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HYVA LUOTTOMIES
Millainen on h].r'a luottomies?
Vastaus tietysti riippuu siita, ke-
neltii asiaa kyselee! Pelkilla nume-
roilla sita ei mitata. vaikka toki
saatavien kiertonopeus, eraanty-
neiden saamisten maara ja ikaja-
kauma seka luottotappiot kertovat
omaa kieltaan luottomiehen pate-
vyydesta.

Minun mielestani h).va luotto-
mies on monitaituri. Han tieda
alan "hardware" asiat: hallitsee
rahoituskuviot, tuntee talouselii-
miia monipuolisesti, tulkitsee ti-
linpeetdksia ja luottotietoja taita-
vasti, on sinut luottoalaa koske-
van lainseeda[ndn kanssa, turyaa
saamiset hyvin, pitiui aktiivisesti
yhteytui kollegoihin. "Hardware"
ei yksis*ian riita. Tarvitaan myds
"softista". Hyr'a luottomies on
myds taitava neuvottelija ja ihmis-
tuntija. Neuvottelutaito on ensisi-
jaisen Arkee ristiriitaisten odotus-
ten paineessa peetdksie tekelelle
luottoalan ammttilaiselle. On per-
jattiiva niin mlyjien, asiakkaiden,
esimiesten, alaisten kuin txitove-
reidenkin kanssa. Erityisesti yh-

teistyd m)rynnin ja luotton valilla
on kehittiimisen arvoinen asia,
myds yhdistyksemme piirissa. Yk-
sinaan sen koomin luottomies
kuin mn ntimieskaen ei saa kan-
nattavaa luottokauppaa aikaan.
Molemmat ovat avainhenkildita
kaupanteossa. H,./a luottomies
on markkinointihenkinen. Hzin
haluaa tehde kauppaa. Tietysti pi-
t,ien mielessa luottoriskin opti-
moinnin.

Yhdistyksemme oll tahen men-
nessa keskittynyt "hardware'1tie-
tojen jakamiseen. Ehkii aika olisi
kypsa myOs luottomiesten ihmis-
suhde- ja neuvottelutaitoj en k€hit-
titniseen.

Vaiirinkasitysten v,ilttiimiseksi
totean, etta tdssa jutussa luotto-
mi€hela tarkoit€taan myds luot-
toalalla tyoskentelevee naista. Sii-
tiipa tutkin mieleeni, eikii olisi
korkea aika muuttaa yhdistyk-
semme nimi heteroge€nisem-
maksi?

Anne I-eppiilii-Nilsson





Tuoteturvallisuus tuotevastuu

myos
koh-

Apulaisosastopiiiillikkii lrena
Konsen kertoi tuotetEstuusta ja
Keskuskaupp&kamsrin viilitys-
lautskutrnssta yhdistyksen ko-
kouksessa 24.3. ravintola RolEl-
issa.

SeunaY&ssa poimintoja esityk-
sen tuotelurvallisuutta ja tuote-
wstuuta koskevasta os&sta.

Tiroteturvallisuus

Vaarallisten tuotteiden paaisya
markkinoille voidaan ehkaista
erilaisin seenndksin ja maarayk-
sin. Tuotteen turvallisuutta voi-
daan edistaa siten, etta tuotteen
on vastattava tiettyja viranomais-
ten asettamia vaatimuksia (esim.
tekstiileille as€t€ttu formaldehy-
dipitoisuuden ylamja) tai tuote
on etukateen tapahtu ssa tar-
kastuksessa hy,/akslttiiva (esim.
sahkdlaitteet).

Vaarallisten tuotteiden valmis-
tukseen ja mnntiin voidaan
puuttua 1.5.1987 voimaan tulleen
tuoteturvallisuuslain nojalla.
lain mukaan viranomaisilla on
mahdollisuus mm. kieltaa vaaral-
lisen kulutustavaran valmistus,
mlTnti ja maahantuonti. Lain ta-
voitteena on estea vahinkojen
syntyminen ennakolta: kieltopaa-
tds voidaan antaa jo ennen tuot-
teen markkinoille leviemiste ja
siis ennen kuin tuote on aiheutta-
nut vahinkoa, Jos vaarallisia
tuotteita on jo markkinoilla, vi-
ranomaiset voivat vaatia tuottei-
den poistamistaja jopa niiden tu-
hoamista. Valvontaviranomaisia
ovat elinkeinohallitus. heninhal-
litukset ja kunti€n teNeyslauta-
kunnat seka maahantuontivai-
heen osalta tulliviranomainen.

Tiroteturvallisuuslaki antaa vi-
ranomaisille keinot ja valtuudet
puuttua kuluttajan terveydelle tai
omaisuudelle vaarallisten kulu-
tustavaroiden vaihdantaan. Se ei
sen sijaan maarittele sita, kenellA
on vastuu, jos tuote aiheuttaa va-
hinkoa.'I iroteturuall isuuslaista
huolimatta on mahdollista, ette
markkinoille tulee tuotteita, jot-
ka aiheuttavat niiden kAytuijille
vahinkoia. Kuka tlilldin vastaa ai-
heutuneesta vahingosta? Aiheu-
tuneiden vahinkojen korvaamista
koskevilh seanndksille voidaan
vaikuttaa myds siihen, minkalai-
sia valmistettavat ja myytzivat
tuotteet ovat turyallisuudeltaan.

TUIevan tuotevastuulainstiiidiin-
ndn mrAti lritysten on panostet-
tqva aikaisempoa enemmijn loa-
dun yalvontaon ja tuoteturvalli-
suuteen, totesi apulaisosostopijijl-
likkii lzenq Konsdn.

Vastuu tuotteen
aiheuttamistr vahingoista
Suomessa nykyisin

Vastuu tuotteen aiheuttamista
vahingoista voi syntya sopimuk-
sen perusteella. Kyseessa voi olla
esimerkiksi kauppasopimus tai
rakennusurakkasopimus. Idai-
men kaupassa vastuu voi maztay-
tya myds kuluttajansuojalain ja
taiman vuoden alusta voimaan
tulleen kauppalain seanndsten
perusteella. Sopimuksen ja nei-
den lakien perusteella maereyt]ry
mm. se, voiko ostaja myyjan vir-
heellisen suodtuksen johdosta
saada vahingonkorvausta myyjAl-
ta tai purkaa kaupan. Sopimus ei
kuitenkaan koske kolmatta osa-
puolta (esim. tuotteen mydhem-
paa kii).ttajaa), vaan ainoastaan
mlTjen ja ostajan keskinaista
suhdetta,

Kys)ry[ys tuotevastuusta tulee
esille, kun tuote aiheuttaa
omaisuus- tai henkildvahingon.
llotevastuu voidaan maeritella
korvausvastuuksi tuotteen puut-
teellisesta turyallisuudesta muulle
omaisuudelle kuin tuotteelle it-
selleen aiheutuneista vahingoista.
Edella mainituilla irtaimen kaup-
paa koskevilla seenndksi[e ei ole
tarkoitus rutkaista tuotevastuuti-
lanteita. Tilannetta, jossa vahin-
gonkitsijane on ostaja ja m)Tty
tavara aiheuttaa vahinkoa muulle
omaisuudelle kuin kaupan koh-
teelle, ei siten yleensa ratkaista ir-
taimen kauppaa koskevien sa,in-
ndsten nojalla. Kuten edelld to-
dettiin, name koskevat ainoas-
taan myyjan ja ostajan valistii
suhdetta. Kolmas osapuoli, esi-
merkiksi tuotteen mydhempi ku-
luttaja, ei voi irtaimen kauppaa
koskevien seenndsten perusteella
kohdistaa menestyksellisesti kor-
vausvaatimusten tuotteen valmis-
tajaan, joka oli myynlt tuotteen
tukkuliikkeelle ja tame edelleen
vahittAisliikkeellq jolta kuluttaja
oli tuotteen ostanut.

Talla hetkela vastuu tuott€i-
den aiheuttamista vahingoista
meareytlT Suomessa yleisten va-
hingonkor usoikeudellisten pe-
daatteiden mukaan, Tirotevas-
tuun synt)'nisen edellltyksenii
on tallOin valmistajan tahallisuus
tai tuottamus, jonka johdosta
tuotteesta on tullut turvallisuu-
deltaan puutteellinen. Valmista-
jan on uiytynyt toimia esimerkik-
si huolimattomasti tai valinpita-
mdttdmesti. Saadakseen kor-
vausta vahinkoa ke$ineen on
osoitettava, etta valmistaja on
toiminut huolimattomasti. Ha-
nen on myds neltetteva, ettii al-
heutuneen vahingon ja tuotteen
vanla on sly-yhteys.

T[otevastuukehitys

Monissa teollistuneissa valti-
oissa on katsottu, etta tuoteva-
hinkotapauksia ei voida rctkaista
yleisten vahingonkorvaussaan-
ndsten perusteella. Thrvitaan ni-
menom,um tuotevastuuta koske-
vaa seantelld, jonka perusteella
maiiraltly vahinkoa ktusireen
mahdollisuus saada korvausta
tuotteen aiheuttamasta vahingos-
ta. Vastuun mAarittelyssd on tel-
loin nojauduttu ns. ankaran vas-
tuun periaatteeseen. Vahingon ta-
pahtuessa on !"hinkoa kArsin€en
usein vaikea osoittaa tuotteen
valmistajan tuottamusta. Tirote-
vastuusaiinndksissa on luovuttu
teste vaatimuksesta ja siten siir-
rltty tuottamuksesta fiippumat-
tomaan tuotevastuuseen. USA on
jo monien vuosien ajan ollut tun-
nettu ankaraan vastuuseen Derus-

tuotteiden markkinoilletulo.'Iho-
tevastuuseen&l]'n odotetaan joh-
tavan siihen, ette tuotteiden val-
mistajat kiinnittiivat badun ko-
hottamiseen aikaisempaa suu-
rcmpaa huomiota. Nein tuote-
vastuusdiintelylliikin olisi ennalta
ehkeiseva laikutus. Riskin siirta-
minen yksitt,iiseltii vahinkoa kiir-
sineelta kuluttaialta elinkeinon-
harjoittajalle merkitsee
kustannusten uudei aista
dentumista. Yritysten on tarpe€n
panostaa aikaisempaa enemmdn
laadun valvontaan ja tuoteturval-
lisuustydhiin. Yrityksille tulee
myiis tarpeelliseksi suojautua
tuotevastuudskeiltii vakuutuksin.

Oikeusministerion ehdotuksen
odotetaan tulevan lausuntokier-
rokselle ennen taman vuoden ke-
saa. Tirotevastuusaann6std tulee
voimaan viimeistaiin l9g0luvun
alussa.

ruv$ra
taan.

Myds kehitys Euroopassa on
kulkemassa nopeasti kohti tuot-
tamuksesta riippumatonta tuote-
vastuusaaltelya. Tamii johtuu
ennen muuta siita, etta keselle
1985 Euroopan yhteistydn minis-
terineuvosto h)'vaksyi tuotevas-
tuuta koskevan direktiivin. Direk-
tiivi velvoittaa EY-valtiot saatta-
maan tuotevastuulainsaadentdn-
se direktiivin vaatimusten mukai-
seksi tamen vuoden elokuuhun
mennessa.

Myds Suomessa on tuotevas-
tuun jarjestziminen katsottu tar-
peelliseksi. Viime vuoden syksyl-
la julkistettiin oikeusministeridn
taholta epavirallinen tuotevas-
tuulakiluonnos. Ehdotuksen mu-
kaan korvausvelvollinen olisi en-
sisijaisesti tuotteen valmistaja ja
maahantuotujen tavaroiden osal-
ta tuotteen maahantuoj a. Poik-
keuksellisesii muukin kuin val-
mistaja tai maahantuoja olisi
koryausvelvollinen. Se joka on
tarjonnut tuotteen omanaan va-
rustamalla sen nimellaan, tavan-
merkilleen tai muulla tunnuksel-
laan dnnastettaisiin valmista-
jaan. Myyjalle syntyisi tuotevas-
tuulain mukainen vastuu, jollei
han ilmoita maadajassa edell i
sanottua valmistajaa tai maahan-
tuojaa. Korvausvastuu syntyisi
valmistajalle ja valmistajaan rin-
nastettaville tahoille huolimatto-
muudesta riippumatta.

Ti.rotevastuusaannosten taus-
talla on ajatus siita, etta dski
tuotteen aiheuttamasta vahingos-
ta on kohtuullisempaa ohjata sil-
le joka valmistaa tuotteen tai jon-
ka toimesta tuote muutoin tulee
markkinoille. Valmistajalla ja
maahantuojalla katsotaan olevan
parhaat mahdollisuudet estaa
tuNallisuudeltaan puutteellisten

Elinkeinoeliimiin
asennoituminen
tuotevastuukehitykseen

Suhtautuminen tuotewstuu-
saanrcllTn on elinkeinoeliimAn
piirissa muuttutut sen jalkeen
kun Euroopan yhteistin tuotevas-
tuudirektiivi hy/aksyttiin. Suo-
men lentiset kilpailijamaat ovat
hyveksyneet ankaraan vastuuseen
perustuvan tuotevastuusaantelyn
tai ovat valmist€lemassa sellaista
hinsaadantdA.
Elinkeinoolaman piirisse on kat-
sottu, etta myos Suomessa voi-
daan omaksua samansuuntainen
tuotevastuu kuin Lensi-Eurco-
pan teollistuneissa valtioissa.
Tirotevastuulain tarpeellisuutta
voidaan Suomessa perustella
kauppapoliittisilla siua. Tuote-
vastuusaanndsten puuttuminen
Suomesta tai kovin erilainen tuo-
tevastuulaki johtaisi kaupan es-
teiden syntymiseen EY:n ja Suo-
men valille. Kaupan veiidst,rynien
estiinis€ksi ja suonalaisten yri
tysten kilpailukyr')'n turvaami-
seksi tuotevastuusaanndkset eivat
toisaalta saa missean tapauksessa
olla sisalloltean sellaisia, etta ne
johtaisivat ankarampiin seuraa-
muksiin kuin mihin vastaavat
seannokset johtavat yleensa kil-
pailij amaissamme.



JASENPOSTIA

LUOf TOTIETOUUTISIA

Osastopddl likkij Raimo Jtirvkalo
Suomen Luotonantajayhdistyk-
sestti kertoo, etA tuleyaisuudessa
myds luottotietotoimistot yoivqt
kJsya suoraan tilinpiiAbksid niil-
tit yrityksilt\ jotka hidqstelevat
tietojen toimittamisessa potentt i-
j o rc k is ter i ha I litu kse I le.

Tietolehteet eivet v:ihene

Raimo Jiirvisalo
Osastopiiiillikkii
Suomen Luotorantajayhdistys rJ.

Toivoa sopii, ettei nykyilen, epe-
tyydyttava kaytantd asiassa jatku
lainseetajan hyvasa tarkoituk-
sesta huolimatta. Viranomaisten
voimavarat henkildstdn suhteen
ovat tahan asti olleet jarruna
maarayksia valvottaessa.

Vanha totuus on, ette kun asi-
oista ei tiedeu, maaperZi huhuille
on valmis. Niinp?i Kansallis-Osa-
ke-Pankin ja Suomen Yhdyspan-
kin ja toisaalta luotrotietotoimis-
tojen tietojenvaihdon muututtua
entisen korvauksettoman tieto-
jenvaihdon sijaan kevaalla 1988
maksulliseksi on arveltu rahoi-
tuslahteista saatavien asiatietojen
vahenevAn luottotietoraportissa.
Niiin ei ole tapahtunut eika ole
tarkoituskaan. Entinen kayHntd
ehkii paranikin tietojenvaihdon
tultua talla tavalla viralliseksi.
Miten paljon rahaa liikkuu ja mi-
hin suuntaan lisaant).vastl, ei vie-
la vAhaisten kokemusten valossa
ole arvioitavissa. Talla asialla
luonnollisesti on vaikutuksensa
luottotietojen hiltaan tulevaisuu-
dessa.

Tilinpiiiitiikset kaikilta
ja nopeasti

Lainsaiidiintda ollaan teyden-
tamAssa tilinpaetdstietojen saata-
vuuden parantamiseksi. Tilin-
peatdstietojen lehetyspakko Pa-
tentti- ja rekisterihallitukseen tul-
laan ilmeisesti poistamaan yri-
tyksilta, joiden liikevaihto on alle
2 milj. mk. Toisaalta tarkoitukse-
na on entista tarkemmin valvoa
hhetysvelvollisten tilinpaati,stie-
tojen saantia virallista tieta tar-
vitsevien kasiin. Mm. luottotieto-
toimistot saavat mahdollisuuden
kysya suoraan tilinpaatdksia hi-
dastelevilta ja pieniltii liikeyrityk-
silte seka tarvittaessa kannella
laiminlydnneista viranomaisille.

Tekniikan marssi jalkuu

Tietokonetekniikka, joka meil-
la tuli luottotietotoiminnan kalt-
tddn 1984, on antanut mahdolli-
suuden useiden uusien palvelu-
muotojen kayttdOnottoon. Luot-
totietojen kalttajilla olevat na)'t-
tdpaatteet luottotietotiedostoon
ovat saaneet h).r'an vastaanoton
kuten myds uuden tekniikan
mahdollistama nopea ja huokea
valvontapalvelu. Vasta aloitetuis-
ta, uusista alan palveluista mai-
nittakoon tilinpaatOstietojen tal-
lentaminen AIK-Iiedostoon myds
pziatekarttiijien saataville.

Luottotietojen tulkinta
- hupiasiako?

Kauppalehti antoi joitakin
viikkoja sitten neuvoja luottotie-
tojen tulkinnasta. Neuvoissa oli
jonkin verran asiaakin, mutta
paaosa oli kuitenkin kuviteltua
puppua. Mikali luottotietojen
henkikikuvaus ja yleensa luotto-
tiedossa kiiytetty kieli tuottaa tul-
kintavaikeuksia, n€uvovat luotto-
tietotoimistot auliisti jaseniaen.
Kauppalehden neuvot muistutti-
vat tata asiallista kayttdneuvon-
taa ainoastaan pienelta osalta.
Onneksi "eden luottoalan asian-
tuntijan" juttu oli lehden naku-
tyttd- ja kaskusivulla.



Luottomiesten opintomatka Dubliniin

''CREDIT IN THE 9O'S''
Luottomiehet jarjestee ti 14. - su 19.6.1988 seminaarimatkan Dubliniin. Matkalla osallis-

tumme FECMA:n seminaariin. Irlsntilaiset isentiimme oYat ilmoittaneet jeriesteviins[ suoma-
laisille osallistujille toivomust€n mukaon tutustumiskiiyntejd r€staaYanlaisiin yrityksiin. Tiimd
tarkoittaa, etta osallistujat voivat etukateen toivoa tutustumiskohteet ja etta lopullinen ohjelma
yrityskaynneille saadaan j,irjestettye vasta kun tiedamme ryhman kokoonpanon.

Matkaohj€lma

14.6. klo 16.00
klo 17.00

Kokoontuminen Hki-Vantaan lentoasemalla.
84669 Hkllon 17.00-17.55
84'820 Ln-Dub 18.55-20.05
Kuljetus hotelliin, sisaankirjoittautuminen.
Yrityskaynteja (toivomusten mukaan, riippuen ryhmain kokoon-
panosta)

"Credit in the 90's" -seminaari

Paiviillinen. Isantina IICM (Irish Institute of Credit Management)

seminaari

Paiviillinen, Trinity College.
Paluu Helsinkiin viimeistiiiin klo 23.10.

Seminaarissa ovat puhujina mm,

Seamus Brennan, Irish Minister for Tfade and Marketing
Stu Kenn€th Cork, FCA, FICM
Brendan Crowe, Citibank N.A.
Brian Joyce, Irish Dairy Export
Kevin J. Kelly, Coopers & Lybrand
Arthur J. Manning, Pan Financial Insurance
Rory O'Farrell, Touche Ross
Con Power, Confederation of Irish Industry
Peler Sutherland. E.E.C. Commissioner
Rob Tller, Dun and Bradstreet Int.

15.6.

16.6. klo

klo
17.6. klo

klo

14.00-
t7 .30
18.30
09.00-
18.00
19.30

Irlantilaiset jiirjesHjat toivovat saavansa ilmoittautumiset seminaariin viimeistaan 28' huhti-
kuuta, mutta lehden mydhaisen ilmestymisen johdosta viimeinen ilmoittautumispaiva on 12'
toukokuuta. Irnnot ovat Ad-Hoc lentoja, joka tarkoittaa, etta osallistuiaa ei voi vaihtaa eniii
12.5. j keen.

trmoittsutumiset osoitteelh: CreditJustitia Oy, PL 47, 00241 Helsinki tai
puh. (90) 144 055/Marjur Laaksonen.

I

Nimi:

Yritys:

Puhelin:

n Avec Nimi:

! Ilmoittautuminen n Tilaan seminaari-ohielman

Toivon tutustumiskayntia seuraavan alan tai seuraavaan yritykseen:



LUOTTOMMHET - KREDITMANNEN R.Y:N

TOIMINTAKERTOMUS VUODELIA 1987

Vuosi on ollut yhdistyksen kahdeskyrnmeneskuudes toiminta-
vuosi. Vuoden merkittavin tapahtuma oli Espoon Dipolissa
30.5.1987 pidetty FECMAN seminaari.

Jiisenistii
Uusia jAsenia hy/akslttiin vuoden 1987 aikana 90. Jasenmaara
oli vuoden lopussa 743.

Hallitus
Yhdistyksen hallitus toimi seuraavassa kokoonpanossa:
toimitusjohtaja Mikko Parjanne puheenjohtaja, Luottokont-
rolli Oy, luottopAAlikko Pertti Pennanen varapuheenjohtaja,
Oy Kontino Ab, perintaesimies Pirjo I-ahti rahastonhoitaja,
Elakevakuutus Oy Ilmarinen, konttoripaalikko Seija l-ehtonen
sihteeri, Perheauto Oy, luottopaal[kkd Pertti l-arva kerhomes-
tari, Sanoma Oy, kamreeri Kaj Lundstr6m hallituksen jasen,
Suomen Yhdyspankki Oy, markkinointipaallikko Martti Kuur-
tamo hallituksen jasen, Perimistoimisto Contant Oy, rahoitus-
peallikko Jorma Platan, hallituksen jasen, Skop-rahoitus Oy ja
lakimies Anne Irppala-Nilsson, hallituksen jasen, Aspoyh-
tyma.

Tilintarkastajat
Luottopaa ikko Vesa Iohtari, Starckjohann-Telko Oy ja laki-
asioiden hoitaja Adolf Niiranen, Julius Tallberg Oy.

Yaratilintarkastajat
Konttoripaalukkd Maija-Liisa Bergman, Mestarikone Oy ja
myyntipaallikko Margaretha Rajakangas, Credit-Justitia Oy.

Luottoalan neuvottelukunta
LuottopaallikkO Torn Ahlroos, Luottokunta, osastopaallikko
Lassi Kantola, Suomen Yhdyspankki Oy, toimitusjohtaja Jar-
mo Karppi, Suomen Yritysrahoitus Oy, toimitusjohtaja Aulis
Lindell, Oy Union-Oljy Ab, luottopaiilikk<i Jaakko Pohjanpel-
to, E-Osuuskunta Eka, toimitusjohtaja Esko Tirovinen, Suo-
men Luotonantajayhdistys, johtaja Tauno Valli, Kesko Oy, toi-
mitusjohtaja Mikko Parjanne, Luoltokontrolli Oy, luottopaal-
likkd Veikko Semi, Oy Stockmann Ab, toimitusjohtaja Risto
Suviala, Maksutieto Oy.

Ulkomaantoimikunta
Toimitusjohtaja Thomas Feodoroff, puheenjohtaja, Credit-
Justitia Oy, luottopaa[ikkd Esko Salkola, Oy Philips Ab, toi-
mistopeAl[kkO Pirjo Nurmi, Luottokunta, osastopaallikk6
Raimo Jfuvisalo, Suomen Luotonantajayhdistys, kamreeri Kaj
Lundstrdm, Suornen Yhdyspankki Oy, rahoituspaalHkkd Jor-
ma Platan, Skop-rahoitus Oy.
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Luottolinkin toimitusneuvosto
Luottopaa ikk6 Pertti Pennanen, pAetoimittaja, Oy Kontino
Ab, lakirnies Anne Irppala-Nilsson, Aspoyhtyma, markki-
nointipAallikkd Martti Kuurtamo, Perimistoimisto Contant Oy,
luottopaallikkd Pertti LaIVa, Sanoma Oy, toimitusjohtaja Mik-
ko Parjanne, Luottokontrolli Oy.
Luottolinkki ilmestyi v. 1987 nelja kertaa.

Yuoden Luottomies
Yhdistys valitsi Vuoden Luottomieheksi toimitusjohtaja Seppo
Jyrkaman Luottokunnasta. Valintaperusteet olivat seuraavat:
- johtanut johtamiaan yrityksia tehokkaasti sidosryhmien ja

yhteiskunnan tiukassakin puristuksessa.
- hyvan tuloksen [saksi Luottokunnassa on pidetty kustan-

nukset pieninii
- toiminut esimerkillisesti luottokaupan turvallisuusasioissa
- ollut Luottomiehet - Kreditmannen ry:n jasen vuodesta

1967, hallituksen puheenjohtaja 1972 ja muutenkin osallis-
tunut aktiivisesti yhdistyksen toimintaan.

Vuoden Luottomies palkittiin 2.000 markan tunnustuspalkin-
nolla ja Vuoden Luottomies -diplomilla syyskokouksessa
25.11.1987 jossa kokouksessa toimitusjohtaja Jyrkama piti esi-
rclman luottokorttialan ajankohtaisista asioista,

Hallituksen kokoukset
Hallitus kokontui 1l kertaa.

Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen varsinainen kevatkokous pidettiin 7.5.1987. Ko-
kouksessa hyvakslttiin yhdistyksen tilinpaAtOs ja toimintaker-
tomus vuodelta 1986, esitettiin tilintarkastajien kertomus seka
myonnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.
Kokouksessa keskusrikospoliisin rikosylitarkastaja Kari Ranta-
ma ja rikostarkastaja Markku Salminen kertoivat talousrikok-
sista, niiden tutkinnasta ja ennaltaehkaisyn mahdollisuuksista.
Varsinainen syryskokous pidettiin 25.11.1987. Kokouksessa hy-
vakslttiin hallituksen ehdotus talousarvioksi muutoksitta.
Yhdistyksen hallitukseen erovuoroisten tilalle valittiin:
luottopaallikko Pekka Tiilikainen, Valtameri Oy, toimitusjoh-
taja Thomas Feodoroff, Credit-Justitia Oy, osasbpaa[ikkd
Fred Ilmoni, KOP ja eroa pyltaneen rahoituspaAllikkd Jorma
Platanin tilalle apulaisjaostopiiiillikkd Ahti Nuutinen Eka-yh-
tymastS.
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin toimitusjohtaja Mikko
Parjanne ja varapuheenjohtajaksi Thomas Feodoroff.
Tilintarkastajiksi vuodeksi 1988 valittiin konttoripaA ikko
Maija-Liisa Bergman, Mestarikone Oy ja luottopaallikkd l,ee-
na Pelander, Oy Veho Ab, varatilintarkastajiksi luottopa5l[kkd
Mikko Junnila, Diners Club Finland Oy ja talousjohtaja Han-
nu Markkanen, Helsingin KTK-yhdistys.



Muut kokoukset ja matkat
12.3.1987 pidetyssa kokouksessa oikeust.kand. Arto Kettunen
Kaupan keskusvaliokunnasta esitelmoi aiheesta "Uudet kulu_
tusluottosaannOkset".
24.9.1987 Tove Fagerstrdm Suomen yhdyspankista esitelmOi
pankin Cash management -toiminnasta.
3.9.1987 jiirjestettiin bussimatka Tirrkuun, jossa tutustuttiin
Contant Oy:n ja Maksutieto Oy:n toimintaan.

FECMA (Federation of European Credit
Management Association)
Fecman ensimmilinen seminaari pidettiin Espoon Dinolissa
30.5.1987. Yhdistyksen jasenia osallisrui seka jerjestelyihin etra
itse tilaisuuteen. Seminaarin puheenjohtajana ioimi' Thomas
Feodoroff.
F_ecmal neglollo (99uncil) kokoonrui Espoossa 2g.5.tg8:- ja,
Brysselissa 27 .11.1987.
Fecman presidentiksi valittiin 29.5.1987 Thomas Feodoroff.

Muut asiat
Yhdistys antoi lausunnon oikeusministeriolle tilinpaatosasia_
kirjojen toirnittamisvelvollisuutta koskevasta ehdotuksesta
31.1.1987.
Jasenrekisteri siirrettiin toimintavuoden aikana Syp:n hoidet-
tavaksi.

Yhdistyksen talous
Yhdistyksen taloudellinen asema selviaa oheisesta tuloslaskel_
masm Ja taseesta,

TILINTARKASTUSKERTOMUS

Olemme tarkastaneet Luottomiehet - Kreditmiinnen r.v:n kir_
janpidon ja hallinnon vuodelta 1987 hyvan til inrarkastustavan
€dellyttamassa laajuudessa.
Tilinpaatds., joka osoittaa ylijaaimaia 29.308,6j markkaa on
|aaqlrru votmassa olevlen saannosten mukaisesti.
Suorittamamme tarkastuksen perusteella puollamme
- tuloslaskelman ja taseen vahvistamista
- vastuuvapauden mydntAmiste vastuuvelvollisille tarkasta_

rnaltamme tilikaudelta.

Helsirrgissii, maaliskuun 16. paivana 1988.

Adolf Niiranen Vesa Lohtari

TUI/OSLASKELMA 1.1.-31.12.1987

Varsinainen toiminta
Kulut:

Lehtikulut
FECMAn kulut
Kokouskulut
Jas.rek. hoitokulut
Muut kulut

KulujAAma

Yarainhankinta:
Jiisenmaksut
Ilmoitustulot
Jas.rek. myyntitulot
Korkotulot

Tilikauden ylijiiiimii

48.203,03
)) 12) t ' r ,

3.066,20
9.251,30
q  l s t  , ?

92.603,93

79.050,00
34.100,00
6.824,80
1.937,80 t21.912,60

29.308,67

TASE 31.12.1987

VASTAAVAA

Rahoitusomaisuus
SH-SYP Hginpankki
SH-SYP Senaatintori
SH-SYP Ruoholahti
ST-SYP Hginpankki
ST-Ruoholahti
Siirtosaamiset

VASTATTAVAA

Vieras p46oma
Siirtovelat
Oma paeoma
l .  t . 1 9 8 7
YUjaama
3r.12.1987

4,48
22.r09,64

) 11.7 n1

8 . 5 1 1 , 5 7
31.710,00
r.000,00

6s.452,76

r7.'167 ,09
29.308,67

18.377,00

47.075,76
65.452,76

Helsingisse, helmikuun 17.

Mikko Parjanne

Pirjo Lahti

Martti Kuurtamo

piiiviinil 1988

Seija Lehtonen

Pertti Larva

Petti Pennanen

l t
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Luottoala poimintoja Belgi
Mitii Belgian '

Viime vuoden marraskuussa pidettiitr Brysselisse Bdgiassa
FECMAn kokousja sieltii tuliaisina kulkeutui ranskalkielilen Bel-
gian luottoalan yhdistyksen (Association belge de credit) julkaise-
ma "luottolinkki", Irhti ilmestyy neljiisti vuodessaja sisiiltiiii noir
30 sivun verratr alan tietoa.

Kyseisen lehden numero oli
viennin luottokiemuroiden eri-
koisnumero, jossa pohdittiin ul-
komaankaupan lainsaedannon
soveltamista tuomioistuimissa,
luottovakuutuksen merkitysta
viennisse seka Belgian "vientita-
kuulaitoksen" osuutta viennin
kehittamisessa. Liseksi lehdessa
oli lyhlr historiikki FECMAsta,
selvitettiin "luottolounaiden"
teemoja, kutsuttiin jasenet yhdis-
tyksen l'uosikokoukseen, kelot-
tiin viimeisimmat ahn nimitykset
ja tarkasteltiin muutamia viimei-
simpia tihstotietoj a. I€hden lo-

pussa oli viela erittaiin hyodylli-
nen lista tuorcista luottoalan kir-
joista, lehdiste ja yksittiiisista
luottoalaa koskevista artikke-
Ieista,

Yhteistyiitii yliopistojen
kanssa

Peekirjoituksessaan paatoi-
mittaja Christian Capouillez toi-
voo fisaa yhteistydtii luottoalan
yhdistyksen ja Belgian yliopisto-
jen viilille. Yhdistys haluaa olla

lehti kertoo lukijoilleen



i

liikkeelle paneva voima kehitet-
tiiessa luottoalan tiedonvelitysta,
koulutusta ja tiedotusta.'Ihvoit-
teista on jo joitakin saavutettu.
Naiste esimekkeina voisi mainita
joka kuukausi j arj estettevet luot-
toalan ihmisten luottolounaat,
joilla vaihdetaan kokemuksia ja
mielipiteita. Lisaksi luosittain
jtujest€taan seminaari, jolloin
tokoonnutaan jonkun aiheen
ymparille ja puidaan se oikein
p€rusteellisesti. Myds FECMAn
josenyys on merkittiiva asia, sille
se tuo kansainvalistii laajuutta
yhdistyksen toiminnalle.

Tama kaikki ei kuitenkaan di-
|e. Yhteistydta tutsi lisata yli-
opistojen kanssa, silla sita kautta
rcidaan tehokkaammin auttaa
yliopistojen tutkimustoimintaa,
i)tta se vastaisi paremmin kay-
lenndn luottoalan ongelmiin.

Neissa merkeissa otettiin en-
simmainen askel ja paatettiin
luovuttaa joka toinen vuosi Bel-
gian luottoalan yhdistyksen pal-
kinto, jonka arvo on 25.000 fran-
gia. Palkinnon saa opiskelija, jo-
ta on tehnyt ansiokkaimman tut-
tielman yhdistyksen ehdottamas-
aa aiheesta. Tiimiin palkinnon
mydta toivotaan opiskelijoiden ja
luottoalan ihmisten yhteistydn li-
Seantlaan seka annetaan opiske-
[joille mahdollisuus tutustua la-
h€mmin jo opiskeluaikana yritys-
naailmaan.

Onko yrityksenne jo
Belgian luottoalan
yhdistyksen jiisen?

Yhdistyksen tavoitteena on
cdustaa luottoalan ihmisia Belgi-
assa koskien seke kotimaan etta
viennin aloja. Lisaksi yhdistyk-
s€n merkittavana tehteviina orl
alan tuoreimpien tietojen valitta-
minen jasenilleen.

Yhdistyksen jasen saa neljasti
vuodessa ilmest!.van lehden, jos-
sa on alan artikkeleita, haastatte-
Iuja ja muita kuulumisia. Taman
fsaksi jasenet kutsutaan luotto-
lounaille, jotka pidetAan joka toi-
tren tiistai. Irunas otetaan opis-
kelun kannalta ja siellzi pureudu-
taan aina johonkin erityiskysy-
mykseen. Yhdistys jarjestaa
myds vuosittaisen alan seminaa-
rin. Yhdistyksen vuosittainen ja-
senmaksu on 3.500 frangia.

Viilttiimiittiimiin viennin
viiistemiittiimiit dskit

Belgia on maailmnan suurin
viejtl asukaslukuunsa n?ihden. Se
vie kaikkea mahdollista aina
maataloustuotteista huippumo-
demeihin tuotantolaitoksiin 

-asti.

Koska Belgian kotimaan markki-
nat ovat suppeat ja luonnonvarat
rujalliset sen on suuntauduttava
voimakkaasti ulkomaille, En-
nemmin tai mydhemmin viennis-
ta tulee useimpien belgialaisten
yI itysten kehityksen valttamattd-
myys tai ainakin lisatoimintaa.

Kuitenkin tana paivena viejaa
vaanivat useammat riskit kuin
koskaan aiemmin. Poliittiset le-
vottomuudet, maailmanlaajui-
nen talouskriisi, eri maiden lain-
saad?inndn monimutkaisuus sekii
kirist].r'a joskus jopa kuolettava
kilpailu ovat seka pienten etta
monikansallisten suuryritysten
paanvaivoina.

Riskien suojaajaksi ja ulko-
maankaupan vauhdittajaksi pe-
rustettiin Belgiaan 60 vuotta sit-
ten Loffice national du Croise,
joka on itsenainen eli ei valrion
alainen laitos. Henkildkunnan
meara on 200 ja laitoksen nimen-
omaisena tarkoituksena on olla
joustava viejey tysten kanssa sa-
maan hiileen puhaltava organi-
saatio.

LOffice national du Croise tu-
kee seka yksityisten sektorien ettA
valtion harjoittamaa tavaroiden
tai palveluiden vientia. 'Iirki voi-
daan siis kohdistaa yhte hyvin
kulutushyridykkeisiin, tydkalui-
hin kuin tyosuo tuksiin ja se kat-
taa seke kateis- etta luottokau-
pan.

Tirki on ldhinnii vakuutusmuo-
toista ja se kattaa myds sopimuk-
sen purkaantumisen ja asiakkaan
maksamatta jattamisen. Vakuu-
tus koskee kaikkiin maailman
maihin koskevaa vientie. kaikki
yrityksen koosta riippumatta voi-
vat saada vakuuden viennilleen.
Tela hetkela I€ Ducroisen asi-
akkaina on yli 800 kaikenkokois-
ta belgialaista yritysta.

Luottolounaat

tean jonkin edtyisteeman ympa-
dlle. Tahan asti on kesitelty luot-
toalan tietohhteifi, luottopalve-
lun organisaatiota, maksuehto-
jen valintaa jne.

Tasse muistiinpanoja muuta-
mien lounaiden aiheista ja niille
keratyista mielipiteista;

Tilinpiiiitiis, arvokas tietoliihde
Asiakkaan maksukykyd arvioi-

taessa on hanen tilinpaAtdksensa
analysointi erittain kallisaryoinen
tietolahde. Lrottoalan ammatti-
laiset olivat perati sita mielta, ette
he suhtautuvat epailyksella sellai-
siin asiakkaisiin, jotka eivet nou-
data laillista velvoitetta tilinpee-
tdksen julkaisuun. Samoin suh-
taudutaan varovaisesti my<is sel-
laisiin yrityksiin, jotka julkaise-
vat tilinpaatdksensa pitkalla vii-
veella.

On mahdotonta tehda hyvea
analwsia tutkimatta tilinpaatdk-
sen kaikkia osia sekii tuloslaskel-
maa. Jotkut vertailevat saman
yrityksen tuloksia useamman
vuoden ajalta saadakseen parem-
man kuvan yrityksen tilanteesta.
Jotkut seunavat asiakkaitaan jo-
pa niin tiiviisti, etta yrittevat saa-
da mahdollisimman ensi kaden
tietoja, esimerkiksi valitilinpea-
tdksistii.

Asiakkaan asiakkaat
Vaikka asiakas on maksuky-

kyinen, ovatko hangn omat asi-
akkaansa myds site. Velttaakseen
asiakkaan mahdollista konkurs-
sia, on s'ryta tutkia henen asia-
kaskuntansa. Onko hanela muu-
tamia suurasiakkaita vai useita
pienia, keskittyykd toiminta la-
hilne kotimaahan vai onko se
etupaassA vientia?

Miten organisoida
yrilyksen luottotoiminnot?

vaikka luottotoiminnan tavoit-
teista oliaankin samaa mielte,
niin kaytet,'t keinot tavoitteiden
toteuttamiseksi ovat usein hyvin-
kin erilaisia. Joissakin ydtyksissa
luottoasioista vastaava saattaa
tydskennelle yksin tai jonkin ryh-
man avustamana. Useissa ta-
pauksissa hanen vastuullaan on
muutakin rahoitustoimintaan
liittyvaa kuten budjetti, kirjanpi-
to jne. Hanen paikkansa )Tityk-
sen hierarkiassa saattaa vaihdella
paljonkin vernttaessa eri yrityk-
sia keskenaan. Yleensai han on
suonan talousjohtajan alainen,
joskus toimitusjohtajan. Luot-
toasioiden organisointi dippuu

yleensa ydtyksen toimialasta,
koosta ja asiakkaiden lukumaa-
rAsta.

Millaiset maksuehdot
uudelle asiakkaalle?

Jotkut vaatiwt uudelta asiak-
kaalta etukateismaksua, toiset
remburssikauppaa ja toiset taas
kateismaksua. Enemmisto on
kuitenkin sita mielta etta ehdois-
ta toisiin ei vaihdella vaan talo pi
taa kiinni totutusta kaltiinndsta.
Suurin osa myits tutkii asiak-
kaansa maksukykyislyden.

Maksuehtojen tarkistaminen
Suurin osa luottoasioista vas-

taavista tarkistavat saenndllisesti
riskiasiakkaittensa maksuehdot
sekA luottorajat. Tarkistaminen
saattaa johtua asiakkaan muut-
tuneesta tilant€esta tai siita, etta
tZ la on aikaisemmin ollut mak-
suvaikeuksia, Yleensa kiinnite-
taan huomiota sellaisiin seikkoi-
hin kuin maksun keskimderainen
viivastymisaika, luotosta aiheu-
tuneet kulut jne.

Silmiiys viimeisimpiin
tilastoihin

Diskotrttokoron laskua Belgiassa
ja nousua Yhdysralloissa

Viime !'uoden elokuuhun men-
nesse diskonttokorkoa oli lasket-
tu nelja kedaa Belgiassa sen vuo-
den aikana. Elokuussa lasku oli
7,50 prosentista 7,25 prosenttiin.
Yhdysvalloissa nostettiin dis-
konttokorkoa syyskuussa 5,50
prosentista 6,0 prosenttiin. Kor-
koa nostettiin Yhdysvalloissa en-
simmeisen kerran kolmeen ja
puoleen vuoteen.

Belgian konknrssit
Toisen vuosineljanneks€n 1987

aikana Belgiassa oli 926 konkurs-
sia. Samana aikana vuonna 1986
konkurssien meAra oli 893. Brys-
selin osalle konkursseja tuli
221/226 eli tilanne ei edellisesta
vuodesta ollut muuttunut, Sen si-
jaan Flanderin alueella luku oli
337/612 ia Vallonin alueella
322/255 - Yuodet 1987 ensimmei-
sen vuosineljenneksen aikana
konku$seja oli 1942 koko maas-
sa kun taas vastaavana aikana
vuonna 1986 konkurssien maarA
oli 2081.

Xoonnut ja kiiiintiinyt
Heli Irhtinen

Belgian luottoalan yhdistys on
jarjestenlt vuoden 1987 helrni-
kuusta alkaen joka toinen tiistai
luottolounaita, jolloin keraanny-
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Luottomiehet-Kreditmiinnen ry:n varsinainen keviitkokous pidetiiiin keskiviikkona
18.5.1988 klo 17.00 alkaen Helsingissi Tilausravintola Royalissa, Pohjoisesplanadi 2,
3. kerros.

Kokouksessa kiisitelliiiin: 1) Siiiintiijen 9 $:ssii mainitut asiat
2) Muut asiat
3) Yhdistyksen jiisenet luottopiiillikkii Pekka Tiilikai-

nen Valtameri Oy:stii ja talouspiiiillikkii Pekka Si-
ven Luhta Oy:stii alustavat aiheesta "Miten hoi-
damme yrityksemme luotonvalvontaa ja perintiiii."

Kokouksen jiilkeen on mahdollisuus nauttia yhteinen iltapala. Ilmoittautumiset ko-
koukseen ja ruokailuun pyydetiiiin tekemiiiin 16.5. mennessl puh. 634 E65.

Tervetuloa

Luottomiehet-Kreditmiinnen ry

Ilallitus

LPT
LAKIMIESTEN PERINTATOIMISTO OY

Harakantic 20A PL 65 02601 ESPOO
I 90 - 51s 155

TULoKsELLrsurrrrA SIaTAVTENNE pnnrntAArirt

* vrstr.iit lrsnstr
- kullekin toimeksiantajalle neuvotellaan

yrityskohtainen perintemenettely

* TEHOKKMSTI

- lakiniehemme hoitavat perintarme ammatti-
taitoisesti

* NOPEASTI

- naksuvaatirnuksella aaatavat rahaksi jopa
viikossa

* TALOUDELLISESTI

- nyiia naksuttomia perintapalveluja



I€skinen Laila
Luotonvalvoja
Luottokunta
Heikki lantie l0
OO21O HELSINKI

Piiri Heikki
Kauppat.maisteri
Korpivaara Oy
PL 12
OI45I VANTA.{

Teivonen Raija
Thlouspiilillikkci
Lehtinen Holding Oy
Riihimiehentie 2
OI72O VANTAA

Tepponen Aarto
Luottopaallikkd
TLrun Sanomat Oy
PL 95
2OIOI TURKU

Vuorinen Juhani
Kontroripaalikkd
Postipankki
Unioninkatu 20
OO2OO HELSINKI

LUOTTOMIEHET KREDITMANNEN R.Y. TOIVCNTAAUUDET JASENENSA TERYETULLEEKSI

Hall ituksen kokouksessa 17.2.1988 hyvaksytyt uudet jasenet:

NIMITYSUUTISIA
LUOTTOALALLA

Instrumentadum Oy:n perin-
nAn esimiehena aloittaa 11.4.leh-
tien oik.tiet.kand. I-€ena Nurmi-
laukas.

Onninen Oyin luottojohtajaksi
on 1.4. lehtien nimitetty ekonomi
Pentti Toivonen.

Iftsko Oy:n luortopiiellikdksi
on l-4. lzihtien nimiteuy oik.tiet.
kand. Jouko Bjiirkman.

Tyiiviiline Oy:n talousj ohtajak-
si on 1.4. alkaen nimitetty oik.
tiet.kand., KTM Aatos Kivelii.

Uudeksi myyntineuvottelijak-
si/perintekonsultiksi CreditJus-
titia Oy:iiiin on nimitetty 29.2.
1988 alkaen Juha Pihlajamiiki.
(l{uva)

Kemppainen Markku
Luottopa?illikkd
oy Esso ab
PL 31
02211 ESPOO

Pihlajamiiki Juha
PerintZikonsultti
Credit-Justitia Oy
Ilmalankatu 2
OO24O HELSINKI

Raatikainen Juhani
Talousjohtaja
Avesta Stainless Oy
Lammitujankatu 4 B
OO8IO HELSINKI

Ranta Anja
Talouspaallikkd
Finnpap/Suomen Paperi
Eteleesplanadi 2
OOI3O HELSINKI

Rasi Lasse
Hallintojohtaja
Markkinoinri-insrituurin
kannatusyhdistys ry
Tddldntull inkaru 6
OO25O HELSINKI

Skogster Ali
Varatuomari
Teoll isuusvakuutus
Vattuniemenkuja 8
OO2IO HELSINKI

Yrjiile Jorma
Markkinointipiiall ikkd
Luottokontroll i  Oy
PL 78
00521 HELSINKI

Hall ituksen kokouksessa 24.3.1988 hyvaksytyt uudet jzisenet:

OIKAISU
Llottolinkki t/88 s. ll oli pujahian vnbe.
Luofiomiehel Kredtmannenr+:!halli.
ruksn vanpuh@.johraja oh toiditusjohtaja
Thomas leodorofl, ei luolroDA{llikkd pekka

Lakimiesapua 140 maassa- Jsiantunl i j :r  \  aratur )mariJ
P_vydd tietopakefti (92 l) jl0 54(r

'%?) -%Zhr'-'
" ,, INTERN'ATIONAL OY

l : t


