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KESATERASSA
Josjokin on vaikeaa,niin ainakin
paakirjoituksentekeminenkes?ilo,
malla3o-asteisessa
helteessa.
Ryhtyesseentekstin tekoon on toimittajalla jo selvilla,mihin paamaariin hiin pyrkii ja minkiilainen on
hanen juttunsa perusajatus.Nlt
kuitenkin tuntuu melkein mahdottomuudelta pyrkiakeen kantaaottavantekstin tekoon, Aineistoa olisi ollut riittamiin, onhan
keskusteluluottomiespiireissepalannut yhdistyksemmenimeen,
luottoinformaation luotetta!'uuteenja uudentekniikantuotteiden
fietomeerar dittavwteen ja alan
koulutuksen kehittamiseen. Keskusteluhan on yhdistyksemme
toimintametodeista
tarkeimpiaja
antaaehkaenitenuusiavirikkeita.
Vuosi sitten avattiin ikkunoita
kohti Eurooppaa Espoossa Fecja serninaarissa.
man kokouksessa
Tiiman lehtemmepaiejutut kertovat kansainvalsestaFecmankongrcssista Dublinista, joka keriisi
noin 150 osanottajaal0 maasta.
Tilaisuutta voi liioittelematta kutsua Eurcopan luottomiesten to-

delliseksihuippukokoukseksi.
Sen
teemaksi oli valittu "Eurcoppa
I990-luvulla". Eurooppa yhdentW v. 1992.Oletko valmis?
Pertti Pennanen
11.07.1988

F.E.C.M.A.lggg
Dublinista raportoi Jari Nuorinko
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Olettekovalmiita 9D-luvulle?
Ne yritykset jotka eiviit omassakehittymisessiiiinota huomioon Euroopan yhdentymistii1992eiviit pitkiillii aikaviilillii tule menestymiiiin.Tiimii oli 2. kansainviilisenF.E.CM.A. -seminaarinselkeii viesti
eurooppalaisilleluottopiidllikiiille.

FECMA:n (Euroopan luotto- jen haavelinna,vaan neljan vuopaallikdiden yhdistyksen) semi- den peassaolevatodellisuus,jota
naarintarkoituksenaoli selvitella teme konferenssitulisi valottaniita muutoksia,joita Euroopan maan. "Ongelmia ennen varsiyhdentyminen 1992 tuo tulles- naista yhdentymista tulee varsaan.Avajaispuh€essaan
Irlannin masti olemaan,mutta ne y tykluottomiesten puheenjohtajaja set,jotka laiminlydvdttAmankekonferenssin
koordinaattodJohn hityksentulevat haviamaan",oli
O'Sullivan(kuvassaoikealla)ker- John O'Sullivaninyhteenvetotutoi, ette me kaikki omalta osal- levaisuudesta.
tamme olemme muodostamassa
sita ilmapiiriaja )rynperistOe
luottoalan asioissa mika toteutuu
1992."Meita on jo 8000jasenta, Vakuuta vientitoimintasi
me tiedammemita me haluamme
ja suunnitt€luvaiheessameite
Arthur J. Mannings,seminaakuunnellaan, sillii me olemme
n toinen puhuja (kuvassavaasiantuntijoita."oli O'Sullivanin semmalla),toi esilleviennin skit
viestinoin 150henkisellekuulija- ja kehittamisen.Han sanoi, ette
kunnalle.Han lisasi,etteiyhden- ilman menestyksekestavientia
tyminen ole mikaan talousnero- Eurooppa ei kehittyisi ja koska

luotonanto kuuluu olennaisesti
luottojohtamiseen
- rnonipuolisemmatja kilvientiin, tulee asiaa aina katsoa
pailukykyisemmatluoton
selk€iina kokonaisuutena.Nain
kun kehitetdan vientiA, kehitehallinnan keinot
- luotto-, rahoitus-ja poliif
taan myds luotonantoa.Omassa
puheenvuorossaan
tema vakuutisten riskien vakuuttamitusyhtid Pan Financialinjohtaja
sen tietoisuus
luetteli kaupankaynnin riskej2i,
joita ovatmm. tapaerotja teknillisten standardieneroavaisuudet.
Lisiiksi Manningskertoi maaris- Kohti yhdentymistii
keista ja esitteli uuden kauppakumppanimaan "sotatilavakuuYhdentymista suunnitteleval
tuksen".
komission Dublinin toimiston
PanFin edustajan yhteenveto puheenjohtajaTe y Stewartselluottoalal nakymistel990luvul- vitt€li mite kaikkeavuonna 1992
la kiteytly neljaan kohtaan:
sitten itse asiassatulee tapah- laajempihuomio kotimaan tumaan. Eurcopan yhdentyva
markkinoihin
markkina-alue
maaritellaan
- laajempi huomio ja tunalueeksi,jolla ei ole siseisierajoja ja jossatavaroiden-,ihmisten-,
nustusammattimaiseen

palvelujen- ja paaomansiirrot
ovat vapaitajat urvattuja. "Kun
Euroopan yhteisd on suurin taloudellinen ryhmittymi kaupan
ollessa21 qo maailmankaupasta
Yhdysvaltain15 qo:aja Japanin
8 qo:a vastaan, on mielestani
enemmankuin titkeata, etta yhdentyminen toteutetaan, jotta
emmejaa taka-alallemaailmankaupassa",kertoo Stewart.
Komissio perustettiin tammikuussa1985tayttamaansite vaativaa tehtavaA,jonka tuloksena
on tarkoitus tehda Euroopasta
yhtenainenja vahvataloudellinen
ryhmittyma maailmassa.Komission ehdotelma sisaltaa kolme
kokonaisuutta:
- fiysisten
- teknistenja
- rahaliikenteenrajojen
poistaminen.
Erikoisuutenaon se,etta tama
yhdentyminenauttaa "kdyhempia" maita, kuten Portugali,
keKreikkaja Irlanti, peasemaan
hityksessaan
samalletasollekuin
muut jasenmaat.Tama tapahtuu
erityisenrahastonavulla.
"Haasteet eri muodoissa on
heitetty, valtionhallinnot eivat
niiden toteuttamiseenyksin pysty, vaansiihentaNitaan yritysten
lisaksimeitajokaista", kertoiTerry Stewartluentonsalopuksi ja
paatti sen: "Sanoma on selkea,
alkaa j?iakatlaivasta."
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Ste'Atartkuyassa oikealla.

Punainenlanka
luotonantoon
Ensimmaisenpaivanviimeinen
puhuja oli ToucheRossinluottopaallikko Rory O'Farrell, joka
kertoi eri tehtavistaanvientisektorilla. Luennossaanhen antoi
ohjeita viennin luottopolitiikkaan. O'Farrellinmielestavientikaupankilpailu tuleeentisesEankin kasvamaan.lUma tuo tullessaan hataisia luottopaetdksia,
jotta saataisiinpaljon kauppaa.
Nain ollen jokaisella, joka haluaa pitkallii aikavzilillemenestya, tulee olla punainen lanka
luotonannossa,jotta toiminta ei
jaisi tahdenlentotasolle.
Ne, joilla
tuo punainenlanka on, ovat kilpailussaetulydntiasemassa.
Miten sitten turvata luotonanto?
1. Riskien minimointi
- eri anal]rysienkautta tehokkaaseenriskien hallintaan
2. Rahankierronpanntaminen
- luotettavatmlTnnin jiirjestelmat
- tehokkaatmyyntiehdot
- tehokkaat perin6toimenpiteet
3. Luottotappioidenpienentaminen
- vakuutus
"Meidan on tunnettavaasiakkaamme", paatti O'Farrell luentonsa.
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FECMAN uusi
puheenjohtaja
Suomenlxottomiehdt R.Y.lle
oli FECMA:n ensimmainen
seminaari Helsingissii eraenhinen
"eurooppalaistumisen" rajapyykki. 'Iirolloin toiseksi FECMA:n puheenjohtajaksivalittiin
perimistoimisto Credit-Justitia
Oy:n toimitusj ohtaja Thomas Feodorcff. Ansiokkaasti toiminut
Feodoroff luovutti valtaoikeutensa konferenssin toisena paivena
toimittuaan sita ennentehtavessa
vuodenverran.Jokavuotinenvalinta osui tana vuonna Jim Fureylle,joidenkin mielestdhieman
yllattaenkin,silla moni oli jo vakuuttunut O'Sullivaninvalinnasta. Toisaalta Furey oli toiminut
varapuheenjohtajana
viime kaudella.
PuheenvuorossaanFurey kertoi FECMA:n s)'nnystaja yhdistyksen tarkoituksista. FECMA
syrtyi eri maidenmydtevaikutuksellaedistamaanluottoalantutkimusta, alan koulutustaja tietoa
seka perustamaan kansallisia
alanjarajestdja.LisAksitarkeena
tehtavanii on luoda viranomaisienja yhdistystenvalille molem-

ymmiutamysta.
minpuolista
"Olemme vasta raapaisseetjAe\.uoren pintaa, toivon, efie tulemme kasvamaan", sanoi Furey.
Eri maiden yhdistysten esittelysse Thomas Feodoroff kertoi,
etta Luottomiehet-Kreditmannen
RY. on yhdesseliikealanoppilaitoksen kanssakehittiimassaluottoalan koulutusta. Samansuuntaisi ajatuksiaesitti Belgianedustaja Jean-Piere Vandernoot.
Kun Irlannin edustaja sitten kertoi, etta heilla on jo ko. koulutus
toiminnassa, vaihtoi yhdistyksemme puheenjohtaja Mikko
Parjanneajatuksiaedan irlantilaisenkoulutuksensuunnittelijan
kanssa mahdollisesta yhteistydsta.

Hallituksen iiiini

seenja yritystenlopettamisiin,on
uuden yhbneistymisenmukanaan
tuoman lainseedennonja erilaisten tapojen ja tottumusten muutos todella suuri askel uuden
luottohallintojarjestelmanmuodostamiseen.
Hallitus on jo laatinut kehitysohjelman niiille yhtidille.
I-ounaan jAlkeen luottoalan
"vanha kettu" Sir KennethCork
(suomalaisilletutumpi Cork on
tiiiillii Helsingissilkin viemillut
RogerCork, Sir'n poika) luennoi
t)rylilleenuskollisesti,huumorilla
hdystettynA luottopeellikOiden
roolista tanmA piiivana. Hanen
mielestaantarkeimmet ominaisuudet, jotka luottopaellikdiden
pitea muistaaovat:
- tee tydtesi ylpeanS
- toimi rakentavastiheikompien maksajienkanssa
- kanna vastuuta

Toisen peivan ehka kuuluisin
puhuja oli Irlannin kauppaninisted Seamus Brennan, joka ly- Yhdentymisenlaajat
hyessapuheenvuorossaan
myiis- vaikutukset
kirl pohti yhtenaisenmarkkinaalueenetuja. Kun tehokkat luotKonferenssinviimeisenaviraltohallinna puute pieniss?ija kes- lisena puhujana oli Con Power
kisuurissay tyksissa,lrlannissa, lrlannin Teollisuusliitosta.Han
johtaa tydpaikkojen vahentymi- oli huolissaan 1992 tapahtuvan

yas. Sir Ke neth Cork, oik- SeamusBrennsn.

yhdentymisenlaajemmistavaikutuksista."Kun jatkuvastion toistettu, etta Eurooppa on suuri taloudellinen ryhmittyma, on selvaa, etteivet Japani ja USA voi
jaada paikoilleen vaan kilpailu
naildenmaiden taholta tulee kidstymaen", sanoi Powerja jatkoi,
ettii tyd yhdent)rylisenhyvaksi on
aryokasta, si[a seka OECD ja
GArT ovat uusimmassasopimuskayfiintaiaen. Tama johtaa
siihen,etta paperisotamaailmankaupassatulee vahenemaen.
Toisaaltasellaisettarkeatteollisuusvaltiot kuin Intia ja Brasilia pelkaavat tulevansa pudotetuksi jos
he eivatpystysaamaan.Pitkan ja
paljon lakipykalia sisalaneen
luentonsapaiatteeksiPowerkertoi
Dublinin uudestanhoituspalvejoka oli saatu Irlukeskuksesta,
lantiin yhdentymiskehittelyntuloksena.
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Tana vuonna Irlannin padkaupunki juhlii lo0o-vuotista olemassaoloaan.Name Milleniumjuhlallisuudetndkyivatja kuuluivat kaikkialla, missetahansaliikuimmekaan,
John O'Sullivankertoi avajaispuheessaanDublinin histodaa,
joka alkaavuodesta840,kun keltit perustivatpienen kaupungin
Liffey-joen varrelle. sen nimi
tuolloin oli Baile Atha Cliath aidattu kaupunki. Kun viikingit
saapuivat Suomesta,Ruotsista,
Tanskasta
Norjasta ja paaasiassa
alettiin kaupunkiakutsua nimel'ILmma
Lampi la Dubhlin
O'Sullivanin mielesta tumman,
paksun Guinnes-oluenkunniaklampi maasi. Todellisuudessa
pohjansa vuoksi tosiaan oli
lumma.
Irlantilaiset (ainakin Dublinin
seudulla)ovat mukavia ihmisia.
Hotelleissa,pubeissaja kaupoissa palvelu oli ystaviillistaja leppoisaa.I-eppoisuuttakuvaaSuomen kaupallisensihteedn kommentti lyhy€la vastaanotolla:
"Irlantilaiset eivat stressaatydssa:in. Jos jollekin asialle tulee
liian kiire, hoidetaanse stressin
valttemiseksihuomenna."
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jalTallaisenkonferenssimatkan
keen on hy,,a kysyai Mitii tastai
opimme?
Eurooppa yhdentyy, halusimmepasita tai €mme.Tema muutos tuo paljon tydte eriasteisille
komiteoilleed maissa,mutta kehir,vksessa
on viisainta olla mukana.
Yhdentyminenei ole helppoa,
silla ensineri maidgnon sovittava
noin paristasadastakohdastayhteneistymissopimuksessa.
Selkeira edistysaskeleita
kohti vuotta
1992on jo kuitenkin otettu, mainittakoon esimerkiksiECU (EuropeanCurrencyUnit), yhteinen
raluutta, joka jo tene paivene
p)-driivaluuttalistoillamukana.

Henkiltikohtaisten
suhteidenluominen
Luottolinkille
antamassaan
haastattelussaJohn O'Sullivan
kerroi,etta tallaisenkonferenssin
suurin hydty on se,etta e maiden luottoalan ammattilaisettaja vaihta- Ylh. vos- Nils WeckstAm, Olli Ruotsalsinen. Kesk. vas.Folke Lindstam, Risto Suviala, Jari Nuorinkq
paavatja keskustelevat
vat kokemuksia.Hanen mieles- Esko Salkolq, Mikko Porjqnne. Alh. vas. Jukkq Ovoska, Jaakko Pohjanpelto.
ta?in ei saa tuijottaa pelkastaen
vuoteen 1992,vaan tulee rakentaa koko Euroopan luottoalaa
klmmenen vuoden tehteykselle.
"Tassa vaativassatehtevassaulkomaistenkolleegoidenmielipiKun matkanjalkeenpohdittiin - kansainvalisten
yhteyksiensyEnsi vuoden FECMA-semireet ovat tervetulleita", sanoi sen parastaanti, oli vastauksina ventyminen
naari jarjestetaanRanskanParii-suomalaisten
O'Sullivan.
mm.
luottomiesten sissa kesakuussa.LuottomiehetMyds vastavalittupuheenjoh- - tapaamiset uusien ihmisten edustusjoukkueen erinomainen Kreditmdnnenr.y. jerjeste2ituolraja Jim Furcypainotti kokemus- kanssa,alalla tai ei, aina saauu- henki, yhteisymmarrysja asialli- loin matkan sinne,joten toivomten vaihdon tarkeytta kommen- sia ideoita ja kokemuksia
suus
me runsastaosanottoa.
toidessaankonferenssinhydtyja. - kollegoidentapaaminennor- - henkildkohtaiset keskustelut
"Eri maiden luottoalan erilai- maalista poikkeavissa olosuh- ulkomaistenja miksei kotimaisja niis- teissa
suuksistakeskusteleminen
tenkin
luottoalan ihmisten
la oppiminen ovat tarkeampia - ulkomaalaisten systeemien kanssa
kuin esitelmanaiheet",kertoiFu- mahdollinensovittaminenomiin
Lahesjokaisenmielestaaiheet
vastaaviin
olivat liian tavanomaiset,
todettaMira miel6 suomalainendele- - ryhmahenki, porukka pysyi koon kuitenkin, etta kenellakaen
gaatio oli?
hyvin koossa
ei ollut mitaan kertaustavastaan.

Mukana olivat:
Tom Ahlroos, Luottokurta
Thomas Feodoroff, CreditJustitia Oy
Marjatta Huika nen, Oy HedengrenAb
Marja-L€enaHuolman, Kaukomarkkinat Oy

Raimo Jenisalo, Suomen Luotonantajayhdistys
r.y,
Pertti Larya, SanomaOy
Folke Lindstrdm, Contant Oy
Jukka Ovaska, Iemminkainen
Oy
Mikko Parjanne,Luottokontrclli
Oy

Jaakko Pohjanpelto, E-Osuus- Jad Nuorinko, Credit-Justitia
kunta EKA
Oy.
Olli Ruotsalainen, I-emminkiiinen Oy
Esko Salkola,Oy Philips Ab
Eero Seppa,Aspo Oy
Risto Suviala,MaksutietoOy
Nils Weckstrdm,Tietope nta Oy
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f)un & BradstreetLtd
KeskiviikkonaSuomen delegaation ohjelmaan kuului ydtyskiiyntejii edtlTppisiin dublinilaisiin yrityksiin.
Osa joukosta liihti tutustumaanI sh Independent-sanomalehteen,toiset Factoring-yhtiiiiin
ja muutamatDun & Bradstreetin
Irlannin toimistoon. Niin ja oli
vielii liihtijiiitii Guinnesinolutpanimoonkin, vaikka seoli wmas.
ti se tylsin Yierailukohde,
Dun & Bradstreetperustettiin
Yhdysvalloissajo vuonna l84l
Irwis Tappanninotimesta,tosin
nimena tuolloin oli Kaupallinen
Agentuuri. Se olis illoin ensimmaisiaainoastaanliike-ja luottotietoja tuottavia yrityksia. Toiminta oli hidastaja perustuiympari maataliikkuvien,aryostettujen kauppiaiden ostosmatkoilta
lahettemien kirjeiden keraamiseenja julkaisemiseenNew Yqrkissatoimineenkonttorin toimesta. Toimintaajatkoi Thppaninliikekumppani Robert Graham
Vas. operatiivinen johtaja Sheils Flynn, ,tyynipatillikkd
Kathy Ennis ja Kaukomarkkinoiden
Dun.
1849perusti John M. Bradst- Izena Huolman.
reet kilpailevanyrityksenCincinnatiin. Kumpikin yhtid toimi
suunnilleensamallatavoinja laajensi toimintaansakattamaankoko Yhdysvallat.
1933 yhtiot
sulautuivat
R.G.Dun - Bradstreet-yhtidksi,
,f{}"1:g,..
nykyinennimi Duln & Bradstreet
muodostui 1939.
' '. .,:t
Tana paivAnaD&B on maailman suurin perintaalankonserni.
j,:#fi*rr,. ^
Sen suuntaus on talle hetkella
luottotietotoiminnan kehittaminen, ei niinkazin enaa perinta.
"Huolellinen ennakointi vahen:;ijk;Ji."
tAap€rimistoimeksiantoja,
mutta
kasvattaatodella paljon luottotietokyselyja", kertoi Irlannin
toimiston toimitusjohtaja Rob
Tyler,
Dun & Bradstreetintuotevali^
koimaankuuluu mm.
,or,n,
!-tj"tlt"
- Dunsnet- laaja luottotieto^,,".
Yerkko, jota asiakas kalttaa
r:: zearatn
omallapeatteellaan,veloituskay"'{::;"xi*':"j;1:11":'';ifi;' peateajasta
tetyste
- Dunsprinter- tulostusyksikkd, johon D&B tuottaa tietoa
- Dunsvoice- pelkan puhelimen avulla operoitava,luottotietoja valittava,puhuva tietokone.
SuomessaD&B:n edustajana
toimii Suomen Luotonantajayhdistys r.y.
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Luottomiehetkdvivdt Tampereella
Luottomiehet-Kreditmennen
r.y:n kevatmatkasuuntautuite[a
kertaa Thmpereelle. Muutama
paikkaoli talla kertaajeenyt bussita tyhjaksi, kun matka rautatieasemannurkilta alkoi klo 12.00.
Ensimmainenvierailukohdeoli
EKA-Yhtymanjakelukeskus
L€mjohtapaalassa.
Jakelukeskuksen
ja PekkaSievinenja hallintojohtaja PasiAlho kertoivatvaltavista
materiaalivirroista,joita keskuksessakasitelaan. Jakelukeskuksenvamstoissaon noin 4 500 tavaranimiketta, paivittein lehtee
300000 kiloa tavaraaeli lahes50
jakelukuormaa.Vastaavanlaisia
keskuksiaon Suomessa
EKA-YhtymAlla kaikkiaan kolme. LempAAlassA
sekemydltemminTampereella Helsingistalahteneiden
luottomiestenmukaanliittyi viela
tamperelaisiaja turkulaisiakin
luottomiehie.
Seuraavaksisiirryttiin bussiila
Kehruisaaren Yrityspalvelukeskukseen. Jerjestdpaellikkd Ari
Makinen Pirkanmaan Yrittejien
aluejarjestciste
kertoi ensin siid,
miksi monet yrittajia palvelevat
jarjest6t ja yritykset ovat halunneet Tampereellakeskittad toimintansajuuri Kehrasaaren
miellyttaviin ja historiallisestimielenkiintoisiintiloihin. Taman jalkeenEero Laisterakertoi lahinnai
Pirkanmaan Yrittajien kayttddn
mkennetusta mikropohjaisesta
atk-sovelluksestanimelta "Yriprofiili". Tiityksenmenestyksen
man ohjelman avulla yritykseltai
tai yrittajalta kerataan60 kysymysta,pitkiilti pehmopuolenasioita, joiden avulla on tarkoitus
yritys tehokkaaseen
her:ittaZi
tulevaisuuteen.Kehriisaarenkierroksenlopuksi kunnon luottomiehet
tutustuivat Kehrasaarenravintolapalveluihin, vaikka viralliset

mrlr'.itrti"

14

ja
Ari lvlaikine kerloi Kehftisqorcstq

arajaiset olikin tarkoitus jerjes|.e vasta seuraavanapaiivana.
joukko hajaantui:
Seuraavaksi
PanostajaOy:ssa,Tlmperelait6sa voimakkaasti kasvaneessa
Lehitysyhtidssetoimivat iszintina
ralousjohtajaIlkka lGkko ja kehitysj ohtaj a Markku Ottela. pamstajan malli ostaa ,Tityksia totcutetaan siten, etta tavoitteena
on ostaa arnoastaan kannattavia
yrityksiA, joissa vetaje jaA aina
oGakkaaksija joissa halutaan
cdelleensatsatanopeaanja jousEvaan paatdksentekoon. yrittii_
jan rooli jaa rarkeeksi,panostaja
tuo mukaan kehityspanostaan
markkinointiin, rahoitukseen.
verotukseen,henkildstdon ine.
Esityssai aikaanvilkastakes[ustclua osanottajienpadssa. yksi16llisermielipiteersanortiin suoraan ja Ilkka Kakko vastaili ia
veitteli tosi ammattimiehen t;dolla.
lbinen puoliskoluottomiehiste
Levi tutustumassaKesoil Oy;n
bimintaan. Yhtion luottoDeal[kkd KaleviLillia esittelitalon ia
yhridn luottohallinnor paepe;iratteet. Esittelyn jiilkeen jatkettiir vilkasta keskusteluasaunan
ja virvokkeidenkera.
Paluumatkallelehdettiin kahdekasanjalkeen.Evaanao[ musraa makkaraa,virvokkeitaja tierysti mukava mieli. Muutaman
jalkeenehdittiin raDysahdyksen
taisin pddkaupunkiseudulle
viela
Cttnenpuoltaydta.Matka oli muta!", kiitokset tamDerelaisille
isennillg markan sponioreilleja
jarlgavastuun tamperelaisesta
Ftelyista kantaneelleLJK Asko
lliltuselle.
Kaikki olimme yhte mielte siid, etta tammoisiamatkoja tulee
lrhdai jatkossakin,jo ehka ensi
wonna matkan kohteena on
khti.
Kiitos osanottajille

A Iku tunnelmiq Kesoil in saunolta.

tksti ja kuvat Mikko parjanne
F Pertti Pennanen.
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JASENPOSTIA:

Luottotietoalan
kehittiimisnflkemyksifl

Jyrki Pekkala
Toimitusjohtaja
Oikeustieleenkatrdidaatti
SuomenLuotlotutkimus Oy

joissa asiakLuottolinkin numeroissa2,/87 esimerkkitapauksia,
tyisesti sen tarjoamien vakuukja 3/87 keskusteltiinluottoinfor- kaammeovat katsoneettarvitse- Luotonsaajayrityksen
sien arvioiminen ovat luotonsaajayritysten luottokelpoisuuden
maation kehittemisestavastaa- vansa erityisinformaatiota tili- tulevankehityksen
maanparernminalanuusiahaas- asiakkaastaan:
arvioimisessae ttain keskeisie
reita seka luottotietotoimistojen - Tiliasiakkaan maksut ovat arvioiminen ensiarvoisen asioita, jotka on mielesteinisaaviivastyneet tavanomaista tiirkeiiii
ns. "konsensustutkijoista".Kostettava luottopaatosten tekijdika olen liittynyt Luottomiehet
enemman;
den rutiinikelttddn. Koskatulen
r-y.:njaseneksivastateman vuo- - Tiliasiakas on hakemassa
painopisteen elo-syyskuussa palaamaan voiTirtkimuksen
d€n puolella, en voinut tuolloin
luottorajankorotustatai teke- osalta korostan, ette luottokel- makkaasti vakuuksienja edtyimassetavanomaistasuurem- poisuudenarvioimisessaon en- sesti yrityskiinnitysten merkitykottaa osaamielestanivarsinmiepaa kertaostoa;
lenkiintoiseenja luottoalan kesiksi todennettava muuttuneet seenluotonantajien saatavienvahittamisenkannaltavAlttamattd- - Omistussuhteissatai yhti6- olosuhteet,toiseksiarvioida olo- kuutena, en kommentoi tassetarmaan mielipiteiden vaihtoon.
muodossa on tapahtunut suhteidenmuutosten vAlttdmat kemmin vakuuksiakoskevanselmuutoksia;
Koskaaihe on ja tulee pysymean
vaikutukset ydtyksen talouteen vityksen merkityste luotonsaaajankohtaisenaniin kauan kuill - Tiliasiakastarjoaa yrityskiin- ja kolmanneksipydttava arvioi- jayritysten luottokelpoisuuden
nitysta saatavanvakuudeksi maan luotonsaajayrityksen
lauppaa kaydaan "luottotappikehi- alvioimisessa.Yleisenaseikkana
ja halutaanselvitysvakuuden tyksensuuntaayleensapitaensil- totean, ette yrityskiinnityslain
oiden varjossa" esitan kunnioiturvaavastavakuutusaryosta. mallA nimenomaankehitystatu- voimaan tulo on sannut aikaan
taen oman nakemykseniluottoKaikki mainitsemaniesimerk- levaisuudessa.Painopisteele ei merkittavan parannuksen tiliveldetoalalla ilmenn€ista tarpeista
ja kehitysnakijkohdista.
kitilanteet ovat tapauksia,joissa mieles6ni saa yksinomaan olla kojen asemaan luotonsaajayriSuomessa
on tiedostettujo pit- jollakin tapaa muuttuneet olo- menneisyyden tutkiminen esi- tyksenkonkurssissa;'aityskiinnitaan hrve tietyn tylppisia eri- suhteet ovat antaneetasiakkail- merkiksi vanhentuneidentasei- tyksen vakuusarvonmaarittamiryistilanteitakoskevistaluottotie- lemme aiheen hankkia lisiiselvi- den perusteellavaan tutkimuk- nen ja ennen kaikkea vakuusartoalan palveluista.Tama on tul- tyste tiliasiakkaasta. Ne ovat sessa on pydttava "ennusta- von valvominen ovat kuitenkin
lur erityisesti ilmi yllettavissa mydstilanteita,joissa luotonsaa- maan" luotonsaajayrityksenta- toimenpiteita,jotka edelllttavat
lonkurssitilanteissa,jolloin on jay tyksen luottokelpoisuuden loudellista kehitysta lahitulevai- erityisia ti€toja ja taitoja konhavaittu, ettA konkurssikehitysta luotettavaarvioiminenedell]'ttaa suudessa. Esimerkkina esitte- kurssioikeudestaeri alojen eriolisi voitu ennakoida tiettyjen mielestanitutkimusta,jonka pai- mastAni tilanteesta kAyvat eri tyispiirteisiin.
useinjo pitkear havaittavissa
ol- nopistepoikkeaanykyisin vallit- koisperinnassa
Olen esittalyt ede[a havaintoolevatverovelat:
leid€n "halltyssignaalien" pe- sevistatutkimusperiaatteista.
Ne
Yksi yleisimmistekonkurssien ja luottotietoalalla vallitsevista
rusteella.Luotonantajaolisi saa- ovat myds tilanteita, joissa mie- syistaviime kadessaovat kasau- tarpeistasekakiisityksianiluottonut ajoissa hzilytyksentiliasiak- lestaniei voida vaatia luottopaa- tuneet liikevaihtoverot,ennakon- tietoalaakoskevienpalvelujenkelaansa alkaneestataloudellisesta tdstentekijdite luottamaanyksin pidatykset ja sosiaaliturvamak- hittemisesta.Toivon, etta nakedamAe$d ja luottotappioriski ulkopuolisiin arvioihin luoton- sut. Jos tutkimuksessailmenee, mykseni vi ttdvat luottotietoalan
olisi pysynlt hallinnassasulke- saajayrityksen luottokelpoisuu- etta luotonsaajayrityksella on kehittamiste koskevan keskustemalla esimerkiksitili tai rajoitta- desta, vaan heille on esitettava mainittuja verorastej
A, on tutki- lun uudelleen ja, ette panokmalla sitavoimakkaasti.Ns "tur- myds numeerisetym. tosiasiat, muksessaselvitettava,kykeneekd semmeSuomen l,uottotutkimus
hia" Iuottotappioitaon kuitenkin joiden perusteellahe itse voivat luotonsaajayritysylipaansa sel- Oy:ssAauttaaosalt4anluotonansyntynlt, koska "halltyssignaa- muodostaa kasityksen tiliasiak- vi)tymeen rasteistetulorahoituk- tajakuntaaturhien luottotappioitilanteesta. sensaturyin, onko silla mahdolli- deII torjumisessaja minimoimil€ja" ei ole havaittuja vaikka ne kaansataloudellisesta
olisivat olleet todennettavissa, Yleisenavaatimuksenaluoton- suuksiasaadaruhoittajapankilta sessa.
Iliita ei ole osattu tulkita oikein. saajayrityksen luottokelpoisuu- lisaluottoadstien hoitamistavarNykyisten luottotietotoimisto- den arvioimisessaon mielestani ten ja miten rastien hoitaminen
jen palvelut kattavat mielestani painotettava seuraavia kolmea vaikuttaa tavaratoimittajien ja
valtaosantalouselamAmme
luot- seikkaa;
muiden toiminnan jatkuvuuden
l. Onko luotonsaajayrityksen kannalta elindrkeiden sidosryhtopaetdksentekijdidentarpeista.
Palvelujaon kehitetty kuten ai- taloudellisissa
oloissatapahtunut mien asenteese€n
luotonsaajayrikaisemmissa
kirjoituksissatuli il- luottosuhteenaikanamuutoksia, tysta kohtaan.Verorastienhoitami viime vuosiinasti vastaamaan joiden vuoksi sensuhteennouda- minen ei yksin pelastayritystS,
paremmin vaativia luottotieto- tettua luottopolitiikkaa on syytA jos luotonsaajayrityson tavaranmarkkinoita. Luottopeatdstilan- arvioida uudelleen;
toimittajillaanluottokiellossa,ei
2. Miten muuttuneet olosuh- ka sesaatavaraaedelleenmlTtateet ovat kuitenkin siina maerin
monilaiset, etta on lukuisia ti- teet tul€vatvaikuttamaanjatkos- vaksi tai raaka-aineita tuotantoa
lanteita, joissa luottopaatdksen sa luotonsaajayrityksenluotto- vatten.
tekijat taryitsevatnykyisia luot- kelpoisuuteen;
3. Onko luotonsaajayritykseltotietoja laajemman, yksityiskohtaisemman seka enemman la vapaatapanttauskelpoista
va- Vakuusselvitysliitettiivii
faktisia tosiasioitasisaltiivansel- rallisuutta,jonka turvin luoton- nykyistii
kiinteiimmin
vityksen tiliasiakkaansa talou- atltajalle voidaan jarjestaa turluotonvalvontaan
teell vaikuttavistaseikoista.Tel- vaavavakuus.
laisia tilanteita on yhta paljon
kuin on y tyksiekin, mutta esiLuotonsaajayrityksenvakuustan tAsse muutamia yleisimpiii
varannonselvittaminensekaeri-

t'l

Jflsenpostia
Luottolinkki 2/88 peakirjoituksessaAnne t€ppala-Nilsson
otti esille muutaman vuoden takaisen ajatuksen yhdistyksen nimen muuttamisesta,Yhdistyksen
v. 1983 nim!
syyskokouksessa
vaihtoehdoista eanestettiinja entin€n nimi voitti. vaikeutena on
ollut hlvien vaihtoehtojen puute,
koska nimen pitaisi osoittaa, ettii
kyseon henkildyhdistyksesta.
Juuri paakirjoituksen luettuani osui silmiini Suomen I-€hdistdn numero5-6188.Suomenkie'Iblho
len professori
Itkonen on
lehden kirja-arvostelunmukaan
kirj oittanut teoksessaan Kielen
Kiirjella (s. 197) nein: Yhdyssanoissa"henkil6n" voi tasa-a on
kolhiutumatta korvata jopa mies.
I-uottamusmieste on turha vaihtaa "luottamushenkil<iksi"niin
kauan kun meillii on puhemiehie
(ei "puhehenkilditli"), esimiehia
(ei "esihenkiloita") ja varamiehiakin (ei " varahenkil6itii").
Suom€ssa on lakimiesyhdisjne.
tyksia, virkamiesyhdistyksid
Naiden jasenkunnastasuud osa
on naisia. Onpa yksi edttiiin
naispitoinenry, jossa mies-sana
on nimessai
kahdesti:TVK-V ry,
Luottomiehet r,y. on hyvii nimi.
Keinotekoistanimea ei kannata
ottaa kaltaitin. Sanaon harmillisesti otettu myds muuhun ka]'ttodn. Otsikot "Luottomiehet
poissa EM-matolta". "Polarin
luottomiesvuoden rakennusmestariksi" jne. Telldin on tarkoitettu luottamushenkilda.
Jos kuitenkin paadytaan nimen vaihtamiseen.on ehdotukseni Luottoyhdistys-Kreditfdreningen ry sopivan neutraalina.
Edellyttaen kuitenkin ettei sita
sekoitetaesim. SuomenLuotonjolla on pitantajayhdistykseen,
ke ja menestyksekas
taival alalIamme, Yhdistysrekisterikaiketi
tarkistaa aina nimein kayttdkelpoisuuden,
Mainittakoonlopuksi,ettaylle
olevan kirjoittaja kannattaa tasaarvoa!
Pe ti LaNa
kerhomestari 87-88

Luottomiesten
semrnaan
Luottomiehet- Kredimdnnenr.y.:n koulutustoimikunnan jarjestamanluottoalan ajankohtaisiaaiheita kesittelevan meriseminaarinohjelma m/s Sally Albatross
-laivalla on seuraava:
Torstai 22,9.1988
klo

09.00 Kokoontuminenja lippujen jako terminaalissaK 5 Katajanokalla
09.30 Seminaarinavaus
09.45 Yrityksentaloudellisenmenestymisenmittaaminen
- apul.prof. Erkki K. Laitinen,
Vaasankorkeakoulu
10.00 Laiva lahtee
11.00 Konkurssinennustaminentilinpaatdsanal1rysinavulla
- apul.prof. Erkki K. Laitinen,
Vaasankorkeakoulu
12.00 I-ounas
13.30 Omistuksenpidatysehto tavaraluotonannossa
- varatuomariPekkaVanhanen,
TietoperintaOy
14.15 Kahvi
14.45 Tietotekniikanhyodyntaminenluotonvalvonnassa
- johtaja JussiNAsi,
Unic Oy
15.45 Miten rahoitusyhtidvoi palvellaostajaaja
mlTjaa tavaraluottokaupassa
- apulaisjohtajaAri Niemi,
Oy
OP-Rahoituskeskus
19.00 Illallinen

Perjantai23.9.1988
klo

08.00 Aamiainen
10.15 SaapuminenHelsinkiin

Lisatietojaantaaluottopaa ikkct PekkaTiilikainen, Valtameri Osakeyhtid,pt:'h.90-7541287.
rajattu 60 henkeen.Maiira on jo merOsanottajama,irA
kitty lahestalteen, joten kannattaailmoittautua ajoissa.
Seminaariterveisin
KOULUTUSTOIMIKUNTA

l8

Miten hoidammeyrityksemme
luotonvalvontaaja perintdit

ValtameriOsakeyhtidon teknisen tukkukaupan alallla toimiva
perheyhtid,jonka liikevaihtoviime vuonna oli 457 Mmk. Yhtid
on perustettuvuonna 1913.Tana
paivanaValtameritunnetaanennen kaikkeaterestukkukauppiaana. Meilla on seka tuontia et€
kotimaisten valmistajien Rautaruukin ja Outokummun jalleenmyyntia.
Luottoasioidenhoitamistavarten meilla on maariteltykirjallisestiluottopolitiikka. Seluo puitteetluotonvalvonnanja pednnan
tehokkaallehoitamiselle.Luottopolitiikalle on asetettumyds selkeat hvoitteet. Siita ldytyviit yhteiset pelisaanndtluottokaupalle
jasekavalta-ja vastuusuhteiden
ko. Luottopolitiikassammeon
kasiteltyseuraaviaosa-alueita:
- tilinavaus
- luottoraja
- luoton mydntaminen
- maksuajat
- luotonvalvonDan
ja perinnan
toimintaohjeet
- vakuudet
- tilin sulkeminen
Luottopolitiikkaa toteutetaan
paekonttorin talousryhmassa.
Reskontra-ja luotonvalvontaj
arjestelmaon keskitetty.Myds luot-
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....i Sirdn ja Pekka Tiilikainen kertoivat ),llti1idenstj luottoLoininnoista.

::isten teko on keskitetty
''-oiastolle. Tilaustenkasitte
:i:elma on kytketty res-i arJestelmal.in.Luottoraja
' :rri!clt.v kaikille asiakkaille.
ill.n luotto-osasto pyslyy
.,:iraan jokaisen asiakkaan
. ::ar!!astuidenkehitysta. Te. .. rinakkovalvonta ehkeisee
.,.:.n luortotappioideo syn' .:., Luo!torajaa maiiritel..: .r:r en\in hankittava mah. 1r:lai paljot eri lahteista
.- .ir.:.t luortoinformaatiota

.: ::. : :.1 :t::tJitn iJlmtnla--. ..:-;
!r. .,-1\',iiia on sLrh
. - ..r3n liLrli,ii .-::::

^:ijre

lilpailijoil-

rera:lul,l r iiruppiailla.
:.:raluolonannLr.i\an\nmme
: a k k a a n e r n a k l o \ a l \ o n n a nj a
i \ciden pelisaanroien ar ulLa
. , . i i r I u u nr i s k i n o ! t o o n .
:ika Tiilikainen
-jllopa?illikkd
. \LTAMERI OSAKEYHTIO

Talouspaiillikkd
Pekka
Sivdn
Luhta Oy. - Luhta O!:n luottopolitiikka oli hyrin samdnkolt.tinen kuin Valtamerella, mutta
lLtottoh.lllinnon pdApaino on
yienliloininnassd, Molemmissa
ja
luotonralvonnan
lhti6issd
tnar k k i no inn i n fi | i nen ),hteistt it

KOKOUSKUTSU
Luottomiehet-Kreditmiinnenry: kokous pidetiiiin keskiviikkona 31.08.1988
klo 17.00alkaen Helsingissi TilausravintolaRoyalissa,
Pohjoisesplanadi2, 3. kerros.
Kokousohjelma -

Esitelmii
Muut asiat
Iltapala

pyydet6iintekemiin
Ilmoittautumiset kokoukseen,/iltapalalle
29.8. mennessiipuh. 634 865.
Hallitus toivoo runsastaosanottoa.
TIETOSUOIAYAXTUUTETTU ANNA'RIITTA WALLIN
Kokousesitelmiissii
kertoo kuinka henkiliirekisterilainsiddinniin vaikutuksetnikyvdt
tiillii hetkellii.
Luottomiehet-Kreditmflnnenry
Hallitus

- Lakimiesapua140 ma'a-ssa
\ zrJrur)maril
;rsianruntij.-t
- P\'"vcle
tietopakcni (92 1).11054(r

'%/),9/br*,

,
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Z' INTF]RNATI()N,T O\'

NIMITYKSIA
Luottomiehet-Kreditmiinnenr.y
Hallituksen kokouksessa18.5.1988hyaks)'tytuudet jasenet
H1-vtidinenAri
Luorrorulkija
I n d e p e n d e nR
! a h o i r u sO i
Arkadiankaru J-6 B
OOIOH
OE L S I \ K I
K.::r..'r': Heii
I J..::a:re:..:ul kiia
: :..:::i: Luoronantajayhdisiys
Pt. ti6
,t ,i, l HELSI\KI
l..a:rgaiRiilla
Luottomll ntivirkailija
O! Aurinkomatkat
lso Roobertinkatu I A
OOI20HELSINKI
Kovanen Marja-L€ena
Palveluneuvoja
Luottokontrolli Oy
PL 78
OO52IHELSINKI
Salminen Jari
Luotonvalvoja
Oy Lohja Ab
O87OOVIRKKALA

Oy Huber Ab
Oy Huber Ab:n laki- ja luottoosastonpaallikoksion 1.6.1988
alkaennimitetty oik.kand. Juhani Pitkekoski.
Tehtavaanhan siirtyy Suomen
Sahkdurakoitsijaliittory:n lakimiehentehtevist:i.Siteennenhan
on toiminut mm. Kemira Oy:n
lakimiehena.

Luolromiehet-Kreditmennen
:1,::i \ astaava
yhdiSIuotsalainen
: ... S\enska Kreditmannafdre
:r:S.n. !a]ttdesyyskuunlopussa
: r uo1la.Koskajuhlallisuudet
..::.:.,ai riikko SallyAlbatrossin
:..::..minaarinjalkeen,oma yhliir) kremmeei jarjestamitaen
markaaTukholmaan.
Koskakuirenkinmuutamaon lahddssa,
halukkaar ortakoonyhteyttaulkojaiseniin.
maantoimikunnan

Svenska Kred i t mannafdreningen
puheenjohtajo keskustelemassa
Esko Salkolan kqnssq Dublinin
kongrcsisss.

