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UUSI VUOSI UUDET LAIT
Vuoden vaihde toi muassaan tu-
kun tarkeite lakeja. Ensiksi tietys-
ti on nostettava vuoren huipulle
tietosuojalainszizidantd. KiiFan-
ndn kokemuksia osittain arvoi-
tuksellisen lakitekstin tulkinnasta
ei ole ennatetty saada. Onhan tas-
sa viela siirtymavaihe paii a. Sen
verran kuitenkin lainsead?intd on
vaikuttanut, ette se omalta osal-
taan orl ollut poikimassa luotto-
tietoalan yrityskauppaa. Kalliiksi
kun tulee kahden samantlyppisen
tiedoston ylapito kaikkine henki-
ldrekisterilain mydtatulleine val-
voitteineen. Toivottavasti myds
luottotietojen kelttajer paasevat
hydtymeiin taista rationalisointi-
edusta!

Uusi kauppalaki on melkein
jiianlt henkildrekistedlainseadan-
non varjoon ainakin luottoalalla,
vaikka kauppalaki on lerkezi pe-
ruspilari kaikelle kaupankeynnille
myds luottokaupalle. Nt1 kun se
kauan kaivattu kauppalaki sirten
viimein ja vihdoin saatiin, yritys-
maailman jarjestdille ja yrityksille
tuli vimmattu kiire laatia kilvan
omia kauppalain syrjalttiivia

myyntiehtojaan. Uusi laki kun on
melko ostajaystevallinen, mm.
mlyjan vahingonkorvausvelvolli-
suus on laajentunut ja samoin
vastuu annetuista tiedoista. Mly-
jiipuoli pyrkii luonnollisestikin ra-
jaamaan vastuitaan yleisin myyn-
ti€hdoin. Tema on paikallaan niin
kauan kuin ollaan kohtuulinjoilla.
On kuitenkin viisasta muistaa, et-
ta valilh seist:iiin m)ryjan saap-
paissa, vAl a ostajan. Olisi mie-
lenkiintoista joskus kokeilla sydt-
tee jollekin yritykselle, jolla on
kohtuuttoman yksipuoliset mlTn-
tiehdot "omaa puppuaan" eli tar-
jota sille ostettavaksi tavaraa sen
omilla myyntiehdoilla. Mitenke-
hen kiivisi? Luottoalan kannalta
erityisen tarkeit?i ovat kauppalain
saannokset ostajan maksuviivas-
tyksesta, reklamaatioista ja kaup-
pahinnan pidatysoikeudesta.

Luottolinkki alkaa julkaista
luottoalan nimitysuutisia. Tiedot-
taessanne luottoalan nimityksistii
kopio tiedotteesta myds Luottolin-
kille on tervetullut.

Anne Leppiilii-Nisson

ONNTTTELUMME
Luottomiehet - Kred/itmtLnnsn 'rV:n puolesta
p ar hai,mmat onnittp I1.Lm.rnE

U hdistlj ksemrnE perustajajdssn ja klmni,ajtisen
johtaja Sgluester Peffetiille hd,lwn 31 .12. I98f
oLlaen 8q-auotispdiDcln johdosta

AhteistAOkunppani,llenlnE Luottntiato ry : lle
sen tdatettaa 1.12.1987 75 Duotta.
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Vuod€n 1987 Luottomies Luottokunnan loimitusjohtaja Seppo Jyr-
kimi on arvonsa ansainnut. Paitsi, ettii hiin on menetykse e luotsannut
johtamaansa yritystii, hen on myiis aktiivisesti osallistunut luottoalan
kehitdmiseen ja tunnetuksi tekemiseen. Luottomiehet - Xreditmdnnen
ry:n jiisenend Jyrkiimii on ollut 20 vuotta. Yhdistyksen tilaisuuksissa
Jyrkemii on pitdnyt mukaantempaavaan tapaansa mielenkiintoisia esi-
tyksid omimmasta alastaan luottokorttibusineksesta.

Perinteisessai Vuoden Luotto
miehen puheessaan Jyrkema tote-
si pitavansai Vuoden Luottomie-
hen arvoaan kunnianosoituksena
koko johtamalleen Luottokunnal-
le. Luottokunnan liikevaihto v
1987 oli n. 4,6 miljardia markkaa.
Seuraavalle vuodelle on liikevaih-
toa budjetoitu 5,7 miljardin mar-
kan arvosta. Luottokunnassa
tydskentelee n. 110 henkilde. Kor-
tinhaltijoita Luottokunnalla on
puolisen miljoonaa.

Ne paljon puhuttaYat
luottotappiot

Paljosta puheesta huolimatta
kansainvailisesti tarkasteltuna

Luottokunnan luottotappiot o!ar
olleet pienii l, totesi Jyrkamd. VI,
SAN luottotappioiden kansain\ a,
l inen keskiarvo orl ollur n. 1,2 ro.
Luottokunnalla luotrotappior r.
1987 olivat n. 0,2 flo laskurukses-
ta  e l ;  n .7  mi l joonaa markkaa.
Luottokunnan Iuottotappioista
95 qo oli tehty omalla korri l la.
Eliki i ihmiselle, jolle ci olisi pita-
nyt antaa korfiia, oli annettu
kortti tai alunperin hyvdste mak-
sajasta oli tullut huono maksaja,
koska esim. vaimo tai tydnantaja
oli antanut kenkaa ja niin sano-
tusti hana oli jaanyt paalle.

Luottokunnan jatkuva siirty-
minen reaaliaikaan tulee vahentjj-
maan entisestaenkin luottotap,
plorta.
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Ierottokorttirikollisuus ja
tilastoharha

Ei kuvakorteillg kyllii
yhdistelmiikorteille

kortin puolesta. Yksi kortti on
turvallisempi kuin monta. yksi
pin, henkildkohtainen tunni$tenu-
mero, on helposti muistettavissa,
Useampi voi unohtua. Kortin tun-
nistus tulee tapahtumaan laitteella
ja kortinlaltijan tunnistuspinille.
l,uoton tarkistus taDahtuu myds
koneella.

Koneellistumisen mydta tieto-
suojan tiirkrys korostuu, muistut-
taa JyrkiimA. Kiytossa on jo mm.
mustia laatikoita. Linjoilla ei saa
kulkea sehekielisie pineje.

Suomi -
luottokorttimaiden
viimeinen etuva io

Vuoden 1987 l;uottomies toimifi8-
johtqja Seppo llrkiimd (vqsem-
molla) vostaanottaa Vuoden Luot-
tomies I 7 kunniokirjqq Luotto-
miehet - Krcditmtinnen ryn halli-
tuksen wheenjohtoja Mikko tur-
janteelta. Oikeo a vuoden 1 6
Iitottomies luottopdAhkkij Jsak-
ko Pohjanrylto Osuuskuntu net6
,enKu6Io.

maailrnan menoon luottokorttia-
sioissa. Kuitenkin voimme olla
nop€ita omaksujia, kuten Jyrkii-
ma toteaa tehd],nkin. Suornalais-
ten luottokortteja on veerennetty
lfiinnii ulkomailla. Merchant
fraud -ilni6itA, jossa kauppa
mankeloi ylimiiiirdisia tositteita. ei
Suomessa varsinaisesti ole. IGiken
kaikkiaan Suomessa elotiien hot-
tokorttien kanssa idyllisessa t an-
t@sstt.

Allne Iappdlii-Nil$son

Vuoden 1987 Luottomies julkistet-
tiin lhdist ken varsinaisessa syts-
kokouksesss 25. -1987 Katojono-
kqn Kasinolla-

Poliisin kanssa Jyrkiimi e on
erilaiset nakemykset luottokortti-
petosten laskentatavasta, Jos luot-
tokorttipetkuttaja ostaa samalla
kotti,J.a n kertaa niin poliisi kir-
jaa 27 luottokorttipetosta. Jlrka-
ma kirjaisi vain yhden, koska ky-
seess6 on }"in yksi rikos, joka kii-
sitteii jatketun petoksen. Suomes-
sa tuottokorttirikollisuus on viele
pienfii. Tietty maale rikollisuutta
on sidettiiYe. Ixottokortit orat
tulleet kiiteisrahan tilalle. Rahaa
on aina veerennetty. Nlt rikoksia
thdeen kortilla.

Kuvallisia kortteja Jlrkiime ei
kamata mm. kuvakorttien lo-ker-
taisen hinnan vuoksi. Nykisen-
laisten korttieD massatuotanto on
halpaa ja tiima mahdollistaa kort-
tien lyhyen kerron. Tailloin tekni-
set muutokset ja lisaykset saadaan
kortteihin nopeasti. Yha [siiiinty-
vat automaatit ja maksupeatteet
eivet kaisittele kuvaa eikei kul'asta
tiissakiiiin mielessa ole hyotyii.
Kiytannosse kuvakortista ei Jyr-
kamtur mielesta muodostu mer-
kitt iviie turvallisuuslis,ia. Sen si-
jaan Jlrkiime vannoo yhdistehne- Suornessa ei voida vaikuttaa
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Mikko Parjanne

Puheenjohtajan mietteitd vuodelle 1988

Luottomiehet-Kreditmiinnen
ry:n hallituksen puheenjohtajak-
si vuoflna 19t8 yalittiin Luotlo-
kontrolli Oy:n toimitusjohtaja
Mikko Parjanne. Puheetjohta-
jan nuijaa hiin heiluttelee ny1
toista vuotta perAkkiiin.

Uudelle toimintavuodelle
olemme yhdistyksen hallitukses-
sa, ulkomaantoimikunnassa ja
taas tana vuonna valitussa koulu-
tustoimikunnassa suunnitelleet
monenlaista yhteista puuhaa.

Hyvii vuosi takana

Viime vuodesta jai yhte€nveto-
na hyvat muistot, mutta paljon
hyvia ajatuksia jai edelleen aja-
tusasteelle, Monta mukavaa ko-
kousta, TUrun matka, jasenleh-
deksi mielestzlni korkealaatuinen
Luottolinkki-lehti ja tietysti
FECMAn ensimmainen seminaa-
ri Dipolissa toukokuun lopussa.
FECMAD osallistujameara jei

valitettavasti ennakoitua pienem-
meksi. Ohjelma oti h,.va. Mutta
oliko delegaattien maara sitten
muiden kannalta kaukaisen si-
jainnin, aloittelevan yhdistyksen
organisaatio-ongelmien, myd-
haisten jarjestelyiden rai huonon
ajankohdan syyte? No, h],va
nainkin. Tappioita ei tullur ja
oman yhdistyksemme maine sen-
kun kasvoi.

Thomas Feodoroffin tehteivA
toimia FECMAn presidenttind
tana vuonna on yhdistyksen ja
koko luottoalan kannalta melkoi-
nen juttu. Tehtav?i on vaativa Dy-
rittaessa lahentamaan eri tuli-
tuurien luottotapoja ja vauhdit-
tamaan uuden liikkeelle lehte-
neen kansainvalisen yhdistyksen
toimintaa. Kausi kestae kesaan
saakkaja homma on Thomaksel-
la hyr'in hanskassa.

Kuka on luottoalan
ammattilainen?

FECMAn kevaisesta seminaa-
rista ja luottoalan arvostuksesta
jai eras juttu micleeni. Englannin

3M:n luottojohtaja Peter Madin
kertoi, etta tavaraluottoja mydn-
tavet luottojohtajat ja -paallikdt
antavat luottoa 3-4 kertaa
enemman kuin pankinjohtajat.
Vakuudetkaan eivat telldin aina
ole niita "kivitalon korkuisia".
Martin totesi edelle€n, ette 90 qo
m]rynnista on luottomD.ntia ja
maksuajan mydntamista.

Luottohallinnon merkitys ja
vastuu on kylla selvasti lisaanty-
nyt. Se nekyy yrityksen tulokses-
sa ja se on nivellettava markki-
noinnnin osaksi. Tassa meilla on
yhdistyksen puitteissa viele pal-
jon tehtavaa.

Yritetaiin siis nostaa omaa ase-
maa, arvostusta ja imagoa. Lisa-
ta:in koulutusta, pyritaan laajen-
tamaan omia nakemyksia, katso-
taan mieluummin tulevaisuuteen
kuin menneis]ryteen. Ollaan val-
miita ja halukkaita laajentanaan
omia tehtavia. Paljon on peraa
niissa ajatuksissa, joita kunniaja-
senemme Esko lUovinen on esit-
tanyt:

Tietotekniikka muuttaa luotto-
osaston henkildstdn tehtavia Ru-
tiinitehtAvet vahenevat. Puhtaat
luottopaallikkd-vakanssit eivat
enee yleisty niinkuin aikaisem-
min. Eli vaikka luottoalan merki-
tys kasvaa, tarvitsemme lisee ne-
kemysta markkinoinnnista, ra-
hoituksesta ja atk:sta. Markki-
nointijohtaja voi tulevaisuudessa
aivan hyvin olla luotbpaalikdn-
kin esimies. MlydaAn vaikka
luottoa ja annetaan rahan kier-
taii.

Koulutusta merellii. . .

Koulutustoimikunta perustet-
tiin taas talle vuodelle. Koska
matkustaminen avartaa, pideaan
syksyllii perinteiseksi tuleva meri-
seminaari. Hyviin kertaluontei-
sen ohjelman ja halvan hinnan li-
saksi tavoitteena on, etta luotto-
miehilla olisi aikaa kayda muka-
vassa ymperistdssa yhteisia kes-
kusteluja. Niita pideteen suures-
sa aNossa.

. . . j a m a a l l a

Toinen koulutustoimikunnan
tehtavislA on selyillaa mahdolli

suuksia, joita yhdistys ja Mark-
kinointi-Instituutti yhdessa pys-
tyisivat hrjoamaan luotto- ja ra-
hoitusalan peruskoulutuksen jar-
jest2imiseksi. Thvoitteena olisi
6-7 kuukauden mittainen, le-
hinnA itseopiskeluun pohjautuva
toimihenkilOtasoilen tutkinto,
Mei a LIS, kun vakuutusalalla
on VTS, eli vakuutustutkinnon
suonttanul.

Uusia evAitii
I r lannista . . .

FECMAn seminaari on tena
vuonna Dublinissa, Irlannissa,
16-17.6. Toivotaan, etta jerjes-
tajet ovat jo saaneet ohjelman
valmiiksi ja toisaalta ulkomaan-
toimikunta olisi onnistunut ldy-
tamaan edulliser yhteisen mat-
kan. Onhan Irlanti vahAn toisella
puolella Eurcoppaa. EhkA juuri
siksi ja tietysti myds seminaarin
tydnimen "Crcdit Management
in the 1990's" vuoksi olisi hy6-
dyllista kehittae itseaan.

. . . ja tietysti yhdistyksen
muista puuhista

Edella mainittujen toiminta-
muotojen lisaksi kaydaen tutus-
tumassa Thmperen luottomiehiin,
jarjestetaan yritysvierailuja (kut-
suja otetaan vastaan!), pidetaan
kuukausikokouksia, toimikun-
tien kokouksia, tehdaan Luotto-
linkki-lehtea Cohor toivotaan to-
della jasenten panosta) jne. Puu-
haa dittea kaikille jiisenillemme,
joten tervetuloa mukaan entista-
kin aktiivisemmin.



KOB osastopiiiillikkai
Fred trmoni

l. lhlin Kansallispankkiin l97l
ja toimin vuoteen 1980 saakka
,Titystutkijana ja yritystutkimu-
sosaston apulaisosastopaal[kkit-
na. Vuonna 1980 muutin perhei
neni Luxemburgiin, Kansallis-
pankin tytafpankkiin ja olin siel-
H hallintopaallikkitna kolme
wotta. Palasin Suomeen syksylla
1983 emopankin palvelukseen ja
sen jelkeen olen toiminut johta-
jan apulaisena ja nhoitusjohta-
jana paekonttorissa, kunnes
1.10.1987 siirryin L€o Laitinmaen
paikalle luottotieto-osaston osas-
topai nkdn pallille.
2. Yritytutkimushan sivuaa tete
alaa, vaikka tiedot kefetiienkin
toiseen tarkoitukseen. Kosketus-
pintaa on ollut tavallaan koko
ajan. Yhdistyksen piiriin tulin
vasta luottotieto-osastolle siiryt-
tyiini.
3. I-uottotietoalan yhteistyd toi-
mii minusta ihmeellisen h]'vin,
jos ajatellaan muita aloja. Tama
on varmasti ainoa ala, missa voi-
daan soittaa ventovieraalle henki-
ldlle ja vaihtaa tistoja aivan kuin
oltaisiin vanhoja kavereita. Perin-
teinen yhteistyd luottotietoalalla
on aika ainutlaatuista.

Talla alalla keskineinen kilpai-
lu on toissijaista ja hyr'ien luotto-
tietojen hankkiminen ensisijai-
rlen tehtaiva. Ulkopuolisena h,im-
mastyy, kuinka avointa tAma tie-
donvaihto on nimenomaan spe-
sialistien keskuudessa.

Kehittamistarpeena naen se, et-
ta alan erityiskoulutusta ei saa
mistaan vaar jokainen talo jou-
tuu itse kouluttamaan omat hen-
kilatnse. Sellaista yleiste ahn it-
sense jarj estiimae koulutusta ei
ole. Tosin yksityisia, lahinne

8

Contant Oy:n jarjestiimia kursse-
ja toki on, mutta ne ovat kuiten-
kin enemmen tai vahemmen sa-
tunnaisia. Ala on toki aika sup-
pea, joten ei voida ajatella etta
toiminta olisi kovin laajaa.
4. Kylle pankeissa luottotieto-
osasto on aina ollut hyr'in arvos-
tettu osasto. Suu yleisd ei kui-
tenkaan kovin hyvin tunne luot-
totietoalaa, koska se ei pide itses-
taan kovaa melua. Nain alalla
toimivat tietysti tuntevat alansa
ja osaavat arvostaa site. Minusta
riittaa kun kauppiaat, 'Titysten
luottopaallikot ja paatoksenteki-
jat ovat tietoisia alasta ja kaltta-
vet alan palveluja. Ei taman alan
asioita pitaiisi repostella kovin
avoimesti, silla se voisi vaikeuttaa
esimerkiksi tietojen saantia tai
antaa alalle negatiivista julki-
suulta.
5. Ala on tydvaltainen. Sek2i kus-
tannuspaineen etta nopean palve-
lun takia tulisi automaatiota lisa-
ta. Suomi on kuitenkin niin pieni
maa, ette tuskin kannattaa yla-
piae monta kattavaa rckisteriA.
Ruotsissa on yksi keskitetty rekis-
teri yksityisista ja yrityksistii, kun
meilla on useita, sekai olcmassa
olevia ettii kehitteilla. Merkitta-
via kustannussaestdje on siis ai-
kaansaatavissa, mutta kestaa var-
maan pitkiian, ennenkuin meilla
siihen Daastae.

Luottomiesten hallituksen uudet
jflsenet tentissi

EKA, apulaisjaostopiiiillikkii
Ahti Nuutitretr
l. VedAn ETP-keskusta tulosvas-
tuisena, Tyohdn kuuluvat mark-
kinointi, kehittely ja luoitoprob-
lematiikka. TassA tehtavassa olen
toiminut jo 15 vuotta.
2. Olen kayn,'t kerran tai pari
vuodessa kokouksissa. Jesenena
olen ollut jo Toluvun alkupeivis-
tii lehtien. Meilta on hallitukses-
sa ollut Jaakko Pohjanpelto, ja
han on toiminut sielle mielesteni
hyvin aktiivisesti.
3. Luottomiehet saavat eniten
tietoa toisiltaan ja yhdistyksen
piirissa naista, asioista voidaan
keskustella avoimesti. Yhteiset
intrcssit, kuten kokoukset ja kou-
lutus ovat tarkeita.

Luoton mydntaminen tullee
jatkossa yha terkeamm:tksi teki-
jeksi, koska ainakin oireet viit-
taavat siihen, etta pikkurikolli-
suutta alkaa esiintye, Tatii voitai-
siin pohtia enemman.

Koulutuksen tulisi keskittyA
alan ydinkys)'myksiin jotka ovat
aktuelleja, ja joihin luottomies-
ten pitaisi pystyA paneutumaan,
yhdistyksen tarkoitushan on tie-
totason kohottaminen tavalla tai
toisella, esimerkiksi j arj estiimalla
excurssioita ja mielipiteenvaihto-
tilaisuuksia. Alan ihmiset ovat
hyvin avoimia, jotain voi ehkii it-
se antaa ja jotain aina saakin.
4. Yhteenaikaan joku sanoi, etta
kun luottoalalle peesee niin se on
kuin lottovoitto - miten lie-
nee!?!

Sen sijaan yritykset tuskin
osaavat oikein arvostaa luotto-
osastoaan. Se on yleensa mones-
sa yrityksessa myl'nnin jiilkita-
pahtuma; valtamiitdn paha.
5. Luottokorttien paljous saattaa
olla yksi ongelma-alue. Tavalliset
ihmiset ovat kai jo pudonneet

karryilta siita mika mikin ko ti
oikein onkaan ja mita se tarjoaa.
Suomessa ei ole viela pystytty ko-
koamaan voimia luottokorttien
kalton selventiimiseksi. Ihmiset
sekaantuvat ja joutuvat pifiimaan
luottokorttihaitareita, jolloin ei
ole ihmekaan. ette luotot tulevat
kalliiksi ja ylivelkaantuminenkin
uhkaa.

Henkildrckisterilain merkitys
riippuu tietosuojavaltuutetusta,
jos naita asioita ryhdytaan pun-
taroimaan tiukasti, niin kyllA
luottoti€tojen valitys hankaloituu
huomattavasti ja luottotappiot li
saant).vat. TassA pitiiisi noudat-
taa kuitenkin enemmen vapaa-
mielisyytta ja ),rnmanaa missa
vaikeuksissa jotkin ydtykset voi-
vat tiiman takia olla.



Credit Justitia Oy, toimitusjohta-
ja Thomas Feodoroff

l. 'Iulin Creditiin l0 vuotta sitten
mlyjeksi. Ennen nimitysta toimi
tusjohtajaksi syksyll:i 1983, toi-
min Creditin m)ryntipaallikkitne.
2. Olen tullut 1978 rivijaseneksi
ja alkuaikoina tietenkin innok-
kaana myyjend olin mukana kai-
kissa kokouksissa - mihin olen
pyrkinyt edelleenkin. Ulkomaan-
toimikuntaan tulin mukaan 1983
ja aloitin heti puheenjohtajana.
Siita lahtien olen ollut jarjesta-
massa naita Luottomiesten mat-
koja e maihin. Tana aikana
olemme keyneet Thnskassa,
Ruotsissa, Englannissa, ItAvalas-
sa ja tana vuonna lahdetaiin Ir-
lantiin.

Fecmassa olen ollut mukana
ensimmaiiseste kokouksesta liih-
tien, joka oli 1986 Windsorissa
Englannissa. Windsodssa Seppo
Reimavuo valittiin varapresiden-
tiksi ja Sepon siidyessa Saksaan
minut valittiin hanen tilalleen.
Helsingil kokouksessa viime
vuonna minut valittiin sitten Fec-
man presidentiksi. Puheenjohta-
juus on kierteva ja kestaa vuoden
kerrallaan.
3.-4. Minusta Mikko Parjan-
teella on h] r'e ote tahan asiaan,
hanela on hlviii asioita meneil-
laen. Ensinnakin teme luottoa-
lan peruskoulutus Markkinointi
Instituutissa. Se nostaa koko am-
mattikunnan aryostusta ja toi-
vottavasti tietotaitoa mydskin.
Englannin kokemusten mukaan
Hllaisella koulutuksella on myds
vaikutusta luottopeallikdiden
palkkojen muodostumiseen. Siel-
la on onnistuttu nostamaan palk-
koja jopa 100 prosenttia 10-15
vuodessa vertailukohteisiin nah-
den. lxottomiehet ovat olleet lii-

Kysymykset: 1.

kaa idealisteja, ei ole ajettu omia
asioitamme, ei ole ollut selkeran-
kaa ja ruista pu staa itsellemme
etuja.

Luottopaallikdn pitiiisi kuulua
osana markkinointiin, eli hanen
pidisi myyda harkittuja riskeja
eika peria harkitsemattomia ris-
keja. Jelkihoitoon voidaan ke]'t-
taa ulkopuolista perimistoimis-
toa, mutta ennakoivaan toimin-
taan se on jo vaikeampaa.

Luottomiehillzi oli jossakin vai-
heessa tavoitteena saada erittain
korkeatasoisia ja tunnettuja jul-
kisuuden henkildite puhumaan
kokouksiinsa, minusta ss on ihan
vaarin. Meidan pitdisi saada
luennoimaan hyvia suomalaisia
ammattitaitoisia luottopaallkdi-
ta, jotka esittelisivat omat jarjes-
telmensa mahdollisimman avoi-
mesti. Nain ihmiset oppisivatkin
jotain. Me emme opi kovinkaan
paljon, jos siella on oikeusminis-
teridn kaDsliapaallikkat puhu-
massa mahdollisista lakiehdotuk-
sista, ne me pystymme lukemaan
lehdistii.
5. En nae mifti?in ongelmia lehi-
tulevaisuudessa. Tietenkin voi ol-
la, etta talous on taantumaan
pziin, mika tarkoittaa sita tieten-
kin etta h]'vet vuodet, jolloin on
ollut helppo mydntaa luottoja,
ovat ohitse. Yleisesti ottaen tule-
vaisuus nayttaa kuitenkin varsin
valoisalta.

4.

5 .

)

Missii yrityksessii tyiis-
kentelel, tehtfiviisi ja
taustasi
Toimintasi yhdistyksen
piirissii
Mitii asioita yhdistyk-
sen tulisi kehittiiii toi-
minnassaan ja mitkii

Valtameri Oy, luottopiiiiuikkii
Pekka Tiilikainen

l. Toimin Valtameri Osakeyh-
tidssa luottopaellikkdnzi. Valta-
meri Osakeyhtid on teknisen tuk-
kukaupan alalla toimiva yritys.
Paatoimiala meille on tedstuk-
kukauppa. Luottopaallikdn teh-
tavena on johtaa yhtion luotto-
ja pe ntatoimintoja yhtiOn luot-
topolitiikan meerittelemalla ta-
valla. Olen ollut Valtameri Osa-
keyhtidn palveluksessa kolme
vuotta ja tulin taloon juud luot-
topeellikoksi. Aikaisemmin olen
toiminut vastaavissa tehtavissa
Oy Julius Tallberg Ab:ssa. Luot-
toalalla olen toiminut viitisen-
toista vuotta, ensin pankin palve-
luksessa ja sitten yli kymmenen
vuotta tavaraluottokaupan pa-
rissa.
2. Yhdistyksen j2isenene olen ol-
lut vuodesta 1974 lahtien. Halli-
tuksessa en ole aikaisemmin toi-
minut, sen sijaan tilintarkastaja-
na olen joskus ollut. Luottomies-
ten kokouksiin olen pyrkinlt
osallistumaan aktiivisesti. Ne
ovat mielesHni tarkeita tilaisuuk-
sia: tapaahan siella aina luottoa-
lan ihmisia ja oppii uutta jarjes-
tetyiste esitelmista.
3. Kaikessa yhdistystoiminnassa
pitaa pyrkie lisaamean jasenten
osallistumista ja aktiivisuutta.
Kun yhdistyksen jAesenista noin
10 9o osallistuu kokouksiin, se
saattaa tuntua vahalta. Toisaalta
kun ajatteleg etta jasenie on ym-
pari maata, se ei valttamatte ole-
kaan huonosti. Kun jesenilla ei
ole aina mahdollisuutta osallitua
kokouksiin, toivoisin enemman
keskustelua luottoalan asioista
taman lehden palstoilla - tavoit-
taahan lehti jokaisen jasenen.

Koulutuskysymysta en nae yh-

ovat alan yleiset kehi-
tystarpeet
Onko luottoalan arvos-
tus riittevii. ellei keinot
sen kohelamiseen
Mitii ongelmia niiet
luottoalalla olevan te ri
hetkellii

distyksen paaltmmaisenii ongel-
mana, onhan alan koulutusta ny-
kyAAn tarjolla runsaasti esim. se-
minaarien muodossa. Sen sijaan
koulutustoimikunnan vetejene
olen erittein kiinnostunut uuden-
laisesta koulutusyhteistyosa, jo-
ta on tarkoitus kehiftee
Markkinointi-Insituutin kanssa.
Kyseessa on ereanhinen tutkinto-
tlTppinen alan koulutus, Suunni-
telmat ovat kuitenkin viela alku-
tekijdissaan, joten mahdolliseen
koulutuks€n kaynnistymiseen
menee viela aikaa. Yhdistyksel
jarjestiima oma koulutustilaisuus
on tana vuonna merihenkinen se-
minaari syyskuussa.
4. Mielesteni meilla Valtameri
Osakeyhtidssa luotto-osastoa ar-
vostetaar; emme siina mielesse
kaipaa profiilin nostoa. Meilla
on ke).tosse selkeat peliseennOt
ja niinhiin on oltava kun liike-
vaihdostamme Ehes l0O qo syn-
tly luottomyynnin kautta,

Uskon, ette yrityksissA yhe
yleisemmin on ymmarretty sq et-
ta luotonvalvonta ja luoton
myiinteminen ovat osa myyntita-
pahtumaa.

Arvostus pannee edelleen,
kun havaitaan, ette luottohenki-
l6std omalta osaltaan pyrkii var-
mistamaan mlTntituloksen ja
nain vaikuttamaan yrityksen hy-
vinvointiin. Yleisen arvostuksen
lisiiimiseksi koko jasenkunnan.
olisi tyoskennelteva yha tehok-
kaammin.
5.Suurimapana ongelmana
naen voimakkaan konkurssikehi-
tyksen. Konku$sien meara on yli
kolminkertaistunut 198o-luvulla,
Uskon etta hhil'uosina kehitys
tulee jatkumaan samaan suun-
taan. Toisaalta uusia yrityksiA on
perustettu ennatyksellinen mae-
rA, Jotta etuoikeudettomien vel-
kojien asema saataisiin parem-
maksi konkurssitapauksissa, olisi
luottoalan kaynnistettava keskus-
telu etuoikeusasetuksen muutta-
miseksi. Muita selviii ongelmia ei
mielestani ole nakitpiirissa elei
nyt muussa lainsaadanndsse tule
jotain tapahtumaan.

Ka Martiala
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M I T E N  V A R M  I S T A T  H U O M I S E N
KI LPAI LU KYVY N ?

INVESTOI NN RAHOIIUS ON YRITYKSEN
srRATEctsEN xenrrAmpen

RAIXAISEVAOSA"
Tulevaisuuden kehityssuunnitelmilla on merkiqnte

vasta sitten- kun ne toteutetaan kevdinndsssa. Tuognnon
kehittiiminen edellyttiii Lihes poilikeuksata laitehankin-
toja ja tuotekehitp aineettomia investointeia. Kasvanut
iovestointitaxve tekee oikean rahoitusratkaisun valinnan

irtaimenluonteiset koneet ja laitteet erityisesti tuotannolli-
set kohteet esim. teollisuusrobotig tydstokoneeg mutta
myos muut kuten atk-laitteistog tn:kit ine. tlaokittavat
laitteet voivat olla uusia tai keytettyjii

Yrityksesi voi keytii:i rahoituksen osana myds muuta
panostust4 esim. vaihtoesinettli tai onua sijoitusta- Rahoi-
ius perustuu myyj?in kanssa tekemii?isi osamaksusopi-
mukseen ja laitiiiden omistusoikeus siirtyy fityk$lesi
viimeisen maksuerin j?ilkeen. Reaalivakuuksia ei yleensii
tarvita-

Investoinnin kustannuksia keventiviit samat verohuo-
1'ennukset kuin tuotannollisissa investoinneissa yleensd,
esim. lw-huojennus. Poistoja voi tehdii jo sopimuskau-
den alusta ldhtien ia koron voi verotuksessa vihent.?Li
kuluna"

SYR-investointirahoitukseen liittyy myds muista
poikkeava palvelu: sama rahoituksen asiantuntija auttaa
sinua kaikisa yrityksesi erityisrahoituskpymyksiss?i-

MAHDOIIISWKSIEN AVAAJA yrityksesi kehi'
tysprojekteissa: SYR-rahoituksen asiantuntemus ja SYP-
vhtvmin voimavaral' 

Ota yhteys: HEISINKI (90) I/ 281. TAMPERE
(931) 148 91r, TURKU (92r) 'l8 t20

SuoTTIEIt YRITYSRAHOITUS OY
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LUOTTOMIEHET - KREDITMANNEN RJ:N
TOIMIELIMET VUODELLE 1988

HALLITUS

MIKKO PARJANNE
toimitusj ohtaj a
Luottokontrolli Oy
puh. 90-147 6ll

PEKKA TIILIKAINEN
luottopaallkkd
Valtameri Oy
puh. 90-75 471

SEIJA LEHMNEN
kontto pziallikd
Perheauto Oy
puh. 90-840 800

PIRJO LAHTI
perintaesimies
Elakevakuutusyhtid Ilmarinen
puh.90 l84 l

PERTTI LARVA
luottopaallikkd
Sanoma Oy
puh. 90-1222 O7O

THOMAS FEODOROFF
toimitusjohtaja
Credit-Justitia Oy
puh. 90-144 055

FRED ILMONI
osastopaellikkd
Kansallis-Osake-Pankki
puh.90-163 l

MARTTI KUURTAMO
markkinointipaellikkd
Perimistoimisto Contant Oy

AHTI NUUTINEN
jaostopaiillikkd
Osuuskunta Eka-yhtyma
puh.90-7331

LUOTTOALAN N EUVOTTELUKUNTA
Luottoalan n€uvottelukunta on yhdistyksen seentdmearainen
toimielin. Sen tehtavana on antaa yhdistyksen hallitukselle neu-
voja ja asiantuntijalausuntoja yhdistyksen toimialaan kuuluvis-
sa asioissa.

Jesenet:

Puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja

Sihteeri

Rahastonhoitaja

Kerhomestari

Varsinainen jasen

Varsinainen jasen

Varsinainen jasen

Varsinainen jiisen

ULKOMAANIOIMIKUNTA

Puheenjohtaja:

THOMAS FEODOROFF
toimitusjohtaja
Credit-Justitia Oy

Jisenet!

RAIMO JARVISAI-0
osastopaallikkd
Suomen Luotonantajayhdistys
r.y.

KAJ LUNDSTROM
kamreeri
Suomen Yhdyspankki Oy

PIRJO NURMI
toimistopaallkkd
Luottokunta

ESKO SALXOLA
luottopeellikkd
Oy Philips Ab

KOULUTUSTOIMIKUNTA

Puheenj ohtaj a

PEKKA TIILIKAINEN
luottopaallikkd
Valtameri Oy

Jiisenet:

JAAKKO POHJANPETTO
luottopeallikkd
Osuuskunta Tietorcngas

MAUA SAKSLIN
luottopazillikkd
Instrumentarium Oy

ESKO TUOVINEN
toimitusjohtaja
Suomen Luotonantajayhdistys
r.y.

NrLs wEcxsrROM
varatoimitusjohtaja
Tietoperinta Oy

TILINTARKASTAJAT

TOM AHLROOS
luottopaallikkd
Luottokunta

LASSI KANTOLA
osastopaallikkd
Suomen Yhdyspankki Oy

JARMO XARPPI
toimitusjohtaja
Suomen Yritysrahoitus Oy

AULIS LINDELL
toimitusjohtaja
Oy Union-Oljy Ab

MIKKO PARJANNE
toimitusjohtaja
Luottokontrolli Oy

JAAKKO POHJANPELTO
luottopaallikkd
Osuuskunta Tietorengas

VEIKKO SEMI
luottopAallikkd
Oy Stockmann Ab

RISTro SUVIALA
toimitusj ohtaj a
Maksutieto Oy

ESKO TUOVINEN
toimitusjohtaja
Suomen Luotonantajayhdistys

TAUNO VALLI
johtaja
Kesko Oy

Valsinaiseti

MAIJA.LIISA BERGMAN
konttoripaallikkd
Mestarikone Oy
puh. 90-8534 600

LEENA PELANDER
luottopaallikkd
Veho Oy
puh. 90-69 541

Varalle:

MIKKO JUNNILA
perintapaa[ikkd
Oy Diners Club Finland
puh. 90-6947 122

HANNU MARKXANEN
talousj ohtaj a
Helsingin KTK-yhdistys
puh. 90-75 681

l l
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Alvopaperikauppaa
huutokauppaperiaatteella

"Pdrssi-istunnossa pdrssivalit-
laijien edustajar, meklarit isruvat
oman pdytansai aaressa ja tekevat
Kauppola arvopapereilla saa-
mrensa toimeksiantojen perus-
teella."

"Istunnot aloitetaan ns. julki-
huudolla. Meklarit tekevat osto
ja myyntitarjouksensa kullekin
vuorossa olevalle asiapaperille
asiakkaaltaan saamiensa ohjei-
den mukaisesti. Ylempi ostotar-
jous syrj:iyttae alemman tarjouk-
sen la vastaavasti alempi myynti-
tarjous porstaa ylemman (nk.
huutokauppaperiaate). Kun arvo-
paperetsta tarjotaan sama osto_
ja myynrihinta. syntyy kauppa
tarJou kset tehneiden meklareiden
valilla."

, "Mikali .jonkin arvopaperin
Kauppola el synny, noteemtaan
varn osto- Ja myyntitarjoukset vi-
rall isina kursseina.,,

Hiljainen piirssi

Pdrssin esittelyn j[ilkeen seura-
simme hetken aikaa julkihuutoa

pdrssin yleisdlehterilla.
Julkihuuto sanana ei anna ul-

kopuoliselle aivan oikeaa kuvaa
pdrssin toiminnasta - ulkomais-
ten uutiskatsauksien kaltaisesta
pdrssien kilpaa huutavista ja kah-
teen puhelimeen yhtaaikaa puhu-
vista meklareista ei Helsingin ar-
vopaperipdrssisse nekynyt jal-
keak?ian.

"Helsingin arvopaperipdrssi
on nk. hil jainen pdrssi, joissa tar-
jouksia ei huudeta Aaneen, vaan
ne tehdaen sahkdteknisesti nap-
pia painamalla", selitti Rirva Lai-
tinen ihmettelyiimme pdrssin hil-
jaisesta ja rauhallisesta nakdises-
t:i ilmapiiristA.

Ehk?i meistai ei aivan pdrssin ja
arvopapedkaupan asiantuntijoi-
ta yhden vierailun perusteella tul-
lut, mutta paremmin ainakin mi-
nulle pdrssisivut ovat vierailun
jalkeen lehdiste auenneet.

Kiitos viela kerran avartavasta
vierailusta Helsingin arvopaperi-
pdrssille ja erikoisesti asiantunte-
valle oppaallemme informaatik-
ko Ritva Laitiselle.

Armi Ellile

VIERAILU HELSINGIN
ARVOPAPERIPORSSIIN
I]OKAKUUSSA 1987

Ldhes viisikymmentd Luotto-
miehet ry:n jiisenti oli mukana
27.10.87 tehdyllii tutustumis-
kiiynnille Helsingin arvopaperi-
piirssiin, jonka ympirilld keskus-
telun kuohunta oli parhail laan
kuumimmillaan.

Helsingin Arvopaperipdrssi on
aloittanut toimintansa vuonna
1912 samassa kauniissa arkkitehti
Lars Sonckin suunnittelemassa
rakennuksessa, missa se Una pei-
vanakin toimii eli Pdrssi taytri vii-
me vuonna 75 vuottaan.

Oppaana meilla oli informaa
t i k k o  R i t v a  L a i t i n e n ,  j o k a
kertoi Pdrssin menneisyydesta ja
nykypaivaistA varikka:isti ja saa-
den sen arvokkaaseen maailmaan
inhimillisyyden runnun.'Arvopaperipdrssi on yksin-
kertaisuudessaan paikka, missii
tehdaan kauppoja arvopapereilla
eli osakkeilla sek?i niiden merkin-
taoikeuksilla, obligaarioilla, de-
bentuureilla ja muilla joukkovel-
kakirjoilla", kertoi Ritva Lairi-
Den.

"Pdrssin tehtavAna or jarjes-
t:ia puolueeton kaupankayntiti-
lanne, jossa kysynnen ja tarjon-
nan lait varmistavat arvopapereil-
le mahdollisimman oikean hin-
nan."

Helsingin arvopaperipbrssi on
nk, hiljainen porssi, missd mekla-
rit istuvat kukin omi a pulpeteil-
laan ja teker).it tarjouksensa nap-
pia pqinaen eikti kilpaa huutaen.

- . \
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Luottomiesten opintomatka Dubliniin

''CREDIT IN THE 9O'S"
Kaltannon mukaan FECMA:n varapresidentti jiirjestae seminaarin ja ta a kertaa James Fu-

rey (The Irish Institute of credit Management) toimii isantena Dublinissa 16.-17. kesakuuta
1988' Juhlallisuuksia rsea sg etta Dublin vietiea r00o-vuotisjuhliaan tana vuonna.

Luottomiehet jarjestea 14.-19.6. matkan Dubliniin, iossa o-n tarkoitus osallistua FECMA:n
seminaariin. Suunniteltu hhttt on 14.6.1988 klo 17.0d.-
15.6. Teemme yri t. yskAyntej a.
16.-17.6. Osallistumme seminaariin .,'Credit in the 90's,', paikka Tlinity College, Dublin.peiva I Keskitymme vientiluottoihin, tutkitaan tutevaisuriaen naty-ra ju seu-raa-utiia ,"-

kii arvioimme tarvittavaa ammattitaitoa.
pAiva 2 PAivA pyhitetty alan laajempaan tarkasteluun.

Molempin_a p_iiivina osallistujille on jarjestetry yhteiset peiviilliset.
Lauanrar tU.6. on vapaa ja sunnuntaina 19.6. on oaluu.

,.^ll]f,flT.lr,rynlur englamiksi sekii ranskaksi. Seminaariesiintyjien tislksi on plydetty
Kansallsla Ja kansarnvalisia kuuluisuuksia ja liikemiehid puhumaan yhteisila paivalisiia.

Irlantilaiset ovat myds muistaneet mahdollisia matkaseuralaisia ohjelmalla. 
'

Valitettavasti tassa on kaikki, mita ohjelmasta tAnaan tea a tiedeaan.
Matkan hinnaksi seminaareineen on arvioitu 4 600 mk sisaltaen kuljetukset, majoituksen yh-

den hengen huoneessa I lk:n hotellissa, seminaarin ja paivalliset. Matkaseu.atiir"n tnui[- tii"-
ta on tietenkin edullisempi.

Toivon saavani ennakko moittautumisia puh (90) r44 055/Marjut Laaksonen tai osoitteela
Credil Jusaitia Oy. PL 4?, fi1241 Helsinki.

Terveisin

Thomas Feodomff

DUBLININ MATI(A 14_19.6,88

Nimi:

Yritys:

Osoite:

Puhelin:

! Avec

n Ennakkoilmoittautuminen n Haluan fisatietoa
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HENKIT,OREKISTERI-
a a

TAINSAADANNOSTA
a a a a a a a a

Voimaantulo
Her*ilttrekisterilainseiidentd

tuli paaosin voimaan 1.1.1988.
Ns. vanhat henkiltirekisterit on
saatettaw lain edelllttiimaan
kuntoon vuoden 1989 alkuun
mennessa.

Jos henkilitrekisterin pitami-
nen edellyttaa lupaa, lupahake-
mus on tehtave kesakuun 1988
loppuun mennesse.

a \  r r  .  tsovelmmrsan

pidefteld jokaisen nehteville re-
kist€rinpitajan toimipaikassa.
Uusille atk-henkildrekistereille
rekisteriseloste laaditaan ennen
aiottujen tietojen kedemista.
Vanhoille henkilcirekistereille se-
loste laaditaan vuoden kuntoon-
saattamisajan jalkeen.

Ilmoitusvelvol- Vaitiolo-
lisuus luotto- velvollisuus
tietden k[y-

Rekisteriiidyntiistii kielteises-
tarkastus- sfl luottopfli- Sanktiot
oikeus tiiksessd

taki koskee vain luonnouisen Henkiliiuri on oikeus saaaa tie- risjii l:fl::l :i15f;:ffi31ljlfl-henkilon tietoja. Laki ei siis kos- tae, mitii hanta koskevia tietoja J}rilll"ii.iriiJr",i irl 
"rla l"ke oikeushenkildiden kuten osa- rekist€ in on tallennettu tai ettei siita. mista rekisteriste luottotie-

keyhtididen, avoimien yhtididen, rekisterissa ole haintA koskevia dot ovat peraisin, on ilmoitettava
kommandiittiyhtiitiden )rns. tie- tietoja. PlTnndsta rekisteritiedot rckisterdidylle. Iimoitus voidaan
toja. Myttskaan hin suojaaman on annettava kirjallisena. Jos tie- rehda suuliisesti tai kirjallisesti.
yksityislyden piiriin ei kuulu toja ei suostuta antamaan kysy- Tiimii on selked muutos aiem_
henkildn_menettely julkisessa vi- jalle.on,tAst5 annettava plynnos- pan kaiytantdirn.
rassa, elinkeinoeliimassa, tms. te kirjallinen todistus, josta sel- 

'

lilllllllffi?;,IirL"i'l!l{J,ii$: iiiy.d,!i3;fl'-El.,,ii!:j[i,j. fiebsuoja-
jdsenet ja toimitusjohtajat naissa den kayttd on henkildlle ilmaista.

:',H'iii:lJ3?J,il.'"nsovertamis- f"":"";::lliTil'3i.,,1#:J11:- viranomaiset
Lainseed,intd koskee niin vi- terdidylle ensimmiiisen rekisteri- . rr

ranomaisren kuin yksiryistenkin merkinnen rekemisesta luoftorie- tfl OlKeUS-piramiehenkildrekisrereita. Lain torekisteriin ja rekisreroidl.n J'
tarkoittamat henkilOrekisterit pyynndsd kenelle luoltotieroja 4- /. /
voivat olla joko atk-rekistereita biit"irit"ttwii^.it;Jii;;: f||flafiet
Lai manuaalisisti pidettyja henki- kana ja kenelta rekisteroitva kos-
lotietoja siset6via refistereita. kevat tiedot ovat per?iisin. Rekisterdity voi keentye tieto-
T1'ypiltisia henkildrekistereitii suojavaltuutetun puoleen
voivat olla asiakasrekistedt, res- Tt' 

| t'""kistus- ja oikaisuoikeutensa
kontrarekistedt ia luottotietore- y [neen ;euttamiseksi. Tietosuojaval-
kistedt, 

- 
tuutettu voi antaa maeEyksia rc-

. oikaisu }:",Tl,xiiil,;.#H:ii'i:':1l:
RekiStefi' virheellinen tiero on oikaisrava voidaan saattaa tietosuoialauta-

rekisterinDig1ien o.irt" 
"ioit_ 

kunnan kasittely).n. Viimeinen

SelOSte t..tr" :. ii* rvoi ,"-riri.roiovn :il:H""" 
on korkein hallinro-

perusleltusta vaa muKsesta. Ke_
Rekistednpitajen on laadittava kistednpitAjen on paais,iantatisesti

atk:n avulla pidettavaste henkilat- myos ilmoitettava virheen oikai-
rckisterista rekistedseloste, josta susta sille, jolle virheellinen tieto
ilmeneerekisterinkAyttdtarkoitus on luo!'utettu sekd virheellisen
ja tietosisaltd. Rekistedseloste on tiedon antajalle.

l6

Henkilattietojen kanssa tekemi
siin joutuva on vaitiolovelvolli-
nen. Vaitiolovelvollisuus koskee
tietojen kereystzi, tallentamista,
keyttda ja luovuttamista.

Rekistednpitejen koNausvas-
tuu on varsin ankara. Rekisterin-
pitaja on velvollinen korvaamaan
sen vahingon, joka rekisteriiidyl-
le on aiheutunut virheellisen tie-
don kaytdsta tai luovutuksesta tai
siit?i, etta tiedon kalttd tai luovu-
tus on ollut lainvastaista. Myds
vahiiiste suurcmmat kersimykset
on koNattava.

Laki siseltde mngaistussaan-
ndkset henkildrekisteridkoksesta
ja -rikkomuksesta seka henkilO-
rekistedin tunkeutumisesta. Ran-
gaistusasteikko vaihtelee sakosta
6 kuukauteen vankeutta.

Anne L€ppiilii-Nilsson
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ILUoTToMIEHET - KREDtTtvtArunrru n.y:tt
roxouspAuAr v. 1sB8

to 24. 3. l'1.00 Ravintola Royal
ke 18. 5. 17.00 varsinainen kevatkokous
ke31. 8. 17.00 kuukausikokous
to 22. 9, 10.00 meriseminaari, Sally Albatross
ke 16.11. 17.00 varsinainen slTskokous

flhetej-J_1 la]lal rarkemmin siuen liihempana kokouspiii_vla. varaa a akastasi aika!
Tule mukaan kehittamaAn luottoalaa ja itseiisi.

klo

LUOTITOMIEHET R.y:n
MERISEMINAARI

Luottomiehet r.y:n koulutustoimikunta jtirjesraA syksv asgmilaalin luolroalan ajankohuisisr a 
"ih;jsta. 

S;il;;;;:
n ploeraan sa y Albatross-lairulla to 22.g.tgEg. Liihtdtapahtuu klo- 10.00 ja paluu seuraavana aamuna. Koulu_rusmarkan hlnnaksi tulee noin 1200 mk, mika sisaltaiimajoituksen. koulutuksen ja kolme ateriaa. Alustava oh_
lerr.na..sexraavassa Luotrolinkiss5. Merkirse paiivamA:ira
muls rnl

l t



Luottomiesten matka Thmpereelle
Yhdistys jarjestaa j?isenilleen bussimatkan Tampereelle tiistaina 19.4.

Matka alkaa klo 12.00 Rautatieaseman vasemman, paiipostin puoleisen siiven viereltii, Finnairin pysakin lahelta. Lii-
kennditsija on Espoon Auto. Oletamme jokaisen ruokailleen ennen matkaa.

Ohjelma:
- 14.30 Eka-Yhtyma, jakelukeskus.

Pekka Sievinen esittelee jakelukeskuksen toimintaa.
- 16.15 Yrityspalvelukeskus

Kari Kantalaisen esitelmd
Tirtustuminen Kehdsaareen, jos aika iittaa

- 17.30 30 henkilda tutustuminen Panostaja Oy:n toimintaan Kari Koiviolan johdolla
30 henkiloa tutustuminen Kesoil Oy:n toimintaan Kalevi Lillian johdolla + sauna
(vaihtoehdot, toivomukset ilmoittautumisen yhteydessii)
Nama ydtykset tarjoavat kahvia, voileipaa ja olutta

- 20.00 Lahtd paluumatkalle, jolla poikkeamme kahville tai oluelle
Tapola Oy toimittaa paluumatkalle tuotenaltteitaan.

Matkan hinta on 60 markkaa, joka maksetaan pankkisiirrolla yhdistyksen tilille. Pankkisiirrot jaetaan bussissa. Maksu
sisaltaa kuljetuksen ja paluumatkan pysiihdyksen tarjoilun.

Bussiin mahtuu 50 henkilctii ilmoittautumisjarjestyksessi. Ilmoittautumiset viimeistiiiin 12.4. puh. 122 2101 (Sanoma
Osakeyhtiii,/kila Klav6r)

Yritysvierailuille toivomme myds paakaupunkiseudun ulkopuolisia jasenia, jotka voivat liittya seumamme Eka
Yhtymassa tai Yrityspalvelukeskuksessa.

Teryetuloa!

K O K O U S K U T S U

Luottomiehet-Kreditmiinnen ry: kokous pideiiiiin torstaina 24,3.1988 klo 17.00 al-
kaen HelsingissA Tilausravintola Royalissa, Pohjoisesplanadi 2, 3. kerros.

Kokouksessa kiisitelliiiin: 1) Keskuskauppakamarin apulaisosastopeeilikkit
kena Kons6n pitiiii esitelmiin ajankohtaisaiheista

2) Muut asiat

Kokouksen jiilkeen on mahdollisuus nauttia yhteinen iltapala. lmoittautumiset ko-
koukseen/ruokailuun pyydetiiiin tekemiiin 22.3. mennessii puh. 634 865. Hallitus
toivoo jisenten saapuvan kokoukseen hyvissi ajoin, jotta viilttyisimme tavanomai-
sella alkuviivdslymiseltii.

Tervetuloa
Luottomiehet-Kreditminnen rv

Hallitus

l 8



I JASENENSA TERVETULLEEKSI

Piisku Jaana Helenius'Ihire
Luotonvalmistelija Pe nnAnhoitaja
Independent Rahoitus Oy Veneentekijantie 2
Arkadiankatu 4-6 B 00210 HELSINKI
OOIOO HELSINKI

Miettin€n Kerttu
Kaneryisto Anleli Luotonvalvoia
Rahoituskonsultti lP-Produked Oy
Machinery Oy Muuntotie 3
Teollisuuskatu 29 01510 VANTAA
OO5IO HELSINKI

yliluoma Hanna_Liisa
Kylldnen k?ri Ixottopaiellikkd
Toimitusjohraja Oy Agia-Gwaen Ab'Ibitopefntii 

Oy PL 8
Asemamiehenkatu 3 02271 ESPOO
OO52O HELSINKI

LUOTTOMIEHET _ KREDITMANNEN RY:N
JASENMAKSUT VUONNA 1988

Jesenmaksu 100 mk

Kannattajajasenmaksut Liikevaihto Vuosimaksu
(pankit, vakuutus-
yhtidt, tms. taseen

Ioppusumma)

alle l0 milj. mk 200 mk
10_100, milj. mk 5oo mk
yli 100 milj. mk 800 mk

UUSI I NIMITYSUUTISIA
PALSTA I LUOTTOALALLA
LINKKIIN! I

I Contant Oy
I Contant Oy:tr perintajohtaj ak_

Julkaisemme iatkos- I si on.dmitetty vararuomari Timo
;;;;;;..,irrtffi | Hly#1)tl'ff"niffiii:,il19i-
nlmllysuuusla. 

I Asiakaspalvelupa;Ufircifri-'on
- | nimite .y OTK Lassi KamDinen
uman y ayksesi ni- | (2't) ja OTK pekka Sundman
mitystiedol voit toi- | (28). He toimivat perintiilakmie-
mittaa lehteen 519- | hind asianluntija- ja konsultoin-
raan toimituksen I titehtevissa.
osoitteeseen. I JerjesrelmAsuunnirrelijaksi on

I nimiretty Aami Jerveli (29). ion_
I ka. p{atehravene on atk_jarjeirel_ i
I mren suunruttelu 

I

I
bofiolinkki 4/87 s. 12 kuvareksriin oti puiahta_ I
nu lirhe Kuvasa ei ote kre. sn€dmd. 
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UUDET JASENI

Piisku Jt
Luotonv€
Independ
Arkadiar
00100 Hr

I
| -*"rurET - KREDTTMANNEN R.y. TorvorrAA uu
I

I t*,u*r.n kokouksessa 16.11.1987 hyveksytyr uudet jesener:

| *o,o a",,u Sinikka Jakobsson

I &Ti"l'|'ij:" ^, ffifffi#'"i"
I Varruniemenkaru 2 Karapellontie 12
I 00210 HELSINKI 02610 ESPOO

I Jukka Jarvinen Raimo Saari

I $;1:ti* g*gi;ffi"'""''""
I ;l'::::' :":::,'::::.,,
I ffijiji#H i:ifft l;Tt'f*"javhdis,vs
I MIOO HELSINKI

I gy;i1*ffi.,'._. k*$p,,y"
I Saramakatu 3 00100 HELSINKI
I MI6O HELSINKI

I $;+,ffiri.l^, il;+",1""ffi,1ii1*",.,,
I Vattuniemenkatu 2 02920 ESPOO
I OO2IO HELSINKI

l i:iffi,n't'i f*lfif:::.,
lg",t::f#ffinRahoitus l&Jl"rrr,**,
I Annankatu 29 A
I 00100 HELSINKI Fred Ilmoni

! so'" srogu",g ?:fi:li,lS':lf:-r-*,
I +,Tf,?;iru"n"'" f#5ff'"fJ:tlfil'i'-'
I [*1' ur"oo

I

l',TH:--uksessa 
25''re87ivri:;;;"""*"'

I ill'[:Jld;l., ff-imtil:#.r"r* o,
I 

33330 TAMPERE 00100 HELS|NKT

I'dxJ,Tiil,*," il'jilffi?"j"
I SKoP-rahoitus Oy Ov Lohja A6
I Kaivokaru 12 A 08700 VIRKKALA
I 00100 HELSTNKT

I o'..aio*.runa. . .l"J,ij|ilJ:j"
l sffJ"ili'ifff$ #Jflji-f*,^
I 

Kaivokatu 12 A

I
I
I 

Hallituksen kokouksessa t4.1.1988 h',vAksytyr uuder jasener:

I Kousa P,iivi. pekkala Jyrki

I 6":t1lffi',J?l k:ilT*ij',1'tr1i,
I f#;3-fi'.1"'-*, *r8o HELSINKI

I
I
:

UUSI
PALSTA
LINKKIIN!

Julkaisemme jatkos-
sa alaamme liittlTiii
nimitysuutisir.

oman ydtyksesi ni-
mitystiedol voit toi-
mittaa lehteen suo-
raan toimituksen
osoitteeseen.

NIMITYSUUTISIA
LUOTT1OALALLA

Contant Oy

. Contant Oy:n perintejohtajak-
sl on [mltetty varatuomari Timo
Miki (43), joka vastaa perintatoi-
minnasta ja koulutuspalveluista,

Asiakaspalvelupai lkdiksi on
nimitetry OTK Lassi KamDinen
(2'1) ja CI.II( Pekka Sundman
(28). He toimivat perintiilakmie-
hind asianluntij a- ja konsultoin-
titehtevissa.

Jerjestelmasuunnittetiiaksi on
nimitetty Aami Jervete (iS). ion-
ka. p{atehtavene on atk-jerjestel-
mten suunruttelu-

OIKAISU

botrolinkki 4/87 s. 12 kuvareksriin oti Duiahta_
nu lirhe Kuvasa ei ote kre. Sn€dmd.


