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TUOTTOPAATOKSIA
Luottokorti l la yli varojensa eli ineet anomassa toimeentulotukea
sosiaalitoimistojen luukuil la! Puolessa tunnissa kulutusluottoa yli
200000 markalla! Luottokorttipetokset kuusinkertaistuneet pdd-
kaupunkiseudulla! Tahan tapaan luottoala on viime aikoina
"loistanut" lehtien palstoil la. Luotonantajan peatA on vaadittu
vadille: Luottoa tyrkytetaan ja ihmiset houkutellaan elamaan yli
varo.jensa. Til lainen kirjoittelu on usein ollur yksisilmaistaja sen-
saatiohakuista. On mm. unohdettu luottokorttien l iseantyneen
viime vuosina rAjAhdysmaisesti myos yksityishenkilci i l l i i .

Siinii samalla kun luotonantajia osoitetaan syyttAvalld sormel-
la unohdetaan, ettei ainakaan valtiovalta aio helpottaa viisaiden
Iuottopaatdsten tekoa. Jos tietosuojalait tulevat voimaan esite-
tyssa muodossaan luotonantajan on entista vaikeampi saada ri it-
tavia tietoja luottopeAtdksensA perustaksi, erityisesti yksityisesta
henk i lds ta .  Va: tuu l l inen  luo tonanto  ro i  Derus lua  va in  ia  a inoas-
taan r i r l  l i i v i in  ja  o ike is i in  r ie to ih in  luoronhak i jan  ra loude l l i "es ta
kokonaisti lanteesta. Luotonantaja pyrkii varmasti vi isaaseen
luottopaAtokseen. Tahall isesti luottoa ei tyrkyteta ylivelkaantu-
neelle tai maksukyvytti imalle. Ei ainakaanjos luotonantaja aikoo
luotonantoaan jatkaa tulevaisuudessakin.

Vastuull inen luottopeatds koituu niin luotonsaajan, luotonan-
tajan kuin koko yhteiskunnankin parhaaksi. Luotonsaajalle vel-
kakierre ja siita mahdoll isesti aiheutava luottokelvottomuus voi
olla henkildkohtainen katastrofi nykyajan enenevassd miiirin
luotolla eli ivi issii yhteiskunnassa. Jos luotonhakija ei itse huomaa
estaa ylivelkaantumistaan, on luotonantajan se estettavai. Yhden-
kaiin luotonantajan talous ei kesti i l i ian l ityhakAtiste luottopoli-
t i i kkaa ja  

" i i rA  seuraar  ia  kohtuur tomia  luor ro tapp io i ta .  Yhte is -
kunna l le  re lkak ie r re inen ro i  ko i tua  ka l l i i ks i .  F ih i in  yhre i *kunra
voi yli varojensa elanyttA jesentaan jAttaa ruoatra ja asunnotta.
Yhteisen etumme vuoksi yhteiskunnan tulisi lainsaadantdteitse
varmrstaa luotonantaji l le ittAvAt tiedonsaantimahdoll isuudet
vastuullisten luottopAatdsten mahdollistamiseksi. Toivon vain,
ettei tama yhteinen etumme pddse muissa yhteiskunnall isissa pai-
neissa unohtumaan mydskiian rietosuojalain sAetajilta.

Lopuksi hyva jAsenet muistakaa Luottolinkissa on aina tilaa
kirjoituksillenne ja mielipiteillenne. Kanava on avoin!

Anne LeppiilA-Nilsson
paatoimitraja



Yhdistyksen historian ensimmiiinen Vuoden
Luottomies -diplomi luovutettiin osastopddl-
likkb Risto Suviqlalle tunnustukseksi ansi-
o kkaas t a t yiist d luot t oalalle.

Nain puhui vasta nimitetty Vuoden 1985
Luottomies yhdistyksen syyskokouksessa
21 .11 .1985 !

VUODEN 1985 LUOTTOMIEHEN PUHEENVUORO

AUKTORITEETTI ON A JA O

Minun on mahdotonta ku-
vitella toirnivani luotto-
alalla osallistumatta Luot-
tomiehet r.y:n toimintaan.
Piddn yhdistysti ja sen jii-
senkuntaa sellaisena ko-
kemuspankkina, jonka
kiiytiistii on viilitiintii hyG
tyf, omassa tyiissdni.

Luottoalan ammattitaito on
teorian soveltamista keytan-
t<irin. Teorioiden hallinnan
olet saanut ammattikoulutuk-
sessasi. Naita valmiuksiasi olet
mahdollisesti kehittanyt har-
joittamalla jatko-opintoja.
Ammattitaitoinen luottohenki-
ld olet kuitenkin vasta kun
pystyt soveltamaan omaksu-
miasi teorioita kiiytenn6ssa. Ja



kokemus on se puuttuva ren-
gas, Jota taryitaan. Vasta ko-
kemuksia hankkin€ena pystyt
uskottavasti hoitamaan tehta-
viesi. Teoriatietojen ja koke-
muksen yhdessd muodostama
kokonaisuus tek€e paatdksis-
tasi ja neuvoistasi uskottavia.
Vain uskottavalla ammatti-
miehelld on auktodteettia ja
aryovaltaa niihin neuvottelu-
kumppaneihin, joihin kulloin-
kin taytyy vaikuttaa. Milloin
neuvottelukumppanina on
myyntimies, milloin asiakas,
milloin joku muu.

Teoriatietojen hankkiminen
on itsesi paAtettAvissii, koke-
mustietoja voit saada muual-
takin kuin omassa tydssaisi. Ja-
senyys luottomiesten omaSsa
yhdistyksessii on sellainen
pankkikortti olemassa olevaan
kokemuspankkiin, joka ei
maksa juuri miteain, mutta lah-
Jorttaa yli 700 luottomiehen
rikkaat kokemukset kayttddsi.

Reskontranhoitajien
ammattiylpeytte
voidaan parantaa

Minusta tuntuu, ette luo-
tonvalvojien ja reskontranhoi-
tajien ammattiylpeys on varsin
heikko. Heid?in esimiehens6 -
luottopeell ikdt - sen sijaan
ovat varsin ylpeita ammatis-
raan. Syita siihen, miksi asiat
o\.at nein, ei ole tiedossani.
Joskus reskontranhoitajien
keskuudessa tapaa tarpeetonta
"herranpelkoa", jolla ei pitiiisi
olla enaa mitaan tekemista ny-
klaikaisin keinoin johdetussa
yrir] ksessa.

Yhdeksi laakkeeksi havait-
semaani tautiin tarjoan kan-
nustepalkkausta reskontran-
hoitajien ja Iuotonvalvojien
palkitsemisessa. Jos luotto-
henkildn palkkaus perustuu
hanen aikaansaamiinsa talou-
dell isi in tuloksiin, on j i ir jestel-
mAstA samalla hytjtye tyonan-
tajalle. Naen kannustepalk-
kauksen kokeilemiselle erityi-
sie syil:i tallii hetkella. Pitkaen
aikaan ei perintamenetelmissa
eikii perintiivlilineisse ole ta-
pahtunut miteen merkittavaa

kehitysta. Eikii ole niikdpiiris-
sAkaan. Juuri tdmdn vuoksi
reskontranhoitajien ja luoton-
valvojien palkitsemisen riippu-
vuus aikaansaadusta tydn tu-
loksesta voisi talla hetkellA

. vied?i perinniin kehitysu
eteenpain.

Kannustepalkkauksen mit-
tareiden tulee olla mahdolli-
simman selkeitii, yksinkertaisia
ja oikeudenmukaisia. Kannus-
teen suuruuden tulisi olla riit-
tavA, jotta sillii olisi motivoiva
vaikutus. Kannustepalkkauk-
sen hydtynA tulee i lman muuta
olla sen positi ivinen vaikutus
yrityksen taloudelliseen tulok-
seen. Lisaksi sen ohjaava vai-
kutus teytyy nakya nopeasti.

Luotonvalvonnan luonteen
huomioon ottaen pidAn tyd-
ryhmAkohtaista kannustetta
parempana ratkaisuna kuin
henkilokohtaista kannustetta.
LisAksi tydryhman esimiehen
tulisi pa:iste osalliseksi kan-
nusteesta. Kannuste voitaisiin
jakaa ryhmen jAsenil le joko ta-
san pAAluvun mukaan tai
palkkojen suhteessa.

Odottelusta
itsesiiiintelyyn

Aika ajoin nousee yleisen
keskustelun kohteeksi kysymys
perintatoiminnan saantelemi-
sesta. Viimeksi lokakuussa
1985 oikeusministeri<in kans-
liape: likkd Raimo Pekkanen
puuttui asiaan esitelm<iides-
siiiin Oy Credit Ab:n juhlase-
minaarissa. Pekkanen totesi:
"Toistaiseksi ei ole ryhdytty
konkreettisiin lainsiiedantd-
toimiin, ja toivottavaa olisikin,
etta perintaala voisi itsesaante-
lyn kautta saada aikaan sen,
etta kaikki alan ydttejat nou-
dattaisivat hyvaa perintata-
paa." Ja Pekkanen paatti esi-
telmansa:

"Tassa, kuten monessa
muussakin yhteydessii, on pi-
dettava tavoitteena sita, ettA
tarpeelliset normit luodaan
vapaaehtoisesti elinkeinoelii-
man itsensa piirissii, jolloin
valtiovallan ei ole valttemetdn-
te puuttua asioiden kulkuun."

Kun on kuullut oikeusminis-
terion korkeimman virkamie-
hen antavan nain selvan sano-
man, ei johtopaat<iksen teke-
misessi voi olla epiiselvyyttii.
Se etta perintAtoiminnassa ei
ole voitu osoittaa epakohtia, ei
esta elinkcinoelamaa ryhty-
masta hyvaa perimistapaa
koskevien ohjeiden laatimi-
seen. Pdinvastoin. Nyt kun
harjoitetussa perintatavassa ei
ole moitteen sijaa, on juuri oi-
kea aika laatia tapanormit.

Jos jii2imme asian kanssa
odottamaan, on olemassa suu-
ri vaara, ette valtiovalta ryhtyy
konkreettisiin lainsaadentd-
toimiin eli perustaa tydryhman
tai komitean asiaa selvitta-
miiiin. T?ill<iin elinkeinoeliimiin
vaikuttaminen rajoittuisi ko-
mitean jasenyyteen ja luotto-
miesten vaikutusmahdollisuu-
det supistuisivat lausunnonan-
tajan vahaiseen olemattomuu-
teen.

Toisin sanoen, luottoalan
piteisi pystyii vaikuttamaan
asioiden kulkuun siten, etta
valtiovalta ei ryhdy mihink?iiin
lainvalmistelutoimiin. Luotto-
alan yhdessd muun elinkeino-
elamen kanssa tulee nehdak-
seni ryhtyd aktiivisesti ja vii-
pymatta luomaan hyviili peri-
mistapaa koskevia ohjeita, jol-
loin - toistaakseni kanslia-
paell ikkd Pekkasen sanat
-"valtiovallan ei ole vilttei-
mdtdnta puuttua asioiden kul-
kuun" .

Ruotsissa vuodesta 1974
voimassa ollut Inkassolag ja
sen periaatteet sopikoot ruot-
salaisille. Suomalaisessa perin-
takAydnndssa tuntuisi varsin
oudolta sellainen tulkinta,
jonka Ruotsin perimislakia
valvova "Datainspektionen"
on tehnyt. Ruotsin perimislain
mukaan maksuvaatimus velal-
liselle taytyy esittaa kirjallises-
ti. Valvova viranomainen on
tulkinnut tata siten, etta puhe-
limitse esitetty maksuvaatimus
on kielletty, sen sijaan puheli-
messa esitetty maksuhuomau-
tus on sallittu. Maksuvaati-
muksen ja maksuhuomautuk-
sen ero piilee siine, etta mak-
suhuomautus ei saa sisaltaA
mitaan uhkausta maksuajan
loppumisesta. Huomautuksen
yhteydessa saa todeta ainoas-
taan, ettA lasku on eraantynyt.

Tiedossani on, ettA Suomen
Perimistoimistojen Liitto on
maaritellyt hyvan p€rimista-
van, joka huolehtii sekli peri-
mistoimiston ja paamiehen et-
tA velall isen oikeuksista ja vel-
voll isuuksista. Sen sijaan tie-
dossani ei ole, kuinka tata ns.
yhdeksiin kohdan ohjelmaa on
noudatettu. Kun hyvdn peri-
mistavan ohjeita uudelleen
ryhdytaan miettimAin, tulisi
mielestAni tete tydtA tehdessa
ottaa huomioon p€rimistoirnis-
tojen perinnan lisiiksi mycis
yritysten oma perinta, joka
kuitenkin muodostaa perinndn
keskeisimmiin osan.

Kysynniin ja tarjonnan
kohtauspaikka

Lopuksi haluan heittAa ehke
joidenkin mieleste vallattoman
ajatuksen yhdistyksemme toi-
minnan laajentamiseksi. Kun
yhdistyksemme jasenkunta on
niinkin laaja kuin se on, voisi
se toimia muiden tehtavien li-
saksi luottoalan tydnvalitys-
toimistona, jonne paikanvaih-
toa haluavat yhdistyksen j?ise-
net voisivat Iuottamuksellisesti
i lmoittautua ja josta uutra
luottohenkiloe hakevat yrityk-
set voisivat tiedustella hakijoi-
ta. Palvelu olisi maksutonta
sek?i jiisenille ettii yrityksille.

Ty<inviilityslain mukaan
tydnvalitystoiminta on luvan-
varaista toimintaa. Lain toisen
pykalan mukaan yhdistykselle
voidaan mydntaa toimilupa
Yalittaa tyota tai tydntekijdita,
milloin yhdistyksella katsotaan
olevan edtyiset tydhdnsrjoi-
tusmahdollisuudet maaratylle
alalla. Ennen kuin t?illaisiin
operaatioihin ryhdytaan, tulisi
yhdistyksen saantdihin tehda
tyonvalitysta koskeva Isays.



Puheenjohtajan puheenvuoro

Ammatti-ihmisten vahva yhteisii

Luattamiehet - Krcditmannen Ly:n
ha iluksen puheenjohtaja tuonna 1986

Yhdistyksen hall ituksen pu-
heenjohtajan nuija vuonna
1986 heiluu valtiotieteen mais-
teri Seppo R e i m a v u o n k6-
sissA. Luottomies han on ollut
vuodesta 1981, jolloin henestA
tuli apulaisluottopAall ikkci Oy
Nokia Ab:n Keskushall in-
toon. Vuodesta 1983 Reima-
vuo on toiminut Nokian luot-
to-osaston paall ikkcin?i ja vas-
taa runsaan miljardin markan
myyntisaatavakannasta. Tata
alemmin han on ollut vienti-
tehtAvisse Lontoon kaupall i-
sen sihteerin toimistossa.
Motokseen Reimavuo mainit-
see:
1) Ole hyvii kciyhil le!
2) Ala pelkae mitaan!
3) Ole kova saunomaan!

Tlnd vuonna on juhlavuo-
si, tiiyttiiiihiin yhdistyk-
semne 25 vuotta. Juhla-
luoden kunniaksi jiirjes-
tAmme syntymiipiiiviinii
3.10.1986 Palacessa luot-
toalan erikoisseminaarin,
johon uskomme jesenten
innolla osallistuvan. Sa-
malla voimme muistella
menneitd, sillii Luotto-
miesten 2S-vuotishistoriik-
ki julkaistaan syntymdpdi-
vdnd.

Juhlavuoden alkaessa yhdis-
tyksessamme on 692 jlsenti i.
Luottomiehet on siten varsin
edustava luottoalan ammatti-
laisten jAsenyhteisd. Tasta huo-
limatta tavoitteena on hankkia
lisdl varsinaisia jasenia seke
kannattajajasenia. Joko muu-
ten oma yrityksesi on kannat-
tajajasen?

Yhdistyksemme menestymi-
sen edellytykset ovat:
- Jasenten jatkuva ja aito

kiinnostus pitaA yhreytt?i
ammattiveljiins?i ja -sisa-
ri insa sekii halu vaihtaa tie-
toja ja kokemuksia,

- Jasenten tahto kehittaa
omaa ammattitaitoaan se-
ka

- vahva jasenlehti
Selailin vastikiiiin amerikka-

laisten kollegojemme jiisenleh-
tea Credit & Financial Mana-
gement'ia. Luottolinkin ei
Iainkaan tarvitse havetA sen
rinnalla. Amerikkalaisil la on
tosrn vedkuva kannessa, mutta
mekin korjaamme asian juhla-
numeroomme syksylld.

Kuitenkin amerikkalaisleh-

destd voisi ottaa opiksi vahvan
koulutuksell isen otteen. Suo-
messahan alan kursseja jiirjes-
tavat muut kuin Luottomie-
hetyhdistys, mutta ammatti-
taidon lisAdminen ei ole kos-
kaan pahirteeksi. Ammattirai-
toa edellytetaan itse kunkin
omassa tydssa mm. silta varal-
ta, etreivat "pitketukat paasisi
JymayttamaAn". Ammattitai-
toa ja nakemysta edellytetaiin
myds yhdistykseltemme, kun
annamme lausuntoja luotto-
alaa koskevaa lainvalmistelua
varten.

Olen varma, etta Luottolin-
kin paetoimittaja antaa tilaa
referaatillesi, mikiili olet luke-
nut vaikkapa jonkun uuden
luottoalaa kasittelevan kirjan.
Tervetulleita ovat luonnollises-
ti myds artikkelit, jotka voisi-
vat kasitella vaikkapa: "miten
mitata luotto-osaston tehok-
kuutta" tai "ATK:n hyvZiksi-
kayttda luotonvalvonnassa"
tai vaikkapa "luottotietojen
luotettavuuden parantamista".

Amerikkalaisten yhdistyk-
sess?ijiisenpohja on laaja. Heil-

1a neyttaa olevan my<is ala-
osasto "Credit Women". En
usko, etta meil la yhdistyk-
semme nimesta huolimatta on
tahAn tarvetta. Antakaamm€
sen sijaan naisten tydlle erityis-
ta arvoa yhdistyksessdmme ja
tydpaikoil la tasavertaisina
kumppaneina. Vuoden 1985
luottomies Risto Suviala pyysi
esitelmassaAn ansiokkaasti
miettimaan, miksi luottopaaf
likdil la on "kivaa", mutta luo-
tonvalvojilla ei viilttamattA
nain ol€.

Sitapaitsi esitin takavuosina
Nokian toimihenkil<ikerholle,
eftA pitaisi perustaa alaosastot
erikseen miehil le ja naisil le.
Miesten salaseuran nimeksi ;
ehdotin "Nokikolarir" ja tyud- |
jen klubin nimeksi "Nokika- |
nat". Ehdotustani ei t ieten- i
kaan hyvaksytty ja taisin saada l
potkut johtokunnasta.

Lopuksi varoittava sana niil- |
le yhticii l le, joil la on mennyt I
hyvin viime vuonna. Konsultt i I
on nopein, t ietokone on var- l
min ja alkoholi on hauskin ta- |
pa tuhota yhtidn yli jaamat. I

7



HATLITUKSEN UUDET JASEI{ET

Luottomiesten hallituk-
seen on valittu kolme uutta
jdsentd. Esittelemme tiisse
heistii kaksi, Seija Lehto-
sen ja Martti Kuurtamon.
Kolmas uusi jiisen Seppo
Reimavuo kertoo itsestiiiin
ja ajatuksistaan liihemmin
puheenjohtaja-palstallaan.

Perheauto Oy:n konttori-
paillikk<i Seija Lehtonen on ol-
lut ),hdistyksen akti ivi jasen jo
li ihes l5 vuoden ajan. Erityisen
tarkeana toimintamuotona
Seija pitea kokouksia. Varsin-
kin hyvat iuennoitsijat kiinnos-
ravat, ja erityismaininnan saa
li ime kev6inen Kari Narsin
luento.

"Minulle kokouksista on ol-
lut myos sekin hyoty, etta olen
oppinut tuntemaan toisia luot-
toalan ihmisil i . Kun tunnen
ihmiset, voin tarvittaessa vaik-
ka soittaaja kysye mielipidettn
johonkin asiaan", Seija sanoo.

"Jasenten kokoukseen osal-
l istumisakti ivisuudessa on vie-
l i toivomisen varaa. Mita
enemmen niissii kny ihmisil i ,
si la enemman ne antavat meil-
le kaikil le".

Seija patistaa mycis lisiiii
keskustelua kokouksiin.

"Jdsenkunnalla olisi var-
masti vaikka kuinka paljon
ideoita, kunhan heid?it vain
saataisiin puhumaan."

Seija Lehtonen Martti Kuurtama

Mitaan suuria muutoksia ei
yhdistyksen toiminta Seijan
mielesta kaipaa. Keskustelua
luottomaailman ja rahan hin-
nan muutoksista han kuiten-
kin toivoisi lisiiii. Varsinkin
suuntaa antavat asiantuntija-
luennot ja -kirjoitukset olisivat
paikallaan.

Perimistoimisto Contant
Oy:n toimistopaa[ikkri Martti
Kuurtamo liittyi Luottomiesten
jiiseneksi kahdeksan vuotta sit-
ten. Marrti pitAa yhdisrysta
varsrn merkittavana yhteisena
foorumina samalla alalla ty<is-
kentelevien kesken. Luottq-
miesten merkitys on tarkea
myds Jasenten tietotaidon ke-
hitrajane.

"Yhdistyksen toiminta on
ollut hyvaA ja vireatA jo tahan-
kin asti, mutta tietysti nain
maaseudun edustajana niikisin
mielell i ini luottomiehiA myds
provinssissa. Eli Luottomiehet
olisivat tervetulleita kiiymiiiin
esimerkiksi taa[A Turussa tai
muualla Helsingin ulkopuolel-
la", Martti sanoo.

"Meita vieraspaikkakunta-
laisia kiy Helsingin kokouk-
sissa vain yhden tai korkein-
taan kahden kiiden sormin
laskettava maara, ja yleensii ne
ovat samat ihmiset. TatA puol-
ta tulisi nimenomaan kehittaa
jatkossa".

"Parasta antia kun saa ni-
menomaan kokouksissa kes-
kustelemalla toisten saman
alan henkilciiden kanssa. Tdl-
lainen vuorovaikutus on hyvin
hedelmallista meil le kaikil le".

Tulevista kehityssuunnista
Marttia kiinnostaa myds Luot-
tolinkki lehden sisiillcin kehir
tAminen, seke kurusitoiminnan
lisiiiiminen. Tietyja kehitys-
suunnitelmia on jo olemassa-
kin, mutta ne kaipaisivat nyt
valn toteutusta.



YRITYSKAUPAT
- taloudell iset, yhtiooikeudell iset ja

verotuksel liset ndkokohdat
8.-9.5.1986, Rantasipi Sveitsi, Hyvinkdd.

OHJELMA
Torstai

9,30 YRITYSKAUPPAi'AFKKINOIDENNYKY-
TILA JA TRENDIT
- yritysosto tai -myynli yrityksen

strategiana
- famansfdretag contra omistajasta

irtautuneet yhti6t
- yrityksen osan kauppa
- rahoitus

10.30 ERITIYYPPISETYRITYSKAUPAT
OIKEUDELLISELTA KANNALTA
Asianaiaia Rober l  L i l jest  r0 m
Asianaiotoimisto Roschier-Holmberg & Waselius

1 1 , 4 5  L o u n a s

13.00 XOHDEYRITYKSEN LI IKE. JA
VEROTALOUDELLINEN ANALYSOINTI
ERI OSAPUOLTEN KANNALTA
Kauppat iete iden tohtor i  Jarmo Le p p i  n i  € m,
Hels ingin kauppakorkeakoulu

1 4 . 1 5  K a h v i
'14.45 MYYNTIVOITTOVEROYRITYS.

KAUPPAAl{ vAIKUTTAVANA TEKUANA
Oikeust ieteen tohtor i  Paul i  K.  M at t  i la
Keskuskauooakamari

16.00 T'AHDOLLISUUDETTORJUA
vALTAUKSIA OYL:N lruKAAN
- lunasluslausekkeet
- osakassoDimuksel
-  osakkeiden lunaslus
-  suunnalut  annat
- pdrssisaenn6t
Oikeust ieteen lohtor i  Ki rst i  R issanen
Hels ingin y l iopisto

17,15 YRITYSTENVALTAUKSETTALOUS.
ELAMAN UUTENA ILMI6NA
Pankinjohtaja Juhani  R i  i  ko n en
Sedst6pankkien Koskus-Osake-Pankki

19.00 Sauna

Happy Hour

2 1 . 0 0  l l t a p a l a

Perjantai
9,OO KAUPPAKIRJAN LAATIMINEN -

Ii,UISTETTAVAT ASIAT
Asianaiaia Roberl M atts o n
Asianaiotoimisto Hannes Snellman

10,15 KAUPPAKIRJAN EHTOJEN VERO.
VAIKUTUKSESTA
Oikeustieteen l isonsiaatt i  Markku Kei nonen
Kaukomarkkinat Oy

11,30 YRITYSKAUPAN JALKIHOTTO YHTIO. JA
SOPIMUSOIKEUDELLISESTI
Varatuomari Alf  S i  I  f  ve rbe rg
Ov Nokia Ab

1 2 . 3 0  L o u n a s
13.45 YRITYSKAUPANVEROTUKSELLINEN

JALKIHoITo
- yhti6n itsendisyyden sailyttaminen
- toimintoien si irrot
Talousjohtaja Matt i  H al mesmak i
Kesko oY

1 4 . 3 0  K a h v i
15.00 YRITYKSENOSTAI'INENULKOMAILTA

Varaluomari Tuomo E ro la
Kone Oy

16.00 TilaisuusPiieittyy

Osanottomaksu on 2 250 mk (Lakimiesl i i ton jeseni l le 1 800 mk).
Lisaksi hotel l i  veloit taa majoitus ja teysihoitokuluja n. 760 mk.
l lmoittautumiset 24.4.1986 mennesse osoitteel la: Uudenmaanka-
tu 4-6 F, 00120 HELSINKI tai puhelimitse 90-601 236. My6hem-
min kuin 10 peivaa ennen kurssia tul leista peruutuksista veloi-
tamme 2006 toimistokuluina. Mikel i  osanottoa ei peruuteta eika
i lmoittautuja saavu kurssi l le veloitamme 50 %.

tr-T*\ LAKIMIESLIITON KUSTANNUS OY _

{.gllg$ mxrvresLrroN KouLUrusKEsKUS
\SFf urd"n-""nkatu 4-6 F,00120 HELSINKI 12. puh. (90) 649201

l0

Luottoalan
neuuottelultunta
r986

Luottoalan neuvottelukunta
on yhdistyksen siiiint<imii?iriii-
nen toimielin. Sen tehtavana
on antaa yhdistyksen hallituk-
selle neuvoja ja asiantuntija-
lausuntoja yhdistyksen toimi-
alaan kuuluvissa asioissa.

Neuvottelukunnan jAseniksi
vuodeksi 1986 on valittu seu-
raavat henkildt:

Luottopaaltkkii
Tom Ahlroos
Luottokunta

Osastop?iiillikkd
Lassi Kantola
Suomen Yhdyspankki Oy

Toimitusjohtaja
Jarmo Karppi
Suomen Yritysrahoitus Oy

Toimitusjohtaja
Aulis Lindell
oy Union-oljy Ab

Yhdistyksen hallilus on ko-
kouksessan 10.1.1986 nimen-
nyt kaksi toimikuntaaja Luot-
tolinkin toimitusneuvoston.

Koulutustoimikunnan pu-
heenjohtajaksi valittiin luotto-
piiiillikkd Jaakko Pohjanpelto.

Muut jasenet ovat luotto-
penllikkd Pertti Pennanen, ja-
ostopaallikko Kaarlo Oksa,
toimitusjohtaja Esko Tuovinen
ja lakimies Anne Leppdlli-Nils-
son. Toimikunnan tehtavana
on ideoida, suunnitella ja to-
teuttaa luottoalan koulutusta.

Ulkomaantoimikunnan pu-
heenjohtajana jatkaa toimitus-
johtaja Thomas Feodoroff.

Toimikunnan muut jasenet
ovat luottopeellikko Esko Sal-
kola, toimistopiidllikkti Pirjo
Nurmi, osastopaa[ikkd Raimo
Jaryisalo ja kamreeri Kaj

Toimilrunnat
r986

Luottopiia[ikk6
Jaakko Pohjanpelto
E-osuuskunta Eka

Toimitusjohtaja
Esko Tuovinen
Suomen Luotonantajayhdistys

Johtaja
Tauno Valli
Kesko Oy

Toimitusjohtaja
Mikko Parjanne
Luottokontrolli Oy

Luottopiiiillikkci
Veikko Semi
Oy Stockmann Ab

LuottopaAllikkd
Seppo Reimavuo
Oy Nokia Ab

Lundstrdm. Toimikunnan teh-
tAvana on perehtyA ulkomai-
seen luottoalan kehitykseen,
valmistella yhdistyksen tutus-
tumiskaynteja ulkomaille sek?i
ulkomaisten sisaryhdistysten
vastavierailuja Suomeen.

Luottolinkin paatoimittajak-
si valittiin lakimies Anne Lep-
pela-Nilsson. Lehden toimi-
tusneuvostoon valittiin paa-
toimittajan lisliksi osastopiliil-
likkct Risto Suviala, luotto-
paall ikkd Seppo Reimavuo,
luottopaAlikkd Pertti Penna-
nen seke toimistopei likkii
Martti Kuunamo. Toimitus-
neuvoston tehtava on ideoida
Luottolinkin aiheet, kehittaA
lehden sisiilt<iii jiisenistdA
mahdollisimman hyvin palve-
levaksi sekii arvioida valmista
lehtee ja sen saamaa vastaan-
ottoa.



Luottomiehet -
hallitus 1986
Puheenjohtaja
Luottopii:illikkii
Oy Nokia Ab

Varapuheenjohtaja
Lakimies
Aspo Oy

Sihteeri
Kontloripaii l l ikk6
Perheauto Oy

Rahastonhoitaja
OsastopAAllikkd

Kreditmdnnen r.y:n

Suomen Luotonantajayhdistys

Kerhomestari
Jaostopliiillikkri
OP-Rahoituskeskus Oy

LuottopiiSll ikkc)
Ol Kontino Ab

1'oimistopdii l l ikkti
Pt'r imistoimisto Contan: 01,

Luottopaall ikkd
Oy Huolintakeskus Ab

Kamreeri
Suomen Yhdyspankki Ov

Seppo Reimavuo
puh.  l8  071

Anne Leppiile-Nilsson
puh.  782 611

Seija Lehtonen
puh. 840 800

Hikan Broman
prh .  441 6 l  I

Kaarlo Oksa
puh. 404 2438

Pertti Penranen
puh.  I9  261

Martti l{urrtamo
puh.  (921)  330300

Maija Ahvenainen
puh.  75  621

Kaj Lundstriim
puh. 165 5604

TUTUSTUMIS-
KAYNTI
SANOMA
OY:OON

Sanoma Osake) hrio ieries-
taa [-uortomieher rr.:n jaicnil le
mahdoii isuuden tutustua Sano-
malan  \a  n  omr le  l t t lpa inoon.
t  u tL rs lL r rn t \kd \  n I i  ( )n  to rs ta ina
6.3 .3a  a lkaa ke l lo  8 .30  Mar t in -
laaksossa. MartinkylAntie 9.
Helsingin keskustasta on bus-
sikuljetus Rauratiehail ituksen
edesta kello 8.00. Tilaisuus
kesti ia 2-2,5 luntia ja sieltA on

paluukuljetus. Mukaan mal.r
tuu  50  ens immdiseks i  i lmo i t
tautunutta. I lmoittautumiset
ottaa vastaan sihteeri Sirpa
Weckstrcim puhelin 122 20t1.
P,"-ydiimme samalla i imoitta
maan.  tu le tko  buss i l la  i ,a i
omal la  au to l la .

Ilmoittauduthan ripeasri!

ILMOITTAUDU OPINTOMATKALLE WIENIIN
'  

a ( r lnaan to imikunra  J i i r jes taA Wien in  markan 14 .5 ._
.  5 .86  Matkan h in ta  on  no in  4  500 r r rn .

):rt. lna srsdltae vrit!skaynrejA:

'  r . : r l i c rch ishe Kont ro l lbank
r : :d i t : chu tz r ,  e lband von lE70
:  : : : ra  Sorv i tsch'.\ 

.r, '  er-qcnossenschali krems
. rar  luen toJa mm.  suomala isen kaupa l l j sen  s ih teer jn

Marka l la  kA! re rddn in lb rmaat io - . ja  opetusk ic len i  eng lan t ia

L ise t ie to ja  as ias ta  an tar  a t :

Ra imo J r in  i sa lo .
Suor ren  Luoronan la ia \  hd is t \s  r . r .  puh.  ,141 6 l  I

Thontas I-eodoroil.
Or  (  red l t  Ab .  puh.  1421055.

LAhetetaan osoitteella:

Oy Credit Ab
PL 17

00241 Helsinki
- ; - - - - - -
j  L J  I l a l u a n . i s l r r e r u l a  L u ^ r r o m r e . r e n  W i s n r nma"t tasra I

t r  l l r n , , r t r a u d U n m a l k a l l e

Yrit ls

N imi

Osoite

:_--jLII:':
n



2 $ Yhdlstylsen tarLoitutsenr on edistdi luottoalan tunt€musta ja ke-
hitysti
- jirjesa{n{lll jisenilleen esitelme-, Leskustelu- ja tiedotusttlai-

suulsia yhdistylsen toimirlaan l(uuluvista lysymyksistii,
- seumrDalla luotto.lan lehitys6 myais ullomailla,
- harjoittemalla L||stadnus-, jullaisu-, kuEsi- je loulut$toimin-

br s€le
- . .mrllr kosutoja ja telemi e eht kosL€via aloitteita, JASENHAKEMUS

Sukunimi

Etunimet (kutsumanimen eteen *)

Jakeluosoite

Arvo tai ammatti

OsoitetoimiDaikka

Toimiala

Puhelin

Postinumero Osoitetoimipaikka

Tehtiiviinimike

Tehteven kuvaus (lyhyesti)

HAEN LUOTTOMIEHET _ KREDITMANNEN R.Y:N JIiSENEKSI YLLA OLEVIN PERUSTEIN SEKA
STTOUDUN NOUDATTAMAAN YHDISTYKSEN SAIiNTOJi

Paikka ja paiveys Hakijan allekirjoitus

HAKIJAN TY ETIEDOT

Tyitnantajan nimi

Jak€luosoite

PUOLLAMME JASENHAKEMUSTA (VAIN JASENET)
Nini Nirni

HAKIJAN YKSILOINTI- JA OSOITETIEDOT (TEKSTATEN)

Vastaanottaja

LUOTTOMIEHET - KREDITMANNEN R.Y.

Nimen selvennys

Toimipaikka (selviisti)

HALLITUKSEN PAATdS

hyveksytty

hyti itty 
-/ - 19 -

Nimen selvennys

IOrnrpar*ka (selvast|,

Puheenjohtajan/sihteerin allekirjoitus

Jesenhakemukset toimitetaan yhdistyksen sihteedlle
konttoripei ikkiiSeijaLehtoselleosoitteella:

Perheauto Oy
Petikontie 3
01720 Yantaa
fuuh. 90-t40 800)



l _
I uuu.rlnrunu,

I Yhdistyksen hallitus on ko-
I  kouksissaan 2t . l1 .85.  11.12.85
| ja to.t.a0 hyvdksynyt seuraa-

l;;ffi"
I SuomenLuotonantajayhdistys
I Mannerheimintie 15 A

lf::*::
ltiiq##,
I +;;**:r:*tr"
J Suomen Luotonantajayhdistys
I Mannerheimintie 15 A

l;::',*-'"
It4ji;';f;;-
f H;i'J""ii"'"

lff;:l'
l$ilHi'"itn'ahoitus 

oY

k::"*
! llla Syrjiinen
! Suomen Yritysrahoitus Oy

l*'*;
lffi:
! Rautaruukki Oy

I [1?]';:1t"'

I 

euh. e8r-327332

on ko-
11.12.85
seuraa-

yhdistys

yhdistys

Oy

Oy

Osastosihteed
Eeva Lustig
Suomen Luotonantajayhdistys
Mannerheimintie l5 A
00260 Helsinki
puh. 90-u141 6l I

Perintakonsultti
Jari Moisio
Perimistoimisto Contant Oy
Keskustori 5 A 4
33100 Tampere
puh.931-130367

Luotonvalvoja
Marjatta Meittenen
MTV OY
Ilmalantori 2
002,0 Helsinki
puh. 9G l5 001

Konttoripaiillikkd
Ritva Raninen
Oy Suomen Alusuisse Ab
Eerikinkatu 16 A
00100 Helsinki
puh. 90-6214 538

Rahoituspiiiillikkci
Timo Ronkainen
Suomen Yritysrahoitus Oy
PL 125
00531 Helsinki
puh. 9U77 281

Luotonvalvoja
Anita Takala
Tyciv?iline Oy
Karapellontie l2
02610 Espoo
puh.90-594411

Reskontranhoitaja
Terttu Uurasmaa
Espe Oy
P L I
00211 Helsinki
puh.90-673293

Luotonvalvoja
Marja-Liisa Meettdnen
Oy Esso Ab
PL 37
02211 Espoo
puh. 90-88 771

Luotonvalvoja
Ifuister Holmberg
Oy Esso Ab
PL 37
02211 Espoo
puh. 9G88 771

Markkinointisuunnittelija
Birgirta Bjitrkliif
Maksutieto Oy
Aurakatu 12 a
20100 Turku
puh.921-330249

Myyntireskontranhoitaja
Riitta Saukkonen .
Oy Hortus Ab
P. Esplanadi 35 E
00100 Helsinki
puh. 90-176 512

Kannattajajiisenet

Yhdistyksemme kannattajaja-
seniksi ovat tahan mennessa
liittyneet:

Aspo Oy
Contant Ky
Oy Credit Ab
Oy Electrolux Ab
Oy Huber Ab
Independent Rahoitus Oy
Kansa-yhtymii Oy
Lemminkiiinen Oy
Luottokunta
MK Perinta Oy
Osuuspankkien Keskusliitto ry
Oy Rajahuolinta Ab
Oy Scan-Auto Ab
Tmi Suomen Ideamarkkinoin-
ti
Suomen Luotonantajayhdistys
Suomen Yritysrahoitus Oy
Suur-Helsingin Osuuspankki
Oy Julius Tallberg Ab
Tiernner in ra  f i v

Turun Seudun Osuuspankki

Onko yrityksesi jo yhdistyk-
semme kannattajajAsen? Jollei,
ota yhteys yhdistyksemme sih-
teeriin konttoripiiiillikkci Seija

KOKOUSPAIVAT
1986

Luottomiehet-Kreditmdnnen
r.y:n kokoukset vuonna 1986
ovat

12.3. 1986 kuukausikokous
22.5.1986 varsinainen kevat-

kokous
3.10.1986 25-vuotis juhlako-

kous
2'7.11.1986 varsinainen syys-

kokous

Kokousajat ja -paikat ilmoite-
taan kokouskutsujen yhteydes-
sa.
Merkitse ajat allakkaasi. Tule
kokouksiin kertomaan itsestasi
ja kuulemaan muita jasenia!

Lehtoseen. Seijan tavoitat
osoitteella Perheauto Oy Peti-
kontic 3, 01720 Vantaa tai
puh. 90-840 800. Henelte saat
lisatietoja kannattajajeseneksi
liittymisestA.

Peiitoimittaja
Anne Leppiil?i-Nilsson
puh. (90) 782 6l I

Toimitusneuvosto
Seppo Reimavuo
puh. (90) l8 071
fusto Suviala
puh. (90) 7292204
Pertti Pennanen
puh. (90) 19261
Martti Kuurtamo
puh. (921) 330 300

Toimitussihteeri
Kari Martiala

Toimituksen osoite
Luottomiehet -
Kreditmiinnen r.y.
PL 89I
00101 Helsinki

Lg
Valokuvaaja
Erkki Markko

Pantkiyhteydet
SYP-Senaatintori
200138-490509
SHOP-Mikonkatu
572302-424294
HOP-Keskusta
30001u4467

Ilmoitushinnat
2/l s.2400 mk
1/l s. 2 000 mk (takasivu)
l,/l s. I 500 mk (muut sivut)
l/2 s. 800 mk
l/4 s. 600 mk
1/8 s. 400 mk

Helsingin Liikekirjapaino Oy
Helsinki 1986
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