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Juhlatunnelmissa

Yhdistyksemmetoiminnan kannalta merkityksellinen vuosi
on lopullaan.Historiallinenvuosi huipentui3.10.86pidettyyn yhdistyksemme25-vuotisjuhlapaivaan.Luottovaki seka veteraanejaetta nuoremman polven edustajia - kansoitti perinteisenPalacenjuhlakerroksen tilat yli 150 hengen voimin. Muutamia mattimyohaisia jai valilettavasti ulkopuolellekin odottelemaan 5O-vuotisjuhlia. Kansainviilisiii vieraita oli Ruotsista, Norjasta, Sveitsistaja Englannista yli 20 henkildii. Perjantaina - tasmalleensamanakuukauden paivana kuin yhdistyksen peruskivi muurattiin juhlatunnelmaan virittaydlttiin Taloudellisen Tutkimuskeskuksenjohtajan Eero Tuomaisentutunomaisella, varikkAalla esityksela luottomiehesta 25 vuotta taaksepiiin ja
vuonna 2010. Aihe oli osuvasti valittu ja esitettiin tavalla,
joka oli omiaan vaikuttamaankoko seminaariinja juhlan
tunnelmaan. Tasta esityksesHsamoin kuin muistakin seminaariohjelmista ja juhlapiiiviin tapahtumista kertoo taima
juhlavuoden Luottolinkin viimeinen numero.
Seminaarin ja juhlaillallisen viilillii oli Skop-rahoitus
jonka aikana keskusOy:n sponsoroimacocktail-tilaisuus,
teltiin vilkkaasti muistellen menneitii ja povaten tulevia.
Cocktail-tilaisuus kohotti tunnelmaa ja yhdessaolontunnetta, mistA kertovat myds lehdessi olevat kuvat.
Vuoden aikana on kirjoitettu yhdistyksemme25-vuotishistoriikki, joka tullaan postittamaanmyOhemminkaikille
jiisenille,jotka eivat saaneetsitii juhlassa,jossasejaettiin.
Tassa yhteydessakiitammekin kaikkia Teitii, jotka vaikut i t t e h i s t o r i i k i nv a l m i s t u m i s e e n .
Ketiian unohtamatta ja taman enempAamainitsematta
todettakoon erityisesti perustajajaseniemmeS.A. Perretin
ja Esko Tuovisen kallisarvoinen apu. Haluamme myos kiit*ia ilmoittajiamme ja kirjoittajiamme, jotka ovat mahdollistaneet Luottolinkin neljen numeron ilmestymisen kuluneenavuonna.
Juhlan jalkeen on palattava arkeen. Edessiiolevat laskevat suhdanteetvaativat luottoalan henkilctilta paljon. Tuloksiin piiiistiiiin tiiviilla yhteistydlla ja esteetromallatiedonkululla. "Jos teen kaiken niinkuin olen aina tehnyt,
saan samanlaisentuloksen kuin olen aina saanut" oli hiljattain mottona eraen koulutusohjelman postituskuoressa.
Teollisuudessapuhutaan naina paivin?ipaljon JOT-ajattelusta. Juuri oikeaan aikaan -ajattelulla voisi olla kayttOa
myos luotlotoiminnoissa: tekemallii juuri oikeat asiat oikeaan aikaan oikeilla viilineillii pysymme mukana talouselaman kaynnissii olevassarakennemuutoksessa.
Pertli Pennanen
v.s. paatoimittaja

t
I
I

Johtaja Eero Tuomainen
TALOUDELLINEN
SUUNNITIELT]KESKUS

Edellisenja seuraayiln

sukupolvenluottomies
Lyhennelmii johtaja Eero lon tarpeessam]rydessaantele_
Tuomaisenesityksesta,'Edelli- visioita edelleen osamaksumesen ja seuraavan sukupolven nettelyakarkkyville asiakkailluottomies" Luottomiehet leen.
Kreditmannenry:n 25-vuotisTaloudellisen kasvun ihana
juhlassa.
suhina huumasi monet 1960luvulla. Mutta luottomiehet
olivat kivikovia. Meidan luottomiehemme neuvoi nuorempiaan:

sivutoiminen golfinpelaaja, jo- huu viitta kielta, milla tosin ei
ka on viisi vuotta Singaporessa ole sanottavaa teollisuuskautoimittuaan vaihtanut firmaa pallista merkitysta, koska uuja palannut valiaikaisesti koti- den polven tietokoneet
tekevat
maahanorganisoimaan
projek- vieraitten kielten osaamisen
tivientitoimintojen edellytta- tarpeettomaksi liihes kaikissa
mie finanssikonsorttioita
kun- muissa yhteyksissapaitsi intiitoon. Hzin ei ole vuosikausiin meisszikeskusteluissa.
sydnyt itse maksamaansalounasta. Solakka ulkomuoto ei
Edellisensukupolven
aiheudu kuitenkaan ravinnon
r) Ole tdykea!
puutteesta,vaan ahkerastakaluottomiesja hiinen
2) Mydnna luottoa vain kiviRautanainen
velysta ruohikolla ja vesihiemaailmansa
talokiinnityksiavastaan!
ronnasta.Tydaikaaei ole, mut- Wilma Steel-Rautanen
1 ) Alzi saunokdyhien kanssa!
ta tulostavoitteetovat. Niiden
Edellisenpolven luottomies
mukaan maeraytyva vuositulo
Kukako han sitten on? No,
vaikutti l960luvun alussa.Haon reealisestilAhesviisinkertai- tietysti Luottomiesten hallinelle Suomi oli maailman nanen l960luvun alun vuositu- tuksen puheenjohtajavuonna
pa. Suomenulkopuolellaoli ulloon vastaavissatehtavissa.
Seuraavan
201l. Wilma Steel-Rautanen
sukupolven
komaita, kaikkiaan noin 90
Kovassa suorituspaineessahymahtaa vuoden 1986 pukappaletta. Ihmeellisin naista luottomies
luottomiestuntee usein uupu- heenjohtaja Seppo Reimavuon
ulkomaistaoli Amerikka, laamusta ja vedon vahentymista, motoille:
jin Neuvostoliitto, viennille
Seuraavanpolven luottomie- mutta ei osoita sita ulospain.
l. Ol€ hyva kdyhille!
tarkeinEnglantija sosiaalisesti hemme elavat 20l0luvulla. Han ei mydskaAn
toistaiseksi
2. Ala pelkaamitaan!
kadehdittavin Ruotsi. Japani Talldin raloudellisista kysy- ole paattenyt
vetaytye elak3. Ole kova saunomaan!
runnertiinleikkiautoista,jotka myksista kiinnostuneet tahyile- keelle,vaikka joustava
elakeiSaunaseuransaWilma nimitnurin kaann€ttyina osoittautui- vat Kaakkois-Aasian suuntaan. ka, henkildkohtainen
lisiielake- tain valitsee tarkkaan.
r at siiilykepurkkipelleista teh- Erityisesti he kiinnostuvat Jaturva ja kohtuullinen arvopaLuottomies ei perusfunktioldyiksi kapistuksiksi.Jos joku panin ja Kiinan markkinoista. periomistus
sen sallisivat. taan juud muutu eilisestAhuo\ alriovarainministeridnvirka- Uuden sukupolventi€tokoneiPaassaraksuttavat vain porto- mlseen,totesiEero Tuomainen
mies tuolloin olisi ennustanut den kanssaaskaroivathakevat folioiden
rakenne, paaomien lopuksi.Vain toimintaymparisjapanilaistenoikeiden autojen jatkokoulutuksensa
Japanista. sitoutuminen,kiertonopeusja td muuttuu, toimintatavat
valtaavan piiiiosan Suomen Bioteknikot ja teollisuusty6n luottotappioriskien
evaluointi. muuttuvat ja valineistd muutmarkkinoista, hanet olisi en- organisoijat suuntaavat kohti
Luottomiehen vairno on t u u .
nusteidenlaatijana pantu toi- Kiinaa. Kiinassa toteutuvissa kansainvalinen
kehittamissymMuuten miltakohan kuulosmenpidekieltoonja muutoin- laajoissajoint venture -hank- posiumeksekutiivi
ja huomattu taisi Eero Tuomaisen esitys
kin arvioituvirkaylennysrajoit- keissa on mukana kymmenia naisaktivisti.
Hanen etunimen- luottomiehesta vuonna 1986
teiseksi.
suomalaisiay tyksia.
sa Ja sukunimensaetuosaovat Luottomiesten 5o-vuotisiuhEntassitten 1960-luvunluotMinkaan muun toiminnan vierasperaisia.MielessaanhAn lassa3.10.
vuonna2011Wilma
tomiesyksildtasolla?
Ikea luot- volyymi 20l0Juvullaei ole niin toivoo miehensa muuttavan
Steel-Rautasenjohtaessa putomiehellaoli lahes40 vuotta. suuri kuin luottotoiminnan. mahdollisimman
pian Inarin- hetta?
Koloisin han oli maalta ja oli Kateisella maksavat vain kriy- jarvelle,
koska avioelzima on
Anne Leppiilai-Nilsson
suorittanut hiukan vajaaksi hat ja hyvin rikkaat. Viimeksi kdyhaa ja
han irse haluaa
jaianeer korkeakouluopinnot mainitut motiivinaan
lisaenty- muuttaa Pariisiin tai johonkin
heri sodan jAlkeer. Han asui vZiatk-rikollisuus,joka satun- Pohjois-Italian
kaupunkiin liikotir aimonsa ja kahden lap- naisestiyltaa myds finanssiope- hemmaksi
muodin keskuksia,
sensakanssaPuotilaan vasta- raatioihin. VahAisempi ja vA- eika
mihinkaan niista paikois\ almistuneessa
kerrostaloasun- hemman tunnettu motiivi kA- ta, joista mies
on puhunut.
nossa.
teismaksuihinrikkailla on se,
Perheen lapsi on l4-vuotias
Perhetta vaivasi t€levisioin- etta rikkauksistaosa on syn- kahdeksannen
polven tietokonostus kahdestasyyste.Omaa tynyt valonaroista puuhista: neiden
erikoisasiantuntija,jorelerisioraei heilla silti ollut. huume-,as€-,ihrniskaupassa
ja ka keseisintekeeerilaisia"tahLapset kevivat yhtenaannaa- uhkapelinpyorteisse.
tien sota" -pelin sovellutusohpurissakatsOmassa
sarjaa Rin
No, minkalainen20loluvun jelmia IBM:lle. IBM:n kykyTin Tin- lsa puolestaanluoto- luottomieson yksildna?My6s jenetsijdiden
haaviin poika jii
tutti televisioiramyyviii liikkei- hiin on nelikymppinen. Mies jo 7-vuotiaillejarjestetyssa
sord, jorka olivat yhteneanluo- on toista kertaa aviossa oleva veltuvuuskokeessa.
Poika pu-

on
rahassa
Uudessa
montamahdollisuutta!

Klsy meiltzi,miten Uusi rahavoi tehostaaSinunyrityksesimenestymistii.
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Vuoden luottomies valittiin nyt tois€dkerran. . . Vuoden Luottomiesdiplomi ja yhdistyksen viiri luovutettiin luottopiiiittikkai Jaakko
Pohjanpellolletunnustukseksi
pitkestdja ansiokkaaslaryiiskenteirstii luottoalalla, erikoisesti koulutustoiftin.rassa

Luottopiiiillikkii Jaakko pohjanpetto

Vuoden1986luottomiehen
puheenvuoro
juhlakokouksessa
Pyydan heri aluksi kiittaa kulurusluototja niistakin
nega_ saataisiin ed osapuolet parem! hdisryksenhallitusraja teita tuvrsessamielesse.Olisi svvta mrn ymmartamaan
yritysten
kaikkia ranaanminulle osoite- ryhtya keskustelemaunyrityr_
tuotonannon riskit ja menetyk_
tusta poikkeuksellisenarvok- ten luotonannostaja
siihen liit- set, seka varmasti lisaamiian
kaasrahuomionosoituksesta. tyvista riskeista, silla
varsinai_ luottoalan arvostusta maasVieleeni jiii ensimmaisen sia riskinkantajia ovat juuri
ta- samme. Meidan kaikkien tava_
r uodenluottomiehenRisto Su_ varaluotonantajat.
Keskustelu raluotonantajien yhteinen ta\ialan sanomamm. siita miten voitaisiin aloittaa yhdistyksem_
voite varmasti on oman asemerkrrravatema yhdisrys on, me piirissaja toimesta.
Varsi- mamme vahvistaminen.
Jokaisellajasenellaon keytet- naiset rahalaitokset
turvaavat
Luottomiesten varsinainen
ra\ issa kokemuspankki,jossa luottonsaensisijaisilla
vakuuk_ ulkomaantoiminta alkoi -70 luon yli 700:n ammatti-ihmisen silla, kun sen sijaan
hvaraluo_ vulla. Ulkomaan matkoja on
kokemukserja ammattitaitoja ronantajille ei jaa mitaan
tai ai_ jarjestetty lahesyuosittain seke
Joxa el luun mrtaan maksa- noastaan toisarvoiset vakuu_ ulkolaisille
vieraille on jiirjesTassAasiassaolen hiinen kans- det. Kun konkurssien
maaraon tetty.ohjelmaa laiinna yrityssaan samaamielta. LisAksito- voimakkaasti vuodesta
toiseen vlera[uJen muodossa. Teme
teaisin,erra niiden vuosienai- ollur kasvuhakuisra.pitaisi
ta_ on ollut erittain hyvii keino
kana, kun olen ollut yhdistyk- vatta tai roisellaravaraluoton_
molemminpuolisen tietamykjasenena
s€n
olen kokenut jo- antajan asemaa vahvistaa. Ti_
sen ja kokemusten vaihdollekaisenyhdisryksenkokoukien lanteeseen saataisiin varmasti
tulisi
ikaan kuin pienoisseminaarina,parannusta,jos selkeytettaisiin Ulkomaantoimintaa
vastaisuudessakatsoa laajemjoka ei maksa juuri mitaan, rahoirrajanja yrittAjan
rooleia. pana kokonaisuutena viennin
rarsinkin jos kokouksen paa- siren etta rahoittajat
ottaisi;ai
kasvaessa,
ja
monipuolistuessa
t!'tt!a on mennyt suoraanko_ suuremman vastuun
omasta parnottuessalanteen yha enemliinsektoristaanja yritrzija voisj mAn tulee Iuottoalan
henkilctilKun julkisuudessapuhutaan l(eskrttyeparemmin oman
am_ la olla hyvat valmiudet omakluotonannosta ymmaretaan mattinsa hy0dyntamiseen.
sua uudet virtaukset ja tuntea
luoronantajina poikkeuksetta
On todettavissa,etta hiukkamm.
ko. vientimaan taloudellivarsinaisia rahalaitoksia ja va- sen tahan suuntaan
ollaan me- nen tilanne, perintAtoimi, makkuurusyhtidita.Mi€lestaniyhta nossa, koska rahoitusyhtidt
sukayttaytyminen jne.
h)'\'in voiraisiin puhua yrityk- oyat tarjoamassatahen
tehtaa_
Yhdistyksemmetulisi enenesisla lavaraluotonantaiina. Ai- via palveluja.
vassa maerin huomioida toinoa asia, josta on puhuttu on
Taiman keskustelun mydte minnassaan kansainvelisyys.

Luottoalalle on perustettu uusi
kansainvalinenfoorumi, iossa
yhdistyksemme
on hyvin idus_
tettuna ja josta tulevaisuudessa
on varmasripaljon hydtya.
Luotrolinkkiin voiraisiin si_
siillyttaa kansainvalistenasioiden osasto tai palsta, johon
vorrar$ln pyytea artikkeleita
ulkopuolisilta asiantuntiioilta
ja omilta jasenilta. Kun Suomessa on ulkomaisten pank_
KrenJa yrrtystenedustaiia.voi_
taisiintara kanavaary6s iaor_
taa hyvaksi. Tietysti my<isulkomaan matkojenjarjestamis_
ta tulee edelleenjatkaa ja ke_
tuttae.
Tavaraluotonantajan
asemaatulisi
vahvistaa
nykyisestdan.
Erasratkaisu
olisi se, etH varsinaiset
rahoittaiat
ottaisivatmahdollisuuksien
mukaan
enemman
vastuutaasiakkaansa
kokonaisrahoituksesta.

Kuvan S. A. Perretvalitsi arvonannonosoituksenayhdistyksenvarapuheenjohtajalle ja lukuisille muille naisjiisenille.

Kunniajiisenkiittiie
Luottomiehet - Kreditmannen ry;n 25-vuotisjuhlakokous
ja
perjantaina
illallinen
3. 10.1986muodostui loistavaksi ja unohtumattomaksi tilaisuudeksi. Juhlavuoden nuori
puheenjohtaja Seppo Reimavuo, joka elegantistija ryhdikkaasti johti sekapaivaseminaaria etta juhlaillan rnenoja ansaitseesuuren tunnustuksen ja
parhaat kiitokset. Yhdistyksen
varapuheenjohtajaja jasenlehden paatoimittaja Anne Leppa-

Skop-rahoitus Oy:n sponsoroimassacocktailtilaisuudessa
veteraanit tapasivat toisiaan. Kuva:
Erkki Markko.

la-Nilsson on
"Luottolinkin"(nro 3/1986) juhlanurnerossamenestyksellisesti
aikaansaanut yhdistyksemmeimagoa
sangen edustavaksi, Kolmas
luottopaallikkd
tekijajasen,
Pertti Pennanen erikoisalansa
e:inomaisena organisaattorina
sai illan tapahtumat luistamaan. Heidan fsakseenon empimatta kiitollisuudella muistettava yhdistyksemme hallituksen muila toimivia jasenia
heidan uurastuksissaan. Mi-

nuun juhlakokouksen ja itlatlisen kuluessa monin verroin
kohdistuneista suuresta ystaviillisyyden ja huomaavaisuuden osoituksista, kiitan vilpittdmasti ja ainaisesti muistaen.
Luottomiehen arkea ei puuttunut
seminaariohjelmastakaan. Luottoalaan vaikuttavien
lainsaaddstdnakymien
johdosta kunniajilsenet S.A.
Perret ja Veikko Kauppi edmuotoisilla, mutta samoilla pedaatteellisilla linjoilla, lausui-

vat selvAt vastuksensaluottotoiminnan, eritoten luottotietoalan tyon turvaamiseksi.
Myonteista nlt on todeta esitelmditsijan taholta myonnettyna, etta hinseadantoongelmissa nopeasti kehittyneillaialoilla
luottoalan itsesaately on yksi
vaihtoehto. Luottomiehet Kreditmannen ry:n historiikki
196l-1986 on valaisevayleiskatsaus 25 Yuoden luottomiestyosu. Kuitenkin historiikin sivussa 29, ilmeisesti taittovirheen takia, on jaanlt mainitsemalta, eItA valtion tietojarjestelmakomitean luottotietojaostossa vuosina 1972-19'74 eli
3 vuoden ajan S.A. Perret'n
ohessajasenenaoli tarmokas ja
pateva yhdistyksemme monivuotinen jasen, pankinjohtaja
varatuomari Simo Karava, nykyinen KOP;n varatoimitusjohtaja. Vahemmistdna molemmat paattavaisesti ja sen
ajanjakson
omalaatuisessa
hengessii puolustivat Suomen
luottotietoalan vastuuntuntoisia toimintaperiaatteita. Komitea lakkautettiin v. 1975alussa.
Senjiilkeen seurasiyhdistyksen
tydryhman asiallinen lausunto
silloisesta virkamiestydna tehdyste luottotietolakiehdotuksesta.
Luottomiehen pitka tie minun kohdaltani on nyt saavuttanut maaranpAan. Kiitollinen
olen lisaksi "Luottolinkin" ja
Historiikin l96t-1986, samoin SuomenElinkeinoelamen
Keskusarkiston arkistojohdon
minua luottomiehena arvostamista kirjoituksista ja lausumista. Luottomiehet - Kreditmannen ry:lle kokonaisuutena
toivotan kaukonakoisyytta ja
rohkeutta. Alkaa peljatkd!

SylvesterA. P€ret

Johtaja Olli Lindbtad
Skop-rahoitus Oy

Rahoitusmarkkinat
ja
luottokaupanrahoitus
Kaupankaynnissa luoton
mvdntamisenmerkitys on var_
srnkin 1980iuvulla muuttunut
te] sin. I-uottoajasta_ viikos_
Ia k\.mmeneenvuoteen _ on
ruJlue
r n r j s t isi e Jer m m i nk i l p a i
t u f e r n o .T a m a k i l p a i l u L e j neoi
m) risk:idnole enAdvaatinutsa_
mo;a r akuuksiakuin pankeissa
\ recns:ion edellytetty.Rahoi_
tus!htlcitovat toimineetedellaka\ ijrina luortokaupan rahoi_
iuksessa.Ne ovat kehittaneet
rar-restelmi?i,
jotka ovat tehneer
)uorosrakilpailuelinkeinoneri:r isesti rarjoamalla joustavia
naksuj;irjesteiyje
ja rydtasaas
r , r \i f , p a l le l u p a k e r r e im
a \ \ ie
' r i r rk : i J l e .
j
a'pal_
a
r
o
i
d
e
n
.Ta'
\.lu.len valhdantaan
liittyvat
.aholtusratkaisutovat rahoi_
iusl hlioiden ominta toimialLretta.
Erittain voimakastuo_
r e k e h i t r e lj ya r a h o i t u k s e n
hin_
:an alentuminen parin viime
, uodenaikanaovat saaneetai
laan sen, etta rahoitusyhtidi_
J.n rahorlus-,hallinto_ja ris_
\ i nk attamispalveluistaon trrli.-rrI rirl'.irenjokapriiviiinenkil_
:.aiiukeino.
Tar oitteenakaikellalains?ia_
lannollA rulisi olla yleisenhy_
r ln!olnnin edistaminenja vae.rnka) rcjsten,epakohtienkarsi_
:rrnen. Muuten tuleesuomalai_
.r'iia ) hteiskunnassa
kunnioit_
:rr markkinataloudenperiaat_
:.lra. k) synnanja tarjonnanla_
i ra. Tamd trendion viimeaika,
::" nakl nyt liberaiisointinamo_
:::.,aeri alueilla.Tassamielessa
-,:: palkallaan kiinnittaa huo_
::::otamuutamaanilmiOcin.
Rahoirusyhtidlainrarpeelli_
..:Idesta on paljon puhuttu.
E r a k o h r i ar A h a nm e n n e s s a
ei
... esiinrynyt rahoitusyhtioi,r:-nrolminnassa.Markkinata_
..iJcn Ja yleisenrahamarkki_
::.rrJen liberalisoinninmerkeis_
.; ioplt taaskerran lausuatoi_
:.rrrus, ertei rahoitusyhti6iden
:.rimiaiaaepriviisaasti
rajattaisj
:::in ahraaksikuin lain valmis_
:-:i\ alheessaon esitetty. Vii.lantpaa olisi antaa markkina_
'.ojmien roimia ja
tuNara
;.rakkaiden ja saastajienedut

muuten, esimerkiksi riitt?ivan toille.
Jos maksuhairioidenre_
k o r k e a l l a m i n i m j o s a k e p a a -kisrerdinri
tehd;iin liian vaiO m alla J a ! a k a \a r a i SuUS \a a t i _ keaksi,johaaa
se ilman muuta
muksella.
siihen,.ertaasiansahoitavaih_
Toinentdrkeaasiaovar luot
mrnenJoutuumaksamaanmui,
totietopalvelur.Kun paetetiidn den aiheuftamat
luottotaDpiot.
luottotietopalvelujen tarjon- Tama ci voi
olla kulutrajansuonan Ja Jakeiunsaantelysta,
pi_ Jan Ja enemmtstdnetujen mu
detrekdcinselvanalahrdkohra_ i(alsta.
na tavallisten, asiansa hoita_
Rahoirusyhtidilla on ten;i
v i e n i h m i s r e ne t u j a . N v k v i n e n parvana
erirtriin laajat riedot
k a y r a n t o o n t o j m i nu t h r r j n . asrakkaldensa
maksukiiyttayty_
Kukaan ei taiysinaiheerti ole mrsesra.
Sopii toivoa, erta yh_
joutunul hyvin ja vastuuntun_
Irot paasisiv?it
ratkaisuun,jos_
toisestiasiansalloitavien luot- sa asiakkaiden
maksuhairior
totietotoimisto.jen
mustille lis_ saataisiinyhteiseenrekisteriin.
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Nyt jarjestelm?i
roimii vain osa_
maksuluottojenosalta.Toivot_
tarasti nekin rahoitusyhtidt,
Jotka ervir ole nyt halukkaita
tallaiseenyhreisrydhdn,nakisivat yleisen edun siina, etta
asransahuonostihoitavienyri_
tysten el annettaisi aiheuttaa
tappioirakilpailijo;liekaan.Te
hAnp:i:israisiin
kerAamallahai
ridtiedot yhteiseenrekisteriin,
Jostane oljsivatrahoitusyhticti,
den kayteftAvissa.
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Yhdistyksen25-vuotisjuhlaviirinsaivar (vasemmaha)Esko Tiovinen, Veikko Kauppi, Roger
Cork (lnstitute of Crcdit management) Svenska Krcditmannafdrening lnengt linabergy
B. Haenni, Risto Suviala, S. A. Perret,Jaakko pohjanpelto, yrj.j Lehtonen (kuvassaMarfii
Kuurtamo). Kuvasta puuttuvat A. K. Antrila ja Juhani pohjanpelto.

-55e'

$o \\e
Flas$

Ia
$alsa
-

ft"ttt""

\(io'"r

\f\\\\\{
- O\rrer

!r.o' ,.^"s
Cb'

\',aOot''

dbwl
'
Pa\ace

Kuvat: Erkki Markko.

CONTAI\T
PERIIENEMIVIAN!
o a

kpl

200.000
175.000
150.000
125.000
100.000
75.000
50.000
25.000

Perimistoimintaon selkeZisti
siirtynyttuomioistuimiltaperimistoimistoille.
PerimistoimistoContant Oy periikin nyt selviistienemmdnkuin kaikki
Suomen tuomioistuimetyhteensii.Contant tarjoaa henkilbkohtaisenpalvelun,laajan tuotevalikoimaan(mukanaliihes ilmainen Pikaperintiisekii
"ei palkkiota,ellei tulosta" -provisioperintii)sekii kilpailukykyisethinnat.
Soita niin kerrommelistiii.

Contant Oy

Turku
Aurakatu12
20100Turku
(921)330300

Helsinki
Uudenmaankatu24 A
00120 Helsinki
\90) 602966

Tampere
Keskustori5 A II krs.
33100 Tampere
(931)130367

''BRITIT ONNITTELIVAT
LUOTTOMIEHIA''
Englandlais€n
insdrureof Credii Manaae_
menr Lrd:n puheenjohtaja
RoeerCork;I
henk'ldkohraisesri
mukana hrorromiesren
25'juhlissa.
Han onnitleti Luouorniehet_ Kredit_
m a n n e nr . y : r am m . s e nj o h d o s r ae, l r i ry h _
orstyksemmeon Euroopan roneksrvannrn koko luorroalankarravayhdisrys.Ainoasraanenglanrilaisren
yhdisryson van_
nempr.se on perusrerruvuonna l9t9
Cork k€rloi omasrayhdisryksesradn,
joka
t a a j a ak o u l u r u s r o i m i n r a a .
nan Koros.r!errii myds utkomaiselluorroalalla ryoskentetevarhenkrtdr voivar
o ! a l l i s l u ah e i d d nj a r y e s r a m d a nksoau t u Roger Cork on valit.u myds muiden eu,
rooppalaisenluorroalaniarjesidnFedera_
lion oiEuropean CredirManagemenr
As_
s o c r a t ' o n : (i nF E C M A )e n s i m m d j s e kDsui heenjohtajaksi.
Cork ehdorripuheessain.
e l t a F E C M A : ne n s i m m : i j n eynt e i s k o k o u s
p ' d e r L e i r i iHne l s i n s i s skae l d a 1 9 8 6 _
M i k a l i F E C M\ : n h a i r u sk o k o u k s e s s a a n
r a l l s s s a m a r r a s k u u nl o p u l t a p a a r G d
n a r n t e h d a . o n l a m t r o , s a a h ar u u r i
kunnia Luottomiehe! Kreditmdnnen
r.ylie, murta edeltlrtaatoisaallahuolel_
lisla valmistetutyOra
ja organisaatio.a.
Rogtr Cork pAirtri onnirretupuheensa
r u o t r a v a t s rm
n i e t i n . , s u o m a l a i s r evns r : i _
viemne 50 vuor;sJuhtissa
nautimmesiren
shampanjaaja kaviaaria.

INTERNATIONAL
CREDIT
MANAGEMENT

elements of the international
credit managementfunction.
Hence, the traditional responsibilities of current asset
protection and maximizing re_ In a trading world pieagued cervablesturn-over have to be
Dy shortagesof foreign exchan- redefined. Moreover,
credit
ge, lndebtedness
and demands managementof a export oden_
for extended payment terms. ted company
should rely on a
aherole of credit managemeni credit policy, which
reflects at
rs obtatnrngnew dimensions_ the sametime
the requirements
-.Ir is our opinion that the cre_ of the international market and
dlt managerhas to supplement the demands
to cover potentialnls protectlve and controllins ly exposed
trade receivables.
functions with an offensiv;
Only the awareness of the
approach in support of the increasingly
competitive envimarkettng endeavoursof his ronment assures
innovative incompany. Political risk assess_ ternational
credit management.
ment ot export markets, trade
Beat Haen
lrnancrng and banking rela_
tronsshouldbecomeimportant Helsinki,
October 3, 1986

Ruotsalaisen
veljesjarjestdnedustajat25-vuotisjuhlassa.
Kuva: Erkki Markko.

OLETKOHANKKIMASSA
MIKROTIETOKONETTA
VALITSE
KOTIMAINEN
MiKTOM|KKO
3
. JOSSAON IBM-JA NOKIA.YHTEENSOPIVUUS
KONEESSA
SAMASSA
- JOSSAON AINUTLAATUISET
TIETOLIIKENNEOMINAISUUDET
- JOSSAON MARKKINOIDEN
PARASNAYTTO

KMW.SYSTEMS OY ON OHJELMISTOTALO,
JOSTA SAAT PARHAAN
ASIANTUNTEMUKSEN
JA PALVELUN
SOITANIINSOVITMNJATKOSTA
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Ruotsin vuoden 1986luo omies Bengl Lindberg vastaanoLlijuhlissa RuoLsin\elje5jarje.Ldlleluovu-rerun
v r l n n . . J a . a n l o i o n n i r e l l e q s a aynh d i s r y s t a m m e
\jlle
m u r s t o t atha n .

Sevrininjuttu seuraavassa
lehdessi
Luottomiesten25-vuotisjuhlissakuultu lainsriiideintdjohtaja
Leif Sev6nin esitys"Luottoalaan vaikuttavanlainsZiiidiinncin
kehittyminen,,
jii pois tiistii Luottolinkki-lehdennumerosta,
mutta se julkaistaan
seuraavassa
numerossa.

-

ToimitusjohtajaAulis Lindell
OY UNION-oLIY AB

!=eteraanin
puheenvuoro
l6

tanaan on kasissamme
edustavapainotuote, jonka
allekirjoittajia on vain yksi
ja hankin nainen
Eri asi4 viela lahitulevaisuudessaon se, etta hsa-arvolain
voimaan astuessayhdistykselle
tullee uusia ongelmia. Tuskin
sille enaA salittanee edes nykyista nimea. Pitaneekd sitten
vain puhua luottomiesten sijasta luottoihmisista. Mahtavatko
takavuosien nimenmuutosehdotukset saada uutta tuulta
purjeisiin uuden lain mydta.
Alalla ja samalla yhdistyksen
piirissiikin on naisistamuodostunut ylivoimat€kija.
Veteraanipuheenvuoroakeyttaessaanon tiedostettavaveleraani-sanansisalt0latinan pohjalta. Kysymyksessa
on vanha,
taysinpalvellut, varsinkin sotaan osallistunut soturi; ammatissaankunnostautunut ja siina
vanhentunut henkilo yleensakin. Luottoalan oppi-isanaSylvesterPerret'in usein kaytteme
termi itsestaan onkin ollut
"vanha sotaratsu". Erityisesti
yhdistyksen paikalla oleville
perustajille ja muillekin "vanhoille sotaratsuille" haluan
kohottaa lasini onnistellessani
Luottomiehet Kreditmannen ry;ta senjuhlapaivana mittavista saavutuksista sen toiminnan eri alueilla vuosiensaatossa.
Erityisen painon asetan kuitenkin sille pitkaaikaisellekoulutustydlle, jota yhdistys vuosien mittaan on luottoalalla
harjoittanut. Se on osaltaan
nostanut luottotoiminnan piidssa tydskentelevien ihmisien
tydn arvostuksenaivan toiselle
tasolle, kuin missa oltiin
l960luvun alussa yhdistystii
Huumorin savyttamassa ja perustettaessa.Liika kysely ja
puuttuminen
luottomiesten yhteistoiminnan markkinointiin
tarkeytta seka painoarvoa ko- tuolloin saatettiin kasittaa nerostavassa veteraanipuheen- n?ikkyydeksi,jos ei suorastaan
vuorossaan
toimitusjohtaja johtanut tyopaikan menettamiAulis Lindell, Oy Union-Oljy seen. Tana paivana hpaamme
jo yrityksissa luottotoimintaa
Ab lausui mm.
"Huomattavia ulkonaisiakin tulosvastuuyksikkOna tasavermuutoksia on tapahtunut ta- taisestimuiden ydtyksen yksikmen jerjeston piirissa sen his- kdjen rinnalla."
torian aikana. Kun pelkastaan
vertaan juuri julkistettua 25vuotishistodikkia oman puheenjohtajavuoteni 10-vuotishistoriikkiin totean, etta
- silloin kyettiin vain monisteeseen tyonantajani kustannuksella, mutta demokratian merkiksi koko hallitus allekirjoitti aikaansaannoksemme miehiii
liihes koko joukko
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Yfrd*5Asel rertoitollenr otr edistii luottoetrr
luntemustaja leri$sti
- jiil.riDilE
jlsetrilleenesitelmi-,kesl$tetu_ja
tiedotustilai_
.
$u[st. yhdislytsentoimialaaalouluvirtakysyivlsisUi.
'
- se-ftarmr a luottoatrn lelityst
myos
- u{ol.tamt . lustrnr[s-, jullrisu_, utioiriil-li,je loulutustoimin_
Lurssi_
- .rt t.ll. l.usutoja ja telemiills
aler koslevia aloitteita.

JASENHAKEMUS
HAKIJAN YKSILOINTI- JA OSOITETIEDOT

Vastaanottaja

LUOTTOMIEHET - KREDITMANNEN
R.Y.

Etunimet
lkutsumanimen
eEffi
Jakeluosoite
Postinumero

Jiisennumero
yritys

Toimi

l

J:n:o
Arvo tai ammatti

t

HAKIJAN TY

ETIEDOT

Tyiinantajan nimi
Jakeluosoite

Postinumero

Osoitetoimipaikka

Tehteviinimike

Teht:ivtinkuvausliyh$$

YLLA
oLEvrN
5,+elr"ry,Rl3,HlfirTr;f*??,JXt)il."1^\iT*+3:IEKST
PERUSTETN
sEKli
Paikka ja paiviiys

Hakijan allekirjoitus

PUOLLAMME JASENHAKEMUSTA(VAIN

JASENET)

Nimi

Nimi

Nimen selvennys

Nimen selvennys

Toimipaikka
(selviisti)
HALLITUKSENPIiATOS
Poheenjohtajan/sihre".in;ll"kir.ioit*

hyviiksytty
hyliitty
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pimitelaanyhdistykensihreeri[e
Il:9*:l*:q
konttoripiiellikkiiSeijaLehlos;lleosoirteella:
PerheautoOv
'
Petikontie3
01720Vmtaa
(puh.90-E40
800)

(TEKSTATEN)

UUDET JASENET

Luottopaallikkd
Timo Paayola
Vendito Oy
PL'7'1
00521Helsinki
puh. 90-1442l l

LUOTTOMIEHET KREDITMANNEN RY
hallituksen kokouksessa29.9.
1986hyvaksytyt uudet jasenet

RahoituspaaUikkO
Arno Jaulas
Skop-rahoitus Oy
PL 9OO
00101Helsinki
puh. 90-1850l
Luotonvalvoja

Apulaisluottopaallikkd
Michael SYedlin
Oy Nokia Ab
PL 226
00101Helsinki
puh. 90-18071

Xaasinen
Oy Nokia Ab
1 5A

00 Helsinki
90-1807l

LuottopaaUikkd
Pertti Enlund
Tydvaline Oy
Karapellontie 12
02610Espoo
puh. 90-594411

Lehdmeki
Nokia Ab
15A
00 Helsinki

9 0 - 1 870l
Kallankari
Luotonantajayhdistys

2
Espoo

Pedntakaisittelija
Sue Hell
Oy Credit Ab
PL 4'7
00241 Helsinki
puh. 90-144055

TIEDOTUKSIA

Sylvester A. Perretin kokoaman "Luottomieserikoisarkiston" -arkistoluetteloa on saataYissa Suomen Elinkeinoeliiman Keskusarkistosta,
PL l5l,
50101Mikkeli.
Puh. 955-369770.
Luettelon hinta on 50 mk.

Juhlavalokuvat
Seuraavassakokouksessa voi
tilata juhlista otettuja valokuvia.

LUOTTOMIEHET KREDITMANNEN RY
hallituksen kokouksessa5.9.
1986hyvaksytyt uudet jasenet

9 0 - 5 1 37 l l
Reskontranhoitaja
Senja Sartiala
Fjiider
Pallo-Paita Oy
Luotonantajayhdistys Tukkukatu 5
53900 Lappeenranta
Espoo
puh. 953-19550
90-513
711
Piiripaallikkd
Picg
Jorma Uro
Luotorantajayhdistys
Kansa-Yhti6t
ja2
Turunlinnantie 14 A
Espoo
00930 Helsinki
pluh. 90-337 122
9 0 - 5 1731 1

etotutkija
JAlkiperintakasittelja
o
Tom Palsanen
Luotonantajayhdistys Oy Credit Ab
a2
PL 4'7
Espoo
90-513
7l I

00241 Helsinki
puh. 90-144055

Luottotietotutkija
Linderborg
Suomen Luotonantaj ayhdistys
Likkisepdnkuja 2
@600 Espoo
puh. 90-5137l I

RahoituspaalIkko
Jolma Platan
Skop-rahoitus Oy
PL 9OO
00101Helsinki
puh. 90-18501

Luottotietotutkija
l|iner Pulkkinen
Suomen Luotonantajayhdistys
Liikkisepdnkuja 2
@600 Espoo
puh. 90-5137l l

RahoituspaalikkO
Pekka Riisiinen
Skop-rahoitus Oy
PL 9OO
00101Helsinki
puh. 90-1850l

Lg
Piiiitoimittaja
Anne Leppala-Nilsson Valokuyaaja
puh. (90)782611
Erkki Markko
Toimitusneuvoslo
SeppoReimavuo
puh. (90) l8 071
Risto Suviala
puh. (921)516514
Pertti Pennanen
vs. paatoimittaja
puh. (90) 19261
Mafiti Kuurtamo
puh. (921)330300
Toimitussihteeri
Kad Martiala
puh. (921)516814

Pankkiyhteys
SYP-Senaatintori
200138-490509

llmoitushi[trat
2/1 s. 2 400mk
l/l s.2000 mk (takasivu)
l,/l s. 1500mk (muut sivut)
l,u2 s. 800 mk
1,/4s. 600 mk
l,z8s. 400 mk

Toimituksel osoite
LuottomiehetKreditmannenr.y.
PL 89I
00101Helsinki

I9

