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UUSI VUOSI, UUSI MIES,
VANHAT KUJEET
Vuoden1988Luottomieheksi
valittu Pertti Pennanenteki oman piiatoimittajakautensa
1986 1988aikana merkittaveatyii€ Luottolinkin eteen. T:iste on h).r'a jatkaa.
LehteatehdzEnn)rt uusitun roimitusneuvoston
voimin(ohon Pennanen edelleenkuuluu) hyviiksi koetuilla linjoilla.
IICM:n puheenjohtaja John
Osullivan kertoi tervetuliaispuheessaanviime woden FECMA
seminaarissaDublinissa, kuinka
Euroopan luottomiehet alkavat
saadahuomiota
osakseen
siten,efta
heilta mm. plydet2ianasiantunttalausuntoja luottoalaan liittyr'ista
asioista.Luottomiehet- Kreditmzinnenry:n jiisenmiiarii on hyvasse kaswssa,joten tamakehitystuIeevarmastimeilliikinlaajenemaan.
Asiantuntijaneuvot ovat terkeite,
jotta ulkopuolisille
j:ia selkeiikiisi.
tys alan nakymista nlt ja tulevaisuudessa.Tietoa tarvitaan myiis
oman alammesiszilla.Yhdistyksen
lehti on luottoalan erikoisjulkaisu,
jossatoivon jiisenienkayvenenemmen sita keskusteluaalan eri asioista,jotka kiinnostavatkaikkiaja
Jostamoni voi saadataysinuuden
jonakdkulmansiihenongelmaan,
ta han on pityd:iliian pyitrite yt
mahdollisestijo pitkiiiinkin. Liseii
toisaalla lehdesseolevaaj?isenpos-

tikidoittelua!Luottolinkkikehittly
koko ajan eri osiltaanja tuohon
kehitystydhiinvoi meistaitsekukin
vaikuttaa.

1992
Voimme kai ilolla todeta, etta Euroopanyhdent,'rninen1992ei tiij lA
Suomessaole aiheuttanut mite?in
hysteriaa,vaan yrityksetovat edenneet tzilla sektorilla varsin maltiltsesti. T:imA jo melkein inJlaation
kArsin't sanonta tuodaan yritykseennormaalinapitkan tahtayksen
kehityksene,eika site nehde minkii?inlaisenamustana pilvena. Yhdentyminen tulee, joten on hyva,
ettAsiihenvalmistaudutaan.Oman
tirkdin lisAn tuohon valmistautumiseenantaatanAluonna Pariisissa
jarjestettAv,i FECMA seminaari,
jossa n:iista suuristalinjoista menniiiin aina luottopZi.:illikiintoimenkuvaanwonna 1992.T:ime tapahtuma on kiistatta myiis yhdistyksemmevuoden 1989kohokohta.
Haluan omastaja toimitusneuvostonpuolestatoivottaa mukavaa
ja menestyksellistawoden jatkoa,
rahatpoisluduksilta!
Jad Nuodnko

Vuoden1988luoffomies
Pertti Ilmari Pennanen
Syntymaaika:
28.03.1939
Syntymapaikka:
Virolahti

Luortopaaillikkd
Pennanen
on toimrnut Jasenlehlemme
LUOTTOLINKIN
p?iatoinittajana r.v.
Pddtoimet:
19861988ja kuuiuuedelleen
leh196l-1963Kansallis-Osakepankki,den toimitusneuvostoon.
Liseksi
Hamina,luottovirkailija
hiin on ollut yhdistyksenhallitukjostavuo1963l97l SuomenLuotonantaja- senj:isenw. 19851987,
yhdistys,Helsinki,luoflotietotutki- den 1987varapuheenjohtaiana.
Ja
I97l-1974Keskusosuusliike
Hank- Harrastuks€t
ja lukeminen
kija, Helsinki,luottotarkastaja
Kiinteistathallinto
ja kuntoharrastuksena
1974 Oy Kontino Ab, Helsinki, iilyllisenZi,
luottopaal[kkd
meis.issii
liikkuminenilmanasetta.

Luor toniehet r.r:n puheenjohtaja Mikko Parjanne luovuttaa
"Vuoden luottanies" -diplonin Pertti Penndselle.

Luottomiehet-Kreditmflnnenr.y:n syyskokouskerdsi
ravintolaOstrobotniallesalillisenkiinnostunutta
jflsenistiii
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Kun saintiedon,ette yhdistyksemE|challituson nimennlt minut laoden 1988Luottomieheki,niin tiima
paatds on minut mielltaviisti ylI ran!1.Samallak:isiten,ettatzime
on huomionosoitus.
ei vainminulle
h€nkilitkohtais€sti, vaan myds
yhtiitlleja senjohdolcdustamalleni
joita
lc seka hFille tytttovereille,
minullaon ollut.

Petti Pennanen

Pahelevalla luottohallinnolla
::,1:iiti!1i.'.jfi!:,1rlii:'jJJfJr
sr.\oidaantaliimvdsoitaatunnus-

-

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

muutakin, joille tunnustus olisi
kuulunut.
Siitli on nyt siisaikaaneljZinnesjoka
ruosisataja yhdistykseemme,
oli perustettukaksi luotta aikaisemmin,kuuluisilloinhiemantoisjotka l?iheskaikki
tasalaaj?isenta,
tunsivattoisensa.1970-luvulla
ta- annettiinv. 1976suositukset
viivZis- on muuttunut.Rahoitustaon hel- olisijo siedettavA
rahoitustulos
saapahtuij:isenistdsse
rakennemuutos. tyskoron veloittamisesta.
Maksa- posti saatavissa.Rahoituskustan-tavNsa.
Yhdistysnaisistuija jiiseneksituli minenedel\4ti useimmitenvelalli- nuksetovat nykyisinaivan toista
ja senkanssatehtyesopimusta.Ko- kuin ennen.Reaalineninilaatiosta
rekeii myds perimistoimistoista
rahoitus-ja vakuutusaloilta.
ronmaksuvelvollisuus
voi myiis puhdistettu
korkokantakaikkineli- Rahatalouden
syntye liikesuhteessavallinneen sukkeineenon verrattainkorkea. ympiiristiin muutos
kauppatavan
perusteella.
Aikaisemminvelka oli kuin lahiaa.
MuutoksetluottoVastav. 1982tuli voimaankor- jonka inflaatiotuuli haihdurti-taVuoden 1986elokuussasaivat
kolaki,jonka perusteella
\4isivuottasittenoli esimerluotonan- seesta.
ja luoton
toiminnoissa
mahdollisuuden
taja voi yksipuolisesti
kiksi pankkilainojenreaalikorko teollisuusyritykset
saattaa
voimyiintiimisessii
ottaa
vapaasti
ulkomaista
pitkeaimaanviivastyskoron
maksuvelvol- vahennettyn?iinJlaatioprosentilla
kaistavaluuttaluottoa.Samanoilisuuden.Merkitdvinta oli se,ettA vam pan prosenttia.
Nyt reaalikorkeudensaivatmuutyrityksetvuotta
MyOsluottotoiminnoissa
luot- myiihemnin.
on ta- alkoi systemaattinenviivzistyskor- ko on v:ihintaen 5 70,er:ii.ssA
Teta ryhdftiin key'tl0 %. Verovelkapahtunutrakennemuutos.
On siir- kojenperiminenjasamallatuli selvZi tomuodoissajopa
t?imziiin ja kalliimpia kotimaisia
kin
korkotasoero
oli
edullisra.
myiinnetylle
luotolle
korko
vain
palvelevaan
I
fo
kk,
luottohallintoon
rytty
luottoja maksettiinpois. Pankeille
otetulle nytJopa5,5qokk.
perimispainotteises- verattuna omavaltaisesti
arkaisemmasta
tuh
rahaa.Oli rahaa mita jakaa.
Konkurssien
voimakasliseentyla luotonvalvonnasta,
mihin asiaan luotolle.
Paeomiatuli myits lTityskaupoista.
Yleisestivoidaansanoa,ettavii- rrunenwosina 1984-1987
palaanhiemanmydhemminesitykkertoisiimeisenviiden vuoden aikana on tzi, etta kaikilla ei ole ollut mah- Rahaa oli m]Ttave, ei mydnnefta5e5Sanl.
va. Panlkien rinnalle on tullut uuToinen muutos,jolla on ollut tapahtunutenemm:inkuin aikai- dollisuuksiasopeutuakorkeanko- siarahoituspalveluihin
erikoistuneiron
semman
25
vuoden
aikakauteen.
aikana.
merkitys,koskeeluottojenmy6nErikoisesti
raken- ta yrittejia. Suomeen
syntyi kasinushikkeille
oI tessesuhteessa
tZimrsla luottofilosofiaa.Vanhemvai- notalous.Luottohallinnossa
a]ettiin
keuksia,
kun
pi sukupolvi,johon tavallisesti
oli
ostettu
tonttimaatlasta ita enemmAnrahoitusosaamisja
ta
luottovaroin
rahojaoli kiinni
ketaanv. 1940ja sitii ennensyn- Vakuuksien
saatavuus
myiis myymettdmisseosakehuo- ta. Palveluun on panostettavasat! neet,haki enemmenturvallisuutmoin kuin asiakkaiden
tuntemukta. Nuoremmassa
neistoissa.
sukupolvessa
on
seen.
Luottohallintoon
fitt].r'a
tyatYksi
myiinteinenja
kiintoisa
kejotka ovathapelimiehia,
enemm?in
miiarii on muuttunutolennaisesti.
ja eh- hityspiifie oii etta myiis liikepankit
keneetuutuuksia,seikkailua
ka jannitystekin.T:illaisesta
on ve- ryhtyivat antamaanpankkitakauk- Avustuksetansayrityksille
tavarantoimitta- sekii luotonantajille
rik?is kuvaus hiljan ilmestyneessa sia kotimaisillekin
Ristipiilpys
kirjassa'Upsalanunet",jossaker- Jille. Tamejohrui paitsi panl<kien
viilisen
kilpailun
kirisrymiseste,
rotaanalle kolmekymppisten
ekoEri lahteistzihelpolla saadut
Eri alojen fitot alkoivat patbtaa
ja tuntemuk- myds siitzi, ette yritystutkimus kenomienkokemuksista
ovat olleetansavritvk_ l:iseniaiinkilpailuttamaan
pankkeja
sistasuomalaisessa
yritys-ja pank- hittyija setoi [saAvarmuuttapank- avustukset
kesken:izin.
kimiijddssaluotonottajinal98Glu- kien dskinottoon. Pohjaaantoi kir- sille. Niiden tunr'in on kehiGlti ia Jarahoitusyhtittita
AIarun puoliviilissii.Pankkien ovet janpitolainmuutos70Juwlla,jon- valmisteltutuotteita,joita ei ole kohtaisia hintasuositussopimuksia
ja on puhulrujopa
avautuivatjupeille.Luottovaroilla ka mukainentuloslaskelmamah- saatumarkkinoiduksi.Kilpailu on alkoi..syntya
mm. rakennustehdyt yrityskaupateivat pelotta- dollistimm. kassavirta-analyysit. vmoutunut, kun tuotteen m]rynti_ l(artell$ottumlsesta
nrnnastaon tydvoima-ym. a.vus- alalla.Ostajatovat ristipitllrtejinii
neetluotonantajia.
NeljenC:njArtustenosuusnoussutjopayli l0/s, joskusosoirtautuneet
jestelm:ista
viisaamrniksi
o[ siirr]4tyyhdenC:n
mlke on samakuin ka''ttiikatepro- kuin mlyjet.
Luottojen
saatavuus
Ja!estelmeen.
sentti kehitysalueen
Parhaisiintuloksiin on kuitenkin
ulkopuoliiilla
yrityksille. Kun ar,ustukiet ovat piizistyhyv:illayhteistydlaja ehdotAikaisemminoli luottojen saata- loppuneet,
onkinkonkurssiseuran- tomasti tulevaisuuskuuluu yhteisKorotonluotonantoloppui
luus ongelma.Rahanhinta ei sen nut hyvin nopeasti.Tuloslaskelman tyitlle niin hullulta kuin setoisaalta
sijaan ollut voimakkaan inllaation kaltdkate ei riita edesrahoitusku- kuulostaakin m]ryntihenkiliiiden
Eri alojen jarjestdjentoimesta moksi ratkaiseva
tekije.Nlt tilanne \tlhrn. 2 7o mlyntikatteen nostolla kilpaillessaverisestikeskeneen.

KiisittiH vain tukkuluottokaupannlkiikulman.

Pe ti Pennanen

Riskikenoin ja luottoluokkasysteemiluotonvalvonnan, perinn[n ja
myyntiosastojen ohjausvdlineend

Asiakkaiden
luottoriskivoidaanarvioida yhdestakymmeneenyltav:illa asteikolla,
kutenmonetkansainvailisetmonialayrityksettekevat.
Meilla Kontinossa sovelletaan
j ZirjestelmZiA,
jossaluottoluokkiaon
kuusi.Jos yrityson maksanutlaskunsa erinomaisesti,
sen rahoitus
pohjallajaluottotiedoton terveella
kin ovat h]"r'aq se sijoittuu luokkaan l-2.
Jos ydtyksellaon ollut lievea
ja senluottokelhitauttamaksuissa
poisuusarvoon alle kohtuullisen
luoton,sensaamaluottoluokkaon
3.
Luottoluokkaan5 kuuluvat ne
asiakkaat,joille luottoa ei myiinneta ilman vakuuttaeli luottoraja
on samakuin vakuudenma?fa.
Luottoluokkaan6 kuuluvat lajoille ei
hinnens.tilapiiisasiakkaat,
useimmitenole tarvettakaanavata
jatkuvaatilisuhdetta,muttayhteiskunnanvaatimientietojenkannalta
oma asiakasnumeroon paikallaan.

tarkasti,eike sovittualuottorajaa sestlhuonompaan suuntaan panylteta, kunnesheiddn arvioimisek- naan merkille ja niisd keskustelseensaadaantarpeeksitietojajoko laan.
- Saatavienlaatu saadaanselvilhenkilitkohtajstenyhteyksienkautta tai ulkopuolisistalfiteist?i.
le laskemalla. kuinka monta pro1.7.88voimaantullut osakeyh- senttiakunkin riskiluokan velkasaltiitlain muutos helpotti t?issasuh- dojen summa on kokonaisvelasta.
teessahuomattavastitilannetta.TiiLaatuerittellstzion ainakin pahen hinmuutokseenhan
mydsyh- ri-kolme merkittevae etua:
distyksemmeantoi aikanaanlaunehd:ian minkzilaiseen asiasunnon.
kaskuntaanm!-"tntimmesuunLuottoluokkasovellutus antaa
tautuu
ja -valvonnassa
luotonannossa
erise auttaa yritlksen luottopolaisia raponointimahdollisuuksia
litiikan muodostamisessa
sekAmlynnilleettejohdolle.
mlyntiosastot \oi\at tehde
- Perintekirjeiden
tulostusvoikauppaa erikseen m:ieriteltyjen hlottokelpoisuuskriteerien
daan ohjelmoidaluottoluokittain
ja perintar]'tmi
puitteissakysymatte aina luoteri karkeusasteisiin
voidaan eri luokissamefitelH erito-osastolta. Osalle roidaan
laiseksi.
myyd?ivapaastija osalle kaupat h).v?iksfaianyhdessaluorLuokitusmuutokset- erityi-

Kuinka luokitus tapahtuu
Uusistaasiakkaistaluokitus tehd:izinpiiiisiientdisestiluottotietojen
ja saatujentilinpaatdstietojen
seke
rahoituslaskelmienavulla. Toimintaansa aloittelevat yritykset, ellei
kysymyksessA
ole tunnettutausta,
luokitellaanaina aluksi4:nteentai
6:nteenluokkaan.
Vanhojen asiakkaidenkohdalla
on mahdollisuuskehitellii erilaisia
riskitekijitidenlaskentamenetelmiA
ja tunnuslukumm. taseanallysien
jen perusteella.
Mutta kuinlG toimitaan, jos tifinpiiatiistietoja ja rahoituslaske]mia ei saadakaFtiiiin?
Jos asiakasmaksaalaskunsasovittujen maksuehtojen mukaan,
voidaan soveltaa lievempaa riskikerrointa. Asiakkaan maksukaltteytymista seurataan ja kaikkia
muutokia tarkkaillaan. Hitaasti
maksavia asiakkaita, jotka p)rynniiiste huolimatta eivet anna tilinpaatiistietojaan,valvotaanerityisen
o

tohenkiltiiden
kanssa.
- tuo luotto-os.tstontytthiin luovuutta ja voi piiiiste toteuttamaanitse motivaatiota.
Iisiiksi voidaan seurata,ette
alennuksiaei mydnnetahitaasti maksaville asiakkaille. Varastoonei hankitatai valmisteta tuotteita, joita voidaal
mlTde vain riskiasiakkaille.
sille on vaarana,ette vansto
vanhenee
tai tuleeliiansuureksi
Riskinottokykyyntena pziivane
tarvitaan atk-systeernien lisZiksi
vankkaaammattitaitoa,
sillariskin
arviointi on vaikeampaakuin ennen.Nykyisetluottotiedotkinkertovat h) r'in vaihAinyrityksesteja
sopivat lahinna vain kertaluoton
myiintamiseen.

Luottomiehet-Kreditmzinnen
r.y.:n
tulevarsuus
neFuie mielestfi hvvdta. Monta uutta toimintamu;toa on tekeillAtai ainakin ajatusasteella. Paljon asioita on ajateltu
toteuttaatanakrn\uonna.Jilsenille
helmikuun alussapostitetustatiedotteesta selviiia piiepiirteisseZin
woden tZirkeimmetpiiiv?it yhdistyksen toiminnassa.Tiimiin lehden
palstoilla saa sitten tarkempia tietoja kustakin tapahtumasta.Tiejaettiinmyiisrintamerkki
dotteessa
yhdistyksenjesenille.
TAla merkile
on haluttu lujittaa j?isentenyhteenluuluvaisuuden merkityste. Hallinrs toivookin, ette site kaltettiisiin
bhdessa ilmenevien periaatteiden
mukaisesti.
Tiedotteessapuhuttiin uudesta
jasenluettelosta,
joka on piakkoin
rulossa-T{isseyhrcydessdhaluaisin
rlela todeta,etta me vhdistvksen
toimihenkiliitemmemiliien iysty
p,rtem:i?in
ajan rasallaj ?isenrekistena"Josemmesaasnien automaattisestijesentenomiailmoituksia.
Viime syksyneyhdistyksenhalItus paarriperustaapienen"Msiotyitryhman",jonka tehtevanaoli
laatia lyhlt anallysi yhdistyksen
n! kytilanteesrasekii kijata kehitdmisajatuksia.Tydryhmaenkuuluivatallekirjoittaneen
lisAksiThomasFeodoroffjaPerttiLarva.

Luo t tomiehet-Krcd i t mdnnen
ry.:n hsl lituksen pu heenjohtajaksi vuonno 1989 valittiin
Suomen Asiakastieto Oy:n
toimitusjohtoja Mikko Parjanne. Puheenjohtajana hiinellii on kolmos eli yiimeinen
kausi meneilltidn.

Nykytoiminnanhyviit ja
huonot puolet
Ty6ryhm:issetodettiin, etta yhdistyksennykytilannettavoidian
pitae h]./Ana mm. seuraavienasioiden osalta:kontaktitja asiakassuhteetlujittuvatyhdesseolossa,
j as€nlehri,kokoukset,tulevaIuottoalan perustutkinro{ LTS), risteilysemrnaan.
matkatsekZikotimaassa
ett:i ulkomailla.Nykytoiminnasta
kritiikkie saivat seuraavatasiat:
esiintyjatovat liian useinvain aukja luennoitsijoita,
rorireetteja
joita
kokouKsessa
itseasiassa
ei lainkaan
kuunnella. Helsinki-keskeisws.
korkeamman luottokoulutuksen
puute esimerkiksiyliopistotasolla,
ja palkkatavoitarvostusJzisenten
reidenselvitteminensekeLuottolinja jatkukin toimitusvarmuuteen
wuteen liittyr'et asiat olivat mvits
kritiikin kohteena-

Mikko Parjanne

Puheenjohtajan
palsta

kuutusyhtiiiiden perintiilakimiemuu jzisenteninnostaminenja monta yhdistystammehhelle obhet, TerZistukkureidenluottopalkitseminen:jiisenhankinnas- vaalainszizidantdhanketta
on vireilpai likkt ryhme, Luortotietotoisa, kokoukseenosallistumisessale. Meidan te!'tly itse puuttua niiimistojenliitto, Rrimistoimistohin hankkeisiin, seurata niita ja
Jne.
jen liittojne.)
luottopaalikitiden puheenvuo- ottaa aktiivisestikantaa eri v:ilineiluottopii?illikiiiden/
luotonvalvoron jatkuwus kokouksissa
den awlla. N?iin voimme paremjien toimenkuvien
luominen;mi- - osapaivetoiminensihteeri/Lin- mrn vaikuttaa tulevaisuuteen.Lahin asettuuorganisaatiossa
kin toimitussihteeri/jzisenrekistekitoimikunnan vetejAksi valittiin
tutkimus luottopiizillikiin/luo- dn hoitaja
Timo Miiki PerimistoimistoContonvalvojanroolista,palkkaukpotentuaalisten
toiminnanjatka- tant Oy:sta.
sesta,toivomuksista,koulutukjien kartoitus
ja luotonvalvoLuottopii2illikiin
sesta,koko alasta,yrityksenluot- - toimikunnat hallitus:toimintehteve- ja palkkatasotutkiJan
tokaupanprosenttiosuudesta
ja
nan yhteysaina sZiillretteveesi- mukseen on myiis t,ille wodelle
merkityksestejne;
ehke
uftopuoja varattu meiirZiraha.Moni muista
merkiksi henkilatjerjestelyjen
Kehittiimisajatuksia
linen luotettavatutkimuslaitos pitltakidoienanrlla
ede e mainituistaajatukista ovattai vastaava
uusientoimikuntienperustami- kin sitten sellaisia,ette ne ovat vain
Tydryhmn kirjasi koko joukon
luottoalanvitsit;kilpailuesimernentai virittiminen:esimerkiksi muuten huomioitava yhdistysta
kehittzimisajatuksia.
Yhdenillan iskiksi Linkkiin, pienetpalkinnot
kerhotoimikunta,lakitoimikun- edelleenluotsattaessa.Moni asia
jiilkeen
ja
juttuja
julkaistaisiin
tumisen
todettiin, etta seusopivasti ta
j:ie myiis tulevientoimihenkliiiden
.v'uoden
raavat asiat kaipaavatlisziiipuhtia
muutaman
aikana
Viilittiim:isti tamen jiilkeen p:ia- tehtavaksi.
tai selvempiiija varmempia peli- - PR: esimerkiksi
VuodenLuotto- tettiin tilata yhdistyksen iiisenille
Toivotankaikitleyhdistyksemme
saantitJA.
miehenj ulkistamisennakFryys, rintamerkki. Te e luodelle perus- jiisenille hyTiiii ja akriivista
luottohallitus muodostuisialan eri inmuu tiedottaminenlehdistiille
tettiin mydskaksi uutta toimikun- alan loppuvuotta. Kiitan samalla
jesenmaksu:nlt matalia, voi- taa. Lakitoimikunnantehtav?ine
tressiryhmista:luottopaiillikitt on myiis siite kunniasta, jonka sain
pienyritysten edustajat - perindaan korottaa inllaatiokorotuk- seurataaktiivisestiyhdistyksentar- osakseni
tullessanivalituksikolmartayhtiiit - luottotietoyhtiitt - pansilla (mahdollinen porrastusjii- koitusta lfielle olevanlainsziadan- ta kertaayhdistyksen
puheenjohtakit ja rahoitus
senmiiziranmukaanvritvksitt?iin) niin kehittymiste.Totuuson se,etta
iaksi.
kokousmuissakaupungeissa
esikokouksiinjoskus iw6ttu poyl nekaksi lausuntoplyntiie,j otka yhmerkiksi kerran wodessa
uJarjesrysyms.
distykselleviimeisen kolmen ruo- kartoitettaisiin eri alojen kojAseniayhdisdvemerkki (rinta- den aikana ovat tulle€t,
ovat olleet
koukset alalta (esimerkiksi Vamerkki:pronssi/hopea/kulta)
llihes vahinkoja. Kuitenkin h'.r'in

Muistokirjoitus

BengtLindberg
Ruotsin "Luottomiehet" ovat me- tettaessaRuotsin luottoalan yhdisnettiineet yhden pioneercistaan; tvste Svenska Kreditmannaiatrejohtaja Bengt Lindberg kuoli 57 riingeni Stockhom' sekiialueellisia
woden ikiiisenii viime l'uoden 10- yhdistyksiaMdmdhitn ja Goteborpulla.
eiin. Vuosina 1980-1986Lindberg
Bengt Lindberg syntyi ja kasvoi ioimi Svenska KreditmannafilreMalmdssa.Hiin aloittitaloustieteen ningen i Stockholm -yhdistyksen
jonka jakeen hiin
ja j atkoi nii- puheenjohtajana,
opintonsaEnglannissa
te seka Lundin ette Tukholman siirtyi Malmitn yhdistyksen Puytopistossa.Tohtoriksi h?inviiitteli heenjohtajaksi. Yhteense TukholLontoossavuonna1982.V:iititskir- man, Gdteborgin ja Malmon Yhja keskittyi luotonannon luotto- Ja distykissA on tiila hetkellii noin
400 iiisentA.
analyysikysymyksiin.
Vuonna 1975 Lindbergiste tuli
UransaLindbergaloittiSkanska
Bankenissa,josta heII jatkoi kah- luottotietoyhtiii Soliditetin toimideksi ruodeksi ulkomaille San tusjohtaja.Han kehitti yrityksen
Franciscoon Bank of Americaan. tuotteitasekapalvelunnopeutta.
Vuonna 1977Lindbergjulkaisi
Sielte hAn Dalasiluottopii?iltkitksi
"Krediten Ditt S?iljredskirjan
lu-ottopzielliAhlen & itolmille,
ia wonna 1986hanetvalittiin
kdksi Essoon,toimistusjohtajaksi kap"
'\y'uodenLuottomieheksi",
ioka oli
Soliditetlnja lopulta toimitusjohtzirkea
kunnianosoitusLindbergin
Credit
Managetajaksi Musigna
eliimzintydlle.Lindberg piti vuosiment'iin.
rn puoliviiHiin oli keskeinenhahmoperus- kymmenenajan T0JurT

listii 8Gluwn puoliviiliin kokonaisaa nimelte Modern
ta seminaarisad
Kreditberedning.
Lindberg osallistuiviime vuoden
jiirjestetswskuussaTukholmassa
t1rynTukholmanyhdistyksen20ruotisjuhlaan. Juhlapuheessaan
h?inkorosti luottoalantulevalsuudenniikymrssiimmenomiumm)ryntiosastonja luotto-osastonyhteistviitzL
Bengt Lindberg oli kansainvlilisen luottoalan jerjestiin ' Fecman
(Federation of European Credit
Managers Association) perustajia
.ja keksi myds nimen Fecma.Hiin
oli "Suomenysteve"ja hiine e ol
ht /at yhteydetluottoalan ihmisiin
Suomessa.
Lindberyjadu jiilkeensasuuren
tyhjiitn Ruotsin luottomaailmaan.
Mikko Prrjmne

ry:n
Luottomiehet-Kreditmdnnen
yhdistyksenmerkki
Jilsenmerkin
syntyminen

Yhdistyksenhallituson peattanlt Renkaanja kirjainten pystysuorien
ottaa yhdistyksen jesenten ka)'t- paksujenviivojenleveyson sama
ja seitsem?isosa
koko merkin halttiiin omanrintamerkin.
kaisijasta. Kirjainten :izirikulmat
ulottuvatrenkaanulkorcunaanasti.
Rintamerkki on kolmessatasossa:
tumma pohja alinna,rengaskeskelle ja kiiaimet korkeimmalla.Hopeoitumerkki on patinoituja kaMerkin selitys
sinharjattu.

SAANNOT

Luottomiehet-Kreditmiinnen
ry:n
merkki muodostuutummastakeskustasta,sita ympariiiviisH vaaleammastarenkaastaja renkaanulkoreunoille ulottuvasta LM-kirjainyhdistelmastA.
Rengaskuvaa yhtenai$ajiisenkuntaa,kirjaimetnimea.Yhdistyksenperinteitteinmukaistenkirjainten tyyli on sama painotuotteissa,
piiytiilipussaja rintamerkissa.

YhdistyksenhallituksenvisiotyiikirjaaryhmAkokoontui6.10.1988
maanajatuksiayhdistyksentulevarja- suudenvisioista. TiissAyhteydessa
Merkkia kayteteanyhdistyksen
sentenrintamerkkina.Merkki ja- her:isi ajatus yhteisenj iisenmerkin
suorittaneille hankinnasta.
etaanjaisenmaksunsa
kokouksessa
Hallituksen
jiisenille ja se palautetaanjasenlykesiteltiinrnerkkiasiaja
den pziettyesseyhdistyksensihtee- 3.11.1988
merkin hankinnastapeetettiinallerille.
Jiisenmerkkisoveltuusekearki- kirjoittaneen ehdotuksenpohjalta.
etta juhlakeyttitdn, €i kuitenkaan Eri metallivaihtoehdoistapeiidltvapaa-ajanasun yhtey'teen.Rinta- tiin lopuksiyhteniiisenhopeoidun
merkin aktiivinen ka)'ttat on toi- merkin kannalleja tatA myits johMerkin mittasuhteet
tava merkkivalmistaja Sporrong
vottavaa.
Luottomiehet-Kreditrnennenry Oy piti parhaana.
Liihtiikohtana suunnittelussaoli
Hallitus
Merkin halkaisijaon 7 millimetrie.
8

Merkin kiiyttii

selve,ykildllinen kuvio,jotaei voi
sekoittaa muihin merkkeihin. Tutuksi keyn].t LM-kirj ainyhdistelm?i
tuntui luontevimmalta, koska yhdistys on keyttiinlt sitA jo ,,'uosia
painotuotteissa ja ptt]'tiilipussa.
Kirjainyhdistelmiikorostuumerkiskolmitasoisenkuvise noustessaan
on piiiillimmiiiseksi.
Merkin suunnittelussaon pyritty
hillitqyn ratkaisuun. Kiiyttiik?iiimme merkkia ahl(erastiyht€isenaja"a-hrnn,,La.n.hhe

Pertti Larva
kerhom€6tari

i
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Luottomiesten
hallituksenuudet
jilsenetesitt[ytyvflt
Kysymykset:

Indepeldent Rahoitus Oy, luottopiielikkit Tuulikki Y,init

1. Missii yrityksessiityiiskentelet, tehtiiviisi ja taustasi?
2. Toimintasi yhdistyksessii;
koska tullut jiiseneksijne.
3. Mitii asioita yhdistyksen
tulisi kehittiiii toiminnassaan ja mitkii ovat alan
yleisetkehitystarpeet?

TalousjohtajaHanl|u Markkanen
HelsinginKTK-yhdistys

Heli Lehtinen

4, Onko luottoalan arvostus
riittiivii? Ellei, mitkii olisivat keinojasenkohentamiseen?
5. Mitii ongelmia niiet luottoalallaolevantiillii hetkelH?

kannalta aivan mahdottomalletakaisinsaantimahdollisuuksien
laajentamisineen.Toivon yhdistykL Toimin IndependentRahoitus l. TyiiskentelenHelsinginKTK- l. Tulin Hoover Oy:ddn yli 20 semme oikeusministeriiilleantajoka on ammatti- wotta sitten. Luolonvalvontaja man lausunnontuottavantulosta
Oy:sseluottopaiillikkiine.Koulu- yhdistyksessa,
tukseltani olen yo.merkonomi, maista tilausliikennettaharjoitta- perintatehtevia
olen hoitanutnoin tiiss?iasiassa.
HTM.
4. En naeluottoalanarvostuksessa
vienyrittajienmarkkinointiyhteisti. nelisenruotta.
jaiseneksi
2. Luottomiehet -yhdistyksenjiise- Vuodesta1969alkaentoimin kont- 2. Yhdistyksen
tulin vuon- tane peiveneniill paljonmoitteenneksiliityin vuonna 1987ja halli- toripeiillikkitnaja vuodesta1984 na 1986.Olen pyrkinlt olemaan srjaa, mita kuulee puhuttavan.
tuksen jiisenena olen nlt ensim- talousjohtajana.
Aikaisemmattyii- aktiivinenkokouksissa
kevije,osal- "Mlf'nnin jarrut" ovat menneetja
ja taantietystimielenkiintoiser
miiista kertaa.
harjoitteluniovatrakennusalalta
kokou- n)'t tehdiiiintulosta,johon luotto3. Mielesteni
terkeiieolsi jiisenkun- autotukkukaupasta.
sesitelmait
ovatolleetliikkeellepane-osastolla on toki
sanansa
nan eri intressiryhmien tarpeiden 2. Luottomiehetr.y.:ssaolen ollut vanavolmana.
sanottavanaViime luosien konkartoitus. Lisiiksi toivoisin elavaii jiisenena
l,uodesta1974.
Myiisparhaatammattiinliitr)"r'er kurssiaaltoon oikeastaantghnlt
ja jA- 3. Mielestani patevien alan luen- , henkilitkonraktir
luorovaikutustayhdistyksen
Se on pakotovarldlryneetni- tyiitA puolestamme.
senkunnanv:ilille.
noitsijoidensaaminenedelleenkin menomaan
luottomiesten"parista. tanutsuhtautumaan
vakavastiluojarjestemzi
ja perintiien.
Alan kehittamisenkohteela pi- kokouksiin on todella tarkeata. 3. Yhdistyksen
koulutus- tonvalvontaan
periaat- Alan koutustoiminnanaktivoimi- toimintaon mielestani
tiiisin luottokelpoisuuden
ensiarvoisen Kaikki ennen asiakkaankonteita-Rahansaanninhelppousaset- nen antaalisemotivaatiotanuorille terkeatAja site rulisikineri muo- kurssiakotiin pglastetutsaamiset
taa yha suurempiavaatimuksiake- alalletulleille.
ovat olleet er:ienlaisia nej'ttdja
doissakehitteaedelleen.
ja leikkisestisa4. Alan arvostus on mielestAni Silloinkun yhdistysitsejArjestee osaamisestamme
hittiiii kontrollitoimenpiteita.
4. Mielestiini luottoalan arvostus muuttunut merkittAv?istimyiintei- liisenilleensopivaakoulutusta,se nottuna - rlA}tiin paikkoja ei ole
dippuu toiminnantehokkuudesta- seensuuntivln. Erilaistenrahoitus- todellakinon sita- niiin voi todeta puuttunut. Myitnnan kyllii. etta
Keinoja arvostuksen kohentami- muotojenja luottokaupanrunsas ainakin viime syksyiseste
on parLuotto- luottoalankinarvostuksessa
seen ovat koulutuksen tehostami- lsaantyminenon pakottanut myiis miestenjiirjestemiistAmeriseminaa- antamisen
varaa,eritotensenalimtietemykseenja
osaaminen nsta.
nen sekakotimainenja kansainve- tekevien
milla portailla,enkasuinkaanpidZi
synnltt?iearvostusta.
linen yhteistyii.
Yhteistydss:i
Markkinointi-insti- pahanakuval kirkastamista.
5. Ongelmananakisin tidla hetkela 5. Vaninaisiaongelmiaalalla en tuutin kanssaj:idestettevaluotto- 5. Jos onnistumme viestittamaan
sen,ette fian helpostisaatavaluot- osaanimete.Ehkaliianhelppoluo- tutkinto onkinjo suuremmanluo- lains?iiitiijilletodelliset tarpeemme,
to houkutteleevarsinkinnuoria yJi- ton saantialkaa tuoda ongelmia, kan juttu ja varmaankin erikoisen Jottauudetsuunnitteillaolevatlainmutta takaahanse ainakin yhdelle tervetullut,mutta kuka opettaisi muutokset tukevat mycistavannvelkaantumiseen.
alansektorilleleivAn.
merlle kaltenniin psykologiaa ja toimittajaa,meillaei mielestiinisuuneuvottelutaitoaarkip?iivZin"kink- ria ongelmiaole - on vain paljon
kisten" tilanteidenvaralle?
mielenkiintoista
tyiitA,ja sehiintaas
Mieles*ini luottoalaayleisestiko- ei oleongelma.
ettelevatti le hetkele uudet,tulossa olevat lainmuutokset. Uusia
sa:innitstdjAtarvitaan, mutta esim.
takaisinsaantia konkunsipesAen
koskevanlainsiiiidZinniinuudistusehdotustuntuu tavarantoimittajan
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HooverOy, luotonvalvoja
Aila Oivula

- KREDITMANNEN
LU0TT0MIEHET
R.Y:N
T(|IMIELIMET
VUODETLE
1989
HATUTUS
Puheenjohtaja

TUOTTOATAN
NEUVIIflETUKIIiITA
MI(KO PARJANNE
toimitusjohtaja
SuomenAsiakastieto
Oy
puh.(90)1476ll

Varapuheenjohraja

THOMAS FEODOROFF
toimitusjohtaja
Credit-Justitia
Oy
puh.(90)144055

Sihteeri

AILA OIVULA
luotonvalvoja
HooverOy
puh.(90)4250ll

Rahasronhoitaja

PIRJO LAHTI
perinteesimies
Elekevakuutusyhtid
Ilmarinen
puh.(90)l84l

Kerhomestari

PERTTI LARVA
luottopezlikkij
SanomaOy
puh.(90)1222070

Varsinainen
jlisen

FRED ILMONI
osnstopezi
ikkd
Kansallis-Osake-Pankki
puh.(90) 163l

Varsinainenjiisen

Varsinainenj Zisen

Varsinainenj?isen

HANNU MARKKANEN
talousjohtaja
HelsinginKTK-yhdisrys
puh.(90)7568l
TUULIXKI VARTO
luottopaalikkij
Independent
RahoitusOy
puh.(90)693031
PEKKA TIILIKAINEN
luotrop:i?illikkaj
ValtameriOy
puh.(90)7547l

KtlUTUIUSTllIMIKUNTA
hfieenjohtaja:

Jiisenel:
TOM AHLROOS
luortop?i:illikkit
AseaSkandiaOy

JAAKKO POHJANPELIO
toimitusjohtaja
PerimistoimistoLainvoima Oy

LASSI KANTOLA
osastopUiaillikkd
SuomenYhdyspankkiOy

VEIKKO SEMI
luottopezlikkit
Oy StockmannAb

JARMO KARPPI
toimitusjohtaja
SuomenYritysrahoitus
Oy

RISTO SUVIALA
CreditMalagement-konsultti
CashplanConsultingOy

AULIS LINDELL
toimitusjohtaja
Oy Union-ciljyAb

ESKO TUOVINEN
toimitusjohtaja
SuomenLuotonantajayhdistys
r.y.

MIKKO PARJANNE
toimitusjohtaja
SuomenAsiakastieto
Oy

TAUNO VALLI
johtaja
KeskoOy

UTKIIMAANMMKUNTALAIffiOIMIKUNTA
Puheenjohtaja:

Puheenjohtaja:

THOMAS FEODOROFF
toimitusjohtaja
Credit-Justitia
Oy

TIMO MAKI
perintajohtaja
Contant Oy

Jesenet:

Jesenetl

RAIMO JARVISALO
osastopiiallikk6
SuomenLuotonantajayhdistys
r.y.

REIJO AARNIO
hallintojohtaj a
SuomenAsiakastieroOy

KAJ LUNDSTROM
kamreen
SuomenYhdyspankkiOy

ERKKI MIKONSAARI
osastopeallikkd
Elakevakuutus
Oy Ilmarinen

PIRJONURMI
toimistope:tllikkd
Luottokunta

MATTI RIIHIMAKI
luottojohtaja
Finansor-Rahoitus
Oy

ESKOSALKOLA
luottopaiiikkd
Oy PhilipsAb

ANTERO TEITTINEN
luottopaiillikkd
EKA-Yhtyma Oy
PERTTI PENNANEN
luottopaAlikkd
Oy Kontino Ab

PEKKA TIILIKAINEN
luottopeallikkd
ValtameriOy
Jisenet:
JAAKKO POHJANPELTO
toimitusjohtaja
Perimistoimisto
LainvoimaOy
MAIJA SAKSLIN
HelsinginYliopisto/
Julkisoikeuden
laitos
f,SKO TUOVINEN
toimitusjohtaja
Suomen
Luotonantajayhdistys
r.y.
NILS WECKSTROM
varatoimitusjohtaja
TietoperinteOy

iltll'ITARIOSIAIAT
Varsinaiset:

Varalle:

MAIJA-LIISA BERGMAN
konttoripaAlikkii
Mestarikone
Oy

SEPPOPALMU
luottope?lkkd
KorpivaaraOy

MIKKO JUNNILA
Credit Managementkonsultti
Contant Oy

JYRKI OKSANEN
luottop:izillikkaj
Oy Hartwall Ab

l1

I
I

Asianajaja
Antero Kassinen
Oulun Lakiasiaintoimisto

Suomalainen
uskoo
vain nflkemzidnsfl
yrityskiinnityksessdkin
OTK Jyrki Pekkalatoivoi keskus- maarayksie
rikotaan.Henkiliikunteluanumerossa
4/88 vakuusselvi- nan laatu, koulutusja kokemus
tyksenmerkitykseste
osanapiiivit- toquvat omaanyritykseenkohdistaistaluotonvalvontaa.
Vakuuksia tuvaa ilkoista uhkaa eli tavaran
ryhdltziAn valitettavan usein vastikkeetonta
menettamiste.
Krii[ian mydhZien
eli asi- sie todutaansite paremmin,mita
Jarjesdm:ian
akkaan velkasaldonkasvettuaja parempijohdettavajoukko on ja
maksuliikenteen
pysahd]'trye,
kun kuinkavaativaesimies
on.Johtajan
oikeamminvakuudetolisitullut ol- on huolehdirtavasiitA,etta oikea
jo ennenluottosuh- henkilii tietzia asiakkaanvelkasalla hallinnassa
teensyntye.Mite vakavaraisempi don pidettavine luottorajoineen.
ja maksukykyisempi
firma on, siia Pelkkiipaetteeltav kaisuantaavalenemmanse osaakiinnittaahuo- heellisen
kuvanvelasta,elleisamalmiota vakuuksien ennakoivaan la selvitetodellistaisompaavaama
hankintaan.Te aisissayrityksisse eli erzientymettdmia
laskuja.Luottalousjohtotoimii jAmer?istipan- to saattaaolla vilkaisuhetkelle
salkinjohtajantavoin,sillaeihenpan- lituissarajoissa,mutta muutaman
keistakaan
rahaaannetavakuuksit- viikon kuluttuasaattaa
jysehtezikin
ta. Markkinoiltapaikkaansa
etsiva NO pomml.
vah:ivaraisempi
firma ei myynnin
jiilT?illaisenpommirZij?ihdyksen
pelossa
menetyksen
uskallakieltAy- keen alkaakinkiireinenluottotaptJa uusNta,tuntemattomista
asia- pion torjuntataistelu.
Velallinenon
jollaistensaavutta- otettava otteeseenrahojen saami- kuutta on arvioitava site ajatellen,
kaskontakteista,
miseenon panostettu
mainosmark- seksi.On muistettava,ette itse ei mika sen konkreettinen arvo on Vierailevelallisenluona
koja. Todellisuudessatiillaisen todennzikitisestikiien
ja konkursoleainoauhri, pakkohuutokaupassa
aloittelevan
firman tulisi olla varo- vaanmuutkin velkojat ovatliikkeel- s$sa.
lainen ja torjua ennakoltaluotto- le. Joutuisuus,pa:imeeratietoisuus
Mite isompiriskituntuu olevan,
tappioitavaatimallavakuuksia.
site herkemmil on lehdettiivekayiot- ja tietty hydkkie\,]ys ovat todunj:izi- nassaterkeite.TAllitinei pida hur- nuslukujaja arvioida yrityskiinni- maAnyrityksesse,vaikka velallinen
tei oma taloushorju saatavien
dessa kenta e. KaupankZiynnin maantua velallisen selittelyihin ja tyksen vahwutta, vakuuden arvi
tarjoutuisikio itse matkustamaan
ja nopeatempoisuudestalupauksiin.Velallinen
luonteesta
saattaa
vihol- ointia ei saajattiii. pelkkienpape- velkojankonttodin. Velallisenon
vaikeampi
asioistaei lisentavoin viivlttee ja harhauttaa. reidenvaraan.Etuoikeusasetukseskaunomaalailla,
kunvel.lohtuenviihZiisemmista
voikaanvaatiavakuuksia.Yrityk- Siksi on kaynnistettavetiedustelu sa palkat kiilaavat yrityskiinnitys- koja itse nakeetyhjilHan ammotsesse
tulisi kuitenkinolla selkeetia eli hankitaanvelallisesta
ja niidenkanssasamassa tavat hyllyt. Onkin h,.r'eha.ppoa
uusia,tuo- saatavien
usmallisetluottorajat,joista poilvelallisen
etukateen
antareita tietoja. Sen tavoitteenaon lohkossaolevienennakonpidiitys- liikkeessa
keaminenolisi sallittu vain asian- selvittziavelallienvoimavarat.
ten ja elakelaitossaatavienedelle. ma asiakirjakadessakatsomassa,
omaisenvastuuhenkiliin hlviiksyVakuudenarviointia ei tulisi jettaa mrssapapereissasanotut tavarat
mtavaKuuKsla
vastaan.
ovat;mielikuvituksessamyiiskiiiin velallisenitsensetadoa- oikeastaan
Vakuudetotettava
man informaation varaan.Vaikeu- ko vaiko hyllyssZipaikallaan?Yllettuovat arvodethanovat heidlin mukaansavain tavat asiakask?iynnit
heti haltuun
Oppiasotilasjohtamisesta
tilap:iisia ja ohimenevi?l Heidiin kastahetoa.
Velallisen
antamatliian opitimissanomaansaon suhtauduttavaterOn lahdettevAsiite ajatuksesta,
epiiluuloisuudellaja
tiedoton tisen kuvan itse hankkimiensa
Selkealuouopolitiikkarajoituk- etteivelalliseltaj uurikaanliiydy ve- veell?i
pyrittava tarkistamaanomakohtai- asiantuntija-arvioidenalulla. Jositsineenjavastuineen
tuleeolla myy- littiimia keteisvaroja.Siksi on kaasin aistihavainnointai luotgttavaa se ei paijse kAymiien, on pantava
tiedossa,
sille
hehiin
tyrJeportaan
pattavavakuudetomaanhallintaan asiantuntijaapaikan pei le kaylte- taattuja luotettavaasiantuntija
vaklttavet tavaraa ostajille. Entises- ennenkilpailevia velkojia. Samalla en,
koilemaan yrityskiinnitettyii kohriien velkaiselleostajallevelkatava- on varauduttava pessimistisesti Velallisen
tarjoamatietoon usein detta. Yrityskaynnin aikanaon selrat kelpaavat.Suorittavanportaan kaikkein pahimpaaneli aliakkaan vanhaa.silla kirjanpitoon jaenlr vitettevevelallisien
varat ja velat.
on tunnettavavastuunsasiite, etta konkurssiin. Velallisen vakuudet jiilkeen tilitoimistonollessa
vailla T,illiiin on tunnettavaetuoikeusaseEvaroita ei arneta ilmaiseksi.Te- p?UomakityhessaSuomessaeivat omiaan. Vanhat paperit nalttevat tus paepiirteissAan.
Neuvottelun
hokasja tuloksekas
luottopolitiikka voi riittzi2i.kaikille velkojille. Asia- mukavia keyltd- ja vaihto-omai- kestZiessa
&hdAan tavallaan konon tavallaansodanjohto-oppia.
kas on jettzinlt samanaikaisesti suusmeeria
velallisen
vakuutellessa kurssipeseluettelo.Se antaa konAlaisenon tunnettavamite mer- muillekin maksamatta aikaansaa- asioidenedelleenkin
olevansuurin kreettisenkuvan yrityskiinnityksen
kitseeehdotonkaskyvalvontoineen denh:immennysE.fuvakkaotteisin piinein samoissalukemissa.
Siksi vahvuudestapahimmassakriisissZi.
ja mitka ovat seuraamukseterityi- saa etulyiintiasemanmuiden
hai- on vaadittavatuorevalitilinpiietds. Omakohtaisethavainnot yrityks€sti henkilatkohtaisesti, mikiili
kaillessa.Velallisentarjoamaa va- Sekinon voitu kyhatahuterasti.
sen johtajasta,firman tiloista ja
ta

Jisenpostiajatkuu. . .

lomakelolleei ajajalletai perimistoimistolle
kiireimuistaulkoisistaseikoistavahvis- joukkoa.Mielesseen
sopiiarrarutel- miseksi.Saarisel2in
tavat kzisitystevakuudentodellises- la, mista tamekin firma repiiisee saaolla niin kiire,etteijoudakouk- nen toimeksiantoryhtye oikeudelpaikat tele joukolle ensi perjantaina kaamaanvelallisenkautta.Asiak- liseenperintiien,jota on tuettava
ta arvosta.Mit?ijamptimmin
firmassaovatja mitaiskukykyisem- 100.000markanpalkkarahat,kun kaan silmzillepitoon samaakuin tarpeellisinturvaamistoimenpitein
mZiltajohto vaikuttaa, site parem- meidiin firmallekin pit:iisi sita en- tutkisiomaapaivittiiisteshekkitilie. ja konkunsiuhin.Kun vakuuden
min voi uskoa firman nousuun. nen olla 200.000markkaaja muil- On tunnettavahuolta, mrten asr- reaalinenarvo yrityksen senhetkij a tulevassatilasLiian monessa kriisiyrityksessalekinjotakin. Asiat on rnielessiiiin akas hassaamimrn rahojani. Jat- sessetilanteeesssa
tulevatpalkkaikki ovat kriisissa.Johtajallaon muutettavakonkreettisiksilaskel- kuvalla tiedustelullaylepideteen saetenkinhuomioiden
ja kotieHmaon miksija siunailtavamielessA,in
reaaliar- kar?istittuntuu uhanalaiselta,peealkoholiongelmia
ne- oman firman esikunnassa
ripeii-ssekaisin.Paikatovat siivottomassa kemense,vaikkakohteJiaisuussyiskaisiatietoja,jotka ovatviilttzimet- tiiksentekoon tapahduttava
kunnossaja yleensakaikki jaijes- te ny6kkeileekinjohtajallekahvi- tiimie omanjohtajanoikeillepa:i- ti. Pekke peetitsei vielziriite, vaan
firmas- on valvottavasenjoutuisaatiiltantelmiilJislyson kaikonnut. Tyitnte- piiyd?iss?i.
Nekem:insaesineeton tdksille.Pelkatpaperitiedot
kijet kuhnailevattyiisszienseisok- muutettava
rahaksija ta eivatsiisole riittavia,vaanprtea tijiinpanoa.Ennenyrityskiiyntiiion
ajatuksissaan
kun heil- mieluiten viel?i huutokauppahrn-olla omakohtaista
tietoaja havam- velallisesta
hankittavarasitustodissienja aikaansakuluttaen,
la ei oleedesfiittavia tarpeita,miste noin, jotta totuus kaikessakaruu- toja. Se tuo asiakasfirmankon- tuksiaja muitavirallistietoja
varoisja tutuksi.Vakuus ta. Haluanseuraavassa
valmistaajotakin. Palkatsaattavat dessaan
numerossa
kreettisemmaksi
tuleetajuntaan.
Tydvekojankaolla palkkaturvanmaksamia.
on sita parempi,mite konkreett; kertoapariesimerkkia
Hh- rusta kohtalostatAmanlaiminly6motivaatioon kadonnut.Tyiintesempise on mhatalletuksesta
kijijita kannattaapuhutella,sille Jatkuvakosketusvelalliseentien. Mik?ili yrityskaynninaikana tya seh'rtda rasitukset.
ja velallisen
purkautuuhelposti siiilrtettevl
heidensuustaan
omienaistihavaintojen
totuuden ja tympaentyneis]ryden
puhuttelunjalkeen syntly vakauyrityskiinnityk- Yrityskziyntion mielestAni
henki.He edustavat
vAlt- mus, ette tiistahanei tule yht*in
sen edellii olevaa etuoikeutettua tamAtitnyrityskiinnityksen
arvioi- mitiizin,on viisaintaantaa asian-

aikaa!
talouskasvun
voimakasta
Olemmeelaineet
talouskrapula!
useinvoimakas
seuraa
Voimakasta
talouskasvua
ei tuo
siita,ettii tulevalaskusuhdanne
Olettekovarmistuneet
luottotappioita?
tullessaan
odottamattomia
luottotutkimuksen?
Olettekotilanneettiliasiakkaastanne

Suomen

Luottotutkimus
Oy
Yritystutkimukset
44 A 13 00180Helsinkipuhelin(90)601255telefax64371o
SuomenLuottotutkimusOy Kalevankatu

Madrid
Caramba,Mikko ja Thomas Espanjassa
Kokousjokaoli tarkoituspiraakaksenmaanolosuhteista,
lainsaiidensi kuukauttaaikaisemmin
Barcelo- niist:i tai kauppatavoista.Tietenkin
nassavoitiin nlt onnellisesti
pit:ia
vor keiinryemydsoman yhdistykaurinkoisessa
Madridissa.Ongelsenyhteyshenkiltin
puoleen,ioka
johtuivatkai inmat jarjestelyisszi
viilitteariedustelun
ettenp?iin.
3eusisijaisesri
siire, etre isantemaassa raavassaLuottolinkin numerossa
toimii kaksi luottomies-vhdistvsta. julkaisemme
rarkempiatierojajZitoinenBarcelonassaja
tolnenMadsenmarden
yhreyshenkildisra.
Luotridissa.lsannAtvakuuttelivat,ettZi tomiehetr.y.:nyhreyshenkiliine
roikauanjatkunut ktiydenvetoyhdismii allekirjoitanut.
tysten viililla olisi loppumassaia
FECMA:n kokouspidettiinseuyhdistykser
yhdessa
haifutsisivatraraavanapaiv:inehiukan sekavissa
kentaayhteistyiitatarkoituksenaan puitteissa,
joutuikoskaosallistujat
muodostaayksi kansallinenorgavat IBERIAN lentolakonvuoksi
n$aauo.
muuttamaanlentosuunnitelmiaan.
Torstai-iltana17. tammikuuta
Kokouspidettiin kuitenkinrakenosallistuinMikko Parianteen
kanstavassaja aurikoisessa
hengess:i.
sa AdvisoryCommitieenkokouk- . ulkonapaistoiaurinkojalem;inr?i
seen,Joka
peeaiheena
oli $ 85 Roooli yJi l50C.poikkeukseLtisen
tiimman soplmuksesta
koskientietoien
mintiikuulemma.Osallistuiia
oli 20
vzilittemiste yritysten viilillii. Kohenkilde8 maasta.
kouksessa
todettiin,etta luottotieKokouksessa
keskusreltiin
FECtojen vailirremisre
kyseinenpykZil?i MA:n sisiiiseste
ja ulkoisestatieer kielle. Lisziksi keskustelriin dottamisesta
sekapiietertiintoteuECU:n kaytitsra,taloudellisista
rituksesta.
FECMA:n toininnanvhja kiinnityksista
koksista
luottokau- tene€rkeenepidetynperuspilarin,
pan vakuutena.Komiteatoivoi tuJaseruertelonjulkaisunmydhiistylevaisuudessa
saavansaiiisenisti'te
mrnenselvirettiin.Ongelmanaon
enemmiinaiheiravastanavaksiia
J?isenyhdistysten jzisenrekisterien
halusi korostaa, ena iokaisesia epetaydellisettiedot seka hinsAaFECMA:n j:isenmaassa
ioimii kodaltd, joka monessamaassaedeljonka puoleen lytt:ialuettelossa
miean yhdysmies.
julkaistavienhenJoKalnentuottomtesvoi kaiantvzi kiliiiden suostumusra.Kuitenkin
halutessaan
lsatierojaesim.kys;isovittiin, ette ensimm?iisesse
luette-

Iossajulkaistaanainoastaan
niiden
yhdistystentoimittamat jesentiedot, jotka ovat valmiit 1.3.1989.
Luettelo on toivottavasti keltiissa
jo kesankuluessa.
Luottoalankoulutuksestakeskusteltiinpaljon ja
seuraavassa
kokouksessa
toivottavasti voidaan ottaa kantaa mite
kaikkeaesim.luottoalanperustutkinnon pit?iisisisi tAaniin, ettAyhdent)"r':isse
Euroopassa
tam?inalan
koulutus olisi yhtill:iinen maasta
riippumatta. RanskalaisetkokousedustajatselvittivatPariisissa8. - 9.
kesekuuta pidettAv?inseminaarin
j zirjeste\^te.
TarkemminPariisinseminaarista
kerrotaantoisaallaLuottolinkissa.
FECMA:n pitkAn tahraiimentavoitteistakaltiin kokouksenlopussavilkasta keskustelua.
Kokouspiiiviinpziatteeksiisiintiivziki oli jerjesteolrosallistujille
ja
j,isenillemuEspanjanyhdistyksen
kavan pziivrillisen,jolloin saimme
tutustuapaikallisiinherkkuihin
niin
ruoka- kuin juomapuolela. Paikalliseentapaanhankuuluu.etta paiv:illinensydde:invastakymmenen
aikoihin ja yhden maissasiirrltiZin
tanssimaanflamencoalapi y6n.
Carambaa.
ThomasFeodoroff
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Luottomiesten

CREDIT
FECMAN nykyinen puheenjohtqia Jim Furey

8.- 9. kesakuuta
isdntiin2i
toimii Jean-PaulMarrat Pariisissa
Tiinii ruonna FECMA:n seminaarin
200-ruotisjuhlat.
1989.Tilaisuuteen
tuo lisiiloistoaRanskanvallankumouksen
Luottomiehetjarjestaajo tuttuun tapaanmatkan tahan konferensiin.Laht6 on 8.6.ja paluu
11.6.
1989(torstai-sunnuntai).
yhdentF/iissa
Euroopassa
toimenkuvaa
tanAvuonna
mm.luottop?iiillikdn
kiisitelkiAn
Seminaarissa
1992sekii sita talous-ja rahoitusympfist6'i,jossahan toimii. LisliksiteemmelauantainaydtysTulkkaustapahtuuranskaksija englanniksi.
PanFinancialiin.
kayntejAmm. luottovakuutusyhtid
on luvassaomaaohjelmaa.
Matkaseuralaisille
ja pliiviillisineen
neljantiihdenhotelliLutetiaConcordessa
seminaareineen
Matkankokonaishinta
matka on luonnollisesti
on 4.765mk. Yhden hengenhuonelisiion 990 mk. Matkaseuralaisille
edullisempi.
puh. (90) 144Oss/Mariut Laaksonentai osoitteella:
Toivonsaavaniennakkoilmoittautumisia
sekii muuta ti€toa
CreditJustitia Oy, PL 47,00241 Helsinki. Tarkemmanseminaariohjelman
ma&astasaa myits Marjut Laaksoselta.
ThomasFeodorofr
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- KREDITMANNEN
UUDETJASENENSA
R.Y.TOIVOTTAA
TERVETULLEEKSI
LUOTTOMIEHET

Luottomiehienjiisenmiiiira kasvaavauhdilla. EdellisestziLuoth]'\'aksymista
uusistaj:isenista
tolinkistejei hallituksen13.10.88
julkaisemattatilanpuutteen
woksi seuraavat:
13.101988
hyvaksytytuudetjesenet
Hallituksenkokouksessa
HirsimakiJukka Pekka
Markkinointipeellikkd
TietoperinteOy
Hemeenkatu15C
TAMPERE
33IOO

KanteeVesaJuhani
Oikeust.kand.
Skop-RahoitusOY
PL 9OO
OOIOIHELSINKI

LekanderTerttu Tuulikki
Luotonvalvoja
Oy
Starckjohann-Telko
PL 54
l5l0l Lahti

16.12.
1988hyv?iksytltuudetj?isenet
Hallituksenkokouksessa
PZitynen
Heli Aulikki
Ekonomi
Hewlett-PackardOy
Piispankalliontiel7

EsPoo
02200

GranqvistKennethEino
Luotonvalvoja
SuomenOsuuskauppojen
Kes
Vilhonkatu7
OOIOO
HELSINKI

RantanenRaila Marita
Maksuliikenteen
esimies
ValmetAutomationOy
Lentokentankatu1l
33900TAMPERE

Luhtala Marja Leena
Luotonvalmistelija
SuomenYritysrahoitusOy
PL 125
OO53IHELSINKI

ImmonenRaija Elisa
Luotonvalvoja
Oy/ Rake
Starckjohann-Telko
Hitsaajankatu9
008t0 HELSTNKI

Hakola VestaMirjam
Palveluneuvoja
SuomenAsiakastietoOy
Ratamerstarinkatu1l
HELSINKI
OO52O

Kostia-KokkonenP2iiviKristiina
Luotonvalmistelija
von Weissenberg
BenitaJeanette SuomenYritysrahoitusOy
PL 125
Yo-merkonomi
00531HELSINKI
FrenckellinKirjapainoOy
Niittyrinne 4
Koponel ElsaMaria
02270ESPOO
Luotonvalvoja
OP-Kortti Oy
VanhanenPekka
Simonkatu12A
Varatuomari
HELSINKI
OOIOO
TietoperinteOy
PL 519
33IOITAMPERE

30.10.1988
hyviiksytytuudetjesenet:
Hallituksenkokouksessa
ViiisZinen
lsmo Erkki
LuotonvalvoJa
OsuuskuntaTietorengas
Kaenkuja3-5 B 16
HELSINKI
OO5OO
SeittenrantaSeijaOrvokki
LuotonvalvoJa
KaukomarkkinatOy
PL 40 02630ESPOO
KorpelaPenttiTapio
Talousjohtaja
UusiSuomiOy
Vetotie3
02270VANTAA

Anttila Jorma Kullervo
Rahoituspaelikkit
MachineryOy
Teollisuuskatu
29
OO5IO
HELSINKI
RiikonenTuta Onerya
Luotonvalvoja
SiemensOy
Mikonkatu8
OOIOO
HELSINKI

hyviiksytyt
uudetJesenet
Hallituksen
kokouksessa
18.01.1989

HallituksenkokouLsessa
03.11.1988
hyvi;ksytytuudetjZbenet

AverioHely
Varatuomari
KeskoOy
Satamakatu3 A 6-27
I60 HELSINKI
OO

LipponenTapio llmari
Kauppat.maist.
KorpivaaraOy
KorpivaarantieI
OI45OVANTAA

NieminenVesaAntero
Varatuomari
VakuutusOy Pohjola
Lapinmaentiei
OO3OO
HELSINKI

NisumaaTimo Aukusti
Luottopaallikkit
Pohjola-Yhtiitt
LapinmaentieI
OO3OO
HELSINKI

GrtinholmPenttiIlari
Varatuomari
KeskoOy
Satamakatu3
HELSINKI
OOI60

OksanenOiva Juhani
OTK
Vakuutusosakeyhtid
Sampo
Annankatu42
HELSINKI
OOIOO

Kari Erja Liisa
Luotonvalvoja
PhilipsOy
Sinikalliontie3
02630ESPOO

Pyhal?iJarmo
Luottopiillikkd
Diners Club FinlandOy
Mannerheimintie20 B
00100HELStNKt

JohanssonMatti Konstantin
Varatuomari
Vakuutusosakeyhtiti
Sampo
PL 216
2OlO
I TURKU

SandvikStefanBttrje
Diplom ekonom
Viking Line Ab Oy
Pb 35
22IOIMARIEHAMN

16.11.1988
hyvaksytytuudetjesenet
Hallituksenkokouksessa
KivekZisPirjo Helena
Luotonvalvoja
Luottokunta
Heikkilentie10
HELSINKI
OO2IO

Louko Jouko Matias
Luottopealikkit
Oy C.J. Hartman Ab
Kauppapuistikkol2
65IOO
VAASA

Alfors Tarja Birgitta
Luotonvalvoja
Luottokunta
Heikkiliintie l0
HELSINKI
OO2IO

Mekela Anita Iris
LuotonvalvoJa
Oy Agfa-GevaertAb
PL8
02271ESPOO

NyyssrinenPaulaMarja
Luotonvalvoja
IndependentRahoitusOy
PL 523
OOIOIHELSINKI

20

Kejo Antti Vilhelm
Asianajaja
AsianajotoimistoA Kejo
Kauppakatu26 D 25
KAJAANI
87IOO
KoskinenTimo Juhani
Apulaisos.paAll.
Vakuutusosakeyhtiii
Sampo
PL 216
2 0 l O IT U R K U
LaaksonenEija Riitta
Toimistosihteeri
Pinnoite-Eristys
Oy
Koulukatu24
201OO
TURKU

Oik.kand.Petri Caryenon nimitetty 16.01.hhtien luottopaiillikitksi Luottokuntaan,jonne hzinsiinyi KaukomarkkinarOy:slZi
vastaavista
tehtavist2i
Oy Asea-Skandia
Ab:n luottopiiellikitksion 15.12.88
lzihtien
nimitetty Tom Ahlroos. Teteennenhzinon toiminut Luottokunnan
luottopiullikkiina.
Vamtuomari Risto Suyiala on nimitetty Credit Management
*onsultiksi CashplanConsultingOy:iiitn l.l. alkaen.Suvialaon
viimeksitoiminutMaksutietoOy:ntoimitusjohtajanaja
sitaennen
Keskusosuusliike
Hankkijanluotto-osaston
osastop&illikkiinii.

Risto Suvialo

TomAhlroos

lContantOy:sseon tehty
sumavat nimitykset:
Helsingiss?i
kevai h avattavaantZiydenpalvelunkonttoiin on
Dimitettykonttorinjohtajaksi
Martti Kuurtamo.Hen on aikaisemmin toiminut markkinointipiiiillikkdneContant Oy:ssaTurussa.
Markkilointipa:illikitksion nimitetty kauppat.maist.Rolal|d
Ullqvi$. HAn on ennenContantiinsii.tymisteantoiminut cash
-konsulttinaSYP:ssa.
management
Credit management-konsultiksion nimitetty yo.merkonomi
Mil*o Jurinila. Hiin on aikaisemmintoiminut Oikeusperinra
ja DinersClub HnlandOy:ssaluouoOy:ss?i
apulaisjohtajana
p?ielikkitne.
AsiakaspalvelupZiZillikdksi
on nimitettyoik.kand.Outi Haavisto.
EnnenContantiinsiirtymisteenhZintoimi SaloraOy:ssaluotonvalvojana.

Yhdistyksenhallitus on peAttanf vuoden 1989kokoujajankohdistaja matkoista.Merkitseajankohdatjo nyt allakkaasi,vaikka myiihemminsaatvielii niiistAaieto; tarKemmln.
- torstaina16.3.1989
kuukausikokousklo 17.00TilausravintolaRoyalissa
- keskiviikkona5.4.1989
matkaLahteen,Hhttt Hgista13.00
tiistaina16.5.1989
varsinainen
kevltkokousklo 17.00
- torstainaja perjantaina8.-9.6.1989Fecmanseminaari
Pariisissa,matkalle lahkt torstaiaamuna,paluu sunnuntainaillalla.
- torstaina7.9.1989
kuukausikokous
klo 17.00
- slys-lokakuunvaihteessa
Luottomiehetr.y.:n meriseminaan
torstaina30.11.1989
varsinainen
swskokousklo 17.00

OIXAISU
painovirhqSimoKe*ivennimi
Numerossa
4/88 oli sivun5 kuvatekstisse
on edell€enkinentisense,
vaikka toista vaitimmekin.

2l

ExkursioLahteen!
Luottomiehettekeviit opinto- ja tutustumismatkanLAHTEEN keskiviikkona05.04.1989.
Laihtd on klo 13.00Helsingin
rautatieaseman
Pa5postinpuolelta(Finnairin lentotavaraterminaalin
edestli)EspoonAuto Oy:n vihreiillii bussilla.
Ohjelma:
14.30tutustummeLuhta Oy:n Launeentehtaan,Saksalankatu6, 15100Lahti toimintaan.Jouni Miikeliiinen opastaa
ja tutustuttaaswiillisemminLuhdanasioihin(varaarahaa,jos....?!)
- 16.00saammetietoaMallasjuomaOy:ntoiminnasta,
jostatekeeselkoaJouniLiimatainen.
19.30liihdemmepaluumatkalle.
Matkatla poikkeammejohonkin kahvitletai ... Yoy know! Paluu Helsinkiinon
n. klo 22.00.
Autoon mahtuu 50 henkildii ilmoittautumisjiirjestykscsii,joten ota yhteys Asiakasti€toOy:n Asta Maltzeffiin, puh.
90 - 147611ja varaa itsesi mukaan. Toivomme, ettA olet tehnlt sitovan varauksesi29.03. mennessli(os silloin on
vieliipaikkoja?).
Paluujuomatym. tarjoilut sisiilty/at matkakuluihin,jotka ovat 100mk henkiliiltii. Maksukuititjaetaanbussissa.
Mukaan mahtuu myiis l0 muilla kulkuneuvoillatulijaa. Mikiili kuulut tiihiin ryhmddn,niin ilmoita tiistii ASTALLE.
Luhdallasittentavataan(osoite"Ohjelma'-kohdassa)!
TERVETULOA:

KOKOUSKUTSU
Luottomiehet-Kreditminnenr.y: kokous pidetiiiin torstaina 16.3.1989klo 17.00alkaen
HelsingissiiTilausravintolaRoyalissa,Pohjoisesptanadi
2, 3. kerros.
Kokouksessa
kiisitelliiiin:
1) hallintopiinlikkii Re{ioAamio SuomenAsiakastietoOy:stii
kertoo tietosuojalautakunnan
luottotietoalaakoskevista
ratkaisuista
2) koulutuspiiiillikkii Marja-LeenaVAisilnenkertoo syksylli
1989alkavastaIuottotutkirmosta
3) Muut asiat
Kokouksenjiilkeen on mahdollisuusnauttia yhteineniltapala.Ilrnoittautumisetkokoukseen/ruokailuunpyydetiiiintekemiiiin14.3.mennesslipuh. 634865.
Tervetuloa
Luottomiehet-Kreditmdnnen
r.v.
Hallitus

