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Oikolkujutuja
Luonolinkki 1/90 on heraniinyr
paljon keskusteluapainovirhei
den runsaudenvuoksi. Nomtaalitilanteessalehdenoikoluku on
ollut hyYinhoidettu,muttajuuri
tuon lehden toimituksellisten
kiireiden vuoksi oikolukijallamme ei ollut mahdollisuuksialukea sivuj4 yaan ne p?iiisiviitlivahtamaansellaisinaanlehteen.
Olemmenyt tiissiiLinkin numerossaoikoneetniiitli kirjoitusvirheitii. Kiitos asian huomioineille!
Vielii kunniajiisenistli
Viime lehdenkunniajzisen-artikkelista oli j?i?inytpois yhdistyksemmetoinenkunniajiisen,varatuomari Veikko Kauppi. Hiin
vastaanottikunniajiisenkirjansa
yhdistyksen kokouksessa
25.11.1980.
VT Kauppioli yhteneperustajajiisenene
Luottomie-

het Kreditrniinnenr.y:ssA.Hiin
toimi hallituksessa
vuosina196264ja yhdistyksenpuhe€njohtajana vuorma1964.Kauppi kuuluu
edelleenyhdistykseemme.
Linkki
Tiimiiluottolinkin numeroonensimmiiinenkokonaantietokoneavusteisestituotettulehti. Toteutuksestaon vast2nnutyhteistydhenkildmmeJormaYrjitlii
ToivommeTeiltii edelleenkin
paljonjuttuja, ideoitaja rakentavaakdtiikkiii, jotta tiistii lehdest?i
saataisiinjuuri sellainenkuin Te
haluattesenolevan.

Hyviiii kes!i6!
Jari Nuorinko

Luottomiehet-Kreditminnen
r.v:n kokous20.3.1990
tilausravintola Royalissa
Luottomiehet-Kreditmiinnen
r.y:nkokoukseenoli saapunutn.
50jiisentii.Yhdistyksenpuheenjohtaja Thomas Feodoroffin
kiiytye esityslistanliipi, kertoi
Pohjola-Yhtididen LuottovakuutusosastonosastopAAllikkd
VesaNiemircn luottovakuutusten kiiyttdmahdollisuuksista
Yakuuttamalla
luottotappiot hallintaan
Pohjola-yhtioiden
osastopii:ilikkii Vesa Nieminenkonkretisoi
aluksi, kuinka paljon luottotap
VesaNiemisen"kokemuspe
riiistii" tietoakonkursseista. piot vaikuttavatyrityksenrulokseen.Oletetaan,efiA tappio on
50.m0mk.Mikili voitloprocentKonf,urf,sinulkoiset
ti ennen veloja on esim. 2Vo,
tunnusmerkit
tarvitaantuon tappion kattamiseksi2.500.000mkn lisiimyyn1. Kala-alastai
ti.
107o:ssa
vastaavamyyntitarsuihkulihdeaulassa
ve
olisi
500.000
mk
jossa
hen2. Mercedestms.,
Luottovakuunrksiaonjo pitkilokohtaisetlaatst
kii?in kafetty vientikaupassa.
3. Lipputankopihalla
Nytajatuksiapyritiiiinmuokkaa4. Vuodenyrittiiiepakinto
tai presidentinvientipal- maansiten.ettii niidenmahdollisuudet niihtiiisiin myiis kotikinto
kaupassa-Suomessaol5, Halituksenpuheeqiohta- maanperinteis€sti
laan
kihsitty tap
ja omistautunuttoimialapiot
itse
sen
sijaan,
ettii tappiot
jiirjestonsiityiille
olisi vakuutettu.Yleinenkiisitys
6, Myyntimiestai insind,iiri
onollut. ettevakuutusmaksut
tii-

toimitusjohtqiana
7. Muuttanutjuuri uusiin,
hienoihintoimistotiloihin
8. Elikeiin kauansitten
saavuttanuttalousjohtaja-tilimies
9. Marf,kinajohtaja
10.Vaihtanutiiskettiiin
PeAPenkkiasn
11.Tilintarkastajat"kasvaneet" yhtion kanssa
12,Hallituksenpuhee4iohtaja on kansanedustaja
13,Hi{iattainjulkistettu
jAttitilaus Afganistanista
14.Tylyvninen henkilOkunta - ei lakkoja
15,Hiliattain julkistettu
suuri tekninenlipimurto
Neljii oaumaaniiisti takaa
konkurssin!
4

milntyyppisisse vakuutuksissa
ovatpaatAhuimaavat
Totuuson
kuitenkin se,ettAtulkimalla eri
voidaan
omavastuuvaihtoehtoja
jokaisele yrityksele saadaedullinen,riiritiilintyonetehtyluottotappioturva"
Yleis- ja STOP LOSSvakuutuksia
OsastopiiiillikkdNierninenkertoi kahdestaerilaisestaluottovakuutuksesh,neisvakuutuksestaja ns.STOPLOSS-vakuutuksesra
Yleisvakuutuson se luotto.
vakuutus,miuii yle€nsayritys
liihteeensiksiluottovakuutusyhteistydhonvakuuosyhtionkanssa "Kyseessiion perusvakuunrs,joka voi koskeavakuutuksonottajankoko luottokauppaa
tai sitten esim. ainoastaanjonkun tuoteryhmiinkoko luottokauppaa",esitelrndiNieminen.
STOPLoss-vakuutus eroaa
yleisvakuutuksestasiine, ette
tiimiinvakuutuksentarkoituksena on ehkllistii katashofitilanteenmuodostuminenyrityksessA,vaild<aliikevaihtoonndhden
suuri kauppakiiiintyisikin luottotappioksi.

Nieminenkertoi, ettii yritys
budjetoi "normaalit luottotappiot", mutta€ttii tiima vakuutus
nimenomaanturvaa yrityksen
itsejoutumastavaikeuksiin
suurenluottotappionvuoksi.Vakuutuksenottajaon yleensii sellainenyritys,jonkariskinkantokyky on suudja luose.ja perint6toiminnot ko*eatasoiset.
Kansainvilistii riskien
jakamista
Pohjolakuuluukansainviiliseen
IclA-jiirjestitiin (Intemational
Credit InsuranceAssociation),
johon kuuluu 44 luottovakuutusyhtiotii27 maassa.Kun riskit
ovat satojenmiljoonien mad(kojen luol*aa, tarvitaan useidenmaidenyhteisty66,jottajdlleenvakuuttamin€n
onnistuu.
Summasummarum
Yhteenvetonavoidaan todeta,
ettii jos omanyrityksen myynti
koostuumuutamistakohtalaisen
suuristakaupoista,niin kannattaa harkita luotiovakuutusten
kiiyftdA.
Jari Nuorinko

Tilinpeiatdsai
neistonsalaamishal
ukkuus
on ensimmiiinen
merkkiheikentyneestti
vastuukvvvstd
Heikkomaksutapa
on'yksiviimeisistd
ikean luottopirdrtdksen
tekeminen
ei
ksinehkdiseluottotappiota
teJluottopddtds
pitdra
tehdaajoissa

Suhdanteet
heikkenevdt
Selvitd
sopimuskumppanisi
luottbkelpoisuris
Teese nyt!!
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Muotijuttu
Kuten pukeutumisessaniin yritystoiminnassakin esiintyy
muoti-ilmiOitii. Toiset ovat jiirkeviii, jopa tarpeellisia.
Joukkoon mahtuu joskus myib liian "raflaavia" ratkaisuja,
joilla ympiiristiin kdrsivii[isyyttii koetellaan.

Yritykset jakavat toimintojaan omilla asiakkaillaansistiise.en
ra- ett€iomanjiirjestelmiinmonimutja seurantaan
samanyhtidnpuitteissatulosvas- haliikenteeseen
liir kaisuudentakia suottarangaistuullisiksi yksikdiksi. Nykyii.iin tyvie tititil
taisi vilpittdmiissemielessiioleon kovastimuodissaavataniiille
Ostqiayritysjoutuuavaamaan van ostajanpikku erheistii.
yheuseamsisiiiintulevaarahaavartenomia omaanreskontraansa
Uskoaksenitietty siiandjenja
joustavuuskannatpankkitileje. NAyttiiii siltA, etrii pia t eje samalletavarantoimit- p€riaatteiden
joskus jopa niim[ yksikdtkin tajalleen.Yleenseneyttiipiiatteen taayrityksele aikaamyotenpaavauttavatomille kustannuspai- ruudussatai paperitulosteessa remmin kuin hillitiin pennin
koilleen yhii lisiiii pankkitilejii. tilin nimeii kohdenon keytetta- nyhtiiminenmistii senvain suinEihiin siinii siniinsiiole teo- Yissiirajoitetustitilaa.
kin voi "rokottaa".Vai pitiiisikti
riassamoitteensUaa.KeyfiinnttsEsimerkiksikeyneeseuraava ostajan ryhtya veloittamaan
sii sattui kuitenkin kommellus, tekaistu nimi: BlenimiPubli- myyjiiltii tilinavauspalkkiota?
eik?ilieneainoalaadussaan.
Yhti6 shingMarttilat Oy, joka kiisitfii,ii
A. vastaanottiviivaistyskorkolas- 31 merkkiii. Yhtiii haluaakirja- Jukka Marttila
kun. Aikanaansetutkittiinja ha- maksutja lehtimaksuteri pankvainiin maksujenliihteneenoi- kitileille. Ostajans€laibnayttitdn
kea-aikaisesti.
mahtuunimenlisiiksi ehkdvield
yh- parime*kiai, vaikkapakirtaileh.
Korkoja laskuttaneeseen
tio B:hen soitettiin korkohyvitHuolellinenostolaskujenkirteen toivossa,B:n toimihenkild jaaja selviaii vieH tiillaisesta.
totesikylmiistikoronolevantiiys- Muttakunyhtid haluaavieliikolin aiheellinen sillii perusteella, mannellepankkitilille kirjekuoettii vaikka A, olikin liihettiinyt rimaksutollaanjo liian pitkiillii.
suorituksensaajallaan, se oli Samalayrityksele onkolrneresmennytviiiiriille B:n pankkitilil- kontraaja kahdestinimenperiisle.B:llii o[ naetuseitaeri pankki- seon samatlyhenteet:kidkirjat)
tilejii samanyhtitin eri yksiktiifle. ja ktu(kidekuoret)! Suoritukset
He viiittiviit menettiine€nsii menevat nyt helposti viiiirille
korkoajoutuessaan
siirtiimii.iinva- pankkitileille.
rcja tililtii toiselle.Jokatapaukkirjaajatainakin
Osrolaskujen
sessavarat olivat olleet ajoissa isommissayrityksisse tydskenyhti6 B:n kiiytiissii,joten selitys t€levaturakallatuntipalkalla.Ei
oli hiukanahneenmakuinen.Kai siinii tahdoehtiii lukeaja tutkisB, pystyypankkitilejiinsAkeytte- kella laskujaperin pohjin. Ei ole
maiiinjoustavastija osaakaiketi mytiskiiiinkovin mukavaajoutua
suorittaaomassakirjanpidossaanahtamaanomiin tiedostoihintoimyiistilisiirtojamemoriaalitosit- mittajayhtiitn sisiiisestamonijajohtuviayhii laajemteellakoisuudesta
Armosta B. suostui hyvittii- pia tietomassoja.
mAAnkorkolaskunsa.JohtuivarTalleonusja konekapasiteetti
maansiitii, ettii A. oli hyvii asia- ei ole suinkaanilmaista Toivokasrunsaineostoineen.Pienem- taan, ettii kohtuullinen tolkku
miilleen B, olisi varmasti ollut litytyy niiihin pankkitilipulmiin,
tyly, Tunruusiltii, kuin er66tyri- ettei koko touhumeneaivannatykset pyrkisivat teettAmiiAn pertelyksi.Suotavaaolisi myOs,

Luottomiehet-Kreditmennen
r.y:n koulutustoimikunta
jArjes6e hivaseminaarinluottoalanajankohtaisistaaiheista.

Alustava ohjelma
Torstai 27.09.1990

Seminaariaika:Menolaivallatorstaina27.09.1990
klo 13.00.
Paluulentiienperjantaina
28.09.1990
klo 18.15

13.00 Kokoontuminen
SiljaLinenterminaaliin
13.30 Seminaarin
avaus
13.40 Luottoriskit pankkitoiminnanmuutosvirrassa
Varatoimjoht. Aarto Heinonen,
Kansallis-Osake-Pankki

Seminaaripaikka:SiljaLine,m/s Wellamo
Osanottomaksu:
1.800mk. Maksuunsisaltyylaivamatka,
majoitus
l-hengenhytissa,iltapiiiviikahvi,a la carte-illallinen,
meriaamiainen,yrifyskayntija lounas,lentoTukholma-Helsinki
ja opetusai
neistoineen.

14.30 Kahvi
yrityksenluottokelpoisuuden
15.00 TilinpAatdsanalyysi
arvioinnissa
yliopisto
Kauppat.lis.MarkkuLeppaaho,Tampereen

Ilmoittautuminen tapahtuumaksamallaI .800mk SYPHki-Rautatientori,tilinumero208918-73866.
Pankkisiirtoon
pyydetddn
merkitsemaiiin
osanottajan
nimi,arnmatti,yrityssekiitiedontantoja
kohtaan
"Meriseminaari".
Lisdtietoja:LuottopiiiillikkdPekkaTiilikainen,Valtameri
puh:(90)75471.
Osakeyhtiit,

i6.30 Konkurssilainsiiadiintttii
kiiytiinntin esimerkkien
valossa
Osastopii?illikkd,
oik.kand.JuhaKari
SuomenYritysrahoitusOy

Seminaariterveisin

18.00 LaivaliihteeHelsingistii

Koulutustoimikunta

19.30 A la carte-illallinen

PS Toimi nopeasti,sillii vain 60 nopeintamahtuumukaan.

Pe{antai28.09.1990
klo

9.00 Laiva saapuuTukholmaan
9.00 Yrityksenvakuuspolitiikanongelmia
VaratuomariTuula Piironen,
Osuuspankkien
KeskuspankkiOy
10.00 Luotonvalvonta-ja perintiikaytiintiiRuotsissa
SvenskaKreditmannaftir€ningenin
luennoitsijat
0uentomateriaalisuomeksi)
ja lounas
11.30 Yrityskaynteja
pienryhmissii
Tukholmassa
17.15 Kokoontuminen
ArlandanlentokentilH
18.15 LentoTukholma-Helsinki

Keskustelu luottotietopalveluista jatkuu

Luottotietopalvelui en

kehtttiiminen
merkitvsia
edetlebn
"efiti stitfl rkeiimpiiii
Luottopiiiillik0t harmittelevat etenkin tilinpiiAtiisasiakirjojen huonoa
saatarrutta sekehusuntojen tulkintranvaraisuutta- Totutun luottotietoraportin rinnalle kaivattaan suppeampaamyyjii palvelevaaraporttia.

"SainLuottolinkin artikkelisLuottolinkin numerossa3/1989
esiteltiin eri toimialojen yritys- ta vaikutelnan, etteivat haastatenluottopiiiillikdidenneikemyk- tellut luottopiiiillikttt tiiysin tunsiii luottotietopalveluistaja nii- ne palvelujamme.Tutkijamrne
ovatesimerkiksijo vuodesta1981
denkehittiimistarpeesta.
ja
Luottotietory. SuomonLuo- l?ihtienkiiyttiineetprofessoriKari
tonantajayhdistysesi$ivet omat Neilimon kehittiimaiiikassavirtavastineensaseuraavassanume- analyysia, joka on yrityksille
rossa.Vastineissakorostettiin myytiiviinkonsulttiTeemuAhon
luottotietotoimistoissatehtevtie analyysin kaltainen", Thovinen
jatkuvaakehittiimistyittiijaepii - kertoo.
Kassavirta-analyysieli tasetiin, etteivat haastatellutluottopiiallikot mahdollisestitunne analyysi perustuuuseidenvuotoimistojen viimeisimpiii palve- sien.enintiiiinviiden woden, tiUnpiietiistietoihin.Se tutldi yrilumuotoja.
SuomenLuotonantajayhdis- tyksenkannattawutt4maksuvaltyksentoimitusjohtajaEskoTuo- miutta ja vakavaraisuutta.Anavinenkertooyhdistyksenviimeis- lyysiii voidaantehd:ijoko tulkitAnatenviidenvuodenolleenvoirnak- tunatai tulkitsemattomana,
kaan kehityksenaikaa"Toimin- lyysin hinta on 700-1.000 mk.
not on siirretty tietokoneelleja
"Palvelun kysynta on ollut
uusiapalvelumuotojaonkehitet- suhteellisenvzihiiisti. Varsinkin

ry.

ABB AseaSkandia
Oy:n luotnpiiiillikkii TomAhlroos
kaipaaluottotietotulkintaanavoimuutta."Tilinpd.A.tiistietoja on Wii
pyytiiii yitysjohtajiha itsebdiin.On
tiiysin luonnllism,
ettd tavarantoimittajat haluavat
vannistuaasinkkaansaluottokelpoisuulzsm. Valtteunnutyrirysjohmja ei kummastele
sitii."

R

alkuvuosina markkinoidessam- toja tutkittavilta yrityksiltii saame palveluahuomasimme,ettii tuaan naitii koskevan kyselyn.
yrityksetsaivatsii*i hyviin idean Tutkijat tunnrvatq.ytjrvainvuoja rakensivatitse analyysiohjel- den alussaliihettiimiinsii kiertoman omalle mikrotietokoneel- kirjeisiin, joissahe pyytavatkaileen", Tuovinenmuistelee.
kilta rekisterissiiiinolevilta yriLuotonvalvojaTaaviKallan- tyksiltii edellisen vuoden tietokari Oy Kontino Ab:sta on vuo- ja."
"Tirntuu kuin tutkijat pelkiiidenajankehiteuytydtyksen
omaa
analyysiohjelmaa, joka on jo sivat haastatella yritysjohtajia
ovatsamat suoraan. Luottotietotutkintaan
kiiytiissii.Ohjelmassa
tunnusluvutkuin valmiinasaata- olisi saatavaavoimuutta Kyllii
vassaTeemuAhon ohjelrnassa- nykypiiiv?inydtysjohtajapystyy
kin. Erona on Kontinon ohjel- hyviiksymaiinsen,en?ijokintoi
man perustuminentaulukkolas- nen yritys haluaatietoja hiinen
yrityksestiiiin",Ahlroos pohdiskentaan.
"Kun valmis ohjelmamaksaa kelee.
Viiitteidensatueksi hiin esi!
15.000-70.000mt laajuuden
saadut
mukaanjakunyhdentulkitun ta- tiiiiABB AseaSkandiassa
seanalyysintilaaminen maksaa kokemukset."Usein.kun asiak1.000trtk, kannattaamielestiini kaille on ilmoitettu. etta heitii
harkita, onko oman ohjelman koskevatluottotiedot ovat liian
kehittaminen sittenkin pitkiin huonotluotonmyiintiimiseksi,on
piiiilletarkoituksenmukaisempa4saatuvastaukseksi.ettei mikiiiin
luottotietotoimistoole edeskyKallankari kehottaa.
ABB AseaSkandiaOy:nluot- synyt tietoja".
Abhoos muistuttaa,ett?ipatopii.iillikktiTom Ahlrcos my6ntiiii luottotietopalvelujenkehitty- tentti- ja rekisterihallitus voi
ne€n1980-luvullamerkittiiviisti. asettaauhkasakon yritykseUe,
"Eri yritysten vlilisistii henkilti- joka kieltiiytyy antamastatilinja omistusyhteyksiste
kertova paiAtjstietojaan.H.iinenmielesvi.itetietoanalyysi
onhyiidyllinen, tdiin luottotietotoimistojenja
samoin valvontapalvelu,jonka kaupparekisterinviilistii vuoroensimmdisiinirmokkaisiinkiiyt- vaikutustakarmattaisikinkehittiiii nykyisesuiinasiakirjaliiken6jiin luk€udun",hiin kertoo.
Kehityksestiihuolimattasar- teenvauhdittamiseksi.
kaa on vielii kynnen.iivdnii.Joidenkin uusien palvelumuotojen Raporttien sisilto puhuttaa
kliyttokelpoisuutta heikenHe
luottoalan ikuisuusongelmalta Luottotietolausuntojaon moititTttkijoitilinpeiitos- tu ympairipyoreyd€st?i"
tuntuvaajantasaisten
tietojen huono saatavuus.Tiima den haluttaisiin reilusti sitoutukoskee Ahlmosin mukaan es! van.
Tuovinen vastaatiihiin. ettii
merkiksiydtysbn n oksistalaadittaviatunnuslukuja,jotka vali- usein huomattavaosa luottotic
tettaYanuseinperustuvatvanhoi- tomporttienaineksistaon ns.toihin taseisiin.
s€nkiiden tietoaja erilaisia vihVaikuttaasiltii, ettaluottotie- jeitii" Luotiotiedonolemuksenon
totoimistojentutkijat eivetsyste- tiisei syytepysyttiiviiviitte€llisc
rnaattisestipyydii tilinp?iAtOstie-niijaluokittelevana.Jokatapauk-

Oy Kontirw
Ab:n luotorwalttojan Taavi Kallankarin mielesfi luottotietopaltteluja tulisi kehitttiti luoftortetotoimistojen ja
niiden asiakkaittenyhteisessd

ryAryhmdssii.

sessatiedoton syy*i kertoa,jotta
lukiia valpastuisiseuraarnaan
tutkiftavan yrityksen toimintaaentistii tarkemmin.Lukijan pitiiisi
verratakohteestaeri aikoina annettujaraporttejatoisiinsa.
Luottotietotutkijanaaikaisemmin toiminut Kallankari myiinUiii,ettAtutkija toimii teysin tietohhteidensevarassa.Ja joskus
niimefietolaihteetovat inhimillisiaja epabrkkoja.Tietoliihteila
saattaaolla omia intressejaajettavana,kuten esimerkiksi tavarantoimittajilla saatavia,jotka
vaikuttavatniiden antamaanlausunoon,
"Kysl,rnyson lopulta tutkijan
arnmattitaidosta.Hiin voi tarkistaa tietoja useastaliihteestii ja
pienentAAsiten virhemahdollisuutta."
Kalankarin mielestii luottotietolausunnossapitiiisi selviisti
kerloa,jos kohteestaei ole saatu
tietojaja jopa sekin,jos yrityksen
edustajaon ollut halutonvastaamaankysymyksiin.Kohteentoi
mintaa- maksutapaa,vastuukykya, menestystiija taloudellista
asemaa- koskevieneri asteisten
lausumienmiiiirii?ipitliisi hiinen
mielestiiiinsupistaaneljiiiin - vii
teen.
Ahlroos puolestaanpitaiahusumien vivahteikkuutta hyvene
asiana-Hiinenmielestiiankuulopuheisiinja joskusepetarkkoihin
liihteisiin perustuvat tiedot on
pakko kirjoittaa ympfi pyttreiisti. "Luottopiiiillikdidenja luotonvalvojien on syytii opetellatulkilsemaanlausumieneri vivahteita.Rutinoituneellelukijalle ne
kertovat paljonkin asioita, h:in
painottaa"
Ahlroosintoivomiauudistuksia on luottotietotutkijoidenerikoistuminentoimialoittain.Tiime
mahdollistaisi hiinen mukaansa

yhteisenkielentutktan, tutkittavan yrityksenja toimeksianlajan
viilille sekii parantaisitunnuslukujen vertailtavuutta.
Tiirkeetutkimusalueolisi Ahlroosin mielestiiuusienyritysten
omistajien ja toimivan johdon
tausta.Hiin ei nae estettii sille,
etteiomistajanja toimitusjohtajan edeltnen tyd'tehtiiviikirjoitettaisiin niikyviin tutkimusmporttiin.
Kallankari haluaisiluottotietotoimistojen paattiivan, annetaankolausunnonlopussaoleva
luottosuositussuhteessa
liiketoiminnanlaajuuteenvai yrityksen
kokoon. "Lausunnostapiteisi
selvestikaydiiilrni, kumpaaperiaatettaon noudatettu.Se mahdollistaisi eri luottosuositusten
keskiniiisenvertailun."

SuomenLuoton4ntajayhlistyksen
toimitusjohtajo
Esko Tuovinen
kzhottaa luottoptitillikditti tulernaan yMistyksen
koulutustilaisuuksiin kuulettuan uusistapalvelwrumdoista.

Luofiolista-lehreiikiiiinja paiivit- vat elinkeinoeliimiintoimintaaja
Uiintuhautui harmittavanpaljon tekevet hotettavat luotonantoa
tyoaikaa protestilistanja kaup- palvelevattiedotentiste*tkeiimparekisterinmuutostenseuran- miksi.
taan. Kaipasin tyokalua tiedonLuotonvalvojaTaavi Kallanhankinnan rationalisoimiseksi. kari toivookin luottotietotoimisTultuani SuomenLuotonantaja- tojenja niiden asiakkaidenviililyhdistykseenaloimme kehittiia le nykyistii kiinteiimpiiii kanssapalvelumuotoa,joka sai nimek- kiiymistii. Hiin ehdottaaharkittaseenvalvontapalvelu."Valvon- vaksityttryhmiie,jossaluottotieja
lapalvelussayhdistys seuraati topalvelujenkiiyttiijet selkeAsti
laajan toimeksiannostaluotto- konkreeuisesti
kertoisiyattarpeisasiakkaanomistuksenja johdon taanja toiveistaan.
muutoksia. luottosuositusten
"Osapuoltenvuorotellenlehmuutoksia,nimen vaihdoksia tienpalstoillaesittiimetniikemyksekii mahdollisia maksuhiiiriiii set tahtovatjiiadii irrallisiksi,
fii. Tilaajasaatiedotjoko kirjeir vaikkaniiss?iperiaatteessa
vastasetai elektronisenapostina.Hiin taankin toisilleen. Mielest?ini
maksaavainilmoitetuistatiedois- luottotietotoimistojen vuosikota. Kiinteitii maksujaei ole.
kouksettarjoavatmite parhaimValYontapalveluaon voinut man foorumin asian eteenpiiin
tilata vuoden 1986 lokakuusta viemiselle.TyiiryhmAtyoskenteliihtien.Tuovinenihmettelee
kiin- ly, aivoriihi, tiiydentiiisi vuosija epiiilee, kokoustenvirallista ohjelmaaja
Luottopiieuiktit kursseille
nostuksenv?ihiiisyytt?i
ettei palvelua vieu riittevesti siniinsiivarsinmielenkiintoisten
SuomenLuotonantajayhdistystunneta.Hiin kehottaakinluotto- ja hyddyllistenesitelmienantia",
j?irjestiiii vuosittain koulutusta, pZiiillikoitatulemaanyhdistyksen hiin pohdiskelee.
jossa perehdytetAiin
toimiston jiirjestimiinkoulutustilaisuul$iin
LuottopaiiillikkdTomAhlroopalvelujenkaytttiiin j a esitellii?in kuulemaan ja keskustelemaan sin mielesta luottotietopalvelujen kehitt?imist.ii
uusiapalvelumuotoja.
yhteistytinmahdollisuulsista
voitaisiin pohtia
"Luottolinkissa esimerkiksi luottotietotoimistojen tai alan
A&:nkayfi tRtnotonmydtAtoimistoon rakentanutjakehittiinyt kyseltiinmyyjille soveltuvaasup- yhdistystenj:idestiimissiikoulumm, viitetietoanalyysiii.Se ker- peampaa luottotietolausuntoa. tustilaisuuksissaryhmatyOmuotoo, misseeri yrityksisse samat Sellainenkinon saataviss4mut- toisesti.ILin ei kannataerityisen
henkildt toimivat joko omistaji- ta niihtiiviisti sitii ei tunneta.Li- tydryhmenasettamistaeikii pidii
na tai johtajina. Analyysi selvit- s?iksilaadirnrnens. toimialalis- Luottomiestenvuosikokousta
tii.ii yrityksen taustaayrityskau- ta4 joka on tarkoitettu markki- oikeana paikkana palvelujen
poiss4liikekumppaniavalittaes- noinninja myynninapuvillineek- pohdintaan,
sa ja varsinkin, kun on aihetta si." Lista luetteloi yritykset toi"Kyll6 luottotietopalvelujen
epiiilA maksujaanlaiminlyitviin mialoittain ja talousalueittain. kehittiiminenkuuluutoimistoille
johtajantoimivanmyiis YrityksistAon nimi- ja osoitetie- itselleen,ja niin on tapahtunutasiakkaan
toisessaasiakasyrityksessiitden lisiiksi kokoaja luottosuo- kin. KonsulttiapuaannammetarEsko Tuovinen tuli Suomen situstakoskevatkoodit sekiivii- vittaessa",Al roos lupaa
Luotonantajayhdistyksen
toimi- meisirnmiin luottotietoraportin
tusjohtajaksilgmmenen vuotta ajankohta."
Liisa Strann
sittentoimittuaansifi ennennoin
25 vuotta suomalaisenmonitoi- Katse tulevaisuuteen
Luottotieto ry ei te A kertaahamialayritykseneriasteisissaluolunnut kommentoidaartilft elia.
tonvalvontatehtiivisse.
Rahamarkkinoiden
kiristyminen
"Siihen aikaanei ollut vieH ia korkokannannousuvaikeutta- Pnetoimittaja

Hallituksen
kuulumisia
llallituksenedellisesta
dedotrees- Hallitus on saanuttdrniin vuota onkinjo kulunut aikaakolmen den puolella siineny?i nk. juokLuottolinkin verran,joten muu- sevat toimistotehtavAt Jorma
tamasananent?istiipiiivasta.
Yrjdliin Pressman Oy-nimiselle
Tiillii viilin on hallituksessa toimistolle. Pressman Oy tulee
vaihdettuYertaniin kuin asiaan hoitamaan mm:
kuuluu ja uudet hallituksenjasenetovatasettuneet
paikoilleen. . jiisenrekisterin ylliipitoon
Viime syksynii kaynnistetyn liittyvat bhtAvat
luottotutkinto-koulutuksen
en- . kirjanpidon
simmiiisetkunsit ovat hyyassa . postilokero-osoitteeseen
vauhdissaja koulutusta tullaan liihetetyn postin kesitrelyn ja
jatkamaansiten,ettesyksyllii-90 . Luottolinkin toimituspalvelut
aloittaajiilleenuusikurssi.Kurssin markkinointipohjaa tullaan
Hallituksen sihteerinii jatkaa
laajentamaan
ilmoittamallakurs- Aila Oivula. Hallitus on piiatiinyt
sistamyiiskin Asiakastiedonjul- ottaa esille kysymyksenj AsenhakaisemassaLuottolista-lehdessA.
kulomakkeen puoltajien tarpeelSyksyn laivaseminaarinval- lisuudesta,sillii viimeaikoina on
mistelutonmytiskinaloitettu.Se- esiintynyt paljon kdtiikkiA yanminaarintoteutlamisajankohta
on hanaikaiseksi koetusta menette27,-28.9.90.Seminaarista
lisiiii lysta.Asia on varsinaisenkeviittoisaallalehdessaknme.
kokouksen asialistalla. Katsotaan
Luottoalastateetettiivatutki- miten kiiy!
musonve UakohdannutylliftteLuottohuumorikilpailun jatvia vaikeuksia;
lupauksista
huo- koaika kuluu umpeen 15.5.90,
limana"tutkija ei ole tutkinut". viela ehdit osallistua. Miksi et
Nyt ollaankuitenkintaasselvi[e osallistulsi? Luottomieshiin ei ole
vesillii ja SyenskaHandelshiigs- tosikko, eihiin?
kolan on nayttiinyt meille vihreiiii valoajoten eikdhiintutkimus
toteutuneio liihiaikoina.
Hallitus
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Toimintakertomus
vuodelta1989
Vuosi 1989on ollut yhdistyksen Mikko ParjanneSuomenAsia- Ilmarinen,luottopiiiillikko Pertti vuoroistentilalle valittiin luottokahdeskymmeneskahdeksas
toi- kastietoOy,luottopiiiillikkii Tom PennanenOy Kontino Ab, luot- ptiiillitftii Petri Carpdn LuottoAhlrcos ABB AseaSkandiaOy, tojohrajaMatri Riihimiiki Finan- kunta, reskontrapiiiillikkti P6ivi
mintavuosi.
eiastopiiiillikkd Lassi Kantola sor-RahoitusOyjaluottopii:illik- KousaOy Philips Ab ja varatoiSuomenYhdyspankki Oy, toi- kOAnterc Teittinen Osuuskunta mitusjohtajaTimo Miiki PerintiiJesenist0
toimisto Contant Oy. Hallirukmitusjohtajalarmo Karppi Suo- Eka-yhtyma
valittiin toisenpuheenjohtajaksi
Uusia jiiseniii hyviiksyttiin vuo- men Yritysrahoitus Oy, toimimitusjohtajaThomasFeodoroff
den 1989aikana98. Jiisenmiiiira tusjohtaja Aulis Lindell oy Luottolinkin
CreditJustitiaOyja varapuheenUnion-Oljy Ab, toimitusjohtaja toimitusneuvosto
oli vuodenlopussa751.
johtajaksiluottopiiiilukkit Pekka
Jaakko PohjanpeltoPerirnistoiHallitus
mistoLainvoimaOy, luottopii?il- Piiebiminaj4 toimitusjohtajaJari Tiilikainen ValtameriOy.
Tilintarkastajiksi valittiin
likk6 Veikko Semi Oy Stock- Nuorinko CJ-Iiilkiperinta Oy,
Seppo Palmu
osastopiiiillikkti
Marttila
luoaop?iiillikkti
Jukka
mann
Ab,
koulutuspiiiillikkii
Yhdistyksenhallitus toimi seuraavassakokoonpanossa:pu- Risto Suviala PerinBtoimisto Enso-GutzeitOy,ETP-pii.iillikktt KorpivaaraOy ja luottopiiiillikheenjohtaja, toimitusjohtaja ContantOy,toimitusjohtajaEsko Ahti NuutinenOsuuskuntaEka- kii Jyrki OksanenOy llartwall
Mikko ParjanneSuomenAsia- Tuovinen SuomenLuotonanta- yhtymii ekonomi Ari Ovaska Ab. Varatilintarkastajiksivalitkastieto Oy, varapuheenjohtaj
a, jayhdistys r.y. ja johtaja Tauno Luottotieto ry, toimitusjohtaja tiin toimitusjohtajaJyrki PekkaMikko ParjarmeSuomenAsia- la SuomenLuottotutkimusOyja
toimitusjohtajaThomasFeodo- Valli KeskoOy.
kastietoOy,luottopiiiillikkdPert- luottopii?illilki lukka Lumiaho
roff Credit Justitia Oy, sihteeri,
ti PennanenOy Kontino Ab ja SuomenLYI-Tukku Oy.
luotonvalvojaAila OiYulaHoo- lJlkonaantoimikunta
Postipankin pankinjohtaja
luottopiiiililiC(it Tuulikki v?ttit
ver Oy,rahastonhoitaj
atoimistoEeroTuomainenpiti kokousesipiiiillikkd Pirjo Lahti, Eliikeva- Puheenjohtaja,toimitusjohtaja IndependentRahoitusOy
intelm:inajankohtaisistaaiheista
kuutusOy Ilmarinen,kerhomes- ThomasFeodoroff Credit-Justija
korkeista
koroista.
fl
aatiosta
tari, luosopiiiillikkit Pertti Larva tia Oy, osastopiiiillikko Raimo Hallituksen kokoukset
SanomaOy. Muut hallituksenja- JiirvisaloSuomenLuotonantajasenetolivacosastopiiallikkdFred yhdistysr.y.,kamrceriKaj Lund- Ilallitus kokoontuivuoden1989 Muut kokoukset ja matkat
Ilmoni Kansallis-Osake-Pankki, stromSuomenYhdyspankkiOy, aikana 12 kertaa,joista kahteen
kokouksestalousjohtajaHannuMarkkanen toimistopiiiiUikkit Pirjo Nurmi kokoukseenosallistuilakitoimi- 16.3.1989pidetysse
Reijo Aarja
sa
hallintopiiiiuikko
ja
yhteen
neuluottoalan
kunta
luottoptiiillikkd
HelsinginKTK-yhdistys,luotto- Luottokunta
nio Suomen Asiakastiedosta
vottelukunta.
pii.iillit*ii PekkaTiilikainen Val- Esko SalkolaOy Philips Ab.
kertoi tietosuojalautakunnan
tameri Oy ja luottopai likko
luottotietoalaakoskevistaratkaiYarsinaiset kokoukset
Tuulikki Vartti Independent Koulutustoimikunta
suistaja koulutuspiiiilliktd MarRahoitusOy.
Puheenjohtaja,luottopiiiillikkO Yhdistyksenvarsinainenkevet- ja-L€enaV2iisiinenMarkkinointi
PekkaTiilikainen ValtameriOy, kokous pidettiin 16.5.1989. instituutistakertoisyksy[AkaynTilintarkastajat
loimitusjohtaja Jaald(oPohjan- Kokoulsessahyviiksyttiinyhdis- nistettiviistliluottoalanperuskouKonttoripii?illikkii' Marja-Liisa peltoPedmistoimistoLainvoima tyksentilinpaifi tsja toimintak€r- lutuksestaeli luottotutkinnosta.
7.9.1989pidetyssdkokouksesBergman Mestarikone Oy ja Oy, oik.kand.Maija SakslinHel- tomus vuodelta 1988, esitettiin
Mikko Junnila.
singinYliopisto, toimitusjohtaja tilintarkastajien kertomus seka sap,ietettiintoimitusjohtajaEsko
tilivel- Tbovisen valitsemisestayhdisEskoTuovinenSuomenLuoton- mydnnettiinvastuuvapaus
ja
antajayhdistysr.y. varatoimi- votlisille. Kokouksessalakitoi- tyksenkunniajdseneksisek:ijulVaratilintarkastqiat
tusjohtajaNils WeckstrtimTie- mikunnan puheenjohtajaTimo kistettiin VuodenLuottomies.
5.4.1989jiirjesteniin opintoMiiki selvitti yhdistykselleosoiOsastopdiillikkii Seppo Palmu toperintiiOy.
ja
tutustumismatkaLahteen.
tettujenlausuntopyyntiijensisiilKorpivaaraOy ja luottopiiiilikolivat Luhta
tdii ja yhdistyksenjiisen Cingiz Tutustumiskohteina
kii Jyrki OksanenOy l{artwall Lakitoimikunta
tehdasja
MallasjuoOy
Launeen
piti
kokousesitelmiin
Safiulla
Ab.
Puheenjohtaj4varatoimitusjoh- aihe€sta"Toimittajanarviointi". ma Oy.
Varsinainen syyskokouspitaja Timo Miiki Perincitoimisto
Toimikunnat
Contant Oy, hallintopiiiillikkii dettiin30.11.1989.Kokouksessa
Reijo Aamio SuomenAsiakas- hyviiksyttiin hallituksenehdotus toiminta
Luottoalan neuvottelukunta
tieto Oy, osastopiiiillikktj'Erkki talousarvioksi.
Yhdiswksenhallinrkseenero- Ulkomaantoimikunta j,irjesti
Puheenjohtaja,toimitusjohtaja Mikonsaari Eliikevakuutus Ov
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ma&an FECMA:n seminaariin taja Esko Tuovinen Suomen
Pariisiin8.- 11.6.1989.
Matkalle Luotonantajayhdistyksestii.
Haiosallistui20 hengendelegaatio nen erityisinAansioinaanyhdisSuomesta.
Suomioli hyvinedus- tyksemmetarkoitusperienkehitja saikinpaljon tiimisessapidettiin mm. sitii, etta
tettunaPariisissa
kiitosta koska olimme suudn hainon yhdistyksen
perustajajAulkomaalainenosallistujaryhmli seqjaon toiminutyuosina1962,
seminaarissa,
ja 1975-77 ha[ituksen
1965-68
Tarrunikuussa
osallistuivatyh- jAsenena
sekakahdestiyhdistykdistyksenpuheenjohtaja
ja v;ra- sen puheenjohtajanavuosina
puheenjohtaj
a FECMA;n neu- 1968ja 1976. Esko Tuoviselle
vostonkokoukseenMadridissa luovutertiin kunniajiisenkirja
sekemaraskuussapuheenjohta- va$inaisen syyskokouksenyhja FECMA:nneuvoston
kokouk- teydessa
30.11.1989.
seenMilanossa.
Vuodenluottomies
Koulutustoimikunnan
toiminta
Yhdistysvalirsi VuodenLuottomieheksikonnoripaallikkO
Seiia
Vuoden aikana koulutustoimi- LebtosenPerheauto
Oy:stii.VakuntavaLnisteliyhdessiiMark- lintaperusteetolivat toimiminen
kinointi-instituutinkanssaluot- yhdistyksenjzisenena18 yuotta,
toalanperuskurssiaeli luottotut- joistahallituksessa
vuodet1986kintoa.Koulutuspiiiistiinaloitta- 88yhdistyksensihteerina,toimimaansyksyllii1989.Ensimmiii- nuttuloksellisestiluotrotehriivis_
sellekurssilleilmoittautuiperati saja yienytluottoalankehitystii
86 opiskelijaa.
eteenpAinja ajanut luottoalan
Syyskuussaj
iirjestettiin
meri- etujayhteiskunnansuunnittelusseminaariSallyAtbatross-laival- sa.VuodenLuottomiespalkittiin
la luottoalan
ajankohtaisaiheista.
3000markantunnustuspalkkiolla ja VuodenLuottomies-diploLakitoimikunnan toiminta
milla syksynjiisenkokouksissa
7.9.1989.
Tammikuussa1989 nimiretty
lakitoimikunfa
on vuodenaikana Jtisenlehti
valmistellutyhdistyksenhallitukselleseumavat
lainsiiiidiinttthank- Yhdistyksen
julkaisemaLuottokeistaannetutlausunnot:
linkki-lehti ilmestyivuodenaikananeljAkertaa.
l. Ehdotusoikeudenkayntimenenelynuudistamista
alioikeuk- Muu toiminta
sissakoskevaksilainsaadiinntiksi.
Hallitusjulistiyhdisryksen
jAsenille luottoalaanja rahoitukseen
2. Ehdotusoikeudenkaymiskaaliittyvanhuumorintalte€nkeriieren sekii erziidenmuiden lakien miseksiluottohuumorikilpailun,
tiedoksiantoa
koskeviensiiiinniis- jonkasatoakera&iiin
vuoden1990
tenmuuttanusesta,
puolella.
Kevii?illii1989painateniinyh3. Ehdotuspitytiikidaajahromio- distyksenjiisenist?iuusijesenluetta koskevienseiioniistenuudista- telo.
misestariita-asioissa.
LuottoalanhenkildistaonpiiAtettyteet&ietutkimus,jonka avul4. Ehdotusturvaamistointakos- la pyritiiiin kartoittamaanmm.ed
kevienseAnntisten
uudistamises-teh*ivisseah a toimivien henta.
kildiden toimenkuvaa,koulutusta, palkkaustayms. Toteuttami5. Ehdotusulosotonrealisointi- nenonja,inytyuoden1990puoja tilityssiiiinndsten
uudistamises- Iellela.

yhdistyksentalous
Viimeksi mainittuun asiaanlaadittu lausuntoluonnos
esiteltiin yhdistyksentaloudellinenasema
mydsLuottoalanneuvottelukun-selviiiiioheisestatuloslaskelmas_
nassa.Kaikki viisi lausuntoaon ta ia taseesta.
annettuoikeusministeriiille.
Uusi kunniajisen
Yhdistyksenkolmanneksi kunniajaiseneksi
valiniin toimitusjoh-

Thaimaanhimmflstelvi
IU

Kun er,iat luottomiehet olivat kamppailleet ison kirjaprojektin
omalta osaltaanpliAtiikseen,oli edessiihyviinA miele e suunnattu
matka Thaimaahan.

kaupanteonpaikka,jossaon eh- laistensukujenhallinnassa.
tymattdmatostosmahdollisuudet.Chakri-dynastiaja Rama-kuninHalvat tekstiilit ja halpa "mikii kaat ovat modemin Bangkokin
vaan" saa ostajanravaamaan luojia. Kiinalaisesakalastajakykaupoissa,vaikkei siitli paljon tis*i on kasvanutmiljoonakaupitiiisik?iiin. Kaikista hinnoista punki. Kulttuurikiiiinne niikyy
jota on
"tingataan"viimeiseenasti,jopa selviistimm.liikenteessa,
taksimaksuista.
Tinkiminenkuu- vaikeakuvataainakaanturvalliluu asiaanja aina se kannattaa, seksi.Vetisenmaaperiinvuoksi
paitsi suurissatavarataloissa, ei ole voitu rakentaaalikulkuja,
joissaon "fi xedprices".Kaupan- puhumattakaan
metrosta.Bussiteko on paljon miellyttaviimpiie linj averkosto on hyvii. Matka
joissa ilmastoimattomassabussissa
kuin esim. arabimaissa,
kuin
kauppiaatnykivet hihastasisiiiin maksaa5 kertaaviihemm?in
ja kaupastaulos pii:iseminenvoi ilmastoidussa,eli n. 4 permiii
olla hankalaa,jos et ostakaan Suomen rahassa.TUK-TLlKit,
tavaraa,jota ol€thetkenhypistel- kolrnipyiiriiiset"mopotaksit"ovat
lyt. Kiinalaisen kaupunginosan kayttdkelpoisialyhyille matkoilpikkuisilla basaarikujillaon tar- le. Liikenteen saasteettekevat
jolla tavaraajosjonkinlaista Silii niiua ffikkumisen epiimiellyttiiKaupankiynti kukoistaa
on kaikkialla, leviteffyna jafta- viiksipidemmilliimatkoilla.Liikkiiytiiville ja seinille. Piiiiosin kumistahelpottaase,ettiiliikkei
Bangkokonhyvin monipuolinen maansuurteollisuuskinon kiina- denja suurempienkatujennimet
on ki{oitettu mytis €nglanniksi.

Thaimaaon Taka-Intianniemimaalla sijaitseva, puolitoista
kertaaSuomensuuruinenperustuslaillinen kuningaskunta.Vakiluku on helppomuistaa,koska
dkkaitakerotaanolevann.5miljoonaajaktiyhi5n. 50miljoonaa.
Bangkokon omalukunsa.Kaula
korkkiruuvillaliinsimaalainen
saa
katsellakaupunginmenoaja jo
yhden viikon aikanatielle osuu
jos jonkirilaistauuttaja erikoista.
Bangkokon maanainoamiljoonakaupunki,jossa arvioidaan
asuvanja oleskelevanliihes 10
miljoonaa ihmista. Liiheskaiin
kaikilla ei ole asuntoa,vaansuurin joukoin nukutaankadulla,siltojen allaja erilaisissakojuissa.

Upeita muistomerkkeja
Bangkokin historian parhaatja
upeirnmatmuistomerkitlitytyvet
SuurePalatsinalueelta. Palatsialue on temppeleineen,puistoineenja erilaisinerakennuksineen
Bangkokin piiiiniihtiivyys, joka
mykistiiii kiiv[iiin loistokkuudellaan. Kuningasei asuen?i6alueella,muttajuhlahuoneistojakeytetiiiin yhii. Kuningastaarvostetaankorkeastimaassajaesimerkiksi kuninkaansyntymiipiiiviion
yleinen vapaapiiivii,jota vietetiiiin monin tavoinjuhlimalla.
Lomaparatiisi Pattaya

5000 kiloa painavastahtltaisestaBuddhanpatsaastumahtuukuyaanairaastaanvarpdaL
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Kolmen tunnin bussimatkan
piiiisse Bangkokistaetekienon
Pattrya. Bussi on uusi ja ilmastoitu. Kuljettaja on taitavaja

BankoHn funi n*aal lisen temppelielueen vartij apatsaat
hd*ii Myfi iyAt er ikoislaatui.s
uudeIIaan.

Huurteisetnnistuivatjoko rannalla tai rantabaarissa.

ohitteleevamii pientarcenkaut- aksi tulevan Irish Coffee'n val- akin. Thainyrkkeilyesitykset ei ainatarvitseolla tiukalla asiatakin,ettii matkajoutuisi. Viiliffi mistusptiydiissatekitettyyn la- ovat suuressasuosiossa,
ja niitli linjaUa,joten kirjatkaapap€rille
pysiikdidiiiinolut- ja tupakkatau- siin ei onnistukuin harvoiltaja jerjesbteiin joka ilta suurissa kesiinaikanajutun juufta syksyn
olle. Yksi olut maksaasaman valituiltahovimestareilta.
Villein ulkoilmaravintoloissa
Useimpiin lehteen!
verran kuin bussimatka eli yiieliimii on keskittyny p?iiika- on laitettu myiis videoruudut,
50TI{B, joka on n. 8,50 FIM. dunja rantakadunvfiin jiEville joihin viilittyy liihikuvaataistos- Pertti Pennanen
Perillesaawttuammemajoitum- pikkukaduille. Niitii ei kannata ta,jos ei ole onnistunutsaamaan
me2kmkaupungineteliipuolella karnaa.vaikka ei olisikaankiin- aivan "ring-side"-paikkaa.Uteolevaan"PattayaPark"hotelliin, nostunut tytttiseurasta. Nei A liaan liinsi-ihmisenmieleenjiiiijoka on vastaparin vuodenikiii- pikkukaduilla on myds pieni:i viitmaastavaltaisatmakueliinyknen loistohotelli. Siaminlahden mukavia ruokapaikkojaja yii- set,tarjollaolevantavaranmii.airA
hienohiekkainenrantamydtAilee mytihii.iinjatkuvaavilkastakatu- ja Ciydellinenpalvelu.Jaa- ettii
jonkavarrellaei kauppaa.Ompa kaupungissa miksikit ? "Becauseyou are my
mntabulevardia,
ole matkamuisto-rihkamamyy- alalla kaksi suomalaistakinyrit- guesthere."Eipii siis ihme, ettii
miilditii kuten useimmissaloma- tiijiu, "Kivennavan baari" kes- paluumatkallamonetjo suunnitkohteissa.Laaja vesipuistoalue kustassaja "Tango's" Pohjois- televat uutta matkaa"to land of
herkullisineravintoloineen.veh- Pattayall4jossaehviin musiikin smiling" Uhitulevaisuudessa
!
rcine kukkaistutuksineenlttytyy tahdissa voi tanssahdellaniin
Kuten Luottolinkki 4/88:ssa
aivanhotellin tuntumastaPatta- tangoakuin kes,iillan valssi- totesin lopuksi, ettii kirjoitusten
yalla iskee helposti "kaukana
kavalamaailma"-tunneLna.Siellii on helppotunteaitsensAinalliseksikaikestamuustapaitsijuuri
tiistii hetkestii.
Ilta heriittiiii kaupungin
Illan rullen pimeys hiipii Pattayaan ja kiiiirii sen ytinsiniseen
vaippaansa.Auringonlaskumercenonjoka ilta erilainen.Vasta
pimeydenlaskeuduttuakaupunki herEEtodenteollaeloon.Nuoret ihmis€t kokoontuvat keskikaupunginsatoihin,ehkii tuhansiin va4timattomiin baareihin.
joissa ainakinalkuunon tarjoili
joita enenmiin kuin asiakkaita.
Rantakadun varrelta loytyyet
herkullisimmat kalaravintolat.
joissa voit valita piiiviilliseksi
iiyriiiisiii, katkarapuja,simpukoi
ta ja mit[ erilaisimpia kaloja.
Puheensorina, kielten pehmee
sekamelska
kantautuuf avinlolan
kolnestakerroksesta
alasrantaan.
oyat kawrvdtja ventet.Kauppaalcdydddnvain kiiteiselld,
Illan nrllen Pattayankeskustaon Uivien markkinoidenn"dyttdmdnd
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LuottomiehetPorvoon
excursiolla
Tiimiinvuotinen Luoft omihet.Kredituiinnen r.y:n excursio suuntautui
Porvooseen.Totesimne kaikki yhteisesti,etti aina kun Luottomiehet
hhtevet excursiolle niin aurinko paistaa tode[a liimpimiisti.

Kevdtl<aude
n avajaiset
Kaivopuistossa.

Tuulik- 620 ha maataosteniin Nesteen sekoknejalostamoa,joista kal(si
Uusi kerhomestarimme.
ki Viirtd toivotti kaikki tervetul- omistukseenvuonna 1962,s a Skdldvikissii-Alueellerakennetleiksijo neljiinnellekeviitrnatkal- tiillii alueella sijaitsi Suomen tiin lisiiksi vuonna197I petrokele. Ennen Porvooseenliihtiie syvin laivaviiylii ja erinomainen mian ja muoviteollisuudenLaikurvasimmeKaivopuistoonkuo- luonnonsatama.
tokset.Tiine piiiviine Skitldvikin
huviinille. Keviiiin avajaissanat Skdldvik siniilliiiin mainitaan alue on 1300.hehtaarinsuuruilausui yhdistyksemmepuheen- jo vuoden1476raastuvanoikeu- nen.Siellii toimii Nesteenviidesjohtaja ThomasFeodoroff.
Lindenkertoi,ettii tii alastakolrne:jalostus,kemiadenpapercissa.
Oy Neste Ab oli aluksi pelkkii ja teknologiakeskus.
polttoaineidenmaahantuontiliiSuomenainoa iiljykenttd
Skdldvik tyiillistiiii yhteensii
ke. EnsimmiiinenteollinenLaitos 3.900 tyttntekijii?i,joista osa on
Ensimmiiinen pysiihdyksemme mkennettiinsenaikaisentoimitus-suurenkansainviilisenyrityksen
oli NesteenSkiildvikin tuotanto- johtajan, vuorineuvosUolevi toiminnanmukaisesti
Nesteenullaitoksilla.Oppaaltamme,
tiedot- Raadenvoimakkaallamyotiivai- komaisistatoimipisteistd-"Nesaja HekanLindenilti kuulimme, kutuksellaNaantaliin 1957.
t€ ottaa kaik€ssatoiminnassaan
ettii Skitldvikin kafiano ia sen
NykyiiiinNesteeliionyhteen- erityisestihuomioonympiiristii-

OYUREX
Urex Oy:n taimitusjohtajaRolf Sdderstdn tauMissa.
ja turvallisuusndkdkohdat",esitelmtii Linden yrityks€n nykyp,iiviin toiminta-ajatuksia.
KuvaavaaNesteenvaltavuudestaon seettejalostamonliikevaihto on miljoona markkaatunnissa.Sktildvikin alueellaon 5,5
niljoonan m3maanpiiillisiii ja alaisia sdiliditil Tiedottaja Linden naurahtikin. ette tAme on
ainoa paikka Suomessa,jossa
karmattaisitehdiitiljynporauksia.

to on noin 27 miljoonaamarkkaa ratorion,jossa eri havaintovtili
ja seteke€mittavia toitii laajaue neidentehoavoidaankiiytiinnits- takaisinkohti Helsinkiii Iloisena
ylatyksena meille kaikille oli
asiakaskunnalle.
Urex Oy:n kal- semitata
sihteerimmoAila Oivulan t€kevoja kgyttiivat valtio, puolustusIa mike parasta,testi koko- mii laulukirja,joten linja-autossa
ja
voimat Ruotsissa Suomessa. naan ilmainen! Labomtorio on
oli tunnelrnaa...
Tyiinantaja-ja -tekijiiliirot, Pu- saanutlaajaakansallistaja kannainenRisti, TelelaitosRuotsis- sainviilistii huomiota osakseen.
Kiitokset is?innilleja jiirjestiisa,Ranskassaja
Suomessa,
suur- Kiinnostuneitayliopistojakin on jille!
teollisuus,jie. Lista on vaikutta- kdynyt tutustumassa
koelaborava.
ronoon.
Teksti ja kuvat:Jari Nuorinko
Yrityseityydypelkiistii.iinvalmistarnaankalvoj4 vaan kehit- Kotia kohti
taa opetuksen apuviilineiden
Kinast€lun pohjalta graafisen kiiyttde erityisele havaintoviili- WanhanLaamanninherkullisen
alan huipuksi
netestilliiTatii ta*oitusta varten illallisen ja Haikon Kartanon
Urex Oy on rakentanutkoelabo- pysiihdyksenjiilkeen ldhdimme
Toinentutustumiskohteemme
oli
porvoolainenpiirtoheitinkalvoja
valmistavaUrex Oy. Meidet otti
vastaan yrityksen perustajaja
toimitusjohtajaRolfSiidersttim.
H.iinpiti koko vierailun ajanleppoisaaja hauskaailmapiiriii yllii
ja hyv e
persoonallisuudellaan
jutuiIaan.
Tiimiin yrityksen historia on
melkoinen. Vahvan kuvallisen
taustanomaavaSoderstsOm
vieraili naapurin opettajapariskunnan luona vaimonsakanssa70luvun alussa.Opettajapariskunta
alkoi sitten pikkutunneilla valilellaopetusmatedaalinsasurkeuttapiirtoheitinkalvojenosalta.He
kertoivaf,eftAniite kun ei saanut
kuin ulkomailtaja sieltiikin vaikeasti.
Silloinen sanomalehdentekninen johtaja Olof Siidersfdm
laukaisi,eftiikyla meilliiosataan
tuommoisetitsekin tehdil Pienen juupas-eipAs-keskustelun
jiilke€n Sitderstttm *ietd aloirtaakorkealaatuisten
piirtoheitinkalvojen valmistuksen.
Nykyiiiin Urex Oy:llii on Porvoontoimipisteessiiin41 tydntekijiie ja rytiiryhtiitsseLidingitssa
39henkildd"Konseminliikevaih- TarkkaavaismexcursiovdkedOy NesteAb:lla,
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Tiesitko,
etto kouonoikoo sitlenluottotoppioksikifottusootovo
voidqonmuuttoojolleenselvoksi
rohoksi.
Jqlkipedntci
on
erikoistunut
vonhojensootovienmuuttomiseenrohoksi.
A|ounohdovonhojosootwiosilVelollisen
moksukyky
muutfuu
jotkuvosti
yleensovuosienkuluesso.
Olemme
ojon tosollo
jo
poikollo
velollisenmoksukyr,yn
muutoksisto
kunvelollisello
moksoosoofovosi.Me muistommepuolestosi.
on mohdollisuus
JALKIPERINTA
EIMAKSAMIAANI
KokeileJolkiperintoo,
seon Sinulleriskitonto
! Emmeveloito
jo
mitoontutkimuksistomme,
korhuomistoimenpiteistomme
polkkioisto,
vironomoisille
moksetuisto
mikolitoimeksiontosi
eijohtoisikoon
tuloksiin.
OTAYHTEYS
JA I(/SYLISAAI
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KoNSEBNI

llmolonkotu
2,OO24OHelsinki.
Puh.(9O) 144O55/Jori
Nuorinko

FECMAn
semrnaarr
Vuoden -90 seminaarioiti olla
Osloss4mutta koskaj:iriestety
osoittau tuivat liian kalliiksi ja
ajankohdastaei pii:isty yksimielisyyteen,niin ko. seminaariaei
tulh jarjestamaen.Englannin
ICM hrleekuitenkinjii{estiim:iiin
FECMA seminaarinAnugraha
ConferenceCenterissASuneyssii Englannissa,joka sijaitsee
noin 15 km pii?issiiHeathrowh
lentokentiilei"Ajankohta ei ole
parasmahdollinen:21.-22,kesd'kuut4 mikii on juhannusviikonloppu.Luottomiestenulkomaantoimikunta ei tiina vuonnaajankohdastajohtuen ole jiirjestiinyt
yhteistiiseminaarimatkaa,
mutta
kaikki kiinnos tuneetvoivat olla
yhteydesseminuun tai Mariut
Tolppolaan,puh. (90)1.4 0i5.
Kenomrnemielelliimmelisiitietoja ja annamme esimerkkejii
edulli sistamatkavaihtoehdoistaThomasFeodoroff
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TAX
COI,TECTIOII

wsl PAL\tsLU:Perimmenayttely-,matka-,asennusym. kuluihinnesisiiltyviit
arvodisaverotQ2-25vo)Euroopasta.
Nyt voi hakeapalautukset
wodelta10g9.
Mddrdaika
piiiittyypian.Toiminopeastija ota yhteyttiimeihin.
PerimmeSuomenjohtavienvientiyritystensaatavat140maasta
Lakimiesapua
kansainviilisiin
ja ulkomailla
lakiasioihinne
Suomessa
LIC, ECAja ACA -jzisenyydet
takaavathyvdtyhteystoimistot
Soitaheti puh. (921)330 546
Yhteyshenkildmme
jur.kand.Sirkkuojala, vientiperintdarvonlis_everoasioissa
asioissa
TuulikkiHakkila,MarkettaKorte; RiittaSavikkoja uitrt. u"it t i vlrri.
a./
a-/) ,-

/Vb'-Y/ttuun
Yrjo LehtonenInternationalOy
Aurakatu12 a, Turku, puh. (921)330 546
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Oikaisuja
Luottomiehet-Kreditmdnnen
R.Y:n
toimielimetvuodelle1990

HALLITUS
Puhe€njohtaja
THOMASTEODOROFF
toimitusjohtaja
Credit-Justitia
Oy
puh.(90) iul4055
Varapuheenjohtaja
PEKKA TIILIKAINEN
luottopiiiillikkd
ValtameriOy
puh.(90)75471
Sihteeri
AILA OIIT]LA
luotonvalYoja
HooverOy
puh.(90)425011
Rahastonhoitaja
FRED ILMOI\U
osastopiiZillikkd,
Kansallis-Osake-Pankki
puh.(90)1631
Kerhomestari
TI.IILN(KIVARTO
luottopiiiillikktt
Independent
RahoitusOy
puh.(90)693031
Vaninainenjiisen
HANNUMARKKANEN
talousjohtaja
HelsinginKTK-yhdistys
puh.(90)7s681
Vaninainenjiise_n
PETRI CARPEN
luoftopiiiillikkd
Luottokunta
puh.(90)69641
Vaninainenjiisen
PAIVIKOUSA
rcskontrapii:illikkti
Oy PhilipnAb
puh.(90)50261
jiisen
Vaninaine.n
TIMOMAKI
varatoimitusjohtaja
ContantOy
puh.(921)330300

KOT]LUTUSTOIMIKT]NTA
Putrcenjohtaja
PEKKATM,IKAINEN
luottopiiiillikkii
ValtameriOy
20

Jasenet:
JAAKKOPOHJANPELTO
toimitusjohtaja
Perimistoirnisto
LainvoimaOy
MAUASAKSLN.{
oik.kand.
HelsinginYliopisto
ESKO TUOVINEN
toimitusjohtaja
Suomen
Luotonantajayhdistys
r.y.
NILSWECKSTROM
toimitusjohtaja
SuomenAsiakasperintii
Oy

LUOTTOALAN
NEWOTTELUKTJNTA
Puheenjohtaja:
THOMASFEODOROFF
toimitusjohtaja
Credit-Justitia
Oy

ESKOTUO\IIMN
roimitusjohtaja
Suomen
Luotonantajayhdistys
r.y.

LASSI KANTOLA
osastopai.aillikkd
SuomenYhdyspankkiOy
AI]LIS LDIDELL
toimitusjohtaja
Oy Union-OljyAb

luoftopiiiillikkti
Oy PhilipsAb

LAKITOIMIKT]NTA

TILINTARKASTAJAT

Puheenjohtaja:

Vaninais€t

TIMOMAKI
varatoimitusjohtaja
Contant
Oy

SEPPOPALMU
osastop,i,aillil(kit
KorpivaaraOy

Jiisenet:

JYRKI OKSANEN
luottop?iiilikkd
Oy HartwallAb

REUOAARMO
halintopiiiillikko
SuomenAsiakastietoOy

DRKKIMIKONSAARI

Vamlle

osastopiiiillikkd
Eliikevakuutus
Oy llrnarinen

JYRKI PEKKALA
toimitusjohtaja
SuomenLuottotu&imusOy

MATTI RIIHIMAKI
luottojohtaja
Finansor-Rahoius
Oy

JT]KKA LTJMIAHO
luottop?iiillikkd
SuomenLVI-Tukku 0y

ANTERO TEITTINEN
luottop?iiillikko
Osuuskunta
EKA-yhymA

LUOTTOLINKIN
TOIMITUSNEUVOSTO

Jiisenet:
TOMAHLROOS
luottopiiiiilikkii
ABB AseaSkandiaOy

F,SKOSALKOLA

PERTTI PENNANEN
luottopiiiillikkd'
Oy KontinoAb
PAAVOJ.HAMALAINEN
pedntailakimies
Tapiola-yhtiiit

ULKOMAANTOIMIKT]NTA
Puheenjohtaja:

P?iatoimittaja

JAR] NUORINKO
toimitusjohtaja
Cl-J?ilkiperintiiOy
PERTII PENNANEN
luottopai.:illikkii
Oy KontinoAb
AIITI I\UUTINDN
ETP-piiiillikkd
Eka-yhBmii
Osuuskunta

MIKKOPA&IANNE
toiminrsjohtaja
SuomenAsiakastieto
Oy

TIIOMASFEODOROFF

JAAKKO POHJA\?ELTO
toimifirsjohtaja
Pedmistoimisto
lainyoima Oy

RAIMOJAR\'ISALO
kehityspiiiiuikiko
Suomen
Luotonantajayhdistys
r.y.

PETRI CARPEN
luottopiliillikkd
Luottokunta

KAJ LIJI\DSTROM
kameeri
SuomenYhdyspankkiOy

JUKKAMARTTILA
luouopiiiillikkd
Enso-GuzeitOy

PIRJO NTJRMI
toimistoP?i:illikkti
Luottokunta

AILA OIWJLA
luotonvalvoja
HooverOy

VEIKKOSEMI
luottopii?illikkb
Oy Stockmann
Ab
RISTOSIMALA
koulutuspiiiillikkit
ContantOy

toimitusjohtaja
Credit-Justitia
Oy

MIKKOPA&IANNE
loimihrsjohtaja
SuomenAsiakastieto
Oy

Oikaisuja
uudenkdsikirian
i.u-ol_et
sla yhdisryksen
5lli ojlq!s!tekemid
lasenten
Juuri ilmestyneenCredit Mana_ MydsSuomalaisesta
Kirjakaugement-luottotoiminnan
kesikir_ pastasaauuttaCreditManageJankirjoituksistanoin Duoleton ment-kiisikirjaa.
Luottomiehet
tekery:njasenten
Luottoalan ongelmanaon
mie.Heist?iliiheskaikki kuuluvat ollut puuteammattikirjallisuuIai ovat kuuluneetybdisryksen desta,Viimeisenviiden
vuohallitukseen
tai erilaisiintoimi_ den aikanaon luottoalalla ta_
kuntiin.
pahtunutenemmiinkuin koko
Kaikkiaankirjassaon 25 eril- I 9Oo-luvullasitaennen.Aiyan
listakirjoitus{a.Kirjoitutenlaati_ ensimmainenluottoalan
jat edustavatomanalueensaasi- kirjaei nytjulkaistava kesikiisikirja he ovat itsenzii_ ja kuitenkaan
antuntemusta
ole.
sestilaatineetomatkirjoituksenVuonnai970 ilmestyiKirsa. Kaisikirjantoimittanut Risto jayhryma Oy:n kustantamana
Suviala on vastannutsisiilldn apulaisjohtaja
S.A. penet,in,
suunnittelusta,
koordinoinnistaia valtiotieteenmaisteriA.K. Ant_
yhteyksistii
kirjoinajiin.
tilan ja apulaisluottope,iUikkit
Kirjassaon noin550sivuaia EskoTuovisenkirjoittama,
ensenmyyntihintaon erittiiln edul- simmiiinen pohjoismainen
Iinen 330 markkaa.Kirian saa luottotoiminnankAsikirja"Lif
kiitevimmintilaamallasenAsia- keyrityksenLuonotoiminta,,.
kastietoOy:n Turuntai Helsin_ Teosta painettiin kaikkiaan
l-_uottglnk! 1/90 Kolmas kunniajiisen-artikkelinkirjoinaja on
''' -*'
Jari
gin asiakaspalveluhenkildiltii. 25OOkappaletta.
Nuorinko eikii Esko Tuovinen.
pnetoimffi;--
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Suorr,rrnyRrrysRAHoITusoy
Siltasaarenkatu
14A,00'0 Helsinki,puhelin 90_77281
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Uudetjdsenet
r.y.
Luottomiehet-Kreditmdnnen
Hallituksen kokouksessa
20.03.90hyviiksytyt
uud€tjiisenet:
Markku Arftnan
Asiamies
ItaperintaKy
Siltakatu 14 A
8O1OO
JOENSI,\J
Lasse-PekkaEkberg
Jaostopiiiillikkd
KorpivaaraOy
PL 12
01451VANTAA
Kari Heiskanen
Varatuomari
KeskoOy
Satamakatu3
HELSINKI
OOI6O
Taru Holmbiick
Kontloripai ikko
Oy StockmannAb
Kyttiiliinkatu 12
33100TAMPERE
MarjattaJuntunen
Ekonomi
Exel Oy
Laulukuja6
OO42O
HELSINKI

HelenaKorhonen
Merkonomi
Businessman
Oy
Sinikalliontie5
02630ESPOO

JukkaVaris
Ekonomi
Oy Shell Ab
fllappasaarentie4
IIELSINKI
OO98O

MarianneGahan
Luotonvalvoja
Merihuolto Oy
JuvanTeollisuuskatu23
02920ESPOO

PekkaNupponen
Luottopaellikkit
E,SuniOy
Koulukatu 1
53100LAPPEENRANTA

TuomoVuorinen
Tutkija
Suomen
Luotonantajayhdistysr.y.
Liikkisepiinkuja2 A
02600ESPOO

Karin Lehti
Luotonvalvoja
Merihuolto Oy
JuvanTeollisuuskatu
23
02920ESPOO

Usko Nurmela
Yksityisetsive
Etsiva-ja perimistoimisto
Nurmela
Koulukatu39
9010001]'LU
Jari Mulinen
Varatuomari
Oy Pll-Yhtittt
SilmuklGtie2
65100VAASA
Matti Metti a
Inkimies
KeskoOy
Satamakatu3
OOl60IIELSINKI

AretsKreditman
vald i Sverige
Arcts kreditman i Sverigeheter
Lars-OloY Olsen, kreditchef pA
Gustafsson& Gdnz AB i Orebro
och boendei Nora - en av initiativtagama till Kreditpoolen krcditmannaftireningeni Orebro.UtmiirkelsenfArhanavSvenska Kreditmannaftireningamai
Stockholn, Gdteborgoch Malmtt i samarbetemed Svensk
HandelstidningJustitia.
Gustafsson& Giirtz AB bedriver grossistYerksamhet
medindustriell huvudinriktning och
ingeri Tibnorkoncemen.Fdretaget omsettercirka 380 miljoner
kr per ir och har hiigstakreditvardighethosSoliditetAAA. De
senastefem Arenhar Lars-Olov
Olsenvarit kreditchefpAfiiretaget och underden tiden dels utvecklat kreditfunktionen till en

avdelninglikviirdig allaandra.D
v s hela fdretagetdrar et samma
h{11,man arbetar i team. Fiir
kreditavdelningemdel inneb,ir
det t ex an s?iljamasjiilvklart
uppfattarde signalersom kommer diirifrAn.Alla orderskrivs
t ex in yia ett speciellt"order-enter" -system- och nagonkredit
beviljas inte fiirlain kreditavdelingen gett godkainnande.
- Sjiilvklart jetterolig att habli
vit utseft till Arets Kredifnan,
kommenterarLars-Olov Olsen
ftir Justitia.Men det hadejag ju
aldrigbilivit om intevartkoncept
fungerat pA fiiretaget... Jag ser
dethiir somen utmiirkelsetill ett
helt team h?k pA Gustafsson&
Gdrtz.
Justitia./ThomasArosenius

Hallituksen kokouksessa
28.3.1990
hyviiksytyt
uudetjiisenet:
Pi{o Aalto
Luotonvalvoja
Merihuolto Oy
JuvanTeollisuuskatu23
02920ESPOO
Pirkko Aamio
Luotonvalvojd
Medhuolto Oy
JuvanTeollisuuskatu23
02920ESPOO
Raija Allonen
LuotonYalYoj
a
Merihuolto Oy
JuvanTeollisuuskatu23
02920ESPOO

SeijaVaahrera
Luotonvalvoja
Merihuolto Oy
JuvanTeollisuuskatu23
02920ESPOO
Kimmo Pulkkinen
Tutkimusp:i:illikkd
SuomenAsiakastietoOy
Ratamestarinkatu11
IIELSINKI
OO52O
Risto Kallio
Tietopalvelup?iiillikkd
SuomenAsiakastietoOy
Ratamestarinkatu11
IIELSINKI
OO52O
JuhaPdntinen
Luottopai likktt
Oy HuberAb
Takarnaantie1
01510VANTAA

Luottotietoalan
tutkimuskdynnistyy
Kauppako*eakouTutkijaryhmiiRuotsalaise.sta
lusta on ottanut tehgiyiin vastaan.Tutkimus
aloitetaantoukokuussa1990kirjalliselh jasenkyselyll?ija tuloksetjulkistetaankesadnmennessa.
Tutkimuksentarkoitus on selvittiia luottoalallatydskentelevieneli Luottomiehet-Kredithenkiliiprofiili, palkkausmiinnenr.y:nj aisenten
liifiyvat kysymyksetynna
ehdot,urakehitykseen
muut tilastolliset seikat.
Tutkimusonehdottomanluottamuksellinen
!
Vastattavatkysymykseton muotoiltu siten,etteiv?itvastaajannimi tai yritys paljastu.
Tutkimusonnistuujaantaapaljonhyddyllistiija mielenkiintoistatietoakaikille meille,kunja lfietet vastauksesi
hanvastaat
ajoissa!
Hallitus

mitysuutiset
Tietoperintii-yhtiiiihin kuuluvat Tietoperinta Oy, SuoraperintaOy, Pedmispalvelu Oy, Helsingin OikeusapupalveluOy
sek5SuomenRealisointikeskusOy.

Suomen Asiakastieto
Oy:n markkinointipaallikaiksion nimitetty tal.tiet.
maist. Helena Pahlman.
Hiinen vastuualueisiinsa
kuuluvat markkinointi,
myynti ja palveluneuvon-

SuomenAsiakastietoOy:n
tutkimuspaallikiiksi on
nimitetty1.2.1990alkaen
tal.tiet.lisensiaattiKimmo
Pulkkinen. Hanen tehtaiviinsAkuuluvatyhti6n toimintaan ja alaan liittyvat
yleiset ja yhteiskunnallisettutkimukset. AikaisemYhtymiin markkinointi- Ulkomaisten arvonlisa YhtymAn palvelutuotteimin hantoimi tutkijanaOiiohtajaksi on kutsuttu Yerojen takaisinhakuun den myynnistiija asiakaskeuspoliittisellatutkimuso i k . k a n d . O l l i K i v e l a . erikoistuneenTax Re- yhteyksista vastaavaksi
laitoksella.
Kivelii on viimeksi toi turn-palvelun markki- yhteyspiiiillikdksi on niminut Suomen Ydtysm- noinnista vastaavaksi mitetty yo-merkonomi
hoitus Oy:ssd rahoitus- tuotepaallikdksion nimi- Arto Karhu.
pii?illiktrdnZi.
tetty KTM Leena Leivo.

SuomenLuotonantajayhdistyksessaon
toteutettu organisaatiouudistus.Trimarn
johdosta on tehty seuraavatnimitykset.

Helsingin toimipisteen
sAhkdistenpalveluiden
myyntineuvottelijanatoimii Kari Riisiinen.
Turun toimipisteessdsdhkijisten palveluiden
myyntineuvottelijanatoimii Ilkka Teijula.
Suomen Asiakastieto
Oy:n tietopalvelupaiillik<iksi on nimitetty
12.2.1990 alkaen Yait.
maist. Risto Kallio . Hiinenvastuualueisiinsakuuluvat puhelimenavullatapahtuva tiedonviilitys ja
yritystietotuotanto.Aikaisemmin hiin toimi Postipankki Oy:n jarjestdpalvelut-osastollakamreenna.

Kokouskutsu
Luottomiehet-Kreditmiinnen
r.y:n
varsinainenkevdtkokouspidetiidntiistaina 22.5.L990alkaenklo 17.30Helsingissd,TilausravintolaRoyalissa,
2, 3. kerros.
Pohjoisesplanadi
Kokouksessakdsitellddn:
1.

Tiedonhallintapiiiilliktiksi Ulkomaanosaston paAl- HallintopiiiillikciksikauposastopaAllikkdHAkan likiiksi ekonomiTuula It- patiet.maist. Jaana UpoBroman
konen
nen,joka myds osallistuu
yhdistyksen palvelujen
markkinointiin ulkomaille.

Konttoripaallikkii Rita
Becker on siirtynyt eliik
keelle 1.5.90.
Tolmitusjohtajanajatkaa
Esko Tuovinen.
Luottotietopii?illik dksi
oik.kand. Ari Iskanius

Kehittamispaallikdksi
osastopaAllikkd
Raimo
Jiirvisalo

Siiiintdjen9 $:ssdmainitut asiat

2. Yhdistyksenj?isenhakemuksen
suosittelija-kohdanmuuttaminen
3. Luottopiiiillikkii Tom Ahlroos
ABB Asea Skandia Oy:stii ja luottopiiiillikkii Erkki Auris JohnNurminen
Oy:stii kertovat yritystensAluottohallinnosta
KokouksenjAlkeenon mahdollisuus
nauttia yhteineniltapala.
Tervetuloa
Luottomiehet-Kreditminnenr.v.
Hallitus

