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LUOTTOMIEHET _ KREDITMANNEN

LEHDISTO

Luottoalan
vziki koolla
Espoossa

[-uotloalan kaytainn6n mene-
telmat Euroopan maissa scka
kansain\ ' i i l isen kaupan ongelmat
ol ivat esi l l i  luot lo ja rahoitusa-
lan eurooppalaisen jair jestdn
FECMA:n ensinlmaiscssa karl
sainv: i l isesszl seminaarissa, joka
pldeft i in Espoossa laualtaina.
Semiraari kasi$el i  l isaksi EEC:n
luo oalaa koskevia sai inn.tksi i i .

Suofiesta FECN'IA:n jasenena
on Luottolniehet-KreditmanncD
yhdislys. Seminaarin puheen.ioh
tajana loimi Oy Creci i t  Ab:n toi-
mitusjohiaja Thomas Feodorof f ,
joka vi ime syks),na val i t t i in
FECMA:n varapuhcenjohtaiaksi.

R.Y:N JASENLEHTI
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Ke  21 - .1 -0 .  Pa ls ta t  +  va lokuva t  t a i t t oon

Pe  23 .10 .  Saks i ta l t t o  k i r i apa inoon

?i 27.10. Tai t toko7io ufos

P e  3 O . 1 O .  T a i t t o k o p i o  t a k a l  s i n

T o  5 . 1 1  .  S i n i k o p l o  u l o s

P e  6  . 1 1  .  S i n i k o P i o  t a k a i s i n

T o  1 2  , 1 1  .  L e h t i  P o s t i t u k s e e n

P e  1 3 . 1 - 1 .  L e h t i  p o s t i t e t a a n  i a s e n i l l e

Ke  25 ,11 .  Yhd is t yksen  kokous
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Mediatiedot 1987

Painosmeera

Jakelu

Alueet

llmestyminen

Painopinta-ala

llmollusten
viimelnen Ftt6aika
llmoilushinnat

mk/pmm

1.000 kpl
jiisenist6lle ia alan jeriestdille

valtakunnallinen

nelja kertaa vuodessa

M

kaksi viikkoa ennen ilmestymi$a

llmoitushinnat
211 s. 2 4OO mk
1/1 s. 2 000 mk (takasivu)
1/1 s. I 500 mk (muut sivut)
112 s. 800 mk
1/4 s. 600 mk

sovitaan eriksEen

Kymexcote 135 matta

otfset aineisto

Vtirilisd

Paperl

Ainebtotoinomu3

Julkaislia
P6etoimittaia
Puheeniohtaia
Tolmituksen osoite

Puhelimet

Luottomiehet - Kredilmannen r.y.

Pertti Pennanen

Mikko Par.ianne

PL 891

00100 Helsinki

Pennanen (90) 192 6226

Parjanne (90) 765 311



tg

Luottomiehet -
Kreditminnen ry:n
jdsenlehti

Ilmestyy neljii kertaa
vuodessa

Pddtoimittaja
Pertti Pennanen

Toimituksen osoite
Luottomiehet ry
PL 891 00101 Helsinki

Toimitusneuvosto
Pertti Pennanen
puh. 90-192 6226

Mikko Parjanne
puh. 90-765 311

Pertti Larva
puh. 90-122 070

Anne Leppiili-Nilsson
puh. 90-427 805

Martti Kuurtamo
puh. 921-330 300

Taitto
Kari Martiala
921-516 8r4

Valokuvaaja
Erkki Markko

Paino
Helsingin Liike-
kirjapaino Oy
Helsinki

LEHDEN SISALTOA

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

LUOTTOHALLINNOSTA ENGLANNISSA
Peter Martin Sivu 7.

FECMA.87

LUOTTOHALLINNOSTA SUOMESSA
Aulis Lindell Sivu 9.

CREDIT-SCORINY .JARJESTELMA
K U r t  r L s r  u o r o r . A L p A \  p A A f o s f F N  { p u N {
Ruecdiger wentker Sivu 6.

YRITYSTUNNUKSELLA TIETOLAHTEISIIN
RANSKASSA
Jean Pierre Marin Sivu 9.

RIKOSPOLIISIT KERTOVAI TALOUSRIKOKSISTA
Kari Rantama ja Markku Salminen Sivu 13.



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

Seminoariohjelmoa pidettiin hJvaind. Aionkohdosta ja lyhlestii vslmisteluajosta johtuen Dipolin sali ei kuiten-
koan tiiyttyny.
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Yleisluontoisia Euroopan kaupassa
nyt ja tulevaisuudessa

Eriis suomalaisista alustajista
Fecman seminaarissa 30.5.19E7
oli vamluomad, entinen ulko-
maankauppaministeri Jermu
Laine. Alustuksessaan hin kertoi
ulkomaankaupasta Euroopassa
n!t ja tulevaisuudessa, kaupan
esteistii ja yhteistyiimahdolli-
suuksista.

Valatuomari Jermu Laine tote-
si ena Euroopassa on tietynlaista
pessimismiii, europessimismia.
S! yt ja perusteet olisi turnustet-
rava jotta tata voitaisiin poistaa.

Jermu Laine piti myos tarkea
na et€ EEC ja EFTA voisivat la-
hestya toisiaan entista enemman
ja koko Eurooppa tulisi saada va-
kuultuneeksi siita, etta kannat-
raisi muodostaa laaja, yhtenei-
nen, integroitu Lansi-Euroopan
r apaakauppa-alue. Taman idean
kipiviennissa on vaikeuksia.

Ajavatko USA ja Japani
Euroopan ohi

Onko Lansi-Eurooppa jeanyt
kehityksesta jZilkeen johonkin
muuhun alueeseen tai alaan ver-
rattuna? Miten esim. taloudelli-
nen kasvu ja uusien tydpaikkojen

luonti on kehittynyt Euroopassa?
Erealta osin merkkeje on Lai-
neen mukaan havaittavissa siita,
etta USA ja Japani ovat taloudel-
l isessa kasvussa, bruttokansan-
tuotteessa ja uusien tydpaikkojen
luonnissa ajamassa Euroopan
ohi. Esim. patentteja rekisterdi-
daan Englannissa paljon, mutta
keytenndssA japanilaiset ostavat
patentit ja muuttavat ne tuotta
vaksi. Eurooppalainen toimin-
taymparistd ei taida innostaa.

Japanilaisten on toisaalta han-
kala avata eraiU Euroopan mark-
kinoita. Kulttuuri ja historia
asettavat myds joitakin rajoituk-
sia. Toisaalta Japanin rahalaitok-
set ovat kasvaneet voimakkaasti,
mm. maailman suurimpien pank-
kien tilastojen karjessa on nyt
kaksi japanilaista pankkia. Tame
tulee aiheuttamaan lahimman l0
vuoden kuluessa ongelmia mycis
eurooppalaisille pankeille, silla

rahavarastot siirtyvat helposti Ja-
paruln.

Eurooppalaisen yhteistyiin
onselmia

Jermu Laineen mukaan koko Eu-
roopan tulisi lahestya toisiaan
kansallisesta identiteetista luopu-
matta, mutta yhteistydta tehosta-
malla. Ongelmana on hanen mu-
kaansa erilainen kulttuuri ja eri-
laiset standardit Englannissa,
Ranskassa, Saksassa ja Pohjois-
maissa. Yhteistydn kehittemises-
sa toisen maan standardeja ei sai-
si diskriminoida tukemalla vain
omaansa.

Varatuomari Jermu Laineen
mukaan eurooppalainen yhteis-
tyd ei lyhyella t?ihtaimella ole
mahdollinen, mutta pitkalla tah-
tayksellA siihen on evaita. Sisai-

sissii markkinoissa EEC ei saisi
paattaia yksin Euroopan ulko-
maankaupasta, EFTA:n, USA:n
ja Japanin yhteistyd taytyisi ottaa
huomioon.

Suomi ei enii korpea

Esitelmansa lopuksi varatuo-
mari Jermu Laine totesi, etta
Suomi ei ole enaa mikaan kau-
kainen metsamaa, josta ulko-
maille viedaan puuta ja paperia.
Viennistamme on 37 qo teollista-
tuotantoa ja 39 qo metalli- ja ko-
nepajateollisuutta. Jermu Laine
totesi lopuksi, etta Suomen vienti
on talla hetkella kilpailukykyinen
ja kukoistava. Kasvupotentiaalia
ja mahdollisuuksia on ja Suomen
tavoitteena on paastZi tehokkaasti
kaikille Lansi-Euroopan markki-
noille.
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Useimmat meistd ajatteleyat,
aika on rqhaa.

Tamen jalkeen kerataan mallitie-
dosto, minimina 2 vuotta ja 1500
asiakasta. TAstA t€hdaan tilastol-
lisesti perustiedosto, jotta voi-
daan maaritellai hyvAt, huonot ja
hyl?ityt. Toisella tarkistelukier-
roksella karsitaan viela eraita
vaihtoehtoja ja tasapainotetaan
mallitiedostoa. Pisteelle anne-
taan myds erilaisia painoarvoja.
Tietyn pistemearan ylittavat tul-
laan hyvaksyma:in. Tilastotieteen
menetelmista kaytetaan regressio-
analyysia ja diskriminaatioana-
lyysia.
Asiakkaista tarvitaan tarkat tie-
dot: ikA, sukupuoli, ammatti ja
koulutus, siviilisaaty, asumis-
muoto, tulot, omaisuus, lasten
maar?i, luottokorttien maara,
omistuksissa olevien autojen
maera ja malli jne.

automatisoinnin helppous, Er;iel
asiakkaat ovat todenneet, errA
scoring-jarjestelmalla on pysryn)
nostamaan luottojen hyveks]'
misprosenttia kuitenkin siten, er-
te tappiot ovat pysyneet samana
tai pienentyneet. Toiset ovat taas
hydtyneet siita, etta hppior olal
selvasti pienentyneet samalla h!,
veksymisprosentilla. Asiakastur-
kimuksen mukaan 86 9o asiak-
kaista on ollut tyytyvaisia jarjes-
telmaen. Yleensa credit scoringia
kaytetean yrityksissa, joissa voir
tomarginaalit ovat pienet,

Koska Ficon scoring-jarjestel,
ma perustuu laajaan tilastolliseen
otantaan, sopii se parhaiten yri
tyksille, jotka kasittelevat vahin-
tzian 50 000-100 000 hakemusra
vuodessa. Jerjestelman hankki-
minen vastannee noin l,/2 mil-
joonan markan kustannusta. Na-
mA ovat olleet ne syyt, minka ta-
kia jarjestelmaa ei esim. Suo,
meen ole installoitu kenenkaan
yksittaisen rahoittajan tai myyjen
kaytitdn.

Scoring-jarjestelmZi raetZildi-
daan kussakin tapauksessa asia-
kasyrityksen omia tarpeita var-
ten. Mitaan valmista pakettirat-
kaisua ei ole. Ensin valitaan vees-
tdtyypit ja mZiaritellaan rajat,
mitk?i hyveksytaen ja hytatadn.

Miten scorins auttaa

Osa jarjestelmzin eduista on ra-
hassa mirtaamattomia: paiitdk-
senteon nopeus ja johdonmukai_
suus, tarkasti maaritellyt vastuut.
johdon tuki, tehokas ka),ttd ja

Credit scoring-jiirjestelmi parempien
luottopflitiisten apuna

Fecman seminaarin yhteydessA
johtaja Ruediger Ventker The
Fair, Isaac Companies-nimisestii
yhtiitstii Kaliforniasta kertoi
sco ng-jiirjestelmiiste, jota kiiy-
ftfeiin yleisesti maailmalla kulu-
tusluottopietiiksie tehtiiessii,
Tyypillisiii kiiyttejie ovat rahoitu-
syhtiatt, pankit, luottokorttiyh-
tiiit, isot viihittiiismyyntiketjut,
itljy-yhriatt ja postimyynti.

The Fair, lsaac Companies-
niminen yhrid eli Fico on perus-
tettu 3o-vuotta sitten. Yhtidn pal-
veluksessa on 200 henkildzi, jois-
ta tilastotieteilijdita ja atk-henki-
ldstdZi yli puolet. Euroopan kont,
tori on Monacossa. USA:ssa yh-
tidlla on lahes monopoli. Ficon
Credit scoring j?irjesrelmia on
yhteensa installoitu noin 350, l9
maahan. Suomessa ei jarjestel-
mea viela ole, mutta ainakin yksi
Suomessa toimiva yhtid tek€e
paatdksiaan tamankin jarjestel-
m,in pohjalta. Sen sijaan pelkkiii
pisteytys- ja luokifteluj:irjesrel-
mia, ilman tarkkaa tilastollista
otantaa, kaytetaan Suomessakin
yleisesti.

Miten scoring-jiirjestelmi
rnntiiliiidnnn



Talouspaallikkd Pekka Siv6n. Luhra:
"Varsin usein jo Creditin ensimmaiseste kontaktista on tuloksena maksusuoritus. "

"Creditin onnistuminen ulkomaanperinnf,ssdmme
on ldhes 100 o/o."

Llhdan vapaa-ajan ja hiihtoasusteitten myynti on tana vuonna noin gOO miljoonaa markkaa, josta 6G-70%muodostuu viennista.

_--_Jil-"Ik!9i.me perhtersesti myos ulkomailla suoraan vdhittaiskau palle, joten asiakkaittemme luku-maaraon sangen suuri. Perittaviemme maeraa on viime aikoina voimakkaasti'lisannyt panostamisemme
Keski-Euroopan markkinoille. On ltsestaan selvae, ette toimimme ynteiityossj;k;frii"; perinnan
ammattilaisen kanssa.

Vaatetusteof llsuudessa perinta on merkitavassii asemassa, ja perinta on aloitettava mahdo isimmanplan. vlaKSamafiomat laskut kannattaa mielestani ehdottomasti antaa Creditin peritaveksi viimeistaan
kuukauden kuluttua.

. Vaheksymata omaa tiu kkaa luottopolitiikkaam me voin sanoa, etta erinomaiseen, lahes i O0 % onnistu-miseemme ulkomaan perinnassa vaikuttaa merkitaviisti Creditin nopeus, tenoru<u uJjiluotettavuus. "

credit on suomen suurin yksityinen, rahalaitoksista riippumaton perimistoimisto.
. . Riippumattomuutemme on asiakkaittemme etu. Kesittelemme jokaisen toimeksiannon
luottamu ksellisesti.

credit kuuluu maailman toiseksi suu rimpaan.kansainvaliseen J ustitia International-perintaorganisaatioon.
Vankka kansainvalinen osaamisemme on asiakkaittemme etu. Hoidt;;Jpeiinnein lrria ienotraasti
kaikkialla maailmassa.

Credit hoitaa asiantuntevasti niin rutiini- kuin erikoisperinnankin. Tarjoamme asiakkaillemme luotettavaaja hyvaa palvelua. siihen kuuruu myos sdanno||inen ja ferusteefiinen riportointi.
Creditin asiakkaat ovat tyyvvaisia asiakkaita.

Creditin perintakonsultit vastaavat kaikkiin kysymyksiisi.
Soita

(e0) r44 Oss

cr.g,di.ki*m#til



Toimitusjohtaja Aulis Lindell

f  ' , ,r :rrusJohtajo Aulis Lindel l .
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Oy Union-OIjV Ab:n luottohallinnosta

2,5 miljardin markan li ikevaih-
toa pydrift?iviillzi Oy Union-Oljy
Ab:lla on yli 100 000 luottoasia-
kasta, joista yli 3k0 000 on luor-
tokorttiasiakkaita. Uusia asiak-
kaita tulee n. l0 000 vuosittain.
Yhtidn luotto-osastolla tycisken
telee 15 henkilda. Luotto,osasto
on osa yhticjn rahoitusta ja ta-
loushall intoa. Yhti6n luottopoli-
t i ikka on taas osa yhtidn markki-
nointiopolit i ikkaa. Johtokunta
paattaa luottopolit i ikasta ja sen
muutoksista luottopaall ikcin esi-
tyksesta. Luottopolitiikka on
maaritelty kirjall isesti.

Yhtidn luottopaall ikdn tehla
viin kuuluu mm. johtaa luotto-
osastoa, hyvaksya uudet luotto-
asiakkaat, tarkistaa asiakkaidaen
luottokelpoisuus, valvoa eradnty
neiden saamisten kiertoa, valvoa
vakuuksia, pitaa luottotappiot
sovituissa sovituissa rajoissa,

paattaii luottokielloista, olla yh-
teistydss?i markkinointiosaston
kanssa, raportoida esimiehelle ja
markkinointi johdolle.

Suurin osa yhtion luottomyyn-
nista on vakuudetonta. Jos luo-
lonhakijan luottotiedot ovat
epaedulliset, vanha luortoasiakas
alkaa viivytella laskujensa mak-
samisessa, nuori tai vastikaaD
tydelamaan siirtynyt henkild
anoo luottokorttia, vakuuksia
voidaan edellyttAa. Vakuuksista
kaytetyimmet ovat takaus, pank-
kitakaus, kiinnirys ja talletusto-
drstus.

Perinnassa ensimmainen perin-
dkirje lAhtee 15 paivan kuluttua
erapaivasta, luottosulkuilmoitus
34 paivan kuluttua erapaivastii.
Yhtidn luofiotappiot ovat viime
vuosina vaihdelleet 0,35 qo
1,20 9o:n valillii luottomyynnisd.
Suurin osa luottotappioista on

luottokorttiasiakkaiden aiheutta-
mla.

Yhteistyd luotto-osaston ja
muiden osastojen valilla yhtidn
sisallA on vakiintunutta. Yhti6ssii
on mm. luottokomitea, johon
kuuluu luottopaallkkd, alue-
paallkkd ja markkinointipaall ik-
kd. Komitea paatda luottokiel-
losta hankalien ja isojen asiak-
kaiden ollessa kyseessa. Luotto-
paallikkd ja myos luotonvalvojat
osallistuvat myynnin markki-
nointikokouksiin.

Jean-Pierre Marin
LE CREDIT MANAGEMENT EN FRANCE

SIREN-numero avain
Iuottokelpoisuuden selvittflmiseen

\ i ir]sten velinen luotonanto
Ranskassa on 2 miljardin frangin
.iokkaa. Luotoista l,/3 on pank-
i: luottoja ja loput 2/3 yritysten
r 3lisia. Maksuajat jakaantuvat
.,runnil leen seuraavasti:
lr I ro kateinen
:j ro 30 paivaai, tZissa ryhmassa
.:ir \ isesti elintarvikesektori
J0 do 60 paivaa, tassa ryhmassa
iuuri osa teoll isuutta
lj ro 90 paivaA, UssA ryhmassA
J]m. autokauppa
l0 ro yli 90 paivaA, mm. valtio.
Li paivaa siit:i kun toimitus on
h! \aksytty ja tarkistus saattaa
kestaa l-2 kuukautta

Kaupan maksuehdot sovitaan
kauppaneuvotteluissa markkina-
!i lanteen, ranskalaisen ja ulko-
nraisen kilpailun, alan kauppata-
pojen ja rahoitusmahdoll isuuk-
sien asettamissa rajoissa. Kilpai-
lutilanteessa yritykset pyytavat
usein 60 paivAn maksuaikaa,
vaikka pystyvat maksamaan 30
paivassa, eli saavat yhden ilmai-
sen kuukauden. Lisaksi laskut
maksetaan yleensa kuukauden
lopussa ja aina eriipaivan jalkeen
ja laskutuskuukautta ei lasketa

maksuaikaan, joten asiakas voi
siten pidentaa luotroa yli 20 pAi-
valla.

Ensiarvoisen tarkead kauppa-
neuvotteluissa on selvittaa asiak-
kaan identiteetti Iuotettavasti ja
taloudell inen ti la. INSEE (lnsti-
tut National de la Statistique et
des Etudes Egonomiques) antaa
jokaiselle juridiselle henkildlte
SIREN (SystCme Informarique
du R€portoire de Entreprises)
-numeron, joka on sama kuin
yrityksen kaupparekisterinume-
ro. Tama numero on kaiken tie-
don lahde. Luoronantaji l le rama
numero avaa piiasyn erilaisiin
tiirkeisiin tietoihin, kuten kaup-
parekisteriiD, protesrilistoihin,
maksuhairicitietoihin ja sotu-
maksujen laiminlydnteihin.

Luottotiedostot valittavAt
MINITEL- tai TRANSPAC-ver-
koston kautta maksutiedot rans-
kalaisista yrityksistii. Tiedor rule-
vat kirjoittimelle heti kun kysyja
ja kysytty on tunnistettu, eli alle
minuutissa. Myds tessa tarvitaan
SIREN-numero. Nama tiedostot
ovat tietopankkityyppisia. Tiedot
voivat olla jopa 6 kk vanhempia.

Varsinaisten luottotoimistojen,
jotka aina yha uudelleen tutkivat
kohteen, toimitusaika on paljon
pidempi. Ranskassa ei ole puutet-
ta kaupall isista yrityksista, jotka
myyvat luoltotietoja ja suuri
enemmistd naisH yrityksista on
luotettavia. Ranskassa saa myds
nk. ra,italintydna tehtyja luotto-
tietoja.

Luotonhakijan identifioinnin
ja luottotietojen tarkistamisen li-
saksi on syyte ryhtye myds mui-
hin saatavan turvaamistoimiin,
kuten omistusoikeudenpidaty-
sehdon kayttamiseen. Ehtoon
voidaan patevesti vedota neljan
edellytyksen tayttyessa:

l) On oltava alioikeuden pea-
tds vararikosta tai muu juridisesti
sitova piiatds.

2) Tiromarille on esitettaivZi to-
diste kirjallisesta tai suullisesta
sopimuksesta, jossa on sovittu
omistuksenpidatyksesta.

3) Toimitetun tavaran taytyy
olla kiistatta tunnistettavissa.

4) Tavaran tulee olla olemassa
sellaisenaan kuin se on toimitet-
tu, vahingoittumattomana ja
muuttumattomana.

Liikaa ei voine korostaa S[-
REN-numeron tzirkeytta asiak-
kaan identif ioinnissa ja luotto-
kelpoisuuden tarkistamisessa, sil-
la Ranskassa jatettiin v. 1986
27 802 konkurssihakemusta. Uu-
sia yrityksia syntyy noin 20 000
joka kuukausi, joista l/3 on en-
tisten uudelleenaloituksia.
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lllallinen nautittiin raNintola Walhallessa, Suotllenlinnon linnokkeen suojissa.
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"Puheenjohtajan palsla"

Uahdinv ai ht o- F EC MA N pu heen -
johtajuus on siirtynyt Roger Cor-
kilta Thomss Feodoroffille. Yh-
dbtyksemme toivottaa onnea jq
menestystd uudel le pu heenj ohta-
jq e.

ICM (The institute
of credit management)
- suurin ja vanhin
jiirjestii

Englannin jarjestd perustettiin
jo 1939 ja siihen kuuluu nyt 5 000
jesenta. Jaseneksi paasemiseksi
asetetaan jo n]'t rimoja, tulossa
on mm. sisaanpaesykoe ja luot-
tohallintakoe. Jarjestd pitaa 50
seminaaria vuodessa ja sen oma
lehti ilmestyy joka kuukausi.

Toimintaperiaatteisiin kuuluu
tydnvalitysta, etaisopiskelua, laa-
jat yhteydet viranomaisiin ja
paattajiin, 17 alaosastoa jne.

ICM on suurin ja ilmeisesti
myds elinvoimaisin jasenjarjestd,
joka siina on meille suomalaisi!
lekin paljon tavoitteita.

Ammattistandardit tulossa

Fecman puitteissa on laadittu
luottoalan ammattistandadit ja
eettiset seanndt. Namii tullaan
lahiaikoina esittelemaan myds
Luottomiesten jasenille ja samas-
sa yhteydesse harkitaan, otetaan-
ko ne sellaisenaan myds Luotto-
miesten saantdihin.

Standardien ja tehokkaan kou-
lutuksen avulla Englannissa on
onnistuttu huomattavasti nosta-
maan alan arvostusta ja kohotta-
maan alalla toimivien henkildi-
den palkkoja melkoisesti, Roger
Cork totesi.

Fecman kotipaikaksi tullee
Bryssel. Jarjestd pyrkii toimi-
maan l2iheisessa yhteistydssa
EEC:n kanssa. Fecmalle ei tule
mitaan varsinaista organisaatio-
ta, vain postilaatikko. Council
kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa.
Kukin jasenmaa maksaa omat
kulunsa ja osallistumisensa Fec-
maan. Liittymismaksu oli 300

Fecman tavoitteena seuraavan
vuoden aikana on myds saada li-
s?ia jiisenmaita, laatia jasenten
kAyttitdn maittainen jaseuekiste-
ri helpottamaan luottohenkildi-
den yhteydenottoja eri maiden
valilla, selvittaa luottohallinnon
ja luottovalvonnan atk-jarjestel-
mien kehitysd ja parantaa luot-
toalan arvostusta seka tehostaa
koulutusta.

Keskustelut Fecman tilaisuuk-
sissa ovat mielesteni olleet aktii-
visia ja antoisia. Selvasti nakee,
etta uudessa jarjestdssa kaikki
haluavat olla mukana uutta luo-
massa ja kokemuspankkiaan kar-
tuttamassa, Pakonomaista muka-
naoloa ei ole.

Kuten aikaisemmin totesin,
Luottomiehet Oy:n hallituksessa
kesitellaan ja valmistellaan l?ihi-
aikoina Fecman sezintdje, toimin-
nan tavoitteita, ICM:n koulutus-
mahdollisuuksia jne. Vaikka
Luottomiesten toiminta onkin
hyvassa mallissa, saamme var-
masti vield paljon lisaa virikkeita
Fecman kautta.

Thomas Feodoroff
Fecman uudeksi
puheenjohtajaksi

Fecman kokouksessa 29.5.1987
valittiin jarjeston vampuheenjoh-
taja, Oy Cr€dit Ab:n toimitusjoh-
taja Thomas Feodoroff Fecman
seuraavaksi puheenjohtajaksi.
Kausi kestaa yhden vuoden. Va-
rapuheenjohtajaksi valittiin Ja-
mes Furey Irlannista. Seuraava
seminaari pidetean varapuheen-
johtajan kotimaassa, tAsse ta-
pauksessa Irlannissa ja Dublinis-
sa 9-10.6.1988. Tanre Luotto-
miehet ry jarjestaa myds matkan
jasenilleen.

Mikko Parjanne

Mihin Fecma pyrkii? Mite
Luottomiehet ry saa irti
Fecmasta?

Fecman seminaarissa 30.5.1987
ja 29-5.198'7 pidetyssa councilin
kokouksessa kesiteltiin Fecman
tavoitteita ja toimintasuunnitel-
mia. Jarjestdn ensimmiiinen pu-
heenjohtaja, Roger Cork kertoi
naista tavoitteista seminaariin
osallistujille. Monet hanen esille
tuomistaan ajatuksista perustui-
vat englantilaisessa jarjestdssa
h,"r'iksi havaittuihin kokemuk-
siin.
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USRIKOKSET

- (rediimiin- - juridinen
- muu ammattikieli
- puhekieli
(kielen vaihtuessa vaihtuu
myds ajatuksen sisaltd

3. TYOMAARA
* tutkijan
- asianosaisen
- syyttaJan
- tuomioistuinten
(suurimpien prosessien yhtei-
nen sivumaiara yli l0 000 s.)

4. VASTUUSUHTEIDEN
EPAMAARAISYYS
- laiminlydntirikokset -

tekodkokset
- yhtiOmuodot
- muut yhteisdt
- valtuutukset, delegoinnit,

johtosaanndt, bulvaanien
kaytttt

5. PUUTTEELLINEN
AMMATTITAITO
- kautta koko prosessin
- erikoistuminen vahaista,

ei yhteista koulutusta
muiden osallisten kanssa

6. SUURI TAIOUDELLINEN
VAIKUTUS JA VASTUU

7. KYTKEYTYMAT
POLIITTISEEN
PAATOKSENTEKOON

8. TIEDOTUS
- ei hallittavissa

keskitetysti
- henkildity osallisiin,

tutkijoihin ja tuomareihin
- otsikoitua, osin virheellista

aaltomaista

9. RESURSSIT

Pienena kuriositeettina tuli
kuuntelijoille mieleen junavau-
nulastit prosessien pdltakirjoja
Rovaniemen junassa ja kantelu-

rlE vaEitraisessa kevetko-
?5.1987 RolElissa piti-

Xlri Rantama ja rikos-
h Mrrkku Salminel. Ai-

talousrikokset, nii-
-hf! ja ennaltaehkiiisyn

Yli 60 j,isent,i
Irtrut paikalle kuuntele-
I hottoalan kannalta tiir-

I divnsti esitettyi tietoa.
esitelmititsijiit, jotka

* kertomaan luottoalan
omasta loimin-

kuin ns,
rikollisuus

Markku Sal-
kcnoi aluksi talousrikok-

F niiden tutkinnasta. Han
€tta tutkinta ei aina kziyn-

rikosilmoituksen pohjalta,
Ehtdkohtana voi myds olla

kaynnistyi poliisin omis-
lhtokohdista.
Eslelmaissaan Markku Salmi-

oimesi talousrikostutkinnan
ongelmiksi seuraavat:

ruRIDINEN
VAKIINTUMAITOMUUS
- lair,saadentct vanhentu-

nutla
- tekotavat monimutkaisia

rIELI
- lalouselaman kuvauksessa

kaltettava

FECMA.87

tiillii kertaa
rikosylitar-

lodulukseltaan juisteja,
ry6s tyyt "viiisid saades-

oma kiinnostus jotain
esimerkiksi yrityksia tai

ka)'ttde kohtaan.
Floridan tapausten

Uudet suunnat
taloudellisessa
rikollisuudessa

Rikosylitarkastaja Kari Ranta-
ma kertoi omassa puheenvuoros-
saan KRP:I talousrikosyksikdis-
ta, sen organisaatiosta ja yleisiste
nakymista. Aikaisemmin talous-
rikoksia tehtiin enemmankin "ti-
laisuus tekee varkaan" -periaat-
teella. Suuntaus nalttea n]'t kui-
tenkin sikali selvalta, etta yhtidita
kaltetaAn entiste enemman ta-
loudellisen rikollisuuden tark-
kaan suunniteltuDa valineena.

Terveisena luottoalan edustajil-
le Rantama viestitti, ette rikok-
sentekomahdollisuuksia pitaisi
pyrkia karsimaan ja vaikeutta-
maan. Tasse eityisen keskeisene
han piti asianomistajien vAtste
tehokasta yhteistydta ja painotti
myds, etta rahoittajien tulisi aina
tehda isoista sarjoista rikosilmoi
tus. Tama on joissakin tapauksis-
sa ja?inyt tekemette, koska ra-
hoittaja itse ei haluaisi asioilleen
julkisuutta. Suomessakin on il-
mennyt useita tapauksia, joissa
talousrikollisuuteen syyllistyneet
ovat hydtyneet kymmenia mil-
joonia siita, ette rikosilmoitusta
ei ole tehty. Odotettavissa on, et-
ta taman jalkeen vastaavanlainen
rikollisuus tulee lisaantymaan,
seka samojen ette uusien yritta-
jien toimesta.

Irpuksi Rantama kertoi ly-
hyesti ediste ulkomailla tapahtu-
neista taloudelliseen rikollisuu-
teen liittyvista sarjoista. Suo-
meenkin han olettaa lahiaikoina
tulevan sijoitustoimintaan liitty-
viin rikollisuuden, insider-rikok-
set, laajemman hakkeroinnin jne.

Mikko Parjsrre

KOKOUSTEEMANA
jen suuri mii2irii. Markku Salmi-
nen kertoi, ette aikaisemmin hen
oli tutkinut vuosikausia omai-
suus- ja henkirikoksia. Naista ei
ollut tehty kanteluja lairkaan.
Viimeisen kolmen vuoden aikana
tutkiessaan talotsrikoksia kante-
luita oli tehty kaikkiaan 97.

Konkurssirikokset

Markku Salminen kertoi myds
esimerkkien pohjalta rikollisista
konkursseista. Hanen mukaansa
nama voidaan jakaa seuraaviin
twppeihin: "Hallavelie", "ilta-
lypsy", "rahkasammal", "suun-
niteltu sarja", seka konkurssi-
konsernit.

Yrityksen "saimskertomukses-
sa" voidaan todeta, mita lakipy-
kalia yleensa konkurssitapauksis-
sa on rikottu: tlypillisia ovat ri-
koslaki 36:7, koslaki 38:ll, kir-
janpitolaki ja rikoslaki 39:4.'Iirtkinnan kohdistumisessa
konkurssirikoksissa paapaino
keskitt)ry seuraaviin
- oma peaoma
- vercdkokset
- kirjanpitorikokset
- vanrikkoteot
- konkurssin pitkittiiminen
- vastuun kohdentaminen

Lis?iksi Markku Salminen esit-
teli, mita tarkoitetaan subventio-
petoksella ja ke oi kansainvAli-
sen talousrikollisuuden nakymis-
tA. LisAksi eleinZi e tyiskysymyk-
sina tuli esityksen lopussa esille
seuraavat aslat
- yrittajan toiminta

fi koksen asianomistajana
- tilintarkastustoiminta
- rikosilmoituksen sisaltd
- prokuristien asema

ilmoittajana
- vanhentumiskysymys

LAKIMIESTEN PERINT?ITOIMISTO OY
- Maksukehoituskirje LDT Lakimiesten perinti-

toimisto Oy:ltii tuo saatavamme )Tityksemme
om€nn kiiyttdcin.

- Juridista asiantuntemusta vaativissa perinta-
rchtavissa kafettiivissamme ovat perinta-
toimistomme omat lakimiehet.

TruSI OSOITTEEMME JA PUH.
PL 65 02601 FSPOO
PUH. 515 155



JASENTEN PUHEENVUOROT

"Konsensustutkij Lt"
l,ehtemme numerossa 2 olleen

paakirjoituksen johdosta li€nee
paikallaan esiintuoda muutamia
seikkoja luottoti€toraporttien
kayttajane ja entisena laatijana.

Varsin h].vin on tiedossa va-
kiintunut kaytantd, ettei raportis-
sa tiettyje tutkitulle epeedullisia
asioita tuoda julki sellaisenaan.
Nehdakseni lainseadantd vahvis-
taa tassa suhteessa jo pitkaan jat-
kunutta perinnetta.

K,iyttajat ovat oppineet luke-
maan rivien velista, esimerkkina
meeritelma kunnollinen, joka
eraan toimiston raportissa pois-
jatettyna merkitsee "kunnotto-
muutta".

Luottotietotutkija muokkaa
saamiensa, usein yksityiskohtais-
ten ja jopa arkaluonteisten tieto-
jen perusteella raportin.

Rapo in muoto on vakio ja
siine on tiivistettyna tutkijan saa-
ma kasitys tutkittavasta tietyn
kaytenndn hiomin sanakaantein.

Raportin kayttajale on suurek-
si hyddyksi, etteivat muoto ja
tyyli vaihtele raportista toiseen.
Nein on paljon helpompi muo-
dostaa itselleen kuva asiakkaasta
vertailemalla aikaisempia rapolt-
teja uusimpaan. Samoin voidaan
eri asiakkaita my6s jossain maa-
rin verrata toisiinsa.

Luottotietotutkija on huomat-
tavassa maarin tutkittavan oman
pankin armoilla. Mita pankki
kertoo ja mihin savyyn. Pankki
voi myats jattaa tykkanaan mai-
nitsematta jotakin tarkeaa.

Keran, vuosia sitten meni eras
liikey tys konkurssiin ilman edel-
tavia julkisia maksuhAiridi6.
Puoli vuotta aikaisemmin laadit-
tu luottotietonportti osoitti kai-
ken olevan vallan tyydlttavassa
jamassa. Hammastyneen luotto-
tietotutkijan perattye pankinjoh-
tajalta firman ekillista loppua,
totesi pankkiiri yks'kantaan:
"johan me se tiedettiin aikoja sit-

ten, etta konku$si tulee." Miksi
sita ei puoli vuotta sitten tutkijal-
le kerrottu? Ehkapa siksi, ette
konkurssi olisi silloin saattanut
tullakin jo kuukausia nopeam-
mrn.

Pankkien armoilla siis ollaan
ja pankeiksi on lu€ttava myds
muut rahoituslaitokset. Nema
ovat helpommin jiiljitettavia tie-
tolehteita. Thvaraltoimittajien
tms. ldltaminen maksutapatie-
dusteluihin on onnenkauppaa.

Mita tulee paakirjoituksessa
mainittuun informaatiopatojen
murtamiseen, sita luottotietotut-
kijat paivittein suorittavat. He ei-
vet ole viranomaisia, heilla ei ole
juuri auktoriteettiakaan. Paras
avu heille toimissaan lienee sopi-
van m)ynnillinen puheelparsi ja
kaytds, jotta haastateltavan mu-
kaan osaisivat sanansa sovittaa,
Yksioikoinen tenttaaminen ei ai-
na ole hyvziksi.

Luottotietojen kayttaja tulkit-

see raporttia niin kuin hanta hu-
vittaa. Hanella saattaa olla koh-
teesta oma omituinen ennakko-
kasityksensa, jonka perusteella
han panee mielessaan raportin
perean joko ison plussan tai mii-
nuksen. Jos kauppa meni "pui-
hin", oliko se luottotietotoimis-
ton vika?

Hitaudesta voidaan erasta toi-
mistoa kylla aiheellisesti moittia.
Niin kutsuttu tavallinen taksa on
silmanlumetta, paitsi jos kysyjal-
la on tuhottomasti aikaa haaskat-
tavaksi. Toimiston johto sAanndl-
lsin valein kertoo palatun nope-
ampaan kasittelyyn, vaan pu-
heeksi se taitaa jaada.

Luottotietoraportin kayttajan
on muistettava, ettei raportti ole
pankkitakaus eikii "Jumalan sa-
na". Eika ole koskaan ollutkaan.

Jukka Ma tila
luottopiiiillikkii

Enso-Gutzeit Oy

Ihmetteleville luottomiehitle
Luottolinkin paakirjoituksessa

todettiin luottotietotoimistojen
olevan uusien haasteiden edes-
se. Tbrkkaavainen luottotietojen
kayttaja on kuitenkin voinut to-
deta, etta tarkeimpiin haasteisiin
on jo vastattu. Tietokone- ja oh-
jelmistohankinnat ovat olleet
luultavasti luottotietotoimistojen
suurimmat investoilnit koko toi-
miaikana. AIK:n ka''ttddnotto
on mahdollistanut useita uusia
palvelumuotoja, jotka ovat ylei
sesti saaneet varsin hyvan vas-
taanoton luottotietoja ta itse-
vien keskuud€ssa. Jotkut aika-
naan pontevasti uud€n tekniikan
kayttodnottoa vaatineet eivat
kuitenkaan jostain syyste ole-
kaan kiinnostuneita nyt saatavis-
sa olevista uusista palvelumah-
dollisuuksista.

Luottotiedon siseillon peavaati-
mukset ovat mielestani taysin en-
tiset. Luottotiedon on oltava luo-
tettava, se on saatava kalttOdn
mahdollisimman nopeasti ja hin-
nan pitaa olla kohtuullinen. Uu-
sia, tosin jo vuosia noudatettuja

t4

vaatimuksia ovat yksiselitteis'rys,
helppolukuisuus ja muu AIK-
kalttdon soveltuva asiallisuus sel-
laisessa muodossa, kun se van-
hoissa, Suomea kehittyneimmis-
sa luottotietomaissa ymmarre-
taan. Nykyaan ei ole asiallista an-
taa hienoviritteisia henkilaiku-
vauksia, ei vihjailla yleisesti sa-
lassa pidettavista asioista eika
tehda hauskoja vertailuja malliin
"yhtidn rukentama uima-allas
vuotaa kuin seula".

Luottotiedon kaytHjat mAa-
dAvat meilla hyvin pitkalle, mita
tiedot sisaltavat. Luonnollista on,
etta suurkeyttajien sana on pai-
navampi kuin muiden. Tella ta-
valla ja myds ulkomaisten ka)'tta-
jien toivomuksesta luottotietoi-
hin on viime vuosina sisallytetty
useita tietoja. Sen sijaan raatzilin-
tyona laadittuihin tilausluottotie-
toihin ei juuri ole mahdollisuuk-
sia, koska niiden kiiyttd olemas-
saolevien erityispalveluksien rin-
nalla olisi vahaista. Mydskaen ei
ole tarkoitus, stta luottotietotoi-
misto vain kerae suurcn maaran

tietoja, joista kalttaja ifte val-
mistaa yhteenvedol. Luottotieto
on maaramuotoinen, valmis tuo-
te sellaisenaan kaltettevek si luo-
tonvalvonlan apuvalineena.

Ainoastaan tilinpaatdstiedot
liitetaan mukaan, mikiili ka)'ttaje
haluaa niista tehda omia lisaana-
Iyyseja. Vaite, etta luottotiedot
perustuvat liian paljon pankkien
antamiin viitetietoihin, ei pida
paikkaansa. Pankit ovat vain tie-
tolahde muiden joukossa, joskus
tarkeii, joskus tarpeeton.

Suomessa suurin osa luottotie-
totoiminnasta on luottotietotoi-
mistojen ja niiden jasenten yh-
teistoimintaa. Uudet lait tuovat
mukaan toimintaan luottotiedon
kohteen, jonka etujen puolesta
valtiovalta toimii. Taman huomi-
oon ottaen tuntuu ihmeelliselta,
ette edellisen Luottolinkin paa-
kirjoituksessa ilmeisen kielteises-
sa mielessa kaytetaankin luotto-
tietotoimistojen tutkijoista nimi-
tysta "konsensustutkijat". Eiko
tilanne tallakin alalla maassam-
me ole juu sellainen, jossa kon-

sensus on paikallaan.
"Otsaryppyisten luottomies-

ten" olisi edelleen syyta esittaa
toiveensa ja vaatimuksensa ra-
kentavassa hengessa luottotieto-
toimistolle kuten tahankin asti
yleensa on tehty. Yhteistoiminta
on yli 80 vuotta pelannut hyvin
Suomessa. Mutta silti paluuta
vanhaan joka asiassa ei ole.

Raimo Jdrvisalo
Suomen Luotonantajayhdistys

Luottolinkin edellisen nume-
ron hieman provosoiva peekirjoi-
tus innoitti vain kahteen puheen-
ruoroon. Ilmeisesti suurin osa
meista on sittenkin tlT'tyr'iiisia
luottotietopalvelujen tasoon.

Paatoimittaj a
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HAEN LUCTTTOMIEHET - rnsoItMAI{NrN n.y:N
NoUDATTAMAAN yHDrsryKSEN sAAnr6;ri.

2 5 Yhdistyksen tarkoitukena on edi.riiii ltrotto.ran &nremlstaja ke

- jerj6teheun je*nineD s elDe', kekustelu- jn tiedoiutilai-
suul€la yhdisryk*n toimialaan ktululisla ktrtnykrtud,

- *rhamalla luottoalan kehit'€re ny6s ulkomailla,
- harlolllamalla kBlarDrs., julkaisu', kr63i ja toulutusroimiD-

- antanalla lausuntoja ja tekemelE alaa kGkdia aloitteira.
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Haktan allekkjoit!s
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Tunnistetiedot
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Nimitiedot
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(kulsumanimi alleviivall!na)

Osoitetiedot
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Postinro ia toimipaikka 1ilililtil

pUoLLAMME JASENHAKEMUSTA (vAtN JI6ENET)

HALLTTUKSEN PMTos

Puheentohtajan/sihtesrin alleki.joil!s
Hyvaksyfiy Piiiveys

HyHlly

Jasenhakemukset toimitetaan yhdistyksen sihteerille osoitteella:

Konttolipeallikkii Seija Lehtonen
Perheauto Oy
Petikontie 3
01720 Vantaa

Puhelin 90.840 800

Jesenhakemuslomakkeella kiiy parhait€n ilmoittaa kaikki tiedot jiisenrekisteriin. Pid€tidnpii jiisenosoitteisto ajantrsalta.



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

M I T A  L U O T T O T I E T O J E N  H A N K I N N A S S A

T A  R  K O  I T T A V A T  K A S  I T T E  E T

_ P A A T E K A Y T T O

_ E L E K T R O N I N E N  P O S T I

_ V A L V O N T A P A L V E L U  ?

Ne ovat  ko lmen palve lun yhdis te lmr i ,  joka on nopein,  tehokkain
ja  huokein ke ino luot tor isk ien ha l l in taan.
Huokeus ei ole tassa ns. suhteell ista huokeutta, vaan jokainen
hanki t tu  t ie to  on tavanomais in  ke ino in  hank i t tua edul l isempi .

K Y S Y  L I S A A

Hikan Broman ' i l ta tai
Raimo Jdrvisalolta
puh.  (90)  513 711

SUOM EN LUOTONANTAJAYH DISTYS

LAKKISEPANKUJA 2 A

02600 ESPOO

l8



14.4.1987 kokouksessa hyvaksytyt jasenet:

IIAMEENLINNA

Htllila
lnte.national Oy

1 2 a

Ronia

HET.SINKI

Kone
International Oy

1 2 a
TURKU

Yrjd l€htonen Ky
t 2 A

TURKU

&ro

Yrjd I€htonen Ky
t 2 A

TURKU

Marri

Yrjd l-ehtonen Ky

7.5.198? hweksytyt uudet jasenet:

Luotonvalvoja
Riitta Laakso
Jertec Oy
Nihtisillankuja 5
02630 ESPOO

Konttoripaallikkd
Ulla Rantala
Ekonsult-t€asing Oy Ab
Eerikinkatu 16 A I
OOIOO HELSINKI

Luottovalmistelija
Tea-Leena Repo
Skop-Rahoitus Oy
Mannerheimintie 14 B
OOIOO HELSINKI

Yo-merkonomi
Riitta Savikko
Yrjd I€htonen International Oy
Aurakatu 12 a
20IOO TURKU

Aalto Pirjo
Perintelakimies
Oy Credit Ab
PL 4'7
OO24I HELSINKI

Kujansuu Helena
Kassanhoitaja
l,ehtinen Holding Oy
Riihimiehentie 2
OI72O VAN'IAA

Lindstriim Folke
Toimitusjohtaja
Contant Oy
PL 20
20IOI TURKU

Kotilainen Outi
Luotonvalvoja
Digital Eguipment Corporation
PL 16
02201 EsPoo

LUOITOALAN SANASTOA
TUNNETUKSI

Luottomiehet r.y:n sanastotydryhman Lassi Kantola,
P E. Paul ja S. A. Perret laatima luotto-alan sanaluette-
lo on laitettu Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kie-
litoimiston sanastoaineksiin. Sanastoa on kaytetty h,.viik-
si niin valmistumassa olevaan yleiskielta kerAavaan Nyky-
suomen Perussanakirjassa sekii jo kevaa a julkaistussa
isossa Ruotsalais-Suomalaisessa sanakiriassa.

1 2 A
TURKU

I-uotonantajayhdistys
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