nimenomaan
kAsitydleiis-yrittajyys ja se tulee omalta osaltaan lisaemeen
tydliislytta seke valikoimlen
monipuolisuutta".
Lopuksi Arja Ojala tuo esille ilonaiheena sen, ettd. kansanedustajan lii hettiimii kir_
jelmA kauppa- ja teollisuusministerioOn otettiin vakavasti, ja se tuotti tuloksia jo n),t.
Jarjestetty ke s ku s te lu til arsuus ja myohemmin mahdollisesti perustettava toimikunta toisivat mahdollisuuden
poistaa ongelmia, jotka kohtaavat erityisryhmia jokapeiveisessa eldmdssii.

Kuluttajaviraston
keinot

Kuluttajaviraston ylij ohtaj a
Marita Wilska kertoi, ettd herddn keinonsavaikurtaaongelman ratkaisuun ovat enemmeinkinns. pehmeitakeinoja.
"Monet asiat. joiden kansia

tyoskentelemme ovat seliaisia
joista on lainsdiidaintd olemassa. Vir a]]omais et ovat toltuneet [oimimaan asioissa.joissa nimenomaan lainsaadantd
antaa mahdollisuuden vaikuttaa ja puuttua asioihin kuten
esim. tuotteen turvallisuuteen
terveellisyyteen, kuluttajille
sopivuuteen jne. Pehmeempi
vaihioehto on valistus- ia informaatiotoiminta. Toimtnnassamme korostuukin kuluttajaniikokulman esllle tuominen. Se voi olla vaikuttamista asenteisiinja tottumuksiin taijonkun toisen viraston
toimintaan. Samoin se voi olla
vaikuttamista elinkeinoelaman toimintaanja usein myds
julkisen keskustelun heretta29

miste. Taman tehtavealueen
olemme ottaneet itsellemme.
Yksi paatehteviimme on kuluttaj a -informaatio, jonka
amlla parannamme kuluttajien hinta- laatu- ja ymperistdtietoisuutta.
Eritysryhmien ongelmassa
kuluttaj aviraston keinot eivet
riitii kovin pitka[e, ainakaan
viela tasse vaiheessa. "Kun
teemmekuluI tajalutkim usta.
niin ne tehdii:in yleensatuotteista ja palveluista, joita on
saatavilla. Eritysryhmien kohdalla kohtaamme ongelman,
ettei tuotteita ole saatavilla.
Mielenkiintoista jairjesretysse
keskustelutilaisuudessa oli
edustettuna olevien yhdistysten toivomus, etta viranomaisten piteisi puuttua saatavuuteen enemman. Siten se ei jaiisi
vapaaehtoisjiirj estdjen varaan.
Mikali markkinamekanismit
eiviit pystylsi sita ratkaisemaan. Kysymys on vaikea ja
sen takia tasta tulee ehkA suhtautumiskysymys siite, onko
virastolla mit2iAn muuta mahdollisuutta kuin informaation
lisaaminen, jos lainsaedantoa
ei ole olemassa. Keydyssa keskustelutilaisuudessa tuli selkeasti esllle kattavien selvitysten tekeminen. Pohtia tulee
kuitenkin myds kysymyste,
onko viranomaisten turvattava erityisryhmien tuotteiden
saatavuus. Rajanveto asiassa
on vaikeaa" sanoo Marita Wilska.
Han jatkaa "Mielestenijarjestetty keskustelu oli hycidyllinen, silla se avasi uuden naktikulman asioihin. Monesti
ongelmaa ei tiedosta, ellei asiasta ole kiiyty keskustelua
laajemmin tai siite ei ole muuten riittevesti tietoa. Kuluttaja-asiainneuvottelukunnassa
on asiasta kyllii keskusteltu,
mutta ongelman laajuutta ei
pystytty vielii hahmottamaan
pelkiin kirjallisen aineiston
perusteella. Keskustelussa
tuli esille eri tahojen kertomat
30

kokemukset ongelmista, jotka
konkretisoivat llsaa ongelmakenttAii. Viranomaisilla ei ole
kuitenkaan resursseja palvella yksittaisia ryhmia. Tulemme kartoittamaan mahdollisuurta tehde kuluttajatutkimus asiasta, jolloin ongelman
laajuus selviaisi ja se antaisi
m a h d o l l i s u u d e n a n a i y y tt i sempean asian tarkasteluun
jatkossa. Tarkoituksena olisi
selvittaa, misse ovat keskeisemmet ongelmat. Sita kautta tietaisimme, missa riitteisivet pehmeemmAt keinot ja
misse laas tarvittaisiin vaikuttamista toisiin viranomaisiin".
PaneelikeskusIelussa esille tullut toimikunnan perustaminen selvittamaanasiaa, ei
ole Marita Wilskan mielest?i
ollenkaan huono ajatus. Toimikunnassa tulisi olla eri viranomaisia, joiden tehtavekentat maariteltaisiin kuten
kuluttajaviranomaisen. Terveydenhuollon. kaupunkisuunnittelun jne. Vapaaehtoisjarjestdjen nakokulman
esilletuominen olisi olennaista, koska sielta tulisi oikea
kysymyksenasetteluja ongelma esille. Marita Wilskan nekemys oli myds, ettii KTM suhtautuu mydtamielisestilutkimuksen teettemiseen ja tulee
jatkossa mahdollisesti luomaan yhteyksia tutkimuskeskukseen. Kuluttajavirasto
tulee silloin olemaan mukana
tutkimuksessa.
"Standardoinnin osalla nAkisin asioiden olevan viele
avoimia ja niiden kehlttely on
kesken. Keskustelussa tuli
esille myos suomen markkinoiden pienuus. Elinkeinoeleme ei nae ehka riittavaa kannattavuutta l2ihteii palvelemaan erityisryhmlii". Toisaalta tama antaa mahdollisuuden erikoistumiseen. Tiilldin
verkottuminen suurien ja
pienten yrityksien kesken tulee korostumaan. Pienyrittejilld. on usein vastassa mvtls

paaomien puute seka toimintaan kohdistuvat" )Tnparistdn
asenteet ja ennakkoluulot toteaa lopuksi kuluttajaviraston
ylijohtaja Marita Wilska.

Pieni- ja Isokenkaiset ry on
\,'nonna 1995 perustettu valtakunnallinen jerjest6, jonka
jesenet ovat erityisen lyhyita
tai pirkie. pieni- tai isojalkaisia
omaan ikaryhmeensa verrattuna.
-Kuluttajaryhmiimme kohtaa monenlaisia ongelmiajokapaiveisessa eldmdssAAn.
Kaiken toiminnan tarkoituksena onkin ollut alusta alkaen helpottaa erikoiskokoisten
henki l6iden elAmiiii ttissii
standardoidussa maailmassa,
sanoo yhdistyste alusta asti
luotsannuI puheenjohtaja
Maiju Havlnen.

- Toimimme ddrikokoisten
henkiloiden, tuottajien, kauppiaiden ja viranomaisten valisena linkkina ja verkonkutojana. Keraamme aktiivisesti
tietoa kansainviilisesti ja pidiimme yhteytte muiden maiden vastaaviln yhdistyksiin.
Tarkeita tiedotuskanavia kaikille osapuolille ovat olleet
Kengdn Koputuksia-jesenlehtemme sekA www.mpoli.fi / koDutuksia -kotisi\,'umme inter-

netissa. Lisaksi jesenrekisterimme j a yritysrekisterimme
tarjoavat tietoa mahdollisista
ostajistaja ostospaikoisravaltakunnallisesti.
- Olemme jatkuvastl yhteydessii myos valtakunnan
paettajiin ja eri alojen aslantuntijoihin, jotta erikoiskokoiset henkilot saavuttaisivat
ihmisha ja kuluttajina tasaarvoisen aseman muihin kansalaisiin verrattuna, Nyt eriarvoisuus ntikyy muun muassa
seka tuotteiden huonossa saataluudessa ette niiden tavallista korkeampina hintoina.
Monet jiisenemme ovat kertoneet, ettei heilla ole ollut koskaan mahdollisuutta oman
persoonallisuutensailmentamiseen sopivilla tuotteilla.
Rahallakaan ei saa kaikkea.
Esimerkiksi isojalkaisimmat
mieshenkilOt eiviit voi hakeutua lyohon.jossa edellyietaain
turvajalklneita. Niite ei Suomesta saa edes rilaustydna.
- Pituus ja jalan koko ovat
ominaisuuksia, joihin ei itse
voi vaikuttaa. Jotkut meista
kokevat olevansa erikoiskoostaan johtuen vammaisia. Samalla tavalla kuin liikuntarajoitteisten tarpeet huomioidaan esimerkiksi rakentamisessa ja julkisissa kulkuvrilineisse, myds erikoiskoon vaatimukset tulee mielestamme
huomioida yhdyskuntasuunnittelussa. Vammaislakien lisAksi tarvitaan uusla sii6nndksla turvaamaan diirik<.rkolsten oikeuksia tasa-arvoisena kuluttalana.
-Esitimme eduskuntakiiyntimme yhteydesszi kesAl1e 'l997 perusrettavaksiry6ryhmee. joka kartoil laisi erikoiskokoista kuluttajaa koskevat ongelmatseka suunnittelisi niihin ratkaisut. Toiveemme ei ole toteutunut ainakaan vield. Ilmassa on monia ratkaisemattomia ongelmia, joihin olemme esitteneet
ratkaisua, esimerkiksi:

j alkineiden urheiluvzilineiden
Ongelma: Kaupan ja teollisuuden kayttodn tarvitaan
)'rns. valmistusta tai mw'ntie
pikaisesti tietoa kansalaisten
tuetaan valtion varoin niin, etpituudesta ja jalan koosta. Ilte tuotteet ovat samanhintaiman tilastoituja tietoja neilla
sia kuluttajalle hAnen koosei ole taloudellisia mahdollitaan huolimatta
-"TAniiAn minua ilahdutsuuksia palvella nykyisten
mittatauluko id en ulkopuotaa suuresti, etta olemme onlelle j 2iiiviii marginaaliryhnistuneet heriittiimiizin tiedomaamme.
tusvelineissA keskustelua ihRatkaisuehdotus: Neuvo- misen "oikeasta" mitasta ja
latoiminta, kouluterveydenoikeudesta omaan persoohuolto sekzi ikekausittaiset
naan. Suurin osa kansala.isisterveystarkastukset tarjoavat
ta ei ole aikaisemmin tiedosmahdollisuuden kansalaisten
tanut erikoiskoon mukanaan
mlttaamiseen, tietojen tilastuomia ongelmia, emmekd me
toimiseenja seurantaan.Ndi- ole niite j ulkisuuteen saatrat a l i e l o j a v o i v a t h y i j d y n t a a neetkaan. Olemme pitiineet
useat eri teollisuuden alat, kutaman "hepeallisen" koon aiten esim. rakennus-. kalusheuttamat kipeat asiat siselte-,auto-, vaatetus- ja jalkinelamme ja nauraneet muiden
teollisuus. Hanke voidaan tomukana kanoottivitseille. Nyt
teuttaa yhteistyosszi jonkun
ilon aiheet loytyvat mm. riemuun Euroopan maan kansmukkaista j asentapaamisissaja hakea sil1eosarahoitusta
tamme, joissa jokainen pieEuroopan Sosiaalirahastosra. nine tai suurine jalkoineen on
O n g e l m a : T u o t t e e t o v aI
ihan sopivan kokoinen ihmierikoisvalmisteisia ja erikoisnen", sanoo Maiju Havinen.
hintaisia silloin, kun niita on
yleense saatavana. Jo tuotantovaiheessa erikoiskokoiseen
tuotteeseenon liserteve hintaa, koska tuotantosarjat ovat
niin pienet. LisAmaksu kertautuu lopulllseen kuluttajahintaan. Kuluttajalla ei ole
varaa ostaa, kauppiaalla ei ole
Lghgtkasuuisten
varaa myydA edullisemmin ja
luotolla, eikri teollisuudella ole
eritgistarpeita
ei
varaa tuottaa halvemmalla
tutute ta. riittiiu iin hg uin
Ratkaisuehdotus: Et si- ja lghgtkasuuisten
taan aktiivisesti rahoituskamfiiirii kuluttajina
navia, jotka ovat kiinnostuneikoetc,an liian pieneksi,
ta luotekehi{ telysre. Tehdiian jotta heidiin
aina kun voidaan sellaisia
t ara its emien tuo tteiden
tuotteita.jotka sopivatkaikilk ehittelg ii tue ttais iin,
le koosta riippumatra. Arkiaalmistukseen
paivaistetaen siiiidettiivyys.
po:nostetto'isii/r ja.
Ne,jotka ensimmaisena osaahankinta'tilanteisso.
vat hyddyntaa tamdn markkiilmeneoiii epflkohticr
naraon. saavat selvdn kilpaikorj
attaisiin,
Yritgkset
luedun muihin verratturra.
pgstg
tarj oamaan
T y y p p i e s i m e r k k i h y o d y s r e eiu iit
ja
tuotteitaan
Itiytyy vaikkapa keittiokaluspo,tuelu,ja;o,n
teista, joiden seadettewys litasa:u ertaisesti kaikille
saA asunnon myyntiarvoa.
Erikoiskokoisten vaatteiden.
kuluttajoryhmille.

LYHYT.
KASVUISET
KULUTTAJINA
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lyttamee eri tyi s mito itu s t a,
na. Standardimitoitetus s a
ymparistosse ei ole larpeeksi kaavoitusta ja valmistusta.
Lisamuutosten tarve, yksityishuomioitu erityismitoitusta
tarvitsevia(esim.portaat. his- kohtien koko ja sUoittelu, kiinnittimien ja materiaalien vasit. ovet. puhelin-. pankki- ja
linna l. puet[avuus ym lukuimaatit,
asiakasb ens a- auto
sat asiat tulisi tiedostaa niin,
tiskit l. Lyhytka sv uisella voi
etta vaatteissa olisi mahdollio l l a l i i k k u m i s e s s a .j a k s am i ja
hysimman kattavasti huomioitu
sessa
toimintaky\'yssa
jo1lyhl'1kasvuisenvartalon mi ttavinkin suuria rajoitteita,
suhteet, liike- ja toimintaraloin ulottuvuushaittoj en tsekjoi t t eet seka tietenkin toiminsi tavanomaiset toiminnot
taan ja ilmaisuun liil l]'vel eriesim. asunnoissa, kouluissa,
tyispiirteet.
asioinnit virastoissa ja kauPuhee4johtqj a Sirkka Paaftanetu
Samaa tietotaitoa tarvitaan
poissa sekii yleisten kulkuk
a
l
u s t e v a l m i s ut k s e s s a k i n .
viilineidenkayttd on huomatt a v a s t i h a n k a l a m p a a .u s e i n Lyhytkas\.'uisenon esim. vaijopa mahdotonta.
kea kayttea tavallista nojatuo1ia,koska raajat ovat lyhyet tai
haitat.
LyU skottauuuden
on v. 1984 perustettu jarjeshy'tkasr,uisenon aina todistet- niiden mittasuhteetovaI poiktd, jonka jasenmaara on talla
keavat.Tukiryl,'n$enja koroktava olevansa ikaistensa verhetkellii 690. Toimialueena on
keiden
asettelu ei takaa ergonkohdellaan
tainen
eli
hiintii
koko maa. Yhdistyksellii on
pituuden eikii iiin mukaan.
omista ja rentouttavaa isturunsaastl erilaisia toimintama-asentoa.
KZiytiinnossii tama koetaan
muotoja; kokouksia, alue-,
"ylipuhumisena"
Lyhytkasvuiselle sopivan
esimerkiksi
;
tukihenkild-, perhe- ja nuorikokoisen
valmiin tuotteen lijysotoimintaa seke kansainvd.- hdnelle itselle ei puhuta, vaan
lista-.koulutus-ja tiedoIustoi- puhutaan seurassa olevalle taminen on tyolasta, monesti
sita ei loydy lainkaan. Tuotns. normaalimittaiselle lyhytmintaa. Jiisenlehti ilmestyy
kasvuista koskevistakin asi- teen hankintapaikasta ei ole
nelja kertaa vuodessa.
oista. Tdta rapahtuu myos saatavissa asiantuntevaa
Yhdistyksen tarkoituksena
muutos- ja korjauspalvelua.
on toimia jaseniston yhdyssi- asiakaspalvelutilanteissa.
Naihin erikoistuneita )'rilyksiA
teenii, valvoa heidan etujaan
ei ole riitlavasti. ei mydskeen
ja tyoskennellii kasvuheiridiJokapdiv[isii
sellaisia, jonka toimialaan
den aiheuttamien vammojen
asioita
kuuluu tuotteen valmistus
j a h a i t l a v a i k u r u s t e nl u t k i valStandardimitoituksella
asiakkaan haluamin mitoin.
muksen, ehkeisyn, hoidon ja
Tieto jo olemassaolevistaalan
kuntoutuksen edistamiseksi. mistetut ruolteel:vaatteet,jallii
ku
ntakineet,
huonekalut,
yrittajista ei tavoita tarvitsijoiTaDoitteena on velittae tietoa
jne
ja
harrastusviilineet
ovat
lyhytkasvuisuudesta ja siihen
lyhytkasvuisille.
liian
suuria
liltty'vista asioista, antaa tietoa eri viranomaisilleja pEi2it- Epekeylanndllisie oval myos
Suuntaparempaanr
valmistelasten
cmkokoina
jotka
lyrekevat
tyote
tejilie.
mutta ratkaisut
tut tuotteet. Lyhytkasvuista
hytkasvuisten parissa, tukea
toteutuvat hitaasti
samanlaisessa elAm2intilan- aikuisla ne eivat palvele mimallit
eiviitkii
toitukseltaan,
Viime aikoina on tiedostettu
teessa olevaa lyhytkasmista
m
i
k
k
i
h
i
i
v
a
a
l
e
a
n
p
u
n
a
i
s
i
n
e
paremmin pieniin
taka\,,r-losia
jaltai hanen perhettaanja lairipaitoineen
tai
smurffitennaja
harvinaisiin vammaryhmiin
h e i s i a e n , k e r at : i t i e t o a e r i
reineen vastaa aikuisen kulutkuuluvien lyhytkasvuisten
diagnoosiryhmien hoitomuotaj an makua. Lyhytkasr,r-risen tarpeita kuluttajina. Edelleen
doista ja tutkimuksista seka
eslintyy tiiydellista tietamattovaikultaa asenteisiinja pois- lapsen ja nuoren kehltyksen
kannalta on tarkeaa, ette
mlytta ja myos velinpitemattaa ennakkoluuloja.
myos hzinelleolisi tarjolla oi- tomyltta asioitamme kohtaan.
kean kokoisia ik.ikauttaan
Seka asenteissaetta kaytenLyhytkasvuisuudesta vastaavia tuotteita.
ndn ratkaisuissa on kuitenkin
aiheutuvat haitat
Harvassa oval ne ammatpikkuhilj aa nakyvissa muurilaiset.jotka hallitsevatlyhyt- toksia parempaan.
Uottuuuuden hattai. Kaikki on
kas\,'uisten vaatetuksen edelliian korkealla ja liian kaukaMuutamien oppilaitosten

Lyhytkasvuiset Kortviixta ry

opetuksessa on jonkin verran
jo huomioitu lyhytkasvuiset
siten, ettA esim. vaatetukseen,
ravitsemusliikkeiden ja sosiaali-ja terveyspalvelujen kayttoon liitt)'viste asioista on tehty oppilastoita ja -tutkielmia.
Lyhytkasvuisten ongelmia jokapiiivaisen elamen toiminnoissa seka asunnon muutosloihin liittyviaseikkojaon tarkasteltu. Kuopion Yliopiston
erityisvaatetutkimuksessa on
huomioitu lyhytkas\,'uiset, samoin \i"m:n Eas)'tex-projeklissa. Toivottavaa onkin, etta
saatua tietoa pystyttaisiin nykyistii tehokkaammin ja nopeammin hycidl'ntiimiiiin mahdollisimman laaja-alaisesti
suoraan ao. kohderyhmelle.
Lyhytkasruisille aiheutuu
runsaasti ylimearaisia kustarlnuksia tuotteiden muutosja korjaustdistii sekei teettzimisesta. Kulujen sAastamiseksi olisikin jarkevee satsata tuot ekehittelyyn ja huomioida yksil6llisen muutostarpeen edellyttamrit mahdollisuudet valmistuksessa. Toimivien kalusteiden, apuviili-

neiden seke oikealla tavalla
tehtyjen ratkaisujen myote
useimmat lyhytkasvuiset selviyt]'vet hy'vin arkipAivan tilanteista pienesta koostaan
huolimatta.
Tiedostamalla olemassaolevar haital ja haasteet. eri
tahojen avoimella ja kaikkia
osapuolia arvostavaila yhteistyolla on mahdollisuus saal'litlaa laadukkaita.roimiviaja
kohtuuhintaisia ratkaisuja.
Niiin lyhytkasvuiset ihmiset
voisivat olla tasavertaisia kuluttajia muiden ryhmien kanssa.

Miksi ihminen on
lyhytkasvuinen?
L yhytkasvu is eks i sanotaan
ihmistA, jonka pituus kast'uidssderoaamerkirtdvastiikatovereiden pituudesta ja on
aikuisena alle 14O - l5O cm.
Lyhytkasvuisuudelle on olem a s s a s a t o j al e e k e l i e l e e l l i s i e
syitai esim. luuston muodostumisen ja luissa olevien kasmlyrihykkeiden heiriot, kromosomimuulos, hormonihai-

rio, siszielimien sairaus. Diagnoosista riippuen mm. nivelten liikerajoitukset, selkArangan jziykkyys, naon tai kuulon heikkous vammauttavat
henkiloa. Jos lyhltkasvuisuus
on ainoa oire, ei viiltt:imiittii
ole slT/te Puhua sairaudesta
tai vammaisuudesta, vaan sita
voitaneen pitea ihmiseen liittlrvana ominaisuutena kuten
esim. vasenkatislytta.
Leziketieteellisinperusrein
mziririteltynei Suomessa on
noin l0OO (+-3OO)lyhytkasvuista henkildai.Pienikokoisten henkiliiiden kokonaismdiira on kuitenkln huomattavasti
suurempi, kun tiedossa on,
etta ns. normaalimittalstenkinjoukossa on pienikoisia erlttain paljon.
Lisatietoja:
a

p. Lyhytkasvuiset
l\- - Kortudxtary

puh. joht. Sirkka Paananen
puh/fax (Ot4) 283 566
Puolukkakuja 2 A I
4034O Jywaskylzi

LFT II\KIMIESTEN
PERINTATOIMISTOOY

ASIANAJOTALO

NINA KOSKINEN on nimitetty 1.7. 1998 alkaen perintiineuvottelUaksi. Nina on aikaisemmin toiminut Tietoperhta
ja Intrum Justitia Oy:Oy:ssZi

Asianaj aja Marja-Riitta Seulu
on iiittynyt yhtion osakkaaksi. Seulun vastuualueena on
yhtiiin kansainvAlinen toimrnta.

ssa.
HELI TALJA on nimitetty
1 7 . 8 .| 9 9 8 a l k a e n p e r i n t i i neuvotteluaksi.Heli on aikaisemmin toiminut Kreditstyrnig Oy:ssa
AI\IMKA KfVIAHO on nimltetty I 9. I O.1998 a lk aen perinlSkasitteryeksi. Annika on aikaisemmin toiminut Intrum Justitia Ov:ssa

Lehtonen Malinen Moisio 0y

Fil.yo Sari Paloposki on nimitetty kansainvdlisen osaston
assistentiksi 18.51998 alkaen.
Minna Rissanen on nimitetty
toimiston sihteeriksi 1.6.1998
alkaen.

aa

H a l l i t u s a n t o i 1 6 .1 0 . 1 9 9 8
eduskunnalle esityksen laiksi
perintatoimlnnan luvanvaraisuudesta. Valmistelusta
vastaava kauppa- ja teollisuusministerion tyoryhme arvioi toimiluvan hakijoita olevan noin 5O0, joista ammattimaista peri ntea harjoittavia
perintetoimistoja llenee enintiiiin 200.
PerintAlakiesityksen edusk u n t a k es i t t e l y n y h t e y d e s s a
lakivallokunta on 24.2.1998
todennut, etta esityksen hyvaksyminen edellyiteii perintatoimistojen valvontaa, ja on
pyytiinyt taydentamaan esitysta siten. ette luvanvaraisuus toteutetaan. Ulosotto
2OOO-toimikunta katsoo mietinnosseen, ettd suoraan
ulosottokelpoisetsaatavatvoidaan antaa yksityisen perintaalan perittaviksi, jos sen elinkeino-oikeudellinen sddntely
jerjestetean asianmukaisesti.
Toimikunnan mietintdon sisiiltyy myOs ehdotus riidattomien velkomusasioiden etenemiseste mearemuotoisen
yksityisen perinnan kautta
ulosottoon ilman kalteen nostamista tuomioistuimessa.
Uudistus edellytteiuitoimikunnan mielestiirperintaalan suhteellisen Iiukkaa siiiin telyzi.
AA

Perintitoiminnassa ei
ole ilmennyt ongelmia
P e r i m i st o i m i s t o t y o r y h m e n
m i e l e s t e l a a j a m i t t a i s i ae p akohtia ei ole ilmennyt. On
huomattava, etta velkoja tai
jarjestaytymaton perintiiliike
ei ole nykyisin velvollinen noud a t t a m a a n h y v e e p e r in t e tapaa. Tasta johtuu, etta siite
ei myoskaen veliteta, vaikka
se tunnettaisiinkin. Kaikki
tuomioistuimet tai kuluttajavalituslau takunta eivat ratkaisukaytannossaen edellyta
H).vanperintatavan noudattamrsta.
K u n k o h t u u t t o m a t v el al Iiskulut tai esimerkiksi toimeksiantojen ostaminen veikojilta ei ole kiellettya, ei niita
myoskaen miellete ongelmiksi. Suomen Perimistoimistojen
Liiton jesenyritykset pitevat
tiukasti kiinni vuonna 1992
yhdessii kuluttaja-asiamiehen
ja oikeusministerion kanssa
laatimastaan ohjeistuksesta.
Sii2intoja seurataan partiopoikamaisen tarkasti. Ne perintatoimistot, jotka vuosien
mittaan on erotettu liilosta,
ovat olleeI joko taloudellisissa vaikeuksissa taikka kielteytyneet noudattamasta menettelvohieita.

Jerjestaytymettdmien perintayhtioitten joukossa on
paljon. todenniikdisestiselkee
enemmistd perimisliikkeite,
jotka toimivat asianmukaisesti ja noudattavat hyvaa hikeja perin tatapaa.Neme yritykset eivat ole j iirj estiiytyneet
alan liittoon periaattellisista
syista tai ne haluavat velttae
jiisenmaksuja. Liitto on edunvalvonnassaan ajanu t mytis
vapaamatkustajien asiaa seka
kansallisesti etta lobbaillessaan EU:n ympyroisse. Varsinkin julkisen sektorinpiiriss a v a l l i t s e ey l e i n e n k e s i t y s .
etta vain jarjestaytyneita toimistoja voidaan pitiiii sillii tavoin luotettavina.ammattitaitoisina ja vakavaraisina
seka riittavalla tavalia velallisen intressit huomioon ottavina kuin valmisteilla oleva
perintalain I S toimeksisaajalta tulee edellyttiimiiiin.

Ovatko liiton jisenet

hyviii ja muut pahoja?
Kun ilman tuomiota tai paatiista ulosottokelpoisten saatavien vapaaehtoinen perinta
on laajalla rintamalla siirtymasse perintatoimistojen hoitoon, korostuu vapaaehtoisen
perinnan maaramuotojen tarkan noudattamisen vaatimus.
Esimerkiksi kunnallisen jetemaksun, terveyskeskusmaksun tai pysekiji ntivirhemaksun maksuunpano ja muutoksenhakukeinot poikkeavat
normaalista laskusaatavasta
ja ovat myos keskenddn erilais i a . V e l a l l i s e n o i k e us t u r v a
edellyttiiii. etta tallaisia maksuja periva ammattitoimisto
tarkoin tuntee perinnan muotosii2inndksetja my6s noudattaa niita.

Perintiilaissa asetetaan
si lupaviranomaisena ja sen
ammattiperUelle ankarammat
tehtAviinii olisi my6s valvoa
vaatimukset kuin velkojalle
lupaa edellyttavan perintaitselleen. Tasse kohdin on ajatoiminnan harjoittamista.
teltu pikkukauppiasta tai
Vakavaraisuuden j a luotetverstaan omistajaa, jolle olisi
tavuuden etukateiskontrolli
ylivoimaista hankkia ark-laitlienee vaikeata miiaritella tarteet ja -ohjelmat, joita esimerkemmin kuin lakiesi lyksessa.
kiksi perintalain 5 S:n maksuMoottoripyorajengiesimerkikjos se onjerkehotuksen korkolaskenta
si on luotetTava.
edellyttea.Myos vahingonkor- jestiiytynyt ja oikeuskelpoivausvastuu on ammattitoinen. Enemmdn huomiota tumistolla ankarampaa kuin
lisi kuitenkin kiinnittaa vasmuilla.
taavan henkilon pateqyteen.
H]'van perintetavan vastaiKeytennon kokemus perinrasen menettelyn estaminen on
toiminnasta pireisi olla riitteperintalain ensisUainentavoi- vzi laadullisesti ja miiAriilliseste. Juuri t:ihan perinreroiminti, minke lisdksi tulisi vaatia
nan toteuttamisen sisaltoiin perintatoimintaan soveltuva
kulminoituu vaatimus lupakoulutus.
ja
menettelysta
valvonnasta.
Liiton jtisenten toimintaa valvotaan tarkasti, mika on taHyvin perintetavan
keena laadusta. Jiirjestiiytynoudattamista
mattomet eivtit ole sen kehnompia, mutta niiden taytyy
valvottava
yksitteisissa asiakassuhteis- Vaikka luvan saamisen ensaan erikseen todistaa tiiyttanakkoehtoja tiukennetaan ehvense odotukset.
dotetusta, tulee koko lupamenettely mielekkaaksi vasra sitten, kun toiminnan todellinen
Lupamenettely karsii valvonta jarjestetaan.
kelvottomat
Lakiesitys perustuu muoEhdotuksen mukaan saatavidollisten vaatimusten selvitteja niiden tayttemisen jonen perinta toisen lukuun olisi
11,1'n
ja
luvanvaraista taloroimistoja
kinasteiseen valvontaan. Peeraita muita poikkeuksia lurintetoiminnan sistilltin valkuunottamatta. Omat saata- vonta on esillii vain 5 S:sszi.
vansa velkoja voisi jatkossa- jossa vastaavan henkilon tehkin peria ilman toimilupaa.
tavaksi annetaan huolehtia
Toimiluvan hakijan on oltava
siita, etta perintatoiminnassa
luotettava ja vakavarainen.
noudatetaan Hyvea perinraHakijalla tulee olla palveluk- tapaa. Valvontaviranomaisen
sessaan saatavien perintii2in tehtiivAn:i on valvoa, etta tihnperehtynyt perintetoiminnaspeetijksettarkaste(aanja roita vastaava henkil6, joka huomitetaan mearaajassa yiranl e h t i i s i i t e . e t t a p e r i n t d t o i - omaisille. Naiden seikkojen
minnassa noudatetaan hyvziii varmistamiseksi voitaisiin
perintatapaa, ja etta sita muukaytt€ia uhkasakkoa. Itse petoinkin harjoitetaan lainmurintatoiminnan substanssia
kaisesti. Hakijan olisi myos l2iiininhallitus valvoisivain vakyettava huolehtimaan toilillisesti; toimilupa on peruumeksianrajan lukuun peritta- tettava, jos vastaava henkild
vista varoista seka toimeksi- on laiminlydnyt velvollisuukantajaa ja velallista koskevien
sistaan huolehtimisen. Kaytietojen suojaamisesta. Etela- tannosse riittaisi kirjallinen
Suomen laaninhallitus roimivarortus.

On selviiii, etta perintalain
sanktio kulujen menetyksesta yksitteistapauksissa ei ole
riitteve keino asianmukaisen
toiminnan varmistamiseksi..
Kirjallinen varoitus tai toimiluvan peruuttaminen muutamaksi peivaksi ei myoskaan
tepsi. Olen vakuuttunut, ette
riittevan suuri uhkasakko
seka toimiluvan peruuttaminen on oltava kaytellevissa
niiden ammatinharjoittajien
varalta, jotka taloudellisen
hyddyn tavoittelussa rikkovat
Hl,'veaperintetapaa tai laiminlyovat muutoin asianmukaisen liiketoiminnan vaatimukset.
Perintalaissa on rangaistussAdnnos.joka loytly myos
kaikkien Pohjoismaidenperin tatoimintaa koskevista erityislaeista. Vastaavan henkiltin
tehtavat laiminlydvalle tai
velvollisuuksiaan rikkoneelle
tulisi maeritella rikosoikeudellinen sanktio myds Suomen
ammat tiperintaia saatelevaan
lakiin.
Hallituksen lakiesitykseen
ei sisellyhakUaltaedellytettiiviiii vakuutta, joka vaaditaan
muissa Pohjoisinaissa. Mytis
Euroopan parlamentin ja neuvoston maksuviivedirektiiviehdotukseen on syyskuussa
lisiitty parlament tikaisittelyssa
p erinteto iminnan luvanvaraisuutta koskeva luku, jossa
edellyteteen vakuutta. Perimisliikkeite on viime Vuosina
mennyt konkurssiin ja joidenkin toiminta loppuu yhtiikkiii
muuten. Velkojien lukuun perittyje varoja jea neissa yhteyksisse tietymattomiin. Tekijoiden rikosoikeudellinen vasruu ei paljon lohduta. RiirtA-

D}

va vakuus olisi tarpeen myds
slvulliselle tuomittavan vahingonkorvauksen kattamiseksi.
kun perintiilain l5 S kerran
maaraa perimisliikkeelle ankaran vahingonvastuun.

Lupamenettelyd
tarvitaan
Ereisse lausunnoissa on luvanvaraistamista pidetty tarpeettomanasen vuoksi. ette se
rajoittaa kilpailua perinraalalla. Myos kuluttaja-asiamies on julkisuudessa esittenyt veitteen, etteivat perintatoimistot kilpaile esimerkiksl
velallisilta perittail'ilki kuluilla.
Tiediin, ette kilpailu on todellista tana paivane. Sen tulisi kuitenkin tapahtua Hyven
perintatavan puitteissa. Temen vuoksi perintalaki tulisi
saada mite pikimmin voimaan. Mikiili ammattiperlnniin luvanvaraisuus on edellltyksena perintelain etenemiselle eduskunnassa, tulisi sii-

ta peetteenopeasti.
Laklesitysta tulee kuitenkin muokata kelpoisuusehtojen tiukemmalla mriiirittelyllei
seka erityisesti toiminnan valvonnan yksityiskohtaisella
jarjestamisella, jota tukemaan
on maairiteltiivii riittevet sanktiot ja myds rikosoikeudelliset
seuraamukset.
Jos Iakiesitys hyviiksy'tiiiin
tiillaisenaan, on edesse otsikossa vlitattu maisema: kelvottomat, joille lupaa ei myonnetii, ja luvan saaneet, joiden
joukosta teyby muilla keinoilla seuloa Hyvaa perintatapaa
todella noudattavat.
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Markku Hurmeranta,
Talous satTomieft uutistoimittaj @.

I Yritvsreittaukset
! tatoussanomista
Vajaan lrroden verran toiminut Taloussanomat lehti aloitti kes?ikuun alussa julkaista
paivittain Jrritysreittaus-palstaa. Palstalla seurataan suomalaisyritysten luottokelpoisuuden kehitystai. Lehden silrrilta on paivittain luettavissa yritykset, jotka ovat nousseet parhaaseen AAA-luokkaan seka yritykset, jotka ovat
vajonneet heikoimpaan Cluokkaan. Tiedon tuottajana
Taloussanomille toimii Dun &
Bradstreet Finland Oy.

Taloussanomat

ilmestyy myiis
lauantaina
Taloussanomat on viisi kertaa
viikossa ilmest]'va taloussanomalehti. Lehtee kustantaa
Sanoma-WSOY konserniin
kuuluva Startel Oy, joka kisailee nyt tosissaan talousuutisista Alma Mediaan kuuluvan Kauppalehden kanssa.
Lehden arkilevikki on talle
hetkellii yli IOOOOKauppalehden levikin ollessa reilu
8OOOO.Lehden ilmestymisaikataulu on "erikoinen", silla
lehti ilmestyy tiistaista lauantaihin. Ilmestymisaikatauluun on vaikuttanut se, ette
viikonloppuna ei tavallisesti
tapahdu paljokaan talousrintamalla. Taloussanomien uutispaatoimittaja Markku Hurmerannan mukaan juuri lehden lauantainnumerot ovat
saaneet paljon posltlivista palautetta. Erityisesti Oma talous-osasto kiinnostaa lukijoita, joilla on lauantalna aikaa
paneutua tuhtiin talouspakettiin. Lehden lauantainu-

meron voi jokainen tilata kotiosoitteeseensa.

Reittaus ennakoi
tulevaa
Yritysreittaukset ovat Hurmerannan mieleste hy'va lise lehden hydtytietovalikoimaan.
Talouslehden tehtAv2indon talousasioiden uutisolnnin 1isiiksi tarjota mytis lukijoilleen
erilaista yritysten toimintaympiirislcicin liittyvia hydtytietoa seka konkreettisia tydkaluja. Protestilistan ongelmanahan on se, ettejos 'Titys on
sinne peatj,nlt, niin huono kehitys on jo ollut melko pitkZillii. eikii paljoakaan ole en?iei
tehtevissa. Sen sijaan yritysreittaus katsoo tulevaisuuteen, Hurmeranta sanoo.
Yritysreittaus-palstasta
saatu palaute on Hurmerannan mukaan ollut yksinomaan mydnteista. Sita on pidetty hycidyllisenii. ja mytis
uutuudenviehatys on kiehtonut lukijoita. Eihiin vastaavaa
palstaa ole Suomessa aiemmin julkaistu. Yhtena tArkeand seikkana Hurmeranta pitaa myds tietojen reaaliaikaisuutta. Edellisen paivdn reittaustiedot ovat luettavissa
seuraavan peivan lehdesta.
Juuri tauaisessa aineistossa
nopeus korostuu, sina ei ole
mukavaa. jos joudut vasta ylihuomenna lukemaan lehdesta, ette firma, jonka kanssa
olet tehnyt diilin taneen, on
aivan rapakunnossa. Reittaustiedot lolt]'viit myds Taloussanomien verkkoversiosta
{www. taloussanomat. fi).
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Laajat tilinpiiiitiisanalyysit, toimialavertailuin ja

riskiluokituksin nyt suoraaninternetistii !
Haluatkotunnistaariskiasiakkaanio muutamiavuosiaennenmaksuongelmia?
Teeterveystarkastus
asiakasyrityksillesi
F-riskianalyysinawlla.
"Konkurssiprofessori"Erkki K. Laitisen kehittiimiin analyysinavulla ehdit reagoida
orastaviinongelmiinjo hyvissdajoin ennenmaksuvaikeuksia.
Samallaviiltyt kalliilta

yilaryksilta.
TuoreetF-riskianalyysitnoin 5000 yrityksestaldydiit nyt suoraanverkosta!

www.balanceconsulting.net

Julkaisija
Osoite:
Toimitus
Paatoimittaja:
Puhelin:
Telefax:
e.mail:
Ilmoitustila!
myyjiit
Jesenrekisterin
ylliipito
Puhelin:
Ilmoitukset
Yhteyshenkilii:
Osoite:

Tekniset tiedot
Lehden koko:
Painopinta-ala:
Palstojen maara:
Palstan leveys:
Rasteritiheys:
Aineistovalmius:

2lO x 297 mm
3 kpl
1p55mm,3p18Omm
54 linjaa/cm
Paste-up tai negatiivifilmi

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

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

Suomen Painotuote Oy
Makituvantie 3 G, O15lO Vantaa
(09) 827 5055
(o9) 870 2066
Terttu Lindgren

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

Luottomiehet
Kreditmannen ry
PL 891, OOIOI Helsinki

Treasso Oy, Satu Sunikka
(o9) 42O SOrO

Puhelin:
Telefax:

Jorma TSirtinen
Mainosatelj€e Tahtinen ky
Vuorimiehenkatu 14 A 13
OO140Helsinki
(o9) 669 848
(o9) 669 848

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

Mustavalkoinen
6.000 mk
3.500 mk
2.500 mk
1 . 5 O 0m k
1 . 0 O 0m k
5OOmk/v€iri.

Reklamaatiot
Reklamaatiot:

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

Peruutukset
Ilmoitusten
peruuttaminen:

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

Ilmestymispiiivet
Nro

Aineisto

Ilmestlfr

I /99

8 .r . r 9 9 9

5 . 2 .r 9 9 9

Painos
Painos:

9OOkpl
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