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LAMA JA JUHLA
Keviian korvalle on jo ehditry,
yhteiskunnan ja talouden pyiiat
pytirivat, mutta kasvua ei juuri
tapahdu. Jaljet ovat nakyneet
konkursseina ja maksukyvyttd-
myystapauksina, eikA loppua nAy.
Yritykset saneemavat kyna toi-
mintojaan ja hoitavat koryausin-
vestointinsa, muttaeivAtjuuri pa-
nosta tuotekehittelyyn. Tallii voi
olla vakavia seurauksia taman la-
makauden loppuessa ja korkea-
suhdanteen alkaessa, jolloin
'lytikalujen" pitliisi olla ehdotto-
masti iskukunnossa. Lisansa vai-
keaan tilanteeseen tuo epavar-
muus EY-prosessin lopputulok-
sesta.

Tietyssa mielessa lamas-
ta voi olla myds hydtyii. Pankit,
erityisluottolaitokset ja myds
ydtykset ovat reagoineet. Luot-
topeetiikset tehd?ian varoyaisem-
min, jap?iAtdksenteon viilineiden:
luottotietojen, tilinpaatdsten, osa-
vuosikatsausten ja ydtystutki-
musten tuoreuteen ja laatuun on
kiinnitetty yhAenemmdn huomio-
ta. Luottohallinnon teht?ivissa
olevilta kehitys vaatii yhii tar-
kempaa ja kriittisempaii otetta.

Yhdyn eriiiden liikkeen-
johdon konsulttien es i t t amiin

kAsityksiin laman hyddyllisyy-
dest?i myiis sikali, ettA lama vaa-
tii ydtyksiii sekeAsti paAttamaiin,
mitkA asiakkaat, toiminnan osa-
alueet tai markkinaosuudet nai
den kannattaa jatkossa turvata.
Taantuma tai lama taioaaoikeat
ratkaisut tekevAlle yritykselle
mahdollisuuden vahvi staa asemi-
aan markkinoilla esimerkiksi ti-
lanteessa, jossa kilpaileva yritys
vahent?iA panostuksiaan ja lopet-
taa inyestoinnit sekii tuotantoon
ettii henkilostdon. Niiin voima-
varansa oikein suuntaava yritys
avaa mahdollisuuden entiste ha-
jemmille markkinoille.

Uusi toimitusneuvosto

Lehtemme toimitusneu-
vosto on liihes teysin vaihtunut.
UutenapiiAtoimittajanapyrin vai-
kutlamaan siihen, etta lehden
hyva toimituksellinen perinne
sailyy unohtamatta uusia ideoita,
joiden suhteen on aina oltava
avoin. Yhdistyksen lehtena Link-
ki on myds mitA parhain keskus-
telufoorumi, kuten taiman nume-
ron eraAt artikkelit hyvin osoitta-
vat. Toivomme edelleenkin ak-
tiivista kirjoittelua.

Vuosi 1991 tulee luotto-
hallinnon alalla toimiville ole-
maan sekii 3o-vuotisjuhla ettai
ennusteiden mukaan yrityksiii
koetteleva ennetyksellinen kon-
kurssivuosi. Juhlatunnelmista
Linkki kertoo juhlanumerossaan
syksyllii laajemminkin; Lama-
vuoteen 1991 pureudumme uu-
della konkurssipalstalla, jolla on
tarkoitus t5mAn vuoden nume-
roissa k,isiteua aihetta alan asi-
antuntioiden ehkii hieman teo-
reettispohjaisissakin artikkeleis-
sa.

Kiitokset

Lopuksi kiitiin toimitusneuvos-
ton puolesta edellista toimitus-
neuvostoa ja sen ennakkoluulo-
tonta pAAtoimittajaa Jari Nuorin-
koa siitA pohjasta, jolle on hyvii
lehden tulevaisuutta jatkossa
rakentaa.

Hyviiii kevatta !

Pertti Nykenen



LUOTTOMIEHET-
KREDITMANNEN RY:N
KOKOUS KATAJANOKAN
KASINOLLA 30.1.1991
Luottomiehet -Kredilmiinnen ry:n kokoukseen Katajanokdle oli saapunat enniityssuui ylcisii.
Asinan vaikutti vahvasti se, ettii varsinaisen kokouksen jiilkcen ohjelmassa oli ENSIMMAISEN
La orr or:aTKIN N o N piATTN AI sBr !
Kokouksen puhee njohtajana toini lhdisrykse mme puhee njohnja, varatuomari Timo M iib
Contant Or:stil HAn luotsqsi kokouksen kunnialla liipi, vaikka mm. kunniajiisen
Sylvester A. Perret viilillli "varastikin koko shown,'.

VIIVEET MAKSAVAT

Esitysustan Hpikiiynnin jiilkeen vuoroon astui kokousesitelmiia pi-
tiimaitin Contant Oy:n koulutuspiiiiliikkd Risto Suviala. Hiin toi
esitelmiissiiiin esille sen, kuinka paljon erilaiset viiveet 'Tityksen
rahavirrassa voivat maksaa,

Suviala aloitti puheenvuoronsa kertomalla, ettii keskusliikkeiden
hyvii maine tiismtillisinii maksajina on vain osaksi totta. NeljaistA
keskusliikkeestii kaksi maksaa laskunsa eriipiiiviinA, yksi maksaa
kaksi ja yksi neljii piiivaii mydhassa." Viiveisiin kanninaa puuttua.
siUA korkotappiot voivat muodostua suuremmiksi kuin luottotap-
piot," luennoi Suviala ja jatkoi: "kyseessii ovat teysin tutut asiat,
mutta niiden vaikutusten laajuutta ei tiedosteta." KoulutuspAa ikkii
Suviala konkretisoi esiteknAiinse, kun hiin esitteli kalvon, johon oli
piirretty viiveista Guva 1) johtuvat aikameiiriit.

OHESSA
HUONEENTAULUJA

RATKAISUKSI
VIIVEITA VASTAAN

OY SUPER IDEA AB:N VIIVEET

KESKIMViRIN 43,3 Pv
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Luottomiehet excursiolla
Oy Sinebrychoff Ab:n
panimossa Helsingissi
J okavuotiseksi perinteeksi muodostunut Luottomiehet-
Kreditmiinnen ry:n excursio sauntautui tiinii vuonna Helsingin
H ietalahte en. Aurinkoine n keviitsiiii ja maltaantuoksu ilmas sa
h o u k k u fi e li e n niit! s miiiiriin aktiivij ii s e ni ii tut u st umi s kiiy n nill e.

o tutuksi tullut kerhomes-
tarimme, Tuulikki Vertii
toivotti kaikki paikalle saa-

puneet n. 120 luottonaista ja -
miestA tervetulleiksi viidennelle
kevatretkelle Oy Sinebrychoff
Ab:n panimon tiloihin. IsiintA-
ndmme toimi luottopaAllikkti
Matias Salo joka edustamansa
yhtiitnpuolesta esittikiiroksensa
osoittamamme mielenkinnon
johdosta.

Suomen ja Pohjoismaiden
vanhin panimo

Yrityskeyntimme oppaana toimi
tiedottaja Riina Havulinna, joka

esitti lyhyehkon, mutta ytimek-
kiiain fietopaketin panimon histo-
riasta, oluiden ja virvoitusjuo-
mien valmistusprcsesseista, ku-
lutustottumuksistaeri maissa seka
alan tulevaisuuden n,ikymisd.

Suomen ja Pohjoismaiden
vanhimman panimon toiminta al-
koi, kun Veniijiilte muuttanut
panimomestari Nikolai Sinebryc-
hoff perusti panimon Helsingin
Hietalahteen v. 1819. Oy Sineb-
rychoff Ab:n toiminta on perus-
tamisajankohdasta tiih?in piiiviiiin
laajentunut huomattavasti. Olui-
ta ja virvoitusjuomia Yalmiste-
taan nykyisin Helsingin lisiiksi
mytis Porissa ja Tampereella.

Oy Sinebrychoff Ab, joka vuo-
desta 1984 liihtien on kuulunut
Rettig-Konsemiin tyttllistaa tal-
la hetke a n. 1150 henkilda. Lii-
kevaihdon ilmoitetaan olleen 646
milj.mk:n luokkaa, mik2i vastan-
nee n. 36Vo Rettig-konsernin
Yuosivaihdosta. Oy Sinebryc-
hoff Ab:n panimoiden tuotteita
viediiiin myds ulkomaille. Vien-
nin osuus liikevaihdosta on n.
30Va.

Vankka Perinne ja osaarninen
turvaavat kotimaisten
panimotuotteiden saannin
myiis tulevaisuudessa

Oluiden ja virvoitusjuomien val-
mistusprosessitkiinnostivat suur-
inta osaa paikalla olleista. Olui-
den kenottiin liipi kiiyviin 8-osai-
sen ja -virvoitusjuomien 5-osai-
sen valmislusvaiheen, ennen kuin
ne ovat kuluttajien saatavilla. Tie-
dotustilaisuuden lopuksi tiedot-
taja Riitta Havulinna totesi alan
tulevaisuuden ni&ymat hyviksi.

Oy Sinebrychoff Ab uskoo
vankan perinteen, osaamisen ja
uusien tuotantotiloien kiivtttion-

oton v. 1992 Keravalla,
vastaamaan
teisiin vaikka kiloailu alalla
ristyisi joko ulkomaisen
Iun iohdostatai kotimaisten

Lopuksi ilmeni myds ,ettii
Sinebrychoff Ab:n tuotanto
tannee noinkolmasosaa
sesta oluiden kulutuksesta,
dotustilaisuuden jiilkeen
miehet tutustuiYat
myds oluiden
Tiedottaja Riitta
opastaman kierroksen
kAytiin panimon eri tuotantotil(i
ssa, joista automaattinen pullo-
tuslinja koneineen tuntuikiinnos.
tavan suurinta osaa osallistuj istr-

Iltamat maistiaisineen

Runsaan osallistujameiken taki!
siirryttiin ketevasti linja-autoille
Independent-Rahoitus Oy:n tiloi-
hin, missa varsinaiset iltamar
maistiaisineen ja ohjelmineen
alkoivat. Isantamme, Oy SineF
rychoff Ab:n luottopiiaiuikkd Ma-
tias Salo kayfti tilaisuutta hyviik-
si ja selosti lyhyesti yhtidn res-
kontra ja perintiik iytiintite,minkii
lisiiksi hiin kertoi suurimpieo
asiakkaiden olevan tukkuliikkeet,
Oy Alko Ab seka hotellit etta ra-
Yintolat.

Iltamien vauhdikaasta menos-
ta pitiv?it huolta Oy Sinebrychoff
Ab:n panimojen tuotteet seke
pontevat luottomiehet Jari Nuo-
rinko ja Taavi Kallankari, jotka
sketseilliien ja kisailuhuumoril-
laan pirisdvAt osallistujia mu-
kaansatempaavasti.

Parhaimmat kiitokset isennille
ja j[rjestAjille!

Teksti: Kim Valkonen

panlmoJen
le.



Olemme Luottotinkin
toim itusneuvostossa
ideoineet tdl laisen
Kyselytuoli-palstan,
jossa on tarkoitus
joka numerossa
esitel l6 joku
luottoalalla
tytiskentelevd
henkilr i .

1. Kuka olet jo misfi tulet?
Ari Vantsi, yaratuomari, synty-
nyt 1958 Turussa.

2. Mitii teet ja mita olet rehyt?
Tiillii hetkellii olen Oikeusperin-
ta Oy:n toimitusjohtaja ja yleis-
mies, liihinnii hallinto- jamarkki-
nointiteh6vissii. TiitAennen olen
ollut vakuutusyhtiiissii markki-
nointitehtevissa ja pankkilaki-
miehena.

3. Miksi olet luottoalalla?
Olen oikeassa paikassa oikeaan
aikaan.

4. Miki sinusta piti tulla isona?
Mietiskelen edelleen.

5. Misfi saat potkua eldmtilin?
Tydsta, urheilusta Qiiiikiekko,
OKK), mtikkieliimiistii ja kalas-
tuksesta.

6. Miksi kdytlet kdy kokoulcses-
sa?
Kayn aina, kun paAsen.

7. Luotto linkki?
Ajankohtainen ja hyyA lehti alal-
laan. Voisi olla agressiivisempi
ja kriittisempi alan asioissa..

8. KonkurssinlilqmAt?
Merkit viittaavat siihen, ettai
konkurssit lisiiAftyvAt edelleen
tiinif- ja ensivuonna.

9. Mille nauroit viimeksi?
TA e haastattelulle ja hyviille
vappuYitsille.

10. Mitd haluat lEsyd yhdistyk-
seltd?
Miksi aina vain sama viiki kAy
kokouksissa? MistA saadaan uut-
ta verta?
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((o OIKEUSPERINTA OY
qlon qmmqftilqinen

Torioomme osoomisemme io ommottitoitomme
ovuksenne koikisso

perintciosioisso io -ongelmisso.
Koonny luottomuksello puoleemme.

ME OLEMME PALVELUKSESSANNE

kio Siirtonen, Morito Korioloinen, Corilo Lindroos,
perintiik6sitteliid' p€rinrdkiisiflieliiii perinldkdsifielii6

OIKEUSPERINTA OY
Sohooionkoiu 28 A 0081 0 HE|SINKI
PUH 90-780 300, FAX 90-785 966

PS. OTETKO IO TILANNUT OMAN OIKEUSPAIKKAHAKEMISTOSI 1 990

llkko Mutru, MoriliMero, AriVdntsi, TimoJootinen, Jyrki Sumu, Timo lookso,
OTK, konsulrointi OTK, lokiosiot W, li, morkkinoinli perintdk6sitEliid perinttipd6llikkit perintjtutkiio



NNANOTTO PERIMISMAKSUUN
oikzus on ratkaisussaan 1987:105 hyvAksyntt velnn peimiskuluja

kanteen ja petu$eud tuontintaan seuraavasti:

on jattiimella maksa-
Yelkojan selvat ja riidatto-

saatavat niiden eraDiiivinA
hiinelle sopimuksen

kuuluvan velvoitteen.
on tamiin johdosta
suorittaa Yelkojalle,

viivAstyskokorkoa saata-
Fieomiue, mytis korvaus

saataYan perintiitoi-
aiheutuneista kuluista.

TTahtumat ajoittuYat kauppala-
be edeltiiv?iiin aikaan, mutta rat-
lrisu saa uuden lain siiiinniiksis-
I vielii lisatukea. korvaus kos-
Lc suoranaisten posti-, puhelin
i pankkikulujen lisiiksi myiis-
luotonvalvonnan rutiinien ja
liytetyn tydajan kustannuksia.
Jrnussa hyviiksytyt perimiskulut

olivat noin 870 alunperin velote-
tun p?iAoman miiarasta.
Joillakin erikoisaloilla, kuten
siihkd- ja puhelinlaitosten koh-
dalla perimismaksusta on annet-
tu lakiin perustuvia alemmanas-
teisia oikeusohjeita. Yleensdkir-
jotetut sa?inndkset kuitenkin
puuttuvat, joten perimismaksun
vaatiminen perustuu vakiintu-
neeesseen oikeuskaytantddn.
Oikeudenkiiyntikulujen eli
oikeudellisen perinn?in vireille-
tulon jelkeen syntyvien perintai-
kulujen osalta on oikeudenkiiy-
miskaaressa saAnnds, jonka
mukaan hiiviiipuolen on name
kulut korvattava. Asiaa koske-
van 21 luvun pykiilien muutta-
mista valmistelee oikeusministe-
ridn 7.2-1991 asettama tv<irvhm-

mii, jonka puheenjohtaja on lain-
s:i:id.iintdneuvos Juhani Hirvonen.
Tyiiryhmiin miiiiriiaika on
3t.12.199r.
Mainittakoon vieH kuluttajava-
litutuslautakunnan tuore paAt6s,
jossa suositellaan pankin ilman
sopimusta laina-asiakkalta peri-
mientoimitusmaksujen palautta-
mista. Pankki oli liihettiinyt asiak-
kaalle ilmoituksen lyhenyksen
eraiaintymiseste ja perittevistii toi-
mitusmaksun. Toimitusmaksuja
tai mita tahansa muita laskutus-
lisid ei saa periii, jos niissa ei ole
erikseen sovittu. Sopimuksen
lisiiksi elinkeinonhadoittaja pi
tAa tarjota asiakkaalle mahdolli-
suus maksun suorittamiseen ke-
teiselle.
Timo MAki

HALLITUKSEN KUULUMISIA
fldlitus on nimennyt vuodelle 1991 toimikunnat, joiden
lokoonpa not liiyty viir tistii Ie hde stii.

Jisenhankinnan osalta on ryhdyt-
ty toimenpiteisiin ja hallitukses-
sa valmistellaan parhaillaan
yhdisyksestiimme esitenA, jonka
uskomme Yaikuttayan mydntei-
rcsti jiisenhankintatyithdn.
Toukokuun tilanteen mukaan on
IEatetty tehde uusi jAsenluettelo,
irhon pyrit?i?in saamaan jiisenet
myiiskin yrityksittiiin normaalin
aakkosellisen luettelon liseksi.
Enen uuden jesenluettelon pai-
nattamista tullaan jiisenrekis-
a,erista poistamaan kaikki sellai-
sd jasenet, jotka eiyat ole kah-
te€n vuoteen maksaneet jasen-
rnaksuaan.Vuosien yarella unoh-
tunut keyt?inttt Luottolinkin il-
maisjakelusta meairetyille sidos-
ryhmille on piiatetty palauttaa ja
ndin ollen on listattu 12 vhteisdii.

joille Luonolinkki tullaan auto-
maattisesti postittamaan.

Hallituksen toimikaudeksi 1 990-
92 Yalittu reskontrapaallikkti
PaiYi Kousa on pyytAnyt eroa
hallituksen jiisenyydesta. Hanen
tilalleen tullaan varsinaisen ke-
viitkokouksen yhteydessii valit-
semaan uusi jiisen jiiljellii ole-
vaksi toimikaudeksi.

Luottotutkinnon suorittaneiden
henkiliiiden nimet tullaan mah-
dollista mydhempaa tarvetta
varten pdytiikirjaliitteiden lisiik-
si arkistoimaan erikseen.

HALLITUS
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TOIMINTAKERTOMUS
VUODELTA 1990
Vuosi 1990 on ollut yhdistyksen kahdeslcymmenesyfuleksiis toimintovuosl

JASEMSTO

Uusia jiiseniii hyYaksyttiin
vuoden 1990 aikana 98. Jii-
senmii.iirii oli vuoden lopussa
834.

HALLITUS

Yhdistyksen hallitus toimi
seuraavassa kokoonpanossa:
* puheenjohtaja, toimitusjoh-
taja Thomas Feodoroff,
Credit Justitia Oy
* varapuheenjohtaja, luotto-
pei likkd Pekka
Tiilikainen, Valtameri Oy
* sihteeri, luotonvalvoja Aila
Oivula, Hoover Oy
* rahastonhoitaja, osastopiiiil-
likkii Fred Ilmoni, Kansallis-
Osake-Pankki
* kerhomestari, luottopiiiillik-
kd Tuulikki Viirtii, Indepen-
dent Rahoitus Oy

Muut hallituksen jesenet:

* talousjohtaja Hannu Mark-
kanen, Helsingin KTK-yhdis-
rys
* luottopaa ikkii Pefi Car-
pen, Luottokunta
* reskontrapiiiillikkii PaiYi
Kousa, Oy Philips Ab
* varatoimitusjohtaja Timo
Miiki, Perimistoimisto Con-
tant Oy

TILINTARKASTAJAT

OsastopAifl[kkd Seppo Pal-
mu, Korpivaara Oy ja luotto-
piiiillikk0 Jyrki Oksanen, Oy
Hartwa[ Ab

YARCIILINTARKASTAIAT

Toimitusjohtaja Jyrki Pekka-
la, Suomen Luottotutkimus
Oy ja luottopiiiiuikktt Jukka
Lumiaho, Suomen LVI-Tuk-
ku Oy

t2

TOIMIKIJI\NAT

Luottoalan neuvottelukun-
ta

'* puhe€njohtaj a, toimitusjoh-
taja Thomas Feodoroff, Cre-
dit-Justitia Oy

Jdsenet:

* luottopaiillikkii Tom Ahl-
roos, ABB Asea-Skandia Oy
* osastopaiiillikkii Lassi Kan-
tola, Suomen Yhdyspankki
Oy
* toimitusjohtaja Aulis Lin-
del, Oy Union-Oljy Ab
* roimitusjohtaja Mikko Par-
janne, Suomen Asiakastieto
Oy
* toimitusjohtaja Jaakko Poh-
janpelto, Perimistoimisto
Lainvoima Oy
* luottopiiiillikkd Veikko
Semi, Oy Stockmann Ab
* koulutuspii:illikkii Risto Su-
viala, Perimistoimisto Con-
tant Oy
'* toimitusjohtaja Esko Tuo-
vinen, Suomen Luotonanta-
jayhdistys

Ulkomaantoimikunta

* puheenjohtaja, toimitusjoh-
laja Thomas Feodoroff Cre-
dit-Justitia Oy
Jiisenet:
* kehityspiiiillikkd' Raimo Jair-
Yisalo, Suomen Luotonanta-
jayhdistys
* kamreeri Kaj Lundstriim,
Suomen Yhdyspankki Oy
* toimistopaiiillikkii PirjoNur-
mi, Luottokunta
* luottopei ikko Esko Sal-
kola, Oy Philips Ab

Koulutustoimikunta

* toimitusjohtaja Esko Tuo-
vinen, Suomen Luotonanta-
jayhdistys
* toimitusjohtajaNils Weck-
strdm, Suomen Asiakaspedn-
tA Oy

Lakitoimikunta

+ puheenjohtaja, varatoimi-
tusjohtaja Timo Miiki, Peri-
mistoimisto Contant Oy

Jdsenet:

* halintopiiiillikkoReijo Aar-
nio, Suomen Asiakastieto Oy
* perintiilakimies Paavo J.
Haimiuaiinen, Tapiola-yhtiot
* osastopea ikkd Erkki Mi-
konsaari, Eliikevakuutus Oy
Ilmarinen
* luottopiiiillikkit Pertti Pen-
nanen, Oy Kontino Ab
+ luottojohtaja Matti Riihi-
miiki, Finansor-Rahoitus Oy
* luottop?iiillikkd Antero Teit-
tinen, Osuuskunta EKA-yh-
ryme

Luottolinkin toimitusneu-
vosto

* piietoimittaja, toimitusjoh-
taja Jari Nuorinko, ql-Jiilki-
perintii Oy

Jiisenet:

* luottopiiiillikkti Petri Car-
pen, Luottokunta
* luottopaellikkit Jukka
Marttila, Enso-Gutzeit Oy
* ETP-piiiillikkti Ahti Nuuti-
nen, Osuuskunta EKA-yhty-
ma
* luotonvalvoja Aila Oivula,
Hoover Oy
* toimitusjohtaja Mikko Par-
janne, Suomen Asiakastieto
Oy
* luottopaEllikkii Pertti Pen-
nanen, Oy Kontino Ab

HALLITUKSEN
KOKOUKSET

Hallitus kokoontui vuoden
1990 aikana 11 kertaa.

Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen varsinainen
kokous nidettiin 2215 1990.
kouksessa hwiiksvttiin
sen tilinpiiatds ja
mus vuodelta 1989, esitenib
lintarkastaiien kertomus
mydnnettiin vastuuvapaus
vollisille. V
kouksessa hwiiksvniin
jen 3 $:aiin muutos, jonka
kaan jiiseneksi voidaan
syii luottoalalla toimiva
nen henkild ilman kahden
tvksen iasenen suositusta.
topiiiillikkti Tom G. Ahlroos
kokousesitelmiin. iossa hen

Varsinainen syyskokous
dettiin 20.11.1990.
hwiiksvttiin hallituksen
talousarvioksi. Yhdistyksen
lituksen erovuoroisten
valittiin luottop:ia ikkit
Palmu Korpivaara Oy:stii,
lintopiiallikktt Reijo Aamio SrD
men Asiakastieto Oy:std ja altD
paiiiuikktt Pertti Nykiinen Elitb
turvakeskuksesta" Hailituksen FD
heenjohtajaksi valittiin varati
mitusjohtaja Timo Miiki Perimir.
toimisto Contant Oy:sta ja va*
puheenjohtajaksi luottopiiiilliktd
Petri Carpen Luottokunnasta-

Tilintarkastajiksi valittiin toa-
mitusjohtaja Jyrki Pekkala Suo-
men Luottotutkimus Oy:stA jr
luottopiiiillikkii Jukka Lumiaho
Suomen LVI-Tukku Oy:st:i. Va.
ratilintarkastajiksi valittiin toi-
mistopii?illikko Pirjo Lahti Ele
kevakuutus Oy Ilmarisesta ja ta-
lousjohtaja Seija Lehtonen Per-
heauto Oy:sta. Luottopeiiillikk6
Erkki Auria piti kokousesitelmen
John Nurminen Oy:n luottohal-
linnosta,

Muut kokoukset ja matkat

20.03.90 pidetyssii kokouksessa
Pohjola-yhtitiiden luottovakuu-
tusosaston osastopiiiillikkii vesa
Niemin€n esitelmoi luottovakuu-
tusten kayttdmahdollisuuksista.

06.09.90 pidetyssiikokouk-
sessa julkistettiin Vuoden Luot-
tomies sekii iulkaistiin iAsentut-

vitti ABB Asea-Skandia
luottohallintoa.



tulokset, joita oli ko-
analysoimassa KTM

Salenius.
tutustumrsmat-

Matkan kohteik-
valiftu Nesteen Sktildvikin

seka piirtohei
Yalmistukseen eri-

Urex Oy.

OMAANTOIMIKUN.
TOIMINTA

sai keviiiil-

Fjestefi av?ikseen hmpimiin
Kredit-

joka ani-
on muistanut tulla tu-
Suomen oloihin joka

vuosi. Niin7,6. rantautui 3
ruotsalais vierasta Liin-

josta Isanniit ottivat
huostaansa ja kyyditsiviit
yrirysvierailulle Jo perin-

tullut lounas hallitusten
kesken nautittiin Kata-

r i nte i nen ma tka FECMA: n
gi naa ri i n jai bteuttamatta
b6ka ajankohta, juhannus? ei
olisi saanut tarpeeksi
llmoittautumisia. Kuitenkfn
bottomiehie oli paikalla. Pu-
benjohtaja osallistui FEMA:n
lokouksiin aYustajanaan Fred
lhoni, ioka Eero Sepiin kanssa
callistui myds seminaari ulus
bimikunnan j adesciessa merise-
minaarin TukholmaanT ulko-
maan toimikunta huolehti luen-
Doitsijoista ja yritysvierailuista
R uots i s sa pohjoismaiset luotto-
oi e ste n yhdistykset p?iatti va
jirjestiiii Kdiipenhaminassa ko-
kouksen, Jossavo i ta i s i i n sopia
yhteispohjoismaalaisesta
linjasta FECMA:n kokouksissa
seka yhdistyksen loiminnan ja
kehityksen raportoimisesta yhd!
stys ten vlavuosineUiinneksittiiin.
Kokous onnistui erinomaisesti,
Luottomiehia edusti yhdistyk-
sen sihteeri sekii puheenjohtaja. if
FECMA kokoontui vielii marras-
kuun lopussa Amsterda-
missa,missa muut Pohjobmaat
olivat valtuuttaneot yhdistyksen
puheenjohtajan puhumaan puo-
lestaan. Kokous onnistui erin-

omaisesti, koska yhteispohjois-
maiset toivomkset toteutettiin tai
ainakin harkittiin toteuttaa Isa-
selvitysten jalkeen seuraavassa
kokouksessa. Kokoukseen osal-
listui yhdistyksen puheenjohtaj a
ja varapuheenjohtaja.

KOULUTUSTOIMIKUM.
NAN TOIMINTA

Toimintavuonna 1990 koulutus-
toimikuntaan ovat kuuluneet
seuraavat yhdistyksen jasenet:
puheenjohtaja, luottopai likkii
Pekka Tiilikainen Valtameri
Osakeyhtio, toimitusjohtaja Jaak-
ko Pohjanpelto Perimistoimisto
Lainvoima Oy, oik.kand. Maija
Sakslin Helsingin yliopisto, toi-
mitusjohtaja Esko Tuovinen
Suomen Luotonantaj ayhdistys j a
toimiausjohtaja Nils Weckstrom
Suomen Asiakastieto Oy.

Vuoden aikana toimikunta val-
misteli ja toteutti yhdessii Mark-
kinointi-instituutin kanssa toisen
luottoalan peruskurssin, luotto-
tutkinnon. Ensimmaiselta kurs-
silta Yalmistui 69 opiskelijaa
joulukuussa 1990. Toinen kurssi
aloitti syksylla 1990 ja si e il-
moittautui 70 opiskelijaa. Kou-
lutusohjelman suorittaminen on
kestanyt hieman yli vuoden.
Tutkinto on koostunut ohjatusta
etiiisopiskelusta tehtiivineen sekli
seitsemasta seminaaripaiYiisd,
jotka ovat sisailt:ineet luentoja,
hadoituksia ja tenttejii.

Luottotutkinnon etaisopettajina
ovat toimineet seuraavat yhdis-
tyksen jAsenet: LuotlopzielLkkd
Eero Ahlajoki, Hantec Oy Vara-
tuomari Kad Heiskanen, Kesko
Oy Os.piiiillikko Raimo J?irvisa-
lo, Suomen Luotonantaja yhdis-
tys Oik.kand. Vesa Kantee,
SKOP-Rahoitus Oy Oik kand
Juha Kari, SYR Toimjoht. Jaak-
ko Pohjanpe??lto, Perimistoimis-
to Lainvoima Oy Oik.kand Maija
Sakslin, Helsingin yliopisto
Luottopaa lkkit Pekka Tiilikai-
nen, Valtameri Osakeyhtio
Toim.joht. Nils Weckstrom,
Suomen Asiakasperinta Oy
Koulutu sto im ikunta jArje s ti

27 -28.09.1990 jo perinteeksi
muodostuneen meriseminaarin.
Menomatkalla Tukholmaan kaiy-
tiin lapi tiiyista seminaariohjel-
maa. Luennoitsijoina toimivat
varatoimitusjoht. Aano Heinonen
Kansal l i  s  -  O s ake-Panki  s  t  a ,
kauppat.lis. Markku Leppaalho
Tampereen Yliopistosta,
oik.kand Juha Kari Suomen Yri-
tysrahoitus Oy:sta ja varatuoma-
ri Tuula Piironen Osuuspankkien
Keskuspankki Oy:sta.

YUODEN LUOTIOMIES

Yhdistys valitsi Vuoden Luotto-
miehen kuudennen kenan. Vali-
tuksi tuli tiina vuonna toimitus-
johtaja Mikko Parjanne Suomen
Asiakastieto oy:sta. Valinta Pe-
rusteltiin seuraavasti: - edistanyt
ja aktivoinut puheenjohtajakau-
dellaan Luottomiehet Kredifn in-
nen ry:n toimintaa ja saattanut
yhdistystoiminnan j?isen liihei-
semmdksi kehittiimallii merkittii-
vasti informatiopuolta ja kehittii-
nyt mydskin johtamaansa yritys-
ta luottoalan muultuvassa tilan-
teessa erittiiin menestyksekkaiis-
ti. Vuoden Luottomies palkittiin
diplomilla ja taide-esinee[4.

JIiSENLEHTI

Yhdistyksen julkaisema Luotto-
linkki-lehti ilmestyi Yuoden ai-
kana neljii kertaa.

MUUTOIMINTA

Luottomiehet-Kreditmiinnen ry:n
j a SeniStateetettiin mittava tutki-
mus, jonka tuloksia analysoitiin
06.09.90 pidetyssajasenkokouk-
sessa ja lis?iksi tutkimusaineis-
tonkeskeiset tulokset julkaistiin
Luottolinkki lehden numerossa
4190.

Vuoden 1989 puolella julise-
tun luottohuumorikilpailun tulok-
set julistettiin 06.09.90 pidetyss?i
jesenkokouksessa ja kilpailun
satoa julkaistaan edelleen Luot-
tolinkki-lehdessa.

Yhdistyksen jiiseff ekisteri, kir-
janpito seka lehden toimituspal-
velut on vuoden aikana siinetty
Pressman Oy:11e.

YHDISTYKSEN TALOUS

Yhdistyks€n taloudellinen asema
selviaa oheisesta tuloslaskelmas-
ta ja taseesta.
Perilla vi€railtiin paikallisissa
yrityksissa ja hvattiin ruotsalai-
sia luottomiehia. Kotimatka teh-
tiin poikkeuksellisesti lenteen.

LAKITOIMIKTINNAN
TOIMINTA

TOIMINTAKERTOMUS
VUODELTA 1990

Toimikunta oli useaan otteeseen
yhteydessa seka oikeusministe
riitiin ett?i ulosottoviranomaisiin
luotto- ja perintiiasioiden kehif
t?imis- ja lainsaadrint6kysymyk-
sissii. Oikeusministerille annet-
tiin lausunto konkurssilainsaa-
dannon uudistustyiiryhmiin etu-
oikeusjiirjestelmiin uudistamista
koskevasta selvitykseste, jossa
yhtene vaihtoehtona esitettiin
yleisten etuoikeuksien purkamis-
ta. Hanke ei ole edennyt lakiesi-
tyksen asteelle. =
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TI LI NTAR KASTUSKERTOM US
Olemme tarkastaneet Luottomiehet-Kreditm:innen r.y:n kirjanpidon
ja hallinnon vuodelta 1990 hyvan tilitarkastustavan edellyttamAssa laajudessa.
Tilinpaatds, joka osoittaa alijAamaa 14.976,95 mk, on laadittu voimassa
olevien sAAddsten mukaisesti.

Suorittamamme tarkastuksen perusteella puollamme
- tuloslaskelman ja taseen vahvistamista sekd
- vastuuvapauden mydntAmistd vastuuvelvollisille.

HelsingissA, huhtikuun 5. pdiviina 1991

Seppo Palmu, Jukka Lumiaho

VASTAAVM

RAHOITUSOMAISUUS

Shekkitili -SYP
qi i^ i i lcr i l i  -CVD

VARSINAI NEN TOI I\4INTA

Luottolinkin ilmoitustuotot
Koulutustuotot

Varsinaiset tuotot yhteensA

Maksetut palkkiot
FECMA:n kulut
Luottolinkin kulut
Kokouskulut
Jasenrekisteri ja perinte
Toimistopalvelut
Konttori- ja muut kulut
Luottomies/luottohuumoripalk,
Jtrsentutkimus
Luottotutkinto & stipendit

Varsinaiset kulut yhteensd

KULUJMMA

SIJOITUKSET

Korkotuotot

VARAINHANKJNTA
Jasenmaksut
Kannatusmaksut
Jesenrekisterin myynti

Varainhankinta yhteensa

TOIMINTAKAUDEN TAPPIO

TASE 31.12.1990

23.086,06
50.000.00

VASTATTAVM

16.433,30

71.611 ,71
- 11  q7A  qq

73.068.06

TALOUSARVIO 1990

52.000,00
20.000.00

72.000,00

VIERAS PMOIVIA

Lyhytaik. velat

OMA PAAOMA

0ma paaoma
Tilik.tulos

23.086.06

TULOSLASKELMA 1. 1.-31.1 2.1 990

54.456,00
37.129.65

10.266,75

103.796,30
17 .277,40
1.640,00

17.131 ,00
4.878,35
4.197,00

18.801 ,90

11 .000 ,00
28.000,00
88.000,00
17.000,00
7.000,00

41.000,00

8.481,55

82.450,00
13.000,00
1.020.00

96.470.00

14.976.95

3.000,00
6.000,00

25.000,00
14.000.00

240.000,00

-168,000,00

4,000,00

113.000,00
25.000,00
26.000.00

164.000.00
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Koulutusloimikunla

Puheenjohtaja
R€U0 AARNI0 hall intopaall ikko
Suomen Asiakastieto 0y

MAUA SAKSLIN oik.kand.
Helsingin Yliopisto

BIST0 SUVIALA k0ulutuspiiall lkkc
Contant 0y

EER0 SEPPA rahoiluspadll ikkd
Aspo 0y

MERJA PAAS0NEN taloussihteer
Aro-Yhtymii0y

Lakitoimikunla

Puheenjohtaja
TlM0 [.,]AKl varatoimil!sjohtaja
Contant 0y

REIJ0 MRNI0 hall intopddll ikkd
Suomen Asiakastieto oytata

ERKKI [IIK0NSAABI osastopaa kko
Elakevakuut!s 0y l lmarinen

MATTI RllHll,,lAKl luottojohtaja
Kansall israhoitus

ANTEB0 TEITTINEN luottopeall ikkd
EM-yhryme

PEBTTI PENNANEN luottopAall ikko
0y Kontino Ab

PMVo J. HA|\.4ALA|NEN perintdlaktm es
Tapiola-yhtidt

Ulkomaantoimikunla

Puheenjohtaja
TH0lllAS FE0D0R0FF t0jmitusjohtaja
Credit-Justilia 0y

PETBI CABPEN luottoprielJikkd
Luottokunta

RAIM0 JABVISAL0 keiityspeiiliikkd
Suomen Luotonantajayhdistys r.y.

KAJ LUNDSTRoM kamreeri
Suomen Yhdyspankki0y

PIRJ0 NURMI osastopaall ikkd
Eurocard 0y

Luottolinkin toimitusneuvoslo

Pdiitoimittaja
PERTTI NYKANEN aluepaa ikkd
Elaketurvakeskus

JUKKA lVlARfi ILA luotopaallikkd
Enso-Gutzeit 0y

AILA 0IVULA luotonvalvoja
Hoover 0y

PENTTI T0IV0NEN luottojohtaja
0nninen 0y

J0RMA YRJ0LA toimitusjohtaja
Pressman 0y

KllM VALK0NEN lu0tt0tietotutkija
SLromen Luotonartajayhdistys ry



inen ja idiinviennin tyrehtyminen
alan yrityksille toimintaedellytys-

lcikkenemistii. Kun lisiiksi pankit ja
ovat samalla toteuttaneet luo-

vaakusvaatimusten ja pe-
kiristamistoimenDiteita. uhkaa monia

FityksiA vakaya kriisi jajopa konkurs-
iki on kohdannut jo mm. Yld-Tehtaat

ja Nokka-Koneet Oy:ta. Menestys ei
ollen riipu yrityksen koosta, paremmrn
parjAayatkin pienet yritykset, jotka

reagoimaan muutoksiin nopeam-
luin suuret.

Xonkurssin ennustaminen on aina vaike-
sille halytyssignaalin pireisi tulla jo vii-

vuotta ennen mahdollista konkurs-
Tilinpiiiitdskin kuuluu ns. mvrihaisiin va-

kuten todettiin Ylti-Tehtaat Oy:n ta-
jossa konku$siinjoutumi nen oli

asia, kun puolestaan Nokka-
Oy:n konkurssia voiti in jo

LAMA ALKAA PURRA
ja metsiikoneiden kysynnan heik- lehtitietojen perusteella odotellakahden vuo-

den ajan.
N?imii synkiit nliky miit e ivat koske ainoas-

taan edeuA mainittua alaa vaan lehtien otsi-
koissa ovat viime aikoina olleet mm. auto-
kauppa. teksrii l iala ja rakennustoimintaan
liittyvA urakointi, ravitsemus- ja majoltusala
jne. TatA kirjoitusta laatiessani tuli konku$-
siuutiset kahdesta alansa yrityksestii Kuo-
piosta, joista varsinkin Piretta-PTA Oy:nkon-
kurssi ylliitti niin alan yrittajat kuin asiantun-
tijatkin.

MistatamA sittenjohtunee? En malta olla
kertomatta, mita tuli mieleen, kun katselin
Manconista tehtyA TV-ohjelmaa $main vuo-
den alkupuolella. Siitii alkoi kasinotalouden
rappio, joka johti luottolaitosten luotlotap-
pioiden riijiihdysmiiiseen kasvuun
v. 89-91. Manconia seurasi Wiinsilii-Marine
ja seuravaa''suurtaruumista" odotellaan leh-
titietojen mukaan esim. Tampellasta.Pankit
ja mhoitusyhtidt ovat ajaneet "periilauta auki ",

kuten sanomalehti Lalli kirjoitti. Suunta on
muuttunut eika luottoa saa enaa yhte lttysin
perustein. Luotonantajat karsivat ankaralla
kiidellii jyvat akanoista ja henkiliikohtaisten
suhteiden ja tunteiden merkitys on jAiinyt
viihemmalle.

Taman akia on syytakiinniniiahuomiota
ja kehittiu nk. konkurssin "varhaisia varotta-
jia" , joista apulaisprofessori Erkki K. Laiti-
sella oli hyvlikirjoitus "Yritystalous"-lehden
numerossa 2/91. Myiisk in ei voi liikaa ko-
rostaa ns. "kollaamista", jota luottomieskol-
legat yoivat naissa asioissa tehdA, sina luot-
totiedotkin sopivat parhaiten tassa suhdan-
netilanteessa ns. kertaluoton my6ntdmiseen.
minkiineuvon antaamyds v. 1990 ilmestynyt
ensimmdinen taydellinen luottotoiminnan
klisikirja "Credit Management".

Nimimerkki
"Jdsen Y"

SUOMEN ASIAKASPERINTA OY

Puhelin: (90) 680 1590
Telekopio: (90) 680 15 95

Yhteyshenkilot:
Helmiriitta Pokkinen

Nils Weckstrom



FECMAN SEMINAARIIN
BERGERACIN MAAHAN
MATKA FECMAN SEMINAARIIN JERSEYYN TI4. . SA 9.6.1991

Luottomiesten ulkomaantoimikunta jarjesuiA seminaarimatkan Jerseyyn.

Aika Lehto: 114.6.Ilo 10,45 - 17,40 vuorotta BA 797
Paluu: su 9.6. Ho 10,45 - 1E,OE vuololta BA ?96

Malkan kokonaishinta on 6.660 mk. Majoitus on yhden hengen huoneissa eritain mukavassa hotellissa,
Hotel!e Fftnceiossa on mm. paljon mahdollisuuKia harraitaa liikuntaa. Avecmatl@n hinta on huomatiavasti edullisempi,
noin 4.500 mk. olemme myos varautuneet viikon matkoihin, jolloin hintataso on suunnitleen sama, mutta maioitus vaatimattomampaa.

Paikkoja.on.raioitetusti. nrimme FECMAn seminaarin lisaksi jarjestlimfin ke 5.6, paikallisen kauppakamarin kanssa informaatiotilaisuuden,jossa pohditaan mite hy(jtya on perustaa yritys lanaalisaarille:

llmoitta-ulumiset vastaanottaa Marjut Tolppola Credit-Justitia oy:ssa,
puh. (90) 144 055.

llm0i audu pian, sille paillola on raioitelusti.

Ulkomaantoimikunta

FECMA CONFERENCE 6r/ JUNE .1991

DRAFT PROGRAMME



tol uvun alussa oli konkurs-
l*umaiiri tuhannen yrityksen

oli vireille pantujen kon-
lukumiiili kivunnut vuo-

l99O tultaessa ennetykselliseer
rapaukseen. Lukum&teisesti
on sattunut kaupan alan yri-
epionnistumisia, mutta varsi-

taloff akennustoiminnassa
on ollut erirtiiin synkki, edel-

vuoteen vetrattuna kasvua oli
6570. Alueellisesti konkus-

jakaantuminen noudattaa kaik-
ritysten jakaaltumista Suomes-
siele missa on paljon ).rityksiA

Dytis paljon konkursseja , kon-' Uudenmaan, Hii-
ja Turun Porin l?iiinissii. Edellli

riedot ovat poimittu Tilasto-
sen julkaisemasta konkurssi-

1 990. Heketurvakeskuk-
vakuutustoimi rassaon tehty ai-
vastaavanlaiset havainnot. Doik-

toisin litytyy. Esime*ik-
koko maassa konkussitapaus-

lukumeed [seiinryi non 32Vo,
aEid:in vahinkojemme lukumee-

lis:iys vuoteen 1989 verranuna
157o.

Yleisen kesitykel mukaarl
uvun loppua kohden yhe suur-

yritykset joutuivat konkurs-
vastaava ilmiii olt havaittavissa

luottovakuutusasiakkaiden
Vuonna 1985 meille

ensimmainen yli 10 miljoonan
vahinko. Yli l0 miljoonan
vahinkoja on sattunut sit-
kahdeksan kappaletta. Kun

luvun alkupuolella vuotuinen
vahinko oli noin 400

markkaa, oli se vuosikym-
Iopulla jo noin miljoona ma*-
Tietysti voidaan sanoa, eft:i tie-

Eliiketurvakeskuksen luoft o-
r*uutuksesta on kasvanut lisiiten

luottovakuutushakemusten
diriia, murra yhrA hyvin voidaan
!d€ta, etta kiristynyt takausmarkki-
rdlanne on vaikuttanut myds hake-
fisruuhkaan. Asiakkaakri hyviik-
wtyn ja $aapuneiden hakemusten
rhteessa, jota voidaan kutsua hy-
i&symissuhteeksi, on tapaltunut
tanehkata hskua. Olemme hiukan
tiristeneet asiakkaaksi hyviiksymis-
lErustelta, mutta toisaalta luottova-
tuutustamme hakee meidiin kitee-
liemme mukaan epeterve yritys. Hy-
raksymissuhde on tosin niinkin kor-
tea kuin 507o eli joko toisesta haki-
Fta tulee myos luottovakuutusasia-
tas. Luonovakuutuksemme kelDaa
d?ikevakuutusyhtioiden myiintemil-
lc lainoille. Tarkkaa kuvaa ei minul-
h ole siiH, haetaanko luottovakuu-
nlsta uudelle el:ikevakuutusyhtidn
lainalle vai onko kyseessA mahdolli-
testi vakuudenvaihtamineneli kum-

ONKURSSIEN LUKUMAANA ON NELIN .
AISTUNUT VIIME VUOSIKYMMENEN AIKANA

oletetaan olevan taluodellis ct suhdanteet tai rahalaito s te n
p e ri ntiip o litii kas s a tap oht u n e e t m a uto k$ e t.

pien osuus on lisiiiintynyt. Meid:in
niikovinkkelista asia on ihan sama
millaisesta lainan vakuudesta on
kyse.

Eliiketuryakeskuksen luottova-
kuutus

Luottovakuutusta hakevalta yrityk-
selta pyyd?imme neuen vuoden tilin
peetostiedot, joiden perusteella
meiidttelemme yrityksen riskialttiu-
den. Mikeli asiakassuhde syntyy,
pyyd{mme vuosinain y itykselrii tuo-
reimmattiedotjameerinelemme ris-
kimme uudelleen. Vuotuinen vakuu-
tusmaksu lasketaan siten, e$e taatta-
vasta lailameiteste vehennamme
meille pantatun vakuuden arvo ja
tiihiin erotukseen sovellamme edelle
mainittua riski prosenttiamme. Al-
haisil riskiFosenttim me on O.370 ja
korkein on 100%. Tuo sataDrosenttia
tarkoittaa, etta meiden mieiestamme
kyseisen yrityksen pireisi menne
konkurssiin vuoden kuluessa. On-
nekiolemme monasti erehtyneet eli
ydtys ei olekkaan mennyt konkurs-
siin, vaikka laskelmamme on niin
nayftenyl Toisinpein erehtyminen
olkin sitten meiden karuulta huo-
nompi juttu eli laskelmamme on
ney 4nyt, etta yrityksellii menee ihan
kivasti, mutta sitten tuleekin kon-
kurssi. Riskilaskelmamme Delustui-
vat Aatto Prihtin kuuluisaan meno-
tulolaskelmaan, mutta tuossa 80-
I uvun puolivalin nurkilla havairsim-
me, ettei kyseinen kaava h: yte tar-
peeksi aikaisessa vaiheessa y,rityk-
sen vaikeukista. Perustimme tarif-
fin uudistusprojektin syksylH 1986.
Saimme tytimme valmiiksi kevai le
I 987 ja otirnme uuden ns U-tariffin
k?iyttttitn 1.7.1987.

Erotteluanalyysilla luottovakuu-
lustarifli

Prihti! ns. Z-mallissaonkolme erct-
telumuuttujaa, jotka kuvaavat }Ti-
tyksen tulorahoiruksen riittiivyytM,
maksuvalmiutta ja velkaantuneisuut-
ta. NAille kolmelle komDonentille
haettiin ns. painokenoimet veraa-
malla roimivia ja konkurssiyrityksia
keskeniien. Erorteluanalyysi on rek-
niikka, joka liirraa yhden luokittelu-
muuttujan eli konkurssi terve ylitys,
useaan erottglumuuttu jaan. Kaydm-
me uuden tarifhn muodostamisessa
mydskin erotteluanalyysia. Otimme
tutkimukseemme kaikki vakuutus-
kannassamme olleet yritykset. Ha-
vaitsimme taserakenteita tarkastel-
lessamme, etta aineistomme voitai-
siin jakaa osiin. Muodostimme nelie
ryhmee, joita kutsutaan jatkos;a
teollisuuden, kaupan, kuljetusalan ja

rakennusalan ryhmiksi. Pyrimme
johtamaal riskikaavan kullekin edel-
la mainitulle ryhmelle erikseen. Tar-
kastelimme konkurssi''ritysten kah-
den viimeisen vuoden tilinpn:itits
tietoja, mutta toimivista yrityksiste
mielenkiinnnon kohteena olivat tar-
kasteluhetkestii katsoen kolme-nel-
jevuotta vanhemmat tiedol Tame sik-
si, ette nein vannistimme, ette toimi-
va 'ritys oli toiminut ainakin kolme
Yuotta, koska terve yritys on aika
vaikea kasite. Kun Prihtin kaavassa
oli esiintynyt kolme muuttujaa,
muodostimme taseista 6 ja tuloslas-
kelmasta 4 erottelumuuttujaa seke
neiden suureiden perakkeisten vuo-
sien suhde viimeisen vuoden liike-
vaihtoon. Keyte avissemme oli si-
ten 20 mahdollista tariffitekijaii. Tut-
kittuamme erotteluanalyysin ole-
tusten paikkansapitevyy$a havait-
simme, ette kyseessavoisi ollakvad-
raattinen €rottelufunktio. Tuo hieno
sana tarkoittaa yksinkenaisesti sita,
ette erottelufunktiossa esiintyy tulo-
muotoisia termeja €li jos esimerkiksi
xl=rahoitusomaisuus/liike vaihto ja
x2=vaihto-omaisuus^iikevaihto, niin
kvadraattisessa erottelufunktiossa
tulisi esiinrymaiin tulomuotoisia ter-
meje muoto xl*x2. Muodostimme
t?illaisie termeje kenomalla yksin-
kertaiset muuttuj at keskenezinja eio-
tusta kuvaavat termit keskenean- iol-
loir kayFttavissit oli alkuperiilset
yksinkertaiset muuthrjat mukaanlu-
kien 130 mahdollista tariffitekiiaa.
T: laiset temit eiYat mielestanme
kaikki olleet erottelun kannalta ter-
keite, joten poimimme niistii titkeim-
miit askeltavaa valintamenetelmia
kayftiien. Etsimme siisensiksi muut-
tujan, joka erottelee parhaiten kon-
kussi ja terveiden yritysten popu-
laatiot. Sitten haimme toiseksi Dar-
haan muuttujan ja niin edelleen.
Lopulliseen ercttelufunktioomme
tuli 14 erottelun kannalta parasta
muuttujaa. Erc$elumuuftujistaparas
o l i  muut tu ja ,  joka  o l i  muotoa
Ooistot+vardustenmuutos+tilikauden
tulos)/iikevaihto ja toiseksi paras oli
ko*okulut liikevaihdolla jaettuna
seka kolmanneksi paras (lyhyt aikai-
set velat-saadut ennakkomaksut)Iii-
kevaihto. N?im:i kolme parasta muut-
tujaa kuvaavat melkein samaa asiaa
kuin Pdhtin kaavassa esiintyneet
termit, Kaavassamme esiintyy 5 yk-
sinkenaista termia ja 9 tulomuotois-
ta temie. Pafiaiden muuttujien ldy-
taminen ja painokertoimien meiirit-
tiimiDen riippuvat hyvin paljon kAy-
tetyis$havainnoista.hihtijohtikaa-
vansa teollisuusyritys aineistosta.
Keydmme Prihtin kaavaa vuosina
1979- 1987, jote! vakuutus kantaam-
me on silla ollut tietysti merkityste,

Yrjd Romppainen
Yliaktuaari

Eldkturvakeskus

K aupan alan ''rityk s i a ei meidnn
asiakkaina ole sohteessa niin paljon
kuin Suomen yritystilastot osoitta-
vat. Teollisuuden ja kuljetusatan
yrityksiaonasiakkainamme suhteel-
lisesti enemm?in

Oikeinluokittelu proseniti
Kun tarkastelemme yritysten epaon-
nistumisia uuden ja vanhan tariffin
kannalta sovellettuna konkursseihin,
jotka ovat sattuneet uuden tarif fin
keyftditnoton jiilkeen, saamme seu-
raavanlaiset tulokset, Neljii vuotta
ennen konkurssia uusi tariffi luokit-
teli tapauksen oikein 51qo ja yarfila
tariffi 4570 tapauksista. Kolme vuot-
ta ennen uusi tariffi tulkitsi tapauk-
sen konkursiksi 577o j a vatha 439o.
Kaksi vuotta €nnen konkurssia 687o
luokiteltiin oikein uudella tadfilla,
kun vanhalla tariffilla se oli 537o,
Vuotta ennen konkurssia uusi tariffi
oli 82% tapauksista oikeassaja van-
ha twiffi 73Vo. Tarkasteltavia kon-
kursseja on sattunut 1.7.1989-
31.3.1991 vdlisenii aikana 198 kap-
paletra. Vearin luokitellut tapauket
ovat olleet pienehkojii tai keskisuu-
ria yrityksiii, joiden vaikeudet ovat
tulleet meille edalelailla yletykse-
ne. Mutta alkupemiseen tavoittee-
semme nahden uusi tariffimme on
toiminut tyydyttevesti. Tulemme
tarkastamaan maksutasoamme var-
mastikin kesale 199 I . Konkurssike-
hitys on koko maassa ollut meidin-
kin kannalta huolestuttava, koska
meidan konkurssiemme osuus koko
maan konkufi seista on noin 2Vo,

Hiilytysajan lyhentyminen
Viime aikaisena ilmitine on ollut
konkussin liihesqmiste h:ilyyttavien
tunnusmerkkien i lmaantuminen
hyr'in mydheisessii vaiheessa, mika
heijastelee site, er$ velkojat eiviit
kauan odottele saataviaan. Tiihiin on
saattanut vaikuttaa yleinenpessimis-
tisyys taloudellisentilanteen surkeu-
desta tai sitten liipasitsomi on tul-
lut helkemmiiksi. On mielestini erit-
Hin hyva, ettai ydtykset analysoivat
oman ja kilpailijan roiminraa. Luot-
totietoja kyselem? lA saa ammatti-
ihmisen tekemet analyysitulokset,
mikiili omat lahkeet eiydt keste tai
useimmitenhan on, ettei yritt:ij,in aika
ei riite omien tutkimusten tekemi-
seen. Olemmehan mekin luottotieto-
jen kyseluoite, ei meidan tietamyk-
semme ,Tityksiste saa perustua pel-
k:istaanviimeisiin vinllisiin tilin-
pAatdstietoihin. Me tarvitsemme
myits ajantasatietoa yrityksen tilas-
ta. Voin vain todeta, ette olemme
varmasi selsfiineet monin kertaise-
na klubiin kuulumisesta aiheutuneet
kustannukset. r Yrjii Romppainen
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Luottolinkki-iasenlehden no 1/1991
.'Jako kahteen"kirjoitukseen sekli Luot-

-Kreditmiinnen w:n iiisenkokouk-
lfytiikirjaan 30.1.1991 $ 8 kohtaan 2,

Svlvester Perret moitti Duheen-
Luottolinkin n:o:ssa 1/91 ollutta

"Herra X" hyvdn lehtimiestavan
ja halusi Herra X:lle l6ytyvan

todelli suudesta. Hen ilmoitti vie-
asian Julkisen Sanan Neuvostoon,"

seuraavaan jdsenlehden numeloon
seulaavan vastauKsen:

Koska Julkisen sanan neuvoston sih-
allekirjoinaneen, SylvesterPerret'n har-

mukaan mainittu Jako kahteen -anik-
ei anna aihetta vastineeseen, esiten asF

&banianikkelina.
Koska Askettain mainitussa pdytakir-

30/1.1991 ei ilmene muila asioin. ei
ilmoitusasioita,katsonolevani kir-

ian. luottopaellikkit J ukka Marttilan tar-
"Herra X". Luottomiehet-Kredit-

ry:n varsinaisessa syyskokouksessa
I1.1990 esiintynyt "Hena X" eli Sylves-
PeIIet esitti vhdistvksemme hallitukselle

Thomas Feodoroffin kautta
moite kirjelman, jonka olin tarkis-

sita ennen sekiiOikeusministeridn
etta Julkisen sa-

neuvoston sihteerin kautta. Tama seikka
joten ei ollut asiallista

mahdollisen kunnianloukkaussvvtteen
Minullaolisi ollut tilaisuus vas-
saada silloin lukemani iamaini-

kokouksen 20. | | .1990 pdyteikirjan liit-
olleenkirjelmiini 3.1 1. l990julkaistuk-

mista kuitenkin luotioDAallikkii Jukka
yarttilan kirjoitustyyli2i ajatellen luovuin.
Tahdon kuitenkin lvhyesti toistaa esittiimani
Diikdkohdat ja pahoitteluni, mika vasinkin
loskee Luonolinkkiii n:o 3/1990. kunniajii-
Jenten poisjiit-tamistii lehden jakelusta, min-
L:i lisiiksi hiitikditynii liitetyt yhdistyksemme
si'dnniit oli arvostelun kohteena. TAssd mie-
bssA viittaan Luottolinkkiin no 1/91 s. 6,
Syyskokous 20.11.1990. Tekstina on etta
irhtaja Sylvester A. Perret pyysi kokoukses-
sa puheenvuoron ja kertoi, ettA siiiintiijen
muutos suosittelijoiden osalta ei yiela ole
laillinen, vaan vasta ehdotus. Yhdistysrekis-
terissii hyviiksytyt uudet saAnniit julkaistaan
myiihemmin tassA lehdessii.
Touhukkaasti tiimA seikka saman lehtinume-
ron etusivun juttuna korjattiin. Virhe oli tosin
vahainen, mutta jasen hankintaa silmiillii pi-
t:ien pedaatteellinen ja Yhdistyslain vastai-
nen,

Viitaten taas moitekirjelmiiiini 3.11.1990 ja
siinii mainostettuun Credit Management muka
ensimmiiisene suomalaisena luottotoiminnan
edkoisteoksena voidaan toistuvien kierros-
ten jrilkeen todeta etta todellinen ensimmai-
nen luottotoiminnan erikoisteos Liikeyrityk-
sen luottotoiminta S.A. Peret, A.K. Anttila
ja Esko Tuovinen oli ilmestynyt jo v. l970ja
oli mainittunakin Luottolinkisse.
Kirjelmiissiini mainitsin lisiiksi, ette yleisenii
mielipiteenii yhdistyksen (silloisesta) johto-
portaastaoli, ettA perint?imiesaines oli saanut
sangen vahvan otteenja lehti "perhepiirileh-
den" tuntua. Puheenjohtajana v. 1990 oli
Credit-Justitia Oy:n toimitusjohtaja Thomas
Feodoroff ja Luottolinkki-lehden paAtoimit-
tajana hanen laheinen avustajansa Jari Nuo-
rinko. Mielihyviillii totean ettA samanaikai
sesti kun hiinen tytinantajansa, mainittu toi-
mitusjohtaja siinyi rivijiiseneksi, silloinen
paatoimittajakin pateettisin terveisin ja kii-
toksin omille kannattajilleen jaitti tehtavansa
vuoden 1991 ykkdsnumeron jalkeen.
Todeltakoon efia aikaisemman johtoportaan
tilalle nousi vuoden 1991 hallituksen podiol-
le uusi puho€njohtaja, varatuomari, varatoi
mitusjohtaja, res.kapt. Timo Miiki sekii piia-
toimittajaksi yhteyspiiiillikk<i, ekonomi Pen-
ti Nykiinen. Varapuheenj ohtajaksij iii luotto-
paa ikkd, yaratuomad Petri Calpen. Halli
tuksen muutkin jasenet selviAvAt mainitusta
vuoden 1991 ykkitsnumerosta. s. 15.

Luottopiiiillikk<i Jukka Marttila, jon-
ka "Jako kahteen" -ki{oituksen ingressi oli
Ievasti sanoen eriskummallinen, kiinnitti
erityista huomiota siihen suulliseen lausun-
toon, tervehdyksena kunniajaiseneltii. vara-
tuomad Veikko Kaupilta perintatydryhman
vahvaan esiintymiseen yhdistyksemme pii-
rissii. Samoin on kiinnitetty huomiota perin-
tatoimistojen siniinsii vilkkaaseen ilmoitte-
luun yhdistyksemme lehdessa. Tavallisen
rivijiisenenjiisenmaksuakyll:ikin korotettiin,
mielestiini pedntatoimistojen imoitusmaksu-
ja olisi syytii korottaa ja sangen tuntuvastr
niitten rahoitusvoimaa silmiillZipitiien.
Koska lisiiksi edellisen puheenjohtajan,
valt.kand. Mikko Parjanteen aikana 1987-89
liiankin veltosti hyvaksytty jasentulva ei
juotunut tarpeelliseen ryhmittelyyn eli kar-
sintaan, toistan kantani, etta luotonvalvojat/
luottotietotutkijat ovat yhdistyksemme var-
sinaisina runkoaineksina. Perintiitoimi liit-
tyy siihen sotilaallisesti sanottuna titkeainA
etappipalveluna, molemmat muut ryhmat
edustavat varsinaista linjaviikeii, johon vor
daan liiniiii myiis rahoitusyhtiiiitten j?iseni?i.

Minulle ei tarvitse "HerraX:n" selos-
taa luottomiehen peiviirutineja eikA yhteyk-
siii eri kollegapiireihin, koska minulla oli
silloisissa tyiiskentelyoloissamme Oy Stock-
man Ab:ssii poikkeuksellisen monipuolinen
tavaraluottotoiminnan tyiikennii.

Iloitsen koulutustoiminnasta luotto-
toiminnan hyviiksi vaikka yhdyn luottomie-
hen, varatuomari Yrjii K. Lehtosen lausun-
toon toistuvien, lyhyiden luotto- ja perintii-
kurssien merkityksesta sotilaallisesti sanot-
tuna "kertaushadoituksina". Tiilldin lopuksi
iloitsen siita, ett,i esimiehen silloisissa luot-
totoimintaoloissa mina ensimmaisenii ja
suureksi yllatykseksi pestasin 35 yuotta sit-
ten ensimmiiisen naispuolisen luottoasisten-
tin, rouva Taina Kuskopfin, joka eteviisti ja
menestyksellisesti eri tehtliyissA luottotoi
minnan kenti H, tiedmiini mukaan viimeksi
Auto-Herzin johtajana osoitti taitoa ja reip-
pautta. Iloitsen myijskin siitA, e$ii naispuoli-
set luottomiehet eri arvoasteissa ovat piias-
seet eteenpain. Totean vain, ettd kokemukse-
ni mukaan he liian viihiin ovat innolla ja
ponrevasti osallistuneetkeskusteluihin mies-
puolisten kollegojensa kanssa.

Luottopiiiillikkii Jukka Marttila, jon-
ka taustaa en tietenkiian $nne, viittaa Luot-
tomiehet-Kreditmennen ry:n silloiseen hiu-
kan eliiniklubin luonteeseen. Tiihiin voin
vastata Luottolinkin juhlanumerossa n:o 3/
1986 silloisen mainion puheenjohtajan Sep-
po Reimavuon (s. 7) sanoin:
"Luottomiehet - Kreditrn:innen r.y. on t?ineiin
koko luottoalan kattavajasenyhdistys. Se ei
ole luottopiiiillikdiden salaseura, vaan muka-
na on myds pankinjohtajia, talousjohtajia,
luotonvalvojia, perintiikasittelijdit6, reskont-
ranhoitajia, luottotietoiutkuoitajamuita luot-
toalalla toimivia ammatti-ihmisiA. Samalia
jlisenkunnan sukupuolijakautumassa on vuo-
sien vanella tapahlunut muutos. Tana?in jii-
senista puolet on naisia. Tiimii on meille
sopiva suomalainen malli.
Yhdistyksen elinvoimaisuuden t:tkeimpia
tekijditA on sen epiivirallinen organisaatio.
Yhdistyksen kokoukset ovatkin toimineet
avoimena kohtauspaikkana, jossa luottomie-
het ovat voineet tutustua kollegoihinsa ja
taman jakeen pitaa tarvittaessa yhteytta toi-
siinsa ammattiasioissa. Erityinen huomio ja
kiitos on annettava kuitenkin yhdistyksen
perustajille ja myiis mydhemmille vetiijille.
Yhdistyksemme perusajat ovat olleet luot-
toalan todellisia uranuurtajia." Toivon edel-
leen, ettAyhdistyksemme 30-vuotisjuhlavuo-
si muodostuu menesrykselliseksi ja ehyeksi.

Helsingissii 26.3.1991

Sylvester Perret
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LUOTIOMIEHET - KREDITMANNEN RY:iI
KOUTUTUSTOIMIKUNNAN JARJESIAM;i

MERISEMINAARI -91
27. I I -28 .L I

m/S ISABELLA

13.00
13.30 ia
13.30 lhhri
14.00
14.10 CASE:
15.15 l(onkurssit
16.10
17.10
20.00 lll.AttlllEll'a la

Mukaan mahtuu vain 60 nopeimmin
ilmoittanutta. Voit ilmoittautua jo nyt mak-

samalla 1.900,- yhdistyksen t i l i l le (Syp)

Merkitse maksukuittiin nimesi, ammatisi ja
yrityksesi seke tiedonantoja kohtaan "Meri-

seminaari -91". (Maksu sisdltdd risteilvn
1-hengen hyreissa ylliipitoineen seki
antoisan seminaarin aineistoineen)

Lisatietoja antaa Reijo Aarnio,
Suomen Asiakastieto Oy p. (90) t4g g6t.



Hallituksen kokouksessa
14.12.1990

Seija Hyvonen
Merkonomi
Hankkiia-Maatalous Ov
PL 12J
20101 TURKU

Raija Koskinen
Luotonvalvoia
Hankkiia-Mdatalous Ov
PL127
20101 TURKU

Maj-Lis Luukas
Luotonvalvoia
Machinerv Oy
Teollisuu;kaiu 29
OO51O HELSINKI

Paavo Laakso
Asiakaspalvelupaallikko
Suomeri Asiakdstieto Oy
Ratamestarinkatu '1'1
00520 HELStNKI

Jyrki Palmu
Li.rotonvalvoia
Oy Kontino Ab
Etelaranta 10
OO130 HELSINKI

Pertti Pehula
Kentapaellikko
Perimistoimisto Contant Ov
Nasilinnankatu 24 C
332.10 TAMPERE

Hallituksen kokouksessa
15.01.1991

Petra Ervaskivi
Luofi opeatostoimihenkil6
Oy Aktiiviraha Ab
PL 537
OO101 HELSINKI

Outi Hirvilahti
Talouspaallikkd
Yleiselektroniikka Oy
Luomannoiko
02200 EsPoo

Hilkka Kaartinen
Luotonvalvoia
Oy Renlund-Ab
KAenkuja 3 - 5
00500 HELStNKI

Jorma Yri6la
Toimitusjbhtaja
Pressman Ov
PL 34
01621 VANTAA

Hallituksen kokouksessa
30.01.91

lra Christine Greinert
Luotonvalvoja
Luottokunta
Heikkilantie 10
OO21O HELSINKI

Paivi lskanius
Perintapeellikkd
Kansa-Yhtyma Ov
PL 45
OO5OI HELSINKI

Maritta Tuominiemi
Luotonvalvoja
Luottokunla
Heikkilantie '10
OO21O HELSINKI

Jari Vaahterikko
Luottotietolutkiia
Suomen Luotohantaiayhdistvs rv
LakkiseDenkuia 2A 

- '

02600 Espoo'

Hallituksen kokouksessa
6.3.t991

l'uija Aarnio
Kirjanpitaja
Turun Kalliomurske Oy
20660 Littoinen

Lea Haakana
Luotonvalvoja
Hameen Sahko Oy
P L 4
13101 Hameenlinna

Tuovi Konka
Luotonvalvoia
Scansped Oy
Virkatie 6
01510 Vantaa

Visa Koskiahde
Luott.opaallikko
Kansallisrahoitus Ov
PL 550
00101 Helsinki

Tua Mv16en-Virtanen
PerintAneuvotteliia
leropennla 9y
Ratapihantie 1 1
00520 Helsinki.

Kimmo Oksa
Varatoimitusjohtaja
Hakaniemen LAdkAriasema
Siltasaarenkatu 18 A
00530 Helsinki

Merja Paasonen
Taloussihteeri
Aro-YhWma Ov
Ristipellontie 1--9
00390 Helsinki

Johanna Sorvettula
Varaluomari
Tietoperinta Oy
PL 519
33101 Tampere

Terttu-Kaarina Uino
Luotonvalvoia
Diners Club-Finland Ov
Mannerheiminti.e 20 B
00100 Helsinki

Else-Maj Laurila
LaKtmtes
Lakitoimisto YrjO Lehtonen
Aurorankatu 12 A
20100 Turku

Willy Lundqvist
Toimitusiohtaia
Suomen-Reafisointikeskus Ov
Riihikuja 3
01720 Vantaa

Ritvaleena Manninen
Luotonvalvoia
Oy Scansped Ab
PL79
01511 Vantaa

Piiivi Uino
Perintaneuvotteliia
Tietoperinta Ov 

-

Ratapihantie 1i
00520 Helsinki

Teiia Virolainen
PeiinUneuvotleliia
TietoDerinta Ov 

-

Bataiihantie 1i
00520 Helsinki

Markku Virta
Toimituspaallikk0
Tietoperinte Ov
P L  5 i 9
33101 Tampere

LuotbmiehetKreditmiinnen r.y:n jesenluettelo tullaan uudistamaan syksyyn mennesse. Luettelo painetaan henkildittain aakkosjerjestyk-
sessa. larKlsla €man lehden takaosoitetarrasta, onko nimesi, tehtevenimikkeesi taitittelisi seka osoitteesi oikein. Mikali havaitset, efie tie-
doissa on oikaistavaa, ilmoita siite alla olevalla Iomakkeella 1 7.05. 1 gg1 mennessii. Voit mvds liihettiia tiedot taxilla 878 54 73.
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ONKO TEHTAVASI TAI OSOITTEESI MUUTTUNUT ?
KERRO SIITA MEILLEKIN !
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Luottomiehet - Kreditmannen r.y.

17.00

18.00

JUHLASEMINAARI
puhuiina mm.
. Ylijohtaja Sixten Korkman,
Valtiovarainministeriti
. Paajohtaja Ulf Sundqvist,
STS-Pankki

COCTAILS

KOKOUS

JUHLAILLALLINEN

30. VUOTISJUHLA
Aika 3.10.1991 torstai
Paikka HotelliStrandlntercontinental

John Stenbergin ranta 4. Helsinki

OHJELMA
klo
14.00 Osallistumismaksu mk 500,- sisiiltiiii

seminaariohjelman ia iuhlaillalisen.

llmoittautumiset maksamalla
osallistumismaksu yhdistyksen tilille Keski'
Uudenmaan Sddsttipankin Kellokosken
konttoriin tili nro 401612-21467 elokuun 23.
pdivddn mennessd.

Hotel li Strand-lntercontinental tarioaa
yiipyj ille erikoishinnan. Varaukset suoraan
hotellista.


