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LUOTTOHARHOIA
Ryhtyessiini
kirjoittamaan
tatai misvuotensa.Jasentenaktiivikirjoitusta mietiskelinjoitakin suudessaolisi toivomisenvaraa,
ajankohtaista
asioitaja tapahlu ja tarvittaisiin paljon lisapuhtia,
jotta asiatsujuisivat
jatkossakin.
mia kirjoituksenytimeksi.
Lehtikirjoituksiamuistellessa Kirjoituksiaodotetaanalaamme
koskevistaaiheista, ja myds ilni tuli mieleeniylla mainitruottoimituskun
sikkoTurunSano ista,jossasel- moirushankinnasta
jasentenapua.
viteltiin
kulutusluottokaupan ta tarvitsee
joita sa?itelemaan
Suoranainenhydty - jokaisel
kiemuroita,
tuli voimaan kulutusluottolaki le jiisenelle ilmoituksistaon
vuoden1987alusta.Siit:i enem- lehden sivumaaran siiilyminen
man seuraavassakokoukses nykyisellaan,ehkapalisaantyminenkin,sekajasenmaksun
samme.
koropieneneminen.
Toinenmieleenijdiinyt uutinen tuspaineen
Yhdisoli, kunjoulukuussa
ajautuikon- tyksemme toimintaan voit vaiyri
kuttaamuutenkinkuin hallitukkurssiinsuurehko
metallialan
tys, jonka pa:iomistajanaoli ke- sestatai toimituskunnastakasin:
yh
myds hankkimalla kannattaja.jahitysyhtid, ja madraysvaltaa
tidssa kaytti suuri liikepankki. senia. Tiedot kannattajajasenTamaja eraatmuut viimeaikaiset maksuista ja ilmoitushinnoista
on julkaistulehtemme
tapahtumat ovat varmaan pan
sivulla15.
neet monen luotonantajan luoLuottolinkille ovat tzirkeita
pumaan siita "luottoharhasta", mydspienetasiat,jotka eiv:itylilehtienuutisetta jos valtio, pankki tai kehity- ta valtakunnallisten
syhtid on yrityksen omistajana, kynnysta tai hukkuvat muuten
se yksistiian takaisi yrityksen valtakunnanviestinnanvirtaan.
luottokelpoisuuden. Erityisesti
Lehdessamme
on tarkoitusjulon syytamiettie kehitysyhti<iiden kaista jatkossa "NOPEITA"
-osasto,johon esimerkiksisopii
roolia laajemminkin.
Yhdistyksemmelehti Luotto- eraZin paikallislehden luottolinkki aloittaanyt 5:nnenilmesty- harha.

"Kummi voi olla lapsen
luottoaikuinen"
Kummeissaon suuri kAyttama- uusia keinoja kummien tukemitdn voimavara,joka tulisi ottaa seksija rohkaisemiseksi.
nykyista enemman huomioon
Luotto sanaaon ennenkinkaykirkossamme.Piispainkokouksen tetty vaarin eri yhteyksissa.
mukaan seurakuntientulisi etsiii

Pertti Pennanen
paatoimittaja
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eilen,
Luottoalanlainsflzidzintii
tdnddlnja tdmdn jdlkeen

Yhdistyksemme25-vuotisjuhlaseminaarissa
Iainseindentdnekymistii. Oikeallaeturivissiiistuvat
kunniajiisenetVeikko Kauppi ja
S.A. Pierret lausuivatesitelmiiitsijiille selvin kantansasiitii, tarvilaanko maassamme
luotto-alaa
sAiiteleviiisosiaalistalainsiiiidtintiii, vai riittiiisikaiitsesiiitely.

Kun Luottomiehetry perustet- kuluttajansuojasta.Sita koskevaa
tiin 25 vuotta sitten luottomark- lainsaadantoaryhdyttiin valmiskinat olivat varsin staattisetny- telemaan1972.Valmistelunkohkytilaan verrattuna. Luotollista teena olivat markkinointi, sopi
tavarakauppaasaanteli osamak- musehdot,tavarankauppa, kotisukauppaa koskeva laki. Juuri ja postimyynti sekatuotevastuu.
tuohon aikaan ensimmeiset Tuotevastuuosoittautui liian risvilkastumisen tiriitaiseksi,ja vuonna 1978an
markkinoiden
merkit olivat havaittavissa.
Osoi- nettuun kuluttajansuojalakiinei
tuksenasiita on vuoden1962laki sisallysziannoksia
Usta. Lailla ei
luottoehdoistaosamaksukaupas- mydskaansaanneltyluottokaupsa. Silla pyrittiin lahinnzikansan- paa, joskin siinA on saannds,
taloudellisistalahtOkohdistavai- jonka mukaan asetuksella
voikuttamaan luottokauparl ehtoi- daan maarata luottoehtojen ilhin, e tyisesti kateismaksun moittamisestamarkkinoinnissa.
maaraianja luottoaikaan.
Takein syy siihen,ettei luottoMerkit markkinoilla tapahtu- kaupan saentelyyntasse yhteyneista muutoksistakantautuivat dessapyritty oli se,etta 1974oli
juristeille l960Juvun loppupuo- ryhdytty selvittamaan erityisen
lella. Viela osamaksukauppala- kulutusluottolainsiiAdiinniintarkia uudistettaessa
1966ei tunnet- vetta. Tama tyd jatkui eri muotu tarvetta syvallekayviin muu- doissaja eri innostuksellakunnes
toksiin eika saantelynalan laa- 1986 annettiin kulutusluottoa
jentamiseenuusillealoille.Multa koskevatsaanndkset.Niiden saajo silloin virisi keskusteluleasing- tamisenmydta lainsaadiintdmme
sopimust€nasemasta.Erityisesti tulee vastaamaan Ruotsin ja
pohdittiin sita, saatettiinkoosa- TanskanlakejasektiNorjassalaamaksukauppalakiasoveltaalea- dittuja lakieMotuksia.
singsopimuksiin,jotka antoivat
Kulutusluottolainsaadanndn
ostajalle oikeudenvalita, lunas- ensisijaisena
tavoitteenaei ole oltaisiko han tavaran leasingajan lut vaikuttaminenkulutusluottopaattyessA.
volymiin vaan riittaivientietojen
Tama keskusteluennakoiilma- tuNaaminen kuluttajalle luoton
piirin muutosta.1970-luvunalus- kustannuksista.Tama tapahtuu
sa oli siirrytty keksustelemaan vaatimalla, etta luottokustan4

nukset tiedotetaanmyds todelliLuottoalaa kiinnostavaalainsen vuosikoronmuodossa,jos saadantdaon viela valmisteillaja konkurssiluotto on tietynsuuruinen,luot- Etuoikeusasetuksen
toaika tietynpituinenja kustan- seAnndn muutokset kuulunevat
nukset tietynsuuruiset. Lisaksi alan toimintaan vaikuttavaan
pyritaanhuolehtimaansiita, ettei lainseadantddn.Suunnitteillaon
ostajanoikeudetv2ihenesenjoh- myds maksuliikenteeseen
vaikur,
dosta,ette myyja siirtaa kauppa- tavaalainsaadantdA.
Lisaksiarvihintasaatavansaluotonantajalle. oidaan taNitaanko luotto- ja
Lainsaadzintd
sisalmamy6ssaan- maksukorttienlaajempaasaanrendkset luottokortin oikeudetto- lve.
man kaytdn varalta.
Luottomarkkinoilla tapahtuHuhtikuussa1986hallitusan- vat nopeat muutoksetovat laintoi esityksenhenkilairekisterilaik- siiatajan kannalta ongelmallisia.
si. Ehdotus sisaltaa saanndkset 1j,)'tymattitmyysvallitsevaantija laan on erastarkein lainsaed?inrekisteritietojenker?iamisesta
luovuttamisesta.Lain valmiste- tda liikkeellepanevavoima. Nailun yhteydessa
selvitettiineri vai- kemella ajoissa tyytymettcjmy).
heissaluottotietotoiminnansazin- den konteet,kutenns.ylivelkaan
telyvaihtoehtoja. Lakiehdotus tumista, toimiala voi itsesaneeedellytt:ie,etta rekisterOidylleil- rauksellavZihentaa
lainsa?idantdmoitetaan, kun hanestaotetaan paineita.
ensimmaistakertaatiedot rekisteriin. Luotonantajan olisi ilmoi
tettava luottotietojen kiiytosH,
jos luoton epaeminenpaaasiassa Yhdistyson pyynndstaanknut
johtuu saaduistaluottotiedoista. 30.1.1987
lausunnonOikeusmiRekisterinpitajaolisi huolimatto- nisteridlletilinpeZitdsasiakirjojen
muudestaanriippumattavelvolli- toimittamisvelvollisuuttakoskeehdotuksesta (Dn:o
nen korvaamaanvirheellisesta
re- vasta
kistedtiedostaaiheutuneen
talou- 30'79/42./86 OM). Lausunnon
dellisenvahingon.Luottotietore- laativat Risto Suviala ja Penri
kisterin sallittava tietosisalto Pennanen ja siihen pyydettiin
maaritellaen hrkemmin asetuk- kommentit luottoalan neuvottelukunnalta.
sessa.

Erkki Tantun julkaisuista:

Miiis on tycisncikiine
(Satakunta)
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"Jn sanoiuusi puheenjohtaia"
ohella vuoden tavoitteita on
luonnollisestiaktiivisuuden[saaminen. Kokoustenlisaksi ohjelmaan pyritaan saamaan ydtysvierailuja. Keskustelualasta ja
s€n toimintaedellytyksistasaisi
olla vircampeanain omassaporukassaja rakentavakritiikki on
aina tervetullutta Luottolinkin
palstoille.

FECMA tiimiin vuoden
tapahtuma

Luottomiehet - Kreditmiinnen ry:n hallituksen uutena puheenjohtajanavuonna 1987 toimii kauppat.maist.Mikko Parjanne Luottomiehenii hiin on ollut parisen vuotta.
kipiityiiniiiin Mikko Parjanneon ollut Luottokontrolli Oy:n toimitusjohtajanavuodesta1985 alkaen.
Tiitii ennen hiin oli kolme vuotta Skop-rahoitus
Oy:ssii,jossa vastasiosamaksukaupan
rahoituksesta,
kehitti mryntirahoitus -nimisen rahoitusmuodonsekii
kiiynnisti aktiiviraha -tililuottojiirjestelmiiii. Tiitii ennen hiin tyiiskenteli rakuutusalalla sisiiiseniitarkastajana ja apulaisosastopeelikkiinii. Vapaa-aikakuluu
perheenparissa,ulkoillen, kalastaen,suunnistaentai
lasketellen.

Luottomiehet - Kreditmannen ry on virea, aktiivinenyhdistys, joka on juuri kiiynnistAnyt
toisenneljannesvuosisataisen
taipaleensa.Yhdistyksenperuskivi
on edeltavienhallitustenja puheenjohtajientoimestamuurattu
vankallepohjalle.

Luottoalan sidosryhmiit
ja kontaktipinnat ovat
laajat
Punaisena lankana yhdistyksentoiminnassaon edistaakoko
luottoalantuntemustaja kehityste. Alan kontaktipinnat ovat hyvinkin laajat, sille maksuajan
myOntamisestaon tullut kaupan
kalttame yleinenkilpailukeinoja
pankeilla artolainaustoiminta on
edelleen hlnr'in keskeisessease6

massa.Luottoalan intressipiirei- markkinaosuudenkasvusta.Me
hin luetaanluotonantajienja ra- luottoalalla businesta tekevien
hoittajien lis2iksi luonnollisesti pednta- ja luottotietoyhtiitiden
perintiitoimistotja luottotietotoi- edustajatvoimmetaas tavatakomistot, osittain markkinointi, ta- kouksissatoisiammeeika kenenloushallintoja luottoalaalahella keen meista tule "omia" yhdisolevi€n viranomaistentoimenpi- tysta omaksi markkinointikanateet.
vaksi.
Linkkejii on alalla toimivilla
henkildille hyvinkin moneen
suuntaanja yhdistykseneraanA
tarkeane tehtaviina on saattaa Kaikki yhdessii
naita henkilditesilloin talloin yhaktiivisesti kasrattamaan
teen ksskustelemaanyhteisista
ongelmista,vaihtamaanavoimes- jiisenmiiiiriiii
ti mielipiteita luoton mydrtemisen kriteereiste ja etsimAan ratkaisuja
luotonvalvontaongel- Yhdistyksen jasenmAara on
miin, pednnan organisointiin noin 750. Koska henkildkohtaijne.
sesti tiedan. etta alalla on huoIlolla onkin pantava merkille mattavastisuur€mpijoukko, ussehyveyhteishenki,joka luottoa- kon jasenmiiaran liseentyr'Anvielan tehtavissaon vallinnut, vaik- h voimakkaasti.Kun kaksijilsenka samojen,Titysten mlTntiorga- te yhdessahankkivattamanvuonisaatiot samaan aikaan kilvan den aikana yhden uuden,
taistelevat asiakkaan sieluista ja niin . . .. Jasenmaadnlisaamisen

Kuluvan toimintavuodeneraana keskeisena
tehtAvana
tuleeolemaan FECMAn ensimmaisen
kongressin jarjestaminen Suomessa.Tama asettaayhdistykselle ja ulkomaantoimikunnalleerityisiavaatimuksia,onhankyseessa ensimmainentamantyyppinen
tilaisuus jarjestatn puitteissa.
Melkoinen luottamustehtevayhdistykselle.
Va$inais€en koulutustoimintaan ei Luottomiehet kuluvan
vuoden aikana tule osallistumaan. Perinteinenopintomatkakin jaiinee tiina vuonna viiliin.

Luottomiehet hyYAnimi
yhdistykselle- uudesta
tasa-arvolaista
huolimatta
Saa niihde, tuoko tame tasaarvon vuosi uusiapaineitayhdistyksen nimen muuttamiseksi
(taas!).Omanamielipiteenanisanoisin, etta nykyinennimi on hyvA,tunnettuja kaytdssevakiintunut. Jotenei muuteta,vaana[netaall niin naistenkuin miestenkin
tehdAyhdessayhdistyksestamme
vielakin parempi. Yhdistys on
juuri niin hyvii kuin sen yhteen
hiileen puhaltavat jasenet, me
kaikki.

LUOITOMIESTEN HALLITUKSEN
Kysymykset:
l. yritys jonka palveluksessa
tyatskentelet,lehtdviisi sekii
osastosi
2. toimintasiyhdistyksenpiirissA
3. mite asioitayhdistyksentulisi
ja mikehitteii toiminnassaan
tA kehittemistarpeita
alalla on
4, onko luottoalan arvostusriittiivii, keinot sen kohottamiseen
5. mitii ongelmianiiet luottoalalla olevan
6. ajatuksia luottoalan tulevaisuudesta

SanomaOsakeyhtiiinluottopiiiillikkti Pertti Larva
jen veloitusperiaatt€itasiten,
1. Olen ollut SanomaOsakeyhtirin palveluksessa
huhtikuusettei niiden veloittamattajatta -75 alkaen.Henkildkunnan
taminen olisi koskaankilpailukumaara ilman jakajia ja
lukeino.
asiamiehia on keskimaArin 4. Arvelen alamme arvostuksen
2630 ja nama ryhmat mukasvaneen yhdistyksen olekaanlukiennoin 7200.Yhtidn
massaolon aikana kayttdn
tunnetuin tuote on Pohjoisotettujen ammattinimikkeimaiden laajalevikkisin sanoden mydta,mutta arvostuksen
malehti HelsinginSanomat.
riittavyyden tai nostamisen
Toimin Sanomalehtiryhmiin
puolestaon meidan jokaisen
luotto-osaston paallikkdna.
tyoskenneluvAedell€en.
Osastonhenkildkunnanmaa- 5. Alan ongelmana niikisin
ra on kahdeksan.Tehtavanamepziyhtenaisen
perimiskaytanme on ryhman luotonvalvonta
niin. Asiakkaat on totutettu
ja perinta, joka suureltaosin
tietyyn maksurytmiin, jonka
koskeeilmoitussaatavia.
Osasmuuttaminen toisen firman
ton naytt6paatteidenviilityktoimestaon vaikeaa.Yhteneisella ratkaistaan julkaistavat
sia saanrdjaesim.tmtan asetilmoitukset etuketeenja toitamisajankohdasta on eri
saalta seurataan asiakkaan
aloilla vaikeaantaa. Itse olen
maksuhistoriaa.Asiakaskunta
tiukan perinnal kannalla,
on laaja ja monipuolinen ja
koska maksuaikaneuvotteluiltekeetydn mielenkiintoiseksi.
la on kokemustenimukaan
Luottoratkaisuillaon aina kiivain siirrctty ongelmaa,ei ratre, kuten lehdentekoonkuukaistu.Maksuaikasopimuksen
luukin. Luotto-osasto toimii
muistaayleensavain velkoja,
hallinto- ja talousjohtajan
ei velallinen.
alaisuudessa.
6. Luotonvalvontaa
vartenon ke2. Liityin yhdistykseenedellisen
hitetty monenlaisia sovellutydnantajan palveluksessa,
tuksia ja maksuhairidtiedosvuosi oli muistaakseni19?3.
toja. Luottotietoja on saata3. Yhdistyksenjasententoivoisin
vissa nayttopaetteille, Luotentista enemman esittavan
toalan tulevaisuusnayttaasiis
mielipiteiteen lehdessamme,
h).valtZi,olemme kehityksessa
jonka sisaltda pitaisi monipysyneet mukana. Toivottapuolistaa.Kaikilla jasenillaei
vasti mahdollisimmanmonelaina ole mahdollisuuksiaosalla jasenellaimme
on vastaisuulistua kokouksiin, mutta lehti
dessa ajanmukaisettydkalut
tavoittaneelaheskaikki. Alalhyvin luottoratkaisujen telamme voisimm eyhtenaistezi
koon.
viivastyskoronja perimiskulu-

UUDET JASENET

Ilmarinen,
Elekevakuutusyhtiai
Helsinki
Pirio Lahti
Perintdasiamies

kautta vaan tehde jotain jar
kevaa.Ehka on liikaakin painotettuj iisenmearankasvattamiseenmuun toiminnan kus_
tannuksella.
4. Minulla on sellainenkuva, ette arvostus on paranemassa
firmoissa siina mielessa,etta
luottofunktio ja luoton mydnteminenovat vahan negatiivisia sanoja.Mutta firmoissaon
varmasti ymmarretty se, etta
tavaraluottoja muu luotto on
osa myyntiprosessia yha
enemman, ja ettei luottoala
ole mikaanerillineneikanegatiivissavytteinenasia vaan se
mika tahda
osasitit prosessia,
firman hyvinvointiin. Kylla
luottofunktio sinansa kytketaan yha kiinteammin myyntiin ja markkinoinliin. Tassa
mielessearvostuson parane_
massa.Nama ovat alkuvaikutelmiani, silla olen alalla ollut
niin vahanaikaa.
5. Luoton valvontaanja perintii:in liittyy kielteinen savy,
mutta uskon, ettZlse on poistumassala on ymmarrettyse,
erta siihenei valttamaftapida
liittya tellaistaveristysta.
6. Luottokauppa lisaantyy varsinkin luottosektorillaja alan
vaatimukset kasvavat koko
ajan. Pit:ia pysyakehityksessa
mukana, silla esimerkiksitekniikka kehittyy koko ajan kovaa vauhtia ja firmoissa ammattia tullaan arvostamaan
yha enemman ja haasteellisuusliseantyy.
Vaaditaan enemman, koska
tavaraluottoja kaikki muu tu
lee laajenemaan.Yksityissektorihan on muuttunut totaalisesti muutaman viimeisen
vuodenaikana.Voisinkuvitella hyvinkin vahvaa asemaa
luottoalalla sekzikauppiaspiireisseette firmojen siseisissa
organisaatioissa.
On hyva,ettamydsrahoitusyhtidt koetaanosanaluottoalaaja
rahoitusyhtidihinhanliittyy paljolti muun muassaajatus rahan
kalliista hinnasta. Toisaalta .ahoitusyhtidtoiminta on hyvin
paljon myynnin edistamiste,toisin sanoenmyyjille luodaanvalineet, joilla he voivat myyda
enemmen. Myyjien intressiSei
ole rahoittaaja roikuttaa saataviaanvaansaadamhat poisja siina
me voimme auttaa omalla ammattitaidollamme ja varsinkin
tuotekehityksella.

Elakevakuutusosal.Toimin
keyhtiollmarisenperintiiosas
tolla, perintaryhman esimiehena.
Osastommejakautuu 2 ryhmaan: perindryhma, joka
hoitaa vakuutusmaksujenlainojen ja vuokrien perintAase Skop-rahoitusOy, Rahoituska dlitysryhma, joka kirjaa pnallikkb,DI JormaPlatan
maksusuoritukset.
tulleet
Osaston paallikkdna toimii
jon viime aikoina liittynyt ihErkki Mikonsaarija osastom- l Esimieheni on alueellisen
johtaja,
misia Luottomiehiin. Meilla
mikai
markkinoinnin
me vahvuuson €lla hetkell:i
jo sinallaankertoo,etta olen
on ilmeisestitoimihenkildpuo
24 henkiloa.
lella enemmankin jasenia,
markkinoinnissa
alueellisessa
on
elekevakuutus
Ilmarinen
luottovalmistelijatovat hyvinjonka asiakkainaon
mukana.Yksikdssanitydsken
osakeyhtici,
kin paljon siina mukana ja
telee kuusi henkildii. Toimin
n. ?4 000 tyijnantajaaja yrittaija
ehkaiuuri
Skop-rahoituksessa
jaa. llmarisen maksutulo oli
vastuurahoituspaallikkdna
keskijohto on puuttunut yh
alueenani on Helsinki sekzi
vuonna19852,9 mrd. markkaa.
distykses€. Esimerkiksi esisuurasiakkaat.Talla alueella
Elakkeit?iIlmarinen maksoi viivastaan asiakashankinnasta, mieheni Olli Lindblad ja ryme vuonna ll4 000 elakelaiselle
ovat
mani rahoitusvalmistelija
hoidosta ja
asiakassuhteiden
yhteensa2,5 mrd, markkaa.Hen
yhdistyksenjasenia,joten oliyksikdn
kannattavuudesta,
kildstdmaaraon 440.
si ollut aikaoutoa,jos valipormyynnistaja markkinoinnista
2. Yhdistyksenjasen olen ollut
ras olisi puuttunut.
saast6seka
Yhdistyksaastdpankeille
l9?0luvun alusta.
yritysasiakkaille. 3. Mielestani yhdistyksela on
pankkien
senulkomaantoimikunnanjahyvin perinteinenrooli eli se
Olen koulutukseltanidiplomisenenaolen toiminut joitain
Artoimii kokemuspankkinainsiniiiiri ja ollut aina myyn
vuoslasltten.
vostan henkilokohtaisiasuhnin ja markkinoinninkanssa
3. Yhdistysvoisi ottaa aktiivisesteita kaikkein eniten eli tietekemisiss:i.Tata ennen toiti kantaalehdistdssaalan eridonvaihtoa, ihmisten tapaamin Outokummussa toistasekaijairjesta:i
koiskysymyksiin
mista paitsi tydn piirissamyds
kymmenu vuotta -myynnln
toimittajille esim. paneelikesvapaammallafoorumilla. On
johrotehtavissa.Kevaiilla -85
kustelujanaistaasioista.
toki aivan selvaa,etta jonkun
Skopraan haettiin paljon
Koulutustoiminnassa pitiiisi
ja
pitaa ottaa kantaa julkisen
jarjestamaan
tarmyynnin ammattilaisia
pyrkiai
enemman
vallan asioihin. Sill:i olisihan
tuin siihen tilaisuuteen.Nyeritasoisia kursseja ja semiaika onneton tilanne, jollei
kyinen tydni ei kovin paljon
naareja.
ja
olisi sellaista elinte, joka
eroa muustamyynti- mark4. Kokemuksenialan arvostuk
pystYYotasiantuntemuksella
kinointitoiminnasta, tietysti
sesta perustuvat val(uutuspeEhka
ja
asioihin.
kantaa
tamaan
rahoitusalan
tunteminen
rintaan,koskasenmerkityson
se kuitenkin on liian matalajatkuvasti korostunut viime
oppiminenon hyddyllisu kaiprofiilinen yhdistys,Toisaalta
ken kaikkiaan.Olen ollut aina
vuostna.
myosjasenientehEva on tehhiemanpoikkitieteellineninsi5. Elakevakuutusyhtids€katsotde yhdistystatunnetuksija ehn66ri ja tama tyci laajentaa
tuna pidan ongelmanaulosok?i siinii ei olla oltu riittaval
skaalaani.
ton tehottomuutta. Ulosotto
aktiivisia, toisin sanoen kun
toimii kyllii tehokkaastiniiden 2. Olen ollut mukana yhdistykfirmoissajoku on jasenja jos
puitteissa,joita silla
sessavasta vahan aikaa, keresurssien
-86.
jeron
sejasenyystyydlttaa ja antaa
vaasm
Mielestani
mutta velon kaytett:ivissaan,
jotain niin mike etteivoisi varkevaa,ettii mhoitusalanihmikojen kannalta perimisajat
vatejasenialisaa.Toisaaltaeiset ovat tallaisessayhdistykja:ivar liian pitkiksi.
han yhdistyksenPaaasiallinen
sessa mukana. Meille on
6. Avoimenluoton mydntaminen
palaika
funktio ole kasvaa jasenien
Skop-rahoituksesta
kiristyy.

LUOTTOMIEHET : KREDITMANNEN R.Y:N
HALLITUS,TOIMIHENKITOTJA
TOIMIKUNNAT VUONNA 1987
Puheenjohtaja

\arapuheenjohtaja

Sihteeri

Rahaslonhoitaja

Kerhomestari

\arsinainen jasen

\arsinainen jzisen

\arsinainen jiisen

\arsinainenjesen

MIKKO PARJANNE
toimitusjohtaja
LuottokontrolliOX puh. 90 7653ll
PERTTIPENNANEN
luortopaellikkd
Oy KontinoAb
puh. 9019 261
SEIJA LEHTONEN
konttoripaallikk6
PerheautoOy
puh. 90-840800
PIRJO LAHTI
perintiiesimies
ElekevakuutusyhtidIlmarinen
puh. 901841
PERTTI LARVA
luottopa:illikkcj
SanomaOy
puh. 90-1222070
KAJ LUNDSTROM
kamreeri
SuomenYhdyspankkiOy
puh. 90-165
5604
MARTTI KUURTAMO
markkinointipaallikkd
PerimistoimistoContant Oy
puh. 921-330
300
JORMA PLATAN
rahoituspZiallikkd
Skop-Rahoitus
Oy
puh. 90 18501
ANNE LEPPALA-NILSSON
lakimies
Aspo Oy
puh. 90-427801

T'LKOMAANTOII\TIKUNTA
\ hdist]ksen hallitus on
lokouksessaan7.1.1987
nimennyt ulkomaan:.'imikuntaan seuraavat
Jaicnei:
tuheenjohtajanajatkaa
toimitusjohtaja
THO\1AS FEODOROFF
l.limikunnan muut
la..'nel ovat:
luorlopa.illikkd
fSKO SALKOLA,
t(rimistop?iallikkd
PIRJO NURMI,
orasropaaillikkd
RAI\'1O JARVISALO,
lamreeri
I.AJ LUNDSTROM,
toimislopaAllikk6
GI\GIZ SAFIULLA
ja rahoituspaizillikkd
JOR\,1A PLATAN.

Koulutustoimikuntaaei kuluvalle
vuodellevalittu, koskanykyisellZian
alan
koulutustajarjesteraanmuilra tahoilra
jasener
riittavastija yhdistyksemme
toimivat luennoitsijoinauseiden
jarjestajienkursseilla.

LUOTTOALAN NEUVOTTELUKUNTA1987
Luottalan neuvottelukunta on yhdistyksen
sAZintdmaarainentoimielin. Sen tehtavana on
antaa yhdistyksen
hallitukselleneuvoja ja
asiantuntijalausuntoja
yhdistyksentoimialaan
kuuluvissaasioissa.

Toimitusjohtaja
AULIS LINDELL
Oy Union-OljyA
Luottopaallkkd
JAAKKO POHJANPELTO
E-osuuskuntaEka
Toimitusjohtaja
ESKOTUOVINEN
SuomenLuotonantajayhdistys

Neuvottelukunnan
jaseniksi vuodeksi
Johtaja
I987 on valiltu seuraavat TAUNO VALLI
henkildl:
Kesko Oy

Luoltopa;i11ikk6
TOl\{ AHLROOS
Luotlokunta

Toimitusjohtaja
MIKKO PARJANNE
Luottokontrolli
Oy

Osastopaallikkd
Luoftopaallikk6
LASSI KANTOLA
VEIKKO SEMi
SuomenYhdyspankkiOy Oy StockmannAb
Toimirusjohtaja
JARMO KARPPI
SuomenYritysrahoitus
Oy

Toimitusjohraja
RISTOSUVIALA
MaksutietoOy

KOKOUSPAIVIIT 1987
Luottomiehet - Kreditmannen
r.y:nkokouksetvuonna 1987ovat
12. 3.1987kuukausikokous
7. 5.1987varsinainenkevaG
kokous
24. 9.1987kuukausikokous
25.11.1987
varsinainen
syyskokous
Kokousajatja -paikat ilmoitetaan kokouskutsujenyhteydessa
lehdessamme.
Merkitse ajat allakkaasi.Tirle
mukaan keskustelemaanalaa
kiinnostavistaasioistaja tapaamaan kolleegojasi.

Luottomiehet- Kreditmennenr.y:n kannattajajiisenmaksut
Vuosi_
Liikevaihto
maksu
(Pankit,vakuutusyhtidt mk
yms. taseenloppusumma)
Alle l0 milj. mk

200mk
500mk
Yli
800mk
Yhdistyksensyyskokous
3.11.
1986vahvistivuoden 1987jiisen
maksuksi100mk. Maksuaikaon
maaliskuussa87, jolloin lahetetaan jesenillemaksulomakkeet.
lOoflilj. mk
100 milj. mk

Pariisin kokous tyiiskentelee.Kuvassavasemmalla puolella isentiimaan edustajat. Keskelle vasemmalla Terry Robinson ja puheenjohtaja Roger Cork, molemmat Englannista. Oikealla puolella Berry Groundwater, Englanti, John O. Sullivan, Irlanti, James
Frey, Irlanti, Merino Requera, Espanja, ja Domingo Fernandez Calloja, Espanja.

Pariisin kokouksessa
SuomeaedustiThomasFeodoroff. Henen vierelltienRuotsin edustaiaBritt-Marit Rebel.
l0

FECMAN
SEURAAVA
KOKOUS ON HELSINGISSA
Luottomiehet r.y. on ollut ak
lii\ inen jarjest6 solmien suhteita
muihin Euroopan vastaaviin jariestcjihin. Luottomiehet ovat j:iriesraneetlahes vuosittain viimeis
i!'n I0 vuoden aikana seminaarimarkoja eri maihin. TAme toiminta o. tietenkin lahentenyt
.uhreita muihin vastaaviinjarjesllrihin. Luottomiehet ovat myds
:oimineet isentina kun Pohjoismaisra on tehty tutustumiskaynIeiaiSuomeen.
Kerii;illa 1986 Institute of CreJir \lanagement Englannistateki
.rloilreen ehdottamalla yhteista
\okousta kaikille Euroopan luotroalan jerjestdille. Kesiikuun logu;sa Windsorissa Englannissa
r\rl(-utuikinkokous,iossa paatetIrrn perustaaFederationof European Credit Management Associ
rtionr. Luottolinkisszi3,286ldyr\\ lasra kokouksestaSeppo Reima\ uon kirjoittama yhteenveto.

si uutta maata, Espanjaja Bel laiselta edellytetaenrietotaitoa.
gia, edustettunavanhojen Eng- Pyrkimyksenaon luoda koko EuAlustava ohjelma
lannin,Irlannin,Ranskan,
Ruot- rooppaa kattava"ammattiluoki
sin, Norjan, Tanskanja Suomen tus". EnglannissaInstitute of
lisaksi.
Credit Managementkehui saa*Luottohallinnon
toiminta:
Kokouksessakaytiin liipi uu
ja am
vuttaneensa
koulutuksen
kolme jasenyhdistystakertoo
jarjestyssaanrd mattiarvostuksen
den yhdistyksen
johdosta
ja ja |aloutta.Uudenyhdistyksen 100% korkeampaapalkkaamuimaansakytanndste.
*
Ongelmia.
perustajaJasenmaitayllamainit- hin palkkoihinverrattuna
ulkomaankaupassa
10vuo(errrytseso btrL
tujenlisaksiovatSaksa,Hollanri den ajanjaksolla. Toivottavasti
matden
ja Italia, jotka ovat olleer hyvin esim.Pariisissa
Kanssar.
perustetun
vientikiinnostuneitauuden jarjest6n ryhmlinainoaksisaavutukseksi
ei * Uusi konkurssilainsaAdiintd
ja
toiminnasta,mutta ovat olleetes- jaa EuroopanjAsenlueftelon
ko- ,,< Ranskassa Englannissa.
MillZi
tavalla
EEC vaikuftaa
tyneit?i osallistumaan kokouk- koaminen,
vaansuunniteltu
vienja on huomioiravaluottopolisiin. Kokouksessa
sovittiinmyds tikasikirja,jolloin se varmasti
tiikassa.
et|a jokainenjesenyhdistys
kan- hycjdytta:imeita kaikkia.
4. OsallisrujilleesitellzianFECtaa itse omat osallistumiskustanMA:n tavoitteetja saavutuknuksensaniin, etta jeejestdn
set:
omat kustannukset
olisivatpieSeminaarinyhteyteenpystytetaan
net. Uusien haastavientydtehtzi
kokous
pieni
luotrohallinnon atkvienvuoksiulkomaillesiirtyneen Seuraava
ohjelmanaytrely. Paivan paatSeppo Reimavuonehdotuksesta Helsingisse
teeksi on tarkoitus jarjestaa yhuudeksi varapuheenjohtajaksi
teistii ohjelmaaseminaariinosalvalittiin ThomasFeodoroff.
SeuraavatFECMA:n kokouk- listujille. Seminaarijarjestetaan
arvio on
seton tarkoitusjarjestaaaina va- omakustannushintaan,
rapuheenjohtajan kotimaassa, alle 1000 mk. UlkomaanroimiJoten seuraavanakokouspaikka- kunta toivoo jo nyt palautetta.
Konkreettistahyiitye
seminaariskana on Helsinki. Luottomiehet Josoletkiinnostunut
ovatkin nyt saaneet haastavan ta, niin alustavatilmoittautumi
Pariisinkokous
rchtaviinjarjesteaFECMA:n ko- set voi tehd:i joko puhelimitse
2t.11.1986
FECMA:n toiminnasta eivat kouksen lis:iksi jasenjarjestdjen (90) 144os5,/Marjur Laaksonen
alnoastaan vientikauppaa har jasenilletarkoitetunseminaarin tai postittamalla alla oleva kujoittavat hyddy,vaan Luottomie- lauantaina30.5.1987Dipolissa. ponki osoitteella:
Oy CreditAb,
\\rociation Francaise des het yhdistyksena
tulee tierenkin Itse FECMA:n kokoukseenodo- PL 4?, 00241Helsinki.
Drccreursof Chefsde Creditjair
kehittymaanja saamaanvirikkei- tamme24 osallistujaasekziParii
yhreistydste. sissatehdyn pikagallupin perusFri\ar kckoustaedeluvanailta- tA kansainvalisest:i
na |hreisen paivallisenkokouk- Jo nyt saammeottaa kantaaluot- teella seminaariinosallistuuvie!.en osallistujilleja ranskalaisille topa:illikdn toimintaperjaarteista raita ulkomailtakaikenkaikkiaan
ptnilleen. Kokouksessa
oli kak- ja mit:i luottohallinnonammatti- noin 150.

OSALLISTUN FECMA-SEMINAARIIN

ll

Kqyta
aslantuntijaa.
Saatmaksutapatiedot
p iiiviintuoreiria.Fleti.
Luottokonnr>llin maksutapatiedostotoirnii tosi rnarkan. liiki vie aiku kLrinminuutin. lldullisuutta
ai:xsa.Se tl4oaa tilli hctkclli 1,5nriljoonan l ksiq,is- krrostaa sckin, etui lksi tarkistus s:rattaa sd:ist:i.i
henkildn
pelaa puhelimella uri
'lbsiaj:usa.ia 1ti 160.0(X)r'rifi'ksen nraksutapaticdot hrhansia rnarkkoja. Palr,clu
toimiva lksitlishenkildidcn n)aksuripatic- p:i:itteell:i.Tarjolla on mvos unita palvclumuotoja,
closto on i() kisite. \'astaaYatrTit|sten tiedot oYat kutcn autom:urttislrvalvont:r:r.ialulttokorttiLrn |arn r r r r r u rna r r rr o d rr r j ; r no l l c . rp ; i n k k i c nL i l r r r t ; i irr r i . IIlenltltsL.t.
Nyt n:irnikin tiedot or,atk:rikkien:r,si:rlikaidcn
ulottrrLis:itictoiasaatsoittarnallapuh. 1)0/7(j51111,
Anni
villa. Tietopankkiaan Luottokonh-olli pitfti talkr,sti Ellilii tai Torsti -lulenheino. Tietoja saatrnlos tilaaa j ; u r t a . d h . P ; i i r i r u i i rkr i r j l t ; r ; l r. ' i r r r i l k i k s i l . 2 r n r nralla ohcisclla kupongilla.
rnaksuh:iiriiiui.
H)"v:it hakutekii;it ia )irclistctn tieto teko:it tie- L:,ihetuiki:i mimrllc lisitiet(ia Luottokontrollin
dosLl hlotettirvan.Yksiq ishenkiloidcn hakrrtekij:in:i i
on nirnen ohella henkrkinurnus.Yritlsticdoissa on
maksutapatiedoista
rr i m i h a k u j clni s i k r ik i 1r o . . i k a r r p l ' ;el k i . r c r i nr r r r c r , , . n Yksiq.ishenkilciiden
I
Yritysten
maksutapaticdoista
Rckisteroirhn kaiRi maksutapatiedotlot tlvit selk c ; i . r ir yl r r r r i t c hi nr i . j a o i L r i r rv l r d i . r c l n
i n ; i[ r . r i .
Nirni
Palvelu on rxrpe:ur ia monipuolista. Pankit ja
kuppa pcrustivatLuottokontrollin 25 nxrtia sittcn
Toimipaikka
toirnintansatueksi- eir':itliikcvoiton lrroksi. OnristaLdhiosoitc
.jina ovat K()P, ()KO, PSP,SKOP, SYP, llxxratlrr.imrnat L:uqranjdrjestot .fa -liikkcet seki Srurrncn Postinurneroja -toimipa,rkkr
Luotonar.rtla1'hdisB
s .jaLuottotieto ry'.Mali,sutovat
Puh.
n r i r r i r n ; r a l i .- , iraL s i L r s c l r r r r : r k s ara i n r r i r r r r L - u r r ; r n

@LUffiTROLLIOv

M:ikel:inkanr52, 005() Helsinki.PL 84, 0051i Ilelsinki. Puli. !)0/7(i5311.

Luottomiehet-Kreditmiinnenry:n kokous pideteen
torstaina12.3.1987
klo 17.{X}
alkaenHelsingissiiHotel(Union-sali).Ereliranta10.
li Palacessa
Kokou-ksessa
kiisitelliiiin:
1) OikelstieteenkandidaattiArto KettunenKaupan
Keskusvaliokunta
Kaukevastapitiiii esitelmiin
uudestakulutusluottolainsiiiidiinntistii
2) Muut asiat
Kokouksenjdlkeen on mahdollisuusnauttia yhteinen iltapala. Toivommetilaisuuteenrunsastaosanottoa!
Tervetuloa
Luottomiehet-Kreditminnen
r.y.
Hallitus
HUOM! Ennakkoilmoittautuminen
kokoukseen/ruokailuun pyydetiiiintekemiiiin hovimestarilleviimeistiiiin maanantaina9.3.1987puh. 657474.

LUO[TOKUNTA

EurocardOy
InunasseteliOv
Heikkiliintie 10
OO21O
HELSINKI

puh.90-69 64t

l3

LUOITOMIEHET -

KREDITMANNEN RY

7.1.1987kokouksessa
hyvaksytytuudet jesenet
Ingman Martin
KTM, Talousjohtaja
SandozOy
PL 19
M2II HELSINKI
puh. 90-6'13495

Laitinen Eva
Luotonvalvoja
Luottokunta
PL 6I
OO2IO
HELSINKI
puh. 90-69641

FesonenHeimo
Hallintopaallikkd
OP-Kortti Oy
PL 308
MIOI HELSINKI
puh.90-4041

PeuhuLiisa
Oy Autorex Ab
Yo-Laskentamerkonomi,
perintakasittelijii
VanhaViertotie 7
OO3OO
HELSINKI
puh. 90-5785ll

Kent
Oy
HELSINKI
90-332 546
Maikki
Oy
HELSINKI
90-4041
Kirsti
irkailija
Oy

J?irvensivu
fauri
Ekonomi,
luotto- ja reskontrapaAllikkd
Oy Irhja Ab
O87OO
VIRKKALA
puh,. 912-451302
Miiki Timo
tuotantopeellikkd,
pe ntatoimenjohto
PerimistoimistoContant Oy
PL 20
2O1OITURKU
puh. 921-330300

HELSINKI
9o-1442ll
.11.1986
kokouksessa
hyvaksytytuudet jiisenet
Kelloniemi
Oy

900
90-1850

Martti Waltasaari
Toimitusjohtaja
HelsinginKTK-yhdistys
Kotisaarenkatu5
OO55O
HELSINKI
puh. 90-75681

Har Nurvala
Rahoituspaalikkd
Skop-rahoitusOy
PL 9OO
OOIOIHELSINKI
puh. 90J8 501

Kdstina Taavila
HSO-sihteeri
Oy Textil Ab
PL 80
OO7O1
HELSINKI
puh. 90-3546U

Hallituksenkokouksessa7.11.1986
hyviiksytytuudet jasenet
Jaostopaallikkd
Pekka Jaakkola
OsuuspankkienKeskinZiinen
Vakuutusyhtid
PL 308
OOIOIHELSINKI
puh. 90-4042180
Tarkastaja
Markku Huoviala
YhtyneetPaperitehtaatOy
PL 40
3760I VALKEAKOSKI
prh. 931-476'10
Toimittaja
Kirsti Rimon
Kauppalehti(Uusi Suomi Oy)
PL I39
OOIOIHELSINKI
puh. 90-5303529

Luotonvalvoja
Sari Vuolio
Oy StockmannAb
Aleksanterinkatu52
OOIOO
HELSINKI
puh. 901213716
Luortopaallikkd
Osmo Siira .
Kouvolan SeudunOsuuspankki
Valtakatu 16
45100KouvoLA
puh. 951-19
591
Yhdistyksensyyskokous3.11.
1986vahvistivuoden 1987jasenmaksuksi100mk. Maksuaikaon
maaliskuussa87, ja pankkisiirto
ohessamaksamistavarten.

Oy RajahuolintaAb
Oy Scan-Auto Ab
Tini SuomenIdeamarkkinointi
SuomenLuotonantajayhdistys
Yhdistyksemmekannartajaja- SuomenYritysrahoitusOy
seniksiovat tahan mennessaliit- Suur-HelsinginOsuuspankki
tyneet:
Oy Julius Tbllberg Ab
Aspo Oy
TietoperintiiOy
Contant Ky
Tirrun SeudunOsuuspankki
Oy Credit Ab
Onko yrityksesi jo yhdistykOy ElectroluxAb
semme kannattajajasen?Jollei,
Oy Huber Ab
ota yhteysyhdistyksemmesihteeInd€pendentRahoitusOy
Iiin kontro peellikkd Seija tehKansa-yhtymaOy
toseen.Seijantavoitatosoitteella
kmminkiiinen Oy
PerheautoOy Petikontie3,01720
Luottokunta
Vantaatai puh. 90-840800. HaMK PerintaOy
nelta saat lisatietoja kannattajajasereksiliittymisesta.
OsuuspankkienKeskusliittory

Kannattajajflsenet

Ivlikonsaari

4l

HELSINKI
90-1843606
Bjdrkman
Oy

3
HELSINKI

-r982403

G(inlund
Oy

900
HELSINKI
90-18501
Laine

Oy
900
HELSINKI
90-1850r

Eila Vesarto
Luottoesimies
HelsinginKTK-yhdistys
Kotisaarenkatu 5
OO55O
HELSINKI
Tarja Pdntinen
Luotonvalvoja
Oy Philips Ab
Kaivokatu8
OO1OO
HELSINKI
p.uh. 90-17271
Juha-Matti Peltomaa
Lakimies
SuomenYritysrahoitusOy
Siltasaarenkatu14 A
OO53O
HELSINKI
puh. 90-77281
Maija Sakslin
Oikeustieteenkandidaatti
InstrumentadumOy
PL 357
OOlOIHELSINKI
puh. 90-711
2ll

Piiiitoimittaja
Pertti Pennanen
p\th. (90) 192226
Toimitusneuvosto
Mikko Parjanne
puh. (90) 765 311
Pertti Larya
ptth. (90) 1222070
Anne leppala-Nilsson
puh. (90) 427 805
Martti Kuurtamo
puh. (921)330 300
Toimitussihteeri
Kad Martiala
puh. (921)516814
Toimituksen osoite
LuottomiehetKreditmannen r.y.
PL 89100101Helsinki

Valokurzaja
Erkki Markko
Pankkiyhteys
SYP-Senaatintori
200t38-490509
Jisenmaksut
SYP Ruoholahti
211238-4011
Ilmoitushinnat
2,'l s. 2 400 mk
l/l s. 2 000 mk (takasivu)
1,/l s. I 500 mk (muut sivut)
1,22s. 800 mk
l,/4 s. 600 mk
l./8 s. 400 mk
Osoitteenmuutoksetja jdsenasiat. SihteeriSeija l.€htonen,
puh. 90-840800

l5

