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KESATERASSA
Jos jokin on vaikeaa, niin ainakin
paakirjoituksen tekeminen kes?ilo,
malla 3o-asteisessa helteessa. Ryh-
tyesseen tekstin tekoon on toimit-
tajalla jo selvilla, mihin paamaa-
riin hiin pyrkii ja minkiilainen on
hanen juttunsa perusajatus. Nlt
kuitenkin tuntuu melkein mah-
dottomuudelta pyrkiakeen kan-
taaottavan tekstin tekoon, Aineis-
toa olisi ollut riittamiin, onhan
keskustelu luottomiespiireisse pa-
lannut yhdistyksemme nimeen,
luottoinformaation luotetta!'uu-
teen ja uuden tekniikan tuotteiden
fietomeerar dittavwteen ja alan
koulutuksen kehittamiseen. Kes-
kusteluhan on yhdistyksemme
toimintametodeista tarkeimpia ja
antaa ehka eniten uusia virikkeita.

Vuosi sitten avattiin ikkunoita
kohti Eurooppaa Espoossa Fec-
man kokouksessa ja serninaarissa.
Tiiman lehtemme paiejutut kerto-
vat kansainvalsesta Fecman kong-
rcssista Dublinista, joka keriisi
noin 150 osanottajaa l0 maasta.
Tilaisuutta voi liioittelematta kut-
sua Eurcopan luottomiesten to-

delliseksi huippukokoukseksi. Sen
teemaksi oli valittu "Eurcoppa
I990-luvulla". Eurooppa yhden-
tW v. 1992. Oletko valmis?

Pertti Pennanen
11.07.1988



F.E.C.M.A. lggg
Dublinista raportoi Jari Nuorinko

Oletteko valmiita 9D-luvulle?
Ne yritykset jotka eiviit omassa kehittymisessiiiin ota huomioon Euroopan yhdentymistii 1992 eiviit pit-
kiillii aikaviilillii tule menestymiiiin. Tiimii oli 2. kansainviilisen F.E.CM.A. -seminaarin selkeii viesti
eurooppalaisille luottopiidllikiiille.

FECMA:n (Euroopan luotto-
paallikdiden yhdistyksen) semi-
naarin tarkoituksena oli selvitella
niita muutoksia, joita Euroopan
yhdentyminen 1992 tuo tulles-
saan. Avajaispuh€essaan Irlannin
luottomiesten puheenjohtaja ja
konferenssin koordinaattod John
O'Sullivan (kuvassa oikealla) ker-
toi, ette me kaikki omalta osal-
tamme olemme muodostamassa
sita ilmapiiria ja )rynperistOe luot-
toalan asioissa mika toteutuu
1992. "Meita on jo 8000 jasenta,
me tiedamme mita me haluamme
ja suunnitt€luvaiheessa meite
kuunnellaan, sillii me olemme
asiantuntijoita." oli O'Sullivanin
viesti noin 150 henkiselle kuulija-
kunnalle. Han lisasi, ettei yhden-
tyminen ole mikaan talousnero-

jen haavelinna, vaan neljan vuo-
den peassa oleva todellisuus, jota
teme konferenssi tulisi valotta-
maan. "Ongelmia ennen varsi-
naista yhdentymista tulee var-
masti olemaan, mutta ne y tyk-
set, jotka laiminlydvdt tAman ke-
hityksen tulevat haviamaan", oli
John O'Sullivanin yhteenveto tu-
levaisuudesta.

Vakuuta vientitoimintasi

Arthur J. Mannings, seminaa-
n toinen puhuja (kuvassa va-

semmalla), toi esille viennin skit
ja kehittamisen. Han sanoi, ette
ilman menestyksekesta vientia
Eurooppa ei kehittyisi ja koska

luotonanto kuuluu olennaisesti
vientiin, tulee asiaa aina katsoa
selk€iina kokonaisuutena. Nain
kun kehitetdan vientiA, kehite-
taan myds luotonantoa. Omassa
puheenvuorossaan tema vakuu-
tusyhtid Pan Financialin johtaja
luetteli kaupankaynnin riskej2i,
joita ovat mm. tapaerot ja teknil-
listen standardien eroavaisuudet.
Lisiiksi Mannings kertoi maaris-
keista ja esitteli uuden kauppa-
kumppanimaan "sotatilavakuu-
tuksen".

PanFin edustajan yhteenveto
luottoalal nakymiste l990luvul-
la kiteytly neljaan kohtaan:

- laajempi huomio kotimaan
markkinoihin

- laajempi huomio ja tun-
nustus ammattimaiseen

luottojohtamiseen
- rnonipuolisemmat ja kil-

pailukykyisemmat luoton
hallinnan keinot

- luotto-, rahoitus- ja poliif
tisten riskien vakuuttami-
sen tietoisuus

Kohti yhdentymistii

Yhdentymista suunnitteleval
komission Dublinin toimiston
puheenjohtaja Te y Stewart sel-
vitt€li mite kaikkea vuonna 1992
sitten itse asiassa tulee tapah-
tumaan. Eurcopan yhdentyva
markkina-alue maaritellaan
alueeksi, jolla ei ole siseisie rajo-
ja ja jossa tavaroiden-, ihmisten-,
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palvelujen- ja paaomansiirrot
ovat vapaita jat urvattuja. "Kun
Euroopan yhteisd on suurin ta-
loudellinen ryhmittymi kaupan
ollessa 21 qo maailman kaupasta
Yhdysvaltain 15 qo:a ja Japanin
8 qo:a vastaan, on mielestani
enemman kuin titkeata, etta yh-
dentyminen toteutetaan, jotta
emme jaa taka-alalle maailman-
kaupassa", kertoo Stewart.

Komissio perustettiin tammi-
kuussa 1985 tayttamaan site vaa-
tivaa tehtavaA, jonka tuloksena
on tarkoitus tehda Euroopasta
yhtenainen ja vahva taloudellinen
ryhmittyma maailmassa. Komis-
sion ehdotelma sisaltaa kolme
kokonaisuutta:

- fiysisten
- teknisten ja
- rahaliikenteen rajojen

poistaminen.
Erikoisuutena on se, etta tama

yhdentyminen auttaa "kdyhem-
pia" maita, kuten Portugali,
Kreikka ja Irlanti, peasemaan ke-
hityksessaan samalle tasolle kuin
muut jasenmaat. Tama tapahtuu
erityisen rahaston avulla.

"Haasteet eri muodoissa on
heitetty, valtionhallinnot eivat
niiden toteuttamiseen yksin pys-
ty, vaan siihen taNitaan yritysten
lisaksi meita jokaista", kertoi Ter-
ry Stewart luentonsa lopuksi ja
paatti sen: "Sanoma on selkea,
alkaa j?iakat laivasta."

Ste'Atart kuyassa oikealla.

Punainen lanka
luotonantoon

Ensimmaisen paivan viimeinen
puhuja oli Touche Rossin luotto-
paallikko Rory O'Farrell, joka
kertoi eri tehtavistaan vientisek-
torilla. Luennossaan hen antoi
ohjeita viennin luottopolitiik-
kaan. O'Farrellin mielesta vienti-
kaupan kilpailu tulee entisesEan-
kin kasvamaan. lUma tuo tulles-
saan hataisia luottopaetdksia,
jotta saataisiin paljon kauppaa.
Nain ollen jokaisella, joka ha-
luaa pitkallii aikavzilille menes-
tya, tulee olla punainen lanka
luotonannossa, jotta toiminta ei
jaisi tahdenlentotasolle. Ne, joilla
tuo punainen lanka on, ovat kil-
pailussa etulydntiasemassa.

Miten sitten turvata luoton-
anto?
1. Riskien minimointi

- eri anal]rysien kautta te-
hokkaaseen riskien hallin-
taan

2. Rahankierron panntaminen
- luotettavat mlTnnin jiirjes-

telmat
- tehokkaat myyntiehdot
- tehokkaat perin6toimen-

piteet
3. Luottotappioiden pienentami-

nen
- vakuutus
"Meidan on tunnettava asiak-

kaamme", paatti O'Farrell luen-
tonsa.
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FECMAN uusi
puheenjohtaja

Suomen lxottomiehdt R.Y.lle
oli FECMA:n ensimmainen semi-
naari Helsingissii eraenhinen
"eurooppalaistumisen" raja-
pyykki. 'Iirolloin toiseksi FEC-
MA:n puheenjohtajaksi valittiin
perimistoimisto Credit-Justitia
Oy:n toimitusj ohtaja Thomas Fe-
odorcff. Ansiokkaasti toiminut
Feodoroff luovutti valtaoikeuten-
sa konferenssin toisena paivena
toimittuaan sita ennen tehtavessa
vuoden verran. Jokavuotinen va-
linta osui tana vuonna Jim Fu-
reylle, joidenkin mielestd hieman
yllattaenkin, silla moni oli jo va-
kuuttunut O'Sullivanin valinnas-
ta. Toisaalta Furey oli toiminut
varapuheenjohtajana viime kau-
della.

Puheenvuorossaan Furey ker-
toi FECMA:n s)'nnysta ja yhdis-
tyksen tarkoituksista. FECMA
syrtyi eri maiden mydtevaikutuk-
sella edistamaan luottoalan tutki-
musta, alan koulutusta ja tietoa
seka perustamaan kansallisia
alan jarajestdja. LisAksi tarkeena
tehtavanii on luoda viranomai-
sien ja yhdistysten valille molem-

minpuolista ymmiutamysta.
"Olemme vasta raapaisseet jAe-
\.uoren pintaa, toivon, efie tu-
lemme kasvamaan", sanoi Furey.

Eri maiden yhdistysten esitte-
lysse Thomas Feodoroff kertoi,
etta Luottomiehet-Kreditmannen
RY. on yhdesse liikealan oppilai-
toksen kanssa kehittiimassa luot-
toalan koulutusta. Samansuun-
taisi ajatuksia esitti Belgian edus-
taja Jean-Piere Vandernoot.
Kun Irlannin edustaja sitten ker-
toi, etta heilla on jo ko. koulutus
toiminnassa, vaihtoi yhdistyk-
semme puheenjohtaja Mikko
Parjanne ajatuksia edan irlanti-
laisen koulutuksen suunnittelijan
kanssa mahdollisesta yhteis-
tydsta.

Hallituksen iiiini

Toisen peivan ehka kuuluisin
puhuja oli Irlannin kauppaninis-
ted Seamus Brennan, joka ly-
hyessa puheenvuorossaan myiis-
kirl pohti yhtenaisen markkina-
alueen etuja. Kun tehokkat luot-
tohallinna puute pieniss?i ja kes-
kisuurissay tyksissa, lrlannissa,
johtaa tydpaikkojen vahentymi-

seen ja yritysten lopettamisiin, on
uuden yhbneistymisen mukanaan
tuoman lainseedennon ja erilais-
ten tapojen ja tottumusten muu-
tos todella suuri askel uuden
luottohallintojarjestelman muo-
dostamiseen. Hallitus on jo laati-
nut kehitysohjelman niiille yh-
tidille.

I-ounaan jAlkeen luottoalan
"vanha kettu" Sir Kenneth Cork
(suomalaisille tutumpi Cork on
tiiiillii Helsingissilkin viemillut
Roger Cork, Sir'n poika) luennoi
t)rylilleen uskollisesti, huumorilla
hdystettynA luottopeellikOiden
roolista tanmA piiivana. Hanen
mielestaan tarkeimmet ominai-
suudet, jotka luottopaellikdiden
pitea muistaa ovat:
- tee tydtesi ylpeanS
- toimi rakentavasti heikom-

pien maksajien kanssa
- kanna vastuuta

yhdentymisen laajemmista vaiku-
tuksista. "Kun jatkuvasti on tois-
tettu, etta Eurooppa on suuri ta-
loudellinen ryhmittyma, on sel-
vaa, etteivet Japani ja USA voi
jaada paikoilleen vaan kilpailu
nailden maiden taholta tulee kids-
tymaen", sanoi Power ja jatkoi,
ettii tyd yhdent)rylisen hyvaksi on
aryokasta, si[a seka OECD ja
GArT ovat uusimmassa sopi-
muskayfiintaiaen. Tama johtaa
siihen, etta paperisota maailman-
kaupassa tulee vahenemaen. Toi-
saalta sellaiset tarkeat teollisuus-
valtiot kuin Intia ja Brasilia pel-
kaavat tulevansa pudotetuksi jos
he eivat pysty saamaan. Pitkan ja
paljon lakipykalia sisalaneen
luentonsa paiatteeksi Power kertoi
Dublinin uudesta nhoituspalve-
lukeskuksesta, joka oli saatu Ir-
lantiin yhdentymiskehittelyn tu-
loksena.

Yhdentymisen laajat
vaikutukset

Konferenssin viimeisena viral-
lisena puhujana oli Con Power
lrlannin Teollisuusliitosta. Han
oli huolissaan 1992 tapahtuvan

yas. Sir Ke neth Cork, oik- Seamus Brennsn.
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Dublin, Irlanti
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Tana vuonna Irlannin padkau-
punki juhlii lo0o-vuotista ole-
massaoloaan. Name Millenium-
juhlallisuudet ndkyivat ja kuului-
vat kaikkialla, misse tahansa lii-
kuimmekaan,

John O'Sullivan kertoi avajais-
puheessaan Dublinin histodaa,
joka alkaa vuodesta 840, kun kel-
tit perustivat pienen kaupungin
Liffey-joen varrelle. sen nimi
tuolloin oli Baile Atha Cliath -
aidattu kaupunki. Kun viikingit
saapuivat Suomesta, Ruotsista,
Norjasta ja paaasiassa Tanskasta
alettiin kaupunkia kutsua nimel-
la Dubhlin 'ILmma Lampi -
O'Sullivanin mielesta tumman,
paksun Guinnes-oluen kunniak-
si. Todellisuudessa lampi maa-
pohjansa vuoksi tosiaan oli
lumma.

Irlantilaiset (ainakin Dublinin
seudulla) ovat mukavia ihmisia.
Hotelleissa, pubeissa ja kaupois-
sa palvelu oli ystaviillista ja lep-
poisaa. I-eppoisuutta kuvaa Suo-
men kaupallisen sihteedn kom-
mentti lyhy€la vastaanotolla:
"Irlantilaiset eivat stressaa tyds-
sa:in. Jos jollekin asialle tulee
liian kiire, hoidetaan se stressin
valttemiseksi huomenna."



SUMMA SUMMARUM

Tallaisen konferenssimatkan jal-

i keen on hy,,a kysyai Mitii tastai
opimme?

Eurooppa yhdentyy, halusim-
mepa sita tai €mme. Tema muu-
tos tuo paljon tydte eriasteisille
komiteoille ed maissa, mutta ke-
hir,vksessa on viisainta olla mu-
kana.

Yhdentyminen ei ole helppoa,
silla ensin eri maidgn on sovittava
noin parista sadasta kohdasta yh-
teneistymissopimuksessa. Selkei-
ra edistysaskeleita kohti vuotta
1992 on jo kuitenkin otettu, mai-

' nittakoon esimerkiksi ECU (Eu-
ropean Currency Unit), yhteinen
raluutta, joka jo tene paivene
p)-drii valuuttalistoilla mukana.

Henkiltikohtaisten
suhteiden luominen

Luottolinkille antamassaan
haastattelussa John O'Sullivan
kerroi, etta tallaisen konferenssin
suurin hydty on se, etta e mai-
den luottoalan ammattilaiset ta-
paavat ja keskustelevat ja vaihta-
vat kokemuksia. Hanen mieles-
ta?in ei saa tuijottaa pelkastaen
vuoteen 1992, vaan tulee raken-
taa koko Euroopan luottoalaa
klmmenen vuoden tehteykselle.
"Tassa vaativassa tehtevassa ul-
komaisten kolleegoiden mielipi-
reet ovat tervetulleita", sanoi
O'Sull ivan.

Myds vastavalittu puheenjoh-
raja Jim Furcy painotti kokemus-
ten vaihdon tarkeytta kommen-
toidessaan konferenssin hydtyja.
"Eri maiden luottoalan erilai-
suuksista keskusteleminen ja niis-
la oppiminen ovat tarkeampia
kuin esitelman aiheet", kertoi Fu-

Mira miel6 suomalainen dele-
gaatio oli?

Ylh. vos- Nils WeckstAm, Olli Ruotsalsinen. Kesk. vas. Folke Lindstam, Risto Suviala, Jari Nuorinkq
Esko Salkolq, Mikko Porjqnne. Alh. vas. Jukkq Ovoska, Jaakko Pohjanpelto.

Kun matkan jalkeen pohdittiin
sen parasta anti, oli vastauksina
mm.
- tapaamiset uusien ihmisten
kanssa, alalla tai ei, aina saa uu-
sia ideoita ja kokemuksia
- kollegoiden tapaaminen nor-
maalista poikkeavissa olosuh-
teissa
- ulkomaalaisten systeemien
mahdollinen sovittaminen omiin
vastaaviin
- ryhmahenki, porukka pysyi
hyvin koossa

- kansainvalisten yhteyksien sy-
ventyminen
-suomalaisten luottomiesten
edustusjoukkueen erinomainen
henki, yhteisymmarrys ja asialli-
suus
- henkildkohtaiset keskustelut
ulkomaisten ja miksei kotimais-
tenkin luottoalan ihmisten
kanssa

Lahes jokaisen mielesta aiheet
olivat liian tavanomaiset, todetta-
koon kuitenkin, etta kenellakaen
ei ollut mitaan kertausta vastaan.

Ensi vuoden FECMA-semi-
naari jarjestetaan Ranskan Parii-
sissa kesakuussa. Luottomiehet-
Kreditmdnnen r.y. jerjeste2i tuol-
loin matkan sinne, joten toivom-
me runsasta osanottoa.

Mukana olivat:
Tom Ahlroos, Luottokurta
Thomas Feodoroff, Credit-
Justitia Oy
Marjatta Huika nen, Oy He-
dengren Ab
Marja-L€ena Huolman, Kauko-
markkinat Oy

Raimo Jenisalo, Suomen Luo-
tonantajayhdistys r.y,
Pertti Larya, Sanoma Oy
Folke Lindstrdm, Contant Oy
Jukka Ovaska, Iemminkainen
Oy
Mikko Parjanne, Luottokontrclli
Oy

Jaakko Pohjanpelto, E-Osuus-
kunta EKA
Olli Ruotsalainen, I-emminkiii-
nen Oy
Esko Salkola, Oy Philips Ab
Eero Seppa, Aspo Oy
Risto Suviala, Maksutieto Oy
Nils Weckstrdm, Tietope nta Oy

Jad Nuorinko, Credit-Justitia
Oy.
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f)un & Bradstreet Ltd

Keskiviikkona Suomen delegaa-
tion ohjelmaan kuului ydtys-
kiiyntejii edtlTppisiin dublinilai-
siin yrityksiin.

Osa joukosta liihti tutustu-
maan I sh Independent-sanoma-
lehteen, toiset Factoring-yhtiiiiin
ja muutamat Dun & Bradstreetin
Irlannin toimistoon. Niin ja oli
vielii liihtijiiitii Guinnesin olutpa-
nimoonkin, vaikka se oli wmas.
ti se tylsin Yierailukohde,

Dun & Bradstreet perustettiin
Yhdysvalloissa jo vuonna l84l
Irwis Tappannin otimesta, tosin
nimena tuolloin oli Kaupallinen
Agentuuri. Se olis illoin ensim-
maisia ainoastaan liike- ja luotto-
tietoja tuottavia yrityksia. Toi-
minta oli hidasta ja perustui ym-
pari maata liikkuvien, aryostettu-
jen kauppiaiden ostosmatkoilta
lahettemien kirjeiden keraami-
seen ja julkaisemiseen New Yqr-
kissa toimineen konttorin toimes-
ta. Toimintaa jatkoi Thppanin lii-
kekumppani Robert Graham
Dun.

1849 perusti John M. Bradst-
reet kilpailevan yrityksen Cincin-
natiin. Kumpikin yhtid toimi
suunnilleen samalla tavoin ja laa-
jensi toimintaansa kattamaan ko-
ko Yhdysvallat.

1933 yhtiot sulautuivat
R.G.Dun - Bradstreet-yhtidksi,
nykyinen nimi Duln & Bradstreet
muodostui 1939.

Tana paivAna D&B on maail-
man suurin perintaalan konserni.
Sen suuntaus on talle hetkella
luottotietotoiminnan kehittami-
nen, ei niinkazin enaa perinta.
"Huolellinen ennakointi vahen-
tAa p€rimistoimeksiantoja, mutta
kasvattaa todella paljon luotto-
tietokyselyja", kertoi Irlannin
toimiston toimitusjohtaja Rob
Tyler,

Dun & Bradstreetin tuotevali-
koimaan kuuluu mm.
- Dunsnet - laaja luottotieto-
Yerkko, jota asiakas kalttaa
omalla peatteellaan, veloitus kay-
tetyste peateajasta
- Dunsprinter - tulostusyksik-
kd, johon D&B tuottaa tietoa
- Dunsvoice - pelkan puheli-
men avulla operoitava, luottotie-
toja valittava, puhuva tietokone.

Suomessa D&B:n edustajana
toimii Suomen Luotonantajayh-
distys r.y.

Vas. operatiivinen johtaja Sheils Flynn, ,tyynipatillikkd Kathy Ennis ja Kaukomarkkinoiden Marja-
Izena Huolman.
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Luottomiehet kdvivdt Tampereella
Luottomiehet-Kreditmennen

r.y:n kevatmatka suuntautui te[a
kertaa Thmpereelle. Muutama
paikka oli talla kertaa jeenyt bus-
sita tyhjaksi, kun matka rautati-
easeman nurkilta alkoi klo 12.00.

Ensimmainen vierailukohde oli
EKA-Yhtyman jakelukeskus L€m-
paalassa. Jakelukeskuksen johta-
ja Pekka Sievinen ja hallintojoh-
taja Pasi Alho kertoivat valtavista
materiaalivirroista, joita keskuk-
sessa kasitelaan. Jakelukeskuk-
sen vamstoissa on noin 4 500 ta-
varanimiketta, paivittein lehtee
300 000 kiloa tavaraa eli lahes 50
kuormaa. Vastaavanlaisia jakelu-
keskuksia on Suomessa EKA-Yh-
tymAlla kaikkiaan kolme. Lem-
pAAlassA seke mydltemmin Tam-
pereella Helsingista lahteneiden
luottomiesten mukaan liittyi viela
tamperelaisia ja turkulaisiakin
luottomiehie.

Seuraavaksi siirryttiin bussiila
Kehruisaaren Yrityspalvelukes-
kukseen. Jerjestdpaellikkd Ari
Makinen Pirkanmaan Yrittejien
aluejarjestciste kertoi ensin siid,
miksi monet yrittajia palvelevat
jarjest6t ja yritykset ovat halun-
neet Tampereella keskittad toi-
mintansa juuri Kehrasaaren miel-
lyttaviin ja historiallisesti mielen-
kiintoisiin ti loihin. Taman jal-
keen Eero Laistera kertoi lahinnai
Pirkanmaan Yrittajien kayttddn
mkennetusta mikropohjaisesta
atk-sovelluksesta nimelta "Yri-
tyksen menestyksen profiili". Tii-
man ohjelman avulla yritykseltai
tai yrittajalta kerataan 60 kysy-
mysta, pitkiilti pehmopuolen asi-
oita, joiden avulla on tarkoitus
her:ittaZi yritys tehokkaaseen tule-
vaisuuteen. Kehriisaaren kierrok-
sen lopuksi kunnon luottomiehet
tutustuivat Kehrasaaren ravinto-
lapalveluihin, vaikka viralliset

m-
Ari lvlaikine kerloi Kehftisqorcstq ja
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arajaiset olikin tarkoitus jerjes-
|.e vasta seuraavana paiivana.

Seuraavaksi joukko hajaantui:
Panostaja Oy:ssa, Tlmperelai-

t6sa voimakkaasti kasvaneessa
Lehitysyhtidsse toimivat iszintina
ralousjohtaja Ilkka lGkko ja ke-
hitysj ohtaj a Markku Ottela. pa-
mstajan malli ostaa ,Tityksia to-
tcutetaan siten, etta tavoitteena
on ostaa arnoastaan kannattavia
yrityksiA, joissa vetaje jaA aina
oGakkaaksi ja joissa halutaan
cdelleen satsata nopeaan ja jous-
Evaan paatdksentekoon. yrittii_
jan rooli jaa rarkeeksi, panostaja
tuo mukaan kehityspanostaan
markkinointiin, rahoitukseen.
verotukseen, henkildstdon ine.
Esitys sai aikaan vilkasta kes[us-
tclua osanottajien padssa. yksi-
16lliser mielipiteer sanortiin suo-
raan ja Ilkka Kakko vastaili ia
veitteli tosi ammattimiehen t;-
dolla.

lbinen puolisko luottomiehiste
Levi tutustumassa Kesoil Oy;n
bimintaan. Yhtion luottoDeal-
[kkd Kalevi Lillia esitteli talon ia
yhridn luottohallinnor paepe;i-
ratteet. Esittelyn jiilkeen jatket-
tiir vilkasta keskustelua saunan
ja virvokkeiden kera.

Paluumatkalle lehdettiin kah-
dekasan jalkeen. Evaana o[ mus-
raa makkaraa, virvokkeita ja tie-
rysti mukava mieli. Muutaman
Dysahdyksen jalkeen ehdittiin ra-
taisin pddkaupunkiseudulle viela
Cttnen puoltaydta. Matka oli mu-
ta!", kiitokset tamDerelaisille
isennillg markan sponioreille ja
lgavastuun tamperelaisesta jar-
Ftelyista kantaneelle LJK Asko
lliltuselle.

Kaikki olimme yhte mielte sii-
d, etta tammoisia matkoja tulee
lrhdai jatkossakin, jo ehka ensi
wonna matkan kohteena on
khti.

Kiitos osanottajille

tksti ja kuvat Mikko parjanne
F Pertti Pennanen.

A I ku tunnelmiq Keso il in sau n olta.

hqoamista palyeluista fritqi e.
15



JASENPOSTIA:

Luottotietoalan
kehittiimisnfl kemyksifl

Luottolinkin numeroissa 2,/87
ja 3/87 keskusteltiin luottoinfor-
maation kehittemisesta vastaa-
maan parernmin alan uusia haas-
reita seka luottotietotoimistojen
ns. "konsensustutkijoista". Kos-
ka olen liittynyt Luottomiehet
r-y.:n jaseneksi vasta teman vuo-
d€n puolella, en voinut tuolloin
ottaa osaa mielestani varsin mie-
lenkiintoiseen ja luottoalan ke-
hittamisen kannalta vAlttamattd-
maan mielipiteiden vaihtoon.
Koska aihe on ja tulee pysymean
ajankohtaisena niin kauan kuill
lauppaa kaydaan "luottotappi-
oiden varjossa" esitan kunnioi-
taen oman nakemykseni luotto-
detoalalla ilmenn€ista tarpeista
ja kehitysnakijkohdista.

Suomessa on tiedostettu jo pit-
taan hrve tietyn tylppisia eri-
ryistilanteita koskevista luottotie-
toalan palveluista. Tama on tul-
lur erityisesti ilmi yllettavissa
lonkurssitilanteissa, jolloin on
havaittu, ettA konkurssikehitysta
olisi voitu ennakoida tiettyjen
usein jo pitkear havaittavissa ol-
leid€n "halltyssignaalien" pe-
rusteella. Luotonantaja olisi saa-
nut ajoissa hzilytyksen tiliasiak-
laansa alkaneesta taloudellisesta
damAe$d ja luottotappioriski
olisi pysynlt hallinnassa sulke-
malla esimerkiksi tili tai rajoitta-
malla sita voimakkaasti. Ns "tur-
hia" Iuottotappioita on kuitenkin
syntynlt, koska "halltyssignaa-
l€ja" ei ole havaittu ja vaikka ne
olisivat olleet todennettavissa,
Iliita ei ole osattu tulkita oikein.

Nykyisten luottotietotoimisto-
jen palvelut kattavat mielestani
valtaosan talouselamAmme luot-
topaetdksen tekijdiden tarpeista.
Palveluja on kehitetty kuten ai-
kaisemmissa kirjoituksissa tuli il-
mi viime vuosiin asti vastaamaan
paremmin vaativia luottotieto-
markkinoita. Luottopeatdstilan-
teet ovat kuitenkin siina maerin
monilaiset, etta on lukuisia ti-
lanteita, joissa luottopaatdksen
tekijat taryitsevat nykyisia luot-
totietoja laajemman, yksityis-
kohtaisemman seka enemman
faktisia tosiasioita sisaltiivan sel-
vityksen tiliasiakkaansa talou-
teell vaikuttavista seikoista. Tel-
laisia tilanteita on yhta paljon
kuin on y tyksiekin, mutta esi-
tan tAsse muutamia yleisimpiii

esimerkkitapauksia, joissa asiak-
kaamme ovat katsoneet tarvitse-
vansa erityisinformaatiota tili-
asiakkaastaan:
- Tiliasiakkaan maksut ovat

viivastyneet tavanomaista
enemman;

- Tiliasiakas on hakemassa
luottorajan korotusta tai teke-
masse tavanomaista suurem-
paa kertaostoa;

- Omistussuhteissa tai yhti6-
muodossa on tapahtunut
muutoksia;

- Tiliasiakas tarjoaa yrityskiin-
nitysta saatavan vakuudeksi
ja halutaan selvitys vakuuden
turvaavasta vakuutusaryosta.

Kaikki mainitsemani esimerk-
kitilanteet ovat tapauksia, joissa
jollakin tapaa muuttuneet olo-
suhteet ovat antaneet asiakkail-
lemme aiheen hankkia lisiiselvi-
tyste tiliasiakkaasta. Ne ovat
myds tilanteita, joissa luotonsaa-
jay tyksen luottokelpoisuuden
luotettava arvioiminen edell]'ttaa
mielestani tutkimusta, jonka pai-
nopiste poikkeaa nykyisin vallit-
sevista tutkimusperiaatteista. Ne
ovat myds tilanteita, joissa mie-
lestani ei voida vaatia luottopaa-
tdsten tekijdite luottamaan yksin
ulkopuolisiin arvioihin luoton-
saajayrityksen luottokelpoisuu-
desta, vaan heille on esitettava
myds numeeriset ym. tosiasiat,
joiden perusteella he itse voivat
muodostaa kasityksen tiliasiak-
kaansa taloudellisesta tilanteesta.

Yleisena vaatimuksena luoton-
saajayrityksen luottokelpoisuu-
den arvioimisessa on mielestani
painotettava seuraavia kolmea
seikkaa;

l. Onko luotonsaajayrityksen
taloudellisissa oloissa tapahtunut
luottosuhteen aikana muutoksia,
joiden vuoksi sen suhteen nouda-
tettua luottopolitiikkaa on syytA
arvioida uudelleen;

2. Miten muuttuneet olosuh-
teet tul€vat vaikuttamaan jatkos-
sa luotonsaajayrityksen luotto-
kelpoisuuteen;

3. Onko luotonsaajayrityksel-
la vapaata panttauskelpoista va-
rallisuutta, jonka turvin luoton-
atltajalle voidaan jarjestaa tur-
vaava vakuus.

Luotonsaajayrityksen
tulevan kehityksen
arvioiminen ensiarvoisen
tiirkeiiii

Tirtkimuksen painopisteen
osalta korostan, ette luottokel-
poisuuden arvioimisessa on en-
siksi todennettava muuttuneet
olosuhteet, toiseksi arvioida olo-
suhteiden muutosten vAlttdmat
vaikutukset ydtyksen talouteen
ja kolmanneksi pydttava arvioi-
maan luotonsaajayrityksen kehi-
tyksen suuntaa yleensa pitaen sil-
mallA nimenomaan kehitysta tu-
levaisuudessa. Painopisteele ei
mieles6ni saa yksinomaan olla
menneisyyden tutkiminen esi-
merkiksi vanhentuneiden tasei-
den perusteella vaan tutkimuk-
sessa on pydttava "ennusta-
maan" luotonsaajayrityksen ta-
loudellista kehitysta lahitulevai-
suudessa. Esimerkkina esitte-
mastAni tilanteesta kAyvat eri
koisperinnassa olevat verovelat:

Yksi yleisimmiste konkurssien
syista viime kadessa ovat kasau-
tuneet liikevaihtoverot, ennakon-
pidatykset ja sosiaaliturvamak-
sut. Jos tutkimuksessa ilmenee,
etta luotonsaajayrityksella on
mainittuja verorastej A, on tutki-
muksessa selvitettava, kykeneekd
luotonsaajayritys ylipaansa sel-
vi)tymeen rasteiste tulorahoituk-
sensa turyin, onko silla mahdolli-
suuksia saada ruhoittaj apankilta
lisaluottoa dstien hoitamista var-
ten ja miten rastien hoitaminen
vaikuttaa tavaratoimittajien ja
muiden toiminnan jatkuvuuden
kannalta elindrkeiden sidosryh-
mien asenteese€n luotonsaajayri-
tysta kohtaan. Verorastien hoita-
minen ei yksin pelasta yritystS,
jos luotonsaajayritys on tavaran-
toimittajillaan luottokiellossa, ei
ka se saa tavaraa edelleen mlTta-
vaksi tai raaka-aineita tuotantoa
vatten.

Vakuusselvitys liitettiivii
nykyistii kiinteiimmin
luotonvalvontaan

Luotonsaajayrityksen vakuus-
varannon selvittaminen seka eri-

Jyrki Pekkala
Toimitusjohtaja

Oikeustieleen katrdidaatti
Suomen Luotlotutkimus Oy

tyisesti sen tarjoamien vakuuk-
sien arvioiminen ovat luotonsaa-
jayritysten luottokelpoisuuden
arvioimisessa e ttain keskeisie
asioita, jotka on mielesteini saa-
tettava luottopaatosten tekijdi-
den rutiinikelttddn. Koska tulen
elo-syyskuussa palaamaan voi-
makkaasti vakuuksien ja edtyi-
sesti yrityskiinnitysten merkityk-
seen luotonantajien saatavien va-
kuutena, en kommentoi tasse tar-
kemmin vakuuksia koskevan sel-
vityksen merkityste luotonsaa-
jayritysten luottokelpoisuuden
alvioimisessa. Yleisena seikkana
totean, ette yrityskiinnityslain
voimaan tulo on sannut aikaan
merkittavan parannuksen tilivel-
kojen asemaan luotonsaajayri-
tyksen konkurssissa;'aityskiinni-
tyksen vakuusarvon maarittami-
nen ja ennen kaikkea vakuusar-
von valvominen ovat kuitenkin
toimenpiteita, jotka edelllttavat
erityisia ti€toja ja taitoja kon-
kurssioikeudesta eri alojen eri-
tyispiirteisiin.

Olen esittalyt ede[a havainto-
ja luottotietoalalla vallitsevista
tarpeista seka kiisityksiani luotto-
tietoalaa koskevien palvelujen ke-
hittemisesta. Toivon, etta nake-
mykseni vi ttdvat luottotietoalan
kehittamiste koskevan keskuste-
lun uudelleen ja, ette panok-
semme Suomen l,uottotutkimus
Oy:ssA auttaa osalt4an luotonan-
tajakuntaa turhien luottotappioi-
deII torjumisessa ja minimoimi-
sessa.

t'l



Jflsenpostia

Luottolinkki 2/88 peakirjoi-
tuksessa Anne t€ppala-Nilsson
otti esille muutaman vuoden ta-
kaisen ajatuksen yhdistyksen ni-
men muuttamisesta, Yhdistyksen
syyskokouksessa v. 1983 nim!
vaihtoehdoista eanestettiin ja en-
tin€n nimi voitti. vaikeutena on
ollut hlvien vaihtoehtojen puute,
koska nimen pitaisi osoittaa, ettii
kyse on henkildyhdistyksesta.

Juuri paakirjoituksen luettua-
ni osui silmiini Suomen I-€hdis-
tdn numero 5-6188. Suomen kie-
len professori 'Iblho Itkonen on
lehden kirja-arvostelun mukaan
kirj oittanut teoksessaan Kielen
Kiirjella (s. 197) nein: Yhdyssa-
noissa "henkil6n" voi tasa-a on
kolhiutumatta korvata jopa mies.
I-uottamusmieste on turha vaih-
taa "luottamushenkil<iksi" niin
kauan kun meillii on puhemiehie
(ei "puhehenkilditli"), esimiehia
(ei "esihenkiloita") ja varamie-
hiakin (ei " varahenkil6itii").

Suom€ssa on lakimiesyhdis-
tyksia, virkamiesyhdistyksid jne.
Naiden jasenkunnasta suud osa
on naisia. Onpa yksi edttiiin
naispitoinen ry, jossa mies-sana
on nimessai kahdesti: TVK-V ry,

Luottomiehet r,y. on hyvii nimi.
Keinotekoista nimea ei kannata
ottaa kaltaitin. Sana on harmilli-
sesti otettu myds muuhun ka]'t-
todn. Otsikot "Luottomiehet
poissa EM-matolta". "Polarin
luottomies vuoden rakennusmes-
tariksi" jne. Telldin on tarkoitet-
tu luottamushenkilda.

Jos kuitenkin paadytaan ni-
men vaihtamiseen. on ehdotuk-
seni Luottoyhdistys-Kreditfdre-
ningen ry sopivan neutraalina.
Edellyttaen kuitenkin ettei sita
sekoiteta esim. Suomen Luoton-
antajayhdistykseen, jolla on pit-
ke ja menestyksekas taival alal-
Iamme, Yhdistysrekisteri kaiketi
tarkistaa aina nimein kayttdkel-
poisuuden,

Mainittakoon lopuksi, etta ylle
olevan kirjoittaja kannattaa tasa-
arvoa!

Pe ti LaNa
kerhomestari 87-88

l8

Luottomiesten
semrnaan

Luottomiehet - Kredimdnnen r.y.:n koulutustoimikun-
nan jarjestaman luottoalan ajankohtaisia aiheita kesit-
televan meriseminaarin ohjelma m/s Sally Albatross
-laivalla on seuraava:

Torstai 22,9.1988

klo 09.00 Kokoontuminen ja lippujen jako termi-
naalissa K 5 Kataj anokalla

09.30 Seminaarin avaus

09.45 Yrityksentaloudellisenmenestymisenmit-
taaminen
- apul.prof. Erkki K. Laitinen,

Vaasan korkeakoulu

10.00 Laiva lahtee

11.00 Konkurssin ennustaminen tilinpaatdsana-
l1rysin avulla
- apul.prof. Erkki K. Laitinen,

Vaasan korkeakoulu

12.00 I-ounas

13.30 Omistuksenpidatysehto tavaraluotonan-
nossa
- varatuomari Pekka Vanhanen,

Tietoperinta Oy

14.15 Kahvi

14.45 Tietotekniikan hyodyntaminen luotonval-
vonnassa
- johtaja Jussi NAsi,

Unic Oy

15.45 Miten rahoitusyhtid voi palvella ostajaa ja
mlTjaa tavaraluottokaupassa
- apulaisjohtaja Ari Niemi,

OP-Rahoituskeskus Oy

19.00 Illallinen

Perjantai 23.9.1988

klo 08.00 Aamiainen

10.15 SaapuminenHelsinkiin

Lisatietoja antaa luottopaa ikkct Pekka Tiilikainen, Val-
tameri Osakeyhtid, pt:'h. 90-7541 287 .

Osanottajama,irA rajattu 60 henkeen. Maiira on jo mer-
kitty lahes talteen, joten kannattaa ilmoittautua ajoissa.

Seminaariterveisin
KOULUTUSTOIMIKUNTA



Miten hoidamme yrityksemme
luotonvalvontaa ja perintdit

Valtameri Osakeyhtid on tekni-
sen tukkukaupan alallla toimiva
perheyhtid, jonka liikevaihto vii-
me vuonna oli 457 Mmk. Yhtid
on perustettu vuonna 1913. Tana
paivana Valtameri tunnetaan en-
nen kaikkea terestukkukauppiaa-
na. Meilla on seka tuontia et€
kotimaisten valmistajien Rauta-
ruukin ja Outokummun jalleen-
myyntia.

Luottoasioiden hoitamista var-
ten meilla on maaritelty kirjalli-
sesti luottopolitiikka. Se luo puit-
teet luotonvalvonnan ja pednnan
tehokkaalle hoitamiselle. Luotto-
politiikalle on asetettu myds sel-
keat hvoitteet. Siita ldytyviit yh-
teiset pelisaanndt luottokaupalle
seka valta- ja vastuusuhteiden ja-
ko. Luottopolitiikassamme on
kasitelty seuraavia osa-alueita:
- tilinavaus
- luottoraja
- luoton mydntaminen
- maksuajat
- luotonvalvonDan ja perinnan

toimintaohj eet
- vakuudet
- tilin sulkeminen

Luottopolitiikkaa toteutetaan
paekonttorin talousryhmassa.
Reskontra- ja luotonvalvontaj ar-
jestelma on keskitetty. Myds luot-
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: i :elma on kytketty res-
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Luhta Oy. - Luhta O!:n luotto-
politiikka oli hyrin samdnkolt.ti-
nen kuin Valtamerella, mutta
lLtottoh.lllinnon pdApaino on
yienliloininnassd, Molemmissa
lhti6issd luotonralvonnan ja
tn a r k k i no inn i n fi | i nen ), hteistt it

;  J, i ,

....i Sirdn ja Pekka Tiilikainen kertoivat ),llti1idenstj luottoLoininnoista.



K O K O U S K U T S U

Luottomiehet-Kreditmiinnen ry: kokous pidetiiiin keskiviikkona 31.08.1988
klo 17.00 alkaen Helsingissi Tilausravintola Royalissa,

Pohjoisesplanadi 2, 3. kerros.

Kokousohjelma - Esitelmii
- Muut asiat
- Iltapala

Ilmoittautumiset kokoukseen,/iltapalalle pyydet6iin tekemiin
29.8. mennessii puh. 634 865.

Hallitus toivoo runsasta osanottoa.

Kokousesitelmiissii TIETOSUOIAYAXTUUTETTU ANNA'RIITTA WALLIN
kertoo kuinka henkiliirekisterilainsiddinniin vaikutukset nikyvdt

tiillii hetkellii.

Luottomiehet-Kreditmflnnen ry
Hallitus

- Lakimiesapua 140 ma'a-ssa
- 

;rsianrunti j .- t  \  zrJrur )mari l
- P\'"vcle tietopakcni (92 1).110 54(r

'%/),9/br*,
, Z' INTF]RNATI()N,T O\'
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Luottomiehet-Kreditmiinnen r.y
Hall i tuksen kokouksessa 18.5.1988 hyaks)' tyt uudet jasenet

H1-vt idinen Ari
Luorrorulki ja
Independen !  Raho i rus  O i
Arkadiankaru J-6 B
OOIOO HELSI \K I

K.::r . . ' r ' :  Hei i
I  J.. : :a: re:. . :  ul  ki ia
: : . . : : : i :  Luoronantajayhdisiys
P t .  t i 6
,  t  , i ,  l  HELS I \K I

l . .a:rgai Ri i l la
Luottomll nt ivirkai l i ja
O! Aurinkomatkat
lso Roobertinkatu I A
OOI20 HELSINKI

Kovanen Marja-L€ena
Palveluneuvoja
Luottokontrolli Oy
PL 78
OO52I HELSINKI

Salminen Jari
Luotonvalvoja
Oy Lohja Ab
O87OO VIRKKALA

NIMITYKSIA

Oy Huber Ab

Oy Huber Ab:n laki- ja luotto-
osaston paall ikoksi on 1.6.1988
alkaen nimitetty oik.kand. Juha-
ni Pitkekoski.

Tehtavaan han siirtyy Suomen
Sahkdurakoitsijaliitto ry:n laki-
miehen tehtevist:i. Site ennen han
on toiminut mm. Kemira Oy:n
lakimiehena.

Luolromiehet-Kreditmennen
:1, :: i \ astaava Iuotsalainen yhdiS-
: ... S\enska Kreditmannafdre
:r:S.n. !a]ttde syyskuun lopussa
: r uo1la. Koska juhlall isuudet
..::.:., ai ri ikko Sally Albatrossin
:..::..minaarin jalkeen, oma yh-
li ir) kremme ei jarjesta mitaen
markaa Tukholmaan. Koska kui-
renkin muutama on lahddssa, ha-
luk kaar ortakoon yhteytta ulko-
maantoimikunnan jaiseniin.

Sv e n s k a Kre d i t m a n nafd renin gen
puheenjohtajo keskustelemassa
Esko Salkolan kqnssq Dublinin
kongrcsisss.


