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HYVA LUOTTOMIES
Millainen on h].r'a luottomies?
Vastaustietysti riippuu siita, keneltiiasiaakyselee!Pelkillanumeroilla sita ei mitata. vaikka toki
saatavienkiertonopeus,eraantyneidensaamistenmaaraja ikajakaumasekaluottotappiotkertovat
omaakieltaanluottomiehenpatevyydesta.
Minun mielestani h).va luottomies on monitaituri. Han tieda
alan "hardware" asiat: hallitsee
rahoituskuviot,tuntee talouseliimiia monipuolisesti,tulkitseetilinpeetdksiaja luottotietojataitavasti, on sinut luottoalaakoskevan lainseeda[ndn kanssa,turyaa
saamiset hyvin, pitiui aktiivisesti
yhteytui kollegoihin. "Hardware"
ei yksis*ian riita. Tarvitaan myds
"softista". Hyr'a luottomies on
mydstaitava neuvottelijaja ihmistuntija. Neuvottelutaito on ensisijaisenArkee ristiriitaistenodotusten paineessapeetdksie tekelelle
luottoalan ammttilaiselle.On perjattiiva niin mlyjien, asiakkaiden,
esimiesten,alaisten kuin txitovereidenkin kanssa. Erityisesti yh-

teistydm)rynninja luotton valilla
on kehittiimisen arvoinen asia,
piirissa.Ykmydsyhdistyksemme
sinaan sen koomin luottomies
kuin mn ntimieskaen ei saa kannattavaa luottokauppaa aikaan.
Molemmat ovat avainhenkildita
kaupanteossa. H,./a luottomies
on markkinointihenkinen.Hzin
haluaatehde kauppaa.Tietysti pit,ien mielessa luottoriskin optimoinnin.
Yhdistyksemmeoll tahen mennessa keskittynyt "hardware'1tietojen jakamiseen.Ehkii aika olisi
kypsa myOsluottomiesten ihmissuhde-ja neuvottelutaitojen k€hittitniseen.
Vaiirinkasitysten v,ilttiimiseksi
totean, etta tdssajutussa luottomi€hela tarkoit€taan myds luottoalalla tyoskenteleveenaista. Siitiipa tutkin mieleeni, eikii olisi
korkea aika muuttaa yhdistyksemme nimi heteroge€nisemmaksi?
Anne I-eppiilii-Nilsson

Tuoteturvallisuus tuotevastuu
Apulaisosastopiiiillikkii lrena
Konsen kertoi tuotetEstuusta ja
Keskuskaupp&kamsrin viilityslautskutrnssta yhdistyksen kokouksessa24.3. ravintola RolElissa.
SeunaY&ssapoimintoja esityksen tuotelurvallisuuttaja tuotewstuuta koskevastaos&sta.

Vastuutuotteen
T[otevastuukehitys
aiheuttamistrvahingoista
Monissa teollistuneissa valtiSuomessa
nykyisin

Vastuu tuotteen aiheuttamista
vahingoista voi syntya sopimuksenperusteella.Kyseessa
voi olla
esimerkiksi kauppasopimustai
rakennusurakkasopimus.Idaimen kaupassavastuu voi maztayTiroteturvallisuus
tya myds kuluttajansuojalain ja
taiman vuoden alusta voimaan
Vaarallisten tuotteiden paaisya tulleen kauppalain seanndsten
markkinoille voidaan ehkaista perusteella.Sopimuksenja neierilaisin seenndksinja maarayk- den lakien perusteellamaereyt]ry
sin. Tuotteen turvallisuutta voi- mm. se,voiko ostaja myyjan virdaan edistaasiten, etta tuotteen heellisen suodtuksen johdosta
on vastattavatiettyja viranomais- saadavahingonkorvaustamyyjAlten asettamiavaatimuksia(esim. ta tai purkaa kaupan. Sopimusei
tekstiileille as€t€ttu formaldehy- kuitenkaan koske kolmatta osadipitoisuudenylamja) tai tuote puolta (esim. tuotteen mydhemon etukateentapahtu ssa tar- paa kii).ttajaa), vaan ainoastaan
kastuksessahy,/akslttiiva (esim. mlTjen ja ostajan keskinaista
suhdetta,
sahkdlaitteet).
VaarallistentuotteidenvalmisKys)ry[ys tuotevastuusta tulee
tukseen ja mnntiin voidaan esille, kun tuote aiheuttaa
puuttua 1.5.1987
voimaantulleen omaisuus-tai henkildvahingon.
tuoteturvallisuuslain nojalla. llotevastuu voidaan maeritella
lain mukaan viranomaisillaon korvausvastuuksituotteen puutmahdollisuusmm. kieltaavaaral- teellisesta
turyallisuudesta
muulle
lisen kulutustavaranvalmistus, omaisuudelle kuin tuotteelle itmlTnti ja maahantuonti.Lain ta- selleenaiheutuneistavahingoista.
voitteena on estea vahinkojen Edella mainituilla irtaimen kaupsyntyminenennakolta:kieltopaa- paa koskevillaseenndksi[eei ole
tds voidaanantaajo ennentuot- tarkoitus rutkaista tuotevastuutiteen markkinoille leviemisteja lanteita.Tilannetta,jossa vahinsiisennenkuin tuote on aiheutta- gonkitsijane on ostajaja m)Tty
nut vahinkoa, Jos vaarallisia tavara aiheuttaa vahinkoa muulle
tuotteita on jo markkinoilla, vi- omaisuudelle kuin kaupan kohranomaiset voivat vaatia tuottei- teelle,ei sitenyleensaratkaistairdenpoistamistajajopa niidentu- taimen kauppaa koskevien sa,inhoamista. Valvontaviranomaisia ndsten nojalla. Kuten edelld toovat elinkeinohallitus.heninhal- dettiin, name koskevat ainoaslitukset ja kunti€n teNeyslauta- taan myyjan ja ostajan valistii
kunnat seka maahantuontivai- suhdetta.Kolmas osapuoli, esiheenosaltatulliviranomainen.
merkiksi tuotteenmydhempikuTiroteturvallisuuslaki
antaa vi- luttaja, ei voi irtaimen kauppaa
ranomaisillekeinot ja valtuudet koskevienseenndstenperusteella
puuttua kuluttajanterveydelle
tai kohdistaamenestyksellisesti
koromaisuudelle vaarallisten kulu- vausvaatimustentuotteen valmistustavaroiden vaihdantaan. Se ei tajaan, joka oli myynlt tuotteen
sensijaanmaarittelesita, kenellA tukkuliikkeelleja tame edelleen
on vastuu,jos tuote aiheuttaava- vahittAisliikkeellqjolta kuluttaja
hinkoa.'Iiroteturuallisuuslaistaoli tuotteenostanut.
huolimatta on mahdollista,ette
Talla hetkela vastuu tuott€imarkkinoille tulee tuotteita, jot- den aiheuttamista vahingoista
ka aiheuttavat niiden kAytuijille meareytlT Suomessayleisten vavahinkoia.Kuka tlilldin vastaaai- hingonkor usoikeudellistenpeheutuneestavahingosta?Aiheu- daatteiden mukaan, Tirotevastuneidenvahinkojenkorvaamista tuun synt)'nisen edellltyksenii
koskevilh seanndksillevoidaan on tallOinvalmistajantahallisuus
vaikuttaamyds siihen,minkalai- tai tuottamus, jonka johdosta
sia valmistettavat ja myytzivat tuotteesta on tullut turvallisuutuotteetovat turyallisuudeltaan. deltaan puutteellinen. Valmistajan on uiytynyt toimia esimerkiksi huolimattomastitai valinpitamdttdmesti. Saadakseen korTUIevan tuotevastuulainstiiidiin- vausta vahinkoa ke$ineen on
ndn mrAti lritysten on panostet- osoitettava, etta valmistaja on
tqva aikaisempoa enemmijn loa- toiminut huolimattomasti. Hadun yalvontaon ja tuoteturvalli- nen on myds neltetteva, ettii alsuuteen,totesi apulaisosostopijijl- heutuneenvahingon ja tuotteen
likkii lzenq Konsdn.
vanla on sly-yhteys.

tuotteidenmarkkinoilletulo.'Ihotevastuuseen&l]'nodotetaan johtavan siihen, ette tuotteiden valmistajat kiinnittiivat badun kohottamiseen aikaisempaa suurcmpaa huomiota. Nein tuotevastuusdiintelylliikin olisi ennalta
ehkeisevalaikutus. Riskin siirtaminen yksitt,iiseltii vahinkoa kiirsineelta kuluttaialta elinkeinonharjoittajalle merkitsee myos
kustannusten uudei aista kohdentumista. Yritysten on tarpe€n
panostaaaikaisempaaenemmdn
laadun valvontaanja tuoteturvallisuustydhiin. Yrityksille tulee
myiis tarpeelliseksi suojautua
tuotevastuudskeiltii vakuutuksin.
Oikeusministerionehdotuksen
odotetaan tulevan lausuntokierrokselleennentamanvuodenketulee
saa. Tirotevastuusaann6std
voimaan viimeistaiin l9g0luvun
alussa.

oissa on katsottu, etta tuotevahinkotapauksia ei voida rctkaista
yleisten vahingonkorvaussaanndsten perusteella. Thrvitaan nimenom,um tuotevastuuta koskevaa seantelld, jonka perusteella
maiiraltly vahinkoa ktusireen
mahdollisuus saada korvausta
tuotteen aiheuttamastavahingosta. Vastuun mAarittelyssdon telloin nojauduttu ns. ankaran vastuun periaatteeseen.Vahingon tapahtuessaon !"hinkoa kArsin€en
usein vaikea osoittaa tuotteen
valmistajan tuottamusta. Tirotevastuusaiinndksissaon luovuttu
teste vaatimuksestaja siten siirrltty tuottamuksesta fiippumattomaantuotevastuuseen.
USA on
jo monienvuosienajan ollut tunnettu ankaraanvastuuseenDerusruv$ra
taan.
Elinkeinoeliimiin
Myds kehitys Euroopassaon
kulkemassanopeastikohti tuot- asennoituminen
tamuksestariippumatontatuote- tuotevastuukehitykseen
vastuusaaltelya. Tamii johtuu
ennen muuta siita, etta keselle
Suhtautuminen tuotewstuu1985Euroopanyhteistydnminis- saanrcllTn on elinkeinoeliimAn
terineuvosto h)'vaksyi tuotevas- piirissa muuttutut sen jalkeen
tuuta koskevandirektiivin. Direk- kun Euroopanyhteistintuotevastiivi velvoittaaEY-valtiotsaatta- tuudirektiivi hy/aksyttiin. Suomaan tuotevastuulainsaadentdn-men lentiset kilpailijamaat ovat
se direktiivin vaatimustenmukai- hyveksyneetankaraanvastuuseen
seksi tamen vuoden elokuuhun perustuvan tuotevastuusaantelyn
mennessa.
tai ovat valmist€lemassasellaista
Myds Suomessaon tuotevas- hinsaadantdA.
tuun jarjestziminenkatsottu tar- Elinkeinoolamanpiirisse on katpeelliseksi.Viime vuodensyksyl- sottu, etta myos Suomessavoila julkistettiin oikeusministeridn daan omaksuasamansuuntainen
taholta epavirallinen tuotevas- tuotevastuu kuin Lensi-Eurcotuulakiluonnos.Ehdotuksenmu- pan teollistuneissa valtioissa.
kaan korvausvelvollinen olisi en- Tirotevastuulain tarpeellisuutta
sisijaisestituotteenvalmistajaja voidaan Suomessa perustella
maahantuotujen tavaroiden osal- kauppapoliittisillasiua. Tuoteta tuotteen maahantuoja. Poik- vastuusaanndsten puuttuminen
keuksellisesiimuukin kuin val- Suomestatai kovin erilainen tuomistaja tai maahantuoja olisi tevastuulaki johtaisi kaupan eskoryausvelvollinen. Se joka on teiden syntymiseenEY:n ja Suotarjonnut tuotteen omanaanva- men valille. Kaupan veiidst,rynien
rustamalla sennimellaan, tavan- estiinis€ksija suonalaistenyri
merkilleentai muulla tunnuksel- tysten kilpailukyr')'n turvaamilaan dnnastettaisiin valmista- seksituotevastuusaanndkseteivat
jaan. Myyjalle syntyisituotevas- toisaaltasaamisseantapauksessa
tuulain mukainen vastuu, jollei olla sisallolteansellaisia,etta ne
han ilmoita maadajassa edelli johtaisivat ankarampiin seuraasanottua valmistajaa tai maahan- muksiin kuin mihin vastaavat
tuojaa. Korvausvastuu syntyisi seannoksetjohtavat yleensakilvalmistajalle ja valmistajaan rin- pailijamaissamme.
nastettaville tahoille huolimattomuudestariippumatta.
Ti.rotevastuusaannosten taustalla on ajatus siita, etta dski
tuotteenaiheuttamasta
vahingosta on kohtuullisempaa ohjata sille joka valmistaa tuotteen tai jonka toimestatuote muutoin tulee
markkinoille. Valmistajalla ja
maahantuojallakatsotaanolevan
parhaat mahdollisuudet estaa
tuNallisuudeltaan puutteellisten
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LUOf TOTIETOUUTISIA
Osastopddllikkij Raimo Jtirvkalo
Suomen Luotonantajayhdistyksestti kertoo, etA tuleyaisuudessa
myds luottotietotoimistotyoivqt
kJsya suoraan tilinpiiAbksid niiltit yrityksilt\ jotka hidqstelevat
tietojen toimittamisessapotentt ij o rck isteri haIlitu kseIle.

Raimo Jiirvisalo
Osastopiiiillikkii
SuomenLuotorantajayhdistys
rJ.
Toivoasopii, ettei nykyilen, epetyydyttavakaytantdasiassajatku
lainseetajan hyvasa tarkoitukVanhatotuus on, ette kun asi- sestahuolimatta. Viranomaisten
oistaei tiedeu, maaperZi
huhuille voimavarat henkildstdn suhteen
on valmis.Niinp?iKansallis-Osa- ovat tahan asti olleet jarruna
ke-Pankinja SuomenYhdyspan- maarayksiavalvottaessa.
kin ja toisaaltaluotrotietotoimistojen tietojenvaihdonmuututtua
entisen korvauksettomantieto- Tekniikanmarssijalkuu
jenvaihdon sijaan kevaalla1988
maksulliseksion arveltu rahoijoka meilTietokonetekniikka,
tuslahteistasaatavienasiatietojen la tuli luottotietotoiminnankaltvahenevAnluottotietoraportissa. tddn 1984,on antanut mahdolliNiiin ei ole tapahtunut eika ole suuden useiden uusien palvelutarkoituskaan.Entinen kayHntd muotojen kayttdOnottoon.Luotehkii paranikin tietojenvaihdon totietojen kalttajilla olevat na)'ttultua talla tavalla viralliseksi. tdpaatteet luottotietotiedostoon
Miten paljon rahaaliikkuu ja mi- ovat saaneeth).r'anvastaanoton
hin suuntaanlisaant).vastl,
ei vie- kuten myds uuden tekniikan
la vAhaistenkokemustenvalossa mahdollistamanopea ja huokea
ole arvioitavissa. Talla asialla valvontapalvelu.Vastaaloitetuisluonnollisesti on vaikutuksensa ta, uusista alan palveluistamailuottotietojenhiltaan tulevaisuu- nittakoon tilinpaatOstietojen
taldessa.
lentaminenAIK-Iiedostoonmyds
pziatekarttiijiensaataville.

Tietolehteeteivet v:ihene

Tilinpiiiitiikset kaikilta
ja nopeasti
Lainsaiidiintdaollaan teydentamAssatilinpaetdstietojensaatavuuden parantamiseksi. TilinpeatdstietojenlehetyspakkoPatentti-ja rekisterihallitukseen
tullaan ilmeisesti poistamaan yrityksilta,joiden liikevaihtoon alle
2 milj. mk. Toisaaltatarkoituksena on entista tarkemmin valvoa
hhetysvelvollistentilinpaati,stietojen saantia virallista tieta tarvitsevienkasiin.Mm. luottotietotoimistot saavatmahdollisuuden
kysya suoraantilinpaatdksiahidasteleviltaja pieniltii liikeyrityksilte seka tarvittaessakannella
laiminlydnneista viranomaisille.

Luottotietojen tulkinta
- hupiasiako?
Kauppalehti antoi joitakin
viikkoja sitten neuvojaluottotietojen tulkinnasta. Neuvoissaoli
jonkin verran asiaakin, mutta
paaosa oli kuitenkin kuviteltua
puppua. Mikali luottotietojen
henkikikuvausja yleensaluottotiedossakiiytettykieli tuottaatulkintavaikeuksia,n€uvovatluottotietotoimistot auliisti jaseniaen.
Kauppalehdenneuvot muistuttivat tata asiallistakayttdneuvontaa ainoastaanpienelta osalta.
Onneksi"eden luottoalanasiantuntijan" juttu oli lehdennakutyttd- ja kaskusivulla.

Luottomiestenopintomatka Dubliniin

''CREDIT IN THE 9O'S''
Luottomiehetjarjesteeti 14. - su 19.6.1988seminaarimatkanDubliniin. Matkalla osallistumme FECMA:n seminaariin. Irlsntilaiset isentiimme oYatilmoittaneet jeriesteviins[ suomalaisille osallistujille toivomust€n mukaon tutustumiskiiyntejd r€staaYanlaisiinyrityksiin. Tiimd
tarkoittaa, etta osallistujat voivat etukateentoivoa tutustumiskohteetja etta lopullinen ohjelma
yrityskaynneille saadaanj,irjestettye vasta kun tiedamme ryhman kokoonpanon.
Matkaohj€lma
14.6. klo 16.00
klo 17.00

15.6.
16.6. klo 14.00-

t7.30
klo 18.30
17.6. klo 09.0018.00
klo 19.30

KokoontuminenHki-Vantaanlentoasemalla.
84669 Hkllon 17.00-17.55
84'820 Ln-Dub 18.55-20.05
Kuljetus hotelliin, sisaankirjoittautuminen.
Yrityskaynteja (toivomusten mukaan, riippuen ryhmain kokoonpanosta)
"Credit in the 90's" -seminaari
Paiviillinen.Isantina IICM (Irish Institute of Credit Management)
seminaari
Paiviillinen, Trinity College.
Paluu Helsinkiin viimeistiiiinklo 23.10.
Seminaarissa
ovat puhujina mm,
SeamusBrennan,Irish Minister for Tfade and Marketing
StuKenn€thCork, FCA, FICM
BrendanCrowe,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.

IrlantilaisetjiirjesHjat toivovat saavansailmoittautumisetseminaariinviimeistaan28' huhtikuuta, mutta lehdenmydhaisenilmestymisenjohdosta viimeinenilmoittautumispaivaon 12'
toukokuuta. Irnnot ovat Ad-Hoc lentoja, joka tarkoittaa, etta osallistuiaaei voi vaihtaaeniii
12.5.j keen.

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

Toivon tutustumiskayntia seuraavanalan tai seuraavaanyritykseen:

LUOTTOMMHET - KREDITMANNEN R.Y:N
TOIMINTAKERTOMUSVUODELIA 1987

Vuosi on ollut yhdistyksenkahdeskyrnmeneskuudes
toiminta- Luottolinkin toimitusneuvosto
vuosi. Vuoden merkittavin tapahtuma oli Espoon Dipolissa Luottopaa ikk6 Pertti Pennanen,pAetoimittaja,Oy Kontino
pidettyFECMAN seminaari.
30.5.1987
Ab, lakirnies Anne Irppala-Nilsson, Aspoyhtyma, markkinointipAallikkdMartti Kuurtamo,PerimistoimistoContantOy,
Jiisenistii
luottopaallikkdPertti LaIVa,SanomaOy, toimitusjohtajaMikUusiajAseniahy/akslttiin vuoden 1987aikana90. Jasenmaara ko Parjanne,Luottokontrolli Oy.
Luottolinkki ilmestyi v. 1987nelja kertaa.
oli vuoden lopussa743.

Hallitus

Yuoden Luottomies

Yhdistysvalitsi VuodenLuottomieheksitoimitusjohtajaSeppo
Yhdistyksenhallitus toimi seuraavassa
kokoonpanossa:
olivat seuraavat:
toimitusjohtaja Mikko Parjanne puheenjohtaja,Luottokont- JyrkamanLuottokunnasta.Valintaperusteet
rolli Oy, luottopAAlikko Pertti Pennanenvarapuheenjohtaja, - johtanut johtamiaanyrityksia tehokkaastisidosryhmienja
yhteiskunnantiukassakinpuristuksessa.
Oy Kontino Ab, perintaesimiesPirjo I-ahti rahastonhoitaja,
ElakevakuutusOy Ilmarinen, konttoripaalikko Seijal-ehtonen - hyvan tuloksen [saksi Luottokunnassaon pidetty kustannukset pieninii
sihteeri,PerheautoOy, luottopaal[kkd Pertti l-arva kerhomestari, SanomaOy, kamreeriKaj Lundstr6m hallituksenjasen, - toiminut esimerkillisestiluottokaupanturvallisuusasioissa
SuomenYhdyspankkiOy, markkinointipaallikkoMartti Kuur- - ollut Luottomiehet- Kreditmannenry:n jasen vuodesta
1967,hallituksenpuheenjohtaja1972ja muutenkinosallistamo hallituksenjasen, PerimistoimistoContant Oy, rahoituspeallikko Jorma Platan,hallituksenjasen,Skop-rahoitusOy ja
tunut aktiivisestiyhdistyksentoimintaan.
lakimies Anne Irppala-Nilsson, hallituksen jasen, Aspoyh- Vuoden Luottomiespalkittiin 2.000markan tunnustuspalkinnolla ja Vuoden Luottomies -diplomilla syyskokouksessa
tyma.
jossa kokouksessa
25.11.1987
toimitusjohtajaJyrkamapiti esirclman
luottokorttialan
ajankohtaisista
asioista,
Tilintarkastajat
ja
Luottopaa ikko VesaIohtari, Starckjohann-Telko
Oy
lakiHallituksen kokoukset
asioidenhoitaja Adolf Niiranen, Julius TallbergOy.
Hallitus kokontui 1l kertaa.

Yaratilintarkastajat
Konttoripaalukkd Maija-Liisa Bergman, MestarikoneOy ja
myyntipaallikkoMargarethaRajakangas,Credit-JustitiaOy.

Varsinaisetkokoukset

Yhdistyksenvarsinainenkevatkokouspidettiin 7.5.1987.Kokouksessahyvakslttiin yhdistyksentilinpaAtOsja toimintakertomus
vuodelta 1986,esitettiintilintarkastajienkertomusseka
Luottoalan neuvottelukunta
myonnettiinvastuuvapaustilivelvollisille.
LuottopaallikkOTorn Ahlroos, Luottokunta, osastopaallikko
Kokouksessa
keskusrikospoliisin
rikosylitarkastajaKari RantaLassi Kantola, SuomenYhdyspankkiOy, toimitusjohtajaJarja rikostarkastajaMarkku Salminenkertoivattalousrikokma
mo Karppi, SuomenYritysrahoitusOy, toimitusjohtaja Aulis
sista,niiden tutkinnastaja ennaltaehkaisyn
mahdollisuuksista.
Lindell, Oy Union-Oljy Ab, luottopaiilikk<iJaakkoPohjanpelpidettiin 25.11.1987.
Varsinainensyryskokous
Kokouksessahyto, E-OsuuskuntaEka, toimitusjohtaja Esko Tirovinen,Suovakslttiin
hallituksen
ehdotus
talousarvioksi
muutoksitta.
johtaja
men Luotonantajayhdistys,
TaunoValli, KeskoOy, toiYhdistyksenhallitukseenerovuoroistentilalle valittiin:
mitusjohtajaMikko Parjanne,Luoltokontrolli Oy, luottopaalluottopaallikko PekkaTiilikainen, ValtameriOy, toimitusjohlikkd Veikko Semi, Oy StockmannAb, toimitusjohtaja Risto
taja Thomas Feodoroff, Credit-JustitiaOy, osasbpaa[ikkd
Suviala,MaksutietoOy.
Fred Ilmoni, KOP ja eroa pyltaneenrahoituspaAllikkdJorma
Platanin tilalle apulaisjaostopiiiillikkdAhti Nuutinen Eka-yhUlkomaantoimikunta
tymastS.
Toimitusjohtaja Thomas Feodoroff, puheenjohtaja,Credit- Hallituksen puheenjohtajaksivalittiin toimitusjohtaja Mikko
Justitia Oy, luottopaa[ikkd Esko Salkola,Oy Philips Ab, toi- Parjanneja varapuheenjohtajaksi
Thomas Feodoroff.
mistopeAl[kkO Pirjo Nurmi, Luottokunta, osastopaallikk6 Tilintarkastajiksi vuodeksi 1988 valittiin konttoripaA ikko
Raimo Jfuvisalo,SuomenLuotonantajayhdistys,
kamreeriKaj Maija-Liisa Bergman,MestarikoneOy ja luottopaallikkd l,eeLundstrdm, SuornenYhdyspankkiOy, rahoituspaalHkkdJor- na Pelander,Oy VehoAb, varatilintarkastajiksiluottopa5l[kkd
ma Platan, Skop-rahoitusOy.
Mikko Junnila, DinersClub Finland Oy ja talousjohtajaHannu Markkanen, HelsinginKTK-yhdistys.
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Muut kokouksetja matkat
pidetyssakokouksessaoikeust.kand.Arto Kettunen
12.3.1987
Kaupan keskusvaliokunnastaesitelmoi aiheesta "Uudet kulu_
tusluottosaannOkset".
24.9.1987Tove FagerstrdmSuomen yhdyspankista esitelmOi
pankin Cash management-toiminnasta.
3.9.1987jiirjestettiin bussimatkaTirrkuun, jossa tutustuttiin
Contant Oy:n ja Maksutieto Oy:n toimintaan.

FECMA (Federation of European Credit
ManagementAssociation)

TUI/OSLASKELMA 1.1.-31.12.1987

Fecman ensimmilinenseminaari pidettiin Espoon Dinolissa
30.5.1987.
Yhdistyksenjaseniaosallisruisekajerjestelyihinetra
itse tilaisuuteen.Seminaarinpuheenjohtajanaioimi' Thomas
Feodoroff.
F_ecmalneglollo (99uncil) kokoonrui Espoossa2g.5.tg8:-ja,
Brysselissa
27.11.1987.
Fecmanpresidentiksi valittiin 29.5.1987Thomas Feodoroff.

Varsinainentoiminta
Kulut:
Lehtikulut
FECMAn kulut
Kokouskulut
Jas.rek.hoitokulut
Muut kulut
KulujAAma

Muut asiat
Yhdistys antoi lausunnon oikeusministeriolletilinpaatosasia_
kirjojen toirnittamisvelvollisuuttakoskevasta ehdotuksesta
31.1.1987.
Jasenrekisteri
siirrettiin toimintavuodenaikana Syp:n hoidettavaksi.

Yhdistyksentalous
Yhdistyksentaloudellinenasemaselviaaoheisestatuloslaskel_
masmJa taseesta,

Yarainhankinta:
Jiisenmaksut
Ilmoitustulot
Jas.rek.myyntitulot
Korkotulot
Tilikauden ylijiiiimii

48.203,03
)) 12) t'r,

3.066,20
9.251,30
q lst ,?
92.603,93

79.050,00
34.100,00
6.824,80
1.937,80t21.912,60
29.308,67

TILINTARKASTUSKERTOMUS
OlemmetarkastaneetLuottomiehet- Kreditmiinnenr.v:n kir_
janpidonja hallinnonvuodelta1987hyvantilinrarkastustavan
€dellyttamassa
laajuudessa.
Tilinpaatds.,joka osoittaa ylijaaimaia29.308,6j markkaa on
|aaqlrru votmassaolevlen saannostenmukaisesti.
Suorittamammetarkastuksenperusteellapuollamme
- tuloslaskelmanja taseenvahvistamista
- vastuuvapaudenmydntAmistevastuuvelvollisilletarkasta_
rnaltammetilikaudelta.
Helsirrgissii,maaliskuun16. paivana 1988.
Adolf Niiranen

TASE 31.12.1987
VASTAAVAA
Rahoitusomaisuus
SH-SYP Hginpankki
SH-SYP Senaatintori
SH-SYP Ruoholahti
ST-SYPHginpankki
ST-Ruoholahti
Siirtosaamiset

VesaLohtari

4,48
22.r09,64
) 11.7n1

8.511,57
31.710,00

r.000,00
6s.452,76

VASTATTAVAA
Vieras p46oma
Siirtovelat
Oma paeoma
l.t.1987
YUjaama
3r.12.1987

18.377,00

r7.'167
,09
29.308,67
47.075,76
65.452,76

Helsingisse,helmikuun 17. piiiviinil 1988
Mikko Parjanne

Seija Lehtonen

Pirjo Lahti

Pertti Larva

Martti Kuurtamo

Petti Pennanen
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Mitii Belgian '

lehti kertoo lukijoilleen

Luottoala poimintojaBelgi

Viime vuoden marraskuussapidettiitr BrysselisseBdgiassa
FECMAn kokousja sieltiituliaisinakulkeutuiranskalkielilen Belgian luottoalanyhdistyksen(Associationbelgede credit)julkaisema "luottolinkki", Irhti ilmestyyneljiistivuodessajasisiiltiiiinoir
30 sivun verratr alan tietoa.

Kyseisen lehden numero oli
viennin luottokiemuroiden erikoisnumero,jossa pohdittiin ulkomaankaupan lainsaedannon
soveltamista tuomioistuimissa,
luottovakuutuksen merkitysta
viennissesekaBelgian"vientitakuulaitoksen" osuutta viennin
kehittamisessa.Liseksi lehdessa
oli lyhlr historiikki FECMAsta,
selvitettiin "luottolounaiden"
teemoja,kutsuttiinjasenetyhdistyksen l'uosikokoukseen,kelottiin viimeisimmatahn nimitykset
ja tarkasteltiinmuutamiaviimeisimpia tihstotietoj a. I€hden lo-

pussa oli viela erittaiin hyodyllinen lista tuorcista luottoalan kirjoista, lehdiste ja yksittiiisista
luottoalaa koskevista artikkeIeista,

Yhteistyiitii yliopistojen
kanssa
Peekirjoituksessaan paatoimittaja Christian Capouilleztoivoo fisaa yhteistydtiiluottoalan
yhdistyksenja Belgianyliopistojen viilille. Yhdistys haluaa olla

i

liikkeelle paneva voima kehitettiiessaluottoalan tiedonvelitysta,
koulutustaja tiedotusta.'Ihvoitteista on jo joitakin saavutettu.
Naisteesimekkeinavoisi mainita
joka kuukausi j arj estettevetluottoalan ihmisten luottolounaat,
joilla vaihdetaankokemuksiaja
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
yhdistyksentoiminnalle.
Tama kaikki ei kuitenkaandi|e. Yhteistydta tutsi lisata yliopistojenkanssa,silla sita kautta
rcidaan tehokkaammin auttaa
yliopistojen tutkimustoimintaa,
i)tta se vastaisiparemmin kaylenndn luottoalanongelmiin.
Neissa merkeissaotettiin ensimmainen askel ja paatettiin
luovuttaajoka toinen vuosi Belgian luottoalan yhdistyksenpalkinto, jonka arvo on 25.000frangia. Palkinnonsaaopiskelija,jota on tehnytansiokkaimmantuttielman yhdistyksenehdottamasaa aiheesta. Tiimiin palkinnon
mydtatoivotaanopiskelijoidenja
luottoalanihmistenyhteistydnliSeantlaansekaannetaanopiske[joille mahdollisuustutustua layritysh€mminjo opiskeluaikana
naailmaan.

Onko yrityksennejo
Belgianluottoalan
yhdistyksenjiisen?
Yhdistyksen tavoitteena on
cdustaaluottoalanihmisia Belgiassakoskienseke kotimaan etta
viennin aloja. Lisaksi yhdistyks€n merkittavana tehteviina orl
alan tuoreimpientietojen valittaminen jasenilleen.
Yhdistyksenjasen saa neljasti
vuodessailmest!.vanlehden,jossa on alan artikkeleita,haastatteIuja ja muita kuulumisia.Taman
fsaksi jasenet kutsutaanluottolounaille,jotka pidetAanjoka toitren tiistai. Irunas otetaanopiskelun kannaltaja siellzipureudutaan aina johonkin erityiskysymykseen. Yhdistys jarjestaa
myds vuosittaisenalan seminaarin. Yhdistyksenvuosittainenjasenmaksuon 3.500frangia.

Viilttiimiittiimiin viennin
viiistemiittiimiit dskit

tean jonkin edtyisteemanympadlle. Tahan asti on kesitelty luottoalan tietohhteifi, luottopalvelun organisaatiota,maksuehtojen valintaajne.
Tasse muistiinpanoja muutamien lounaidenaiheistaja niille
keratyista mielipiteista;

yleensa ydtyksen toimialasta,
koosta ja asiakkaidenlukumaarAsta.

Millaiset maksuehdot
Belgia on maailmnan suurin
uudelle asiakkaalle?
viejtl asukaslukuunsa
n?ihden.Se
Jotkut vaatiwt uudelta asiakvie kaikkea mahdollista aina
kaalta
etukateismaksua,toiset
maataloustuotteistahuippumo-asti.
ja toiset taas
remburssikauppaa
demeihintuotantolaitoksiin
Tilinpiiiitiis, arvokas tietoliihde
kateismaksua. Enemmisto on
Koska Belgian kotimaan markkiAsiakkaanmaksukykydarvioi- kuitenkin sita mielta etta ehdoisnat ovat suppeatja luonnonvarat
rujalliset sen on suuntauduttava taessaon hanentilinpaAtdksensa ta toisiin ei vaihdellavaantalo pi
voimakkaasti ulkomaille, En- analysointierittain kallisaryoinen taa kiinni totutusta kaltiinndsta.
nemmin tai mydhemminviennis- tietolahde. Lrottoalan ammatti- Suurin osa myits tutkii asiakta tulee useimpienbelgialaisten laisetolivat peratisitamielta,ette kaansamaksukykyislyden.
yI itysten kehityksen valttamattd- he suhtautuvatepailyksellasellaisiin asiakkaisiin,jotka eivet nou- Maksuehtojentarkistaminen
myys tai ainakin lisatoimintaa.
Suurin osa luottoasioistavasKuitenkin tana paivenaviejaa data laillista velvoitettatilinpeevaanivat useammat riskit kuin tdksen julkaisuun. Samoin suh- taavistatarkistavatsaenndllisesti
koskaan aiemmin. Poliittiset le- taudutaan varovaisestimy<issel- riskiasiakkaittensa maksuehdot
vottomuudet, maailmanlaajui- laisiin yrityksiin, jotka julkaise- sekA luottorajat. Tarkistaminen
nen talouskriisi,eri maidenlain- vat tilinpaatdksensapitkalla vii- saattaajohtua asiakkaanmuuttuneestatilant€estatai siita, etta
saad?inndn
monimutkaisuussekii veella.
On mahdotonta tehda hyvea tZ la on aikaisemminollut makkirist].r'ajoskus jopa kuolettava
kilpailu ovat seka pienten etta analwsia tutkimatta tilinpaatdk- suvaikeuksia,Yleensa kiinnitemonikansallisten suuryritysten senkaikkia osia sekiituloslaskel- taan huomiota sellaisiinseikkoimaa. Jotkut vertailevat saman hin kuin maksunkeskimderainen
paanvaivoina.
ja
Riskien suojaajaksi
ulko- yrityksen tuloksia useamman viivastymisaika,luotosta aiheuparem- tuneet kulut jne.
maankaupanvauhdittajaksi pe- vuodenajalta saadakseen
yrityksen
man
kuvan
tilanteesta.
rustettiin Belgiaan60 vuotta sitten Loffice national du Croise, Jotkut seunavatasiakkaitaanjojoka on itsenaineneli ei valrion pa niin tiiviisti, etta yrittevatsaaSilmiiysviimeisimpiin
alainen laitos. Henkildkunnan da mahdollisimmanensi kaden
tilastoihin
tietoja,
esimerkiksi
valitilinpeamearaon 200ja laitoksennimentdksistii.
omaisenatarkoituksenaon olla
joustavaviejey tystenkanssasaDiskotrttokoronlaskuaBelgiassa
ja nousuaYhdysralloissa
maan hiileen puhaltava organi- Asiakkaanasiakkaat
Vaikka asiakas on maksukysaatio.
Viime !'uodenelokuuhunmenLOffice nationaldu Croisetu- kyinen, ovatko hangn omat asi- nessediskonttokorkoaoli lasketkeesekayksityistensektorienettA akkaansamydssite. Velttaakseen tu nelja kedaaBelgiassasenvuovaltion harjoittamaa tavaroiden asiakkaanmahdollista konkurs- den aikana. Elokuussalasku oli
'Iirki
tai palveluidenvientia.
voi- sia, on s'ryta tutkia henen asia- 7,50 prosentista7,25 prosenttiin.
daan siis kohdistaa yhte hyvin kaskuntansa.Onko hanela muu- Yhdysvalloissa nostettiin diskulutushyridykkeisiin, tydkalui- tamia suurasiakkaitavai useita konttokorkoa syyskuussa 5,50
hin kuin tyosuo tuksiinja sekat- pienia, keskittyykd toiminta la- prosentista6,0 prosenttiin.Kortaa seke kateis- etta luottokau- hilne kotimaahan vai onko se koa nostettiinYhdysvalloissa
enpan.
etupaassA
vientia?
simmeisen kerran kolmeen ja
Tirki on ldhinnii vakuutusmuopuoleenvuoteen.
toistaja sekattaamydssopimuk- Miten organisoida
ja asiakkaan yrilyksen luottotoiminnot?
senpurkaantumisen
Belgiankonknrssit
maksamattajattamisen. Vakuuvaikka luottotoiminnantavoitToisenvuosineljanneks€n
1987
tus koskee kaikkiin maailman teista oliaankin samaa mielte, aikana Belgiassaoli 926
konkursmaihin koskevaavientie. kaikki niin kaytet,'t keinot tavoitteiden sia. Samanaaikanavuonna 1986
yrityksenkoostariippumattavoi- toteuttamiseksiovat useinhyvin- konkurssien
meAraoli 893. Brysvat saadavakuudenviennilleen. kin erilaisia.Joissakinydtyksissa selin osalle konkursseja
tuli
Tela hetkela I€ Ducroisenasi- luottoasioista vastaava saattaa 221/226 eli tilanne ei edellisesta
akkainaon yli 800kaikenkokois- tydskennelle
yksin tai jonkin ryh- vuodestaollut muuttunut, Sensita belgialaistayritysta.
man avustamana. Useissa ta- jaan Flanderin alueellaluku oli
pauksissahanen vastuullaanon 337/612
ia Vallonin alueella
muutakin
rahoitustoimintaan 322/255- Yuodet 1987ensimmeiliittyvaa kuten budjetti, kirjanpi- sen vuosineljenneksenaikana
to jne. Hanen paikkansa)Tityk- konku$sejaoli 1942koko maasLuottolounaat
senhierarkiassasaattaavaihdella sa kun taas vastaavanaaikana
paljonkin vernttaessaeri yrityk- vuonna 1986konkurssienmaarA
Belgianluottoalanyhdistyson sia keskenaan.Yleensaihan on oli 2081.
jarjestenlt vuoden 1987 helrni- suonan talousjohtajan alainen,
kuusta alkaenjoka toinen tiistai joskus toimitusjohtajan. Luot- Xoonnut ja kiiiintiinyt
luottolounaita,jolloin keraanny- toasioiden organisointi dippuu Heli Irhtinen
IJ

KOKOUSKUTSU
Luottomiehet-Kreditmiinnen ry:n varsinainen keviitkokous pidetiiiin keskiviikkona
18.5.1988
klo 17.00alkaenHelsingissiTilausravintolaRoyalissa,Pohjoisesplanadi2,
3. kerros.
Kokouksessakiisitelliiiin: 1) Siiiintiijen 9 $:ssiimainitut asiat
2) Muut asiat
3) Yhdistyksenjiisenet luottopiiillikkii Pekka Tiilikainen Valtameri Oy:stii ja talouspiiiillikkii Pekka Siven Luhta Oy:stii alustavataiheesta"Miten hoidamme yrityksemmeluotonvalvontaaja perintiiii."

Kokouksenjiilkeen on mahdollisuusnauttia yhteineniltapala. Ilmoittautumiset kokoukseenja ruokailuun pyydetiiiin tekemiiiin 16.5.mennesslpuh. 634 E65.

Tervetuloa
Luottomiehet-Kreditmiinnenry
Ilallitus

LPT
LAKIMIESTEN PERINTATOIMISTO OY
Harakantic 20A PL 65 02601 ESPOO
I 90- 51s155

pnnrntAArirt
TULoKsELLrsurrrrA
SIaTAVTENNE
*

vrstr.iit lrsnstr
- kullekin
toimeksiantajalle
neuvotellaan
yrityskohtainen
perintemenettely

*

TEHOKKMSTI
- lakiniehemme
taitoisesti

*

perintarme

ammatti-

NOPEASTI
-

*

hoitavat

naksuvaatirnuksella
viikossa

aaatavat

rahaksi

TALOUDELLISESTI
- nyiia naksuttomia

perintapalveluja

jopa

LUOTTOMIEHET

KREDITMANNEN R.Y. TOIVCNTAAUUDET JASENENSATERYETULLEEKSI

Hallituksenkokouksessa
17.2.1988
hyvaksytytuudetjasenet:
I€skinen Laila
Luotonvalvoja
Luottokunta
Heikkilantie l0
OO21O
HELSINKI

TepponenAarto
Luottopaallikkd
TLrun SanomatOy
PL 95
2OIOITURKU

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

VuorinenJuhani
Kontroripaalikkd
Postipankki
Unioninkatu 20
OO2OO
HELSINKI

Teivonen Raija
Thlouspiilillikkci
Lehtinen Holding Oy
Riihimiehentie 2
OI72OVANTAA

Hallituksenkokouksessa
24.3.1988
hyvaksytytuudetjzisenet:
KemppainenMarkku
Luottopa?illikkd
oy Essoab
PL 31
02211ESPOO
Pihlajamiiki Juha
PerintZikonsultti
Credit-JustitiaOy
Ilmalankatu2
OO24O
HELSINKI
Raatikainen
Juhani
Talousjohtaja
AvestaStainlessOy
Lammitujankatu 4 B
OO8IO
HELSINKI
Ranta Anja
Talouspaallikkd
Finnpap/SuomenPaperi
Eteleesplanadi
2
OOI3O
HELSINKI

Instrumentadum Oy:n perinnAnesimiehena
aloittaa 11.4.lehtien oik.tiet.kand.I-€enaNurmilaukas.
OnninenOyin luottojohtajaksi
on 1.4.lehtiennimitetty ekonomi
Pentti Toivonen.
Iftsko Oy:n luortopiiellikdksi
on l-4. lzihtiennimiteuy oik.tiet.
kand. Jouko Bjiirkman.
TyiiviilineOy:n talousjohtajaksi on 1.4. alkaen nimitetty oik.
tiet.kand.,KTM Aatos Kivelii.
Uudeksi myyntineuvottelijaksi/perintekonsultiksiCreditJustitia Oy:iiiin on nimitetty 29.2.
1988 alkaen Juha Pihlajamiiki.
(l{uva)

Rasi Lasse
Hallintojohtaja
Markkinoinri-insrituurin
kannatusyhdistys
ry
Tddldntullinkaru
6
OO25O
HELSINKI
SkogsterAli
Varatuomari
Teollisuusvakuutus
Vattuniemenkuja
8
OO2IO
HELSINKI
Yrjiile Jorma
Markkinointipiiallikkd
LuottokontrolliOy
PL 78
00521HELSINKI

Lakimiesapua140 maassa
Jsiantunlij:r
\ aratur)mariJ
P_vydd
tietopakefti(92 l) jl0 54(r

'%?)-%Zhr'-'
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NIMITYSUUTISIA
LUOTTOALALLA

,, INTERN'ATIONALOY

OIKAISU
Llottolinkki t/88 s. ll oli pujahian vnbe.
Luofiomiehel Kredtmannenr+:!halli.
ruksn vanpuh@.johrajaoh toiditusjohtaja
Thomasleodorofl, ei luolroDA{llikkdpekka
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