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LEHDISTO

Luottoalan
vziki koolla
Espoossa
[-uotloalan kaytainn6n menetelmat Euroopan maissa scka
kansain\'iilisenkaupan ongelmat
olivat esilli luotlo ja rahoitusalan eurooppalaisen jairjestdn
FECMA:n ensinlmaiscssakarl
seminaarissa,joka
sainv:ilisesszl
pldeftiin Espoossa laualtaina.
Semiraari kasi$eli lisaksi EEC:n
luo oalaa koskeviasaiinn.tksiii.
Suofiesta FECN'IA:n jasenena
on Luottolniehet-KreditmanncD
yhdislys. Seminaarinpuheen.ioh
tajana loimi Oy Creciit Ab:n toimitusjohiaja Thomas Feodoroff,
joka viime syks),na valittiin
FECMA:n varapuhcenjohtaiaksi.
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Ke 25,11.
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_ KREDITMANNEN
LUOTTOMIEHET
R.Y:NJASENLEHTI

Mediatiedot1987
Painosmeera
Jakelu

1.000kpl
jiisenist6lleia alanjeriestdille

Alueet

valtakunnallinen

llmestyminen

neljakertaavuodessa

Painopinta-ala

M

llmollusten
viimelnenFtt6aika kaksiviikkoaennenilmestymi$a
llmoilushinnat
mk/pmm

llmoitushinnat
211s. 2 4OOmk
1/1s. 2 000 mk (takasivu)
1/1s. I 500 mk (muutsivut)
112s. 800 mk
1/4s. 600 mk

Vtirilisd

sovitaaneriksEen

Paperl

Kymexcote
135matta

Ainebtotoinomu3 otfsetaineisto

Julkaislia
P6etoimittaia
Puheeniohtaia
Tolmituksen
osoite

- Kredilmannen
Luottomiehet
r.y.
PerttiPennanen
MikkoPar.ianne
PL 891
00100Helsinki

Puhelimet

Pennanen(90)1926226
Parjanne (90)765311
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LEHDEN SISALTOA

LuottomiehetKreditminnenry:n
jdsenlehti

LUOTTOHALLINNOSTA SUOMESSA
Aulis Lindell Sivu 9.

Ilmestyyneljii kertaa
vuodessa
Pddtoimittaja
Pertti Pennanen
Toimituksenosoite
Luottomiehetry
PL 89100101Helsinki

Y L t I S I I .O N T O I s I AK Y 5 Y \ 4
YKSIA
NYT JA TULEVAISUUDESSA
Jermu Laine

Toimitusneuvosto
Pertti Pennanen
puh. 90-1926226
Mikko Parjanne
puh. 90-765311
Pertti Larva
puh. 90-122070

YRITYSTUNNUKSELLATIETOLAHTEISIIN
RANSKASSA
Jean Pierre Marin Sivu 9.

Anne Leppiili-Nilsson
puh. 90-427805
Martti Kuurtamo
puh. 921-330
300
Taitto
Kari Martiala
921-5168r4

.JARJESTELMA
CREDIT-SCORINY
K U r t r L s ru o r o r . A L p A \ p A A f o s f F N
{puN{
wentker Sivu6.
Ruecdiger

Valokuvaaja
Erkki Markko
Paino
HelsinginLiikekirjapainoOy
Helsinki

LUOTTOHALLINNOSTA ENGLANNISSA
Sivu 7.
PeterMartin
RIKOSPOLIISIT KERTOVAI TALOUSRIKOKSISTA
Kari Rantamaja Markku Salminen Sivu 13.

S1mi1a3ril ovqsi Espoon kaupunginiohtoja Pekka Layftyniemi, todeten tapohtuman teemojen olevqn mitti
oianiohtoisempia yhdentyvan Euroopan kannqlta- Kontakteja ja tieto-taitoa tarvitaon laihituleyoisuudessavhii
enenevdsstimAdrin koko Euroopon maiden vAlillti.

Seminoariohjelmoapidettiin hJvaind.Aionkohdosta ja lyhlestii vslmisteluajostajohtuen Dipolin sali ei kuitenkoan tiiyttyny.
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YleisluontoisiaEuroopankaupassa
nyt ja tulevaisuudessa
Eriis suomalaisista alustajista
Fecman seminaarissa 30.5.19E7
oli vamluomad, entinen ulkoJermu
maankauppaministeri
Laine. Alustuksessaan hin kertoi
ulkomaankaupasta Euroopassa
n!t ja tulevaisuudessa, kaupan
esteistii ja yhteistyiimahdollisuuksista.

ValatuomariJermuLaine totesi ena Euroopassaon tietynlaista
pessimismiii, europessimismia.
S! yt ja perusteetolisi turnustetravajotta tata voitaisiinpoistaa.
Jermu Laine piti myos tarkea
na et€ EEC ja EFTA voisivatlahestyatoisiaan entistaenemman
ja koko Eurooppatulisi saadavakuultuneeksisiita, etta kannatraisi muodostaa laaja, yhteneinen, integroitu Lansi-Euroopan
r apaakauppa-alue.
Taman idean
kipiviennissaon vaikeuksia.

luonti on kehittynytEuroopassa? rahavarastot siirtyvat helposti JaErealta osin merkkeje on Lai- paruln.
neen mukaan havaittavissasiita,
etta USA ja Japaniovattaloudellisessakasvussa,bruttokansan- Eurooppalaisenyhteistyiin
ja uusientydpaikkojen
tuotteessa
luonnissa ajamassa Euroopan onselmia
ohi. Esim. patenttejarekisterdidaan Englannissapaljon, mutta JermuLaineenmukaankoko EukeytenndssAjapanilaiset ostavat roopan tulisi lahestya toisiaan
patentit ja muuttavat ne tuotta
kansallisesta
identiteetistaluopuvaksi. Eurooppalainen toimin- matta, mutta yhteistydtatehostataymparistdei taida innostaa.
malla. Ongelmanaon hanenmuJapanilaistenon toisaaltahan- kaansaerilainenkulttuuri ja erikala avataeraiU Euroopanmark- laiset standardit Englannissa,
ja Pohjoiskinoita. Kulttuuri ja historia Ranskassa,
Saksassa
joitakin rajoituk- maissa.Yhteistydnkehittemisesasettavat
myds
Ajavatko USA ja Japani
sia. ToisaaltaJapaninrahalaitok- satoisenmaanstandardejaei saiEuroopanohi
set ovat kasvaneetvoimakkaasti, si diskriminoida tukemalla vain
mm. maailmansuurimpienpank- omaansa.
Varatuomari Jermu Laineen
Onko Lansi-Eurooppajeanyt kien tilastojen karjessa on nyt
kehityksesta jZilkeen johonkin kaksijapanilaistapankkia.Tame mukaan eurooppalainenyhteismuuhun alueeseen
tai alaan ver- tulee aiheuttamaanlahimman l0 tyd ei lyhyella t?ihtaimellaole
rattuna? Miten esim. taloudelli- vuoden kuluessaongelmiamycis mahdollinen,mutta pitkalla tahnen kasvuja uusientydpaikkojen eurooppalaisillepankeille, silla tayksellAsiihen on evaita. Sisai-

sissii markkinoissaEEC ei saisi
paattaia yksin Euroopan ulkomaankaupasta,EFTA:n, USA:n
ja Japaninyhteistydtaytyisiottaa
huomioon.

Suomi ei enii korpea
Esitelmansalopuksi varatuomari Jermu Laine totesi, etta
Suomi ei ole enaa mikaan kaukainen metsamaa, josta ulkomaille viedaanpuuta ja paperia.
Viennistammeon 37 qo teollistatuotantoaja 39 qo metalli-ja konepajateollisuutta.Jermu Laine
totesilopuksi,etta Suomenvienti
on talla hetkellakilpailukykyinen
ja kukoistava.Kasvupotentiaalia
ja mahdollisuuksiaon ja Suomen
tavoitteenaon paastZi
tehokkaasti
kaikille Lansi-Euroopanmarkkinoille.
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Useimmat meistd ajatteleyat,
aika on rqhaa.

Credit scoring-jiirjestelmi parempien
luottopflitiistenapuna
FecmanseminaarinyhteydessA The Fair, lsaac Companiesjohtaja Ruediger Ventker The niminenyhrid eli Fico on perusFair, Isaac Companies-nimisestiitettu 3o-vuottasitten.Yhtidn palyhtiitstii Kaliforniasta kertoi veluksessa
joison 200henkildzi,
sco ng-jiirjestelmiiste,jota kiiy- ta tilastotieteilijditaja atk-henkiftfeiin yleisestimaailmallakulu- ldstdZiyli puolet. Euroopankont,
tusluottopietiiksie
tehtiiessii, tori on Monacossa.USA:ssayhTyypillisiiikiiyttejie ovat rahoitu- tidlla on lahes monopoli. Ficon
syhtiatt, pankit, luottokorttiyh- Credit scoringj?irjesrelmia on
tiiit, isot viihittiiismyyntiketjut, yhteensainstalloitu noin 350, l9
itljy-yhriattja postimyynti.
maahan. Suomessaei jarjestelmea viela ole, mutta ainakin yksi
Suomessatoimiva yhtid tek€e
paatdksiaantamankin jarjestelm,in pohjalta. Sensijaanpelkkiii
pisteytys- ja luokifteluj:irjesrelmia, ilman tarkkaa tilastollista
otantaa, kaytetaanSuomessakin
yleisesti.

Miten scoring-jiirjestelmi
rnntiiliiidnnn
Scoring-jarjestelmZiraetZildidaan kussakintapauksessa
asiakasyrityksenomia tarpeita varten. Mitaan valmista pakettiratkaisuaei ole. Ensinvalitaanveestdtyypit ja mZiaritellaanrajat,
mitk?i hyveksytaenja hytatadn.

Tamenjalkeenkerataanmallitie- automatisoinninhelppous,Er;iel
dosto,minimina 2 vuotta ja 1500 asiakkaat ovat todenneet, errA
asiakasta.TAstAt€hdaantilastol- scoring-jarjestelmalla
on pysryn)
lisesti perustiedosto,jotta voi- nostamaan luottojen hyveks]'
daan maaritellaihyvAt,huonot ja misprosenttiakuitenkin siten,erhyl?ityt. Toisella tarkistelukier- te tappiot ovat pysyneetsamana
roksella karsitaan viela eraita tai pienentyneet.Toisetovat taas
vaihtoehtoja ja tasapainotetaan hydtyneetsiita, etta hppior olal
mallitiedostoa. Pisteelle anne- selvastipienentyneetsamallah!,
taan myds erilaisia painoarvoja. veksymisprosentilla.AsiakasturTietyn pistemearanylittavat tul- kimuksen mukaan 86 9o asiaklaan hyvaksyma:in.Tilastotieteen kaistaon ollut tyytyvaisiajarjesmenetelmista
kaytetaanregressio- telmaen.Yleensacredit scoringia
analyysia ja diskriminaatioana- kayteteanyrityksissa,joissavoir
lyysia.
tomarginaalitovat pienet,
Asiakkaistatarvitaan tarkat tieKoska Ficon scoring-jarjestel,
dot: ikA, sukupuoli, ammatti ja ma perustuulaajaantilastolliseen
koulutus, siviilisaaty, asumis- otantaan, sopii se parhaitenyri
muoto, tulot, omaisuus, lasten tyksille, jotka kasittelevatvahinmaar?i, luottokorttien maara, tzian50 000-100 000 hakemusra
omistuksissa olevien autojen vuodessa.Jerjestelmanhankkimaeraja malli jne.
minen vastanneenoin l,/2 miljoonan markankustannusta.NamA ovat olleetne syyt, minka takia jarjestelmaa ei esim. Suo,
Miten scorins auttaa
meen ole installoitu kenenkaan
yksittaisenrahoittajantai myyjen
Osajarjestelmzineduistaon ra- kaytitdn.
hassa mirtaamattomia: paiitdksenteonnopeusja johdonmukai_
suus,tarkastimaaritellytvastuut.
johdon tuki, tehokas ka),ttd ja

Talouspaallikkd
PekkaSiv6n.Luhra:
"Varsinuseinjo Creditinensimmaisestekontaktistaon tuloksenamaksusuoritus.
"

"Creditin onnistuminenulkomaanperinnf,ssdmme
on ldhes100o/o."

ja hiihtoasusteitten
Llhdan vapaa-ajan
myyntion tanavuonnanoingOOmiljoonaamarkkaa,
josta6G-70%
muodostuuviennista.
perhtersestimyos ulkomaillasuoraanvdhittaiskau
palle,joten asiakkaittemme
luku_--_Jil-"Ik!9i.me
maaraon
sangensuuri.Perittaviemme
maeraaon viimeaikoinavoimakkaasti'lisannyt
panostamisemme
Keski-Euroopan
markkinoille.
On ltsestaanselvae,ettetoimimmeynteiityossj;k;frii"; perinnan
ammattilaisen
kanssa.
Vaatetusteof
llsuudessaperintaon merkitavassiiasemassa,ja perintaon aloitettavamahdo isimman
plan.vlaKSamafiomat
laskutkannattaamielestaniehdottomastiantaaCreditinperitaveksiviimeistaan
kuukaudenkuluttua.
me voin sanoa,ettaerinomaiseen,
lahesi O0% onnistu. Vaheksymataomaatiukkaaluottopolitiikkaam
miseemmeulkomaanperinnassavaikuttaamerkitaviistiCreditinnopeus,tenoru<u
uJjiluotettavuus."
credit on suomen suurinyksityinen,rahalaitoksista
riippumatonperimistoimisto.
Riippumattomuutemme
on asiakkaittemme
jokaisentoimeksiannon
etu. Kesittelemme
. .
luottamuksellisesti.
credit kuuluumaailman
toiseksisuurimpaan.kansainvaliseen
J ustitiaInternational-perintaorganisaatioon.
Vankkakansainvalinen
osaamisemmeon asiakkaittemme
etu. Hoidt;;Jpeiinnein lrria ienotraasti
kaikkiallamaailmassa.
Credithoitaaasiantuntevasti
niinrutiini-kuinerikoisperinnankin.
Tarjoammeasiakkaillemme
luotettavaa
ja hyvaapalvelua.siihen kuuruumyos sdanno||inen
ja ferusteefiinenriportointi.
Creditin asiakkaatovat tyyvvaisia asiakkaita.
Creditinperintakonsultit
vastaavatkaikkiinkysymyksiisi.
Soita

(e0)r44Oss

cr.g,di.ki*m#til

ToimitusjohtajaAulis Lindell
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Oy Union-OIjVAb:n luottohallinnosta

f ',,r:rrusJohtajo
Aulis Lindell.

2,5miljardinmarkanliikevaih- paattaiiluottokielloista,
olla yh- luottokorttiasiakkaidenaiheuttatoa pydrift?iviillziOy Union-Oljy teistydss?imarkkinointiosastonmla.
ja
Ab:lla on yli 100000 luottoasia- kanssa,raportoidaesimiehelle
Yhteistyd luotto-osaston ja
kasta,joistayli 3k0 000 on luor- markkinointijohdolle.
muiden osastojenvalilla yhtidn
tokorttiasiakkaita.
Uusia asiakSuurinosayhtionluottomyyn- sisallAon vakiintunutta.Yhti6ssii
kaita tulee n. l0 000 vuosittain. nista on vakuudetonta.
Jos luo- on mm. luottokomitea, johon
Yhtidn luotto-osastolla
tycisken lonhakijan luottotiedot ovat kuuluu luottopaallkkd, aluetelee15 henkilda.Luotto,osasto epaedulliset,vanha luortoasiakas paallkkdja markkinointipaallikon osa yhticjnrahoitustaja ta- alkaa viivytellalaskujensamak- kd. Komitea paatda luottokielloushallintoa.
Yhti6n luottopoli- samisessa,
nuori tai vastikaaD losta hankalien ja isojen asiaktiikka on taasosayhtidnmarkki- tydelamaan siirtynyt henkild kaiden ollessakyseessa.Luottonointiopolitiikkaa. Johtokunta anoo luottokorttia, vakuuksia paallikkd ja myosluotonvalvojat
ja sen voidaanedellyttAa.Vakuuksista osallistuvat myynnin markkipaattaaluottopolitiikasta
muutoksistaluottopaallikcin
esi- kaytetyimmetovat takaus,pank- nointikokouksiin.
tyksesta. Luottopolitiikka on kitakaus,kiinnirysja talletustomaariteltykirjallisesti.
drstus.
Yhtidn luottopaallikdntehla
Perinnassa
perinensimmainen
viin kuuluu mm. johtaa luotto- dkirje lAhtee15 paivankuluttua
osastoa,hyvaksyauudet luotto- erapaivasta,luottosulkuilmoitus
asiakkaat,
tarkistaaasiakkaidaen 34 paivan kuluttua erapaivastii.
luottokelpoisuus,valvoaeradnty Yhtidn luofiotappiotovat viime
neidensaamistenkiertoa, valvoa vuosinavaihdelleet0,35 qo
vakuuksia, pitaa luottotappiot 1,209o:nvalillii luottomyynnisd.
sovituissa sovituissa rajoissa, Suurin osa luottotappioista on

Marin
Jean-Pierre
LE CREDIT MANAGEMENT EN FRANCE

SIREN-numeroavain
Iuottokelpoisuuden
selvittflmiseen
joten asiakasvoi Varsinaisten luottotoimistojen, Liikaa ei voine korostaa S[\iir]sten velinen luotonanto maksuaikaan,
Ranskassa
on 2 miljardinfrangin sitenpidentaaluotroa yli 20 pAi- jotka ainayha uudelleen
tutkivat REN-numeron tzirkeytta asiak.iokkaa. Luotoistal,/3 on pank- valla.
ja luottokohteen,toimitusaikaon paljon kaan identifioinnissa
i:luottoja ja loput 2/3 yritysten
Ensiarvoisen
tarkeadkauppa- pidempi.Ranskassa
ei olepuutet- kelpoisuudentarkistamisessa,
silr 3lisia. Maksuajat jakaantuvat neuvotteluissa
jotka la Ranskassajatettiin v. 1986
on selvittaaasiak- ta kaupallisista
yrityksista,
.,runnilleen
seuraavasti:
kaan identiteetti Iuotettavastija myyvat luoltotietoja ja suuri 27 802 konkurssihakemusta.
Uulr I ro kateinen
taloudellinen
tila. INSEE (lnsti- enemmistdnaisH yrityksista on sia yrityksia syntyy noin 20 000
:j ro 30 paivaai,tZissaryhmassa tut National de la Statistiqueet luotettavia. Ranskassasaa myds joka kuukausi,joista l/3 on en.:ir \ isestielintarvikesektori
des Etudes Egonomiques)antaa nk. ra,italintydnatehtyja luotto- tistenuudelleenaloituksia.
J0 do 60 paivaa,tassaryhmassa jokaiselle juridiselle henkildlte tietoja.
iuuri osateollisuutta
SIREN (SystCmeInformarique Luotonhakijan identifioinnin
lj ro 90 paivaA,UssAryhmassA du R€portoire de Entreprises) ja luottotietojentarkistamisenli-numeron,joka on sama kuin saksi on syyte
J]m. autokauppa
ryhtye mydsmuil0 ro yli 90 paivaA,mm. valtio. yrityksen kaupparekisterinume- hin saatavan turvaamistoimiin,
Li paivaa siit:i kun toimitus on ro. Tama numero on kaiken tie- kuten omistusoikeudenpidatyh! \aksytty ja tarkistus saattaa don lahde.Luoronantajille
rama sehdon kayttamiseen. Ehtoon
kestaal-2 kuukautta
numero avaa piiasyn erilaisiin voidaan patevestivedota neljan
Kaupan maksuehdotsovitaan tiirkeisiin tietoihin, kuten kaup- edellytyksentayttyessa:
kauppaneuvotteluissa
markkina- parekisteriiD, protesrilistoihin,
l) On oltava alioikeudenpeaja ulko- maksuhairicitietoihin ja sotu- tds vararikostatai muu juridisesti
!ilanteen,ranskalaisen
nraisenkilpailun, alan kauppata- maksujenlaiminlydnteihin.
sitovapiiatds.
pojen ja rahoitusmahdollisuuk- Luottotiedostot
valittavAt
2) Tiromarilleon esitettaivZi
tosien asettamissa
rajoissa.Kilpai- MINITEL- tai TRANSPAC-ver- diste kirjallisesta tai suullisesta
lutilanteessayritykset pyytavat koston kautta maksutiedotrans- sopimuksesta,
jossa on sovittu
usein 60 paivAn maksuaikaa, kalaisistayrityksistii.Tiedor rule- omistuksenpidatyksesta.
vaikka pystyvat maksamaan30 vat kirjoittimelle heti kun kysyja
3) Toimitetun tavaran taytyy
paivassa,eli saavatyhden ilmai- ja kysytty on tunnistettu,eli alle olla kiistatta tunnistettavissa.
sen kuukauden. Lisaksi laskut minuutissa.Myds tessatarvitaan
4) Tavarantulee olla olemassa
maksetaan yleensa kuukauden SIREN-numero.Nama tiedostot sellaisenaankuin se on toimitetlopussaja aina eriipaivanjalkeen ovattietopankkityyppisia.Tiedot tu, vahingoittumattomana ja
ja laskutuskuukauttaei lasketa voivatolla jopa 6 kk vanhempia. muuttumattomana.
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councilin kokous pidettiin seminaaria edeltuvainiipdiv(jnd. Yhteisittotlisellekokoontui mJas seminqarivieraita.
Kuvassovasemmaltaulla Johnssonsekti vieruat B;i -Marie Rebet Ruotsistoja FE1MAN ensimmriinen
sihteeri
Jan GrcundwqterEnslqnnista.
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Dipolin rannasta fisteiltiin seminaa n iiilkeen Walhallaanyhteiselle illalliselte. Kuyassq vosemmoltq
Bernord
Phillips jq Roger Cork Englannista sek(i pertti pennanen ;s(int(jmaasta.

9.-30. toukokuuta lg}7.

het

lllallinen nautittiin raNintola Walhallessa,
Suotllenlinnon linnokkeen suojissa.
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"Puheenjohtajanpalsla"

Mihin Fecmapyrkii? Mite
Luottomiehetry saairti
Fecmasta?
Fecmanseminaarissa
30.5.1987
ja 29-5.198'7
pidetyssacouncilin
kokouksessakesiteltiin Fecman
tavoitteita ja toimintasuunnitelmia. Jarjestdnensimmiiinenpuheenjohtaja,Roger Cork kertoi
naista tavoitteista seminaariin
osallistujille.Monet hanen esille
tuomistaanajatuksistaperustuivat englantilaisessajarjestdssa
h,"r'iksi havaittuihin kokemuksiin.

ICM (The institute
of credit management)
- suurin ja vanhin
jiirjestii
Englanninjarjestd perustettiin
jo 1939ja siihenkuuluu nyt 5 000
jesenta. Jaseneksipaasemiseksi
asetetaanjo n]'t rimoja, tulossa
ja luoton mm. sisaanpaesykoe
tohallintakoe. Jarjestd pitaa 50
seminaariavuodessaja sen oma
lehti ilmestyyjoka kuukausi.
Toimintaperiaatteisiinkuuluu
laatydnvalitysta,etaisopiskelua,
jat yhteydet viranomaisiin ja
paattajiin, 17 alaosastoajne.
ICM on suurin ja ilmeisesti
mydselinvoimaisinjasenjarjestd,
joka siina on meille suomalaisi!
lekin paljon tavoitteita.

Ammattistandardittulossa

Uahdinvaiht o- FECMA N pu heenjohtajuus on siirtynyt Roger Corkilta Thomss Feodoroffille. Yhdbtyksemme toivottaa onnea jq
menestystduudelle pu heenjohtajq e.
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Fecmanpuitteissaon laadittu
luottoalan ammattistandadit ja
eettiset seanndt. Namii tullaan
lahiaikoina esittelemaan myds
Luottomiestenjasenilleja samassayhteydesse
harkitaan,otetaanko ne sellaisenaan
myds Luottomiestensaantdihin.
Standardienja tehokkaankoulutuksen avulla Englannissaon
onnistuttu huomattavastinostamaanalan arvostustaja kohottamaan alalla toimivien henkildiden palkkoja melkoisesti,Roger
Cork totesi.
Fecman kotipaikaksi tullee
Bryssel. Jarjestd pyrkii toimimaan l2iheisessa yhteistydssa
EEC:n kanssa.Fecmalleei tule
mitaan varsinaistaorganisaatiota, vain postilaatikko. Council
kokoontuu2-4 kertaavuodessa.
Kukin jasenmaa maksaa omat
kulunsa ja osallistumisensa
Fecmaan. Liittymismaksu oli 300

Fecman tavoitteena seuraavan
vuodenaikanaon mydssaadalis?ia jiisenmaita, laatia jasenten
kAyttitdnmaittainenjaseuekisteri helpottamaanluottohenkildiden yhteydenottojaeri maiden
valilla, selvittaa luottohallinnon
ja luottovalvonnanatk-jarjestelmien kehitysd ja parantaaluottoalan arvostustaseka tehostaa
koulutusta.
KeskustelutFecmantilaisuuksissaovat mielesteniolleet aktiivisia ja antoisia. Selvastinakee,
etta uudessajarjestdssa kaikki
haluavatolla mukana uutta luokarmassaja kokemuspankkiaan
mukatuttamassa,Pakonomaista
naoloa ei ole.
Kuten aikaisemmin totesin,
LuottomiehetOy:n hallituksessa
kesitellaanja valmistellaanl?ihitoiminaikoinaFecmansezintdje,
nan tavoitteita,ICM:n koulutusmahdollisuuksia jne. Vaikka
Luottomiesten toiminta onkin
hyvassamallissa, saamme varmasti vieldpaljon lisaavirikkeita
Fecmankautta.

Thomas Feodoroff
Fecmanuudeksi
puheenjohtajaksi
29.5.1987
Fecmankokouksessa
valittiin jarjestonvampuheenjohtaja, Oy Cr€ditAb:n toimitusjohtaja Thomas Feodoroff Fecman
seuraavaksi puheenjohtajaksi.
Kausi kestaayhden vuoden. Varapuheenjohtajaksivalittiin James Furey Irlannista. Seuraava
seminaaripidetean varapuheenjohtajan kotimaassa, tAsse tapauksessaIrlannissaja Dublinissa 9-10.6.1988. Tanre Luottomiehetry jarjestaamydsmatkan
jasenilleen.

Mikko Parjanne
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USRIKOKSET
KOKOUSTEEMANA
- (rediimiin- juridinen
- muu ammattikieli
vaEitraisessakevetko- puhekieli
?5.1987RolElissapititiillii kertaa
(kielenvaihtuessavaihtuu
rikosylitarmyds ajatuksensisaltd
Xlri Rantama ja rikosh Mrrkku Salminel. Ai- 3. TYOMAARA
* tutkijan
talousrikokset,nii- asianosaisen
ja ennaltaehkiiisyn
-hf!
- syyttaJan
Yli 60 j,isent,i
- tuomioistuinten
paikalle
kuunteleIrtrut
(suurimpienprosessien
yhteiI hottoalan kannalta tiirnen sivumaiarayli l0 000 s.)
divnsti
esitettyi
tietoa.
I
esitelmititsijiit,jotka 4. VASTUUSUHTEIDEN
lodulukseltaan juisteja,
EPAMAARAISYYS
- laiminlydntirikoksetry6s tyyt "viiisid saadeskertomaanluottoalan
*
tekodkokset
omasta loimin- yhtiOmuodot
- muut yhteisdt
- valtuutukset,delegoinnit,
johtosaanndt,bulvaanien
kaytttt
rlE

kuin ns,
rikollisuus

Markku Salkcnoi aluksi talousrikokF niidentutkinnasta.Han
€tta tutkinta ei aina kziynrikosilmoituksenpohjalta,
Ehtdkohtana voi myds olla

oma kiinnostus jotain
esimerkiksiyrityksiatai
ka)'ttde kohtaan.
Floridan tapausten
kaynnistyipoliisin omislhtokohdista.
EslelmaissaanMarkku Salmioimesi talousrikostutkinnan
ongelmiksiseuraavat:
ruRIDINEN
VAKIINTUMAITOMUUS
- lair,saadentct
vanhentunutla
- tekotavatmonimutkaisia
rIELI
- lalouselamankuvauksessa
kaltettava

jen suuri mii2irii.Markku Salminen kertoi, ette aikaisemminhen Uudet suunnat
oli tutkinut vuosikausia omai- taloudellisessa
suus-ja henkirikoksia.Naista ei
ollut tehty kanteluja lairkaan. rikollisuudessa
Viimeisenkolmenvuodenaikana
RikosylitarkastajaKari Rantatutkiessaantalotsrikoksia kantema kertoi omassapuheenvuorosluita oli tehty kaikkiaan 97.
saan KRP:I talousrikosyksikdisja yleisiste
ta, senorganisaatiosta
nakymista.Aikaisemmin talousKonkurssirikokset
rikoksia tehtiin enemmankin"tilaisuus tekee varkaan" -periaatMarkku Salminenkertoi myds teella.Suuntausnalttea n]'t kuiesimerkkienpohjalta rikollisista tenkin sikaliselvalta,ettayhtidita
konkursseista.Hanen mukaansa kaltetaAn entiste enemman tanama voidaan jakaa seuraaviin loudellisen rikollisuuden tarktwppeihin: "Hallavelie", "ilta- kaan suunniteltuDavalineena.
lypsy", "rahkasammal", "suunTerveisena
luottoalanedustajilniteltu sarja", seka konkurssi- le Rantama viestitti, ette rikokkonsernit.
sentekomahdollisuuksia pitaisi
Yrityksen "saimskertomukses- pyrkia karsimaan ja vaikeuttasa" voidaantodeta, mita lakipy- maan. Tasseeityisen keskeisene
5. PUUTTEELLINEN
kalia yleensakonkurssitapauksis- han piti asianomistajienvAtste
AMMATTITAITO
sa on rikottu: tlypillisia ovat ri- tehokastayhteistydtaja painotti
- kautta koko prosessin
koslaki 36:7, koslaki 38:ll, kir- myds,etta rahoittajientulisi aina
- erikoistuminenvahaista,
janpitolaki ja rikoslaki 39:4.
tehdaisoistasarjoistarikosilmoi
'Iirtkinnan
ei yhteistakoulutusta
kohdistumisessa tus.Tamaon joissakintapauksismuiden osallistenkanssa
konkurssirikoksissa paapaino sa ja?inyt tekemette, koska rakeskitt)ryseuraaviin
hoittaja itse ei haluaisiasioilleen
6. SUURI TAIOUDELLINEN
- oma peaoma
julkisuutta. Suomessakinon ilVAIKUTUS JA VASTUU
- vercdkokset
mennyt useita tapauksia, joissa
- kirjanpitorikokset
7. KYTKEYTYMAT
talousrikollisuuteensyyllistyneet
- vanrikkoteot
POLIITTISEEN
ovat hydtyneet kymmenia mil- konkurssinpitkittiiminen
joonia siita, ette rikosilmoitusta
PAATOKSENTEKOON
- vastuunkohdentaminen
ei ole tehty. Odotettavissa
on, etLis?iksiMarkku Salminenesit- ta tamanjalkeenvastaavanlainen
8. TIEDOTUS
- ei hallittavissa
teli, mita tarkoitetaansubventio- rikollisuus tulee lisaantymaan,
petoksellaja ke oi kansainvAli- seka samojenette uusien yrittakeskitetysti
- henkildity osallisiin,
sentalousrikollisuudennakymis- jien toimesta.
tutkijoihin ja tuomareihin tA. LisAksieleinZie tyiskysymykIrpuksi Rantama kertoi ly- otsikoitua,osin virheellista sina tuli esityksenlopussaesille hyestiediste ulkomailla
tapahtuseuraavataslat
aaltomaista
neista taloudelliseenrikollisuu- yrittajan toiminta
teen liittyvista sarjoista. Suo9. RESURSSIT
fi koksenasianomistajana
meenkin han olettaa lahiaikoina
- tilintarkastustoiminta
tulevan sijoitustoimintaanliitty- rikosilmoituksensisaltd
Pienena kuriositeettina tuli
viin rikollisuuden, insider-rikokkuuntelijoille mieleen junavau- - prokuristienasema
set,laajemmanhakkeroinninjne.
nulastit prosessienpdltakirjoja
ilmoittajana
Rovaniemenjunassaja kantelu- - vanhentumiskysymys
Mikko Parjsrre

LAKIMIESTEN PERINT?ITOIMISTO OY
-

-

perintiMaksukehoituskirje
LDT Lakimiesten
toimisto Oy:ltii tuo saatavamme
)Tityksemme
om€nnkiiyttdcin.
Juridistaasiantuntemusta
vaativissaperintarchtavissakafettiivissammeovat perintatoimistommeomat lakimiehet.
TruSI OSOITTEEMMEJA PUH.
PL 65 02601FSPOO
PUH. 515155

JASENTEN PUHEENVUOROT

"KonsensustutkijLt"
Raportinkayttajale on suurekl,ehtemmenumerossa2 olleen
paakirjoituksen johdosta li€nee si hyddyksi, etteivat muoto ja
paikallaan esiintuodamuutamia tyyli vaihtele raportista toiseen.
luottoti€toraporttien Nein on paljon helpompi muoseikkoja
kayttajaneja entisenalaatijana. dostaaitselleenkuva asiakkaasta
Varsin h].vin on tiedossava- vertailemallaaikaisempiarapoltkiintunut kaytantd,etteiraportis- teja uusimpaan.Samoinvoidaan
sa tiettyje tutkitulle epeedullisia eri asiakkaitamy6sjossain maaasioita tuoda julki sellaisenaan. rin verratatoisiinsa.
Luottotietotutkija on huomatNehdaksenilainseadantdvahvisjo pitkaanjat- tavassamaarin tutkittavan oman
taa tassasuhteessa
pankin armoilla. Mita pankki
kunutta perinnetta.
K,iyttajat ovat oppineet luke- kertoo ja mihin savyyn.Pankki
maan rivien velista,esimerkkina voi myatsjattaa tykkanaan maimeeritelma kunnollinen, joka nitsemattajotakin tarkeaa.
Keran, vuosiasittenmeni eras
eraan toimiston raportissapoisjatettyna merkitsee "kunnotto- liikey tys konkurssiinilman edeltavia julkisia maksuhAiridi6.
muutta".
Luottotietotutkija muokkaa Puoli vuotta aikaisemminlaaditsaamiensa,useinyksityiskohtais- tu luottotietonportti osoitti kaiten ja jopa arkaluonteistentieto- ken olevan vallan tyydlttavassa
jamassa.Hammastyneenluottojen perusteellaraportin.
Rapo in muoto on vakio ja tietotutkijan perattyepankinjohsiineon tiivistettynatutkijan saa- tajalta firman ekillista loppua,
ma kasitys tutkittavasta tietyn totesi pankkiiri yks'kantaan:
kaytenndnhiomin sanakaantein. "johan me setiedettiinaikoja sit-

ten, etta konku$si tulee." Miksi
sita ei puoli vuotta sittentutkijalle kerrottu? Ehkapa siksi, ette
konkurssi olisi silloin saattanut
tullakin jo kuukausia nopeammrn.
Pankkien armoilla siis ollaan
ja pankeiksi on lu€ttava myds
muut rahoituslaitokset. Nema
ovat helpomminjiiljitettavia tietolehteita. Thvaraltoimittajien
tms. ldltaminen maksutapatiedusteluihinon onnenkauppaa.
Mita tulee paakirjoituksessa
mainittuun informaatiopatojen
murtamiseen,sita luottotietotutkijat paivitteinsuorittavat.He eivet ole viranomaisia,heilla ei ole
juuri auktoriteettiakaan. Paras
avu heilletoimissaanlieneesopivan m)ynnillinen puheelparsija
mukaytds,jotta haastateltavan
kaan osaisivatsanansasovittaa,
Yksioikoinententtaaminenei aina ole hyvziksi.
Luottotietojen kayttaja tulkit-

seeraporttia niin kuin hanta huvittaa. Hanella saattaaolla kohteestaoma omituinen ennakkokasityksensa,jonka perusteella
han panee mielessaanraportin
pereanjoko ison plussantai miinuksen. Jos kauppa meni "puihin", oliko se luottotietotoimiston vika?
Hitaudestavoidaanerastatoimistoa kylla aiheellisestimoittia.
Niin kutsuttu tavallinentaksaon
silmanlumetta,paitsijos kysyjalla on tuhottomastiaikaahaaskattavaksi.Toimistonjohto sAanndllsin valein kertoo palatun nopeampaan kasittelyyn, vaan puheeksise taitaa jaada.
Luottotietoraportin kayttajan
on muistettava,ettei raportti ole
pankkitakauseikii "Jumalan sana". Eika ole koskaanollutkaan.

Jukka Ma tila
luottopiiiillikkii
Enso-GutzeitOy

Ihmettelevilleluottomiehitle
Luottolinkin paakirjoituksessa vaatimuksiaovat yksiselitteis'rys, tietoja, joista kalttaja ifte valtodettiin luottotietotoimistojen helppolukuisuusja muu AIKmistaa yhteenvedol.Luottotieto
olevan uusien haasteidenedes- kalttdon soveltuvaasiallisuussel- on maaramuotoinen,valmistuose. Tbrkkaavainenluottotietojen laisessamuodossa,kun se van- te sellaisenaan
kaltetteveksi luokayttaja on kuitenkin voinut to- hoissa, Suomeakehittyneimmis- tonvalvonlan apuvalineena.
deta, etta tarkeimpiin haasteisiin sa luottotietomaissa ymmarreAinoastaan tilinpaatdstiedot
on jo vastattu.Tietokone-ja oh- taan.Nykyaanei ole asiallistaan- liitetaanmukaan,mikiili ka)'ttaje
jelmistohankinnat ovat olleet taa hienoviritteisia henkilaiku- haluaaniistatehdaomia lisaanaluultavastiluottotietotoimistojen vauksia, ei vihjailla yleisestisa- Iyyseja. Vaite, etta luottotiedot
suurimmatinvestoilnit koko toi- lassa pidettavista asioista eika perustuvatliian paljon pankkien
miaikana. AIK:n ka''ttddnotto tehdahauskojavertailujamalliin antamiin viitetietoihin, ei pida
on mahdollistanut useita uusia "yhtidn rukentama uima-allas paikkaansa.Pankit ovat vain tiepalvelumuotoja,jotka ovat ylei vuotaa kuin seula".
tolahdemuidenjoukossa,joskus
sesti saaneetvarsin hyvan vasLuottotiedon kaytHjat mAa- tarkeii, joskus tarpeeton.
taanoton luottotietoja ta itse- dAvat meilla hyvin pitkalle,mita
Suomessa
suurin osaluottotievien keskuud€ssa.Jotkut aika- tiedot sisaltavat.Luonnollistaon, totoiminnasta on luottotietotoinaan pontevastiuud€n tekniikan etta suurkeyttajiensana on pai- mistojen ja niiden jasentenyhkayttodnottoa vaatineet eivat navampi kuin muiden. Tella ta- teistoimintaa.Uudet lait tuovat
kuitenkaan jostain syyste ole- valla ja myds ulkomaisten ka)'tta- mukaan toimintaan luottotiedon
kaan kiinnostuneita nyt saatavis- jien toivomuksestaluottotietoi- kohteen, jonka etujen puolesta
sa olevista uusista palvelumah- hin on viime vuosinasisallytetty valtiovaltatoimii. Taman huomidollisuuksista.
useitatietoja. Sensijaanraatzilin- oon ottaen tuntuu ihmeelliselta,
Luottotiedonsiseillonpeavaati- tyona laadittuihintilausluottotie- ette edellisenLuottolinkin paamuksetovat mielestanitaysinen- toihin ei juuri ole mahdollisuuk- kirjoituksessailmeisenkielteisestiset. Luottotiedonon oltavaluo- sia, koska niiden kiiyttd olemas- sa mielessa kaytetaankin luottotettava, se on saatava kalttOdn saolevienerityispalveluksien
rin- tietotoimistojentutkijoista nimimahdollisimmannopeastija hin- nalla olisi vahaista.Mydskaenei tysta "konsensustutkijat". Eiko
nan pitaa olla kohtuullinen.Uu- ole tarkoitus, stta luottotietotoi- tilanne tallakin alalla maassamsia, tosin jo vuosianoudatettuja misto vain kerae suurcn maaran me ole juu sellainen,jossakont4

sensuson paikallaan.
"Otsaryppyisten luottomiesten" olisi edelleensyyta esittaa
toiveensaja vaatimuksensarakentavassahengessaluottotietotoimistolle kuten tahankin asti
yleensaon tehty. Yhteistoiminta
on yli 80 vuotta pelannut hyvin
Suomessa.Mutta silti paluuta
vanhaanjoka asiassaei ole.
Raimo Jdrvisalo
SuomenLuotonantajayhdistys

Luottolinkin edellisen numeron hiemanprovosoivapeekirjoitus innoitti vain kahteen puheenruoroon. Ilmeisesti suurin osa
meista on sittenkin tlT'tyr'iiisia
luottotietopalvelujentasoon.
Paatoimittaj a
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pUoLLAMME JASENHAKEMUSTA
(vAtN JI6ENET)

HALLTTUKSEN
PMTos
Puheentohtajan/sihtesrin
alleki.joil!s
Hyvaksyfiy

Piiiveys

HyHlly

Jasenhakemuksettoimitetaanyhdistyksensihteerilleosoitteella:

KonttolipeallikkiiSeijaLehtonen
PerheautoOy
Petikontie3
01720Vantaa
Puhelin90.840800

Jesenhakemuslomakkeella
kiiy parhait€nilmoittaa kaikki tiedotjiisenrekisteriin.Pid€tidnpii jiisenosoitteistoajantrsalta.

O L E T K OS E L V I T T A N Y TI T S E L L E S I ,

M I T A L U O T T O T I E T O J EHNA N K I N N A S S A
T A R K O I T T A V A TK A S I T T EE T
_PAATEKAYTTO
_ E L E K T R O N I N E NP O S T I
_VALVONTAPALVELU
?
y h d i s t e l m rjio, k a o n n o p e i nt,e h o k k a i n
N e o v a tk o l m e np a l v e l u n
j a h u o k e i nk e i n ol u o t t o r i s k i ehna l l i n t a a n .
Huokeusei ole tassa ns. suhteellistahuokeutta,vaan jokainen
h a n k i t t ut i e t o o n t a v a n o m a i s ikne i n o i nh a n k i t t u a
edullisempi.
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LUOITOALAN SANASTOA
TUNNETUKSI
Luottomiehet r.y:n sanastotydryhmanLassi Kantola,
P E. Paulja S. A. Perretlaatima luotto-alansanaluettelo on laitettu Kotimaistenkieltentutkimuskeskuksen
kielitoimiston sanastoaineksiin.
Sanastoaon kaytettyh,.viiksi niin valmistumassa
olevaanyleiskieltakerAavaan
Nykysuomen Perussanakirjassa
sekii jo kevaa a julkaistussa
isossaRuotsalais-Suomalaisessa
sanakiriassa.
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Luotonvalvoja
Digital EguipmentCorporation
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