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Uudelle vuosikvmmenelle
8oJuku on jaanyt taakse,elak66n 90-luku! Uudelle vuosikymmenellesiirrlttaessatulee
v5isumatta mieleen vuosiluku 1992ja Euroopan yhdentyminen. Ita-Euroopassaviime vuonna tapahtuneiden
muutostenjohdosta yhdentymiskeskustelu on vaikeutunut. EFTA:n ja EYn neuvottelut vaativat suuria ponnistuksia, jotta yhteinen talousalue, EES saataisiaikaan.
KeskustelutSuomenyhdentymispolitiikastaka''vat kuumina. Kaikki tieHvat, ettAyhdentyminen tulee joka tajossakinmuodossa
pauksessa
ja nyt tehdaantyota seneteen,
etu itse oltaisi yrityksissamme valmiita siihen. Onko Sinun yrityksesijo valmiina?

Pankkilakko sulkeeoven
Tata kirjoittaessaniSuomi on
kovaa vauhtia ajautumassa
erilaisiin ongelmiin. Yritys-

maailmassa joudutaan turvautumaan lomautuksiin ja
ajaudutaanjopa konkursseihin. Tiettavasti ainoatakaan
pankkilakon vuoksi konkurssiin mennltta ydtysu ei viela
ole, mutta vaara kasvaajoka
pAiva.Kuluttajat repivathiuksia paastaan, sillii jokapAiviiistenasioidenhoito vaikeutuu. Sympatiat olivat ensin
tydntekijOidenpuolella, mutta koska vaikea tilanne jatkuu, alkaa tuo suurenyleisdn
tuki jo rakoilla. Hyvan asian
puolesta taistellaan, hinta
vain on kova.

Luottolinkki
Uuden vuosikymmenenalussa Linkki jatkaa hyviiksi koeruilla linjoillaan. odottelemme edelleenTeidiin kaikkien
kirjoituksia Teidiin kaikkien
lehteen. Koko toimitusneuvostonpuolestaoikein mukavaa uutta vuosikymmenta.
Jari Nuorinko

Luottomrcsten
enstmmiiinen
kunniajiisen
S-A- Perret
ojoi sotainvalidien
asiaa
keriiiimtillii
varoja
hyviiiin
torkoitukseen.

Esko Tuovisestayhdistyksemme
kolmaskunniajisen
Luottomiehet-Kredimiinnen
ry:n varsinaiseen
syyskokouks€€n
30.11.1989
Katajanokankasinolle oli saapunutn. seitsemiinkymmentii
osanottajaa.Pitkiiii
esityslistaakiiytiin liipi luottopiiiillikkii Tom c. Ahlroosin johdolla.

Toimitusjohtaja Mikko Parjanne esitteli uuden talousarvion ja kertoi, etta yhdistys saa mahdollisestiuuden
puolipiiiv?isihteerin. Uudeksi Luottomiestenpuheenjohtajaksi valitriin toimitusjohtaja ThomasFeodoroffperimistoimisto Credit-JustitiaOy:sta
ja varapuheenjohtajaksi
luottopa, likktt PekkaTiilikainen
ValtameriOy:sta.

Kolmas kunniajiisen Esko
Tirovinen:
- Yleensiikun joku henkilo saa kunniajasenenarvon
ja asemantulee mieleenhyllylle pantavatlTppi. Itse tunnen, etten viel?iole hyllltavaraa. Nlt ta[aisessatilanteessa
kai kuuluisi esittaanOyratkii
tokset,omaltaosaltanisanon,
etta kiva kun huomasivat.
T2illaisessatilanteessasita
joutuu pohtimaanomaa rooliaan Luottomiehet-yhdistykseenja vallalle nouseesellainen ise ja poika -ajattelu.On
ollut kiva olla mukanayhdistyksessa.
Silloin kun yhdistys oli
nuori ei j2isenhankintaollut
niin yksinkertaista,kuin mita
se on tana paivana. Tirolloin
menetelmanao[ se, etta jos
joku Luottomiehiin kuuluva
jAsenluennoijossakin,jiirjesti hAn ko paikassa samalla
myds "varvaystilaisuuden".
Omaantoimintaanion osaltaan vaikuttanut se, etta S.A.
Perret keksi varuata minut aikoinaan60luvulla Stockmannin luottokonttoriin. Tuolloin
yhdistyksessatarvittiin proosallisestityorukkasta, jolloin
hoidin mm. kokoonkutsukirjeiden postituksen.
S.A. Perret'nja minun viihstasuhdettavoi kuvataoppiisii ja oppipoika vertauksella.
JosLuottomiehetr.y:taverrattaisi armeijaan, olisi Perret
SuomenMarski.
Tastapaiistaanaasinsillalla
seuraavaanasiaan,veteraaniasiaan.30.11.viisikymmenta
vuotta sitten nuo silloiset
nuoret miehet antoivat kaikkensa.Nyt meidan piHa auttaa heita.

kolmannen kunniajasenen, Ennen varsinaistapuheentoimitusjohtaja Esko Tirovi- vuoroaantoimitusjohtaja Essen SuomenLuotonantajayh- ko Tirovinenkiitti puheenjohdistyksesta.
taja Mikko ParjannettauutteKunniajiisenen tulee olla rastatyostaanyhdistyksenhyerityisen ansioitunut luotto- vaksi. "Yhdistysu on johdetjantealalla ja nidn voidaantodella tu ennennakemattoman
Esko Tirovisestasanoa. Han vAsti", kertoi Tirovinen.Hiin
on ollut Luottomiehet r.y:n rnainitsipoikkeuksellisista
anyksi perustajajasen,toiminut sioistaanviela PekkaTiilikaivuosina 1962, 1965, 1968ja sen ja sanoi, etta Luottotut1975-1977 hallituksen jase- kinto tulee antamaan yhdisnena ja yhdistyksenpuheen- tykselle
pitkajanteisyytta.
johtajana kahdesti vuosina "Seuraavaaskelkoulutukses3. kunniajiisen
1968 ja 1976. Ensimmdinen sa tulee olemaan yhteisty6 Kiitos.
Mikko Parjanne esitteli kunniajiisenoli SylvesierPer- kauppaoppilaitostenkanssa",
seuraavaksi yhdistyksemme ret vuonna 1967.
Tirovinensanoi.
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Esko TiroYinen

Inflaatio ja korot saatavaalas
[!i,ii:ii;F.liff'*fr,-Jhi:
tAanseuraavaan
listaan:

l. Inflaatio
2. Vaihtotasevajaus
3. Korkotasoja senalentaminen
.1.Valuutan epavarmuus ja
senpoistaminen
5. Kannattavuus
6. Luottotappioidenvahentamlnen
\'erotus
6. Kilpailuja senedistaminen

Teksti: Eero Tuomainen kaiseksihavaittu". Anna-RiitKokosi: Jari Nuorinko ta Wallinin pitaisi puuttua tii_
han vanhaankaannostapaan,
koska se voi toimia mallina
yksityista henkil<ia loukkaaI IIaIla ensimmriisenti valle huonolle kaytdkselle.
puhujana oli Postipankin Lausuntoariittaa.
pqnkinjohtaja Eero
Ennusteitaja selityksialaa_
Titomqinen.Hiin puhui tinee asiantuntijat palkittiin
polttaristo diheistq, vanhalla ajalla ainakin yhta
inflaatiosta ja hyvin kuin erilaisetkonsultit
Kaikki ongelmat eivat ratkorkeista meidiln piiivinzimme.Daniekea )htzi aikaa,joten tarkaskoroisto. lille Belsassartarjosi kultaa,
rellaan kolmea ensimmaista.
purppuraaja paikkaayhdeksi
\Iiksi naiden asioidenkunvaltakunnan kolmesta valtatoon saattamisellaon kiire?
miehesu, mika fieneetarkoir
Siihen on monta syltA. Meitanut valtionyarainministerin
dan tuleeottaa huomioon antapahtumasta taulun, jonka tuolia. Belsassarin seuraaja
karat varoitukset,jotka ovat Babylonianvaihtotasevaje voi nahda
National Galleryssa Daarejaves
ajatteliDanieliaio
oireita talouselAmzinpahoinl-ontoossa.Museoonei peritii piiiiministeriksi. Ministerito_
loinnista. Tallaisia varoitukRaamattuei kuvaayksityis- sisaanpaasymaksua,
jotennii- verit kuitenkin rupesivatjuosia ovat Mancon, WArtsilA, kohtaisestiniita syita, joihin den suomalaisten
liikemies- nittelemaanja niinpa Daniel
Bensow,turkistarhat, raken- Belsassar
ja kaldealaiset
kaa- ten, jotka ovat persoja kulu- joutui jalopeurojen luolaan,
nusala, kotitaloudet, jotka tuivat Babylonianhallitsijoi- kirjauksille,
ei siellakannata mika on ministerillevarmaaneivatselvialuotoistaan...
na. Minulla on kyllii vankka kayda.Taulussa
on nAhtavilla kin yhtii kova koettelemus
Nama asiat ovat hedttA- usko siihen,etta talouspoliit- r a t i n g t o i m i s t o n
t e k s t i : , , M e - kuin poliittisten toimittajien
neet huomiota, jopa siin?i tlsena slTna oli suureenva- ne, Mene,
Tekel, Ufarsin,,. lounasmaann, etu puheetSuomen jaukseen ajettu vaihtotase, Tekstijuoksee
oikealtavasemDanielin uraputki ei nouluottokelpoisuudesta
ovat tul- kuten niin useinon asianlaita malle, kuten Lahi-Idassaon sultaan ollut
ainutlaatuinen.
Ieet uudelleen arvioitavaksi. kun valtiollisiin kriiseihin tapana.
Oljykriisin jalkeen, Kohosihan juutalainen ekoTamA tilanne ei voi pitkaan joudutaan.
sheikkienpelossa,tama nurja nomisti Joosef jo varhaisemjatkua, esim. inflaatiovauh- Vajeen taustalla
taas oli esitystapa otettiin kayttddn min korkeaanvirkaan Egyprimme on nopeampaakuin suuruudenhulluus,
joka lienee monien suomalaisyhti<iidentissa.Hanhan oli eteva
ennuskilpailijamaiden(7 qovastaan ollut peraisinBelsassarin
isiil- tulosesittelyissa
numerosarak- teiden selittaja. Ennusteiden
5 9o kilpailijamaat).
ta ja edeltajaltaNebukadnes- keiden jarjestyksen osalta. selittaminen on
tunnetusti
KuvaavaaSuomenkansain- sarilta,joka antoi rydstaaja Nestekin
kayttaa tli'ta hpaa, paljon vaikeampaakuin nii\ alisestatilasta talouspuolella raiskataJerusalemin
sen jal- vaikka ei useinkaantuo oljyii den laatiminen.
on eraan amerikkalaisenpai- keen kun oli valloittanut sen Babyloniasta
tai Persiasta.
Babylonian vaihtotasekriikallisradion uutiskynnyksen vuonna 586eKr. Myrihemrnin
Rembrandtintaulua katsel- sistaei h).vaAseunnnut. Belllittanyt kommentti: suoma- han pani kiiyntiin Baabelin lessasaa kaytua aika tavalla sassartapettiin.
Kaldealaiset
laiseteivat vielii ole devalvoi- tornin rakennustydtja kaiketi mielikuvitusta,jos
menettiviit vallan ensin meeaikoo
saaneetmarkkaansa.
kuvitteli, etta Babylonia on da keskushenkildnmuistutta- dialaisille, sitten pian
oersiaFinanssipoliittinen tilanne vielA joku tulevaisuudenJa- maan Harri
Holkeria ja sivu- laisille, myrihemmit makedoon aaflmmaisenkirei; inflaa- pani tai muu ihme.
henkiloidenPertti paasiotaja nialaisille,turkkilaisille jne...
tio on myrkkyli saastamiselle, Kriisin puhkeamisestaon Anna-Liisa
Kasurista.Paljon
Palatkaammevaihtotasevakorot ovat pilviss:i, joten ei seikkaperainenraamatun ku- pitaisi naiden
vielAlenkkeilys- jeen syihin. Syitahanon kolole mikaAnihme etteivAtluo- vaus. Kuningas Belsassarin tii
ia hallitsemisesta
kalvakoi- me: kulutusjuhla, investointi
rot mene kaupaksi.
jiirjestAmissa suurissa kulu- tua, laihtua ja vanhettua
riehaja viestintiisotku.NaistA
Tassatilanteessavaltakun- tusjuhlissa,juuri kun viini oli nenkuinyhdennakoisyys enniiklrrin ja yleisimminpahekiillisnansovittelija Kallion esitys rnakeimmillaanja sivuvaimot tltHisi.
Ratingtoimistonteks- suttu on epailemAtukulutusrarkaisuksiolisi helpotus.Ta- hehkeimmillaan,kuninkaalle ti kuitenkin
vie ajatuksetSuo- juhla, symbolinaanBelsassaman esityksen voimaantulo tuotiin arvovaltaisen
ulkopuo- meen.
rin pidot. Merkitykseltaan
ratkeaakeskusj?irjestdjen
ko- lisen ratingtoimistonsanoma,
Mita seteksti sittenmerkit- tarkeampion kuitenkin inveskouksissa.Palkat nousisivat joka yksityiskohdiltaan oli see?- Belsassarin
asiantunt! tointien huono suunnitteluia
ja 0,3 9o melko arvoituksellinen,mutta jat
0,7 % maaliskuussa
selvittelivatasiaapitkaan, yltidpainen mitoitus, misia
lokakuussa. NAPA-(naisten- jo viestintatavaltaanpelotta- mutta
kunnon tolkkua ei saa- Baabelin torni sortumisineen
palkat) ja MAPA-(matalapal- va. Oli kuin piru olisi maalattu ennen juutalaisen ekono- on oivallinenesimerkki.Vieskat)lisAttekisivat0,6 qo.
tu seinalle.Kuninkaankasvot mistin Danielin konsultointia tin*isotkun aiheutti Baabelin
Ekonomistit laskevat, etta kalpenivat, lanteitten nivelet ja lausunnon
antoa. Taman kielten sekamelska.Toinenei
jos tama toteutuisi, niin in- herposivatja polvet
tutisivat. lausunnon sisaltdhanon ny- tajunnut, mita toinen Duhui.
flaatio putoaisi '7 qo:ista n. Kuningas huusi hataansa
ia kykielella: "Tase on tutkittu Sekaisin lienevat menneet
3 qo:iin muutamassa vuo- kiiski tuoda paikalletulopolii- ja velkaiseksi
havaittu,,.Kaik- preesensit,futuurit ja muut
Cessa.
tikot, puoluesihteeritja eko- kien tuntema kaanndsmenee tempaukset,peruskorot,oman
Lopuksi pohdittavaksenne nomistit.
henkil60n, loukkaa intimi- paaoman tuotot ja vierailta
raihtotasevaje BabylonialaiRembrandt van Rijn on teettisuojaaja kuuluu: ',Sinut lainassaolleet rahat ja
tavaiittain:
vuonna 1635maalannuttasta on vaa'alla punnittu ja kdy- rat.

,,KORKOTA KONKURSSI!"
TERVETUI-/OAAAMUKAHVILLE!
Aamiaispriytii odottaa kira 26.04.1990klo 08.00 Hotelli RamadaPresiEteliinen Rautatiekatu4, Helsinki. Tilaidentin Evergreen-ravintolassa,
suudessahaluamme tarjota Teille kiiltiinnonliiheisti ja ajankohtaista
tietoa oikeasta viiviistyskorkotasostaja korkojen perimismahdollisuuksista.
Lisriksi esitiimme niikemyksemmesiita, mitka tulevat olemaan vuoden
1990riskitoimialal.
08.00

Ilmoittautuminen ja hotellin aamiainen

09.00

Oikea viiviistyskorkotaso
- kohtuullisenkorkokannanyliiraja
- markkinarahanhinta
- maksuehtopolitiikka
VaratuomariRisto Suviala, Contant Oy

10.00 Viiviistyskoronperimismahdollisuudet
- mita korkolaki sanoo?
- korkosopimukset
- maksun oikea-aikaisuus
- viiviistyskoronperintii
VaratuomariTimo Miiki, Contant Oy
11.00- Riskitoimialatvuonna 1990
12.00
- miten perimistoimistontikeeasian?
- mita toimialoja tulee seurataerityisentarkasti?
- mita voidaan tehda luottoriskien hallitsemiseksi?
Kauppat.maist.Roland Lillqvist, Contant Oy
Varaa paikkasi soittamalla heti meille puhelinnumeroon(90) 602 966/
Ulla Vainikka rai (921)330 300/TarjaLahesaari.Ilmoittautumisaikapiiiittyy 20.04.1990.
Veloitammeaamupiiiviin ohjelmasta580 mk/henkil<t.
Tervetuloa!
CONTANT OY

Tervetuloa90-luku
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Teksti:ThomasFeodoroff
jo- Toivottavasti
Tuokouusi vuosikymmen
jasenistdsuhtaurainerikoisramuisrerravaa
sel- tuu mydnteisesti tutkimukviaavaslaseuraavalla
vuositu- seenniin, ettA voimme luoda
h a n n e l l aT. o i v o r r a v a sLl iu! o t - ponnahduslaudanalalle. Tatomiestenlyhyessa
hi5loriassa han asti luottomieheteivatole
60-luku oli jarjesraryrym
isen ajaneetjasentensapalkkaetuja perustamisenvuosikym- ja, vaan yhdistyson toiminut
men,70-lukuyhdistyksen
ase- alanja jAsentensa
ammattitaim a n v a ki i n t u m i s e n8, 0 - l u k u don kohottajana.Toivon,etta
y misenja 90-lu- yhdistys tulevaisuudessapakansa
invalist
k u ? M i n u l l eo n e r i r r a i nm i e - remmin ajaa mydsjasentensA
l u i s a aa l o i l t a au u s iv u o s i k y m - taloudellisia etuja. Tietenkin
men puheenjohtajana,
koska luottotutkinto jo sinansaanriime vuosienhyv?italoitreet taa parempaa ammattitaitoa
p o i k i v a t u l o k s i an y r . E n s i m - Ja nostaa arvostusta, mutta
maisenluotrorurkinnonsuo- yhdistyksenon 90Juvullajiirrittaneervalmistuvar.Yhdis- jestelmaltsestiajettava luottykselleollaan palkkaamassatohallinnon asiaa. Tirtkimuksihteeriapua
niin. erriihallitus sestasaammevarmasti my6s
roi k_eskitryii
todellisiintehta- mielenkiintoistatietoa luottovunsaparemmrn.
pAa ikdiden nykyisestii rooLuortoalanrutkimus nAyr. lista yrityksessa.On vanhanraatoteutuvankevaanaikana, aikaista, etta luottopaallikVoinvaintodeta,e a yhdistys ko toimii taloushallinnossa
ainakinaloittaauudenvuosi mD/nnin mielesta kaukymmenenmielenkiintoisesti.
pan jarruna. Luottopaallikdn
Luortoalanrutkimus, jota luonnollinen paikka organiodoretaanmielenkiinnollaei saatiossa on toimia markainoastaan
tutki palkkatasoa. kinointipaAuikdn aisapariTielenkinon hy.viisaadape- na myynnin suunnittelussa.
rustietoja. jotra I ulevaisuu- Luottopa5l[kdn on oltava
dessayhdisrysvoisivaikutraa mukana myynnin kohderyhniidenkehitykseen.
mien valinnassaja luottobud- kuin Ranskasta. Ne, jotka
Englantilainen
ICM (lnsti- jettinsa turvin valmistettava rohkeasti mydntavAtluotoja,
rute of Credit Management) hallittu riskinotto.Luottopaa- keraiivatpotin.
teki toistavuottasittentutki- tdkset kuuluvat markkinoinKehitys Ita-Euroopassaon
muksenpalkoistaja vastuista, tiin - perinta taloushallin- ollut uskomaton viime vuojolloin he totesivat.ettAalan toon.
den aikana,mutta kuinka kegoluku tuo myostullessaan hitys jatkuu? Luottoalan ampalkkataso ei vastannut velvollisuuksia.
Vuosikymmenenmaagisenvuoden -92, jolloin mattilaisille riittaa haasteita.
johdonmukainenvaikuttami- Eurooppa yhdentyy, kauppa Neuvostoliittolaisetyritykset
nenaikaansainoin kaksinker- vapautuuja luottohallinnolle voivat taman vuoden aikana
Iaisen palkkakehityksen
ver- tulee valtavastiuusia haastei- mennii konkurssiin, kuinka
tailuammatteihin. Tanaiin ta. Avoin luotto on 90-luvun moni on siihen varautunut?
luotroalanhenkilditaarvoste- tapa toimia. Ranskalaisen
os- 12 000 yritystd voi tAnaan
taan aivan toisella tavalla, tajan on voitavaostaasuoma- k:iydakauppaasuoraanliinsik uin T0Juvun Englannissa.laisia tuotteita yhtii helposti maistenyritystenkanssaja li-

saa lupia mydnnetAanjatkuvasti. Ongelmanaon luotettavien luottotietojensaanti,puhumattakaan,etta pankkijarjestelma toimisi liinsimaisen
tehokkaastitai pakkoperinta
onnistuisi, jos maksua ei
saada.
Jiisenillii ei koskaanyhdistyksen historiassa ole ollut
yhtA paljon mielenkiintoisia
haasteitakuin nyt.
trYetuloa go-luku!

Lasihelmi
Kaikenlaisia pettymyksiii sattuu, murhe€llista on pettyii
erinomaiseksi uskomaansaasiaan. Kun luule€ ltiyteneensii
oikean helmen, joka paljastuukiq lasiseksi.

Teksti: J Marttila

kauksenvelallisella.Tahdensi moin on pidettevahuoli, ettei
erityisesti velkojan ilmoitus- toimisto haaskaa aikaa turvelvollisuutta, mikiili velalli- hien lupaustenkuunteluun.
Kotimaan perinua hoitavista nen ottaisi yhteytta.
VelkojaO. luuli kerranoleAika kului, velkoja O. tie- vansanokkelakinja p1rysitoitoimistoistaei taida olla muuta pulaa kuin runsauden.Jou- dusteli kolmen viikon kulut- mistolta nimenomaan konkosta erottuu muutamia ni- tua mita asialle kuului. Toi- kurssi- ja haasteperintAakiive- rellisenii.Ns. kahdeksanptiimekkaitaja patevantuntuisia. misto X. kertoi sopineensa
Aina lehdissiion niiiden mai- lallisen kanssa, etH tama van uhka laihtikin toimistolta
noksia. mutta varsinainen maksaa velkansa kuukausit- vAlittdmasti.Viidennessaatatunnettuisuus ja yrityskuva taisin erin, ensimm,iisenker- vastakertyi sisaankymmenesmuodostetaan joko esiinty- ran puolentoista kuukauden sA paivassa,aivan hyvii alku.
mAIA perintAseminaareissa
tai kuluttua konkurssiuhkauksen Kuukaudenkuluttua O. tieasiantuntevallakirjoittelulla. lahettemisesta! Ei puhetta- dusteliasianvaiheita.HaasteNama huipputoimistotsuosit- kaan, etta toimisto olisi ensin hakemusolikin Yiritetty vasta
televat erityisesti yhdistettya neuvotelluttoimeksiantajansa edelliseniipeivAna.Ripea alkonkurssi-ja haasteperinHa. kanssa tai edes tiedottanut ku oli lopahtanut kesken.EiSeminaarinestraadilla selos- asiasta.SitapaitsiosasihanO. ki turvaamistoimenpiteisutetaan vakuuttavasti tA aisen itsekin vetkuttelun taidon, ei kaen o ut edespuhetta. Toki
menettelynetuja. Tiihdenne- siitii olisi toimistolle kannat- tiedetAan, ettei turvaaminen
taan my6s nopeuden merki- tanut maksaa.
useinkaanonnistu. mutta tietysta - 60 paiivAamydhassa Enta muut juridiset keinot: detaAnmy6s,etta seon joskus
olevasaatavaei useinenaako- saatavan turuaamistoimenpi- oiva painostuskeino.
tiudukaan tAysimaaraisena.teet jne? Kai jotakin k5tta
Toimisto tilittaa kertomanAjan karttuessariski kasvaa pidempaaolsi ldltynyt? Kai sa mukaan kahdestiviikossa.
oli Raporttilomakkeessa ilmoirajusti. Omasta ammattitai- keti konkurssiuhkauksella
dostamaalataankauniskuva. si saatu tiukattua edes va- tettiin velallisen osasuoritus.
Keyunnossa saattaa kui- kuusvekseli.Silliihiin olisi ol- Velkojan pankkitililla sira ei
tenkin tapahtua kerrassaan lut helppo prosessata.
nakynlt. Soitto toimistolle
paljasti heidansaaneensuorimuuta. Velkoja- ensin"kupattuaan" ja kuunneltuaan
tuksen jo yhdeksiin paivbii
velallistaanparisenkuukautta
aiemmin. Tallessahan raha
lopulta hataAntyi.H'.va neu- Tarkka toimeksianto
oli, mutta t,illainenhuolimatvo ei ole kallis. se kaivetaan
tomuus vaikuttaa epakohtesuoraanmuistin lokerosta:lii- Toimeksiantoa laadittaessa liaalta.
hetetaan saatava toimisto lieneesylta hrkasti yksildida
PerintaalankoulutustajaelX:lle perittiivaksi. Ovat var- mita halutaan. Ei laheteta laan runsain mitoin. Kaiketi
maan reippaan dpeita, no- saatavaa umpimahkaan vain johonkin viiliin saataisiinsopeudestaovat aina kertoilleet. perittav5ksi,vaan pyydetaan pimaan toimeksianto-opasTirrvautunevat ilman muuta vaikkakonkurssi-ja haastepe- tusta.Olisi hyva,ettatehtevan
mainostamaansa konkurssi- rintaa, turvaamistoimiatms. antaja ja toimisto puhuisivat
ja haastepednt5an,saatava Mita enemmanjatetaan toi- samaakieltAja ymmartaisivat
kun on sentean70 000 mk.
miston itsensa harkittavaksi toisiaan.Tehtavenantajan on
Toimisto X. vastaanotti ja paatettavAksi,sen suurem- my6suskallettavaesittaamietehtavan.Ilmotti lahetteneen- malla todenndkdistrydellijo- lipiteensd saamastaanpalvesa valittomasti konkurssiuh- kin keinojaa kalttamattA.Sa- lusta.

Kaunis kuva

Luottomiestenhallituksenuudet jflsenetesittdytyvdt
Ahti Nuutinen
1. Missii yrityksessdtyiisken- 3.
telet, t€htiiYiisija laustasi?
2. Toimintasi yhdistyksessii;
koska tullut jiiseneksijne.
4.

Mitii asioita yhdistyksen
Yat keinoja s€n kohentamitulisi kehitteii toiminnasseen?
saan ja mitkii ovat alan 5. Miti ongelmia niet luotyl€isel kehitystarp€et?
toalalla olevan tiillii hetOnko luottoalan arvostus
k€ll,i?
riittiivii? Ellei, mitkii olisi-

'l;

al";
Oy Philips Ab, P,iivi Kousa,
reskontrap,iiillikkii

Luoltokunta, Petri Carp6n,
luottopAiillikkit

Contant Oy, Timo Miiki,
varatoimitusjohtaja

1. Vedan konsernimme luot- l. Viime vuoden alusta lahtien l. Olen PerimistoimistoContant
to-osastoavastuualueenaniluo- olen ollut Luottokunnanja Euro- Oy:n varatoimitusjohtaja. Toitonanto,Iuotonvalvontaja perin- card Oy:n luottopaellikkdna. min TLrussaLiinsi-Suomenalueta. Tirlin taloon v. -87. SitAennen Aiemmin olen ollut vastaavissa konttorin johtajana. Johtoryhtoimin vahittaiskaupanpuolella tehtavissa
Kaukomarkkinat man jaisenenavastaan lahinnA
jonne perintatoiminnan juridiikasta.
kuusi vuotta kodinelektroniik- Oy:ssasekeOy Pukevassa,
ka-alan liikeketjussa konttori- sekzi koko luottoalalle Lisaksiosallistunedelleenkoulupaallikkdna kulutus- ja kerta- "ajauduin"
jarjestelyihin.
opiskeluaikanani. tustilaisuuksien
luottojen sek?iuusienmaksuviili- Koulutustaustanaminulla on juEnnen tahainmennessakym
neidenparissa.
ristin tutkinto vuosimallia-83.
menenvuottakestanytta
Contan
jasenenaolen tin kau ani pallelin !li kymme2. Jaseneksi
liityin v. 87.En voi 2. Luottomiesten
sanoa toimineeniyhdistyksessaseitsemattai
vuotta, mutta aiem- nen vuotta laltiota, suurimman
ennen hallituksenjesenyytteni. min en oleollut yhdistyksen
luot osanulosottomiehenii
eri piireisKokouksissaolen kyllii kaiynyt. tamustehtavissa.
sa Lounais-Suomessa.
3- Yhteistydluottoalanhenkildi- 3. Tarkeimpizialueita on alan 2. Luoftomiehiin
liityin 1984.Riden kanssaon mutkatonta.Tar- koulutuksen
kehittaminen.
Luot- vijiiseneneolen melko ahkerasti
ja kotimaisilkeaZi olisi kuitenkin kartoittaa totutkinto-koulutuksen
kayntiin kaynytkokouksissa
kentan tarpeet. Siella olisi var- saattaminenon ollut varsinansi- la retkilla. Lakihankkeistaannetmasti paljon annettavaapaatdk okasta, ja nyt on huolehdittava tavien lausuntojen valmisteluun
sentekijdille.
siita, ette koulutusohjelmallaon olen aikaisemmin osallistunut
Yrityksessammemyynti alkaa jatkuvuutta. Luottomiestentulee parissaprojektissa.Vilkkaampaa
aina luotto-osastosta,ja tavara- my6s edelleenottaa aktiivisesti toiminta on ollut lakitoimikunjalkeenvuoden
luotonantajanakaipaan tydvali- kantaa alan lainsaadantdhank- nan perustamisen
neisiin lisaa faktoja arvioidenja keisiin.
1989alusta.
budjettiensijasta.Tilinpaatdstie- 4. Koko rahoituskentanja sa- 3. Ihmisten jatkuva kouluttamidot, paatoimittajakohtaiset
mak- malla myds luottotoimintojen nen,joka helpottaasopeutumista
sutapalausunnot, ajankohtaiset merkitys on tullut liike-elziman yhteiskunnannopeaan muuttumaksuvalmiustiedot, vakuusva- eri alueillaentistakeskeisemmiik- miseen, on nostettu huomion
rantotiedot jaettuna kaltettlyn si. Tamanseurauksena
mydsalan kohteeksimm. hallitusohjelmasja vapaaseen,samattiedot myds arvostuson kohonnut.
sa, Luottoalan kehitys ei ole hisisar- ja tydryhtidista jne, ovat
Mielestaniyritykselletuleeolla taampaa kuin tekniikan aloilla.
kova sana.
selkee luottopolitiikka, johon TamAn johdosta voimakas pa4, En omaa riittavaa perspektii- myiis myyntijohto on sitoutunut. nostuskoulutukseensaa varaukvizi viela kommentoidaksenialaa Kaupallisten yksikdiden ja settoman kannatukseni. Kokeyleisesti.
luotto-osaston valiselle yhteis- muksestatiedan, etta valmentau5. Mielenkiintoista kehitettavaA tydlla tulee pyrkie hallittuun ris- tuminen opetustehuvaanja kouolisi paljonkin. Nykyinen etuoi- kinottoon ja luottotappioiden lutustapahtumantoteutus antaa
keusasetus etuoikeudettomien optimointiin - ei velttiimatta opettajalle ainakin yhte paljon
velkojen osalta kaipaisi tasapai- niiden minimointiin.
kuin oppilaille.
noitusta. YrityskiinnityksenpaRiittavaaarvostustaluottohenAjatustenja kokemustenvaihrempi etuoikeusirtaimistokiinni- kil<istdvoi saadavain silloin, kun to samankaltaisia tydtehtavia
tykseen oli askel eteenpiiin.Va- se on tarpeeksiammattitaitoista. hoitavienkeskenja mydstutustukuudet ja vakuutustoimivat pe- Oman alan tuntemuksenlisaksi minen elinkeinoelzimanyksikdilastajanaosittain.Samaanasiaan on perehdyttavamyris mahdolliliittyen pelaankuuluttaisin osa- simmanlaajalti kaupallistenyksikeyhtidssaosakkaidenja halli- kdidentoimintaan;niiden tavoit- la toimiville yrityksille. Luotontuksen laajempaa taloudellista teisiin, tuotteisiin, jakeluverk- antajien puolella tama tulee
vastuutatoiminnastaan.
koon jne.
luonnollisesti nakymaen saata5. Nykyinen korkotasotulee ai- vien kierron hidastumisenaseke
heuttamaan ongelmia monille myos asiakasyritystenkonkurserityisestipaaomavaltaisilla
aloil- seina.
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hin on yhdistystoiminnankeskeista antia. Henkiloiden tunteminen helpottaa ammatillista
kanssakeymista.
Kansainvalisten yhteyksien
luominen ja yllapitaminen on
valttamatOnta.
Kokoustemme
esitelmoitsijat ovat olleet korkeatasoisiaasiantuntijoita,mika osaltaan ilmentdaalan arvostusta.
Uskon, etu lainseadiintdhankkeiden yhteydessakinyhdistyksemme kannanottoja kuunnellaan.
ja tulos4. Kustannustietoisuus
ajattelu on useimmilla aloilla
tunnustettu. Koron merkityksen
kasvaminen,uudet rahoitusinstrumentitja saienndstelyn
purkautumista seurannutluottotappioiden olennainenlisaentyminenaiheuttavat suuria vaatimuksia
luottoalan kehittamiselle.
Arvostus naikyy meikalaisten
palkkauksesta, sijoittumisesta
ja pa5yrityksenorganisaatiossa
tdsvallan raameista.Kun julkisenkinsektorinpalkkauson ajanut kauttaaltaanedellemme,on
pakko todeta, etta arvostustailmentiivii vertailutulos voisi olla
kannaltammeparempikin.
Luottoalantarkeyson liseantynyt samassa
suhteessa
kun tulokseensuoraanvaikuttavatluottotappiot. Kehittakaamme osaamistamme, taitoamme ja kykyamme.Ottakaammerohkeasti
kantaa tydymparistdssammeja
yhdistyksena.Vaatikaammesoveliaallatavallatasmellistaja tuloksekasta palvelua esimerkiksi
tuomioistuinlaitoksenja hallinnon moninaisiltapalvelutasoilta,
joiden merkittiivanasiakasryhma
olemme.
yhteisdnmam5. Kansainvalisen
muttimaiset direktiivimassateivat kakistelemattauppoa monessa suhteessa erityislaatuiseen
liike- ja oikeuskulttuuriimme.
Myos umpion sisallanaen huolestuttavaa kehitysta: Konkurssien kayttaminen harskisti piiydan puhdistukseenja velkojen
sysiiaminen tavarantoimittajien
niskoilleon perin tavallistaja alttiit velalliset saavattempuilleen
asiantuntevaa
ekonomistaja juridista ohjausta.Velallisensuojaa
korostetaan
ehka
liiaksi
kuluttajan- ja tietosuojelunalueilla samoin kuin ulosoton tuoreissauudistuksissa.Eraat julkiset rekisterit ja tiedoksiantopalvelut eivatsuoriudupalvelutehdvistaan.
Etuoikeussaenndt
eivat ole nyyhteiskuntaelzim:issA
kyaikaisessa
perusteltavissa yllapitaessaan
karkeaa eriarvoisuuttavelkojien
kesken. Akordimenettelyatulisi
kehitteaja saadasovitteluamyds
ka).tanndssa
toimimaan.
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Perimistoimisto
Credit-JustitiaOv 80-vuotta
PerimistoimistoCredit-JustitiaOy, aikaisemminOy Credit Ab, tiiytti tiinn
vuonna80 vuotta ollen vanhin suomalainenperimistoimisto.Tapahtumankunniaksi
j,irjestettiin 4,1.1990juhlaseminaarija jo perinteiksimuodostuneet
pakkaspaukut,

Teksti: Jermu Laine
Koonnut: Jari Nuorinko

C r edi t -Just b i a Oy : n t oimitusjohraja
Thomas Feodoroff

Oy Credit Ab sai alkunsa siis puheessaan,etta lansi ja ita voi1910.Tuolloin se palveli Suo- vat luodajopavaltioyhteisdnkesmen Luotonantajayhdistyksen ken:iAn.Taman kehityksen piialuotto-osastona.Toiminta jatkui tepisteeniitulisi olemaanEuroovarsinvireiinii,1930luvullatydn- pan Yhdysvallat. Oli tuo arvio
tekjjriitZioli tusinan venan. Sota sitten oikea tai vaara, fakrahan
keskeyttitoiminnanja kun sitten kuitenkin on, etta hyvin terkeasjAlleenrakennuskautena
tavaroi- sa asemassaoleva henkilti ei
dcn saantioli yleisesti vaikeata, puhunut pelk:istAen Ldnsi-Euei perimistoimistoatarvittu, Toi- r o o p a n p a n y h d e n t y m i s e s t A .
m intaliihti riijiihdysmaiseenkas- "Tiillii hetkellii eliimme Liinsivuun vuonna1978,kun Oy Cre- Euroopan murrosvaiheessa,
jo1,
dit Ab ostettiin ruotsalaiseen loin kehitystii tulee ohjata laaomistukseen.Tuolloin toimisto jempaansuuntaan",kertoi Laine
sai kiiyttdainsamm. edistykselii- Mitterandinsanoneen.
ien atk-jarjestelman.Tana paiKun Lrinsi-Euroopassa
puhur iinii Credit-Justitia Oy kuuiuu taan integraatiosta.nakeeJermu
osana Euroopart suurimpaan Laine, ettaIta-Euroopassa
tapah
perintdalankonsemiin,Intrumiin. tuu disintegraatio.
Vaikka liitos
Toimitusjohtaja Thomas Fe- Itii-Blokin maissa suunniteltiin Tullihdl liuksen pcicijohtajaJermu Laite puhui juhlaseminaarissa
odoroff toivotti juhlaseminaari- suunnitelmataloudenpuitteissa, E to oopart yhd erurnmisestd.
\ ieraat tervetulleeksi ja kertoi, se oli sittenkin pakkoliitos, mirsiryaleinanAmamaateivatvoisi kahdeksantoistamaan EES:n,
ettdtamdtoimistommekehitys ei k:i Moskova silloin pAArtiroreuttulevaisuudessamenestyii,vaan Euroopanyhteis<!n",kertoi Laiolisi ollut tallaistailman osaavaa taa, kertoi h:in. Nyt elet?iiinvoi
taryitaanyhteistydtiikokoamaan neja jatkoi: "Tdllaisenavoimakhenkildkuntaaja hyviii asiakas- makasta vapautumisvaihetta,
tietoaja taitoa kaikista maista. kaanaliittym?iniisaammeaanemsuhteita.Han esitteliseminaa n kulkua poispiiin keinotekoisesta
Kehitys tuolloir oli verkkaistaja me kuuluviin." Pitiia jarkuvasti
larsinaisenpuhujan,Tullihalli- integraatiosta.Laine niikee kuitodellisia toimia yhteisty<inra- muistaa,ettiiyhdentyminenei ole
ruksenp?i?ijohtaja
JermuLaineen. tenkin, ettei t;istaiItA-Euroopan
kentamiseksioli vahAn.
protektionismia, vaan nimenkehityksestavoi suoraanseurata
Vasta 80-luvun puolivlilissii omaan vientisuuntautunuttakeliittyminen Ldnsi-Eurooppaan. Euroopassaalkoi varsinainen hitystA,
keftoi Laine.
Avaimet integraatioprosessiinhurmosliike. Tuolloin
Jermu.Laine Euroopan
nahtiin,
TuloksenaLaineenmukaanei
oiisivat tuotannon nostaminen, etta Eurcoppa ei voi jaiidii pai- koskaan
vhdentymisestd
kuitenkaanvoi olla sama
hyvinvoinnin kasvattaminenja koilleen, vaan sen tulee
kaikin kehitys kuin USA:n liittovaltiPa:ijohtaja Jemu Laine kerroi kansallisenvapaudenkehittami- keinoin kilpailla sellaistenkehit- oilla, silla ne eivat ole kansallisia
xluksi, ettd kun annetaanpyyntd nen. Silloin mkennettaisikesta- tyneiden mahtien kanssakuin valrioita, eikA niillii ole kulttuupuhua ajankohtaisista aiheista, v:iaJapysyvA:iyhteistydtA,luen- USAja Japani.JermuLaine ker- rierojaeikaperinne-ercja.Vasta\ aistam:itt:itulee mieleen puhua noi Laine. Itd-Eurooppakehirtyy toi, ettaEurooppaei voinut j?iiidii voimina EuroopankehityksessA
Euroopan yhdentymisesrd.Ha- sillii vauhdilla, kun talous muut- jiilkeen ja ett:i yksi ratkaisu ni- ovat kansallistunteet.Suomen
nelle integraatio on harastus ja tuu EY;n kaltaiseksimarkkinata- menomaanoli raJojenpiiAttaiviii- kohdallakonkrcettinenkysymys
hiinpy*ii tarkastelemaanasioita loudeksi.
sempiaukaisu,jolloin saatiin1is?i?i on se,miten omankielemmekiiy.
hiemanuudessavalossa.
kilpailua, ideoitaja rekniikkaa.
Laine pAAttipuheenvuoronsa
LaineenmukaanyhdentymisHalu yhdentymiseen kasvoi yhteenvetoon,jossa han kertoi,
keskusteluissataryitaan uusia Kuinka kaikki alkoi
sitAmukaa,kun havaittiin,mitka etta paljon tehdaan oikeita asiraltaviaponnisfuksia
nopeasti
vo imavarat n dman aapurimaatjo oita tiiliA hefte a siihen suunmuuttuvan ItA-Euroopan tilan- ViimeaikainenvoimakasEuroo, katkevAtsisAlleen."Tiima mydn- taan, ettA vuonna 1992 jotakin
teenvuoksi. Ranskanpresidentti pan kehittiiminen sai alkunsajo teinen intohimo on johhmassa yhteistii on jo luotu.
Mitterand lausui uuden vuoden vuonna1958,jolloinnahtiin,etta siihen, ettii EY ja Efta luovat
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Terveisii Fecmasta
ja Milanosta
marraskuussa1989

Teksti:Mikko Parjanne

Markkinointi-instituutin ja
yhdistyksenluottotutkinto on
h,ryin lahella CBOK:n periaatteita.
Osloon kesiikuussa 1990
suunnitellun seminaarin teemana on koulutus.
Oslon seminaari puhutti
kokousta enemmankin.Piiiiorganisaattorinatoiminut Tore Molzau oli lahinna ruotsalaistenja suomalaistenpyynndsu yrittiinyt siiftaa ajankohtaa juhannusaatostakahta viikkoa aikaisemmaksi.
Tama taasei sopinutenglantilaisille ja ruotsalaisille,joilla
monella oli muita paallekkaisia seminaareja.Pohjoismainen korkeahintatasosai myos
kritiikkia. Norjalaisetedellyttivat sadan (100) henkildn
osallistumista.Eri maidendelegaattien vastaustenjAlkeen
voitiin yhteisestitodeta, etta
osallistujamAara
nAytuisijaAvdn molempina ajankohtina
alle sadan.Seminaarijarjestelyt jiiiviit avoimeksi.

Fecma kaipaa rahaa ja
resursseja

SelvastiFecmanCouncil'in
kokouksessanakyy, etta toiFecman Council'in talviko- taan myosOslon seminaarissa vuonna 1990 hyvaksyttya, mintaan olisi panostettavalikous pidettiin nyt Italiassa, kesakuussa.
asettaasetoiminnalleja mycis saa. Se luonnollisesti vaatii
Milanossa.Kokouksenjiirjesmeille tarkempiavaatimuksia paikallisilta yhdistyksilta raja kentieshsakustannuksia. haa osallistuaeri tyoryhmien
telyistAvastasiFecmaja Italipaikallinen yhdistys
an
Fecmaneri maidenjiisenis- tydhdn, jotta parasasiantunA.C.M.I eli AssoziazioneCre- Fecmarekisteraiideen
ta koostuvahakemistooli ko- temus eri osa-alueiltasaataipiovaiheessanahuvana ko- siin tehokkaimmalla tavalla
dit ManagersItalia. Italialaisia ei aikaisemminyhteisissa Varsinaisessa Council'in kouksessa.Suomalaisiatihan kayttoon. Euroopan markkikokouksissa ole nakynlt. kokouksessa puhetta johti hakemistoon on sisallytetty noilla toimivia aktiivisia luotOsallistujiaulla kertaaoli yh- Fecmanpresidentti,ranskalai- parisensataa. Valitettavasti topaal[kdita ja kenties liihiteensa20 edustaenkahdeksaa nen JeanPierreMarin. Lahes vain tiedot joiltakin osin ovat aikoina my<isvakituista hen(8) eri maata. Varsinaistako- puolet kokouspaiviist?ikului jo vanhentuneet,sillii hake- kildstda Fecmatulee tarvitsekousta edeltavanailEna ko- Fecman saantOjentarkenta- miston tekeminenon kestanlt maan. Fecmassaon puhuttu
koontui jo Advisory Commit- miseen.Toistaiseksi
Fecmaon melko kauan.Fecmalleon tu- tavoitteesta, jolloin esimertee belgialaisen Jan Pierre pyorinyt ikaankuin englanti- lossamy6s oma esite,
kiksi vuonna 1997olisi vain
yksi eurooppalainenluottoVandernootin johdolla. Ko- laisen jarjestdn, ICM:n siipaallikk6organisaatio,jonka
kouksessa
maariteltiinvastuu- pien suojassa.Nyt Fecmarejaseninii kaikki yksittai
henkildt keraamaantietoja ja kisterdidaanBrysseliin,Belgiset eurooppalaisetluottoalan
laatimaan Fecman yhteiset an lakien ja EC:n edellyttaKoulutus ja kesiiseminaari henkildt olisivat. Paljon ty6ehdotukset EC:n komissiolle malla tavalla.
seumavistaasioista:
Fecmaankuuluu kahdenlai- keskustelunkohteena
maata on viela tehtavanatamaksuk'.vlttdmyyslainsaa- sia jasenia:
hiin mahdolliseen tavoitteedant6, tilinpAatostietojenverKoulutusasiatja Oslon semi seenpaasemiseksi.
tailtavuus,vientiluotot ja nii- l. Kussakin maassa toimiva naari kesiikuussa1990olivat
Kokouksenjiilkeinen piiivii
luottopiizillikriidenyhdistys mycis vilkkaan keskustelun kului MediolanumFactoringden ehdot, erilaiset perintiitekniikat. Toinentarkea asia,
kohteena. Tarkeanii euroop- nimisen italialaisenrahoitusseka
josta kokouksessapuhuttiin, 2. Fecmaanosallistuvatyksi- palaisena tavoitteena pidet- yhtion luottopaallikonWalter
oli uudenmaksujenviilityssys- tyishenkilot.
tiin, etta luottoalanperuskou- Protton kanssaMilanon nahteemin kehittaminenEurooplutus jarjestyisieri maissape- uvlyksiin ja ymparistdontupaan. Nykyinen SWIFT ei
Belgian laki asetti omat rustuen samoihin Fecmassa tustuttaessa. Allekirjoittat)ryd)'takaikilta osin. Uuden vaatimuksensajiisenyyksille, hyvaksyttyihin koulutusta- neenlisiiksiWalteroli Fecman
hankkeentakanaon EACHA- mutta maksujen ja aanioi voitteisiin. Fecmassa puhu- Councilin kokouksen toinen
European Automated Clea- keuksienosalta saanndttuli- taan naistaasioistalyhenteel- suomeapuhuva.Hiin on asuring Houses Associations. vat h!'\iaksltyksi yleiseurooP- la CBOK eli Common Body nut SuomessaSomerollareiUudesta mahdollisesta EU- palaisestanak0kulmasta.Kun Of Knowledge.T6han asiaan lun vuodenja hiinen vaimonROPAY-jarjestelmastapuhu- saanndt Yirallisesti saadaan peruslettiin oma tydryhma. sa on suomalainen.
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Euroopanyhdentymiseenriittyvdfl sanastoa
BIS = KansainvEilinen
iaries_
EEC = Euroopan talousEY, EC (ruorsiksi EG) =
G 10 = Group of Ten
telypankki(Bank for Interna- yhteisd (EuropeanEconomic
Euroopan yhteisd (European Countries (Belgia, Kanada,
tional Settlements),Basel
Community)
Community), organisaitio, Ranska,L:insi-Saksa.Italia.
CECCINI-raportti = EyEFTA = Euroopan vaoaa- jolla on ylikansalliset saanJapani, Hollanti, Ruotsi,
komissionkevai la 1988teet- kauppaliitto
lEuropean'Free not, perustuu kolmeen erilli- Sveitsi,Englanti, USA)
jonka
tama tihustyd,
tutki- Tiade Associaton)
seensopimukseen:Euroopan
ROOMAN SOPIMUS =
musprojektin johtajana oli
EMS = EY-miden valuut- hiili- ja rerasyhteisoa(ESCS
1957 allekirjoitettu sopimus,
Paolo Ceccini.
tayhteistyojarjestelm2i
(Euro_ : CECA) koskevasooimus
Jossa sovittiin EurooDan ta_
COOKEn raportti = BIS:n pean Monetary System)
1951, Euroopan talousyhtei- lousyhteisdn,EEC:n
valvontakomitean puitteissa
la EUEUROMARXKINAT
sOA (EEC) koskwa sopimus RATOMin perustamisista.
Iaadittu raportti, jolla pyri- KansainvAlisetrahoitusmark- :
Rooman sopimus 1957, VALKOINEN KIRJA =
t6an mm. yhtenaistamaaneri kinat.
Euromarkkinoiden Euratom-sopimus
(EuroDeairEuroopan yhrcisossa sisAmaiden pankkien vakavarai- osla ovat eurobond-,eurova_
Atomic Energy Comisiion) markkinoiden toteutusohielsuutta.
luutta ja eurolainamarkkinat. 1 9 5 8 .
ma, Rooman sopimustaiiiyDIREI(TIMT
:
ohie- EuromarkkinoidenarvopaDe- Valtioneuvosto
kawtaa lv- dentaivA"white paper,,. paiisaanndt Euroopan sisemaik- rit on laskettu muuallakuin henneua EC, kielitoimisio miiariin:i on synnlttaa
kinoiden aikaansaamiseksi europaperin valuutan
sisakoti- suosittaalyhennetHEy.
markkinat vuoteen 1992men=
ECU
EY-maidenEMS- maassa.
GATT = kauppaaia tulli- nessa.
jArjestelmAnlaskentayksikkd EUROOPAN
INTEGRAA. tariffeja koskeva-yteissopim
us
@uropeanCurrency UniO I TIO = sisiimarkkinoidenluo- (General
Agreement
of
Tariffs
=
ECU
4.80 FIM
mrnen
and Tiade)

Haluatkohuokeistahinnoistavieldialennusta?
Nyt se on mahdollista!
Pdidtepalvelumme
k€iyttaijiit
saavatnyt alennusta
k€iyttdiessiiiin

ELEKTRONISTA
POSTIA.
Taim?i
merkitseemm.sitd,etttieritttiinkiireellisten
kirjallisten
luottotietojen
hintaon viimevuotista
huokeampi.
Lis€iksi
toimitusaika
nopeutuu1-3tyop€iivailldi.
postinkEiyttdijdksi
Liittyminen
elektronisen
on
pddteasiakkai
Ilemmeilmaista.
Melkeinilmaistaon myosidsenyytemme.
Vertaile jdsenmaksuja!
Uusiatuotteitaon pddteasiakkaille
tarjona
o viitetietoruutu
kertoonopeastija huokeallayrityksen/
yritttijtinsidoksetmuihinyrityksiinja yritttijiin

. tilinpddtiisanalyysin
tunnuslukuruutu
on asiantuntijanty6kaluluotonvalvonnassa

SUOMENLUOTONANTAJAYH
DISTYS
Ldkkisepiinkuia2 A,02600 ESPOO
P L3 8 6 , 0 0 1 0H
1 ELS|NKI
Puh.(90)513711,telex 123197
Telefax(90)513707
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2. Luotonvalvojatreila
Korja, Helsingin
Laakeri Oy
Helsingin Laakeri Oy:ssa
luotonvalvojanatydskenteleva
kila Korja uskoo tutkinnon
suorittamisen jiilkeen pystyvAnsahoitamaantydtehtavansa entista paremmin ja varmemmin. Oppiaineista Korjan sydanta liihena ovatkin luotonvalvontaanliittyvat
asiat,silla niista on apua kaytannon tydtilanteissa.
Yksi asia tutkinnossa kaipaa Korjan mielesta parannusta. ' 'Opintokirj eiden vastausten korjaukset saattavat
olla niin epiiselviii,ettei niista
ymmarra, mika vastauksessa
on pielessa.Pelolla ajattelen
niita tentteja,joissanaita epaselviksijaaneiu asioita tenti-

=
raanl

Luottomiehetr.y:nja Markki- joilla kerrataanja tentitaanjo
nointi-instituutin yhteistydlta opiskeltua materiaalia.Kysejarjestama Luottotutkinto limme kurssilaisilta heidan
kiiynnistyi 9.10.1989.Luotto- tunnelmiaanneljiin opiskelumiestenkoulutustoimikunnan kuukaudenjiilkeen.
vetAjan.luorropaallikkoPekka Tiilikaisenmukaankurssille osallistuu86 opiskelijaa,

vuoksi kurssilaiseton jaettu
kahteeneri ryhmaAn.Kinnusen mielestatama jako olisi 3. Luotonvalmistelija
ReettaPalonen,
pitanlt suorittaa jo ennen
FinansorRahoitus Oy
avajaispaivaa.
"Avajaispaivana ryhmii
runlui niin suureltaelei siina
"Odotan saavani entista
oikein paassyrturusrumaan enemmanitsevarmuuttatyderii5 oni"': r. ruo.*"r"oi" n"ir"
'"dill,:li:j':i::,1'1u,0,,,u,,u
Fhtavieni hoitamiseentutkin1;;"u"u"uo'u
non suorittamisella.OpiskeKinnunen, Kesko Oy
ja pilautusri Kinnunenkiitte- lun tassavaiheessaon jo tul"Yli puolet kurssilaisista
.Ioensuu
on tauariluotonantajienpaliej nopeaksi.Mittavastatyd- lut esiin asioita, joista en ole
ja noin 20 prosentveluksessa
kokemuksestaan
han uskoo aikaisemminkuullut tai joista
ria toimii vakuutusyhtidissa, l0 vuotta Keskossaluoton- olevan hytityii esirnerkiksi en ole ollut tietoinen. Uskon
pankeissasekii rahoitus- ja valvojanatydskennellytMaila luottokelpoisuudenarviointia tutkinnon suorittamisenjiilluottokorttiyhtioissa. Am- Kinnunenlahti hakemaantut- kasittelevanjakson suoritta- keen pystyveni entista kattamattiryhrr:ista tutkinto on kinnosta uutta potkua tyo- misessa.Erityisen kiinnosta- vammin tekemaanluotonvalkiinnostanutenitenluotonval- hcin.
vaksi aiheeksiKinnunenmai- mistelutdita",P.ilonenkertoo.
vojia, mutta joukossa on
"Uskon, etta tutkinnon nitsee"rahoitusmuodot", silOpetusmateriaaliaPalonen
myds reskontran-ja kassan- avulla pystyn omaksumaan l?i hiinen vastuualueeseensapit5A hieman vanhentuneena
hoitajia sekiikirjanpitAjid.Yl- niiihin luottoasioihin laajem- kuuluu myosK-kauppojenra- ja han odottaakin jatkossa
lattavaa kyllii, kurssilaisista man nakdkannan.Aikaisem- hoitusneuvonta.
mm. koulutuspaivillasaavanvain 43 prosenttiaon Luotto- min olen kaynyt KeskonjarKysymykseen onko ty6n sa alan tuoretta tietoa.
miehetr.y:njasenia".Tiilikai- jestaman Irottotoimen laki- ohella opiskeluraskasta,Kin"Kiinnostavimmalta aiheelnen kertoo ja lisaa, etta uusi asiat -nimisenkurssin, mutta nunen heittaa: "Ky ahan se ta tala hetke a tuntuu vakurssi alkaa jalleen ensi syk- sillii kurssillakasiteltiinasioi- haukkaa ison palan vapaa- kuuksien arviointi ja oikeusyna.
ta vain oman yrityksemme ajasta. Kerran on tullut mie- dellinen pednta, joka on miKurssilaisilla on parhail- kannalta. Lls-tutkinnossa leeni, ette kaikkeensita tulee nulle kurssiohjelmanoudoinlaan menossa etaisopiskelu- taasasioitapohditaanyleisel- lAhdettya mukaan. Otan ta- ta aluetta", kertoo 3,5 vuotta
vaihe. Kevaalla ovat tulossa la tasolla", toteaaKinnunen. men kuitenkin mahdollisuu- luotonvalmistelij
ana tydskenensimmiiiset koulutuspaivat, Suuren osanottajamaaran tena enkArasitteena!"
nellyt Palonen.
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