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UUSI VUOSI, UUSI MIES,
VANHAT KUJEET

Vuoden 1988 Luottomieheksi valit-
tu Pertti Pennanen teki oman piia-
toimittajakautensa 1986 1988 ai-
kana merkittavea tyii€ Luottolin-
kin eteen. T:iste on h).r'a jatkaa.
Lehtea tehdzEn n)rt uusitun roimi-
tusneuvoston voimin (ohon Penna-
nen edelleen kuuluu) hyviiksi koe-
tuilla linjoilla.

IICM:n puheenjohtaja John
Osullivan kertoi tervetuliaispu-
heessaan viime woden FECMA
seminaarissa Dublinissa, kuinka
Euroopan luottomiehet alkavat
saadahuomiota osakseen siten, efta
heilta mm. plydet2ian asiantuntt a-
lausuntoja luottoalaan liittyr'ista
asioista. Luottomiehet - Kredit-
mzinnen ry:n jiisenmiiarii on hyvas-
se kaswssa, joten tama kehitys tu-
Iee varmasti meilliikinlaajenemaan.
Asiantuntijaneuvot ovat terkeite,
jotta ulkopuolisille j:ia selkeii kiisi.
tys alan nakymista nlt ja tulevai-
suudessa. Tietoa tarvitaan myiis
oman alamme siszilla. Yhdistyksen
lehti on luottoalan erikoisj ulkaisu,
jossa toivon jiisenien kayven enem-
men sita keskustelua alan eri asi-
oista, jotka kiinnostavat kaikkia ja
Josta moni voi saada taysin uuden
nakdkulman siihen ongelmaan, jo-
ta han on pityd:iliian pyitrite yt
mahdollisesti jo pitkiiiinkin. Liseii
toisaalla lehdesse olevaa j?isenpos-

tikidoittelua! Luottolinkki kehittly
koko ajan eri osiltaan ja tuohon
kehitystydhiin voi meista itse kukin
vaikuttaa.

1992

Voimme kai ilolla todeta, etta Eu-
roopan yhdent,'rninen 1992 ei tiij lA
Suomessa ole aiheuttanut mite?in
hysteriaa, vaan yritykset ovat eden-
neet tzilla sektorilla varsin maltilt-
sesti. T:imA jo melkein inJlaation
kArsin 't sanonta tuodaan yrityk-
seen normaalina pitkan tahtayksen
kehityksene, eika site nehde min-
kii?inlaisena mustana pilvena. Yh-
dentyminen tulee, joten on hyva,
ettA siihen valmistaudutaan. Oman
tirkdin lisAn tuohon valmistautu-
miseen antaa tanA luonna Pariisissa
jarjestettAv,i FECMA seminaari,
jossa n:iista suurista linjoista men-
niiiin aina luottopZi.:illikiin toimen-
kuvaan wonna 1992. T:ime tapah-
tuma on kiistatta myiis yhdistyk-
semme vuoden 1989 kohokohta.

Haluan omasta ja toimitusneu-
voston puolesta toivottaa mukavaa
ja menestyksellista woden jatkoa,
rahat pois luduksilta!

Jad Nuodnko



Vuoden 1988 luoffomies
Pertti Ilmari Pennanen
Syntymaaika: 28.03.1939
Syntymapaikka: Virolahti

Pddtoimet:
196l -1963 Kansallis-Osakepankki,
Hamina, luottovirkailija
1963 l97l Suomen Luotonantaja-
yhdistys, Helsinki, luoflotietotutki-
Ja
I97 l-1974 Keskusosuusliike Hank-
kija, Helsinki, luottotarkastaja
1974 Oy Kontino Ab, Helsinki,
luottopaal[kkd

Luortopaaillikkd Pennanen on toi-
mrnut Jasenlehlemme LUOTTO-
LINKIN p?iatoinittajana r.v.
1986 1988 ja kuuiuu edelleen leh-
den toimitusneuvostoon. Liseksi
hiin on ollut yhdistyksen hallituk-
sen j: isen w. 1985 1987, josta vuo-
den 1987 varapuheenjohtaiana.

Harrastuks€t
Kiinteistathallinto ja lukeminen
iilyllisenZi, ja kuntoharrastuksena
meis.issii liikkuminen ilman asetta. Luor toniehet r.r:n puheenjohtaja Mikko Parjanne luovuttaa

"Vuoden luottanies" -diplonin Pertti Penndselle.

Luottomiehet-Kreditmflnnen r.y:n syyskokous kerdsi
ravintola Ostrobotnialle salillisen kiinnostunutta
jflsenistiii
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Kun sain tiedon, ette yhdistyksem-
E|c hallitus on nimennlt minut lao-
den 1988 Luottomieheki, niin tiima
paatds on minut mielltaviisti yl-
I ran!1. Samalla k:isiten, etta tzime
on huomionosoitus. ei vain minulle
h€nkilitkohtais€sti, vaan myds
cdustamalleni yhtiitlle ja sen johdol-
lc seka hFille tytttovereille, joita
minulla on ollut.

Petti Pennanen

::,1:iiti!1i.'.jfi!:,1rlii:'jJJfJr Pahelevalla luottohallinnollasr. \oidaan tali i  mvds oitaa tunnus- 
-

it;;,f,?fli;:n'#i;jffi hallittuun luotonantoon
lunnassamme olisi ollut monta

KiisittiH vain tukkuluottokaupan nlkiikulman.muutakin, joille tunnustus olisi
kuulunut.

Siitli on nyt siis aikaa neljZinnes-
ruosisata ja yhdistykseemme, joka
oli perustettu kaksi luotta aikai-
semmin, kuului silloin hieman tois-
tasalaa j?isenta, jotka l?ihes kaikki
tunsivat toisensa. 1970-luvulla ta-
pahtui j:isenistdsse rakennemuutos.
Yhdistys naisistui ja jiiseneksi tuli
rekeii myds perimistoimistoista ja
rahoitus- ja vakuutusaloilta.

Muutokset luotto-
toiminnoissa ja luoton
myiintiimisessii

MyOs luottotoiminnoissa on ta-
pahtunut rakennemuutos. On siir-
rytty palvelevaan luottohallintoon
arkaisemmasta perimispainotteises-
la luotonvalvonnasta, mihin asiaan
palaan hieman mydhemmin esityk-
5e5Sanl.

Toinen muutos, jolla on ollut
merkitys, koskee luottojen my6n-
tZimrsla luottofilosofiaa.Vanhem-
pi sukupolvi, johon tavallisesti las-
ketaan v. 1940 ja sitii ennen syn-
t! neet, haki enemmen turvallisuut-
ta. Nuoremmassa sukupolvessa on
enemm?in pelimiehia, jotka ovat ha-
keneet uutuuksia, seikkailua ja eh-
ka jannitystekin. T:illaisesta on ve-
rik?is kuvaus hiljan ilmestyneessa
kirjassa 'Upsalan unet", jossa ker-
rotaan alle kolmekymppisten eko-
nomien kokemuksista ja tuntemuk-
sista suomalaisessa yritys- ja pank-
kimiijddssa luotonottajina l98Glu-
run puoliviilissii. Pankkien ovet
avautuivat jupeille. Luottovaroilla
tehdyt yrityskaupat eivat pelotta-
neet luotonantajia. Neljen C:n jAr-
jestelm:ista o[ siirr]4ty yhden C:n
Ja!estelmeen.

Koroton luotonanto loppui

annettiin v. 1976 suositukset viivZis-
tyskoron veloittamisesta. Maksa-
minen edel\4ti useimmiten velalli-
sen kanssa tehtye sopimusta. Ko-
ronmaksuvelvollisuus voi myiis
syntye liikesuhteessa vallinneen
kauppatavan perusteella.

Vasta v. 1982 tuli voimaan kor-
kolaki, jonka perusteella luotonan-
taja voi yksipuolisesti saattaa voi-
maan viivastyskoron maksuvelvol-
lisuuden. Merkitdvinta oli se, ettA
alkoi systemaattinen viivzistyskor-
kojen periminenja samalla tuli selvZi
korkotasoero myiinnetylle luotolle
verattuna omavaltaisesti otetulle
luotolle.

Yleisesti voidaan sanoa, etta vii-
meisen viiden vuoden aikana on
tapahtunut enemm:in kuin aikai-
semman 25 vuoden aikana.

Vakuuksien saatavuus

Luottojen saatavuus

Aikaisemmin oli luottojen saata-
luus ongelma. Rahan hinta ei sen
sijaan ollut voimakkaan inllaation
moksi ratkaiseva tekije. Nlt tilanne

on muuttunut. Rahoitusta on hel-
posti saatavissa. Rahoituskustan-
nukset ovat nykyisin aivan toista
kuin ennen. Reaalinen inilaatiosta
puhdistettu korkokanta kaikkine li-
sukkeineen on verrattain korkea.
Aikaisemmin velka oli kuin lahiaa.
jonka inflaatiotuuli haihdurti-ta-
seesta. \4isi vuotta sitten oli esimer-
kiksi pankkilainojen reaalikorko
vahennettyn?i inJlaatioprosentilla
vam pan prosenttia. Nyt reaalikor-
ko on v:ihintaen 5 70, er:ii.ssA luot-
tomuodoissajopa l0 %. Verovelka-
kin oli edullisra. korko vain I fo kk,
nytJopa 5,5 qo kk.

Konkurssien voimakas liseenty-
rrunen wosina 1984-1987 kertoi sii-
tzi, etta kaikilla ei ole ollut mah-
dollisuuksia sopeutua korkean ko-
ron aikakauteen. Erikoisesti raken-
nushikkeille oI tesse suhteessa vai-
keuksia, kun oli ostettu tonttimaat-
ta luottovaroin ja rahoja oli kiinni
myiis myymettdmisse osakehuo-
neistoissa.

Avustukset ansa yrityksille
sekii luotonantajille

olisi jo siedettavA rahoitustulos saa-
tavNsa.

Rahatalouden
ympiiristiin muutos

Vuoden 1986 elokuussa saivat
teollisuusyritykset mahdollisuuden
ottaa vapaasti ulkomaista pitkeai-
kaista valuuttaluottoa. Saman oi-
keuden saivat muut yritykset vuotta
myiihemnin. Teta ryhdftiin key't-
t?imziiin ja kalliimpia kotimaisia
luottoja maksettiin pois. Pankeille
tuh rahaa. Oli rahaa mita jakaa.
Paeomia tuli myits lTityskaupoista.
Rahaa oli m]Ttave, ei mydnnefta-
va. Panlkien rinnalle on tullut uu-
sia rahoituspalveluihin erikoistunei-
ta yrittejia. Suomeen syntyi kasi-
notalous. Luottohallinnossa a]ettiin
ta ita enemmAn rahoitusosaamis-
ta. Palveluun on panostettava sa-
moin kuin asiakkaiden tuntemuk-
seen. Luottohallintoon fitt].r'a tyat-
miiarii on muuttunut olennaisesti.

Ristipiilpys

Yksi myiinteinenja kiintoisa ke-
hityspiifie oii etta myiis liikepankit
ryhtyivat antamaan pankkitakauk-
sia kotimaisillekin tavarantoimitta-
Jille. Tame johrui paitsi panl<kien
viilisen kilpailun kirisrymiseste,
myds siitzi, ette yritystutkimus ke-
hittyija se toi [saA varmuutta pank-
kien dskinottoon. Pohjaa antoi kir-
janpitolain muutos 70Juwlla, jon-
ka mukainen tuloslaskelma mah-
dollisti mm. kassavirta-analyysit.

Eri lahteistzi helpolla saadut
avustukset ovat olleet ansa vritvk_
sille. Niiden tunr'in on kehiGlti ia
valmisteltu tuotteita, joita ei ole
saatu markkinoiduksi. Kilpailu on
vmoutunut, kun tuotteen m]rynti_
nrnnasta on tydvoima- ym. a.vus-
tusten osuus noussut jopayli l0/s,
mlke on sama kuin ka''ttiikatepro-
sentti kehitysalueen ulkopuoliiilla
yrityksille. Kun ar,ustukiet ovat
loppuneet, onkin konkurssi seuran-
nut hyvin nopeasti. Tuloslaskelman
kaltdkate ei riita edes rahoitusku-
\tlhrn. 2 7o mlyntikatteen nostolla

Eri alojen fitot alkoivat patbtaa
l:iseniaiin kilpailuttamaan pankkeja
Ja rahoitusyhtittita kesken:izin. AIa-
kohtaisia hintasuositussopimuksia
alkoi..syntya ja on puhulru jopa
l(artell$ottumlsesta mm. rakennus-
alalla. Ostajat ovat ristipitllrtej in ii
joskus osoirtautuneet viisaamrniksi
kuin mlyjet.

Parhaisiin tuloksiin on kuitenkin
piizisty hyv:illa yhteistydlaja ehdot-
tomasti tulevaisuus kuuluu yhteis-
tyitlle niin hullulta kuin se toisaalta
kuulostaakin m]ryntihenkiliiiden
kilpaillessa verisesti keskeneen.Eri alojen jarjestdjen toimesta



Pe ti Pennanen

Riskikenoin ja luottoluokka-
systeemi luotonvalvonnan, perinn[n ja
myyntiosastoj en ohj ausv dlineend

Asiakkaiden luottoriski voidaan ar-
vioida yhdesta kymmeneen yltav:il-
la asteikolla, kuten monet kansain-
vailiset monialayritykset tekevat.

Meilla Kontinossa sovelletaan
j ZirjestelmZiA, jossa luottoluokkia on
kuusi. Jos yritys on maksanut las-
kunsa erinomaisesti, sen rahoitus
on terveella pohjallaja luottotiedot-
kin ovat h]"r'aq se sijoittuu luok-
kaan l-2.

Jos ydtyksella on ollut lievea
hitautta maksuissa ja sen luottokel-
poisuusarvo on alle kohtuullisen
luoton, sen saama luottoluokka on
3.

Luottoluokkaan 5 kuuluvat ne
asiakkaat, joille luottoa ei myiin-
neta ilman vakuutta eli luottoraja
on sama kuin vakuuden ma?fa.

Luottoluokkaan 6 kuuluvat la-
hinne ns. tilapiiisasiakkaat, joille ei
useimmiten ole tarvettakaan avata
jatkuvaa tilisuhdetta, mutta yhteis-
kunnan vaatimien tietojen kannalta
oma asiakasnumero on paikallaan.

Kuinka luokitus tapahtuu

Uusista asiakkaista luokitus teh-
d:izin piiiisiientdisesti luottotietojen
ja saatujen tilinpaatdstietojen seke
rahoituslaskelmien avulla. Toimin-
taansa aloittelevat yritykset, ellei
kysymyksessA ole tunnettu tausta,
luokitellaan aina aluksi 4:nteen tai
6:nteen luokkaan.

Vanhojen asiakkaiden kohdalla
on mahdollisuus kehitellii erilaisia
riskitekijitiden laskentamenetelmiA
mm. taseanallysien ja tunnusluku-
jen perusteella.

Mutta kuinlG toimitaan, jos ti-
finpiiatiistietoja ja rahoituslaske]-
mia ei saada kaFtiiiin?

Jos asiakas maksaa laskunsa so-
vittujen maksuehtojen mukaan,
voidaan soveltaa lievempaa riski-
kerrointa. Asiakkaan maksukalt-
teytymista seurataan ja kaikkia
muutokia tarkkaillaan. Hitaasti
maksavia asiakkaita, jotka p)ryn-
niiiste huolimatta eivet anna tilin-
paatiistietojaan, valvotaan erityisen

o

tarkasti, eike sovittua luottorajaa
ylteta, kunnes heiddn arvioimisek-
seen saadaan tarpeeksi tietoja joko
henkilitkohtajsten yhteyksien kaut-
ta tai ulkopuolisista lfiteist?i.

1.7.88 voimaan tullut osakeyh-
tiitlain muutos helpotti t?issa suh-
teessa huomattavasti tilannetta. Tii-
hen hinmuutokseenhan myds yh-
distyksemme antoi aikanaan lau-
sunnon.

Luottoluokkasovellutus antaa
luotonannossa ja -valvonnassa eri-
laisia raponointimahdollisuuksia
sekA mlynnille ette johdolle.

- Perintekirjeiden tulostus voi-
daan ohjelmoida luottoluokittain
eri karkeusasteisiin ja perintar]'tmi
voidaan eri luokissa mefitelH eri-
laiseksi.

Luokitusmuutokset - erityi-

sestl huonompaan suuntaan pan-
naan merkille ja niisd keskustel-
laan.

- Saatavien laatu saadaan selvil-
le laskemalla. kuinka monta pro-
senttia kunkin riskiluokan velkasal-
dojen summa on kokonaisvelasta.

Laatuerittellstzi on ainakin pa-
ri-kolme merkittevae etua:

nehd:ian minkzilaiseen asia-
kaskuntaan m!-"tntimme suun-
tautuu
se auttaa yritlksen luottopo-
litiikan muodostamisessa
mlyntiosastot \oi\at tehde
kauppaa erikseen m:ieritelty-
jen hlottokelpoisuuskriteerien
puitteissa kysymatte aina luot-
to-osastolta. Osalle roidaan
myyd?i vapaasti ja osalle kau-
pat h).v?iksf aian yhdessa luor-

tohenkiltiiden kanssa.
- tuo luotto-os.tston tytthiin luo-

vuutta ja voi piiiiste toteutta-
maan itse motivaatiota.
Iisiiksi voidaan seurata, ette
alennuksia ei mydnneta hitaas-
ti maksaville asiakkaille. Va-
rastoon ei hankita tai valmis-
teta tuotteita, joita voidaal
mlTde vain riskiasiakkaille.
sille on vaarana, ette vansto
vanhenee tai tulee liian suurek-
si

Riskinottokykyyn tena pziivane
tarvitaan atk-systeernien lisZiksi
vankkaa ammattitaitoa, silla riskin
arviointi on vaikeampaa kuin en-
nen. Nykyiset luottotiedotkin ker-
tovat h) r'in vaihAin yritykseste ja
sopivat lahinna vain kertaluoton
myiintamiseen.



Luottomiehet-Kreditmzinnen r.y.:n
tulevarsuus neFuie mielestfi hv-
vdta. Monta uutta toimintamu;-
toa on tekeillA tai ainakin ajatusas-
teella. Paljon asioita on ajateltu
toteuttaa tanakrn \uonna. Jilsenille
helmikuun alussa postitetusta tie-
dotteesta selviiia piiepiirteisseZin
woden tZirkeimmet piiiv?it yhdis-
tyksen toiminnassa. Tiimiin lehden
palstoilla saa sitten tarkempia tie-
toja kustakin tapahtumasta. Tie-
dotteessa jaettiin myiis rintamerkki
yhdistyksenjesenille. TAla merkile
on haluttu lujittaa j?isenten yhteen-
luuluvaisuuden merkityste. Halli-
nrs toivookin, ette site kaltettiisiin
bhdessa ilmenevien periaatteiden
mukaisesti.

Tiedotteessa puhuttiin uudesta
jasenluettelosta, joka on piakkoin
rulossa- T{isse yhrcydessd haluaisin
rlela todeta, etta me vhdistvksen
toimihenkiliit emme miliien iysty
p,rtem:i?in ajan rasalla j ?isenrekiste-
na" Jos emme saa snien automaat-
tisesti jesenten omia ilmoituksia.

Viime syksyne yhdistyksen hal-
Itus paarri perustaa pienen "Msio-
tyitryhman", jonka tehtevana oli
laatia lyhlt anallysi yhdistyksen
n! kytilanteesra sekii kijata kehit-
dmisajatuksia. Tydryhmaen kuu-
luivat allekirjoittaneen lisAksi Tho-
mas Feodoroffja Pertti Larva.

Nykytoiminnan hyviit ja
huonot puolet

Ty6ryhm:isse todettiin, etta yh-
distyksen nykytilannetta voidian
pitae h]./Ana mm. seuraavien asi-
oiden osalta: kontaktit ja asiakas-
suhteet lujittuvat yhdesseolossa, j a-
s€nlehri, kokoukset, tuleva Iuotto-
alan perustutkinro { LTS), risteily-
semrnaan. matkat sekZi kotimaassa
ett:i ulkomailla. Nykytoiminnasta
kritiikkie saivat seuraavat asiat:
esiintyjat ovat liian usein vain auk-
rorireetteja ja luennoitsijoita, joita
kokouKsessa itse asiassa ei lainkaan
kuunnella. Helsinki-keskeisws.
korkeamman luottokoulutuksen
puute esimerkiksi yliopistotasolla,
Jzisenten arvostus- ja palkkatavoit-
reiden selvitteminen seke Luottolin-
kin toimitusvarmuuteen ja jatku-
wuteen liittyr'et asiat olivat mvits
kritiikin kohteena-

Kehittiimisajatuksia

Tydryhmn kirjasi koko joukon
kehittzimisajatuksia. Yhden illan is-
tumisen jiilkeen todettiin, etta seu-
raavat asiat kaipaavat lisziii puhtia
tai selvempiii ja varmempia peli-
saantitJA.

hallitus muodostuisi alan eri in-
tressiryhmista: luottopaiillikitt -
pienyritysten edustajat - perin-
tayhtiiit - luottotietoyhtiitt - pan-
kit ja rahoitus
kokous muissa kaupungeissa esi-
merkiksi kerran wodessa

- kartoitettaisiin eri alojen ko-
koukset alalta (esimerkiksi Va-

kuutusyhtiiiiden perintiilakimie-
het, TerZistukkureiden luotto-
pai likkt ryhme, Luortotietotoi-
mistojen liitto, Rrimistoimisto-
jen liittojne.)
luottopii?illikiiiden/ luotonvalvo-
jien toimenkuvien luominen; mi-
hin asettuu organisaatiossa
tutkimus luottopiizillikiin/luo-
tonvalvojan roolista, palkkauk-
sesta, toivomuksista, koulutuk-
sesta, koko alasta, yrityksen luot-
tokaupan prosenttiosuudesta ja
merkityksestejne; ehke uftopuo-
linen luotettava tutkimuslaitos
tai vastaava

- luottoalan vitsit; kilpailu esimer-
kiksi Linkkiin, pienet palkinnot
ja juttuja julkaistaisiin sopivasti
muutaman .v'uoden aikana

- PR: esimerkiksi Vuoden Luotto-
miehen j ulkistamisen nakFryys,
muu tiedottaminen lehdistiille
jesenmaksu: nlt matalia, voi-
daan korottaa inllaatiokorotuk-
silla (mahdollinen porrastus jii-
senmiiziran mukaan vritvksitt?iin)
kokouksiin joskus iw6ttu poyl
uJarjesrys yms.
jAsenia yhdisdve merkki (rinta-
merkki: pronssi/ hopea/ kulta)

muu jzisenten innostaminen ja
palkitseminen: jiisenhankinnas-
sa, kokoukseen osallistumisessa

Jne.
luottopaalikitiden puheenvuo-
ron jatkuwus kokouksissa

- osapaivetoiminen sihteeri/Lin-
kin toimitussihteeri/jzisenrekiste-
dn hoitaja
potentuaalisten toiminnan jatka-
jien kartoitus

- toimikunnat hallitus: toimin-
nan yhteys aina sZiillretteve esi-
merkiksi henkilatjerjestelyjen ja
pitltakidoien anrlla
uusien toimikuntien perustami-
nen tai virittiminen: esimerkiksi
kerhotoimikunta, lakitoimikun-
ta
Viilittiim:isti tamen jiilkeen p:ia-

tettiin tilata yhdistyksen iiisenille
rintamerkki. Te e luodelle perus-
tettiin myds kaksi uutta toimikun-
taa. Lakitoimikunnan tehtav?ine on
seurata aktiivisesti yhdistyksen tar-
koitusta lfielle olevan lainsziadan-
niin kehittymiste. Totuus on se, etta
ne kaksi lausuntoplyntiie, j otka yh-
distykselle viimeisen kolmen ruo-
den aikana ovat tulle€t, ovat olleet
llihes vahinkoja. Kuitenkin h'.r'in

monta yhdistystamme hhelle ob-
vaa lainszizidantdhanketta on vireil-
le. Meidan te!'tly itse puuttua niii-
hin hankkeisiin, seurata niita ja
ottaa aktiivisesti kantaa eri v:ilinei-
den awlla. N?iin voimme parem-
mrn vaikuttaa tulevaisuuteen. La-
kitoimikunnan vetejAksi valittiin
Timo Miiki Perimistoimisto Con-
tant Oy:sta.

Luottopii2illikiin ja luotonvalvo-
Jan tehteve- ja palkkatasotutki-
mukseen on myiis t,ille wodelle
varattu meiirZiraha. Moni muista
ede e mainituista ajatukista ovat-
kin sitten sellaisia, ette ne ovat vain
muuten huomioitava yhdistysta
edelleen luotsattaessa. Moni asia
j:ie myiis tulevien toimihenkliiiden
tehtavaksi.

Toivotan kaikitle yhdistyksemme
jiisenille hyTiiii ja akriivista luotto-
alan loppuvuotta. Kiitan samalla
myiis siite kunniasta, jonka sain
osakseni tullessanivalituksikolmar-
ta kertaa yhdistyksen puheenjohta-
iaksi.

Luo t to mie het- Krcd i t mdn nen
ry.:n hsl lituksen pu heenj ohta-
jaksi vuonno 1989 valittiin
Suomen Asiakastieto Oy:n
toimitusjohtoja Mikko Par-
janne. Puheenjohtajana hii-
nellii on kolmos eli yiimeinen
kausi meneilltidn.

Mikko Parjanne

Puheenjohtajan palsta



Muistokirjoitus
Bengt Lindberg

Ruotsin "Luottomiehet" ovat me-
nettiineet yhden pioneercistaan;
johtaja Bengt Lindberg kuoli 57
woden ikiiisenii viime l'uoden 10-
pulla.- 

Bengt Lindberg syntyi ja kasvoi
Malmdssa. Hiin aloittitaloustieteen
opintonsa Englannissa ja j atkoi nii-
te seka Lundin ette Tukholman
ytopistossa. Tohtoriksi h?in viiitteli
Lontoossa vuonna 1982. V:iititskir-
ja keskittyi luotonannon luotto- Ja
analyysikysymyksiin.

Uransa Lindberg aloitti Skanska
Bankenissa, josta heII jatkoi kah-
deksi ruodeksi ulkomaille San
Franciscoon Bank of Americaan.
Sielte hAn Dalasi luottopii?iltkitksi
Ahlen & itolmille, lu-ottopzielli-
kdksi Essoon, toimistusjohtajaksi
Soliditetln ja lopulta toimitusjoh-
tajaksi Musigna Credit Manage-
ment'iin.

Hiin oli keskeinen hahmo perus-

tettaessa Ruotsin luottoalan yhdis-
tvste Svenska Kreditmannaiatre-
riingen i Stockhom' sekii alueellisia
yhdistyksia Mdmdhitn ja Gotebor-
eiin. Vuosina 1980-1986 Lindberg
ioimi Svenska Kreditmannafilre-
ningen i Stockholm -yhdistyksen
puheenjohtajana, jonka jakeen hiin
siirtyi Malmitn yhdistyksen Pu-
heenj ohtajaksi. Yhteense Tukhol-
man, Gdteborgin ja Malmon Yh-
distykissA on tiila hetkellii noin
400 iiisentA.

Vuonna 1975 Lindbergiste tuli
luottotietoyhtiii Soliditetin toimi-
tusjohtaja. Han kehitti yrityksen
tuotteita seka palvelun nopeutta.

Vuonna 1977 Lindberg julkaisi
kirjan "Krediten Ditt S?ilj reds-
kap" ia wonna 1986 hanet valittiin
'\y'uoden Luottomieheksi", ioka oli
tzirkea kunnianosoitus Lindbergin
eliimzintydlle. Lindberg piti vuosi-
kymmenen ajan T0JurT rn puolivii-

listii 8Gluwn puoliviiliin kokonais-
ta seminaarisad aa nimelte Modern
Kreditberedning.

Lindberg osallistui viime vuoden
swskuussa Tukholmassa jiirjestet-
t1ryn Tukholman yhdistyksen 20-
ruotisjuhlaan. Juhlapuheessaan
h?in korosti luottoalan tulevalsuu-
den niikymrssii mmenomium m)ryn-
tiosaston ja luotto-osaston yhteis-
tviitzL

Bengt Lindberg oli kansainvlili-
sen luottoalan jerjestiin ' Fecman
(Federation of European Credit
Managers Association) perustajia
.ja keksi myds nimen Fecma. Hiin
oli "Suomen ysteve" ja hiine e ol
ht /at yhteydet luottoalan ihmisiin
Suomessa.

Lindbery jadu jiilkeensa suuren
tyhjiitn Ruotsin luottomaailmaan.

Mikko Prrjmne

Renkaan ja kirjainten pystysuorien
paksujen viivojen leveys on sama
ja seitsem?isosa koko merkin hal-
kaisijasta. Kirjainten :izirikulmat
ulottuvatrenkaanulkorcunaanasti.
Rintamerkki on kolmessa tasossa:
tumma pohja alinna, rengas keskel-
le ja kiiaimet korkeimmalla. Ho-
peoitu merkki on patinoitu ja ka-
sinharjattu.

Merkin kiiyttii

Merkkia kaytetean yhdistyksen ja-
senten rintamerkkina. Merkki ja-
etaan jaisenmaksunsa suorittaneille
jiisenille ja se palautetaan jasenly-
den pziettyesse yhdistyksen sihtee-
rille.

Jiisenmerkki soveltuu seke arki-
etta juhlakeyttitdn, €i kuitenkaan
vapaa-ajan asun yhtey'teen. Rinta-
merkin aktiivinen ka)'ttat on toi-
vottavaa.

Luottomiehet-Kreditrnennen ry
Hallitus

Jilsenmerkin
syntyminen

Yhdistyksen hallituksen visiotyii-
ryhmA kokoontui 6.10.1988 kirjaa-
maan ajatuksia yhdistyksen tulevar-
suuden visioista. TiissA yhteydessa
her:isi ajatus yhteisen j iisenmerkin
hankinnasta.

Hallituksen kokouksessa
3.11.1988 kesiteltiin rnerkkiasia ja
merkin hankinnasta peetettiin alle-
kirjoittaneen ehdotuksen pohjalta.
Eri metallivaihtoehdoista peiidlt-
tiin lopuksi yhteniiisen hopeoidun
merkin kannalle ja tatA myits joh-
tava merkkivalmistaja Sporrong
Oy piti parhaana.

Liihtiikohtana suunnittelussa oli

selve, ykildllinen kuvio,jota ei voi
sekoittaa muihin merkkeihin. Tu-
tuksi keyn].t LM-kirj ainyhdistelm?i
tuntui luontevimmalta, koska yh-
distys on keyttiinlt sitA jo ,,'uosia
painotuotteissa ja ptt]'tiilipussa.
Kirjainyhdistelmii korostuu merkis-
se noustessaan kolmitasoisen kuvi-
on piiiillimmiiiseksi.

Merkin suunnittelussa on pyritty
hillitqyn ratkaisuun. Kiiyttiik?iiim-
me merkkia ahl(erasti yht€isena ja-
"a-hrnn,,La.n.hhe

Pertti Larva
kerhom€6tari

i

Luottomiehet-Kreditmdnnen ry :n
yhdistyksen merkki

Yhdistyksen hallitus on peattanlt
ottaa yhdistyksen jesenten ka)'t-
ttiiin oman rintamerkin.

SAANNOT

Merkin selitys

Luottomiehet-Kreditmiinnen ry:n
merkki muodostuu tummasta kes-
kustasta, sita ympariiiviisH vaale-
ammasta renkaasta ja renkaan ul-
koreunoille ulottuvasta LM-kirjai-
nyhdistelmastA.

Rengas kuvaa yhtenai$a jiisen-
kuntaa, kirjaimet nimea. Yhdistyk-
sen perinteittein mukaisten kirjain-
ten tyyli on sama painotuotteissa,
piiytiilipussa ja rintamerkissa.

Merkin mittasuhteet

Merkin halkaisija on 7 millimetrie.
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Indepeldent Rahoitus Oy, luotto-
piielikkit Tuulikki Y,init

L Toimin Independent Rahoitus
Oy:sse luottopaiillikkiine. Koulu-
tukseltani olen yo.merkonomi,
HTM.
2. Luottomiehet -yhdistyksen jiise-
neksi liityin vuonna 1987 ja halli-
tuksen jiisenena olen nlt ensim-
miiista kertaa.
3. Mielesteni terkeiie olsi jiisenkun-
nan eri intressiryhmien tarpeiden
kartoitus. Lisiiksi toivoisin elavaii
luorovaikutusta yhdistyksen ja jA-
senkunnan v:ilille.

Alan kehittamisen kohteela pi-
tiiisin luottokelpoisuuden periaat-
teita- Rahan saannin helppous aset-
taa yha suurempia vaatimuksia ke-
hittiiii kontrollitoimenpiteita.
4. Mielestiini luottoalan arvostus
dippuu toiminnan tehokkuudesta-
Keinoja arvostuksen kohentami-
seen ovat koulutuksen tehostami-
nen seka kotimainen ja kansainve-
linen yhteistyii.
5. Ongelmana nakisin tidla hetkela
sen, ette fian helposti saatava luot-
to houkuttelee varsinkin nuoria yJi-
velkaantumiseen.
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Talousjohtaja Hanl|u Markkanen
Helsingin KTK-yhdistys

l. Tyiiskentelen Helsingin KTK-
yhdistyksessa, joka on ammatti-
maista tilausliikennetta harjoitta-
vien yrittajien markkinointiyhteisti.
Vuodesta 1969 alkaen toimin kont-
toripeiillikkitna ja vuodesta 1984
talousjohtajana. Aikaisemmat tyii-
harj oitteluni ovat rakennusalalta ja
autotukkukaupasta.
2. Luottomiehet r.y.:ssa olen ollut
jiisenena l,uodesta 1974.
3. Mielestani patevien alan luen-
noitsijoiden saaminen edelleenkin
kokouksiin on todella tarkeata.
Alan koutustoiminnan aktivoimi-
nen antaa lisemotivaatiota nuorille
alalle tulleille.
4. Alan arvostus on mielestAni
muuttunut merkittAv?isti myiintei-
seen suuntivln. Erilaisten rahoitus-
muotojen ja luottokaupan runsas
lsaantyminen on pakottanut myiis
tekevien tietemykseenja osaaminen
synnltt?ie arvostusta.
5. Vaninaisia ongelmia alalla en
osaa nimete. Ehka liian helppo luo-
ton saanti alkaa tuoda ongelmia,
mutta takaahan se ainakin yhdelle
alan sektorille leivAn.

Luottomiesten hallituksen uudet
jilsenet esitt[ytyvflt
Kysymykset: 1. Missii yrityksessii tyiisken- 4, Onko luottoalan arvostus

telet, tehtiiviisi ja taustasi? riittiivii? Ellei, mitkii olisi-
2. Toimintasi yhdistyksessii; vat keinoja sen kohentami-

koska tullut jiiseneksi jne. seen?
3. Mitii asioita yhdistyksen 5. Mitii ongelmia niiet luot-

tulisi kehittiiii toiminnas- toalalla olevan tiillii hetkel-
saan ja mitkii ovat alan H?
yleiset kehitystarpeet?

Heli Lehtinen

Hoover Oy, luotonvalvoja
Aila Oivula

l. Tulin Hoover Oy:ddn yli 20
wotta sitten. Luolonvalvonta ja
perintatehtevia olen hoitanut noin
nelisen ruotta.
2. Yhdistyksen jaiseneksi tulin vuon-
na 1986. Olen pyrkinlt olemaan
aktiivinen kokouksissa kevije, osal-
taan tietysti mielenkiintoiser kokou-
sesitelmait ovat olleet liikkeellepane-
vana volmana.

Myiis parhaat ammattiin liitr)"r'er
, henkilitkonraktir ovar ldlryneet ni-
menomaan luottomiesten" parista.
3. Yhdistyksen jarjestemzi koulutus-
toiminta on mielestani ensiarvoisen
terkeatA ja site rulisikin eri muo-
doissa kehittea edelleen.

Silloin kun yhdistys itse jArjestee
liisenilleen sopivaa koulutusta, se
todellakin on sita - niiin voi todeta
ainakin viime syksyiseste Luotto-
miesten jiirjestemiistA meriseminaa-
nsta.

Yhteistydss:i Markkinointi-insti-
tuutin kanssa j:idestetteva luotto-
tutkinto onkin jo suuremman luo-
kan juttu ja varmaankin erikoisen
tervetullut, mutta kuka opettaisi
merlle kaltenniin psykologiaa ja
neuvottelutaitoa arkip?iivZin "kink-
kisten" tilanteiden varalle?

Mieles*ini luottoalaa yleisesti ko-
ettelevat ti le hetkele uudet, tulos-
sa olevat lainmuutokset. Uusia
sa:innitstdjA tarvitaan, mutta esim.
takaisinsaantia konkunsipesAen
koskevan lainsiiiidZinniin uudistus-
ehdotus tuntuu tavarantoimittajan

kannalta aivan mahdottomalle ta-
kaisinsaantimahdollisuuksien laa-
jentamisineen. Toivon yhdistyk-
semme oikeusministeriiille anta-
man lausunnon tuottavan tulosta
tiiss?i asiassa.
4. En nae luottoalan arvostuksessa
tane peivene niill paljon moitteen-
srjaa, mita kuulee puhuttavan.
"Mlf'nnin jarrut" ovat menneet ja
n)'t tehdiiiin tulosta, johon luotto-
osastolla on toki sanansa
sanottavana- Viime luosien kon-
kurssiaalto on oikeastaan tghnlt
tyiitA puolestamme. Se on pakot-
tanut suhtautumaan vakavasti luo-
tonvalvontaan ja perintiien.

Kaikki ennen asiakkaan kon-
kurssia kotiin pglastetut saamiset
ovat olleet er:ienlaisia nej'ttdja
osaamisestamme ja leikkisesti sa-
nottuna - rlA}tiin paikkoja ei ole
puuttunut. Myitnnan kyllii. etta
luottoalankin arvostuksessa on par-
antamisen varaa, eritoten sen alim-
milla portailla, enka suinkaan pidZi
pahana kuval kirkastamista.
5. Jos onnistumme viestittamaan
lains?iiitiijille todelliset tarpeemme,
Jotta uudet suunnitteilla olevat lain-
muutokset tukevat mycis tavann-
toimittajaa, meilla ei mielestiini suu-
ria ongelmia ole - on vain paljon
mielenkiintoista tyiitA, ja sehiin taas
ei ole ongelma.
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Antero Kassinen
Oulun Lakiasiaintoimisto

OTK Jyrki Pekkala toivoi keskus-
telua numerossa 4/88 vakuusselvi-
tyksen merkitykseste osana piiivit-
taista luotonvalvontaa. Vakuuksia
ryhdltziAn valitettavan usein
Jarjesdm:ian [ian mydhZien eli asi-
akkaan velkasaldon kasvettua ja
maksuliikenteen pysahd]'trye, kun
oikeammin vakuudet olisi tullut ol-
la hallinnassa jo ennen luottosuh-
teen syntye. Mite vakavaraisempi
ja maksukykyisempi firma on, siia
enemman se osaa kiinnittaa huo-
miota vakuuksien ennakoivaan
hankintaan. Te aisissa yrityksisse
talousjohto toimii jAmer?isti pan-
kinjohtajan tavoin, silla eihen pan-
keistakaan rahaa anneta vakuuksit-
ta. Markkinoilta paikkaansa etsiva
vah:ivaraisempi firma ei myynnin
menetyksen pelossa uskalla kieltAy-
tJa uusNta, tuntemattomista asia-
kaskontakteista, jollaisten saavutta-
miseen on panostettu mainosmark-
koja. Todellisuudessa tiillaisen
aloittelevan firman tulisi olla varo-
lainen ja torjua ennakolta luotto-
tappioita vaatimalla vakuuksia. iot-
tei oma talous horju saatavien j:izi-
dessa kenta e. KaupankZiynnin
luonteesta ja nopeatempoisuudesta
.lohtuen viihZiisemmista asioista ei
voikaan vaatia vakuuksia. Yrityk-
sesse tulisi kuitenkin olla selkeet ia
usmalliset luottorajat, joista poil-
keaminen olisi sallittu vain asian-
omaisen vastuuhenkiliin hlviiksy-
mta vaKuuKsla vastaan.

Oppia sotilasjohtamisesta

Selkea luouopolitiikka rajoituk-
sineenja vastuineen tulee olla myy-
Jeportaan tiedossa, sille hehiin tyr-
klttavet tavaraa ostajille. Entises-
riien velkaiselle ostajalle velkatava-
rat kelpaavat. Suorittavan portaan
on tunnettava vastuunsa siite, etta
Evaroita ei arneta ilmaiseksi. Te-
hokas ja tuloksekas luottopolitiikka
on tavallaan sodanjohto-oppia.

Alaisen on tunnettava mite mer-
kitsee ehdoton kasky valvontoineen
ja mitka ovat seuraamukset erityi-
s€sti henkilatkohtaisesti, mikiili

maarayksie rikotaan. Henkiliikun-
nan laatu, koulutus ja kokemus
toquvat omaan yritykseen kohdis-
tuvaa ilkoista uhkaa eli tavaran
vastikkeetonta menettamiste. Krii-
sie todutaan site paremmin, mita
parempi johdettava joukko on ja
kuinka vaativa esimies on. Johtajan
on huolehdirtava siitA, etta oikea
henkilii tietzia asiakkaan velkasal-
don pidettavine luottorajoineen.
Pelkkii paetteelta v kaisu antaa val-
heellisen kuvan velasta, ellei samal-
la selvite todellista isompaa vaama
eli erzientymettdmia laskuja. Luot-
to saattaa olla vilkaisuhetkelle sal-
lituissa rajoissa, mutta muutaman
viikon kuluttua saattaa jysehtezikin
NO pomml.

T?illaisen pommirZij?ihdyksen jiil-
keen alkaakin kiireinen luottotap-
pion torjuntataistelu. Velallinen on
otettava otteeseen rahojen saami-
seksi. On muistettava, ette itse ei
todennzikitisestikiien ole ainoa uhri,
vaan muutkin velkoj at ovat liikkeel-
le. Joutuisuus, pa:imeeratietoisuus
ja tietty hydkkie\,]ys ovat todun-
nassa terkeite. TAllitin ei pida hur-
maantua velallisen selittelyihin ja
lupauksiin. Velallinen saattaa vihol-
lisen tavoin viivlttee ja harhauttaa.
Siksi on kaynnistettave tiedustelu
eli hankitaan velallisesta uusia, tuo-
reita tietoja. Sen tavoitteena on
selvittzia velallien voimavarat.

Vakuudet otettava
heti haltuun

On lahdettevA siite ajatuksesta,
ettei velalliselta j uurikaan liiydy ve-
littiimia keteisvaroja. Siksi on kaa-
pattava vakuudet omaan hallintaan
ennen kilpailevia velkojia. Samalla
on varauduttava pessimistisesti
kaikkein pahimpaan eli aliakkaan
konkurssiin. Velallisen vakuudet
p?Uomakityhessa Suomessa eivat
voi riittzi2i. kaikille velkojille. Asia-
kas on jettzinlt samanaikaisesti
muillekin maksamatta aikaansaa-
den h:immennysE. fuvakkaotteisin
saa etulyiintiaseman muiden hai-
kaillessa. Velallisen tarjoamaa va-

kuutta on arvioitava site ajatellen,
mika sen konkreettinen arvo on
pakkohuutokaupassa ja konkurs-
s$sa.

nuslukuja ja arvioida yrityskiinni-
tyksen vahwutta, vakuuden arvi
ointia ei saa jattiii. pelkkien pape-
reiden varaan. Etuoikeusasetukses-
sa palkat kiilaavat yrityskiinnitys-
saatavien ja niiden kanssa samassa
lohkossa olevien ennakonpidiitys-
ten ja elakelaitossaatavien edelle.
Vakuuden arviointia ei tulisi jettaa
myiiskiiiin velallisen itsense tadoa-
man informaation varaan. Vaikeu-
dethan ovat heidlin mukaansa vain
tilap:iisia ja ohimenevi?l Heidiin
sanomaansa on suhtauduttava ter-
veell?i epiiluuloisuudellaja tiedot on
pyrittava tarkistamaan omakohtai-
sin aistihavainnoin tai luotgttavaa
asiantuntijaa paikan pei le kaylte-
en,

Velallisen tarjoama tieto on usein
vanhaa. sil la kirjanpito on jaenlr
jiilkeen tilitoimiston ollessa vailla
omiaan. Vanhat paperit nalttevat
mukavia keyltd- ja vaihto-omai-
suusmeeria velallisen vakuutellessa
asioiden edelleenkin olevan suurin
piinein samoissa lukemissa. Siksi
on vaadittava tuore valitilinpiietds.
Sekin on voitu kyhata huterasti.

Vieraile velallisen luona

Mite isompi riski tuntuu olevan,
site herkemmil on lehdettiive kay-
maAn yrityksesse, vaikka velallinen
tarjoutuisikio itse matkustamaan
velkojan konttodin. Velallisen on
vaikeampi kaunomaalailla, kun vel-
koja itse nakee tyhjilHan ammot-
tavat hyllyt. Onkin h,.r'e ha.ppoa
liikkeessa velallisen etukateen anta-
ma asiakirja kadessa katsomassa,
mrssa papereissa sanotut tavarat
oikeastaan ovat; mielikuvituksessa-
ko vaiko hyllyssZi paikallaan? Yllet-
tavat asiakask?iynnit tuovat arvo-
kasta hetoa.

Velallisen antamat liian opitimis-
tisen kuvan itse hankkimiensa
asiantuntij a-arvioiden alulla. Jos it-
se ei paijse kAymiien, on pantava
taattu ja luotettava asiantuntija va-
koilemaan yrityskiinnitettyii koh-
detta. Yrityskaynnin aikana on sel-
vitetteve velallisien varat ja velat.
T,illiiin on tunnettava etuoikeusase-
tus paepiirteissAan. Neuvottelun
kestZiessa &hdAan tavallaan kon-
kurssipeseluettelo. Se antaa kon-
kreettisen kuvan yrityskiinnityksen
vahvuudesta pahimmassa kriisissZi.

Omakohtaiset havainnot yrityk-
sen johtajasta, firman tiloista ja

ta



Jisenpostia jatkuu. . .

muista ulkoisista seikoista vahvis-
tavat kzisityste vakuuden todellises-
ta arvosta. Mit?ijamptimmin paikat
firmassa ovat ja mita iskukykyisem-
mZilta johto vaikuttaa, site parem-
min voi uskoa firman nousuun.
Liian monessa kriisiyrityksessa
kaikki ovat kriisissa. Johtajalla on
alkoholiongelmia ja kotieHma on
sekaisin. Paikat ovat siivottomassa
kunnossa ja yleensa kaikki jaijes-
telmiilJislys on kaikonnut. Tyitnte-
kijet kuhnailevat tyiisszien seisok-
sien ja aikaansakuluttaen, kun heil-
la ei ole edes fiittavia tarpeita, miste
valmistaa jotakin. Palkat saattavat
olla palkkaturvan maksamia. Tyd-
motivaatio on kadonnut. Tyiinte-
kijijita kannattaa puhutella, sille
heiden suustaan purkautuu helposti
totuuden ja tympaentyneis]ryden
henki. He edustavat yrityskiinnityk-
sen edellii olevaa etuoikeutettua

joukkoa. Mielesseen sopii arrarutel-
la, mista tamekin firma repiiisee
tele joukolle ensi perjantaina
100.000 markan palkkarahat, kun
meidiin firmallekin pit:iisi sita en-
nen olla 200.000 markkaa ja muil-
lekin jotakin. Asiat on rnielessiiiin
muutettava konkreettisiksi laskel-
miksi ja siunailtava mielessA,in ne-
kemense, vaikka kohteJiaisuussyis-
te ny6kkeileekin johtajalle kahvi-
piiyd?iss?i. Nekem:insa esineet on
muutettava ajatuksissaan rahaksi ja
mieluiten viel?i huutokauppahrn-
noin, jotta totuus kaikessa karuu-
dessaan tulee tajuntaan.

Jatkuva kosketus velalliseen
siiilrtettevl

Yrityskziynti on mielestAni vAlt-
tamAtitn yrityskiinnityksen arvioi-

miseksi. Saarisel2in lomakelolle ei
saa olla niin kiire, etteijouda kouk-
kaamaan velallisen kautta. Asiak-
kaan silmzillepito on samaa kuin
tutkisi omaa paivittiiiste shekkitilie.
On tunnettava huolta, mrten asr-
akas hassaa mimrn rahojani. Jat-
kuvalla tiedustelulla ylepideteen
oman firman esikunnassa reaaliar-
kaisia tietoja, jotka ovat viilttzimet-
tiimie oman johtajan oikeille pa:i-
tdksille. Pelkat paperitiedot firmas-
ta eivat siis ole riittavia, vaan prtea
olla omakohtaista tietoa ja havam-
toja. Se tuo asiakasfirman kon-
kreettisemmaksi ja tutuksi. Vakuus
on sita parempi, mite konkreett;
sempi se on mhatalletuksesta Hh-
tien. Mik?ili yrityskaynnin aikana
omien aistihavaintojen ja velallisen
puhuttelun jalkeen syntly vakau-
mus, ette tiistahan ei tule yht*in
mitiizin, on viisainta antaa asian-

ajajalle tai perimistoimistolle kiirei-
nen toimeksianto ryhtye oikeudel-
liseen perintiien, jota on tuettava
tarpeellisin turvaamistoimenpitein
ja konkunsiuhin. Kun vakuuden
reaalinen arvo yrityksen sen hetki-
sesse tilanteeesssa j a tulevassa tilas-
sa etenkin huomioiden tulevat palk-
kar?istit tuntuu uhanalaiselta, pee-
tiiksenteko on tapahduttava ripeii-s-
ti. Pekke peetits ei vielzi riite, vaan
on valvottava sen joutuisaa tiiltan-
tijiinpanoa. Ennen yrityskiiyntiii on
velallisesta hankittava rasitustodis-
tuksia ja muita virallistietoja varois-
ta. Haluan seuraavassa numerossa
kertoa pari esimerkkia vekojan ka-
rusta kohtalosta tAman laiminly6-
tya seh'rtda rasitukset.

Olemme elaineet voimakasta talouskasvun aikaa!
Voimakasta talouskasvua seuraa usein voimakas talouskrapula!

Oletteko varmistuneet siita, ettii tuleva laskusuhdanne ei tuo
tullessaan odottamattomia luottotappioita?

Oletteko tilanneet tiliasiakkaastanne luottotutkimuksen?

Suomen

Luottotutkimus Oy
Yritystutkimukset

Suomen Luottotutkimus Oy Kalevankatu 44 A 13 00180 Helsinki puhelin (90) 601255 telefax 64371o



Madrid
Caramba, Mikko ja Thomas Espanjassa
Kokousjoka oli tarkoitus piraa kak-
si kuukautta aikaisemmin Barcelo-
nassa voitiin nlt onnellisesti pit:ia
aurinkoisessa Madridissa. Ongel-
mat jarjestelyisszi johtuivat kai in-
sisijaisesri siire, etre isantemaassa
toimii kaksi luottomies-vhdistvsta.
toinen Barcelonassaja tolnen Mad-
ridissa. lsannAt vakuuttelivat, ettZi
kauan jatkunut ktiydenveto yhdis-
tysten viililla olisi loppumassa ia
yhdistykser yhdessa haifu tsisivat ra-
kentaa yhteistyiita tarkoituksenaan
muodostaa yksi kansallinen orga-
n$aauo.

Torstai-iltana 17. tammikuuta
osallistuin Mikko Parianteen kans-
sa Advisory Commitieen kokouk-
seen,Joka peeaiheena oli $ 85 Roo-
man soplmuksesta koskien tietoien
vzilittemiste yritysten viilillii. Ko-
kouksessa todettiin, etta luottotie-
tojen vailirremisre kyseinen pykZil?i
er kielle. Lisziksi keskustelriin
ECU:n kaytitsra, taloudellisista ri-
koksista ja kiinnityksista luottokau-
pan vakuutena. Komitea toivoi tu-
levaisuudessa saavansa iiisenisti'te
enemmiin aiheira vastanavaksi ia
halusi korostaa, ena iokaisesia
FECMA:n j:isenmaassa ioimii ko-
miean yhdysmies. jonka puoleen
JoKalnen tuottomtes voi kaiantvzi
halutessaan lsatieroja esim. kys;i-

sen maan olosuhteista, lainsaiiden-
niist:i tai kauppatavoista. Tietenkin
vor keiinrye myds oman yhdistyk-
sen yhteyshenkilt in puoleen, ioka
viilittea riedustelun ettenp?iin. 3eu-
raavassa Luottolinkin numerossa
julkaisemme rarkempia tieroja jZi-
senmarden yhreyshenkildisra. Luot-
tomiehet r.y.:n yhreyshenkiliine roi-
mii allekirjoitanut.

FECMA:n kokous pidettiin seu-
raavana paiv:ine hiukan sekavissa
puitteissa, koska osallistujat joutui-
vat IBERIAN lentolakon vuoksi
muuttamaan lentosuunnitelmiaan.
Kokous pidettiin kuitenkin raken-
tavassa ja aurikoisessa hengess:i.

. ulkona paistoi aurinkoja lem;inr?i
oli yJi l50C. poikkeukseLtisen ti im-
mintii kuulemma. Osallistuiia oli 20
henkilde 8 maasta.

Kokouksessa keskusreltiin FEC-
MA:n sisiiiseste ja ulkoisesta tie-
dottamisesta seka piietertiin toteu-
tuksesta. FECMA:n toininnan vh-
tene €rkeene pidetyn peruspilarin,
Jaser uertelon julkaisun mydhiisty-
mrnen selvirettiin. Ongelmana on
J?isenyhdistysten jzisenrekisterien
epetaydelliset tiedot seka hinsAa-
daltd, joka monessa maassa edel-
lytt:ia luettelossa julkaistavien hen-
kiliiiden suostumusra. Kuitenkin
sovittiin, ette ensimm?iisesse luette-

Iossa julkaistaan ainoastaan niiden
yhdistysten toimittamat jesentie-
dot, jotka ovat valmiit 1.3.1989.
Luettelo on toivottavasti keltiissa
jo kesan kuluessa. Luottoalan kou-
lutuksesta keskusteltiin paljon ja
seuraavassa kokouksessa toivotta-
vasti voidaan ottaa kantaa mite
kaikkea esim. luottoalan perustut-
kinnon pit?iisi sisi tAa niin, ettA yh-
dent)"r':isse Euroopassa tam?in alan
koulutus olisi yhtill:iinen maasta
riippumatta. Ranskalaiset kokous-
edustajat selvittivat Pariisissa 8. - 9.
kesekuuta pidettAv?in seminaarin
j zirjeste\^te.

Tarkemmin Pariisin seminaarista
kerrotaan toisaalla Luottolinkissa.
FECMA:n pitkAn tahraiimen ta-
voitteista kaltiin kokouksen lopus-
sa vilkasta keskustelua.

Kokouspiiiviin pziatteeksi isiintii-
vziki oli jerjesteolr osallistujille ja
Espanjan yhdistyksen j,isenille mu-
kavan pziivrillisen, jolloin saimme
tutustuapaikallisiinherkkuihin niin
ruoka- kuin juomapuolela. Paikal-
liseen tapaanhan kuuluu. etta pai-
v:illinen sydde:in vasta kymmenen
aikoihin ja yhden maissa siirrltiZin
tanssimaan flamencoa lapi y6n.
Carambaa.

Thomas Feodoroff

15



Luottomiesten

CREDIT

Tiinii ruonna FECMA:n seminaarin isdntiin2i toimii Jean-Paul Marrat Pariisissa 8.- 9. kesakuuta
1989. Tilaisuuteen tuo lisiiloistoa Ranskan vallankumouksen 200-ruotisjuhlat.

Luottomiehet jarjestaa jo tuttuun tapaan matkan tahan konferensiin. Laht6 on 8.6. ja paluu
11.6. 1989 (torstai-sunnuntai).

Seminaarissa kiisitelkiAn tanAvuonna mm. luottop?iiillikdn toimenkuvaa yhdentF/iissa Euroopassa
1992 sekii sita talous- ja rahoitusympfist6'i, jossa han toimii. Lisliksi teemme lauantaina ydtys-
kayntejA mm. luottovakuutusyhtid PanFinancialiin. Tulkkaus tapahtuu ranskaksi ja englanniksi.

Matkaseuralaisille on luvassa omaa ohjelmaa.
Matkan kokonaishinta seminaareineen ja pliiviillisineen neljan tiihden hotelli Lutetia Concordessa

on 4.765 mk. Yhden hengen huonelisii on 990 mk. Matkaseuralaisille matka on luonnollisesti
edullisempi.

Toivon saavani ennakkoilmoittautumisia puh. (90) 144 Oss/Mariut Laaksonen tai osoitteella:
CreditJustitia Oy, PL 47,00241 Helsinki. Tarkemman seminaariohjelman sekii muuta ti€toa
ma&asta saa myits Marjut Laaksoselta.

Thomas Feodorofr

FECMAN nykyinen puheenjohtqia Jim Furey
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LUOTTOMIEHET - KREDITMANNEN R.Y. TOIVOTTAA UUDET JASENENSA TERVETULLEEKSI

Luottomiehien jiisenmiiiira kasvaa vauhdilla. Edellisestzi Luot-
tolinkiste jei hallituksen 13.10.88 h]'\'aksymista uusista j:isenista
julkaisematta tilanpuutteen woksi seuraavat:

Hallituksen kokouksessa 13.101988 hyvaksytyt uudet jesenet

Hallituksen kokouksessa 30.10.1988 hyviiksytyt uudet jesenet:

Hirsimaki Jukka Pekka
Markkinointipeellikkd
Tietoperinte Oy
Hemeenkatu 15 C
33IOO TAMPERE

Lekander Terttu Tuulikki
Luotonvalvoja
Starckjohann-Telko Oy
PL 54
l5l0l Lahti

ViiisZinen lsmo Erkki
LuotonvalvoJa
Osuuskunta Tietorengas
Kaenkuja 3-5 B 16
OO5OO HELSINKI

Seittenranta Seija Orvokki
LuotonvalvoJa
Kaukomarkkinat Oy
PL 40 02630 ESPOO

Korpela Pentti Tapio
Talousjohtaja
Uusi Suomi Oy
Vetotie 3
02270 VANTAA

Nieminen Vesa Antero
Varatuomari
Vakuutus Oy Pohjola
Lapinmaentie i
OO3OO HELSINKI

Kari Erja Liisa
Luotonvalvoja
Philips Oy
Sinikalliontie 3
02630 ESPOO

KivekZis Pirjo Helena
Luotonvalvoja
Luottokunta
Heikkilentie 10
OO2IO HELSINKI

Alfors Tarja Birgitta
Luotonvalvoja
Luottokunta
Heikkiliintie l0
OO2IO HELSINKI

Nyyssrinen Paula Marja
Luotonvalvoja
Independent Rahoitus Oy
PL 523
OOIOI HELSINKI

20

Kantee Vesa Juhani
Oikeust.kand.
Skop-Rahoitus OY
PL 9OO
OOIOI HELSINKI

von Weissenberg Benita Jeanette
Yo-merkonomi
Frenckellin Kirjapaino Oy
Niittyrinne 4
02270 ESPOO

Vanhanen Pekka
Varatuomari
Tietoperinte Oy
PL 519
33IOI TAMPERE

Nisumaa Timo Aukusti
Luottopaallikkit
Pohjola-Yhtiitt
Lapinmaentie I
OO3OO HELSINKI

Pyhal?i Jarmo
Luottopiillikkd
Diners Club Finland Oy
Mannerheimintie 20 B
00100 HELStNKt

Louko Jouko Matias
Luottopealikkit
Oy C.J. Hartman Ab
Kauppapuistikko l2
65IOO VAASA

Mekela Anita Iris
LuotonvalvoJa
Oy Agfa-Gevaert Ab
P L 8
02271 ESPOO

Hall i tuksen kokouLsessa 03.11.1988 hyvi;ksytyt uudet jZbenet

Hallituksen kokouksessa 16.11.1988 hyvaksytyt uudet jesenet

Hallituksen kokouksessa 16.12. 1988 hyv?iksytlt uudet j?isenet

PZitynen Heli Aulikki
Ekonomi
Hewlett-Packard Oy
Piispankalliontie l7
02200 EsPoo

Rantanen Raila Marita
Maksuliikenteen esimies
Valmet Automation Oy
Lentokentankatu 1l
33900 TAMPERE

Immonen Raija Elisa
Luotonvalvoja
Starckjohann-Telko Oy/ Rake
Hitsaajankatu 9
008 t0 HELSTNKI

Kostia-Kokkonen P2iivi Kristiina
Luotonvalmistelija
Suomen Yritysrahoitus Oy
PL 125
00531 HELSINKI

Koponel Elsa Maria
Luotonvalvoja
OP-Kortti Oy
Simonkatu 12 A
OOIOO HELSINKI

Averio Hely
Varatuomari
Kesko Oy
Satamakatu 3 A 6-27
OO I60 HELSINKI

Grtinholm Pentti Ilari
Varatuomari
Kesko Oy
Satamakatu 3
OOI60 HELSINKI

Johansson Matti Konstantin
Varatuomari
Vakuutusosakeyhtiti Sampo
PL 216
2OlO I TURKU

Kejo Antti Vilhelm
Asianajaja
Asianajotoimisto A Kejo
Kauppakatu 26 D 25
87IOO KAJAANI

Koskinen Timo Juhani
Apulaisos.paAll.
Vakuutusosakeyhtiii Sampo
PL 216
20 lOI  TURKU

Laaksonen Eija Riitta
Toimistosihteeri
Pinnoite-Eristys Oy
Koulukatu 24
201OO TURKU

Granqvist Kenneth Eino
Luotonvalvoja
Suomen Osuuskauppojen Kes
Vilhonkatu 7
OOIOO HELSINKI

Luhtala Marja Leena
Luotonvalmistelija
Suomen Yritysrahoitus Oy
PL 125
OO53I HELSINKI

Hakola Vesta Mirjam
Palveluneuvoja
Suomen Asiakastieto Oy
Ratamerstarinkatu 1l
OO52O HELSINKI

Anttila Jorma Kullervo
Rahoituspaelikkit
Machinery Oy
Teollisuuskatu 29
OO5IO HELSINKI

Riikonen Tuta Onerya
Luotonvalvoja
Siemens Oy
Mikonkatu 8
OOIOO HELSINKI

Lipponen Tapio llmari
Kauppat.maist.
Korpivaara Oy
Korpivaarantie I
OI45O VANTAA

Oksanen Oiva Juhani
OTK
Vakuutusosakeyhtid Sampo
Annankatu 42
OOIOO HELSINKI

Sandvik Stefan Bttrje
Diplom ekonom
Viking Line Ab Oy
Pb 35
22IOI MARIEHAMN

Hallituksen kokouksessa 18.01.1989 hyviiksytyt uudet Jesenet



Oik.kand. Petri Caryen on nimitetty 16.01. hhtien luottopaiil-
likitksi Luottokuntaan, jonne hzin siinyi Kaukomarkkinar Oy:slZi
vastaavista tehtavist2i

Oy Asea-Skandia Ab:n luottopiiellikitksi on 15.12.88 lzihtien
nimitetty Tom Ahlroos. Tete ennen hzin on toiminut Luottokunnan
luottopiullikkiina.

Vamtuomari Risto Suyiala on nimitetty Credit Management
*onsultiksi Cashplan Consulting Oy:iiitn l.l. alkaen. Suviala on
viimeksi toiminut Maksutieto Oy:n toimitusjohtajanaja sita ennen
Keskusosuusliike Hankkijan luotto-osaston osastop&illikkiinii.

lContant Oy:sse on tehty
sumavat nimitykset:

Helsingiss?i kevai h avattavaan tZiyden palvelun konttoiin on
Dimitetty konttorinjohtajaksi Martti Kuurtamo. Hen on aikaisem-
min toiminut markkinointipiiiillikkdne Contant Oy:ssa Turussa.

Markkilointipa:illikitksi on nimitetty kauppat.maist. Rolal|d
Ullqvi$. HAn on ennen Contantiin sii.tymistean toiminut cash
management -konsulttina SYP:ssa.

Credit management -konsultiksi on nimitetty yo.merkonomi
Mil*o Jurinila. Hiin on aikaisemmin toiminut Oikeusperinra
Oy:ss?i apulaisjohtajana ja Diners Club Hnland Oy:ssa luouo-
p?ielikkitne.

AsiakaspalvelupZiZillikdksi on nimitetty oik.kand. Outi Haavisto.
Ennen Contantiin siirtymisteen hZin toimi Salora Oy:ssa luoton-
valvojana.

Risto Suvialo Tom Ahlroos

OIXAISU

Numerossa 4/88 oli sivun 5 kuvatekstisse painovirhq Simo Ke*iven nimi
on edell€enkin entisense, vaikka toista vaitimmekin.

Yhdistyksen hallitus on peAttanf vuoden 1989 kokouja-
jankohdista ja matkoista. Merkitse ajankohdat jo nyt al-
lakkaasi, vaikka myiihemmin saat vielii niiistA aieto; tar-
Kemmln.
- torstaina 16.3.1989 kuukausikokous klo 17.00 Tilausra-

vintola Royalissa
- keskiviikkona 5.4.1989 matka Lahteen, Hhttt Hgista 13.00

tiistaina 16.5.1989 varsinainen kevltkokous klo 17.00
- torstaina ja perjantaina 8.-9.6.1989 Fecman seminaari

Pariisissa, matkalle lahkt torstaiaamuna, paluu sun-
nuntaina illalla.

- torstaina 7.9.1989 kuukausikokous klo 17.00
- slys-lokakuun vaihteessa Luottomiehet r.y.:n merisemi-

naan

torstaina 30.11.1989 varsinainen swskokous klo 17.00

2l



Exkursio Lahteen!
Luottomiehet tekeviit opinto- ja tutustumismatkan LAHTEEN keskiviikkona 05.04.1989. Laihtd on klo 13.00 Helsingin
rautatieaseman Pa5postin puolelta (Finnairin lentotavaraterminaalin edestli) Espoon Auto Oy:n vihreiillii bussilla.

Ohjelma:

14.30 tutustumme Luhta Oy:n Launeen tehtaan, Saksalankatu 6, 15100 Lahti toimintaan. Jouni Miikeliiinen opastaa
ja tutustuttaa swiillisemmin Luhdan asioihin (varaa rahaa, jos....?!)

- 16.00 saamme tietoa Mallasjuoma Oy:n toiminnasta, josta tekee selkoa Jouni Liimatainen.

19.30 liihdemme paluumatkalle. Matkatla poikkeamme johonkin kahvitle tai ... Yoy know! Paluu Helsinkiin on
n. klo 22.00.

Autoon mahtuu 50 henkildii ilmoittautumisjiirjestykscsii, joten ota yhteys Asiakasti€to Oy:n Asta Maltzeffiin, puh.
90 - 147 611 ja varaa itsesi mukaan. Toivomme, ettA olet tehnlt sitovan varauksesi 29.03. mennessli (os silloin on
vielii paikkoja?).

Paluujuomat ym. tarjoilut sisiilty/at matkakuluihin, jotka ovat 100 mk henkiliiltii. Maksukuitit jaetaan bussissa.

Mukaan mahtuu myiis l0 muilla kulkuneuvoilla tulijaa. Mikiili kuulut tiihiin ryhmddn, niin ilmoita tiistii ASTALLE.
Luhdalla sitten tavataan (osoite "Ohjelma' -kohdassa)!

TERVETULOA:

K O K O U S K U T S U

Luottomiehet-Kreditminnen r.y: kokous pidetiiiin torstaina 16.3.1989 klo 17.00 alkaen
Helsingissii Tilausravintola Royalissa, Pohjoisesptanadi 2, 3. kerros.

Kokouksessa kiisitelliiiin:

1) hallintopiinlikkii Re{io Aamio Suomen Asiakastieto Oy:stii
kertoo tietosuojalautakunnan luottotietoalaa koskevista
ratkaisuista

2) koulutuspiiiillikkii Marja-Leena VAisilnen kertoo syksylli
1989 alkavasta Iuottotutkirmosta

3) Muut asiat

Kokouksen jiilkeen on mahdollisuus nauttia yhteinen iltapala. Ilrnoittautumiset kokouk-
seen/ruokailuun pyydetiiiin tekemiiiin 14.3. mennessli puh. 634 865.

Tervetuloa
Luottomiehet-Kreditmdnnen r.v.

Hallitus


